
7/8 (256/257) 2019. gada jūlijs/augusts Jaunpiebalgas novada izdevums

Jūlijā

27. 07. Ģimeņu veselības diena Jaunpiebalgas kul-
tūras namā - “Veselīgs uzturs”.

Augustā

10. 08. Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”.
11. 08. Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena.

Septembrī

01.09. Zinību diena. Svecīšu vakars Jaunpiebalgas
kapos.
08. 09. Tēva diena.

Pasākuma programma 6., 7. lpp.
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- Pārdomas
“Nezāles ir tikpat cienījamas kā puķes

vai dārzeņi. Varbūt vēl vairāk. Jo spēj augt
bez kopšanas, lološanas un apgādāšanas,”
tā kādā apcerē pauž rakstniece Māra Svīre.
Šo atkal iedomājos, kārtējo reizi karstajā
vasaras dienā ravējot, rušinot un laistot
mazdārziņu. 

Vasara priecē ikvienu. Taču – ja spīd sau -
le. Ja tikai lietus vien līst, ir pelēks, ap-
mācies un vēss – tad tā nav nekāda vasa-
ra. No vasaras gaidām, lai tā dāvā sauli,
siltumu, iespēju peldēties un brūngano ie-
degumu. Lai audzē labību tīrumā un brie-
dina augļus un dārzeņus, lai labs siena
laiks. No vasaras cilvēks prasa visvairāk,
ja nav tā, kā grib, tad dusmojas un jautā:
“Kas tā par vasaru?”

Vasarā cilvēks skatās sev apkārt – tuvu
un tālu, baudot savu un svešzemju skais-
tumu. Kad atkal esmu plašajos Zemgales
līdzenumos, tad tas man ir skaistākais va-
saras piedzīvojums. Skats sniedzas kilo-
metriem tālu, esmu iebridusi kviešu jūrā,
vārpas jau labi padevušas, san un viļņo-
jas vējā. Turpat otrā pusē Svētes upītei mil-
zu rudzu lauks un tik daudz rudzu puķu
gar ceļmalu! Arī pa kādai trauslai mago-
nei, tā tik koša, bet- pieskaries – un jau no-
birst. Saule debesīs, it neviena mākonīša,
cīruļu dziesmas… Bet tas plašums un tā-
lums! Pie mums, Vidzemē, šo skatu aizsegtu
jau nez cik lielāki vai mazāki pakalniņi.
Protams, arī tam savs skaistums. Taču
Zemgales plašumi it visu pārspēj, nu, jā,
laikam jau man tie gēni… Nu gluži kā mūsu
tautas dzejniekam – sasmēlusies esmu sau -
les un plašuma no Zemgales ārēm, tad nu
lai pietiek visam gadam.

Burvīgās, smaržīgās rozes, lilijas, sam-
tenes un vēl neskaitāmas citas puķes smar-
žo un priecē! Un kur tad vēl krāsaino as-
teru, gladiolu un dāliju laiks!  Skaistums
neaprakstāms, ko dod vasara. 

“No vasaras jāaiziet nepazemojoties. Kā
rītam, kas, jo tuvāk rudenim, jo dzidrāks
un skanīgāks,” – tā M. Svīre. Bet mēs prie-
cājamies par sauli un vasaru šodien un ta-
gad un tiksimies jau rudens pusē!

Aija Ķīķere

Novada domē
2019. gada 13.maija novada

domes sēdē nolemts:
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada

13.maija saistošos noteikumus Nr.3 “Par grozījumiem
„Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets
un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu”.

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas Savienības līdzfi-
nansētā projekta īstenošanai “Jaunpiebalgas novada pašval-
dības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve”,
39659.33 EUR apmērā uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts
kases noteikto procentu likmi ar atlikto pamatsummas mak-
sājumu 1.gadā. Kopējās projekta izmaksas 396 593.27 EUR,
tai skaitā no Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais
finansējums 356 933.94 EUR.

Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, nosakot, ka maksa
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbī-
bām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās at-
kritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu ir 10,82 EUR apmērā par 1 m3

Sadalīt piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Jaunpiebalgas
novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba sa-
maksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2019.gada maija – decembra mēnešiem 2681.00 EUR (divi tūk-
stoši seši simti astoņdesmit viens euro).

Atsavināt K. D., p.k. dzēsts., nekustamo īpašumu ar kadast -
ra apzīmējumu 4298 003 0105, “Birzītes”, Zosēnu pagastā,
Jaunpiebalgas novadā par augstāko piedāvāto cenu 1700,00 EUR
bez pievienotas vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma līgumu.
Papildus pirkuma maksai pircējs maksā Jaunpiebalgas nova-
da domes izdevumus 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit euro)
par nekustamā īpašuma vērtējumu, ko veicis sertificēts vērtē-
tājs termiņos un kārtībā, kāda noteikta pirkuma līgumā.

Iznomāt K. B., personas kods dzēsts., neapbūvētu lauku ap-
vidus zemes vienību „Liepas 1”, kadastra apzīmējums 4256 008
0114 – 3,67 ha platībā.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Silmaļi”
ar kadastra numuru 4256 006 0038, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 005 0038 – 15,2 ha platībā sadalīšanai, atdalot zemes
gabalu apmēram 2,0 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu
“Jaunsilmaļi”.

Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu termiņu saskaņā ar
“Noteikumiem par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
sekojošiem lietotājiem: J. V., personas kods dzēsts., īpašums
“Kalna Skrasti,” kadastra apzīmējums 4256 010 0037 – 17,81
ha platība, Jaunpiebalgas pagasts; L. Ā., personas kods dzēsts.,
īpašums “Stalkas”, kadastra apzīmējums 4256 006 0308 un
4256 009 0069 – 6,2 ha un 2,7 ha platība, Jaunpiebalgas
pagasts; R. K., personas kods dzēsts., īpašums “Jaunlejas
Cebuļi”, kadastra apzīmējums 4256 010 0039 – 9,7781 ha
platība, Jaunpiebalgas pagasts; Dz. K., personas kods dzēsts.,
īpašums “Vecpaupi 1” kadastra apzīmējums 4256 002 0073 un
4256 002 0074 – 6,9 ha platība, Jaunpiebalgas pagasts; M. L.,
personas kods dzēsts., īpašums “Kalna Vītiņi” kadastraBaiba Logina
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apzīmējums 4256 012 0036 – 0,48 ha platība,
Jaunpiebalgas pagasts; I. R., personas kods dzēsts,
J. S., personas kods dzēsts, M. S., personas kods
dzēsts, īpašums “Drupas” kadastra apzīmējums 4256
007 0253 – 1,0 ha platība, Jaunpiebalgas pagasts.

Atteikt piešķirt Ž. B., personas kods dzēsts.,
dzīvesvietas adrese – dzēsts., nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statusu.

