
3 (252) 2019. gada marts Jaunpiebalgas novada izdevums

Marts – sērsnu mēnesis
20. 03. Pavasara sākums plkst. 23. 58.
25. 03. Komunistiskā genocīda upuru  piemiņas
diena.
31. 03. plkst. 03. 00 (naktī no sestdienas uz svēt-
dienu) pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādī-
tājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.

Aprīlis – sulu mēnesis
13. 04. Skanīgākais pavasara koncerts 
“Cālis - 2019”.
14. 04. Pūpolu svētdiena.
19. 04. Lielā Piektdiena.
21. 04. Pirmās Lieldienas.
22. 04. Otrās Lieldienas.
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- Pārdomas
Marts kalendārā ir pirmais pavasara mē-

nesis, taču tā vien šķiet, ka daba domā ci-
tādi, jo šajā mēnesī vēl varam attapties snie-
ga kupenās un salā, bet tikpat labi var pie-
turēties silts un saulains laiks. Pavasarī
darāmi daudzi dārza darbi, kurus neie-
tekmē meteoroloģiskie apstākļi, un marts
ir sākums aizņemtajai sezonai, tādēļ da-
rāmo darbu saraksts kļūst arvien garāks.

Kamēr ārā pieturas auksts laiks, ir īstais
brīdis sagādāt sēklas un no tām sākt audzēt
dēstus. Diemžēl gaismas trūkumā augi at-
tīstās lēnāk, savukārt čaklie dēstu audzē-
tāji nodrošina labāku apgaismojumu un tad
attīstības laiks būs īsāks.

Paies samērā ilgs laiks, kamēr izaugs dēs-
tiņi, pēc tam tie būs jāpārstāda siltumnī-
cā vai dārzā, un tad gan jāgaida, līdz ie-
nāksies raža. Ātrākam rezultātam čaklā-
kie uz palodzes jau ierīkojuši garšaugu dār-
ziņu. Šādā veidā, protams, neizdosies iz-
audzēt lielu ražu, bet pašu audzēts bazi-
liks, sīpolloki, dilles, sēkliņu dīgsti u.c.
sniegs vairāk prieka nekā veikalā iegādātie.
Zinoši dārzkopji iesaka - palodzes dārziņam
svarīgi ir izvēlēties piemērotu vietu. Tai jā-
būt pietiekami gaišai, taču jāuzmanās, lai
uz augiem nespīd dienas saules stari, kas
tos var apdedzināt. Vislabāk augus novietot
uz palodzes, kuru apspīd rīta vai vakara
saule. Vēl viena svarīga problēma ir ra-
diatori zem palodzēm, kas silda kastes, ku-
rās sasēti zaļumi. Lai augus neietekmētu
šis faktors, kasti vai podiņu var apvilkt ar
plēvi, kas palīdzēs sabalansēt mitrumu.

Un nu daži speciālistu padomi labam re-
zultātam.

l Piemērota un laba sēklu izvēle. Tās var
būt gan profesionālas, gan amatieru šķir-
nes, lētākas vai dārgākas. Katrs pats var
izvēlēties, ko audzēt savā dārziņā, attie-
cīgi piemeklējot arī sēklas.

l Substrāta izvēle. Veikalos ir ļoti plaša
izvēle – gan uz kūdras bāzes, gan kompos-
ta bāzes, ar atšķirīgu skābumu, raupjumu,
ar un bez piedevām. Taču vislabāk ir kon-
sultēties ar pārdevēju vai konsultantu, kurš
piemeklēs piemērotāko substrātu.

l Augšanas apstākļi. Svarīgi ir visi as-
pekti, kas viens ar otru ir saistīti – gaisa
mitrums, gaisma, kā arī telpas tempera-
tūra.

l Mitruma uzturēšana augsnē. Augsni
uztur mitru, bet to nedrīkst ne pārlaistīt,
ne iekaltēt.

Patiešām daudz labu un vērtīgu pado-
mu, tomēr arī katram pašam gadu gaitā
uzkrāta sava pieredze. Lai tad izdodas!

Aija Ķīķere

Novada domē
2019. gada 4. februāra novada

domes sēdē nolemts: 
Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 8.maija nolikumā

„Jaunpiebalgas vidusskolas nolikums” grozījumus.
Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojumu.
Apstiprināt 2018.gada Jaunpiebalgas novada domes pamat-

budžeta izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - 2 525 631,00 EUR
Izdevumi - 2 713 657,00 EUR
Ieņēmumu deficīts - 188 026,00 EUR
Apstiprināt 2018.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālā

budžeta izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - 93 055,00 EUR
Izdevumi - 54 563,00 EUR
Ieņēmumu pārsniegums – 38 492,00 EUR
Apstiprināt 2018.gada Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu

budžeta izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - 206,00 EUR
Izdevumi -  6,00 EUR
Ieņēmumu pārsniegums – 200,00 EUR
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības

iestāžu izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2019.gada 1.janvā-
ri pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas novada
domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Atbalstīt SIA “Cēsu Jaunā pamatskola” iesniegto priekšliku-
mu un piešķirt līdzfinansējumu E. D., personas dzēsts, 101,22 EUR
apmērā un N. D., personas kods dzēsts, 101,22 EUR apmērā līdz
2019.gada 31.decembrim.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes iekšējos noteikumus
„Jaunpiebalgas novada domes ētikas kodekss”.

Ievēlēt Ētikas komisiju šādā trīs locekļu sastāvā: Lolita Zariņa,
Madara Intenberga, Valdis Tirzmalis.

Jaunpiebalgas novada domes pieņemtajos lēmumus, kas sais-
tīti ar Jaunpiebalgas novada Bāriņtiesas reorganizāciju: aizstāt
visā tekstā vārdus “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas,
Raunas un Vecpiebalgas novadu bāriņtiesa” attiecīgā locījumā ar
vārdiem “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un
Raunas novadu bāriņtiesa” attiecīgā locījumā.

Apstiprināt “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un
Raunas novadu Bāriņtiesas” nolikumu.

Iznomāt Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašu-
mu ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099, platība 3.61 ha, P.
Z., p.k. dzēsts, par piedāvāto augstāko nomas maksu 33.49 EUR
gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, slēdzot nomas līgumu.

Iznomāt Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašu-
mu ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189, platība 0.79 ha, S.
K., p.k. dzēsts, par piedāvāto augstāko nomas maksu 5.86 EUR
gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, slēdzot nomas līgumu.

Atsavināt J. C., p.k. dzēsts, nekustamo īpašumu ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0260, kurš atrodas “Zīles”, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov,, par augstāko piedāvāto cenu 78,30 EUR, pa-
pildus sedzot izdevumus par nekustamā īpašuma vērtējumu 169.99
EUR, noslēdzot pirkuma līgumu.

Dzēst ierakstu zemesgrāmatā - būve (šķūnis) ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 007 0255 002 īpašumā “Pagasta nams”,
Jaunpiebalgas pagasts, pamatojoties uz Amatas novada pašval-
dības apvienotās būvvaldes izziņas par būves neesamību Nr.BIS-
BV-23.1-2018-1236(733). Dzēst ierakstu zemesgrāmatā - būve (pag -
rabs) ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0055 002 īpašumā
“Piebalgas pamatskola”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, pa-
matojoties uz Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes
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izziņu par būves neesamību Nr.BIS-BV-23.1-2018-
1240(733(1)). Dzēst ierakstu zemesgrāmatā būve (šķū-
nis) ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0304 007 īpašumā
“Dzelzceļa ēka 58.km”, Jaunpiebalgas pagasts, pama-
tojoties uz Amatas novada pašvaldības apvienotās būv-
valdes izziņu par būves neesamību Nr.BIS-BV-23.1-2018-
1208(747).

Mainīt zemes lietošanas mērķi īpašumam “Dzeņi” ar
kadastra apzīmējumu 4256 009 0065 zemei – 0,9499 ha
platībā – no zemes lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (šifrs 0601) uz zemes lietošanas mērķi – lauk-
saimniecība (šifrs 0101). Mainīt zemes lietošanas mērķi
īpašumam “Meža Ķeiķi” ar kadastra apzīmējumu 4256
001 0076 zemei – 2,4811 ha platībā – no zemes lietoša-
nas mērķa – individuālo dzīvojamo māju apbūve (šifrs 0601)
uz zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (šifrs 0101).

Izsniegt AS ”Latvijas Valsts meži”, reģistrācijas
Nr.40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga,
”Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.7
” līdz 2034.gada 1.februārim, saskaņā ar pagarināto
smilts - grants un smilts atradnes “Rempji” pases de-
rīguma termiņu līdz 2034.gada 1.februārim, saskaņā ar
pagarināto smilts - grants un smilts atradnes “Rempji”
limita derīguma termiņu līdz 2034.gada 1.februārim, ne-
kustamā īpašumā ”Rempju mežs” zemes vienībā ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 014 0077, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads.

Dzēst 100% privatizēta nekustamā īpašuma dzīvo-
jamās mājas ierakstu, kas reģistrēts uz Jaunpiebalgas
novada domes vārda Jaunpiebalgas pagasta zemes-
grāmatas nodalījumā Nr.100000038612, īpašumu
“Tomiņi”, kadastra Nr.4256 506 0040, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads LV4125.

Atļaut V. V., personas kods dzēsts, sadalīt nekusta-
mo īpašumu „Kalna Nēķeni”, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, kadastra Nr.4298 005 0019 - 36,9
ha kopplatībā, atdalot divas  atsevišķas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0034 - 7,9 ha platī-
bā un 4298 003 0035- 4,8 ha platībā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086
– 2,35 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, ir zemes starpgabals un atbilstoši “Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punkta
b daļā noteiktajam un likuma „Par valsts un pašvaldī-
bas zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu ze-
mesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam ierakstāma
zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes-
gabalu ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0051, kurš at-
rodas “Kalniņi”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar pla-
tību 1,05 ha, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Likvidēt amata vienību teritorijas uzraugs Piebalgas
pamatskolā ar 2019.gada 15.martu. Veikt izmaiņas ama-
ta vienībās ārsta palīgs (feldšeris) Zosēnu pagasta feld -
šerpunktā, medmāsa Jaunpiebalgas vidusskolā ar
2019.gada 1. februāri.

Noslēgt līgumu par bezatlīdzības brīvprātīgā darba
veikšanu, veicot brīvprātīgo darbu – sabiedriskās kār-
tības uzturēšanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības te-
ritorijā ar Raimondu Kalašinski.

Piešķirt dotāciju SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības am-
bulance” 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi)
apmērā ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam atvaļinājumu no 2019.gada 11.februāra līdz
2019.gada 20.februārim.

2019. gada 25. februāra
novada domes sēdē nolemts: 
Izbeigt deputātam Mārtiņam Smilginam deputāta piln-

varas ar 2019.gada 25.februāri.
Ievēlēt pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas,

Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” bā-
riņtiesas priekšsēdētāju un locekļus uz pieciem gadiem
no 2019.gada 1.marta līdz 2024.gada 29.februārim šādā
sastāvā: 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Eva Rubene; pilna lai-
ka bāriņtiesas locekļi – Rita Lekse, Sandra Upmale, Helī
Opincāne, Ingrīda Balode, Solvita Bauere, Linda Vizāne
- Vinka, Alla Medvedjeva; nepilna laika (0,5 slodzes) bā-
riņtiesas locekļi – Ilze Cīrule, Aiga Glaudiņa; nepilna
laika (0,2 slodzes) bāriņtiesas locekle - Elita Cīrule.

