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2 (215) 2016. gada februāris Jaunpiebalgas novada izdevums

XXI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā 7. flautas

spēles klases audzēkne Elza Skutāne ieguva 
divas godalgotas vietas. 

Attēlā: skolotāja Sigita Razminoviča, Elza 
un koncertmeistare Inga Eihentāle.

Vairāk par šo notikumu lasiet 7. lpp.!

ÐAJÂ 
NU MURÂ:

*  Jaunākais novada domē

*  Lauku ziņas

*  Jaunumi skolās

*  Kultūras afiša

*  Dažādas ziņas

Februārī
19.02. Deju skolotāja Otto Vāliņa atceres koncerts.

Pelnāži Jaunpiebalgā.

20.02.   Biatlons un jautrās 
stafetes Melnbāržos 
pie pagasta pārvaldes. 

Martā

05.03. Koncerts Cālis 2016.

08.03. Starptautiskā sieviešu diena.
Šis burvīgais rīts

Šis burvīgais rīts lai ir piestarots smaidiem
kā saulītēm, siltām un mīļām kā purenes zieds.
Sievietes smaids - tas kā dievietes pieskāriens,
kā vīraks, kā vīns, kā ieejas biļete sirds visslēptākā šūnā.
Sievietes smaids Dieva pasauli izdaiļo koši.
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- Pārdomas
Tik trauksmaini ir sācies šis

gads! Gadu mijā cits citam vēlējām
laimīgu, panākumiem bagātu, ve-
selīgu gadu. Taču notikumi janvāra
sākumā risinājās ne tik labi, kā ce-
rējām. Varbūt to var skaidrot ar
zvaigžņu nelabvēlīgo stāvokli vai
ko citu. Veidojot janvāra avīzi, spē-
ju tik pierakstīt mirušos cilvēkus
mūsu novadā. Visas darāmās lie-
tas kaut kā ļoti grūti risinājās, viss
it kā stāvēja uz vietas. Un, skat,
nepagāja necik ilgs laiks, arī val-
stiskā līmenī viss nebija tā, kā va-
jadzētu – nopietni sasirga Valsts
prezidents. 

Savukārt dabā redzam itin
straujas pārmaiņas. Ieilgušais
sals ir pagājis, žēl gan, ka līdzi aiz-
nesis arī nelielo sniegu. Tādēļ jāat-
ceļ dažādi pasākumi, kurus var sa-
rīkot vienīgi uz sniega. Pētnieki no-
rāda, ka globālās sasilšanas dēļ arī
aukstās ziemas, kurām jāatkār-
tojas ik pēc 10 vai 11 gadiem, kļūst
arvien siltākas. Redzot termometrā
plus grādus janvāra beigās un feb-
ruāra sākumā, prāts nav diez cik
priecīgs. Tas tā kā par agru, lai šajā
laikā domātu un gaidītu pavasa-
ri. Protams, viss jau vēl iespējams
– gan sniegs, gan aukstums, tikai
dažu gadu ir tā, ka jau martā sa-
priecājamies par silto laiku un sau -
li, bet maijā un pat jūnijā nevaram
vien sagaidīt siltumu. 

Tiešām, ziemai neraksturīgie lai-
ka apstākļi ik gadu liek pabrīnīties
no jauna. Tagad, februārī, dienās
un arī naktīs gaisa temperatūra ir
virs nulles, taču gan Žagarkalns,
gan citi kalni aicina slēpotājus, jo
sniegs ir sapūsts, tas tik ātri ne-
nokūst, tātad, ja gribi sniegu un zie-
mas priekus baudīt, izbrienies vai
izbrauc cauri dubļiem un tiec uz
kalnu. Bet priecīgi ir ne tikai slē-
potāji, jo paaugstinājies ūdens lī-
menis upēs, to varam redzēt arī te-
pat, Gaujā, tas pats notiek citās
upēs. Tādēļ nepacietīgi kļuvuši ak-
tīvie laivotāji, lai gan viņi gan  ne-
atceras, ka februāra sākumā jelkad
būtu bijis tik augsts ūdens līmenis.

Tagad, vīrusu un gripas laikā,
pēc iespējas vairāk jāuzturas
svaigā gaisā, jālieto vitamīni,
augļi, dārzeņi. Lai veselība un prie-
cīgs prāts, domājot par pavasari!

Aija Ķīķere

2016. gada 25.janvāra 
novada domes sēdē nolemts:

Apstiprināt 2015.gada Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta iz-
pildi ar sekojošiem rādītājiem:

Ieņēmumi - 2 529233,00 EUR
Izdevumi - 2 436 444,00 EUR
Ieņēmumu pārsniegums - 92 779,00 EUR
Apstiprināt 2015.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālā budžeta

izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - 92 073,00 EUR
Izdevumi - 69 788,00 EUR
Ieņēmumu pārsniegums –22 285,00 EUR
Apstiprināt 2015.gada Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu izpildi

ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - 8522,00 EUR
Izdevumi - 8576,00 EUR
Ieņēmumu deficīts – 54,00 EUR
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 25.jan-

vāra Saistošos noteikumus Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets,
speciālais budžets un ziedojumu budžets 2016.gadam”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2016.gada 1.janvāri pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas novada domes izglītības iestā-
žu sniegtajiem pakalpojumiem.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par telpu nomas maksājumu pie-
dziņu pret parādnieku SIA “Dzīves Enerģija”, reģistrācijas Nr.40003386770,
Paula Lejiņa iela 20-37, Rīga, LV-1029, piedzenamā summa: 294,22 EUR.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus:
J. M., personas kods dzēsts, 16,58 EUR;
G. A., personas kods dzēsts, 19,04 EUR;
V. V. S., personas kods dzēsts, 11,06 EUR.
Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus:
IK “Dace Kļava”, Reģ. Nr.44102030591, 100,06 EUR.
Pilnveidot Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.ga-

dam papildināto 1.redakciju atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.
Uzņemt Jaunpiebalgas novada pašvaldības bilancē :
Nojume, Priežu iela 8, kadastra apzīmējums 4256 006 0163 009 –

platība – 52,8 m2 platībā, vērtība –179.00 EUR; saimniecības ēka,
dzelzceļa ēka 58. km, kadastra apzīmējums 4256 006 0304 005 – 55.0 m2
platībā, vērtība –274.00 EUR; pirts, dzelzceļa ēka 58. km, kadastra
apzīmējums 4256 006 0304 006 - 13.5 m2 platībā, vērtība –13.00 EUR;
šķūnis, dzelzceļa ēka 58. km, kadastra apzīmējums 4256 006 0304 007 –
42.6 m2 platībā, vērtība –136.00 EUR; šķūnis “Abrupe”, pagasta nams,
kadastra apzīmējums 4256 007 0255 002 – 85.5 m2 platībā, vērtība
–183.00 EUR; šķūnis “Pētera skola” (vecā skola), kadastra apzīmējums
4298 005 0145 002 – 132.2 m2 platībā, vērtība –169.00 EUR; šķūnis
“Gaujas krasti”, kadastra apzīmējums 4298 003 0159008 – 65.5 m2
platībā, vērtība –210.00 EUR; saimniecības ēka, Mācītājmuiža 9,
kadastra apzīmējums 4256 006 0152 008 -253.7 m2 platībā, vērtība
–1263.00 EUR.

Precizēt zemes vienību platību saskaņā ar kadastrāli uzmērītiem
zemes robežu plāniem: Gaujas iela 13B, Jaunpiebalgas pagasts, kadastra
Nr.4256 006 0401 – 0.897 ha; “Lielslieķi”, Zosēnu pagasts, kadastra
Nr.4298 004 0061 – 1.6800 ha; “Kalniņi”, Zosēnu pagasts, kadastra
Nr.4298 004 0051 – 1.0500 ha.

Zemes īpašumu “Jaunā kapsēta”, Jaunpiebalgas pagasts, sadalīt divās
zemes vienībās: zemes vienība sar kadastra Nr.4256 006 0371 – 5.8500
ha; zemes vienība ar kadastra Nr.4256 006 0252 – 0.4020 ha.

Iznomāt G. G., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4256 006 0358 – 0,78 ha platībā, Jaunpiebalga,

Novada domē
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Apstiprināti
Jaunpiebalgas novada domes

2016.gada 25. janvāra
sēdē ar lēmumu Nr.2 (protokols Nr.1; 2.§)

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais 

un ziedojumu budžets 2016. gadam”
Izdoti saskaņā ar

likumu “Par pašvaldībām” 46. pantu un 
“Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu

l Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu ieņēmumos 2285439.00 euro apmērā un sadalī-
jumu pa ieņēmuma veidiem saskaņā ar pielikumu.

l Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu izdevumos 2990200.00 euro apmērā un sadalīju-
mu pa izdevuma veidiem saskaņā ar pielikumu.

l Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes kases apgrozības līdzekļus uz 2017.gada 1.janvāri 100000.00 euro
apmērā.

l Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada dome ir tiesīga finansēt Jaunpiebalgas novada domes budžeta iestādes
un pasākumus proporcionāli ieņēmumiem, nepārsniedzot pamatbudžetā paredzētās summas.

l Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes speciālā budžeta ieņēmumu daļu 99112.00 euro apmērā un iz-
devumu daļu 116589.00 euro apmērā saskaņā ar pielikumu.

l Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes kases apgrozības līdzekļus uz 2017.gada 1.janvāri 38497.00 euro
apmērā.

l Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu 1072.00 euro
apmērā un izdevumu daļu 1306.00 euro apmērā saskaņā ar pielikumu.

l Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Laimis Šāvējs

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas
iespējām portālā www.latvija.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu por-
tālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-pakalpo-
jums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas
komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. 

E-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” nodrošina arī vairākas papildus iespējas:
apmaksāt nodokli par citai personai piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes for-
mātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi ievadāmu tekstu, piemēram,
par turpmākajiem nodokļu maksājumiem. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā 
www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.
Slēgt zemes nomas līgumu ar Ūvi Perlbahu,

personas kods dzēsts, par zemesgabala ar nosaukumu
“Asari”, kadastra Nr.4298 003 0161, daļas 0,7 ha
platībā nomu, uz tādiem pašiem noteikumiem un
nosacījumiem, kādi ir iekļauti 2010.gada 25.augusta
zemes nomas līgumā.

Slēgt zemes nomas līgumu ar VAS “Latvijas
dzelzceļš”, Reģ. Nr.40003032065, par zemes 335,00 m2
platībā nomu, kas ir daļa no zemesgabala ar kadastra
Nr.4256 006 0302, uz tādiem pašiem noteikumiem un
nosacījumiem, kādi ir iekļauti 2011.gada 16.jūnijā
zemes nomas līgumā Nr.DFG-52/9754.