Izīrēt S. A., personas kods dzēsts, dzīvojamās tel-
pas (divas istabas) Dzelmes iela 2 - 10, Melnbārži,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, ar kopē-
jo platību – 23m2; 2/4 daļas no koplietojamās telpas
24.3m2 - 12.5m2 un balkons – 7.1 m2

2019.gada 10.jūnija
novada domes sēdē

nolemts:
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada

domes 2019.gada 10.jūnija saistošos noteikumus
Nr.4 “Par grozījumiem „Jaunpiebalgas novada domes
pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu
budžets 2019.gadam” apstiprināšanu”.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izso-
les komisijai organizēt atkārtotu (otro) nekustamās
īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0207, Pļavas iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., izsoli. Apstiprināt atkārtotās
(otrās) izsoles sākumcenu 840,00 EUR (astoņi simti
četrdesmit euro).

Precizēt 2019.gada 15.aprīlī pieņemtajā lēmumu
Nr.74 “Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.2 ar
kadastra Nr.4256 056 0277, Gaujas iela 38,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” nekustamā īpašuma – dzīvokļa,
kurš atrodas Gaujas ielā 38-2, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., kļūdaini
norādīto kadastra Nr.4256 056 0277, aizstājot to
lēmumā un tam pievienotajos dokumentos ar
kadastra numuru Nr.4256 900 0277.

Atsavināt K. Z., p.k. dzēsts, nekustamo īpašumu
dzīvokli Nr.2 kadastra numurs 4256 900 0277,
Gaujas iela 38, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas novadā par augstāko piedāvāto cenu
600,00 EUR bez pievienotas vērtības nodokļa,
noslēdzot pirkuma līgumu. Papildus pirkuma maksai
pircējs maksā Jaunpiebalgas novada domes
izdevumus 160,00 EUR (viens simts sešdesmit euro
00 centi) par nekustamā īpašuma vērtējumu, ko
veicis sertificēts vērtētājs, termiņos un kārtībā kāda
noteikta pirkuma līgumā.

Dzēst100% privatizēto nekustamo īpašumu -
dzīvojamo māju ierakstus uz Jaunpiebalgas novada
domes vārda Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā,
šādiem īpašumiem: Gaujas iela 40, kadastra numurs
4256 506 0015, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu par
labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4256
003 0056, “Lejas Jaunzemi”, Jaunpiebalgas pag.,

Jaunpiebalgas nov., LV-4125 (valdošais nekustamais
īpašums) uz nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis” ar
kadastra Nr.4256 003 0053 (kalpojošie nekustamie
īpašumi), nosakot ceļa platumu 6,0 metri, garums
270 metri, ceļa platumu 3,0 metri, garums 200 metri,
kopēja zemes platība 0,21 ha.

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada
10.marta nolikumā „Izstādes – gadatirgus “Izvēlies
Piebalgu!” nolikums”, grozījumus.

Izdarīt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes
2019.gada 25.februāra lēmumā Nr.33 (prot. Nr.2
11.§) ”Par pilnvarojumu biedrībai “Latvijas zaļo ceļu
asociācija”.

Piešķirt Ž. B., personas kods dzēsts, dzīvesvietas
adrese – dzēsts, nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusu.

Apstiprināt ar 2019.gada 1.augustu Jaunpiebalgas
novada, Jaunpiebalgas ciemā atkritumu savākšanas
un izvešanas tarifu.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.4298 003 0279, kurš sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003
0111, kurš atrodas “Ķīvītes”, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,05 ha, nosakot
ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Sila Rudgalvji”, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4256 005 0007 un “Sila
Rudgalvji 1” ar kadastra apzīmējumu 4256 005 0003,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads zemes
robežu pārkārtošanai.

2019.gada 17.jūnija
novada domes ārkārtas

sēdē nolemts:
Veikt izmaiņas amata vienībā saimniecības

pārzinis Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskajā
centrā ar 2019.gada 18.jūniju. Veikt izmaiņas amata
vienībā sporta metodiķis ar 2019.gada 1.jūliju.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes
2019.gada 10.jūnija saistošos noteikumus Nr.5 “Par
grozījumiem „Jaunpiebalgas novada domes
pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu
budžets 2019.gadam” apstiprināšanu”.

Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā
”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ar sagatavoto projekta pieteikumu
“Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna
Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve”.

Anulēt K. O., personas kods dzēsts, deklarēto
dzīves vietu dzēsts.

Anulēt M. B., personas kods dzēsts, deklarēto
dzīves vietu dzēsts.

Anulēt A. L., personas kods dzēsts, deklarēto
dzīves vietu dzēsts.

Anulēt L. J., personas kods dzēsts, deklarēto
dzīves vietu dzēsts.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Ar Jaunpiebalgas novada domes
10.06.2019. sēdes lēmumu Nr. 97
“Par nekustamā īpašuma ar kadast -
ra Nr. 4298 003 0279, kurš sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmēju-
mu 4298 003 0111, kurš atrodas
“Ķīvītes”, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,05
ha, nodošanu atsavināšanai un iz-
soles noteikumu apstiprināšanu” tika
apstiprināti nekustamā īpašuma iz-
soles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes paš -
valdības mantas atsavināšanas un iz-
soles komisija organizē izsoli nekus-
tamajam īpašumam ar kadastra Nr.
4298 003 0279, kurš sastāv no ze-
mesgabala ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0111, kurš atrodas “Ķīvītes”,
Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,05 ha:

1. Izsole notiks 2019. gada 6.au-
gustā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas no-
vada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas

pagastā, Jaunpiebalgas novadā.
2. Pretendenta pieteikšanās

termiņš no izsoles izsludināšanas
brīža līdz 2019. gada 5. augustam
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākum-
cena 1 500,00 EUR (viens tūkstotis
pieci simti euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 100,00 EUR
(viens simts euro un 00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas
novada mājaslapā www.jaunpie-
balga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes
10.06.2019. sēdes lēmumu Nr.88
“Par nekustamā īpašuma - ze-
mesgabala ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 006 0207, Pļavas iela 8,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., atsavināšana
izsoles atzīšanu par nenotikušu un
atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu
” tika apstiprināti nekustamā īpa-
šuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes
paš valdības mantas atsavināšanas
un izsoles komisija organizē izsoli
nekustamā īpašuma  - zemesgaba-
la ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0207, Pļavas iela 8, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar platību 0,1673 ha:

1. Izsole notiks 2019.gada 6.au-
gustā plkst. 9. 30 Jaunpiebalgas no-
vada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās
termiņš no izsoles izsludināšanas
brīža līdz 2019.gada 5.augustam
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākum-
cena 960,00 EUR (deviņi simti seš-
desmit euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 100,00 EUR
(viens simts euro un 00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas
novada mājaslapā www.jaunpie-
balga.lv

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas novadā

Vai ir aizpildīta lauksaimniecības organizatora
vakance novadā?

Šo kandidatūru izvēlas SIA “Latvijas  Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs”(LLKC). Divreiz bija slu-
dinājumi par šo vakanci, bet neviens nepieteicās. Pēdējā
kārtā bija divas kandidatūras, vienai no kandidātēm tika
piedāvāts darboties uzņēmējdarbības sfērā, tāpēc lauk-
saimniecības organizatore būs mūsu pašu domes deputāte
Lolita Zariņa. Pusslodze būs no LLKC, otra puse – kā
lauksaimniecības organizators pašvaldībā. 

