
2  (263) 2020. gada februāris Jaunpiebalgas novada izdevums

No 31.janvāra līdz 2.februārim Ķīpsalā notika 27. starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus
“Balttour 2020”, kas pulcēja 850 dažādu pasaules valstu tūrisma uzņēmumus un pašvaldības,

tajā skaitā arī Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas novadus.
Vairāk par šo notikumu lasiet 9., 10. lpp.!

Februārī
14. 02. Valentīna diena.

Martā
08. 03. Starptautiskā sieviešu diena.

Sieviete...
tu bagāta - ir par ko lūgt, ko sargāt,

tu bagāta - tev ir ko mīlēt, lolot,
tu bagāta, ja vari mīlot piedot,

tu bagāta, ja vari dot un ziedot...
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- Pārdomas
Ziema bez ziemas. Rudens, ziema

vai pavasaris? Laikam šoziem visvairāk
apspriestais temats ir par neparastajiem
laika apstākļiem, jo esam neizpratnē,
kur gan palikusi tik gaidītā ziema ar
sniegu un aukstumu. Kā atzīst laika
ziņu speciālists Toms Bricis, tad,
spriežot pēc šī brīža laika apstākļiem,
Latvijā dažādās teritorijās vienlaikus
par ietekmi cīnās trīs no četriem gada-
laikiem. Ja vēl decembrī saglabājās
kaut kādas cerības uz laika apstākļu
izmaiņām jaunajā gadā, tad pašlaik
tās jau zudušas, protams, atsevišķās
dienās tiek solīts neliels aukstums,
kāda sniega pārsla, bet ne vairs
noturīgs aukstums un sniegs. Pasaules
vadošās meteoroloģijas institūcijas jau
rudenī prognozēja, ka laikapstākļus
Ziemeļeiropā ziemas lielākajā daļā no-
teiks cikloni, kas nesīs siltu un mitru
gaisu no Atlantijas okeāna, līdz ar to
iespējams arī liels nokrišņu daudzums.

Ir jau pierasts, ka nav aukstuma,
tādēļ nav jāiespringst apkures lietās,
arī sniega trūkums atvieglo ikdienu,
ja atceramies, kā ik ziemu nācās cilāt
lāpstu, metot sniegu arvien augstākās
kupenās. Kur nu vēl puteņi, kad bez
nopietnākas tīrīšanas ij nedomā tikt
ārā no mājas. Tāpat mazāk darba un
finanšu ietaupījums ir ceļu uzturētājiem.
Neparasti, ka janvārī varēja joprojām
darboties ārā, kopjot pagalmu, lasīt
vēju nolauztos zarus un justies visai
neparasti. Šādu neierastu laika izmaiņu
ietekmē somu zinātnieki pat piedāvājuši
ziemu “izgriezt” – 25. janvārī rudeni
nomainītu pavasaris. Šis datums izvē-
lēts, jo vēsturiski tas ir aukstākais
punkts, pēc kura parasti kļūst siltāks. 

Siltā ziema rada izmaiņas arī dažādu
pasākumu norisēs – slēpojumi, biatlons,
kuri ziemas laikā notiktu arī mūsu no-
vadā. 

Lai nu kā būtu ar šo neparasto ga-
dalaiku, bet visi ļoti gaidām īsto,
saulaino pavasari, taču arī tas var
atnest siltāku laiku nekā ierasts.
Šķiet, ka saulainajās dienās jau var
dzirdēt putnu pavasarīgās dziesmas,
uz palodzēm dižojas zaļumi, jau domās
esam pie dārzeņu un puķu sēklu iegā-
des... Pavasaris tuvojas! Lai priecīgas
sajūtas!