Slēgt zemes nomas līgumu ar Vili Līviņu, personas
kods dzēsts, par zemesgabala Gaujas ielā 9A,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, ar kadastra Nr.4256 006 0387 0,5929 ha
platībā nomu uz zemesgabala esošās autostāvvietas
publiskai lietošanai uz tādiem pašiem noteikumiem un

nosacījumiem, kādi ir iekļauti 2010.gada 20.jūlija
zemes nomas līgumā.

Izslēgt no Jaunpiebalgas novada pašvaldības
bilances ēkas un būves, kuras faktiski privatizējuši
dzīvokļu īpašnieki.

Sakarā ar nolietošanos, norakstīt Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkas grāmatu krājuma 157 grāmatas
par summu 299,71 EUR.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim
Šāvējam atvaļinājumu no 2016.gada 16.februāra līdz
2016.gada 23.februārim – 8 kalendārās dienas par
laiku no 15.11.2013. – 14.11.2014. Priekšsēdētāja
atvaļinājuma laikā no 2016.gada 16.februāra līdz
2016.gada 23.februārim priekšsēdētāja darba
pienākumus uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniekam
Askoldam Liedskalniņam. 

Sagatavoja Anita Auziņa.



4

- 2016.gada budžets pieņemts, ko jaunu tas paredz?
- Iepriekšējā gada budžets pildījās labāk, nekā plānots,

līdz ar to, gatavojot jauno budžetu, vērtējām gan kārtē-
jās lietas, gan arī attīstībai un infrastruktūras sakārto-
šanai nepieciešamo. Rūpīgi izskatot struktūrvienību priekš-
likumus, kā arī ņemot vērā jaunā plānošanas perioda in-
vestīciju programmā ierakstītās prioritātes,  nācās veikt
daudzas korekcijas, precizēt, labot aprēķinus, lai  šī gada
plānus salāgotu ar iespējām.

Kā jau iepriekš esmu teicis,  budžetā paredzētas vai-
rākas lietas, kuras jārealizē šogad.  Galvenais – vasarā
jāpabeidz  mūzikas un mākslas skolas ēkas rekonstruk-
cija, tāpat šī iestāde jāaprīko ar nepieciešamajām mēbe-
lēm mācību procesa nodrošināšanai. 

Atbilstoši attīstības programmai darāmās lietas ir vai-
rākas. Tiklīdz būs pabeigts tehniskais projekts, varēs ķer-
ties klāt Gaujas ielas un Rūpniecības ielas gājēju celiņa re-
konstrukcijai, kas, kā mēs labi zinām, ir visai sliktā stāvoklī.
Tas būs labs ieguldījums gājēju un velobraucēju drošībai.

Noteikti  startēsim  LEADER programmā ar Viņķu kal-
na skatu torņa izveides projektu, kurā paredzēts ES līdz-
finansējums.

Ir daudzi mazāki darbi, piemēram  vidusskolas galvenajā
ēkā ēdnīcas remonts, palīgtelpu un sanitāros mezglu sa-
kārtošana sākumskolas ēkā, līdz salidojumam jānomai-
na niedru jumts muzeja ēkai.

Nodibinājums “Solis Piebalgā” gada beigās piedalījās
Labklājības ministrijas izsludinātajā iepirkumu konkursā
par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no psi-
hoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, diemžēl LM jo-
projām turpinās rezultātu vērtēšana (konkurenti iesnie-
guši sūdzību), tādēļ jāpagaida līdz 1.martam. 

Šī projekta realizācija nekādā veidā neietekmēs
Jaunpiebalgas vidusskolas darbu. Uzsveru, ka šajā pro-
grammā bērnu apmācība notiks tikai un vienīgi
Piebalgas pamatskolā, to nosaka arī programmas rea-
lizēšanas noteikumi, saturs un rehabilitācijas process.
Līdzekļi šīs iestādes uzturēšanai nebūs ņemti no paš -
valdības budžeta, bet no Labklājības ministrijas fi-
nansējuma. Otrkārt, mērķdotācijas pedagogiem nāks pa-
pildus no IZM atkarībā no bērnu skaita. Treškārt, paš -
valdības līdzfinansējums šī izglītības procesa nodrošināšanai
būs caur savstarpējiem norēķiniem no pašvaldībām, kuru
bērni šajā centrā ārstēsies. Ja runājam par dažādajiem vie-
dokļiem, kas jau izskanējuši, tad vēlreiz lūdzu, ja ir kādas
neskaidrības, nāciet uz domi un jautājiet. Iepriekšējā pe-
riodā līdz 2011.gadam sabiedrība jau bija pieņēmusi šī centra
darbību un iebildumu nebija. Centra darbības atjaunoša-
na dos ( kas atkarīgs no bērnu skaita) līdz pat 15 darba  vie-
tām un attiecīgi arī nodokļus budžetā, nebūs vajadzīgi paš -
valdības budžeta līdzekļi Piebalgas skolas ēkas uzturēša-
nā un apsargāšanā. Līdz ar to ēka būs sakopta un ap-
saimniekota. Gribētu jautāt, ko tad īsti sabiedrība vēlas:
vai pametam šo ēku izlaupīšanai un izdemolēšanai, vai strā-
dājam ar šādu programmu, kas ir finansēta no valsts bu-
džeta, vai varbūt veidojam bēgļu centru?

Runājot par citiem šogad veicamajiem darbiem, tad pēc
iedzīvotāju ierosinājuma ierīkosim apgaismojumu no sā-
kumskolas līdz Gaujas ielai gar trotuāru, kā arī no Br.
Kaudzīšu ielas līdz mūzikas un mākslas skolai. 

Kas attiecas uz kultūras sadaļu, ir izskatīts kultūras

iestāžu darba plāns, pamatā tas ir akceptēts. Ir vairākas
lietas, kas iestādēm vēl jāprecizē, arī jāstrādā pie atse-
višķu pasākumu rīkošanas, kuri nebija iekļauti darba plā-
nā, piemēram, Vispasaules bērnu aizsardzības dienas pa-
sākums, Mātes diena. 

Kā jau  zinām, šogad novadā ir divi lielie pasākumi –
2.jūlijā jaunpiebaldzēnu salidojums un vidusskolas 70 gadu
jubilejas svinības, bet 13.augustā kārtējā izstāde – ga-
datirgus “Izvēlies Piebalgu!”.

Esam guvuši iespēju sadarbībā ar Valsts policiju uz-
labot sabiedrisko kārtību pasākumos un vakara stundās.
Domāju, ka pirmie rezultāti būs redzami pēc pāris mē-
nešiem. Ar sabiedrisko kārtību saprotam ne tikai kārtī-
bu kultūras namā un ārpus tā dažādu pasākumu laikā,
bet arī vakaros vispār – kas notiek ielās, laukumos, es-
trādē. Deputāti šādu ideju atbalstīja, tad nu redzēsim, kādi
būs rezultāti.

- No 2016.gada 1.jūlija visiem suņiem, kuri to brīd
sasnieguši sešu mēnešu vecumu, jābūt iezīmētiem ar
mikroshēmu jeb čipētiem un jābūt reģistrētiem vie-
notajā mājas dzīvnieku datu bāzē. Cilvēki nav pie-
tiekami zinoši, kā jārīkojas, cik tas maksās u.tt.

- Novada domei būs noslēgts līgums ar Lauksaimniecības
datu centru, tāpēc visi suņu īpašnieki, kuru suņiem šī či-
pēšana būs veikta, varēs iesniegt datus un suņus reģis-
trēt. Mēs tad arī nodrošināsim informācijas ievadīšanu datu
bāzē. Tieši kad tas būs izdarāms, vēl nevaru pateikt, ka-
mēr līgums nav noslēgts. Tātad sākumā katram suņa saim -
niekam jāvēršas pie vetārsta, lai veiktu čipēšanu, bet tad
jānāk uz novada domi ar datiem, lai tos ievadītu vienotajā
mājdzīvnieku datu bāzē. Būsim spiesti to darīt savu ie-
dzīvotāju interesēs. Protams, jārēķinās ar attiecīgu samaksu
vetārstam, jo viņi, kā labi zinām, strādā privāti. Tāpat arī
ir paredzēta noteikta samaksa par datu ievadīšanu kopējā
reģistrā. Kas attiecas uz šo prasību par suņu čipēšanu un
reģistrāciju, tad, kā rāda līdzšinējā pieredze, kādi 30- 50
% sabiedrības to atbalsta, pārējie neliekas ne zinis par sa-
viem mīluļiem un viņu gaitām. (Precīza informācija par
čipēšanu un reģistrāciju – šīs avīzes lauku ziņās).

- Novada aktīvās atpūtas cienītāji – nūjotāji, slē-
potāji, velobraucēji- vēlas saprast, kāpēc bijušā dzelz -
ceļa vietā viss posms līdz pat Drustu pienotavai nav
izmantojams, jo ir uzlikti liegumi kādā posmā pār-
vietoties.

- Pirms diviem gadiem šo jautājumu risinājām, kon-
sultējos ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Šis liegums  ne-
attiecas uz dzelzceļa joslu, neviens zemes īpašnieks  ne-
var liegt pārvietošanos pa šo dzelzceļa joslu gājējiem, ve-
losipēdistiem, citiem sportistiem, jo katram cilvēkam ir
tiesības brīvi to izmantot, protams, te neiet runa par brauk-
šanu ar mašīnām (dzelzceļa uzbērums nav nevienā ceļu
reģistrā), to arī dzelzceļa joslas īpašnieks “Latvijas dzelz -
ceļš” neatļauj. Vēl jo vairāk – pašreiz mums, novadu ap-
vienībai – risinās jautājums par to, ka tiem novadiem, caur
kuru teritorijām iet šī dzelzceļa josla, tuvākajā laikā va-
rētu būt noslēgts līgums par dzelzceļa trases nodošanu
novadiem bezatlīdzības lietošanā – tūrisma, pastaigu, da-
žādu pasākumu rīkošanai. Līdz ar to mēs varēsim arī tie-
siski sakārtot šos krustojumus ar valsts un pašvaldības
ceļiem, uzliekot attiecīgās zīmes, norādes u.tt. Tātad aiz-
liegt kādā posmā pārvietoties pa bijušo dzelzceļa līniju ne-

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Paziņojums
Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa infor-

mē, ka sakarā ar dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prom-
būtni uz laiku, sākot no 2016.gada 1. marta, nodaļas
sniegtos pakalpojumus varēsiet saņemt Zosēnu pagasta
pārvaldē pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces
Zinaidas Šoldres (Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads). Darba laiks - katru darba die-
nu no plkst. 09.00 līdz 13.00. Pirms doties uz Zosēnu
pagasta pārvaldi, sazinieties ar dzimtsarakstu noda-
ļas vadītājas vietnieci, tālrunis: 64129837, 26600039,
e-pasts: zinaida.soldre@jaunpiebalga.lv

Vēršu uzmanību, ka saskaņā ar Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likumu un Ministru kabineta noteikumu
Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
civilstāvokļa aktu (miršanas, dzimšanas, laulību) re-
ģistrē jebkurā jums tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā.

Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem, vēršoties

Jaunpiebalgas novada domē Valsts un pašvaldību vie-
notajā klientu apkalpošanas centrā, no 2016.gada 1.mar-
ta būs iespēja aizpildīt un iesniegt iesniegumus dzim-
šanas reģistrācijas apliecinošo dokumentu saņemšanai
(atkārtota apliecība vai izziņa); miršanas reģistrācijas
apliecinošo dokumentu saņemšanai (atkārtota apliecība
vai izziņa); laulības reģistrācijas apliecinošo dokumentu
saņemšanai (atkārtota apliecība vai izziņa). Jūsu ie-
sniegtie iesniegumi tiks nosūtīti dzimtsarakstu noda-
ļas vadītājas vietniecei, kura tos sagatavos un nosūtīs
uz Jaunpiebalgas novada domi - Valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru, kur jūs tos varēsiet
arī saņemt. Iepriekš minētos iesniegumus var iespiegt
arī, izmantojot e - pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Jau iepriekš pateicos jums par sapratni un ceru, ka
mana prombūtne nevienam neradīs problēmas saņemt
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtos pakalpojumus.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Dace Bišere - Valdemiere

Ja iepriekšējās avīzes informācijā aicināju lauk-
saimniekus izvēlēties, vai 2016.gadā platībmaksājumus
pieteikt elektroniskajā sistēmā, tad šodien izvēles vairs
nav. Ir saņemta oficiāla informācija par to, ka tas būs
obligāts pasākums jau šogad, tātad šajā pavasarī pla-
tībmaksājumus papīra formātā iesniegt vairs ne-
varēs.

Lauku atbalsta dienests (LAD) rīkos izbraukumus uz
novadiem. Jaunpiebalgā un Melnbāržos tas būs 17.
februāris, lai noslēgtu elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmas (EPS) līgumus. Ja kāds nevarēs izmantot LAD
pakalpojumus 17.februārī mūsu novadā, tad to varēs iz-
darīt Vecpiebalgā, kad šāds LAD izbraukums paredzēts
marta mēnesī. Joprojām līgumu varēs noslēgt reģionālajā
pārvaldē Valmierā, Mūrmuižas ielā 18. Līgumu noslēgt
jāierodas personīgi platībmaksājumu pieteicējam vai viņa
pilnvarotai personai. 

Papildus informācija: baiba.bezdeliga@lad.gov.lv; te-
lefons 26306383 ( LAD Ziemeļvidzemes RLP Klientu ap-
kalpošanas daļa Valmierā)

Tātad, lai noslēgtu līgumu:

4 klientam LAD darbiniekam 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

4 jābūt reģistrētam e-pastam
(jānorāda e-pasta adrese);

4 vēlams zināt LAD klienta reģistrācijas 
numuru.

4 17. februārī Jaunpiebalgā no plkst.10.00
līdz 13.30

4 17. februārī Melnbāržos no plkst.13.30 
līdz 14.00.

***
Tiem lauksaimniekiem, kuru teritorijās atbalsttiesīgā

platībā ir Eiropas nozīmes zālāju biotops (lauku bloku
kartēs šīs platības iezīmētas īpaši zaļā krāsā), šogad būs
jāapgūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu
apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz astoņas stundas
ilgu apmācību par biotopu apsaimniekošanas metodēm.
To apliecinās atbilstošs dokuments, ko izdevusi valsts
izglītības informācijas sistēmā reģistrēta izglītības ie-
stāde. Mācības, domājams, notiks rudens pusē, un par
tām jums paziņos.

vienam nav tiesību. Ja tādi gadījumi ir konstatēti, tad ir
divas iespējas – vai nu rakstīt iesniegumu pašvaldībai,
vai vērsties valsts policijā.

- Novadnieks Gaidis Graudiņš esot uzdāvinājis
novadam savu kolekciju 100 000 EUR vērtībā, kā-
das ir domas, kur šī ekspozīcija varētu atrasties?

- Latviešu kultūras mecenāts Gaidis Graudiņš, dzi-
mis 1926.gadā Rankas pagasta „Kalna Pakalniešos“,
ir augstu novērtējis jaunpiebaldzēnu darbu kultūras un
vēstures vērtību saglabāšanā un tāpēc arī izteica šādu
piedāvājumu - izvietot mūsu telpās daļu no viņa kolek-
cijām. Kultūras komitejā skatījām šo jautājumu, kur  va-
rētu atvēlēt vietu šai ekspozīcijai. Kultūras darbiniekiem
ir dots uzdevums pārdomāt telpu izvietojumu. Saprotam,
ka to mums ir tik, cik ir, neko jaunu jau klāt nebūvē-

sim. Domāju, ka tuvākā mēneša laikā būs skaidrs šis jau-
tājums. Kolekcija ir ļoti plaša – gleznas, mēbeles, pulk-
steņi, trauki.

Pēc manām domām, to būtu iespējams izvietot “Velvēs”,
to saprātīgi izmantojot. Taču precīzi pateikt šobrīd ne-
varu. Ik brīdi jau dzirdam, ka mums telpu ir par maz,
visiem vajadzīgas arī noliktavas – mākslas skolai, kul-
tūras namam. Tā tomēr ir katras iestādes vadītāja at-
bildība par lietām, kuras patiešām vajadzīgas, bet ku-
ras nav jāglabā. Ir milzum daudz mantu, kuras netiks
izmantotas, bet tomēr tiek uzglabātas. Jādomā, jāizvērtē,
kas nepieciešamas, bet liekais jānodod atkritumu ap-
saimniekotājiem. 

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Lauku ziòas
Aktuāla informācija lauksaimniekiem

Par platībmaksājumu pieteikšanu 2016.gadā



6

Par suņu reģistrēšanas kārtību
Jaunpiebalgas novadā

MK noteikumi Nr. 491. par mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrēšanas kārtību nosaka, ka no 2016. gada 1.jū-
lija visiem suņiem jābūt implantētai mikroshēmai un
reģistrētiem valstī vienotajā informācijas sistēmā –
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē. 

Jaunpiebalgas novadā suņu čipēšanu (mikroshēmas
implantēšanu) veic veterinārārste Anna Mackeviča (mob.
29409709). Anna ir arī noslēgusi līgumu ar Lauksaim -
niecības datu centru par tiesībām reģistrēt suņus vie-
notajā datu bāzē. Šis ir labākais piedāvājums mūsu no-
vadā, jo sniedz pilnu pakalpojumu komplektu – suņu
vakcinēšanu pret trakumsērgu, potēšanas apliecības iz-
sniegšanu, mikroshēmas implantēšanu, kā arī suņu re-
ģistrēšanu vienotajā datu bāzē. Tas viss ir maksas pa-
kalpojums ( apmēram 25,- EUR).

Suņu reģistrācijas pakalpojumu varēs saņemt arī paš -
valdībā, tikai nosacījums, ka sunim jābūt čipētam un
samaksātai nodevai par suņa reģistrāciju, kā arī jāuz-
rāda personu apliecinošs dokuments un suņa potē-
šanas apliecība, kur redzama informācija par to, ka
suns čipēts. Pēc LDC cenrāža maksa par reģistrāci-
ju ir  7.11 EUR. Norēķināties var, veicot samaksu in-

ternetbankā, kā arī izmantojot banku vai pasta no-
daļu pakalpojumus.

Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs 
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rē-

ķina numurs vai pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds
un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un re-
ģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek veikta samaksa.

No 2016.gada 1.jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa
atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu im-
plantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubā-
zē uz atsavinātāja vārda.

Naudas sods par suņa nereģistrēšanu: fiziskajām per-
sonām  7 – 210 eiro (atkārtoti 210 -350 eiro), bet juridis-
kajām personām 15 – 350 eiro (atkārtoti  350 – 700 eiro). 

Kontroli par šo noteikumu izpildi veic Pārtikas un ve-
terinārais dienests un vietējā pašvaldība.

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante 

Maija Ķīķere. 

Apvienoto novadu latviešu valodas 
un literatūras olimpiāde

Kristiāna Annija Spirģe (10.kl.) – 1.vieta,
Sabīne Ābelniece (10.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.

Edgars Dapševičs (12.kl.) – 3.vieta, Dāvis Černovs
(12.kl.).  Skolotāja J. Glāzere. 

Alise Lazdiņa (11.kl. ) – atzinība. Skolotāja Z.
Althabere.

R. Mūkam veltītais Vislatvijas 
radošo darbu konkurss 

Amanda Zariņa (11.kl.) – 2.vieta, Sofija Novicka
(9.kl.) – atzinība, Sandra Dana Radvinskaite (9.kl.)
– atzinība. Skolotāja Z. Althabere.

Viktorija Brikmane (9.kl.) – atzinība, Elizabete
Zariņa (6.kl.) – atzinība. Skolotāja J. Glāzere.

Kristiāna Annija Spirģe (10.kl.). Skolotāja A.
Ķīķere.

Valsts bioloģijas olimpiāde Rīgā

Sofija Novicka (9.kl.) – 2.vieta, Rītavs Žīgurs (9.kl.).
Skolotāja D. Rubene.

Apvienoto novadu krievu valodas 
olimpiāde

Aleksandrs Grigorjevs (7.kl.) – 1.vieta, Elīna
Millere (9.kl.) – atzinība, Zorjana Horobraja (12.kl.)
– 3.vieta.

Liene Zaķe (8.kl.), Viktorija Brikmane (9.kl.),
Jūlija Postolati (10.kl.), Roberts Ruško (10.kl.), Alise
Lazdiņa (11.kl.), Ivanda Keiša (11.kl.), Edgars
Dapševičs (12.kl.). Skolotāja I. Balode.

Apvienoto novadu latviešu valodas 
un literatūras olimpiāde
Kristiāna Pogule (9.kl.) – 1.vieta, Agija Ābelniece

(9.kl.), Kristīne Baltkaula (9.kl.). Skolotāja J.
Glāzere.

Sofija Novicka (9.kl.) – atzinība. Skolotāja Z.
Althabere.

Karīna Azace (8.kl.), Nora Marija Misiņa (8.kl.).
Skolotāja A. Ķīķere.