Vēl radusies vakance uz Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centra vadītāja/ jaunatnes lietu speciālista amatu.
Kāpēc tā?

Centra vadītāja Agnese Žogota nāca darbā ar plašu pie-
dāvājumu, jaunām idejām, uzņēmību, līdz ar to kopīgi at-
risinājām reorganizācijas projektu – ir labiekārtotas brī-
vās telpas domes pagrabstāvā, tāpat ir iesniegts (un Līdera
konkursā atbalstīts) projekts uz 2. kārtas telpu paplašināšanu
bijušās virtuves daļā, lai varētu dažādot  nodarbību pie-
dāvājumu jauniešiem. Grūti teikt, iespējams, ka pietrūka
komunikācijas ar jauniešiem. Bet arī otra lieta – nav in-
tereses un līdera  no jauniešu puses…  Piedāvājums jau
bija plašs. Lai atrastu labu speciālistu ar jaunām idejām,
labām komunikācijas spējām, tas nav tik vienkārši. 

Novada domes mājas lapā atklāts iepirkums par
grants seguma atjaunošanu pašvaldības ceļiem.
Kuriem?

Viens posms uz ceļa Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi, otrs
posms – Lejas Žagari - Roci - Kalna Žagari. Atsevišķos
posmos tiks atjaunots grants segums, veidotas caurte-
kas un rakti grāvji.

Kā veicas ar darbiem Gaujas ielā?
Saistībā ar noteiktajiem termiņiem nekas  nav mainī-

jies. Latvijas Valsts ceļi kā pasūtītājs noslēdza līgumu par
darbu izpildi 210 kalendārajās dienās, plus vēl tehnolo-

ģiskais pārtraukums ziemā. Tātad termiņš ir 6. augusts.
Piedalījos arī iknedēļas sanāksmēs, ne pasūtītājam, ne
būvniekiem nav šaubu, ka uz šo datumu darbus pabeigs. 

Piebaldzēni vēlas velosipēdu novietni pie tirgus
laukuma. 

Ierosinājums vietā, labiekārtošanas darbu speciālis-
tam lūgsim ņemt to vērā. 

Iedzīvotāji vaicā, kāpēc tik maz pasākumu vasaras
laikā mūsu brīvdabas estrādē Taces? Skolēni kar-
stajās jūnija dienās tur ravēja zāli, tāpat plānots jum-
ta segumu atjaunot, kāpēc tas viss, ja notiek gan-
drīz vai tikai viens centrālais pasākums augustā?

Kas attiecas uz jumtu, tad nevaram to nelabot, jo tādā
gadījumā nebūs vairs, kur arī to vienu vai divus pasā-
kumus novadīt (iepriekšējos gados notikuši vidēji 3- 4
pasākumi). Bet pilnīgāk atbildēt uz šo jautājumu lūg-
šu kultūras nama vadītāju Egitu Zariņu: 

“Daudz ir debatēts par pasākumu plānu vasaras sezonai,
par vēlmēm un iespējām.  Brīvdabas estrādē pasākumu iz-
maksas ir  lielākas, ņemot vērā estrādes aprīkojumam ne-
pieciešamās specifikācijas. Katra pasākuma ieejas biļetes
sedz tikai mazu daļu no pasākuma kopējām izmaksām.
Vairāki pasākumu  producenti un privāti pasākumu rīko-
tāji  ir izrādījuši interesi par pasākumu  rīkošanu mūsu brīv-
dabas estrādē, bet viss apstājas pie izmaksām un riska fak-
toru saistībā ar apmeklējumu, kuru savukārt ļoti ietekmē
neprognozējamie laika apstākļi.  Arī mazāko pilsētu brīv-
dabas estrādēs vairs pasākumu apmeklējums neesot ie-
priecinošs. Turklāt vasaras sezonā katru nedēļu tuvākajā
apkārtnē ir pilsētu un novadu svētki, kur bieži vien di-
ženas svētku programmas tiek piedāvātas bez maksas,
tas ļoti ietekmē pasākuma apmeklējumu,  kuram ir ie-
ejas maksa. Arī festivāla  „Satiksimies Piebalgā” organi-
zators atteica sadarbību šinī vasarā šo pašu faktoru dēļ,
jo iepriekšējie gadi nesuši zaudējumus. Ļoti grūti konkurēt

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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milzīgajā pasākumu piedāvājuma klāstā.  Šīs vasaras  pa-
sākumu norisi ietekmēja plānotie būvdarbi un ar tiem sais -
tītās formalitātes.  Mums ir lieliska estrāde lieliskā vietā!
Ļoti gribas cerēt, ka turpmāk finansējums kultūras pasā-
kumiem nesaruks, bet paliks vismaz līdzšinējā apjomā!

Kas vēl būtu piebilstams?
Joprojām gribu atgādināt par atkritumu šķirošanu kap-

sētā – visu darām otrādi jeb ne tā, kā vajadzētu… Nav
taču tik grūti dabīgos atkritumus aiznest pie speciālās kau-
dzes, bet plastmasu, stiklu u.tml. izmest konteineros. 

Tāpat ir lūgums izmanot Šķiroto atkritumu lauku-
mu - aizvest un nodot sašķirotu stiklu, papīru, plastmasu,
arī baterijas. Līdz ar to nav jāpilda savos konteineros,
var pat samazināt konteineru iztukšošanas reizes, ja rū-
pīgi veic šādu šķirošanu.

Vēl gan Gaujas ielas remontdarbi nav pabeigti, bet jau
ir jārunā par atsevišķu auto vadītāju rīcību, braucot pāri
jaunizveidotajām apmalēm, nepalaižot gājējus uz pārejām,
atļautā ātruma ievērošanu. Vēlamies, lai tas, kas tiks
izdarīts, projektu pabeidzot, priecētu gan pašus, gan mūsu
ciemiņus.

Pašreiz notiek arī ceļmalu zāles pļaušana. Te arī rodas

problēma, jo dažviet zemju īpašnieki izvieto žogus mak-
simāli tuvu brauktuvei, tāpēc apgrūtina ceļmalu kopša-
nu. Nedrīkst aizmirst par ceļam piederošo joslu, kuru tad
arī nedrīkst aizņemt. 

10. augustā lielākais pasākums izstāde – gadatirgus
“Izvēlies Piebalgu!”.

Šogad tā moto ir “Mērnieku laiki bez robežām” - brāļu
Kaudzīšu romānam aprit 140 gadi, kā arī pašlaik ak-
tuālā tēma par jaunajiem mērnieku laikiem. Paredzēts
amatierkolektīvu teatrāli muzikāls uzvedums dienā uz
mazās skatuves, gan arī ieskats dažādos mērniecības
jautājumos un izstāde “Savs kaktiņš, savs stūrītis ze-
mes”, tāpat būs tradicionālās kūkas. Kā vienmēr – būs
labs, pilnvērtīgs tirgus. Vakara programmā brīvda-
bas estrādē  skaists koncerts ar tautā iemīļotu  ak-
tieru piedalīšanos un tad visas nakts garumā lustī-
ga zaļumballe kopā ar leģendāro  grupu “Credo”, ne-
izpaliks svētku salūts. Aicinu ikvienu iepazīties ar svēt-
ku programmu! Laipni aicināti pašu ļaudis un tuvi un
tāli ciemiņi!

