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3 (216) 2016. gada marts Jaunpiebalgas novada izdevums

5.martā Jaunpiebalgas kultūras namā notika  koncerts Cālis 2016 –
ar dziesmu dziedāšanu un citiem priekšnesumiem.

Attēlā – kuplais mazo dalībnieku pulks.
Foto: E. Johansons

Martā
20.03. Pavasara sākums pulksten 6.30. Pūpolsvētdiena.
Ej satikt pavasari un ienirt pumpuru spēkā, atraisīt domas
spirgtajam vējam un gājputnu ilgas caur savu dvēseli sēt. 
Tu to vari, cīruļputenim pretī stāvēt, ar rudzu zelmeni reizē
sazaļot un māllēpēm līdzi uzziedēt. Tu to vari!
25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
25.03. Lielā Piektdiena.
27.03. Pulksten 3.00 notiek pāreja uz vasaras laiku, 

pulksteņa rādītāji jāpagriež par vienu stundu 
uz priekšu.
Pirmās Lieldienas.

28.03. Otrās Lieldienas.

Aprīlī
09.04. Diena teātrim 

Zosēnu kultūras namā.

Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –
brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas
plaiksnīšanos. Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar 
nevainības acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.

2016.gada 23.februārī 
pasaulē nāca

Megija Graudiņa.
Apsveicam laimīgos vecākus 

un vecvecākus!
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- Pārdomas
Katram sava pavasara sajūta. Kādi

tad ir pavasara vēstneši? Vispirms
jau tās ir prīmulas, narcises, tulpes
vai hiacintes puķu veikalos. Esam
pieraduši, ka visu cauru gadu var
nopirkt visdažādākos ziedus, taču
šie tomēr saistās ar pavasari. 

Pavasara sajūtas var būt arī pa-
visam netveramas, ko iespējams ti-
kai sajust. Tās ir arī kaitinošās peļ-
ķes un dubļainie ceļi, kā mierinā-
jums šajās situācijās ir krāsainie
un jaukie gumijas zābaciņi. Par pa-
vasara tuvošanos dažkārt vēsta arī
nogurums, jo ziema un tumšais
laiks paņēmis labu tiesu vitamīnu
cilvēka organismā.

Kā obligāti veicama lieta pava-
sarī ir lielā tīrīšana un apkārtnes
sakopšana. Jāielūkojas ikkatrā mā-
jas stūrītī, jāveic tā saucamā krā-
mu terapija – jāizvērtē to daudzo
un dažādo priekšmetu, lietu ne-
pieciešamība, kuras jau atkal spī-
tīgi aizņēmušas vietu plauktā vai
skapī. Šis darbiņš nav no viegla-
jiem, nu kā var izmest lietu, ja nu
kaut kad to ievajagas? Līdzīgi ar
apģērbu. Tomēr pastāv uzskats, ja
kādu apģērba gabalu neesi vilcis
gadu un vairāk, tad to arī vairs ne-
uzvilksi, atdod labdarībai ( ja ir tam
piemērots) vai nes uz konteineru.
Taču sajūta, kas rodas pēc plauk-
tu revidēšanas, kad tie kļuvuši tuk-
šāki, ir patiešām laba. No pieredzes
varu teikt, tie tukši nestāv, ienāk
jaunas un skaistas lietas vietā.

Marta mēnesis ir laiks, kad īpa-
ši rosās stādu audzētāji ( iespējams,
jau agrāk). Ik veikalā mums pre-
tī raugās plaukti, pilni ar visda-
žādākajām sēklu paciņām. Reizēm
domāju, cik garš ceļš ir jānoiet, lai,
piemēram, izaugtu tomāts. Es tos
sēju marta beigās, bet tomātu aug-
līši ienākas vien augustā. Cik
daudz rūpju prasa to izaudzēšana!
Diemžēl nekad jau nevar zināt,
kāda būs vasara – saulainas die-
nas vai apmākušās, tas arī ietek-
mē ražu.

Taču, kamēr vēl tāds mierīgāks
laiks, jāizbauda daudzie kultūras
pasākumi, kuri paredzēti martā –
spēles “Es mīlu tevi, Piebalga!” fi-
nāls, vokālistu koncerts “Mēs tik-
simies martā”, vidusskolas at-
skaites koncerts un, protams, arī
Lieldienas šomēnes.

Lai pavasaris ienāk ik sirdī un
mājā! Priecīgus svētkus!

Aija Ķīķere

2016. gada 22. februāra
novada domes sēdē

nolemts:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 22.februāra Saistošos

noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžets 2016. gadam”.

Iecelt izpilddirektores vietas izpildītājas amatā uz laiku Lolitu Zariņu.
Slēgt vienošanos par grozījumiem 2015.gada 15.jūnija zemes nomas lī-

guma Nr.2015/06-1.
Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Granulu mobilais siltums”, reģistrācijas

Nr.44103065478.
Iznomāt SIA „Raunas aptieka”, reģistrācijas Nr.44102021048, juridis-

kā adrese: Cēsu iela 2A - 1, Rauna, Raunas novads, LV-4131, Jaunpiebalgas
novada pašvaldībai piederošās telpas “Jūrnieki”, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, kopējā platība 42.80 kvadrātmetri.

Iznomāt I. K., personas kods dzēsts, adrese: dzēsts, telpu ar kopējo pla-
tību 13.4 kvadrātmetri sociālo pakalpojumu punktā Dārza iela 4 -14,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads.

Noteikt A. B., p.k. dzēsts, rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību limitu
– 30 metru tīklu.

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pētera skola”, kadastra Nr.4298 005
0145, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles no-
teikumus. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 40 700 EUR
(četrdesmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi ), tanī skaitā mežs - 10 300
EUR (desmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).

Apstiprināt  zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Puķītes” ar kadastra Nr.4256 005 0040, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.

Rīkot iepirkumu “Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada
Jaunpiebalgas pagasta Jaunpiebalga daudzdzīvokļu mājām Dārza iela 2,
4 un Brāļu Kaudzīšu iela 3,5,7,7A”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada inventarizācijas re-
zultātus.

Norakstīt vieglo automašīnu VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrā-
cijas numurs FJ9155, izlaiduma gads 1994., šasijas
Nr.WVWZZZ3AZRE188574.

Precizēt pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 007 0251, Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalgas novads, platī-
bu uz 2.31 ha.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par telpu nomas maksājumu pie-
dziņu pret parādnieku IK “ĀBELĪTE MELISA”, reģ. Nr.90000031033, “Meža-
Butlēri”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, piedzenamā sum-
ma: 336,84 EUR.

Slēgt vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā, nosakot, ka no-
mas objekta jaunais kadastra apzīmējums ir 4256 006 0433 un jaunā ze-
mesgabala platība ir 10,73 ha.

Izveidot un papildināt Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (dar-
binieku) amatu sarakstu un to mēnešalgas apmēru sadalījumu pa ama-
tu grupām (bruto, euro) amata vienību - labiekārtošanas darbu vadītājs
ar 2016.gada 1.martu. Pārcelt ar 2016.gada 1.martu amata vienību “trak-
tora vadītājs” no speciālā budžeta struktūrvienības Autotransports uz pa-
matbudžeta struktūrvienību Labiekārtošana.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Novada domē
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Apvienotajā Karalistē bērnu aizsardzību regulē tiesī-
bu kopums, kas sastāv no likumiem, kurus izdod parla-
ments, un tiesībām, kas izriet no tiesu spriedumiem ( jeb
tiesu prakses), un, ņemot to vērā, bērnu aprūpe jāveic ar
vislielāko rūpību  Jāievēro, ka Apvienotās Karalistes li-
kumi atšķiras atkarībā no reģiona - Anglijas un Velsas,
Skotijas vai Ziemeļīrijas.

Pirms izceļošanas jānodrošina, lai:
• bērnam un vecākiem ir derīgi personu apliecinoši do-

kumenti;
• pārceļoties uz ilgāku laiku, ir parakstīts darba līgums,

noteikta dzīvesvieta;
• bērnam jau iepriekš ir atrasta piemērota izglītības

iestāde;
• ir apzināta veselības aprūpes iestāde, kurā var vēr-

sties saistībā ar bērna veselību;
• ģimenē ir apzināts radu, draugu vai paziņu loks, kas

var sniegt atbalstu, ja tas nepieciešams.

Ierodoties Apvienotajā Karalistē, vecākiem jābūt
gataviem:

• noteikt par prioritāti bērna vajadzības;
• nodrošināt bērna veselības un attīstības vajadzības;
• nodrošināt noteiktu dienas ritmu, ieradumus un sta-

bilu aprūpi;
• atzīt jebkuru problēmu bērna audzināšanā un sa-

darboties ar iestādēm, kas nodrošina valsts atbalstu.

JĀŅEM VĒRĀ!

Bērnu atstāšana bez uzraudzības
Apvienotajā Karalistē tikai no 12 gadu vecuma bērnu

varētu uz kādu brīdi atstāt bez pieaugušo uzraudzības,
taču nekādā ziņā nav pieļaujams bērnu, kas jaunāks par
16 gadiem, atstāt vienu pa nakti.

Piemērs
Tēvs, kurš atstāja divgadīgo meitu vienu mašīnā, ka-

mēr iegāja aptiekā uz 10 minūtēm, tika arestēts un sodīts
par apzinātu bērna pakļaušanu būtiskam riskam.

Alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošana nav
savienojama ar bērna pieskatīšanu, jo tā bērns tiek pa-
kļauts nopietnam riskam.

Piemērs
Kāda veikala vadītājs izsauca policiju, jo viņam radās

bažas par kādas mātes, kura bija acīmredzamā reibuma
stāvoklī, divgadīgo bērnu, kas bija kopā ar māti veikalā.
Māte tika arestēta, un viņai tika piespriests naudas sods.

Ja policija konstatē, ka bērns bijis atstāts viens
veidā, kas varēja radīt ciešanas vai kaitējumu ve-
selībai, vecākiem par to iestājas kriminālatbildība.

Piemērs
Māte atstāja mājās savu 14 gadus veco dēlu, liekot vi-

ņam pieskatīt trīs gadus veco jaunāko brāli, kamēr pati
uz 30 minūtēm devās uz veikalu iepirkties. Lai gan šajā
laikā bērniem nekas slikts nenotika, māte saņēma polici-
jas brīdinājumu par nežēlību pret bērniem.

Bērna disciplinēšana
Apvienotajā Karalistē ir aizliegta bērnu fiziska sodīšana

un nav pieņemamas bērnu pašcieņu pazemojošas audzi-
nāšanas metodes.

Vecākiem ir ieteicams izmantot citas bērna savaldīšanas
metodes:

• konkrētu noteikumu formulēšana un stingrs aizrā-
dījums to pārkāpšanas gadījumos;

• bērna sūtīšana nomierināties uz viņa istabu vai uz
stopkrēsliņu (ilgums atkarīgs no bērna vecuma - viena mi-
nūte par katru bērna gadu);

• bērna ierobežošana, neļaujot darīt kaut ko, kas vi-
ņam patīk (piemēram, skatīties televīziju);

• bērna sodīšana, piemēram, neļaujot doties ikdienas
izklaidēs ārā;

Izsole
Valsts akciju sabiedrība “Valsts ne-

kustamie īpašumi” (reģistrācijas
Nr.40003294758) 2016.gada
31.martā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko
mutiskas izsoles ar augšup ejošu soli
būvju īpašumiem, uz kuriem saskaņā
ar Publiskas personas mantas at-
savināšanas likumu var pieteikt
pirmpirkuma tiesības:

Nedzīvojamā ēka Zosēnu pa-
gastā, Jaunpiebalgas novadā (ka-

dastra numurs 4298 505 0005) - būve
(būves kadastra apzīmējums 4298 005
0176 001) par sākumcenu 200 EUR,
izsoles laiks pulksten 16.00.

Pirmpirkuma tiesības uz būvju īpa-
šumiem ir zemes īpašniekiem. Šīs per-
sonas var iesniegt pieteikumu par pirm-
pirkuma tiesību izmantošanu mēneša
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis”
tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. 

Piesakot pirmpirkuma tiesības, re-
ģistrācijas maksa šai personai nav
jāmaksā.

Personām, kuras vēlas piedalīties
iepriekš minēto objektu izsolēs, jā-
iemaksā nodrošinājums 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma sā-
kumcenas un reģistrācijas maksa  25
EUR apmērā AS „SEB banka“
Rīdzenes filiāles kontā Nr.
LV22UNLA0002200609436, kā arī
jāiesniedz izsoles noteikumos norā-
dītie dokumenti. 

Par nosolīto objektu jānorēķinās
divu nedēļu laikā, maksājumus vei-
cot pilnā apmērā euro.

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem, reģistrēties izsolei, kā arī sa-
skaņot objekta apskates laiku var
valsts akciju sabiedrībā “Valsts ne-
kustamie īpašumi” Vaļņu ielā 28,
Rīgā, darbdienās no pulksten 9.00
līdz 17.00.

Tālruņi uzziņām: 80002000,
67024659, 26320958.

Pēdējā dalībnieku reģistrāci-
jas diena izsolei ir 2016.gada
29.marts pulksten 16.00, Vaļņu
ielā 28, Rīgā.

Visām personām, kurām uz ob-
jektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pār-
došanu izsolē, jāpieteic savas prasī-
bas tiesā līdz izsoles dienai.

A. Milzarājs,
VAS „Valsts nekustamie
īpašumi” valdes loceklis

Kas jāzina par bērnu aprūpi, 
pārceļoties uz Apvienoto Karalisti 
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• bērna kabatas naudas samazināšana.
Plašāka informācija par bērna attīstības posmiem un

pozitīvās disciplinēšanas metodēm pieejama
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/poziti-
vas_disciplinesanas_metodes/ 

Bērna pasargāšana
Vecāku dzīvesvietai jābūt pielāgotai mazu bērnu dro-

šībai - jāievēro kāpņu vārtiņi, logi ar slēdzenēm, dūmu sig-
nalizācija, kontaktligzdas jānosedz ar vāciņiem, kamīnam
ir jāuzstāda drošības režģis, indīgas vielas jānovieto bēr-
niem nepieejamā vietā, automašīnās jālieto autosēdeklī-
ši. Bērns jāsargā arī emocionāli. 

Bērna izglītošana
Apvienotajā Karalistē ir jāsāk apmeklēt skola no čet-

ru gadu vecuma. Līdz 12 gadu vecumam bērns ir jāpa-
vada uz skolu un jāsagaida pēc skolas.

