
Avîze
Piebaldzçniem

Avîze
Piebaldzçniem

5 (218) 2016. gada maijs Jaunpiebalgas novada izdevums

Jaunpiebalgas vidusskolas folkloras kopa „Piebaldzēni” aprīļa sākumu 
pavadīja Luksemburgā.

Vairāk par to, kā viņiem klājās Luksemburgā, lasiet 9.,10. lpp.!

Maijā
21.05. Sāc savu Muzeju nakts dienu Piebalgā - “Tava
diena Piebalgā”. Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas tūrisma
objektu apceļošanas akcija visas dienas
garumā ar pārsteigumiem, balvām un
noslēgumu Muzeju nakts ievadā.
Muzeju nakts – plkst.19.00 muzeji Latvijā
vērs savas durvis apmeklētājiem. Baudi
muzeju nakti „Ienāciet Piebalgā!”.

Jūnijā
01.06. Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena.

10.06. Kultūras notikums - “Baznīcu nakts” - 
arī Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcā.

14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
17.06. Latvijas Republikas okupācijas diena.
19.06. Medicīnas darbinieku diena.

Bērniņš ir tik vēlīgs 
stādiņš, 

Kas bez saules nevar augt. 
Saule, mīlestība - abas ļauj
tam atraisīties, plaukt. 
Tēvs un māte - otra saule. 
Lai, mīlestības radīts,
bērniņš gaismas ceļu iet! 

2016.gada 3.maijā 
pasaulē nāca

Adele Valdemiere – Bišere.

Apsveicam laimīgos vecākus
un vecvecākus!
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- Pārdomas

Maijs – ziedonis, lapu plaukša-
na, pirmo pavasara ziedu smarža,
dabas atmoda. Laiks, kad atzī-
mējam Mātes dienu. Tās aizsāku-
mi meklējami tālajā 1908.gadā, kad
kāda jauna amerikāniete ierosināja
atzīmēt Mātes dienu par piemiņu
savai mātei. Viņas apņēmība, ne-
atlaidība panāca savu – 1910.gadā
kādā Amerikas pavalstī atzina
Mātes dienu kā oficiālu svētku die-
nu. Vēlāk tā izplatījās visā pasaulē,
nonākot arī Latvijā.

Katram no mums ir savas per-
sonīgās atmiņas par māti un bēr-
nu dienām. Mūsdienu pētījumi pie-
rāda, cik milzīga nozīme bērna
turp mākajā dzīvē ir viņa mātei –
jau bērnam piedzimstot, māte dod
tam līdzi vai nu drošības, labestī-
bas un mīlestības pilnu lādīti, vai
gluži pretēji – nedrošības, baiļu, ag-
resijas maisījumu. Katram bērnam
ik dienu nepieciešama mātes
klātbūtne, un ne jau tikai viņam
vēl mazam esot. Arī skolas gadu
laiks ir tas, kad mātes atbalsts, rū-
pes, līdzās būšana ir ļoti, ļoti sva-
rīga. Tāpēc tik skumji redzēt bēr-
nus, kuri ikdienā nav kopā ar sa-
vām mammām, jo viņas izvēlas dzī-
vot un strādāt vai nu tepat, Latvijā,
bet prom no mājām, vai arī ārze-
mēs. Teiksit, tā dzīve piespiež? Jā,
arī tā ir, bet kāpēc jāatstāj bērns
– viens vai pat vairāki? Var jau dzī-
vot citviet, bet tomēr kopā ar bēr-
niem. Ne jau nauda, materiālās lie-
tas ir tas svarīgākais. Es nevaru
iedomāties, kā var justies pati
mamma, ja bērni ir atstāti pie vec-
vecākiem, radiem… Tādas skum-
jas pārdomas, bet tā mūsdienās
kļuvusi par normālu parādību.

Pārlasot skolas bērnu rakstītās
rindas, var redzēt, cik ļoti viņi mīl
savas mammas, viņi labi saprot, ka,
darot palaidnības, nodara pāri sa-
vām mammām, taču lūdz piedo-
šanu, jo – ļoti mīl viņas. 

Atcerēsimies savas mammas, lai
kur viņas šodien būtu – mums lī-
dzās vai citā, mūžības pasaulē.

Lai mums visiem skaists šis zie-
doņa laiks!

Aija Ķīķere

2016. gada 11.apīļa novada domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 11.aprīļa Saistošos
noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžets 2016. gadam””.

Apstiprināt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2015.gada pār-
skatu.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: A. C., perso-
nas kods dzēsts - 110,54 EUR - parāds izveidojies par 2003.gada aprīli, pa-
rādsaistībām iestājies noilguma termiņš un parāda piedziņa nav iespēja-
ma. T. L., personas kods dzēsts - 137,07 EUR - parāda piedziņa nav iespē-
jama, jo pašvaldības rīcībā nav saistību (tiesiska darījuma) pamatojošo do-
kumentu.

Piedalīties nodibinājuma “Gleznotāja Kārļa Miesnieka muzeja izveides
fonds” līdzdibināšanā.

Veikt izmaiņas sekojošā amata vienībā ar 2016.gada 15.aprīli, palielinot
Bibliotekārs slodzes Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā no 1.5 uz 2 slodzēm.

Deleģēt novada domes priekšsēdētāja vietnieku Askoldu Liedskalniņu pār-
stāvēt Jaunpiebalgas novada pašvaldību biedrības “Gaujas ilgtspējīgas at-
tīstības biedrība” rīkotajā braucienā uz Zviedriju laikā no 2016.gada 15.mai-
ja līdz 2016.gada 19.maijam.

Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā E. M., personas kods dzēsts,
izīrējot viesistabu dzīvokli Jaunpiebalgas novada domei piederošā dzīvok-
lī “Abrupe” dz.1, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kopējo
platību 22,4 m2, slēdzot līgumu uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ar tie-
sībām pēc līguma termiņa izbeigšanās to pagarināt, nosakot īres maksu 0.14
EUR/m2.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Vēveri”,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0035, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Meža Naudēļi”, kadastra Nr.4256 003
0065, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0066 – 27,8 ha platībā.

Atļaut V. G., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu „Birzmalas”,
kadastra Nr.4256 008 0003, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
atdalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0003
– 3,9 ha platībā.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar M. Z., personas kods dzēsts, par zemes
vienības „Avotiņi 2”, kadastra apzīmējums 4298 003 0241 - 0,4907 ha pla-
tībā, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomu viņam piederošo ēku uz-
turēšanai.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda - nepri-
vatizētos, pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā esošos dzīvokļus – “Dzelmes”
dzīvoklis Nr.2; dzīvoklis Nr.3; dzīvoklis Nr.4; dzīvoklis Nr.6; dzīvoklis Nr.8;
dzīvoklis Nr.15; dzīvoklis Nr.17; dzīvoklis Nr.18; dzīvoklis Nr.21; dzīvoklis
Nr.23; dzīvoklis Nr.24; Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut īpašumā “Doktorāts”, kadastra Nr.4256 006 0168, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nojaukt šķūni ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0168 002.

Ierosināt atsavināt AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā īpašuma
– meža zemes ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0074 zemes vienības daļu
aptuveni 1,2 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes vienī-
bas sadalīšanas un kadastrālās uzmērīšanas) par labu Jaunpiebalgas no-
vada  domei pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai – ceļa “Saulītes –
Lejas Skubiņi” (ceļa garums aptuveni 1,2 km ar platumu no 8 – 10 m) uz-
turēšanai.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Administratīvās komisijas no-
likumu tā izstrādātajā redakcijā.

Atbalstīt projekta “Green Railways” mērķi – “Radīt jaunus pārgājienu un
velo maršrutus, izmantojot esošo kultūras mantojumu – šaursliežu dzelzceļa
līnijas”. Atbalstīt Jaunpiebalgas novada domes iesaistīšanos projekta pie-
teikuma sagatavošanā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Novada domē
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Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot
projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes re-
ģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sa-
biedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzī-
vesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

“Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ciešā sadarbībā ar pro-
jekta partneriem - 24 Vidzemes reģiona pašvaldībām,
Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes cen-
tru - internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, no-
dibinājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociā-
lās aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC “Vidzeme”.

Projekts aptver trīs mērķa grupas:
l ārpus ģimenes aprūpē esošus bērnus; 
l bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
l pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucēju-

miem.
Projekta ietvaros 4 sociālie darbinieki no Strenčiem,

Valkas un Lubānas pašvaldībām ir apguvuši ASV zi-
nātnieku izstrādātu īpašu, zinātniski pamatotu meto-
di “Atbalsta intensitātes skala”, kas palīdzēs novērtēt
cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta va-
jadzības. Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cil-
vēka prasmes un spējas noteiktu darbību veikšanā, bet
arī atbalstu, kāds cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvo-
tu neatkarīgu dzīvi. Skala ir orientēta uz to, lai veici-
nātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdzda-
lību, dzīves kvalitāti un pašnoteikšanos.

Apmācītie eksperti veiks novērtējumu un sagatavos
individuālos atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga rak-
stura traucējumiem.

Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un at-
balsta plānu izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti un ārpus
ģimenes aprūpē esošiem bērniem, šobrīd ir izsludināts
iepirkums, kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes,
rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Minētie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija kal-
pos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizāci-
jas (DI) plāna izstrādei, kurā būs noteikti nepieciešamie
uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai un ilgt -
spējīgai attīstībai. Atbilstoši tam finansēs nepieciešamos
sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar
invaliditāti un apmācīs sociālo pakalpojumu sniedzējus.

“Šis projekts Vidzemes pašvaldībām dos iespēju no-
drošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kādi ne-
pieciešami projekta mērķa grupām, kā arī radīs jaunas

darba vietas un nodrošinās apstākļus iedzīvotāju palik-
šanai novadā. Tas ir solis pretī iespējai bērniem izaugt
ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot kur un ar ko kopā vē-
las, iekļauties sabiedrībā un pieņemt lēmumus par savu
dzīvi. Projekts aptver dažas no visneaizsargātākajām
cilvēku grupām. Ikviens no viņiem vai viņu tuviniekiem
aicināts jau tagad interesēties tuvākajā pašvaldībā par
iespēju saņemt sev pielāgotus sociālos pakalpojumus,”
saka projekta Vidzeme iekļauj vadītāja Ineta Puriņa.

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, ku-
rai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepiecieša-
mo atbalstu, lai tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. 

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas
personām ar invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un iz-
vēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļūt pa-
kalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un saņemt
individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un bēr-
niem rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz
2022.gada 31.decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4
331 134,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas
Sociālais fonds (3 681 463,90 EUR).

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei
ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no pla-
šākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu
dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institū-
cijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām
vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvali-
tatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam
sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobe-
žojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet
bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Gatis Tauriņš
Vidzemes plānošanas reģiona 

sabiedrisko attiecību speciālists,
mob. 28303078,

e - pasts: gatis.taurins@vidzeme.lv

Turpinās projekts sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

-Kā turpmāk notiks teritorijas sakopšana prie-
žu audzē pretī jaunajai mūzikas un mākslas sko-
las ēkai? Līdz šim to izmantoja daudzdzīvokļu māju
iemītnieki, lai staidzinātu savus suņus. 

- Līdz šim neviens tā īsti nebija sekojis līdzi tam, kur
tad suņi iet un ko dara. Lielās Talkas laikā mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi un skolotāji šo teritoriju sa-
kopa. Protams, ja tur tiek sakopts un nākotnē izveidots
vai parks, tad nebūtu labi, ja suņi pastaigājoties tur kaut
ko atstātu. Pašreiz vēl nevaru konkrēti atbildēt, kā šo
jautājumu risināsim, taču ceru, ka suņu īpašnieki at-
radīs citu vietu tālākām pastaigām, nevis šo. Šī vieta

noteikti būs sakopta, tādējādi radot skaistu fonu jau-
najai ēkai. Te vēl gribu atgādināt, ka no 1.jūlija visiem
suņiem, kas vecāki par 6 mēnešiem, jābūt čipotiem, pro-
tams, potētiem un reģistrētiem.

- Jau vairākkārt esam runājuši un rakstījuši
par to, kad tad beidzot tiks rekonstruēts ceļa
posms uz Ranku, taču, iestājoties pavasarim, auto
braucēji atkal liek sociālajos tīklos bildes, kurās
redzams šī ceļa bēdīgais stāvoklis, protams, ar
neizpratnes pilniem komentāriem. Tāpat sola ai-
cināt raidījumu “Bez tabu”. Tādēļ vēlreiz lūdzu
komentāru šajā lietā!

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Lauku ziòas

Platībmaksājumi 2016. gadā

No 11.aprīļa līdz 23. maijam pieteikšanās termiņš
platībmaksājumiem.

15. jūnijs – pēdējais datums, kad klients var pieteikties
atbalstam (ar kavējuma sankciju).

Brīdināšanas sistēma!

Divas reizes - pēc 24. maija un 16. jūnija - Lauku at-
balsta dienests EPS klientiem izsūtīs vēstules par lau-
ku bloku pārdeklarāciju. Pēc šiem datumiem būtu vēr-
tīgi pārbaudīt savus iesniegumus elektroniskajā pla-
tībmaksājumu pieteikšanas sistēmā un pārliecināties,

vai tieši jūsu atbalstam pieteiktajā platībā nav radies
pārklājums ( t.i., ja vairāki pretendenti ir pieteikušies
uz vienu un to pašu platību). 27. jūnijs ir pēdējā diena,
kad klients var iesniegt labojumus par pārklājumiem
bez soda sankcijām.

Mazo lauksaimnieku shēma (MLS)

Lai saņemtu MLS atbalstu, iesniegums Lauku atbalsta
dienestā jāiesniedz katru gadu. Klients nedrīkst sa-
mazināt atbalstam pieteikto platību.

Ja nevar izpildīt nosacījumus, var izstāties no Mazo
lauksaimnieku atbalsta shēmas un pieteikties
Vienotajam maksājumam. 

Aktuāla informācija lauksaimniekiem

- Esam panākuši, ka šis posms līdz Rankas pagasta
robežai ir iekļauts Latvijas Valsts ceļu (LVC) darba plā-
nā līdz 2020.gadam. 2016. gada 1.martā LVC ir noslē-
guši līgumu par tehniskā projekta izstrādi.  Tātad šo-
gad būs gatavs tehniskais projekts. Sekos iepirkuma do-
kumentu sagatavošana un konkurss. Ja veiksmīgi rea-
lizēsies šie LVC plāni, tad varam cerēt, ka 2018.gadā
tiks veikti būvniecības darbi šajā ceļa posmā. Līdz
tam ir jāiztiek ar ceļu uzturētāju veiktajiem nepiecie-
šamajiem avārijas darbiem. Jau iepriekš esmu stāstī-
jis par tā saucamajām avārijas bedrēm un parastajām
bedrēm, kā tās tiek lāpītas. Šis pēc satiksmes intensi-
tātes  ir C kategorijas ceļš, līdz ar to arī attiecīgie dar-
bi tiek veikti vēlāk nekā uz citiem ceļiem. Protams, var
zvanīt raidījumiem vai rīkot akcijas, taču šinī gadīju-
mā tas nekādu rezultātu nedos, jo process ir iesācies un
tiks turpināts nākamajos gados. Varu piebilst un at-
gādināt, ka tehniskais projekts un rekonstrukcija ir pa-
redzēta ne tikai šim ceļa posmam, bet visai Gaujas ie-
lai Jaunpiebalgā, lai pēc četriem pieciem gadiem iela
nebūtu tādā pat stāvoklī kā minētais ceļa posms uz
Ranku.

- Kopš aprīļa darbu atsācis nodibinājums “Solis
Piebalgā”Piebalgas skolā, kur rehabilitācijas kur-
su iziet no psihoaktīvām vielām atkarīgie pusaudži.
Iedzīvotāji ir neizpratnē un jautā, kāpēc daļa dar-
binieku tajā ir no citiem pagastiem, nevis mūsu
novada. Iepriekš solīts, ka tajā strādās vispirms
jau mūsu vietējie ļaudis.