Sakarā ar reorganizāciju apstiprināt Jaunpiebalgas
novada bāriņtiesas locekļus – no 2019.gada 21.janvā-
ra līdz 2019.gada 28.februārim sekojošā sastāvā: Laima
Upmale, Ineta Balode, Intis Skoboļevs.

Izveidot amata vienību Lietišķās un tēlotājas māk-
slas studijas tekstila darbnīcas konsultante ar
2019.gada 1.februāri (iepriekšējais konkrētais līgums
nepārtraukti pieci gadi, saskaņā ar DL 45.pantu pār-
ceļ patstāvīgā darbā).

Apstiprināt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas sko-
las attīstības plānu 2019.–2021.gadam.

Atļaut īpašumā “Gaujas Kalns”, kadastra Nr.4256 506
0065, būvē ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0369 006,
ar adresi Rūpniecības iela 2A, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, telpu gru-
pai Rūpniecības iela 2A-1, telpām Nr.10 un Nr.11 mai-
nīt telpu lietošanas veidu no rūpnieciskās ražošanas tel-
pām (kods 1251) uz sabiedriskās ēdināšanas telpām (kods
1211), telpām Nr.12, Nr.13, Nr.14 un Nr.9 saglabāt eso-
šo galveno lietošanas veidu - rūpnieciskās ražošanas tel-
pas (kods 1251).

Atļaut R. G., personas kods dzēsts, sadalīt nekusta-
mo īpašumu „Asari”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, kadastra Nr.4298 003 0161 - 18,1 ha kopplatībā,
atdalot divas atsevišķas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 003 0163 – 5,40 ha platībā un 4298 003
0162 - 1,50 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam “Siliņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0148,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, saska-
ņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu - zemes vie-
nību sadalīt divās daļas, izveidojot divus atsevišķus īpa-
šumus.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Gaujas iela 9, ka-
dastra Nr.4298 003 0110, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot neapbūvētu zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0111 - 1,05 ha
platībā.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.4298 003 0104, kurš sastāv no zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4298 003 0104, kurš atrodas
“Birzītes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību
1,5 ha, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Pilnvarot biedrību “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”, reģ.
Nr.40008246059, pārstāvēt Jaunpiebalgas novada paš -
valdības intereses Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelz -
ceļš” par bezatlīdzības lietošanas (patapinājuma) līgu-
ma slēgšanu par bijušo dzelzceļa iecirkni „Ieriķi –
Gulbene”.
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Atsaukt no darbības biedrības “Gaujas ilgtspējīgas
attīstības biedrība” valdē Miku Spalviņu.

Izveidot Jaunpiebalgas novada pašvaldības Bērnu tie-
sību aizsardzības sadarbības grupu šādā sastāvā:

Rita Lekse, Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas
priekš sēdētāja;

Līga Ābelniece, Jaunpiebalgas novada sociālā dienesta
vadītāja; 

Laima Upmale, Jaunpiebalgas vidusskolas direkto-

ra vietniece izglītības jomā (sākumskolā);
Alda Ozere, Jaunpiebalgas vidusskolas sociālais pe-

dagogs;
Liene Rozenova, psihologs;
Arnis Ratiņš, Jaunpiebalgas vidusskolas direktors;
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu ie-

cirkņa Kārtības policijas nodaļas pārstāvis.

Anita Auziņa

Paziņojums
Ar 2019.gada 28. februāri tiek likvidēta Jaunpiebalgas novada pašvaldības iestāde “Jaunpiebalgas novada

bāriņtiesa”.
Ar 2019.gada 1. martu darbu sāks no jauna izveidotā pašvaldības iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,

Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:

Amatas novadā - Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures  pagasts, Zaubes pagasts;
Jaunpiebalgas novadā - Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts;
Līgatnes novadā - Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
Pārgaujas novadā - Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts;
Raunas novadā - Drustu pagasts, Raunas pagasts.

Bāriņtiesas juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis.

VSIA “Autotransporta direkcija” dati liecina, ka ar-
vien vairāk daudzbērnu ģimenes reģionālajā sabied-
riskajā transportā izmanto Latvijas Goda ģimenes ap-
liecību “3+ Ģimenes karte” braukšanas maksas at-
vieglojumu saņemšanai. Šobrīd daudzbērnu ģimeņu sko-
lēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, lai saņemtu
valsts piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus,
var uzrādīt vecākiem piešķirto Goda ģimenes apliecī-
bu.  Taču, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus
par valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes
apliecība „3+ Ģimenes karte“„ īstenošanas kārtību, no
2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs ne-
pieciešama sava personificēta apliecība. 

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, brau-
cot reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudz-
bērnu ģimenes loceklim ir nepieciešams uzrādīt “3+
Ģimenes karti” kopā ar pasi, ID karti vai attiecīgi sko-
lēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem un stu-
dentiem līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī
vecāku “3+ Ģimenes karti”, ja tajā ir norādīts attiecī-
gās personas vārds un uzvārds, bet katrs ģimenes lo-
ceklis no 7 gadu vecuma ir tiesīgs saņemt arī savu per-
sonīgo apliecību, tādā veidā nodrošinot sev ērtāku ie-

spēju iegūt braukšanas maksas atvieglojumus sa-
biedriskajā transportā.

VSIA “Autotransporta direkcija” aicina vecākus sav-
laicīgi vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un pa-
sūtīt “3+ Ģimenes karti” saviem bērniem, jo nākam-
gad skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, uzrā-
dot vecāku karti, vairs nevarēs saņemt braukšanas mak-
sas atvieglojumus. Bērniem un studentiem būs ne-
pieciešama sava personificēta “3+ Ģimenes karte”.

Pieteikties kartei ir iespējams mājaslapā godagi-
mene.lv vai mobilā lietotnē “3+ karte”. Kartes izga-
tavošanas laiks ir līdz 45 dienām.

Papildus informējam, ka šobrīd skolēni un studen-
ti līdz 24 gadu vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes
locekļi, var saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas bi-
ļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes lo-
cekļi – 50% apmērā no vienas biļetes un 40% apmērā
no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos, 4.
maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes re-
ģionālā maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez
maksas.

Uz šo brīdi ir noslēgti 300 līgumi ar uzņēmējiem,
tajā skaitā kultūras un mākslas iestādes, kas ar at-
laižu piešķiršanu, akcijām dažādiem produktiem un
pakalpojumiem atbalsta karšu īpašniekus.

Kopumā kopš 2015.gada ir sasniegti šādi rādītāji:

Informāciju par valsts atbalsta programmu var ie-
gūt: www.godagimene.lv, sociālajos tīklos Facebook un
Twitter, kā arī mobilajā lietotnē “3+ karte”.

Valsts SIA „Autotransporta direkcija“

Izmaiņas “3+ Ģimenes karte” lietošanā

 
  2015 2016 2017 2018 Kop  
Personu iesniegumi 4824 11 984 12 793 18 543 48 144 
Izsniegt s kartes 4679 11 542 15 531 37 162 68 914 
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Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams
kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodok-
li” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vie-
nu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15.
augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmē-
rā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avan-
sa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu pun-
ktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpoju-
mi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internet-
bankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums ad-
resēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties
savā pašvaldībā. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem
pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā mak-
sāšanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epa-
kalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieeja-
mi pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī no-
dokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepiecie-
šamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par
citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. 

Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā
www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā profilā var ielogo-

ties ar eParaksts mobile rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts
un drošs rīks, kurš bez maksas ir pieejams kā iOS tā
Android operētājsistēmu viedtālruņiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar
likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek ap-
rēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no ne-
samaksātās summas. 

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas
termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pie-
teikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas ter-
miņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-
pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa sa-
maksas dienā.

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Šī gada valsts budžeta projektu Saeimā plānots
iesniegt 8. martā. Kā ar pašvaldības budžetu?

Ja valstī budžets nav pieņemts, tad pašvaldība strā-
dā ar vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada bu-
džeta. Izdevumu daļā šo divpadsmito daļu mēs nepār-
sniedzam. Budžets pamatā ir sagatavots, bet, tā kā valsts
budžets joprojām nav pieņemts, tad, saskaņā ar liku-
mu, pašvaldībai savs budžets jāpieņem divu mēnešu lai-
kā pēc valsts budžeta pieņemšanas Saeimā. Tā kā  pirms
valsts budžeta iesniegšanas Saeimā valdība veica da-
žus iepriekš neplānotus grozījumus finanšu attiecībās
ar pašvaldībām, tad nepieciešamas nelielas korekcijas,
kuras tuvākajā nedēļā iestrādāsim budžetā, lai to va-
ram virzīt uz pieņemšanu.  

Dažas dienas gada nogalē un arī februāra bei-
gās bija problēmas ar siltumu vidusskolā.

Kā visi zinām, mēs siltumenerģiju pērkam no pie-
gādātāja, paši siltumu neražojam, līdz ar to ietaupot bu-
džeta līdzekļus. Te nu parādās katra uzņēmēja atbildī-
ba par savu darbu – līguma noteikumu izpildi un pa-
kalpojuma nodrošināšanu. Nav jau tik reti gadījumi, kad
uzņēmēji šīs lietas nepilda. Diemžēl šoziem bija vairā-
ki gadījumi, kad uzņēmēja ( SIA “Ģranulu mobilais sil-
tums”) vainas ( tehnisku iemeslu, arī sliktā kurināmā
dēļ) bija nepietiekams temperatūras režīms. Par to at-
tiecīgi ir brīdināts pakalpojuma sniedzējs par sekām, kas
tādos gadījumos var būt – līguma laušana un zaudēju-
mu piedziņa. Dienās, kad bija nepietiekams siltuma re-
žīms, tiek uzskatīts, ka siltums nav piegādāts un netiek

par to maksāts, savukārt,  jau slēdzot līgumu par siltuma
piegādi, rēķinājāmies, ka viss kas var gadīties, tādēļ esam
saglabājuši darba kārtībā savas katlu mājas. 

Marta sākumā firmas īpašniekiem tika nosūtīta vēs-
tule ar prasību sniegt paskaidrojumus šī jautājuma ri-
sināšanai, pretējā gadījumā līgumā noteiktajā kārtībā
tas tiks lauzts un izsludināts jauns iepirkums. 

Iedzīvotāji, īpaši auto braucēji, neizpratnē par
asfalta kvalitāti Gaujas ielā. Protams, darbi tur-
pināsies, klās vēl vienu kārtu, taču ziemas mainīgie
laika apstākļi darījuši savu. Kā tas ietekmēs ko-
pējo kvalitāti?

