
4 (241) 2018. gada aprīlis Jaunpiebalgas novada izdevums

Aprīlī
28. 04. Lielā talka. 

2018.gada 15. septembrī talku organizētāju ap-
vienība “Let’s Do It! World” aicinās cilvēkus vis -
apkārt zemeslodei piedalīties Pasaules Lielajā tal-
kā. Talkošana sāksies Jaunzēlandē plkst. 10.00
no rīta pēc vietējā laika un sekos Saulei visas die-
nas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas, no-

slēdzoties Havaju salās.

Maijā
01.05. Darba svētki. LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena.
04.05. LR Neatkarības atjaunošanas diena.
05.05. Pavasara tirgus Jaunpiebalgā tirgus 
laukumā “Zem Ķenča cepures”. 
Dziedās un spēlēs Edgars Linde.
(Tirgotājiem pieteikties pa tālruni 28606189).
08.05. Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules
kara upuru piemiņas diena.
09.05. Eiropas diena.
13.05. Mātes diena.

Tu esi kā jūra, liedags silts,
caur tevi viss dvēseles guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,

un dienu un rītausmas 
tuvums.

Zosēnu bibliotēkā aprīlī un maijā  apskatāma
VINETAS POGULES gleznu izstāde. 
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-Pārdomas
Būdams ļoti nepastāvīgs

un mainīgs, aprīlis mūs vie-
nā dienā pārsteidz ar spožu
un siltu sauli, otrā dienā pūš
auksts un stiprs ziemeļu vējš,
nākamajā – gaisā lido snieg-
pārslas. Taču daba lēnām sāk
mosties, visapkārt arvien vai-
rāk manāmi cilvēki, sakopjot
apkārtni. Cītīgie dēstu au-
dzētāji rosās jau no marta
(vai pat vēl agrāk), nu jau at-
kal kūp siltumnīcu dūmeņi.
Šajā avīzītē izlasīsiet, kā savā
siltumnīcā un saimniecībā
saim nieko Laima.

Aprīlis noteikti saistās ar
jau ierasto Lielo talku. Nu jau
pirms desmit gadiem orga-
nizācija “Pēdas” ierosināja sa-
kopt vidi Latvijā, lai sagata-
votos valsts neatkarības 90
gadu svinībām. Kopš tā lai-
ka talka kļuvusi par ikgadē-
ju pasākumu, tradīciju mūsu
valstī. Pie tam tajā piedalās
ne tikai dabas draugi Latvijā,
bet talkai pievienojas latvie-
šu kopienas ārzemēs. Tiek pa-
veikti visdažādākie darbi –
vāktas pērnās lapas, savāk-
ti atkritumi mežos, ceļmalās,
jūras malā, stādīti koki, pu-
ķes, veidotas skaistas aina-
vas, novākti veco ēku graus-
ti. Ir dzirdēts viedoklis, ka ap-
rīļa beigās visi apzinīgie cil-
vēki, kuri ikdienā apkārtni
nepiemēslo, vāc mēslus aiz
tiem, kuri nav iemācījušies
nemēslot. Šķiet, ka arī kopā
būšana šādā darba dienā ir
ne mazāk svarīga, īpaši vēl,
ja pēc labi padarītā darba gai-
da karstas zupas katls.

Šogad Lielās talkas saka-
rā ir kāds jaunums – talku or-
ganizētāju apvienība “Let’s
Do It World!” aicinās cilvēkus
visā pasaulē 15. septembrī
piedalīties Pasaules Lielajā
talkā, kura sāksies Jaunzē -
landē un tad sekos Saulei vi-
sas dienas garumā, pārklājot
24 laika joslas ar noslēgumu
Havaju salās. Interesants un
nebijis pasākums, laikam jau
tīra vide, kurā jādzīvo cilvē-
kam, ir aktuāla visā plašajā
pasaulē.

Lai mums izdodas visi ie-
plānotie darbi! Lai silts un
sau lains pavasaris!

Aija Ķīķere

2018. gada 12. marta novada domes sēdē
nolemts

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 12.marta Saistošos noteikumus
Nr.4 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 22.janvāra Saistošo
noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un
ziedojumu budžets 2018.gadam”.

Apstiprināt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2017.gada pārskatu.
Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kadastra apzīmē-

jumu 4256 006 0260, kurš atrodas “Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar platību 724,00 m2, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kadastra apzīmē-
jumu 4256 006 0261, kurš atrodas “Andreji”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar platību 542,00 m2, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – palīgēkas – šķūņa, Stacijas ielā
1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra
Nr.4256 506 0052, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli,
samazinot nekustamā īpašuma sākumcenu par 20% no pirmās izsoles noteik-
tās sākumcenas.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa Nr.14, “Dzelmes”,
Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900
0013, kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 4298
003 0161 018 un kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmē-
jumu 4298 003 0161 019, samazinot nekustamā īpašuma sākumcenu par 20% no
pirmās izsoles noteiktās sākumcenas.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašuma – ēku (būvju) nekustamais īpašums
ar kadastra Nr.4256 509 0002, kurš sastāv no dzīvojamās mājas “Mazozoliņi”,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, par piedāvāto augstāko
pirkuma maksu 800,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, slēdzot pirkuma lī-
gumu ar G. L., personas kods dzēsts.

Noteikt A. B., personas kods dzēsts, rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību limitu
– 30 metru tīklu.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada inventarizācijas rezultātus
saskaņā ar inventarizācijas komisijas kopsavilkumiem.

2018.gada 22.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā” izda-
rīt precizējumus.

Dzēst 100% privatizēto nekustamo īpašumu, dzīvojamo māju ierakstus uz
Jaunpiebalgas novada domes vārda Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā šādiem
īpašumiem: Raiņa iela 8, kadastra numurs 4256 506 0030, Stacijas iela 2, kadastra
numurs 4256 506 0042, Stacijas iela 9, kadastra numurs 4256 006 0392, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056 – 0,92 ha platībā piekrīt
Jaunpiebalgas novada domei atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpa-
šuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam
un uz pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā.

Sakārtot adrešu datus īpašumiem Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas  novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumi“ 8.1 punktam.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bērzu iela 10”, kadastra Nr.4298 003 0104,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot zemesgrāmatā nereģis-
trētu zemes vienību 0,6 ha platībā, uz kuras atrodas ēkas – dzīvojamā māja un saim -
niecības ēka. Noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar I. G., personas kods dzēsts, dzī-
vo dzēsts, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0104 – 0,60 ha pla-
tībā, uz kuras atrodas ēkas.

Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.
Nr.40008002279, telpu 61,6 m2 platībā pagrabstāvā Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125 (kadastra apzīmējums: 4256 006
0027 001), slēdzot līgumu uz trīs gadiem.

Apvienot vienotā īpašumā ar vienotu adresi – īpašumus ”Ozoliņi” ar kadastra Nr.4256
009 0030, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts un “Mazozoliņi” ar kadastra Nr.4256
509 0002, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, īpašuma sastāvā esošas ēkas ir funk -
cionāli saistītas un saskaņā ar pirkuma līgumu ēka ar kadastra apzīmējumu 4256
009 0030 004 tiek pievienota īpašumam “Ozoliņi”.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Novada domē
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Saistošie noteikumi Nr. 2
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniegšanas un lietošanas kārtība
Jaunpiebalgas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta ceturto daļu 

Ar precizējumiem, kas izdarīti 12.03.2018. domes sēdē
ar lēmumu Nr.49 (protokols Nr.3; 10.§)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizā-

cijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdens -
apgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparā-
ta mezgla izbūvei;

1.2.  centralizētās ūdensapgādes sistēmas un cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lieto-
šanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības no-
tekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības; 

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma lī-
gumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēg-
šanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; 

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pār-
kāpšanu. 

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaim -
niecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu
izpratnē. 

3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Klients — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzī-

vokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai val-
dītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdens-
saimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu
pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpojuma līgums (turpmāk) starp
Klientu un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegša-
nas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.3.  Tīklu apkalpošanas robežu akts –
Pakalpojumu sniedzēja un Klienta parakstīts akts, kurā
norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas
tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm
vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpo-
juma sniegšanas piederības robežas);

3.4.  Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei -
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri dien-
naktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.2;

3.5. Pievads – Klienta atbildībā esošs ūdensapgādes
ārējās sistēmas atsevišķs ūdensapgādes ievads, kas no-
drošina Klienta īpašumu ar ūdensapgādi no centrali-
zētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas ārējās sis-
tēmas atsevišķs kanalizācijas izvads, kas nodrošina no-
tekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā no Klienta īpašuma.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimnie-
cības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību,

lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un no-
drošinātu Klientus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem,
uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu iz-
mantošanu Jaunpiebalgas novadā. 

5. Noteikumi ir saistoši visām personām Jaunpiebalgas
novada teritorijā. 

6. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu nova-
dīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decentralizē-
tajiem kanalizācijas pakalpojumiem. 

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
li un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, no-
saka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistī-
tie Ministru kabineta noteikumi un noteikumi.

8.  Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, ie-
sniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko
noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus nor-
matīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpa-
šuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu
apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti teh-
nisko noteikumu pieprasījumā.

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam,
pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par
Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs atsaka izsniegt
tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību no-
kārtošanai. 

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās

ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvnie-
cības vai esošās apbūves pārbūves gadījumā, ja pie-
gulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves te-
ritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas. 

12. Pakalpojumu sniedzējs rakstveidā informē ne-
kustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju par jaunā cent -
ralizētā ūdensapgādes tīkla un centralizētā kanalizā-
cijas tīkla pieņemšanu ekspluatācijā.

13. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neat-
karīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no
vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgā-
des sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm
lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvār-
stam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus
drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jā-
izņem, ja darbojas otrs ievads.

14. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grī-
dā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par
tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jā-
pievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no aug-
stāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu
izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru au-
tomātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāl-
devējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa
vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot
augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

15. Pēc pievada izbūves pabeigšanas nekustamā īpa-
šuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
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15.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu/izpildto-
pogrāfiju grafiskā un digitālā formā;

15.2.  kanalizācijas pašteces tīkliem ar dn≥200mm –
TV inspekcijas rezultātus.

16. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz cen-
tralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašuma
īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpa-
šumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas
nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uz-
krāšanai un var radīt kaitējumu videi. 

17. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas pievadu
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu iz-
vietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs at-
ļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakus lieto-
tājam pievadu pievienot pie cita Klienta ūdensapgādes
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanali-
zācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnie-
ka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakst -
veidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu, un šāda
pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas ro-
bežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakus lietotāju
un Klientu.

18. Ja komercuzskaites mēraparāta mezglu nav ie-
spējams izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt
Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā.

19. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves,
Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuz-
skaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpa-
šums.

20. Klients atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izde-
vumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bo-
jāšanas gadījumā pēc to faktiskiem apmēriem, kas sais -
tīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uz-
stādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mē-
raparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Klienta at-
bildības robežas.

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centra lizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pie-
derība un uzturēšana

21. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 
21.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
21.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas,

ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdens-
torņi, rezervuāri; 

21.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
21.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas

sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces ka-
nalizācijas tīkli; 

21.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto
ūdens apgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas,
kontrol akas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu
plāksnītes;

21.6. komercuzskaites mēraparāti;
21.7. ūdensvada un kanalizācijas pievadu atzari no

sadalošajiem tīkliem līdz zemes gabala robežai, kas ir
izbūvēti par pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem.

22. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt
ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, ku-

ras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā,
bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai un no-
teiktas Klienta un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā lī-
gumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu snieg-
šanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs in-
frastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sa-
biedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un to
maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda pa-
redzēta.

23. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš informējot
Klientu, ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Klienta nekus-
tamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un
kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un at-
bilstību ek s  pluatācijas noteikumiem. Pēc šādas infor-
mācijas saņemšanas Klientam jānodrošina Pakalpojuma
sniedzējam iespēja veikt minēto apsekojumu.

24. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē cen-
tralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus,
tas var nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas.

25. Klienta īpašumā vai valdījumā ir:
25.1. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām

esošais ūdensapgādes Pievads līdz centralizētās ūdens -
apgādes sistēmas cauruļvada pirmajam aizbīdnim;

25.2. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām
esošais kanalizācijas Pievads līdz centralizētās kana-
lizācijas sistēmas cauruļvada pirmajai akai vai līdz pa-
kalpojuma sniedzēja īpašumā esošajam kanalizācijas pie-
vada atzaram. Ja kanalizācijas Pievads centralizētajai
kanalizācijas sistēmai izbūvēts bez akas, tad Pievads
līdz pieslēguma vietai centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas cauruļvadam;

25.3. komercuzskaites mēraparāta mezgls.

3.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pie-
derība un uzturēšana

26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts
novadīt notekūdeņus: 

26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistē-
mas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to eksplua-
tācijas mūžu;

26.2.  kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā per-
sonāla veselībai;

26.3.  kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var at-
tīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās pie-
sārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos teh-
niskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnolo-
ģiskos parametrus;

26.4.  kuru temperatūra nepārsniedz +7°C līdz +30°C,
un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5; 

26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas
cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku
sienām (piemēram – tauki);

26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas
nepārsniedz 1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļau-
jamās koncentrācijas.

27. Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums
pārsniedz 1.pielikumā maksimāli pieļaujamās kon-
centrācijas, tad:

27.1. Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas cen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vie-
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tējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pār-
sniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās kon-
centrācijas, kas norādītas 1.pielikumā;

27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos ak-
tus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam nova-
dīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez
iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus,
ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma kon-
centrācijas un papildu maksa par piesārņošanu noteikta
Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāci-
ju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums
centra lizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām;

27.3. Papildu maksa par piesārņojumu tiek noteik-
ta Līgumā atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja veiktajiem
aprēķiniem par katras piesārņojošās vielas koncentrācijas
pārsniegumu virs noteikumu 1.pielikumā noteiktās pie-
ļaujamās koncentrācijas līdz piesārņojošās vielas mak-
simāli pieļaujamai koncentrācijai;

27.4. Ja Klients centralizētajā kanalizācijas sistēmā
novada piesārņojošās vielas, kas nav norādītas
Līgumā, vai novada nesankcionēti, tad kompensācijas
aprēķinam piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā kon-
centrācija tiek pieņemta vienāda ar piesārņojošo vielu
pieļaujamo koncentrāciju, kāda piesārņojošai vielai ir
noteikta Pakalpojumu sniedzējam izsniegtajā atļaujā
piesārņojošai darbībai.

