
6  (267) 2020. gada jūnijs Jaunpiebalgas novada izdevums

Jūnijs – ziedu mēnesis
21. 06. Vasaras sākums pulksten 00.44
23. 06. Līgo diena.
24. 06. Jāņu diena.

Jūlijs – liepu mēnesis
05. 07. Kapu svētki Jaunpiebalgā.
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- Pārdomas
Maģiskais ābeļu ziedēšanas laiks

šogad liekas īpašs, baltas ziedu kupenas
ābeļu dārzos, bites un kamenes ābeļu
ziedos. Teju vai katrā mājas pagalmā
rotājas ābeles ar fantastiskajiem balti
rozīgajiem ziediem. Daudzi šo burvību
iemūžina ar skaistām bildēm un ie-
dvesmojošām idejām šī laika izbaudī-
šanā. Lai arī pie ābeļu ziedēšanas
maijā esam pieraduši, ne katru gadu
izdodas tik krāšņi izbaudīt šo laiku, jo
citus gadus gluži vienkārši ābeles zied
mazāk vai arī ziedēšanas laiks ir tik
īss, ka nemaz nepaspēj to notvert.
Vienā Latvijas vietā ābeles zied jau
pilnā krāšņumā, bet citviet redzami
tikai pumpuri.

Līdzīgi ir ar kastaņām un ceriņiem,
šī gada vēsais laiks maijā paildzināja
skaisto un smaržīgo ziedēšanas laiku,
kas turpinās vēl jūnijā. 

Ja gribas baudīt un priecāties par
ziedošo augu krāšņumu, noteikti vērts
doties uz Babītes rododendru parku
vai Dobeles ceriņu dārzu. Neaprakstāma
krāsu, smaržu burvība!

Vasara ir klāt, līdz ar to arī atvaļi-
nājumu laiks. Šovasar ir daudz un da-
žādas iespējas apceļot Latviju – gan ar
auto, gan velosipēdu, arī pārgājienos,
kā kuram labāk patīk. Internetā var
atrast dažādus piedāvājumus, piemēram,
aicinājums pārgājienos apskatīt un iz-
zināt maz zināmas Rīgas apkaimes,
tāpat arī pārgājieni Vidzemes jūrmalas
virzienā, pirms Jāņiem – gar Daugavu.
Un tā daudzos Latvijas novados. Arī
viesu nami piedāvā pavadīt laiku, at-
pūšoties skaistās, iekoptās vietās.
Tādējādi varam atbalstīt mūsu vietējos
uzņēmējus, kuru biznesu negatīvi ie-
tekmējis ārkārtējās situācijas aizliegumu
laiks. 

Daudz iespēju, daudz kas interesants,
aizraujošs, taču visam pamatā drošība,
īpaši, runājot par bērniem. Mediķu sa-
cītais šokē – bērnu slimnīcā Rīgā vienas
dienas laikā uzņemti 8 bērni, kuri
guvuši nopietnas traumas, lēkājot pa
batutiem. Un ne tikai tas, bērnu trau-
matisms vasarā pieaugot pusotru reizi,
tā cēlonis ir skrituļošana vai braukšana
ar velosipēdu bez ķiverēm, uzvedība
bērnu ballītēs un uz ielām u.tt. Vecākiem
jābūt tālredzīgiem, pasargājot savas at-
vases vasaras brīvlaikā.

Būsim veseli, piesardzīgi, apdomīgi!
Lai mums skaists, saulains, prieka
pilns vasaras saulgriežu laiks!

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 18. maija novada

domes sēdē nolemts
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada

18.maija saistošos noteikumus Nr.6 “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un
ziedojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu”.

Apstiprināt nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 4298 004
0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas
nov., LV- 4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu
4298 004 0074 atrodošās cirsmas nogabalu Nr.20; Nr.24; Nr.25; Nr.
36; Nr.37; Nr.38; Nr.28; Nr.18; Nr.7; Nr.35; Nr.32; Nr.15; Nr.4;
Nr.6; Nr.10; Nr.11; Nr.14; Nr.19; Nr.21; Nr.22; Nr.23; Nr.27 un
Nr.44 izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298 004
0077, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.,
LV- 4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298
004 0077 atrodošās cirsmas nogabalus Nr.50; Nr.33; Nr.34; Nr. 35;
Nr.32; Nr.15; Nr.14; Nr.8; Nr.4; Nr.54; Nr.10; Nr.2; Nr.1; Nr.21;
Nr.22; Nr.23; Nr.26; Nr.39; Nr.40; Nr.41; Nr.42; Nr.47; Nr.27;
Nr.28; Nr.29; Nr.36; Nr.37; Nr.45 un Nr.46 izsoles noteikumus.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Sēnītes”, kadastra Nr.4298
003 0122, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0122
– 1,1ha platībā.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Vecrempi” ar kadastra Nr.4256 014 0034, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 4256 014 0034 sadalīšanai ar
mērķi lauksaimniecības zemes atdalīšanai no meža zemes, veidojot
divus nekustamos īpašumus.

Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas Attīstības plānu
(darbības stratēģiju) 2020.-2025.gadam.

Apstiprināt Zosēnu pagasta bibliotēkas Attīstības plānu (darbības
stratēģiju) 2020.-2025.gadam.

Pieņemt Jaunpiebalgas novada domes īpašumā nekustamo
īpašumu “Saulītes – Lejas Skubiņi” ar kadastra Nr.4256 009 0101,
Jaunpiebalgas pagasts, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4256 009 0100 - 1,04 ha kopplatībā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada publisko
pārskatu.

Atsaukt pašvaldības kustamo mantu - galdnieka darbagalds (1
gab.), metināšanas taisngriezis un skrūvspīles (1 gab.) - atsavināšanu
par brīvu cenu.

