
2 (227) 2017. gada februāris Jaunpiebalgas novada izdevums

7. februārī Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolā ciemojās  2004. gada Flautas

klases absolvente Marta Kļaviņa. Viņa šobrīd
strādā Ķīnas Universitātē par flautas spēles

pasniedzēju.
Attēlā: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas

skolas direktore Aija Sila un 
flautiste Marta Kļaviņa.

Plašāku sarunu ar Martu Kļaviņu lasiet 13. lpp.!

ŠAJĀ NU MURĀ:
* Jaunākais novada domē
*Lauku ziņas
* Skolu ziņas
*Piebalgas vēstniecības telpu atklāšana Vecrīgā
*Kultūras ziņas un afiša
*Dažādas ziņas

Lai Laimas rokas ceļas
svētījot

Pār bērniņu, kas sācis 
savu ceļu,

Lai darba tikumu 
un gudrību tam dod,

Lai viņa bērnība kā pilna 
ziedu pļava!

2016.gada nogalē un 2017.gada sākumā
pasaulē nāca:

  Daniels Timofejevs 25.novembrī, 
Atis Karps 31.decembrī,  

Gustavs Brencis 7.janvārī, 
Kristers Lusts 14.janvārī.

Apsveicam laimīgos
vecākus un vecvecākus!

Februārī
26.02. Biatlons ģimenēm Zosēnos.

Martā
08.03. Starptautiskā sieviešu diena. 

Svētku pasākums Zosēnos.

„Sieviete ir Dieva brīnišķīgākais radījums. Ja
Dievs izveidojis vēl kaut ko labāku par sievieti,
tad to viņš ir paturējis pie sevis.” (Pablo Pikaso)

11.03. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas 
skolas 30 gadu jubilejas koncerts – 
salidojums.

18.03. Koncerts “Mēs tiksimies martā” 
Jaunpiebalgā.



2

- Pārdomas
Nu jau daudzus gadus 14. feb-

ruārī atzīmējam Valentīna dienu.
Pastāv arī uzskats, ka mums pašiem
ir pietiekami daudz savu svētku, lai
vēl svinētu kādus svešus. Taču – kā-
pēc ne? Domāju, ka nemaz tik daudz
tādu svinamu dienu mums nemaz
nav, un vai tad svētku svinēšana ir
kas slikts? Valentīna dienā tiek svi-
nēta visu mīlētāju diena. Saskaņā
ar leģendu, tā ir nosaukta par godu
Valentīnam, kurš dzīvojis 3.gad-
simtā Romā, mīlētāju aizbildnim un
vienam no trim svētajiem, kuri 14.
februārī miruši mocekļa nāvē.  

Protams, var piekrist tiem, kuri
domā, ka sava mīlestība un rūpes
par mīļoto cilvēku ir jāizrāda kat-
ru dienu un, lai dāvātu ziedus, sal-
dumus un mīļus vārdus, nav vaja-
dzīga īpaša diena. 

Bet - kas tad ir mīlestība? Tas lai-
kam ir neatbildams jautājums, jo
katram no mums mīlestības defi-
nīcija var atšķirties. Interesanti, ko
par mīlestību saka mazie gudrinieki.
Kāda pētnieku grupa uzdeva šo jau-
tājumu 4-8 gadus veciem bērniem.
Iegūtās atbildes izrādījās krietni dzi-
ļākas, nekā gaidīts. 

Mīlestība ir pašas pirmās jūtas,
pirms uzrodas viss sliktais.

Mīlestība ir tad, kad tu ar kādu
ej kopā ēst, atdod viņam lielāko daļu
savu frī kartupelīšu un neprasi, lai
viņš tev par to atdotu savējos.

Mīlestība ir tas, kas liek tev pa-
smaidīt, kad esi noguris.

Mīlestība ir tad, kad mamma uz-
taisa tētim kafiju un drusku pagaršo,
pirms iedod to viņam, lai zinātu, ka
sanākusi laba.

Mīlestība ir tad, kad tu pasaki
kaut ko sliktu savam tuviniekam un
baidies, ka viņš tevi vairs nemīlēs,
bet tad ar pārsteigumu redzi, ka viņš
tevi mīl joprojām un pat vēl vairāk.

Mīlestība ir kā večiņa un vecītis,
kas joprojām ir draugi, kaut arī ļoti
labi viens otru pazīst.

Mīlestība ir tad, kad sunītis tev
laiza seju, kaut arī esi atstājis viņu
vienu uz visu dienu.

Jā, ir par ko aizdomāties.
Daudzreiz pierādījies, ka mazie spēj
tā pateikt… reizē tik patiesi un vien-
kārši.

Mīlēsim sevi un savus vistuvākos
cilvēkus! Ne tikai šomēnes…

Aija Ķīķere

2017. gada  23.janvāra novada domes
sēdē nolemts:

Piešķirt dotāciju Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam „Solis
Piebalgā” 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Apstiprināt 2016.gada Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta iz-
pildi ar sekojošiem rādītājiem:

Ieņēmumi - 2 537 318,00 EUR
Izdevumi - 2 915 550,00 EUR
Ieņēmumu deficīts - 378 232,00 EUR
Apstiprināt 2016.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālā budžeta

izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - 97 782,00 EUR
Izdevumi - 101 863,00 EUR
Ieņēmumu deficīts – 4081,00 EUR
Apstiprināt 2016.gada Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu izpildi

ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - 8032,00 EUR
Izdevumi - 7999,00 EUR
Ieņēmumu pārsniegums – 33,00 EUR
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 23.jan-

vāra saistošos noteikumus Nr.1 „Par Jaunpiebalgas novada domes pa-
matbudžetu, speciālo budžetu un ziedojumu budžetu 2017.gadam”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2017.gada 1.janvāri pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas novada domes izglītības iestā-
žu sniegtajiem pakalpojumiem.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada
domes 2013.gada 13.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas
novada domes nolikums””.

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi Jaunpiebalgas no-
vada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos noteikumos Nr.24 “Par
materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā””.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par šādiem nekustamajiem
īpašumiem šādā apmērā: “Lejas Abrupi 1”, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., M. A., dzēsts, 623,18 EUR.

Pieņemt Jaunpiebalgas novada domes īpašumā  nekustamo īpašumu
“V339” ar kadastra Nr.4256 006 0342, Jaunpiebalgas pagasts, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0342 - 0,56 ha kop-
platībā. Mainīt nosaukumu “V339” Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts
uz nosaukumu – Stacijas iela, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts.

Atļaut sadalīt nekustamā īpašumā ar kadastra Nr.4256 004 0026, sa-
stāvā ietilpstošu zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4256 009 0074 Jaunpiebalgas pagasta Jaunpiebalgas nova-
dā, sadalot 3 atsevišķos zemes gabalos, izdalot zemes gabalu pašvaldības
auto ceļa vajadzībām.

Iznomāt G. G., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts, zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0358 – 0,78 ha platībā, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organi-
zēt atkārtotu (trešo) nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0121, izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sākumcenu 15 600,00
EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organi-
zēt atkārtotu (trešo) nekustamā īpašuma Gaujas iela 15, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0315, izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sākumcenu 11 340,00
EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 00 centi).

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organi-
zēt atkārtotu (otro) pagraba stāva telpu Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra apzīmējumu 4256

Novada domē
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006 0027 00 nomas tiesību izsoli. Atļaut iznomāt paš -
valdībai piederošās pagraba stāva telpas (kopējā pla-
tība 219,2 m2), kuras atrodas Gaujas ielā 4,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. Jaunpiebalgas nov.,
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 001. Telpu turp -
mākās izmantošanas nosacījumi: telpas turpmākos 10
(desmit) gadus ir izmantojams tikai ēdināšanas pa-
kalpojuma nodrošināšanai, kurai ir neierobežota pub-
liska pieejamība

Piešķirt līdzfinansējumu slēpošanas un ūdens tūrisma
klubam “Vanagkalns” 400,00 EUR (četri simti euro un
00 centi) apmērā.

Iznomāt A. T., personas kods dzēsts, nekustamo īpa-
šumu - zemes gabalu „Kalniņi“, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, kadastra numurs 4298 004 0051,
1.05 ha platībā, uz 5 (pieciem) gadiem par nomas mak-
su – 20.53 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vēr-
tības nodokli, noslēdzot zemes nomas līgumu.

Atļaut D. B., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts, sa-
dalīt nekustamo īpašumu “Upkalnroci” ar kadastra
Nr.4256 011 0077 – 15,6 ha kopplatībā, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0057 -
10,9 ha platībā.

Atļaut M. F., personas kods dzēsts, pilnvarotai per-
sonai L. F., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts (pilnva-
ra izdota 1995.15.03., reģ. Nr.1298), izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu īpašuma “Kalna Kaņepi 2”, kadastra
numurs 4256 008 0002, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai, atdalot zemi ap-
mēram 2,2 ha platībā.

Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar
J. R., kurš pārstāv medību makšķernieku biedrību “JG”.

Mainīt Jaunpiebalgas novada pašvaldības vēlēšanu
iecirkņa Nr.373 atrašanās vietu no Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125 uz Gaujas
iela 2A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
(Jaunpiebalgas kultūras nams).

Likvidēt amata vienību skolēnu pavadonis
Jaunpiebalgas vidusskolā ar 2017.gada 1.februāri.

Apstiprināt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes
2016.gada 7.novembra Nolikumā „Jaunpiebalgas novada
pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dar-

bības un kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums”:
Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

maksu Jaunpiebalgas novada administratīvajā terito-
rijā no 2017.gada 1.janvāra 13.51 EUR apmērā par 1
kubikmetru sadzīves atkritumu plus 21% PVN. 

Ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu, apstiprināt ar
2017.gada 1.martu atkritumu savākšanas un izvešanas
tarifu sekojošās pozīcijās un apmēros:

2.83 EUR (divi euro 83 centi) no cilvēka pluss 21%
PVN mēnesī:

Daudzdzīvokļu mājām – Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7; 7A.
Dārza iela 2; 4.
1.29 EUR (viens euro 29 centi) no cilvēka pluss 21%

PVN mēnesī, pārējām dzīvojamām mājām un iestādēm,
par kurām līgumu ar SIA “ZAAO” slēdz Jaunpiebalgas
novada dome:

Gaujas iela 6; 11; 29; 29A; 33; 35; 36; 38; 52.
Rūpniecības iela 2; 3A.
Stacijas iela 9D
2.14 EUR (divi euro 14 centi) no cilvēka pluss 21%

PVN mēnesī iestādēm, kurām nav līgumu ar SIA “ZAAO”,
slēdz Jaunpiebalgas novada dome:

Br. Kaudzīšu iela 9;
NMD Jaunpiebalgas brigāde;
Nodrošinājuma Valsts aģentūra
1.29 EUR (viens euro 29 centi) no darbinieka pluss

21% PVN mēnesī iestādēm, par kurām līgumu ar SIA
“ZAAO” slēdz Jaunpiebalgas novada dome:

BO VAS Latvijas pasts Gaujas iela 4, Jūrnieki.
Atļaut īpašumā Gaujas 41 ar kadastra Nr.4256 006

0279, Jaunpiebalga, nojaukt skolas ēku (dzīvojamā)
Gaujas 41 ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0279 003.

Sadalīt piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Jaunpiebalgas novada pašvaldības tautas mākslas ko-
lektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām 2017.gada janvāra – de-
cembra mēnešiem 2904.00 EUR (divi tūkstoši deviņi sim-
ti četri euro, 00 centi)

Apstiprināt nolikumu „Jaunpiebalgas novada domes
un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu un darbi-
nieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Apstiprināti
Jaunpiebalgas novada domes

2017.gada 23. janvāra
sēdē ar lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1; 4.§)

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Jaunpiebalgas novada domes 

pamatbudžets, speciālais 
un ziedojumu budžets 2017. gadam”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu un 

“Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu

1. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes pamat-
budžetu ieņēmumos 2466664.00 EUR apmērā un sa-
dalījumu pa ieņēmuma veidiem saskaņā ar pielikumu.

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes pamat-
budžetu izdevumos 2978631.00 EUR apmērā un sada-
lījumu pa izdevuma veidiem saskaņā ar pielikumu.

3. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes kases ap-

grozības līdzekļus uz 2017.gada 1.janvāri 426531.00 EUR
apmērā.

4. Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada dome ir tiesīga
finansēt Jaunpiebalgas novada domes budžeta iestādes
un pasākumus proporcionāli ieņēmumiem, nepārsnie-
dzot pamatbudžetā paredzētās summas.

5. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes speciā-
lā budžeta ieņēmumu daļu 98112.00 EUR apmērā un
izdevumu daļu 111 711.00 EUR apmērā saskaņā ar pie-
likumu.

6. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes kases ap-
grozības līdzekļus uz 2018.gada 1.janvāri 100881.00 EUR
apmērā.

7. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu
un dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu 500.00 EUR ap-
mērā un izdevumu daļu 767.00 EUR apmērā saskaņā
ar pielikumu.

8. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Novada domes priekšsēdētājs 
Laimis Šāvējs
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Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes sēdes 2017.gada 23.janvāra 

lēmumu Nr.5 (prot. Nr.1, 6.§)

Saistošie noteikumi Nr.2
Grozījumi Jaunpiebalgas novada 

domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas 

novada domes nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada
13.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas
novada domes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 9.13.apakšpunktu šādā
redakcijā:

“9.13. Nodibinājums “Gleznotāja Kārļa Miesnieka mu-
zeja izveides fonds”;

1.2. papildināt noteikumus 17.5.apakšpunktu šādā
redakcijā:

“17.15. paraksta domes speciālistu sagatavotos brī-
dinājumus un izpildrīkojumus (lēmumus) par nokavē-
to nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.feb-
ruārī.

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes sēdes 2017.gada 23.janvāra 

lēmumu Nr.6 (prot. Nr.1, 7.§)

Saistošie noteikumi Nr.3 
Grozījumi Jaunpiebalgas novada 

domes 2009.gada 14.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.24 

“Par materiālo pabalstu piešķiršanu
Jaunpiebalgas novadā”

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktu 

3. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada
14.septembra Saistošajos noteikumos Nr.24 “Par ma-
teriālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā” šā-
dus grozījumus:

3.1. aizstāt noteikumu 6.punktā skaitli “45,00” ar skait-
li “100,00”;

3.2. aizstāt noteikumu 11.punktā skaitli “75,00” ar
skaitli “100,00”

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.mar-
tā.

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

Ar Jaunpiebalgas novada domes 23.01.2017. sēdes lēmumu  Nr. 11-12 tika apstiprināti nekustamo īpašumu at-
kārtotas (trešās) izsoles noteikumi, nosakot, ka:

1. Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas
novada domes 12. kabinetā.

2. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 06. martam plkst. 16.00.
4. Ar izsoles Objektiem var iepazīties līdz 2017.gada 06.martam, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas

novada domes izpilddirektores v.i. pa tālruni 26600039.
5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv 

Paziņojums par nekustamo īpašumu izsolēm

Nr.  
p. k. 

Nekustam  
pašuma 

nosaukums 

Kadastra 
numurs 

pašuma 
nosac t  
cena 
(EUR) 

Nodrošin ju
ma nauda 
(EUR) 

Re istr
cijas 
nauda 
(EUR) 

Izsoles 
datums, 
laiks, 
vieta 

1. “Gaujas iela 
15”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

4256 006 
0315 

11 340,00 1134.00 20.00 07.03.2017. 
Plkst. 10.00 

Kabinets 
Nr.12 

2. “B rzlapji”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

4256 006 
0121 

15 600,00 1560.00 20.00 07.03.2017. 
Plkst. 11.00 

Kabinets 
Nr.12 

Izsoles objekti:
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Paziņojums par nomas tiesību izsoli
Ar Jaunpiebalgas novada domes 23.01.2017. sēdes lēmumu  Nr. 13 tika apstiprināti Nekustamā īpašuma Gaujas

ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 001, pag -
raba stāva telpu atkārtotas (otrās) nomas tiesību izsoles noteikumi, nosakot, ka:

1. Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas
novada domes 12. kabinetā.