- Tā jau arī ir, no kaimiņu novadiem varētu būt ne
vairāk kā piektā  daļa darbinieku, tai skaitā skolotā-
ju. Meklējot darbiniekus un  speciālistus, ne visus va-
rēja šeit uz vietas atrast. Darbs šajā centrā ir specifisks,
arī tehniskajam personālam ir savas prasības, uzvedī-
bas normas. Tāpat šajā darbā ir iespējama arī kadru mai-
nība, kamēr iestrādāsies un viss ieies sliedēs. Pašreiz
vēl nav ne pilns komplekts klientu, ne arī darbinieku. 

- Arī apkārtne ap Piebalgas skolu ir visai bēdīgā
paskatā. Kā plānoti sakopšanas darbi, jo 2.jūli-
jā saistībā ar salidojumu tur paredzētas “Teātra
spēles”, ieradīsies skolas absolventi.

- Pēdējos gados skolas teritorijā tika veikti vien mi-
nimālie sakopšanas darbi pagalmā, zāles pļaušana.
Protams, tādu sakoptības līmeni kā pie vidusskolas ne-
garantējam, bet iespēju robežās teritorija tiks sakārtota.

Arī programma paredz, lai objekts tiktu sakārtots un
apsaimniekots. Nenoliedzami, arī audzēkņi tiek radi-
nāti un iesaistīti sakopšanas darbos, bet viņiem vispirms
jāpierod pie šādiem darbiem.

- Vēl gan pats sākums, bet kā vērtē iesākto dar-
bu rehabilitācijas centrā?

- Visa sākums jau ir grūts. Saskārāmies ar dažādiem
neskaidriem ārējiem faktoriem, piemēram, pārsteigums
ir arī pašu audzēkņu problēmu smagums. Piecu gadu
laikā kopš „Dzīves enerģijas“ slēgšanas atkarību prob-
lēma valstī palikusi tikai smagāka, nāk  pusaudži ar jau
stipri ielaistām diagnozēm. Kā 2012.gadā, tā arī tagad
ministrijas negrib atzīt problēmas smagumu, diagno-
zes valstī tiek slēptas. Tie, kuri nonāk līdz rehabilitā-
cijai, ir smagākajā fāzē, viss bija jādara daudz agrāk.
Ir skaidrs, ka vispirms mums svarīgi nostiprināties, uz-
sākt stabilu programmas darbību, tāpat jārisina jau-
tājumi ar Labklājības un Veselības ministrijām gan par
diagnožu uzstādīšanu, gan par ātrāku nosūtīšanu uz re-
habilitāciju. Ne mazāk svarīga ir sadarbība ar lielajām
pašvaldībām par tiešajiem līgumiem. Svarīgi izveidot
struktūru, kura vērsta uz ilgtspējīgu darbību.

- Lielā Talka aizvadīta, atkal sakoptas jaunas
vietas. Kā šogad tiks risināts jautājums par ne-
sakoptajiem īpašumiem, ēkām?

- Jā, Lielajā Talkā strādāja daudz un dažādos laikos,
daudzas vietas sakoptas, šur tur darbi vēl jāpabeidz, jā-
savāc sazāģētie koki un krūmi, un piepildītie maisi. Esam
beiguši novada teritorijas apsekošanu. Ir apsekoti 48 ob-
jekti gar galvenajiem ceļiem un ielām. Tuvākajās die-
nās to īpašnieki saņems brīdinājuma vēstules. Te iekļauti
arī visi tie, kuri pagājušajā gadā neko nav nokārtoju-
ši.  Problēmas esam sadalījuši trīs grupās: pirmā – ne-
sakoptas mājas – pussabrukušas, grausti, otrā – kūla
– nepļautie lauki, te arī aktuāls jautājums par uguns-
bīstamību, trešā – izgāzti dažādi atkritumi uz zemes īpa-
šumiem. Īpašniekiem, kuriem ir nepļautie lauki, kā dēļ
izveidojusies kūla, kā arī tiem, uz kuru zemes izgāzti
atkritumi, tiks dots mēnesis laika, lai atrisinātu jau-
tājumu. Daži jau izrāda vēlmi nekavējoties kaut ko da-
rīt. Kas attiecas uz pagājušo gadu, tad apmēram divas
trešdaļas uzrunāto saimnieku nopļāva, nojauca, aizvāca…

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere
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Jauns agrovides maksājums

“Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra
ieguvei” (SVIN). 

Piesakoties šim atbalsta veidam atbalsta pretendents
nodrošina vismaz  1 ha LIZ, kurā  audzē 3 nektāraugu
kultūras un vismaz vienā laukā tiek audzēts kāds no
atbalsttiesīgajiem  tauriņziežiem. Jānodrošina vismaz
2 bišu saimes uz 1ha un jāievēro arī citi nosacījumi.

Marķētās dīzeļdegvielas piešķiršana
lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests līdz 2016. gada 1. jūnijam
pieņem iesniegumus marķētās dīzeļdegvielas piešķir-
šanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa lik-
mi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
2016./2017.saimnieciskajam gadam.

Svarīgi biškopjiem!
Turpmāk saskaņā ar izmaiņām noteikumos bišu saim -

ju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu
centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skai-
tu uz kārtējā gada 1. maiju un 1. novembri.

Gada ienākumu deklarācija

Gada ienākumu deklarācijas par 2015. gadu ie-
sniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 1.jūnijam.

Bankas “Citadele”
piedāvājums 
zemniekiem

Izmantojams programmas LEADER  atbalsta pre-
tendentiem.

Banka “Citadele” lauksaimniecības uzņēmumiem iz-
strādājusi jaunu atbalsta programmu  – “Atbalsta kre-
dīts zemniekiem”. Tas viegli un ātri pieejams katram
lauksaimniekam, kurš sadarbojas ar Lauku atbalsta die-
nestu (LAD). 

“Atbalsta kredīts zemniekiem” atšķiras no lauk-
saimniekiem pieejamajiem citiem “Citadeles” kredītiem
ar to, ka tiek izsniegts bez īpašuma ieķīlāšanas un tiek
noformēts paātrinātā kārtībā. Kredīta summas ir robežās
no 1 000 līdz 20 000 eiro, izsniegšanas termiņš ir apmēram
piecas darba dienas no dokumentu iesniegšanas. 

Šim kredītam ir vienkāršoti izvērtēšanas kritēriji - gal-
venais kritērijs, pēc kura banka vadās kredīta izsniegšanā,
ir no LAD saņemtie platību maksājumi. Kredīta limits ir
līdz 70% apmērā no iepriekšējos divos gados saņemtajiem
vidējiem ikgadējiem vienotajiem platības maksājumiem.
Tas nozīmē, ka šo kredīta veidu  var izmantot tie lauk-
saimnieki, kuru īpašumā ir vismaz 25 hektāri lauk-
saimniecības zemes.  Procentu likme ir no 14% gadā, un
kredīts tiek piešķirts uz vienu gadu ar pagarināšanas ie-
spējām. Kredītam var pieteikties visās “Citadeles” filiā-
lēs Latvijā 20 pilsētās, kā arī Rīgā bankas “Citadele” gal-
venajā ēkā – Republikas laukumā 2a (tālr.: 67010841). 

Pieteikumā “Atbalsta kredīta” saņemšanai lauk-
saimniekam bankā jāiesniedz pieteikums un informā-
cija par iepriekšējos divos gados saņemtajiem vienota-
jiem platību maksājumiem un pašlaik deklarētajām pla-
tībām. Kredīts pieejams jebkuras juridiskās formas lauk-
saimniecības uzņēmumiem – zemnieku saimniecībām,

sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA), individuā-
lajiem komersantiem vai akciju sabiedrībām jebkuriem
mērķiem, kas var rasties saimniekojot.

Bankas “Citadele”
piedāvājums uzņēmējiem 

Izmantojams programmas LEADER atbalsta pre-
tendentiem.

Mazo uzņēmēju vajadzībām izstrādāto atbalsta kre-
dītu sērijā banka “Citadele” sāk piedāvāt jaunu produktu
– “Uzņēmēja kredīts”. Atšķirībā no tradicionālajiem kre-
dītiem uzņēmumiem “Uzņēmēja kredīts” tiek izsniegts
bez īpašuma ķīlas un tiek noformēts paātrinātā kārtī-
bā – kredīta izsniegšanas termiņš ir apmēram piecas
dienas no dokumentu iesniegšanas.

Kredīta summa ir robežās no 1 000 līdz 20 000 eiro.
Maksimālā piešķiramā kredīta summa var būt līdz 100%
no uzņēmuma vidējā mēneša apgrozījuma iepriekšējā gadā.

“Uzņēmēja kredīts” ir pieejams jebkuram saimnie-
ciskās darbības veicējam. Vienkāršoti ir arī izvērtēša-
nas nosacījumi – galvenais kritērijs, pēc kura banka va-
dās kredīta izsniegšanā, ir PVN deklarācijas vai ban-
kas kontu izraksti. “Uzņēmēja kredīta” procentu likme
ir no 19% gadā, un kredīts tiek piešķirts uz vienu gadu
ar iespēju to pagarināt. Lielāki kredīti tradicionāli tiek
izsniegti ar zemākām procentu likmēm, bet ar ķīlu.

Atbalsta kredīti ir īpaši izveidoti, lai ātri un bez sa-
režģītām procedūrām sniegtu atbalstu mazo un vidējo
uzņēmumu un lauksaimnieku ikdienā, un finansējuma
saņemšanai nav nepieciešams ieķīlāt īpašumu. 

Uz izvērtēšanas brīdi jūsu uzņēmums var nebūt ban-
kas “Citadele” klients.

Lai banka varētu izskatīt jūsu kredīta
pieteikumu, ir jāiesniedz:

l pieteikums kredītlimita piešķiršanai;
l PVN deklarācija (par pēdējiem 6 mēnešiem vai pē-

dējiem 4 ceturkšņiem, vai pēdējiem 2 pusgadiem) vai ban-
kas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem, ja neesat
PVN maksātājs.

Visērtāk pieteikties “Uzņēmēja kredītam” jūs varat,
izmantojot pieteikuma formu.

Pieteikties kredītam jūs varat arī klātienē jebkurā ban-
kas filiālē.

Lauksaimniecības atkritumu savākšana

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizā-
cija (ZAAO) bez maksassavāc izlietoto pārklājamo plēvi skāb-
barības bedrēm, šķirotu skābbarības ruļļu plēves (bez šņo-
rēm vai sietiem) kannas, kanniņas (vienreiz izskalotas un
bez korķiem), izlietoto minerālmēslu maisu iepakojumu, kā
arī šņores un sietus, kas ir ielikti atsevišķos maisos.

Maksa par nešķirotu skābbarības ruļļu plēvju savāk-
šanu 25,82 EUR/m³ (ar PVN). Izlietotajam iepako-
jumam jābūt sakrautam kaudzē brīvi piebrauca-
mā vietā. 

Aicinām pieteikties pa tālruni 6 42 81250 vai zvanīt
uz mobilo telefonu 26132288 darba laikā no 8.00 līdz 12.00,
no 13.00 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ar pieteikumu uz
zaao@zaao.lv , vai uz faksu - 6 42 81251.

Maija Ķīķere
Jaunpiebalgas novada  lauku attīstības konsultante 

Mob. 29131170
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l Aicinām  pieteikties elektroniskai platību maksājumu karšu aiz-
pildīšanai EPS  un iesniegšanai Lauku atbalsta dienestam.

l Darba dienās elektroniskai platību maksājumu karšu aizpildīšanai
un iesniegšanai pakalpojumu var saņemt   Priekuļos, Dārza ielā 12, Cēsu
konsultāciju birojā no plkst. 8.30 līdz 16.30. Vēlams iepriekš pieteikties,
tālr. 26171795 (Andra Seredina);   26360434  (Gunda Veļika).          

l Lai elektroniski  pieteiktos, lūdzam paņemt līdz  savu EPS līgumu
ar Lauku atbalsta dienestu;  EPS lietotājvārdu, paroles; e - pastu un tā
paroli; iepriekšējā gada papīra platību maksājumu pieteikumu u.c. sais-
tošo dokumentāciju.

l Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu
Lauku atbalsta dienestā, varēs no 11. aprīļa līdz 22. maijam. Neatliekam
šo darbu  uz pēdējo brīdi. Tiem, kam vajadzīga praktiska  palīdzība
aizpildīt  EPS  kartes, lūgums pieteikties pakalpojumam telefoniski
iepriekš Priekuļos, Lauku konsultāciju birojā tālr. 64130023.

Ir noteikts pārejas periods (līdz 2017. g.) platību 
maksājumu iesniegšanai elektroniski

l Šogad elektroniski pieteikumu /EPS/ iesniedz saimniecības, kurās ir
vairāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes, kā arī, ja saimniecība piesa-
kās LAP pasākuma “Agrovide un klimats” vai ”Bioloģiskā lauksaimnie-
cība” atbalstam.

l Lauksaimnieki, kuri vēlas 2016. gadā iesniegt vienoto iesniegumu pa-
pīra formātā, līdz 2016. gada 10.maijam  iesniedz pieprasījumu Lauku
atbalsta dienestā   Valmierā, Mūrmuižas ielā 18 par vienotā iesnieguma
veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā. 

Lai varētu lietot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) un iesniegt
tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektro-
niskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu Valmierā,
Mūrmuižas ielā 18, ZVRLP Lauku atbalsta dienestā.

l Ne vēlāk kā līdz 15. maijam Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD)
ir jāveic Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšana.

l Līdz šā gada 15. maijam Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt
pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ). 2016. gadā tiks uzsāk-
ta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti do-
sies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus.
Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtī-
gi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz at-
balsta maksājumiem 2014.–2020. gada Lauku attīstības programmas pa-
sākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturē-
šana zālājos”. Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti
apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība bio-
loģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t. i., īpaš-
nieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina
zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei. Sīkāka informācija
www.daba.gov.lv

l Līdz 2016. gada 1.jūnijam LAD notiek iesniegumu pieņemšana mar-
ķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai.

l ELFLA plānotie laiki projektu kārtu izsludināšanai:
- ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzla-

bošanā – maijs, novembris;
- atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā

un attīstīšanā  -   maijs;
- atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem – jūlijs;
- atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim niecības

– jūlijs.
Svarīgākie datumi  platību maksājumiem lauksaimniekiem:
- 10.05. Pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu sa-

ņemšanai “papīra” formā;
- 23.05. Pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez kavējuma sank -

cijas;
- 15.06 Pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar kavējuma sankciju);
- 16.06 EPS klientiem nosūta e-pastus par pārklājumu kļūdām;
- 25.06. Pēdējā diena, kad klients var iesniegt labojumus bez sankcijām.

Informāciju ikdienā  par  svarīgāko var iegūt arī Priekuļos, 
Dārza ielā 12, Cēsu konsultāciju birojā, tel. 64130023.

Dace Kalniņa Cēsu konsultāciju biroja  vadītāja p. i. 

Uzmanību, lauksaimnieki!

Kas dzīvo laukos, mežos un ūde-
ņos? Ar kādu tehniku apstrādā zemi?
Kā izstrādāt maršrutu pārgājienam
dabā? Kā sazinās dzīvnieki? Ko dara
agronoms? Uz šiem un daudziem ci-
tiem jautājumiem atbildes aicinās
meklēt konkursa “Šodien laukos” rī-
kotāji – Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs.

Februārī uzsākam jaunu akci-
ju skolēniem no visas Latvijas “Šo-
dien laukos”. Akcijas ietvaros 9 mē-
nešu garumā skolēni aicināti pie-
dalīties ikmēneša konkursos, iz-
zināt lauku, ūdeņu un mežu vidi,
iepazīties ar laukos strādājošiem
cilvēkiem, uzzināt vairāk par
profesijām, kas ir noderīgas lau-
ku darbos, kā arī izstrādāt inte-
resantus maršrutus piedzīvoju-
miem dabā, fotografēt, filmēt, zī-
mēt un citādi radoši izpausties.

Akcija norisināsies sociālajos
tīklos www.draugiem.lv/sodien-
laukos un www.facebook.com/so-
dienlaukos, kur katru mēnesi tiks
regulāri publicēta informācija sais -
tībā ar mēneša tēmu un izsludināts
ikmēneša konkurss. Piedaloties ik-
mēneša konkursos, skolēni ne tikai
iegūs jaunas zināšanas un jautri pa-
vadīs brīvo laiku, bet arī krās punk -
tus, lai cīnītos par lieliskām balvām
– 5 planšetdatoriem un klases ek-
skursiju 1000 eiro vērtībā!