Apvienoto novadu fizikas olimpiāde
Harads Šrēders (9.kl.) – 2.vieta, Edgars

Dapševičs (12.kl.) – 2.vieta, Kristiāna Pogule (9.kl.),
Alise Lazdiņa (11.kl.), Salvis Pajats (12.kl.).
Skolotāja L. Lorence.

TV konkurss “Gudrs, vēl gudrāks” 
Piedalījās Roberts Brikmanis (11.kl.). Dalībnieka

skolotāja I. Elksne.

Apvienoto novadu  9. – 12. klašu 
matemātikas olimpiāde
Kristīne Baltkaula (9.kl.) – 3. vieta. Skolotājas R.

Jaksta, I. Bērziņa.

Saeimas izsludinātais Vislatvijas 
konkurss  “Kāds ir Tavs hobijs?” 
Amanda Zariņa (11.kl.) iekļuva to 4 jauniešu vidū,

kuriem tika dota iespēja parādīt savu hobiju 6.jaunie-
šu Saeimas uzaicinājuma video.

Arnis Ratiņš

Skolas ziòas
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19.janvārī Barikāžu dalībnieku at-
ceres dienā Jaunpiebalgas vidusskolā
darba kārtība tika organizēta citā-
di nekā ierasts. 

Skolēniem bija tikšanās un saru-
nas ar barikāžu dalībnieku Māri
Niklasu, Piebalgas Latviešu biedrī-
bas priekšsēdētāju Jāni Mājenieku
un lektoru, teoloģijas doktoru Gunti
Kalmi. 

Pēc tam ar garu skolas zvana sig-
nālu visi tika aicināti skolas pagal-

mā, kur dega divi lieli ugunskuri.
Jaunsargu vadītājs Aivars Ontužāns

ar skolas jaunsargu komandu aiz-
dedza astoņas piemiņas ugunis ba-
rikāžu laikā bojā gājušajiem. Pie

ugunskuriem pulcējās skolēni, sko-
lotāji, skolas darbinieki, pensionāri,
šīs dienas skolas viesi. Jauniešu cen-
tra vadītāja Lelde Grobiņa aicināja
veidot krāsotā sniega veltījumu. Tad
arī skolas saimnieks Dainis Šulcs ar
savu darba grupu dalīja visiem pa-
sākuma dalībniekiem biezputru ( bija
ļoti garšīga) un tēju. 

Ineta Elksne

Attēlos: skolēni, skolotāji, jaun-
sargi skolas sporta laukumā pie lie-
lā ugunskura.

Jaunsargu vadītājs Aivars
Ontužāns ar skolas jaunsargu ko-
mandu aizdedza astoņus piemiņas
ugunskurus barikāžu laikā bojā gā-
jušajiem.

Foto: Vēsma Johansone

Barikādēm - 25

Mūzikas skolā
Jaunais gads mūzikas skolā ir iesācies ļoti darbīgs

un notikumiem bagāts. 
7. janvārī mūzikas programmu audzēkņi ar kon-

certu priecēja Gatartas pansionāta iedzīvotājus.
Koncertā piedalījās klavierspēles klases audzēkņi – Ance,
Liliāna Lazdiņa (2. kl.), Kate Smilga (5. kl.), Kristaps
Eihentāls (7. kl.), Samanta Eihentāle (8. kl.), Liene Zaķe
(8. kl.), saksofona spēles klases audzēknis – Ernests
Damroze (5. kl.), flautas spēles klases audzēkņi –
Kristiāna Kažociņa (1. kl.), Keita Rukmane (2. kl.), Lelde
Ješkina (2. kl.), flautu duets – Ance Urbāne (4. kl.) un
Elizabete Zariņa (5. kl.), kā arī vokālais ansamblis „Ža-
gariņi”. Paldies skolotājiem par audzēkņu gatavošanu
koncertam un pansionāta darbiniekiem par viesmīlīgo
uzņemšanu!

22. janvārī 5. ģitāras spēles klases audzēknis Adrians
Vīķelis pārstāvēja skolu Latvijas profesionālās ievir-
zes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu
izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras
spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Cēsu mūzikas
vidusskolā, ieguva godpilno 2. vietu un ir izvirzīts uz
konkursa finālu Rīgā. Paldies skolotājam Jānim Ža-
gariņam!

27. janvārī 5. klavieru klases audzēkne Kate Smilga
piedalījās 21. Starptautiskajā Pianistu konkursā
Valmierā. Paldies skolotājai Ingai Eihentālei!

No 29. – 31. janvārim Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzi-
kas skolā notika XXI Latvijas mūzikas skolu pūšam -

Attēlā: Elza Skutāne pēc veiksmīgās dalības kon-
kursā.
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instrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju kon-
kurss, kurā piedalījās 7. flautas spēles klases audzēkne
Elza Skutāne. Elza piedalījās veselās divās kategori-
jās un ieguva godalgotas vietas abās no tām: Pikolo flau-
ta – 2. vieta un Lielā flauta – 2. vieta. Elzu konkur-
sam gatavoja skolotāja Sigita Razminoviča un koncert -
meistare Inga Eihentāle. Apsveicam! 

Elza Skutāne jau daudzkārt piedalījusies dažādos
konkursos, gūstot atzīstamus panākumus, muzicēju-
si kopā ar Vidzemes kamerorķestri. Lūk, ko meitene
pastāsta: “Piedalīties konkursos – tas ir liels piedzī-
vojums, taču prasa arī nopietnu gatavošanos, ko re-
tais var izturēt. Ir jāiegulda patiešām liels darbs, jā-

vingrinās arī tad, kad sāp rokas un kājas, jo stundām
ilgi ir jāstāv un jāspēlē. Taču varu teikt, ka rezultāts
ir tā vērts. 

Protams, pārdzīvoju, ja man kaut kas nesanāk, tad
nolaižas rokas un neko vairs negribas darīt. Tomēr mani
arvien kāds pamatīgi sapurina, uzmundrina, un atkal
daru tālāk. Kad konkursā esmu uz skatuves, cenšos iz-
baudīt šo mirkli, spēlēt tā, kā man pašai patīk. Visu daru
ar prieku, jo citādi jau nav jēgas tam, ko dari. Mūzika,
liekas, tad nāk no tevis pašas, bet tas notiek tikai tad,
ja  muzicē ar prieku - tu mīli to, ko dari.”

Direktore Aija Sila

Pagājušā mēneša 16. dienā mēs, grupa atmodas lai-
ka aktīvistu, barikāžu dalībnieku un jaunsargu no
Jaunpiebalgas un Zosena devāmies uz Rīgu, lai Ķīpsalas
hallē piedalītos barikāžu atceres pasākumā „Bulvārī brī-
vība”.  Priecēja tas, ka puse no mūsu trīsdesmit cilvē-
ku grupas bija jaunieši. Viņi par 25 gadus seniem no-
tikumiem bija dzirdējuši tikai no vecākiem vai skolo-
tājiem. Tagad viņiem bija iespēja tikties un sarunāties
ar šo notikumu dalībniekiem un aculieciniekiem. Grupas
vadību uzņēmās jaunsargu komandieris Aivars
Ontužāns. 

No jaunpiebaldzēniem atceres pasākumā piedalījās
bijušie barikāžu sargi Ivars Alksnītis, Pēteris Pacēvičs,
Ainārs Intenbergs, Dainis Burcevs un Egils Johansons.
Zoseniešus pārstāvēja Ināra Luhaera, Jānis Upens, Jānis
Prīsis un Jānis Smirnovs. Jaunsargus atbalstīt pietei-
cās arī Inga Vētra. Pavisam Ķīpsalas hallē sapulcējās
aptuveni desmitā daļa no 30 tūkstošiem patriotu, kuri
stāvēja uz barikādēm 1991.gada janvārī. 

Pie ieejas hallē tika aizdegts simbolisks ugunskurs,
kura  attēlu varēja redzēt uz ekrāna visa pasākuma lai-
kā. Kopīgi nodziedājām Latvijas valsts himnu „Dievs,
svētī Latviju!” un noklausījāmies Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa apsveikuma vēstījumu. Bijām lielā
nesaprašanā, kāpēc neredzam pašu prezidentu, jo to-
laik vēl neko nezinājām par viņa veselības problēmām.
Klausījāmies jauku koncertu ar dažādu koru un orķestru
piedalīšanos. Sēdējām pie galdiem, klātiem ar baltiem
galdautiem, un tikām garšīgi pacienāti. 

Pēc tikšanās ar citiem pasākuma dalībniekiem,  jāat-
zīst,  ka piebaldzēni tiek ievēroti un cienīti. Mūsu uz-
manību izpelnījās Jelgavas pārstāvji, kuri atradās pie
blakus galdiņiem. Starp viņiem bija arī jaunā rakstniece,
grāmatas ”Krista” autore Inga Brice. Mums izdevās viņu
pārliecināt, ka arī piebaldzēni čakli darbojas latviešu

dzejas un prozas laukā, tā ka Inga pat ieradās uz Egila
grāmatas „Tuvumā un tālumā” prezentāciju šeit,
Jaunpiebalgā. Centīsimies arī turpmāk sadarboties ar
šo talantīgo jauno rakstnieci.  

Noslēgumā vēl izdevās tikties un kopā nofotografē-
ties ar zinātnieku, valsts un sabiedrisko darbinieku, no-
vadnieku Tālavu Jundzi un Nacionālo bruņoto spēku
komandieri Raimondu Graubi. Jaunsargiem šis pasā-
kums bija sava veida patriotisma skola, kura apstipri-
nāja atziņu, ka savu Latvijas valsti ir jābūt gataviem
aizstāvēt jebkurā brīdī.

Jānis Mājenieks
Attēlā: 2.rindā no kreisās Tālavs Jundzis, Egils

Johansons, Raimonds Graube, Jānis Mājenieks, Aivars
Ontužāns, Ainārs Intenbergs kopā ar Jaunpiebalgas jaun-
sargiem.

Foto: E. Johansons

Piebaldzēni atceras barikādes

Viņi atgriezās
Pagājušā gada Ziemassvētku priekšvakarā no

Krievijas uz Latviju pirmo reizi tika pārvestas kritušo
latviešu leģionāru  mirstīgās atliekas. Viņi bija gājuši
bojā asiņainās 1944.gada marta un aprīļa kaujās
Veļikajas upes krastos un apbedīti Pleskavas apgaba-
la Voronovas sādžas tuvumā. Kapu lauks bijis aizau-
dzis ar krūmiem un tādā veidā ticis pasargāts no ap-
gānīšanas. 