2. Izsoles solis 1,00 EUR (viens euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 09. martam plkst. 16.00.
4 Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.
5. Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi.
6. Ar nomas tiesību izsoles Objektu var iepazīties līdz 2017.gada 09.martam, iepriekš piesakoties un saska-

ņojot ar Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektores v.i. pa tālruni 26600039 vai komunālās saimniecības va-
dītāju pa tālruni 29182807

7. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv 

Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektores v.i. Lolita Zariņa

Nomas ties bu izsoles objekts: 

Nr.  
p. 
k. 

Nomas objekts Kadastra 
numurs 

Iznom jam  
objekta 
nosac t s 
nomas 
maksas 
apm rs 
m nes  bez 
PVN (EUR) 

Nomas 
ties bu 
izsoles 
datums, 
laiks, 
vieta 

1. Pagraba st va telpas 
nekustamaj  pašum  
“Gaujas iela 4”, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 
pagasts, Jaunpiebalgas 
novads 219.2 m2 plat b  

4256 006 0027 
001 

57.48 10.03.2017. 
Plkst. 11.00 

Kabinets. 
Nr.12 

- 2017.gada budžets ir pieņemts, ko tas paredz?
- Kopumā tendences bija redzamas jau iepriekšējā gadā.

Dažādās izmaksas – ārpakalpojumu tarifu pieaugums, mi-
nimālās darba algas celšanās, pedagogu algu reforma, kas
atsaucās uz pašvaldības budžetu, trešās bērnudārza gru-
piņas atvēršana, kā arī mūzikas un mākslas skolas pe-
dagogu algu reformas,  radīja būtisku budžeta izdevumu
daļas palielinājumu. To jau prognozējām pagājušā gada
otrajā pusē. Līdzekļu pietika, budžets ir sabalansēts, to-
mēr gan šajā, gan turpmākajos gados jādomā par to, kā
un kur rast rezerves izdevumu optimizācijai un samazi-
nāšanai.

Galvenās pozīcijas ir izglītība ( vidusskola, mūzikas un
mākslas skola), komunālā saimniecība, kultūra, sociālie
pakalpojumi. Kas attiecas uz kultūru, centīsimies no-
drošināt gan pakalpojumu kvalitāti, gan dot iespēju ie-
dzīvotājiem baudīt jaunus, atšķirīgus kultūras pasāku-
mus. Ir jau izteikti atzinīgi vārdi par jaunajiem risinā-
jumiem pēdējā laika kultūras dzīvē, piemēram, lekcija par
uzņēmējdarbību bija kupli apmeklēta, turpināsim strā-
dāt šai virzienā. 

- Kādi ir svarīgākie, šogad darāmie darbi?
- Ir izsludināts konkurss trotuāra rekonstrukcijai 3804

metru garumā Gaujas ielā no kultūras nama līdz dzelzceļam
un Rūpniecības ielā. Otrs – skatu torņa celtniecība Viņķu
kalnā (ar ES LEADER programmas atbalstu). Trešais –
vidusskolas pagrabstāva jeb ēdamzāles un palīgtelpu re-
konstrukcija, lai šīs telpas būtu piemērotas mūsdienu pra-
sībām (valsts budžeta dotācija 53 000 EUR apmērā ar ZZS
atbalstu).  Kā ceturtais – sporta laukuma sakārtošana un
regbija bāzes veidošana Zosēnos (ar ES LEADER prog -
rammas atbalstu). Trotuāra rekonstrukcija – tas ir vasaras
darbs, skatu tornis būtu jāuzceļ līdz Jāņiem, savukārt ēdam-
zāle jānodod ekspluatācijā 15.augustā, bet darbi tajā vei-
cami jūnijā, jūlijā un daļēji augustā.

Vēl varu pateikt, ka ar ZZS atbalstu ir piešķirta valsts
budžeta dotācija 5000 EUR āra trenažieru izvietošanai
pie vidusskolas. Tekošo izdevumu ietvaros mēģināsim sākt
vidusskolas sporta laukuma sakārtošanu, uzlabošanu, diem-
žēl Eiropas finanšu līdzekļus mazajiem novadiem un sko-
lām nepiešķir, valsts izpratnē mūsu skola vairs nav lie-
la skola, tādas esot tikai reģionālajos attīstības centros.
Prieks par to, ka vidusskola iesaistījusies daudzos ES fi-
nansētajos projektos ERASMUS + programmā. Tāpat arī
mūsu skola ir starp tām simts skolām Latvijā, kuras iz-
mēģinās variantus jaunā izglītības procesa veidošanā.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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“Kompetenču pieeja mācību saturā” – tā sauksies uzsāktais
projekts. No vēsturiskā Cēsu rajona skolām šajā projek-
tā iesaistīsies vēl tikai Cēsu 2.pamatskola. Tie visi ir ES
struktūrfondu 100% atbalstīti projekti.

Runājot par nākotnes prognozēm, tad mazajām paš -
valdībām būs arvien grūtāk sabalansēt budžetu, jo tas at-
karīgs no iedzīvotāju skaita – jo tas lielāks, jo lielāks arī
kopbudžets. Budžetu pozitīvi ietekmē arī tas, ka pie mums
mācās bērni no citiem novadiem, savukārt jo mazāk mū-
sējie mācīsies citās skolās, jo mazāki izdevumi mūsu bu-
džetam. Arī “Solis Piebalgā” Rehabilitācijas centra dar-
bība ir ar pozitīvu pienesumu – tās ir gan darba vietas,
gan mērķdotācijas pedagogu algām, gan  savstarpējie no-
rēķini par bērniem no citiem novadiem, kuri uzturas cen-
trā. Līdz ar to mums ir iespējas gan skolu attīstīt, gan no-
segt tās uzturēšanas izdevumus. Ja ēka stāv tukša, tad
mums ir tikai izdevumi – tā jebkurā gadījumā ir jāsar-
gā, jāapkopj. 

- Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN), komunā-
lie maksājumi – kā iedzīvotāji tos maksājuši pa-
gājušajā gadā, kā ar parādiem?

- Parādi, protams, ir, bet komunālo maksājumu parāds
gada laikā samazinājies par 10 %. Kopējais komunālo pa-
kalpojumu 322  līgumu parādu apjoms uz 01.01.2017. ir
63 101 EUR, bet jāatzīmē, ka iedzīvotāji visumā apzinī-
gi veic maksājumus, jo vairāk par pusi parāda – 37 000
jeb 58,7 % - ir sakrājuši 16 klienti (5% no kopējā klientu
skaita). Starp tiem  ir gan  bezcerīgie parādnieki, kas jau
īpašumu ir zaudējuši  un nesaņem arī komunālos pa-
kalpojumus, gan tie, kas atrodas piedziņas procesā pie tie-
su izpildītāja. 

Runājot par komunālajiem maksājumiem, tad katru
gadu samazinās pakalpojumu apjoms – iedzīvotāji arvien
taupīgāk lieto ūdeni, līdz ar to paaugstinās pašizmaksa
ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumiem,
paaugstinājās dabas resursu nodoklis - sadārdzinās at-
kritumu apsaimniekošanas izmaksas. Pašreiz notiek ta-
rifu izskatīšana, meklējam iespējas, lai tos nepaaugsti-
nātu, bet neliels tarifu pieaugums, sākot ar aprīli,  tomēr
būs. Šo jautājumu skatīsim februāra novada domes sēdē.

Par nekustamā īpašuma nodokli. 2016.gadā iekasējām
125 589 EUR, t.sk. kārtējā gada maksājumus 113  376
EUR, iepriekšējo gadu parādus un soda naudas  - 12 212
EUR. 

Uz 2017.gada 1.janvāri parāds par iepriekšējiem ga-
diem  ir 27 797 EUR (jeb 22% no gada maksājuma), t.sk.
15 974 EUR NĪN par zemi, 4 303 EUR par ēkām un bū-
vēm un 7 516 EUR soda un kavējuma naudas. Jāatzīmē,
ka šo parādu ir daudz pēc skaita, bet daudzi no tiem ir
ļoti mazi – no dažiem centiem līdz desmit eiro.

- Arī SIA “ZAAO” informē, ka no 2017.gada 1.feb-
ruāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkri-
tumu izvešanas tarifs.

- Tarifu paaugstinājums ir ciešā saistībā ar dabas re-
sursu nodokļa likmes pieaugumu. Par katru atkritumu
kilogramu, kas poligonā noglabāts, ir jāmaksā. Vienīgais
risinājums iedzīvotājiem – atkritumu šķirošana. Tie, kuri
jau to dara, ir sapratuši, ka tādējādi konteineros ievie-
tojamais atkritumu daudzums stipri samazinās. Diemžēl
vēl pilnībā nav izmantotas iespējas, ko dod šķiroto at-
kritumu pieņemšanas laukums – te var nodot sašķirotu
papīru, plastmasu, stiklu, metālus, nolietotu sadzīves teh-
niku u.c. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu iz-
vešanas tarifs ir augstāks, jo iedzīvotāji necenšas kaut ko
šķirot. Konteineru daudzums, ko aizvedam, ir liels, kas
arī attiecīgi maksā. 

Tuvojas pavasaris, arī šogad komisija brauks pa novada
teritoriju un skatīsies, kur atkal izgāzti atkritumi, kur ne-
nopļauta, uguns bīstama pērnā kūla vai ir sagruvušas ēkas.
Pēc pagājušā gada reida rezultātiem daudz tika izdarīts
un uzlabots, bet tai pat laikā vairākos gadījumos saņē-
mām pārmetumus, ar kādām tiesībām esam ko tādu da-
rījuši. Prasības pēc tīras un sakārtotas vides ir likumīgas,
lai arī kādam nepatīk. Ierosinu visiem, kam iepriekšējā
gadā bija konstatēti nevietā izbērti atkritumi, nenopļautas
platības, kas rada uguns bīstamību, vai arī kādi grausti –
par to padomāt un rīkoties. Gribu atgādināt, ka norma-
tīvie akti paredz arī sodus šādos gadījumos.

- Esam jau iepriekš runājuši par bēdīgo situāci-
ju ēdināšanas pakalpojumu jomā pie mums,
Jaunpiebalgā. Kā zinām, kafejnīca “Kāpnes” arī
vairs nedarbojas. Kā ar kafejnīcas telpām, vai tās
iedzīvotāji var izmantot, ja nepieciešams?

- Kafejnīca ir beigusi savu darbību, ir izsludināts kon-
kurss par nomas tiesībām uz šīm telpām. Īstu un reālu
risinājumu te neredzu, ar ēdināšanas biznesu visur lau-
kos ir problēmas, pie tik maza iedzīvotāju skaita ir grū-
ti attīstīt šāda veida uzņēmējdarbību. Te vajadzīgs arī jauns,
energoefektīvs aprīkojums. Ja iedzīvotājiem ir nepiecie-
šamas telpas, kur uzklāt, piemēram, bēru galdu, tad to
var darīt novada domes pagrabstāvā Gaujas ielā 4 - bi-
jušajās kafejnīcas telpās, ir noteikta telpu nomas maksa
– 20 EUR par dienu. Tuvākajā apkārtnē ir vairāki ēdi-
nāšanas uzņēmumi, kuri izbraukumā klāj galdus, ir ne-
pieciešamas tikai telpas, ko viņiem piedāvāt. Šī tad nu ir
iespēja, kuru piedāvājam iedzīvotājiem. Telpas ir pilnī-
gā kārtībā, apkurinātas, tajās ir galdi un krēsli, arī izlietnes
u.tt. Vajadzības gadījumā vērsieties pie novada domes sek-
retāres.

- Atkal uz ielām par sevi liek manīt bedrītes, ku-
ras mainīgos laika apstākļos rodas ļoti ātri. 

- Latvijas Valsts ceļi arī ziemas apstākļos strādā, lai
bedrītes aiztaisītu. Redzam, ka Gaujas ielā tās jau aiz-
lāpītas. Protams, tās parādās arī uz pašvaldības ielām.
Tiklīdz būs iespējams, tās tiks aiztaisītas, jo nevaram
taču kausēt ledu. Pavasarim nākot, atkal aktualizēsies
jautājums par ceļa stāvokli uz Ranku. Jāteic, ka nupat
arī tur rosījās ceļinieki, lai lāpītu bedres. Runājot par
ceļa seguma atjaunošanu šai mums sāpīgajā posmā, tad
tehniskais projekts vēl nav pabeigts, tas ir saskaņoša-
nas procesā. Domāju, ka šopavasar projekts būs, tad se-
kos ekspertīze, iepirkums. Ļoti jau gribam 2018.gadā ce-
rēt uz darbu sākumu. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka šajā pro-
jektā ietilpst ne tikai 3,5 kilometri uz Ranku, bet arī vi-
sas mūsu Gaujas ielas rekonstrukcija, ja to neizdara, pēc
dažiem gadiem ceļa segums uz tās var sabrukt. Tas mums
patiešām ir būtisks projekts, tādēļ ļoti ceram uz tā rea-
lizāciju.

- 31.janvārī Piebalgas skolā viesojās Latvijas
Televīzija. Kāpēc?

- Grūti pateikt, kas viņus aicināja, te var izteikt tikai
minējumus, bet brauca ar vēlmi nofilmēt ko ārkārtēju, šo-
kējošu, taču nekāds skandāls neiznāca. Domāju, ka ikviens,
kas noskatījās šo LTV 7 ziņu sižetu 2.februārī
plkst.19.00, piekritīs, ka objektīvi tika parādītas problē-
mas saistībā ar atkarību veicinošo vielu lietojušajiem jau-
niešiem mūsu valstī. Tā “sagadījās”, ka divu nedēļu lai-
kā četras dažādas institūcijas veica neplānotas pārbau-
des. Te ir mēģinājums risināt kaut kādus, man nezinā-
mus, jautājumus ar piespiedu piekasīšanās metodēm, māk-
slīgi meklējot dažādus trūkumus. Normatīvie akti paredz
daudzas, varbūt pat pārspīlēti stingras prasības, kas jā-
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ievēro, un ne visu varam nodrošināt šajās vecās skolas tel-
pās, bet ne ugunsdzēsēji, ne Labklājības ministrija, ne
Veselības inspekcija neredzēja iemeslus, kāpēc būtu jā -
slēdz iestāde. Jāsaprot, ka šis nav tas gadījums, kad mums
būtu jānodrošina iestādei jaunas, ideālas telpas un ste-
rili apstākļi.

- Gada sākumā izskanēja viedoklis, ka Lietišķās
un tēlotājas mākslas studijas dalībniekiem esot jā -
slēdz pazemojošs līgums, lai varētu darboties stu-
dijā. Kā viss atrisinājās?

- Pilnīgi nepiekrītu formulējumam par pazemojošiem
līgumiem, tas ir domes lēmums un pamatots ar norma-
tīvajiem aktiem, kas nosaka divu pušu attiecības šajā pro-
cesā. Ja dome iegulda līdzekļus studijā, tad ir jābūt arī

skaidrībai, kam, kad un par ko ir jāmaksā un jāuzņemas
atbildība, kādas ir tiesības un pienākumi. Emocijas uz-
tveru ar sapratni un varu teikt, ka studijas vadītāja un
darbnīcu konsultanti ir sakārtojuši dokumentus, un līgumi
ar studijas dalībniekiem, kas patiešām vēlas darboties,
ir noslēgti. Piecas darbnīcas strādā. Šajā procesā vēlreiz
pierādījās, ka tā ir obligāta prasība, lai šīs attiecības būtu
sakārtotas. Ja mēs novirzām līdzekļus studijas darbībai,
tad jābūt arī līdzdarbībai, ne jau šī studiju maksa nosedz
izdevumus, ko pašvaldība velta, mēs radām iespēju dar-
boties labiekārtotās telpās ar aprīkojumu, materiāliem un
algotiem konsultantiem.