Konkursā var startēt gan indivi-
duāli, gan kopā ar savu klasi vai ko-
lektīvu. Konkursā dalību var pieteikt
12-16 gadus veci jaunieši, kas mācās
6.-9. klasē kādā no LR skolām vai ņem
dalību kādā interešu izglītības pul-
ciņā, kas pārstāv šādu vecuma pos-
mu. 

Pirmais konkursa uzdevums
tika izsludināts februāra vidū, un
mēneša lielā tēma bija “Pa pēdām”! 

Vairāk informācijas par dalību
konkursā, pieteikšanās procesu, no-
rises laiku un nosacījumiem var uz-
zināt, izlasot konkursa nolikumu,
kas pieejams mājaslapā http://lau-
kutikls.lv/nozares/uznemejdarbi-
ba/raksti/konkurss-sodien-laukos
un konkursa sociālo tīklu lapās.
Papildus jautājumus var uzdot, rak-
stot uz e-pastu: sodienlaukos@llkc.lv.

Tiekamies laukos!

Aicinām skolēnus
piedalīties

konkursā un
iepazīt laukus
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Skolas ziòas

Starpnovadu sākumskolas olimpiādes 
matemātikā 

Piedalās:  4. klases skolēni Regnārs Šteins un Raivis
Broks,

3. klases skolnieces Evelīna Brikmane - 2. vieta
un Amanda Vītola –atzinība,

2. klases skolniece Ance Dārziņa - 1. vieta.

Starpnovadu sākumskolas olimpiādes
latviešu valodā  

Piedalās: 4. klases skolnieces Gerda Johansone un
Ance Liliāna Lazdiņa - 2. vieta,

3. klases skolnieces Gundega Kalašinska un Lelde
Ješkina,

2. klases skolniece Keita Rukmane.

Starpnovadu sākumskolas kombinētā olim-
piāde 1. klasei   

Piedalās: 1. klases skolnieces Amanda Vaščenkova
- 3. vieta un Beāte Juraža –atzinība.

Starpnovadu pirmsskolas iestāžu audzēkņu
izteiksmīgās runas konkurss  

“Es un mana ģimene”  
Piedalās: grupas “Sprīdīši” audzēkņi  Zīle Žīgure un

Patriks Eniks - 1. vieta,
grupas “Vinnijs Pūks” audzēkne Rasa Sila.

Paldies bērniem par uzdrīkstēšanos, skolotājām
un vecākiem  - par ieguldīto ikdienas darbu!

Laima Upmale
direktores vietniece izglītības jomā 

Valsts krievu valodas olimpiādē piedalījās
Zorjana Horobraja (12.kl.). Skolotāja I. Balode.
Eksakto zinātņu konkursā piedalījās
Jūlija Postolati, Roberts Ruško, Rūdolfs

Dolmanis – Dravants, Edžus Nedēļa ( visi 10.kl.),
Alise Lazdiņa (11.kl.). Skolotājs A.  Ratiņš.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
Ģimnāzijas rīkotajā 

matemātikas konkursā 5. un 6. klasēm 
piedalījās

Kate Smilga (5.kl.) – 2.vieta, Kate Katerīna Ruņģe
(5.kl.), Lāsma Ciekurzne (5.kl.). Skolotājas I.
Ciekurzne, I. Bērziņa.

Apvienoto novadu informātikas olimpiādē
piedalījās

Endija Romanova (5.kl.)  – 2.vieta, Lāsma
Ciekurzne (5.kl.) – 3.vieta, Elīna Zariņa (5.kl. ) – at-
zinība. Skolotāja I. Ciekurzne.

Lotārs Jānis Dzenža (7.kl.), Aleksis Loginovs
(7.kl.), Edijs Blažēvics (7.kl.). Skolotājs J. Šāvējs.

Arnolds Apsītis (9.kl.).  Skolotāja S. Pakule.
11.klases skolniece Amanda Zariņa

ar savu ideju iekļuvusi Saeimas organizētajā
projektā “Jauniešu Saeima”, tādējādi iegūstot

iespēju 26.aprīlī piedalīties “Jauniešu Saeimas”
sēdē.

Apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē piedalījās

Dārta Berķe (5.kl.), Kate Katerīna Ruņģe (5.kl.),
Anna Marija Kārkliņa (7.kl.). Skolotāja M. Apsīte.

XII atklātās mājturības un tehnoloģiju olim-
piādes II kārtā Rīgā piedalījās

Anna Marija Kārkliņa (7.kl.). Skolotāja M. Apsīte.

Folkloras koncertos Luksemburgā lustīgi
dziedāja, spēlēja un dancoja

Ance Urbāne (6.kl.), Justīne Skutāne (6.kl.),
Samanta Terēze Spirģe (7.kl.), Beāte Valdemiere
-Bišere (7.kl.), Ernests Damroze (7.kl.), Kristaps
Eihentāls (7.kl.), Adrians Vīķelis (7.kl.). Skolotājas
D. Circene, D. Alksnīte.

Konkursa “Enkurs-2016” pusfinālā piedalījās
Kārlis Pētersons, Roberts Brikmanis ( abi 11.kl.),

Dāvis Černovs, Salvis Pajats, Rāmulis Žīgurs,
Edgars Dapševičs, Ingus Žēpers, Jēkabs Jānis
Brasavs, Valters Fetings, Arta Glāzere ( visi 12.kl.)

un ieguva 1. vietu, iekļūstot finālā!
Skolotāja S. Vlodare.

Finālskatē mazajiem mūzikas kolektīviem
perkusiju priekšnesumā piedalījās

Rēzija Blūma (5.kl.), Lāsma Ciekurzne (5.kl.),
Aleksa Paula Pallo (5.kl.), Zane Kostjukova (7.kl.),
Sabīne Pērkone (7.kl.), Silga Radvinskaite (7.kl.),
Kristīne Baltkaula (9.kl.), Izabella Kvecko
(9.kl.),Viktorija Brikmane (9.kl.), Endija Potapova
(11.kl.), Maximilian (11.kl.)

un ieguva I pakāpes diploma 2. vietu!
Skolotājs Dz. Vīksna.

J. Sudrabkalnam veltītajā miniatūru 
konkursā piedalījās

Vita Skosa (11.kl.) – 3. vieta, Ivanda Keiša (11.kl.),
Alise Lazdiņa (11.kl.), Amanda Zariņa (11.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Tīna Beāte Kurzemniece (8.kl.) – atzinība, Gunda
Glāzere (8.kl.), Kristiāna Annija Spirģe (10.kl.).
Skolotāja A. Ķīķere.

Laura Dapševiča (7.kl.) – atzinība, Krista Marta
Kundrate (7.kl.), Lotārs Jānis Dzenža (7.kl.), Ramona
Napre (7.kl.), Samanta Terēze Spirģe (7.kl.).
Skolotāja J. Glāzere.

Vidzemes zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā pamatskolēniem piedalījās

Agija Ābelniece, Elīna Millere (abas  9.kl.) - un
ieguva 2.vietu. Skolotāja J. Glāzere.

Latvijas čempionātā regbijā U -18 meitenēm

Mācību olimpiādes
2015./2016. mācību gadā

Jaunpiebalgas vidusskolas
sākumskolā
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“Enkurs 2016”
Paldies par atbalstu, gatavojot komandu medicīnā Ilgai Bobrovai, ugunsdzēsības stafetē, pirmajā palīdzībā

un virves vilkšanā - Matīsam Zemgalam, airēšanā -Raimondam Dombrovskim, skolas prezentācijas sagatavo-
šanā - Vēsmai Johansonei un Jolantai Glāzerei, morzes signālu atpazīšanā - Lienai Vaļģei.

Abas ar 12.klases audzinātāju Gunitu Kundrati, esot klāt komandas sagatavošanā trīs gadu garumā, jūta-
mies kā matrožu kursus absolvējušas! Pirms vidusskolas salidojuma sveiciens 2008.gada “Ledlaužiem” - ne-
pārspētajiem!

Sarmīte Vlodare 

Attēlā: konkursa “Enkurs -2016” pusfināla dalībnieki.

1.posmā I vieta
Izabella Kvecko, Viktorija Brikmane, Agija

Ābelniece, Amanda Zariņa, Karīna Azace, Jana
Pelše, Armanda Azace. Treneris U. Ozoliņš.

Apvienoto novadu augslēkšanas sacensībās
Smiltenē piedalījās

Artis Peilāns (9.kl.) – 1.vieta, Salvis Lazda
(8.kl.) – 3.vieta, Lotārs Jānis Dzenža (7.kl.), Liene
Zaķe (8.kl.), Toms Drulle (8.kl.), Ričards Pērkons
(9.kl.). Skolotāja S. Vlodare.

Spoku stāstu konkursā “Jaunās muižas
noslēpums” piedalījās

Elizabete Zariņa (6.kl.) – laureāte, Laura
Dapševiča (7.kl.) – laureāte, Samanta Seržāne (6.kl.),
Līga Rusova (6.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Ēriks Ralfs Blaubergs (6.kl.). Skolotāja Z.
Althabere.

Kate Smilga, Endija Romanova, Līga Džīnija
Rubene, Renārs Vietnieks, Sanita Suntaža,
Gundega Pētersone, Elena Lana Brīvmane,
Amanda Ločmele, Kate Katerīna Ruņģe, Annija
Bedeice, Lāsma Slaidiņa, Alvis Tiltiņš, Sāra Sabīne
Grobiņa, Karlīna Lazda, Lāsma Ciekurzne, Dārta
Berķe, Aleksa Paula Pallo, Raivis Rappa, Elīna
Zariņa ( visi 5.kl.). Skolotāja V. Johansone.

Konkursa “Esi drošs, neesi pārdrošs” pusfinā-
lā iekļuva 7. klases komanda

Ernests Damroze, Lotārs Jānis Dzenža, Kristaps
Eihentāls, Aleksandrs Grigorjevs, Adrians Vīķelis.
Skolotāja J. Glāzere.

Arnis Ratiņš

15.aprīlī notika dzejniekam Jānim Sudrabkalnam vel-
tītā miniatūru konkursa noslēguma pasākums
Jāņaskolā, E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā.

Šajā konkursa piedalījās 7.,8. un 10.,11.klašu skolē-
ni no mūsu skolas, kā arī daudzi no Vecpiebalgas un
Raunas vidusskolas, Skujenes, Inešu,  Taurenes pa-
matskolas un no Drabešu internātpamatskolas.
Pavisam konkursā tika iesūtīta 31 miniatūra.

Tikām arī detalizētāk iepazīstināti ar J. Sudrabkalna
personību un daiļradi, ko savā prezentācijā mums snie-
dza muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja Līva
Grudule. Katrs, kurš piedalījās konkursā, kā arī sko-
lēnu konsultantes-skolotājas-tika apbalvotas ar otro J.
Sudrabkalnam veltīto miniatūru krājumu, kura vāku
rotā dzejnieka mīļākās puķes – zilās vizbulītes. 

Konkursa žūrijā šogad bija visiem zināmas literāras

J. Sudrabkalnam veltītais miniatūru konkurss
noslēdzies
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personības, kā K. Barona muzeja zinātniskais līdz-
strādnieks un mūsu novadnieks Andris Ērglis, kurš šo-
reiz sevi aizstāt bija pilnvarojis K. Barona muzeja di-
rektori Rūtu Kārkliņu. Cik interesanti, ka R. Kārkliņas
dzīves ceļi krustojušies arī ar dzejnieku Jāni
Sudrabkalnu Rīgā, Mežaparkā, par ko viņa arī mums
aizrautīgi pastāstīja! K. Barona muzejs arī trim miniatūru
autoriem piešķīra savas specbalvas. Žūrijā vēl darbo-
jās pensionētās latviešu valodas un literatūras skolo-
tājas Ilga Prīse un Valda Žukovska, kā arī mūsu bib-
liotekāre un dzejniece Edīte Eglīte.

Pēc apbalvošanas un fotografēšanās visi tika aicināti
uz Piebalgas kūkas baudīšanu un kafijas, tējas vai
Piebalgas kvasa dzeršanu. Lielais paldies mūsu latviešu
valodas un literatūras skolotājām!

Pasākums bija patiešām jauks un izdevies, iesaku ci-
tiem skolēniem arī nākamajos gados nekautrēties, pie-
dalīties, tā attīstot miniatūras žanru un savu talantu!

Pasākuma organizatore skolotāja Jolanta Glāzere pa-
teicas visiem palīgiem, bet īpašie paldies Ievai
Damrozei, Kristai Martai Kundratei, Rītavam Žīguram
par muzikālajiem priekšnesumiem, SIA ,,Nodus” un Ilzei
Ontužānei personīgi par saldajām balvām, SIA
,,Piebalgas alus” un Pēterim Micānam par sarūpēto gar-
šīgo kvasu, Ilgai Pabērzei par lielisko torti, Guntai Misiņai
par viesmīlīgo uzņemšanu muzejā! 

Ivanda Keiša, 
Jaunpiebalgas vidusskolas 11.klases skolniece

Attēlā: J. Sudrabkalnam veltītā miniatūru konkur-
sa dalībnieki Jāņa skolā, E. Dārziņa un J. Sudrabkalna
muzejā.

Foto: Vēsma Johansone

Jaunpiebalgas vidusskolas fol-
kloras kopa „Piebaldzēni” aprīļa sā-
kumu pavadīja Luksemburgā. Tie bija
4.-7.klašu skolēni: Nauris, Rihards,
Gerda, Raivis, Zanda, Karolīna, Tīna,
Eduards, Ernests, Kristaps, Samanta,
Beāte, Adrians, Ance, Justīne.
Skolotājas Daces Circenes un kon-
certmeistares Dairas Alksnītes vadībā
viņi aizveda Luksemburgas latvie-
šiem un viņu draugiem dārgāko- 3 lat-
viskus koncertus un Ernesta vec-
māmiņas un tēta cepto rudzu maizi. 

Koncertējām gan mājīgajā, sena-
jā  blūza klubā “SANG a KLANG” ,
gan skolas zālītē, gan iespaidīgā kon-
certzālē starptautiskajā EIROPAS
SKOLĀ. Tajā ir 3200 dažādu tautī-
bu skolēnu un skolotāju. Izglītības pro-
grammas skolēni apgūst angļu, fran-
ču vai vācu valodā, bet latviešiem mā-
cību programmā ir arī dzimtā  valo-
da. Bija gandarījums muzicēt kopā ar

postfolkloras grupas RIKŠI mūziķi
Ēriku Zepu, dūdinieku Lauri Neikenu
no DANDARIEM, kā arī jau Čehijas
festivālā iepazīto Ilzi Koveri.  Īpašas
latviskas nodarbības Dace un Ēriks
vadīja vismazākajiem latviešiem
Eiropas skolā kopā ar viņu latviešu
valodas skolotāju Kristīni Jurgensoni.

Mūzika un deja mūs vienoja ar
Luksemburgas latviešu folkloras
kopām „Dzērves” un „Mazās dzērves”,
kā arī Nīderlandes latviešiem - fol-
kloristiem „Stārķīšiem”. Daudziem
bērniem vislielākais gandarījums bija
koncertēšana, īpaši brīnišķīgajai
Eiropas skolas auditorijai. Sadarbības
projektu vadīja Eiropas skolas lat-
viešu valodas skolotāja un basketbola
trenere Evija Avotiņa un basketbo-
liste Zanda Lāce, kas strādā ES in-
stitūcijās tāpat kā lielākā daļa vies-
ģimeņu, kuras laipni un gādīgi uz-
ņēma jaunpiebaldzēnus savās mājās.  

Paldies visiem audžuvecākiem!
Pateicoties ģimenēm, mūsu bērni  iz-
baudīja arī sporta spēles, skrituļdē-
ļus, ūdens atrakciju parku, kas at-
gādināja lidojošo šķīvīti ( NLO); pa-
bija kazu fermā un pat kaimiņvalstīs
- Vācijā un Francijā.  Mūsu pašu
Ances mamma un Zandas tētis rū-
pējās par visiem bērniem braucienā
un bija drošs atbalsts skolotājiem.
Sevišķi svarīgi tas bija vairumam fol-
kloras kopas bērnu, kam šis bija:

* pirmais ārzemju projekts,
*pirmais koncerts ārzemēs,
*pirmais lidojums uz Briseli, bet

mājup no - Frankfurtes,
*pirmais brauciens pa Eiropas  au-

tobāni,
*pirmais pacēlājs kalnos,
*pirmais vairāk nekā 2 km garais

tunelis,
*pirmā reize viesģimenē (šoreiz

gan latviešu),

Jaunpiebaldzēni  Luksemburgā
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*pirmo reizi visa pasaule no put-
na, šoreiz gaisa kuģa, lidojuma.