Noteikt īpašumā “Vidus Rempji” ar kadastra Nr.4256 014 0016,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalītai un
izveidotai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 4256 014
0016 8001 – 0,1 ha platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – (kods 0101), ar
apbūves tiesībām.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašuma – ar kadastra
Nr.4298 900 0009, kurš sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 4298 003 0161 018 001) ar kopējo platību
50,8 m2, ar kopīpašuma domājamām 508/14182 daļām no būves
(kadastra apzīmējums 4298 003 0161 018), ar kopīpašuma
domājamām 508/14182 daļām no būves (kadastra apzīmējums
4298 003 0161 019), kurš atrodas Dzelmes iela 2 - 1, Melnbārži,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, par piedāvāto augstāko
pirkuma maksu 2700,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa,
slēdzot pirkuma līgumu ar K. Z., personas kods dzēsts.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašuma – ar kadastra
Nr.4298 900 0011, kurš sastāv no dzīvokļa Nr.3 (telpu grupas
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kadastra apzīmējums 4298 005 0119 004 003) ar
kopējo platību 33,0 m2, ar kopīpašuma domājamām
3300/27130 daļām no būves (kadastra apzīmējums
4298 005 0119 004), ar kopīpašuma domājamām
3300/27130 daļām no būves (kadastra apzīmējums
4298 005 0119 005), ar kopīpašuma domājamām
3300/27130 daļām no būves (kadastra apzīmējums
4298 005 0119 006) kurš atrodas „Straumes“ - 3,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, slēdzot
pirkuma līgumu ar K. Z., personas kods dzēsts.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim

Šāvējam atvaļinājumu no 2020.gada 21.maija līdz
2020.gada 4.jūnijam – 14 kalendārās dienas par laika
periodu no 15.11.2017. – 14.11.2018. Priekšsēdētāja
atvaļinājuma laikā no 2020.gada 21.maija līdz
2020.gada 4.jūnijam priekšsēdētāja darba pienākumus
uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniecei Lolitai Zariņai.

Izslēgt no Ētikas komisijas sastāva Madaru
Intenbergu, ievēlēt Ētikas komisijas locekļu sastāvā
Aināru Silu.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas novadā
Ar Jaunpiebalgas novada domes 18.05.2020. sēdes lē-

mumu Nr. 83 “Par Jaunpiebalgas novada domes
īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra
Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, 1. kvartāla izsoles noteikumu apstiprināšanu”
tika apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas at-
savināšanas un izsoles komisija organizē izsoli
Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošajai meža
cirsmai “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1. kvartālam:

Izsole notiks 2020.gada 30.jūnijā plkst. 10.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2020.gada 29.jūnijam plkst.
16.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 56 000,00 EUR
(piecdesmit seši tūkstoši euro 00 centi).

Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simti euro un 00
centi).

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes 18.05.2020. sēdes lē-
mumu Nr. 84 “Par Jaunpiebalgas novada domes
īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra
Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, 2. kvartāla izsoles noteikumu apstiprināšanu”
tika apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli
Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošajai meža
cirsmai “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2. kvartālam:

Izsole notiks 2020.gada 30.jūnijā plkst. 11.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2020.gada 29.jūnijam plkst.
16.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 117 000,00 EUR
(viens simts septiņpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simti euro un 00
centi).

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Vidzemes plānošanas reģions tika izsludinājis
„Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas
2020” projektu konkursu. Šogad konkursam iesniegti
pavisam 149 projektu pieteikumi.

Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija viens Valsts
Kultūras kapitāla fonda eksperts, viens Latvijas valsts
mežu eksperts un trīs Vidzemes plānošanas reģiona iz-
vēlēti eksperti, ņemot vērā konkursa nolikumā apstip-
rinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēja projektu pie-
teikumus un nolēma atbalstīt 69 projektus.

Šogad par konkursā iesniegtajiem projektiem
paralēli norisinājās arī sabiedrības balsojums. Kopumā
vietnē balso.vidzeme.lv par iesniegtajiem projektiem

tika atstātas vairāk nekā 12 300 balsis.
Jaunpiebalgas novada dome izsludinātajam

„Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas
2020” projektu konkursam iesniedza piecus pro-
jektus, un trīs tika atbalstīti un apstiprināti:

VKP_2020_24 Grāmata „100 Piebalgas tautas
dziesmas“;

VKP_2020_122 “Spēlēju, dancoju Augšvidzemē”;
VKP_2020_125 “Emīls Dārziņš dejā”.
Lai izdodas realizēt!

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu komisijas tehniskā sekretāre

Projektu konkursā atbalstītie projekti

Noslēdzas brīvpusdienu piegāde skolēniem
Līdz ar 2019./2020.mācību gada beigām 29.maijā

noslēdzās brīvpusdienu nodrošināšana izglītojamiem
ārkārtējās situācijas laikā.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Jaunpiebalgas
novada dome lēma par pusdienu piegādes organizēšanu,
lai atbalstītu ģimenes un kaut nedaudz atvieglotu

ikdienu vecākiem, ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtas situāciju, attālināto mācību procesu. 

Sākot ar 2020.gada 6.aprīli, tika uzsākta brīvpusdienu
piegāde Jaunpiebalgas novada pašvaldības administ ra   -
tīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases iz-
glītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudz-
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bērnu ģimenēm, kā arī šo ģimeņu 1,5 - 6 gadīgajiem
bērniem, kas neapmeklēja pirmskolas dežūrgrupi-
ņu.

Kopumā ar siltām pusdienām tika nodrošināti 113
bērni un visu piegādes laiku pie skolēniem nonākušas
3733 siltas pusdienu maltītes.

Skolēnu brīvpusdienu piegādi un izdali no 6.aprīļa
3 piegādes maršrutos veica Jaunpiebalgas novada
domes darbinieki, kuri siltās pusdienas, ievērojot

valstī noteiktos drošības pasākumus, piegādāja līdz
bērnu mājām.

Pateicamies visiem par sadarbību, uzņēmību
un izturību, kuri nodrošināja un iesaistījās silto
pusdienu sagatavošanā, piegādē un izdalīšanā!

Lai saulaina un skaista vasara!

Signe Rupaine

Atgādinām, ka ar Jaunpiebalgas
novada domes 2018.gada 10.jūlija
lēmumu Nr.120 (prot. Nr.7 9.§) ar
precizējumiem, kas izdarīti
25.09.2018. domes sēdē ar lēmumu
Nr.155 (protokols Nr.11; 3.§)  tika
pieņemti saistošie noteikumi “Par
ēku, ielu nosaukumu un numerācijas
plākšņu izvietošanas kārtību
Jaunpiebalgas novadā”, kas paredz,
kādā Jaunpiebalgas novada admi-
nistratīvajā teritorijā noformējamas
un izvietojamas ielu nosaukumu
un nekustamo īpašumu nosaukumu,
ēku numuru vai nosaukumu plāk-
snes un dzīvokļu numuru plāk-
snes.