Lai izdevušies svētki, kā arī labs laiks! Paldies par
sarunu!

Aija Ķīķere

Lauksaimnieki par at-
bilstošās platības hektā-
riem var iegādāties mar-
ķēto dīzeļdegvielu

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir
pieņēmis lēmumu par lauksaimnie-
cības produkcijas ražotājam piešķir-
to marķētās dīzeļdegvielas kopējo dau-
dzumu kārtējam saimnieciskajam ga-
dam. No 2019. gada 1. jūlija līdz 2019.
gada 30. novembrim var iegādāties ne
vairāk kā 90 procentus no kopējā pie-
šķirtā degvielas daudzuma.
Dīzeļdegvielu var izmantot pašpār-
vadājumiem un traktortehnikā vai
lauksaimniecības pašgājējmašīnās.
Līdz šā gada 30. novembrim LAD at-
kārtoti vērtēs lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotāja atbilstību prasībām,
lai saņemtu degvielu.

Lauksaimniekiem piešķiramo dī-
zeļdegvielas daudzumu nosaka, ņe-
mot vērā audzējamo kultūru:

l augkopība — 100 litru uz vienu
hektāru,

l augļkopība, ogulāji un dārzko-
pība — 130 litru uz vienu hektāru,

l zālāju platības, ja tiek nodroši-
nāts minimālais lauksaimniecības
dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosa-
cītās liellopu vienības uz vienu hek-
tāru (bioloģiskajās saimniecībās
blīvums vismaz 0,4 nosacītās liello-
pu vienības uz vienu hektāru), — 130
litru uz vienu hektāru,

l zālāju platības dzīvnieku barī-
bas primāram ražotājam, kam
Lauksaimniecības datu centrā nav

reģistrēts ganāmpulks, novietnes un
lauksaimniecības dzīvnieki — 60 lit-
ru uz hektāru,

l zeme zem zivju dīķiem — 60 lit-
ru uz hektāru,

l citas kultūras un platības, ku-
ras ir deklarētas un apstiprinātas vie-
notā platību maksājuma saņemša-
nai — 60 litru uz vienu hektāru. 

Ar piešķirto marķētās dīzeļdeg-
vielas apjomu katrs zemes īpašnieks
var iepazīties LAD Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmā.

Sezonas laukstrādnie-
kiem – īpašs nodokļu režīms

Sākoties vasaras sezonai, Lauku
atbalsta dienests (LAD) un Valsts ie-
ņēmumu dienests (VID) atgādina, ka
tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1.ap-
rīļa līdz 30. novembrim nodarbina
laukstrādniekus sezonas rakstura
darbos, no šo darbinieku algām var
maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli
15% apmērā, bet ne mazāk kā 0,70
eiro katrā nodarbināšanas dienā. 

Sezonas laukstrādnieku reģis-
trācijai darba devējiem jāizmanto
LAD Elektroniskā pieteikšanās sis-
tēma (EPS) (papildus VID minētie dar-
binieki nav jāreģistrē), tajā reģistrē-
jot ienākumu gūšanas dienu, noslēg-
to līgumu formu un sezonas lauk -
strādniekiem aprēķināto atlīdzību par
darbu. EPS ir nodrošināta iespēja lauk-
saimniekiem (darba devējiem) iegūt
apkopotā veidā visus mēneša laikā ie-
vadītos datus un aprēķināto nodokļa

apmēru, lai tos iesniegtu VID stan-
dartizētā formā vienu reizi mēnesī.

Lai lauksaimnieks varētu piemē-
rot saviem sezonas darbiniekiem at-
viegloto nodokļu režīmu, tam ir jāat-
bilst šādiem nosacījumiem:

l lauksaimniekam īpašumā, pas -
tāvīgā lietošanā vai nomā ir lauk-
saimniecībā izmantojama zeme, ko
tas izmanto augļkoku, ogulāju vai
dārzeņu audzēšanai;

l lauksaimnieks 2019. gadā ir pie-
teicis zemi vienotajam platības
maksājumam, ievērojot kārtību,
kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecī-
bai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;

l lauksaimnieks nav mikrouzņē-
mumu nodokļa maksātājs.

Plašāka informācija pieejama
LAD mājaslapā izvēlnē “Sezonas
laukstrādnieki” un VID mājaslapā sa-
daļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis/Informatīvie un metodiskie
materiāli” informatīvajā materiālā
“Sezonas laukstrādnieku ienākuma
nodoklis”. Jautājumu un neskaidrī-
bu gadījumā aicinām iedzīvotājus zva-
nīt uz VID konsultatīvo tālruni
67120000 vai LAD klientu apkalpo-
šanas tālruni 67095000.

Kā lauksaimniekiem rī-
koties, ja krusa, negaiss vai
lietusgāzes izpostījušas
laukus

Lauku atbalsta dienests (LAD) in-
formē, ja platību maksājumiem pie-

Lauku ziņas
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teiktos laukus ir izpostījusi krusa, ne-
gaiss vai lietusgāzes un tie vairs ne-
atbilst atbalsta maksājumu sa-
ņemšanas nosacījumiem (laukā
vairs nav atbalsttiesīgā kultūrauga
pārsvars), tad lauksaimniekiem par
to jāinformē LAD, lai saglabātu tie-
sības par nopostītajā laukā deklarēto
kultūraugu saņemt platību maksā-
jumus.

Lauksaimniekam 15 darba dienu
laikā jāiesniedz dienestam iesniegums
par ārkārtas apstākļiem.

Iesniegumam obligāti jāpievieno
foto uzņēmumi, kuros redzami pos-
tījumi. Lai varētu identificēt foto -
grāfijas uzņemšanas vietu, foto -
aparātam jāieslēdz atrašanās vietas
noteikšanas režīms vai arī fotogrā-
fijā jāiekļauj kādu attiecīgajam lau-
kam specifisku vides objektu, pie-
mēram, koku, ēku.

Tikai pēc tam, kad ir iesniegts ie-
sniegums un foto pierādījumi LAD,
lauksaimnieks drīkst veikt izmaiņas
– pārsēt laukā citu kultūraugu vai
izveidot laukā papuvi. Šādi rīkojoties,
tiks saglabātas tiesības saņemt at-
balsta maksājumus, kas norādīti

Vienotajā iesniegumā par sākotnē-
ji deklarēto kultūraugu. Platību mak-
sājumu pieteikumā jāatstāj sākotnēji
deklarētā kultūrauga kods, bet ie-
sniegumā par postījumiem jāinfor-
mē LAD, ja lauks tiks pārsēts.

Lauksaimniecības uzņē-
mumu darba aizsardzības
organizēšana

1. Nepieciešama, ja uzņēmumā ir
kaut viens uz darba līguma pama-
ta nodarbināts darbinieks.

2. Līdz 5 nodarbinātajiem - norī-
kots darbinieks kā darba aizsardzī-
bas speciālista pienākumu veicējs ar
pamatlīmeņa zināšanām darba aiz-
sardzībā (apliecība ar 160 h vai 60
h programmas apguvi).

