
4 (229) 2017. gada aprīlis Jaunpiebalgas novada izdevums

8.aprīlī Jaunpiebalgā dabu modināja 
pavasara skanīgākais koncerts “Cālis 2017”.

Aprīlī
22.04. Lielā talka - tās organizatori un atbalstītāji aicina ikvienu   

Latvijas iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā.

Maijā
01.05. Darba svētki. LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
04.05. LR Neatkarības atjaunošanas diena.
06.05. Jaunpiebalgas tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures” - 

Pavasara tirgus.
08.05. Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru

piemiņas diena.
09.05. Eiropas diena.
14.05. Mātes diena.

Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā tavā un manā
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.

2017.gada 25.martā
laulības noslēdza
Aina Birkerte un
Edgars Šņore.

Apsveicam!

Iedzīvotāju tikšanās  ar Jaunpiebalgas novada domes
deputātiem un darbiniekiem, atskaite par darbu, atbildes uz
jautājumiem par komunālo saimniecību, sociālo darbu
24.aprīlī plkst. 17.00 Jaunpiebalgā, novada domes zālē;  
25.aprīlī plkst. 17.00 Melnbāržos,  Zosēnu pagasta kultūras 
un sabiedriskā centra zālē, "Jūrniekos".
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- Pārdomas
Pavasarī nokūst sniegs, mostas

daba, kļūst arvien siltāks, līdz ar
to arī sākas aktīva rosīšanās māju
pagalmos, sētās, publiskās vietās.
Nebeidzamajiem darbiem durvis
vaļā. Pavasarī ik vieta prasās būt
sakopta.

Aprīlis, kā ierasts, ir Lielās tal-
kas mēnesis, citi saka – spodrības
mēnesis, kad gaisma un saule pa-
rāda ziemā sakrājušos netīrumus.
Šogad kopīgā talkošana paredzē-
ta 22.aprīlī. Jau kopš 2008.gada
katrs valsts iedzīvotājs tiek aicināts
piedalīties šajā vērtīgajā pasāku-
mā. Lielās talkas mērķis joprojām
nemainīgs – padarīt mūsu Latviju
tīrāku, sakoptāku, zaļāku. Par
šādu aktivitāti mūs apbrīno citu
valstu iedzīvotāji, jo viņiem nekā
tamlīdzīga nav. Šogad Lielajā tal-
kā piedalīšoties arī latvieši dažās
Eiropas valstīs, tādējādi iepazīs-
tinot ārzemniekus ar mūsu piere-
dzi vides sakopšanā.

Domājot par veicamajiem dar-
biem, nebūt nav tā, ka šajos gados
jau viss būtu sakopts un tīrs.
Atkritumi joprojām rodas no jau-
na, tie tiek izmesti dažādās vietās,
tiek piegružoti arī meži, ceļa ma-
las, atpūtas vietas. Piemēram, cil-
vēki, kuri dzīvo Gaujas tuvumā, at-
zīst, ka ik gadu upe pēc paliem sa-
vos krastos sanes visdažādākos at-
kritumus, kuri tad ir jāsavāc. Kur
tad tādi rodas? Laikam joprojām
ir neapzinīgi ļautiņi, kas tos izmet. 

Aprīlis mudina ne tikai sakopt
apkārtni, bet arī kārtot māju, skap-
jus un plauktus, izmetot melnajā
atkritumu maisā ( derīgo – atvē-
lot labdarībai) visu lieko, nevaja-
dzīgo. Labs padoms, bet, ak vai, cik
grūti izdarāms ( nu kaut vai – at-
brīvoties no apģērba, kas gadiem
nav vilkts, jo – nu varbūt taču vēl
noderēs…). Mūsdienās varam la-
sīt dažādus ieteikumus, kā to la-
bāk darīt. Kādā japāņu rakstnie-
ces grāmatā esot teikts, ka, kārtojot
māju, mums sev jāuzdod pavisam
vienkāršs jautājums: “Vai šī kon-
krētā lieta man sniedz prieku?”
Atbilde var būt - jā, nē, nezinu…
Tālākā rīcība? Laikam jau skaid-
ra. Un tas nekas, ja skapis, plaukts
vai istaba kļuvuši tukšāki, pēc kāda
laika nāks jaunais vietā. Citādi –
kur tad tam būtu palikt?

Lai esam čakli un darbīgi pa-
vasara darbos!

Aija Ķīķere

2017.gada 20.marta novada domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 20.marta Saistošos no-
teikumus Nr.5 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra Saistošajos noteiku-
mos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedo-
jumu budžetu 2017.gadam”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes ēkas Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., telpu nomas maksu:

Rīkot projekta konkursu „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss uzņē-
mējdarbības veicināšanai Jaunpiebalgas novadā”. Projekta realizācijas mēr-
ķim nodrošināt finansējumu 1430,00 EUR.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt at-
kārtotu (trešo) pagraba stāva telpu Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0027 00, nomas tiesību izsoli.

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 15, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu Nr.4256
006 0315, 2017.gada 7.marta izsoles rezultātus.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašuma “Bērzlapji”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0121, 07.03.2017, atkārtoto (trešo) izsoli. Atcelt Jaunpiebalgas
novada domes 12.09.2016. sēdes lēmumu Nr.143 „Par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
ar kadastra Nr.4256 006 0121, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu”, ar kuru nekustamais īpašums tika nodots atsavināšanai.

Izdarīt grozījumus 2013.gada 14.oktobra Jaunpiebalgas novada domes lē-
mumā Nr.75 “Par telpu īres un nomas tarifu izmaiņām sakarā ar euro ieviešanu”
1.punktā, nosakot, ka īres maksa labiekārtotām dzīvojamām telpām Zosēnu
pagastā par vienu m2 ir 0,27 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada vidusskolas Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., telpu nomas maksu:

* Maksa par saunas nomu (izmantošanu) noteikta par visas telpas iz-
mantošanu stundā, iekļaujot elektroenerģijas patēriņu.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada sākumskolas Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., telpu nomas maksu:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu iz-
devumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 2017.gada.

Novada domē

Telpa Nomas maksa par vienu m2 stund  bez 
pievienot s v rt bas nodok a 

Kop j  telpas plat ba m2 

M c bu klase 0,0879 EUR 41,5  

Z le 0, 0879 EUR 90,1  

Telpa Nomas maksa par vienu m2 stund  bez 
pievienot s v rt bas nodok a 

Kop j  telpas plat ba m2 

Sporta z le 0,01 EUR 665,00  

Aktu z le 0,01 EUR 284,00  

Klases telpas 0,01 EUR 60,00 

Sauna* 5,73 EUR 73,00 

Telpa Nomas maksa par vienu m2 stund  bez 
pievienot s v rt bas nodok a 

Kop j  telpas plat ba m2 

Aktu z le 0,01 EUR 72,00  
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Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu - D.
J, p.k. dzēsts, 43,35 EUR apmērā.

Slēgt vienošanos ar I. R., personas kods dzēsts, par ne-
kustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma nau-
das apmērā, kāda tā tiks fiksēta uz vienošanās noslēgša-
nas dienu, apmaksu ar atlikto maksājumu nekustamajam
īpašumam dzēsts kadastra Nr.4298 001 0002.

SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2015.gada
zaudējumus 22,00 EUR (divdesmit divi euro un 00 centi)
segt no 2016. gada peļņas. SIA “Jaunpiebalgas pašvaldī-
bas ambulance” 2016.gada peļņu 5302.00 EUR (pieci tūk-
stoši trīs simti divi euro un 00 centi) sadalīt: 3446,30 EUR
(trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 30 centi)
jeb 65% no peļņas novirzīt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldī-
bas ambulance” attīstībai; 1855,70 EUR (viens tūkstotis
astoņi simti piecdesmit pieci euro un 70 centi) jeb 35% no
peļņas izmaksāt dividendēs.

Atcelt 2017.gada 20.februāra domes lēmumu Nr.39 (prot.
Nr.2 14.§) “Par līguma izpildes kontroli”, ja dome un iz-
pildītājs līdz 2017.gada 31.martam noslēdz vienošanos, ar
kuru puses vienojas pagarināt 2016.gada 28.oktobra do-
mes un piegādātāja noslēgto Iepirkuma līguma
Nr.1/JND2016/9 “Par Siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas
novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām” izpildes
termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim, paredzot nosacījumu,
ja šajā datumā piegādātājs neuzsāk siltumenerģijas pie-
gādi, līgums uzskatāms par izbeigtu un paredzot nosacī-
jumu, ka vienošanās noslēgšana nekādā veidā neatceļ iz-
pildītāja pienākumu norēķināties ar domi par uzņemta-
jām un neizpildītajām saistībām.

Atļaut nekustamā īpašumā “Avotiņi”, kadastra
Nr.4298 005 0119, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0151 –
1,5 ha kopplatībā noteikt zemes lietošanas mērķi un pla-
tību zemes vienības daļai, uz kuras atrodas hidrometeo-
roloģisko novērojumu stacija “Zosēnu NS”, zemes nomas
līguma noslēgšanai.

Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā M. M.,

personas kods dzēsts, izīrējot vienistabas dzīvokli
Jaunpiebalgas novada domei piederošā dzīvoklī “Dzelmes”-
2, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kopējo pla-
tību 34,80 m2, slēdzot līgumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem
ar tiesībām pēc līguma termiņa izbeigšanās to pagarināt,
nosakot īres maksu 0.27 EUR/m2.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par
šādiem nekustamajiem īpašumiem šādā apmērā:

Veikt izmaiņas adrešu reģistrā nekustamam īpašumam
“Dzelzceļa ēka 51.km” ar kadastra Nr.4256 501 0004, kas
sastāv no dzīvojamas mājas ar kadastra  apzīmējumu 4256
001 0086 001 un nedzīvojamam ēkām ar kadastra apzī-
mējumiem 4256 001 0086 002, 4256 001 0086 003, 4256
001 0086 004, 4256 001 0086 005, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes
20.02.2017. lēmumā Nr.28 “Noteikumi Valsts budžeta mērķ-
dotācijas izglītībai Jaunpiebalgas novada izglītības iestādēm
sadales kārtība”.

Apstiprināt 2017.gada 20.marta Jaunpiebalgas nova-
da domes kārtību “Jaunpiebalgas novada domes medību
tiesību nomas piešķiršanas kārtība”.

Anita Auziņa

Nekustam  
pašuma kadastra 

Nr. 