Lūdzam, atbilstoši saistošajiem
noteikumiem, māju īpašniekiem
līdz 2021.gada 31.decembrim veikt
nesaredzamo (nodilusi krāsa) vai

neesošo zīmju nomaiņu vai uzstā-
dīšanu.

1. Materiāls un apdare
Cinkots skārds (1mm), presēts

reljefs, četri urbumi Ø 4mm
2. Krāsas
Pamatne – krāsu kods RAL 3004

purpurs
Apmale, teksts – balta atstarojoša

līmplēve (3M Scotchlite)
3. Fonts
Helvetica Condended Bold (hori-

zontal scale 85%)
Lielo burtu augstums 42 mm
Ciparu augstums 192 mm
Sīkāka informācija sazinoties

ar komunālās saimniecības vadī-
tāju Salvi Krūmiņu pa tālruni
29182807.

Sabiedrisko attiecību speciāliste/
Iepirkumu komisijas tehniskā 

sekretāre

Atgādinājums!

VIŅĶU KALNA SKATU TORNIS 
GAIDA APMEKLĒTĀJUS

Latvijas iepazīšana un apceļošana pavasarī sagādā
lielu prieku kā lieliem, tā maziem. Atliek vien pavērties
apkārt un redzēt, kā daba mostas, taču vislabākais skats
paveras no skatu torņa. Jaunpiebalgas novada skaisto,
pakalniem bagāto ainavu no putna lidojuma var
apskatīt, esot Viņķu kalna skatu tornī, kura celtniecība
realizēta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju“ aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas“ ietvaros, sadarbībā ar biedrību
„Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums
„Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” projekta Nr.
Nr. 16 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000020 ietvaros. 

Tālākus un tuvākus Jaunpiebalgas novada ciemiņus
tornis priecē kopš 2018.gada rudens. Tas ir iekļauts
Piebalgas Porcelāna fabrikas sadarbībā ar Vecpiebalgas
un Jaunpiebalgas novadiem projekta “Piebalgas ainavu

ceļš” maršrutā kā viens no apskates objektiem, kā arī
citos tūrisma firmu maršrutu katalogos. Viņķu kalna
skatu tornī ir organizēti putnu vērošanas pasākumi.

Ja tiek apmeklēta Piebalga, tad noteikti jāiegriežas
Viņķos, lai apskatītu torni, kas paver iespēju
pakāpties 17.8 m augstumā, kā arī aplūkot mākslinieces
Sandras Strēles latviešu zīmju un rakstu gleznojumiem
uz plaknēm.

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā un pēc tās
atcelšanas, lai ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatību,
apmeklējot Viņķu kalna skatu torni, aicinām ievērot
divu metru distanci, nepulcēties pārāk lielam cilvēku
skaitam, kā arī aicinām izvairīties no pieskaršanās
virsmām, konstrukcijas balstiem, margām u.tml., kā arī
turpināt nopietni attiekties pret visiem ierobežojumiem
un rekomendācijām, ievērojot piesardzības pasākumus
un esot atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku veselību.

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu komisijas

tehniskā sekretāre
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Lauku ziņas

Atgādinājums par platību
maksājumu pieteikumu 
iesniegšanu 2020.gadā

Platību maksājumu iesniegumus var iesniegt vēl
līdz 15.jūnijam ar samazinājuma koeficientu par
katru nokavēto dienu līdz 30.jūnijam. Ja Vienotais ie-
sniegums tiks iesniegts periodā no 2020.gada 16.jūnija
līdz 30.jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1%
samazinājums par katru nokavēto darba dienu (sama-
zinājumu sāks piemērot jau no 16.jūnija). Iesniegšana
LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Var saņemt īstermiņa 
aizdevumu no vienotā
platības maksājuma

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi,
šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu
īstermiņa aizdevums, kurš rudenī tiks dzēsts no
vienotā platības maksājuma summas. Iesniegumu īs-
termiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var ie-
sniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. augustam
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. decembrim
piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai
arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas
Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos
fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā
summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no vienotā
platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā
šādus nosacījumus:

1. īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700
eiro;

2. atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam
platības maksājumam pieteikto hektāru;

3. saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma
maksimālā summa – 100 000 eiro.

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizde-
vumu:

1. ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības
maksājumam;

2. ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis
atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites
veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, to var
izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās dek-
larēšanas sistēmā (EDS);

3. ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts at-
balstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā
pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi ietekmējusi
uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta
vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):

4. atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020.
gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā lauksaim-
niekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 pro-
centiem, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu;

5. atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020.
gada pirmajos piecos mēnešos lauksaimniekam likvi-

ditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019.
gada finanšu datiem.

Aicina pieteikties
Zemkopības ministrijas
konkursam “Sējējs 2020”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus,
jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties
lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs
2020”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne
tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības
konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs
astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss
“Sējējs” notiek 27. reizi. Ņemot vērā Covid-19
pandēmiju, visu konkursa pretendentu vērtēšana
šogad notiks attālināti.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2020” tiks vērtēti no-
minācijās – “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums
pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais
veiksmīgais zemnieks”, “Gada veiksmīgākā kopdarbība”
un “Bioloģiskā lauku saimniecība”. Pieteikumi dalībai
šajās nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos
vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauk-
saimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā
Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā
2 līdz 2020. gada 17. jūlijam, vai arī līdz 17. jūlijam
nosūta pieteikumus elektroniski uz e-pasta adresēm:
llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv   (LAD) ar
norādi vēstules mērķī “Sējējs 2020”.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās
“Rītdienas sējējs – mazpulcēns” un “Zinātne praksē
un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpul-
cēns” pieteikumus nosūta uz e-pasta adresi mazpulki@in-
box.lv līdz 2020. gada 17. jūlijam, savukārt nominācijā
“Zinātne praksē un inovācijas” – iesniedz Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā
(LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā
līdz 2020. gada 17. jūlijam.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritē-
rijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu
saistīto informāciju var “Sējējs” tīmekļvietnē
www.sejejs.lv.