Darbu pasūtītājs ir AS “Latvijas Valsts ceļi”. Pašlaik
ir darbu tehnoloģiskais pārtraukums, ceļu būves dar-
bus, kā zinām, ziemā neveic. Pēc AS “Latvijas Valsts
ceļi” projektu vadītāja sniegtās informācijas mūsu ob-
jektā darbi atsāksies 6. maijā. Tiks klāta asfalta otrā
kārta, kā arī turpināsies labiekārtošanas darbi. Esmu
griezies ar jautājumu par veikto darbu kvalitāti gan LVC
-  pasūtītājs, gan informējis būvuzraugu un būvdarbu
veicējus, saņemta atbilde, ka tiks izvērtēta veikto dar-
bu kvalitāte, ceļa stāvoklis pēc ziemas perioda un mek-
lēts risinājums.

Savukārt laika posmā, kad darbi nenotiek, par ceļa
tīrīšanu un kaisīšanu rūpējas autoceļu uzturētājs. 

Ja runājam par vietējo autoceļu uzturēšanas prob-
lēmām un tehnisko stāvokli, šajā avīzītē varat iepazī-
ties ar autoceļu uzturētāju atbildi uz iedzīvotāju vēs-
tuli par ceļa stāvokli posmā Abrupe – Melnbārži.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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22. februārī notika uzņēmēju forums Jaun -
piebalgā. 

Paldies deputātei Madarai Intenbergai, domes dar-
biniecēm Agnesei Žogotai, Signei Rupainei, Dacei Vējiņai,
kultūras nama vadītājai Egitai Zariņai par ieguldīto dar-
bu un iniciatīvu! Manuprāt, diena bija ļoti interesan-
ta, bija iespēja paskatīties uz lietām citādi nekā ierasts.
Diemžēl sarūgtina apmeklētība – nosūtījām 131 ielū-
gumu aktīvajiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām,
amatniekiem u.tml., ieradās – vien 30. Laikam jau visi
tāpat jūtamies gudri, nejūtot vajadzību pēc cita skatī-
juma un cita viedokļa. Tomēr ar šo viss nebeigsies, do-
mājam, kad un kā rīkot nākamo pasākumu. Varbūt pēc
vairākiem tādiem jutīs kādu sakustēšanos. 

Konkurss par kultūras darba organizatoru ir
vainagojies ar pozitīvu rezultātu?

Šī gada janvārī tika izsludināta pretendentu at-
lase uz amata vietu “Jaunpiebalgas kultūras nama dar-
ba organizators” uz noteiktu laiku. Bija iesniegti trīs pie-
teikumi, kurus pretendentu atlases komisija rūpīgi iz-
vērtēja un izvēlējās vienu pretendentu, kas pilnībā at-
bilda izvirzītajām prasībām. Rezultātā pretendentu at-
lase ir vainagojusies ar pozitīvu rezultātu un ar 2019.gada
6.februāri  Jaunpiebalgas kultūras nama darba orga-
nizatora amata vietu ieņem Mudīte Šnē.

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Par autoceļu Abrupe - Melnbārži
2019. gada 7.janvārī Jaunpiebalgas novada ie-

dzīvotāju vārdā Pēteris Zivtiņš vērsās pie Valsts
akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs”,
rakstot vēstuli ar jautājumu par ceļa Abrupe –
Melnbārži posma ieplānotajiem, iesāktajiem, bet
nepabeigtajiem darbiem.

Atsaucoties uz šo vēstuli, VAS “Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis
Nešpors sniedza atbildi:

“VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” speciālisti ie-
pazinās ar Jūsu 2019. gada 7. janvāra vēstulē minēto
un sniedz Jums informāciju, ka VAS “Latvijas autoce-
ļu uzturētājs”, saskaņā ar 2013. gada 18. decembra
Satiksmes ministrijas Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2013/-
59 ir deleģēts veikt  valsts autoceļu kompleksās ikdie-
nas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu.

Vēstulē minētais posms Abrupe – Melnbārži
Jaunpiebalgas novada robežās ietver divus valsts au-
toceļus:

l V304 Drustu stacija - Zosēni posmā no 0,000 līdz
8.370 km, C uzturēšanas klase;

l V299 Rauna –Taurene - Abrupe posmā no 29,192
līdz 40,774 km, C uzturēšanas klase, viss posms iekļauts
avārijas stāvoklī esošo valsts autoceļu posmu sarakstā.

Prioritāri autoceļam V299 Rauna – Taurene - Abrupe,

lai nodrošinātu ūdens atvadi un uzlabotu ceļa caur-
braucamību, kritiskākajos posmos veikta grāvju tīrīšana.
2018.gadā autoceļam V304 Drustu stacija - Zosēni pos-
mā no 0,000 līdz 8.370 km veikti ikdienas uzturēšanas
darbi: sanesu attīrīšana caurteku galos, 10 m3 šķem-
bu iestrāde kūkumojošās vietās, savukārt autoceļam V299
Rauna – Taurene - Abrupe posmā no 29,192 līdz 40,774
km veikti ikdienas uzturēšanas darbi, veicot 12 m bo-
jāto caurteku nomaiņu, 80 m3 šķembu iestrādi kūku-
mojošās vietās, 295 m3 nesaistītu minerālmateriālu se-
guma iesēdumu un bedrīšu remontu, 162 m3 nomaļu
grunts uzauguma noņemšanu un 2 493 m3 grāvju tī-
rīšanu.

Iepriekš minētajiem autoceļiem 2019. gadā
Deleģēšanas līguma ietvaros, ņemot vērā pieejamo fi-
nansējumu, plānots veikt sekojošu ikdienas uzturēša-
nas darbus: sāngrāvju rakšanu un seguma iesēdumu re-
montu atsevišķos kritiskākajos posmos, kurus identi-
ficēsim pēc pavasara atkušņa. 2019. gada autoceļam V299
Rauna – Taurene - Abrupe posmam 2.6 km garumā plā-
nota grāvju tīrīšana.

Vēlamies atzīmēt, ka iepriekš minētie autoceļi ir teh-
niski nokalpojuši un ar ikdienas uzturēšanas darbu me-
todēm uzlabot to tehnisko stāvokli nevar. VAS
“Latvijas autoceļu uzturētājs” arī turpmāk nodrošinās
uzturēšanu atbilstoši uzturēšanas klases prasībām.”

Pēc novada domes deputātu iniciatīvas 2019.gada
22.februārī Jaunpiebalgas pagasta kultūras namā tika
rīkots Uzņēmēju forums esošajiem un topošajiem māj-
ražotājiem, amatniekiem, zemniekiem un uzņēmējiem,
kurā bija iespēja satikties, dalīties pieredzē un iedves-
moties radošiem risinājumiem turpmākajam darbam.

Uzņēmēju forumu atklāja Jaunpiebalgas novada do-
mes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, pastāstot par uz-
ņēmējdarbības situāciju Jaunpiebalgas novadā.
2018.gadā kopumā ir reģistrēti 250 uzņēmumi, no
kuriem 131 aktīvi darbojas, lielākais skaits no tiem
pēc uzņēmējdarbības tipa ir zemnieku saimniecības.
Priekšsēdētājs norādīja, ka novadā ir attīstīta lauk-
saimniecība, stabili rūpniecības uzņēmumi, kā arī
aktīvi darbojas amatnieki un mājražotāji, bet ir jā-
domā, kā veicināt uzņēmējdarbību, ņemot vērā ie-
dzīvotāju skaita samazināšanos un darbaspēka ie-
robežoto resursu.

Pirmajā foruma daļā biedrības “Zināšanu un ino-
vācijas sabiedrība” valdes priekšsēdētāja, moderato-
re, radošuma trenere Vita Brakovska uzstājās ar stās-
tījumu  “Mans praktiskais radošums produkta vērtī-
bas celšanai klienta acīs”, kā radošumu un vienkār-
šību var padarīt par pilnvērtīgu uzņēmēja sabiedroto
21.gadsimtā – izaicinājumiem un konkurences piesā-
tinātajā pasaulē.

Turpinājumā apmeklētājiem bija iespēja izvēlēties
vienu no tematiskajām – izvēles sesijām. Jaunpiebalgas
vidusskolā jauniešiem bija iespēja klausīties Vitas
Brakovskas motivējošo lekciju “Laimes lācis mīt mūs
pašos – augsim kopā ar Latviju”. Jaunpiebalgas kul-
tūras namā izstāžu zālē “Velves” noritēja sesija par ie-
spējām produktu tirgus paplašināšanai un attīstībai
Āgenskalna tirgū, kur idejas iniciators Rihards Eniks
un biedrības “Piebalgas klēts” izpilddirektore Lelde
Prūse aicināja Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas māj-

Uzņēmēju forums Jaunpiebalgā
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ražotājus un amatniekus tirgū veidot kopēju stendu,
piedāvājot savu produkciju. Lielajā zālē LLKC lau-
ku attīstības konsultante Dace Vējiņa un Cēsu rajo-
na lauku partnerības administratīvā vadītāja Dace
Melgalve pastāstīja par  aktualitātēm lauksaimnie-
cības nozarē 2019. gadā, kā arī sesijas laikā bija ie-
spēja diskutēt ar uzņēmēju, politiķi, 13. Saeimas de-
putātu Jāni Dūklavu par sev interesējošām tēmām.
Kultūras nama mazajā zālē noritēja saruna ar
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāju par no-
vada esošo situāciju un nākotnes iespējām. Šīs sesi-
jas laikā apmeklētājiem bija iespēja vairāk iepazīties
ar Piebalgas Porcelāna fabrikas sadarbībā ar
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadiem plānoto pro-
jektu “Piebalgas ainavu ceļi”, kura mērķis ir nova-
da viesiem palīdzēt sastādīt iespējami labāko, inte-
resantāko Piebalgas ceļojuma maršrutu.

Foruma otrajā daļā V. Brakovska turpināja stās-
tījumu par jaunu pieeju izmantošanu produkta pie-
vienotās vērtības celšanai, par parasto lietu neparas-
to pielietojumu un norādīja, ka

būt labākajam ir laika, rakstura, kontaktu un veik-
smes jautājums, būt atšķirīgam ir tavas drosmes jau-
tājums - lai domātu un rīkotos citādi. Lekcijas laikā
bija arī radošās nedarbnīcas – darbs komandās, kuru

laikā bija iespēja izpausties savā radošajā ideju lido-
jumā.

Noslēgumā moderatore pastāstīja par koncepciju
Jaunpiebalgas uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidē,
ko pēc novada domes iniciatīvas bija sagatavojusi. Šīs
padomes izveides mērķis būtu sekmēt uzņēmējdarbī-
bas attīstību novadā un uzturēt efektīvu dialogu starp
novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, līdz ar
to ceram uz novada uzņēmēju iniciatīvu kopā ar no-
vada domi veidot šo padomi Jaunpiebalgas novadā.

Uzņēmēju foruma laikā bija apskatāma
Jaunpiebalgas amatnieku izstāde – Lietišķās un tē-
lotājmākslas studijas “Piebaldzēni” darbi, keramikas,
koka izstrādājumi, dažādi izšuvumi, pērļošanas teh-
nikas izstrādājumi, kā arī gleznas un pat mūzikas in -
strumenti. Liels paldies visiem, kas padalījās un pa-
rādīja savus īpašos meistardarbus!