Nekustam  pašuma 
nosaukums/ adrese 

Nekustam  pašuma 
pašnieka/ lietot ja v rds, 
uzv rds, personas kods 

Dz šam  par da 
pamatsumma 

EUR 
4256 007 0150 dz sts Jaunpiebalgas 

pag., Jaunpiebalgas 
nov., LV-4125 

P. O., personas kods 
dz sts 

43,50 EUR 
zeme 

4298 003 0055 
4298 003 0176 

dz sts Zos nu pag., 
Jaunpiebalgas nov., LV-
4133 

B. Z., personas kods  
dz sts 

111,23 EUR 
zeme 

4298 004 0051 dz sts Zos nu pag., 
Jaunpiebalgas nov., LV-
4133 

O. G., personas kods  
dz sts 

91,90 EUR 
zeme 
14,21 EUR 
kas, m joklis 

4298 005 0123 dz sts Zos nu pag., 
Jaunpiebalgas nov., LV-
4133 

S. G., personas kods  
dz sts 

147,33 EUR 
zeme 
3,95 EUR 
kas, m joklis 

4256 013 0036 dz sts Jaunpiebalgas 
pag., Jaunpiebalgas 
nov., LV-4125 

V. P., personas kods  
dz sts 

28,51 EUR 
zeme 

Ar Jaunpiebalgas novada domes 20.03.2017. sēdes lē-
mumu  Nr. 44 tika apstiprināti Nekustamā īpašuma
Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0027 001, pagraba stāva telpu atkārtotas (trešās) no-
mas tiesību izsoles noteikumi, nosakot, ka:

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

Izsoles solis EUR 1,00 (viens euro un 00 centi). Izsoles
veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izslu-
dināšanas brīža līdz 2017.gada 11. maijam plkst. 16.00.

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objek-
tu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi.
Ar nomas tiesību izsoles Objektu var iepazīties līdz

2017.gada 11.maijam, iepriekš piesakoties un saskaņojot
ar Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektores v.i. pa
tālruni 26600039 vai komunālās saimniecības vadītā-
ju pa tālruni 29182807

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv 

Lolita Zariņa, 
Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektores v.i.  

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 12.05.2017. 
Plkst. 11.00 

Kabinets Nr.12 

Paziņojums par nomas tiesību izsoli
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- 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kas tiek
finansētas no novada budžeta. Cik tad tas mums
izmaksā?

- Jā, pašvaldību vēlēšanas tiek finansētas no paš -
valdības budžeta, tajā ietvertās izmaksas ir noteiktas
atbilstoši normatīvajiem  aktiem par vēlēšanu komisi-
jas locekļu atalgojumu. Šī gada vēlēšanām paredzētais
budžets ir līdzīgs iepriekšējam, tas ir, 5363 eiro, kurā
ietverts vēlēšanu komisijas locekļu atalgojums, darba
devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas un norēķini
par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar vēlēša-
nu norisi. 

- Šogad ir mainīta vēlēšanu iecirkņa atrašanās
vieta Jaunpiebalgā, tagad tā būs kultūras namā
– Gaujas ielā 2A, nevis novada domes ēkā. Ar ko
tas saistīts?

- Pirms katrām vēlēšanām ir jāapstiprina izmaiņas,
ja tiek veidoti jauni vai likvidēti vēlēšanu iecirkņi, tiek
mainītas vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas – tas viss
jāapstiprina domes sēdē. Sakarā ar to, ka šajā starp-
vēlēšanu periodā Jaunpiebalgas novada domes vestibilā,
kur iepriekš notika vēlēšanas, telpu ekonomijas nolū-
kā tika izveidots Klientu apkalpošanas centrs, tad šī vie-
ta vēlēšanu rīkošanai ir par mazu. Izanalizējot situā-
ciju, pieņēmām lēmumu vēlēšanu iecirkni izveidot kul-
tūras namā, kur ir plašas un visiem ērti pieejamas tel-
pas, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

- Marta beigās Latvijas Televīzijas Ziņu dienests
un sabiedrisko mediju portāls ”lsm.lv” uzsāka pro-
jektu “Tautas Panorāma”, kura ietvaros LTV žur-
nālisti dodas uz visiem Latvijas novadiem, lai sa-
tiktos ar iedzīvotājiem un jautātu viņiem par dzī-
vi savā novadā. Pie mums “Tautas Panorāma” un
žurnāliste Inga Šņore viesosies 8.maijā.

- Jā, pēc pašreiz pieejamajām ziņām tas ir būs 8.mai-
jā, sekojiet līdzi informācijai LTV 1 un “lsm.lv”, jo pre-
cīzs laiks un tikšanās vieta vēl nav zināma. Kādas do-
mas pauž iedzīvotāji citos novados, to var dzirdēt un re-
dzēt gan LTV 1 ziņu raidījumos, gan arī minētajā “lsm.lv”
portālā internetā.

- Aprīlis, kā ierasts, ir Lielās talkas mēnesis, šo-
gad tā paredzēta 22.aprīlī. Kādi darbi plānoti?

- Pamatā jau katra iestāde pati rūpējas par savu ap-
kārtni un to sakopj, nereti pat negaidot šo Lielās tal-
kas sestdienu. Mums ir teritorija ap domes ēku, Gaujmala
līdz estrādei, estrādes teritorija, cik daudz mēs būsim
šai dienā, tik arī paveiksim. Kā ik gadu būs speciāli ZAAO
talkas  maisi, kuros varēs likt savāktos atkritumus.
Jaunpiebalgā mums ir vietas, kas svarīgas visiem, pie-
mēram, baznīcas dārzs. Pagājušais rudens bija nelab-
vēlīgs lapu vākšanas darbam, tās ilgi turējās kokos, kad
daļēji jau bija nobirušas, uznāca sniegs. Līdz ar to darbs
tika atlikts uz pavasari. Draudzes priekšniece pauda,
ka viss ir saplānots, ar skolu saskaņots, tāpat ar paš -

valdības labiekārtošanas dienestu, tādējādi lapas jau
tuvākajās dienās tiks savāktas un aizvestas. Skolēni ir
ļoti labi palīgi šajos darbos. 

- Iepriekšējā gadā jau runājām par laukumu pie
veikala TOP – bedres, tajās krājas ūdens, vārdu
sakot, nepievilcīga vieta pie veikala. Taču nekas
daudz netika darīts – vien ielas malā nolikti lie-
li akmeņi. Nupat arī Dārza iela kļuvusi bedrai-
na.

- Runājot par laukumu pie veikala TOP, tad te ir jau-
tājums, kas attiecas uz veikalu un jautājums, kas at-
tiecas uz pašvaldību. Atbildīgajiem par ceļu dienestu ir
uzdots sakārtot Dārza ielu pie veikala ( bedrīšu remonts)
un iebrauktuves daļu, kas attiecas uz ielu. Pārējā daļa
ir veikala un pašu iedzīvotāju ziņā. Te ir jautājums par
apsaimniekošanu, par kopīga viedokļa rašanu mājas ap-
saimniekošanai. Veikals ir viens no mājas domājamo daļu
īpašniekiem. Tajā laikā, kad veikalu tur ierīkoja, tad
tas notika ar mājas iedzīvotāju piekrišanu. Esam mē-
ģinājuši pagājušajā gadā divas reizes runāt ar veikala
īpašniekiem, diemžēl viņi neizrādīja vēlmi šajā jautā-
jumā iedziļināties un kaut kā to risināt. Situāciju sa-
režģī arī tas, ka pašvaldība šai vietā nav zemes īpaš-
nieks, tā ir privātpersona. Varu teikt, ka tuvākajā lai-
kā, kad komisija brauks pa novadu, lai apsekotu īpa-
šumus, kur ir kādi grausti, nepļautas platības, tad ap-
meklēsim arī veikala apkārtni.

- Kas vēl būtu piebilstams?
- Par patriotismu – represēto piemiņas pasākums

25.martā bija skaisti noorganizēts, uzaicināti Siguldas
amatierteātra mākslinieki ar izrādi “Mantojums. Arī tā”.
Taču, ja neskaita represētos, cik daudz bija apmeklē-
tāju? Vien daži… 

- Šajos četros gados gandrīz ik mēnesi esam ti-
kušies, lai izrunātu aktuālus jautājumus, kas skar
mūsu novadu. Būtu gribējies, lai iedzīvotāji ir ak-
tīvāki, paši jautātu, diemžēl jautājumu kastīte do-
mes vestibilā pārsvarā bija tukša. Šī tad ir pēdē-
jā saruna šajā sasaukumā. Ko novēlēsi nākama-
jiem deputātiem un iedzīvotājiem?

- Lai nākamajam deputātu sastāvam, ko iedzīvotāji
izvēlēsies, izdodas arī turpmāk veiksmīgi sabalansēt ie-
spējas ar vajadzībām! Nesolīt to, ko nevarēs izpildīt.

Savukārt vēlētājiem – noteikti esiet aktīvi un atlici-
niet laiku, lai 3.jūnijā atnāktu uz vēlēšanu iecirkni un
izdarītu savu izvēli. Katra atzīme – svītrojums vai krus-
tiņš kandidātu sarakstā - var ietekmēt to, kas nākamos
četrus gadus lems par dzīvi novadā. Tāpat aicinu atbraukt
arī visus tos mūsu daudzos pilsētniekus, kuri ir dekla-
rēti šeit, bet dzīvo un strādā pilsētās, un arī izdarīt savu
izvēli.

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Lai gan kūlas dedzināšana ir aizliegta un adminis-
tratīvi sodāma, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD) šogad devies dzēst jau vairāk nekā 350
kūlas ugunsgrēkus. VUGD atgādina, ka kūlas dedzi-
nāšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašu-
mu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitē-
jumu dabai.

2016.gadā Latvijā tika reģistrēti 2730 kūlas uguns-
grēki. Kūlas degšanas rezultātā nodega 39 ēkas, cieta
septiņi cilvēki, bojā gāja viens cilvēks. Kopumā pagā-
jušajā gadā kūlas dedzināšanas rezultātā izdega 3232
hektāri Latvijas teritorijas.

VUGD apkopotā informācija liecina, ka Vidzemē pē-
dējo divu gadu laikā kūlas ugunsgrēku skaitam ir ten-
dence samazināties – ja 2015.gadā VUGD Vidzemes re-
ģiona brigāde devās uz 382 kūlas ugunsgrēkiem, tad
2016.gadā jau uz 352. Te gan jāatzīst, ja skaitliskais kū-
las ugunsgrēku skaits ir mazinājies, tad kūlas uguns-
grēku platība pieaugusi būtiski – 2015.gadā tie bija 227
hektāri, bet pagājušajā gadā jau 331 hektāri. 

Pagājušā gadā Vidzemē visvairāk kūlas ugunsgrēku
reģistrēti Gulbenes novadā – 54, savukārt vismazāk Ērgļu
novadā – 1. Starp republikas pilsētām, vismazāk kūlas
ugunsgrēki dzēsti Valmierā – 20, bet visvairāk Daugavpilī
– 248. 

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un ak-
tivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cil-
vēku apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri iz-
aug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku „sezona“
nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav lietus un ir vēss vai
silts, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausāka, kūlas uguns-
grēku skaits un platības pieaug. Laiks, kad visbiežāk
izceļas kūlas ugunsgrēki (pēc darba laika beigām) ap-
liecina, ka kūlas dedzināšana ir tīša un apzināta. 

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS
DEGŠANU

Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumos
Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, 6.punktā noteikts,
ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka
izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla un lai samazinātu kū-
las ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem un pašvaldībām
ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un
jānovāc atkritumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic sis-
temātiski, regulāri to attīrot no degtspējīgiem atkritu-
miem un teritoriju ap ēkām 10 metrus platā joslā attī-

rot no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.
Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies sausā zāle un ne-
būs iespējama tās degšana. 