Pēc Vācijas arhīvu datiem un karavīru žetoniem iz-

devās identificēt 236 leģionārus. Piecus karavīrus iden-
tificēt neizdevās, bet astoņus apbēdījumu vietā atrast
neizdevās. Iepazīstoties tuvāk ar pārvesto kritušo ka-
ravīru sarakstu, izrādījās, ka viens no viņiem ir mūsu
novadnieka Aldoņa Bērziņa brālis Arnolds. Lai uz-
zinātu vairāk par šī karavīra gaitām, devos ciemos pie
Bērziņa kunga, kur arī tiku laipni uzņemts. 

Aldonis Bērziņš, kuram pēc pāris mēnešiem svinē-
sim 90. dzīves gadskārtu, joprojām ir aktīvs vīrs ar lie-
lisku atmiņu. No viņa stāstītā uzzināju, ka Bērziņu ģi-
mene savulaik ir dzīvojusi un saimniekojusi Madonas
apriņķa Adulienas pagasta „Siliņos” netālu no Tirzas.
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Uzsākot Jaunpiebalgas vietvārdu apzināšanu
2015.gadā, pirmais uzdevums bija tikt skaidrībā ar dau-
dzajiem mazo upīšu nosaukumiem. Taču  šeit nākas sa-
skarties ar daudzām neskaidrībām - vai nu dažviet  vis-
pār nebija iespējams kādu nosaukumu atrast, vai arī
to bija pārāk daudz un šaubīgas izcelsmes. Otra prob-
lēma – pat vissīkākā mēroga topogrāfiskajās kartēs ma-
zāko upīšu tecējums bieži vien nav fiksēts, līdz ar to ne-
reti upīti dabā nācās atklāt no jauna. Darba gaitā vis-
lielākā uzmanība tika veltīta apvidum Jaunpiebalgas
ciemata tuvumā, kur Gaujā ietecēja lielāks skaits mazo
ūdensteču. Lūgums novada iedzīvotājiem uzmanīgi pār-
lasīt  šos nosaukumus un mēģināt kaut ko papildināt
vai precizēt. Šis uzskaitījums ir tikai provizorisks pār-
skats, jo pētījums nav noslēdzies. Bez tam iespējami arī
mums vēl nezināmi nosaukumi, kas tika lietoti atsevišķu
māju vai māju puduru ietvaros.

Upīšu nosaukumi šeit uzskaitīti no Rankas robežas
līdz Abrupes apvidum, no Gaujas lejteces uz augšu. Tikai
divas no tām ir kreisā krasta pietekas - Mosteņupīte un
Strumpe. 

Pilnīgs pārsteigums bija jaunatklātā Saltupīte (lej-
tecē zināma vairāk kā Avotīns), kura gar Rankas robežu
plūst uz Gauju un kuras esamību dabā  ir grūti piefik-

sēt.  Nākamā ir Mosteņupīte, kas iztek no Mostenes eze-
ra (vienīgais ezers šai apvidū!), bet agrāk tautā bija pa-
zīstama vairāk kā Ezergrāvis.  

Pie Kalējmājas Gaujā ietek visiem labi zināmā Virde
(Virdīte), kuras vārds pieminēts jau 16.gadsimta mui-
žu dokumentos. Jādomā, ka šis ir Jaunpiebalgas mui-
žas senākais nosaukums, kas citādi aizmirsts un sagla -
bājies tikai upītes nosaukumā.

Visinteresantākā situācija bija ar Gaujas pieteku pie
Jaunpiebalgas kroga, kurai ilgu laiku nekādu nosau-
kumu nebija iespējams atrast. Taču, kontaktējoties ar
vietējiem iedzīvotājiem, beigu beigās izdevās iegūt ve-
selus četrus - Krogupīte, Šakumupīte, Ieriķupīte, Buožupe.
Tiesa - pirmajiem trim nav sena izcelsme, bet saistā-
ma ar krastos esošo māju nodarbi vai saimnieku uz-
vārdiem. Par Buožupi sauca vienu no upītes augšteces
atzariem Kaņepju māju zemē, bet diez vai tas tika lie-
tos uz visu upes tecējumu.

Otra kreisā krasta pieteka ir Strumpe, kurai kā ne-
liels atzars fiksēta arī Misupe. Dažkārt kartēs tā atzī-
mēta ar kļūdainu, cilvēkiem nezināmu nosaukumu –
Virbīte.  

Pie Lejasnedēļu mājām, agrākā dzirnavezera vietā,
ietek 300 metrus garš grāvis, kuram pēc ilgiem mek-

Aizmirstās Gaujas pietekas

Pētera un Annas Bērziņu  ģimenē bijuši trīs bērni - divi
brāļi un māsa Ilga. Vecākais brālis Arnolds dzimis
1923.gadā, mācījies Sveķu pamatskolā un vēlāk strā-
dājis tēva saimniecībā. Latviešu leģionā iesaukts
1943.gada vasarā un radista apmācības kursu izgājis
Liepājā. Tā paša gada Ziemassvētkus viņš jau sagaidījis
Volhovas frontē. Karot iznācis pulka  komandieru Veisa
un Lobes vadībā. Pēc 1944. gada janvāra vācu frontes
atkāpšanās no Ļeņingradas piedalījies smagās atvaires
kaujās, kur nedēļām ilgi bijis jāiztiek bez pārtikas ap-
gādes un atpūtas.

Nonākot pie Veļikajas upes, kur fronte tika stabili-
zēta, sākās kaujas ar uzbrūkošo Sarkano armiju, kur
abas latviešu leģiona divīzijas cīnījās plecu pie pleca.
Šeit tad arī 1944. gada 5.aprīlī krita Arnolds Bērziņš.
Ziņa par viņa nāvi tuviniekus sasniegusi tikai vasaras
beigās, kad arī brālim Aldonim bijis jādodas kara gai-
tās. Kara beigas Aldonis Bērziņš sagaidījis  latviešu le-
ģiona 15. divīzijas 42. artilērijas pulka sastāvā. 

Veiksmīgi pārdzīvojis padomju okupācijas gadus, ta-
gad sirmais vīrs vada vecumdienas savās  mājās
Jaunpiebalgā.  Varam tikai iedomāties, kā jutās latviešu
karavīrs vācu formas tērpā, tomēr zem šī formas tēr-
pa mūsu zēnu un vīru krūtīs vienmēr ir pukstējusi lat-
viešu patriotu sirds. Leģionāru formas tērpiem uz krei-
sās rokas piedurknes bija uzšūts sarkanbaltsarkanas
krāsas vairodziņš ar uzrakstu „Latvija”. Dažādos lai-
kos leģionāri kā atšķirības zīmes nēsāja arī saulītes un
ugunskrustus. Līdz divīzijas komandierim visi virsnieki
bija latvieši. Sarunu un komandu valoda bija latviešu. 

Tuvojoties latviešu leģiona atceres dienai 16. martam,
beidzot vajadzētu visiem saprast, kāpēc vāciešiem vis-
pār izdevās izveidot latviešu leģionu, kura rindās pret
Sarkano armiju cīnījās ap 150 tūkstoši latviešu vīru. Ap
80 tūkstoši šo karavīru gāja bojā kaujas laukos, tai skai-
tā arī mans tēvs Jānis Emīls Pikurs no Jaunpiebalgas
„Slēģa Skanuļiem”. Viņa apbedījuma vieta Volhovas ap-
kārtnē esot krievu vandāļu izpostīta, un nav zināms,

vai kādreiz izdosies tēva mirstīgās atliekas pārvest dzim-
tenē un cienīgi apglabāt.

Cēloņi latviešu leģiona izveidošanai ir meklējami Otrā
pasaules kara sākumā, kad Padomju savienība un na-
cistiskā Vācija bija sabiedrotās valstis. Pārkāpjot
1920.gada Latvijas - Krievijas miera līgumu un 1932.gada
Latvijas - PSRS neuzbrukšanas līgumu, Sarkanā armi-
ja 1940. gadā sarīkoja neizprovocētu militāru agresiju pret
neatkarīgu un neitrālu Latvijas valsti un okupēja to. Ar
vienu baigo gadu PSRS sastāvā krievi panāca to, ka vā-
cieši no latviešu  vēsturiskajiem ienaidniekiem pārtapa
par to atbrīvotājiem 1941.gadā. Par vācu okupācijas re-
žīmu Latvijā nevar runāt vienkārši tāpēc, ka tai laikā
Latvija kā valsts vairs nepastāvēja. Vienīgā iespēja, kā
nepieļaut padomju režīma atgriešanos Latvijā, bija cīnīties
pret to kopā ar vāciešiem latviešu leģiona sastāvā.Vēl jo-
projām krievi neieredz latviešu leģionārus tikai tāpēc, ka
Sarkanā armija nespēja viņus uzvarēt. Pat pēc Vācijas
kapitulācijas 1945. gada 8. maijā  vairāk nekā 4 tūkstoši
leģionāru  aizgāja mežos, lai turpinātu cīņu pret iebru-
cējiem kā nacionālie partizāni. Tā veidojās nacionālā pre-
tošanās kustība visā Latvijas teritorijā. 

Vēl uz dzimteni pārvesto kritušo latviešu karavīru
sarakstā ar 99. numuru ir minēts Ķinķers Kārlis, dzi-
mis 1918. gada 5. oktobrī Jaunpiebalgā, bet kritis
1944.gada 18. martā. Pēc vācu arhīvu datiem viņa māte
dzīvojusi Jaunpiebalgas  „Skamurbēs”. Ja kādam ir zi-
nāmi šī karavīra radi vai paziņas, vajadzētu par to in-
formēt, lai varētu piedalīties pārapbedīšanas ceremo-
nijā Lestenes brāļu kapos.

Rietumu sabiedrotie - ASV, Lielbritānija un  Francija
- ir atzinuši, ka latviešu leģiona karavīri nav daļa no vācu
SS, kas ir atzīta kā noziedzīga organizācija, un nekad nav
cīnījušies pret šo valstu armijām, tāpēc mums ir tiesības
16. martā pieminēt savus leģionārus un saukt viņus par
varoņiem.    

Jānis Mājenieks
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lējumiem atklājās savs, īpatns nosaukums -  Strūdziņa.
To atmiņā bija saglabājuši abu Nedēļu māju iedzīvotāji.
Pie vidusskolas ceļu šķērso neliels grāvis-  Skolas tēr-
cīte, tai senākais nosaukums ir aizmirsts un arī pati nav
nemaz tik viegli dabā atpazīstama. Bez īpaša nosaukuma
un uzmanības ir palicis arī Mācītājmuižas grāvis.

Pie Garaušiem, blakus otrajam Gaujas tiltam, ietek
agrāk tautā labi pazīstamā Pedece (kartēs atzīmēta arī
ar jaunlaiku nosaukumu -  Dārzene) ar pietekām Līčupi
un Butlērupīti. 