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

v
Labas pārvaldības
saukļi sabiedrības

informēšanai
6. Esi pieejams!

Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un paš -
valdības iestādei būt pieejamai ne tikai formāli, bet
arī reāli.

Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pār-
valdi. Minētais nozīmē ne tikai fiziskās vides pie-
ejamību ar vienlīdzīgām iespējām, tai skaitā arī per-
sonām ar dažāda veida invaliditāti, bet arī infor-
mācijas pieejamību un iedzīvotājiem draudzīgu pie-
ņemšanas laiku.

v

2017.gada 3.jūnijā  Latvijā notiks pašvaldību vēlē-
šanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un
110 novadu domju deputāti. Līdzīgi kā pirms četriem
gadiem, arī tagad mūsu novada domes deviņi deputā-
ti vērtēs savu darbu šai laikā: kādās komitejās, komi-
sijās nācās strādāt, ko izdevās paveikt visu novada ie-
dzīvotāju labā, ar kādām grūtībām sastapās un ko no-
vēl nākamajiem deputātiem. 

Mikus Spalviņš, 26 gadi, šobrīd strādāju A/S „Rankas
piens” par tehniskās daļas vadītāju. 

Deputāta darbā esmu priekšsēdētājs Izglītības, kul-
tūras un sporta komitejā un Pašvaldības mantas atsa-
vināšanas un izsoles komisijā, loceklis Finanšu un at-
tīstības komitejā, un, atkarībā no nepieciešamības un
iespējām, arī Inventarizācijas komisijā. Esmu piedalī-
jies arī citu komiteju un komisiju sēdēs. Esmu pašval-
dības deleģētais pārstāvis „Gaujas fondā” un „Gaujas
ilgtspējīgas attīstības biedrībā”, kā arī piedalījies dažādos
semināros un projektos.

Runājot par to, ko izdevies četros gados panākt no-
vada iedzīvotāju labā, pirmkārt, gribētu nosaukt akti-
vitātes dabas jautājumos, līdzdalību Gaujas sakopša-
nas talkās un citās aktivitātēs, jo Gauja ir mūsu visu

bagātība, kas jāaizsargā. 
Kā vēl vienu iniciatīvu varētu nosaukt pludmales vo-

lejbola laukuma izveidi, kuru ieteica vairāki aktīvi no-
vada jaunieši, un tā guva domes atbalstu, kā rezultā-
tu varam baudīt visi - saulainās dienās uzspēlējot vo-
lejbolu.

Iniciatīvas nāk no visdažādākajām pusēm. Domes dar-
bā grūti nošķirt individuālas iniciatīvas, kuras virzītas
komisijās, komitejās, darba grupās un domes sēdēs. Neko
nevar saukt par viena cilvēka panākto, viss ir koman-
das darbs, jo jebkura ideja, jebkura iniciatīva tiek vei-
dota un pielāgota mūsu situācijai, un tam nepiecieša-
ma sadarbība dažādos līmeņos – iedzīvotāji, NVO, ad-
ministrācija, valsts institūcijas un deputāti. Iniciatīvas
un idejas, izejot visu šo ceļu, kļūst par realizējamiem
lēmumprojektiem.

Grūtības deputāta darbā? Manuprāt, visgrūtākais ir
spriest par lēmumiem, par kuriem ir maza izpratne. Ir
nācies iepazīties ar lēmumprojektu tikai tad, kad jau
par to jālemj. Tāpat reizēm ir grūti atbildēt uz iedzīvotāju
jautājumiem par notikumiem pašvaldībā, jo deputāti lie-
lākoties strādā citur un nevar būt lietas kursā par vi-
siem notikumiem.

Nākamajiem deputātiem vēlu skaidru redzējumu,

Deputāta darbs – novada izaugsmei
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kādu attīstīt mūsu novadu turpmāk. Apzināties mūsu
dārgumus un vērtības, tās aizsargāt un attīstīt!

Jānis Antons, esmu zemnieks, pašnodarbināta per-
sona. Mans darbs un iztika šobrīd saistīts tikai ar lauk-
saimniecību, bet deputāta darbība pašvaldībā ir vēlē-
tāju uzticēts sabiedrisks pienākums.

Šajā sasaukumā darbojos domes Finanšu un attīstības
komitejā, Komunālās saimniecības, ceļu un labiekār-
tošanas komitejā, Administratīvajā komisijā, biju no-
vada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iz-
strādes vadītājs, līdz 2016. gada decembrim darbojos paš -
valdības nodibinājuma “Solis Piebalgā” valdē.

Domes darbības rezultātus iedzīvotāji var redzēt dzī-
vē un vērtēt izdarīto, bet vēl iecerēto var lasīt novada
attīstības programmā. Uzskatu, ka te nevar izcelt vai
nopelt kādu atsevišķu deputātu, jo dome ir kolektīva lē-
mējvara. 

Mazās pašvaldībās deputāti vienmēr darbosies sa-
biedriskā kārtā, veltot tam daļu no sava brīvā laika vai
atraujot sevi no darba. Šobrīd manas iespējas ziedot lai-
ku sabiedriskam darbam ir ļoti ierobežotas, tāpēc esmu
nolēmis pašvaldību vēlēšanās nekandidēt, lai gan esmu
saņēmis šādu uzaicinājumu.

Ceru, ka domē tiks ievēlēti deputāti, kuri ir dzimu-
ši Piebalgā vai nodzīvojuši šeit dzīves lielāko daļu, jo
tikai tā var izprast šo zemi.

Maija Ķīķere, esmu novada lauku attīstības kon-
sultante. Kā deputāte darbojos divās komitejās: Finanšu
un attīstības komitejā un Sociālās aprūpes komitejā. Ko
esmu paveikusi? Esmu centusies būt noderīga cilvēkiem.
Viens deputāts nevar neko daudz izdarīt. Deputāti kopā
ar sabiedrību, uzņēmējiem, domes darbiniekiem un ne-
valstiskajām organizācijām – tas jau ir nopietns spēks,
kas var vērst skaistāku un labāku mūsu novadu. Labs
piemērs - tirgus laukuma izveidošana, sākot jau ar vie-
tas sakopšanas talku lietainā aprīļa dienā, kad nova-
da domes darbinieki un deputāti kopā ar iedzīvotājiem
jauca un dedzināja vecos, pussagruvušos šķūnīšus, iz-

tīrīja piemēslotos graustu pakšus un krūmu paceres.
Pirms vairākiem gadiem tika veikta iedzīvotāju ap-

tauja par to, kas patīk un kas nepatīk novadā. Tas tāds
labs materiāls darba izvērtēšanai. No sarakstā minētajām
lietām daudz kas ir paveikts – atjaunots kapsētas mū-
ris, izveidots bērnu rotaļu laukums, tirgus laukuma iz-
veide, sastādīta un izdota grāmata par Jaunpiebalgu, baz-
nīcas un kultūras nama rekonstrukcija, izveidots volejbola
laukums, iespēju robežās tikts galā ar vecās un nodegušās
ēdnīcas graustu un tās apkārtni. Tas, protams, paveikts,
pateicoties daudzu iedzīvotāju pūlēm.

Tomēr it pietiekoši daudz darāmā – jāsakārto slik-
tie ceļi, traktortehnikas pakalpojumu servisa trūkums,
bērnu pieskatīšanas istabas, pirts, sadzīves pakalpojumu
pieejamības trūkums, viesnīcas un ēdināšanas iestādes
trūkums, galvenās ielas nesakārtotība un vēl citas lie-
tas. Jāatzīst, ka vairāki minētie trūkumi ir labas ide-
jas iedzīvotājiem uzņēmējdarbības attīstīšanai.

2017. gada budžetā ir ieplānota nauda vairāku no-
vada ceļu sakārtošanai, kā arī paredzēts apgūt ELAF
līdzekļus ceļu atjaunošanai ar grants segumu.

Pievēršoties Sociālās aprūpes komitejai, jāatzīst, ka,
nākamā sasaukuma deputātiem jāizvērtē šādas komi-
tejas nepieciešamība, jo ir izveidots stabils un spēcīgs
Sociālais dienests ar pietiekošām kompetencēm un piln-
varām. 

Visus šos gadus kā deputāte esmu darbojusies Laimja
Šāvēja vadībā, kuru atzīstu kā patriotisku, tālredzīgu
un uz sava novada izaugsmi vērstu saimnieku. Tāpat
vienmēr blakus ir bijuši gudri, atsaucīgi un draudzīgi
kolēģi. Paldies viņiem!

Nākamajiem deputātiem novēlu veiksmīgi pabeigt ie-
sāktos projektus un plānot jaunus, uzturēt saikni ar ie-
dzīvotājiem, kā arī iedzīvināt aktīvu uzņēmējdarbību.

Lai viņiem veiksme un sabiedrības atbalsts!
***

Paldies deputātiem par sava darba vērtējumu! Pārējo
domas varēsiet lasīt nākamajos avīzītes numuros mar-
tā un aprīlī.

Apkopoja Aija Ķīķere.

Lauku ziòas
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē klientus, ka

no šā gada 3. februāra tiks uzsākta lauku bloku / ai-
navu elementu precizēšana 2017. gadam.
Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada
1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja
klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību,
pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku blo-
ka izņemt neapsaimniekotu platību. Platībai ir jābūt sa-
koptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma ie-
sniegšanas brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā ne-
būs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā, un sezo-
nas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējā gadā,
LAD atgādina, ka minētais lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu sa-
ņemšanai 2017. gadā. Vienoto iesniegumu varēs iesniegt
šā gada pavasarī, un tā iesniegšanas laikā ārpus lau-
ku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas
ir vismaz 0.30 ha.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām
apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā infor-

mācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informā-
cija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu
elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/. 

Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko pa stabilām
un dabā identificējamām lauku robežām, varēs izvei-
dot “lauksaimnieku blokus” (arī tie jāiesniedz kā lau-
ku bloku precizējums), lai nošķirtu savas apsaimniekotās
platības no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šī ie-
spēja veidot “lauksaimnieku blokus” ļaus laikā, kad no-
tiks pieteikšanās platību maksājumiem, izvairīties no
pieteikto platību pārklāšanās ar kaimiņu pieteiktajām
platībām. 

l Lauku atbalsta dienests šinī pavasarī plāno iz-
sludināt projektu pieņemšanu investīciju pasākumam
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot ma-
zās lauku saimniecības”.

l Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” iz-
sludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 2. kārtu. Termiņš projektu iesnieguma
pieņemšanai 2017. gada 3.marts - 2017. gada 3.ap-
rīlis.

Rīcībai 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana,
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Jebkuru koksni vai augu materiālu sadedzinot, mēs
iegūstam pelnus, kurus ir vērts uzkrāt un izmantot dārz-
kopībā. Tiesa gan, būtiski atšķirsies iegūtais pelnu ap-
joms un tā lietderība. Piemēram, sadedzinot griķu sal-
mus, kilograms pelnu saturēs 36 % kālija. Taču pat va-
sarā lielā daudzumā iegūt augu pelnus ir neiespēja-
mi. Tādēļ dārzkopībā parasti izmanto vērtīgo lapu koku
pelnus, kuri vidēji satur 2–7,3% fosfora un 6,9–13,3%
kālija. 

Dažādu kokšņu pelnu vērtīgums
Īpaši vērtīgi ir bērzu koksnes pelni, jo satur līdz 7%

fosfora, 20% kālija un 37% kalcija. Pelni, kas iegūti no
skuju kokiem, sadegušo sveķu dēļ nav tik labs mēslo-
jums. Arī satrupējušas koksnes pelni būs mazvērtīgā-
ki. Taču pelnos esošais fosfors (P) un kālijs (K) ir au-
giem viegli izmantojams. Tie nesatur nevēlamo hloru
(Cl), toties satur augiem tik nepieciešamo sēru (S), mo-
libdēnu (Mo), mangānu (Mn), cinku (Zn), magniju (Mg),
dzelzi (Fe) un boru (B). Atdzisušus pelnus uzglabā plast -
masas maisos, sausumā un vēsumā.

Kā izmērīt pelnu daudzumu?
Tējkarotē ir – 2 g pelnu, ēdamkarotē – 6 g, 200 ml

glāzē – 100 g, 0,5 l burkā – 250 g, 1 l – burkā 500 g
pelnu.

Kā pelnus izmantot
Boru prasīgām kultūrām smilšainās, velēnu podzo-

lētās un kūdras augsnēs pietiks ar 70 g/m2 pelnu, lai
nodrošinātu augu vajadzību pēc bora.

Labākam sēklu dīgšanas sparam nekodinātas sēklas
uz 12–24 stundām var izmērcēt + 25oC siltā pelnu ūde-
nī (2 ēd. kar. uz 1 litru ūdens). Dēstu audzēšanā, rēķi-
not uz m2, audzēšanas substrātam piejauc 8–10 g pel-
nu.

Tādiem ogulājiem kā zemenēm, avenēm, jāņogām pa-
vasarī apdobē iestrādā 100–150 g/m2 pelnu. 

Stādot vagā kartupeļus, uz vienu augu izkaisa sauju
pelnu, bet, kopjot kartupeļu vagas, pirms pirmās va-
gošanas uz vienu kartupeļu ceru izkliedē 6–12 g pelnu.
Savukārt līdz ar pēdējo vagošanu pirms kartupeļu zie-
dēšanas iestrādā vēl 50 g/m2 pelnu.

Tikmēr dārza pupiņām pietiek ar iestrādātiem 5–8
g/m2.

Tādiem dārzeņiem kā sarkanās bietes, rāceņi atka-
rībā no augsnes skābuma pH iestrādā 100–200 g/m2.

Siltumnīcās gurķiem, paprikai pēc ziedēšanas sāk-
šanās, veidojoties augļiem, ik pēc 10 dienām uz m2 ie-
strādā glāzi pelnu. Pelnu pēcietekme var saglabāties 2–3
gadus.

Pelni kompostā
Pelnus komposta gatavošanas gaitā pievieno uzma-

nīgi. Uz m2 komposta virsmas liek vienu sauju pelnu
uz katru kārtu, kur atbilstoši C:N attiecībā 3:1 ir saliktas
(brūnās un zaļās daļas). Vairāk neliek, lai netiktu trau-
cēta mikroorganismu darbība.

Ja dārzā augsnes pH līmenis ir noregulēts atbilsto-
ši augu prasībām, pelni jālieto uzmanīgi. Smagās aug-
snēs pelnus iestrādā rudenī, bet smilts un kūdras – pa-
vasarī. Vasarā pelnus var lietot pārmaiņus ar organisko
mēslojumu. Ātrākai pelnu uzņemšanai tos 1–2 glāzes
iejauc 10 litros ūdens un izlaista. 

Pelni augu aizsardzībai
Lai cīnītos ar tādiem kaitēkļiem kā burkānu, kāpostu

un sīpolu muša, to lidošanas laikā augus apkaisa ar pel-
niem. Pēc lietus darbība būs jāatkārto. Tāpat rīkojas ze-
meņu stādījumos pret ziedu smecernieku. Krūmiem ma-
zāk metīsies laputis, ja pelnus izkliedēs zem krūmiem,
apdobes zonā.

Lai mazinātu miltrasas izplatību, upeņu un ērkšķ -
ogu krūmiem pavasarī uzsijā 10–15 g pelnu uz krūmu.
Pret miltrasu veģetācijas periodā augus dārzā var ap-
strādāt divas reizes mēnesī ar pelnu šķīdumu – 300 g
pelnu uz litru karsta ūdens, samaisa un ļauj 48 stun-
das ievilkties. Šķīdumu izkāš, un var apsmidzināt au-
gus.