Jutāmies kā ciemos, bet reizē kā
Latvijā, jo sagaidīja latvieši, dzīvojām
latviešu ģimenēs, pirmajā koncertā
muzicējām  latviešu sabiedrībai, ek-
skursijās mūsu pavadoņi bija latvieši.
Viņi parādīja mums brīnišķīgo gal-
vaspilsētu Luksemburgu ar vecpil-
sētu, kas izskatījās kā pasakā( tā vien
likās, ka no kādas mājas tūliņ iznāks
bruņinieks). Izstaigājām  kazemātus.

Priecājāmies par magnoliju, tulpju,
narcišu un hiacinšu pārpilnajiem par-
kiem un dārziem, lielhercoga pili un
sardzes maiņu tieši pretī mūsu mā-
jīgajai kafejnīciņai. Pabijām attāla-
jā VIANDENAS pilī, arī pie ūdens-
krituma, klintīm, alām un citiem da-
bas brīnumiem visapkārt mūsu pik-
nika vietai. 

Samanta: “Luksemburgā iera-
dāmies vēlu vakarā, bijām jau no-
guruši, taču ar lieliskām emocijām.

Man bija iespēja dzīvot ļoti jaukā ģi-
menītē. Vislabāk patika uzstāšanās
koncertos. Protams, neiztikām arī bez
starpgadījumiem – aizmirstām deju
kurpēm pirms koncerta, taču pēdē-
jā brīdī viss tika veiksmīgi atrisināts.
Apskatījām Luksemburgu, iespaidu
daudz, piedzīvotās sajūtas paliks ilgi
atmiņā.”

Gerda: “Grūts darbs – saldi aug-
ļi – šis teiciens ir par mūsu folkloras
pulciņu un ceļojumu uz
Luksemburgu. Dažādas ekskursijas
– piemēram, pa klintīm, braukšana
ar pacēlājiem, skaistā pils, pati
Luksemburga, garšīgais saldējums,
jaukā viesģimene, kurā dzīvoju…
Sapratu arī, cik svarīgas ir angļu va-
lodas zināšanas, tās paver plašas ie-
spējas. Es gribu un gribēšu ceļot, to-
mēr atgriežoties sapratu, cik labi ir
mājās!”

Brauciens bija lielisks, vienreizējs,
izdevies  un neatkārtojams.
Dalībnieku domas apkopoja direktore
Ulla Logina, kam Luksemburga ir
29.valsts, kuru bija iespēja iepazīt.

Ulla Logina

Attēlos: grupa pie Viandenas pils.
Danči pēc koncerta.
Foto: Daira Alksnīte, Ulla

Logina
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Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas,
Vecpiebalgas novadu olimpiāžu uz-
varētāju un pedagogu godināšanas
pasākumā ,,Melns uz balta” 26.ap-
rīlī Priekuļu kultūras namā satikās
vairāk nekā 250 zinošāko un mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs ļoti veik-
smīgi startējušo skolēnu no 1. līdz pat
12. klasei, lai kopā ar novadu vadī-
tājiem, skolu direktoriem un saviem
skolotājiem svinētu uzvaru gan sā-
kumskolas, gan latviešu valodas, gan
angļu un krievu valodas, gan mate-
mātikas, fizikas, mājturības, gan in-
formātikas, ģeogrāfijas, ekonomikas
un citās olimpiādēs, kas noritējušas
visa šī mācību gada garumā.

Liels prieks par tiem skolēniem,
kuri ieguvuši godalgotas vietas ne ti-
kai starpnovadu, bet arī Vidzemes re-
ģiona mācību olimpiādēs, kā arī tiem,
kuri saņēma apliecinājumus par uz-
varām vairākās olimpiādēs. No

sirds sveicam! Mēs lepojamies ar vi-
siem jums! Pateicība arī vecākiem un
skolotājiem par atbalstu, uzticēšanos
un ieguldīto darbu, jo ikviens talants
tikai kopā ar nopietnu darbu nes pa-
nākumus.

Pasākumā tika organizēts mini
konkurss – asociāciju spēle, kurā kat-
ra novada skolēni kopā ar saviem
skolotājiem centās iegūt punktus, vie-
nādi domājot. Ja domas sakrita, bija
iespējams nopelnīt punktu. Konkursā
ar lielu azartu iesaistījās arī paš -
valdību vadītāji un darbinieki. 

Olimpiāžu uzvarētāji šogad dā-
vanās saņēma Latvijas Bankas
piemiņas monētas, kā arī uzklausī-
ja daudz labu vārdu un novēlējumu.
Novadu vadītāji apliecināja cieņu un
uzticēšanos, sveicot gan skolēnus, gan
skolotājus, skaļi atzīstot, ka zināt
kļūst aizvien stilīgāk.

Muzikālo sveicienu pasākumā
sniedza Ivo Grīsniņš - Grīslis ar pa-

vadošo grupu. Skanot aplausiem, uz-
slavām, mirdzot prieka asarām, to-
pot skaistām kopbildēm, atvadījā-
mies, lai tiktos atkal pēc gada ar tik-
pat ražīgu panākumu grozu. Lai vei-
cas visur un vienmēr! Un lai vienmēr
atliek laiks arī pašiem  pamanīt un
papriecāties gan par lielajām, gan
mazajām uzvarām! 

Pasākumu organizēja Amatas
novada apvienotā izglītības pārval-
de kopā ar septiņu sadraudzības no-
vadu pašvaldībām.  Vaicāti, kādēļ pa-
sākumam dots nosaukums MELNS
UZ BALTA, pasākuma organizētāji
atzina, ka šogad olimpiādēs iegūtie
punkti patiešām ir melns uz balta –
tie nav ne apstrīdami, ne apšaubā-
mi – tas ir šī gada veikums un prieks.

Diāna Briede 
Amatas novada pašvaldības 

apvienotās izglītības pārvaldes
metodiķe

MELNS UZ BALTA

Ar mīļumu sirdī
5.klases skolēni uzdevumā veltīt saviem tuviniekiem

labus vārdus izvēlējās gan māmiņas, gan omes, gan ģi-
meni kopumā. Ar skolēniem norunājām, ka autoru vār-
dus avīzītē nepublicēšu. Mīļie vecāki, omītes, jūsu bēr-
ni un mazbērni jums paši var atzīties savā rakstītajā,
savos mīlestības piepildītajos vārdos. 

„Es mīlu savu mammu, un viņa mīl mani. Zinu un
jūtu, ka arī vecāmamma mīl mani.”

„Kad biju mazs, ar mammu kopā braucām uz Cēsīm
un barojām gulbīšus.” 

„Uzskatu, ka mana ģimene ir pati labākā.”
„Mājai ir jumts. Viena mājas jumta puse ir mamma,

otra- tētis. Ja uznāk zibens, tad mājai jumts var nobrukt.
Tā kā māja ir ģimene, tad ģimene izjūk. Mūsu ģimene
dzīvo pēc šāda principa, mēs esam laimīgi!”

„ Es mīlu savu māmiņu. Viņa ir pati labākā un skais-
tākā. Viņa pārbauda manus mājas darbus, lai man la-
bāk veiktos skolā.”

„Es mīlu savu tēti. Lai tev, tētīt, vienmēr ir laime! Un
es tevi nekad neaizmirsīšu, un tu mani.” 

„Es savai māmiņai palīdzu. Es ļoti mīlu savu mam-
mu, un viņa man pasaulē ir visdārgākais cilvēks.” 

„Mīļā, mīļā, vecmāmiņa! Tu vienmēr esi laba man.
Tu par mani rūpējies. Esmu pateicīga tev!” 

„Ome man ir stāstījusi, kāda viņa izskatījās bērnī-
bā. Sapratu, ka esam līdzīgas.”

„No rītiem mani modina mana mīļā māmiņa. Viņa
mani lutina, smīdina un kutina. Es savu māmiņu mīlu
visvairāk no visa, kas man ir.” 

„Piedod, ka esmu bijis slikts pret tevi, bet sirdī es tevi
mīlu, cik vien spēju. Vari mani bārt, tāpat es tevi mī-
lēšu.” 

„Omīt, omīt, mīļo omīt! Tu mana mīļā, vismīļākā.  Tu
rūpējies par visiem - ģimeni, radiniekiem. Tu adi, tam-
borē, cep visgaršīgākās kūkas!” 

No bērnu rakstītā atkal un atkal pārliecinājos, ka
aktīvām māmiņām, aktīvām ģimenēm jāpaspēj pa-
veikt vai simts darbiņu. Darbs, mājas solis, kopā ar
bērniem darbos un atpūtā, vecāku sapulcē un mājas
darbu pārbaudīšanā. Visu paspēt nav iespējams, tā-
pēc jāprot apvienot bērna un ģimenes intereses, ne-
aizmirstot savējās. 

Skolēnu darbiņos ieskatījās Vēsma Johansone.

Kā jau katru pavasari
Jaunpiebalgas vidusskolā skolēni šķi-
roja makulatūru. Šogad makulatū-
ras vākšanā aktīvi piedalījās 5., 6.,7.,
8., 9., 10., 11. klases skolēni. Kopā
savācām 8038,0 t makulatūras.
5.klases skolēni savāca 2,453 tonnas.
Čaklākā makulatūras šķirotāja 5.
klasē un visā skolā ir Amanda

Ločmele (718,4 kg), kura saņems pār-
steiguma balvu no “ZAAO”. 1546,0
kg makulatūras savāca 9.klases sko-
lēni.    1260,6 kg savāca 8. klases sko-
lēni. Klases balvās no “ZAAO” sa-
ņems dāvanu kartes 10 EUR vērtī-
bā par katru savākto makulatūras
tonnu.

Viena  tonna makulatūras ietau-

pa 4m³  koksnes, t.i., 14 - 17 pieau-
gušus kokus. Mēs šogad esam sa-
vākuši 8 t un esam pasaudzējuši  112-
136 pieaugušus kokus, ietaupījuši 20
naftas tvertnes, 32800 KW elektrī-
bas, 32 m³ platību poligonā, 254 240
litrus ūdens.  

11.klases skolēni piedalījās
“ZAAO” video konkursā „Es iesais-

Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni
domā un rīkojas zaļi
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9.klase
2015./2016.macību gadā 9.klasi beidz: Agija Ābelniece, Arnolds Apsītis, Kristīne Baltkaula, Maigurs

Baumanis, Marta Demija Brence, Viktorija Brikmane, Agrita Eglīte, Samanta Eihentāle, Edmunds
Ērglis, Dagnija Goldberga, Matīss Grasimovičs, Monta Santa Graudiņa, Marta Marika Irša, Matīss
Jefimovs, Laura Kurkova, Izabella Kvecko, Rasa Lēģere, Nikita Ļutovs, Mārtiņš Mickevičs, Elīna Millere,
Sofija Novicka, Klinta Ostrovska, Sindija Ozola, Valts Pabērzs, Artis Peilāns, Dana Pelše, Jana Pelše,
Ričards Andis Pērkons, Kristiāna Pogule, Sandra Dana Radvinskaite, Alens Rozītis, Haralds Šrē-
ders, Kaspars Žēpers, Rītavs Žīgurs, klases audzinātāja Rudīte Jaksta.

tos „Bez atkritumu kustībā”” un ie-
guva atzinību un balvu - dāvanu kar-
ti “Rāmkalnos” 100 EUR vērtībā. 

Paldies skolēniem  un skolotājiem
par atsaucību konkursa gaitā!

Paldies skolēnu vecākiem un vec-
vecākiem, skolotājai Vēsmai
Johansonei, skolas saimniekam
Dainim Šulcam par atbalstu!

Paldies Jaunpiebalgas EKO lau-
kuma pārzinei Ingūnai Azacei par at-

saucību 11.klases video tapšanā un
filmēšanā!

Ar cieņu un pateicību Liene
Lorence

Attēlos: Roberts Brikmanis
(pirmais no labās)  aktīvi piedalās
Z (in)oo rīkotajos konkursos.

11.klases skolēni “ZAAO” rīkota-
jā noslēguma pasākumā Valmierā.
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Stipendija motivē turpināt 
pilnveidoties un augt 

Edvīna Samuļa „Stipendija
par izcilību”

19. aprīļa sarīkojumā Latvijas
Bankā Edvīna Samuļa izcilības sti-
pendiju saņēma 20 izcilnieki no da-
žādiem Latvijas novadiem. Stipendiāti
ir no Latvijas Universitātes, Daugavpils
Universitātes, Rīgas Tehniskā uni-
versitātes, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes, Liepājas Universitātes,
Rīgas Stradiņu universitātes, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas, Vidzemes
Augstskolas un Banku Augstskolas. Tie
ir topošie skolotāji, datorzinību spe-
ciālisti, finanšu speciālisti, pārtikas teh-
nologi, fizioterapeiti, filologi, biologi un
fiziķi. Edvīna Samuļa lielo balvu - 400
EUR stipendiju - saņēma Latvijas
Universitātes 3.kursa students Andris
Locāns. 

250  EUR stipendiju saņēma 4.kur-
sa studentes – kuru vidū jaunpiebal-
dziete, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 4.kursa studente
Kristīne Ābelniece, savukārt 200
EUR stipendija tika piešķirta 3. un
2. kursa studentiem, to skaitā Latvijas
Universitātes 3.kursa studentei
Agnesei Smilgai. 

Edvīna Samuļa stipendijas septiņos

gados saņēmuši 254studenti, kopā šim
mērķim mecenāts ziedojis vairāk nekā
130000 eiro. Ziedotājs savā uzrunā sti-
pendiātiem teica: „Jūs esat mūsu nā-
kotne. Ar savu darbu jūs ieliekat pa-
matus turpmākajā dzīves ceļā. Šodie-
nas galvenais mērķis ir likt jums saprast,
ka esat novērtēti un ka mēs ticam jūsu
turpmākajiem panākumiem!” 

Edvīns Samulis, ekonomikas zināt-
ņudoktors, pats allaž ir bijis izcils savā
jomā un nu augstu novērtē stipendiātu
centību un sasniegumus. Viņš bijis il-
ggadējs vadošs darbinieks a/s ,,LODE”,
a/s ,,Latvijas Unibanka”, Rīgas pilsētas
pašvaldībā. Daudzpusīgās zināšanas
ļāvušas Edvīnam Samulim kļūt par
veiksmīgu uzņēmēju, šobrīd viņš ir
Banku Augstskolas goda profesors, vai-
rāku SIA valdes loceklis, bet galve-
nokārt - mecenāts, labdaris, talantī-
gu jauniešu atbalstītājs. Ziedotājs sa-
darbībā ar Vītolu fondu jau kopš 2007.
gada piešķir stipendijas. 

Vītolu fonda mērķis ir stipendiju vei-
dā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet
maznodrošinātiem jauniešiem studēt
Latvijas augstskolās.

Nodibinājums „Vītolu fonds”
Attēlā:Kristīne Ābelniece, ziedotājs

Edvīns Samulis un Agnese Smilga.

12.klase 
2015./2016.mācību gada 12. klases absolventi: Zorjana Horobraja, Arta Glāzere, Alīna Šķestere –

Kaša, Una Gaile, Artūrs Lapiņš, Jēkabs Jānis Brasavs, Ingus Žēpers, Rāmulis Žīgurs, Dāvis Černovs,
Salvis Pajats, Edgars Dapševičs, Valters Fetings, klases audzinātāja Gunita Kundrate. 
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9.aprīlī Aglonas bazilikā notika I Jauno ērģelnieku
festivāls „Eņģeļu stabules”,  kurā veiksmīgi pieda-
lījās 2. klases skolnieces Ance Liliāna Lazdiņa (ēr-
ģeles), Lelde Ješkina (flauta) un 7. klases audzēkne
Vita Skosa. Skolotājas – Aija Sila un Sandra Briede.