3. Līdz 10 nodarbinātajiem - no-
rīkots darbinieks kā darba aizsar-
dzības speciālista pienākumu veicējs
ar pamatlīmeņa zināšanām 160 h ap-
jomā + augstākā izglītība (jebkādā
jomā) + 5 gadu darba pieredze.
Pamatlīmeņa zināšanas 60 h apjo-
mā + 40 h specializētās zināšanas
darba aizsardzībā.

4. Virs 10 nodarbinātajiem - dar-
bā pieņemts darba aizsardzības ve-
cākais speciālists vai piesaistīta dar-
ba aizsardzībā kompetenta institū-
cija.

5. Darba vides riska novērtēšana
ne retāk kā reizi gadā.

6. Instruktāža darba aizsardzības
jomā ne retāk kā reizi gadā.

7. Obligātās veselības pārbaudes
reizi gadā, reizi divos gados, reizi trīs
gados.

8. Individuālie aizsardzības lī-
dzekļi (saskaņā ar darba vides ris-
ka novērtējumu).

Konsultācijas pie LDDK darba aiz-
sardzības speciālistes: Laima Beroza;
T:29471506

Informācija sagatavota, pamato-
joties uz Lauku atbalsta dienesta,
Zemkopības ministrijas un SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centra” publicēto informāciju.

Lolita Zariņa
Lauksaimniecības organizatore  

tel. 29131170
E pasts: lolita.zarina@

jaunpiebalga.lv

Esi gaidīts Čangalienā
2019.gada 10.augustā
izstādē – gadatirgū
“Izvēlies Piebalgu!”

Mērnieku laiki jau nu būs mūža 
gerumā vienmēr, 

Jo, kā sacīt jāsaka, vienmēr
kāds tīko otra daļu…” 

(Ķencis)

Ķencis un visi pārējie piebaldzēni aicina 
uz ikgadējo izstādi – gadatirgu

„Izvēlies Piebalgu!”, 
kas notiks vienā no latviskākajiem 
Latvijas novadiem - Jaunpiebalgā 

2019. gada 10.augustā jau četrpadsmito reizi.

Visas dienas garumā izdarības 
Mērnieku laiku garā

9.00 - 16.00 – Amatnieku un mājražotāju andele.
9.30 – Izstādes “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” at-

klāšana kultūras nama vestibilā.
10.00 – Izstādes - gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” at-

klāšana, zīmola “Izvēlies Piebalgu!” piešķiršana.
10.15 – Jaundzimušos piebaldzēnu sumināšana kopā

ar vokālo studiju “Tev un man”.
11.20 – Teatrāli muzikāls uzvedums “Mērnieku lai-

ki bez robežām” (izrādīs novada amatierkolektīvi).
12.40 – Goda mielasts -  svētku kūku parāde  un de-

gustācija,  zupa  mērnieku gaumē.

13.00 – Muzicēs etnoprieka grupa “Ogas” (vad. Igeta
Gaiķe).

14.00 – Uz dejām aicinās grupa “Dārgoļi”.
14.30  - 16.00 - Gida pavadībā ekspedīcija – “Piebalgas

robežu izlūkošana” (pulcēšanās pie Jaunpiebalgas kul-
tūras nama).

17.00 –  Sv. Toma baznīcā – koncerts “Dvēseles no-
skaņas”. Piedalās: Klinta Āboliņa – soprāns, ērģeles,
Audris Balodis – vijole, Pauls Ēriks Skujiņš – čells, Aija
Sila – ērģeles.

Par to, kas notiks tirgus laukumā, ar un ap to,
visus apgaismos Prātnieku Andžs, viņa lomā
iejutīsies Dailes teātra aktieris Aldis Siliņš.

***

l Aicinām visus uz pasākumu nākt ar mājas, meža,
pļavas ziediem un zaļumiem. Kopā izveidosim brīniš-
ķīgu ziedu paklāju “Iz Ķenča gara gaišuma …”.

l Gaujas ūdeņos brauciens ar supdēli.
l Izstāžu zālē “Velves” – Jaunpiebalgas Lietišķās un

tēlotājas mākslas studijas “Piebaldzēni”, mākslas sko-
las audzēkņu, radošo cilvēku un amatnieku izstāde
“Trejdeviņi”.

l Laidīsim gaisā burbuļus, meklēsim sajūtas
Gaismu un sajūtu teltī, dažādas radošās darbnīcas, veik-
lības atrakcijas un sportiskas aktivitātes

Un visbeidzot! 
Brīvdabas estrādē “Taces”!

20.00 - tikai vienreiz un tikai Jaunpiebalgā koncerts
ar seriāla “Viņas melo labāk” iemīļoto aktieru pie-
dalīšanos.
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No 22.00 - lustīga zaļumballe kopā ar grupu “Credo”
un DJ Lejasmeijeru. 

23.00 - Svētku salūts.
Sīkāka informācija: projekta vadītāja Mudīte Šnē,

e-pasts: mudite.sne@jaunpiebalga.lv , t. 26144234, at-
bildīgā par vakara daļu Egita Zariņa t. 26449732, egi-
ta.zarina@jaunpiebalga.lv, www.jaunpiebalga.lv, www.fa-
cebook.lv

Esi gaidīts Čangalienā! Brauc pats un aicini citus!

***
Aicinām pieteikties vislabākos, aizrautīgākos

un interesantākos amatniekus, mājražotājus,
Latvijā ražotu preču un stādu tirgotājus, kuri ga-
tavi papildināt svētku norisi ar savu produkciju
un iepriecināt piebaldzēnus un svētku viesus!

Pieteikties dalībai iespējams elektroniski līdz 2.au-
gustam, aizpildot pieteikuma anketu. 

Plašāka informācija par tirgu pieejama, sazinoties ar
Anitu Šūteli pa tālruni 28606189, 

e-pasts: anita.sutele@jaunpiebalga.lv
Jaunpiebalgas novada mājražotājus, amatniekus

un pārējos novada tirgoties gribētājus pieteikties pie
Maijas Ķīķeres pa tālruni 26524268, e-pasts: maija-
kikere@inbox.lv

Ar nolikumu „Izstāde – gadatirgus „Izvēlies
Piebalgu!”” un pieteikuma veidlapu var iepazīties mā-
jas lapā: www.jaunpiebalga.lv

Kūku parāde kļavlapu paēnī!

Arī šogad plūdīs aromātiskā kapejas jūra, pilna ar brī-
num gardiem kūkeniem. Kas gan svētki būtu bez kū-
kām! Tāpēc nekautrējies un neturi sveci zem pūra! Šis
ir īstais brīdis mest šaubas, savu kautrību pie malas un
ar pašcepto torti piedalīties un iepriecināt saldummī-
ļus “Kūku parādē” – 10.augustā, izstādē – gadatirgū
“Izvēlies Piebalgu!”. 

Piesaki dalību Gunai Leimanei pa t. 26114149, 
e-pasts: guna.leimane@jaunpiebalga.lv.

Gaidām pasākumā 
“Izvēlies Piebalgu!”