28. Klientam pienākums ir nekavējoties ziņot
Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma
rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centra -
lizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.

29. Ja notekūdeņos pārsniegts 1.pielikumā norādītais
maksimālais piesārņojums vai noteikumu 32.punk tā mi-
nētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos no-
tekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pie-
ņemšanas nosacījumi nav noteikti Līgumā, un tas var
izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas
sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības trau-
cējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pār-
traukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma. 

30. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu
noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ap-
sekošanu Klienta nekustamajā īpašumā, ja tiek kon-
statēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts no-
tekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt
paraugu noņemšanu. 

31. Ja Klienta novadāmo notekūdeņu daudzums ne-
atbilst Līgumā noteiktajam notekūdeņu novadīšanas re-
žīmam un diennakts laikā izmainās tādā apjomā, ka ie-
tekmē centralizētās kanalizācijas sistēmas normālu dar-
bību, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt
Klientam veikt pasākumus, lai Klienta notekūdeņu no-
vadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā notiktu
vienmērīgi.

32. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts
novadīt notekūdeņus, kuri satur:

32.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens vi-
dei īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepie-
ciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam lai-
kam;

32.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida
vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu ra-
šanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

32.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas
aktīvās vielas (SVAV); 

32.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvē-
ka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

32.5. radioaktīvas vielas; 
32.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus,

smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var vei-
cināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļ-
vadu) aizsērēšanu;

32.7.  nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkri-
tumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķī-
dumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml. 

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

33. Jebkurai personai ir aizliegts: 
33.1. novietot automašīnas un cita veida transporta

tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši ap-
zīmētām hidrantu akām;

33.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet
asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un
gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai ci-
tus priekšmetus;

33.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esoša-
jās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kana-
lizācijas sistēmās;

33.4.  atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;

33.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt at-
vērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novēr-
stu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja
ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu snie-
dzēju;

33.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu
informatīvās plāksnītes. 

34. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ne-
drīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un ska-
taku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai
žogiem.

35. Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēg -
armatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aiz-
vērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ie-
rīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus),
ir bojāti Klienta ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kana-
lizācijas tīkli vai netiek ievērotas šo noteikumu un būv-
normatīvu prasības, Klients ir atbildīgs par iespējamām
sekām.

36. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām sa-
vāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās,
speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pa-
matojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aiz-
sardzības prasības

37. Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā
ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā
ūdensvada vai Klienta teritorijā esošo hidrantu darbī-
bu, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aiz-
bīdni noslēgtā stāvoklī un sagatavo plombēšanas aktu.
Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un sa-
glabāšanu.
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38.  Noņemt noteikumu 37.punktā minēto plombu no
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku
vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sis-
tēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu laikā jāpaziņo
Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombē-
šanai.

39.  Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir at-
ļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu snie-
dzēja vajadzībām.

40.  Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var
atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pa-
matojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto apēķinu.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

41.  Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens
brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem
ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un sa-
ņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

42. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
Klientam ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

43. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums,
par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai
policijai.

44. Klientam, kuram ir noslēgts līgums ar
Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakal-
pojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, iz-
mantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu
no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem.

45. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pie-
vienot caurules ūdens ņemšanai.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpoju-
ma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgša-
nas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ie-
tveramie noteikumi

46. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
46.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
46.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpa-

šumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpaš-
nieku kopības pilnvarotā persona attiecīgās dzīvojamās
mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mā-
jas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku ko-
pības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks,
gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesī-
bas nav pārņemtas no pašvaldības;

46.3.  dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki)
vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai ne-
uzdotās lietvedības ietvaros;

46.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnie-
ki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

46.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpa-
šumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pa-
kalpojumus būvniecības laikā;

46.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sis-

tēmā novada gruntsūdeņus vai lietus notekūdeņus. 
47. Līguma sagatavošanai, Līguma slēdzējs iesniedz

Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma
slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās
ziņas un pievienojot:

47.1. dokumentu kopijas, kas apliecina nekustamā
īpašuma tiesības vai valdījumu, ja ir attiecināms uz at-
tiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pār-
došanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai
cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas
spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

47.2.  informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas
veidu;

47.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzī-
vokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma lī-
guma slēgšanu;

47.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota persona un piln-
varojums nav noteikts normatīvajos aktos – dokumentu,
kas apliecina personas tiesības slēgt Līgumu;

47.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu):
47.5.1. par vietējo ūdens ieguves vietu vai notekūdeņu

decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Līguma slēdzē-
jam tādas ir;

47.5.2. papildu dokumentus vai informāciju, tai skai-
tā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas
iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu
savākšanas tīklu shēmas, ziņas par īpašumā veicamās
darbības profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un
bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notek -
ūdeņiem, aprakstu par vietējo attīrīšanas iekārtu dar-
bību, tai skaitā datus un aprēķinus.

47.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzī-
vojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu ga-
dījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvok-
ļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolē-
mis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemta-
jiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepiecie-
šams Līguma noslēgšanai, apsekot Klienta iekšējos un
ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārlie-
cinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša fak-
tiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma noslēgšanai.

49. Ja Līguma slēdzējs ūdensapgādei izmanto vietējo
ūdens ieguves avotu un īpašumam ir Pievads centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai, Līguma slēdzējs
Pakalpojumu sniedzējam uzrāda, kādu notekūdeņu ap-
jomu no vietējā ūdens ieguves avota novadīs centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā.

50. Klients pirms Līguma noslēgšanas informē
Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos
izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas
normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās
vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta in-
formācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojo-
šās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas
centra lizētajā kanalizācijas sistēmā.

51. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu,
nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites
mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt ko-
mercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas doku-
mentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas
aktu), Līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdē-
jo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēr -
aparāta rādījumu.
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52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma slēdzējam
pirms Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet
ne ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no iesnieguma sa-
ņemšanas no Līguma slēdzēja par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un Līguma slēgšanu. 

53. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu Līgumu ar
Klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu, ir tiesīgs pieprasīt:

53.1. iepriekšējo saistību izpildi vai atteikties slēgt
jaunu Līgumu, kamēr Klients nav samaksājis parādus
vai nav noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos
par parādu samaksas kārtību;

53.2. Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodro-
šinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.), ar kuru ne-
tiek segti kārtējie rēķini un parāds.

54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma
noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma slēdzējam rakst -
veida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:

54.1. viena mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja
pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un
informāciju atbilstoši prasībām;

54.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu snie-
dzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

54.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai
kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst eks-
pluatācijas prasībām.

55. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstvei-
da paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pār-
traukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana
Līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievie-
no aprēķinu par Līguma noslēgšanas procedūras laikā
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas vie-
na mēneša laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam uz
Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto
bankas kontu.

56. Līguma tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu
dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skai-
tīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis
no Līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus
Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

57. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos no-
teiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacī-
jumi:

57.1. informācija par Līguma pusēm;
57.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids

un izmantošanas mērķis; 
57.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
57.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma da-

tums (ja tie nesakrīt);
57.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakal-

pojumu/-iem;
57.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
57.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 
58. Līguma pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sa-

gatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja ne-
pieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņem-
šanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa.

59. Klienta kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā,
kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ie-
tverts lietus notekūdeņu daudzums no Klienta terito-
rijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu
ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem
aktiem, pēc Klienta iesniegtajiem datiem par teritori-

jas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
Lietus ūdeņu daudzuma aprēķins ir neatņemam Līguma
sastāvdaļa.

60. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto
rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā desmit die-
nu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina sa-
maksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā.
Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs
veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu
periodu.

61. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Klienta īpašumā esošās
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to in-
formē Klientu, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu snie-
dzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veik-
tās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi
Līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Klients
ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar
Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kār-
tību un termiņiem. 

62. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta ie-
sniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos ko-
mercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam snieg-
to ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek
konstatēta neatbilstība Klienta iesniegtajiem datiem,
Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Klients veic
samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

63. (Izslēgts ar 2018.gada 12.marta precizējumiem)
64. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma

kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kon-
trolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Klientam vai,
ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Klienta atbildības
robežās, saskaņojot ar Klientu. Klients nav tiesīgs trau-
cēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

65. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu
periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles
mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos
norēķinus, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, veic pēc kont -
roles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu
sniedzējs un Klients vienojas par patērētā ūdens dau-
dzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozīju-
mus Līgumā, ja tas nepieciešams.

66. Ja Klients ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdens-
saimniecības pakalpojumu, bet saglabāt Pakalpojuma
līguma spēkā esamību, Klienta pienākums ir par to in-
formēt Pakalpojumu sniedzēju un segt Pakalpojumu snie-
dzēja izdevumus, kas ir radušies saistībā ar ūdens-
saimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjauno-
šanu. 

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

67. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski
groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi tiek pie-
mēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar nor-
matīvā akta regulējumu.

67.1 Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski
vienojoties.

67.2 Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līguma grozī-
jumus ar Klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdens-
saimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atlikt slēgt Līguma
grozījumus ar Klientu, tai skaitā par ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma sniegšanu citos Klienta Objektos, ja
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tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar Pakalpojumu
sniedzēju. 

68.  Ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto
Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs
sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā
oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālais Tīklu
apkalpošanas robežu akts stājas spēkā mēneša laikā,
skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
69. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
69.1. puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
69.2. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek

izbeigts pēc Klienta pieprasījuma;
69.3. Līgumu noteikumu 70.punktā noteiktajā kār-

tībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
69.4. beidzas Līgumu termiņš;
69.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais

īpašnieks trīs mēnešu laikā no nekustamā īpašuma at-
savināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma no-
slēgšanu.

70. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt
Līgumu: 

70.1. Ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam
vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesnie-
gumu Līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Klients pa-
ziņojumu par Līgumu izbeigšanu nav iesniedzis;

70.2. Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemē-
ram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Līgumus iz-
beidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

70.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
70.4. ja Klients ir mainījis Līgumā noteikto ūdens -

apgādes izmantošanas mērķi;
70.5. ja Klients vairāk nekā trīs mēnešus Pakalpojumu

sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pa-
kalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz
Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par
Līguma izbeigšanu;

70.6. ja Klients nav pildījis Līguma nosacījumus, ne-
veicot norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem vis-
maz divus mēnešus;

70.7. ja Klients ir pārkāpis noteikumus vai patvaļī-
gi veicis jebkādas darbības, ar kurām nodarīti zaudē-
jumi Pakalpojuma sniedzējam, tajā skaitā, veicis ma-
nipulācijas ar kontroles mēraparāta rādījumiem.

71. Izbeidzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs ne-
kustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes
vai kanalizācijas pakalpojumus.

72. Ja Līgums tiek izbeigts, Klients līgumā norādī-
tajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma
izbeigšanai. 

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pār-
kāpšanu

73. Par noteikumu 16., 32., 33., un 45.punktā minē-
to prasību pārkāpumiem personas var tikt administratīvi
sodītas ar naudas sodu fiziskajām personām no 25,00
līdz 350,00 euro, juridiskajām personām no 75,00 līdz
1000,00 euro.

74. Noteikumu izpildi kontrolēt un sagatavot ad-
ministratīvos protokolus savas kompetences robežās ir
tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas, amat-

personas, kurām pašvaldība ir deleģējusi veikt paš -
valdības policijas funkciju izpildi vai Pakalpojumu snie-
dzēja amatpersonas, ja tiesības sagatavot administratīvo
protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos nor-
matīvajos aktos. 

75. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības
Administratīvā komisija.

76. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkā-
pējus no noteikumu pildīšanas. 

VI. Noslēguma jautājumi

77. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sa-
biedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pār-
tikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz
noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uz-
tvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no notei-
kumu spēkā stāšanās dienas.

78. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu
noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu,
tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem notei-
kumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā Klientam
un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt
Līguma noslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma no-
slēgšanai jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir pie-
mērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.pan-
ta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un no-
teikumi. 

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

1.pielikums
Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 22.janvāra

Saistošajiem noteikumiem 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniegšanas

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

2.pielikums
Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 22.janvāra

Saistošajiem noteikumiem 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā” Nr.2

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
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Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projekta iesniegumu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju“ aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas“ ietvaros sadarbībā ar biedrību „Cēsu
rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, tika ie-
sniegts un atbalstīts projekta iesniegums.

Projekts īstenots no  2016. gada 15.jūnija līdz
2017.gada 30.novembrim.

Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir labiekārtots mul-

tifunkcionāls laukums - regbija - futbola spēlēšanai va-
saras sezonā, un ziemas sezonā laukumu var izmantot
ziemas sporta veidu rīkošanai. Laukuma izmēri  veidoti
pēc IRB (International Rugby Board) noteikumiem.
Papildus pie laukuma tiks novietoti astoņi soliņi.

Bērnu laukumā ir uzstādīts bērnu rotaļu komplekss
„Strautiņš” un trīsvietīgas bērnu šūpoles. Bērnu atpū-
tas laukums atrodas pie Zosēnu pagasta pārvaldes ēkas
un ir pieejams bērniem jebkurā laikā. Labiekārtotie lau-
kumi ir pieejami visiem, kas vēlas atpūsties un pava-
dīt laiku kopā ar ģimeni, draugiem, rīkot komandu spē-
les un sporta sacensības. Laukumi ir publiski pieejami
visa gada garumā. 

Projekta mērķis
Veicināt bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, iz-

veidojot viņu vajadzībām atbilstošus sporta un atpūtas
laukumus. 

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome sa-

darbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”,
Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.

Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 30 965,01 EUR, projek-

ta attiecināmās izmaksas 22 370,99 EUR, no projekta
attiecināmajām izmaksām 90% publiskais finansējums
20 133,89 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfi-
nansējums 10 831,12 EUR.

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto pro-
jektu! 

Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!
Paldies galvenajiem projekta ierosinātājiem -
Jaunpiebalgas novada domes sporta metodiķim Uldim
Ozoliņam un Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskā
centra vadītājai Dzidrai Prūsei.

Regbija/ futbola laukumu veidoja firma SIA „MODO
GOLF”.

Rotaļu iekārtas piegādāja un uzstādīja firma „MK DI-
ZAINS”.

Laukuma labiekārtošanas darbi, neskatoties uz ļoti
sarežģītajiem apstākļiem un lietaino vasaru, kas būtiski
traucēja strādāt, ar nelielu pagarinājumu tika paveik-
ti atbilstoši projekta termiņiem. 

Priekšsēdētāja vietniece Lolita Zariņa

Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā no-
nākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm
ar ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas
Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības
preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt
lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Šādu palīdzības kārtību nosaka 27.02.2018. valdībā
pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par
„Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiā-
lās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-
2020. gada plānošanas periodā” ” īstenošanu.

Tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta fonda vis-
trūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs paš -
valdības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No
šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes,
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro,
turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda
atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Ir vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsnieg-
šanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas bie-
žuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai

ģimene attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas de-
rīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus kom-
plektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības pre-
ču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu ka-
lendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

***
Joprojām atbalsta pakas var saņemt

LSK Cēsu komitejas Jaunpiebalgas nodaļā
Adrese: 
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads, LV- 4125
Darba laiks: katru ceturtdienu no plkst. 8.30 līdz

17.00
LSK Cēsu komitejas Zosēnu nodaļā
Adrese: 
Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts,

Jaunpiebalgas novads, LV- 4133 
Darba laiks: katru pirmdienu no plkst. 12.00

līdz 14.00.
Līga Ābelniece, 

Sociālā dienesta vadītāja

ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu 
saņems vairāk ģimeņu

PROJEKTS „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
iespēju dažādošana Melnbāržu ciemā“ 

(Nr. 16 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000016) īstenots!
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Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs

Iedzīvotāji jautā, vai nebūtu lietderīgi arī
Jaunpiebalgā rīkot tā saucamo Zaļo tirdziņu līdzīgi,
kā tas notiek Straupē, Bērzkrogā un citur?

Tas ir komercpasākums, kuru neorganizē pašvaldība.
Redzot, cik mūsu iknedēļas sestdienas tirgū brauc pircēji
un pārdevēji, nesaskatu iespēju pašvaldībai organizēt šādu
pasākumu. Protams, tas būtu labi, ja   kāds uzņēmējs to
darītu – tirgus laukums jau mums ir, bet … Toties aici-
nu visus pirkt un pārdot gribētājus 5. maijā pie mums uz
Lielo pavasara tirgu. 

Kāda pašreiz ir situācija ar solīto Gaujas ielas
un Rankas ceļa rekonstrukciju?

4. aprīlī beidzās pieteikumu iesniegšana konkursam,
kuru rīkoja AS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes ministrijas
vārdā. Cik zinu - ir viens pretendents – SIA CBF “Binders”
un tuvākajā laikā (10-15 dienās) gaidīsim rezultātu ap-
stiprinājumu. Tas nozīmē, ka konkursa komisija atvērs
pieteikumu, pārbaudīs, vai dokumenti atbilst nolikumā
minētajām prasībām, vai aprēķini atbilst prasībām, tad
paziņos uzvarētāju. Pēc nolikuma darbu uzsākšanas ter-
miņš ir 1. jūnijs, objekts ir pārejošais, izpildei paredzētas
210 dienas, tātad ar pabeigšanas termiņu 2019.gadā.

Varu pastāstīt arī, ka no 16.aprīļa līdz 15. oktobrim  no-
tiks Garaušu tilta remonta darbi, kustība pa tiltu vairā-
kus mēnešus būs slēgta. Gandrīz pus gadu būs jāpiecieš
zināmas neērtības gājējiem un auto braucējiem. Domāju,
ka vasaras laikā īsākus gabalus Gaujas ielā varam pa-
staigāt arī kājām vai pārvietoties ar velosipēdu. 

Joprojām daļa iedzīvotāju ir sašutuši par jauno
likumu, kas stingri nosaka fizisko personu datu aiz-
sardzību, kā rezultātā nevaram publicēt nedz ju-
bilārus, nedz dzimušos, nedz mirušos.

Es nevaru atļaut to publicēt, jo tad kā sodu nāktos mak-
sāt līdz pat 1500 eiro. Ir kaut kādas idejas, kā to varbūt
varētu. Taču pašlaik nevaram publicēt pat daudzas pa-
visam vienkārši saprotamas  lietas.  

Šogad Lielā talka paredzēta 28. aprīlī. Interesanti,
ka rudenī – 15. septembrī – būs otra - cilvēki tiks ai-
cināti vienoties kopā ar citām pasaules valstīm lie-
lākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules
vēsturē. Kas būtu sakāms iedzīvotājiem par pava-
sara talku?

Pašvaldības iestādes un darbinieki strādās jau tradi-
cionālajās vietās – estrāde, Gaujas mala, tirgus laukums.
Darba vietas būs zināmas pēdējā nedēļā atkarībā no kli-
matiskajiem apstākļiem un līdz tam padarīto darbu dau-
dzuma. Aicinu visus uzņēmējus, ēku īpašniekus, iedzī-
votājus sakopt savas teritorijas jau līdz talkas dienai.
Protams, jācer uz labiem laika apstākļiem šomēnes.
Talciniekiem, kuri iepriekš pieteiksies un informēs par
savām talkas vietām, izsniegs maisus, ko organizēs lab -
iekārtošanas darbu vadītājs Kristaps Dravants. Šī gada
maisu krāsu vēl nevaru pateikt, bet tas ir svarīgi tādēļ,
ka to izvešanas tarifs ir zemāks.

Sociālajos tīklos un arī Latvijas Televīzijā iz-
skanēja ziņa, ka nebrīdinātajā pārbaudē tiesībsargs
atklājis būtiskus trūkumus atkarīgo bērnu reha-
bilitācijā nodibinājumā “Solis Piebalgā”. 

Šāda pārbaude bija. Nepietiekamais bērnu skaits un
līdz ar to ierobežotais budžets neļauj nodrošināt visus va-
jadzīgos darbiniekus, kas paredzēti programmā, kā arī pa-

kalpojuma kvalitāti – tā daļēji ir taisnība. Taču pie mūsu
valstī esošā normatīvo aktu daudzuma mēs varam aiz-
sūtīt uz jebkuru vietu vairākus inspektorus, kā rezultā-
tā gandrīz jebkuru iestādi vai uzņēmumu varētu slēgt. Tāds
diemžēl mūsu valstī ir stāvoklis ar normatīvajiem aktiem.
Pagājušajā ziemā, kad pēc bijušās Bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcijas priekšnieces norādījuma mums mēneša
laikā bija piecas pārbaudes, neviena no tām nekonstatē-
ja, ka šo nebūtisko trūkumu dēļ iestāde būtu jāslēdz. 

Bijām uz sarunu Labklājības ministrijā, kurā piedalī-
jās gan Tiesībsarga biroja vadītāja vietniece, gan jaunā
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece ar savu
komandu, ministrijas cilvēki. Bija brīži, kad viņi uzklausīja
un saprata mūsu teikto gan par darbu, gan problēmām,
bet tūlīt arī tika piesaukti normatīvie akti par līguma ap-
jomu, pakalpojuma kvalitāti u.t.t. Neatbildēti palika jau-
tājumi – kāpēc tad mūsu valstī, kur, pēc medicīnas spe-
ciālistu vārdiem, ir simtiem bērnu ar atkarībām, kam ne-
pieciešama ārstēšana un rehabilitācija tajos posmos, kad
vēl var nest pozitīvus rezultātus, ir tik maz bērnu, kas no-
sūtīti uz rehabilitāciju?

Mūsu gadījumā atsevišķās reizēs atsūtīja klientus, kuri
jau daudzus gadus ir atkarīgi, klāt nākušas dažādas me-
dicīniskas un, teiksim, juridiskas indikācijas (krimināl-
pārkāpumi) – tā vairs nav rehabilitācijas programmas sū-
tība. Minētajā sarunā paskaidroju, ka joprojām ir spēkā
tie paši jautājumi, kurus uzdevām konferencē, kuru rī-
kojām Jaunpiebalgā 2012. gadā. Tajā piedalījās gan
Labklājības, gan Veselības ministrijas pārstāvji. Gada lai-
kā narkologi nozīmē uz rehabilitāciju 15 – 20 bērnus no
visas Latvijas – vai tas nav smieklīgi? Uzdevām jautājumus
par šo sistēmu un kas to kopumā sakārtos. Diemžēl uz
šiem jautājumiem atkal atbildi nesaņēmām.

Pieskārāmies arī jautājumam par to, no kurienes bēr-
ni atnāk. Tas gan ir mainīgi, bet apmēram 50 % ir no ģi-
menēm un tikpat no bērnu namiem. Te atkal rodas jau-
tājums – kādēļ valstī ir bērnu nami, kuros jau ir iegul-
dīti valsts līdzekļi, taču bērni nonāk līdz šādai situācijai,
ka jāved uz rehabilitāciju citā valsts finansētā iestādē.
Atbildes nav. 

4. aprīlī bija ieradušies Labklājības ministrijas cilvē-
ki, pēc tiesībsarga pasūtījuma tika atsūtīta arī Latvijas
Televīzija ( sižets vakara “Panorāmā”). Kad žurnālistei
bija izskaidrota pakalpojuma būtība un grūtības, ar kā-
dām saskaramies, viņa izturējās ar lielu izpratni. 

Trūkumi, kas novēršami ( dokumentācijas aizpildīša-
na, telpu sakoptība u.c.) – to mēs izpildīsim, aprīļa bei-
gās ministrijas speciālisti vēlreiz pārvērtēs. Ja nav klien-
tu, tad pakalpojuma arī šeit nebūs, nebūs arī Jaun piebalgā
šīs darba vietas. Ministrijas cilvēki vārdos sāk piekrist tam,
ka rehabilitācijas pakalpojumu nevar veikt kā iepirkumu
– kurš piedāvās lētāko, kā arī slēgt līgumu tikai uz gadu.
Nevar uzturēt dažus bērnus par nepilnu naudas summu.
Ministrijas prezentētais projekts, ka jāpāriet uz ambulatoru
rehabilitāciju, ir visai apšaubāms. 

Tad, kad mēs gribētu uzaicināt televīziju, lai parādī-
tu kādu veiksmīgu uzņēmēju vai labu pašvaldības pasā-
kumu, tad uzreiz tiek nosaukta maksa ( 70 eiro par mi-
nūti un ne mazāk kā 5 minūtes). Taču tad, kad kāds, kurš
ģimenē nav pielicis pirkstu mūsu rehabilitācijas centra
klienta audzināšanā, uzraksta sūdzību tiesībsargam, tad
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gan visas amatpersonas ir klāt, arī televīzija to skaitā.
Laikam skarbi tas sanāk, taču ikdienā mēs redzam, ka
bērniem ir pārprastas tiesības un nav pienākumu.

Kas vēl būtu piebilstams?
Vēlreiz atgādināšu, ka šīs vasaras lielākie darbi no paš -

valdības puses ir ūdensvada remonts 1,3 km garumā Gaujas
ielā, kanalizācijas tīklu remonts pie Gaujas 27, siltumtrase
uz VUGD un ātrajiem, siltummezglu nomaiņa daudz-
dzīvokļu mājās.

Pirmo reizi kopā ar Vecpiebalgas novadu pēc mūsu

priekšlikuma Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā 18.,
19. maijā veidosim kopīgu ekspozīciju, būs interesanta
Piebalgas māja. 9. jūnijā risināsies taku skrējiens “Stirnu
buks” Vanagkalna apkārtnē. Velotūre “Pāri Piebalgas pa-
kalniem” šogad jaunā koncepcijā 21. jūlijā, tad arī “Izvēlies
Piebalgu!” 11. augustā. Pie visiem minētajiem pasākumiem
norit intensīvs darbs.  Aicinām visus būt atsaucīgiem un
piedalīties gan minētajos sporta, gan kultūras pasākumos. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Aktualitātes lauku iedzīvotājiem
No 11. aprīļa varēs pieteikties platību

maksājumu saņemšanai

No šā gada 11.aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki
var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot
Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta mak-
sājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.
jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % sama-
zinājuma par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties
platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbal-
sta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

Lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elek-
troniski, tiek sniegtas konsultācijas pagastu centros pie
novada lauku attīstības konsultantes Daces Vējiņas (mak-
sa par pakalpojumu pēc LLKC piestādīta cenrāža), ie-
priekš piesakoties pa tālruni 29131170

Jaunpiebalgā: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no 9.00 līdz 15.00;

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

troniskās platībmaksājumu sistēmas ieejas datus – lie-
totājvārdu, paroli, e-pasta adresi un pieslēgšanās paroli.
Ja tas viss diemžēl ir pazudis, pieslēgties elektroniska-
jā platībmaksājumu sistēmā ir iespējams ar internet-
bankas starpniecību. Lūgums par šādu gadījumu iepriekš
informēt, lai savlaicīgi spētu novērst radušos problēmu.

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

Izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanā
lauksaimniekiem 

Valdība 27. martā apstiprināja Zemkopības ministrijas
sagatavotos grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtībā lauksaimniekiem. 

Noteikumi papildināti ar nosacījumu par minimālo
dārzeņu kultūraugu skaitu un nepieciešamajiem nezāļu
ierobežošanas agrotehniskajiem pasākumiem, kurus no-
drošinot, platību var deklarēt par platību, ko aizņem kon-
krēti dārzeņu kultūraugi. 

Turpmāk tiešos maksājumus varēs saņemt arī par
‘Adzelviešu’ kaņepju šķirnes apsētu platību. 