KO DARĪT, JA DEG KŪLA
l Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas uguns-

grēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz tālruni 112
un jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jā-
apraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jāno-
sauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs, un jāat-
bild uz dispečera jautājumiem. 

l Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsē-
jiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlai-
cīgi ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatī-
jušās lielā platībā un apdraud tuvumā esošās ēkas. 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR DZĒST KŪLAS
UGUNSGRĒKU

Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu pirms
ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, tad sākotnēji ieteicams
ir objektīvi izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties, vai
dzēšanas darbi neapdraudēs iedzīvotāja veselību un dzī-
vību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst ar
ūdeni, smiltīm vai arī izmantojot koku zarus, piemēram,
egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt liesmas apdzēst, tām
uzkāpjot virsū, jo, iespējams, apavu zole var neizturēt
uguns radīto karstumu, kā arī no karstuma var aizdegties
drēbes. Dzēšot liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv
izdegušajā pusē, aptuveni 1-2 metru attālumā no lies-
mām, jo tādejādi, ja liesmas pēkšņi mainītu virzienu,
iedzīvotājs būtu mazāk apdraudēts. Saprotot, ka kūlas
ugunsgrēka dzēšana nav droša, iedzīvotājam, lai ne-
apdraudētu savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc lies-
mu dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā. 

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS
DEDZINĀŠANU

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai
tiek ievērotas „Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja
konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā liet-
vedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu.

Normatīvajos aktos ir paredzētie šādi sodi:
l atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-

deksa (LAPK) 179.panta ceturtajai daļai par kūlas de-
dzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām div-
simt astoņdesmit līdz septiņsimt eiro;

l atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles ne-
pļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz sep-
tiņsimt eiro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt
līdz divtūkstoš deviņsimt eiro; 

l saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprī-
ļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.pun-
ktu zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepiecieša-
mie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas de-
dzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK
179.panta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu fi-

VUGD atgādina: kūlas dedzināšana 
ir bīstama un aizliegta
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ziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit
eiro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit
līdz tūkstoš četrsimt eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sa-
darbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram sniedz in-
formāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla,
zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības
platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona
dedzina kūlu, tad nekavējoties ir jāzvana ugunsdzēsē-
jiem glābējiem uz tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts po-

licijai par pārkāpēju.

VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piedero-
šās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadī-
jumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, – nekavē-
joties zvanīt VUGD uz tālruni 112.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas
nodaļas 

vecākā speciāliste Vidzemē 
Sandra Vējiņa

2017.gada 3.jūnijā  Latvijā notiks pašvaldību vēlē-
šanas. Līdzīgi kā pirms četriem gadiem - arī tagad mūsu
novada domes deputāti vērtē padarīto šai laikā: kādās
komitejās, komisijās nācies strādāt, ko izdevies paveikt
novada iedzīvotāju labā, ar kādām grūtībām sastapu-
šies un ko novēl nākamajiem deputātiem. 

Edgars Ziediņš, esmu dzimis un audzis Zosēnos, strā-
dāju savā Z/S “Gaujas Magonas”. Mana nodarbošanās
- piena un gaļas ražošana.

Kā deputāts darbojos Komunālās un Ceļu labiekār-
tošanas komitejās. Komitejas vada zinoši speciālisti, nav
ko pārmest.

Sevi nelielu, jo visi lēmumi tiek pieņemti kopīgi un
juridiski pareizi. Deputātu sastāvs ir labs un saprotošs.

Nākamajiem deputātiem novēlu labu veselību, iztu-
rību, atbildīgi pieņemt un izpildīt turpmākos lēmumus.

Aija Sila – mana pamatdarba vieta un reizē arī sirds-
lieta ir darbs Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas sko-
lā, Jaunpiebalgas vidusskolā strādāju ar 1.- 4. klašu mei-
teņu kori un kalpoju Jaunpiebalgas ev. lut. baznīcā –
esmu draudzes ērģelniece.

Šajā domes sasaukumā darbojos divās komitejās -
Sociālās aprūpes komitejā un  Izglītības, kultūras un
sporta komitejā. 

Sociālajā jomā lielāko darbu izdara šīs jomas speciālisti
mūsu novadā – sociālā dienesta darbinieces. Mūsu, de-
putātu, loma vairāk ir kā palīdzība jautājumos, kur ne-
pieciešami oficiāli lēmumi vai diskusija, arī lēmumi tiek
pieņemti, konsultējoties ar darbiniekiem, kas ikdienā
strādā ar sociālajiem jautājumiem, jo katrai lietai seko
saistošie noteikumi vai likumi, kurus pārzināt cilvēkam
no malas ir ļoti sarežģīti. Skaistākais kopīgais projekts
ir „Labo siržu Ziemassvētki”. Labdarības pasākums, kurš
aizsākās iepriekšējā sasaukumā un ir Valdas Pumpures
ideja, kuru mums ir izdevies saglabāt arī šajos 4 gados.
Tas ir pasākums, kurā reizi gadā satiekas tie, kuriem
patīk dalīties un dot kādu labumu mūsu sabiedrībai.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā darbs nav bi-
jis vienkāršs, daudzkārt nav izdevies mainīt vai ietek-
mēt lietas pēc būtības. Kultūras jomā ir paveikts vai-
rāk – jaunā ēka mūzikas un mākslas skolai, ir realizē-
ti projekti un koncerti Jaunpiebalgas Mūzikas un māk-
slas skolā un Jaunpiebalgas baznīcā. Ir pietrūcis komandā
spēcīga sportista, kurš prastu vairāk pārstāvēt sporta
jomas intereses. Ir iesāktas lietas, kuras līdz galam nāk-
sies paveikt jau jaunajiem deputātiem. 

Deputāta darbā grūtākais ir sākumā saprast, kā dar-
bojas pašvaldība kā struktūra. Svarīgi ir iedziļināties
jautājumos, par ko nākas lemt. 

Jaunajiem deputātiem novēlu strādāt ar iniciatīvu,
pildot deputāta pienākumus, atcerēties, ka Piebalga ir
mūsu kopīgās mājas, kādas mēs tās veidosim šodien,

tādas tās mantos mūsu bērni. Novēlu saglabāt visu, kas
veiksmīgi ir izveidots, darbojas, turpināt labi iesāktos
projektus! Novēlu arī jaunas idejas un skatu no malas
uz jau padarīto. Bet galvenais – novēlu šo darbu darīt
atbildīgi!

Zane Althabere - strādāju Jaunpiebalgas vidusskolā
par latviešu valodas un literatūras skolotāju no
1991.gada, kad atnācu dzīvot uz Vidzemi. Savukārt kā
pašvaldības deputāte (ar pārtraukumu) esmu nu jau 12.
gadu. Tāpēc, runājot par jaunajām vēlēšanām, uzreiz
teicu: “Pietiek! Esmu aizsēdējusies, jo, kā saka mana
mamma, kuļot ūdeni, sviestu nesakulsi!”     Piederu pie
padomju laika paaudzes un esmu skolota citai dzīvei,
nesagatavota šim neparedzami straujajam dzīves tem-
pam un birokrātijas cīņai. Ar to gribu sacīt, ka ir sva-
rīgi, lai ienāktu jaunas vēsmas un spēki mūsu visai kon-
servatīvajā vidē, kas diemžēl ir lielākajā daļā lokālās
sabiedrības, un nozīmīgi būtu, ja jaunajiem blakus būtu
domubiedri un atbalstītāji, kas jauno spētu uztvert po-
zitīvi, nevis principiāli un kategoriski to nepieņemtu.  

Pēdējos četros gados strādāju Jaunpiebalgas novada
Administratīvajā komisijā kā priekšsēdētāja, darbojos
arī Izglītības, kultūras un sporta komitejā, Sociālās ap-
rūpes komitejā un Pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijā. 

Atskatoties uz Administratīvās komisijas darbu, jā-
konstatē, ka sadarbojamies nu jau ar trešo domes al-
goto juristu, jo darbs ir visai apjomīgs un nopietns. Ļoti
būtiski ir taisnīgi un godprātīgi izvērtēt katru konkrē-
to administratīvo pārkāpumu un piemērot tam attiecīgi
paredzēto sodu. Lai to varētu un darītu, bija jāmācās
pašai semināros un kursos, kur guvu arī vērtīgu pieredzi
no kolēģiem citos novados. Protams, ne vienmēr gājis
gludi... Nācies arī lēmumu par administratīvo sodu pēc
pārsūdzēšanas pārskatīt vai, izskatot atkārtoti atsevišķu
administratīvo pārkāpuma subjektu atbildības nosa-
cījumus, to atcelt. Nevaru spriest, ko domā pašas ad-
ministratīvi sodītās personas, taču esmu pārliecināta,
ka komisija savu darbu veic ar vislielāko atbildību un
korektumu. Gribas cerēt, ka jaunā Administratīvā ko-
misija būs tikpat toleranta un taisnprātīga!

Deputāta darbs nekad nav pilnīgi padarīts. Vienmēr
kaut kā pietrūks – vai nu skaidra politiskā uzstādīju-
ma no valdības kādā konkrētā nozarē/jautājumā, vai fi-
nanses, vai izpratnes attiecīgajā jomā, jo visu nevar mē-
rīt ar vienu un to pašu mērauklu, vai kopīgas saprat-
nes, klīstot pa birokrātijas bieži vien necaurredzama-
jiem džungļiem, vai tīri cilvēcīgi – tā paša mums visiem
dārgā laika. Ļoti, ļoti gribētu, lai savulaik Valdas
Pumpures izauklētais labdarības pasākums “Labo sir-
žu Vasarsvētki”, kas Maijas Ķīķeres vadībā pamainī-

Lai ienāk jaunas vēsmas 
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jās uz “Labo siržu Ziemassvētkiem”, nepazustu, bet jau-
najā deputātu sasaukumā gūtu svaigu elpu un apjomu!
Godīgi sakot, pašvaldības deputāta pilnvērtīgs darbs nav
viegls, un daudzi cilvēki to nesaprot. Ir ļoti jāziedo savs
laiks, jāmīl savs novads un jāciena savi līdzcilvēki.
Citādāk tas nav iespējams. 

Pavisam maz atlicis līdz nākamajām pašvaldības vē-
lēšanām. Gaisā virmo kaislības. Zaķi sāk jau lēkt no krū-
miem ārā. Tas ir labi, ka viņi lec. Ar patiesu prieku ska-
tos, ka jauni sprīdīši gatavojas ņemt lāpstas un brist tā-
lumā, kur spīd gan malduguntiņas, gan karaļa pils... Man
gribas ticēt, ka jaunās paaudzes deputāti būs atraisī-
tāki, iekšēji sakārtotāki, ar mazāk problēmām, kas skar
sadzīvi un sociālo vidi, bet ar patriotisku degsmi kal-
pot sabiedrībai, jo pieredzes trūkums dažkārt ir lielā-
ka vērtība nekā tās pārpilnība. 