Atgādinājums!
Dārzkopībā NAV IZMANTOJAMI pelni, kas iegū-

ti no dedzinātām riepām, PET plastmasas pudelēm, visa
veida polimēru materiāliem, kā arī visa, kas ir ķīmis-
ki sintezēts.

Māris Narvils
LLKC Augkopības nodaļas 

vecākais speciālists dārzkopībā

vietējās produkcijas  realizācijas vides radīšana vai lab -
iekārtošana 267 799,79 EUR

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa.
50 000 EUR

70 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras pro-
jektiem, ja ieguldījumi  būvniecībā uzņēmējdarbības in-
frastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta at-
tiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte    65% +5% projektiem, kurus rea-
lizē jauns uzņēmums;

Kopprojektam – 70%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā

darbība     
5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, eso-

šo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to rea-
lizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 

5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek
realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jau-

nu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai lab -
iekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija. Darba
vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības vietu ie-
kārtošana. Tirdzniecības veidu dažādošana, izbrauku-
mu tirdzniecība, e-vide, u.t.t .

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

l Lūdzu visus iedzīvotājus, kam nepieciešama pa-
līdzība gada ieņēmumu deklarācijas sagatavoša-
nā un iesniegšanā VID elektroniskajā deklarēšanās
sistēmā, pieteikties pie Maijas Ķīķeres, mob. 29131170
līdz 27. februārim.

l Lūdzu pieteikties interesentus izglītojošam semi-
nāram par tēmu „Ābeļu vainagu veidošanas pa-
matprincipi un vainagu veidošana vecos dārzos”.
Pieteikties pie Maijas Ķīķeres, mob. 29131170, vai Baibas
Loginas, mob. 29230240, līdz 27. februārim.

Novada lauku attīstības konsultante 
Maija Ķīķere 
Mob. 29131170

Pelnu izmantošanas iespējas dārzā
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SIA “ZAAO” (ZAAO) informē, ka
no 2017.gada 1.februāra spēkā
stājas jauns nešķirotu sadzīves
atkritumu izvešanas tarifs Alojas,
Amatas, Beverīnas, Burtnieku,
Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimul -
das, Līgatnes, Limbažu, Maz sa lacas,
Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas,
Smiltenes, Strenču, Valkas un
Vecpiebalgas novadā un Valmieras
pilsētā.

Dabas resursu nodokļa likumā
veiktie grozījumi nosaka dabas
resursu nodokļa likmes pieau -
gumu par atkritumu noglabāšanu
poligonā 2017.gadā no 12,00 EUR
par tonnu uz 25,00 EUR par tonnu.
Lai nosegtu izmaksu pieaugumu,
tika veiktas izmaiņas nešķirotu
sadzīves atkritumu izvešanas tarifā,
kas ir proporcionālas dabas resursu
nodokļa pieaugumam. 

Ņemot vērā, ka dabas resursu
nodoklis tika palielināts jau no
2017.gada 1.janvāra, bet nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimnie -
košanas maksas izmaiņas stājas
spēkā no 1.februāra, atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas li -
kuma Pārejas noteikumu 36.punk tam
paaugstinātā dabas resursu nodokļa
likmes janvāra mēneša starpība
proporcionāli tiks iekļauta turp -

mākajos maksājumos periodā līdz
2017.gada 31.decembrim. Par
atkritumu apsaimniekošanas maksas
izmaiņām un individuālajiem mak -
sājumiem klienti tiks informēti,
saņemot atkārtotus aprēķinus.

ZAAO dabas resursu nodokli
maksā par visiem sadzīves atkri -
tumiem, kuri pēc apstrādes
reģionālajā atkritumu apsaimnie -
košanas centrā ir jānoglabā atkritumu
krātuvē. Dabas resursu nodoklis tiek
iemaksāts valsts budžetā. 

Dabas resursu nodokļa likumā
veiktās izmaiņas paredz nodokļa
pieaugumu arī turpmākajos gados –
līdz 2020.gadam sasniedzot 50,00
EUR/tonna.

Zane Legzdiņa
SIA “ZAAO” sabiedrisko

attiecību speciāliste

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifa izmaiņas

Skolas ziòas
Jaunpiebalgas vidusskolas 
“SPORTA LAUREĀTI 2016”

Edžus Nedēļa (11.kl.) - basketbols
Roberts Ruško (11.kl.) - basketbols
Rūdolfs Dolmanis - Dravants (11.kl.) - basketbols
Roberts Brikmanis (12.kl.) - basketbols
Nauris Lazda (5.kl.) - basketbols
Reinis Dravants (5.kl.) - basketbols
Salvis Lazda ( 9.kl.) - augstlēkšana
Artis Peilāns (10.kl.) - augstlēkšana
Dāvis Staškevičs (9.kl.) - futbols
Kristaps Ozols (9.kl.) - futbols
Ernests Damroze (8.kl.) - futbols
Dikijs Zariņš (7.kl.) - futbols
Egmonts Ērglis (8.kl.) - futbols
Regnārs Šteins (5.kl.) - futbols
Vjačeslavs Rudiņecs (8.kl.) - futbols

Ralfs Rubenis (7.kl.) - futbols
Karolīna Pogule (5.kl.) - tautas bumba
Tīna Rukmane (5.kl.) - tautas bumba
Zanda Loginova (5.kl.) - tautas bumba
Veronika Stūtriška (5.kl.) - tautas bumba
Dagnija Novicka (5.kl.) - tautas bumba
Vendija Traupele (5.kl.) - tautas bumba
Evelīna Brikmane (4.kl.) - tautas bumba
Līva Zirne (4.kl.) - tautas bumba

Pateicība vecākiem, sporta skolotājiem un treneriem -
Sarmītei Vlodarei, Aivaram Stankēvičam, Raimondam
Dūmiņam, Uldim Ozoliņam!
Sportiskām uzvarām bagātu un veselīgu  2017.gadu!

Direktore Ulla Logina

Attēlā: pasākumā “Sporta laureāts 2016”
Foto: Vēsma Johansone
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R. Mūkam veltītajā literārajā konkursā piedalījās:
Agnija Ziedāre (5.kl.), Ēriks Blaubergs (7.kl.), Vita Skosa (12.kl.) – atzinība, Alise Lazdiņa (12.kl.) –
atzinība, Amanda Zariņa (12.kl.) – atzinība. Skolotāja Z. Althabere.
Gunda Glāzere (9.kl.), Liene Zaķe (9.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.
Elizabete Zariņa (7.kl.) – atzinība, Laura Dapševiča (8.kl.) – atzinība, Adrians Vīķelis (8.kl.), Elīna Millere
(10.kl.) – atzinība, Kristīne Baltkaula (10.kl.) – atzinība, Kristiāna Pogule (10.kl.) – atzinība. Skolotāja J. Glāzere.

Literāro darbu konkursā “Doma izgaismo vārdu” piedalījās:
Amanda Zariņa (12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Konkursā 1.- 6.klašu skolēniem “Jo vairāk zināsi, jo vairāk pratīsi, jo vairāk iegūsi!” piedalījās:
Daniela Macola (6.kl.), Sintija Bukša (6.kl.), Kate Smilga (6.kl.), Kristiāna Beķere (6.kl.). 
Skolotāja Z. Althabere.

Apvienoto novadu latviešu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm piedalījās:
Kristiāna Pogule (10.kl.), Kristīne Baltkaula (10.kl.). Skolotāja J. Glāzere.
Kristiāna Annija Spirģe (11.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.
Alise Lazdiņa (12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Apvienoto novadu vēstures olimpiādē piedalījās:
Nora Marija Misiņa (9.kl.), Elza Skutāne (9.kl.), Alise Lazdiņa (12.kl.), Roberts Brikmanis (12.kl.). 
Skolotāja I. Elksne.

Konkursā “Bebr[a]s” piedalījās:
Agija Ābelniece (10.kl.). Skolotāji R. Jaksta, J. Šāvējs.

Apvienoto novadu fizikas olimpiādē vidusskolām piedalījās:
Kristiāna Pogule (10.kl.), Haralds Šrēders (10.kl.), Alise Lazdiņa (12.kl.). Skolotāja L. Lorence.

Apvienoto novadu latviešu valodas olimpiādē 8.- 9.klasēm piedalījās:
Tīna Beāte Kurzemniece (9.kl.) – 2.vieta, Liene Zaķe (9.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.
Laura Dapševiča (8.kl.) – 1. vieta, Lotārs Jānis Dzenža (8.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādē vidusskolām piedalījās:
Jūlija Postolati (11.kl.), Ivanda Keiša (12.kl.). Skolotāja G. Kundrate.

Valsts atklātajā konkursā - olimpiādē angļu valodā piedalījās:
Endija Romanova (6.kl.) – atzinība. Skolotāja V. Zariņa – Romanova.

Arnis Ratiņš
Attēlā: Sniega dienas pasākums vidusskolā šogad notika 16.janvārī.
Foto: Vēsma Johansone
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Janvāris ir karnevālu laiks. Tāpēc arī 26.jan-
vārī pirmsskolas grupiņas bija pulcējušās uz
„Karnevālu ballīti“. Bērni ar vecāku palīdzību bija
pārtapuši dažādos tēlos. Varēja sastapt kaķus,
taureņus, bizmārītes, veselu spietu ar bitītēm,
dažādus pasaku tēlus, tīģerus, pūķus, cāli un vēl
daudz ko citu. Ar visiem kopā kājas ielocīja go-
tiņa Grieta. Paldies visiem par skaistajām un iz-
domas bagātajām maskām!

Ilva Bobrova

Attēlā: Karnevālu ballītē.

“Lakstīgala 2017”
31.janvārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā pulcējās

Cēsu vēsturiskā rajona novadu skolu komandas, kuras
piedalījās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacen-
sībās „Lakstīgala 2017“.

Konkursā bija pārstāvētas desmit komandas no
Taurenes pamatskolas, Skujenes pamatskolas, Stalbes
vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas un
Jaunpiebalgas vidusskolas.

Dalībnieki sacensību 1.kārtai bija īpaši gatavojušies
un apguvuši tautas dziesmu melodijas un vārdus, mā-
cījušies atpazīt tautas mūzikas instrumentus, sagata-
vojuši mājas darbu par savam novadam raksturīgāko,
pētījuši informāciju par latviešu tautas tērpu, gadskārtām
un godiem, latviešu tautasdziesmu vācējiem un sen-

vārdiem, kuri sa-
stopami latviešu
tautas dziesmās.

Labākās koman-
das sacensību 2.kār-
tai noteica žūrijas ko-
misija, kuras sastāvā
bija mūzikas skolo-
tājas Elita Tomsone
un Antra Svetoka, kā
arī mūzikas skolotā-
ju metodiskās apvie-
nības vadītāja Ilga
Šķendere.

Ceļazīmi uz
Ogri šogad saņēma
sešas komandas – 3 komandas 1.- 4.klašu grupā, to skai-
tā arī Jaunpiebalgas vidusskolas 1.- 4.klases ko-
manda – Aleksa Vīķele, Dārta Damroze, Katrīna
Eihentāle, Evelīna Brikmane, Keita Anna
Grīnberga (skolotāja Ieva Damroze),  un tikpat arī
5.- 9.klašu grupā. 

19 komandu konkurencē Ogrē mūsu mazās
Lakstīgalas saņēma I pakāpes diplomu. 

5.- 9.klašu grupā no mūsu skolas konkursā Cēsīs
piedalījās Justīne Skutāne, Līga Rusova un Ance
Urbāne, skolotāja Māra Vīksna.

Attēlos: ceļazīmi uz Ogri šogad saņēma Jaunpiebalgas
vidusskolas 1.- 4.klases komanda, kuru vada skolotā-
ja Ieva Damroze.

5.- 9.klašu grupā no mūsu skolas konkursā piedalī-
jās Justīne Skutāne, Līga Rusova un Ance Urbāne, sko-
lotāja Māra Vīksna. Aija Ķīķere

Foto: Liena Vaļģe

Karnevālu ballīte

Vai ikdienā mēs daudz viens
otram sakām paldies?

Lieli un mazi “Knīpuči” grib teikt lielu, lielu paldies vecā-
kiem par bērniem radīto prieku, dāvinot skaistu, praktisku,
ērtu spēļu stūrīti – bērnu virtuves iekārtu.

Mīļie vecāki – Martas mamma, Undas un Katrīnas tēti,
Enijas mamma un tēti, Augusta tēti, Māra tēti – lai jums mil-
zīgs paldies par bērniem radīto prieku!

Tādu torti uzcept – uzadīt spēj tikai Meganas mamma - pal-
dies, paldies! Tā ļoti labi iederas mūsu jaunajā bērnu spēļu
virtuvē.

Lieli un mazi “Knīpuči”
Attēlā: skaistais, praktiskais, ērtais spēļu stūrītis – bēr-

nu virtuves iekārta.
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Janvāra mēnesis un februāra mē-
neša sākums mūzikas un mākslas
skolā pagājis flautas zīmē, jo bijuši
divi ļoti nozīmīgi notikumi.

2017. gada 29. janvārī Rīgā nori-
sinājās XXII Latvijas mūzikas sko-
lu pūšaminstrumentu un sitam -
instrumentu izpildītāju kon-
kurss, kurā mūsu skolu pārstāvēja
3. flautas spēles klases audzēkne Tīna
Rukmane, skolotāja Sandra Briede
un koncertmeistare Inga Eihentāle.

Savukārt 7. februārī Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā ciemojās
kāds īpašs ciemiņš - 2004. gada
Flautas klases absolvente Marta
Kļaviņa. Šobrīd Marta strādā Ķīnā,
Jiaying University (Universitātē) par
flautas spēles pasniedzēju. Tikšanās
laikā mūzikas skolā Marta pastāstīja,
kā viņa līdz tam nokļuva, bet pats
svarīgākais, ko Marta teica sarunas
noslēgumā: „Bērni, atcerieties, nav
svarīgi, cik jums ir naudas, vai ko
jums saka cilvēki no malas! Svarīgi
ir tikai tas, ko jūs mīlat un kam ti-
cat. Ja jums ir kāds sapnis – neviens
nevar liegt jums to piepildīt! Ir tikai
no sirds tam jātic, jāgrib to sasniegt
un ļoti, ļoti daudz jāstrādā, lai to sa-
sniegtu.”

Jaunpiebalgas mūzikas skolā
Marta pabeidza flautas spēli.  Pēc mū-
zikas skolas absolvēšanas Marta tur-
pināja mācības Cēsu Mūzikas vi-
dusskolā, kuru nepabeidza, bet ie-
sākto vidējo izglītību pabeidza
Ventspils Mūzikas vidusskolā. Un tad
Martas ceļš aizveda uz Šveici.
Veselu gadu Marta spēlēja uz ielām,
lai sagatavotu programmu iestājek-
sāmeniem Cīrihes Mūzikas augst -
skolā (Zrcher Hochschule der Kunste)
un nopelnītu naudu studijām. Kā pati
Marta jokoja: „Šī bija vienīgā vieta,

kur viņai maksāja arī par gammu un
etīžu spēlēšanu!”

Cīrihes mūzikas augstskolā Marta
pabeidza bakalaura studijas un nu jau
ir arī divu maģistra grādu īpašniece
flautas spēlē un mūzikas pedagoģijā. 

Kā izrādās, arī ārzemēs profesio-
nāla mūziķa karjera nav vienkārša,
nepārtraukti par savu vietu mūzikas
darba tirgū ir jāpastāv un jācīnās. Pēc
maģistrantūras beigšanas, neatrodot
brīvu orķestra mūziķa vietu profe-
sionālajos orķestros, Marta sāka mek-
lēt citas sev atbilstošas darba iespē-
jas un tā, kā viņa pati saka, pavisam
nejauši atrada darba sludinājumu
strādāt par pedagogu Ķīnā. Izturēja
kandidātu atlasi un tika pieņemta
darbā. 