Foruma apmeklētāji bija vienisprātis, ka šāda vei-
da pasākumi ir nepieciešami un turpmāk arī jārīko,
līdz ar to domāsim, plānosim un strādāsim pie nāka-
mo pasākumu veidošanas mūsu esošajiem un topoša-
jiem mājražotājiem, amatniekiem, zemniekiem un uz-
ņēmējiem.

Signe Rupaine

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
Lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu ele-

mentu precizēšanu 2019. gadam, precizēšanas piepra-
sījumus var iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja:
* klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu pla-

tību;
* pievienot jaunus ainavas elementus; 
* no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lau-
ku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brī-
di (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks apsekota arī
dabā. Ja tā nebūs sakopta, tad netiks iekļauta lauku blo-
kā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības ap-
sekošana. 

Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu sa-
ņemšanai. 

10. aprīlī sākas Vienoto iesniegumu pieņemša-
na 2019. gada platību maksājumiem.

Seminārs piena pārraudzībā
22. martā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas novada domes

zālē AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
stacija” organizē semināru piena pārraudzībā. Maksa
par dalību 15 EUR.

Apmācības programmas saturs piena šķirņu ga-
nāmpulku pārraugiem kvalifikācijas nodrošināšanai.
Programmā:

l ganāmpulka apsaimniekošana un atražošana iz-
mantojot piena govju pārraudzības datus;

l piena pārraudzības pareiza organizēšana, aktuā-
lās prasības un jaunumi piena kvalitātes kontroles la-

boratorijā. Ciltsdarba dokumentācijā biežāk pieļautās
kļūdas, to labošana;

l piena daudzuma mērīšanas līdzekļi, to pārbaude
un pārbaudes datu ievadīšana  LDC sistēmā;

l buļļu ciltsvērtības novērtējums, vaislas buļļu izvēle
ganāmpulka atražošanai. 

Piedalās: LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopības kon-
sultante: Aija Luse;

AS Siguldas CMAS speciālisti: Maija Beča, Inita
Bedrīte, Līga Kubuliņa.

Reģistrācija no plkst. 9.30. 
Var samaksāt pasākuma vietā, saņemot kvīti.

Iespējams arī izrakstīt rēķinus, lai samaksu veiktu ar
internetbanku. Lūdzam uz kursiem ierasties savlaicī-
gi, lai varētu piereģistrēties un saņemt kursu apmak-
sas dokumentus.

Konsultācija gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanai VID

26. martā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas novada domes
ēkā 8.kabinetā notiks konsultācija saimnieciskās dar-
bības veicējiem gada ienākumu deklarācijas sagata-
vošanā un iesniegšanā VID elektroniskajā deklarē-
šanas sistēmā. Konsultēs LLKC grāmatvedības kon-
sultante Inga Ezergaile. Konsultācijas maksa 10 – 15
EUR.  Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu
29131170. 

Seminārs mežkopībā
29. martā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas novada domes

zālē seminārs mežkopībā.
Programmā:
- ES finansējuma konsultāciju projekts meža īpaš-

Lauku ziņas
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niekiem MKPC (MKPC Vecākā mežsaimniecības kon-
sultante Laila Šestakovska);

- ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2019. gadā
(Ivars Alksnītis, VMD Centrālvidzemes virsmež-
niecība);

- Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Mazā
ērgļa projekts Latvijā (Latvijas Ornitoloģijas biedrība,
Andris Dekants);

- Interesentiem - lielo ligzdu atpazīšana dabā (Latvijas
Ornitoloģijas biedrība, Andris Dekants).

11. aprīlī plkst. 10.00 Jaunpiebalgas novada domes
zālē notiks informatīvs seminārs lauksaimniekiem par
jaunumiem un izmaiņām ES atbalsta maksājumos, pie-
teikšanās kārtību platību maksājumiem 2019. gadā.
Platību maksājumu nosacījumu atbilstības ievērošana.
Piedalīsies novada domes priekšsēdētājs un LAD spe-
ciālisti.

Iedzīvotāji aicināti pieteikties braucienam uz iz-
stāžu kompleksu „Rāmava“. Lieliska iespēja 12. ap-
rīlī apmeklēt izstādi “Pavasaris 2019”, kurā būs iespēja
iegūt jaunas idejas ikdienas darbiem un dažādus prak-
tiskus risinājumus vienuviet. Interesentiem pieteikties
līdz 9. aprīlim pa tālruni: 29131170 (Dace)

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju
ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki

un vietas Jaunpiebalgas novadā
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasa-

ra darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehni-
kas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA po-
lisei. Tāpat atgādinām, ka par Valsts tehniskās uz-
raudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29284639, 25600707, e-pasts: 
priekuli@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

Dace Vējiņa
Jaunpiebalgas novada  lauku attīstības konsultante

mob. tel. 29131170

Apdz vota vieta Datums Laiks Norises vieta 
Roci 26.04. 08:30 Rocu darbn cas 
J ci 26.04. 10:00 "Kr jotava" 

Vi i 26.04. 14:00 Vi u kalns 
Jaunpiebalga 26.04. 15:30 Kaudz šu iela 9, st vlaukums 

Melnb rži 29.05. 14:30 Gaujasl u darbn cas 

Skolas ziòas
Apvienoto novadu matemāti-

kas olimpiādē 9.- 12.klasei pie-
dalījās:

Aelita Traupele (9.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.) –
atzinība, Nora Marija Misiņa
(11.kl.) – atzinība, Kristīne
Baltkaula (12.kl.), Amanda Sinka
(12.kl.). Skolotāja R. Jaksta.

Apvienoto novadu matemāti-
kas olimpiādē 5.- 8.klasei pie-
dalījās:

Ance Dārziņa (5.kl.) – 3.vieta,
Keita Anna Grīnberga (5.kl.),
Keita Rukmane (5.kl.), Raivis
Broks (7.kl.), Karlīna Lazda
(8.kl.). Skolotāja I. Bērziņa.

Apvienoto novadu ķīmijas
olimpiādē 9.-12.klasei piedalījās:

Ance Urbāne (9.kl.). Skolotāja L.
Lorence.

Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.),
Lotārs Jānis Dzenža (10.kl.),
Krista Marta Kundrate (10.kl.).
Skolotājs A. Ratiņš.

Apvienoto novadu ekonomikas
olimpiādē 11.-12.klasei piedalī-
jās:

Amanda Sinka (12.kl.), Kristīne
Baltkaula (12.kl.). Skolotāja A.
Kučinska.

Apvienoto novadu latviešu va-
lodas un literatūras olimpiādē
11.-12.klasei piedalījās:

Nora Marija Misiņa (11.kl.) – at-
zinība. Skolotāja A. Ķīķere.

Kristiāna Pogule, Amanda

Sinka, Elīna Millere (visas 12.kl.).
Skolotāja J. Glāzere.

Valsts Latviešu valodas aģen-
tūras literārajā konkursā  “Mans
bērnības stāsts” piedalījās:

Ēriks Ralfs Blaubergs (9.kl.) –
atzinība, Annija Rēdmane (9.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Kristīne Baltkaula (12.kl.) – at-
zinība, Dagnija Novicka (7.kl.).
Skolotāja J. Glāzere.

Evelīna Brikmane (6.kl.).
Skolotāja A. Ķīķere.

Apvienoto novadu ģeogrāfijas
olimpiādē 10.-12. klasēm pieda-
lījās:

Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.)
– 1.vieta. Skolotāja I. Jerumāne.

Amatas novada pašvaldības rī-
kotajā literārajā konkursā pie-
dalījās:

Līga Džīnija Rubene (8.kl.) – at-
zinība, Kate Smilga (8.kl.) – atzi-
nība, Gundega Pētersone (8.kl.)
– atzinība, Tomass Vietnieks
(8.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Bērnu radošo darbu konkursā
“Valsts policijai 100” piedalījās:

Lāsma Slaidiņa ( 8.kl.). Skolotāja
Z. Althabere.

Nacionālajā skaļās lasīša-
nas konkursā Cēsu Centrālajā
bibliotēkā piedalījās un žurnā-
lista Jāņa Gabrāna personīgo
balvu saņēma

Keita Anna Grīnberga (5.kl.).
Skolotāja V. Johansone.

Zinātniskās pētniecības hu-
manitāro un mākslas zinātņu
sekcijā darbu “Krustu veidi
Jaunpiebalgas kapsētā 19. līdz
20. gs. apbedījumos” Valmierā
aizstāvēja 

Izabella Kvecko (12.kl.).
Izvirzīta uz ZPD 43. valsts kon-
ferenci Rīgā. Darba vadītāja V.
Johansone.

Ieva Ciekurzne

Attēlā: 5. klases skolniece Keita
Anna Grīnberga Nacionālajā skaļās
lasīšanas konkursā Cēsu Centrālajā
bibliotēkā.
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Karjeras atbalsta projekts
2018./2019.m.g. 1. semestrī 9. un

12. klašu skolēniem kopā ar izaug-
smes treneri Lieni Rozenovu bija ie-
spēja papētīt katram savas prasmes,
talantus, intereses un iespējas, do-
mājot par  dzīves karjeru. 

Februārī ar tematisku 2x40 mi-
nūšu nodarbību skolā viesojās
Jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli”
speciāliste Dace Briede – Zālīte.
Auditorija - 6., 7., 8.,10., 11.klašu sko-
lēni. Nodarbību mērķis bija palīdzēt
skolēniem skaidrāk apzināties savus
talantus un ceļu uz nākotnes pro-
fesiju. Programma balstīta uz angļu
psihologa Brajena Meina izdotās
grāmatas un izveidotās programmas
„Goal Mapping” („Mērķu plānoša-
na”) metodikas, kas paredz, ka vis-
pirms ir jāsagatavo savs prāts - jā-
būt atvērtam un ar pozitīvu skatu
uz dzīvi. Nodarbībā tika interaktī-
vi izrunāti piemēri, kad, fokusējo-
ties uz konkrētu tēmu, cilvēks sāk
saredzēt iespējas un meklēt risi-
nājumus. Sekoja katra skolēna in-
dividuālais darbs pie savas karjeras
mērķu kartes aizpildīšanas. Lektore
palīdzēja labāk izplānot, ieteica ide-
jas un iespējamos risinājumus, lai
karjeras mērķu karte būtu sapro-
tama, lai to  turpmāk varētu iz-
mantot un papildināt. 

Skolēnu atsauksmes:
* Man ļoti patika. Līdz galam sap -

ratu, kas es vēlos būt – 7.kl.
* Man šīs nodarbības paliks at-

miņā, jo es gandrīz sapratu, kāda būs
mana karjeras izvēle. Man noderē-
ja piemēri no dzīves, jo, ja tādi no-
tikumi gadās ar mani, tas var palī-
dzēt izvērtēt situāciju un iespējas, kā-
das tiek dotas konkrētā gadījumā -
7.kl.

* Šī bija ļoti informatīva un pa-
mācoša stunda - 7.kl.

* Šodien es iemācījos, kā plānot
mērķi, kā to sastādīt. Padomāju, ko
vēlos. Noderēja arī stāsti no dzīves
pieredzes. Mācījos mērķtiecību - 7.kl.

* Esmu ļoti iedvesmota, ļoooooti
patika! Sapratu, izvērtēju savas kļū-
das. Spīdoša ideja nākotnei: NAV JĀ-
BAIDĀS!- 8.kl.