Pavisam drīz sāksim lielos tīrīšanas darbus. Ak, ne-
aizmirstam savu dvēseli! Varbūt arī tur kāds tumšs stū-
rītis ar depresijas sārņiem ir saglabājies. Jā, var dzī-
vot un nedzīvot, kā vēlies pats, tikai zini, ka var upē ie-
brist un purvā... var – dzīvot tā atkal!

***
Paldies gandrīz visiem mūsu deputātiem – Maijai

Ķīķerei, Jānim Antonam, Askoldam Liedskalniņam,
Mikum Spalviņam, Edgaram Ziediņam, Aijai Silai, Zanei
Althaberei -, kuri atlicināja savu brīvo laiku, lai pastāstītu
par paveikto, par grūtībām, izaicinājumiem deputāta
darbā. Ja jau esam viņus ievēlējuši, uzticamies, ceram
uz viņu godprātīgu darbu novada labā, tad arī gribam
sagaidīt šīs pārdomas un secinājumus. 

Aija Ķīķere

No 11.aprīļa varēs pieteikties
platību maksājumu

saņemšanai
No šā gada 11.aprīļa līdz 22. maijam lauksaim-

nieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot
Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta mak-
sājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.
jūnijs.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams da-
tors ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo
datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, būs
iespēja saņemt konsultācijas pagastu centros:  

l pie novada lauku attīstības konsultantes
Maijas Ķīķeres ( pēc LLKC piestādīta cenrāža)

Jaunpiebalgā: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no 9.00 līdz15.00 (iepriekš piezvanot)

Zosēnos: otrdienās no 9.00 līdz14.00 ( iepriekš pie-
zvanot) 

l pie Lauku atbalsta dienesta speciālistiem (bez-
maksas pakalpojums)

Jaunpiebalgā: 20. aprīlī no plkst.10.00 (novada do-
mes zālē)

Zosēnos: 20. aprīlī no 10.30 (pagasta zālē) 
Dodoties uz konsultāciju, obligāti paņemiet līdz

elektroniskās platībmaksājumu sistēmas ieejas da-
tus – lietotājvārdu, paroli, e-pasta adresi un pieslēgšanās
paroli. Ja nu tas viss pazaudēts, pieslēgties elektroniskajai
platībmaksājumu sistēmai var arī ar internetbankas
starpniecību, taču labāk par šādu gadījumu informējiet,
lai var sarežģījumus laikus sakārtot.

Traktortehnikas skates
2017. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadē-

jās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Jaunpiebalgas novadā

Jaunpiebalgas pagastā
21.04. 09.00   Roci (darbnīcas)

10.30 Jēci ( Jēcu krējotava)
14.30 Viņķu darbnīcas ( Viņķu kalns)
16.30 Jaunpiebalga, ugunsdzēsēju 

depo (Brāļu Kaudzīšu iela 9)

03.07. 11.30 Jaunpiebalga, ugunsdzēsēju 
depo (Brāļu Kaudzīšu iela 9)

Zosēnu pagastā 
25.05. 14.30 Melnbārži, darbnīcas 

(Gaujaslīči)
10.08. 12.00 Melnbārži, darbnīcas 

(Gaujaslīči)

Būs pieejams atbalsts mazo
lauku saimniecību attīstībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu ie-

sniegumu pieņemšanu apakšpasākumā „Atbalsts uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim -
niecības“. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasāku-
ma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konku-
rētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efek-
tivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās
lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienrei-
zēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ie-
tver darījumdarbības plānu, jāsagatavo sadarbībā ar
lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pa-
kalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakal-
pojumu sniedzēju saraksts pieejams LAD mājaslapā iz-
vēlnē „Atbalsta veidi“ – “Projekti un investīcijas”

Plašāka informācija Lauku atbalsta dienesta mā-
jaslapā: www.lad.gov.lv

Dīzeļdegviela 
lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauk-
saimniecības produkcijas ražotāji 2017./2018.saimnie-
ciskajā gadā var iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ku-
rai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
Pieteikties minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad va-
rēs elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS) vienlaicīgi ar pieteikšanos platību maksā-
jumu saņemšanai – sākot no šā gada 11.aprīļa. Pēdējā
diena, kad varēs pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai,
ir 1. jūnijs.

Lauku ziòas
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Atbalsts biškopības nozarei
Lai saņemtu atbalstu, atbalsttiesīgs pretendents līdz

kārtējā gada 1. jūnijam Lauku atbalsta dienesta re-
ģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:  iesnie-
gumu, dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no
lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas

gadu, uzskaites veidlapu par saņemto de minimis at-
balstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauk-
saimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta ad-
ministrēšanu un uzraudzību.

Novada lauku attīstības konsultante 
Maija Ķīķere 
Mob. 29131170

Volejbola sacensībās “Lāses kauss 2017” piedalījās un ieguva 3. vietu:
Izabella Kvecko (10.kl.), Viktorija Brikmane (10.kl.), Agija Ābelniece (10.kl.), Ance Krūmiņa (11.kl.), 
Armanda Azace (12.kl.), Vita Skosa (12.kl.). Skolotājs A. Stankēvčs.

Volejbola sacensībās “Lāses kauss 2017” piedalījās:
Jēkabs Ābelnieks, Mārcis Klapars, Artis Peilāns, Roberts Ruško, Edžus Nedēļa, 
Rūdolfs Dolmanis – Dravants, Kārlis Pētersons, Roberts Brikmanis. Skolotājs A. Stankēvičs.

Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencē piedalījās un ieguva atzinību:
Agija Ābelniece, Elīna Millere (abas 10.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Volejbola sacensībās jauktajām komandām piedalījās:
Sabīne Pērkone, Harita Auziņa, Zane Kostjukova, Diāna Jakobija, Elizabete Kalniņa (visas 8.kl.), 
Ilvars Keišs, Toms Drulle, Dāvis Staškevičs, Salvis Lazda ( visi 9.kl.) un skolēni no rehabilitācijas centra  
Nadars Kleins (9.kl.), Martins Cīrulis (7.kl.),  Aleksandrs Andrejevs (9.kl.), Daniels Bērziņš (9.kl.), 
Daniils Heinsons (8.kl.). Skolotāja S. Vlodare.

Vizuālās mākslas olimpiādē “Ainava” piedalījās:
Baiba Lazda (5.kl.), Dagnija Novicka (5.kl.), Renārs Broks (7.kl.), Dāvis Lenkhusens (7.kl.), 
Elizabete Kalniņa (8.kl.). Skolotāja B. Kalniņa – Eglīte.

Apvienoto novadu informātikas olimpiādē piedalījās:
Rihards Ansbergs (5.kl.) – 1.vieta, Endija Romanova (6.kl.) – 2.vieta, Elīna Zariņa ( 6.kl.) – 3.vieta, 
Lāsma Ciekurzne (6.kl.). Skolotāja I. Ciekurzne.
Adrians Vīķelis ( 8.kl.). Skolotājs J. Šāvējs.

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās kā komanda un ieguva 1.vietu:
Laura Dapševiča, Elizabete Kalniņa, Aleksandrs Grigorjevs ( visi 8.kl.). Skolotāja I. Jerumāne.

Konkursā – izstādē “Mana novada toņi un pustoņi” piedalījās:
Baiba Lazda ( 5.kl.) – laureāte, Agneta Sorokina (5.kl.) – laureāte, Gerda Johansone (5.kl.), 
Ance Liliāna Lazdiņa (5.kl.), Tīna Rukmane (5.kl.), Kate Marta Vīksna (5.kl.), 
Viviāna Loreta Tomaša (5.kl.), Lāsma Slaidiņa (6.kl.), Renārs Broks (7.kl.). 
Skolotāja B. Kalniņa – Eglīte.

Apvienoto novadu angļu valodas olimpiādē piedalījās:

Endija Romanova (6.kl.) – 1.vieta, Karlīna Lazda (6.kl.), Annija Bedeice (6.kl.).
Skolotāja V. Zariņa – Romanova.

Adrians Vīķelis (8.kl) – atzinība, Aleksandrs Grigorjevs (8.kl.) – atzinība.
Skolotāja G. Kundrate.

Apvienoto novadu matemātikas olimpiādē piedalījās:

Rodrigo Jēkabsons (5.kl.), Raivis Broks (5.kl.), Vendija Traupele (5.kl.), Aelita Traupele (7.kl.).
Skolotāja R. Jaksta.

Karlīna Lazda (6.kl.). Skolotāja I. Ciekurzne.
Ralfs Rubenis (7.kl.). Skolotāja I. Bērziņa.

Matemātikas konkursā 5.- 6.klasēm Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā piedalījās:
Karlīna Lazda (6.kl.) – atzinība, Endija Romanova (6.kl.) – atzinība,
Tīna Rukmane (5.kl.), Vendija Traupele (5.kl.). Skolotāja R. Jaksta.

Lāsma Ciekurzne (6.kl.), Kate Katerīna Ruņģe (6.kl.), Rēzija Blūma (6.kl.).
Skolotāja I. Ciekurzne.

Arnis Ratiņš

Skolas ziòas
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Lai Gaismas Ceļš ir un turpinās!
“Satiec savu meistaru! 2017”

No 31 marta līdz 2. aprīlim 167 vietās visā Latvijā
notika pasākums „Satiec savu meistaru! 2017“, kur jau
9 gadu tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki,
stāstnieki, muzikanti un dziedātāji aicināja uz indivi-
duālajām nodarbībām, atvērtām darbnīcām, paraug-
demonstrējumiem, lekcijām, koncertiem, dančiem un ko-
pīgu muzicēšanu.

„Kultūrmantojuma saglabāšana nozīmē veikt darbības,
kuru mērķis ir nodrošināt Nemateriālā kultūras man-
tojuma dzīvotspēju, ieskaitot tā atpazīšanu, dokumen-
tēšanu, pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību, popula-
rizēšanu, vērtību nostiprināšanu, tālāknodošanu, it īpa-
ši ar formālās un neformālās izglītības palīdzību, kā arī
atdzīvināt šī mantojuma dažādus aspektus,“ pauž
Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Pasākumam pieteicās Jaunpiebalgas Lietišķās un tē-
lotājas mākslas studija PIEBALDZĒNI, kas savā dar-
bībā ir jauna studija. Lai kļūtu par labiem meistariem,
vēl daudz jāmācās un praktiskā darbā jāizkopj savas
prasmes, jāatrod un jāizkopj savs rokraksts, lai labi ap-
gūtu pieredzi var nodot tālāk. Soli pa solim ejams ceļš,
lai Jaunpiebalgā izaugtu labi meistari.

Pasākuma “Satiec savu meistaru! 2017” ietvaros ai-
cinājām pie sevis ar lekciju vienu no Latvijas rakstu zīm-
ju zinātājiem Valdi Celmu, lai uzklausītu viņa viedok-
li, iegūtu jaunas zināšanas un atrastu atbildes uz mek-
lētiem jautājumiem.

Attēlā: viens no labākajiem Latvijas rakstu zīmju zi-
nātājiem Valdis Celms.