Ko darīt, ja esat nonākuši sociālā dienesta re-
dzeslokā?

Var būt vairāki iemesli, kuru dēļ ģimene var nonākt
sociālā dienesta redzeslokā, piemēram:

• kaimiņu  ziņojumi par novārtā pamestajiem bērniem;
• ārstniecības personu bažas par bērnu traumu izcel-

smi vai nepietiekamu bērnu aprūpi;
• izglītības iestādes ziņojums, ja bērnam ir uzvedības vai

citas problēmas skolā, kuras  varētu būt ģimenē u. c.
Šādās situācijās ir svarīgi sadarboties ar sociālā die-

nesta pārstāvjiem. Jāatceras, ka uzbrukums nav labākā
aizsardzības forma - nesadarbošanās un sociālo darbinieku
apvainošana var radīt iespaidu, ka persona neizprot si-
tuāciju.

Ja persona nonāk sociālo dienestu redzeslokā  un kopā
ar bērnu atgriežas Latvijā, pašvaldība ziņos par to Latvijas
kompetentajām iestādēm, kuras iesaistīsies, lai pārlie-
cinātos, vai bērns ir drošībā.

Ja bērns ievietots audžuģimenē un uzsākta ties -
vedība par bērna turpmāko aprūpi

Jāinformē Latvijas vēstniecība Londonā
(consulate.uk@mfa.gov.lv ; darba laikā tālrunis +44 (0)
20 772 59 212; ārkārtas situācijās diennakts tālrunis +371
26337711) un Latvijas Tieslietu ministrija (tm.kancele-
ja@tm.gov.lv) par ierosināto tiesvedību; jānorāda savi un
bērna dati, kā arī sociālā darbinieka un advokāta kon-
taktinformācija. Jāmeklē juridiskā palīdzība pēc ie-
spējas agrīnā lietas stadijā. Jānosauc sociālajam dar-
biniekam vairāki ģimenes locekļi vai citas piemērotas per-
sonas, kas varētu uzņemties rūpes par bērnu, ja secināts,
ka bērnu nevar nodot atpakaļ vecāku aprūpē.

Avīzītes februāra numurā runājām par to, ka no-
dibinājums “Solis Piebalgā” gada beigās piedalī-
jās Labklājības ministrijas izsludinātajā iepirkumu
konkursā par sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem
bērniem. TačuLM turpinājarezultātu vērtēšanu, jo
konkurenti bija iesnieguši sūdzību, tādēļ bija jā-
pagaida līdz 1.martam. Kādi tagad jaunumi?

Pašlaik jāsagaida oficiāls paziņojums no iepirkumu uz-
raudzības biroja. Sūdzība bija vienkārša laika vilcināšana,
bet mums tādēļ bija dots laiks, lai sagatavotos – sakār-
totu telpas, izplānotu darba laiku un risinātu darbinie-
ku komplektāciju, konsultētos ar organizācijām, kas
saistītas ar bērnu motivāciju un nosūtīšanu uz rehabi-
litāciju. To arī darījām. Mēneša otrajā pusē vai aprīlī no-
dibinājums “Solis Piebalgā” uzsāks darbu.

Ziema šogad silta, sniega maz, taču februāra bei-
gās vairākas dienas sniga, līdz ar to daudziem ie-
dzīvotājiem radās jautājumi par valsts un paš -
valdības ceļu tīrīšanas kārtību. Daži jautāja, vai
pašvaldība nevar apmaksāt arī privāto ceļu tīrī-
šanu, jo iedzīvotāji taču maksā nodokļus.

Vairākas dienas sniga, tas bija slapjš sniegs, kas arī
kusa. Gan fiziski, gan finansiāli, arī saskaņā ar pastā-
vošajiem normatīviem, mēs nevaram atļauties tīrīt kat-
ru dienu šādos laika apstākļos. Tika vērtētas gan meteo
prognozes, gan izveidojies sniega biezums uz ceļiem.
Līdzīgi, kā tas ir uz valsts ceļiem – normatīvos ir noteikts
pieļaujamais sniega segas biezums – arī uz pašvaldības
ceļiem un ietvēm tā ir, mēs nevaram nodrošināt ideālu
tīrību, ja ilgstoši snieg.

Kas attiecas uz valsts ceļiem, tad šos jautājumus mēs
iespēju robežās koordinējam, piemēram, ceļš P33
Jaunpiebalga – Saliņkrogs tiek tīrīts atbilstoši tā uztu-
rēšanas klasei un kaisīts ar sāls maisījumu pēc viena no-

teikta grafika, savukārt vietējie ceļi uz Zosēniem, Jēciem
un citur – tiem ir pavisam citas prasības, tie tiek tīrīti
retāk, tai skaitā arī posms Jaunpiebalga – Ranka. Par
pēdējo esam vairākkārt vērsušies pie Latvijas autoceļu
uzturētāja (LAU), saskaņā ar viņu normatīviem, ņemot
vērā auto kustības intensitāti šai posmā, prasības atšķiras,
līdz ar to arī ceļš nav apstrādāts tādā kvalitātē kā marš -
rutā Jaunpiebalga – Vecpiebalga. Saprotu, tas sagādā ne-
ērtības auto braucējiem, bet domāju, ka šoziem ceļi ko-
pumā tomēr bijuši pietiekami labi izbraucami.

Par privāto ceļu tīrīšanu - cik esmu informēts, uzņē-
mējs nevienam neatsaka, bet par maksāšanu gan jāvie-
nojas savstarpēji, nevis caur pašvaldību. Jā, iedzīvotāji
maksā nodokļus par īpašumu, zemi, bet pašvaldības  ceļu
uzturēšanai paredzēta dotācija no valsts speciālā budžeta.
Dotācijas izlietojums tiek stingri kontrolēts saskaņā ar
reģistrēto pašvaldības ceļu sarakstu.  Minētās dotācijas
apjoms ir nemainīgs jau četrus gadus, neskatoties uz ceļu
garumu, klimatiskajiem apstākļiem. Grūti teikt, kā būs
nākotnē, jo tiek runāts, ka Latvijā ceļu ir par daudz. Ir
jūtams zināms apdraudējums tam, ka šie pašvaldības lau-
ku ceļi, īpaši tie, kuri šķērso privātās zemes uz nomas
līguma pamata, no valsts puses būs izslēgti no ceļu bi-
lances, samazinot arī speciālā budžeta dotāciju apjomu.

Rankas posms atkal tiks lāpīts?
Redzam, ka mainīgo laika apstākļu dēļ – siltā ziema,

gaisa temperatūras svārstības - strauji veidojas bedres.
LAU sola maksimāli vērst uzmanību šim ceļa posmam.
Bedres ir, bet situācija nav kritiska. Ar bedrēm ir tā, ka
pastāv kārtējais un avārijas bedrīšu remonts. Avārijas
remontam līdzekļi ir ierobežoti. Šobrīd remontē tikai tās
bedres, kuras pēc tehniskajiem normatīviem ir avārijas
stāvoklī – tām ir attiecīgais lielums, dziļums u.tml. Mazās
bedrītes, kuras tam neatbilst, paliek. Vienīgā izeja šajā
posmā ir ceļa rekonstrukcija. Protams, šādos laika ap-

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Vēlreiz par suņu reģistrāciju

No 2016. gads 1. jūlija ir no-
teikta obligāta suņu reģistrēšana

centrālajā datu bāzē.
Pilnu pakalpojumu – suņu mik-

ročipēšanu un reģistrāciju datu
bāzē sniedz praktizējoši veterinārārsti

veterinārajās klīnikās, mūsu nova-
dā to dara veterinārārste Anna
Mackeviča (mob. 29409709). 

Arī novada dome sniedz
pakalpojumu suņu reģistrā-
cijai Lauksaimniecības datu
centra vienotajā datu bāzē.

Nosacījumi:
• sunim jābūt mikročipētam  un ar pasi;
• jāuzrāda dokuments, ka ir veikta valsts nodeva par

suņa reģistrāciju – 7.11 euro.
Šis varētu būt tas gadījums, ka jūsu sunītim jau ag-

rāk ir  ievadīts mikročips, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas
nav reģistrēts datu bāzē ( piemēram, agrāk šāda re-
ģistrācija LDC datu bāzē nebija obligāta). 

Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistrāciju var:

• veicot apmaksu internetbankā;
• izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

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 dzīvnieka īpaš-
nieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma
nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek
maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.

Naudas sods par suņa nereģistrēšanu fiziskajām per-
sonām 7 - 210 eiro, juridiskajām personām 15 - 350 eiro.

Vairāk informācijas, zvanot Maijai Ķīķerei (mob.
29131170).

Svarīgi!
2016.gada 30.martā plkst.10.00 Jaunpiebalgas novada

domes zālē informatīvs seminārs lauku iedzīvotājiem:
Lauku atbalsta dienesta
•  informācija par ES un valsts atbalstu 2016. gadā;
• mācības par elektronisko platībmaksājumu iesnieg-

šanu;

stākļos cieš arī grants ceļi, pavasarim sākoties jau feb-
ruāra sākumā, neko daudz līdzēt nevar, bedres rodas ātri,
bet nolīdzināt slapju, dubļainu segumu nav iespējams,
jo nokrišņi ir vai katru dienu.

Kā rit darbs pie mūzikas un mākslas skolas ēkas
rekonstrukcijas?

Atsedzot šādu vecu mūri, vienmēr atklājas kaut kas
neparedzēts, tādēļ ir lietas, kuras jādara citādi.
Piemēram, cerības uz esošo konstrukciju un siju stiprī-
bu izrādījās pārspīlētas. Taču mums ir laba  projekta ko-
manda, atsaucīgs projektētājs, būvnieks. Katra radusies
problēma tiek risināta, izanalizēta, ko un kā labāk da-
rīt. Ar vecām ēkām tā notiek, nekad nevar zināt, kas at-
klāsies darbu gaitā. Gribas jau visu izdarīt tā, lai mak-
simāli saglabātu ēkas senatni, piemērojot to objekta bū-
tībai – mūzikas un mākslas skolai. Kopumā darbs rit nor-
māli, vasarā paredzētajā laikā līdz 1. jūlijam skolu no-
dosim ekspluatācijā.

Šajā sakarā gribētu atgādināt, ka mums Jaunpiebalgā
ir viena mūzikas un mākslas skola, nevis divas atseviš-
ķas skolas.  Varu piebilst, ka rekonstruējamās ēkas iek-
šējo telpu kopējā platība būs apmēram divas reizes lie-
lāka nekā iepriekšējā mūzikas un mākslas skolas telpu
kopējā  platība. Skolas vadībai būs jāplāno darba laiks,
lai optimāli sakārtotu nodarbības mākslas skolā, lai būtu
iekļauts laiks Lietišķās un tēlotājas mākslas studijai.

Pie jaunās ēkas paredzēts arī auto stāvlaukums iero-
bežotam mašīnu skaitam, tāpat ir priekšlikums, ka sa-
tiksme pa piebraucamo ceļu no Brāļu Kaudzīšu ielas būtu
jāorganizē vienā virzienā, tas atbilstu gan braucēju, gan
skolēnu drošībai. 

Kas vēl būtu piebilstams?
Martā organizēsim daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sa-

pulci par māju apsaimniekošanu un siltināšanu. To da-
rīsim, jo dzīvokļi ir katra personiskais īpašums un, tikai

kopīgi vienojoties par apsaimniekošanu, var cerēt, ka gan
mājas tiks saglabātas labā stāvoklī, gan dzīvokļi nezaudēs
savu vērtību.

Mums ir jautājums, ko turpmāk darīt ar ēku, kurā at-
radās mūzikas skola. Pašvaldības funkciju pildīšanai šī
ēka nav vajadzīga. Tās remonts izmaksātu apmēram tik-
pat, cik trotuāra atjaunošana visā Gaujas ielas garumā.
Aicinu izteikt idejas, priekšlikumus, rakstīt iesniegumus,
ja kāds vēlas iegādāties minēto ēku īpašumā vai atsavināt
to kādiem citiem mērķiem – uzņēmējdarbībai vai citai lie-
tai. Nav jau grūti publicēt sludinājumu par ēkas pārdo-
šanu vai atsavināšanu, bet gribam tomēr dzirdēt sa-
biedrības domas un viedokļus, kādā virzienā strādāt. Ļoti
gaidām priekšlikumus, izvērtēsim un izskatīsim visus!

Iedzīvotāji noteikti ir ievērojuši, ka daudzviet izvieto-
tas kastītes ierosinājumiem, lai paustu savas idejas, priekš-
likumus, vēlmes, kā tad mēs gribētu sagaidīt un nosvi-
nēt Latvijas simtgadi. Diemžēl pašlaik atsaucības nav.

Ir patīkami, ka pasākums “Es mīlu tevi, Piebalga!” iz-
raisījis pozitīvu ažiotāžu daļā sabiedrības, cilvēki inte-
resējas un pēta Jaunpiebalgas novada vēsturi un citus
datus. Līdz ar to varam secināt, kādus pasākumus va-
jag mūsu iedzīvotājiem. Tai pat laikā dāmu saksofonu
kvarteta koncerts, kas bija jauks un skaists, pulcēja mazu
interesentu skaitu. Domāju, ka tie, kuri atnāca, nebija
vīlušies. Aicinu būt aktīviem, sekot līdzi kultūras pasā-
kumu afišai, arī pašiem ierosināt, ko un kā gribam. Pašlaik
strādājam, lai tuvākajā laikā sagatavotu informāciju pre-
sei un reklāmai par mūsu lielajiem vasaras notikumiem
– vidusskolas 70 gadu svinībām un salidojumu 2.jūlijā,
kā arī par izstādi – gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!” 13.au-
gustā.

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Lauku ziòas

Aktuāla informācija lauksaimniekiem
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• līgumu slēgšana par elektronisko pakalpojumu iz-
mantošanu (tiem, kas to vēl nav izdarījuši).

Valsts ieņēmumu dienesta informācija par jaunāko
likumdošanā un nodokļiem, kas attiecas uz lauku iedzī-
votājiem, par gada ieņēmumu deklarāciju aizpildīšanas kār-
tību.

Biedrības “Cēsu rajona Lauku partnerība” infor-
mācija par LEADER pieejas pasākumiem un atbalstu
2016.gadā.

Sakarā ar obligāto elektronisko platībmaksājumu pie-
teikšanas sistēmu

Lauku atbalsta dienesta speciālisti 20. aprīlī iz-
brauks uz Jaunpiebalgas novadu, lai palīdzētu klien-
tiem elektroniski iesniegt vienotā maksājuma iesniegumus
(tas būs bezmaksas pakalpojums). Vēlāk būs precīzāka in-
formācija par laikiem un vietām. Lūdzu, interesējieties arī
paši, sekojiet līdzi informācijai un izmantojiet šo iespēju!