Bioloģiskās daudzveidības sekmēšanai ir paredzēta
brīvprātīga īpaša ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas me-
tode, tā paredz ilggadīgo zālāju aizņemtā platībā saglabāt
līdz 0,1 hektāram lielus nenopļautus zālāju laukumus

uz 1 hektāru ilggadīgo zālāju platības, nenopļautajos
laukumos nedrīkst veidoties kūlas slānis, un tajos ne-
var būt koku vai krūmu atvases. 

Maksājuma saņemšanai gados jauniem lauksaim-
niekiem tiek mainīts viens no trim saimniecības dibi-
nāšanas kritērijiem - par saimniecības dibināšanas brī-
di turpmāk tiks uzskatīts arī brīdis, kad persona ir re-
ģistrējusi Lauksaimniecības datu centrā lauksaimnie-
cības dzīvniekus, kuru skaits atbilst vismaz trim no-
sacītajām liellopu vienībām.

Noteikumi paredz arī atcelt aktīva lauksaimnieka no-
sacījumu no 2018. gada 1. aprīļa un brīvprātīgo saistī-
to atbalstu par zīdītājgovīm piešķirt, ja tās ir atnesu-
šās pēdējo divu gadu laikā.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada
10. marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu pie-
šķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā pēc
to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Iespēja pieteikties atbalstam
mežsaimniecībā

No 2018. gada 19.aprīļa līdz 2018. gada 21. maijam
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzī-
votspējas uzlabošanā“ apakšpasākumā “Meža ieaudzē-
šana”. Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes
īpašnieki, juridiskas personas – zemes īpašnieki, kuru pa-
matkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu.

Pasākumā var veikt šādas aktivitātes:
l meža ieaudzēšana un kopšana;
l ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.
Plašāka informācija par prasībām atbalsta preten-

dentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem
jautājumiem ir lasāma Lauku atbalsta dienesta mā-
jaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Konkurss “Sējējs 2018”
Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jau-

nos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauk-
saimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2018”.

Pieteikumu iesniegšana līdz 10. maijam LLKC kon-
sultāciju birojā vai Lauku atbalsta dienesta Klientu ap-
kalpošanas centrā. Plašāka informācija mājaslapā:
www.sejejs.lv

Jaunpiebalgas novada 
lauku attīstības konsultante 

Dace Vējiņa, 
mob. 29131170

Lauku ziòas
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Apvienoto novadu matemātikas konkursā  5. un
6. klasei  “Hei, matemātiķi!” piedalījās

Tīna Rukmane (6.kl.) – atzinība, Raivis Broks
(6.kl.) – atzinība, Kate Marta Vīksna (6.kl.), Lelde
Ješkina (5.kl.). Skolotājas I. Ciekurzne, R. Jaksta.

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē pie-
dalījās

Aleksandrs Grigorjevs (9.kl.) – 2.vieta. Skolotāja
I. Jerumāne.

Nora Marija Misiņa (10.kl.), Kristiāna Pogule
(11.kl.), Ričards Andis Pērkons (11.kl.), Haralds Šrē-
ders (11.kl.), Monta Santa Graudiņa (11.kl.), Rūdolfs
Dolmanis – Dravants (12.kl.). Skolotāja R. Gansone.

Amatas apvienoto novadu skolu zinātniski pēt-
niecisko darbu  konkursā pamatskolēniem pie-
dalījās 

6. klases skolniece Gerda Johansone  un iegu-
va 2. vietu. Skolotāja J. Glāzere.

Valsts krievu valodas olimpiādē piedalījās
Aleksandrs Grigorjevs (9.kl.), Elīna Millere (11.kl.).

Skolotāja I. Balode.

Apvienoto novadu vispārizglītojošo skolu koru
konkursā 

Jaunpiebalgas vidusskolas jauktais koris ieguva
otrās pakāpes diplomu. Skolotāja L. Vaļģe.

Vidzemes reģiona konkursā  “Cilvēki – Latvijas
novadu dārgumi” 2. kārtā piedalījās

Aleksandrs Grigorjevs (9.kl.) un ieguva 2. vietu.
Skolotāja J. Glāzere.

Arnis Ratiņš

Skolas ziòas

Nordplus kultūras mantojuma projekts Nr. NPJR –
2017/10179 deva iespēju pieciem 11. klases skolēniem,
klases audzinātājai  Rudītei Jakstai un skolotājai Inetai
Elksnei pavadīt pavasara brīvdienas Norvēģijā.
Projekta mērķis – meklēt un iepazīt kopīgo un atšķirī-
go 4 dalībvalstu – Latvijas, Lietuvas, Dānijas,
Norvēģijas – kultūrā, mākslā, dabā, arhitektūrā, ēdie-
nos, sadzīvē utt.

Norvēģijā varēja baudīt brīnišķīgas, saules apspīdētas,
dzidra ūdens, zilu mākoņu, sniegotu kalnu virsotņu ai-
navas.

No 12. marta līdz 16. martam  bijām:

l Tronheimā 
-     ekskursija pa pilsētu;
iepazīšanās ar nacionālo un moderno populārās mū-

zikas “Roka muzeju”;
Tronheimas katedrāles ( kādreiz karaļa kronēšanas

vietas) apmeklējums.

l Stiklestādē 
-    senas, vēsturiskas un norvēģiem nozīmīgas kau-

jas vietas;
vikingu muzeja apmeklējums.

l Levangerā  
-    ekskursija pa pilsētu;
Norvēģijas partnerskolas iepazīšana, piedalīšanās

stundās;
Norvēģu viesģimeņu sarūpētā nacionālā ēdiena de-

gustācija;
H. Ibsena lugas “Pērs Gints” iestudējums: norvēģu

skolēnu mūzikls  - tik ļoti iespaidīgs, krāsains, moderns
stāsts par norvēģu puisi Pēru.

Secinājumi
l Trīs no pieciem skolēniem  pirmo reizi lidoja ar lid-

mašīnu.

l Braucieni ar vilcienu un autobusu cauri kalnos vei-
dotajiem tuneļiem bija īpašs piedzīvojums.

l Dzīvošana viesģimenēs spilgti atklāja atšķirību lat-
viešu un norvēģu izpratnē par kopīgām vakariņām un
to gatavošanu.

l Norvēģijas daba ir tik atšķirīga no Latvijas aina-
vām un tomēr tik pieņemama.

l Tik daudz sniega un saules vienkopus -  izrādās
ir savienojami un skaisti. 

l Norvēģijā prot angļu valodu – katrs uzrunātais va-
rēja iesaistīties sarunā.

l Jebkura veida pieredze ir neatsverams pienesums
mūsu dzīvei.

Dalībnieku pārdomas
Monta: “Norvēģija ir vieta, kur es dzīvē atgriezīšos…

Skaistie fjordi, lielie kalni, laipnie cilvēki ir tas, kas mani
aicina turp doties vēlreiz. Nedēļu aizvadīju ar sajūsmu
par visu, ko varēju apskatīt. Ekskursiju laikā katrā vie-
tā atradu kaut ko tādu, ko nevarētu atrast Latvijā. Iesaku
katram, kuram vien ir iespēja doties uz skaisto zemi -
Norvēģiju.”

Valts: “Man ļoti patika Norvēģijas dabas skati, rel-
jefs, celtnes un kultūra. Uzzināju daudz ko jaunu par
šo valsti, tās vēsturi, valodu. Norvēģija ir vieta, kurā
varētu atgriezties vēl un vēl.”

Ričards: “Es šīs piecas dienas ļoti izbaudīju…
Uzzināju daudz jauna par Norvēģijas kultūru un dzī-
ves apstākļiem. Šī bija lieliska pieredze, kura noteikti
noderēs nākotnē.”

Izabella: “Noderīga pieredzes apmaiņa. Varēja iepazīt
Norvēģijas kultūru, tradīcijas un ēdienus. Interesanti
bija vērot, kā notiek mācību stundas, kā strādā skolē-
ni stundās. Ir lietas, kuras paņemšu sev kā mācību.
Ģimenēs vecāki uzņēma laipni un viesmīlīgi, stāstīja par
savu valsti, par vietām, kuras vērts apskatīt. Valodas
grūtību nebija, ikviens tur runāja angliski, kas bija pa-
tīkams pārsteigums. Man visvairāk patika Tronheimas

Norvēģijas saules apspīdēti
jaunpiebaldzēni
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Panākumi
konkursā 

ģitāras spēlē
6. aprīlī 2. ģitāras spēles klases audzēkne Daniela

Bormane kopā ar savu skolotāju Jāni Žagariņu pieda-
lījās jauno ģitāristu konkursā „Kur tad tu nu biji 2018”
un ieguva 2. vietu savā grupā.

Daniela konkursā piedalās jau otro reizi un atkal -
ieguldītais darbs nesis augļus. Apsveicam un lepojamies!

Direktore  Aija Sils

Attēlā: Daniela Bormane kopā ar savu skolotāju Jāni
Žagariņu.

baznīca, kas izcēlās ar savu arhitektūru. Projekta ie-
tvaros izbaudīju norvēģu tradicionālos ēdienus, kas bie-
ži vien bija līdzīgi mūsu pašu ēdieniem. Ir interesanti
salīdzināt kultūru atšķirības un līdzības.”

Marta Marika: “Tas bija mans pirmais lidojums! Uz
Norvēģiju biju reiz sapņojusi aizbraukt skaisto skatu dēļ
– un nu sapnis piepildījies. Norvēģija apbur ar krāšņa-
jiem kalniem visapkārt. Levangerā, kur dzīvojām, kopā
ar klases biedru Ričardu devāmies lielā kalnā, apstājāmies
un baudījām skatu, kas pavērās mūsu acīm… kalni, ko
tumšajā vakarā rotāja mājās spīdošie gaismekļi… ska-
ti saglabāti ne tikai telefona atmiņā, bet arī manā – uz
mūžu. Braucot ekskursijās, acis šaudījās, veroties pa
logu… Visu gribējās paturēt prātā. Sākumā baidījos par
saziņu angļu valodā, tomēr tas problēmas nesagādāja.
Mazliet mulsināja citu valstu skolēnu un mūsu skolē-
nu vecumu atšķirība, tāpēc atšķīrās arī intereses. Brīvo
laiku visvairāk pavadīju kopā ar saviem klases biedriem.
Norvēģu valoda likās ļoti sarežģīta. Bija iespēja noska-
tīties labi iestudētu Pēra Ginta lugas uzvedumu.  Bagātīga
pieredze, labi pavadīts laiks, brīnišķīga daba – un tomēr,
ļoti gribējām uz mājām, uz savu Latviju!

Iespaidus apkopoja 11.kl.audzinātāja
Rudīte Jaksta.

Attēlā: 11. klases skolēni pavasara brīvdienās
Norvēģijā¨.

Mūzikas un mākslas skolā

Egils Johansons
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Latvija simts gados
2018.gads – Latvijas simtgades gads. Kas šajos simts

gados ir noticis? Ļoti daudz un dažādi bijuši notikumi. 
Katru mēnesi, līdz pat novembrim, ielūkojamies sva-

rīgākajos vēstures notikumos. Šoreiz notikumu pārskats
no 1948.gada līdz 1958. gadam.

Zīmīgākie notikumi Latvijas
vēsturē

1948 - 1958
1948. gada 10. decembrī Ņujorkā ANO pieņem

Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju.
1949. gada 25. martā padomju vara veic lielāko depor-

tāciju no Latvijas uz Sibīriju, izvedot ap 43 000 cilvēku.
1950.gada 12.janvārī PSRS atjaunoja nāves sodu.
1950.gada 5.jūnijā nodibina Rīgas Medicīnas insti-

tūtu un P. Stradiņa Medicīnas muzeju.
1950.gada 19.jūlijā sāk kursēt elektriskais vilciens

maršrutā Rīga - Dubulti.
1950.gada 13.augustā Rīgā pasažieru kuģu ostā

Daugavā nogrimst pasažieru kuģis Majakovskij, tā ir
bijusi lielākā traģēdija Latvijas kuģniecības vēsturē.

1953. gada 17. janvārī ar Latvijas PSR Augstākās pa-
domes dekrētu tiek pieņemts jaunais Latvijas PSR ka-
rogs, kas nomaina kopš 1940. gada augusta izmantoto
vienkāršoto padomju republikas standartu – PSRS ka-
rogu, kurā virs sirpja un āmura bija latīņu burti LPSR.

1953.gada 5.martā mirst Padomju Savienības vadī-
tājs Josifs Staļins. PSKP vadību pārņem Nikita Hruščovs.

1954.gada 6.novembrī darbu sāk Latvijas Televīzija.
1955.gada 28.aprīlī PSRS AP atceļ deportētajiem spec-

nometinājuma statusu.
1956.gada 8.februarī Latvijas austrumos neredzēts

aukstums, temperatūra noslīd līdz -43,2 grādi pēc C.
1956.gada pavasarī lieli plūdi, ūdens ieplūst

Ķeguma HES mašīntelpās, Lubānas ezera apkaimē plū-
di ilgst no 11.maija līdz 26.jūnijam.

1957.gada 5.novembrī Rīgā atklāj satiksmi pār
Oktobra (tagad Akmens) tiltu.

1958.gada 19.martā Latvijas TV ēterā pirmais ziņu
raidījums Panorāma.

(Izmantoti materiāli no
www.latvija20gadsimsts.lv)

Jaunpiebalgas novada 
vēsturisko un kultūrvēsturisko

notikumu hronika 
1948 – 1958

1949. gada maijs – pirmais koru kopmēģinājums, pie-
dalās dziedātāji no Jaunpiebalgas, Lizuma, Taurenes,
Drustiem.

1949. gada augusts – notiek plaši Dziesmu un spor-
ta svētki.

1951. gada jūlijs – atver bērnudārzu “Saulgožos” na-
cionalizētajā Artūra Dulbes mājā (padomju laikā
Komjauniešu, tagad – Gaujas ielā 27).

1952. gada 1. septembris – mācību darbs uzsākts
Jaunpiebalgas vidusskolas ēkā Gaujas ielā 41. Pirmais
skolas direktors Ādolfs Pērkons valkā militāru formas
tērpu, labi izprot starptautiskos notikumus un vairā-
kus skolēnus ir paglābis no izsūtīšanas.