Lukstu pļavās tek garumā nelielā  Grūžupe, kas  šeit
izveidojas,  sanākot kopā četriem upīšu zariem. No tiem
pirmā lielceļu šķērso Abrupe pie Upkalnabrupju mājām,
bet augštecē pazīstama arī kā Raunas upīte. Trešā ir
Vilka dārza upīte, kurai tiek piedēvēts tautā un pierakstos
nezināms nosaukums -  Kalnupe.  Šos nosaukumus at-
šifrēt palīdzēja 1695.gada Rīgas- Alūksnes ceļa karte
no t.s. Ulriha atlanta Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
Tur, kur mūsdienās uz lielceļa ir uzstādīta zilā plāksnīte
Kalnupe, kartē ierakstīts Vilku dārzs. Pēdējo nosaukuma
formu vēl mūsdienās labi atceras un lieto vietējie ie-
dzīvotāji. Bet tur, kur uz šosejas atrodas uzraksts Abrupe,

patiesībā pēc zviedru kartes ir tecējusi nelielā Vērupe.
To pierāda arī Zosēnu ceļa senais nosaukums - Vēres ceļš,
kas kā vietvārds fiksēts vēl 1970.gadā. Pēdējā no
Skrāģiem tek Vīksnupe, kas augštecē zināma kā
Gravupīte un Streina. 

Pie Ķūģu mājām Gaujā ietek Līdece, kurai dažādos
avotos parādās atšķirīgi nosaukumi – Mūsupīte, Mūska,
Kliģupe, Krievupe. Diemžēl šeit vietējie iedzīvotāji nav
aptaujāti un līdz ar to nav skaidrības par šo dažādo vār-
du izcelsmi, lietošanas tradīcijām, nav skaidrības arī par
precīzu upītes maršrutu tās augštecē. 

Izsakām lielu pateicību Guntai Brūverei (Pura
Rudgalvjos), jo viņa vienīgā atcerējās Saltupītes no-
saukumu un atrada iespēju to nodot pētnieku rokās.

Komentārus par šiem upīšu nosaukumiem un to pie-
lietojumu lūdzam pavēstīt pētniekiem Gintam
Skutānam ( mob. 29196952) vai Vēsmai Johansonei (mob.
26615072), vai arī rakstīt uz šādu adresi: Brāļu Kaudzīšu
iela 7A-7, Jaunpiebalga. 

Gints Skutāns 
vēsturnieks un novadpētnieks 

e - pasts: skutans@inbox.lv

Visu gadu naudu krāju,
Sveču dienas gaidīdams;
Nu atnāca sveču diena,
Nu naudiņa jātērē.

Zosēnu bibliotēkā 3. februārī no-
tika lielā svečošanās. No netradi-
cionāliem materiāliem veidojām
svečturus, kuros katrs bērns var likt
savu svecīti.

Papīra rulli piepildījām ar put-
raimiem, granti un vati. Izveidoto
pamatni rotājām ar dažādā lentī-
tēm, ziediņiem, pušķīšiem, pērlī-
tēm, lapiņām un vēl citiem sīkiem
rotājumiem. Uz piepildītajiem un
apgreznotajiem statīviem novie-
tojām svecīti. Katram bērnam iz-
nāca ļoti interesanta kombinācija
- svečturis. 

Šo izstādi nedēļas garumā varam
apskatīt bibliotēkā. Pēc tam šie in-
teresantie svečturīši ceļos uz mājām
pie bērniem. Paldies maniem čak-
lajiem rūķīšiem par šo darbiņu:
Lāsmai, Samantai, Rūtai, Agnesei,
Kasparam, Evelīnai, Kristīnei,
Matīsam un mūsu radošo domu au-
torei Daigai!

Nākamajā radošajā darbnīca vei-
dosim sirsniņpiespraudes no sarka-
nām lentītēm. Varēsim atkal rado-
ši un interesanti pastrādāt.

Zosēnu bibliotēkas vadītāja 
Irene Prīse

Attēlos: lielā svečošanās Zosēnu
bibliotēkā.

Februāris - sveču mēnesis
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Jaunpiebalgas novada domes telpās 28.janvārī tikās
amatnieki un rokdarbnieces, lai savstarpēji iedvesmo-
tos, satiktos, apmainītos idejām. Bija ieradušies arī vie-
si no Gulbenes novada. Diemžēl slikto laika apstākļu
dēļ apmeklējums nebija liels, bet pasākums izvērtās jauks
un interesants. 

Tikšanās laikā visi tika iepazīstināti ar informāciju
par tuvākajiem pasākumiem gan Rīgā, gan novadā.
Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu zālē „Velves“ va-
sarā atkal būs amatnieku darbu izstāde. Tikšanās da-
lībnieki atzinīgi uzņēma ziņu, ka šī gada tēma ir  visas
četras stihijas: Ūdens, Uguns, Zeme un Gaiss, jo dar-
bi, kas varētu tikt izstādīti, varēs būt ļoti krāsaini un
daudzveidīgi.

Maija Ķīķere un Kristīne Pirktiņa apsprieda iespē-
ju ar interneta starpniecību popularizēt Piebalgas ama-
ta pratējus, tiešsaistē ievietojot gan informāciju par amat-
niekiem, gan viņu veikumu. Šāda informācija tiešsaistē
palīdzēs visiem interesentiem citam citu vieglāk atrast,
cilvēkiem no malu malām sazināties ar meistariem, lai
veiktu konkrētu pasūtījumu. Tika apsvērta arī doma par

pārdošanas stenda izveidi, kurā gan vietējie iedzīvotā-
ji, gan tūristi pastāvīgi varētu iegādāties vietējo amat-
nieku darbus.

Amatnieki izteica vēlmi tikties regulāri, tāpēc februārī
būs divi radoši pasākumi:

25.februārī – Baiba Logina mācīs adīt pērļotus pul-
sa sildītājus jeb maučus; piedalīties var arī tās rok-
darbnieces, kuras šo prasmi jau prot, bet vienkārši
vēlas kopā būt un vakarēt. Priecāšos, ja līdzi būs pa-
ņemti iesākti rokdarbi, lai valdītu tiešām radoša at-
mosfēra.

27.februārī gaidāma auduma ziedu darināšanas no-
darbība Daigas Kupces vadībā. Tā vairāk varētu patikt
rotu darinātājām. Kāds būs apgūto prasmju rezultāts,
varat pārliecināties, dodoties uz bibliotēku, kur ap-
meklētāju vērtējumam ir izliktas Daigas veidotās pu-
ķes. Ja redzētais ielīksmos sirdi un rokas vēlēsies dar-
boties, tad varēsiet pierakstīties uz mācībām un apgūt
šo skaisto prasmi.

Baiba Logina

Radošā tikšanās

2.februāris - Sveču diena jeb Svecaine ir viena no
Māras dienām, kad ziema tiekas ar pavasari. Šogad
tiešām dabā jau ir jūtamas pavasara vēsmas.
Priecājamies, ka Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā
Sveču diena tika atzīmēta godam- bija daudz ciemiņu,
laba vēlējumu un prieka.

No rīta Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā viesojās 1.kla-
ses audzēkņi. Projektu nedēļas ietvaros viņi iepazinās
ar bibliotēku un tās noteikumiem, izvēlējās grāmatas
lasīšanai mājās un noskatījās animācijas filmiņu par
lācīti Vinniju Pūku un viņa draugiem, jo populārajai ang -
ļu rakstnieka A. Milna grāmatai šogad aprit 90 gadi. 

Vakarā klases telpā valdīja radoša atmosfēra, jo
Marika Šube mācīja liet sveces no sojas un bišu vaska.
Visi divdesmit lielie un mazie ciemiņi aizrautīgi darbojās,
izdekorējot līdzi paņemtos trauciņus un precīzi izpildot
norādījumus. Kamēr sveces sacietēja, lasījām ticējumus,
kas saistās ar šo dienu. Izrādās, ka:

Sveču dienā lietās sveces visu gadu gaiši un taupīgi
degot;

gads būšot labs, jo šī diena bija apmākusies un neil-
gi pirms tās putināja; 

laba raža būšot tāpēc, ka naktī sasnigušais sniegs
strauji nokusa, bija daudz peļķu; 

Svecaine veicina sievietes skaistumu un labsirdību,
tāpēc tajā esot jāpulcējas, jāgavilē un jābrauc ciemos,
lai visu gadu dzīve būtu pārticīga un laimīga.

Domāju, ka radošās darbnīcas apmeklētājiem šis gads
tiešām būs veiksmīgs, jo daudzi bija izpildījuši vairā-
kus nosacījumus, lai tā būtu. Lai piepildās! 

Paldies visiem par atsaucību! Uz satikšanos citās no-
darbībās!

Baiba Logina

Attēlos: Sveču dienas vakarā klases telpā valdīja ra-
doša atmosfēra, jo Marika Šube mācīja liet sveces no so-
jas un bišu vaska. 

Sveču diena bibliotēkā 
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Pirmdienās plkst.17.00 astroloģija.
Trešdienās plkst.17.30  angļu valoda ar priekšzināšanām.; 19.00 - iesācējiem.
9.02. plkst. 17.00 sāksies lekciju cikls “Zemapziņas psiholoģija”. 
Pirmā - iepazīšanās nodarbība - bez maksas. Kursus vadīs pasniedzēja Sandra Blūma. Paredzēts 12 nodar-

bību cikls. Kursi notiks otrdienu vakaros - 16., 23.februārī, 1.martā utt.
Kursos tiek apskatīti pamatjautājumi saistībā ar zemapziņu un tās ietekmi uz mūsu ikdienas notikumiem

un iespējām uzlabot dzīves kvalitāti.
Tālrunis pasniedzējai Sandrai Blūmai: 26415739.

12.02. plkst.10.00 seminārs biškopjiem. Tēmas: stropu slimības, ziemošanas aktualitātes, atbalsts biškopjiem
u.c. jautājumi. Lektors Guntars Melnis.