Pēc lekcijas radošajās darbnīcās piedāvājam intere-
sentiem kādā materiālā izgatavot sevis izvēlētu zīmi.

Tā kā rotājošais raksts un zīmes skar jebkuru lie-
tišķās mākslas nozari, ir labi izprast, kādas ir li-
kumības un tradīcijas, pēc kurām raksts veidojies
Baltu kultūrā, kas ir 10 000 gadu sena un kuras tra-
dīciju turpinātāji šodien esam mēs - kā sena koka la-
potnes zari, piederīgi pie šī egregora kopējā lauka.
Esam ar šo spēku. Ar mums kopā ir mūsu senči un
visa esošā Baltu kultūras bagātība.

Uz lekciju sanāca gan tie cilvēki, kurus interesē Baltu
kultūra un latviskā dzīvesziņa, gan tie, kuri jau prak-

tiski savā radošajā darbā pielieto rakstu zīmes darbā
ar materiālu.

Kā vienmēr - Valda Celma runātais vērš uzmanību
galvenokārt uz to, ka jāuzdod jautājums sev pašam: “Kas
mēs esam un kāds ir mūsu uzdevums Dieva laistajā pa-
saulē?”

Rakstu zīmes rāda vienkāršo Lielo lietu kārtību, ku-
ras daļa mēs esam. Šajā laikā daudzkārt izjūtams, ka
ir pazaudēta izpratne par lietu dabu, kā rezultātā esam
neapmierināti, sajūtamies nepiepildīti, tā kā pazaudē-
jušies. Kalpojam neīstām vērtībām, kas rada steigu un
stresu.

Attēlā: Valda Celma rakstu zīme.

Mūsu senči nodeva zināšanas par pasaules galvenajām
likumībām. Mēs tās varam atjaunot. Ir pietiekami daudz
liecību, tēlu valodā caur Dainām atnākušu - atliek ti-
kai lasīt. Arī caur rakstu zīmēm, kas kā ģeometrijas zī-
mes sastopamas visā pasaulē, taču katra kultūra tās pie-
pilda ar savu noteiktu jēgu. Zīmes saistītas ar cilvēciskām
vajadzībām. Parādās gaismas un auglības cikli, savu-
kārt dievestības atklāj katras tautas pasaules sajūtu.

Augstākais padoms, augstākā doma no Dieva. Viņš
izpaužas caur GAISMU. ZVAIGZNES - tās ir Dieva acis
debesīs. PĒRKONS - pirmā Dieva izpausme pasaulē. LAI-
MA - laika un likteņa lēmēja cilvēka visumā. MĀRA -
materiālās pasaules, maizes, uguns devēja. Esošajai tēlu
sistēmai atbilstošas rakstu zīmes, kas savstarpēji ie-
darbojas un izpaužas laika notikumos.

Tie ir kultūras kodi. Informācijas nodošanas paņē-
mieni, kas palīdz. Tās ir zināšanas, prasmes, tikumi,
kas glabā informāciju par pieredzi. Par to, kā ir iekār-
tota pasaule.

Ir spēki, kas Dieva radošo pasauli cenšas ārdīt. VELNS
un VELLA MĀTE spēlē uz cilvēka vājībām un kaislī-
bām. Provocē vēlmi otram ļaunu darīt. Traucē darīt la-
bus darbus. Tumsas spēki pārtiek no Gaismas spēkiem.

Ir ko dabūt! 
Ļaunums kā tāds dabā nepastāv. Arī kaislības ir Dieva

dota iespēja pārvērst postošās lietas, ievirzīt tās rado-
šā virzienā. Vella māte grib norūdīt caur dzīves piere-
dzi. Padarīt tevi stiprāku. Katra paša ziņā - kādu izvēli
izdarīt.

Dzīves jēga ir dzīvošanā, viņas piedzīvošanā. Tas no-
rūda, bagātina dvēseli. Cilvēks sāk izprast dzīvi, sevi,
savu vietu pasaulē.
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Rakstu zīmes rāda LAIKA KUSTĪBU, kas izpaužas
caur taviem dzīves notikumiem. Notiek LIELĀ DIEVA
LIKUMA REALIZĀCIJA. Dzīvo skaisti. Dzīvo saska-
ņā ar DABU, dzīvo RAKSTĀ, pēc DIEVA LAISTIEM LI-
KUMIEM.

Dvēseles ceļš pasaulē ir bezgalīgs. Mūsu zīmēs runā
mūsu senču pieredze. Runā atturīgi, lai liktu mums
domāt. Liek katram pašam atrast un saprast. Tēlu
un enerģētiskā līmenī dziļāk izprastas zīmes vieno
tautu dvēseliskā līmenī, stiprina to gadskārtu ritos
un godos.

Mēs esam Gaismas bērni. Dzimuši Latvijā pēc Dieva
uzdevuma. Nevar savu apziņu sakārtot ar svešu tau-
tu tēliem un simboliem. Bija laiks, kad apzināti tika nī-
dēta sapratne, lai vājinātu tautas garu un tās spēku.
Dzīvību un attīstību nodrošina GAISMA, nevis TUM-
SA. Šajā laikā un vietā katrs esam līdzatbildīgi par to,
lai GAISMAS CEĻŠ ir un turpinās.

Valda Celma lekcija “NO PĀRDZĪVOJUMA LĪDZ PA-
SAULES MODELIM” pieejama -
www.jaunpiebalga.lv/video-galerija Lai gaiši un radoši!

Valda Celma domās ieklausījās 

Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas vadītāja

Sandra Strēle.

Attēlos: Saules zīmes - koka apgleznošanas darbnīca
„Gaismas zīme sev un savai mājai“ - Rasa Ontužāne.

Attēlā: keramikas darbnīca - Kristīnes Pirktiņas va-
dībā tiek gatavoti māla vēja zvani.

Attēlā: metālapstrādes darbnīca - Oskars Rozenblats -
izgatavotais gredzens Laimai jau pirkstā!
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Dzīves apliecinājumi
Atcerēties kādreizējo Jaunpiebalgas mēbeļu ceha va-

dītāju Jāni Eglīti pamudināja viņa māsa Ruta. Telefona
sarunā viņa saka: “Man jau arī daudz gadu, vai sagai-
dīšu, kad brālim pēc diviem gadiem apritēs 90?”

Jānis Eglītis dzimis 1929. gada 11. aprīlī, tātad šis
nav apaļās jubilejas gads. Par viņu tā pamatīgi rakstīts
1999. gada „Avīzē Piebaldzēniem” aprīļa numurā, arī
„Druvā”. Tas nenozīmē, ka neatceramies ikdienā.
Piebaldzēniem, kuri ar viņu kopā strādāja, Jānis dzī-
vos to atmiņās. Arī Jaunpiebalgas novadpētniecības mu-
zejā un vidusskolas apkārtnē padarītais ir piemiņa J.
Eglītim un daudziem citiem, kas pie tā strādāja. 

Māsa Ruta saka, ka baznīcā kādā no nākamajiem diev-
kalpojumiem tiks pieminēts Jānis Eglītis, kurš bija pa-
līgs arī baznīcas apgaismošanas sakārtošanā. Gaida
Podiņa, Kārlis Podiņš, Aivars Ontužāns un Jānis Eglītis
bija Latvijas Tautas frontes Jaunpiebalgas grupas ak-
tīvisti ne tikai Barikāžu laikā un ar to saistītām akti-
vitātēm, bet aicināja palīgus, sakopjot Jaunpiebalgas baz-
nīcas dārzā esošo K. Zāles pieminekli un tā apkārtni.

Jāpiebilst, ka 2017. gada jubilāru uzvārdi publicēti
novada avīzes janvāra numurā, ar to vien jau pasakot,
ka atceramies - izstāde novada bibliotēkā, pasākumi, kā
tas bija Miesnieku dzimtai vai aprīlī būs koncerts deju
skolotāja Otto Vāliņa piemiņai ( šogad aprit 100.jubi-
leja), vai pārrunājot un pastāstot skolēniem stundās par
šiem ļaudīm. Dažkārt skolēni raksta zinātniski pētnie-
ciskos darbus. Tā iepriekšējās jubilejās pieminēti skolo-
tājs Arturs Teikmanis, valodnieks Augusts Ģiezens,
tātad -atceramies, taču ne vienmēr rakstām presē. 

Pārskatot jubilāru sarakstu no janvāra līdz aprīlim
(ieskaitot) - 24 novadnieki, katra devums nozīmīgs no-
vadam, Latvijai. Ne tikai šopavasar 27. martā 90. ju-
bilejas reizē pieminams skolotājs Pēteris Knāķis, bet,
vadot ekskursijas skolas parkā, nav iespējams nepateikt,
ka skolotāji Knāķi (Astrīda un Pēteris - viens ar do-
mām un idejām, otrs ar saimniecisku ķērienu) pilnvei-
doja, labiekārtoja skolas apkārtni. Atceros skolotāja
Pētera Knāķa prieku, kad tika veidoti dīķi. Ar tehni-
ku palīdzēja kopsaimniecības „Piebalga”  speciālisti.
Dažreiz Ivars Vilks pats bija klāt, lai redzētu, vai viss
notiek, kā iecerēts. Skolas direktore Astrīda Knāķe pra-

ta piesaistīt arī kaimiņu pagastu kopsaimniecību va-
dītājus.

Esmu pārliecināta, ka draudze un ģimene janvārī pie-
minēja mācītāju Edgaru Jundzi, kura devums ir ne-
novērtējams ne tikai draudzei un baznīcai vien.

Māksliniekam Laimonim Šēnbergam jubileja mar-
tā. Mēs varam lepoties, ka mums ir skaisti ģerboņi gan
abiem pagastiem, gan novadam. 

Savukārt 19.aprīlī pieminēsim rakstnieci Veltu Spāri.
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā viesosies dēls Vladis
Spāre. Varbūt kāds jaunpiebaldzēns atceras Spundēnos
(Kalna? Lejas?..?) dzīvojošos Emīlu un Emīliju
Klaparus un viņu meitas - Veltu un Ainu. Labprāt uz-
klausīsim atmiņu stāstu. Ārpus grāmatu loka atceros,
ka braucām kopā ar skolotāju Elzu Vasili un vairākiem
Piebalgas skolas bērniem uz Rīgu, lai pierakstītu
Tirleānas meiteņu atmiņas par kopīgajām gaitām fron-
tē ar Veltu Spāri. (Velta Spāre kopā ar vairākām mei-
tenēm brīvprātīgi devās uz fronti, lai strādātu par kara
medicīnas māsām. Velta bija beigusi speciālo māsu sko-
lu un bija vecākā kara feldšere.)

Žurnāliste Dzintra Ciekurzne vēl gados jauna ju-
bilāre. Atceramies, ka skolas laikā rakstīja toreizējai pre-
sei – “Padomju Druvai”, “Padomju Jaunatnei”,
“Pionierim”. Rakstīja par vairākiem jaunpiebaldzēniem,
notikumiem par Jaunpiebalgas vidusskolu. 