Atgādinājums par
brīvprātīgā saistītā atbalsta
saņemšanu par dzīvniekiem
Ja tavā īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieki -

slaucamās govis, gaļas šķirnes liellopi, kazas vai aitas
- un vēlies saņemt kādu no brīvprātīgā saistītā
atbalsta veidiem, lūdzu, pievērs uzmanību, ka:

1) vienotajā iesniegumā jāizdara atzīme par pie-
teikšanos, lai pretendētu uz brīvprātīgo saistīto
atbalstu; atbalstu nepiešķir automātiski;

2) jāizpilda dzīvnieku reģistrācijas un apzīmēšanas
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prasības par katru lauksaimniecības dzīvnieku, arī
par to, par kuru jūs atbalstu nesaņemsiet. 

Prasības ir šādas:
l 20 dienu laikā pēc teļa piedzimšanas dzīvnieks ir

jāapzīmē, aitu un kazu apzīmēšana jāveic 30 dienu
laikā;

l 7 dienu laikā pēc notikuma Lauksaimniecības
datu centram paziņojums par jebkuru dzīvnieka pār-
vietošanu uz vai no saimniecības, kā arī par apzīmē-
šanu.

l dzīvniekiem vienmēr jābūt apzīmētiem ar divām
identiskām krotālijām; nozaudēšanas gadījumā krotālija
nekavējoties jāpasūta;

l 7 dienu laikā jāaktualizē saimniecības dzīvnieku
reģistrs par jebkuru notikumu ar dzīvnieku;

l atceries - dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas
prasību izpilde ir sasaistīta arī ar pārējo tiešmaksājumu
un lauku attīstības programmas platībmaksājumu sa-
ņemšanu – attiecīgie maksājumi var tikt samazināti
no 1 līdz pat 100% atkarībā no pieļauto pārkāpumu
būtiskuma, apmērā un ilguma.

2020.gada  lielā
lauksaimniecības skaitīšana
Šogad no 15. aprīļa līdz 22.decembrim  visā

Latvijā notiek   lauksaimniecības skaitīšana.
Lauku saimniecību īpašnieki anketu var aizpildīt
elektroniski e.csb.gov.lv vai uzņemt intervētāju savā
lauku saimniecībā. Šī statistika vajadzīga, plānojot
valsts lauku turpmāko attīstību, atbalstus utt.

Lauksaimniecības skaitīšanā no respondentiem

jautās datus, kas nav pieejami šādos administratīvajos
datu avotos: 

l Lauku atbalsta dienesta (LAD) ES Tiešo
maksājumu datubāze;

l LAD informācija par atbalstu lauku attīstībai;
l Lauksaimniecības datu centra (LDC)

Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs;
l LDC Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas

sistēma;
l LDC Novietņu infrastruktūras reģistrs.
Ja kādu iemeslu dēļ nevarat iesniegt veidlapu elek-

troniski, informāciju varat sniegt, zvanot pa tālruni
80202808, vai arī aizpildītu veidlapu nosūtīt pa pastu
uz adresi: Centrālā statistikas pārvalde, Lāčplēša iela
1, Rīga, LV-1301. 

Atbalstu un konsultācijas par 2020. gada lauksaim-
niecības skaitīšanas informācijas iesniegšanas iespējām
sniedz  arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) lauku attīstības speciālisti.

No 1. oktobra līdz 22. decembrim papildus paredzētas
telefonintervijas un intervijas klātienē. 

Uzziņas pa bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās
no plkst. 8.30 līdz 17.00 un e-pastu: ls2020@csb.gov.lv

Informācija sagatavota, pamatojoties uz SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra”,
Lauksaimniecības datu centra, Zemkopības ministrijas,
Centrālās statistikas pārvaldes un Lauku atbalsta
dienesta publicēto informāciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
T: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas

Aizvadīts 2019./ 2020. m. g. Jaunpiebalgas vidusskolas
sākumskolā, kas šogad izvērtās neparasts. Pēc
pavasara brīvdienām skolēni kopā skolā vairs nesanāca,
sākās attālinātais mācību process. Šis laiks bija izaici-
nājums skolēniem, vecākiem, audžuvecākiem un sko-
lotājām. Sākumskolēniem bija nepieciešams milzīgs
vecāku atbalsts šajā mācību procesā, viņi palīdzēja
saplā not mācību dienu, paskaidrot nesaprotamo,
nosūtīt izdarītos darbus, uzmundrināt.

Liels paldies visiem, kuri novērtēja kopīgo darbu!
Skola nav tā vieta, kur darītājs ir tikai viens cilvēks.
Paldies skolotājām par garajām darba stundām, pa-
cietību, apzinīgu sava darba veikšanu! Paldies
pirmskolas kolektīvam, atbalsta personālam par
lielajiem neikdienišķajiem darbiem! Paldies vecākiem
par līdzdalību, uzmundrinājumu un mīlestības pilnu
atbalstu bērniem! Paldies  visiem skolas darbiniekiem,
kā arī skolas ēdinātāju kolektīvam par paveikto, par
atsaucību, par vēlmi palīdzēt! 

Paldies skolēniem par mācību darba veikšanu, jo
nevienu ideju skolotājs nevar īstenot dzīvē, ja nav
skolēnu atbalsta, ja skolēni paši „ neiedegas” par kādu
lietu, nevēlas izzināt nezināmo un jauno. 

Paldies 3. klases skolniecei Gabrielai Krūzai par
rakstīto vēstuli saviem klases biedriem, kas ļauj

mums, pieaugušajiem, izprast šī laika situācijas
izjūtas no bērna skatījuma! Lūk, vēstule:

Sveika, mana mīļā 3. klase! Ir klāt pavasaris, nu
jau 19. maijs! Kā jau noprotat, tad pavisam tuvu
mācību gada izskaņa. Tas nozīmē, ka strauji tuvojas
vasaras brīvlaiks. Šogad, kā ne vienu citu gadu,
pavisam dīvaini beigsim skolu – bez laimes vēlējumiem,
bez ziedu smaržas skolā, bez silta smaida un apsveiku-
miem. Piespiedu kārtā jāmācās mājās, jo pasauli
apskāvis vīruss. Skolas durvis klusi aizvērām jau
marta vidū. Viss pēkšņi apstājās, iestājās neziņa, neiz-
pratne par tālāko.