12.02. plkst. 18.00 gongu meditācija. Pasniedzēja Marija Mežecka
Vislabāk seansu baudīt guļus, ļaujot sev atpūsties un atvērties tai pieredzei, kas atnāk. Tā var būt dziļa me-

ditācija vai vienkārši laba atpūta. Nodarbība ilgst apmēram 2 stundas, tāpēc līdzi ņemiet paklājiņu un segu.
Dalības maksa- 5,- EUR
13. un 14.02. no plkst.10.00 līdz 17.00 Reiki pirmā līmeņa 2 dienu seminārs iesācējiem. Vada Marija

Mežecka. 
Vārds Reiki tulkojumā no japāņu valodas ir apzīmējums universālajai dzīvības enerģijai. Reiki – tā ir dabis-

kās dziedināšanas metode, kas palīdz ar pašu spēkiem sasniegt harmoniju un laimi. Citiem vārdiem - Reiki ir
iespēja fiziski izdziedēt sevi un savus tuvākos, atbrīvoties no bailēm, stresa, negatīvām domām, kaitīgiem ie-
radumiem, atbrīvoties no dzīves problēmām un atrisināt sarežģītas situācijas. Un galvenais - tā ir laba iespēja
uzlabot savu dzīvi, palīdzēt saviem tuviniekiem dzīvot veselāk un mierīgāk. Dabiskums, maigums, labvēlība un
mīlestība. Tās ir Reiki galvenās īpašības. Jūsu dziedējošās rokas var atrisināt daudzas dzīves problēmas, izmantojot
vienkāršas tehnikas. 

18.02. plkst.17.00 Teātra afiša - domubiedru tikšanās, sarunas par literatūru, teātri un dzīvi.
19.02. plkst.10.00 Gaujas fonda projekta noslēguma konference “Gauja. Mājvieta. Piebaldzēns”. 
20.02. plkst.15.00 tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi. 
Dace Priede ir diplomēta aktrise, režisore Kuldīgas Tautas teātrī, mācītāja pienākumu izpildītāja trijās drau-

dzēs, rakstniece, mamma, vecmāmiņa, čakla rokdarbniece, prasmīga māksliniece, amatniece.
20. un 21.02. stila kursi – vada Sintija Tentele. Viena grupa jau ir nokomplektēta, uz otru var pieteikties

līdz 19.02. 
Individuālā krāsu tipa noteikšana. Krāsas apģērbā, audumu struktūras, raksti, formas un līnijas. Savas fi-

gūras analīze un pareizo proporciju noteikšana. Savas sejas formas noteikšana. Sejas proporcijas. Dekoratīvā kos-
mētika - konkrētam sejas ādas tipam piemērotās dekoratīvās kosmētikas izvēle, uzklāšanas veidi un instrumenti.
Sejas formai piemērota frizūra, aksesuāri. Savas garderobes pareiza plānošana, imidža veidošana.

25.02. plkst.17.00 radoša pēcpusdiena rokdarbniekiem - pērļotu pulsa sildītāju jeb mauču adīšana.
Vada Baiba Logina.

Līdzi jāņem: tieva, divkārtīga, šķeterēta dzija, sēkliņpērlītes, tieva adatiņa, divas tievas adāmadatas (1,5-2
mm).

27.02. plkst.12.00 auduma ziedu gatavošana. Vada Daiga Kupce
Līdzi jāņem dažādu krāsu atlasa vai organzas lentes (līdz 3 m katra), šķēres, diegs, adata.
5.03. plkst. 13.00 Kustība un deja.
5.03. plkst. 14.00 Smieklu terapija - pareizas elpošanas vingrinājumi.
5.03. plkst.15.00 Mūzikas un mākslas terapija - vada Inese Pastare.

Mūzikas terapija lieliski palīdz atgūties pēc dažādām fiziskām vai psihiskām traumām, ķirurģiskām operā-
cijām, insulta sekām, kā arī vēža slimniekiem pirms un pēc operācijām, ķīmijterapijām.

Bērniem mūzikas terapija palīdzēs pie uzvedības, koncentrēšanās spēju traucējumiem, piemēram, hiperak-
tīvi bērni vai bērni ar autisma pazīmēm, emocionāli nestabili, agresīvi vai depresīvi bērni ar mūzikas terapijas
palīdzību iemācās sevi izpaust sociāli adekvātā veidā, vairs nenodarot pāri sev un citiem.

Pieaugušajiem, kuriem nav izteiktu veselības traucējumu, bet ir vēlme vairāk izzināt un saprast sevi, mūzi-
kas terapijas pieredze gan individuāli, gan grupā dod fantastisku iespēju atklāt sevī neredzēto, nedzirdēto, vēl
neizzināto un izlaist brīvībā sakrājušos neaptvertos talantus, spējas, emocijas un dvēseles spēku!

Var pieteikties uz individuālām nodarbībām.

Pasākumi notiek Jaunpiebalgas novada domē 2 stāvā - zālē vai klasē.

Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi informācijai afišās novada domes mājas lapā 
un sociālajos tīklos www.facebook.com un www.draugiem.lv .

Tālr. 64107903; mob. 29230240; e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Apkopoja Baiba Logina, Maija Ķīķere.

Pasākumi Jaunpiebalgas novada domē 
februārī un marta sākumā
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Papildinājums janvāra avīzē 
publicētajam sarakstam

1.I.- Mūziķim Pēterim Šāvējam -105
5.I.- Skolotājai Almai Lūsei - 110
13.I - Bibliogrāfam Valdim Anapartam - 85 
1.II – Skolotājam Pēterim Brūverim - 155 
8.III - Ārstam Rūdolfam Celinskim - 110
21.III - Skolotājam Mārtiņam Garselim - 120 
22.III - Mācītājam Emīlam Kēlbrantam - 180 
19.III - Režisoram Antonam Titānam - 120 
9.V- Ārstam Kārlim Lībietim - 170
2.VI - Brīvības cīņu dalībniekam Kārlim Auziņam -

115
5.VI - Zobārstei Martai Freibergs (dz. Ducens) - 120 

29.VII - Skolotājam Jānim Puižem - 150 
11.VIII – Ārstam Jānim Pinnem - 110 
18.VIII - Strēlniekam Antonam Priedītim - 125
6.IX - Māksliniecei Annai Lisovskai - 85
22.IX - Dzejniekam Andrejam Pumpuram - 175
6.X – Skolotājai Astrīdai Knāķei - 90
30.X – Skolotājai Ullai Loginai - 65
20.X - Agronomam Vilim Gaujeram - 115
20.XII - Mācītājam Alfrēdam Oliņam - 115
Skolotājam Emīlam Budulim - 130
Skolotājam Hermanim Lustigam - 125
Sabiedriskajam darbiniekam Jānim Lībietim - 170
Revolucionāram Jānim Streipam - 155
Vecmātei Emīlijai Baltiņai - 130

Baiba Logina

Novadnieki – jubilāri 2016. gadā

Janvāra beigās Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēka aicināju visus inte-
resentus uz jaunpiebaldzēna Egila
Johansona grāmatas “Tuvumā – tā-
lumā” atvēršanas svētkiem. 

Nopelni par to, ka šāda grāmata
iznākusi, pienākas Egila mazmeitām
Gerdai un Sofijai, jo viņas dzimša-
nas dienā uzdāvināja opim burtnī-
cu, kurā jāraksta bērnības atmiņas.
Tā nu bija jāķeras pie darba.

Tikšanās laikā Egils pastāstīja par
savu bērnību Jaunpiebalgas dzelzceļa
stacijas apkaimē, par skolas laiku,

darba gaitām ( par to varam lasīt arī
grāmatā), taču visvairāk atmiņās pa-
kavējās pie tā laika, kad pildīja die-
nestu padomju armijā jūrniekos – trīs
gadus pavadot Azerbaidžānā. To jau
var saprast – jaunība, skaistie gadi…
Jā, laiks skrien ļoti ātri. “Kādreiz bēr-
nībā, kad ātrāk gribējās izaugt lie-
lam, laiks vilkās gausāk. Bet, jo tā-
lāk, jo laiks skrien ātrāk! Gribētos
to skrējienu nedaudz piebremzēt, lai
vēl šo to redzētu un piedzīvotu,” at-
klāj Egils.

Egils ir daudz ceļojis, pabijis ne-
skaitāmās tuvās un tālās valstīs.
Pasākuma apmeklētāji varēja ap-
skatīt daudzas fotogrāfijas, kuras
tapušas šo ceļojumu laikā. Jāteic,
ne tikai pats Egils, bet arī viņa ģi-
menes locekļi ir aktīvi un aizrau-

tīgi pasaules apceļotāji.
Vēl jāpiebilst, ka Egils spēlē ama-

tierteātrī “Triksteri”, kā arī glezno
(jaunībā bija sapnis iestāties Mākslas
akadēmijā). Šoruden atklātajā mūsu
novada mākslinieku darbu izstādē
skatāmas arī Egila gleznas. Starp
citu, uz jaunās grāmatas vāka ir paša
glezna “Gadalaiki. Vasara.”

Ikviens interesents varēja iegā-
dāties jauno grāmatu, kurā Egils ie-
rakstīja savu autogrāfu. 

Aija Ķīķere

Attēlā: bibliotēkas vadītāja Baiba
Logina un Egils Johansons grāma-
tas “Tuvumā – tālumā” atvēršanas
svētkos.

Foto: Vēsma Johansone

Dzīves gadi tuvumā un tālumā
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

19.02. Plkst. 12.30 Deju koncerts par godu deju skolotājam Otto Vāliņam un Pelnāžu svinēšana ar mas-
košanos, dejošanu un citām atrakcijām.

27.02. Plkst. 19.00 Dāmu saksofonu kvarteta n[ex]t move koncerts. Koncertprogramma paredzēta ļoti
daudzveidīga, par pamatu ņemot kino mūziku. Dāmas caur mūziku veidos stāstus, sākot no Šerloka
Holmsa un Erkila Puaro līdz pat Džekijam Čanam un Simpsoniem. Šī būs gan pārdomu, gan sirsnī-
bas un joku pilna programma, kas tapusi, sadarbojoties ar horeogrāfu Jāni Purviņu. Aranžējumus gal-
venokārt veidojusi kvarteta vadītāja Inga Meijere. 
Ieejas maksa 5,- EUR, skolēniem 3,- EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā bilesuparadize.lv .

5.03. Plkst.12.00 Koncerts Cālis 2016 ar dziesmu dziedāšanu un citiem priekšnesumiem – 
dejošanu, dzejoļu skaitīšanu, pasaku stāstīšanu – ģimeniskā atmosfērā. 

10.03. Plkst. 20.00 Teātra kluba “Austrumu robeža” izrāde “Salidojums” (iepriekš iegādātās biļetes
derīgas). Lomās: Ruta Vītiņa, Enriko Avots, Anta Eņģele. Izrāde divās valodās - latviešu un krievu.
Pasākuma laikā iejutīsimies absolventu lomā, uzbursim salidojuma atmosfēru zālē ar iekārtojumu
kā kafejnīcā, tādēļ iesakām līdzi paņemt groziņus, kafiju un tēju piedāvāsim uz vietas. Pie galdiņiem
8 vietas. 
Ieeja: iepriekšpārdošanā 5,- EUR (biļetes var iegādāties Jaunpiebalgas novada domes kasē), pasākuma
dienā 6,- EUR. 