1957. gada pavasaris – bērnudārzs pārceļas uz Gaujas
ielu 15, jo, Gaujenas rajonam likvidējoties, atbrīvojas
māja, kurā atradusies finanšu nodaļa.

1957. gads – Šeremetjeva muižas ēku pārbūvē par
slimnīcu. Tā pastāv 15 gadus (75 gultas, 5 ārsti). Te pār-
ceļ slimnīcu no Rankas.

1958. gads – Smiltenes rajona rūpkombināta gald -
niecības cehā sāk masveidā ražot krēslus, apaļos gal-
dus un mēbeles bērnudārziem un specskolām.

(No rakstu krājuma “No Viņķu kalna līdz
Skrāģu krogam”)

Novadnieki - jubilāri 2018
Aprīlis

02. 04. 1893. Jānis Gregors, skolotājs
21. 04. 1908. Jānis Auziņš, militārs 

darbinieks
23. 04. 1843. Andžs Dārziņš, skolotājs, 

komponista Emīla Dārziņa tēvs
30. 04. 1893. Pēteris Ceriņš, sabiedrisks 

darbinieks

Emīla Dārziņa tēvam 
Andžam Dārziņam - 175

Darba gados Emīla Dārziņa muzejā Jaunpiebalgas
Jāņaskolā aizvien centos, lai apmeklētāji, aizejot no se-
nās skolas ēkas līdz Emīla Dārziņa mūzikas dvēselei pa-
cilājošām un plosošām skaņām, traģisko dzīves gājumu
pārdzīvo arī viņa tēva, pirmā Jāņaskolas skolotāja, Andža
Dārziņa likteni.

Šogad aprīlī aprit 175 gadi kopš Andža Dārziņa dzim-
šanas.

Šī notikuma sakarā uzjundī sen agrāk neatbildēti jau-
tājumi: ko zinām par Emīla Dārziņa tēvu? Vai tās rin-
das, ko izlasām dažādos rakstītos avotos, ir patiesas?
Cik zinām par cilvēkiem, kas līdzās mums šobrīd? Cik
no reāli esošā izsakām vārdos, glabājam domās un stās-
tām citiem? Vien aculiecinieks var fiksēt vēsturisku pa-
tiesību, bet arī tad tā ir subjektīva.

“Jānēnu” māju grupa, Piebalgai raksturīgs mazciems,
ir apdzīvota vieta Jaunpiebalgas muižas nomaļā vietā
netālu no Vecpiebalgas un Veļķu muižas robežām, starp
Kleivu un Bricu ezeriem, vietā, ko dēvēja par
Kalneniekiem. 

1843. gada aprīlī “Pēter Jānēnu” saimnieka Ata (arī
Otto) un viņa sievas Annas ģimenē kā devītais bērns
(meita Liene (1841-1842) mirusi) piedzimst pastarītis,
kurš saņem vārdu Andžs. Bērna kūmās ir tuvi radi:
Jēkabs Resnais, Made Spilva un Krustiņš Viesis. 
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Laiks, kad piedzimst Andžs, ir notikumiem bagāts,
nav sen kopš latviešu zemnieks var justies cik necik brīvs.
Brīvlaistie ļaudis ir latviešu pirmā inteliģence, kam
Piebalgā nodarbe ar amatniecību un brāļu draudžu kus-
tība dod iespēju ātrāk nekā citur izglītoties. Notiek ak-
tīva zemnieku pārvietošanās labākas dzīves meklēju-
mos. Katrs pats var izvēlēties tautību, ko pamatā no-
saka piederība latviešu, vācu vai pareizticīgajām drau-
dzēm, kā arī valoda, kādā ģimene sarunājas. Daudzie
sveštautieši, kas gribēja dzīvot Piebalgā, nemanot in-
tegrējušies un ir latvieši. Tieši šajos gados notiek zem-
nieku musināšana, aicinot pievērsties pareizticībai, tā-
dējādi solot piešķirt zemi. Daudzi zemnieki tam notic.
Taču pats svarīgākais – katrai ģimenei jau savs uzvārds. 

“Pēter Jānēnos” uzvārdu Dārziņš saņem Atis (1801-
1886), Andža tēvs, tēva brālis Andžs (1777-1833), bet
tēva brālis Matīss (1775-1833) savai ģimenei pieņem uz-
vārdu Karkls. Sliecos domāt - Matīss Dārziņu ģimenē
ir audžu dēls. Vai 1826. gada revīzijā četrās “Pēter
Jānēnu” saimniecībās uzvārdos nosauktie saimnieki –
Dārziņš, Ābeltiņš, Apinis, Ruņģis – ir vai nav radi – nav
nosakāms. Taču visi dzīvo draudzīgi, saimnieki pieņem
mirušo tuvinieku bērnus, atraitnes, vecus ļaudis, dod
tiem pajumti un visādi citādi balsta viens otru.

Par to, kā cēlies Dārziņu uzvārds, veicot plašākus pē-
tījumus, varu izteikt vien savus minējumus.

Vietu nosaukumi visbiežāk ir seno vēstures notiku-
mu liecinieki. Cienījamais vēstures pētnieks E.
Dunsdorfs atzinis, ka Jaunpiebalgas “Pēterīšu”” māju
Jānis kļūst par pirmo saimnieku “Pēter Jānēnos”.
Visticamāk, apņemot sievu, kurai pūrā ir zeme. Šīs sie-
vas vārds varētu būt Kača.

Revīziju materiālos un Jaunpiebalgas baznīcgrāma-
tu ierakstos līdz laikam, kad no grāfa Šeremetjeva zem-
nieki atpērk savu vai senču apsaimniekoto saimniecību,
“Jānēnos”” uzrādīti vien divi priekšvārdi: Pēter un Miķel
Jānēni. Slēdzot pirkšanas līgumus, parādās arī citi: “Sila”,
“Kalna”, “Vec”, “Vidus”, “Liel”, “Dobul”, “Upkaln”, “Maz”,
“Tīrum”, “Jaun” un “Lejas Jānēni”. Šie priekšvārdi ra-
dušies laika gaitā, saimniekiem atdalot dzīves vietas, vē-
lāk arī tīrumus un ganības, kas agrāk bija kopīgas.

Vēstures pētnieki uzrādījuši “Lejas Jānēnus” kā vie-
tu, kur meklējami Jāņaskolas pirmsākumi. Un tieši tur
no 1861. gada mājskolā jeb tā sauktajā “strāpes skolā”
apkārtnes bērnus māca Andžs Dārziņš. Arī Jāņaskolas
nosaukums tiek saistīts ar Jānēnu mājas vārdu.

Dārziņu dzimtas piederību tieši šai mājai apstipri-
na fakts, ka 1884. gadā no grāfa Šeremetjeva par 2 470
rubļiem pērk Andža vecākā brāļa Jāņa (1824-1889) mei-
tas Marijas vīrs Andžs Lācgalva. To manto viņu dēls Jānis
Lācgalva, bet no viņa 1926. gadā pērk Anna Plošs. 

Jaunpiebalgas baznīcas grāmatās lasām: “1701. gada
jūlijā Jaunpiebalgas “Pēter Jānēnu” Heinrihs apprec
“Garten” Edi.”  Esmu pieņēmusi, ka Heinrihs ir minē-
tā Jāņa un Kačas pirmdzimtais. Tulkojot Edas dzimto
māju nosaukumu, tas ir “dārziņi”. Ir zināms, ka, ne-
skatoties uz draudošajiem apstākļiem Ziemeļu kara lai-
kā, “Pēter Jānēnos” Heinriham un Edei dzimuši divi dēli:
Andžs 1704. gadā un Krustiņš 1708. gadā. Tas ir re-
ģistrēts baznīcgrāmatā, ieraksti, iespējams, izdarīti vē-
lāk. Domājams, ka “Pēter Jānēni” kara laikā tiek no-
postīti. Heinriha dēls Andžs un viņa ģimene vēlākos ga-
dos ar uzvārdu Dārznieks atrodama Cirstu muižas
“Garten” mājās. Pieņemu, ka agrāk tur varētu būt dzī-
vojis muižas dārznieks. 19. gs. revīzijās mājas nosau-
kums nav atrodams. Heinriha dēlu Krustiņa un Matīsa

bērni atrasti dažādās muižās – Ļaudonā, Stāmerienā
un Jaunpiebalgas “Pēter Jānēnos”. Interesants fakts –
1756. gadā “Pēter Jānēnu” Matīss, būdams atraitnis,
par sievu ņem “Kalna Kaibēnu” Madi, kā vēlāk izrādās,
no Skalbes dzimtas. Arī Ļaudonā Dārziņi radojas ar
Skalbes dzimtu. Tālākās ziņas par Dārziņu dzimtu 18.
gs. ir fragmentāras. “Pēter Jānēnos” varēja būt vairā-
ki Matīsi arī citās ģimenēs. Tādas ir Andža Dārziņa ie-
spējamās saknes no tēva puses.

Andža māte Anna ir dzimusi 1802. gadā Jaunpiebalgas
“Bricos” saimnieka Krustiņa Viesa (1776-1876) un viņa
sievas Maijas (Andreja m., dzim. Akots (1773-1837)) ģi-
menē. Viesu ģimenes senākie senči vēl pirms uzvārdu
došanas atrodami “Bricos”, kur saradojušies ar dzim-
tu, kas vēlāk saņem uzvārdu Brants (Brandman,
Brander, Brantiņš). Viesu dzimtas atzari dzīvojuši ap-
kārtējās muižās: Veļķos, Vecpiebalgā, Ļaudonā,
Bērzainē, Lubānā, Liezerē. Savukārt Brantu dzimta sa-
radojusies ar brāļu Kaudzīšu senčiem. Līdz ar to Andžam
Dārziņam un brāļiem Kaudzītēm ir tālā pagātnē kopēji
senči, ar ko izskaidroju viņu draudzību un biežo tikša-
nos. Viesu dzimtas Katrīna ieprecas Vecpiebalgas “Čo-
lēnos” un saradojas ar Vanagu dzimtu, kuri ir arī Putniņu
dzimtas radi. Emīls Dārziņš savukārt draudzējas un ap-
meklē Zaķakājus Mēdzūlas “Praulos”, kas arī ir no
Vanagu dzimtas. Viesu radi ir Vītolu dzimta, no kuras
nāk revolucionārs Aleksandrs (dz. 1888.g. “Bricos”), ar
kuru Emīls Dārziņš uztur ciešus sakarus. Saglabājusies
atklātnīte, ko Emīls sūta viņam uz centrālcietumu 1906.
gadā. Viesu dzimtas atzarā ir arī muižnieks Benno von
Viese, kurš ieprecas Ulpes ģimenē. Saglabājušies ne-
pārprotami pierādījumi, ka komponists uztur tuvas at-
tiecības ar tēva radiem.

Andža māte nomirst, kad zēnam ir 12 gadi. Kurās mā-
jās – “Jānēnos” vai “Bricos” – uzaug nākamais skolotājs,
vēsture klusē. Visticamāk abas ģimenes – Dārziņi un
Viesi – ņem dalību Andža izglītošanā. Viņš ir beidzis
Jaunpiebalgas draudzes skolu.

Šādas skolas tautā saukuši par “strāpes skolu”.
Sākumā skolotājs vairāk staigājis apkārt pa mājām,
mācīdams bērniem lasīšanu, “galvas gabalus”, dzie-
dāšanu un turpat arī pārklaušinājis iepriekšējā reizē
uzdoto. Tikai tos bērnus, kas bijuši vai nu sliņķi, vai
neapdāvināti un nav varējuši mājās iemācīties, sko-
lotājs par sodu ņēmis pie sevis uz skolu un tur ļoti stin-
gri mācījis.

Pēc pāris gadiem sākusies tā sauktā “rakstīšanas sko-
la”, kad bērni nākuši pa ziemu mācībā pie skolotāja mā-
jās. Šāda tipa bijusi arī “Jānēnos” ierīkotā skola, kur,
par skolotāju strādādams, Andžs pašmācības ceļā iegūst
tautskolotāja tiesības.

1871. gada 29. novembrī skola pārgāja uz jaunuzcelto
vienstāva ēku ar salmu jumtu un tika nosaukta par
Jāņaskolu. Par jaunās skolas pirmo skolotāju un pār-
zini ieceļ Andžu Dārziņu.

Laikā, kad Andžs uzsāka skolotāja gaitas, latviešu
pārvietošanās 19. gs. vidū kļūst saprotama, it īpaši, ja
tā bija saistīta ar cenšanos tikt dzīvē uz priekšu – tas
nozīmēja arī izglītoties, no zemnieku skolām iesākot līdz
augstākām skolām. Šī tendence lēnām izzuda, kad cē-
lās izglītoti vīri, kas atzina sevi par latviešiem un uz-
stājās pret pārvācošanos, tādi kā K. Valdemārs, J.
Alunāns, K. Barons, A. Kronvalds u.c. Andžs nepieder
šim pulkam. Viņam pretstatāms Kronvaldu Atis, prog-
resīvs jaunlatvietis, kurš aicina izglītības darbu vērst
plašumā, audzināt latviešus kā cīnītājus savai tautai,
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kritizē “veclatviešus” skolas lietās. Andžs, līdzīgi kā J.
Cimze, J. Zvaigznīte – Šterns un citi apmierinājās ar
darbu ierastā garā. Viņš godprātīgi audzina skolēnus
kristīgā garā, aicina nepretoties situācijai. Par to arī sa-
ņem mācītāja E. Kēlbranta atbalstu.

1873. gadā Atis Kronvalds ar sievu un trīs bērniem
nonāk jaunā darba vietā – Vecpiebalgas draudzes sko-
lā. Viņa kundze, būdama vācu tautības, pārceļoties uz
Piebalgu, vietā ar zemāku izpeļņu, labprāt uzņemas šo
upuri. Sievas uzticīgā mīlestība, atbalsts ir viņas vīra
laimes un spēka avots.

Skolotāju algas bija ļoti mazas. Dārziņš pirmajā lai-
kā saņēma tikai desmit rubļu gadā. Vajadzēja pa va-
kariem piepelnīties ar aušanu. Pelnījies arī ar ķestera
arodu. 