It kā mamma stāstīja, ka nelaimē jāturas kopā,
roku rokā, bet šoreiz ir pretēji, lai glābtu pasauli,
iesaka visiem palikt mājās. Nekad  tik viegli nav bijis
glābt pasauli! Palikt mājās! Viss notiek attālināti, bet,
lai vai kā, domās esam kopā. Ja tā padomā, varbūt
nemaz tik traki nav. Mūsdienās ir ierīces, ar kurām
var sazināties dažādos veidos. Tikai tie ilgstošie
virtuālie sveicieni, balsis, smaidi šķiet ļoti mākslīgi.

Vai tu zini, kā sniedzas pretī rokas, lai jūs varētu
apskaut, iečukstēt ausīs kādu vārdu, ieskatīties jūsu
acīs un kopā pasmieties? Bet tie ir tikai mani sapņi.

Es jums katram novēlu izbaudīt vasaras brīvlaiku,
cik vien labi var. Ar piedzīvojumiem, smiekliem un

Mācību rezultāti sākumskolā
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trakulībām, bet - saprāta robežās. Lai jauka jums
vasara! Uz tikšanos septembrī!

Mācību gada noslēgumā pateicības par pozitīvu at-
tieksmi, radošumu, atbildīgu mācību darbu, par
drosmīgu izvēli izdarīt vairāk, izzināt pamatīgāk
saņēma 1.- 4. klašu skolēni.

1. klasē -  visi 27 pirmklasnieki;
2.klasē – Daniels Rihards Kozlovskis, Rūta

Muižniece, Jēkabs Muižnieks, Una Stvolkova,
Alana Ščemeļova, Adele Raģe, Kate Tirzīte,
Kristaps Smirnovs, Reinis Bundziņš, Dzintars
Montvids, Jāzeps Zivtiņš, Keita Zālīe, Gunārs
Vilnis, Niklāvs Leimanis, Edžus Kalnačs, Helēna
Jansone – Ķirse;

3. klasē –Eduards Jānis Ješkins, Endijs
Liepiņš, Arians Zirnis, Gabriela Krūza, Laimdota
Krilovska, Marta Jundze, Sofija Johansone,
Lauma Ciekurzne, Rasa Sila;

4. klasē – Ēriks Anzons, Samanta Keita
Barkāne, Elīna Bormane, Dārta Damroze, Pēteris
Denis, Patriks Eniks, Roberts Judins, Roberts
Fridrihsons, Armands Lukašēvics, Emīlija Pūcīte,
Roberts Strautnieks, Aleksa Vīķele, Anete Zirne,
Zanda Ohņevska, Alvis Siliņš, Zīle Žīgure, Egīls
Elstiņš.

Stipendiju par labiem mācību darba rezultātiem 2.
semestrī saņēma četras 4. klases skolnieces:

Samanta Keita Barkāne – vidējā atzīme 8, 7
balles, Elīna Bormane – 8, 7 balles, Emīlija Pūcīte
– 9,1 balle, Aleksa Vīķele – 8,6 balles.

2019./ 2020. m. g. trešo un ceturto klašu skolēni pie-
dalījās konkursā „ Hei, 3., 4. klašu matemātiķi!”
Visās neklātienes kārtās labus rezultātus guva
trešās klases skolnieces  Rasa Sila, Gabriela
Krūza, Laimdota Krilovska, Sofija Johansone,
Lauma Ciekurzne. Viņas bija izvirzītas arī uz klā-
tienes konkursu, bet diemžēl tas tika atcelts ārkārtas
stāvokļa dēļ.

Šogad bija paredzētas arī starpnovadu mācību
olimpiādes 2. – 4. klašu skolēniem. 12. martā vēl
paspēja savas zināšanas pierādīt 3. un 4. klašu sko-
lēni.

Iegūtie rezultāti:
3. klasē latviešu valodā: Rasa Sila – 2. vieta;

Gabriela Krūza – atzinība.
4. klasē latviešu valodā: Samanta Keita

Barkāne – 1. vieta; Emīlija Pūcīte – atzinība.
3. klasē matemātikā: Laimdota Krilovska – 2.

vieta; Sofija Johansone – atzinība.
4. klasē matemātikā: Patriks Eniks- 2. vieta,

piedalījās Teodors Raģis.
Zied ābeles. Kā negudri plaukst ceriņi un gaisā

smaržo maijpuķītes. Laiks iebridis vasarā. Jau drīz
pīsim rudzupuķu un margrietiņu vainagus, pavadīsim
Līgo vakaru. Un tad tuvosimies gladiolu un asteru
krāšņumam, kad atkal būsim skolā.

Lai jums skaista un bagāta vasara!

Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas vārdā 
Laima Upmale – Līberga un Daiga Melece

5. klase: Estere Daldere, Madars Eduards
Dāvis, Beāte Juraža, Artūrs Spirģis, Amanda
Vaščenkova, Lauma Bukša.

6. klase: Ance Dārziņa, Emīls Ērglis, Keita
Anna Grīnberga, Mikus Īvulāns, Arta Krūmiņa,
Emīls Lazda, Lita Loginova, Pēteris Loža, Keita
Rukmane, Evelīna Spirģe.

7. klase: Evelīna Brikmane, Justīne Irša,
Lelde Ješkina, Gundega Kalašinska, Mikus
Ļuļēns,  Karlīna Miška, Madara Evelīna Rappa,
Elīza Seržāne, Amanda Vītola.

8. klase: Daniela Bormane, Megija Dijpa,
Gerda Johansone, Ance Liliāna Lazdiņa, Zanda
Loginova, Nauris Kristaps Metums, Daniels
Millers, Emīls Markuss Morozs, Dagnija Novicka,
Karolīna Pogule, Tīna Rukmane, Ance Rutka,
Veronika Monika Stūriška, Vendija Traupele,
Kate Marta Vīksna.

9. klase: Annija Bedeice, Rēzija Blūma, Elena
Lana Brīvmane, Sintija Bukša, Lāsma Ciekurzne,
Karlīna Lazda, Daniela Macola, Gundega
Pētersone, Endija Romanova, Kate Katerīna
Ruņģe, Lāsma Slaidiņa, Kate Smilga, Elīna
Zariņa.

10. klase: Ēriks Ralfs Blaubergs, Sandis Pajats,
Samanta Seržāne, Gundega Tenča, Elizabete
Zariņa, Elizabete Dzenīte

11.klase: Lotārs Jānis Dzenža, Aleksandrs
Grigorjevs, Anna Marija Kārkliņa, Krista Marta
Kundrate, Elīna Elva Prīse, Samanta Terēze
Spirģe, Adrians Vīķelis.