13. - 15. aprīlī Rīgā, Augusta Dombrovska mūzikas
skolā, norisinājās Kārļa Štrāla XVII Starptautiskais
konkurss “Jaunais flautists”. Konkursā piedalījās
3. flautas spēles klases audzēkne Tīna Rukmane un
ieguva I pakāpi savā vecuma grupā. Paldies skolotā-
jai Sigitai Razminovičai un koncertmeistarei Ingai
Eihentālei!

22.aprīlī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika
Vidzemes reģiona vecāko klašu Klavierspēles au-
dzēkņu koncerts, kurā skolu pārstāvēja 7. klavierspēles
klases audzēkne Tīna Beāte Kurzemniece, skolotā-
ja Māra Aizupiete, un 8. klavieru klases audzēkne
Samanta Eihentāle - skolotāja Inga Eihentāle. 

22. aprīlī notika II Ziemeļvidzemes mūzikas sko-
lu  Pūšamo instrumentu spēles audzēkņu konkurss
Salacgrīvā, kurā mūsu skolu pārstāvēja 2. flautas spē-
les klases audzēkne Lelde Ješkina. Paldies skolotā-
jai Sandrai Briedei un koncertmeistarei Ingai
Eihentālei!

23. aprīlī visā Latvijā cilvēki iesaistījās vides sa-
kopšanā Lielās Talkas ietvaros. Talkotāju netrūka arī
Jaunpiebalgā. Paldies darbīgajai komandai – skolēniem,
vecākiem, skolotājiem un atsaucīgajiem ugunsdzēsēju
vīriem un domubiedriem, kas iesaistījās talkošanā pie
jaunās skolas ēkas Br. Kaudzīšu ielā 10, Viņķu kalnā
un Gaujmalas sakopšanā. Paldies, ka palīdzējāt sakārtot
vidi, kurā turpmāk darbosimies!

Attēlā: Aglonas bazilikā notika I Jauno ērģelnieku
festivāls „Eņģeļu stabules”,  kurā veiksmīgi piedalījās
Vita Skosa, Ance Liliāna Lazdiņa, Lelde Ješkina, sko-
lotāja Aija Sila.

Mūzikas un mākslas skolā

Mākslu nozaru audzēkņiem dalī-
ba starptautiskos konkursos ir bū-
tiska, lai iegūtu plašāku redzējumu

un starptautisku pieredzi, kā arī ie-
skatu savā nākotnes profesijā ārpus
nodarbībām skolā. Pateicoties sko-

lotāju un audzēkņu mērķtiecīgam
darbam, Latvijas jaunie talanti aiz-
vadītajā gadā piedalījušies dažādos
plaša mēroga konkursos ne tikai
Baltijas valstīs un Eiropā, bet arī
Brazīlijā, Ķīnā un Korejā.

Ar Kultūras ministrijas balvu jau-
niešiem par sasniegumiem starp-
tautiskos konkursos, izstādēs un ska-
tēs mākslu nozarēs Latvijas valsts at-
zīmē kultūrizglītības iestāžu au-
dzēkņu spilgtākos radošos panākumus
un viņu skolotāju ieguldīto darbu.

No iesūtītajiem 185 pieteikumiem
Kultūras ministrijas apbalvojumu sa-
ņēma 35 audzēkņi un 36 pedagogi no
18 Latvijas kultūrizglītības iestādēm.
Viņu vidū arī Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas pro g -

28. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
pasniegti apbalvojumi kultūrizglītības nozares

audzēkņiem un pedagogiem

Attēlā: trešā no kreisās Elizabete Kalniņa, blakus skolotāja Zanda
Liedskalniņa, centrā - Kultūras ministre Dace Melbārde.
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rammas audzēkne Elizabete Kalniņa un skolotā-
ja Zanda Liedskalniņa. 

“Latviju caurauž tās kultūrizglītības sistēma, kas ir
unikāla ar savu seno un plašo mūzikas un mākslas sko-
lu tīklu. Tas ir klēpis, kurā izauklēti ļoti daudzi nu jau
pasaules līmeņa mākslinieki.  Mūsu jaunie mākslinie-
ki un mūziķi spēj radīt vēl nebijušus pārdzīvojumus un
izpausmes, kas jau tagad ir ierakstītas pasaules mūzikas,
dejas un mākslas vēsturē. Sakām paldies arī cilvēkiem,
kas stāv šiem jauniešiem līdzās un ar ko šie sasniegu-
mi dalāmi – skolotājiem, kuri ļauj izplaukt savu audzēkņu
brīnišķīgajiem talantiem. Kultūrizglītība ir nozīmīga ve-
selas, laimīgas, stipras un gudras sabiedrības attīstī-
bā,” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 28. aprīlī Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pauda kultūras mi-
nistre Dace Melbārde. Skolas direktore  Aija Sila

Latviju uzskatām par jūras zemi,
jo tai ir 596 km gara jūras piekras-
te. Jūrmala ir valdzinoša kūrortpil-
sēta Baltijas jūras krastā. Tajā ir 33
kilometru balts smilšu liedags,
kāda nav nekur citur pasaulē. 

Tāpēc Jūrmalas Mākslas skola or-
ganizēja jau XV Starptautisko vi-
zuālās mākslas konkursu “Es dzīvoju
pie jūras”. Konkursā tika aicināts pie-
dalīties ikviens bērns un jaunietis no
visas plašās pasaules, kas ir jūru un
okeānu apskalota. Konkursa tēma ik
gadu tiek saistīta ar jūru. Šogad tā
bija - „Stāsts jūras akmenī”. 

„ Aiziet līdz jūrai un ievilkt dziļu
elpu svaiga jūras gaisa. Akmens at-
klāj savu tālo ceļojumu senajā pa-
saulē un plašajos jūras ūdeņos.
Akmeņi - mazi un krāsaini, lieli kā
skulptūras, melni, lavas veidoti....
Jūras krasti ir tik dažādi. Kāds ir
tavs JŪRAS AKMENS STĀSTS?”- uz
šo jautājumu radoši, krāsaini un veik-
smīgi atbildēja  Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas programmas
audzēkņi Lita Loginova, Zanda
Loginova, Līga Daniela Kīne,
Emīls Markuss Morozs, Daniels
Millers, Elīna Millere, Daniela
Macola, Endija Romanova, Līga
Džīnija Rubene, Sabīne Pērkone,
Gerda Johansone, Krista Marta
Kundrate, Elizabete Kalniņa,
Samanta Terēze Spirģe, Beāte
Valdemiere - Bišere. Mākslas dar-
bos akmeņi  atdzīvojās piejūras ar-
hitektūrā, akmeņu fosilijās- vēstu-
res lieciniekos kā atspulgi ūdenī, kā
akmeņi no jūras dzīlēm un kā ak-
meņaini jūras krasti.

Ļoti lepojamies, ka no konkursam

iesūtītajiem 2709 darbiem no 27 val-
stīm -Azerbaidžānas, Baltkrievijas,
Bulgārijas, Ķīnas, Horvātijas,
Igaunijas, Honkongas, Ungārijas,
Indijas, Indonēzijas, Irānas,
Kazahstānas, Lietuvas, Moldovas,
Filipīnām, Polijas, Rumānijas,
Krievijas, Serbijas, Singapūras,
Slovēnijas, Spānijas, Šrilankas,
Taizemes, Turcijas, Ukrainas un –
Latvijas - atzinības ieguva arī Līga
Daniela Kīne un Elīna Millere.
Apsveicam!

Paldies visiem konkursa dalīb-
niekiem- jūsu darbi bija godam iz-
turējuši I kārtu!

Uz tikšanos pie jūras arī nākam-
gad!

Zanda Liedskalniņa 
Jaunpiebalgas MMS skolotāja

Vizuālās mākslas konkurss
„Es dzīvoju pie jūras”

„Pavisam drīz tu izpletīsi spārnus jaunam
lidojumam -  nezināmam, pārsteidzošam,

saviļņojošam... pavisam drīz...”

Izlaidumi Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skolā:

Mūzikas programmām – sestdien, 
21. maijā, plkst. 12.00 Jaunpiebalgas 

kultūras namā.
Vizuāli plastiskās mākslas programmā – 

9. jūnijā plkst. 16.00 Jaunpiebalgas 
kultūras namā.

Autore - Samanta Terēze Spirģe

Autore – Lita Loginova
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Nacionālo partizānu piemiņas pasākums
“Daiņkalnos”

Valsts konkurss ir gada lielākais notikums profe-
sionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņiem. Tas notiek
katru gadu atšķirīgās jomās. Šogad konkursā aktuali-
zēta formveide – to Latvijas mākslas skolās apgūst gan
mācību priekšmetos Veidošana, Kompozīcija, Darbs ma-
teriālā, gan izvēles priekšmetā Keramika. Konkursa vie-
nojošā tēma šogad bija Putni. 

Konkursa pirmajā kārtā Latvijas mākslas skolu au-
dzēkņiem bija uzdevums veidot putnus, tos pētot un sti-
lizējot, izmantojot ģeometriskās pamatformas, formas
plastiku, materialitāti, noteiktus krāsu toņus, dažādas
keramikas tehnikas. Dalībnieki, kurus skolas izvirzī-
ja kā labākos, piedalījās konkursa II kārtā Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolā- tie bija dalībnieki arī
no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas- Emīls
Markuss Morozs, Dagnija Novicka, Megija Dijpa,
Dita Lauga un Līga Džīnija Rubene. Ļoti lepojamies
ar audzēkņu darba rezultātiem! Malači! Liels paldies
skolotājai Talitai Rozenblatei par ieguldīto darbu, veik-
mīgi sagatavojot audzēkņus konkursam un pārstāvot
skolu valsts līmenī!          

Mūsu skolas audzēkņu darbi izstādē „Putns” ir bijuši
apskatāmi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, šo brīd
Jūrmalas Mākslas skolā, augustā izstāde ceļos uz Marka
Rotko mākslas centru Daugavpilī, kur notiks pasaules
keramiķu simpozijs.

Konkursa mērķis ir novērtēt, kā mākslas skolu au-
dzēkņi pielieto mākslas skolā iegūtās zināšanas un pras-
mes, apzināt profesionālās ievirzes mākslas izglītības
sistēmas tālākās attīstības iespējas, tāpēc Valsts kon-

kursa ietvaros notika dažādi pasākumi, semināri, iz-
stādes, satikās skolu audzēkņi un pedagogi, lai savstarpēji
dalītos ar savu pieredzi. Redzējumā par PUTNU Valsts
konkursa noslēguma pasākumā Jūrmalas Mākslas sko-
lā piedalījās Talita Rozenblate, Maija Apsīte un 

Zanda Liedskalniņa -
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas

skolotājas.

Attēlā: Valsts konkursa dalībnieki II kārtā Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolā - Emīls Markuss Morozs,
Dagnija Novicka, Dita Lauga, Megija Dijpa.

Valsts konkurss mākslas programmā

Jaunpiebalgas un
Drustu jaunsargi ar ko-
mandieriem Aivaru
Ontužānu un Vladimiru
Kovrigu latviešu nacionālo
brīvības cīnītāju piemiņas
pasākumā 2016.gada
22.aprīlī Raunas novada
„Daiņkalnos“. 

Šogad apritēja 64
gadi, kopš Raunas pa-
gasta “Graškalnos” un
“Daiņkalnos” 1952. gada
16. aprīlī čekisti iznīci-
nāja Dailoņa Breikša va-
dīto nacionālo partizānu
grupu.

Pasākumā piedalījās
Raunas novada domes
priekšsēdētāja E. Zurģe,
Raunas novada pašvaldības pārstāvji
un iedzīvotāji, Saeimas priekšsēdē-
tāja I. Mūrniece, Nacionālo bruņoto
spēku komandieris ģenerālleitnants
R. Graube, Saeimas deputāti, bied-
rības “Latvijas ģenerāļu klubs” val-
des priekšsēdētājs viceadmirālis G.

A. Zeibots, pārstāvji no Latviešu
Strēlnieku apvienības, Nacionālo par-
tizānu apvienības, Latvijas Politiski
represēto apvienības un Latvijas
Aizsargu organizācijas, kā arī jaun-
sargi ne tikai no Drustiem un
Jaunpiebalgas, bet arī no Raunas,
Cēsīm, Jēkabpils, arī interesenti no

visas Latvijas.

Jānis Mājenieks
Attēlā: Jaunpiebalgas un Drustu

jaunsargi ar komandieriem Aivaru
Ontužānu un Vladimiru Kovrigu pie-
miņas pasākumā Raunas novada
“Daiņkalnos”.
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Jaunpiebalgas ko-
ris mūsu pagastā
uzskatāms kā senā-
kā kultūras biedrība.
Vispār jaunpiebal-
dzēniem grūti klājies
ar kultūras biedrību
dibināšanu, kamēr
kaimiņos tās zēlušas
un plaukušas. Bet,
kas lēni nāk, tas labi
nāk, un 1885. gadā
dibina Jaunpiebalgas
dziedāšanas biedrī-
bu. Par spīti grūtī-
bām, nemieriem un
kariem tā joprojām
stabili turas un jau
pārveidojusies par
Jaunpiebalgas jauk-
to kori, kas, līdzīgi kā
citi kultūras kopumi,
tagad atrodas kultūras nama pa-
spārnē.

Sākotnēji koristi uzstāšanās rei-
zēs vilka tās skaistākās un glītākās
drānas, kādas nu bija. Tautastērpu
valkāšana sarīkojumos nāca vēlāk un
pamazām. Jaunpiebalgas kora tau-
tas tērpi ar garajām villainēm un
augstajām ratenēm komentārus
neprasa. Piebaldzēnus dziesmu
svētku kopkorī saskatīsi pat no vis-
tālākās Mežaparka estrādes skatī-
tāju rindas. Ar otro, akadēmisko kon-
certu tērpu ir citādi. Allaž īsti nebi-
ja, ko vilkt, tādēļ nācās samierinā-
ties ar tradicionālo melni balto sa-
likumu, kāds nu katram tas bija.
Pēdējos gados brīžam parādījās vio-
letie žabo kā akcents vai kaklasai-
tes, bet arī tas problēmu neatrisināja.

Šīs sezonas laikā tika īstenota vēl-
me pēc jauniem koncerta tērpiem.

Tērpa dizainu veidoja mūsu pašu
kora dziedātāja Ilze Kārkliņa. Šū-
šanas darbus veica Mārīte Kārkliņa,
kādreizējā Jaunpiebalgas kora dzie-
dātāja. Šī gada 15. februāra mēģi-
nājums bija vēsturisks, jo notika jau-
no tērpu piemērīšana. Tad sekoja
priecīgais gaidīšanas laiks. Visai ātri,
jau 11. aprīlī, notika pirmā laikošana.
Cik nu varējām, darījām visu slepenībā.
Neies jau pirms laika apkārt plātīties!
Lai gan plānotā tērpu pirmizrāde bija
domāta kora 130+1 jubilejas koncer-
tā 14. maijā, Mārīte un Ilze, rūpīgi un
čakli strādājot, tērpus sagatavoja jau
uz skates koncertu 24. aprīlī.

Tātad uzstāšanās 24. aprīlī mums
bija īpaša un vienreizēja tieši šo jau-
no tērpu dēļ – tie deva pārliecību,
staltāku stāju. Citu koru dziedātā-
ji vēl ilgi nenolaida acis no mūsu
skaistajiem  tērpiem. Atšķirībā no

pierastās prakses, kad pie jauniem
tērpiem parasti tiek tikai dāmas, šajā
gadījumā bija padomāts arī par vī-
riem, mums uzšujot elegantus krek-
lus, kas dažām pat tīk vairāk nekā
dāmu skaistās kleitas. Jaunpiebalgas
koris līdzās cēlajiem tautastērpiem
tagad rotāsies arī lībiski tumši zilajā
krāsā ar gaiši brūniem akcentiem.
To, kā mēs izskatāmies ne tikai bil-
dē, bet arī klātienē ikviens varēs vē-
rot jau 14. maijā, kad koris, gan ar
nelielu aizkavēšanos, atzīmēs savu
130 gadu jubileju. 

Tātad - tiekamies 14. maijā
plkst. 19.00 mūsu - Jaunpiebalgas
kultūras namā, lai tērpu glītumu un
dziesmu burvību varētu baudīt klā-
tienē!