“Skolēni mīlēja Andžu Dārziņu. Viņš pratis valdzi-
nāt un saistīt skolēnu sirdis, iemantot bērnu mīlestī-
bu. Dziļas un sirsnīgas dabas cilvēks bija, izpelnījās vi-
sas sabiedrības cienību,” atceroties mātes Marijas Šū-
teles atmiņas, stāsta Anna Nedēļa muzeja darbiniekiem
1978. gadā ekspedīcijas laikā. Tolaik personīgi runāju
ar daudziem vecāka gada gājuma piebaldzēniem un sa-
ņēmu tikai cildinošas atsauksmes par skolas tēvu, kā
savulaik saukuši Andžu Dārziņu.

Matīss Kaudzīte Andžu raksturo šādi: “Emīla Dārziņa
tēvs piederēja pie tiem diezgan retiem cilvēkiem, ar ku-
riem mīl pēc iespējas bieži satikties un domu izmaiņā
stipri izspēkoties. Tādas sarunu stundas deva atjaunotas
žurmes sajūtu, līdzīgu tai sajūtai, ko dod labi vadīta vin-
grošanas stunda priekš miesas, kad skolotājs visam vin-
grības darbam iet priekšā par paraugu. Tās tad nav vis
noguruma, bet taisni spēka pieauguma jūtas. Un ar tā-
dām gara pastiprinājuma jūtām varēja šķirties ik rei-
zes no A. Dārziņa – kā jau no patstāvīga un dziļa, bet
bez stūrgalvīgas pašprātības būdama domātāja, un kas
tomēr neļaujas nogrozīties no savām par labu atzītām
dzīves sliedēm bez ļoti stipriem pretpierādījumu pa-
matiem. Disputācija ar Dārziņu izcēlās bieži, tomēr viņa
nevadīja nekad uz vienprātīgu izšķiršanos, bet gan uz
vienprātību un vienošanos, tālab satiksme ar viņu bij
vienmēr pa prātam.”

No Emīla Dārziņa mātes atmiņām varam restaurēt,
kā ritēja pagastskolas dzīve: “… četrbalsīga dziedāša-
na bija lielā mērā pieņemta. Pavasarī, kad skolotājs at-
laida bērnus uz mājām, iedeva katram skolēnam tādu
grāmatiņu ar datumiem, kad par divām nedēļām ir jā-
būt baznīcā. Katram skolēnam bija jāiet jērkambarī pie
skolotāja. Viņš tai grāmatiņā ar sarkanu tinti ievilka
strīpiņu priekšā tā, ka tu vari parādīt, ka esi baznīcā
bijis. Kad rudenī skolā sanāca, tad skolotājs taisīja re-
vīziju, kuram tai svētdienā tā strīpiņa nebija ievilkta,
tad gan tam vairs labu dienu nebija. Tad tādam visu
ziemu nebija miera.”

Ap 1872. gadu Andža alga bija jau 60 rubļu gadā. Nāca
klāt brīvs dzīvoklis, malka, dažas niecīgas piemaksas
no skolas bērnu vecākiem, tomēr rocība bija diezgan pa-
šaura. Tā paša gada vasarā 29 gadus vecais skolotājs
Jāņaskolā ieved sev dzīves draugu – 12 gadus jaunāko
Abrupu saimnieka Jāņa un Katrīnas Laimiņas (dz.
Kurzemniece) meitu Mariju ( 1855.20.05.- 1937. 19.02.).

Par savu kāzu dienu Marija stāsta: “Iznākam no tās
laulāšanas, tā pie durvīm gaida viens divzirgu pajūgs,
un Kaudzīte Reinis sēd uz bukas ar garu pātagu rokās
un lūdz mūs, to jauno pāri, sēsties iekšā. Bet mans pie-
laulātais nepieņem to piedāvājumu, un nu jāsēstas tā-
dos pašos prastos koka vāģīšos…”

Iekāpt “šādos vāģīšos” jaunā sieviete, piekrizdama ve-
cāku gribai, izvēlas pati. “Mani vecāki to vien grib mani
ierunāt,” viņa vēlāk stāsta, “ka skolotājs esot gudrs cilvēks.”

Daži Emīla Dārziņa dzīves apcerētāji skaidro, ka
Andžam ar mācītāja palīdzību ir izdevies panākt Marijas
ātrāku iesvētīšanu, lai laulātos. Iepazinusi vairāk nekā
30 piebaldzēnu radu rakstus, varu apgalvot, ka ļoti re-
tos gadījumos dzīves biedru sev izvēlas paši jaunlaulātie.
Šo izvēli izdara vecāki, vecvecāki vai pat ietekmīgi radi.
Nedomāju, ka šoreiz būtu citādi. Ir lasīts, ka Piebalgā
precas tuvi radi. Tā vis nav, ļoti reti precas brālēns ar
māsīcu, taču vienādie uzvārdi uzsaukto sarakstā lieci-
na par to, mirušā brāļa vai māsas vietu ieņem cits brā-
lis, māsa vai radinieks. Taču notiek kas cits: ja kādas
dzimtas senlaikos saradojušās, vēlākos gados varbūt pat
nebūdami labi paziņas, ja agrāk bijusi laba saskaņa, lī-
gavu vai līgavaini izvēlas no seno radu vidus. Dārziņiem
un Laimiņiem ir daudzi kopēji radi: Brants, Zvaigznīte,
Kurzemnieks, Viesis, Resnais un citi.

Marija nevar aizmirst savu jaunu dienu mīlestību,
tuvu radinieku no mātes puses Jēkabu Zvaigznīti. Ar
skumjām viņa vēlāk atceras Pūpolsvētdienu, kad tika
iesvētīta, bet Jāņos jau precības. Pati gājusi pie
Zvaigznītes lūgt kāzās, bet nesatiek mājās. Pirms tam
abi gājuši uz 15 verstes attālo baznīcu un atvadījušies. 

Andžs, būdams gudrs vīrs, droši vien saprata jaunās
Marijas jūtas, to, ka sieva no tiesas mīlē “debesu spī-
dekli Zvaigznīti” – kā pati to nosauca. Ko varēja gaidīt
no nemīlēta vīra?

Vienīgajā Andža un Marijas jaunības dienu kopbil-
dē redzam skaistu pāri – jaunu un trauslu sievieti, slai-
da auguma glītu vīrieti kupliem, nedaudz viļņainiem,
gaišiem matiem. Ļoti līdzīgu vēlāk Emīlam. Tādi cilvēki
radīti mīlestībai.

Šodien mēs zinām, ka var mantot ne tikai vectēva kup-
los, viļņainos matus, slaido augumu, bet arī viņa dvēse-
les stāvokli – pārdzīvojumus. Jo dzīves pieredze kļūst par
daļiņu no mums, molekulāru nosēdumu, kas cieši pieķeras
mūsu ģenētiskajām sastatnēm. DNS paliek tas pats, bet
psiholoģiskās un uzvedības tendences tiek mantotas. 

Daudzus gadus vēlāk Emīlu Dārziņu raksturo dzej-
nieks Viktors Eglītis: “…viņš nemīlēja analizēt, iz-
skaidroties, audzināt savu dzīves biedreni, pamazām to
ievest savā dzīves pasaulē. Viņš dzīvoja pats ar sevi, pats
priekš sevis, droši un neatkarīgi, tamdēļ traģisms bija
neizbēgams. Šī laulība jau pašos pamatos bija nelaimīga.”

Šos vārdus varētu teikt arī par Andža un Marijas kop-
dzīvi.

Stankevičs stāstā par Emīla Dārziņa dzīvi raksta: “Vēl
citi avoti liecina, ka Dārziņa tēvs bija laipns pret citiem,
bet noslēgts pret saviem ģimenes locekļiem. Piepelnījies
ar ķestera arodu. Mūždien prom no mājām. Bijis kūtrs,
nevīžīgs, cietsirdīgs un vienaldzīgs pret savējiem… Kam
lai tic? Vai varbūt taisnība meklējamo vidū. Starp cil-
vēka spējām un šo spēju aprobežotu pielietojumu, starp
skolotāja cienījamo vārdu un trūkumu viņa mājās, starp
jaunības sapņiem un vilšanos. Žēl, ka tik maz zināms
par Emīla Dārziņa tēvu, bet viens gan ir skaidrs – viņa
“negatīvās puses” nebūs bijušas fatālas, bet gan drīzāk
konkrētajos dzīves apstākļos radušās.”

Andžs atmiņu stāstu neatstāj, toties daudzi to izda-
ra viņa vietā. 

Turpinājums maija numurā
Ieva Rubīna

Dārziņu dzimtas koka pētniece
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Latvijas jubilejas
gada sarunas

Tā saimnieko „Vecviekšelēs”
Ik vasaru, braucot uz Rempu pusi, kur ceļš ved gan-

drīz vai vienīgi caur mežu, uzmanību piesaista māja un
iekopta apkārtne “Vecviekšelēs” – puķu dobes, dīķis, ie-
kopts zāliens ap māju. Un - kā lai nebūtu, ja māju saim -
niece jau no marta mēneša sēj puķu dēstiņus, kurus vē-
lāk audzē, līdz maijā un jūnijā izstāda savās dobēs. Un
ne tikai sev, piedāvā arī mums, ja vēlamies.

Laima Kuzmina,
“Vecviekšeļu” saim-
niece, bioloģiskās lau-
ku saimniecības īpaš-
niece. Ar Laimu tiekos
saulainā marta dienā,
kad pēc vairāku dienu
atkušņa atkal piesalis
un pūš auksts zieme-
ļu vējš.

Laima, pagāju-
šā gada novembrī
tev bija negaidīts
pārsteigums – kļuvi
par “Gada cilvēku
2017” lauksaimnie-
cībā. Pastāsti par
sevi, kāds ir tavs ik-
dienas darbs, kāda

ir tava lauku saimniecība!
No 2005. gada jau esmu bioloģiskais lauksaimnieks,

tas nozīmē, ka saimniekojot jāievēro daudz un dažādi
stingri noteikumi. Salīdzinoši ar citām, mana saimniecība
nav liela, apsaimniekošanā 98 hektāri, aramzeme ap-
mēram 35 hektāri – tajā ir jāpļauj, jāsēj, jāstāda kar-
tupeļi. Saimniecībā divdesmit lopi – gan gaļas, gan pie-
na, arī vistas. Un tad dārzeņkopība un stādu audzēša-
na. Runājot par dārzeņu un stādu audzēšanu un rea-
lizāciju, tad gadu gaitā jau izveidojies savs klientu loks,
kuri to pērk. No puķu stādiem vispieprasītākās ir sam-
tenes, asteres, no dārzeņiem – kāpostu, ķirbju dēsti, ru-
denī - ķiploki. Ķiploku audzēšana nav vienkārša, pagājusī
vasara bija stipri lietaina, tādēļ parādījās puve. 

Kā nonāci pie dēstu audzēšanas, ne katram tas
arī padodas?

Kādreiz esmu strādājusi Cesvaines siltumnīcās, au-
dzējām rozes, neļķes, arī stādus. Kad atnācu dzīvot uz
vecāku mājām ( te esmu jau 4. paaudzē), domāju, ka tas
būtu jāturpina. Pirmo siltumnīcu cēlām kopā ar tēvu.
Man patīk, izaudzēju dēstus gan savām vajadzībām,  gan
tirgū pārdodu. Varu teikt, ka tas man ir hobija bizne-
siņš. Darbs pie stādiņiem ir liels, sezona sākas jau mar-
tā. Kā pirmie tiek sēti tomāti, leduspuķītes, arī samtenes.
Mūsdienās jau stādu tirgotāju ir ļoti daudz, liela to da-
žādība. 

Stādi jāpiķē, tad tie nonāk siltumnīcā, līdz ar
to svarīga kurināšana?

Sākumā sēju kastītēs, tās stāv mājās, bet tad, kad iz-
piķē, protams, tie jāpārvieto uz siltumnīcu, un tā ir jā-
kurina. Dēstiņi prasa siltumu, gaismu.

Tev raksturīga tāda īsta latvieša sēta – skais-
ta, ar puķu dobēm, sakopta.

Man tas ir primārais, lai es dzīvotu sakoptā vidē. No
rīta, ejot uz kūti, vispirms aizeju uz siltumnīcu, apskatu
savas puķes un tad pie lopiem. Puķes – tās man tiešām
svarīgas!

Dažkārt pilsētnieki, atbraucot ciemos, jautā, kā es zi-
not, kurā laikā kādi darbi jādara. Domāju, ka jau no ma-
zām dienām viss iegājies, kad vecāki lika strādāt, kat-
ram bērnam bija savi darbi jādara. 

Kad ir visvairāk darbu, laikam jau tā būs va-
sara?

Jā, it kā jau vasarā ir visvairāk darbu, lai gan tomēr
vasara man patīk. Man patīk strādāt, nav jau darbs vien-
veidīgs, apkopju lopus, tad eju pie stādiem, uz dārzu,
tā tomēr ir dažādība. 

Gotiņas jāslauc katru dienu, darbs regulārs, va-
sarā jāsagādā barība, kas prasa zināmus līdzekļus,
taču piena iepirkuma cena arī svārstās?

Jā, vienu brīdi jau likās, ka nav vērts govis turēt, taču
tad atkal iepirkuma cenas paaugstinājās. Lai vai kā, bet
šie ienākumi tomēr ir pastāvīgi, stādiņi jau ir tikai no-
teiktu laiku pavasara pusē. Var teikt, ka arī mežs pa-
līdz izdzīvot, rakstu projektus, lai piesaistītu Eiropas
naudu meža kopšanai.

Kāda nākotne, tavuprāt, sagaida Latvijas lau-
kus?