Žurnālu “Mans Īpašums” noteikti atceras daudzi. To
Dzintra veidoja kopā ar vīru Jāni Mozuli. Īpašu popu-
laritāti žurnāls ieguva laikā, kad cilvēki tajā varēja smel-
ties juridiskus skaidrojums sakarā ar nekustamo īpa-
šumu atjaunošanu.

Varu apbrīnot aptiekāru Pēteri Dolmani. Cik tajos
laikos bijis nesavtīgs pret citiem!

4. aprīlī 100 gadu Vilim Gavaram. Daudzus gadus sa-
zinājāmies ar vēstulēm, līdz viņš ierodas Jaunpiebalgā no
tālās Jaunzēlandes, kur bija aizvedis dzīves ceļš. Atmiņas
par to, ka Jaunpiebalgas Jaunpiežiņos bijis viens no pir-
majiem vēja ģeneratoriem, ka strādājis Vācijā, Dānijā,
Anglijā, līdz pēdējā mītnes vieta Jaunzēlande - no 1950.
gada. Kādā reizē vairs nav atbildes uz vēstuli... Pievienojies
Baltajam Piena Ceļam Debesīs. „Nevienā zemē nav mai-
zes bez garozas”, mēdza teikt Vilis Gavars.

Lūk, kur aizskrēja atmiņu pavediens pēc viena telefona
zvana. To arī centos uzlikt uz papīra.

Vēsma Johansone

1.aprīlī piedzīvojām nu jau 7. Putnu dienas
Jaunpiebalgā. Tā kā bija joku diena, laika apstākļi mūs
izjokoja, atsūtot mazāk patīkamo lietutiņu, tomēr
Jaunpiebalgā atradās pietiekami prāvs apņēmīgo pul-
ciņš, kas izvēlējās piedalīties. Tradīcija ir tradīcija. Šo-
reiz pasākuma scenārijs tika būvēts mazliet savādāk
nekā citus gadus - mēs apsekojām iepriekšējā gadā at-
klāto Putnu taku, dodoties pārgājienā putnu vērotāja
Elvija Kantāna pavadībā. Putnu taka atrodas sākum-
skolas teritorijai blakus esošajā mežiņā. Pastaigas mēr-
ķis bija vērot, vai visi būrīši ir bijuši apdzīvoti, kā arī
iztīrīt iepriekš izvietotos putnu būrīšus. 

Liels prieks, ka putni bija ligzdojuši teju vai visos bū-
rīšos. Priecēja tas, ka bērni atpazina arī savu draugu
izliktos būrīšus, sakot: „Tas ir Annijas un Jāzepa bū-
rītis”. Tas patiesi priecē un dod motivāciju uzturēt šo
tradīciju. Putnu zinātājs Elvijs secināja, ka ligzdotājas
ir bijušas zīlītes un katrā būrītī ir bijis viens perējums.

Daudziem par pārsteigumu tika minēts fakts, ka vie-
nā būrītī var ligzdot vairākas reizes gadā, var gadīties
pat tā, ka gada laikā vienā būrītī putni ligzdo tik intensīvi,
ka sūnas, koku mizas un citi ligzdas iekārtošanai izvēlētie
materiāli var sakrāties līdz pat būrīša skrejai. No tā var
secināt, cik ļoti būtiski ir parūpēties par būrīšu tīrīša-
nu katru gadu. Elvijs minēja, ka mājas strazdi esot tie,
kas paši prot iztrīt būrīti, savukārt mušķērājiem un  zī-
lītēm ir vajadzīga mūsu palīdzība, lai būrītis būtu pie-
ejams ērtai un drošai ligzdošanai. Protams, jāpievērš
uzmanība faktam, ka vislabāk būrīti iztīrīt līdz aprīlim,
kamēr vēl nav kāds putniņš iekārtojies uz ligzdošanu.
Putnu dienas pārgājiena laikā putnu zinātājs Elvijs,
pirms vēra vaļā būrīti, pieklauvēja, lai brīdinātu put-
niņu, kas varētu būt jau aizņēmis būrīti ligzdošanai. Bet
visi būrīši vēl bija brīvi, un neviens putniņš netika iz-
traucēts.

Iepriekšējā gadā aicinājām izveidot katram sava di-

Laba diena Piebalgā
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zaina būri, un šogad bija iespēja pavērot, kā kalpo šie
dažādie būrīši. Daudziem ir zināms, ka nav ieteicams
veidot būrīti, kura iekšpusē būtu ēvelēta, gluda dēļu virs-
ma. Tādi bija divi būrīši, vienā no tiem bija veiksmīgi
ligzdojusi zīlīte. Bet tomēr ir vērts atcerēties, ka labāk,
izgatavojot būrīti, ir ievērot to, ka neēvelētās virsmas
ir nepieciešamas, lai mazajiem putnēniem būtu ērtāk
izķepuroties no būrīša, kad tiem ir laiks izlidot. Vēl viens
no mītiem tika apgāzts. Tas ir mīts par to, ka krāsai-
nos būrīšos putni nedzīvo. Izrādās, ka dzīvo gan. Arī par
to bija liels prieks, ka eksperiments ir nesis labus re-
zultātus un zīlītes izvēlējušās ligzdot samērā ekstra-
vagantā būrī. 

Kāds varbūt pamanīja, ka šogad aicinājām Putnu die-
nai gatavoties jau februārī, vērot putnus barotavās un
pulcēties Putnu dienās, lai pārrunātu un dalītos ar ie-
gūtiem iespaidiem. Kad satikāmies 1.aprīlī, neviens vē-
rotājs nebija ieradies. Varbūt lietus bija izbiedējis, jo šo-
gad laika apstākļi mūs nepalutināja. Ja kādam tomēr
ir izdevies veikt pētījumu vai ir kāda foto vai video fik-
sācija ar putnu vai putniem, kuru nav izdevies atpazīt,
tad mēs ļoti priecāsimies, ja jūs vēlēsieties ar mums pa-
dalīties un dāvāt iespēju kopā izpētīt jūsu ievākto ma-
teriālu. Patiesi, vēl joprojām gaidām ziņas par novēro-
jumiem putnu barotavās. 

1.aprīļa Putnu dienas noslēgumā katram bērnam bija
iespēja izgatavot pašam savu būrīti, kas kalpos kā pie-
miņa par 2017.gada Putnu dienām Jaunpiebalgā. Ir
prieks uz gandarījums, ka tradīcija turpinās. Uz tikšanos
Putnu dienās 2018!

Inese Lapiņa

Attēlā: apse-
kojām iepriekšē-
jā gadā atklāto
Putnu taku, do-
doties pārgājienā
putnu vērotāja
Elvija Kantāna
pavadībā.

Attēlā: jaunie
putnu būrīši ga-
tavi.

Attēlā: komanda „KĀ2“ WSV gru-
pā - Sarmīte Vlodare, Dace Saulīte
- ierindojās 2.vietā. 

Attēlā: komanda „Ko es bez
Tevis!!!“ - Dace un Liene Ikšeles.

Attēlā: komandas „Nestreb kar-
stu“ divi pārstāvji – Vineta
Johansone un Nils Johansons.

Attēlā: komanda „Divi Veči“  -
Jānis Biezais, Uldis Alksnis.

Rogaininga sezona atklāta
26.martā Mežaparkā norisinājās sestais Rīgas rogainings. 
Starts sacensībām tika dots Mežaparkā, kur distancē devās 2, 4, 6 stun-

du distanču dalībnieki un Asics 7 km taku skrējiens. Sacensībās piedalījās
dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, ASV, Zviedrijas, Somijas un
Lielbritānijas. Dalībnieki devās punktu meklēšanā uz Sarkandaugavas,
Mežaparka, Čiekurkalna, Skanstes, Vecmīlgrāvja, Vecāķu un citiem rajoniem.

Pavisam piedalījās vairāk nekā 1300 dalībnieku. Jaunpiebaldzēni arī uz-
sāka sezonu. Komanda „Nestreb karstu“ XO grupā - Nils Johansons, Vineta
Johansone, Vladimirs Seļms. Komanda „KĀ2“ WSV grupā - Sarmīte Vlodare,
Dace Saulīte -ierindojās 2.vietā. Komanda „Divi Veči“ MSV grupa - Jānis Biezais,
Uldis Alksnis un komanda „Ko es bez Tevis!!!“ - Dace un Liene Ikšeles. 

Aija Ķīķere
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Interešu un neformālā
izglītība 

Martā plānotās nodarbības
Pirmdienās
l Plkst.18.00 Aktīvas sarunas par un ar ķerme-

ni vada Māris Pirktiņš. 
Otrdienās
l plkst.17.30 uz angļu valodu ir gaidīti iesācēji,
l plkst.19.00 – angļu valoda cilvēkiem ar priekš-

zināšanām. Pasniedzēja Marija Grīnberga.
Sestdienās
l plkst.10.30 ”Fotografēšanas un kompozīcijas

pamati”. Pasniedzēja Sandra Dikmane 

***
12.aprīlī plkst.17.00 domubiedru tikšanās Teātra

afišā.

19.aprīlī plkst.17.00 sakarā ar mūsu novadnieces raks-
tnieces Veltas Spāres 95. dzimšanas dienu visus in-
teresentus aicinām uz tikšanos ar viņas dēlu - rakstnieku,
žurnālistu un izdevēju Vladi Spāri un viņa sievu Lienīti
Spāri.

20.aprīlī plkst.10.00 Konsultācijas par elektro-
nisko platībmaksājumu pieteikšanu.

Laipni aicināti visi interesenti!
Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi in-

formācijai afišās, novada domes mājas lapā un sociālajos
tīklos https://www.facebook.com un http://www.draugiem.lv

Ierosinājumi, pieteikšanās uz nodarbībām un uzzi-
ņas personīgi vai pa tālruni 64107903, mob. 29230240;
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv 

Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 2.stā-
vā – mācību klasē vai zālē.

Baiba Logina un Maija Ķīķere

Ja patīk tas, ko dari
Jau ceturto gadu Jaunpiebalgas tautskolas telpās no-

tika radošās darbnīcas nodarbības. Ar savām zināša-
nām mākslā dalījās Interešu izglītības pasniedzēja Ina
Treiliņa. Nodarbības bija aizraujošas, izzinošas, apgu-
vām daudz jaunu iemaņu. 

Šajā reizē mēs gatavojām dažādus dekorus, marmo-
rizējām, veidojām mozaīku un darbus monotipijā. Mani
un manus kolēģus ļoti aizrāva enkaustika jeb vaska glez-
niecība, kurā kā krāsu izmanto karstu, kausētu vasku.
Šajā tehnikā veidotās gleznas izcēla katra dalībnieka in-
dividualitāti un radošumu. Sākot darbu, pat nezinājām,
kas sanāks. Rezultāts pārsteidza! Ieliekot gleznu rāmītī
un noformējot, sanāk lieliskas un oriģinālas dāvanas. 

Skaistus dekorus var veidot no dažādiem veciem, ne-
vajadzīgiem sadzīves priekšmetiem, piemēram, pogām,
diegu spolītēm, sprādzēm, monētām, pudeļu korķiem.