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 20. janvāra novada

domes sēdē nolemts
Apstiprināt 2019.gada Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta

izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - EUR 3 200 585,00
Izdevumi - EUR 2 706 145,00
Ieņēmumu pārsniegums - EUR 494 440,00
Apstiprināt 2019.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālā

budžeta izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - EUR 103 651,00
Izdevumi - EUR 178 217,00
Ieņēmumu deficīts – EUR 74 565,00
Apstiprināt 2019.gada Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu

budžeta izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - EUR 981,00
Izdevumi - EUR 1286,00
Ieņēmumu deficīts – EUR 305,00
Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4298 005 0187,

kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099,
kurš atrodas “Griezes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību
3.61 ha, par augstāko piedāvāto cenu 6100 EUR bez pievienotas
vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma līgumu ar P. Z., p.k. dzēsts.

Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4256 011 0096,
kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 011
0096, kurš atrodas “Roci 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar platību 0,5864 ha, par augstāko piedāvāto cenu 3100,00
EUR bez pievienotas vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma līgumu
ar R. D., p.k. dzēsts.

Noslēgt līgumu par bezatlīdzības brīvprātīgā darba veikšanu,
veicot brīvprātīgo darbu – sabiedriskās kārtības uzturēšanu
Jaunpiebalgas novada pašvaldības teritorijā ar Raimondu
Kalašinski.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības
iestāžu izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2020.gada 1.janvāri
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas novada
domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma “Lejas Pūķi”,
kadastra Nr.4256 008 0036, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 008 0036, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, iz-
veidojot jaunu nekustamo īpašumu.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu, pārkārtojot zemes vienību
robežas ar mērķi lauksaimniecības zemju atdalīšana no meža
zemes nekustamā īpašuma “Kalna Ķenci”, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 4298 002 0001 un 4298 002 0002 un
nekustamā  īpašuma “Vecurles” zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 4298 002 0089 un 4298 002 0090, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu, pārkārtojot zemes vienību
robežas ar mērķi racionālāk apsaimniekot zemi pie ēkām,
neveidojot jaunu īpašumu īpašumos “Lejas Ormaņi” un “Vecormaņi”,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļauju atsavināt pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā esošu
īpašumu Gaujas iela 15B, kadastra Nr.4256 006 0401, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts - 0,8097 ha platībā, tajā skaitā zeme zem ceļa
0,0180 ha, pārējā zeme 0,7697 ha, zeme zem ūdeņiem 0,0220, ar
mērķi auto stāvlaukuma uzturēšanai. Veikt zemes gabala vērtēšanu.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Tīrumviekšeles”
ar kadastra numuru 4256 009 0054, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4256 009 0054 – 19,7 ha platībā sadalīšanai, atdalot zemes gabalu
apmēram 2,0 ha platībā, uz kura atrodas mājīpašums
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“Tīrumviekšeles”, atlikušai zemei nosaukums
“Viekšelītes”.

Apstiprināt nolikumu “Par finansiālo atbalstu spor-
tistiem un sporta komandām Jaunpiebalgas novadā”.

Slēgt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256
011 0032 (turpmāk – zemesgabals), kurš atrodas
“Dārza Roci”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
LV-4125, ar kopējo platību 0,6846 ha un uz kuru
īpašuma tiesības nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas
Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000391069, Jaunpiebalgas novada domei, nomas
līgumu par U. R., personas kods dzēsts, J. J., personas
kods dzēsts un I. K., personas kods dzēsts, tiesiskajā
valdījumā esošo būvju – dzīvojamā māja (triju un
vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa) ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 011 0032 001, kura atrodas
“Dārza Roci”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
LV-4125 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4256
011 0032 002, kura atrodas “Dārza Roci”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, apsaimniekošanai
un uzturēšanai atbilstoši zemes robežu plānam, kurš
izgatavots 2007.gada 27.jūnijā ar nomas līguma
termiņu līdz 2029.gada 31.decembri.

2020. gada 27. janvāra novada
domes sēdē nolemts

Noteikt J. I. B., personas kods dzēsts, rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību limitu – 30 metru tīklu.