Ja cilvēki turpinās aizbraukt projām, īpaši jaunie, tad
būs grūti.  Lai gan zeme tomēr arī ir sadalīta, no jau-
na kādam ienākt un sākt saimniekot ir gandrīz vai ne-
iespējami. Cita lieta, ja jaunā paaudze pārņem vecāku
iesākto. Ja nu vienīgi kaut kas mainās, bet kas? Es tā
kādreiz parunājos ar savu meitu par tālāku nākotni, tad
viņai saku, ka negribētu, lai mūsu mājas un viss, kas
te gadu gaitā izdarīts, kur ieguldīts milzīgs darbs, no-
nāktu svešiem cilvēkiem, tas ir, tiktu pārdots. Viņa arī
tam piekrīt.

Kas ir tavi palīgi daudzajos un nekad nepada-
rāmajos darbos?

Protams, viens jau neko daudz nevar. Mani palīgi ir
Andris, dēls Ainārs, Vita, Mārīte. Siena laikā vajag vai-
rāk palīgu, arī kartupeļu talkās. Galvenais ir visus dar-
bus saplānot. Vispār varu piekrist viedoklim, ka ir grū-
ti atrast cilvēkus kāda noteikta darba veikšanai, pie-
mēram, lai saskaldītu malku. Ja dzīvotu tuvāk
Jaunpiebalgas centram, tad vēl kaut kā, bet attālāk…

Pirmais pavasara atkusnis atkal parādīja mūsu
grants ceļu nožēlojamo stāvokli. Tev arī vai ik die-
nu jāmēro ceļš uz Jaunpiebalgu un atpakaļ.

Saprotams, ka smagajiem auto ir jāved baļķi no meža,
taču vai šie mūsu neremontētie ceļi līdz ar to kaut ne-
daudz nav pelnījuši, lai tos uzlabotu? Arī ziemas laikā
– līdz Viņķu kalnam sniegs tiek notīrīts, bet tālāk? Grūti
to saprast un pieņemt, jo ceļa nodokļus un akcīzes no-
dokli degvielai taču visi vienādi maksājam. 

Vai esi ņēmusi arī kredītus?
Nē, un esmu priecīga, ka to nav. Nav man tik liela

saimniecība, lai es droši justos ar to atmaksu. 
Vai šogad tavā saimniecībā nav elektrības rē-

ķinu pieaugums, par ko sūdzas citi lauksaimnie-
ki?

Man, par laimi, nekas šai ziņā nav mainījies, sum-
ma nav mazā, bet palikusi tāda pati.

Kā pavadi savu brīvo laiku?
Braucam uz teātri, uz koncertiem. Arī pie mums,

Jaunpiebalgā, pēdējā laikā ir dažādi kultūras pasā-
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Priecīgi un saulaini svētki  
lieliem un maziem

Ir pavadītas 8. Putnu dienas Jaunpiebalgā – saulai-
ni, patiesa prieka un gandarījuma piepildīti svētki gan
lieliem, gan maziem. Pulcējāmies sākumskoliņas teri-
torijā, lai godinātu mūsu neatlaidīgos dziedātājus.
Dzidrais pavasara gaiss bija piepildīts ar smaidiem, sirs -
nīgu saviļņojumu un putnu dziesmām. 

Sākām dienu ar būru darbnīcu. Izgatavojām būrus,
lai būtu, ar ko papildināt Putnu takas kolekciju. Kad
tie bija gatavi, devāmies pārgājienā jeb vizītē pa Putnu
taku. Dabas un putnu zinātājs Guntars Dolmanis mūs
iepriecināja ar stāstiem par putniem un arī skaistiem
būriem no apaļkoka bluķīšiem, kurus viņš dāvināja
Putnu takai.  

Tuvojoties mežam, bērni jau zināja, kur ir jāmeklē
iepriekšējos gados izvietotie putnu būri. Saucieni un ga-
viles atskanēja mirklī, kad tie tika pamanīti. Atrastie
būrīši tika atvērti, iztīrīti, bojātie tika salaboti un no-
vietoti atpakaļ pie koka. Šogad mēs saskārāmies ar to,
ka vairumam būrīšu bija pieaugušas kājas un tie bija
aizgājuši uz citām vietām. Tādēļ mazliet skumīgi, bet
mūs mierināja doma, ka arī citās vietās ir radīta iespēja
putniem ligzdot mūsu būrīšos. Pazudušo būrīšu vietās
mēs izvietojām jaunās – šinī gadā gatavotās putnu mā-
jas. Pārgājiena aizraujošie stāsti - piedzīvojumi un pa-
tiesie notikumi par puniem, ar kuriem dalījās dabas ek-
sperts Guntars, mūs pavadīja visa pārgājiena garumā.

kumi, kurus apmeklēt. Man vispār patīk ceļot, vērot
dabu. Pabijām arī Londonā, taču man ir tā, kādas čet-
ras dienas esmu prom, daudz kas ir apskatīts un gri-
bu atpakaļ mājās. Kur nu vēl, lai paliktu uz dzīvi sve-
šumā! Cilvēks, lai ko viņš strādātu, nevar būt aizņemts
tikai ar darbu, ir jāredz, kas notiek tev līdzās un ap-
kārt. Tas arī dod tādu sava veida stimulu iet un dar-
boties tālāk. 

Paldies par atvēlēto laiku sarunai!

Aija Ķīķere

Attēlos: dažādie dēsti Laimas siltumnīcā.

Laimas izaudzētie lauku labumi izstādē – gadatirgū
“Izvēlies Piebalgu!”.
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Šķiet, eksperta pieredze un izdzīvotie notikumi dabā ir
bezgalīgi. Lieliski, ka Piebalgā ir tik zinoši cilvēki, kas
priecīgi dalīties un stāstīt par tik brīnišķīgām lietām
kā putni un daba.

Pateicība un laba vēlējumi visiem, kas līdzdarbojas
Putnu takas izveidē un atjaunošanā. Pratīsim rūpēties
un priecāties par MŪSU PUTNU TAKU! Vairosim no-
tikumus, darīsim visu, kas ļauj mums un citiem pie-
dzīvot prieku un laba darba padarītu sajūtu! Tas ir tā
vērts!

Tiek attīstīta arī Putnu kalna labiekārtošanas vīzi-
ja. Plānoti notikumi, lai ierīkotu kalnā DABAS KLA-
SI – vietu, kur bērni var pavadīt laiku ērtā un patīka-
mā vidē pie dabas. Visi interesenti un atbalstītāji ir laip-
ni aicināti pievienoties.

Uz tikšanos 4. maijā notikumā SAMĪĻO GAUJU.
Labiekārtosim un atjaunosim ierīkotās atpūtas vietas
Gaujmalā. Un, protams, tiksimies arī nākamajā gadā
– 9. Putnu dienās Jaunpiebalgā.

Ierosinājumiem un atbalstam projektu attīstīšanā
un realizācijā zvaniet pa tālruni 26498881.

Ar prieku un mīlestību - Inese
Gaujas fonds

Attēlos: 8. Putnu dienas Jaunpiebalgā 7. aprīlī.

No senseniem laikiem medību ko-
lektīviem bija konkrētas medību te-
ritorijas. Viens grupējums otram tās
nerāva nost. Ir tāds fakts, ka medī-
bu tiesību apriti nosaka medību li-
kuma 1129. pants. Likums nosaka,
ka divas līgumslēdzējas puses – me-
dību platību īpašnieks un tiesiskais
medību lietotājs - uz konkrētiem no-
sacījumiem slēdz medījamo platību
nomas līgumu. 

Pēdējo gadu laikā šajā procesā visā
valstī ne viss notiek tik spoži kā ie-
cerēts. Primārais ir tas, ka medību
platību īpašniekam visur ir privilē-
ģijas. Pie medību nomas platību lī-
gumu slēgšanas jāņem vērā viņu vēl-
mes. Turpretī medniekiem medības
vairs nav hobija līmenī, bet ir jāpil-
da abpusējas līguma saistības. Ja
īpašnieku kaut kas neapmierina, lī-

gumu var lauzt bez medību tiesību
lietotāja piekrišanas, ja vien līgumā
nav izstrādāti īpaši nosacījumi. Kas
tik nu nenotiek šajā jomā valstī!
Būtība ir tāda, ka nu īpašnieku var
ietekmēt sveši šo medību platību tie-
sību tīkotāji. Tas izpaužas kā meli,
intrigas, vietējo kolektīvu biedru nai-
došanās savā starpā… Kaut vietējais
mednieku formējums līdz šim ir vei-
cis apzinīgi medību pienākumus, vi-
ņiem tiek atņemtas medību platības,
kas veido robus, kā rezultātā nav ie-
spēju kvalitatīvi veikt medības. 

Ir īpašnieki, kuriem laikam ir sve-
šas medības kā tādas, tas izpaužas,
ka viņiem vienalga, kas medī. Ir īpaš-
nieki, kuri vispār neizprot apmedī-
šanas nozīmi un neslēdz ne ar vie-
nu medību nomas līgumus. Nav sa-
protama atsevišķu saimnieku - no-

vada patriotu – attieksme un vietē-
jā kolektīva, pamatā tādu pašu no-
vadnieku kā mednieku, necienīšana.
Vēl tāds fakts, ka šie īpašnieki kā lī-
guma lauzēji vai nu nevēlas saprast,
vai tas viņiem neliekas nekas sevišķs.
Iespējams, ka agri vai vēlu būs ga-
dījumi, kad viņiem var iznākt ko-
municēt ar vietējiem medniekiem citā
sadarbības jomā.

Nāk prātā Baltijas ceļš, kurā tau-
ta sadevās rokās un domāja par ko-
pīgu mērķi. Nez kādas sajūtas varētu
būt novadniekiem, kam būtu līdzī-
gā situācijā jāsadodas rokās ar šādu
svārstīgu uzskatu apveltītu biedru? 

Būtu vēlēšanās, lai zemju īpaš-
nieki rūpīgāk analizē medību platī-
bu līgumu slēgšanu un ciena tos, kas
tiešām to pierāda ar reāliem darbiem.

Vietējais mednieks Aivars

Konflikts par medību platībām

Lai gan sniegs pārstei-
dza pavasari, tas netrau-
cēja Lieldienās meklēt
olas, iet rotaļās. Sacen -
šoties par Strausa olu, bija
vajadzīgas zināšanas, at-
jautība un veiklība. 

Attēlā: Strausa ola, par
kuru sacentās ģimenes.

Zosēnu kultūras nama
zāli piepildīja ģimenes, die-
na norisinājās draudzīgā
atmosfērā. Trīs komandas
izcīnīja lielo Strausa olu,
kas tās mudinās satikties
no jauna, lai pagatavotu
lielās olas omleti. 

Pēc pasākuma bērniem
un vecākiem tika dāvātas
LSK Zosēnu nodaļas sa-

rūpētās lietas ikdienai.
Paldies Augstāres  HES
par atbalstu Strausa olu ie-
gādē! Paldies Lieldienu
Gailim, kurš prata sadzie-
dāt, uzturēt kārtību un se-
kot līdzi dienas notiku-
miem! 

Atgriežoties pirmajiem
pavasara putniem ar skais-
tām dziesmām, kultūras

Klāt pavasaris
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Lieldienu gaidīšanas noskaņās
Pavasara un Lieldienu gaidīšanas laikā Zosēnu bib-

liotēkā notika radošās darbnīcas. Lai radītu svētku sa-
jūtu, nolēmām veidot dažādus Lieldienu dekorus. Tie
tapa no dabas materiāliem, dzijas, papīra un krāsām.
Katrs dalībnieks strādāja ar sev tuvāko tehniku. Meitenes
Daces un Daigas vadībā tamborēja vistas, no dzijas bum-
bām veidoja cāļus, no dabas materiāliem veidoja uz gal-
da liekamos Lieldienu dekorus. Darba beigās bibliotē-
kā varēja apskatīt izstādi ar radītajiem brīnumiem. Galda
dekori aizceļoja uz mājām pie katra dalībnieka, lai sa-
postos svētkiem. 

Paldies visiem radošajiem dalībniekiem par intere-
santajām idejām un darbu, gaidot pavasara svētkus!

***
Zosēnu bibliotēkā aprīlī un maijā  apskatāma

VINETAS POGULES gleznu izstāde. 
Visi laipni aicināti!

Bibliotēkas vadītāja Irene Prīse

Apkopoti “Bērnu žūrijas
2017” rezultāti

Martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noslēdzās la-
sīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2017“. Pērn kopīgajā lasīšanā iesaistīju-
šies ap 20 tūkstoši dalībnieku no 668 bibliotēkām. 

Jaunpiebalgas  pagasta bibliotēkā žūrijas darbā ie-
saistījās 47 dažāda vecuma bērni un vairāki pieaugu-
šie, kuri izlasīja sešas vērtēšanai nodotās grāmatas, aiz-
pildīja elektronisko anketu un ieguva stilīgu aproci. 
Īpaši liels paldies skolotājām – lasīšanas vēstnesēm –
Rutai Intenbergai, Daigai Melecei un Vēsmai Johansonei
par sadarbību! Paldies bērniem par piedalīšanos un la-
sītprieku!