Ar savu aizrautību mūs pārsteidza Anita un Lusija,
kuras pat savu brīvo laiku veltīja, lai radītu skaistus
darbiņus. Mūsu grupas vienīgais vīrietis Uldis pārsteidza
ar savu oriģinālo pieeju dekoru gatavošanā. Prieks, ja
cilvēkam patīk tas, ko dara. 

Paldies gribam pateikt Jaunpiebalgas novada domei
par jauko braucienu uz Tartu. Tur pabijām nesen at-
vērtajā Igaunijas Nacionālajā muzejā. Tas ir modernākais
muzejs Ziemeļeiropā, kurš iepazīstina ar somugru tau-
tu vēsturi no akmens laikmeta līdz pat mūsdienām.
Plašajā izstāžu zālē bija iespēja apskatīt igauņu māk-
slinieku gleznu izstādi. 

Noslēgumā nodarbībā savus darbus noformējām, lai
tie būtu patīkami skatāmi arī līdzcilvēkiem. Bibliotēkas
meitenes atvēlēja vietu nelielai izstādei. Šogad tā mums
ir kā ‘’Lidojums’’ -  ar katru gadu nopietnāka un satu-
rīgāka. Laipni aicinu, iegriežoties bibliotēkā, nepaiet tai
garām!

Ingrīda Pētersone

Liesma Elsiņa

Misija

Mana misija svētā šodien
Tevi izvilkt šalcošā dzīvē.
Lai jūti dabas kodienu
No darba tikt brīvē.

Elpo ar pilnu krūti,
Ko vasaras vēji nes.

Tūkstoš skaņas lai jūti,
Rutīnas mēteli nost plēs.

Lai kopā ar mani
Izjūti dzīvi kā kroni.
Jau skan visur zvani,
Uzņemot dzīves augstāko toni!

Joprojām par mīlestību
Mīlestība ir tik bezgalīga…
Atnāc jūras krastā

Un veries tālumā.
Uzkāp kalnā visaugstākā,
Liec plaukstu virs acīm skatoties.
Aizej bieza sila malā
Un ieelpo tā dziļo smaržu.
Nepaej garām druvai-
Kā tā ziedoša viļņojas.
Acis slīd pār savām mājām,
Noglāstot visu – akmeņus, ziedus.
Jebkur, kur atrodies, esi,
Viss skaistais apkārt kļaujas.

Valsts valodas dienā
tikšanās ar dzejnieci

Rasmu Urtāni
13.maijā tiek atzīmēta valsts valodas diena. Šī tra-

dīcija aizsākās 2012. gadā ar mērķi dzejnieka un tul-
kotāja Jura Alunāna dzimšanas dienā radošā un mūs-
dienīgā veidā svinēt to, ka mūsu valsts valoda ir latviešu
valoda. J. Alunāns ir latviešu nacionālās valodniecības
tradīciju nodibinātājs, literārās valodas veidotājs un vār-
du krājuma bagātinātājs. Šogad viņam aprit 185 gadi. 

12.maijā pulksten 17.00 Jaunpiebalgas novada domes
zālē visus interesentus aicinām uz tikšanos ar dzejnieci
Rasmu Urtāni un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
vijolnieku Reini Galenieku.

Dzejniece Rasma Urtāne ir Jelgavas Latviešu bied-
rības dzejnieku kluba „Pieskāriens“ vadītāja, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pasniedzēja. Viņa dzī-
vo Jelgavā, ir māte pieciem bērniem, vecmāmiņa vai-
rākiem mazbērniem. Dzejniece bērnību pavadījusi lau-
kos Mežvidu ciema Annas muižā, tāpēc dzejoļos auto-
re atspoguļo dabas dāvātos motīvus, mīlestību un sa-
vas emocijas.

Baiba Logina
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Bibliotēkas nepastāv vakuumā, tās
ir sabiedrības spogulis un ir stipras
tikai tad, ja tās ieklausās sabiedrī-
bas sapņos un raizēs, nesavtīgi kal-
po sabiedrībai un tās vajadzībām.
Bibliotēkas pakalpojumus nevar
dalīt tradicionālos un inovatīvos.
Dzīvotspējīgi un jēgpilni ir tikai tādi
bibliotēkas pakalpojumi, kas patie-
šām ir vajadzīgi sabiedrībai. 

No 17. līdz 23.aprīlim Latvijā
norisināsies bibliotēku nedēļa.
Tās vadmotīvs ir: Bibliotēkas un sa-
biedrība: vienotas kopīgiem mērķiem.

Aicinām Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēkas lasītājus un visus pārē-
jos piebaldzēnus dalīties ar atmiņu
stāstiem, faktiem, fotogrāfijām, rok-
rakstiem, vēstulēm vai priekšmetiem
par novadu un novadniekiem, īpaši
literātiem, kā arī bibliotēkām un to
darbiniekiem. Materiālus nokopēsim
vai noskenēsim un atdosim atpakaļ.
Aicinām savus lietotājus klātienē vai
sociālajos tīklos dalīties ar stāstiem
par to, kāpēc viņi mīl mūsu biblio-
tēku un ir tai uzticīgi.

19.aprīlī pulksten 17.00

Jaunpiebalgas novada domes zālē ai-
cinām uz tikšanos ar Vladi Spāri
un viņa sievu Lienīti Spāri.
Rakstnieks iepazīstinās ar savu daiļ -
radi un dalīsies atmiņās par māti
Veltu Spāri, kura dzimusi pirms 95
pavasariem 1922.gada 5.aprīlī
Jaunpiebalgas “Spundēnos” rent-
nieku Emīlijas un Emīla Klaparu ģi-
menē. Priecāsimies, ja kopā ar pa-
sākuma apmeklētājiem un viesiem
varēsim šķetināt atmiņu pavedienus
un satīt tos kamolā. 

Baiba Logina

Jaunpiebalga – tas ir eksāmens
mums visiem, gan tiem, kas gatavo no-
darbību, gan tiem, kas gatavojas at-
nākt un uzņemt sevī jauno, apzināto
izpratni par notiekošo reālajā dzīvē. 

Ir gan rūpes, gan uztraukums un
pretenzijas, gan prieks, bet ir procesa
izpausme (bet notiek process), un tas
liek sevi manīt. Mēs paši apzināmies,
ar ko esam bagāti. Vieni – ar zinā-
šanām, ko dod klases - vebināri, kas
veidoti uz Gudrības Valdoņu Mācības
bāzes, citi – ar to, ko var pasmelt no
tautas dainu pūra zinībām, trešie –
apzināties, kāpēc kļuvis iespējams
apgūt Dievišķo Gudrību tieši pie
mums: gan ar piemērotu telpu domes
ēkā, gan ar otro punktu otrā stāva
zāles galvenajā sarakstā – „Mācību
klase pieaugušajiem”. Viss sagata-
vots, ir iespēja, vajag tikai apzinā-
ties, ka vajag.

Bibliotēkas vadītāja Baiba Logina
saprot, cik svarīgi, ka viņai uzticēts

vadīt iedzīvotāju izglītošanas darbu,
bet izglītošanās vajadzības mēdz būt
dažādas. Vieni savas zināšanas iegūst
baznīcā, citi – Dievišķās Gudrības sko-
lā: tiek dota izvēle – vadītāji strādā
gudri. Viss taču ir galvā.

Labu darot, padarīt vieglāku
savu nastu

Savā grāmatā „Dzintara kalnā”,
kurā aplūkoti etniski-ētiskie principi,
mūsu valsts eksprezidente Vaira
Vīķe-Freiberga raksta: 

“Karma pārstāv visu to, ko cilvēks
ar labiem vai ļauniem darbiem un do-
mām agrākos mūžos savā likteņa
pūrā iekrājis. Katra jauna reinkar-
nācija cilvēkam sniedz jaunas ie-
spējas karmisko nastu padarīt vieg-
lāku, darot labu tur, kur kādreiz da-
rīts ļaunums. Arī cilvēku ciešanas
nav domātas kā dievu vai Dieva sods,
bet gan kā līdzeklis, kas palīdz pār-

kausēt cilvēka dabas zemāko, ļau-
nāko pusi un, mācoties no savām kļū-
dām, sliktu karmu pārstrādāt un iz-
dzēst.”

Tauta tā mīlēja savu prezidenti,
kura tika ievēlēta divos sasaukumos,
ka dienā, kad viņa atstāja prezi-
dentes posteni, 2007.gadā, pa nak-
ti no visiem Latvijas novadiem pas -
ta mašīnās saveda tik daudz ziedu
uz Siguldu, ka izveidojās vesels zie-
du lauks, dzīvs gobelēns - varavīk-
sne un saules stari – katrs uzskatī-
ja par savu pienākumu nosūtīt no sa-
vām mājām ziedus. 

Šie piemēri par daudz ko liecina
lekcijā par karmu, ko bija sagata-
vojusi Inguna Sāre.

Paldies Dievam, ka ir Sūtnis, un
mums ir (šodienas) Mācība (mūs-
dienām).

Ar mīlestību 
Veronika Lāce

Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

Dievišķās Gudrības skola Jaunpiebalgā
Otrā nodarbība

Cik labi, ka mums ir iespēja mācīties
2017.gada 5.martā mums bija brīnišķīga diena –

„Dievišķās Gudrības skolas” atklāšana Jaunpiebalgā. 
19.martu (otro nodarbību) gaidīju ar nepacietību – šajā

dienā taču es atkal varēšu apmeklēt skolu.
Laiks bija saulains, šķita, ka pati daba līksmoja par

šo notikumu. Mēs ieradāmies no dažādiem pagastiem,
lai arī mazākā sastāvā nekā pirmajā nodarbībā.
Ziņkārīgie bija atsijājušies, palika tie, kas vēlējās iesākto
turpināt. Kopējā atmosfērā varēja sajust tiekšanos pēc
zināšanām.

Veronika Lāce atbildēja uz iepriekšējā nodarbībā uz-
dotajiem jautājumiem par vēstījumu saņemšanu un par
dzimtas karmu. Mēs uzzinājām par Sūtņiem, ar kuru
starpniecību tika nodota Lielās Baltās Brālības
Mācība agrāk un mūsu dienās. Tika parādīta pirmā daļa
no filmas -intervijas ar Sūtni Tatjanu Mikušinu žurnālam
„Mistērija”.

Pēc tam Inguna Sāre uzskatāmi un ar lielu meista-
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rību pastāstīja par Karmas likumu, izmantojot bagā-
tu uzskates materiālu, katram argumentam uzsverot
paralēles ar latviešu nacionālo folkloru, dainām.

Nodarbības noslēgumā mums tika dota iespēja iz-
vēlēties dāvanai Valdoņu attēlu, to neredzot, pēc tam
Veronika iepazīstināja mūs ar katru no izvēlētajiem
Skolotājiem. Tāpat kā pirmajā tikšanās reizē mēs kā dā-
vanu saņēmām arī grāmatas. 

Tas, ka mums ir tāda skola, ir nenovērtējams iegu-
vums, iespēja – tas ir kā avota ūdens malks: mācīties,

iegādāties grāmatas, palīdzēt sev un apkārtējiem, uz-
zināt par Dzīves Likumiem un gūt izpratni par tiem.