* Man ļoti patika. Vismaz tagad
zinu, ko pati vēlos. Ir ļoti laba sa-
jūta pēc šīm karjeras nodarbībām.
Ar prieku un smaidu var turpināt
dienu. Beidzot varēšu vecākiem at-
bildēt uz jautājumu, kur vēlos mā-
cīties tālāk - 8.kl.

Dace Briede-Zālīte par iespaidiem
mūsu skolā: „Ārkārtīgi progresīva

skola! Redzu Latvijas skolu realitā-
ti šķērsgriezumā, kas zināmā mērā
ir unikāls. Jūsu proaktīvā pieeja ir
piemērs citiem. Tad, kad atbrauc uz
skolu vizītē, ir viens, bet, kad izru-
nājas ar bērniem un redz, cik bērnos
ir ieguldīts, rodas cits priekšstats par
pedagogu un vadības paveikto. Es to
redzu – pa 9 gadiem 15 000 bērnu
mērķos esmu ieskatījusies kopā ar
savu komandu Jauniešu akadēmijā
“Pacelt Pasauli”. Skolas ļoti atšķiras,
un bērni ir spogulis skolas stratēģi-
jai un tās izpildījumam. Jaun -
piebalgas vidusskola stāv pāri dau-
dziem ar savu stratēģisko redzēju-
mu un aktīvo pieeju tās īstenošanai.
Un skolēni to pierādīja!”

Karjeras diena Rīgā 1. martā,
kad 9.- 12.klašu skolēni kopā ar kla-
šu audzinātājām iepazinās ar
turp mākās izglītības iespējām
Latvijā un ārzemēs. To visu pie-

dāvāja izglītības izstāde „Skola
2019”’ Ķīpsalā. Turpat arī Latvijas
Grāmatu izstāde 2019 ar plašu prog -
rammu. 

Vēl bija iespēja iepazīt starptau-
tisko lidostu „Rīga” un Latvijas
Universitātes jaunā akadēmiskā
cent ra Zinātņu māju un Dabas māju
Torņakalnā. Zinātņu māja atklāta ti-
kai šī gada 28.janvārī. 10.–11.kl. gru-
pa iepazinās arī ar Žaņa Lipkes mu-
zeju Ķīpsalā. 

Tas viss ESF projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.

Ulla Logina

Attēlos: nodarbību „Mērķu plā-
nošana“ vada Dace Briede – Zālīte.

Jaunpiebalgas vidusskolas grupa iz-
stādē “Skola 2019” Ķīpsalā 1.martā.
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Šī gada 14.februārī skolas  pieci skolēnu mācību uz-
ņēmumi (SMU) piedalījās reģionālajā gadatirgū  “Cits
bazārs” Gulbenē.  Skolēni piedāvāja savu saražoto pre-
ci un guva pieredzi un prasmes uzņēmējdarbībā.  Jauno
uzņēmēju piedāvājumā bija gan vannas burbuļbum-
bas, gan gredzeni, zeķes, sapņu ķērāji un ekoloģiskās
ievaskotās pārtikas iesaiņošanas drāniņas. 

Konkurence bija pietiekami liela. Tirgū savu preci
piedāvāja vairāk nekā 60 skolēnu mācību uzņēmumi.
Pasākumā pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju ko-
manda jaunos uzņēmumus vērtēja un apbalvoja  sep-
tiņās nominācijās – Sociāli atbildīgs uzņēmums,
Inovatīva biznesa ideja, Labākais stends, Labākā pār-
došanas komanda, Komerciālākais produkts, Sociālo
mediju komunikācija un Uz zināšanām balstīts pro-
dukts. Mūsu skolas mācību uzņēmums “Beauty je-
wellery”(Alise Apsīte un Ance Liliāna Lazdiņa)  iegu-
va balvu nominācijā Inovatīva biznesa ideja un uzņē-
muma SIA “Z&Z Furniture” simpātiju balvu.

9.martā Rīgā tirdzniecības centrā “Domina
Shopping” notiks pavasara gadatirgus “Cits bazārs”.
Uz šo tirgu pieteicās vairāk nekā 400 skolēnu mācī-
bu uzņēmumi no visas Latvijas skolām. Konkursa kār-
tībā žūrija atlasīja 270 labākos uzņēmumus, kas va-
rēs piedāvāt savus ražojumus un pakalpojumus. No
mūsu skolas 8 reģistrētajiem uzņēmumiem tiesības pie-
dalīties ieguva 7 skolēnu mācību uzņēmumi:

1.  “Beauty jewellery” - Ance Liliāna Lazdiņa, Alise
Anete Apsīte (7.klase) gatavo gredzenus no izlietotiem
automašīnu uzgriežņiem un adītas vilnas zeķes;

2. “Catch your dream” - Ance Rutka, Baiba Lazda
(7.klase) piedāvā pašu gatavotus sapņu ķērājus;

3. “Kokizstrādājumi”  - Emīls Markuss Morozs,
Daniels Millers (7.klase) gatavo dažādus izstrādāju-
mus no koka;

4. “Kokgriezēji” – Reinis Dravants, Rihards
Ansbergs (7.klase) izgatavo virtuves piederumus no koka
(sviesta nazīšus, lāpstiņas cepšanai);

5. “Magic  bombs” - Dagnija Novicka,  Zanda
Loginova, Tīna Rukmane, Kate Vīksna (7.klase) pie-
dāvā pašu gatavotas  vannas burbuļbumbas no da-
biskām izejvielām;

6. “be in” – Gerda Johansone, Dinija Eksto, Nikola
Karīna Karpa (7.klase) izgatavo ievaskotas batikota
auduma drāniņas produktu iesaiņošanai;

7. “Henna J&K” - Karlīna Miška, Justīne Irša (6.kla-
se) piedāvā hennas tetovējumu veidošanu pēc izvēlē-
ta zīmējuma.

Visas dienas garumā apmeklētājiem būs iespēja ne
vien apskatīt, bet arī iegādāties jauniešu radītās pre-
ces astoņās preču kategorijās – “Pakalpojumi, izklai-
de”, “Apģērbi, aksesuāri”, “Skaistumkopšana, bižutē-

rija”, “Pārtika,
preces virtuvei”,
“Elektropreces,
gaismas objekti”,
“Suvenīri, dāva-
nas, sezonas pre-
ces”, “Spēles, pre-
ces bērniem”,
“Interjera preces”.

Pasākumā pie-
redzējusi profe-
sionāļu, uzņēmē-
ju un akadēmisko
spēku komanda
jaunos uzņēmu-
mus vērtēs un
apbalvos septi-
ņās nominācijās –
Sociāli atbildīgs
uzņēmums,

Inovatīva biznesa ideja, Labākais stends, Labākā pār-
došanas komanda, Komerciālākais produkts, Sociālo
mediju komunikācija un Uz zināšanām balstīts pro-
dukts.

Skolēnu mācību uzņēmumu CITS BAZĀRS norisi-
nās LIAA projekta „Inovāciju motivācijas programma“
ietvaros sadarbībā ar “Swedbank”, “Domina Shopping”,
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departa-
mentu. Pasākumu informatīvi atbalsta laikraksts
“Diena”, portāls inbox.lv un “Dienas Bizness”.

Ceram uz labiem rezultātiem. Prieks par jauniešu
iniciatīvu un vēlmi radoši darboties, pilnveidojot sa-
vas prasmes un iemaņas. 

Vita Kļaviņa

Skolēnu mācību uzņēmumu jaunumi 
Jaunpiebalgas vidusskolā
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Mūziķu panākumi
Daugavpilī

28. februārī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas pūtēju nodaļas audzēkņi devās savu skolu
pārstāvēt starptautiskajā konkursā “Naujene Wind
2019” Daugavpilī. Konkurss noritēja divas dienas ar
līdz šim vēl nebijušu dalībnieku skaitu – 220 dalībnieku
no Latvijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas
un Krievijas. Konkursa dalībniekus, kuri tika iedalīti
trīs vecuma grupās, vērtēja starptautiska žūrija. 

Šis ir pirmais konkurss, kuru pārstāvēt mūsu skola
ieradās tik kuplā skaitā – 10 centīgi un talantīgi
audzēkņi, kuri bija apņēmušies konkursam gatavoties
ar neizmērāmu papildus darbu gan mūzikas skolā, gan
mājās. Mums izdevās! Mūsu skolas un tās audzēkņu
vārdi apbalvošanas ceremonijā izskanēja 10 reizes!
Augstāko apbalvojumu GRAND PRIX un specbalvu
savā vecuma grupā ieguva Katrīna Eihentāle (1.
flautas klase), 1. vietas mājās atveda Dārta Damroze
(1. flautas klase), Tīna Rukmane (5. flautas klase),
Lauris Normunds Kromanis (1. trompetes klase), 2.
vietas ieguva Keita Rukmane (4. flautas klase), Aleks
Bruno Kromanis (2. eifonija klase) 3. vietas nopelnīja
Kristiāna Kažociņa (3. flautas klase), Ance Dārziņa (3.
saksofona klase) un Patriks Eniks (1. saksofona klase),
Atzinību ieguva Elīna Bormane (1. trompetes klase). 

Lepnums un patiess prieks par mūsu skolas
jaunajiem censoņiem! Lieliska pieredze, nebijuši
iespaidi un gandarījuma sajūta vēl joprojām – ik dienu!
Liels paldies mūsu profesionālajām koncertmeistarēm
Ingai Eihentālei un Sabīnei Blūmai! Paldies par
ieguldīto darbu skolotājiem – Jānim Žagariņam un
Tālivaldim Narvilam! Pateicamies ikviena bērna
vecākiem par atbalstu, sapratni un līdzi dzīvošanu.
Paldies novada domei par rasto finansiālo atbalstu
mūsu jauno talantu izaugsmei! Paldies skolas
direktorei Aijai Sils par ticību un atbalstu mūsu
kuplajai komandai! Lepojamies ar savējiem!

Flautas spēles skolotāja   Aija Silakalne

Attēlā: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
pūtēju nodaļas audzēkņi  un skolotāji starptautiskajā
konkursā “Naujene Wind 2019” Daugavpilī.

“Bravo –
bravissimo!”

No 25. līdz 26. janvārim Rīgā, Latvijas Mūzikas
akadēmijā, norisinājās XXIV Latvijas mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju
konkurss. Žūrija piešķīra 38 vietas un 21diplomu.
Mūsu skolas 5. flautas klases audzēkne Tīna Rukmane
piedalījās 2 kategorijās un abās kategorijās ieguva ļoti
augstu novērtējumu. Pikolo flautu kategorijā saņēma
Diplomu (Atzinību), lielo flautu grupā ieguva 3. vietu
un tika uzaicināta 10. martā piedalīties konkursa
svinīgajā noslēguma koncertā un apbalvošanas
ceremonijā “Bravo – bravissimo”, kas notika  Latvijas
Universitātes Lielajā aulā. Tīnai bija iespēja spēlēt
brīnišķīgā Latvijas  talantīgo jauniešu koporķestrī.  