Savukārt LLKC, tātad arī mans pakalpojums, būs
maksas pakalpojums, piemēram, saimniecībai, kuras ko-
pējā lauksaimniecības zemes platība ir 10 vai mazāk hek-
tāru, tas izmaksās 10.00 EUR. 

Vienoto iesniegumu šogad un turpmākos gadus va-
rēs iesniegt līdz 22.maijam.

Lauku bloku precizēšanas iesniegumus ar šo gadu
varēs iesniegt līdz 1. aprīlim nevis līdz 1. maijam. Jo – šo-
gad paredzēts ātrāk uzsākt vienotā iesnieguma pieņemšanu,
turklāt tikai EPS.

Svarīgi biškopjiem! 
Turpmāk, saskaņā ar grozījumiem, medus bišu saim-

ju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu
centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju
skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri.  

Tātad šogad šāda informācija būs jāsniedz trīs reizes, jo
biškopji saimju skaitu dravā  jau paziņoja uz 1.janvāri.

24.03.plkst 09.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē būs
praktisks seminārs dārzu veidotājiem. Lektore Aija
Kaškure, koku dārza “Igaijas” saimniece no Kalsnavas.  

Jauna pieredze latvāņu apkarošanā
9. februārī Vaives pagasta pārvaldē notika seminārs par

to, kā apkarot latvāņus, izmantojot integrētās augu aiz-
sardzības metodes. Semināru vadīja SIA “Integrētās au-
dzēšanas skola” speciālisti. Skolai ir vairāki darbības vir-

zieni, un to raksturotu vārdi - sakārtota augkopība, sakārtota
lauksaimniecība, sakārtota augu aizsardzība. Tā ir vie-
nīgā iestāde Eiropā, kas savos pētījumos ir sasniegusi tik
augstus rezultātus latvāņu apkarošanā. Praktiski tas pie-
rādījies izmēģinājumos, kas veikti Priekuļos, Allažos un
Lestenē.

Dažas, seminārā iegūtas, atziņas
Tikai un vienīgi appļaujot, latvānis nav iznīcināms – pēc

pļaušanas samazinās bioloģiskā daudzveidība un tiek iz-
nīcinātas latvānim konkurējošās sugas, bet  latvāņi spēj
uzziedēt un veidot sēklas 2-5 cm augstumā no zemes un,
pat septembrī uzziedējis, latvānis spēj nobriedināt sēklas.

Maz invadētajās teritorijās samērā efektīva ir latvāņu
ziedkopas nogriešana laikā, kad auga centrālajā čemurā
ir izveidojušās sēklas, sānu ziedkopas zied un arī tajās jau
var būt izveidojušās sēklas. Latvijas apstākļos tas varētu
būt 5. jūlijs – 5. augusts. Ja ziedkopas izgriež par agru, augs
cenšas atražot un izzied atkārtoti. Šo metodi var pielietot
mazās platībās, piemēram, upju aizsargjoslās. Semināristiem
radās jautājums, kur tad to savākto “bagātību” likt. Ieteikums
- atstāt drošā vietā sapūšanai, latvāņi sapūst gada laikā. 

Pielietojamie herbicīdi. Līdz šim par visefektīvākajiem
tika uzskatīti glifosātus saturošie herbicīdi, piemēram, po-
pulārais raundaps. Taču ir kāds trūkums - raundaps ie-
darbojas caur auga lapām, bet  pēc apstrādes uzdīgušie lat-
vāņi aug un attīstās pastiprināti, jo konkurējošās sugas ir
lielā mērā iznīcinātas un netraucē. Ieteicami selektīvas ie-
darbības herbicīdi, kas iedarbojas un iznīcina tikai noteiktas
sugas nezāles. Par tādiem herbicīdiem tiek uzskatīti
Nuance75WG, Logrāns 20 d. g. un Accurate 200WG. Lieto
katru atsevišķi vai kombinācijās 1 reizi sezonā. Latvāņi ve-
ģetāciju sāk agri, un visieteicamākais herbicīdu pielieto-
šanas laiks  ir pavasarī, kad koki vēl bezlapu stāvoklī un
zied māllēpes. Pierādīts, ka šādā veidā latvāņus var apkarot
2 – 3 gados. 

Jāatceras, ka pie ikvienas latvāņu ierobežošanas metodes
jāievēro visstingrākie darba drošības noteikumi.

Nevarēšu vienā rakstiņā aprakstīt visu tēmu par latvāņu
apkarošanu, tāpēc gaidīšu visus interesentus un dalīšos ar
seminārā iegūtajām zināšanām. 

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante 

Maija Ķīķere.

Lai lauksaimnieki pirms jaunās laukapstrādes un sē-
jas sezonas varētu izdevīgi iegādāties nepieciešamo teh-
niku, banka “Citadele” ir radījusi jaunu, lauksaim-
niekiem pielāgotu finansējuma veidu. Līdz ar 2016. gada
februāra sākumu “Citadele” piedāvā iespēju saņemt
kredītu lauksaimniecības tehnikas iegādei ar Lauku
atbalsta dienesta (LAD) līdzfinansējumu, tehnikas vie-
nību uzreiz iegūstot savā īpašumā. 

Jaunākie statistikas dati liecina, ka Latvijā ir vairāk
nekā 31000 ekonomiski aktīvas lauksaimniecības, mež-
saimniecības un zivsaimniecības. Lai atvieglotu minēto no-
zaru uzņēmēju iespējas saņemt izdevīgu un ērtu kredītu
tehnikas iegādei, banka “Citadele” ir izstrādājusi jaunu
finansējuma veidu, kas saimniecībai ļaus tehniku uzreiz
iegūt savā īpašumā. Iegādātā tehnikas vienība kalpos kā
komercķīla, bet īpašumtiesības uz tehniku pēc iegādes pie-
derēs uzņēmumam. Jaunais produkts izstrādāts ar mēr-
ķi atvieglot finansējuma saņemšanu, nesatraucoties par

tehnikas īpašumtiesībām kā arī  papildu nodrošinājumu. 
Finansējuma noformēšanas komisija ir 75 EUR un at-

karībā no iegādei plānotā tehnikas veida ir iespējams vie-
noties par līdz pat 7 gadiem ilgu kredīta atmaksas termiņu. 

Lai pieteiktos aizdevumam, bankā “Citadele” jāiesniedz
kredīta pieteikums, gada ienākumu deklarācija vai saim -
niecības operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu ap-
rēķins, Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu, EDS izdruka par nodokļu no-
maksu, kā arī iegādei paredzētās tehnikas specifikācija.
Vairāk par finansējuma iespējām aicinām uzzināt tuvā-
kajā bankas Citadele filiālē, kā arī zvanot pa
tālr. 67010000 vai rakstot e-pastu uz business@citadele.lv.

Baiba Ābelniece,
Ārējās komunikācijas vadītāja  banka “Citadele”

Tālr. 67010326, 26624221
E - pasts: baiba.abelniece@citadele.lv

Lauksaimniecības tehnikas iegādei pieejams jauns
finansējuma veids ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu
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Apvienoto novadu  5. – 8. klašu matemātikas olim-
piādē piedalījās:

Karlīna Lazda (5.kl.) – 3.vieta, Kate Katerīna
Ruņģe (5.kl.) – atzinība, Kate Smilga (5.kl.) – atzi-
nība, 

Adrians Vīķelis (7.kl.) – atzinība, Lāsma
Ciekurzne (5.kl.), Ance Urbāne (6.kl.), Lotārs Jānis
Dzenža (7.kl.). Skolotāja I. Bērziņa.

Apvienoto novadu  ķīmijas olimpiādes 2.posmā
piedalījās:

Sofija Novicka (9.kl.) – 1.vieta. Skolotāja L.
Lorence.

Kristiāna Pogule (9.kl.) – 2.vieta, Agija Ābelniece
(9.kl.) – atzinība. Skolotājs A. Ratiņš.

Vēsturiskā Cēsu rajona novadu latviešu tautas
dziesmu dziedāšanas sacensībās 

“Lakstīgala 2016” piedalījās: 

6.klases komanda un ieguva 3. vietu: Ance
Urbāne, Elizabete Zariņa, Līga Rusova, Ēriks Ralfs
Blaubergs, Ričards Knāķis. Skolotāja M. Vīksna.

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā
piedalījās un ieguva 4.vietu:

Alens Rozītis, Arnolds Apsītis, Artis Peilāns,
Ričards Pērkons, Ralfs Rubenis, Egmonts Ērglis,

Edmunds Ērglis. Skolotāja S. Vlodare.

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā
piedalījās un ieguva 5.vietu: 

Elizabete Kalniņa, Diāna Jakobija, Sabīne
Pērkone, Karīna Azace, Agija Ābelniece, Viktorija
Brikmane, Samanta Eihentāle. Skolotāja S.
Vlodare.

Mazo muzikālo kolektīvu skatē – konkursā rit-
ma grupa  ieguva 2.pakāpes diplomu:

Lāsma Ciekurzne, Rēzija Blūma, Aleksa Paula
Pallo, Silga Radvinskaite, Sabīne Pērkone,

Zane Kostjukova, Izabella Kvecko, Viktorija
Brikmane, Maximilian Chtchekourov, Amanda
Zariņa,

Endija Potapova, Armanda Azace. Skolotājs Dz.
Vīksna.

Apvienoto novadu  ģeogrāfijas olimpiādes 2.pos-
mā piedalījās:

Rūdolfs Dolmanis - Dravants (10.kl. ) – 2. vieta,
Roberts Brikmanis (11.kl.) – 3. vieta, Alise
Lazdiņa (11.kl.). Skolotāja R. Gansone.

Apvienoto novadu  angļu valodas olimpiādē 10.-
12.klasei piedalījās:

Jūlija Postolati (10.kl.), Ivanda Keiša (11.kl.),
Edgars Dapševičs (12.kl.). Skolotāja G. Kundrate.

Arnis Ratiņš

Mūzikas skolā
16. februārī Rīgā norisinājās Latvijas pro-

fesionālās ievirzes un profesionālās vidējās
mūzikas izglītības iestāžu izglītības pro-
grammas “Stīgu instrumentu spēle – ģitāras
spēle” audzēkņu valsts konkursa III kārta,
kurā mūsu skolu pārstāvēja 5. ģitāras spē-
les klases audzēknis Adrians Vīķelis.
Paldies Adrianam un skolotājam Jānim Ža-
gariņam! 

3. martā Cēsu Bērnu un jauniešu cen-
trā “Spārni” norisinājās vēsturiskā Cēsu
rajona vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2016” I kār-
ta. Tajā piedalījās vokālais ansamblis „Žagariņi”, kura
sastāvā dzied Līga Džīnija Rubene, Kate Smilga,
Kate Katerīna Ruņģe, Rēzija Blūma, Lāsma
Ciekurzne, Tīna Rukmane, Daniela Macola un
Aleksa Paula Pallo, un meitenes ieguva I pakāpes
diplomu. Paldies meitenēm un skolotājai – koncert -
meistarei Ingai Eihentālei par lielo darbu un dziedāt-
prieku! 

Šogad martā, kā ik gadu pierasts, neizskanēs Mūzikas
un mākslas skolas Pavasara koncerts – tas tāpēc, ka ga-
tavojamies skolas 30 gadu jubilejai nākamajā mācī-
bu gadā! Savu jubilejas gadu iesāksim ar Rudens kon-
certu baznīcā, bet ikvienu domubiedru un absolven-
tu aicinu dalīties domās un idejās, kā jūs vēlētos svi-
nēt mūsu kopīgos svētkus 2017. gada pavasarī!

Lai saulains un
gaišs pavasara at-
nākšanas brīdis n
priecīgas, krāsai-
nas, rakstainas
šīs Lieldienas!

Skolas direktore
Aija Sila

Attēlos: vokā-
lās mūzikas kon-
kursā “Balsis
2016” Cēsu bērnu
un jauniešu cen-
trā “Spārni”.

Skolas ziòas
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Atstāt savu dzimteni pirms 67 ga-
diem vairāk nekā 42 tūkstošiem lat-
viešu pieprasīja tā laika valdošais sta-
ļiniskais režīms un vietējie pakalpiņi.
Šim pasākumam PSRS valdība ga-
tavojās ļoti nopietni, jo padomju vara
bijušajās Baltijas valstu teritorijās
likās apdraudēta. Daudzi vēl cerēja
uz angļu un amerikāņu palīdzību, lai
atjaunotu šo valstu neatkarību. Vēl
aktīva bija Nacionālās pretošanās
kustība, bet lauku ļaudis par stāša-
nos kolhozā pat negribēja dzirdēt.
Gadu iepriekš Jaunpiebalgas par-
torgs Pētersons,  no Krievijas atsū-
tīts latvietis, skraidīja kā apsvilies un
aģitēja: „Visi sejuķ, sejuķ, tik jus ņe-
sejuķ” (visi sēj, sēj, tikai jūs nesējat).
Pieprasīja rakstīt paskaidrojumus,
kāpēc netiek ievēroti valdības un par-
tijas izstrādātie sējas plāni. Nekādi
negribēja saprast, ka latviešu zem-
nieks tak  neies kaisīt sēklu slapjā un
aukstā zemē. “Vecskanuļu” saimniece
tā arī uzrakstīja: „Marijai  Dadzītis
ūdens pa virsu.” Tā pasūtīja partorgu
dažas mājas tālāk. 

Lai sagrautu Baltijas tautu pre-
testību, lauku kolektivizācijai 1948.
gadā tika izstrādāta „budžu izspie-
šanas politika”. Tā izpaudās nesa-
mērīgi lielos nodokļos, ar kuriem tika
apliktas lauku mājsaimniecības.
Par nodokļu un nodevu nenokārto-
šanu cilvēki tika turēti apcietināju-
mā, kamēr kāds no kaimiņiem vai tu-
viniekiem nepalīdzēja viņam parā-
du nokārtot.  Arī pēc tam neviens uz
kolhoza pusi nerāvās, turpināja saim -
niekot savās saimniecībās, pa klusam
lamāja Staļinu un visu to krievu pa-
darīšanu. Arī nabaga partorgs
Pētersons vairs neskraidīja apkārt,
jo bija ņēmis galu no mežabrāļu lo-
des. Lai sagrautu Baltijas Nacionālo
pretošanās kustību un nodrošinātu
„vienlaidus kolektivizāciju laukos”,
PSRS valdība apstiprināja „budžu lik-
vidācijas politiku”, kuras realizāci-
jai stingrā slepenībā izplānoja mili-
tāru operāciju ”Krasta bangas”.
Operācijas plānošanas laikā it kā esot
bijis arī variants, kurā varētu  fiziski

iznīcināt daļu latviešu uz vietas. Uz
to Staļins esot iebildis, sakot:
„Latviešus nevajag iznīcināt, lat-
viešus vajag pārvietot”. Varbūt ar to
viņš domāja, ka čaklie latvieši spēs
pacelt lauksaimniecību tālajos
Sibīrijas novados, uzzinājis par
milzīgo, deportācijai  paredzēto lat-
viešu skaitu. 