Apstiprināt projekta konkursa „Biznesa ideju
konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Jaunpiebalgas novadā” nolikumu.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles

komisijai organizēt atkārtotu (otru) nekustamā
īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0423, kurš atrodas Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., izsoli. Apstiprināt
atkārtotās izsoles sākumcenu 1420,00 EUR (viens
tūkstotis četri simti divdesmit euro).

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt atkārtotu (otru) nekustamā
īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0424, kurš atrodas Pureņu iela 7,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sākumcenu
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt atkārtotu (otru) nekustamā īpašuma
– zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425,
kurš atrodas Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., izsoli. Apstiprināt atkārtotās
izsoles sākumcenu 1396,00 EUR (viens tūkstotis trīs
simti deviņdesmit seši euro).

Jaunpiebalgas vidusskolas amata vienību sarakstos
un tarifikācijā no pašvaldības finansējuma iekļaut
jaunu amata vienību - speciālās izglītības skolotājs ar
2020.gada 1.februāri.

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2020.gada 27.janvāra saistošos noteikumus Nr.1
„Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un zie-
dojumu budžets 2020.gadam”.

Apstiprināt finansiālo atbalstu novada sportistei V.
S., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, 1515 EUR (viens
tūkstotis pieci simti piecpadsmit euro) apmērā. Apstiprināt
finansiālo atbalstu V. E., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts,
1000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Jau iepriekšējos avīzes numuros runājām par
šī gada budžeta veidošu, janvārī tas ir pieņemts.
Vai būtu vēl kas piebilstams?

Jā, šī gada budžets ir pieņemts. Ņemot vērā, ka
mums kontā ir uzkrājums, budžeta veidošanas  procesā
izskatījām arī labu priekšlikumu par to, ka Piebalgas
skolas ēku varētu pārbūvēt par sociālās aprūpes
iestādi. Savelkot jostas, šo jautājumu varētu divos
gados atrisināt, izveidojot pansionātu līdz 55 vietām,
arī radītu darba vietas apkalpojošajam personālam
(līdz 25 cilvēki). Tomēr deputātu vairākums šo domu
noraidīja un no tā arī atteicāmies. Deputātos bažas
radīja tas, vai būs piepildījums, vai būs, kas strādā
šādā iestādē, kā arī, cik izmaksās uzturēšana un būv-
niecība. Līdz ar to plānojam lietas, kuras vairāk
vajadzīgas ikdienā – ceļu remonti, asfalts uz sākumskolu,
trotuārs, vidusskolas apkures sistēmas nomaiņa un citi
mazāki darbi. Skatīsimies, ko varam izdarīt šogad, ko –
nākamgad. Pēc plānotās novadu reformas būsim
nomale, tādi līdzekļi kā tagad vairs nebūs pieejami. Arī
deputātu vairākums būs no pilsētām un to tuvumā
esošām teritorijām ar visām no tā izrietošajām sekām.

7.februārī piedalījos kārtējā Saeimas Administratīvi
teritoriālās reformas komisijas sēdē – šajā reizē uz iz-
skatīšanu bija uzaicināti daļa no Vidzemes novadiem,
Ogre, Ventspils pilsēta un novads. Karstās diskusijās
dažādu argumentu un viedokļu, arī ļoti reālu un sap -
rātīgu priekšlikumu, vērtēšanā pagāja vairāk nekā
piecas stundas, bet, kad komisijas vadītājs aicināja

balsot – visi balsojumi bija kā paredzēts VARAM un
ministra J. Pūces piedāvātajā variantā. Visos gadījumos
“par” reformu piedāvātajā variantā balsoja Attīstībai/Par!,
KPV LV, Vienotības  un Nacionālās apvienības
pārstāvji komisijā, atturējās JKP pārstāvis un pret
bija ZZS un Saskaņas deputāti.

Vai šī gada siltā ziema, tas, ka nav jātīra
sniegs, ļauj pašvaldībai ietaupīt kādus līdzekļus,
kurus var ieguldīt ceļu remontā?