12. klase: Nora Marija Misiņa, Karīna Azace,
Liene Zaķe, Gunda Glāzere, Kristaps Ozols.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā 

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm
2019./2020. mācību gadā

Dzejnieka F. Bārdas 140. jubilejai veltītajā radošo darbu konkursā piedalījās
Dagnija Novicka (8.kl.), Krista Marta Kundrate (11.kl.). Skolotāja J. Glāzere.
Gundega Pērsone (9.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs (10.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

J. Akurateram veltītajā sacerējumu konkursā „Mans svētdienas darbs“ piedalījās
Annija Bedeice, Kate Katerīna Ruņģe (abas 9.kl.) - izvirzītas uz finālu;
piedalījās - Elīna Zariņa, Gundega Pētersone, Kate Smilga ( visas 9.kl.),

Elizabete Zariņa, Edvīns Liberts, Vairis Orlovs ( visi 10.kl.). Skolotāja Z. Althabere.
Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) - izvirzīts uz finālu;
piedalījās - Ance Liliāna Lazdiņa (8.kl.), Lotārs Jānis Dzenža (11.kl.). Skolotāja J. Glāzere.
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Klases audzinātāja Lelde Grobiņa, Gunda Glāzere, Samanta Plinta, Kristaps Ozols, 
Alīna Krēvica, Liene Zaķe, Karīna Azace, Nora Marija Misiņa.

Kaspars Arkliņš, Annija Bedeice, Kristiāna Beķere, Dārta Berķe, Rēzija Blūma, Elena Lana
Brīvmane, Sintija Bukša, Lāsma Ciekurzne, Sāra Sabīne Grobiņa, Ginters Kozlovs, Karlīna Lazda,

Daniela Macola, Aleksa Paula Pallo, Gundega Pētersone, Raivis Rappa, Endija Romanova, 
Līga Džīnija Rubene, Kate Katerīna Ruņģe, Liāna Rusova, Lāsma Slaidiņa, Kate Smilga, 
Renārs Vietnieks, Tomass Vietnieks, Elīna Zariņa, klases audzinātāja Zane Althabere.

2019./ 2020. mācību gada 9. klases absolventi

2019./ 2020. mācību gada 12. klases absolventi
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Tas ir konkurss vidusskolēniem ar mērķi radīt
interesi un priekšstatu par satiksmes drošību
jauniešiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem, tādējādi sav-
laicīgi ieaudzinot labas uzvedības kultūru uz ceļa, lai
samazinātu jauno autovadītāju izraisīto ceļu satiksmes
negadījumu skaitu un to seku smagumu. Konkursu
“Gada jaunais autovadītājs” organizē CSDD un OCTA.

Konkurss sastāv no divām kārtām – teorētiskais
konkurss internetā un interaktīvas klātienes mācību
nodarbības. Pirmajā kārtā dalībniekiem jāizpilda
tests ar 15 jautājumiem konkursa interneta vietnē
www.gadaautovaditajs.lv Teorētisko uzdevumu vērtēšana
notiek automātiski. Noslēdzoties pirmajai kārtai,
katrs dalībnieks saņem savu sasniegumu vērtējumu –
pareizo un nepareizo atbilžu skaitu. Teorētiskās
kārtas trīsdesmit labākās klases nosaka pēc to
pārstāvju uzrādītajiem rezultātiem – dalībnieki ar
augstāko pareizi atbildēto jautājumu skaitu. Ja
diviem vai vairākiem dalībniekiem uzrādītais rezultāts
ir vienāds, tad uzvarētāju nosaka pēc īsākā atbilžu
sniegšanai patērētā laika.

Trīsdesmit labāko rezultātu īpašnieki balvā iegūst
satiksmes drošības praktiskās apmācības visai klasei
- uz skolām dodas instruktoru komanda ar frontālās
sadursmes stendu un alkohola reibumu imitējošajām
brillēm. Ikvienam dalībniekam ir iespēja drošos
apstākļos personīgi pārliecināties par drošības jostu
lietošanas nepieciešamību, kā arī apreibinošo vielu
negatīvo ietekmi uz cilvēka reakcijas un koordinācijas

spējām. Lai apmācību process būtu efektīvs, šīs tēmas
tiek apgūtas, analizējot jauniešu personisko pieredzi
ceļu satiksmē un gūstot atziņas par dažādiem iespēja-
miem apdraudējumiem praktisko paraugdemonstrējumu
un izmēģinājumu laikā.

Mēs, 11. klases kolektīvs, esam patiesi priecīgi par
šo konkursu, jo tajā piedalāmies jau otro gadu, pērn
bijām pirmajā vietā, šogad esam trešie labākie starp
visām Latvijas skolām. Atkal varējām piedzīvot, kā
droši un pareizi izkļūt no auto avārijas gadījumā.
Interesanta pieredze ar  alkohola reibumu imitējošām
brillēm. Pagājušajā gadā izmēģinājām brilles, kur rei-
buma pakāpe ir viena promile, šogad jau testējām
divu promiļu reibuma brilles. Uzliekot šādas brilles,
nācās veikt konkrētu šķēršļu joslu ar auto stūri rokās.
Apkārtējiem jautri, bet pats nesaproti, kāpēc pēkšņi
nevari noiet taisni. 

Šogad klātienes nodarbības tika organizētas,
ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus
un dezinfekcijas prasības, tāpēc esam sejas aizsarg -
maskās un cimdos. Paldies par lielisko nodarbību kon-
kursa organizatoriem!

11.klases audzinātāja Jolanta Glāzere

Attēlos: 11.klase – veiksminieki konkursā ,,Gada
jaunais autovadītājs“.