Koncerts notika divās daļās. I daļa BRAVO.
Koncertā I vietu ieguvēji kopā ar Latvijas Universitātes
pūtēju orķestri atskaņoja konkursa obligātos
skaņdarbus. Otro pirmo vietu ieguvēji atskaņoja savus
izvēles skaņdarbus ar koncertmeistariem. 

II daļa BRAVISSIMO. Tajā tika apbalvoti visus I,
II, III vietu, diplomu, speciālbalvu ieguvēji un sveikti
arī uzvarētāju skolotāji un koncertmeistari. Koncerta
II daļā muzicēja arī jauniešu koporķestris un
atskaņoja šādus skaņdarbus:

1. Peter Meechan “Land of the Living Skies”, solists
Latvijas nacionālās Operas un teātra orķestra mūziķis
Kaspars Šmits (tuba). 

2. Arthur Pryor “Variācijas Annie Laurie”, solists -
orķestra Rīga Eifoniju grupas koncertmeistars Jānis
Pusplatais.

3. Steve Hodges “Trampoline Jump”.
Priecājamies par Tīnu un viņas skolotāju – Aiju

Silakalni, kā arī koncertmeistari Ingu Eihentāli! 

Skolas direktore Aija Sila

Attēlā:
Tīna
Rukmane
XXIV
Latvijas
mūzikas
skolu 
pūšamin -
strumentu
un sitam -
instru -
mentu
izpildītāju
konkursā
Rīgā
Latvijas
Univer-
sitātē.

Mūzikas un mākslas skolā
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“Mežbrieži” atklājas brikšņaina ceļa galā, it kā no-
šķirti no pasaules, bet tos varētu i bez ceļa atrast, pēc
medus smaržas vien, ko Viļa bites vāca Tirzas pļa-
vās. Un arī pēc avenēm, kas vārījās lielajos katlos,
jo šīs ogas tejienes izcirtumos nebija nolasāmas. Un
vēl pēc Antonijas ceptās baltmaizes ar kardamonu,
kas mīksta kā villa gaidīja ciemiņus. Tā bija smar-
žu un labsirdības māja, kas staroja no Viļa sirsnības
un bitenieka baltā miera. Un došanas prieka, cie-
miņiem projām braucot. “Mežbrieži” dzīvoja pēc sa-
vas kārtības, tos maz skāra ārpuses notikumi, cik nu
par tiem pavēstīja piena vedējs, atbraucis no  Pērļa
krejotavas. Trušu cepeši, Tirzas vēdzeles un vēži, šūnu
medus ar aukstu pienu – šajā mājā nekā netrūka, te
valdīja tāda pašsaprotama kārtība, ko piešķir dabas
tuvums.

Kas gan varētu šo māju nākotni apdraudēt? Nedod
Dievs, sarkanais gailis, zibens lode, par ko šad tad
dzirdēts, gadās, ka apslīkst pļava vai izsalst dārzs,
bet tas viss vienas paaudzes laikā atjaunojams. Tikai
vienu  nošķirto māju saimnieki pat ļaunākajos mur-
gos nevarēja iedomāties - 1949.gadā sāksies viņu
Golgātas ceļš. Un neviens nekad “Mežbriežu”
Mačam neatbildēs – par ko?

Tā par “Mežbriežu” mājām raksta Vilhelma (saukts
par Vili) Mača brāļa meita Lilija Dzene savā grāmatā
“Triju aktieru dzīves savā laikā, savā dzimtā un arī
teātrī”. Jāpiemin, ka Vilhelms Mačs bija viens no
Jaunpiebalgas pagasta “Dzirkstiņu” Pētera un
Marijas Maču 12 bērnu  ģimenes dēliem, kurš
1926.gadā aizgāja iegātņos uz Liezēres pagasta
“Mežbriežiem” pie Fridriha Lēģera atraitnes
Antonijas. Antoniju (dz. Biseniece), no Jaunpiebalgas
pagasta “Vecviekšelēm” aizprecēja Fridrihs Lēģeris,
kurš mira gripas epidēmijas laikā reizē ar deviņus mē-
nešus veco meitiņu 1918.gadā.

Kara laikā, tuvojoties frontei, Mači bija spiesti do-
ties bēgļu gaitās, bet pa šo laiku “Mežbriežu” māju
nodedzināja kā traucējošu objektu frontes līnijā.
Vilhelms uzcēla mazu būcenīti ar pavardu, kur pa-
gatavot ēst, un pirmo gadu dzīvoja šķūnī, kamēr uz-
cēla mazu mājiņu.

Golgātas ceļš “Mežbriežu” Mačiem bija garš un ilgs
– 1949.gada 25.martā tēvs Vilhelms Mačs (1889 –
1974), māte Antonija Mačs (dz. Biseniece) (1891-1975)
un dēls Jānis Mačs (1931 – 1997) izsūtīti uz Amūras
apgabala Tigdas rajonu.

Sākuma gadi, tāpat kā lielākajai daļai izsūtīto, bija
ļoti grūti. Mazbērniem stāstot savas atmiņas, Antonija
minējusi, ka kādreiz nācies maizītē iejaukt tapešu līmi
kopā ar zāģu skaidām. Vilhelms kopis kolhoza zirgus.
Reizēm vajadzējis vest sienu ar zirga ragavām 30 ki-
lometru attālumā, tad pajūgam  pievienojuši vēl vie-
nas ragavas. Spēku deva tā labā sajūta, ka visi trīs
bija kopā. Jāņa jaunība un vecāku pieredze palīdzē-
ja tikt pāri dzīves grūtākajiem  brīžiem. 

Jānis, astoņpadsmitgadīgs jauneklis, bija pabeidzis
Jaunpiebalgas Draudzes skolu, viņa jaunības sapņiem
nebija lemts piepildīties, tomēr izsūtījumā Jānim iz-
devās teicami apgūt mehanizatora arodu, viņš strā-
dāja ar meža izvedēja traktoru, bija arī iemācījies un
praktizējies darbā ar dīzeļģeneratoriem. Sibīrijā gū-
tās zināšanas lieti noderēja, atgriežoties mājās un strā-
dājot Liezēres ciema kolhozā “Vienība”. Jānis Mačs
kolhozā bija viens no labākajiem mehanizatoriem, un
viņam uzticēja sarežģītākos darbus un tehniku.  

Sibīrijas zeme bija dāsna un deva lielas ražas.
Atgriežoties mājās, gurķus audzējuši pēc Sibīrijā ap-
gūtās pieredzes apaļās dobēs, kas veidotas, jaucot zir-
gu mēslus ar zemi un noklājot ar sūnām mitruma re-
gulēšanai un siltuma uzturēšanai, tās sauktas par
klumbām. Ziemā pienu uzglabājuši, to sasaldējot apa -
ļās ripās, tā bijis ērtāks lietošanai. 

Antonijas un Vilhelma laulībā  bija arī meita Ilga
(1926. 27.03. – 2015.05.01.), kura 1949.gadā jau bija
precējusies ar Augustu Ķīķeri (1920 -2018) no
“Mežāboliem” un dzīvoja pie savas vecmammas Marijas
Bisenieces Jaunpiebalgas pagasta “Vecviekšelēs”.
Jaunajā ģimenē bija divi dēli: Viesturs, divi gadi vecs,
un Jānis, vienu gadu vecs. Attāla kaimiņiene Marija
Birzuma no Druvienas “Pikiem” atcerējās izmisušo
Ilgu,  ja nu arī viņus izved, divi mazi bērniņi, kājās
vienīgās tenisa čībiņas, citu apavu nav. Taču Ilgai bija
lemts cits liktenis – pēc gada, 1950.gadā,  arestēja Ilgas
vīru Augustu. Kā jau tolaik daudziem. Skaitījās, ka
nodevis dzimteni, dienējis palīgpolicijā, šucmanis, pēc
vāciešu izdzīšanas iestājies bandītu grupējumā, lie-
tas nr. 28576. Piesprieda 10 gadus stingrā režīma dar-
ba nometnē. 10 dienas pēc vīra aresta piedzima tre-
šais Ilgas un Augusta bērniņš - meitiņa Ausma, un
tad cīņa par izdzīvošanu Ilgai sākās tepat, Latvijā. 

No represijām cieta arī Antonijas meita no pirmās
laulības: Otīlijas Klapares, (dz. Lēģere 1915.gadā) ģi-

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

Dzīves, kas saistītas ar Sibīriju
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mene. Otīlija apprecējās ar Jāni Klaparu (1913 – 1971)
no Jaunpiebalgas pagasta “Mazrempiem”. 

Otīliju kopā ar vīra tēvu Pēteri Klaparu, dzimušu
1876.gadā, izsūtīja 1949. gada 26. martā uz Tomskas
apgabala Molčanovas rajonu. Pēteris mira Sibīrijā
1954.gada 24. septembrī. Otīlija atbrīvota 1957. gada
8.jūnijā.

Otīlijas vīru Jāni Klaparu arestēja 1949.gada 10.ok-
tobrī (dienējis palīgpolicijā, bijis bandītu grupas da-
lībnieks. “Noziegumos pret padomju varu  apsūdzē-
to Latvijas iedzīvotāju rādītājs”, lietas nr. 29226,
335.lpp.). Pēc amnestijas Otīlija aizbrauca pie Jāņa
uz Omsku, un Latvijā atgriezās abi reizē. Pa vecāku
prombūtnes laiku Otīlijas un Jāņa meita Mārīte, dzi-
musi 1944.gadā, dzīvoja pie krustvecākiem Roberta
un Mildas Klapariem  “Kalna Kanāžos”.

Mači no darba nebaidījās un vēlākajos izsūtījuma
gados varēja atļauties palīdzēt meitas Ilgas ģimenei.
Bērni atcerējās no Sibīrijas sūtītās brūnā cukura stan-
gas. Kaut kas no atsūtītā tika pārsūtīts arī Ilgas vī-
ram Augustam, kurš sodu izcieta Karagandā.

1957.gadā nu jau smaga darba un gadu nastas pie-
meklētie Mačiņi atgriezās Latvijā un dažus gadus dzī-
voja pie meitas “Vecviekšelēs”, līdztekus  atjaunojot
un remontējot “Mežbriežu” saimniecības ēkas, kas
saim nieku prombūtnes laikā bija daudz cietušas. 

Un atkal katlos vārījās avenes un uz galda netrū-
ka Tirzas vēdzeļu un vēžu,  tikai Antonijai uz pleciem
gūla 68, bet Vilhelmam jau 70 gadi.

Sibīriešu himna
Aizslīd dienas pret rietiem kā spāres,
Sniega kupenas vēji vien jauc.
Tik vien sapņu man palicis pāri
Kā par tevi un sauli, mans draugs.

Drīz(i) birztalā dzeguze zvanīs,
Zilā silmalā stabulēs gans.
Vai tad atkal tu gaidīsi mani
Ievu līcī, kur sapņot sauc pans?

Sirdi krūtīs kā skanošu spietu, 
Kas ar ziedoņa vējiem grib traukt,
Tā es gadus kā mūžību cietu 
Tikai reizi lai tiktos vēl, draugs.