Ietaupījums, protams, ir, taču ziema vēl nav
beigusies, var būt visādi. Šoziem esam centušies ceļus
greiderēt, kas arī rada izdevumus. Plānojot budžetu,
domājām vairākos ceļos remontēt atsevišķus posmus,
kas ir patiešām kritiski – rokot grāvjus, noprofilējot
virsmu, atjaunojot virsmas grants segumu. Līdzīgi
darījām arī pagājušajā gadā Kaņepu un Rocu ceļā.
Tuvākajās dienās tiks izsludināts iepirkums apjomā
līdz 4000 kubikmetru seguma materiāla ar piegādi,
iestrādi un nepieciešamajās vietās grāvju rakšanu.

Runājot par valsts ceļiem, tad jā, “Latvijas Valsts
ceļi” apgalvo, ka šoziem ietaupītos līdzekļus izlietos
vasarā ceļu remontiem. Pašās janvāra beigās piedalījos
Vidzemes plānošanas reģiona sanāksmē, kurā ieradās
arī Satiksmes ministrs un stāstīja par gaišajiem
nākotnes plāniem līdz pat 2040. gadam, prezentēja,
kādas ātrgaitas maģistrāles Latvijā tiks būvētas gal-
venajos virzienos. Savukārt uz jautājumu par finan-
sējumu šādiem lieliem projektiem, atbildēja, ka
nauda sanāks, saliekot kopā visus pieejamos līdzekļus

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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no dažādiem avotiem. Es biju sagatavojis bildes no
janvāra pēdējās nedēļas par to, kāds tad izskatījās
Abrupes – Zosēnu ceļš šoziem, kad nav sasaluma un
sniega. Jautāju, vai tad mums laukos nebūtu laiks
veikt vienkāršus daudzus gadus solīta kritiskā ceļa
stāvokļa uzlabojuma darbus, atbildi nesaņēmu. Bija
ilgstoša klusuma pauze. Bildes gan ministra kungam
atstāju. Nevienam nepatīk, ja uzdod šādus nesvarīgus
jautājumus. Jācer, ka varbūt kādā vietā kaut nelielu
grants daudzumu uzbērs.

No 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā Rīgā
risinājās 27. starptautiskā tūrisma izstāde – ga-
datirgus “Balttour 2020”. Tajā piedalījās arī
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novads.

Jāteic paldies Jānim Ronim par viņa uzņēmību!
Mums izdevās kopīgi vienoties par šo projektu, infor-
mācija tika piedāvāta, jācer, ka piesaistīsim daudzus
interesentus ar mūsu skaisto Piebalgas apkārtni. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Norisināsies lauku
apsekošanas darbi
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras dar-

binieki laika periodā no 2020. gada marta līdz
decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000
sagatavošanu Jaunpiebalgas novada teritorijai, tas
nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā
(skatiet lauka apsekošanas shēmu).  

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts
pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās infor-

mācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9.
jūlija noteikumos Nr.384   „Latvijas Ģeotelpiskās in-
formācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām
un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotel-
piskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko
informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un to-
pogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2
000 ietvaros. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.
panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tie-
siskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un
kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā
vai pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras
nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās
notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām,
kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura
zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros
lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku
sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un
precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem
un situācijai apvidū.

2.  Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri
saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc ae-
rofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot.
Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt
veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem
instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām
un objektiem.

4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu
fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa
kuģis - drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu
novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta
vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv 

Lauku ziņas

Seminārs lauksaimniekiem
2020. gada 20. februārī plkst. 10.00 Cēsīs,

Bērzaines ielā 5, notiks seminārs “Garšīgu un
veselīgu tomātu audzēšana no sēkliņas līdz ražas no-
vākšanai”. Savās zināšanās un pieredzē dalīsies Elga
Bražūne, dārzniecības “Neslinko” vadītāja ar 40 gadu
pieredzi tomātu audzēšanā. Visu semināra laiku būs
iespēja iegādāties dārzeņu sēklas no dārzniecības
“Neslinko”. 