Tā laika LPSR valdības vadītājs
Vilis Lācis esot devies uz Maskavu,
lai personīgi pie Staļina panāktu šai
plānā kādas izmaiņas, tomēr pie va-
doņa nav ticis ielaists, bet nosūtīts
pie Lavrentija Berijas. No Berijas ka-
bineta Lācis esot iznācis bāls un dre-
bošs. Līdz ar to viss bija izlemts, jo
Berija esot piedraudējis, ka iebildu-
mu gadījumā uz Sibīriju varētu tikt
izsūtīti 80-100 tūkstoši latviešu ar
pašu Vili Lāci priekšgalā. Atlika ti-
kai gaidīt.  

Šis laiks Jaunpiebalgā pienāca
1949.gada 24. marta vēlā vakara
stundā, kuru savās atmiņās ir sīki ap-
rakstījis „Bašabrupu” saimnieks
Pēteris Rubenis. Citējot P. Rubeņa at-
miņu fragmentus, es centīšos pietu-
rēties pie viņa rakstības stila un va-
lodas, tomēr   neminēšu vietējo „ak-
tīvistu” vārdus, kuri piedalījās pie-
baldzēnu izvešanā, jo viņu tuvinieki
un paziņas turpina dzīvot un godīgi
strādāt mūsu novadā,  nav arī nekādā
veidā atbildīgi par tiem senajiem un
traģiskajiem notikumiem. 

Savās atmiņās Pēteris Rubenis
raksta: „Es nebiju vēl aizmidzis, bet
citi ģimenes locekļi aizgājuši gulēt,
kad stipri klaudzieni pie durvīm vi-
sus izbiedēja. Ienāca apbruņojies ka-
ravīrs ar ciema padomes sekretāru
B. un pavēlēja  aizjūgt zirgu, un
braukt ar pajūgu uz pagastu (pagasta
māja tai laikā atradās Abrupē J.M.)
S. rīcībā pagastam esot vajadzīgi
šķūtnieki... Prasīju, kas tad būs jā-
dara, pateica tikai, ka rītā būšot at-
pakaļ, arī B. neko nestāstīja, bija ne-
runīgs. Es, nekā ļauna neparedzē-

dams, saģērbos un braucu uz pagasta
namu. Tur jau gaidīja 4 pajūgi, gāju
iekšā, pie durvīm stāvēja apbruņo-
ti karavīri, arī iekšā viņi dežūrēja.
Viņi mani ieveda priekšsēdētāja is-
tabā - tur jau sēdēja Jungas tēvs,
Grauduma Karlīne un vēl kādi citi.
Tad ienāca S. un pierakstīja iera-
dušos. Pēc laiciņa ieradās Vectirāns,
Mednis, Apinis, Apsīte. Visiem lika
gaidīt un neļāva vairs iziet, pat pie
zirgiem ne... Mēs, šķūtnieki, sēdējām
mēmi, neko labu neparedzēdami. 

Pēc ilgākas sēdēšanas un gaidī-
šanas ieskrēja S. un lika tūliņ pie-
braukt ar pajūgiem Jungam,
Vectirānam un man. Pie manis pie-
sēdās S. un lika braukt uz stacijas
pusi, arī otrā un trešā pajūgā iekā-
pa pa cilvēkam. Lika braukt ātri, pie-
braucot pie „Priedes”, lika braukt uz
skolas pusi (Mācītājmuižu).
Piebraucām pie zēnu internāta. Tur
S. klauvēja pie durvīm, bet neviens
viņam durvis neatvēra, tad viņš gāja
uz skolu un ieradās ar kādu skolo-
tāju, pieklauvēja pie loga, un drīz dur-
vis atvērās, un visi vīri iegāja iekšā.
Mēs, ārā palikušie, satraukti stāvē-
jām nezināmā priekšā. Pēc laiciņa iz-
nāca 9 zēni, kurus  sasēdināja pa vi-
siem pajūgiem, tātad katrā pajūgā
iznāca pa 5 cilvēkiem. No zēniem ne-
vienu pazīt nevarēja, jo bija tumšs.
S. pavēlēja braukt atpakaļ uz pagasta
māju. Tur mūs ieveda uzgaidāmā tel-
pā, kura  jau bija pilna ar citiem šķūt-
niekiem.  Domāja, ka notikšot atse-
višķi aresti, bet tad ieskrēja milici-
jas priekšnieks K. un vienam pavē-
lēja braukt ar viņu - tālu jau nebū-
šot jābrauc. Mēs gaidījām kādu stun-
du, tad visus sasauca kancelejā un
katram iedeva līdzbraucējus. Man
tādi bija B. un desmitnieks S. no
“Butlēriem”. Ar lielu steigu lika vi-
siem braukt, bet nevienam neteica,
uz kurieni. Manā pajūgā iekāpa viens
krievu virsnieks, B. un S. otrā pajūgā
brauca karavīri un D. Man pavēlē-
ja braukt uz muižas pusi, bet gala-
mērķi neteica, tikai pie katra ceļa
krustojuma deva norādījumus, kur
braukt tālāk. 

Briesmīga neziņa par visu mocī-
ja un spieda sirdi. Pie muižas lika no-
griezties uz kapsētas pusi, aiz kap-
sētas, nobraucot no kalna lejā, pa-
vēlēja apturēt zirgus un pēc tam
braukt pie skolotāja Ozoliņa mājām.
Nu bija viss skaidrs - apbruņotie ka-
ravīri pieskrēja pie katra mājas stū-
ra, virsnieks ar B. pie durvīm - dur-

Palikt savā zemē. Uz mūžīgiem laikiem
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vis bija noslēgtas. Sāka tās dauzīt.
Istabā parādījās gaisma, un durvis
atvērās. Mēs stāvējām ar zirgiem pie
kūtiņas. Grūti pateikt, cik šis mo-
ments bija satraucošs, sviedri lāsēm
bira, acīs spiedās asaras. Ko gan ne-
izjuta arī šī mierīgā ģimene agrā rīta
stundā, kad apbruņoti  vīri laužas pie
gulošiem cilvēkiem?  

Sāka aust gaismiņa. Iznāca
Ozoliņš, kažokā ģērbies, sasveicinājās
ar mums, prasīja, vai mēs būšot viņa
vedēji. Piebraucām ar zirgiem pie mā-
jas durvīm. Iznesa dažas mantiņas,
pajūgā ielika matraci un tur nogul-
dīja nevarīgo, 80 gadus veco Ozoliņa
māti. Aizsteidzoties notikumiem
priekša, pateikšu, ka Ozoliņa māte
nomira 5. aprīļa rītā Kamenskas pil-
sētā vagonā. Krievu sievietes viņu
aiznesa ar nestuvēm. Tā bija jau tre-
šā vecā mammiņa, kas mirusi ceļā
uz Sibīriju.

Kad mantas bija sakrautas ve-
zumā, S. aizskrēja uz Skaras māju
pēc papildus pajūgiem un diviem lie-
ciniekiem, kuri bija vajadzīgi pie pa-
likušās mantas aprakstīšanas.
Mums pavēlēja braukt uz muižas
pusi, karavīru apsardzībā piebrau-
cām pie “Krūzēm”, Ķīķu (Ķīķeru J.M)
ģimenes. Piebraucot pie šķūņa,
mums pavēlēja apturēt zirgus, bet ka-
ravīri aplenca māju, tad D. ar virs-
nieku iegāja iekšā, pēc neilga laika
mājās sākās burzma, sāka skraidīt
cilvēki uz kūti, klētiņu - sākās ga-
tavošanās ceļam, nezināmam ceļam. 

Atnāca D. pie mūsu pajūgiem, ko
apsargāja karavīri, istabā esot tra-
košana, un viņa nevarot to izturēt.
Viņai ar Ozoliņu iznāca asa domu ap-
maiņa, D. teica, ka notiekot „budžu
” izvešana... Pienāca ziņa - jābrauc
vēl pēc Lapiņu ģimenes, virsnieks ar
karavīriem jau tur gaidot. Ķīķu ģi-
menei sanāca diezgan daudz mantu,
vajadzīgi vēl papildus 2 pajūgi, lai to
visu saliktu. Drīz vien pajūgi atra-
dās, tajos sakrāva graudus, miltu
maisus, un visa karavāna devās ceļā
uz pagasta māju. Tā arī pēc Lapiņu
ģimenes neiznāca aizbraukt, no Ķīķu
ģimenes bija 4 pieauguši, veselīgi,
spēcīgi cilvēki.

Braucām uz pagasta māju -
Ozoliņš vēl paspēja ieskriet pieno-
tavā, paņemt dažus kilogramus svies-
ta, gan jau noderēs ( pēc Birutas
Ķīķeres - Šķesteres teiktā - viņa iz-
lūgusies arī sviestu karavīriem, kuri
bijuši ļoti laipni un palīdzējušu viņu
ģimenei sakravāt vajadzīgās mantas
maisos J.M.). Pagasta mājā visas
mantas tika sanestas iekšā - tur jau
sēdēja pirmie atvestie - Ceru Jānis

un citi. Ieskrēja krieviete Ļebedeva,
paresna sieviete, un lika man ieiet
kancelejā. Gaidīju, kas notiks tālāk
(ar viņu esot bijis iespējams sarunāt
un „atpirkties” no izsūtīšanas.
Rubeņa tēvs šo iespēju apzināti vai
neapzināti neizmantoja. Tādā gadī-
jumā uz Sibīriju brauktu cita ģime-
ne no rezerves saraksta J.M.). Visi
klusēja, neviens neko neteica. M.
Valdis sēdēja pie galda un mierīgi
šķirstīja savus papīrus, redzēju, ka
tomēr tik mierīgs nemaz nav, rokas
arī viņam trīcēja. Tad divi miliči uz-
veda mani otrā stāvā tukšā istabā un
lika izģērbties, iztaustīja katru vīlī-
ti, prasīja, kur paglabāti ieroči - saku,
ka tādu nav un nav bijis arī, bet man
neticēja. Miliči ziņoja tai pašai
Ļebedevai, ka ieroči nav atrasti, viņa
raustīja plecus un grozīja galvu, tad
viņa lika man gaidīt turpmākos no-
rādījumus tepat (vēlreiz iespēja „at-
pirkties” J.M.). Uzzināju, ka aiz-
braukuši arī pēc manas ģimenes. Nu
viss kļuva skaidrs, auksti sviedri pār-
ņēma visu miesu. Nav neviena, kam
prasīt palīdzību, un viss jau veltīgi
arī. Ieradās S. ar krievu virsnieku un
atveda manus bērnus - Andri un
Austru, bez Pēterīša (Zigurda
Rubeņa pirmais vārds J.M.). Bērniem
pilnas acis ar asarām, viņi bērnus pa-
ņēmuši no skolas sola. Ko gan bēr-
ni neizjuta šinī mirklī, no skolas brau-
cot uz pagasta māju? S.ar virsnieku
iegājuši „Melnā bumbā” (ēdnīca
Piebalgas stacijas tuvumā J.M.) pa-
ēst un padzert, S. žēlojies, ka visu die-
nu neesot ēdis, tik daudz darba bijis.
Jā, patiešām, darba  viņiem šodien bija
daudz - labākos cilvēkus nodeva iz-
sūtījumā. Atnāca arī Pēterītis, puisēns
trīc un dreb, kā putnēns, no ligzdiņas
izkritis. Nu esam visa ģimene kopā,
visi kopā nezināmā priekšā... 

Ar katru brīdi saradās arvien vai-
rāk ģimeņu, daudzas vecas mātes vie-
nas pašas nespēja paiet, pat nosēdēt
ne, bet viņām ir jābrauc prom... Sēžu
pie krāsniņas un domāju - kā cilvē-
kiem rokas nedreb un sirds mierīga,
tādus darbus darot. Šodien šeit lat-
vju tauta rūgtas asaras lej, bet dažiem
tas ir uzjautrinoši... Viens krievu virs-
nieks, ļoti sirsnīgs un laipns, tāds viņš
bijis arī mājās, palīdzējis mātei man-
tiņas sakraut un teicis, lai ņemot visu
līdzi, gan jau viss noderēšot. 

Eju laukā – pajūgā sēž mana mīļā
mammiņa ar mazo Dacīti, mammi-
ņai asaru pilnas acis. Ai, liktenis, kas
var izteikt pārdzīvojumus! Mierinu
mammiņu, bet viņai asaru vēl vai-
rāk... Nesu mantas augšā zālē, jo
apakšā vairs vietas nav, viss pilns ar

cilvēkiem, mantām, visur asaras, vai-
manas. Mantiņu pamaz, milicis M.
tomēr nav atļāvis daudz ņemt līdzi,
no diviem milti maisiem atļāvis pa-
ņemt vienu, no divām piena kannām
- vienu mazāko (jāmāca tak „budzim”
padalīties J.M.), nav mīļo grāmatu
un daudz kā cita nepieciešamā, bet
tas būtu viss atgūstams, bet, kad
pašu brīvību nolaupa - tas ir bries-
mīgi, ar šo brīdi mēs visi esam stin-
gri apsargāti ar apbruņotiem kara-
vīriem. Kā tas krūtīs dur, kā tas sāp,
ir jākliedz, bet - kas palīdzēs?
Neviens. Kāds neprāts! 