Šogad esmu uzaicināta organizēt vietējo amatnieku
un mājražotāju dalību izstādē - gadatirgū “Izvēlies
Piebalgu!”. Uzaicināta tiku tāpēc, ka novada lauku at-
tīstības konsultante Dace mainīja darba vietu un jau-
nais  konsultants vēl nebija pieņemts darbā. Tagad si-
tuācija ir mainījusies, un turpmāk Jaunpiebalgas no-
vada lauku attīstības konsultante būs Lolita. Šogad mēs
ar Lolitu šī pasākuma ietvaros darbosimies kopā. Novada
mājražotāji un amatnieki par tirgus jautājumiem dro-
ši var zvanīt arī Lolitai.

Tāpat kā katru gadu - darbosies informatīvais stends,
kur jūs neformālā vidē atkal satiksiet atsaucīgus un
zinošus konsultantus: no Lauksaimniecības datu cent -
ra – Viju Paegli, no Lauku atbalsta dienesta - Zentu
Špati, kā arī grāmatvedības konsultanti Ingu Ezergaili
no Lauku konsultāciju un izglītības centra. Vija Paegle
palīdzēs jums noskaidrot ziņas par ganāmpulka sastāvu,
sakārtot mājlopu pārvietošanas problēmas, tas viss īpa-
ši nozīmīgi tiem zemniekiem, kuriem mājās nav pie-
ejams internets, savukārt pie   Ziemeļvidzemes reģio-
nālās lauksaimniecības pārvaldes kontroles un uz-
raudzības daļas vadītājas Zentas Špates, kuru pazīs-
tam ne tikai kā kontrolieri, bet arī kā lielisku padom-
devēju, varēsiet noskaidrot sev interesējošus jautāju-
mus par platībmaksājumiem un citiem atbalsta veidiem.
Šogad pirmo gadu  informatīvajā stendā sastapsiet zi-
nošu un pretimnākošu LLKC Cēsu biroja grāmatvedības
konsultanti Ingu Ezergaili. Lūdzu, izmantojiet iespē-
ju iegūt konsultācijas pietuvināti dzīves vietai, apvie-
nojot ar nu jau tradicionālo un iemīļoto pasākumu.   

Vairāki amatnieki un mājražotāji jau pieteikuši da-
lību tirgū. Ir zināms, ka varēs iegādāties zemnieku saim -
niecībā “Vecviekšeles” audzētus tomātus, ķiplokus un
citus dārzeņus. Dārzeņus piedāvās arī zemnieku saim -
niecība “Vecstrupiņi”. Pie Zigmunda Kaspržaka varē-
siet iegādāties koka izstrādājumus (arī smaržīgos ka-
diķa koka paliktnīšus). Garšīgus našķus piedāvās Inese
Kalniņa. Kā katru gadu - būs plašs biškopības pro-
dukcijas piedāvājums, pagaidām dalību ir pieteikuši jau
trīs novada dravu īpašnieki. 

Līdz pasākumam atlikušas vairākas nedēļas, gaidām
arī pārējo amatnieku pieteikumus, ceram, ka to būs
daudz.

Vēlot ražīgu vasaru -
Jaunpiebalgas novada lauku attīstības speciāliste

Lolita Zariņa, m.t. 29131170,
Maija Ķīķere, m.t.26524268

Lolita Petkēviča
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Jaunpiebalgas Mūzikas un māk-
slas skola pastāv kopš 1986. gada 6.
septembra. Skolai ir bijušas vairākas
ēkas, kurās tā ir darbojusies vairāk
nekā 30 gadu pastāvēšanas laikā, līdz
2016. gada 6. septembrī , skolas pa-
stāvēšanas 30 dzimšanas dienā, tikām
pie mūsu jaunās mājvietas – vēstu-
riskās ēkas Br. Kaudzīšu ielā 10, kas
līdz tās rekonstrukcijas brīdim ir kal-
pojusi kā ārstniecības pakalpojumu
sniegšanas vieta. Kā dakteru māja tā
tika uzbūvēta 1875. gadā, vēl muižas
laikos, un līdz pat  2014. gadam ir bi-
jusi saistīta ar medicīnu. 

Esam ieguvuši brīnišķīgu ēku
skaistā, ainaviskā vidē. Tāpēc uz-
skatām par savu pienākumu izzināt
un izpētīt šīs ēkas un tās tuvākās
apkaimes vēsturi, lai saprotam, ko
esam mantojuši no iepriekšējām pa-
audzēm un kas ir jāsaglabā nāka-
majām. Lai īstenotu projekta mēr-
ķi – izpētītu ēkas vēsturi un tās ai-

navu, iedzīvinātu to
šodienā - esam pa-
redzējuši vairākas
aktivitātes.

Šobrīd jau  notiek
pieejamo vēsturisko
materiālu atlase un
intervijas ar cilvē-
kiem – bijušajiem
medicīnas darbinie-
kiem, kas saistīti ar
šīs mājas vēsturi.
Tiek vāktas un ap-
kopotas vēstures lie-
cības un fotogrāfijas,
kur redzama ēkas pa-
gātnes ainava un
vide. Ja arī kādam no
jums, kas lasa šo rak-
stu, ir saglabājusies
kāda fotogrāfija, kuru
būtu vērts pārfoto -
grafēt un pievienot

projekta materiāliem, būsim ļoti pa-
teicīgi, ja dalīsieties ar to!

Lai projektu padarītu interesan-
tu un saprotamu arī skolēniem, tā
iet varos organizējām arī vairākas
aktivitātes.

Pirmā no tām bija pārgājiens, kas
notika 4. jūnijā . Tā laikā pētījām un
fotografējām skolas tuvākās apkārt -
nes ainavu. Par pamatu ņēmām vēs-
turiskās fotogrāfijas un mēģinājām
ainavu no tā paša skatu punkta no-
fotografēt arī šodien. Pārgājiens iz-
vērtās nepilnas dienas un vairāku ki-
lometru garumā.

Projekta ietvaros tika organizētas
arī meistarklases – radošās darbnī-
cas gan mūziķiem, gan mākslinie-
kiem.

14. jūnijā notika meistarklase
“Manas skolas ainava skaņās” – ska-
ņu, ritma fantāziju meistarklasi va-
dīja ritma instrumentu spēles sko-
lotājs, perkusionists Mikus Ča-
varts, kurš dalījās savā pieredzē un
zināšanās par ritma pasauli, skaņu
izvilināšanas mākslu no dažādām
perkusijām, kas radītas un veidotas
no dabas materiāliem. Katram rit-
ma instrumentam līdzi bija atceļo-
jis stāsts par tā izcelsmi, rašanos, ska-
nējuma nokrāsu. Instrumentu ska-
nējums tika arī demonstrēts, kā arī
bija iespēja katram pašam mēģināt
izvilināt skaņas no tiem.

Savukārt 29. jūnijā skolas parkā
un telpās notika meistarklase
“Manas skolas ainava glezniecībā” –

Mūzikas un mākslas skolā

PROJEKTS 
“Manas skolas ainavas vēsture”

JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLĀ

(Atbalsta: VKKF, Latvijas Valsts meži, Jaunpiebalgas novada dome)

Skaņu, ritma fantāziju meistarklasi vadīja ritma
instrumentu spēles skolotājs, perkusionists Mikus
Čavarts.