Emīls Rusovs
viens no jauktā kora 

diriģentiem

Koristu prieks un līksme

Aktivitātes Bibliotēku
nedēļā

Bibliotēku nedēļas ietvaros Zosēnu pagasta bibliotē-
kā 20. aprīlī notika radošā darbnīca. Šoreiz veidojām au-
duma ziedus, ko piestiprinājām matu stīpiņām. Tādas
rotas veidoja meitenes. Savukārt zēni no auduma vei-
doja taurenīšus, ko katrs varēs izmantot sev, lai svēt-
ku reizē uzpostos. Papildus šīm rotām zēni vēl paspēja
savām māmiņām izgatavot rokas sprādzes no pērlītēm. 

Paldies visiem čaklajiem bērniem un darbu vadītā-
jai Daigai! 

Visi darbiņi vienu nedēļu bija apskatāmi izstādē bib-
liotēkā. 

Irene Prīse
Zosēnu bibliotēkas vadītāja
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Turpinājums rakstam “Aizmirstās Gaujas pietekas”
no:  “Avīze Piebaldzēniem” Nr. 2 (215),

2016.gada februārī.

Vai iespējams mūsu Piebalgā atrast kartēs neiezīmētas
upītes un tām nezināmus nosaukumus? Vēl rudenī tika
atklāta mazā Saltupīte pie Rankas robežas, kuras no-
saukumu atcerējās vairs tikai divi vecākās paaudzes ie-
dzīvotāji. Tagad kārta bija vienai no Lukstu pļavu strau-
tiem- Līdacei jeb Līdacītei. Nostāstos un vietvārdu vā-
kumos Līdaces upīte un pļavas ir bieži pieminētas, tā
ir iezīmēta arī mūsdienu kartēs.

Apkopojot ziņu klāstu atklājās, ka šāds upītes no-
vietojums neatbilst situācijai vietvārdu un nostāstu ma-
teriālos. Izrādījās, ka mūsdienu kartēs ir izveidojies pār-
pratums, jo Līdaces nosaukums ticis pārcelts augšup,
uz nākamo Gaujas pieteku starp “Vecķeiķiem” un
“Ķūģiem”. Mazo strautiņu, kas sākas Skrāģu kroga kal-
nājā (Līdumkalns, Tirguskalns), tek uz Gauju cauri
Mednieku dīķim un Aklajiem ezeriņiem, Uģis Kārkliņš
“Vecķeiķos” zināja saukt par Krievupi. Nosaukums cē-
lies no tās krastos esošā Krievu purva, par kuru Ilgas
Prīses vietvārdu materiālos (1973.g.) atrodam ziņas
“Jaunseviķos”, “Vecseviķos” un “Tīrumnaukšēnos”.
Nostāsts skaidro arī nosaukuma izcelsmi: “Tur no kro-
gus nākot sakāvušies divi krievi”. Bez tam šai Krievupei
piestiprināts arī padomju laikā radies surogātnosaukums
- Mūska, kas varētu būt saistāms ar mazās Vienziemītes
pietekas - Mūsupītes vārdu. Pierakstos “Vecķeiķu” ap-
vidū atrodam vēl vienu Gaujas pietekas nosaukumu –
Kliģupe, taču pagaidām neviens tā atrašanās vietu nav
varējis uzrādīt. Tas varētu būt ceturtais nosaukums tai
pašai Krievupei, kas zināma arī kā Līdace un Mūska.
Iespējama arī tāda situācija, ka “Ķeiķu” un “Ķūģu” cie-
matu iedzīvotājiem bija savi, atšķirīgi nosaukumi šim
mazajam strautiņam.

Vispirms jau īsto Līdaces atrašanās vietu ļauj noteikt
1970.-1973.gada I. Prīses vietvārdu vākums. Tajā hidro-
nīms Līdacīte ir fiksēts tieši “Vecķūģu” mājās, kā arī pļa-
vu nosaukums Līdace pie “Tīrumnaukšēniem”,
“Lejasspundēniem” un “Vecķeiķiem”. Šo pašu Līdaces pļa-
vu atcerējās Vilis Irša -  tā atrodas uz ziemeļrietumiem no
“Lielnaukšēniem”, kur tagad uzpludināts “Tīrumnaukšēnu”
(Lasmaņu) dīķis - tieši uz upītes krastiem. Ilgu laiku dīķa
vidū atradās ūdens ieskautais siena šķūnītis. Diemžēl nav
atrasts neviens vecākās paaudzes iedzīvotājs, kas no pirms -
kara laikiem atmiņā būtu saglabājis Līdaces nosaukumu.
No pēckara paaudzes Līdaces nosaukumu zināja tikai Jānis
Ciekurznis “Jaunķūģos”. Ja kādam Līdaces, Krievupes vai
Krievu purva nosaukumi liekas dzirdēti pēc vietējo ie-
dzīvotāju nostāstiem, tad liels lūgums telefoniski to pazi-
ņot raksta autoram.

Ilgāku laiku dabā nebija iespējams precizēt arī pa-
šas upītes tecējumu. Viss liecināja, ka caur “Spundēnu”
mājām plūstošā upīte aiztek uz “Skrāģiem”, taču mek-
lējumus sarežģīja fakts, ka caur šo ciematu mūsdienās
nekas netek un uz lielceļa nav caurtekas. Mazā upīte
sākas bebru dīķos, mežainā apvidū, 500 metrus uz rie-
tumiem no “Svēderiem”. Tai austrumu pusē uz Grūžupi
aiztek Lindes upīte (augštecē arī Krācupīte, kartēs
Vīksnupe), bet rietumu pusē no Peinīša (Kleivu ezera)
ūdens aizplūst uz Kāpurkalna ezeru, kas jau ir piede-
rīgs Tulejas baseinam. Dažādu laikmetu kartēs upītes

tecējums attēlots saraustīti vai arī tā nav pavisam.
Vienīgais izņēmums ir padomju armijas topogrāfiskā kar-
te 1:10 000 mērogā ( 1 centimetrs = simts metri), kur
situācija dabā fiksēta uz septiņdesmito gadu sākumu.
Šis bija otrais pierādījums mazas ūdensteces esamībai
šai apvidū, un visā tās garumā.

Apsekojot situāciju dabā, sāka noskaidroties patie-
sais stāvoklis. Izrādās, ka meliorācijas darbi ap 1973.gadu
caur “Skrāģiem” tekošo upīti ievadīja slēgtajā grāvī, un
mūsdienās tās kādreizējo maršrutu laukos iezīmē tikai
betona kontrolakas. Uz tās atrodas vismaz pieci dīķi,
un Abrupes - Jēcu lielceļu tā neuzkrītoši šķērso pie
“Jaunķūģu” mājām caur dīķa meniķi. Tālāk nepilnu ki-
lometru pa pļavām tā tek kā meliorācijas grāvis, līdz
ieplūst Gaujā starp Lukstu fermas dzīvojamo māju un
Kunga līkumu.

Trešais pierādījums tās precīzai atrašanās vietai tika
atrasts Mācītājmuižas apkārtnes nostāstos, jo folkloras
krātuvei ir iesūtītas teikas par Pēdakmeni, kas atradies
Līdaces krastā. 2014.gada oktobrī šo akmeni pie Lukstu
fermas novadpētnieku semināra darba grupai uzrādī-
ja Jānis Ciekurznis, pēc kā tad arī izdevās lokalizēt pa-
zudušo upīti. Par meklēto Pēdakmeni upītes labajā kras-
tā zinājusi stāstīt viņa vecāmāte Anna Krūmiņa (dzi-
musi Puiše, “Ķūģu” ciematā). Otru līdzīgu akmeni pie
“Atmatiņām” šā gada aprīlī mums parādīja Maija
Kažociņa, tādējādi pieliekot punktu Lukstu pļavu pē-
dakmeņu meklējumiem. Diemžēl ne uz viena no šiem
akmeņiem pēdu nospiedumi nav redzami un arī izmē-
ri nav pārāk ievērojami.

Jānis Ciekurznis no “Jaunķūģiem” atceras: “Līdaku
mazajās upītēs bija ļoti daudz, no kā arī varēja būt cē-
lies šāds strauta nosaukums. Bet neviens jau manā jau-
nībā tās mazās tērces vārdā nesauca – tikai vienkārši
par upītēm. Iepretī “Vecskrāģiem” uz Līdaces atradās
savdabīgs, tikai no akmeņiem (bez saistvielas!) sakrauts
tilts, kuru nopostīja meliorācija. Nosaukums Krievupe
arī ir dzirdēts - meklējams kaut kur netālu.”

Kaut arī Līdaces nosaukums neatstāj ļoti sena hid-
ronīma iespaidu, Latvijā šāds upes vārds pirmoreiz fik-
sēts jau 1259.gadā, kad priesteris Indriķis no Rubenes
par Ledezen nosauc Burtnieku ezerā ietekošo Briedes
upi. Šai dokumentā un Latvijā biežāk sastopamā for-
ma tomēr ir Līdece.

Noslēgumā jākonstatē, ka Jaunpiebalgas kartēs fak-
tiski visu Gaujas labā krasta pieteku oficiālie nosaukumi
ir nekorekti. Tādi hidronīmi kā Mūska, Vīksnupe, Kalnupe
un Dārzene nav fiksētas vietvārdu pierakstos ne tagad,
nedz arī pirms piecdesmit gadiem. Abrupe un Līdace kar-
tē iezīmētas nepareizi, bet piebaldzēnu lietotais Tulejas
nosaukums kartēs izmainījies par Tuliju. Vilūna, Aiša
un Tacupīte tiek lietota kartēs Druvienas augšzemnie-
ciskajā izloksnē – Vilauna, Aišate un Tocupīte.

Pētījumi turpinās, un ikviens no jums var dot savu
artavu Jaunpiebalgas un Latvijas kartes aizpildīšanā
un uzlabošanā, tāpēc, ja jums ir zināmi vietvārdi dzim-
to māju tuvumā,  zvaniet un izstāstiet. Varbūt arī jums
izdosies paglābt no aizmirstības kādas Gaujas pietekas
stāstu …

Gints Skutāns 
vēsturnieks un novadpētnieks

mob. 29196952; 
e-pasts: skutans@inbox.lv

Līdaces upītes meklējumi
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2016. gada 8.maijā devāmies uz Lestenes Brāļu ka-
piem, tie atrodas pie Lestenes luterāņu baznīcas. Šajos
kapos ir guldīti karavīri, kuri 2. Pasaules kara laikā kri-
tuši Latviešu leģiona rindās. Tikai pēc Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas bija iespējams vienkopus pār -
apbedīt karavīrus no visas Latvijas. Uz kapu plāksnēm
iegravēti aptuveni 11 000 kritušo leģionāru vārdu, bet
tiek plānots, ka ar laiku šis skaitlis pieaugs līdz 20 000.

Šodien tur pieminēja 236 kritušos karavīrus, kuri 2015.
gada decembrī pārvesti un pārapbedīti no Krievijas. Ar
mums, jaunsargiem, kopā brauca leģionāri un instruktori
Mārtiņš Jēgers un Aivars Ontužāns. Uzrunu teica
Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece, Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis,
latviešu ģenerālis Latvijas Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandieris Raimonds Graube un vairākas citas amat-
personas. Runātāji uzsvēra, ka izzināšanas darbs tur-
pinās. Piemiņas pasākumu apmeklēja ļoti daudz cilvē-
ku, kuriem savējo apglabāšana Latvijas zemē nozīmē
ļoti daudz. Kapos apglabāti arī divi karavīri no
Jaunpiebalgas. Piedalījās Aldoņa Bērziņa ģimene, lai
pieminētu Aldoņa brāli Arnoldu. Paldies visiem, kas rū-
pējās, lai mēs varētu aizbraukt, redzēt un piedalīties šajā
pasākumā!

Jaunsargu vārdā 
Renārs Vietnieks un Ginters Kozlovs

Attēlā: Jaunpiebalgas jaunsargi, instruktori pie
Lestenes baznīcas.

Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros 24.aprīļa pēc-
pusdienā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka visus inte-
resentus aicināja uz Jaunpiebalgas muižai veltītu pa-
sākumu. Vienlaicīgi tas bija saistīts arī ar sezonas no-
slēgumu.

Jaunpiebalgas novada domes ēka ir celta uz
1905.gadā nodegušās muižas pamatiem. Slimnīcas lai-
kā daudzi šeit ir ārstējušies un piedzimuši. Tā ir vieta,
kas vieno visus iedzīvotājus, jo savu reizi katram ir va-
jadzība apmeklēt pašvaldību, bibliotēku, seminārus, pas -
tu, policistu... Šī ēka daudziem piebaldzēniem saistās
arī ar darba gaitām. 

Pasākums sākās ar mūzikas skolas audzēkņu uz-
stāšanos, jo māksla, mūzika mūs visus vieno, arī ar ie-
priekšējām paaudzēm.

Prezentācijā  Piebalgas Jaunā muiža gadsimtu
griežos vēsturnieks Gints Skutāns pastāstīja par lai-
ku no 13.-19.gs. Viņš atgādināja, ka 1224.gadā pirmo-
reiz minēts Prebalgas ciems Gaujas augštecē, 1318.gadā-
castrum Pebalche...  1530. gadā Piebalgas pils
(Vecpiebalgā) minēta kā viena no arhibīskapa koadju-
tora Brandenburgas Vilhelma septiņām galda muižām,
kas atradās paša arhibīskapa apsaimniekošanā. Pils at-
radās uz bīskapa lielceļa Koknese – Rauna, kur, mai-
not mītnes vietu, varēja uzturēties pa ceļam.

G.Skutāns atklāja, kā mainījās Piebalga laika gaitā,
ka 16.gadsimtā Jaunpiebalgās teritorijā bijis Virdenes
(Wyrden) pagasts un Virdes muiža Gaujas krastā pie
Virdes upītes, kura ieplūst Gaujā netālu no novada do-
mes ēkas.  1593.gadā pirmo reizi minēta Jaunā muiža

Piebalgā- neuen hofes Pebalg. Vēsturnieks Raitis
Ābelnieks grāmatā “No Viņķu kalna līdz Skrāģu kro-
gam” raksta, ka Virdenes nosaukums 17.gs. dokumen-
tos vairs neparādās. 

Vecpiebalgai un Jaunpiebalgai visos laikos bijuši vie-
ni un tie paši īpašnieki, te nav bijuši vācu baroni un viņu
tradīcijas. Piebalgas pilsnovads sākumā ir piederējis ar-
hibīskapam, tad ilgu laiku ar pārtraukumiem
Tīzenhauzenu dzimtai. Zināms, ka īpašnieki ir bijuši arī
Johans Blūms, Johans Felkerzāms,  Matiass Dembinskis,
Kārlis Gīlenhjelms, Kārļa X atraitne Hedviga Eleonora. 

Vieni no ietekmīgākajiem un bagātākajiem cilvēkiem
Krievijā grāfi Šeremetjevi Piebalgas Jauno muižu savā
īpašumā ieguva 1711.gadā. Tā viņu dzimtai piederēja
2 gadsimtus - līdz 1920.gadam.  Krievijas cars Pēteris
I par nopelniem Ziemeļu kara laikā Piebalgu uzdāvināja
feldmaršalam Borisam Šeremetjevam. Pēc viņa nāves
šo īpašumu mantoja grāfa pēcnācēji: Pēteris Borisovičs,
Nikolajs Petrovičs, Sergejs Nikolajevičs, Dmitrijs
Sergejevičs.

Zināms, ka 1816.gada 31.janvārī par 35 000 rubļiem
no Kārļa Jēkaba Felkerzāma Šeremetjevi atpirka Veļķu
muižu. Jaunpiebalgas muiža kalpoja grāfam kā vasa-
ras rezidence.  Ēkas un to saimniecisko darbību pārzi-
nāja vācu tautības  pārvaldnieki, rīkojumi zemniekiem
tika paziņoti ar pagasta tiesas starpniecību. 1846.gadā
grāfa pilnvarnieks bijis fon Hāgemeistars. Zināmie mui-
žas pārvaldnieki ir Sāzens, Dešaus, Bass un Karlejs. 

1830.gadā Dmitrijs Šeremetjevs pēc poļu sacelšanās
apspiešanas ar savu karaspēku no Varšavas dodamies

Par un ap Piebalgas Jauno muižu

Piemiņas pasākums pārapbedītajiem
karavīriem
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uz Pēterburgu, Ziemassvētkos apmeklēja Vecpiebalgas
Lutera baznīcas dievkalpojumu. Grāfs pārliecinājās par
jaunas, plašākas baznīcas nepieciešamību un apsolīja
mācītājam Johanam Frīdriham Šilingam dāvāt 5000 rub-
ļu jauna dievnama celšanai. Citu pierādījumu, ka Še-
remetjevi personīgi ir apmeklējuši Piebalgu, nav atrasti.
Iespējams, ka daudzi dokumenti glabājas Krievijas ar-
hīvos.