Ierodas Valda Mīļā ģimene,
Jaunberga ģimene, citi no
Pērniekiem. Pagasta mājā jau visas
telpas pilnas ar cilvēkiem. Viens otrs
izliekas jautrs, bet kaut kāds sma-
gums nomāc visus. Daudzas mātes
spiež pie krūtīm savus mazos bēr-
niņus, kuri ir nemierīgi un raud.
Karavīri stāv ārpusē pie durvīm, daži
spēlē un lēkā, viņiem tā ir uzvaras
diena. Bet par ko? Ap pusnakti vi-
sus aizved uz staciju, tādā pašā stei-
gā, tādā pašā kārtībā, vezums pēc ve-
zuma aizbrauc prom no dzimtās pu-
ses. Mēs braucam virsnieka uzrau-
dzībā - kopā Apiņu, Vectirānu, Oriņu,
Spolīšu ģimenes. Man ar Vectirānu
Oriņu mātes jāiesēdina pajūgā, bet
pēc tam arī jāienes vagonā, viņas ir
tik bezspēcīgas. Visa mūsu grupa tiek
sasēdināta vienā vagonā, kad tas iz-
darīts, durvis aizveras un visu pār-
ņem tumsa.”     

Tā Pēteris Rubenis apraksta sa-
vas izjūtas tai neziņas pilnajā laikā.
Bet kas notika ar izsūtīto mājām un
viņu īpašumu? Par to pastāstīja P.
Rubeņa dēls Zigurds Rubenis
(Pēteris), kurš joprojām dzīvo un ie-
spēju robežās saimnieko „Abrupbašu”
mājās. Pēc saimnieku izvešanas mā-
jās ienākuši citi iedzīvotāji. Vispirms
ticis nošauts uzticamais mājas sargs
- suns Lācis, jo bija iedomājies riet
uz jaunajiem iemītniekiem. Visa pla-
šā Rubeņtēva bibliotēka (viņš bija
augsti kvalificēts mērnieks un iz-
glītots cilvēks J.M.) - grāmatas un
žurnāli - tikuši izmesti pagalmā un
sadedzināti. Kolhozniekam tak pie-
tiek, ja viņš lasa Ļeņina un Staļina
kopotos rakstus un zina no galvas šo
rakstu citātus. Jau padomju varas
pašos sākumos Krievijā esot veikti
eksperimenti, kuros cilvēki krusto-
ti ar mērkaķiem, lai iegūtu spēcīgu,
bet stulbu sugu „bidlas”, kuri strā-
dātu bez kurnēšanas un būtu vieg-
li pārvaldāmi. Neizdevās, jo tāda
suga nevairotos tāpat kā mūļi, ku-
rus iegūst, zirgu krustojot ar ēzeli.
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Pārējā iedzīve tikusi izvazāta.
Rakstāmgalds nonācis ciema pado-
mes rīcībā, kuru pēc atgriešanās mā-
jās izdevies atgūt. Barometru un tri-
mo spoguli labi kaimiņi Apsīši pa-
glābuši pie sevis. Kur palikušas tēva
skaistās klavieres, nav zināms, bet
Zigurds  būtu ar mieru tās oficiāli uz-
dāvināt cilvēkam, kurš ir saglabājis
un izmanto šo instrumentu. Nolaupīta
manta nevienam laimi nenes.

Vēl iznāca tikties ar „Sila Krūžu”
iedzīvotāju, Rubeņu tēva aprakstīto
notikumu aculiecinieci Birutu
Ķīķeri - Šķesteri. Aprīlī viņa svinēs
savu 90. dzimšanas dienu. Joprojām
pietiekami mundra kundze ar labu
atmiņu. Pārsteidza viņas labestīgā at-
tieksme pret krievu zaldātiņiem, kuri

esot bijuši laipni un izpalīdzīgi tai sa-
traukuma pilnajā brīdī. Vietējie iz-
vedēji gan esot bijuši nejauki. Arī viņu
mājas iedzīve pa izsūtījuma laiku ti-
kusi izvazāta, un pēc atgriešanās nā-
cies savās mājās gulēt uz grīdas, jo
pat gultas nebija saglabājušās. Tēva
alus žeirītis gan vēl ilgi mētājies cūku
fermā (interesanti, vai arī cūkas tika
dzirdītas ar alu J.M.).  

Tomēr ar tādu „centību” būvētā
kolhozu iekārta pēc 50 gadiem sa-
bruka kā kāršu namiņš, jo bija vei-
dota uz nolaupītu īpašumu pamata
un cilvēku neiedomājamām cieša-
nām. Diez vai par represēto cilvēku
ciešanām iedomājās to tiešais īste-
notājs, kādreiz varenais L. Berija,
kad bija piekārts pie sienas un gai-

dīja lodi pierē. Tomēr viņa idejas tik
viegli neizgaist. Kā atceras pirmais
Jaunpiebalgas Tautas frontes no-
daļas vadītājs Aivars Ontužāns, tad
viņam 1991.gada augusta puča lai-
kā dažs labs piebaldzēns esot pie-
dāvājis sagādāt vietu pirmā vilcie-
na pirmajā vagonā, kas ietu uz aus-
trumiem. Viņiem par nožēlu - tagad
vilciens tālāk par Zilupi neiet. 

No visiem 1949.gada 25. martā  de-
portētiem piebaldzēniem 40 uz mū-
žīgiem laikiem palika tālajā Sibīrijā,
pārējie atgriezās dzimtenē un bez ļau-
numa uz saviem pāridarītājiem vada
dzīvi savās mājās, lai paliktu savā
zemē. UZ MŪŽĪGIEM  LAIKIEM!

Jānis Mājenieks 

Dace Priede ir personība, kurā da-
biski sadzīvo šķietami nesavienoja-
mais: spēja radīt harmoniju un asa
iekšēja nepieciešamība būt pretim,
kliedēt rāmo dzīves plūdumu, ierasto,
ērto. Viņas vitālitāte un enerģija
plūst pāri malām. Viņas žesti, kus-
tīgums, valoda, kas brīžiem šķiet par
skaļu, brīžiem liek sarauties, trāpa
tieši mērķī, uzrunā reizumis arī
skaudri un nepārprotami, liekot ie-
skatīties sevī un uzjundī arī tās dzī-
les, kuras nemaz negribas rādīt ci-
tiem.

„Esmu diplomēta aktrise, režisore
Kuldīgas Tautas teātrī, mācītāja pie-
nākumu izpildītāja trijās draudzēs,
rakstniece, mamma, vecmāmiņa, sēt-
niece,” tā ar sevi 20.februāra pēc-
pusdienā Jaunpiebalgas novada do-
mes zālē iepazīstināja Dace Priede.
”Esmu dzimusi un augusi Rīgā, bet
dzīvojusi arī laukos: protu dārzu rakt,
govi slaukt un citus lauku darbus.
Mani hobiji ir rotu un grāmatzīmju
veidošana. Es rakstu ar savas sirds
asinīm un atbildu par katru vārdu,
ko rakstu. Kad asiņu vairs nebūs -
nerakstīšu...”

Divdesmit astoņus gadus Dace ir
nostrādājusi kultūras namā par re-
žisori un par sētnieci, ar ko ļoti le-
pojas. „Sētnieces darbs ļoti efektīvi
bloķē lepnības sajūtu. Nav tāda dar-
ba, kuru būtu pazemojoši veikt. Kad
mans opis bija slims un uz gultas, es
viņu apkopu un neuzskatīju to par
pazemojošu darbu,” atklāj rakstniece.
Viņas aktrises talants ļoti spilgti iz-
paudās gan runā, gan žestos. Bija in-
teresanti viņā klausīties un vērot šo
monoizrādi vairāk nekā divu stun-

du garumā. Un garlaicīgi nebija ne-
vienu brīdi. Nenogurstoši viņa dalī-
jās ar sev svarīgo un nozīmīgo.

Tikšanās reizē Dace Priede kā
vienmēr bija cilvēcīga un patiesa no
matu galiem līdz papēžiem. Ar vie-
dajām atziņām un citātiem no grā-
matām viņa iekustināja visu pasā-
kuma apmeklētāju sirdis un atmo-
dināja dvēseles, radot visdažādākās
emocijas - no žēluma par mūsu ma-
zajiem brāļiem - pamestajiem māj-
dzīvniekiem, līdz pat lepnumam par
savu valodu, tautu un kultūru, no
līdzcietības pret dzīves pabērniem un
bāreņiem, līdz pat visu aptverošajai
Dieva mīlestībai.

Pēc tikšanās ar rakstnieci vēl ilgi
ir jādomā par tēmām, kuras tika

skartas, un  vēl ilgu laiku ir laba, po-
zitīva noskaņa. Tā bija ļoti intere-
santa un vērtīga tikšanās, kas lika
ieklausīties sevī un savas būtības dzi-
ļumos.

Daces Priedes grāmatas lasītājiem
liek patiesi dziļi izdzīvot varoņu prie-
kus, sāpes un mīlestību. Viņas ro-
mānos atspoguļota nebeidzama cil-
vēkmīlestība, ticība cilvēka gara un
domu spēkam un Dieva klātbūtnei
grūtos brīžos.  Rakstnieces grāma-
tas Jaunpiebalgas bibliotēkā var iz-
lasīt ikviens interesents.

Baiba Logina

Attēlā: rakstniece Dace Priede,
viesojoties Jaunpiebalgas bibliotēkā.

Es rakstu ar savas sirds asinīm
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Radošās darbnīcas
25.februāra vakarā Jaunpiebalgas novada domes kla-

sē valdīja radoša gaisotne. Deviņas rokdarbnieces Baibas
Loginas vadībā apguva pērļotu pulsa sildītāju jeb mau-
ču adīšanu. Darba process ir garš, piņķerīgs un zināmā
mērā meditatīvs - jāizdomā un jāuzzīmē raksts, jāizrēķina
vajadzīgais pērļu daudzums, kas jāuzver uz dzijas pa-
vediena, un tikai tad sākas adīšana, kurai jāvelta daudz
uzmanības, lai neieviestos kļūdas. 

Pat pieredzes bagātas rokdarbnieces šajā nodarbībā
uzzināja un iemācījās ko jaunu. Priecē, ka šo prasmi ap-
guva arī skolnieces un to var izmantot arī citur - adot
greznus cimdus, lakatus, džemperus u.c. Čaklākās adī-
tājas pirmos maučus sašuva jau dažas dienas pēc no-
darbības un atzīst, ka plāno adīt vēl. 

Trīs nedēļas Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā bija
apskatāmi Daigas Kupces veidoto auduma ziedu iz-
stāde, kura piesaistīja cilvēku uzmanību, un daudzi iz-
teica vēlēšanos apmeklēt 27.februāra nodarbību, par kuru
jau laikus vēstīja afišas. Diemžēl dzīve ievieš savas ko-
rekcijas un uz pasākumu varēja atnākt astoņi intere-
senti. Viņi apguva tikai vienu daļu no ziedu gatavoša-
nas noslēpumiem. Tāpēc nolēma, ka 12.martā tiksimies
atkal un papildināsim jauniegūtās prasmes. 

Izrādās, ka auduma ziedus veidot nav nemaz tik vieg-
li. Vajag būt precīzam un pacietīgam. Process ir pat par
sāpīgs- var apdedzināties gan pie sveces liesmas, ap-
darinot lentīšu malas, lai tās neirst, gan darbojoties ar
karsto līmi. Gatavās puķes piestiprina pie matu stīpi-
ņām, gumijām, sprādzēm un piespraudēm.
Pirmie darbiņi vēl nav izstādes cienīgi. Taču prieks par
padarīto un pavasarīgas noskaņas bija visiem dalīb-
niekiem. Katrs savu darinājumu aiznesa mājās, lai pa-
lepotos ar veikumu. Daži rokdarbnieki tā aizrāvās, ka
ziedus mājās gatavoja visu nedēļas nogali- būs skais-
tas, košas un praktiskas dāvanas radiem un draugiem.

Radošo darbnīcu apmeklētāji atzinās - viņi ir noil-
gojušīes pēc kopābūšanas ar domubiedriem un vēlas ap-
gūt ko jaunu. 12.marta tikšanās reizē visi uzzinās, kādi
materiāli jāiegādājas, lai aprīlī varētu iemācīties ap-

gleznot zīdu. Gaidu vēl citus priekšlikumus un ierosi-
nājumus! 

Lai neaptrūkst iedvesmas un laika realizēt visu ie-
cerēto!

Baiba Logina

Attēlos: deviņas rokdarbnieces apguva pērļotu pul-
sa sildītāju jeb mauču adīšanu.

Trīs nedēļas Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā bija
apskatāmi Daigas Kupces veidoto auduma ziedu izstāde,
kura piesaistīja cilvēku uzmanību.

3. marta vakarā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā
atkal bija svētku diena, jo notika romāna “Ne zelts, bet
putekļi” otrās daļas ,,Hernhūtiešu meitas“ prezentā-
cija. Piebadzēnu iecienītā rakstniece Inguna Bauere
kopā ar Vecpiebalgas amatierteātra “Sumaisītis” re-
žisori Inesi Pilāberi lasīja fragmentus no jaunās grā-
matas, kuras noskaņas paspilgtināja Lindas un Edžus
Ķaukuļu izpildītās dziesmas. Autore atbildēja uz ap-
meklētāju jautājumiem un stāstīja par nākotnes ie-
cerēm.

Pirms gada iznākusī pirmā grāmata „Mācītājs un viņa
dēls“ vēsta par Jaunpiebalgas draudzes mācītājiem
Kēlbrantiem (gan tēvu, gan dēlu), bet „Hernhūtiešu mei-
tas“ – par senām, turīgām Jaunpiebalgas  dzimtām-
Bišeriem, Miesniekiem, Laimiņiem un Dārziņiem.    

Apsveicami ir tas, ka jaunajā grāmatā iepriekšējais
stāsts nekur nepazūd, bet gan tiek papildināts un abi
it kā pārklājas un savijas vienā absolūti vienotā vese-
lumā. Kēlbrantu dzimta turpina dzīvot arī grāmatā
„Hernhūtiešu meitas“, savukārt uz jautājumiem par

“Hernhūtiešu meitas”

Attēlā: rakstniece Inguna Bauere ieraksta autogrāfus
jaunajā grāmatā “Hernhūtiešu meitas”.

Foto: Vēsma Johansone
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Jaunpiebalgas novads jau izsenis bijis slavens ar sa-
viem amatniekiem un viņu prasmēm. Plašā apkārtnē
bija pazīstami amatnieki – podnieki, kalēji, seglinieki,
galdnieki, audēji. Tirgos varēja iegādāties pītus krēs-
lus, ratus, kamanas, karotes, baļļas, ķērnes, vērpjamos
ratiņus, audeklus un citas saimniecībā nepieciešamas
lietas. 