Dziesmas vārdu un mūzikas autori – izsūtītie
Vidzemes jaunieši, kas bija nometināti Trusovkas sov-
hozā (diemžēl konkrēts uzvārds nav zināms).
Trusovkas sovhozā no jaunpiebaldzēniem bija Ložu ģi-
mene un īsu laiciņu arī Velta Ķīķere, Hermanis Ķīķeris
un Pēteris Ķīķeris.   

Dziesmu kā izsūtīto himnu vidzemnieki izvēlējās rep-
resēto salidojumos, kuri notika no 1957. līdz 2007.ga-
dam Siguldā. Aktīva Vidzemes puses represēto kopā tu-
rētāja un saucēja bijusi aktiera Ivara Pugas mamma
Hedviga.

Atmiņās dalījās Velta Blauzde (dz. Ķīķere).

Materiālu sagatavoja Maija Ķīķere.

Latvijas vēsturē bija tādi laiki, par kuriem mēs mar-
ta mēnesī atcerēsimies vienmēr.  Tie ir: 16.marts -
Latviešu leģiona piemiņas diena un 25.marts -
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Par to
laiku notikumiem dažās epizodēs tiek runāts arī  pē-
dējo gadu nozīmīgākajā televīzijas daudzsēriju  fil-
mā „Sarkanais mežs”. Dažos vārdos atgriezīsimies pie
šiem notikumiem. 

Latviešu leģionāri, kuru cīņas iekļaujas latviešu
tautas kopējā brīvības cīņu ķēdē, 2.pasaules kara lai-
kā varonīgi cīnījās pret padomju  karaspēku, lai ne-
pieļautu otrreizējo Latvijas okupāciju. Latviešu leģionā
karoja ap 150 tūkstoši latviešu vīru un dēlu. Ap 70
tūkstošiem neatgriezās no kaujas laukiem. Latviešu
varonību šajās kaujās parāda apbalvoto skaits. Ar
Vācijas militāro augstāko apbalvoju Dzelzs krusta
Bruņinieka krustu tika apbalvoti tikai 32 ārzemnieki,
tai skaitā 12 latviešu leģionāri.  Tie bija pulkvedis
Kārlis Aperats, pulkvedis Vodemārs Veiss, pulkve-
dis Nikolajs Galdiņš, pulkvedis leitnants Voldemārs
Reinholds, kapteinis Miervaldis Ādamsons, kaptei-
nis Žanis Butkus, virsleitnants Roberts Ancāns, virs-
nieka vietnieks Žanis Ansons, virsleitnants Andrejs
Freimanis, virsleitnants Roberts Gaigals, leitnants
Alfrēds Riekstiņš un kaprālis Kārlis Sensbergs. 

Varonīgā latviešu karotāja Alfrēda Riekstiņa tra-
ģiskais dzīves gājums sasaucas ar filmas „Sarkanais
mežs” sižetu. Pēc kara viņam laimējās nokļūt Zviedrijā,
kur tālāk tika savervēts angļu izlūkdienestā.
Latvijā A. Riekstiņš 1951.gadā tika desantēts no lid-
mašīnas Sabiles apkārtnē, kur nodevības rezultātā

gāja bojā. Viņa kapa vieta nav zināma. Tā notika arī
ar citiem Latvijas patriotiem, kuri nelegāli atgriezās
dzimtenē, jo angļu izlūkdienestā bija iefiltrēta padomju
spiegu grupa ar slaveno Kimu Filbiju priekšgalā, un
šeit viņus sagaidīja jau viltus partizānu vienības. 

Pēc 1949.gada 25. marta deportācijām, kad uz
Sibīriju tika izsūtīti vairāk nekā 42 tūkstoši
Latvijas iedzīvotāju, tie, kuri spēja izglābties no de-
portācijas, papildināja  latviešu nacionālo partizānu
rindas. Arī filmā ir ietverta šāda epizode. Filmas sce-
nārija autorus, režisoru, operatoru un  producentu kon-
sultēja vēsturnieki Zigmārs Turčinskis un Inese
Dreimane, kuri vienīgie pašlaik pēta latviešu nacio-
nālo partizānu vēsturi. Filmā visi patiesie notikumi
tiek pasniegti „kino valodā”, tas ir, lai šī tēma būtu
saistoša un interesanta skatītājiem. Tas gan daļēji
atšķiras no tā, ko es no savas bērnības atceros par
meža brāļu un čekistu cīņām. 

Meža brāļu dzīve bija smaga un grūta, romantis-
ma tur bija maz. Tur bija gan pārliecība, gan šaubī-
šanās. Gan varonība gan nodevība. Bija arī mīlestī-
ba, un mežā dzima pat bērni. Viena mežabrāļa mei-
ta, no Rankas puses, vēl tagad dzīvo Rīgā. Meža brā-
ļu armijas pamats bija ap 4 tūkstoši latviešu leģio-
nāru, kuri pēc kara turpināja pretoties padomju oku-
pācijas varai ar partizānu kara metodēm. Pārējie, ap-
mēram 10 tūkstoši, bija tādi, kuri kara laikā negri-
bēja karot ne vācu, ne krievu armijās, bet gaidīja, ka
šeit nāks angļi un amerikāņi. No viņu lodēm galu ņēma
ap 400 okupācijas karaspēka virsnieku un kareivju.
Vairāk nekā 700 iznīcinātāju, bet vairāk nekā tūk-

Bija tādi laiki
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Interešu izglītība
18. 03. plkst.17. 00 lasītāju klubiņš “Lasītprieks!”

25. 03. plkst.17. 00 – domu biedru tikšanās “Teātra
afišā”.

29. 03. plkst.16. 00 – tikšanās ar Ilzi Būmani un Gunti
Gailīti grāmatas “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai
nākotne?” prezentācijā.

Baiba Logina

***

Grāmatu jaunumi
Izdevums ”Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei”

tapis ar privātu finansējumu, un starp autoriem ir et-
nogrāfs Uģis Niedre, mākslas zinātniece Inese Sirica.
Grāmatas ierosinātājs un idejas autors Ralfs Vēliņš. Lai
arī grāmata izdota Latvijas simtgades noskaņās, pro-
jekta dalībnieki uzskata, ka grāmatas vēstījums pare-
dzēts arī tūkstošgades svinībām, tādējādi uzsverot tra-
dīciju nemirstību un mūžīgo vērtību. Grāmatā atroda-
ma informācija arī par Jaunpiebalgas Lietišķās un tē-
lotājas mākslas studiju, kā arī vairākas segu fotogrā-
fijas.

Grāmatas prezentācijā Ķīpsalā Rauls Vēliņš teica:
„Gribējās iemūžināt šodien paveikto. Audējas ir unikālas
sievas. Mēnesi segu auž, bet vai to izdodas pārdot? Ar
grāmatas palīdzību iespējams izglītot jauno paaudzi.”

Etnogrāfs Uģis Niedre dalījās zināšanās, kā no māj-
ražošanas, kad auda ģimenēs savām vajadzībām, au-

šana sākās rūpnieciski, bet mākslas zinātniece Inese
Sirica atzīmēja, ka Mākslas akadēmijā tekstilmāksli-
nieki aušanu uzsāk  ar senajām stellēm.

Grāmata ir unikāla. Tajā apkopotas vairāk nekā 600
segu fotogrāfijas no 60 audēju studijām.

Vēsma Johansone

Attēlā: Ķīpsalā Latvijas Grāmatu izstādē izdevuma
”Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” atklāšanā. 

stotis netika saudzēti kā okupācijas režīma atbalstītāji.
Šajās kaujās dzīvību zaudēja arī ap  2 tūkstošiem lat-
viešu nacionālo partizānu.  No sadursmēm ar ka-
raspēka vienībām  meža brāļi gan parasti izvairījās,
cīnījās vienīgi tad, kad nonāca ielenkumā. Atšaudījās
līdz pēdējai patronai, kuru atstāja sev. 

Filmā meža brāļu bruņojumā redzam vācu parauga
šaujamieročus, tomēr mūsu pusē tiem  pamatā bija
krievu ieroči.  Vācu šaujamieročiem nevarēja dabūt
pietiekamā daudzumā munīcijas, bet krievu ieročiem
to varēja iegūt no iznīcinātājiem un miličiem. Slieķu
purva kaujas laikā, 1948.gada 6. jūlijā, kad pret 12
partizāniem tika raidīti vairāk nekā 200 padomju spec-
vienību karavīri, kuri bija bruņoti ar modernizētiem
PPŠ automātiem un Degtjareva rokas ložmetējiem,
meža brāļi varēja likt pretī tikai Kārļa Zariņa vācu
triecienšauteni  M.P.44, uz kuras bāzes krievi vēlāk
izveidoja slaveno Kalašņikova automātu. Pārējiem bija
tikai dažādas krievu parauga šautenes. 

Meža brāļu vienīgais atbalsts bija vietējie iedzīvotāji,
un viņu viedokli tie arī ņēma vērā. “Skanuļos” par des-
mitnieku bija nozīmēts bijušais latviešu sarkanais
strēlnieks Antons Teriška, kurš dzīvoja “Vidus
Skanuļu” mājās. Viņš bija labs un izpalīdzīgs cilvēks,
tikai reizēm plātījās ar savām „sarkanām” idejām.
Meža brāļi gribēja viņu nošaut, bet visi vietējie ie-
dzīvotāji pret to iebilda, un partizāni piekrita, jo ne-
gribēja pazaudēt savus atbalstītājus. Vienu ziemu
“Vidus Skanuļu” mājas šķūnī, kur dzīvoja Antons

Teriška, partizāni  pat ierīkoja savu bunkuru. Tas gan
šim cilvēkam bija liels pārdzīvojums, jo nācās iztapt
gan pagastam, gan partizāniem. Tas viņam izdevās,
un 1949.gada 25. martā no “Vecskanuļu” mājām ne-
izveda nevienu iedzīvotāju, kaut gan, vairāk vai ma-
zāk, meža brāļus tur atbalstīja visi. 

Vēl tagad meža brāļiem pārmet laupīšanu un ci-
tus grēka darbus. Tomēr tās bija tikai padomju oku-
pācijas varas darbības izraisītas sekas. Lai iznīcinātu
latviešu zemnieku saimniecības 1948.gadā, visi
“Skanuļu” iedzīvotāji tika aplikti ar tā saucamo „ku-
laku nodokli”. Tā bija tīrā laupīšana no varas puses,
jo nevienam tādas naudas nebija. Tad nu talkā nāca
meža brāļi, kuri šo naudu tādā vai citādā veidā sa-
gādāja. 

Šodien varam tikai spriest, vai aplaupīt laupītā-
ju bija liels grēks?  Par šī laika upuriem no
Jaunpiebalgas krita pa diviem desmitiem latviešu le-
ģionāru, tikpat daudz meža brāļu. No izsūtījuma ne-
atgriezās 40 mūsu novadnieki. Daļa viņu vārdu ir ie-
kalti granītā Lestenes brāļu kapos, daļa atrodami Cēsīs
Pils ielā 12, blakus vēstures ekspozīcijai „Sirdsapziņas
ugunskurs”. Kad šos vārdus ieraudzīsim viņu dzim-
tajā novadā Jaunpiebalgā? Viņi to sen ir pelnījuši, jo,
iepazīstoties ar viņu drosmi un dzimtenes mīlestību,
mēs sev varam pajautāt: “Ko man nozīmē Latvija, un
ko es varu darīt tās labā?”