Sākoties Pirmajam pasaules karam, muižas saim-
niecība tika evakuēta uz Maskavu. Muižas laikā pa-
stāvēja mežkunga māja, zirgu staļļi, vēlāk pienotava,
kalpu māja, kalēja māja, smēde, klētiņa kalpiem, kū-
tiņa kalpiem, ledus pagrabs, ūdens sūknētava, ratnī-
ca, malkas šķūnis, aizsprosts, zivju dīķis.

Zināms, ka pirmā muižas celtne bijusi neliela koka
ēka, tā nodegusi. Tilts pāri Gaujai agrāk ir bijis otrā pusē
muižai. Pēc senajām kartēm var spriest, ka Sporta un
Kalna ir senākās ielas Jaunpiebalgā. Muiža izveidoju-
sies lielceļu Rīga- Alūksne un Rauna- Cesvaine krus-
tojumā.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas darbinieces un
Vēsma Johansone ir apkopojušas informāciju no 20.gs.
sākuma. Baiba Logina pastāstīja, ka gunsgrēki
Piebalgas Jauno muižu nesaudzēja arī turpmāk. 1905.
gadā to nodedzināja sociāldemokrāti, tad ēka tika at-
jaunota. No 1919.gada  tajā atradās Cēsu apriņķa mier-
tiesas 2. iecirknis.  Ar 1923.gada 7.jūnija Centrālās ze-
mes ierīcības komitejas lēmumu ēka piešķirta Tieslietu
ministrijai. 1925.gadā to pārbūvēja tiesas vajadzībām.
1935.gada 12.septembrī nenoskaidrotos apstākļos izcēlās
ugunsgrēks, kurā sadega tiesas arhīvs, kancelejas ie-
kārta, inventārs. Nama atjaunošanai izlietoti 30 000 Ls.
Pēc Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņas (Par-
1700/6.1700/7 no 26.03. 93.), īpašuma zemes valdītāja
Tieslietu ministrija bija līdz 1942.ga-
dam. Kara laikā ēka atkal nedaudz iz-
degusi.

No 1950. līdz 1956.gadam  šajā namā
darbojās Gaujienas rajona partijas ko-
miteja, izpildkomiteja un komjaunat-
nes komiteja. 1957.gadā ēku sāka pār-
būvēt un pielāgot slimnīcas vajadzībām.
Tā sāka darboties 1960.gadā. Ir zināms,
ka no Rankas uz Jaunpiebalgu pirmā
tika pārcelta dzemdību nodaļa, kurā
1960.gada aprīļa sākumā piedzima pir-
mie mazuļi. 

1974. gada 17.janvārī slimnīcai iz-
dega jumts un bēniņi. Ēka tika pamesta
līdz 1983.gadam, kad nojauca drupas.

Uz vecajiem muižas/miertiesas pamatiem 1987.gadā kop-
saimniecība Piebalga uzcēla jaunu ēku, kuru nodeva lie-
tošanā tagadējā izskatā. Kolhoza administrācija uz to
pārcēlās 1988.gada 7.decembrī. 90-to gadu sākumā kop-
saimniecības likvidējās, ēka vairākus gadus stāvēja tuk-
ša, vienīgi tās pagrabā darbojās kafejnīca.

1998.gada rudenī uz ēku Jaunpiebalgā Gaujas ielā
4 pārcēlās pagasta padome un bibliotēka. 1999.gada 4.
aprīlī darbu uzsāka kafejnīca Kāpnes, 16.aprīlī – reģionālā
tautskola, pēc tam - pasta nodaļa. No 2000.gada mai-
ja līdz  2011.gadam ēkā atradās Latvijas Krājbankas
filiāle.  2009.gadā, apvienojoties Jaunpiebalgas un Zosēnu
pagastiem vienā novadā, darbu sāka Jaunpiebalgas no-
vada dome. Visiem iedzīvotājiem ir ērti, ka svarīgākās
iestādes atrodas vienkopus. 

Vēl citi interesanti notikumi un ziņas ir ārpus šī ap-
kopojuma. Tāpēc turpmāk svarīgas ikviena cilvēka at-
miņas par muižu, miertiesu, slimnīcu, kopsaimniecības
administrācijas ēku, šodienu un cilvēkiem, kas ar to
saistīti.

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis
Šāvējs pauda atzinību ierosinājumam, ka novada vēs-
turei veltītiem pasākumiem jākļūst par tradīciju. Jau
zinām, ka nākamais pasākums būs par pārējām - mui-
žas saimniecības ēkām, jo tām katrai arī ir sava vēsture.
Tāpēc jaunpiebaldzēni laipni aicināti dalīties ar fotogrā -
fijām un atmiņām arī par Gaujas ielu 2, 6, 6a un 11.

Pēc nopietnās daļas apmeklētāji varēja dalīties sa-
vās atmiņās, diskutēt par dažādiem vēstures jautāju-
miem, pētīt kartes, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs:
radoši noskaņotie darināja rotas no ādas, uzcītīgākie pa-
mēģināja aust celaines (prievītes), drosmīgākie (lija lie-
tus) meklēja kontrolpunktus muižas teritorijā, rūpīgākie
- rakstīja ar tušu. Lielākās grūtības sagādāja muižas
zīmējuma kopā likšana, taču arī tas tika paveikts. Visi
interesenti varēja pāršķirstīt senus albumus un iepa-
zīties ar avīžu rakstiem no LNB Digitālās bibliotēkas
www.periodika.lv. 

Vakarā svinīgi izdekorētajā kultūras namā, kas se-
nāk bija muižas magazīna (klēts), notika skaists 18.gad-
simta balles deju koncerts “Ielūdz grāfs Šere-
metjevs”. Jaunpiebaldzēniem tā bija vienreizēja iespēja
baudīt vietējo dejotāju sniegumu neierastā ampluā.
Brašajiem, frakās tērptajiem kungiem un skaistajām,
gaisīgajām dāmām bija liels šarms, elegance, labas ma-
nieres un viegls dejas solis. Domāju, ka ne tikai man
vienai radās ilūzija, ka sapņoju vai ka ir noticis ceļojums
laikā… 
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Paldies Ilgai Bobrovai, Inārai Dūklavai, Guntai
Brūverei, Irēnai Grauzei, Maijai Ķīķerei, Rūtai
Loginai par fotogrāfijām un/vai sniegto informāciju!

Paldies Gintam Skutānam, Vēsmai Johansonei, Vitai
Žīgurei, Ainai Millerei, Baibai Kalniņai - Eglītei, Jolantai
Glāzerei, Egilam Johansonam, Inetai Elksnei,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem
un pedagogiem, kā arī Lāsmai Skutānei, Agnesei
Zēboldei, Justīnei Skutānei un visiem dejotājiem!

Piebalgas Jaunajai muižai nav sava spoka un nav arī
teiku par to. Tāpēc Jaunpiebalgas vidusskolas 2.-7. kla-
šu skolēniem tika izsludināts spoku stāstu konkurss
“Jaunās muižas noslēpums”, kurā piedalījās 85 bēr-
ni. Piecu labāko darbu autori saņēma atzinības. Tie ir:
Laura Dapševiča (7.kl.), Elizabete Zariņa (6.kl.), Elīza

Seržāne (3.kl.), Anete Ciekurzne ( 3.kl.), Ance
Dārziņa (2.kl.). Divi dalībnieki saņēma atzinības par
darbu noformējumu. Tie ir: Emīls Morozs (4.kl.), Laura
Bukša ( 3.kl.).

Tagad spoku stāsti glabāsies bibliotēkā. Arī tā ir vie-
na muižas vēstures lappuse. Var būt, ka pēc daudziem
gadu desmitiem kāds stāstīs, ko 2016.gadā skolēni sa-
rakstīja.

Baiba Logina

Attēlos: pēc nopietnās daļas apmeklētāji varēja pie-
dalīties dažādās aktivitātēs - rūpīgākie rakstīja ar tušu.

18.gadsimta balles deju koncerta “Ielūdz grāfs Še-
remetjevs” dalībnieki.

Lai mūsu ikdiena
skaistāka un
veselīgāka

Atkal klāt ir pavasaris, un jau trešo gadu
Jaunpiebalgas novada ‘’Vecpēterīšos’’ tiek audzēti stā-
di. Dūmeņi kūp, siltumnīcas zaļo, un notiek liela rosī-
šanās. Līga un Roberts audzē dažādu dārzeņu un garš -
augu stādus, šogad stādu klāstu papildinot arī ar tādām
ziedošajām puķēm kā petūnijas, atraitnītes un begonijas.
Plašākā piedāvājumā būs arī dažādi daudzgadīgie augi.
Lai spētu apgādāt visus pircējus ar vēlamo, notiek ga-
tavošanās arī trešās siltumnīcas būvei. Klientu skaits
ir ievērojami paplašinājies, jo pircēji atzīst, ka, iegā-
dājoties stādus, kas audzēti no profesionālām sēklām,
raža izdodas daudz raženāka un puķes zied daudz skais-
tāk un ilgāk. Līga un Roberts aicina iedzīvotājus izvē-
lēties vietējo ražotāju preci un pašiem pārliecināties par
tās kvalitāti. Stādu audzētāju vēlme ir - padarīt ikdie-
nu veselīgāku, uzturā lietojot pašu audzētus dārzeņus,
kas papildināti ar pašu dārzā augušiem garšaugiem, kā
arī priecāties par ziedošajām puķu dobēm.

Tāpat kā pagājušogad Līga jūs gaidīs tirgus lauku-
mā katru trešdienu. Plašā klāstā dažādus stādus ie-
spējams iegādāties  arī uz vietas ‘’Vecpēterīšos’’, iepriekš
sazinoties ar Līgu (mob. 29113629).

Lai visiem darbīgs pavasaris, ziedoša vasara un ru-
denī prieks par izdevušos ražu!

Aija Ķīķere

Attēlā: samtenes jau ziedos!

Tīra vide - viena zvana
attālumā!

No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) orga-
nizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO
biroju, var pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas
(sākot no ~5 kg) bezmaksas savākšanu. Pakalpojums tiks
sniegts, izbraucot uz klienta norādīto adresi, iepriekš vie-
nojoties par savākšanas dienu. Akcija ir spēkā tikai ZAAO
darbības reģionā – 28 novados. Arī ikdienā ZAAO piedā-
vā minēto pakalpojumu, taču maijā ir iespēja laimēt bal-
vu – iRobot. Turklāt akcijas laikā nolietotā elektrotehni-
ka bez maksas tiks vākta arī no juridiskām personām, iz-
sniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruņiem 26132288
un 29221847.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītā-
ja Ginta Gailuma: ”Akciju rīkojam, lai vēl vairāk sa-
mazinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
nonākšanu mežos un citviet dabā, kā arī, lai tie netik-
tu novietoti pie publiski pieejamajiem konteineriem. Šie

atkritumi satur dažādas kaitīgas vielas, tas nozīmē, ka
nepareiza šī atkritumu veida apsaimniekošana var ra-
dīt draudus cilvēka veselībai un apkārtējai videi. ZAAO
rūpējas, lai savāktie priekšmeti nonāktu rūpnīcās uz otr-
reizējo pārstrādi. Pārstrādāt iespējams līdz pat 90% no
elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvdaļām.”

Telefoniski saņemot neizjauktas nolietotas elektro-
tehnikas (televizori, ledusskapji, plītis, trauku mazgā-
jamās mašīnas, putekļu sūcēji, virtuves kombaini u.c.)
savākšanas pieteikumu un pajautājot klienta atļauju,
ZAAO biroja darbinieks aizpildīs akcijas kuponu. Visi
kuponi piedalās izlozē par balvu – iRobotu. Katrs klients
var veikt pieteikumus neierobežotā daudzumā, par kat-
ru reizi tiek aizpildīts viens kupons. Akcijas nolikums
pieejams arī uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv. 

Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku
privātpersonas bez maksas ikdienā var nodot arī 20 EKO
laukumos ZAAO darbības reģionā. Iedzīvotāji, kas iz-
manto šo pakalpojumu, konkrētajā akcijā nepiedalās. 

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto
elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu
(sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdz-
svarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. au-
gustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pie-
ņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgo-
tājiem saņems septembra sākumā. 

Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai mājsaim-
niecību par 22% samazinās elektroenerģijas piegādes
maksu, vienlaikus ieviešot fiksētu maksu par pieslēguma
nodrošināšanu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa
apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šā-
das izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs
vai tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klien-
tiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazi-
not elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no
pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru.
Rezultātā juridiskajām personām, kas efektīvi izman-
to pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroener-
ģiju nemainīsies vai samazināsies.

“Regulatora lēmums apliecina, ka AS “Sadales tīkls”
sadales tarifos iekļautās elektrotīklu uzturēšanas un at-
jaunošanas izmaksas ir ekonomiski izsvērtas un tari-
fu līdzsvarošana ir nepieciešama un pamatota.
Līdztekus bojājumu skaita un elektroenerģijas piegā-
des pārtraukumu samazināšanai un pieslēguma jaudas
izmantošanas efektivitātes veicināšanai, sadales tari-
fu struktūras līdzsvarošana palīdzēs mazināt nevien-
līdzību ikmēneša izmaksu ziņā starp klientiem. Tas no-
zīmē, ka turpmāk tiem, kas tērē elektrību,  vairs nebūs
jāmaksā arī par tiem, kas to netērē, bet kuriem tik un
tā mums ir jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums, ne-
pārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana,”
uzsver AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis
Pinkulis.

Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvē-
tie „nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt
pretēji mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas tikai lau-
ku reģionos – puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsē-
tās. Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem
ir ap 3 000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu
un iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem”
pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuz-
tur darba kārtībā. 

Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas
piegādes izmaksas, un turpmāk visiem iedzīvotajiem līdz-
šinējā pakalpojuma cena par elektroenerģijas sadali vei-
dosies no 2 daļām: nelielas fiksētas ikmēneša maksas
par pieslēguma nodrošināšanu un samazinātas cenas

par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām ki-
lovatstundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais
rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lieto-
tājiem, kas elektroenerģiju patērē efektīvi, gala elek-
trības rēķins pat samazināsies, savukārt tā sauktajiem
„0” pieslēgumiem, kas elektroenerģiju nepatērē, vai ne-
efektīvajiem patērētājiem būs rēķina pieaugums.

Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos,
kurās elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins
pieaugs par fiksēto mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot
PVN). Savukārt pie salīdzinoši maza elektroenerģijas
patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais
rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa mē-
nesī, gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar pa-
tēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies
par 2,97 eiro mēnesī. 

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētās ik-
mēneša maksas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma jau-
das. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros elek-
troenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par
fiksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). Savukārt
ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas patēriņu – 100 kWh
mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. Ar pa-
tēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par
1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais
rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī. 

“Tas, cik daudz un efektīvi investējam elektrotīkla
pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kva-
litāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir
laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Iegūtie
līdzekļi no jaunajiem, līdzsvarotajiem tarifiem ļaus efek-
tīvāk un mērķtiecīgāk modernizēt “padomju laika man-
tojuma tīklu”, kas vēl veido 50% no valsts kopējā elek-
trotīkla. Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un
prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne
arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroener-
ģijas patēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saim-
niecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir ti-
kai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās
tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstīju-
sies uzņēmējdarbība,” norāda A. Pinkulis.

AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un at-
tīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegā-
di vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā
Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu kop-
garums ir gandrīz 95 000 kilometru.

Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls“ 

komunikācijas speciāliste

Izmaiņas elektroenerģijas sadales
sistēmas pakalpojumu tarifos

l 13.V plkst.16.00 Tikšanās ar
dzejnieci Maiju Laukmani.

l 10.V plkst. 14.30 un 17.00
Zemapziņas psiholoģija, vada Sandra
Blūma.

l 19.V plkst.17.00 Teātra afiša,
domubiedru diskusija par teātri un
literatūru.

l 23.V plkst.17.00 Astroloģija.