Ar gatavajiem darbiem – māksliniece Sandra Krastiņa un skolas au-
dzēkņi.
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PIRM  SKOLAS DIENA 
Jaunpiebalgas M zikas un m kslas skol  

Sestdien, 31. august  plkst. 17.00 

skolas pagalm  

Gaid sim savus audz k us  

kop  ar vec kiem! 

Skolas kolekt va v rd  direktore – 

Aija Sila

meistarklasi vadīja gleznotāja, māk-
sliniece Sandra Krastiņa.  Skolēnu
darbu pamatā tika ņemta skolas ēka,
tās tuvākā apkārtne, skolas ainava
kopumā un katra audzēkņa perso-
nība – “es” skolā. Katrs audzēknis iz-
vēlējās sev pieņemamāko ainavas ele-
mentu savam darbam, kam sekoja
darba skices izveide, kas pēc tam tika
zīmēta uz A2 melnā kartona ar bal-
tu un krāsainu tāfeles krītu. Kā at-
zina audzēkņi, bija ļoti interesanta
un neierasta pieredze strādāt pro-
fesionālas gleznotājas vadībā. Arī
šādā tehnikā skolēni līdz šim nebi-
ja darbojušies. Katrs sev ieguva kaut
ko jaunu, iedvesmojošu. 

Kad augustā un septembrī jau lū-
kosimies skolas virzienā, mūsu
projekts būs jānoslēdz – apkoposim
iegūtos vēsturiskos materiālus, sa-
liksim kopā bilžu albumu un satik-

simies uz kopīgu sarunu, lai pārla-
potu visas projekta lappuses – ko bū-
sim uzzinājuši par šo vietu un cil-
vēkiem, ko piedzīvojuši, pārdzīvojuši,

sajutuši, iemācījušies un iepazinu-
ši projekta laikā!

Projekta vadītāja Aija Sila

Meklējot idejas skicēm - audzēkņi kopā ar mākslinieci Sandru Krastiņu.

3.jūlijā ar atlētiskās vingrošanas iepazīšanās treni-
ņu, ko vadīja Ziemeļvidzemes atlētu savienības valdes
priekšsēdētājs un sertificēts treneris Haralds Bruņinieks,
tika atklāta projekta “Trenažieru iegāde un uzstā-
dīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” (Nr. 18 – 09
– AL18 – A019.2202 – 000006) realizētā trenažieru zāle,

kas atrodas Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē,
Gaujas ielā 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov. 

Pirmajā treniņā interesentiem bija iespēja izvingri-
nāt visas muskuļu grupas atlētiskajā vingrošanā, ie-
pazīties ar katru trenažieri, tā pielietošanu, kā arī par
iespēju izstrādāt individuālo treniņu programmu.

Turpmāk reizi nedēļā trenažieru zālē norisināsies tre-

Trenažieru zāle Jaunpiebalgā atvērta!
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niņnodarbības sertificēta trenera vadībā ar iespēju tre-
nažieru zāles apmeklētājiem saņemt konsultācijas tre-
nažieru pielietošanā, individuālo treniņu programmu
izstrādē.

Trenažieru zāles un nodarbību apmeklējums ir bez
maksas. 

Trenažieru zāle pieejama visiem interesentiem:
otrdienās -19.00 - 21.00

trešdienās – 19.00 - 20.30 – atlētiskā vingrošana
(vada H. Bruņinieks)

ceturtdienās – 19.00 – 21.00

Visiem interesentiem sīkāka informācija par trena-
žieru zāli un tās apmeklējumu, sazinoties ar sporta me-
todiķi Uldi Ozoliņu pa tālruni 29240469.

Signe Rupaine
sabiedrisko attiecību speciāliste

Attēlā: Sporta metodiķis Uldis Ozoliņš un
Ziemeļvidzemes atlētu savienības valdes priekšsēdētājs,
sertificēts treneris Haralds Bruņinieks.

Vandālisms
Gaidot svētkus, līdz ar to arī ciemiņus Jaunpiebalgā,

novada domes darbinieki saposa Jaunpiebalgu, stādot
ziedus, zaļumus. Taču nedēļas nogalē – 6 - 7. jūlijā - pēc
zaļumballes ir sabojāti puķu podi ar stādiem un tad ie-
mesti upītē. 

Vai mums visiem Jaunpiebalgā tādēļ jādzīvo nekoptā
vidē?  Nav vajadzīgs nekas skaists? 

Diemžēl resursu trūkumu dēļ šie apstādījumi vairs
netiks atjaunoti. Vaininiekiem, ja vien tiem ir jel kāda
sirdsapziņa, būtu vēlams izlabot savu nodarījumu un
atjaunot stādījumus.  

Ar sarūgtinājumu - Jaunpiebalgas novada
domes darbinieki

Attēlos: izpostītie puķu podi.
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Zosēnos
“Spietu laiks”

Amatierteātrim “Intermēdija” iz-
rādes “Spietu laiks” pirmizrāde no-
tika 28. jūnijā, lugā gluži kā dzīvē –

darbība risinās laukos, eksāmenu lai-
kā, spietu laikā, mums ierastajiem lai-
ka apstākļiem neraksturīgā tveicē.

Kolektīvā darbojas dažādu pa-
audžu aktieri, kuri iestudēšanai iz-
vēlas pārsvarā latviešu orģināl-
dramaturģiju, pievēršot uzmanī-

bu vēstij un idejai, spilgtai formai
un aktiermeistarības izaugsmes
veicināšanai. Jāteic, ka šo skaud-
ro dzīves stāstu aktieri izstāstīja
pārliecinoši un ar pārdomu pēc-
garšu.

Lai veicas kolektīvam viesizrāžu
izbraukumos un režisorei - jaunas lu-
gas meklējumos! 

***

Vasaras Māras dienu
šogad  svinēsim kopā ar

Profesionālo 
mākslas dienu

16. augustā. 

Ieplānojot sev laiku,
lai pabūtu pie Māras ezera

un sajustu tā noslēpumus.

(Turpinājums 12. lpp.)

Ģimeņu veselības diena
27.jūlijā  plkst. 10.00 – 16.00

Jaunpiebalgas kultūras namā
Šīs dienas tēma – 
“Veselīgs uzturs”

Izmanto iespēju tikties ar izciliem 
speciālistiem un gūt vērtīgus padomus!

Lekcijas, meistarklases, paraugdemonstrējumi
un degustācijas.

l „Produkti, kas mūs nogalina”.
Andris Skride - Paula Stradiņa klīniskās univer-

sitātes slimnīcas  ārsts - kardiologs, iekšķīgo slimību spe-
ciālists, medicīnas zinātņu doktors.

l „Kā dzīvot skaisti un veselīgi”.
Anatolijs Danilāns – Paula Stradiņa klīniskās uni-

versitātes slimnīcas ārsts -gastroenterologs, Rīgas
Stradiņa universitātes  iekšķīgo slimību katedras pro-
fesors.

l „Garšvielu daudzveidība veselīga uztura ba-
gātināšanai”.