Šogad Marta ir dabūjusi darbu la-

bākā Universitātē – Jiaying
University - turpat Ķīnā, tāpēc divas
dienas pēc mūsu tikšanās viņa devās
atpakaļ uz Ķīnu. Martas sapnis ir at-
griezties Latvijā, atrast šeit sev tī-
kamu darbu. Kādu laiku būdama pa-
saules pilsone, viņa atzina, ka men-
talitāte un kultūra katrā valstī ir ļoti
dažāda un atšķirīga un pie visa jau-
nā jāpierod. Martai pietrūkst mūsu
kultūras un cilvēku attieksmes pret
mūziku un mākslu. 

„Tā ir neaprakstāma vērtība!” tā
par mūsu kultūrizglītības sistēmu
saka Marta, “jo, piemēram, Šveicē un
Ķīnā mācīties mūziku var atļauties
tikai turīgi cilvēki un viņu bērni vai
tādi trakie kā es!”

Marta nedaudz mūs iepriecināja
arī ar savu flautas spēli un līdzi bija
atvedusi arī vienu no ķīniešu tradi-
cionālajām „flautiņām”, kas tiešām
skanēja ļoti „ķīniski”, bet pats lielā-
kais prieks bija satikt pašu Martu un
klausīties viņas stāstu! Marta pa-
strādāja arī ar mūsu flautas klases au-
dzēkņiem un atzina, ka ar latviešu
bērniem to darīt ir ļoti viegli, jo viņi
visu uztver un saprot, salīdzinot ar
skolēniem, kurus viņa māca Ķīnā, bez
tam, lai sazinātos ar ķīniešu bērniem,
viņa apgūst arī valodu. 

Marta apsolīja, ka tad, kad viņa va-
sarā atbrauks atvaļinājumā uz
Latviju, viņa mūs atkal apciemos.
Martiņ, lai tev labs lidojums un gai-
dām mājās! 

Skolas direktore  Aija Sila

Attēlā: Marta Kļaviņa pastrādā-
ja arī ar mūsu flautas klases au-
dzēkņiem (attēlā – Tīna Rukmane) un
atzina, ka ar latviešu bērniem to da-
rīt ir ļoti viegli.

Mūzikas un mākslas skolā

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
mākslas programmas absolventi!  

„Mazās” mākslas skolas komanda 1994 – 2006!

Šogad jubilejas gads – mūzikas programmai 30 gadi,
profesionālās mākslas programmai 10 gadi! Tam par godu
rīkotajā pasākumā „PA-SAKA PAR SATIKŠANOS”
Jaunpiebalgas kultūras namā 11. martā skanēs koncerts
un izstāžu zālē „Velves” notiks mākslas skolas absol-
ventu un „Mazās” mākslas skolas audzēkņu darbu iz-
stāde. Izstādes ekspozīciju veidos diplomdarbi, dip-
lomdarbu fragmenti un jūsu jaunradītie darbi.

AICINĀJUMS!
Tie, kuriem ir interese piedalīties šajā izstādē, dodiet

ziņu! Jums jāatsūta sava darba fotogrāfija (ar izmēriem),
lai varam to ieplānot ekspozīcijā. Darbu jānogādā
Jaunpiebalgas kultūras namā vai mākslas skolā līdz 3.
MARTAM!

Veidojot šo izstādi, vēlamies tajā iekļaut jūsu domas.
Tekstus, pāris teikumus vai garu stāstu par to, kādas ir sa-
jūtas, viedoklis par pavadīto laiku mākslas skolā. Ko tas jums
ir devis? Kādas spilgtākās atmiņas saistās ar šo laiku? 

Tekstus iesūtīt Rasai Ontužānei – e-pasts: 
rasa.ontuzane@gmail.com

(Turpinājums 14. lpp.)

SVEICIENS VISIEM 
MĀKSLAS SKOLAS BĒRNIEM!
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Rakstiet iedvesmas brīdī – jo ātrāk, jo labāk!
Lai šis notikums kļūst par jaunu SATIKŠANOS jau-

nā kvalitātē!
Lai veidojas jauni, radoši sadarbības plāni attiecī-

bā uz Jaunpiebalgu!

Lai vai kur Tu tagad esi – zini, Tevī dzīvs un
atmodināts mīt RADOŠAIS GARS, kas gaida, lai

Tu to izpaud.
Un Tu taču zini – izdodas vienmēr, ja dara!
Ļoti gaidu jūsu domas, idejas un ieteikumus!
Gaidām Tevi satikt klātienē! Apskatīt skolu, mūsu

kopīgi veidoto izstādi, baudīt izstādi, pabūt pie kopīgi

klāta galda un uzdejot kādu satikšanās valsi!
Sekojiet līdzi informācijai novada domes mājas lapā!
Tātad:
l pieteikšanās novada domes mājas lapā līdz 3. mar-

tam,
l jauno darbu nodošana izstādei līdz 3. martam,
l tekstu un darbu foto iesūtīšana (pēc iespējas ātrāk)

Rasai Ontužānei, 
e-pasts: rasa.ontuzane@gmail.com

Uz tikšanos!

Mākslas skolas kolektīva vārdā
Sandra Strēle

Ar rokām radīts
Piebalgā!

“Kā sacīt jāsaka, esam  to Piebalgu atveduši uz Rīgu!” -
ar šādiem vārdiem pagājušā gada nogalē tika izziņota
Piebalgas vēstniecības telpu atklāšana Vecrīgā, Mazajā
skolas ielā 2.

Ideja vienuviet apvienot piebaldzēnu radīto, izveidot
vietu, kur pulcēties pašiem piebaldzēniem un citiem in-
teresentiem, Edgaram Žagariņam radās jau sen. Bet, kad
tika satikts līdzīgi domājošs cilvēks, ideja strauji sāka arī
realizēties. “Darbs nebija un joprojām nav viegls,” atzīst
vēstniecības idejas līdzautors, piebaldzēns Mārtiņš
Krišjānis, “bet mēs patiesi priecājamies parādīt Rīgas kun-
giem, dāmām un ārzemju viesiem, cik skaisti un īpaši ir
mūsu amatnieku darinājumi. Saglabājot vēsturisko pie-
skārienu, tie seko līdzi aktualitātēm. Rotas, māla un por-
celāna izstrādājumi, adījumi, lins, meldru pinumi un ne
tikai - tas viss vienuviet ir daļa Piebalgas kultūras. Tāpēc
aicinām arī citus piebaldzēnus sazināties ar mums, lai
ar rokām radītais Piebalgā nonāk pie mums Rīgā.”

“Tāpat šī ir vie-
ta, kur ikviens
piebaldzēns un
viņa tuvie cilvēki,
draugi ir laipni ai-
cināti iegriezties,
lai vienkārši pa-
vadītu laiku kopā
vai raisītu saru-
nas pie mājas vīna
vai alus glāzes,” tā
Edgars, “mūsu ie-
cere ir ļaut
Piebalgas kultūrai
pilnībā iemājot
šajā vietā arī ar

mūsu organizē-
tiem kultūras pa-
sākumiem.
Februāra pirmajā
nedēļas nogalē ik-
vienam intere-
sentam bija ie-
spēja baudīt zie-
mas sajūtu rituā-
lo koncertu “Trīs
gaisi”. Un tas ir ti-
kai sākums, jo, kā
zināms, mums ir
daudz ko rādīt.”

Vietas radīša-
nas procesā ir ie-
likts ne mazums
Mārtiņa un Ed -
gara laika un
pūļu, taču tāpat šī ir vieta, kur skaistā rakstā, gluži kā
vēstniecības logo esošajā bruncī, ir savijies arī pašu pie-
baldzēnu atbalsts. “Mēs ļoti novērtējam un vienlaikus
apbrīnojam, ar kādu degsmi mums palīdzēt ir gatavi paši
vietējie, jo ne jau pastāvošā valdība vai tādi un citādā-
ki amati, bet mēs paši esam tie, kas veidojam savu vie-
tu. Tā atkal un atkal pierādot, ka, ja ir vēlme, tad sniegt
atbalstu pašu kultūras attīstībai nav nemaz tik grūti.
Ir jāredz plašāk un jāsaskata šādas vietas potenciāls ilg -
termiņā. 

Tāpēc vēlamies pateikt paldies: Vēsmai Johansonei,
SIA “Wenden Furniture”, Madarai Intenbergai,
Normundam Brēmeram, SIA “Piebalgas alus”, Evitai
Rusovai, Artim Tentelim, Sandrai Strēlei, Jaunpiebalgas
kultūras namam, Agnesei Zēboldei, Jānim Jundzim,
Muntim Rāvietim, Maijai Žagariņai, Elvai Žagariņai,
Dagnijai Kupčei, Mikum Spalviņam, Guntaram
Jundzim, Ērikai Mālderei.

Lai šis gads ikvienam no mums nes izdošanos, radošu
ideju realizāciju un uz tikšanos Piebalgas vēstniecībā,”
tā novēl Mārtiņš un Edgars. Pašu piebaldzēni.

Ar Piebalgas vēstniecības idejas autoriem Edgaru Ža-
gariņu un Mārtiņu Krišjāni iespējams sazināties pa te-
lefonu 28345227 (Edgars), 22446701 (Mārtiņš), izmantojot
e – pastu: piebalgas.vestnieciba@gmail.com, kā arī se-
kojot līdzi aktualitātēm sociālajā tīklā 

www.facebook.com/piebalgasvestnieciba.
Ieva Vosele

Attēlos: pagājušā gada nogalē tika izziņota
Piebalgas vēstniecības telpu atklāšana Vecrīgā, Mazajā
skolas ielā 2.
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2017.gada 3.februārī Dikļu pilī tika godināti labākie
Latvijas alus darītāji, aldariem pasniedzot balvas vai-
rāk nekā desmit nominācijās.

Šogad tika pasniegtas divas balvas par mūža iegul-
dījumu alus nozarē, vienu no tām saņēma  SIA “Piebalgas
alus” izpilddirektors Pēteris Micāns.

Pēteris Micāns ir iniciators līdzdalībai Dānijas valdības
finansētā projektā “Tīrās tehnoloģijas alus ražošanā”, kura
rezultātā uzņēmums uzsāk ceļu uz “Zaļo domāšanu”. 2003.
un 2007.gados viņš vada uzņēmuma rekonstrukcijas un
modernizācijas darbus. Pētera Micāna vadībā uzņēmumā

ražotie produkti ir piedalījušies LADS un “Baltic Beer
Star” rīkotajās degustācijās un konkursos, saņemot aug-
stus kvalitātes novērtējumus.

SIA “Piebalgas alus” produktu kvalitāte un atpazīs-
tamība ir Pētera Micāna un viņa vadītā speciālistu ko-
lektīva profesionālā darba rezultāts.

Aija Ķīķere

Attēlā: SIA “Piebalgas alus” izpilddirektors Pēteris
Micāns saņēma balvu par mūža ieguldījumu alus no-
zarē.

Latvijas alus gada balvas pasniegtas Dikļu pilī

Ejot pa Jaunpiebalgu, bieži nākas
sastapties ar gados vecākiem cilvē-
kiem, jo jaunie vai nu strādā ārze-
mēs, vai arī pārcēlušies uz dzīvi pil-
sētās. Starp tiem daudzi ir tādi, ku-
riem gadu skaits iestiepjas  astota-
jā vai dēvītajā desmitā.                                                                    

Viņi nākuši no  pirmās Latvijas
brīvvalsts, pārdzīvojuši drūmos
okupācijas gadus un izcīnījuši iespēju
dzīvot atkal savā brīvā valstī.
Daudzi šo cilvēku vienaudži ir aiz-
gājuši viņsaulē, paņemdami līdzi sa-
vus dzīvesstāstus, savas atmiņas un
noslēpumus. Tomēr katra tāda pie-
baldzēna mūža gājums ir vērtīgs vēs-
tures materiāls, uz kura pamata nā-
kamās paaudzes rakstnieki un vēs-
turnieki varēs veidot savus darbus.
Tie palīdzēs labāk izprast mūsu pa-
gātni un nepieļaut nākotnē tās kļū-
das, kas  latviešu tautu  noveda gan-
drīz  līdz iznīcībai. 

Šajā rakstā gribu pastāstīt par me-
dicīnas darbinieci, feldšeri, Ilgu Lāci
-Bobrovu (1937). Ilga piedzimusi un
uzaugusi Gatartas puses „Gārņos”
trīs bērnu ģimenē.  Māsa Ruta Lāce
– Logina (1939) dzīvo Jaunpiebalgā,
brālis  Jānis Lācis (1941) saimnieko
dzimtas mājās Gatartā.  Tēvs,

Augusts Lācis,  Pirmā pasaules kara
laikā cīnījies latviešu  strēlniekos un
pēc tam kopā ar viņiem pārstaigājis
visu krievu zemi. Ap 1922.gadu  at-
griezies Latvijā, izmācījies drēbnie-
ka amatu un strādājis Drustos. Tur
arī iepazinies ar igauņu meiteni

Karlīni Kego, un 1935. gadā  abi svi-
nējuši kāzas. Bijuši pietiekami uz-
ņēmīgi, lai nomātu  Drustu krogu,
kur, veiksmīgi darbojoties, piecu gadu
laikā sapelnījuši pietiekami daudz
naudas un iegādājušies bijušo bap-
tistu saiešanas namu Mīlakšās.  Tur
arī tika izveidota ģimenes saimnie-
cība „Gārņi”.

Pēc Latvijas okupācijas 1940.
gadā, mainoties varai, vietējie ie-
dzīvotāji uzskatīja, ka Augusts
Lācis padomju varai  būs pieņemams
kā „sarkanais” latviešu strēlnieks,
kurš aizstāvēs arī viņu intereses, un
ievēlēja  par Gatartas pagasta iz-
pildkomitejas priekšsēdētāju. Tomēr
tie, kuri to nezināja, domāja citādi,
un Ilga atceras, ka reizēm tikusi pēr-
ta ar nātrēm un saukta par komu-
nistēnu.  Arī tēvam šis bija smags
laiks, jo vispirms viņš gandrīz zau-
dēja dzīvību 1941.gada 14. jūnijā, mē-
ģinot palīdzēt represijām pakļauta-
jiem novadniekiem, bet vēlāk nokļuva
vāciešu rokās un tika arestēts.  Ar
godīgu latviešu cilvēku palīdzību  tē-
vam no aresta telpām izdevās aizbēgt
un, pateicoties Cēsu apriņķa priekš-
nieka Jāņa Veides  galvojumam, arī
legalizēties. Vēlāk, 1944.gadā,  ar

No brīvības līdz brīvībai
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Jāņa Veides atbalstu tika izveidota
J. Kureļa kaujas grupa, kura bija pa-
redzēta kā nākamās  Latvijas armijas
pamats un kuras štābā darbojās arī
leģendārais piebaldzēns Jānis
Gregors. 

Kad Mīlakšās  sāka krist krievu
lidmašīnu mestās bumbas, Lāču  ģi-
menei bija jādodas bēgļu gaitās, ku-
ras gan izbeidzās netālu, tuvējā mežā.
Tur arī iznāca iepazīties ar latviešu
puišiem, kuri negribēja karot ne vie-
nā, ne otrā armijā, bet cerēja ar sa-
biedroto atbalstu atjaunot Latvijā ne-
atkarību. Vēlāk, kad tēvs strādāja
par mežsargu, viņš iespēju robežās
centās šos puišus atbalstīt. 