21.gadsimtā amatniecības prasmju, kā arī citas ne-
materiālā kultūras mantojuma jomu izpausmes un sa-
glabāšana kļūst arvien apdraudētāka, jo samazinās tā
funkcionālā nepieciešamība un lietderība. Ikdienā amat-
niecības prasmes zaudē savu aktualitāti, to vietā ienāk
ērtāki paņēmieni, kā risināt ikdienas sadzīves un mērķ -
tiecīga brīvā laika pavadīšanas jautājumus. Arī
Piebalgā sarūk amatniecības meistaru un pārmantotāju
skaits, īpaši no paaudzes paaudzē. Tas saistīts ar to, ka
straujais dzīves ritms un ekonomiskā situācija nosaka
jaunajai paaudzei daudz ātrāk atstāt savas ģimenes un
kļūt patstāvīgai. Saīsinās laika intervāls, kad iespējams
radīt interesi, iespēju apgūt jaunas un pārmantot jau
esošās amatniecības zināšanas un prasmes. Tā rezul-
tātā kopumā strauji samazinās to cilvēku skaits, kuri
vēlas apgūt šīs prasmes profesionālā meistara līmenī,
kas savukārt spēj nodot paaudžu mantojumu tālāk.

Valsts Kultūrkapitāla fonds tradicionālās kultūras
nozarē ir atbalstījis “GAUJAS FONDA” projektu
“Piebalgas senās un jaunās amatu prasmes”. Projekta
mērķis ir jaunu amatniecības prasmju apgūšana,
Piebalgai raksturīgo amatniecības tradīciju apzināša-
na, dokumentēšana un nozīmības aktualizēšana vietējās
nemateriālās kultūrvides tradīciju saglabāšanai nā-
kamajām paaudzēm.

Kā viens no projekta uzdevumiem ir amatniecības
darbnīcu organizēšana un īstenošana. Amatniecības
darbnīcas tiek organizētas, lai apgūtu un aktualizētu

amatniecības prasmes, kas šobrīd lielā mērā ir jau zu-
dušas no Jaunpiebalgas novada nemateriālā kultūras
mantojuma zināšanu un prasmju pūra lādes. Tās no-
ritēs pieredzējušu meistaru vadībā. Dalībniekiem tiks
dota iespēja iepazīt un apgūt prasmes šādās darbnīcās:

Ādas apavu (pastalu, zābaciņu) izgatavošana.
Meistars - Inese Jansone. Dalībnieku skaits – 12. Norises
laiks – 16., 17.aprīlis.

Maizes cepšana un tradīcijas. Meistars - Vita Žī-
gure. Dalībnieku skaits – 20. Norises laiks – 14.maijs.

Krāsošana ar augu krāsvielām. Meistars - Anete
Karlsone. Dalībnieku skaits – 15. Norises laiks – 16.,
17.jūlijs.

Grozu pinēja amats. Meistars – Dainis Lēgenbergs.
Dalībnieku skaits – 15. Norises laiks – 20.augusts.

LŪGUMS INTERESENTIEM PIETEIKTIES
LAICĪGI! VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

Dalībnieku atlases kritēriji:
• prioritāte Jaunpiebalgas novada Lietišķās un tē-

lotāja mākslas studijas amatniekiem, mācekļiem;
• interesenti, kuri līdzšinējā laika posmā ir izrādī-

juši interesi tradicionālo amatu apgūšanā un popula-
rizēšanā (radošo darbnīcu apmeklējums, pamatprasmes
rokdarbos); 

• dalībnieku grupas veidošanā ievērots starppaau-
džu saskarsmes princips – vienā grupā dažādu vecumu
un dzīves pieredzes dalībnieki. 

Ja jūs interesē amati
Piebalgā, gaidām!

Pieteikties var, zvanot 
Marikai Šubei
(mob. 29295435)

Sagatavoja Vita Žīgure.

Bišeru Lates dzīvi, kas rodas pirmajā grāmatā „Mācītājs
un viņa dēls“, ir atbildēts šajā grāmatas daļā.

Romānu ir viegli lasīt, rakstnieces skaidrā, skaistā  un
bagātā valoda plūst nemanāmi, dabas apraksti, varoņu
sarunas atklāj Piebalgas un piebaldzēnu savdabību.

Daudzos savos darbos Inguna Bauere izmanto pla-
šu vēstures faktu materiālu. Jaunais darbs nav izņē-
mums- lasītāji tiek izglītoti Latvijas vēstures jautāju-
mus. Jaunais romāns palīdz izprast latviešu būtības un
vēsturiskās mentalitātes veidošanos.

Ingunas Baueres grāmatas daudzus lasītājus mudi-
na lasīt vēl papildus literatūru par mūsu rakstniekiem,

literatūru un vēsturi. Ja vēlaties vēl vairāk uzzināt par
hernhūtiešu kustību, tad interesantas būs Artura
Baumaņa sarakstītās grāmatas, kuras atrodas
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas krājumā. 

Rakstniece cītīgi meklē materiālus nākamajam ro-
mānam, kurš būs par lībiešu cilmes latviešu būvnieku
Mārci Sārumu. Ar viņa vārdu saistīta Vecpiebalgas, Cēsu
Sv. Jāņa, Dzērbenes un vēl citu baznīcu celtniecība un
pārbūve. Rakstnieci ļoti interesē, kā var uzcelt baznī-
cu bez ceļamkrāna, viņa priecāsies, ja kāds varēs palī-
dzēt ar informāciju.

Baiba Logina

Projekts “Piebalgas senās un jaunās 
amatu prasmes”

2015. gada laikā  Gaujas fonda projekta “Mājvieta un
piebaldzēns” ietvaros tika apsekots Gaujas krastu viet-
vārdu materiāls Jaunpiebalgas ciematā un tuvējā no-
vada teritorijā.  Vietvārdi tika vākti Gaujmalas tuvu-
mā no “Bedumiem” pie Rankas pagasta robežas līdz pat
“Strupiņiem” un  Jēcu tiltam. 

Darba gaitā izdevās atklāt Gaujas krastiem rakstu-
rīgo, tikai Piebalgas novadā fiksējamo vietvārdu klās-
tu. Nosaukumi Gaujmalā tika doti  visdažādākajiem ob-
jektiem, no kuriem visvairāk bija  līkumi, līči, krasti,
duoķi (dīķi), atgaujas (vecupes), atvari, atgrāvji, duo-

buļi, peldvietas, ceļu spundes. Tikai Jaunpiebalgai rak-
sturīgi tik lielā skaitā Gaujas līkumu nosaukumi - pie
“Strupiņiem” 20 vietvārdi pēc kārtas turpinājās gar upes
tecējumu. Kopumā tika savākti apmēram 200 āra vār-
di (nosaukumi laukiem, mežiem, kalniem u.c.), 20 hid-
ronīmi (mazo upīšu nosaukumi) un 10 plašāku apvidu
nosaukumi (pagasta daļas, mežu masīvi, pļavu apvidi
u.c.). Tiem tika noskaidrota dabā precīza atrašanās vie-
ta, objekts nofotografēts un veikta attāluma  piesaiste
tuvākajai apdzīvotajai vietai. Vietvārdam tiek sagata-
vots apraksts ar precīzu atrašanās vietas fiksāciju un

Jaunpiebalgas vietvārdu bagātais klāsts
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teicēju stāstīto. Šā gada 19.februārī vietvārdu materiāls
tika prezentēts projekta noslēgumam veltītajā konferencē.
Paldies visiem piebaldzēniem, kas ieradās un kuplinā-
ja pasākuma norisi!

Publicēsim dažus interesantākos vietvārdu aprakstus,
kas darba gaitā fiksēti Jaunpiebalgas ciematā vai tā tuvumā.

Bedumi, Bedumu pļavas - apvidus apzīmējums, ar
ko saprata visas pļavas aiz “Sila Tenclavu” mājām līdz
pat Rankas robežai abos Gaujas krastos, kur bija iedalī-
ti atsevišķi pļavu starpgabali. 20.gados pēc agrārreformas
tur tika uzceltas arī 4 mājas – “Sila Tenclavas”, “Bedumi”,
“Gaujas Bedumi” un “Lejas Bedumi”. 19.gadsimta beigās
tur atradās tikai guļbūves šķūnīši, no kuriem ziemā veda
mājās sienu. Bedums piebaldzēnu izloksnē nozīmē uz-
bērums, dambis, ko mākslīgi veidoja, lai ar zirgu varētu
pārbraukt slapjākai vietai. Šis Gaujas krastu posms bija
slīkšņains un zems, bieži pavasaros pārplūda, ar ko arī
var izskaidrot vietvārda izcelsmi.  Teicējs: Nedēļa Jānis
Oļģerta dēls (dzimis “Kalna Tenclavās” 1936.g.); atrašanās
vieta:  starp Rankas pagasta robežu, “Sila Tenclavu” mā-
jām Gaujas labajā un “Bedumu” mājām kreisajā krastā.

Sarkanduoķis - iegarens dīķis Gaujas vecupes vie-
tā. Tajā bija rāvains - sarkanīgs ūdens, jo ietecēja grā-
vis no tuvējā meža. Atradās “Kalna Tenclavu” māju pļa-
vu streijgabalā. Pārnesot literārajā valodā - Sarkanais
dīķis, jo duoķis piebaldzēnu izloksnē apzīmē mitru ie-
plaku vai dīķi. Teicējs: Nedēļa Jānis Oļģerta dēls (dzi-
mis “Kalna Tenclavās” 1936.g.); atrašanās vieta: 440
metru ZA no “Paulu” (agrāk “Sila Tenclavas”) mājām
Gaujas kreisajā krastā.

Zīlonis – Gaujas līkuma paplašinājums - atgrāvis upes
labajā krastā. No tā uz ziemeļiem atradās Sarkanduoķis.
arī Ziloņdīķis. Kad gāja makšķerēt, tad parasti sāka pie
Zīloņa un aizgāja līdz Dzērves līkumam Rankā. Teicējs:
Nedēļa Jānis Oļģerta dēls (dzimis “Kalna Tenclavās”
1936.g.); atrašanās vieta: 380 metru ZA no “Paulu” (ag-
rāk “Sila Tenclavas”) mājām Gaujas labajā krastā. 

Rudgalvju priede (arī Piebalgas, Zviedru, Lielā prie-
de) – ļoti veca priede Jaunpiebalgas - Rankas lielceļa la-
bajā pusē starp Jaunpiebalgas ciematu (“Ceļmalkrūzes”)
un “Rudgalvjiem”.  Par to atkārtoti tika pierakstīti
Vidzemei raksturīgie nostāsti par stādīšanu ar saknēm
gaisā. Jānis Nedēļa atcerējās: “Zviedri nav mācējuši prie-
des stādīt, tāpēc šo koku iestādījuši kājām gaisā.” Vai
arī: “Priede ir izaugusi tik īpatnēja tāpēc, ka tikusi ie-
stādīta kājām gaisā.” Taču mūsdienās šo koku kā zvied-
ru priedi neviens vairs neuzrādīja. Vallija Burka atce-
rējās, ka trīsdesmitajos gados tā ir bijusi tieši tāda pati
kā tagad. Dižkoka apkārtmērs ir 3,5m, koks gan mērīts
20 cm no zemes, jo augstāk, pateicoties spēcīgajam za-
rojumam, tas kļūst tikai resnāks. Dižpriede vērtējama
arī kā ainavisks un kultūrvēsturisks koks. Teicējs: Nedēļa
Jānis Oļģerta dēls (dzimis “Kalna Tenclavās” 1936.g.);
atrašanās vieta: Jaunpiebalgas – Rankas  šosejas labā
pusē,  100 metrus DA no “Oļleju” mājām. 

Taces – pirms Otrā pasaules kara te bija sporta lau-
kums un zaļumbaļļu vieta, bet padomju laikā tika uz-
celta estrāde. Ja kādam ir skaidrojums nosaukuma iz-
celsmei, lūdzu informēt pētniekus. Faktiski nosaukums
attiecas uz visu Gaujas līkumu, kas atrodas Gaujas la-
bajā krastā starp “Kalna Gauju” un “Gaujmalu” mājām.
Teicējs: Sudrabs Pēteris Pētera dēls (dzimis un dzīvo
“Kalna Gaujās”, 1934.g.); atrašanās vieta: 200 metrus
ZA no “Kalna Gauju” mājām. 

Baltais purvs - arī Baltā pļava, kaut gan sienu tur
pļāva tikai gar purvainās ieplakas malām. Atrodas dien-
vidos - dienvidaustrumos no “Mazviņķu” mājas. Tur auga
spilves- balti augi, no kā arī cēlies pļavas nosaukums.
Teicējs: Jolanta Glāzere (dzim. 1971.g.); atrašanās vie-

ta: 200 metrus D-DA no “Mazviņķu” mājām.
Ležēns, Lažēna - Gaujas līkums un pļavas starp

“Mazviņķu” mājām un Gaujas tiltu, kur tagad aug liela
priede un egle. Nosaukums un tā atrašanās vieta labi zi-
nāma starp vecākās paaudzes iedzīvotājiem, bet tā cilmei
neviens skaidrojumu nezina. Dažreiz izrunā arī
kā Lažēns vai Lažēna (Brūvere Gunta). Teicēji: Sudrabs
Pēteris Pētera dēls (dzim. “Kalna Gaujās” 1934.g.); Brūvere
Gunta (dzim.” Pura Rudgalvjos” 1946.g.); atrašanās vie-
ta: 400-500 metrus D-DA no “Mazviņķu” mājām.

Strūdziņa - rakts grāvis Gaujas labajā krastā, kurš
sākas turpat netālu - pie Jaunpiebalgas- Rankas lielceļa.
Agrāk šeit bija uzpludināts dzirnavezers - Dambis, ku-
ram dienvidu pusē bija vairākas astes, kuras sauca par
strūdziņām. Tā garums taisnā līnijā nepārsniedza 330
metrus, taču funkcionē kā Gaujas pieteka, pavasaros pār-
plūst. Apkārt ezeram gāja taciņa uz Stāvajiem krastiem
un “Naudēļiem”, un šaurākā vietā pāri strūdziņas as-
tei bija pārmesti divi koki kā tilts. Šī taka labi sagla-
bājusies krūmājā līdz mūsdienām, 2014.gadā attīrīta kā
Gaujas labā krasta taka. Mūsdienās ezers ir nolaists, un
tā vietā palicis tikai viens grāvis - Strūdziņa. Vietējie
māju iedzīvotāji (“Lejas Nedēļas”, “Kalna Nedēļas”) labi
zināja šo nosaukumu, kaut arī īsti neuzskatīja par viet-
vārdu. Teicēji: Knāķis Jānis Antona dēls (dzim. 1924.g.”
Lejas Nedēļās”); Daina Pētersone Kārļa meita (dz. 1939.g.,
no 1943.g. dzīvo “Lejas Nedēļās”); atrašanās vieta: 250
m uz DR no “Lejas Nedēļu” mājām.