12.03. Plkst. 14.00 Jaunpiebalgas gleznotāju studijas mākslas izstādes “Baltā” atklāšana – ziemas
ainavas un klusā daba.

19.03. Plkst. 19.00 spēles “Es mīlu Tevi, Piebalga!” FINĀLS! Asprātībā un gudrībā sacentīsies, lielīsies
un visādi citādi izdarīsies Jaunpiebalgas pagasta darbinieku, dakterīšu, zemnieku saimniecību un kora
komandas. Spēles vadītājs - Piebalgā jau iemīļotais Kristaps Rasims. Jautrība, laba oma un citi pār-
steigumi garantēti, tāpēc nāc atbalstīt savējos! Ieeja: 3,- EUR, skolēniem 1,- EUR. 
Balle – 5,- EUR.

22.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums. Ar izrādi “Austras grāmata” vie-
sosies Blomes amatierteātris.

24.03. Plkst. 18.00 Jaunpiebalgas vidusskolas atskaites koncerts.
27.03. Plkst. 18.00 vokālistu koncerts “Mēs tiksimies martā!”. Par godu Starptautiskajai teātra die-

nai koncertā izpildīsim teātra un kino dziesmas. Aicinām līdz 7.martam pieteikties koncerta da-
lībniekus – solistus, duetus, ansambļus u.c. Šoreiz atkāpsimies no konkursa formāta. Ieeja: 2,- EUR,
skolēniem 1,- EUR.

Zosēnu pagastā
20.02. Biatlons un jautrās stafetes Melnbāržos pie pagasta pārvaldes, arī tad, ja nebūs sniega.

Gaidīti ir visi, kas noilgojušies pēc satikšanās draugu lokā. Diena solās būt pārsteigumu pilna. 
Reģistrēšanos sāksim plkst. 10.00, startam jābūt gataviem plkst.11.00

20. 02. Uz atpūtas vakaru aicina grupa ‘’Mustangs’’.
Biatlona dalībniekiem ieeja ballē 1,- EUR

08.03. Plkst.18.00 Sieviešu dienas koncerts. Henrijs Kalvītis & Elita Strazdiņa.
Biļetes cena 5,- EUR, pasākuma dienā 6,- EUR. Biļetes var iegādāties
Jaunpiebalgas domes kasē un pie Dzidras Prūses Melnbāržos.

28.03. Plkst.13.00 Otrās Lieldienas - Zaķenes Jepes un Vilka Tūtiņa ‘’Lieldienu rokenrols’’,
Lieldienu   tradīcijas, olu ripināšana, kaujas ...

09.04. Diena teātrim.
Plkst. 14.00 Zosēnu amatierteātra ‘’Intermēdija’’ pirmizrāde - Velga Lāsuma “Mītnes vie-
ta’’, režisore Līga Kalniņa.
Plkst. 15.30 Blomes pagasta amatierteātris -  M. Ramane ‘’Hugo Diegs brauc uz
Bambāļiem’’, režisore Gita Skadiņa.

15. 04. Rankas amatierteātra  izrāde.

Bezmaksas psiholoģiskā un informatīvā palīdzība
No 2016.gada 1.janvāra

sācis darboties bezmaksas atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem: 116006.
Pakalpojumu sniedz krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes“.

Tevi uzklausīs, atbalstīs! Sniegs informāciju,  kā rīkoties!
Ilze Skrodele -Dubrovska Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas 

un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece
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Laiks
nav ne diena, ne datums,
pat ne mēneši, gadi.
Laiks ir Ceļinieks,
kura spēks un vājums
dzīvo tajā pasaulē, ko radi…
Un tieši ar Laiku,
kas pienāk tik tuvu mums klāt,
ar to mums vienmēr vajag
mazliet parunāt…

Marta īpašie jubilāri

60 Inese Bruņiniece 27.03.1956. “Lejas Dukuļi”
Irina Paceviča 07.03.1956. “Gaujas Bedumi”
Vija Vasile 20.03.1956. “Bārdiņi”, 

Zosēnu pagasts
65 Valija Driļevska 10.03.1951. Raiņa iela 14

Mudīte Puķīte 05.03.1951. Dārza iela 2-5
70 Anna Caune 24.03.1946. “Mācītājmuiža” 9
75 Skaidrīte Bukovska 16.03.1941. “Lejas Rudgalvji”

Marga Irkle 08.03.1941. “Jaunķenci”, 
Zosēnu pagasts

80 Viktors Rutkovskis 04.03.1936. “Lejas Pēterīši”
91 Maija Ērgle 23.03.1925. “Vecķeiķi”
95 Vanda Makarova 07.03.1921. “Kalna Urles”, 

Zosēnu pagasts

Apsveicam marta jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Zosēnu kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības

pilnvaroto sapulce
notiks 2016. gada

17. martā plkst. 13.00
Zosēnu pagasta
pārvaldes ēkā.

Darba kārtība:
1. Jauno biedru 

apstiprināšana.
2. Biedru izslēgšana.
3. Pārskats par 2015. gadu.
4. Par politikām un 

noteikumiem.
5. Par 2016. gada plānu un 

budžetu.
6. Citi jautājumi.

Pilnvaroto sapulci drīkst
apmeklēt jebkurš biedrs.

Laipni gaidīti!
Tuvāka informācija 
pa tālruni 28379447

Kucēns meklē sev 
labu saimnieku, 

varēs paņemt martā.
Mob. 25632573 - Velta

“Jaunkalnos” 

Pavasaris tuvojas lieliem soļiem, arī dziedošais
un skanīgais mēnesis Marts.

Cāļus skaita rudenī, bet tie šķiļas pavasarī, 
nu, vismaz Jaunpiebalgā tā ir.

Arī šogad 5.martā plkst.12.00 aicinām
mazos cālēnus pieskandināt

kultūras nama lielo zāli ar savām 
skanīgajām dziesmām.

Šogad esam iecerējuši lauzt cāļu sacensību 
tradīciju un veltīt šo dienu uzstāties priekam

(priekšnesumus nevērtēs žūrija).
Šajā pasākumā aicināti piedalīties pirmsskolas
vecuma bērni, kuri vēlas dziedāt (solo, duets, 
ansamblis), dejot, runāt dzejoli, stāstīt pasaku

u.t.t., var uzstāties kopā ar ģimeni.

Lai laicīgi var sagatavoties mēģinājumiem un
koncertam, lūdzam pieteikt priekšnesumus pie sa-
vas grupiņas audzinātājām Daces Avotiņas, Ineses

Dzenes, Zintas Arahovskas un Ilvas Bobrovas,
Aijas Silas (mob. 26412878), Agneses Zēboldes

(mob. 26412962), Dzidras Prūses (mob. 26538154)
līdz 22.februārim.
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas
vie dok li. Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Atkal ziemeļu vējš
Uz mūžības ērģelēm spēlē.
Un pēkšņi es redzu –
Putni aizlido prom 
no zemes šīs,
Un pēkšņi es neticu vairs,
Ka cilvēki nomirt spēj –
Putniem līdzi tos aiznes
No ērģelēm izlauzies vējš…

Mūžības ceļu gājuši:
Aija Beņķīte 79 gadu vecumā,
Juris Vietnieks 80 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt… 

Mūžībā gājusi skolotāja 
Jadviga Stalaža

(1932-2016)
Dzimusi 1932. gada 22. martā Krāslavas rajona Piedrujā. Pēc Indras

vidusskolas studējusi Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā krievu valo-
du un literatūru. No 1956. līdz 1983. gadam strādājusi Jaunpiebalgas
vidusskolā.  Jaunpiebalgu skolotāja Jadviga Stalaža uzskatīja par savu
otro dzimteni, jo te pirmā darba vieta, te arī nodibinājusi ģimeni.

Dažādu apstākļu pēc skolotāja pārcēlās uz Rīgu un no  1983. gada līdz
2000. gadam bija skolotāja Rīgas 47. vidusskolā.

Jaunpiebalgā strādājot, skolotāja Jadviga Stalaža  uzsāka padziļinātu
krievu valodas mācīšanu.  Kabinetā  bija lingafonijas iekārta,  skolēni
apguva mašīnrakstīšanas prasmes, strādājot ar tekstiem krievu valo-
dā. Raksturojumā, kuru 1983. gada rakstījusi skolas direktore Astrīda
Knāķe, teikts: „Gudra, sirsnīga, taktiska, atsaucīga. Guvusi pelnītu cie-
ņu skolotāju, skolēnu un vecāku kolektīvos.”   Jautājot  bijušajiem au-
dzēkņiem, pirmais, ko viņi atceras, ir sirsnība. Anita Š., kurai skolotā-
ja bija audzinātāja, saka: ” Pirmais, kas nāk prātā, ka skolotāja mūs veda
tālās ekskursijās-  uz Maskavu, uz Krimu. Gan jau tas nebija nemaz tik
viegli.” Bet nesavtīgums un sirsnība pamanāma starp Dzintras Ciekurznes
rakstītajām rindiņām, kurās minēts par personīgo palīdzību kādai kla-
sesbiedrenei. Un ne tikai. Audzināmo klašu skolēni izjuta skolotājas rū-
pes un sirsnību.

Dzīves  laikā guvusi augstus apbalvojumus - Latvijas PSR un PSRS
Izglītības darba teicamniece. 

Janvāra beigās skolotāja aizgājusi mūžībā. 22. martā būtu 84 gadi. 
Atmiņas paliek, paliek visiem tiem, kuri bija satikuši, kuri dzīvoja lī-

dzās, kuri bija tuvi, bet dvēseļu satikšanās ar tiem, kuri jau gājuši mū-
žībā.

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāju kolektīvs

Bet māte raidīs
Savas baltās domas
Un savus padomus
Vēl ilgi sūtīs šurp...

Mīļš paldies visiem 
labajiem ļaudīm,

kuri palīdzēja man izturēt
šo sāpīgo laiku, 

bija kopā ar mani, māmiņu 
Eglīti Veltu Valentīnu
kapu kalniņā pavadot!

Laima Upmale

Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.

Skumju brīdī esam 
kopā ar 

Laimu Upmali,
māmiņu aizsaulē pavadot!

Sākumskolas vingrotājas

No tevis, tēt, tik daudz bija, 
ko gūt,

Tavas pēdas ir dziļas, 
tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi 
kopā būt!

Mīļi, mīļi samīļojam 
Meganu 

un viņas māmiņu!

Mazi, lieli Knīpuči

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

Sākumskolas vingrotājas
izsaka līdzjūtību Ivetai,

māmuļu guldot kapu kalniņā!
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