Lasītāji Latvijā visatzinīgāk ir novērtējuši šādas
2017.gada kolekcijas grāmatas:

1.-2.klase
1.vieta Renāte Punka „Puika, kas zīmēja kaķus“
2.vieta Ķēstutis Kasparavičs „Īsi stāstiņi par lietām“
3.vieta Maikls Bonds „Pasaka par peļu pili“
3.-4.klase
1.vieta Žaume Kuponss „Uzrodas Flata kungs!“
2.vieta Māra Viška, Uldis Daugaviņš, Mārtiņš Sirmais

„Baltais lācis”
3.vieta Timo Parvels „Muris un Vufs“
5.-7.klase
1.vieta Māris Rungulis „Pastaiga mirušo pilsētā”
2.vieta Silēna Edgāra un Pols Beorns “14 -14”

3.vieta Anete Mīrsva „Samsona ceļojums“
8.-9.klase
1.vieta Kārlis Vērdiņš „Tētis“ 
2.vieta Šīna Vilkinsone „Es joprojām krītu“
3.vieta Zoji Saga „Meitene tīmeklī“
Vecāku žūrija
1.vieta Frēdriks Bakmans „Omce sūta sveicienus un

atvainojas“
2.vieta Entonijs Dors „Mums neredzamā gaisma“
3.vieta Dace Vīgante “Ledus apelsīns”

Lasītāko grāmatu TOP 10
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā 

2018.gada 1. ceturksnī

1. Zālīte, Māra. Pieci pirksti. 2.grām. Paradīzes
putni – 16

2. Eniņš, Guntis. Koki mājas nepamet - 8
3. Judina, Dace. Gredzens - 8
4. Judina, Dace. Kad klusums kliedz - 7
5. Vollēbens, Pēteris. Koku slepenā dzīve - 6
6. Bauere, Inguna. Dieva riekšavā - 6
7. Lūkasa, Šarlote. Tavs ideālais gads - 6
8. Zālīte, Māra. Pieci pirksti - 5
9. Blaua, Līga. Indra Briķe. Krodera aktrise - 5
10. Avotiņa, Daina. Tāds laimīgs cilvēks - 5

namā divu nedēļu garumā norisinājās mēģinājumi sa-
dziedāties ar mūsu Aleksīti (tā mīļi sauc bērni) gan ma-
zām meitenītēm, gan brīvprātīgajiem, lai sveiktu un kup-
linātu pavasara svētkus. Renāte Dravante (5 gadi) iz-
pildīja dziesmiņu “Cip, cip cālīši”, Adele Laganovska (5
gadi) izpildīja dziesmiņu “Divas jautras zosis”, bet Alana

Ščemeļeva (6 gadi) dziedāja dziesmiņu “Joka pēc alfa-
bēts”. Izdevās patiešām lieliski!

Dzidra Prūse

Attēlā: mazie dejotāji Zosēnos.
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Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka organizē 
rokdarbu un vaļasprieku izstādi

“Mana atpūta - mans prieks”

Piebaldzēniem, kā zināms, ir daudz un dažādi brīvā
laika pavadīšanas veidi. Viņi dzied, dejo, audzē puķes,
nodarbojas ar sportu, ceļo, fotografē, cep kūkas…
Daudziem vaļasprieki rodas, pateicoties viņu prasmī-
gajām rokām, radošumam un vēlmei iemācīties jaunas
prasmes. Bieži vien par šiem hobijiem zina tikai paši
tuvākie cilvēki. 

Aicinām ikvienu piebaldzēnu līdzdarboties un pie-
dalīties šīs izstādes tapšanā, jo tā ir iespēja padižoties,
pārsteigt, iepriecināt un iedvesmot citus. Lai izstāde būtu
daudzveidīga un interesanta, lūdzam iedzīvotājus būt
atsaucīgiem un līdz 25.aprīlim uz bibliotēku atnest

priekšmetus: kolekcijas, rokdarbus, amatniecības iz-
strādājumus, medību trofejas, ceļojumu fotogrāfijas u.c.

Izstāde būs aplūkojama Jaunpiebalgas novada domes
mācību klasē no 27.aprīļa līdz 18.maijam. Pēc tam tās
eksponātus varēsiet saņemt atpakaļ.     

Piektdien, 27.aprīlī, plkst.16.00 Jaunpiebalgas
novada domes zālē visi interesenti aicināti uz
grāmatas “Māras zīmē ierakstīti. Amatniecība

un lietišķā māksla Jaunpiebalgas novadā” 
atvēršanas svētkiem, kuru laikā notiks 

arī izstādes “Mana atpūta - mans prieks” 
atklāšana.

Baiba Logina

Viens no Jaunpiebalgas evaņģē-
liski luteriskās Svētā Toma baznīcas
lepnumiem ir vācu firmas „G. F.
Stenmayer” būvētās ērģeles,  kas ir
vienīgais saglabājies vācu meistara
Šteinmeijera instruments Latvijas
lauku baznīcās. Jaunpiebalgas ēr-
ģeles tiek apzīmētas ar Nr.1200. Tās
uzstādītas 1914. gadā, un klāt bijis
komponista un rakstnieka Marģera
Zariņa tēvs Otto Zariņš, kurš tajā lai-
kā strādājis par baznīcas ērģelnie-
ku un draudzes skolas skolotāju. 

Ērģelēm piemīt bagātīgs skanē-
jums tembru un to kombināciju, kā
arī dinamisko nianšu ziņā, tās ir vi-
dēja lieluma divu manuālu ērģeles
ar savu koncerta tipa dispozīciju un
spēles palīgierīcēm. Ērģeļu unikali-
tāti un pneimatiskās sistēmas pre-
cīzo darbību augstu novērtējuši dau-
dzi latviešu ērģelnieki, kuri spēlējuši
šo unikālo instrumentu.

1989. gadā tika ierakstīta ska-
ņuplate „Jaunpiebalgas baznīcas ēr-
ģeles” no sērijas „Latvijas vēsturis-
kās ērģeles”, kuru ieskaņojis ērģel-
nieks Tālivaldis Deksnis.

Jau daudzus gadus ērģeļspēles pa-
matus šeit apgūst arī Jaunpiebalgas
mūzikas skolas audzēkņi. Baznīcā no-
tiek arī aktīva koncertdarbība,
kurā tiek iesaistīti gan Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas au-

dzēkņi, gan mākslinieki no visas
Latvijas. Par tradīciju ir kļuvuši
Rudens koncerti, kuri veltīti kom-
ponista E. Dārziņa piemiņai, un ēr-
ģeļmūzikas koncerti. 

Kad 2008. gadā uzsākām Jaun -
piebalgas baznīcas ērģeļu pakāpe-
nisku restaurāciju, daudzi nepalika
vienaldzīgi un atbalstīja, gan palīdzot
organizēt koncertus ziedojumu vāk-
šanai, gan ziedojot līdzekļus.

Ar projektos iegūtajiem līdzekļiem
un privāto ziedotāju atbalstu esam
ērģelēm uzstādījuši jaunu motoru,
restaurējuši, iztīrījuši  un sakārto-
juši  1. manuāļa stabules, daļēji arī
2. manuāli.  Atjaunojuši paminu me-
hānismu. Regulāri ērģeles tiek ska-
ņotas un uzturētas. 

Tomēr laiks rit nepielūdzami, un
mūsu digitālajā laikmetā būtu tikai
loģiski, ja vareno instrumenta ska-
nējumu iemūžinātu kvalitatīvā di-
gitālajā formātā. Jo vienīgais ie-
priekšējais ieraksts ir fiksēts gandrīz
pirms 30 gadiem un pieejams tikai
vinila plates formātā. 

Latvijas simtgades gadā  mēs vē-
lamies ierakstīt disku ar
Jaunpiebalgas baznīcas ērģelēm, tajā
iekļaujot mūsu novadnieku – izcilo
komponistu Emīla Dārziņa un
Marģera Zariņa skaistākās muzi-
kālās kompozīcijas. Šo projektu kā
dāvanu – neprasot par to atlīdzību
- atbalsta mūsu novadniece un ēr-
ģelniece VITA KALNCIEMA, kas ir
piekritusi šai idejai veltīt  savu lai-
ku un profesionālo ērģeļspēli. 

Diska ieraksts tiks veikts augus-
ta beigās, un diskā plānots ierakstīt
gan ērģeles vienas pašas, kā solo in -
strumentu, gan kā pavadošo in -
strumentu, kas spēlēs kopā ar vokālu
un solo instrumentiem. 

Kopējie CD (diska) ierakstīšanas

izdevumi 1000 eksemplāriem sastāda
apmēram 5000 eiro. Šajā summā ie-
tilpst: 

l mūzikas ierakstīšana 
ar profesionālu tehniku; 

l skaņu režisora darbs;
l audio ieraksta apstrāde, 

montāža;
l diska ierakstīšana;
l diska dizaina sagatavošana;
l bukleta sagatavošana un druka;
l autortiesības;
l ērģeļu skaņošana un apkope 

pirms ieraksta.
Piebaldzēni, mūsu ir daudz! Ja

katrs  no mums rastu iespēju atvē-
lēt šim projektam pavisam nelielu
summu  – ar to būtu pietiekami, lai
nākamajām paaudzēm atstātu vēr-
tīgu mantojumu – mūsu ērģeļu brī-
nišķīgo skanējumu, kāds tas ir šo-
dien. Un, protams, tā būtu arī brī-
nišķīga piebaldzēnu kopīgā dāvana
mūsu valsts simtgadē!

Ja arī jūs vēlaties piedalīties šajā
projektā ar savu ziedojumu,  to var
izdarīt šādi:

svētdienās – baznīcā savu ziedo-
jumu iemetot speciāli tam paredzē-
tā ziedojumu urnā vai arī ieskaitot
naudu Jaunpiebalgas ev. lut. baz-
nīcas kontā, norādot pie maksājuma
uzdevuma: MĒRĶZIEDOJUMS
JAUNPIEBALGAS ĒRĢEĻU MŪ-
ZIKAS DISKA TAPŠANAI:

Gaujas iela 23, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag.

Jaunpiebalgas nov., LV – 4125
Reģ. nr. 90000976826
A/S „ Citadele banka” 
Konta nr. LV95 PARX 0000 2838

1000 1
LAI MUMS KOPĀ IZDODAS!

Jaunpiebalgas baznīcas 
ērģelniece Aija Sils

Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē



Kultūras pasākumi aprīlī un maijā
Jaunpiebalgas kultūras namā

17.04. plkst. 10.00 Izrāde bērniem un vecākiem “Kā
kļūt par varoni?” 
Trīs trušiem ir apnicis baidīties un drebēt kā apšu lapām.
Viņi ir nolēmuši kļūt par varoņiem. Bet - kas ir varonis?
Un - vai viegli par tādu kļūt? Režisors: Armands Ekštets
Izrādes garums: 1hIeeja:  2.00 EUR
17.04. plkst. 18.00 Muzikāls skeču šovs “Briseles kā-
posti jeb kur vēl ņemt naudu?”
Muzikāli jautrā komēdija ir pilna humora un gatava prie-
cēt ikvienu skatītāju ar atpazīstamām un smieklīgām dzī-
ves situācijām. Par pietiekamu C vitamīna devu parūpē-
sies humora raidījuma “Anekdošu šovs” aktieri! 
Režisors: Armands Ekštets
Lomās: Inta Bankoviča, Armands Ekštets un Gerda
Dinsberga Izrādes garums: 1h 30 minIeeja: Biļetes iepriekš
pārdošanā Jaunpiebalgas novada domes kasē: 4.00 EUR,
skolēniem un pensionāriem, uzrādot apliecību - 3.00 EUR, 
Biļetes pasākuma dienā norises vietā: 5.00 EUR
25.04. plkst. 19.00 dokumentālā ģimenes filma
“Turpinājums”. 
Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet
pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas
laukos, Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju
gados, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki,
Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz laukiem, bet
Anetes mamma dzīvo Anglijā. Režisors: Ivars Seleckis
Filmas garums: 1h 36 min. Ieeja: 2.00 EUR
27.04. plkst. 19.00 dokumentālā filma “Zāģeri”.
Koks ir Latvijas eksporta smagsvars, tomēr peļņa nav vieg-
la. Romāns savā mežizstrādes biznesa vidē cenšas realizēt
ideālo modeli, lai pasūtītājs ir apmierināts ar darba kva-
litāti, bet strādnieks saņem regulāru un smagajam darbam
adekvātu samaksu. Taču kokam ir divi gali.
Pēc filmas tikšanās ar režisoru Ivaru Zviedri
Režisors: Ivars Zviedris un Andris Kalnozols
Ieeja: 2.00 EUR
04.05. plkst. 19.00 Koncerts “Mana mazā Latvija”
kopā ar novada dziedošajām ģimenēm un ener-
ģiskajiem brāļiem Puncuļiem no Latgales.
Ieeja bezmaksas
05.05. plkst. 18.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes tau-

tas teātra viesizrāde “Pidžama sešiem”. Komēdija
divos cēlienos.
Stāsts ir par asprātīgu, negaidītu un smieklīgu notikumu pil-
nu vakaru kādā tipiskā franču ģimenē. Nejauši kopā sanā-
kušie mīlnieki, cenšoties slēpt savas attiecības un atrisināt
pārpratumus, samudžina situāciju vēl neatšķetināmākā vir-
pulī, līdz paši vairs nesaprot, kādu lomu šovakar spēlē.
Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde
2016” izrāde “Pidžama sešiem” ieguvusi I pakāpi.
Režisore: Daiga Bētere. Ieeja: 3.00 EUR 
19.05. plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras nama ama-
tierteātra “Triksteri” pirmizrāde - Baibas
Jukņēvičas sadzīviskā joku luga “Pilsētnieki”.
Stāsts par to, kā veicas pilsētniekiem, kuri iegādājas pa-
mestas lauku mājas. Režisore: Aina Damroze
Ieeja: 2.00 EUR
19.05. plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Kompromiss”.
Ieeja 4.00 EUR Galdiņu rezervācija 26646395 (Ieva)
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.

Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama

Facebook lapā.
Tālrunis sīkākai uzziņai - 26646395

Zosēnu pagastā
15.04. Tikšanās ar Elviju Kantānu - Ziemeļvidzemes
putnu pētniecības biedrības vadītāju:

*lekcija (uz datora) un stāstījums ar būru maketiem
par putnu būrīšu izgatavošanu un izvietošanu.

*lekcija (uz datora) par putnu izpēti un aizsardzību
Latvijā.

Ja būs vēlēšanās, tad ar interesantiem varam iziet lau-
kā pavērot putnus.

21.04. Senioru draugu pēcpusdiena ‘’Tikšanās prieks’’.
Īpašie viesi - saksofonists Guntis Brancis un Cēsu se-

nioru biedrība - deju kopa ‘’Gaujmalietes”, vokālais ansamblis
‘’Kamenes’’.

22.04. Balles deju apmācības 6. nodarbība.
5.05. Balles deju noslēguma pasākums.

Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv; aija.kikere@gmail.com; 

Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas
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Paldies visiem, kuri bija
klāt mūsu bēdās, kā arī 

visiem, kuri juta līdzi 
domās!

Paldies „Harmonijai“,
paldies klases biedriem

un audzinātājai, 
paldies skolotājiem 

un draugiem,
paldies draudzei!

No sirds sakām
paldies - Līgas

mamma, 
māsas

un brāļu
ģimenes