Ilga mācības sākusi  Gatartas sko-
lā, bet 7. klasi pabeigusi Drustu sko-
lā 1952. gadā. Tālāk skolas ceļš aiz-
veda uz Cēsu 1.vidusskolu, kur par

direktoru strādāja nākamais LR
Izglītības ministrs Aldonis Builis. Pēc
vidējās izglītības  iegūšanas Ilga Lāce
izvēlējās cēlo medicīnas darbinieka
profesiju un jau kā feldšere  pabeidza
Cēsu medicīnas skolu, kura atradās
bijušajās Vulfsonu dzimtas mājās.  

Pirmajā darba vietā, Drustu lau-
ku slimnīcā, Ilgu sagaidīja par pa-
līdzības sniegšanu latviešu nacio-
nālajiem partizāniem no Cēsīm iz-
raidītā ārste Elizabete Krūma.
Sākot ar 1960.gadu, Ilga  pārnāca
strādāt uz Jaunpiebalgas slimnīcu,
kur galvenais ārsts Ādolfs Odītis no-
vērtēja viņas teicamās prasmes slim-
nieku ārstēšanā, tāpēc nosūtīja  strā-
dāt ātrās medicīniskās palīdzības vie-
nībā. Tur strādājot, feldšere Ilga
Bobrova ir palīdzējusi tūkstošiem cil-
vēku, kurus skārusi kāda slimība. Ar

savu darbu guvusi nedalītu atzinī-
bu gan Jaunpiebalgā, gan valsts mē-
rogā, par ko liecina viņas apbalvo-
jums - par mūža ieguldījumu medi-
cīnā Ilga Bobrova ir saņēmusi
Jaunpiebalgas Gada cilvēka titulu un
Latvijas Republikas Veselības mi-
nistrijas goda rakstu. 

Ilga vienmēr ir bijusi un ir Latvijas
patriote, un tādā pat garā izaudzi-
nājusi, un palīdzējusi izglītoties sa-
vam dēlam Ivo un meitai Ilvai. Tagad
- vecmāmiņa sešiem mazbērniem, bet
viens mazmazbērns dod viņai prie-
ku saukties par vecvecmāmiņu.
Pensionāru saietos Ilga joprojām ir
labākā dziesmu zinātāja un izpildī-
tāja. Lai viņai skaista lielā jubileja
un visi nākamie dzīves gadi!

Jānis Mājenieks

Aicinām mūsu mazos draugus at-
balstīt un ikgadējam Putnu dienu
pasākumam sākt gatavoties jau ta-
gad! Šis būs jau 7. gads, kad pul-
cēsimies kopā, lai Jaunpiebalgā ie-
skandinātu Putnu dienas.
Pasākums var notikt tikai ar jūsu
līdzdalību, izrādot iniciatīvu un rū-
pes par SAVU dzīves telpu un savu
svētku radīšanu.

Ir dažādi pasākumi – tādi, kas ap-
mierina untumaina patērētāja va-
jadzības, un ir tādi kā mūsu Putnu
dienas, par kuru norisi un notikumu
gaitu ir jārūpējas mums pašiem. Tāds
ir Putnu dienu un Vides radošās
darb nīcas pirmsākumu mērķis. Cik
mēs spēsim, tik mums būs. Vai mēs
spējam paveikt kādu, vismaz vienu
darbu sabiedrības labā, vai mēs pa-
liekam vērotāju un tiesnešu pozīci-
jā - tā ir katra brīva izvēle. 

Kā izrādās, Latvijā ziemo aptuveni
60 putnu sugas. Cik no tām ir sa-
stopamas Jaunpiebalgā, mēģināsim

noskaidrot kopīgiem spēkiem. Ir zi-
nāms, ka tikai daļa no ziemojošajiem
putniem apmeklē barotavas. Šogad
iepazīsimies ar tiem Jaunpiebalgā
ziemojošajiem putniem, kuri apmeklē
barotavas. Šim nolūkam izmantosim
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
izstrādāto materiālu un tajā iekļauto
putnu uzskaites lapu, kas ir pievie-
nota šai avīzītei un pieejama Bērnu
un jauniešu centrā, Jaunpiebalgas
bibliotēkā un sākumskolā. Ar visu
materiālu ikviens var iepazīties
“Gaujas fonda” mājas lapā un
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā.  

Cik novērots, uzstādīt putnu ba-
rotavas ir iecienīts paradums. Mēs
to izmatosim, lai noskaidrotu, kādi
putni ir sastopami Jaunpiebalgā un
kādi ir to paradumi – kuru sugu put-
ni apciemo ierīkotās barotavas, kuri
no tiem barojas rīta pusē, kuri – pie-
vakarē, kuri no putniem ir valdo-
nīgāki, kuri piekāpīgāki, kādi ir put-
nu sabiedrībā valdošie likumi. 

Putnus vērot ir patiesi aizraujo-
ši! Aicinām visus interesentus ie-
saistīties Jaunpiebalgā ziemojošo
putnu vērošanā. Ziemas laikā sa-
vākto informāciju apkoposim, tie-
koties ikgadējās Putnu dienās. Tad
līdztekus putnu būrīšu būvēšanas
un citām jau tradicionālām aktivi-
tātēm stāstīsim par saviem novē-
rojumiem un putnu vērošanas lai-
kā notikušajiem atgadījumiem,
noskaidrosim, kuru sugu putni
Jaunpiebalgā ir biežāk, bet kuri re-

tāk sastopami. Kādu krāsu ap-
spalvojums ir Jaunpiebalgas put-
niem, meklēsim to līdzību ar vec-
māmiņu austajām segām, zīmēsim,
krāsosim un darīsim citas intere-
santas un aizraujošas lietas.

Uzmanību, ja putni ir sākti barot,
tad noteikti ir jāparūpējas, lai barī-
ba barotavā būtu regulāri! Jāpievērš
uzmanība, lai barotavas putniem ir
drošas un ērtas. Par to sīkāk var uz-
zināt Latvijas Ornitologu biedrības
mājas lapā, kā arī ieteicams izman-
tot šīs biedrības noteicējus putnu at-
pazīšanai „Latvijas meža putni” un
“Latvijas lauku putni”.

Mums, cilvēkiem, ir dota īpaša spē-
ja parūpēties par visām dzīvajām būt-
nēm. Apzināsimies to un būsim tik
gudri, un izmantosim šo brīnišķo ie-
spēju! Izmantosim šo rīcības brīvību
un izvēlēsimies darīt visu iespējamo,
lai mēs dzīvotu harmoniskā mijie-
darbībā. “Gaujas fonds” aicina jau-
nus dalībniekus ar jaunām idejām,
jo fonds tika dibināts, lai mēs darī-
tu kopā. Vienatnē mēs varam sapņot
un plānot, bet lielas lietas var paveikt
komandas darbā, apvienojot spēkus
un resursus. Parūpēsimies par visu
dzīvo būtņu labklājību!

Ar cieņu un mīlestību 
Inese Lapiņa

sadarbībā ar hidrobioloģijas
eksperti Loretu Urtāni –

“Gaujas fonda” krustmāti

Gauja fonds aicina iepazīt Jaunpiebalgā
ziemojošos putnus
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Sveču dienā
Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svi-

nama Sveču diena. Latvieši pat visu februāri izsenis dē-
vējuši par sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par
Ziemas Māras dienu. Sveču diena iezīmē ziemas vidu.
Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces. 

Atceroties šo dienu, Zosēnu bibliotēkā visas dienas
garumā tika veidotas netradicionālas sveces un sveč-
turi. Katrs nāca ar savu ideju un domu. Izmantojot da-
bas materiālus un vienkārši papīru, veidojām sveču ap-
valkus, svečturīšus. Kopā strādājot, guvām daudz labu
emociju, jaunas idejas un gandarījumu par paveikto.
Paldies manām čaklajām rokdarbniecēm!

Zosēnu bibliotēkas vadītāja Irene

Gadsimtu gaitā Jaunpiebalgas draudzē bija izveidojušās
sešas muižas – PiebalgasJaunāmuiža, Mācītājmuiža, Zosena,
Kāpurkalna, Rankas un Saliņu muižas. Jaunā muiža
(Neuhof) bija senākās Virdesvakas centrs, kas izveidojās par
Jaunpiebalgas centru. Īpašnieki muižām bija dažādi – Zosena
muiža piederēja valstij (t.s. Kroņa Zosens – tolaik Krievijas im-
pērijas īpašums), Rankas un Saliņas muižas vācu baroniem,
bet lielākā daļa- Jaunāmuiža un Kāpurkalns- grāfu Šeremet-
jevu dzimtai. Mācītājmuiža bija un ir ev. luteriskās baznīcas
īpašums.

No 13. līdz 15.gadsimtam par Jaunpiebalgu nav rakstu ziņu,
kas varētu liecināt par vācu vai vietējo augstmaņu muižu pa-
stāvēšanu. Tas pierāda, ka Virdes un Rankas vaku zemnie-
ki Livonijas laikā maksāja nodevas tieši Rīgas arhibīskapam,
kurš līdz ar to šeit vasaļiem lēņus neierādīja. Situācija mai-
nās ar 16.gadsimtu, kad minēti Johana Blūma īpašumi
Virdesvakā 1530.gadā, kurus viņš pārdod Jākobam
Tīzenhauzenam. Redzams, ka ar 16.gadsimtu Piebalgā mē-
ģina nostiprināties ietekmīgā arhibīskapa vasaļu dzimta –
Tīzenhauzeni no tuvējiem Ērgļu un Cesvaines pilsnovadiem.
Līdz ar Livonijas karu nedaudzie vietējie vācu vasaļi zaudē
savus īpašumus Piebalgā, un viņu vietu aizņem Polijas ka-
ralim uzticamie. Pēc tam atkal zviedri lielāko daļu muižu kon-
fiscē par labu valstij. Ar 1710.gadu abas Piebalgas iegūst grā-
fi Šeremetjevi, bet 1820.gadā klāt piepērk arī vācu Veļķu mui-
žu. 19.gadsimtā vidū vācu baroniem Piebalgas draudzēs bija
palikušas tikai četras muižas – Vāckalns (jeb Cirsti), Grotūži,
Ranka un Saliņas.

Senākās ziņas par Jaunpiebalgas muižu ir no 1601.gada ar-
klu revīzijas, kur par muižu teikts:“Gauja plūstgar muižas ēku.”
1638.gada arklu revīzija jau Vidzemes visā bijušajā
Virdesvakā uzrāda tikai zemnieku saimniecības, bet nav mi-
nētas pastāvošas muižas saimniecības. Par pašu
PiebalgasJaunomuižu teikts tikai īss teikums – tā ir postažā
pamesta pusmuiža (Viehof – lopu muiža). Redzam, ka pēc poļu-
zviedru kariem muiža ilgu laiku nav varējusi atjaunoties.

19.gadsimtā Kāpurkalns (vāciski Kaperhof) bija tālu pa-
zīstams ar savām Māras dienas gadatirga tradīcijām 15.au-
gustā, par kurām mutvārdu tradīcijā pastāvēja dažnedažā-
di nostāsti. Tas piesaistīja vietējos senatnes mīļotājus, un
1923.gadā jaunizdomājumu plejādi aizsāk skolotājs Augusts
Rudītis, Kāpurkalnā saskatot senākā Piebalgas novada cen-
tru. Pārspīlējumi ar katru nākamo pētnieku paaudzi ir tikai
gājuši plašumā. Te savijušies patieso vēstures objektu – pus-
muižas, viduslaiku kapsētiņas, gadatirgus un dziedinošā eze-
ra tradīcijas ar izdomātajām senvietām, kā, piemēram, mūra
pils, pilskalns, koka baznīca, mācītājmuiža, soda vietas, svēt-
kalns u.c. Izpētot vēstures avotu ziņas, patiesā situācija iz-
vēršas pavisam citāda – pārspīlējumi un jaunizdomājumi pē-

dējā gadsimta gaitā ir uzslāņojušies vienkāršajam un patie-
sajam stāstam par pieticīgo Kāpurkalna ezeriņu.

Daļu nepamatoto mītu palīdz izkliedēt nesen apgūtie ar-
hīvu materiāli, kas labi atspoguļo pusmuižas izveidošanās ap-
stākļus 17.gadsimta otrajā pusē. Diemžēl zviedru valsts ie-
viesa Baltijā jaunu muižu dibināšanas ieražu, izspiežot zem-
niekus no izsenis apdzīvotajām zemēm uz nomalēm. Viņus mo-
tivēja iespēja gūt lielākus ienākumus, kā arī ekonomēt laiku,
kurā zemnieki no mājām ieradās uz darbiem muižā. Zviedru
jaunais saimniekošanas plāns ir tiešais Kāpurkalna pusmuižas
ierīkošanas iemesls, kas labi dokumentēts kartēs. 1681.gada
revīzija un karte (LVVA, 7404.fonds- 1.apraksts- 924; 926.lie-
tas) Kāpurkalna muižas teritorijā uzrāda četras zemnieku mā-
jas: Kuslis (Kusles), Skrāģi (Shkraij, Skrey), Kapurs(Kapur)
unDzirkstiņi (Sirgsting, Sirckstingh). Nākamo karti mēs at-
rodam no 1690.gada (LVVA, 7404.fonds-1.apraksts-1591.lie-
ta), kur trīs pēdējās mājas jau ir pazudušas. Dzirkstiņi un Skrāģi
pārcelti uz tagadējām vietām, bet krogs mūsdienu vietā vēl
nav ierīkots. Kapurs arī pazudis no savas vietas, bet Kusļa
mājvieta atzīmēta kā jaunā pusmuiža. Tā atradās uzkalniņā
pie vecā lielceļa (t.s. Kazīnu ceļš : Pēterīši – Kāpurkalns – Jēci),
ezera ziemeļaustrumu stūrī, kuru tautā vēl tagad pazīst kā
Zelta kalniņu. Šis nosaukums ir liecība no laika, kad tajā gan-
drīz divsimt gadus atradusies Kāpurkalna pirmā muižiņa.
Atšķirībā no Kāpurkalna, Zosena muiža izveidojas kā kāda
zviedru jātnieka īpašums pēc 1638.gada (skatīt E.Dunsdorfs
– Divas gudras galvas, 1986).

Trešā karte ir no 1757.gada (LVVA, 7404.fonds-1.apraksts-
2162.lieta), kurā iezīmēta Zosena muižas zemes, kā arī vecās
Kāpurkalna muižas vieta ezera ziemeļu stūrī. Līdz ar to va-
ram secināt, ka pašreizējo mūra pusmuižu lielceļu krustojumā
ierīko tikai 19.gadsimtā. Visu sajukumu ar Virdes muižu ir ra-
dījis kļūdains ieraksts privātmuižu pārskatā 1836.gadā, kur
Kāpurkalns ir pilnīgi nepamatoti nosaukts par Virdi.
Grāmatu sastādīja Drustu barons Heinrihs Hāgemeisters, un
tam laikam tas bija oriģināls un nenovērtējams pētījums par
Vidzemes muižām. Ņemot vērā pētniecības atrašanos pašos pirm-
sākumos, tekstā ir pielaistas daudzas kļūdas un pārpratumi,
kā, piemēram, Kāpurkalna nosaukums esot cēlies no latviešu
vietvārda Kapukalns. Patiesībā mājvārdsKapurs ir saistīts ar
vara apstrādi, jo sākotnējā mājvietas tuvumā nav zināma jel
kāda apbedījuma vieta. Autors būs dzirdējis muižnieku aprindās
joku par kaimiņmuižas nosaukumu un uztvēris to kā patiesī-
bu. Virdei ir jāatrodas tagadējās Jaunpiebalgas muižas vietā,
gar kuru tad arī tek šāda pat nosaukuma upīte.