Dalības maksa: 7.00 EUR

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 17. februārim pie SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” uz-
ņēmējdarbības konsultantes Z. Zirnes, tālr. 26360434,
e pasts – zane.zirne@llkc.lv

Seminārs meža īpašniekiem
Jaunpiebalgas novada domē
2020. gada 28. februārī plkst. 10.45 Jaunpiebalgas

novada domes zālē notiks seminārs par meža resursu

Attēlā: lauka apsekošanas shēma 2020.gadam.



5

ilgtspējīgu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību un
meža produktivitāti. Seminārs notiks Latvijas Valsts
mežu programmas 2020.gadam ietvaros.

Semināra darba kārtība:
1. Latvijas Meža Programma 2020 Filma: “Valsts

un Īpašums. Cilvēks un Sabiedrība”. Lektors: Latvijas
Meža Programmas vadītājs Māris Liopa.

2. Meža resursu ilgtspējīga izmantošana. Dabas
aizsardzības prasības Latvijā un tautsaimniecības at-
tīstības nosacījumi. Lektors: Latvijas Mežu sertifikācijas
padomes priekšsēdētājs Māris Liopa.

3. Bioloģiskā daudzveidība meža ekosistēmās.
Problēmas un risinājumi. Lektore: LLU MF Mežkopības
katedras pētniece Dr.silv. Līga Liepa.

4. Meža atjaunošana un ieaudzēšana - produktivitātes
saglabāšanai un veicināšanai. Lektors: LVMI Silava
vadošā pētniece. Dr.silv. Dagnija Lazdiņa.

Seminārs ir bezmaksas.
Informācija un pieteikšanās: Jaunpiebalgas novada

domē pie lauksaimniecības organizatores L. Zariņas
pa tālruni 29131170, Latvijas Mežu sertifikācijas pa-
domes priekšsēdētāja M. Liopa pa tālruni 25414008
vai birojs@lmsp.lv

Gada ienākumu deklarāciju
iesniegšana

2020. gada 12.martā no plkst.10.00 Jaunpiebalgas
novada domē lauksaimniecības organizatores kabinetā
saimnieciskās darbības veicējiem būs iespēja sagatavot
un iesniegt elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS)
gada ienākumu deklarācijas par gūtajiem ienākumiem
2019.gadā. Konsultācijas sniegs SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra” grāmatvedības kon-
sultante. Iepriekšēja pieteikšanās pie lauksaimniecības
organizatores L. Zariņas, tālr. 29131170, e pasts –
lolita.zarina@llkc.lv

Seminārs biškopjiem
2020. gada 13.martā plkst. 13.00 Jaunpiebalgas

novada domes zālē notiks informatīvais seminārs biš-
kopjiem “Aktualitātes biškopībā”. Semināru vadīs
Latvijas Biškopības biedrības lektors Guntars Melnis.

Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot vai rakstot SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” uz-
ņēmējdarbības konsultantei Z. Zirnei, tālr. 26360434,
e pasts – zane.zirne@llkc.lv, vai pie lauksaimniecības
organizatores L. Zariņas T:29131170, e pasts –
lolita.zarina@llkc.lv

Seminārs lauksaimniekiem,
uzņēmējiem

2020. gada 19. martā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas
novada domes zālē notiks informatīvais seminārs
“Aktualitātes lauku uzņēmējiem”.

Programmā paredzēts:
l Jaunpiebalgas novada aktualitātes un aktualitātes

lauku attīstībā 2020. gadā.
l Aktualitātes platību maksājumos un investīciju

pasākumos 2020. gadā.

l Ieteikumi un aktualitātes platību maksājumu sa-
ņēmējiem prasību ievērošanā.

l SIA LLKC aktualitātes; Cēsu konsultāciju biroja
piedāvājumi lauksaimniekiem/lauku uzņēmējiem;
«Novada garša» katalogs un tā piedāvātās iespējas;
aktualitātes grāmatvedībā 2020. gadā.

l Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā.
l Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem 2020.