Jānis Mājenieks      
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Mūsējie dziesmā un dejā
16.februārī Jaunpiebalgas kultūras namā izskanēja

koru sadziedāšanās koncerts “Caur sidraba bērzu bir-
zi”. Koncertā piedalījās jauktais koris “Rauna” (di-
riģenti - Sarma Bērziņa un Dace Ābrama), jauktais
koris “Līgatne” (Mārcis Katajs un Ilmārs Seilis) un
mūsu koris “Jaunpiebalga” (Emīls Rusovs un Māra
Vīksna). 

Koncertā skanēja dažādu komponistu skaņdarbi.
Katrs jauktais koris atšķīrās ar savu izpildījumu un
stilu, bet kopkoru dziesmu skanējums bija fantastisks,
tāpat kā koru un koncerta apmeklētāju sadziedāša-
nās. 

Par šī koncerta veiksmīgu norisi, programmu un sa-
dziedāšanos parūpējās kora “Jaunpiebalga” kordiri-
ģents Emīls Rusovs un kormeistare Māra Vīksna.

***

2.martā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” notika Cēsu ap-
riņķa deju kolektīvu koncerts “Dejas Dzirksts
Paaudzes”.  Koncertā piedalījās “Dzirnas”, “Randiņa stu-
dija” (Cēsis), “Zeperi” (Līgatne), “Virpulis”, “Jumis”, Zelta
virpulis”, “Miķelis” (Priekuļi), “Idumeja” (Straupe),
“Trejdeviņi” (Rauna), “Juveris” (Dzērbene), “Mudurainis”,
“Balga” (Vecpiebalga) un “Piebaldzēni” (Jaunpiebalga).

Koncertā tika izdejoti vairāku dzimtu stāsti. Arī mūsu
- „Piebaldzēnu” vadītājas Lāsmas Skutānes – Auziņu
dzimtas stāsts.

Mudīte Šnē
Kultūras darba organizatore
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Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā 

15. 03. plkst. 19.00 komiķa Maksima Trivaškevica
stand - up komēdija

„Humors pa latviski”.
Ieejas maksa: 2,00 EUR
16.03. plkst. 19.00 filma „Klases salidojums”.
Režisors: Andrejs Ēkis.
Galvenajās lomās: Ainārs Ančevskis, Juris Kaukulis

un Imants Strads. Filmā piedalās: Elīna Vāne, Ieva Puķe,
Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Meiers u.c.

Andreja Ēķa jaunā komēdija stāsta par trim drau-
giem, kas cenšas piemirst pusmūža nedienas, dodoties
uz klases salidojumu.

Filmas garums:1h 37 min
Ieejas maksa: 3,00 EUR
Līdz 16 gadiem neiesakām!
25. 03. plkst. 10.00 izrāde bērniem „Mana dzim-

šanas diena”.
Režisors: Armands Ekštets
Ieejas maksa: 2,00 EUR
25.03. plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda

upuru piemiņas dienai veltīts pasākums ”Šķirts
no dzimtenes un mājām”.

Dokumentāla filma ”100 gadi esības vējos”. Filmas
varoņi ir Latvijas iedzīvotāji vecumā no 100 līdz 106 ga-
diem. Filma iekļauta Nacionālās kino balvas „Lielais
Kristaps” ārpuskonkursa programmā.

30. 03. plkst. 18.00 Imanta Ziedoņa „Dzintaraino
pasaku” muzikāli izstāstīs dziedātāja  Santa Sāre
- Gerža kopā ar pianistu Ģirtu Ripu un perkusionistu
Mārci Kalniņu.

Programmā iekļautas skaistākās latviešu dziesmas
ar Imanta Ziedoņa vārdiem.

Ieejas maksa: 4,00 EUR, skolēniem un pensionāriem
3,00 EUR

6. 04. plkst. 11.00 animācijas filma „Lote un pa-
zudušie pūķi”.

Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zinātnieki, kuri
ieradušies Izgudrotāju ciemā. Viņi ir nolēmuši pieda-
līties sacensībās, kuru dalībniekiem jāsavāc pēc iespē-
jas vairāk tautasdziesmu. Abu vislielākais sapnis ir ie-
rakstīt, kā dzied mītiskais ugunsspļāvējs pūķis. Par to
padzirdējušas, Lote un viņas mazā māsiņa Rozīte no-
lemj palīdzēt zinātniekiem un piedzīvojumi var sākties!

Filmas garums:1h18min
Ieejas maksa:2,00 EUR
13. 04. plkst. 11.00 skanīgākais pavasara koncerts

”Cālis - 2019”.
21. 04. Lustīgi svinēsim Lieldienas!
26. 04. plkst. 18.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas

akadēmijas 4.kursa studentes Jutas Pūpolas  dip-
lomdarba „Dejotprieks Piebalgā” koncerts.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas 
un papildinājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai

mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un
Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.

Tālrunis sīkākai uzziņai – 26449732

Zosēnos
22. 04. Otrās Lieldienas Zosēnos! 
v Plkst. 14.00 Olu meklēšana, šūpošanās; 
v Plkst. 15.00 Lieldienu izrāde ar līdzdarboša-

nos ‘’Otiņas krāsiņas Lielā diena’’.

27. 04. Atpūtas vakars senioriem ‘’Draugu lokā
cauri laikiem’’.

“Lai  sanākam, lai uzdziedam, lai …’’
Pasākumu kuplinās:
v par labu noskaņu gādās  “Aizezeres muzikanti’’

no Kokneses;
v augi, kas aug mums līdzās. Kā atgūt dzīves-

prieku, veselību un skaistumu? 
Par Latvijas spēkpilnajiem augiem stāstīs augu

pazinēja, alternatīvās medicīnas  praktizētāja -
Solvita Kūna no Ķeguma.

Līdzi ņemt labu garastāvokli, mazu “groziņu”,
radus, draugus…

v Sveiksim šā gada pirmā ceturkšņa  jubilārus
-70, 75, 80, 85, 90…gadniekus.

Ja nepieciešams transports, zvaniet - 26538154
Vēlams pieteikties līdz 26. aprīlim:  Aina –

26615656, Ernests – 22430228, Melānija – 26694660,
Dzidra  – 26538154.
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Es tevi aicinu
Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Kad sniegpulksteņi martā ziedēt 

sāk.
Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Kur cīruļi prot dziedāt savādāk.

Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Kad Gaujas līči ievu ziedos slīkst.
Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Šeit katrs pavasari izjust drīkst.

Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Kad jāņugunis Viņķu kalnā kvēl.
Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Kur baznīcā dzird Dieva vārdu vēl.

Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Kad Rempu silā rudens elpu jūt.
Es tevi aicinu uz Jaunpiebalgu,
Kur vari meža brāļu takās būt.

Es tevi aicinu, jo skaidri zinu,
Ka citās vietās pasaulē nav tā.
Šeit senču gari pilskalnos un gravās,
Par savu tautu vienmēr nomodā.

Un, kamēr vien pār zemi saule 
spīdēs,

Pie debess velves zvaigznes nedzisīs.
Šai vietā latvju tauta mūžam dzīvos,
To jaunas audzes vienmēr nomainīs.

Slēģu Jānis 

Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra “Tagad”
atvēršana

23.februārī Gaujas ielā 4 Jaunpiebalgas Bērnu un Jauniešu iniciatīvu
centrs “Tagad” vēra vaļā durvis jaunajiem apmeklētājiem!

Turpmāk bērniem un jauniešiem būs iespēja jaunajās telpās neformā-
lā gaisotnē:

– saņemt atbalstu dažādu ideju realizēšanai;
– piedalīties Improvizācijas teātrī, trenēt uzstāšanās prasmes uz brī-

vās skatuves;
– spēlēt dažādas spēles (novuss, dārti, galda spēles u.c.), rosīties virtuvē;
– piedalīties Jam sesijās, debatēs, diskusijās, radošajās darbnīcās, meis-

tarklasēs;
– dziedāt karaoke vakaros, pie tējas pačalot ar draugiem, nākt uz kino

vakariem;
– izpausties šūšanas darbnīcā un velo meistarnīcā;
– ņemt dalību un pašiem rīkot dažādus izglītojošus, izklaidējošus un pie-

redzes apmaiņas pasākumus;
– apmeklēt lekcijas par pašizaugsmi, veselīgu dzīves veidu, dabas re-

sursu alternatīvu izmantošanu u.tml.
Izsaku pateicību par atsaucību, nesavtīgu atbalstu un veiksmīgu sadarbību

jauno telpu tapšanā jauniešiem un viņu vecākiem, Jaunpiebalgas vidus-
skolas, kultūras nama, mūzikas un mākslas skolas vadībai un personā-
lam, Jaunpiebalgas regbija kluba “Livonia” spēcīgajām rokām un visiem
citiem, kas nesavtīgi rosījās un deva, neprasot pretī! 

Par norisēm un darba laikiem informācija BJIC ”Tagad” Facebook,
Instagram kontos.

Bērni un jaunieši, gaidām jūs jaunajā mītnē ar jūsu lieliskajām
iniciatīvām!

Agnese Žogota,  BJIC ”Tagad” vadītāja
Tālr. 29347410

Pateicoties
Jaunpiebalgas vidusskolas

absolventam,
skola saņēma  grāmatu

“VENTONIA” - apkopojumu,
kas veltīts studentu 

korporācijai. 
Paldies!

Vēsma Johansone
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Par vienu cilvēku tuvāko
Tev tagad mazāk būs.
Sirds zaudēto
Līdz mūža galam neatgūs.

Skumjās esam kopā ar 
Pēteri Deni, 

no vectētiņa atvadoties!

3. klases skolēni, vecāki un
audzinātāja

No Tevis tik daudz bija ko 
gūt.

Tavas pēdas ir dziļas, 
tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā 
būt … 

Izsakām līdzjūtību Katrīnas
Krastiņas ģimenei,

vectētiņu aizsaulē pavadot!

Sprīdīšu grupiņas bērni,
vecāki, audzinātājas, auklīte

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

Līdzjūtība Adelei
Laganovskai, 

pavadot vectētiņu mūžībā!

Sprīdīšu grupiņas bērni, vecāki,
audzinātājas, auklīte

Tai dienā, kad viņš dzima,
Viens debesu gabaliņš krita, 
Un kamēr vien cilvēks dzīvo
Bij’ debess neaiztaisīta…

Valda, domās esam kopā 
ar tevi tavā grūtajā brīdī!

Audējas

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 
(reģ. Nr. 44103018793) valde

sasauc biedru kopsapulci
2019. gada 21. martā plkst. 13.00 Zosēnu pagasta pārvaldes ēkā

Darba kārtība:
1. Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu;
2. Pārskats par 2018. gadu;
3. Par Statūtu grozījumiem;
4. Par politikām un noteikumiem;
5. Par 2019. gada plānu un budžetu;
6. Citi jautājumi.

Laipni gaidīti!
Ar 2018. gada pārskatu un sapulces lēmumu projektiem var iepazī-

ties Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības telpās vai vienojoties
par citu veidu, zvanot pa tālruni 28379447, kā arī rakstot uz e-pastu:
zosenukks@inbox.lv.
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