Dažādu garšvielu un garšaugu ietekme uz veselību.
Meistarklase garšaugu maisījumu pagatavošanā, de-
gustācija.

Baiba Grīnberga - „Veselības centrs 4” uztura spe-
ciāliste, fizioloģe.

l „Veselīgi našķi bērniem”.
Kam pievērst vērību, izvēloties kārumus veikalā?

Veselīgu našķu radošā darbnīca, degustācija.
Lizete Puga - Bērnu klīniskās universitātes  slim-

nīcas uztura speciāliste, grāmatas “Veselīgi našķi bēr-
niem” autore.

l „Veselīgas maltītes meistarklase”.
Paraugdemonstrējumi, degustācijas.
Ritvars Toms  Logins - pavārs, kurš guvis lielis-

ku pieredzi, strādājot Latvijas  labākajos restorānos, rai-
dījuma ”Piecas garšas” vadītājs. 

Lekciju laikā darbosies radošā  darbnīca bērniem 
„Mana uztura veselīgie draugi”.

Pasākums bezmaksas.

Transporta nepieciešamības gadījumā zvaniet līdz
25.jūlijam pa tālr. 26449732

Detalizētākai informācijai sekojiet 
www.jaunpiebalga.lv

Tālrunis saziņai – 26449732 (Egita)

Kultūras ziņas
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16. augusts 
(skat. afišu 13.lpp.!)

7. Profesionālās mākslas  dienas
Jaunpiebalgas novada Zosenos 

pie Skrāģu kroga.

Novadniekiem – 

pirmās latviešu nacionālās operas 
„Baņuta” komponistam – 

Alfrēdam Kalniņam 
un teksta autoram Artūram Krūmiņam – 140. 

Transporta nepieciešamības 
gadījumā zvanīt - Dzidra Prūse -

m.t. 26538154
Lūdzu, sekojiet informācijai  un izmaiņām!

31. augusts  plkst. 12. 00 Sveika, SKOLA! Zosēnu
kultūras namā.

Diena pirms 1. septembra. Turpinot uzsākto tradī-
ciju, LSK Zosēnu nodaļa, sadarbojoties ar Zosēnu KS
centru, aicina biedrus un novada jaunos pirmklasnie-
kus uz jauku pasākumu, kas iedrošinās lielajam noti-
kumam.

31. augusts plkst. 22. 00 Atpūtas vakars  ar mūzi-
kas grupu  “RIKARDIONS”.

Izstādes –
gadatirgus

“Izvēlies
Piebalgu!”

ietvaros 
tiks veidota izstāde, kas

saistīta ar mērniecības tēmu.

Lūdzu atsaukties, ja kādam
mājās atrastos kāds 

sens mērniecības darbarīks!

Lūdzam zvanīt: Mudīte (26144234),
Vēsma (26615072).

Ģitārists Kaspars Zemītis koncertā Sv. Toma baznīcā.
Foto: Egils Johansons Baiba Kalniņa - Eglīte
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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”. 

Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
tā lai dzīvo vēl pēc manis.

Esam domās kopā ar kolēģi
Maiju Apsīti un viņas ģimeni,

no mammas atvadoties!

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs

Noriet saule vakarā 
Sidrabiņu sijādama; 
Aiziet dusēt māmuliņa 
Baltā smilšu kalniņā.

Skumju brīdī esam kopā ar
Maiju,

mammu smilšu kalniņā 
pavadot.

Kolēģi Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā

Liktenis steidzīgi Dzīves
grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir...

Izsakām 
līdzjūtību
Kristīnei,

no tēva 
atvadoties!

Mājas 
iedzīvotāji

Mūžībā aizgājusi 
skolotāja

Ruta Jēkabsone 
(1936 - 2019)

Kam zied pirmās
un kam zied pēdējās ievas,

kam dzied pirmie
un kam dzied pēdējie putni,

kam ir pirmais
un kam pēdējais pavasaris -

es mīlēju jūs, cilvēki,
ar jūsu pašu man iedoto

Mīlestību.
(O. Vācietis)

Skolotāja Ruta Jēkabsone dzimusi Gulbenes rajona Beļavas ciemā.
Beigusi K. Valdemāra septiņgadīgo skolu, Valmieras pedagoģisko sko-
lu. Strādājusi  Valmieras rajona Jaunburtnieku septiņgadīgajā skolā,
Cēsu rajona Kūduma astoņgadīgajā skolā, bet visilgāk - Jaunpiebalgas
vidusskolā (1966 - 1994). 

Bijusi dziedāšanas un krievu valodas skolotāja. Pašmācības ceļā, ap-
gūstot krievu valodu, prata to nodot tālāk skolēniem. Bijusi audzinā-
tāja vairākām klasēm.

Viņai bija, ko dot – no savas pasaules filozofijas izpratnes, dot situācijai
atbilstošu padomu, dažkārt nodungojot populāru melodiju. Viņa prata spē-
lēt klavieres, kokli, vijoli, bet laikam gan visbiežāk sanāca spēlēt akordeonu.

Viņa dalījās ar citiem visā – smaidā, uzmundrinājumā, ticībā, cerī-
bā, mīlestībā, ar tādu pašu sirdsmīlestību kopā ar vīru Gunāru audzi-
nāja meitu Sandru un dēlu Andi.  Viņa nepagāja garām neuzsmaidīdama
vai nepajautādama: “Kas jauns?”. Nekas nebija vienaldzīgs, bija visā un
visiem – skolotājs, draugs, līdzcilvēks.

Skolotāja mācēja priecāties par katru, kas dzīvē vēlējās iet viņas ceļu.
Un dēls to izvēlējās – kļuva par sporta skolotāju, bet meita piepildīja
viņas jaunības sapni - medicīnu.

Pārcilājot atmiņas, daudziem gaisā vēl virmo tevis dungotās dzies-
mu skaņas, bet balta svece raud, ka to, ko tevī visvairāk esam mīlēju-
ši, skaidrāk saskatām, tev jau tālu projām esot, tāpat kā kalnā kāpējs
virsotni redz skaidrāk no līdzenuma.

Tu paliksi savā ģimenē, tuvos cilvēkos, kuri tev sekoja, tev ticēja un
no tevis mācījās. Kur tu paliki?  Kur meklēt? Kurp aizgāji? Neaizsniedzama,
neatrodama. Ko gan nozīmē aiziet mūžības ceļu? Un ko nozīmē rimties
elpot vai meklēt Dievu visā viņa brīvībā?

“Kas mūs mīlējuši, tie arī Aizsaulē paliek par mums nomodā ar savu
skaidrību un aizlūgumu,” ar šiem  Zentas Mauriņas vārdiem, sakām pal-
dies par to, ko skolotāja Ruta Jēkabsone atstājusi daudzu sirdīs - AT-
MIŅĀS. Jaunpiebalgas vi-
dusskolas parkā katru gadu
turpinās uzplaukt skolotājas
stādītais dižskābardis.

Skolotāja Ruta Jēkabsone
tika guldīta Unguru kapu kal-
niņā 2019. gada 21. jūnijā.