Tāpat rakstu avotos Kāpurkalnā nav ne mazākās norādes
uz baznīcas vai mācītājmuižas pastāvēšanu 17.-19.gadsimtā.
Tas atkal pierāda, ka t.s. Kāpurkalna baznīcai bijis pavisam
citāds raksturs nekā parastajām draudzes baznīcām. Šeit bija

Muižu izcelšanās Jaunpiebalgā
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apbedījumu vieta un nostāsts par zviedru kapsētu ezera kras-
tā (arī Ievu kalniņš), un tajā varam vēl tagad vērot akmens
mūra pamatus nelielai celtnei. 1948.gada E.Šņores izrakumi
atklāja, ka šeit 13.gadsimtā ir ierīkota jaunkristīto latviešu
kapsētiņa. Skaidrs, ka mūra pamati saistāmi ar ļoti mazas
kulta celtnes pastāvēšanu ar žogu norobežotajā, iesvētītajā
zemē. Taču mums nav skaidra priekšstata par to, kas īsti šeit
atradās – miniatūra katoļu baznīca, zvanu tornis, kapela –
lūgšanu namiņš vai kapliča. Reformācijas un Livonijas kara
ietekmē mazā kapsētiņa tiek pamesta, un tikai 1681.gada kar-
tē tās vieta atzīmēta kā neapstrādāts kvadrātveida laukumiņš,
bet 1690.gada kartē tam ir arī nosaukums – Capell. Pēdējais
vārds toreiz apzīmēja vispirms vecas, pamestas lauku kap-
sētiņas, kur iedzīvotāji tradicionāli, baznīcas nesankcionēti,
pulcējās piekopt vecos katoļu laiku rituālus. Gadsimtu gaitā
senākās pagānu paražas jau bija neatgriezeniski saplūdušas
ar katoļu laikos ienestajiem rituāliem, tāpēc izsludināt
Kāpurkalna ezeru par senu pagānu laika svētvietu ir maz-
liet nekorekti.

Kopumā Māras baznīca šeit tika meklēta vismaz piecās vie-
tās – Zelta kalniņā, zviedru kapsētā (Ievu kalniņā), Oļu kal-
nā, Bērzu birstiņā, pie Zviedru priedes u.c. Taču, veicot zoseniešu
vecākās paaudzes aptauju, tika konstatēts absolūts viedok-
lis par baznīcas atrašanos ezermalasBērzu birstiņā, netālu no
Oļu kalna ar jaunās Māras baznīcas pamatakmeni. Birzī nav
nekādu apdzīvotības pazīmju, celtņu pamatus arī neredz, bet
ezera krasts vēl pavisam nesen ievērojami uzpludināts. Varbūt
senākās baznīcas pēdas meklējamas tālāk, zem ūdens līme-
ņa? Vai arī te bijusi Vidzemes augstienei raksturīgā 7.-9.gad-
simta latgaļu ezerpils ar nelielu svētvietu?

Vēl ir nostāsti par to, ka gar Skrāģu krogu gājis Pēterburgas
lielceļš. Taču arī to droši kartes novieto tagadējā Vecpiebalgas
lielceļa vietā, kurš, apejot Alauksta ezera dienvidus malu, aiz-
gāja uz Skujeni un Rīgu. Patiesība izrādījās daudz vienkār-
šāka – pāri Kāpurkalna ezeram un cauri Skrāģu krogam gāja
tikai šī ceļa ziemas trase, kura no Silakroga Alauksta ezeru
šķērsoja daudz taisnākā līnijā, bet līdzenais ezera ledus at-
viegloja zirgiem vilkšanu. Tālāk trase šķērsoja Gailīšu eze-
ru, kura krastā atradās otrais ziemas krogs. Nostāsti liecina,
ka trešais ziemas ceļa krogs pastāvējis kaut kur Gaujmalā starp
Seviķiem un Ķūģiem.

Abās zviedru kartēs atrodam ierakstītu Kāpurkalna eze-
ra senāko nosaukumu – Lielā Dzērvīte, bet Zosu ezeru sauca
par Mazo Dzērvīti (mūsdienās arī Mazais ezerīns). Šie senā-
kie nosaukumi mūsdienās ir pavisam aizmirsti, bet to vietā
nākuši jaunizdomājumi – Svētezers un Māras ezers. Par
Kāpurkalna ezeru izdevās pierakstīt ticējumu, ka tajā nekad
neslīkstot cilvēki. Agrāk ezers bija daudz seklāks, kas arī iz-
skaidro šo tautas ticējumu.

Kas noteica lielo neskaidrību ar Kāpurkalna muižu?
Acīmredzama ir pētnieku vājā orientēšanās vēstures jautā-
jumos, kā arī muižu vēstures dokumentu un karšu iztrūkums.
Šeit nekad nav bijuši tādi meklētie brīnumi kā mūra pils, pils-
kalns, mācītājmuiža, svētkalni. Ja kāds vietējais zosenietis
vēl atceras, ka kaut kur kādā sakarībā ir lietots vietvārds
Dzērvīte, tad ļoti liels lūgums par to telefoniski informēt pēt-
niekus!

Saīsinājumi: LVVA – Latvijas Valsts Vēstures arhīvs

Gints Skutāns
vēsturnieks, mob. 29196952

Attēlā: Jaunās muižas zemnieku 1681.gada zviedru kar-
te ar Skrāģa [2] un Kusļa [1] mājām, kapelas laukumiņu Lielā
ezera ziemeļu pusē un Oļu [3] mājām (LVVA, 7404.fonds- 1.ap-
raksts- 924.lieta).

Attēlā: Zviedru 1690.gada karte ar Kāpurkalna pusmui-
žu, lielo Dzērvītes ezeru un kapelas vietu (kartē Capell) un
Oļu mājām (LVVA, 7404.fonds- 1.apraksts- 1591.lieta).

Attēlā: Zosēnu muižas 1757.gada karte ar Oļu mājām un
Kāpurkalna pusmuižu, Lielo un Mazo Dzērvītes ezeru (LVVA,
7404.fonds- 1.apraksts- 2162.lieta).

Interešu un neformālā
izglītība

Plānotās nodarbības
Pirmdienās
·         Plkst.17.00 Astroloģija
·         Plkst.18.00 Aktīvas sarunas par un ar ķermeni

vada Māris Pirktiņš.

Otrdienās
·       Plkst.17.30 uz angļu valodu ir gaidīti iesācēji
·       Plkst.19.00 angļu valoda cilvēkiem ar priekšzinā-

šanām. Pasniedzēja Marija Grīnberga.

Sestdienās
·         No 11.marta plkst.10.00 Sandras Dikmanes vadītie

fotografēšanas kursi. Lūdzam pieteikties līdz 6.martam, zva-
not pa tālruni 29230240.
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***
•   05.03.2017. plkst.11.00 – 14.00 darbu uzsāks Dievišķās

Gudrības skola. Darbosies grāmatu galds. Ieeja par ziedo-
jumiem. Nodarbības notiks svētdienās divas reizes mēnesī.
Sīkāka informācija pa tel.26472106 (Valda)

•   07.03.2017. palīdzība  novada iedzīvotājiem gada ieņē-
mumu deklarācijas sagatavošanā un iesniegšanā VID elek-
troniskajā deklarēšanās sistēmā, pieteikties pie Maijas Ķīķeres,
mob. 29131170, līdz 27. februārim.

•  24.03.2017. seminārs par tēmu“Ābeļu vainagu veidoša-
nas pamatprincipi un vainagu veidošana vecos dārzos”.
Pieteikties pie Maijas Ķīķeres, mob. 29131170, vai Baibas

Loginas, mob. 29230240, līdz 27. februārim.
Laipni aicināti visi interesenti!
Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi in-

formācijai afišās, novada domes mājas lapā un sociālajos tīk-
los https://www.facebook.comun http://www.draugiem.lv

Ierosinājumi, pieteikšanās uz nodarbībām un uzziņas per-
sonīgi vai pa tālruni 64107903, mob. 29230240;     

e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 2.stāvā –

mācību klasē vai zālē.
Informāciju sagatavoja

Baiba Logina un Maija Ķīķere.

Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

18.02. plkst. 18.00 sarunu vakars kopā ar dokumentālās  filmas „A to B Rollerski“ veidotājiem un galveno
varoni Raimondu Dombrovski. Vakara gaitā tiks stāstīti stāsti, rādīti fotouzņēmumi „toreiz un tagad“,
pārrunājot līdzības un atšķirības starp piedzīvojumiem 1988.gadā un pirms 3 gadiem, kad tas pats ceļš tika
izbraukts vēlreiz. Šī ir iespēja saņemt atbildi uz „kā tev tas izdevās?“ un „kāpēc tu to paveici?“, un esam
pārliecināti, ka arī Tevi šis stāsts iedvesmos paveikt lielas lietas! Vakara noslēgumā neliels pārsteigums!
Ieeja: bezmaksas.

18.02. plkst. 22.00 Valentīndienas balle. Spēlē grupa “Labais krasts”. Ieeja: 4,- EUR. Galdiņus pieteikt: 26449732
(Egita), 26412962 (Agnese).

23.02. plkst. plkst. 19.00 izstāžu zālē “Velves” Antas Eņģeles koncertprogramma ‘’JŪRAS STĀSTI’’.
Koncertprogrammā dziedātāja Anta Eņģele kopā ar savu šarmanto skatuves draugu, virtuozo bajāna meistaru
Marko Ojala aicinās klausītājus sev līdzi pāri laikiem – gremdēties senos jūrnieku stāstos un klausīties smel-
dzīgās jūrnieku dziesmās no visām pasaules jūrām dažādās  valodās.
Koncerta laikā darbosies bufete “jūrnieku gaumē”.
Ieeja: 4,- EUR, ņem līdzi draugu un maksājiet katrs 3,- EUR.

25.02. plkst. 18.00koru un ansambļu sadziedāšanās koncerts “Diriģentiem 100”, piedaloties Jaunpiebalgas
kultūras nama jauktajam korim un citiem kaimiņu novadu kolektīviem.
Ieeja: bezmaksas.

03.03. plkst. 19.00 Zane Daudziņa monoizrādē “BRUŅOTA UN BĪSTAMA”. Režisors: Juris Rijnieks. Izrādes
autore: Aiva Birbele.
Ieeja: 5,- un 6,- EUR, biļešu iegāde Jaunpiebalgas novada domes kasē un www.bilesuparadize.lv.

05.03. plkst. 11.00 bērnu rīts. Skatīsimies multfimas par Lupatiņiem, Zīļuku un Sārtuli, kopā ar Laini
darbosimies lupatu leļļu darbnīcā, blēņosimies un rotaļāsimies.
Ieeja: 2,- EUR ģimenei.

18.03. plkst. 18.00 koncerts “Mēs tiksimies martā”. Unikāla iespēja Tavas personības izpausmei! Esi drošs un
piesakies jau tagad – 26412962 (Agnese) un 26449732 (Egita). Palīdzēsim ar idejām, muzikālo noformējumu,
tērpiem.
Protams, neizpaliks arī ballīte!
Ieeja uz koncertu: 2,- EUR.
… un - mazie Cālēni šķilsies aprīlī!

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

Zosēnu pagastā
26. 02. Biatlons Melnbāržos pie pagastmājas.

Pulcēšanās  - reģistrācija plkst. 12.00  kultūras namā.

- Iespēja iznomāt slēpju zābakus, slēpes;
- silta tēja;
- sponsoru sarūpēta zupa;
- labs noskaņojums bērniem un pieaugušajiem.

4.03.  Skujenes un Kaives  amatierteātru viesošanās.
8.03.  Plkst. 15.00 Sieviešu dienas pasākums – koncerts. Vīri, aiciniet dāmas!

Dzīve ir pilna ar jaukiem brīnumiem, mums tikai jāļaujas tos ieraudzīt - aktieris, dziesmu autors un dziedātājs
Varis Vētra. Ieeja 3,50 EUR

Lai kaut ko nepalaistu garām, lūdzu, sekojiet informācijai novada mājas lapā!
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Studija “Piebaldzēni” aicina pieteikties
radošam darbam

METĀLMĀKSLAS  un STIKLA darbnīcās

METĀLMĀKSLAS DARBNĪCA

Jauniešiem un pieaugušajiem iepazīšanās ar mūsdienu
juveliermākslu un tās īpatnībām:

* iemaņu apgūšana darbā ar juvelierinstrumentiem;
* dažādu tehniku un principu apguve, strādājot ar krāsainiem

metāliem un dārgmetāliem;
* juvelierizstrādājumu izgatavošana - pašu dizainētas rotas, 

piespraudes, auskari, kaklarotas;
* arheoloģisko rotu izgatavošana;
* dizaina elementu izgatavošana - svečturi, karotes,

dakšas, spēka lietas;
vairāk informācijas: https://www.facebook.com/Sidrabadrava/

www.sidrabadrava.eu

Oskars Rozenblats, mob. 28781942

Nodarbības notiek otrdienās no 18.00 līdz 21.00

STIKLA MĀKSLAS DARBNĪCA

Piedāvā iepazīšanos ar stikla mākslas vēsturi, ieskatu stikla māk-
slas pasaulē:

* rotaslietu izgatavošana - gredzeni, kuloni, auskari, aproču 
pogas, piespraudes u.c.;

* stikla interjera priekšmetu izgatavošana - kausētas 
vitrāžas logam, trauki, dekori puķu podam, dobei, 
gaismas ķermeņi;

* kausētas spēka zīmes - latviešu etnogrāfijas zīmju 
izgatavošana stiklā;

* mozaīkas izgatavošana;
* gadskārtu svētku dekoru veidošana mājai un dāvanām.

Ieva Gailīte, mob. 29354568

Nodarbības notiek  piektdienās no 18.00 līdz 21.00

Paldies Alisei
Lazdiņai par grāmatu

dāvinājumu skolas 
bibliotēkai!

Alise uzdāvināja kon-
kursā iegūtās grāmatas

ar vēlējumu, lai var lasīt vairāk cilvēku, ne tikai pati.
Vēsma Johansone

No 15.februāra līdz 17. martam
JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS
PASĀKUMS

Par katru savākto tonnu makulatūras 
klašu skolēni saņems

dāvanu karti 10, - EUR vērtībā kancelejas
preču iegādei.

Labākajām skolām - naudas balvas ekskursijai:

1.vietai mācību ekskursija 
200 EUR apmērā,

2.vietai mācību ekskursija 150 EUR apmērā,
3.vietai – 100 EUR apmērā

Visaktīvākajam skolēnam no izglītības iestādes
- pārsteiguma balva

Latvijas Zaļā punkta īpašās balvas 
aktīvākajām izglītības iestādēm

Makulatūras pieņemšana notiek pie skolotājas
Lienes Lorences
(mob. 26356109)

Pirmdienās un piektdienās no 15.00 līdz 16.00
Trešdienās no 8.00 līdz 8.45; no 14.35 līdz 16.00

Pavasara brīvdienās: 13.03.; 16.03.; 17.03.
no 9.00 līdz 13.00

VEIKSMI ATKRITUMU ŠĶIROŠANĀ!

Palīdzēsim Līgai!
Līgai Dombrovskai (tagadējais uzvārds Sece) ir 52 gadi, viņa audzina 12 gadus vecu dēlu Jēkabu. Līga strādāja ne

tikai par latviešu valodas un literatūras skolotāju Jaunpiebalgas vidusskolā, bet audzināja klases, bija režisore daudzām
žetonu vakaru izrādēm, kas palikušas spilgtā atmiņā. 

Līgai tika atklāta smaga onkoloģiska slimība - plaušu vēzis, tika veikta operācija, ķīmijterapija, taču uzlabojumu ne-
bija, palika tikai sliktāk. Līga sāka apzināt alternatīvas ārstniecības metodes un pusgadu ārstējās ar antroposofās me-
dicīnas līdzekļiem, kas veicina organisma pašatveseļošanos. Veselības stāvoklis ir uzlabojies, taču ģimenes līdzekļi me-
dikamentu iegādei  izsīkuši, tādēļ lūdzam līdzcilvēku palīdzību. Zālēm ik mēnesi nepieciešami līdz pat 600 eiro, tuvā-
kajam pusgadam vismaz 3600 eiro. Līdz š. g. 6. februārim saziedoti 1985 eiro.