Pasākumi notiek Jaunpiebalgas
novada domē 2 stāvā - zālē vai kla-
sē.

Pasākumu grafiks var mainīties,
tāpēc, lūdzu, sekojiet līdzi informā-
cijai afišās, novada domes mājas lapā

un sociālajos tīklos 
http://www.facebook.com 
un http://www.draugiem.lv . 

Baiba Logina
Tel. 64107903; mob. 29230240; 

e-pasts: 
baiba.logina@jaunpiebalga.lv

Pieaugušo izglītības pasākumi maijā
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Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

Maijs, jūnijs
14.05. plkst. 19.00 Koncerts par godu Jaunpiebalgas koru tradīcijas 130+1 jubilejai. Koncertā

Jaunpiebalgas jauktā kora skanējumu kuplinās Cēsu Kultūras un tūrisma centra jauktai, koris
“Vidzeme”, Raunas novada jauktais koris “Rauna” un Lizuma kultūras nama jauktais koris. 
Ieeja 2,- EUR, skolēniem 1,- EUR.

21.05. no plkst. 10.00 līdz 19.00 Tūrisma akcija “TAVA DIENA PIEBALGĀ”. Apceļo 12 vietas
Piebalgā - TEVI gaida piedzīvojums ar  interesantiem uzdevumiem! Uzdevumu un kartes vari
saņemt no plkst. 10.00 līdz 17.00 Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejā un Vecpiebalgas TIP.
Vēlāk – balvu izloze, danči un muzeju nakts vilinājums... 

21.05. Valdemārpils amatierteātris ar izrādi “Ar būdu uz baznīcu”. Ieeja - ziedojumi.
27.05. plkst. 17.00 Gleznotāju studijas pavasara izstādes ‘’Ziedošā Piebalga“ atklāšana

Jaunpiebalgas kultūras nama mazajā zālē.  Piedalās gleznotāji: Egils Johansons, Valda Žukovska,
Astrīda Mājeniece - Rasso, Maija Kārkliņa, Sigita Vanaga, Māra Baldzēna, Talita Rozenblate.

04.06. plkst. 22.00 Brīvdabas estrādes atklāšanas balle. Spēlē grupa “Vēja radītie”. 

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.
Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un 

Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
15.05. plkst. 12.00 Vasarsvētku pasākums ģimenēm ar bērniem (ar ielūgumiem).
27.05. plkst. 19.00 Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts Pērtiķa zīmē.

Viesosies Bilskas jauktais ansamblis. Plkst. 22.00 BALLE kopā ar grupu ‘’Eža jūtas’’.
22.06. Zosēnos zāļu vakaru ieskandinās ‘’SKRODERDIENAS SILMAČOS’’

Vecpiebalgas amatierteātra ‘’Sumaisītis’’ izpildījumā.
ZAĻUMBALLE - grupa ‘’Leivēri’’ no Madonas.

Tūrisma akcija  
“Tava diena Piebalgā” 

Viss pasaules laiks šodien ir TAVS! Tu laidies lejā no
kalna un līkumu pēc līkuma izbaudi ceļu. Piebalgas ceļu.
Aiz katra līkuma gaida kāds pārsteigums, kas izaicina
un vienlaikus iepriecina. Katrs cilvēks, katra lieta un
vieta, ko iepazīsti, vienmēr paliks TAVA… Tava diena,
uz ko paskatīties no atmiņu un pārdomu kalna gala kā
uz labu un vērtīgu piedzīvojumu… Vai esi gatavs?
Piebalgas gleznainie lielceļi aicina!

Kad? 21. maijā 10.00 – 18.00.
Kas? Piebalgas piedzīvojums 
“Tava diena Piebalgā”.
Kā?
10.00 – 17.00 Saņem dalībnieka kartes/aprakstu par

visiem objektiem un aktivitātēm katrā vietā Vecpiebalgas
novada TIP vai Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejā.

13.00 Paēd lauku zupa “Lielkrūzēs” (mob. 29146397).
14.00 Dodies ekskursija pa Vecpiebalgu Laumas

Balodes vadībā (iepriekš piesakoties pa tālruni
26132270).

Eduards Vīķelis piedāvā izbraukt maršrutu ar velo-
sipēdiem – pievienojies! (mob. 27001128)

18.00 – 22.00 Ierodies šķūnī pie kafejnīcas
“Ūdensroze” - finišs un danči kopā ar folkloras deju kopu
“Dandari”.

20.00 Piedalies balvu izlozē akcijas dalībniekiem. 
19.00 – 01.00 Baudi muzeju nakti „Ienāciet Piebalgā!“.
Balvu izloze arī starp aktīvākajiem publicētājiem, in-

stagram mirkļbirka #tavadienapiebalga.
Piedalās: Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs,

“Lielkrūzes”, z/s “Mazvieķi”, “Vanagkalns”, kafejnīca
“Ūdensroze”/“Piebalgas kūpinātava”, Vecpiebalgas lu-
terāņu baznīca, “Piebalgā ievākts medus”, “Kalna
Kaibēni”, “Vēveri”, Piebalgas Porcelāna fabrikas gale-
rija, Vecpiebalgas muiža, a/k “Chill up”.

Tūrisma akcijas organizētāji: Agnese Zēbolde (mob.
26412962) un Andris Koks (mob. 26110724).

Attēlā: tevi aicina Piebalgas gleznainie lielceļi!
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Jaunpiebalgas novada radošie cil-
vēki tiek aicināti nākt kopā ar sa-
viem radošajiem darbiem un izrā-
dīt tos. Dalība 2016. gada izstādē
UGUNS.ŪDENS.ZEME GAISS. ap-
vieno profesionālus māksliniekus,
studijas “Piebaldzēni” dalībniekus,
amatniekus, mākslas skolas diplo-
mandus un bijušos audzēkņus, kā arī
jebkuru radīt gribošu un darbīgu cil-
vēku, lai kopīgi fantazētu, domātu un

izteiktos savos darbos kopējā tēmā.
Četras stihijas - krāsās, formās un

sajūtās. Ko tās nozīmē tev? Kā tās
atklājas tavā pasaules uztverē? Kā
šīs cilvēkam tik nepieciešamās un arī
viņā esošās substances atklājas dabā,
katrā no mums un lietu pasaulē ap
mums?

Izstādes apmeklētājam, skatītājam
vienmēr ir interesanti tuvāk uzzināt
par darba autora radošo procesu, par
to, kā attīstās ideja un kā tā aizved
pie gala rezultāta. Esi aicināts, no-
dodot darbu, klāt pievienot kādu
domu graudu, stāstu, vārdu vīziju,
kas dod impulsu tuvāk un dziļāk iz-
prast tavu radīto. Lai mums izdodas
radošais brīnums -atklāt allaž kaut
ko jaunu sevī un pasaulē!

Darbu nodošana 13. un 14. jū-
nijā no pulksten 16.00 līdz 19.00
Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu
zālē “Velves”. 

Nododot darbus, lūgums aizpildīt
pieņemšanas anketu.

IZSTĀDES ATKLĀŠANA 
21 .jūnijā pulksten 19.00.

Par interesējošiem jautājumiem
lūdzam zvanīt:

Marika Šube - darbu nodošana –
mob. 29295435

Maija Apsīte - tekstils un
rokdarbi - mob. 26511961

Talita Rozenblate - gleznotāji,
keramika - mob. 26238898

Zanda Liedskalniņa - kaligrāfija,
grafika - mob. 29471325

Sandra Strēle - metāls, koks,
stikls, foto – mob. 29466717

Sandra Strēle
Jaunpiebalgas lietišķās 

un tēlotājas mākslas 
studija “Piebaldzēni”

Gada izstāde 2016
Uguns. Ūdens. Zeme. Gaiss.

Atbalss
Pār zemi ziemas čuksti 

kūst,
Spurdz atbalss pirmā 

taurenīša krāsā.
Silts mirklis apvēlies vai 

pavasara skūpsts,
Zied pūpolkoks - dzied 

puksti vienā basā.

Nāk saule rīta rasas 
dzidrām acīm,

Kur skatiens krīt, tur   
debess zilgme krājas,

Rod pirmreizība zilā 
vizbuļziedā mājas,

Balts sniegpulkstenis, 
ziemas pēdu skauts.

Kliedz gājputni, jā,
spārnos prieka vēsti māj,
Bērzs pārpilns rīstās -

sulas malkos stieg,
Zem tāšu rakstu rakstiem

pilnskanīgi palo,
Laiks cilpu met, jauns

mezgls skavās zaro!

Edīte Eglīte

PASĀKUMS VISAI ĢIMENEI
Saulaina un bezrūpīga bērnība.

Māmiņas un tēta rūpes un mīlestība.
Bērnības atmiņas. Šīs ir vērtības, kuras
mēs nododam tālāk no paaudzes uz pa-
audzi.

Domājot par šīm vērtībām un skais-
tajiem svētkiem - Māmiņdienu un
Bērnu aizsardzības dienu -, dzima
doma rīkot pasakainus svētkus ģimenei
- Ģimenes svētkus š.g. 4.jūnijā
Jaunpiebalgas kultūras namā, radot
prieku ne tikai bērniem, bet arī vecākiem,
godinot tos.

Mēs vēlamies šo dienu ģimenēm padarīt
par īpašu. Svētki tiks rīkoti divās daļās:
svinīgā daļa un izklaidējošā daļa. Svinīgajā daļā tiks uzrunātas ģimenes, bet īpaši
tās, kuras būs pieteikušas savu mazuli, lai pasniegtu viņam īpaši gatavotu piemi-
ņas dāvaniņu. Pēc svinīgās daļas visi kopā baudīsim muzikālu izrādi. Būs iespēja
arī bērniem izšūpoties izpušķotās šūpolēs, kā arī piedalīties citās aktivitātēs, kas būs

sarūpētas tieši šai dienai.
Šie Ģimenes svētki būs kā tradīcija. Uz pir-

majiem Ģimenes svētkiem ir aicināta ik-
viena Jaunpiebalgas novada ģimene, bet jo
īpaši gaidām, lai vecāki piesaka savus bēr-
niņus, kuri dzimuši 2013., 2014., 2015. gadā
un uz 31.12.2015. deklarētā dzīves vieta ir
Jaunpiebalgas novads, lai varētu sarūpēt
piemiņas dāvaniņu. Pieteikumus gaidām pa
tālruni 64162440 līdz š.g. 23.maijam.

Atnāciet, mēs gaidām!
Jaunpiebalgas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Laime ir sirdi pret sirdi dot,
Sev prieku cita priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā vajadzīgs esi…

Jūnija īpašie jubilāri

60  Laima Gutāne 22.06.1956. Rūpniecības iela 2A  
Nikolajs Homenko  26.06.1956. Gaujas iela 11-4  
Ainis Kanaviņš 06.06.1956. Priežu iela 4  
Jānis Kusiņš 23.06.1956. “Oļlejas”  

65  Anita Balode 26.06.1951. Drustu krējotava, 
Zosēnu pag.  

Māris Bratka 12.06.1951. Bērzu iela 8, 
Zosēnu pagasts  

Vaira Jansone 27.06.1951. “Lejas Viņķi”  
75   Jevgenija Ļesņičaja    08.06.1941. “Lejas Pēterīši”  

Gunārs Zāberis 16.06.1941. “Atmatas”, Zosēnu pagasts  
91  Lidija Antone 27.06.1925. “Mazdruvnieki”  

Apsveicam jūnija jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Bezmaksas 
DJ kursi

Jaunpiebalgā!
Pateicoties VKKF finansiālajam

atbalstam, Jaunpiebalgā tiks
īstenots projekts “Mūzikas koks –

dīdžeju zars”!
Tā ir iespēja tev, jaunieti, gūt ie-

skatu DJ un VJ mākslas pamatos,
jo kursos kopā DJ Saira M un da-
žādiem vieslektoriem (DJ Al-viss
no apvienības Funky Breakout,
Lady Krii no apvienības Crystral
Sound System un citiem ballīšu
meistariem) apskatīsim šādas
tēmas:

l seta sagatavošana,
l skaņdarbu miksēšana ritmā,
l darbs ar mikseri, midi kon-

trolieriem un datoru, time-code vi-
nilu, kontroldiskiem, “fiziska-
jiem” kontrolieriem, platēm u.c.

l semplēšana, saspēle ar dzī-
vajiem instrumentiem un video-
projekciju veidošana.
Piesakies jau tagad: DJ Sairam

(mob. 26771796) vai
Agnesei Zēboldei 
(mob. 26412962)!

Sāksim 15.jūnijā, beigsim 
15. decembrī.

Nodarbības notiks divas reizes
mēnesī, precīzāku informāciju
interesentiem darīsim zināmu

jūnija sākumā.

Uzmanību!
Pamatojoties uz 2004. gada 17.feb-

ruāra Ministru kabineta noteikumu Nr.
82 “Ugunsdrošības noteikumi” 29.
punktu un hidrometeoroloģisko prog-
nozi,
tiek noteikts meža ugunsnedrošā

laika posma sākums
visā valsts teritorijā, 

sākot ar 2016.gada 2.maiju.

Zināšanai!
Jaunpiebalgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtos pakalpojumus

var saņemt

Jaunpiebalgas novada domē pirmdienās 
no plkst. 9.30 līdz 12.00,

Zosēnu pagasta pārvaldē otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet!
Tālrunis 64129837 vai rakstiet  
e-pasts: zinaida.soldre@jaunpiebalga.lv.

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietniece 
Zinaida Šoldre
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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”. 

Būs vienmēr kāds,
Kam vairāk sāpēs.
Būs vienmēr kāds,
Kas taujās – kāpēc
Es esmu tikai
Mirklis īss.

Mūžības ceļu gājuši:
Māris Upmalis 59 gada vecumā,
Genovefa Ivulāne 80 gada vecumā,
Imants Lēģeris 50 gada vecumā,
Andris Ozoliņš 48 gadu vecumā,
Velta Ābele 76 gadu vecumā, 
Jānis Platacis 83 gadu vecumā,
Pēteris Bruņinieks 61 gada vecumā,
Elza Biruta Jemse 83 gadu vecumā. 
Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

==

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Izsakām līdzjūtību Imanta
Lēģera tuviniekiem!
Gaujas ielas 48b kaimiņi

==

Sadeg sveces…
Tām līdzi tu, Rasas tēti, 
debesīs kāp…

Rasa, lai tavām sāpēm būtu
aizvējš, mēs esam kopā 

ar tevi!

Klases biedri un audzinātāja

==

Mīļo, tēt, cik ļoti grūti
Tevi zemes klēpim dot,
Atvadoties sveikas sūtīt,
Dziedāt dziesmu pēdējo.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ivetai Bruņiniecei
un tuviniekiem,

no mīļa un tuva cilvēka 
atvadoties!

Bijušie klases biedri 
Jaunpiebalgas vidusskolā un

audzinātājs

==
Es aizeju un tomēr palieku – 
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā, 
Gan šalcošā vējā – 
es esmu pie jums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Valdim Balodim un tuviniekiem,

no māmuliņas atvadoties!

Br. Kaudzīšu 7 mājas
iedzīvotāji

Šogad kultūras notikumā 
“Baznīcu nakts”

piedalīsies 190 baznīcas
Kultūras notikumam “Baznīcu nakts” šo-

gad saņemti pieteikumi no 190 baznīcām
visā Latvijā. Visvairāk dalībnieku šogad būs
Kurzemē - 51 baznīca, Vidzemē - 50,
Zemgalē – 21, Sēlijā – 14, Latgalē – 14. Rīgā
un Pierīgā atvērtas būs 40 baznīcas. 

Notikums šogad norisināsies 10.jū-
nija vakarā laikā no pulksten 18.00 līdz
pusnaktij arī Jaunpiebalgas Svētā
Toma baznīcā. Ar visiem dalībniekiem var
iepazīties www.baznicunakts.lv interaktī-
vajā kartē.

Pērn Baznīcu naktī kopumā piedalījās
145 baznīcas visā Latvijā, pulcējot vairāk
nekā 30 000 apmeklētāju. Baznīcu nakts
laikā bija iespēja atklāt dievnamus citādāk
- klausīties koncertus, apskatīt baznīcu māk-
slas vērtības, uzkavēties lūgšanā un uzzi-
nāt vairāk par draudzi sarunās ar draudzes
cilvēkiem. Foto: Jānis Šāvējs