Dūdārlīkums - Gaujas līkums ar lielāku pļavu starp
Stāvajiem krastiem un “Lejas Nedēļu” zemi. Piederēja
Ābelnieka Pētera “Kalna Nedēļu” saimniecībai, atra-
dās starp Gauju un Vitanda dzirnavezeru. Pēc dzirnav -
ezera nolaišanas līkums nav krasi izteikts, un to izda-
la vienīgi garena saliņa Gaujmalā. Tagad pļava vēl tiek
pļauta, bet tās malas apaugušas ar kokiem un krūmiem.
Nosaukums cēlies no māju saimnieka Ābelnieka Pētera
iesaukas Dūdārs. Viņš pats ir bijis skroderis, bet jaunībā
pašdarbnieku teātrī spēlējis šo lomu “Skroderdienās
Silmačos”. Teicējs: Tavars Jānis Jāņa dēls, dzīvo
“Jaungaraušos” (dzimis 1943.g.); atrašanās vieta: 350
m uz R no “Lejas Nedēļu” mājām Gaujas labajā krastā.

Čigānieleja - pazīstama mūsdienās arī kā ūdens tū-
ristu apmetne Pie akmens.  Piederēja “Lejas Garaušu”
māju zemei (saimnieks Blūms), kur bieži mēdza apmesties
čigāni. Reiz pat čigāni esot kāzas dzēruši. Otrā Gaujas
pusē “Lejasstrupiņos” Gaujas līkumu sauc par Čigān-
līkumu.  Teicējs: Šinka Jānis Kārļa dēls (dzimis
“Vecstrupiņos” 1933.g.); atrašanās vieta: 530 metrus
uz DR no “Lejas Garaušu” mājām.

Krusta līkums - arī Mācītāja līkums, jo piederēja
mācītājmuižai vēl pēc agrārās reformas. Tur pļāva sie-
nu mācītājs Ozols un citi. Šķūnītis atradās nelielā uz-
kalniņā ārpus līkuma ap 300 metru uz dienvidiem no
Baltezeriņa. Labā pusē bija Pikura līkums, bet augšup
pa upi Ruka līkums. Pēc Gaujas bagarēšanas lielāko-
ties palika labajā krastā, bet jaunā upes gultne iet pa
tā ziemeļu stūri.  Teicējs: Šinka Jānis Kārļa dēls (dzi-
mis “Vecstrupiņos” 1933.g.); atrašanās vieta: 600 met-
rus DR no “Vecstrupiņu” mājām Gaujas labajā krastā.

Liels lūgums atsaukties visus, kas var ko precizēt vai
papildināt šo vietvārdu saistībā. Tāpat īpašs lūgums at-
saukties tos, kas zina kādu skaidrojumu estrādes ap-
vidus nosaukuma Taces izcelsmei.

Lūdzu zvanīt pētniekiem Gintam Skutānam ( mob.
29196952) vai Vēsmai Johansonei ( mob. 26615072), vai
rakstīt uz šādu adresi: Br. Kaudzīšu iela 7A-7,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125. 

Gints Skutāns, 
vēsturnieks un novadpētnieks 

E – pasts: skutans@inbox.lv
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Jau piekto gadu norisinās Sporta diena - biatlons
Melnbāržos. Sporta dienas lielākais notikums bija biat-
lons, kurš pulcēja 36 dalībniekus, un ģimenes stafete,
kurā dalību ņēma septiņas aktīvas ģimenes. Tāpat no-
risinājās citas aktivitātes, piemēram, novusa spēle, gal-
da spēļu spēlēšana, zīmēšana, krāsošana, darbošanās
ar plastilīnu. Savukārt daiļā dzimuma pārstāvēm Daigas
Kupces vadībā tika dota iespēja sagatavot saviem mī-
ļajiem vīriešiem dāvanas.

Sporta dienas galvenais mērķis bija uzsvērt, cik sva-
rīgi ir izbaudīt kopā būšanu. Tas arī izdevās, jo diena
pagāja ļoti draudzīgā un radošā gaisotnē. Vēl jo vairāk
prieku vairoja tas, ka katru gadu pieaug Sporta dienas
apmeklētāju skaits, piedalās ne vien Zosēnu, bet arī citu
pagastu iedzīvotāji.

Lielais  PALDIES pasākuma sponsoriem:
Jaunpiebalgas novada domei, SIA “Krastiņi - R” - Rudītei
Duļķei, AVON - Marinai Grīnbergai, kā arī Intim
Skoboļevam, Uldim Ozoliņam, Daigai un Edgaram
Dandeniem, Aleksejam un Andrim Sidorakiem!

Dzidra Prūse
Attēlos: dažādās aktivitātes Sporta dienas pasāku-

mā Zosēnos.

Radīja kopā būšanas prieku Zosēnos

Es zinu, kā roze plaukst:
Klusi, klusi!

Tā nosarkst un iemirdzas
Klusi, klusi!

Es zinu, kā mīlē sirds:
Klusi, klusi!

Tā sapņo un ilgojas
Klusi, klusi...

Gaidot Valentīna dienu (mums vēl neiepazītos svēt-
kus) Zosēnu bibliotēkā, pēc bērnu pieprasījuma veido-
jām nodarbību. No atlasa lentītēm gatavojām sirsniņ-
veida piespraudes. Meitenes, čakli strādājot, katra iz-
veidoja sev divas piespraudes, kuras varēja ņemt līdz
uz mājām, lai iepriecinātu savus mīļos. Prieks meite-
nēm un gandarījums mums visām par paveikto.

Zosēnu bibliotēkas vadītāja  Irene Prīse

Attēlos: praktiskā nodarbība Zosēnu bibliotēkā, gai-
dot Valentīn dienu.
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Pāris pēdējos mēnešos Jaunpie -
balgas kultūras namā notika divi bēr-
nu auditorijai paredzēti pasākumi –
deju un maskošanās pasākums
“Pelnāži” un pirmsskolas vecuma
bērnu koncerts “Cālis 2016”. Abi pa-
sākumi pārsteidza ar bērnu radošu-
mu un atraktivitāti – priekšnesumi
un to noformējumi ne tikai interesanti
un skaisti, bet arī jūtams, ka tajos ie-
guldīts liels darbs. 

Raibu raibas maskas un raits deju
solis par prieku pašiem sev un kā pa-
godinājums Otto Vāliņam. Skanīgas
dziesmas, izteiksmīgas dzejas rindas
un dejas no jaunajiem mākslinie-
kiem, kas pārvarēja, iespējams, savu
pirmo skatuves uztraukumu.
Pirmskolas un sākumskolas vecuma
bērni mūsu novadā ir parādījuši, ka
ir varoši un daroši! 

Paldies vecākiem un skolotājiem

par ieguldīto laiku un darbu, paldies
pasākumu balvu fonda atbalstītājiem
AS “Rankas piens”, SIA “Upe tuviem
un tāliem”, SIA “Vidzemes papīrs”!
Lai nekad neizsīkst radošā dzirksts!

Agnese Zēbolde, 
Jaunpiebalgas kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja 

Attēlos: deju un maskošanās pa-
sākumā “Pelnāži”.

Mūsos ir spēks!

Spalvas meistars Sebs Lesters ir teicis: „Kaligrāfija
ir mūzika acīm”. Patiešām, rakstīšanas mākslai ir daudz
kopīga ar mūziku- tāpat kā skaņdarbs, arī kaligrāfisks
raksts ir ritmisks, dinamisks, tā pamatā ir kompozī-
cija, kas iezīmē katra autora unikālo rokrakstu.
Kaligrāfija ir arī izkopta žesta fiksācija, kas savukārt
dara to radniecīgu dejai. Izstādes nosaukums „NO-
BURTI RITMI 2” mudina skatītāju neaprobežoties ar
vizuāli mākslinieciskā tēla iepazīšanu, bet meklēt ap-
skatāmajā darbā iezīmes arī no iepriekšminētajām māk-
slas jomām.

Šī ir jau otrā mūsdienu kaligrāfijas izstāde, kuru rīko
Latvijas Kaligrāfu biedrība sadarbībā ar Jaņa
Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu. „NOBURTIRIT-
MI 2” no pagājušajā gadā veidotās izstādes atšķiras ar
to, ka šoreiz līdzās mākslinieciski eksperimentāliem dar-
biem aptverti arī lietišķās kaligrāfijas paraugi- kartī-
tes, graciozas monogrammas, etiķetes, dekoratīvas tek-
sta lapas interjera papildināšanai un citi amata cienī-
tājus interesējoši meistardarbi. 

Lai gan lasāmība ir svarīga lietišķās kaligrāfijas dar-
bos, savā veidā turpinot daudzu agrāko gadsimtu tra-
dīcijas, mūsdienu mākslinieciskajā kaligrāfijā tās no-
zīme ir pakārtota vizuālajai pievilcībai, un burtus ne-
reti aizstāj ar tiem līdzīgām zīmēm. Mūsdienu ka-
ligrāfijā galvenais ir mākslinieciskais tēls, ekspresi-
ja, noskaņa.

J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu dar-

bi ir tapuši kā mācību uzdevumi skolā un ir pieskaitā-
mi modernās kaligrāfijas veikumiem. Jauno mākslinieku
galvenais mērķis ir meklāt burtu kā mākslinieciskās iz-
teiksmes līdzekļu pielietojuma iespēju, un darbu vēs-
tījums ir autoru pašizpausme. 

Kaligrāfijas biedrības biedru darbos vairāk tiek ak-
centēta raksta kvalitāte un jauni tehnisko iespēju mek-
lējumi. Daļā darbu vizuāli interpretēti jau esoši teksti-
frāzes un citāti, citos darbos autors pats rada savu tek-
stu, piemeklējot tam atbilstošāko izpausmes formu.
Eksperimentu gaitā izmēģināto dažādo rakstīšanas pie-
derumu izmantojums, kas mijiedarbojas ar atšķirīgām
virsmām un oriģinaliem materiāliem, lauž skatītāja ie-
spējamos stereotipus par kaligrāfijas iespējām. 

Izstādē apskatāmie īslaicīgie projekti, piemēram, rak-
stīšana smiltīs vai uz cilvēka ķermeņa, tiek eksponēti
fotofiksācijās. Skatāmi darbi gan no biedru mācību no-
darbībām, gan biedrības ikmēneša konkursiem, gan au-
toru patstāvīgie radošie eksperimenti.

Latvijas Kaligrāfu biedrība ir dibināta 2013. gadā. Tās
mērķis ir veicināt kaligrāfijas attīstību un populari-
zēšanu Latvijā. Biedrības kaligrāfi apgūst mūsdienu
kaligrāfijas jaunākās tendences un glabā jau izkop-
tās tradīcijas. Biedrība rīko izstādes, demonstrē rak-
stīšanas mākslu sabiedriskos pasākumos, biedri vada
kaligrāfijas nodarbības interesentiem, izpilda pasū-
tījuma darbus, kā arī piedalās dažādās rakstīšanas
aktivitātēs.

Kaligrāfijas izstāde „NOBURTIRITMI 2” 
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No 3. marta līdz 31. martam mūsdienu kaligrā-
fijas izstāde „NOBURTIRITMI 2”  ir apskatāma
Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu zālē „Velves”.

Kā teica kāda no izstādes apmeklētājām: „Skaisti.
Graciozi. Iedvesmojoši.” Atnāciet paši par to pārlieci-
nāties!

Zanda Liedskalniņa, 
izstādes kuratore, Latvijas Kaligrāfu biedrība

Attēlos: izstādes apmeklētāji „iemēģina“ roku rak-
stīšanā ar spalvu un tušu; kaligrāfijas izstādē.

Pieaugušo izglītības pasākumi
martā un aprīlī

l Pirmdienās plkst.17.00 astroloģija.
l Otrdienās plkst. 14.30 un 17.00 zemapziņas psi-

holoģija - vada Sandra Blūma.
l Trešdienās plkst.17.30 angļu valoda ar priekš-

zināšanām;
plkst.19.00 angļu valoda iesācējiem - vada Marija

Grīnberga.
l 12.03. plkst.12.00 auduma ziedu gatavošana -

vada Daiga Kupce.
l17.03. Teātra afiša - domubiedru diskusija par teāt-

ri un literatūru. 
l 18.03. plkst. 18.00 gongu meditācija - vada Marija

Mežecka.
Iegremdēšanās gongu skaņās un satikšanās pašiem

ar sevi - tie ir īpaši vērtīgi brīži un meditācija, kas ir
pieejama jebkuram cilvēkam. Skaņā mēs esam vieno-
ta Dvēsele, bez vārdiem, mīlestībā...  

l 19., 20.03. plkst. 10.00 – 17.00- Reiki 1.līmeņa se-
minārs - apmācību vada japāņu tradīcijas Reiki sko-
lotāja Marija Mežecka.

Februārī seši studenti Jaunpiebalgā jau veiksmīgi iz-
gāja šo apmācību un jaunās prasmes tagad pielieto paš -
izdziedināšanai. Martā atkal aicinām piedalīties divu
dienu Reiki 1. līmeņa apmācībā. 

Reiki (japāņu tradīcija) – dabiskās izdziedināšanas

sistēma – ir intuitīva organisma veseluma atjaunoša-
nas metode garīgās dzīves enerģijas plūsmā. Šī plūsma
nes harmoniju un labklājību, atbalsta visu veselo, tajā
izšķīst sasprindzinājums un neharmoniskas enerģijas
vai bloki ķermenī.

Šajā metodē nav kontrindikāciju, Reiki var pie-
lietot grūtniecības laikā, bērniem, jebkurā veselības
stāvoklī. 

Reiki 1.līmeņa semināra studenti apgūst dabiskās
izdziedināšanas pamatzināšanas- meditācijas, elpoša-
nas un dziednieciskās praktikas, kas, regulāri izman-
totas, palīdz radīt pastāvīgu un stabilu harmonijas strau-
mi, kā arī palīdz uzlabot veselību un atvērt dziļa mie-
ra stāvokli. 

l 24.03. plkst.9.00 seminārs dārza veidotājiem
Skaists, viegli kopjams dārzs laukos:

- svarīgākais dārza plānošanā;
- izgājiens dabā - apstādījumos ap novada domes ēku;
- kokaugu un ziemciešu pamatsortiments - patīka-

mais ar derīgo;
- svarīgākais par stādīšanu, pārstādīšanu un kopšanu.
Lektore - Aija Kaškure, koku dārza „Igaijas“ saim-

niece Kalsnavā.
Semināra apmeklējums bez maksas. 