Veiksme konkursā 
,,Gada jaunais autovadītājs“
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JAUNO AUDZ K U UZ EMŠANA
JAUNPIEBALGAS

M ZIKAS UNM KSLAS SKOL

M ZIK :
Tausti instrumentu sp le – Klaviersp le, r e sp le
St gu instrumentu sp le – Vijoles sp le

St gu instrumentu sp le – it ras sp le
P šaminstrumentu sp le Flautas, Klarnetes, Saksofona,

Fagota, Trompetes, Eifonija sp le

Pirmsskolas vecuma b rnus uz em Sagatavošanas klas
no 5 gadu vecuma

VIZU LI PLASTISK S M KSLAS PROGRAMM :
Sagatavošanas klas

1. klas

PIETEIKŠAN S

Pieteikumus s tot uz e pastu: muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA SKOLAS M JAS LAP
www.jaunpiebalgasmms.lv

Iest jp rbaud jumi tiks organiz ti
no 24. l dz 28. augustam

Mūzikas un mākslas skolā
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Čaklie talcinieki
16.maijs – Lielā talkas diena Latvijā. Koronavīrusa

dēļ Zosēnu pagastā nepulcējās iedzīvotāju grupas, bet
tika talkots solo vai ģimenes variantā. Šoreiz gribas
atzīmēt jauniešu izrādīto aktivitāti. Skolēni Matīss
un Agnija Poguļi, pastaigājoties pa tuvējo mežu, bija
ievērojuši vietu, kur gadu gaitā bija sakrājusies liela
atkritumu kaudze.  Bērni paši izdomāja, ka talkas
dienā varētu šos atkritumus savākt. Un tas arī tika iz-
darīts. Agnija un Matīss savāca veselus 15 maisus ar
atkritumiem. Malači!            

Cerams, ka tā vieta, kuru bērni satīrīja, vairs
nekad netiks izmantota kā atkritumu izgāztuve. 

Pieaugušie, piedomāsim, būsim saprātīgi un atbildīgi!
Nemetīsim pudeles papīrus u.c., ejot pa meža taku no
veikala! Rādīsim bērniem labu piemēru!    Liels
paldies čaklajiem talciniekiem Matīsam un Agnijai!

Zinaida Šoldre
Zosēnu pagasta pārvaldes sekretāre - vadītāja 

Attēlā: čaklie talcinieki Matīss un Agnija Poguļi.

Maijā velobrauciens pa
Jaunpiebalgas novadu pagāja
aizraujoši! 

Maršruta ceļš vijās cauri
Jaunpiebalgas ciematam, pa
zaļo dzelzceļu, gar Gaujmalu
un z/s „Lielkrūzes“ atpūtas

vietu, caur Jēciem pāri Gaujas tiltam, gar Skrāģu
krogu - Baņutas muzeju un Kāpurkalnu, pa līkumotiem
ceļiem Zosēnos. 

Apciemojām Raimondu Dombrovski Vanagkalnā
un Kristīni Annu Pirktiņu kupolmājās, paldies par
viesmīlīgo uzņemšanu, tas velo braucējiem ļauj tuvāk
iepazīt dažādus tūrisma objektus. Visbeidzot maršrutu
noslēdzām Viņķos. 

Paldies visiem brauciena dalībniekiem, it īpaši
Inetai Elksnei un Edgaram Žīguram par vēsturiskajiem
stāstiem visa maršruta garumā!

Jaunpiebalgas Tūrisma centrs

Velobrauciens Jaunpiebalgā

Foto: Ausma Cīrulniece

Jaunpiebalgas Tūrisma centrs
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Jaunpiebalgas dzelzceļa tiltu vēsture
Turpinājums, raksta sākums avīzītes maija numurā

Ceturtais tilts

Dzelzceļa virsvalde vadījās no koncepcijas, ka
dzelzceļa tiltiem jābūt metāla vai dzelzsbetona. To
veidoja dzelzs konstrukcijā ar apakšējo brauktuvi.
Krasta balsti veidoti no piecirstiem laukakmeņiem.
Būvēts trīsdesmitajos gados. Kā jau iepriekš teikts, šo
metāla skaistuli lūžņos pārvērta 1944. gada rudenī uz
neatgriešanos bēgošie vācu okupanti.

Piektais tilts

1944. gadā sarkanarmija, atjaunodama uzarto
sliežu ceļu, pa pēdām sekoja bēgošajai vācu armijai.
Sapieri montēja gatavas koka kopnes pāri Gaujai un
atjaunoja dzelzceļa satiksmi ar Rīgu galvenokārt mili-
tāram un saimnieciskam transportam. Pasažieru
vilciena satiksme ar Rīgu notika ik pārdienas.

Sestais tilts

Sapieru celtais koka tilts, kalpodams arī vēl pēc
kara, savu uzdevumu bija izpildījis. Tamdēļ Baltijas
dzelzceļa pārvalde nolēma uzbūvēt dzelzs tiltu pēc ie-
priekšēja projekta (kā ceturtais tilts). Lai nepārtrauktu
tik svarīgo dzelzceļa satiksmi, mainīja ceļa trasi,
ierīkojot tilta augšpusē jaunu uzbērumu un sliežu
ceļu. Tilts celts 50.gadu vidū. 

Pēckara gadi. Visā stacijas apkārtnē gruvešu
kaudzes. Plašo sliežu ceļu nojauca, palika tikai divi
sliežu ceļi. 50.gadu sākumā patērētāju biedrība uzcēla

ietilpīgu noliktavu, tas viesa cerību, ka atjaunosies
senā godība, bet celtne stāv tukša. Spriež pat, ka
dzelzceļa līnija kā nerentabla slēdzama. Tad dzīvosim
kā viduslaikos.

Jāatzīst, ka ceturtā tilta laikā tika pārvadāts
visvairāk ražojumu - baļķi, zāģmateriāli, ledus vagoni
ar sviesta muciņām un siera kastēm, vagoni ar
cūkām, teļiem, aitām, vagoni ar graudiem, kartupeļiem,
malku… Visu saražoto sūtīja uz Rīgu, pēc tam tālāk
uz Rietumiem. Jaunpiebaldzēnu ražotais sviests bija
iecienīts Anglijā. 

2000. gads pienāk ar dzelzceļa satiksmes Rīga -
Pitalova likvidēšanu. Nedzīvojam kā viduslaikos, bet
studenti uz Rīgu brauc ar autobusiem, kravu pārva-
dājumi redzami ikdienā ar milzīgajām fūrēm, kas
bojā ceļu segumus. Nav arī valstsvīru solīto
uzlabojumu satiksmē Jaunpiebalga - Rīga-
Jaunpiebalga, jo varas mainījušās un nākamie par
iepriekšējo solījumiem neatbild.  Daudzu ekonomisko
apsvērumu dēļ cilvēku paliek mazāk, bet ir vēl, kas
brauc uz Rīgu mācīties, strādāt. Viss. Te jāliek daudz-
punkte…

No senās preses

Saimnieciskā darbība. 1928.gadā ar dzelzceļa trans-
portu tikai no Jaunpiebalgas pārveda 307 tonnas
sviesta, 13.283 tonnas malkas. Dēļi, plankas, baļķi,
bluķi, labība un milti, kartupeļi, lini, gaļas preces,
augļi un ogas, siens, salmi. Mazliet smaidu izraisīja
teksts- piens pie biļetēm (pieļauju, ka reizē ar biļetēm
sūtīja pienu, vajadzēja lielāku vērību).