gadā.
l Finanšu institūcijas ALTUM aktuālais atbalsts

lauksaimniekiem/lauku uzņēmējiem 2020. gadā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie uzņēmējdarbības kon-

sultantes Z. Zirnes, tālr. 26360434 vai pie lauksaim-
niecības organizatores L. Zariņas T:29131170

Par projekta konkursu 
„Biznesa ideju konkurss

komercdarbības uzsākšanai
vai attīstībai 

Jaunpiebalgas novadā”
Ar 2020.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.21

(Protokols Nr. 3; 2§) ir apstiprināts projektu konkursa
„Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai
vai attīstībai Jaunpiebalgas novadā” nolikums. 

Biznesa ideju konkursa mērķis ir veicināt uzņēmēj-
darbības attīstību Jaunpiebalgas novadā, tādā veidā
rosinot Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus savas uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai vai esošās uzņēmējdarbības
attīstībai.

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums
3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi). Projekta
realizācijas laiks noteikts līdz kalendārā gada 15.de-
cembrim. 

Pieteikumu iesniegšana no 2020. gada 1.aprīļa
līdz 2020.gada 30. aprīlim plkst. 16.00.

Esošos un topošos uzņēmējus aicinu iepazīties ar
konkursa nolikumu Jaunpiebalgas novada domes
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv vai pie lauksaimniecības
organizatores L. Zariņas. 

Lauku atbalsta dienestā 
darbu sāk virtuālā asistente

IEVA
No 2020. gada 27.janvāra dienestā darbu ir

uzsākusi virtuālā asistente Ieva. Ieva - tā ir Ieinteresēta
Elektroniska Virtuālā Asistente, kuras uzdevums ir
palīdzēt klientiem atrast atbildes uz neskaidrajiem
jautājumiem jebkurā diennakts laikā. Ieva sniedz in-
formāciju par to, kā var kļūt par dienesta klientu, kā
arī atbildes uz noteiktiem jautājumiem par platību
maksājumiem, piemēram, kādus maksājumus var sa-
ņemt par sakoptu zemi, cik lielas ir maksājumu
likmes un citiem. Šobrīd Ieva spēj sniegt vairāk nekā
400 dažādas atbildes. Ieva ātri mācās, tāpēc katru
dienu pieaugs to jautājumu loks, par kuriem virtuālā
asistente būs informēta. Šobrīd Ieva vēl darbojas testa
režīmā, tāpēc ne vienmēr varēs izskaidrot mūsu
klientiem visu nepieciešamo informāciju.
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Informācija no
Lauksaimniecības

datu centra

Novietņu infrastruktūras anketu
iesniegšanas termiņš tiek pagarināts

līdz 01.03.2020.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26.

marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmē-
šanas kārtība”, līdz 2020. gada 1. martam ir jāsniedz
Lauksaimniecības datu centram (LDC) informācija
par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu
uzglabāšanas veidu novietnē pēc stāvokļa uz 2020.
gada 1. janvāri.

Informācijas iesniegšana ir obligāta par šādām
dzīvnieku sugām un minimālo skaitu: liellopi – no
pirmā dzīvnieka, aitas un kazas – kopskaitā no 5 dzīv-
niekiem; zirgi – no 5 dzīvniekiem; mājputni – no 10
putniem; cūkas – no 1 sivēnmātes, pārējās cūkas – no
3 dzīvniekiem.

Neskaidrību gadījumā konsultācijas pa tālruņiem:
67095069, 67095057, 67027240, tuvākajā LDC reģionā,
pie speciālistiem, kuri apmācīti Novietņu infrastruktūras
un kūtsmēslu krātuves anketu aizpildei. Konsultācijas
ir iespējams saņemt arī Cēsīs, Bērzaines ielā 5 pie SIA
“Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra”
lopkopības speciālistes Andras Seredinas, tālrunis
26171795, e pasts andra.seredina@llkc.lv

Pieredzes brauciens uz
Austriju

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” LAP 2014. - 2020. apakšpasākuma “Saimniecību
un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros no
2020.gada 20.aprīļa līdz 2020.gada 23.aprīlim organizē
pieredzes braucienu uz Austriju.