Man radās pārliecība, ka pat viens var daudz paveikt
un nākotne ir atkarīga no mums katra.

Pienācis laiks... grāmatas iegādātas, atliek vien la-
sīt tās katru dienu.

Cik labi, ka mums ir iespēja mācīties.

Ar pateicību un mīlestību
Elīna Selaņina

Savdabīgās “Plastmasas magones”
8.aprīlī pirmizrādi piedzīvoja Zosēnu amatierteātra

’’Intermēdija’’ izrāde - N. Rudzīša ‘’Plastmasas mago-
nes’’.

Mūsdienīgas problēmas, ar kurām nevajadzētu le-
poties, bet aizdomāties par tām gan. Iestudējums tika vei-
dots savdabīgā un mistiskā manierē, radot iespēju ska-
tītājiem redzēt to, kas daudzviet notiek pilsētu pagrabos.

Jā, šoreiz cits stils. Sākumā aktieriem šķita neie-
spējama režisores vīzija, nervoza gaisotne, bet teātris
ir radošs process, un kopā sasniegts labs rezultāts.

Mēdz būt brīži, kad kaut kas nesanāk, un tad ir sva-
rīgi sevi nešaustīt. Citreiz skatītājs to nav pamanījis un
tikai aktieris zina, ka viss ir aizgājis šķērsām. Tāpat arī

reizēm šķiet, ka loma ir nospēlēta ģeniāli un esi atde-
vis sevi visu, bet skatītājs, iespējams, arī to nepamana. 

Paldies teātra ‘’Intermēdija’’ kolektīvam un režisorei
Līgai Kalniņai par ieguldīto darbu, lai šo detektīvfar-
su uzliktu uz skatuves un nodotu skatītāju vērtējumam.

Paldies Jaunpiebalgas kultūras nama meitenēm par
iespēju mazajiem Zosēnu dejotājiem piedalīties koncertā
‘’Cālis 2017’’! Priecājāmies par jauko uzņemšanu un ie-
spēju satikties ar novadnieka Jāņa Širmaņa pasaku va-
roņiem, kā arī  bērniem izbaudīt deju prieku uz lielās
skatuves.

Dzidra Prūse

Attēlā: Zosēnu amatierteātra ’’Intermēdija’’ dalībnieki
pirmizrādes vakarā.

Attēlā: mazie Zosēnu dejotāji koncertā “Cālis 2017”.

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklēju-

mus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 
mobilajā mamogrāfā,

kas ieradīsies 10.maijā
pie Ingrīdas Brantes ģimenes ārstes prakses

Rūpniecības iela 2, Jaunpiebalgā.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

· Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēs-
tuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīnin-
ga programmas ietvaros izmeklējums ir bez mak-
sas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš ie-
sūtīšanas datuma).
· Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības die-
nestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem: 67 14 28 40
vai 27 86 66 55

(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu)

2017. gada 6.maijā
no pulksten 9.00 līdz 13.00

Gaujas ielā 15
(pie vecās mūzikas skolas ēkas)

sanāksim atkal kopā, lai dalītos dažādos
stādos, telpaugos un citā pietiekamībā.
Audzēsim nektāraugus savos dārziņos, 

tad rudenī varēs cerēt uz biškopju dāsnumu!
Lai uzplaukst labestība, došanas 

un saņemšanas prieks!
Lai top!

No rokās rokā - mīlestības lokā!

Piebalgas Latviešu biedrība
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Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

Aprīlis

15.04. plkst. 18.00 savā dzimtajā novadā viesosies Jānis Paukštello ar jubilejas koncertprogram-
mu “Vidū pašai dzīvībai”. Īpašais viesis Varis Vētra. Ieeja: 5,- un 6,- EUR (biļetes iepriek-
špārdošanā Jaunpiebalgas novada domes kasē un www.bilesuparadize.lv), koncerta dienā 7,- EUR.
16.04. plkst. 11.00 Lieldienu zaķu jampadracis tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”! Ja
atnāksi uz jampadraci zaķa izskatā, tevi gaidīs pārsteigums. Paņem līdzi arī stiprāko olu - būs
atrakcijas un visādas jautras izdarības kopā ar lustīgo Lieldienu zaķu pāri. 

22.04. plkst. 18.00 Otto Vāliņa 100 gadu jubilejai veltīts deju koncerts “Aug liepiņa kalniņā…”.
Koncertā piedalās dejotāji no Cēsīm, Madonas, Priekuļiem, Piebalgas, postfolkloras grupa “Rikši”,
tuvāki un tālāki viesi. Plkst. 17.30 Jaunpiebalgas kapos piemiņas brīdis Otto Vāliņa atdusas vie-
tā. Tālrunis informācijai - 26449732 

29.04. plkst. 20.00 Jaunpiebalgas amatierteātra “Triksteri” pirmizrāde lugai “Trīs košas dāmas”.
Ieeja: 2,- EUR (Biļetes pieejamas arī iepriekšpārdošanā Jaunpiebalgas novada domes kasē).

Maijs

06.05. plkst. 10.00 Pavasara tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”. Ar koncertu iepriecinās Kristīne
Šomase un Rikardions. 

20.05. plkst. 10.00 – 19.00 tūrisma akcija “TAVA DIENA PIEBALGĀ”. Aicinām apceļot Piebalgu,
iesaistīties īpaši sagatavotajās dienas aktivitātēs, ko piedāvās Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas tū-
risma objektos, un vakarā izbaudīt koncertu un akcijas dalībnieku apbalvošanu Alauksta ezera
krastā! Ar to viss nebeidzas… kam ir luste, var turpināt kaut visu nakti, apmeklējot Piebalgas
muzejus (“Muzeju nakts 2017”).

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

Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
17. 04. plkst. 12.00 Otrās Lieldienas Zosēnos. ‘’Lieldienu diskotēka’’ - par labu mūziku gādās

DJ VILKS - Dūmiņš, jautrība, spēles, stafetes, radošās darbnīcas, putnu būrīšu gata-
vošana.

29.04.  plkst. 13.00 Senioru un viņu draugu satikšanās pēcpusdiena.

Jūsu priekam:
Aronas vokālais ansamblis ‘’Mārtiņrozes’’;
Drustu amatierteātris ‘’Lērums’’;
dzejniece Māra Sproģe (Gatarta);
deju kopa ‘’Vēlais pīlādzis’’;
šlāgergrupa ‘’Džambulai’’ (Valmiera).

Lūgums pieteikties līdz 27. aprīlim pa tālruni 26538154 (Dzidra),
jaunpiebaldzēniem par transportu – 26449732 (Egita).

05.05.  plkst. 19.00 Taurenes amatierteātris ciemojas ar izrādi - Aivars Banka 
‘’Šedevrs’’, luga par mākslu, blēžiem un pārpratumiem.

***
Cilvēkam piemīt tieksme pārbaudīt savas prāta spējas, pacīnīties radošajā jomā ar citiem.
Ja ir vēlme apgūt, izprast un saturīgi pavadīt brīvo laiku, nāc uz jauniešu centru uz šaha

spēli - aprīļa un maija trešdienās.

Lai kaut ko nepalaistu garām, lūdzu, sekojiet informācijai novada mājas lapā!
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Attēlos: daži mirkļi no koncerta “Mēs tiksimies martā”.

30. aprīlī plkst.16.00
Jaunpiebalgas katoļu baznīcā

notiks aizlūgums 
par visiem, kuri ziedoja

Līgai Secei (Dombrovskai).

“Tautas panorāma” 
un žurnāliste Inga Šņore
Jaunpiebalgā viesosies

2017.gada 8.maijā. 
Vieta un laiks

vēl tiks precizēts.

Sākot ar 1.aprīli visos
ZAAO EKO laukumos

parasto logu stiklu
pieņem bez maksas.
Atgādinām, ka logu 

stiklam jābūt bez rāmja,
dekoratīvām uzlīmēm 

un elementiem.
Spoguļstikls, dekoratīvais

stikls un automašīnu stikls
netiks pieņemts!

No 18.aprīļa līdz 24.aprīlim
Jaunpiebalgas novada

iedzīvotājiem 
ZAAO piedāvā bezmaksas 
lielgabarīta atkritumu

savākšanu.
Konteiners tiks novietots 

Br. Kaudzīšu 7
Konteinerā varēs novietot

mēbeles, logu, durvju rāmjus un
citus atkritumus, kurus nevar
ievietot mazajos konteineros.
Konteiners nav paredzēts
būvgružu ievietošanai vai

Lielās talkas laikā savākto 
atkritumu maisu izmešanai.



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”. 

Tu nenāksi.
Kaut kur būs tava elpa,
Bet tikai citā laikā, citā telpā…

Mūžības ceļu gājuši:

Jānis Šūtelis 87 gada vecumā,
Ruta Spirģe 88 gadu vecumā.
Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Maija īpašie jubilāri

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ikkatrai rūpei viegli garām iet!
Ar gaišu dzīvesprieku lai tu spētu
Ik grūtam brīdim tiltu pāri likt!

60 Broņislava Gajevika 11.05.1957.   Priežu iela 15  
Jānis Ozers 29.05.1957.   “Jaunjaunzemi”  
Baiba Spirģe 20.05.1957.   “Tīrumvariņi”  
Laima Upmale 22.05.1957.    Brāļu Kaudzīšu  iela 7-17  

65 Ēvalds Graudiņš 15.05.1952.   “Bērzkalns”  
Rudīte Rupaine 18.05.1952.   Rūpniecības iela 2-3  

70 Maija Ulme 06.05.1947.   “Tīrumpaupi”  
75 Māris Rusovs 05.05.1942.   “Lejas Jaunzemi”  
80 Vilis Aldonis Šakums 30.05.1937.   “Silzemji”  
92 Elvīra Sproģe 03.05.1925.   Gaujas iela 11-2  

Jaunpiebalgas novada dome sveic maija jubilārus!

Šai saulē, šai zemē
Viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme
Tā visam mūžiņam.

11.klases skolēni
un audzinātāja

skumju brīdī ir kopā ar
Kristiānu Anniju Spirģi,
pavadot vecvecmāmiņu

smilšu kalniņā!

Tu esi viena,
Katram tikai viena,
Pie kuras kā pie saules
Bērni turas klāt.

Un tāpēc ir tik grūti,
Zaļām skujām birstot,
Uz mūžu smagai zemei
Tevi atdot, māt.

Izsakām līdzjūtību
Ivaram Spirģim,

no mātes atvadoties!
Bijušie klases biedri 

un audzinātāja 
Jaunpiebalgas vidusskolā

2017.gada
februārī 
mūžībā 

devies un
tālajā

Krievijas 
pilsētā 

Čeboksaros
smiltainē guldīts 

Ivars Knāķis, kurš vienmēr
ar sirdi un dvēseli bija
Latvijā un mīlēja savu 
dzimto Jaunpiebalgu, 

priecājās par jaunpiebaldzēnu
veiksmēm, jo ziņas saņēma

no Latvijas radiem un mūsu
“Avīzes Piebaldzēniem”.