„Kokmateriālu izvešanā labas sekmes ir Gaujenas
rajona lauksaimniecības artelim „Sarkanais Stars“.
Ik dienas darbā izbrauc pajūdznieki. No meža
cirsmām uz 20 km attālo Drustu un Piebalgas
dzelzceļa staciju krautuvēm -„Sarkanā Stara“ ļaudis
jau aizveduši vairāk nekā 600 m 3 koksnes.
Kolhoznieki Pēteris Grāpis, Alfreds Seržants, Elza
Ducena, Milda Lejiena, Jānis Podnieks, Biruta
Reimane un citi diendienā pārsniedz vešanas normas.
Virs plāna arteļa „Sarkanais Stars“ kolhoznieki sa-
gatavojuši lielāku daudzumu mežmateriālu un
ciršanu turpina. E. Teikmanis“.

Kokmateriālu izvešanas pirmrindnieki 
“Cēsu Stars”, Nr. 20(02.02.1950)

Apkopoja Vēsma Johansone.
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Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu
aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus
pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?

Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par
to liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav
šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir
lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un
atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem
peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.),
peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un
nepieciešamības gadījumā ātri piesteigties palīgā.
Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp
krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens
sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai
kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk
glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli ne-
pieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt.
Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas ie-
meslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pie-
skatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais
baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās
ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs
darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu
laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna,
var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos 
gadījumos jāzvana uz tālruni 112?

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni,
bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties
un kur ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem
ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir
notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir
jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un
kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā
iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime,
bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais
pieaugušais un jāizstāsta par notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi

apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo,
jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan
īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par
nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādi kritiskā
brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam,
bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektroierīces,
paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās
bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus,
aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav
jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi dar-
bojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un
aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties uguns-
grēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir
pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu
nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus.
Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai
kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem
kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot
ēdienu un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē
patstāvīgi.

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, 
kur plāno doties un cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni,
tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērniem regulāri
pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un
cik ilgu laiku būs prom. 

Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz
jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas
viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ,
lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes ga-
dījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna
atrašanās vietu. 

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt
pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet
viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā
pastaigu un rotaļu vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo ir
iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar
būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības prob-
lēmas un pat apdraudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu
drošības jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku
jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!

Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības

informēšanas nodaļa
Tel.: 67075871, 27899657, prese@vugd.gov.lv

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, 
kas jāpārrunā ar bērniem
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Jāņu noskaņās…
Nekur tā nelīgoja, kā līgoja Piebalgā,-
Augsti kalni, stāvas kraujas, tālu skan Jāņu dziesma…

***

Skaļi skan Līgo dziesmas Zosēniešu pagastā,-
Te dziedāja līgotāji, tālus ceļus atbraukuši…

***

Ēdiet, dzeriet, Jāņa bērni, slavējiet piebaldzēnus,-
Trekna mūsu siera šķēle, stipr(i)s miežu alutīns…

***

Jāņa zāles sataupiet līdz citam gadīnam,-
Tad būs stipra veselība, sliktas kaites nepielips…

***

Stūriem lija zelta rasa piebaldzēnu pagalmos,-
Tā nebija zelta rasa, tā bij’ Dieva svētībīna…

***

Sanāciet, ļaužu ļauži, no visām malīnām,
Te bij’ salds miežu al’s, te bij’ laba līgošana…

Ķencis

Dēliņam – Jānītim
Un atkal skanēs Līgo,
Jāņu vainagus pīs,
Ar gadskārtas smaržu tvīks meijas,
Un pāri zāļu vakars
Ar dziesmotu nemieru līs.
Ies papardes ziedu meklēt,
Tā gadiem jau darīts tas ir.
Plauks mīlas nemiers sirdīs
Kā paaudžu vēlējums.
Bet kāda vairs nebūs šais svētkos,
Kāds ozolzars vainagā skums,
Tik Līgo vakara dziesmas
Ik sētā kā svētījums būs…

Dzidra Kuzmane
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Smilšu kalnā zem dzīvības
priedēm
Nu darbi, rūpes un vasaras
dus.

Pēc Jaunpiebalgas
Dzimtsarakstu nodaļas

reģistra datiem
mūžības ceļu gājusi

Sarmīte Drulle.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību

tuviniekiem!

Lolita Petkēviča

Baiba Kalniņa-Eglīte Baiba Kalniņa-Eglīte

Paldies Dievam, ka mūs pagaidām vīruss
nav tik ļoti skāris. 

Lasām - daudziem izmisums par tuvinieku
zaudējumu, citi atveseļojušies, un tā sāpes un
prieks iet roku rokā. Tādās reizēs labi, ka
viens otru saprotam. 

Daudzi savu darbu turpina arī pandēmijas
laikā, strādā, mācās. Īpašs laiks mediķiem.
Par to daudzkārt lasījām un turpinām lasīt,
vēlot viņiem stipru veselību un izturību!

Grūts laiks aizvadīts skolēniem un skolotā-
jiem, katrai ģimenei. Vecākiem savs ikdienas

darbs, taču arī bērniem jāpalīdz mācībās un
jāgādā par to, lai visi būtu paēduši.

Paldies novada domei par lēmumu un ope-
ratīvu rīcību, paldies visiem labajiem palīgiem
- saimniecēm Ivetai un Marikai, paldies
novada domes darbiniekiem, kuri piegādāja
bērniem pusdienas uz mājām! Ir lietas, kuras
nekad nenoveco, - sirsnība un gādība! 

Vēl eksāmenu laiks, un tad jau vasara. Lai
veselība, izturība, lai rudenī atsākas ierastais
ritms!

Vēsma Johansone