Lūdzam dalībniekus iepriekš pieteikties pie Maijas
Ķīķeres (mob. 29131170) un Baibas Loginas (mob.
29230240)

l 30.03. plkst.10.00 informatīvs seminārs zem-
niekiem:

Pieaugušo izglītība
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- Lauku atbalsta dienests par ES un valsts atbal-
stu lauksaimniecībā;

- mācības elektroniskajā platību maksājumu pie-
teikšanā;

- VID izmaiņas likumdošanā un skaidrojums par
gada deklarācijas aizpildīšanu;

- Cēsu rajona Lauku partnerība par atbalsta pasā-
kumiem Leader pieejas programmā.

l 31.03.plkst. 17.00 možuma receptes un viedus
padomus sniegs pirtniece, masiere un fitoterapeite
Agrita Gailīte

l 2. un 16.04. plkst.13.00 Kustība un deja - vada
Maija Erdmane.

l 2.un 16.04. plkst.14.00 Smieklu terapija - vada
Maija Erdmane.

l 2.04. plkst.15.00 Mūzikas terapija - vada Inese
Pastare.

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

Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc, lūdzu, se-
kojiet līdzi informācijai afišās, novada domes mājas
lapā un sociālajos tīklos http://www.facebook.com un
http://www.draugiem.lv. 

Informāciju sagatavoja 
Baiba Logina un Maija Ķīķere.

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta
arvien plašāka infrastruktūra, lai
ērti atbrīvotos no mājsaimniecībā
radītajiem atkritumiem, tomēr nereti
vēl redzami melni dūmu mākoņi, kas
paceļas virs pļavām un kāpj debesīs
no māju dūmeņiem – tātad atkritumi
tiek dedzināti! Ne vienmēr atkri -
tumu dedzinātājs aizdomājas, kādu
kaitējumu viņa rīcība var nodarīt
paša un līdzcilvēku veselībai,
īpašumam, Zemes atmosfēras slānim.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA
“ZAAO” (ZAAO), Valsts vides
dienests, Vidzemes slimnīca, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests
vēršas pie iedzīvotājiem ar aicinā -
jumu neindēt cilvēkus un dabu,
nenoārdīt ozona slāni, neapdraudēt
savu un citu cilvēku īpašumu. Ja tiek
novērota atkritumu dedzināšana,
pārkāpums ir jāfiksē un jāziņo
policijai.

Valsts vides dienesta speciālisti
uzsver, ka cilvēka radīto atkritumu
sastāvā ir dažādas bīstamas vielas,
piemēram, dzīvsudrabs, svins, ar -
sēns, pesticīdi, skābes, naftas
pro dukti. Atkritumus nepareizi utili -
zē jot, piemēram, dedzinot vai

neatbilstoši uzglabājot, var nodarīt
būtisku kaitējumu gan apkārtējai
videi, gan cilvēku veselībai. Degot
atkritumiem, atmosfērā nonāk
ogleklis, ogļūdeņraži un citas tok -
siskas vielas, kas ietekmē skābo lietu
un toksisko gāzu veidošanos litosfērā.

Vidzemes slimnīcas Terapijas
nodaļas virsārste Inga Nāgele -
Lūse informē: “Atkritumu degšanas
laikā vispirms tiek ieelpoti indīgie
dūmi, bet kaitīgie savienojumi no -
kļūst uz augsnes un augiem, ogām,
sēnēm, ūdenī. To visu lietojot pārtikā,
uzņemam arī veselībai bīstamos sa -
vienojumus. Vienu no tiem -
dioksīnu, ļoti toksisku un kance -
rogēnu vielu, kas izdalās, dedzinot
plastmasas izstrādājumus, jau 1997.
gadā Starptautiskā vēža pētīšanas
aģentūra ierindoja pirmajā vietā
starp bīstamajām vielām, kas var
izraisīt ļaundabīgos audzējus.
Dioksīns dabā nesadalās, gluži
pretēji – tas uzkrājas. Ir zinātniski
pierādīts, ka pat zema dioksīna
iedarbība ir saistīta arī ar endokrīnās
un reproduktīvās sistēmas saslim -
šanām, tas negatīvi ietekmē
imu nitāti un izraisa alerģiju.”

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes reģiona
brigādes komandieris Jānis
Skrastiņš norāda: “Katrs apkures
katls vai krāsns ir paredzēta
konkrētam apkures veidam. Jāseko

līdzi, lai tiktu kurināts tikai tāds
materiāls, kādu ir paredzējis ra -
žotājs. Ja tiek dedzinātas lietas, kas
nav tam paredzētas, var sabojāt
apkures katlu un pakļaut savu
īpašumu ugunsgrēka draudiem.
Piemēram, plastmasas izstrādā -
jumu, PET pudeļu, plēvju degšanas
temperatūra ir daudz augstāka, nekā
tas plānots, izgatavojot apkures
iekārtu, tāpēc rodas sodrēji un
nekontrolēta degšana.”

ZAAO atgādina - pašvaldību
saistošie noteikumi paredz, ka katrai
mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam
līgumam ar atkritumu apsaimnie -
kotāju. Klientiem tiek piedāvāti
dažāda tilpuma konteineri sadzīves
atkritumu uzkrāšanai. Otrreizējai
pārstrādei derīgos materiālus ir
iespējams nodot bez maksas,
izmantojot pieejamos EKO punktus un
EKO laukumus. ZAAO piedāvā arī
dažāda veida informatīvos mate riālus
un konsultācijas gan in di vi duāli, gan
māju sapulcēs, lai skaidrotu
iedzīvotājiem ērtākos pakalpojumu
veidus pareizai atkritumu apsaim -
niekošanai.

Esi atbildīgs, rīkojies pareizi!
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss nosaka bargus soda mērus
vides piesārņotājiem.

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību

speciāliste

Atkritumu dedzināšana indē cilvēkus
un dabu

Lūdzam atsaukties!
Latvijas bibliotēku nedēļas ietvaros 23.aprīlī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka plāno Bibliotēku nakti. Galvenā

tēma - Jaunpiebalgas muiža un tās vēsture. Ja jums mājās ir kāda dokumentāla liecība vai atmiņas par mui-
žu, miertiesu, izpildkomiteju, slimnīcu vai kolhoza kantori (fotogrāfijas u.c.), lūdzam atsaukties un dalīties.
Materiālus noskenēsim un atdosim atpakaļ.

Baiba Logina
Tel.: 64107903; mob. 29230240

E-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv
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Jaunpiebalgā
12.03. Plkst.14.00 Gleznotāju studijas darbu izstādes atklāšana “Baltā”. Piebalgas

ainavas, Gaujas leja, klusās dabas, ziema baltās sajūtu noskaņās... Nāc, apskati!

19.03. Plkst.19.00 Spēles “Es mīlu Tevi, Piebalga” FINĀLS! Piedalās pagasta pārvaldes
darbinieku, dakterīšu, zemnieku un kora dziedātāju komandas. Smiekli, jautrība,
sacensības gars, jaunas zināšanas un jauns spēles formāts. Spēli vadīs lieliskais un
neatkārtojamais Kristaps Rasims. Pēc spēles balle ar grupu „Vēja radītie“. Ieeja
uz spēli 3,00 EUR, bērniem 1,00 EUR, uz balli 5,00 EUR.

21.03. Plkst.13.30 Represēto piemiņas pasākums. Programmā filma „Svešumā dzītie“,
Smiltenes novadā politiski represēto atmiņu stāstu grāmata „Kāpēc?“, tikšanās ar
Smiltenes novada politiski represēto apvienības vadītāju Arvīdu Kaupi un Smiltenes
novada kultūras pārvaldes vadītāju Pārslu Jansoni.

27.03. Plkst. 11.00 Sportiskās Lieldienas – izkustēšanās cauri visai Jaunpiebalgai no
viena gala līdz otram ar dažādām atrakcijām un uzdevumiem pa ceļam!

27.03. Plkst. 18.00 vokālistu koncerts “Mēs tiksimies martā”. Par godu
Starptautiskajai teātra dienai koncertā tiks izpildītas  kino un teātra dziesmas. Smiekli,
asaras, pārsteigumi – viss, ko dvēselei var nozīmēt teātra māksla vienā koncertā.
Vakara vadītāja - Valmieras Drāmas teātra aktrise Ieva Puķe. Ieeja 2,- EUR, sko-
lēniem 1,- EUR.

28.03. Plkst. 11.00 Otrās Lieldienas. 
Kopā aicina Zosēnu k/n un LSK Zosēnu nodaļa.
Zaķenes Jepes un vilka Tūtiņa  ‘’Lieldienu rokenols’’ /aģentūra OLEE.
LSK Zosēnu nodaļas sarūpētās dāvanas bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Atnes līdzi savu visstiprāko Lieldienu OLU .

09. 04. Diena teātrim Zosēnos:
Plkst.14.00 Zosēnu amatierteātra ‘’Intermēdija’’ pirmizrāde - 
Velga Lāsuma “Mītnes vieta”, režisore Līga Kalniņa;
Plkst. 15.30 viesojas Blomes pagasta amatierteātris -
M. Ramane ‘’Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem’’, režisore Gita Skadiņa.

15.04. Viesos Rankas amatierteātris ar  Irīnas Kalmes izrādi 
“Ak, skaistā jaunība’’, režisore Zinaida Bērza.

20. 04. Senioru satikšanās pēcpusdiena.

Zosēnu pagastā
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PAZIŅOJUMS
Sākot ar 2016.gada 4.aprī-

li pirmdienās no plkst. 9.30
līdz 12.00 Dzimtsarakstu no-
daļas sniegtos pakalpojumus
varēs saņemt Jaunpiebalgas
novada domē.

Otrdienās, trešdienās, ce-
turtdienās, piektdienās no
plkst. 9.00 līdz 13.00 

Zosēnu pagasta pārvaldē.

Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece

Zinaida Šoldre

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 20.maijā Jaunpiebalgā

pie Ingrīdas Brantes ģimenes ārstes prakses 
Rūpniecības ielā 2.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI
pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez mak-
sas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgu-
mattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).

Zaļās Ceturtdienas 
dievkalpojums ar Svēto

Vakarēdienu
Jaunpiebalgas 

Svētā Toma ev. lut. baznīcā
24.martā pulksten 19.00.
Kristus augšāmcelšanās
svētku dievkalpojums ar

Svēto Vakarēdienu
Jaunpiebalgas 

Svētā Toma ev. lut. baznīcā
2016.gada 27.martā 

pulksten 13.00.

Katrs no mums dzīvē 
cer piedzīvot brīnumu, 
bet ne katrs ir gatavs
šim piedzīvojumam.

Jaunpiebalgas Svētā Toma
draudze aicina visus tos, 

kuri reiz ir teikuši 
„Jā, es ticu…“ dalīties savos

iesvētību stāstos, 
fotogrāfijās,

baltajās kleitās. 
Kopā veidosim izstādi

“Mana baltā iesvētību diena”.
Jau iepriekš saku 

lielu paldies visiem, 
kas atsauksies. 

Pēc izstādes visas atnestās
lietas tiks atdotas

īpašniekiem.

Vairāk informācijas,  zvanot
pa tālruni: 28381573

(Tamāra)

Kas bijis labs, to tuvu sirdij glabā,
Un neļauj rūsas pēdām pāri iet.
Gads nākamais par bijušo lai labāks,
Lai spēks un veselība dzīves dārzā zied!

Aprīļa īpašie jubilāri

60 Guntis Ceļmals 05.04.1956. Gaujas iela 27-9  
Jānis Veseris 23.04.1956. Gaujas iela 39  

65 Maldis Balodis 26.04.1951. Pļavas iela 3  
70 Indra Balode 26.04.1946. “Vecspundēni”  

Guntis Vasilis 30.04.1946. “Vecpentuļi”  
75 Ilga Kalnupe 13.04.1941. Dārza iela 4-17  
80 Jānis Oļģerts Nedēļa 18.04.1936. Gaujas iela 29-1  

Jānis Rubenis 18.04.1936. Emīla Dārziņa iela 28  
85 Vija Leimane 22.04.1931. Dārza iela 4-13  
90 Aldonis Osvalds 

Bērziņš 17.04.1926. “Kalna Madaras”  
Biruta Šķestere 25.04.1926. “Sila Krūzes”  

92 Ilgvars Cukurs 27.04.1924. “Zanderi”, Zosēnu pagasts  

Apsveicam aprīļa jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome
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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”. 

Vējš pieklauvē ar tumsas 
spārnu,

Dziest gaisma, klusums 
mūžu sedz…

Mūžības ceļu gājuši:
Jānis Kupcis 78 gada vecumā,
Malvīne Mazgalviņa
88 gadu vecumā,
Ojārs Lediņš 75 gadu vecumā,
Jānis Lācis 71 gada vecumā,
Aivars Neilands
81 gada 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...

Mīļš paldies visiem labajiem
cilvēkiem, kas bija kopā 

ar mani 
dzīves visgrūtākajā brīdī,

aizvadot Ojāru Lediņu
Baltajā smilšu kalnā!

Paldies ģimenes ārstei
Ingrīdai Brantei un ārstes

palīdzēm, izvadītājai 
Vēsmai Johansonei, 
kafejnīcas “Kāpnes” 

kolektīvam!
Īpašs paldies Laimas

Ciekurznes ģimenei un
Guntai Lapšānei!

Patiesā cieņā un pateicībā
Gita Ciekurzne 

No 1.marta līdz 31. martam
JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS
PASĀKUMS

Par katru savākto tonnu makulatūras klašu skolēni saņems 
dāvanu karti 10, - EUR vērtībā kancelejas preču iegādei. 

Labākajām skolām - naudas balvas ekskursijai:
1.vietai mācību ekskursija 350 EUR apmērā,
2.vietai mācību ekskursija 300 EUR apmērā,

3.vietai – 250 EUR apmērā

Visaktīvākajam skolēnam no izglītības iestādes - 
pārsteiguma balva

Latvijas Zaļā punkta īpašās balvas aktīvākajām 
izglītības iestādēm

Makulatūras pieņemšana notiek pie skolotājas
Lienes Lorences:

Trešdienās no 8.00 līdz 11.00
Pārējās dienās no 15.00 līdz 16.00

Pavasara brīvdienās: 15.03.; 16.03.; 17.03.
no 9.00 līdz 12.00

VEIKSMI ATKRITUMU ŠĶIROŠANĀ!

Vineta Pogule "Magoņu lauks"
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