Ziedot.lvpar ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā no-
nāk paredzētajam mērķim.

LV95HABA0551006150241 Swedbank AS FONDS ZIEDOT.LV Ar norādi Līgai Secei Informācija tiem, 
kuri var pārskaitījumu veikt internetbankā: atver “ziedot.lv”, tūlīt parādās “Palīdzība Līgai Secei!”

Kādreizējās kolēģes Zane un Vēsma



21

Sarmīte Āboltiņa

* * *
Kāds samina manu balto puķi,
baltas asiņu lāses nopilēja,
trīsēja ziedi sāpēs,
liktenim dzīvību lūdza.

Asiņu lāses pārvērtās dzelkšņos
un dūra –
pilnas plaukstas man dzeloņu,
pilna sirds.

Es mirstu – vārgi čukstēja
puķe
un rokās man iemeta sēklu,
pirms nāves čukstot vēl –
sēj!

Mūžības ceļā devies
ģeogrāfijas skolotājs, Latvijas patriots 

un karavīrs, sporta entuziasts
Ilgvars Leimanis

Dzimis 1923. gada 5. februārī Lizuma mui-
žā kalēja Rūdolfa un audējas Emmas ģime-
nē. Lizuma pamatskola, Cesvaines ģimnā-
zija. „Ģimnāzijas uzvalkam māte man noauda
ļoti plānu drēbi, un labs drēbnieks pašuva
labāko formas tērpu skolā. Tēvs bija abso-
lūts nedzērājs, pat alu nedzēra”, tā atmiņās
dēls Ilgvars.

1943. gada jūnijā iesaukts vācu armijā,
Latvijā atgriežas 1945. gada novembrī.
Iestājas Cēsu skolotāju institūtā, vēlāk pa-

beidz Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Ģeogrāfijas fakul-
tāti. Strādā par skolotāju Cesvaines vidusskolā, Lejasciema vi-
dusskolā, Druvienas septiņgadīgajā skolā. Tas ir „kadru tīrī-
šanas” laiks, un jāmaina darbavietas, jo nepiemērots padom-
ju skolotāja darbam.

Visilgāk Ilgvars Leimanis nostrādā Jaunpiebalgas vidussko-
lā (1955-1987). Izcils ģeogrāfijas un skolēnu cienīts pedagogs, au-
dzinātājs, orientēšanās sporta entuziasts. Audzēkņi gūst panā-
kumus ne tikai vietējā mērogā, bet arī valstī.

Skolotājs kopā ar kolēģiem iestudē un piedalās teātra izrādēs,
dzied korī, spēlē šahu un novusu, dodas ekskursijās, iet pār-
gājienos. Kopā ar dzīvesbiedri, matemātikas skolotāju Viju,
audzina meitas Sandru un Daigu. Ir pieci mazbērni un divi
mazmazbērni.

Skolotāj, Tu mācēji priecāties par katru, kas dzīvē izvēlējās
iet Tavu ceļu. Tu biji galants, pieklājīgs un pedantisks. Tu mā-
cēji pateikt paldies, priecājies par vienkāršām lietām, jo zināji
maizes rieciena vērtību. Laikam tāpēc teici, ka pagātni nedrīkst
aizmirst, ka pagātni nedrīkst noliegt un ignorēt. Tu prati ie-
klausīties un uzklausīt - tā ir liela māksla. Dzīvi uztvēri nopietni,
tomēr sarunās neiztiki bez jokiem un humora. Vēlējies zināt par
jaunumiem politikā, literatūrā, mākslā, mūzikā un sportā, tu-
rēji īkšķi par Latvijas sportistu panākumiem tenisā, biatlonā un
basketbolā.

Tu aizej, bet dzīve turpinās...
Atveram visus vārtus domām un zeltītu lentīti sienam ap tām!

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāju saime

Es līdzi paņemšu sev rītu saltu,
Kad saules staros sarma kokos stāj.
Un tad vēl sauju sniega pārslu baltu,
Kas ziemā egļu zarus klusi klāj.

Slēģu Jānis  

Dr.chem. Jānis Pauliņš
(1939.23.08 - 2017.05.02)

Jānis Pauliņš piedzima 1939.gada
23. augustā Latgales pusē, Tilžā, 11 bērnu ģimenē. Tēvs
Jānis un māte Milda bija lauksaimnieki un spēja tai
laikā nodrošināt visiem bērniem labu izglītību.  Ar la-
bām un teicamām sekmēm Jānis Pauliņš pabeidza Tilžas
vidusskolu un pēc tam studēja  RTU (RPI) Ķīmijas fa-
kultātē.  Jau studiju laikā  J. Pauliņš sāka strādāt par
asistentu Organiskās sintēzes un biotehnoloģijas ka-
tedrā pie savas novadnieces, LZA akadēmiķes, RTU pro-
fesores Emīlijas Gudrinieces (1920 -2004). 1968. gadā
apprecējās ar savu darba kolēģi Ainu Kārkliņu (1941-
2006), bet 1969. gadā  aizstāvēja zinātņu kandidāta grā-
du ķīmijā, 1992.gadā ieguva  ķīmijas zinātņu doktora
grādu. Strādāja pie bioloģiski aktīvu vielu sintezēša-
nas. Viņa kontā ir 80 izgudrojumi, no kuriem 9 ir pa-
tentēti. Trīsdesmit gadus kā docents  strādāja par ķī-
mijas pasniedzēju RTU.

Jānis Pauliņš nodarbojās arī ar melnbalto fotogra-
fēšanu, bija foto kluba „Rīga” biedrs. Ieviesa jaunu teh-
noloģiju melnbalto fotogrāfiju apstrādē, par šo izgud-
rojumu tika uzņemts Francijas fotogrāfu biedrībā kā
goda biedrs.

Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū pārnā-
ca dzīvot uz Jaunpiebalgu,  kur kādu laiku mācīja ķī-
miju vidusskolēniem.  2010. gadā piedalījās Piebalgas
Latviešu biedrības dibināšanā un bija tās valdes loceklis.
Interesējās par filozofiju, bija neiztrūkstošs tautskolas
nodarbību apmeklētājs, rakstīja populārzinātniskus rak-
stus žurnālam „Zintnieks”. Nesavtīgi dalījās ar citiem
savā pieredzē par visdažādākajām tēmām.

No dižās Pauliņu dzimtas  šai saulē vēl turpina dar-
boties 8 dzimtas pārstāvji, pēcnācēju Jānim Pauliņam
nepalika.  Par viņu skumst  brālis un 7 māsas, kā arī
daudzi paziņas un  draugi.

No sirds pateicamies
Vēsmai Johansonei, Andrim Ērglim,

Jānim Žagariņam, Ilgai Prīsei,
skolas kolektīvam, bijušajiem kolēģiem 

un audzēkņiem,
Sandras un Daigas klases biedriem,

pagasta vadībai,
ģimenes ārstei Ingrīdai Brantei un 

viņas palīdzēm Ilvai un Liesmai,
NMP personālam,

kaimiņiem un Andrim Saulītim!

Īpašs paldies Baibai Bramanei, 
kura bija kopā ar Viju Ilgvara 

pēdējā dzīves stundā!

Ikvienam, kas ar darbiem, sarunām un domām
palīdzēja, uzmundrināja un atviegloja

godavīra ILGVARA LEIMAŅA
pēdējās šīszemes gaitas un skaisti pavadīja 

līdz pēdējiem vārtiem,
paldies, paldies, paldies!
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Ieskats topošajā foto izstādē
„Jaunpiebaldzēni un mūzika“

Foto no Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja krājumiem
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Sporta laureāta pasākums Jaunpiebalgas novadā no-
tiek jau trešo gadu. Iepriekšējos gados tas vairāk bija
kā regbija pulciņa sezonas noslēguma pasākums, turp -
māk plānots to  veidot  kā novada sportistu un sporta
aktīvistu kopīgu gada noslēguma pasākumu.

Novada sportisti 2016. gadā ir sasnieguši vērā ņe-
mamus panākumus dažādos sporta veidos.
Latvijas čempionāts regbijā U 11 grupā - 4. vieta
(regbija treneris Uldis Ozoliņš)
Piemiņas balvas: Evelīna Brikmane, Elgars Tenčs,
Haralds Žuravļovs, Viesturs Damroze, Kristaps Spirģis,
Kristers Spirģis, Regnārs Šteins, Reinis Dravants, Emīls
Žuravļovs.

***
Latvijas čempionāts regbijā U 18 grupā - 1.vieta
Izabella Kvecko – Sporta laureāts 2016, Mazā balva
Piemiņas balvas: Karīna Azace, Jana Pelše, Viktorija
Brikmane, Agija Ābelniece, Amanda Zariņa, Armanda
Azace, Klinta Ostrovska.

***
Latvijas čempionāts regbijā U 15 grupā - 4. vieta
Piemiņas balvas: Rītavs Žīgurs, Alens Rozītis,
Aleksandrs Grigorjevs, Mārcis Klapars, Ilvars Keišs,
Salvis Lazda.

***
Latvijas Pirmā līga regbijā – 3. vieta
Roberts Brikmanis – U18 izlases spēlētājs – Piemiņas
balva.

***
Orientēšanās – Brīvības rogainings 2016
Jānis Biezais – Sporta laureāts 2016, Lielā balva
Piemiņas balvas: Dace Ikšele, Līga Ābelniece, Gundars
Balodis, Artūrs Pauliņš, Inga Lūsa, Dāvis Lūsa, Sarmīte
Vlodare.

***
Riteņbraukšana
Rita Lekse – Sporta laureāts 2016, Mazā balva
Piemiņas balva - Pēteris Micāns.

***
Autosports
Mārcis Stūriška – Sporta laureāts 2016, Mazā balva

***
Biatlons
Daumants Lūsa – Sporta laureāts 2016, Mazā balva.

Informāciju sagatavoja Uldis Ozoliņš.

Attēlā: Brīvības rogaininga 2016 dalībnieki – Līga
Ābelniece, Gundars Balodis, Dace Ikšele.

Foto: Vēsma Johansone

Sporta laureāts 2016 Informācija par savāktajiem
atkritumiem 

Jaunpiebalgas EKO laukumā
SIA “ZAAO” ir apkopojusi informāciju par

savāktajiem atkritumu apjomiem (m3) un
apmeklētāju skaitu Jaunpiebalgas EKO laukumā. 

Jaunpiebalgas EKO laukumā, Brāļu Kaudzīšu ielā
9, 2016. gadā nodoti 126 m3 šķiroto atkritumu,
savukārt EKO laukumu apmeklējuši 411 apmeklētāji.
Salīdzinājumam: 2015. gadā EKO laukumu
apmeklēja 393 klienti un tika nodoti 137 m3 šķiroto
atkritumu.

Jaunpiebalgas EKO laukumā 2016. gadā
aizpildītas EKO laukuma atlaižu kartes iesniedza 31
apmeklētājs, savukārt 2015. gadā – 42 apmeklētāji.

Informējam, ka EKO laukumā iespējams nodot
šādus atkritumu veidus:

Atgādinām, ka sadzīves atkritumus EKO
laukumā nepieņem!

Fiziskās personas EKO laukumā var iegādāties
būvgružu maisus. Maisa izmērs ir 1,1m3. Vairāk
informācijas par būvgružu veidiem un savākšanas
iespējām var iegūt, zvanot pa tālruņiem: 6 42 81250
vai 29225862.

Nogādājot uz EKO laukumu vismaz 0,25 m3
otrreizējās izejvielas (papīru, kartonu, polietilēna
plēves, PET dzērienu pudeles, pudeļu stiklu vai
metālu), var saņemt zīmodziņu atlaižu kartē. Sakrājot
10 zīmodziņus, ir iespēja saņemt 2,84 EUR atlaidi
maksai par sadzīves atkritumu izvešanu. 

Zane Legzdiņa
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

FIZISK S PERSONAS JURIDISK S PERSONAS 

BEZ MAKSAS (NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI) 

Pude u stikls Pude u stikls 

Pap rs Pap rs 

Kartons Kartons 

Polietil ns (LDPE-polietil ns;HDPE-
piena pudeles;logu š idruma kanni as, 

sadz ves un mijas iepakojums) 

Polietil ns (LDPE-polietil ns;HDPE-
piena pudeles;logu š idruma kanni as, 

sadz ves un mijas iepakojums) 

PET dz rienu pudeles PET dz rienu pudeles 

Met ls Met ls 

Nolietota sadz ves elektrotehnika - 

Kr su bundžas - 

Luminiscent s spuldzes - 

Baterijas un akumulatori - 

Riepas (4 gab. gada laik , diametr  l dz 
1,4m) 

- 

E as filtri - 

Motore as, sm re as - 

Koka paletes - 

PAR MAKSU (NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI) 

Logu stikls – EUR 14.88 + PVN par 1 
m3 

- 
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@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”. 

Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to 

pie sevis tur,
Pat tad, ja vairs tie mūžam 

nesatiksies…

Mūžības ceļu gājuši:
Ilgvars Leimanis
93 gadu vecumā,
Ivars Grīnbergs
25 gadu vecumā,

Jānis Imants Kneksis 
85 gada vecumā,
Marija Putilova
91 gada vecumā,

Vilis Ivars Krūmiņš
76 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Uzzied ziedi un virpuļo sniegi,
Gadi tāpat.
Plīvo pavardā silta guns,
Atmiņas arī tāpat.
Paldies tev, dzīve, par to, kas bija,
Par to, kas būs – tāpat!

Marta īpašie jubilāri

60 Dzintra Cera 04.03.1957. “Mazkrūzes”
Elza Misiņa 14.03.1957. Krasta iela 5
Juris Šūtelis 14.03.1957. “Vecmostene”

65 Vija Balode 26.03.1952. “Vecpūķi”
Aija Drulle 18.03.1952. Gaujas iela 29A-9
Zenta Matišiņeca 03.03.1952. Meža iela 8
Gunārs Mihailovs 04.03.1952. “Mācītājmaiža” 1-2
Mārīte Muižniece 01.03.1952. Dārza iela 2-13
Andris Stepanovičs 11.03.1952. Gaujas iela 9, 

Zosēnu pagasts
Antoņina Zvirgzdiņa 08.03.1952. Priežu iela 16

70 Guntis Titans 30.03.1947. “Kalna Variņi”
75 Aina Eihmane 29.03.1942. Kalna iela 4

Jānis Knāķis 08.03.1942. “Jaunmauragi”
Ārija Rubene 21.03.1942. Emīla Dārziņa iela 32

80 Jezups Cercins 14.03.1937. “Lejas Tirznieki”
Silvija Dravante 27.03.1937. “Vecmelnbārži”, 

Zosēnu pagasts
85 Vija Ābelniece 30.03.1932. “Vecbutlēri”

Mirdza Beķere 18.03.1932. “Druvnieki”
Jānis Ķiņķeris 07.03.1932. Gauja iela 6-7

92 Maija Ērgle 23.03.1925. “Vecķeiķi”
96 Vanda Makarova 07.03.1921. “Vidus Zeikari”, 

Zosēnu pagasts
Apsveicam marta jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Mēs nemirstam,  ja dzīvojam
to cilvēku sirdīs, kurus atstājam.

Izsakām dziļu  līdzjūtību
Skolotāja Leimaņa ģimenei!

1977.gada absolventi -
orientieristi

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot,
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Māra,izsakām Tev visdziļāko
līdzjūtību, dēlu 

kapu kalniņā pavadot!

Jaunpiebalgas posteņa
ugunsdzēsēji

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jāņa Pauliņa tuviniekiem!

Erdmaņu un Spalviņu ģimenes

Sniegotā Gauja un Jaunpiebalga. Lolita Petkēviča
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