Apmeklējuma tēma: Mājražotāju produkcijas un
nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas,
ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. 

Programmā ir paredzēts apmeklēt vairākas bioloģiskās
saimniecības, tikties ar Riegersburg organizācijas
pārstāvi, iepazīšanās ar pašvaldības Stīrijas Vulkānzemes
priekšsēdētaja Jozefa Obera prezentāciju par reģionu,
sadarbības veidošanu ar vietējiem pārtikas ražotājiem,
vietējās produkcijas noieta veicināšanu, mājražotāju
dalību īsās piegādes ķēdēs, sadarbību.

Braucienā iekļauts: autobuss transfērs no/uz lidostu,
lidošana, apdrošināšana, tulks, gids, ekskursijas
saim niecībās, degustācijas, ēdināšana, viesnīca utt.

Vietu skaits ierobežots. 
Pieteikšanās pie Daces Kalniņas, tālrunis 28381477;

paredzēts līdzmaksājums.
Informācija sagatavota, pamatojoties uz SIA “Latvijas

Lauku konsultāciju un izglītības centra”, Zemkopības
ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un
Lauksaimniecības datu centra publicēto informāciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Tālr. 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Pašvaldību atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmums SIA “ZAAO”
(ZAAO) atgādina, ka Jaunpiebalgā,
Br. Kaudzīšu ielā 9, atrodas EKO
laukums jeb šķiroto atkritumu pie-
ņemšanas laukums. EKO laukuma
pakalpojumi kļūst arvien populārāki,
gada laikā apmeklētāju skaits pie-
audzis par 25 procentiem.

Visbiežāk uz EKO laukumu ie-
dzīvotāji nogādā jaukto iepakojumu
– makulatūru, metālu, dažādus
pārstrādei derīgus polimēra izstrā-

dājumus. Arī stikla burkas un pu-
deles bieži tiek atpazītas kā pār-
strādei derīgas un nodotas EKO
laukumos. Arvien populārāk kļūst
uz EKO laukumu bez maksas no-
gādāt nolietotu sadzīves elektro-
tehniku.

EKO laukumā bez maksas no
privātpersonām pieņem pudeļu un
burku stiklu, papīru, kartonu, po-
lietilēna izstrādājumus – pārtikas,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas ie-
pakojumam izmantotas pudeles,
kannas (ar apzīmējumu LDPE un
HDPE), PET dzērienu pudeles, me-
tālu, visa veida nolietotu, neizjauktu
vai neizkomplektētu sadzīves elek-
trotehniku, luminiscentās spuldzes,
baterijas, akumulatorus, koka pa-
letes, logu stiklu un lietošanai
derīgus apavus. Ierobežotā dau-
dzumā bez maksas iespējams nodot
arī krāsu bundžas (10 l no māj-
saimniecības gadā), riepas (4 gab.
no fiziskas personas gada laikā). 

EKO laukuma pakalpojumus ai-

cinām izmantot arī juridiskām per-
sonām, kuras neizmanto ZAAO pa-
kalpojumu materiālu savākšanai
no uzņēmuma teritorijas. Plašāku
informāciju iespējams uzzināt uz-
ņēmuma mājas lapā www.zaao.lv,
pie EKO laukuma pārziņa vai sazi-
noties telefoniski ar klientu apkal-
pošanas speciālistiem pa tālruni
64281250.

Jaunpiebalgas 
EKO laukuma darba laiks:

P: 10 - 14
O: 10 - 14
T:  slēgts
C: 15 - 19
P: 14 - 18
S: 10 - 14
Sv:  slēgts

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību

speciāliste

Jaunpiebalgas EKO laukumā pieejamie
pakalpojumi
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Interneta vietnes Historia.lv krājumu papildina
Latvijas brīvvalsts laika Jaunpiebalgas 

un jaunpiebaldzēnu attēli fotogrāfa 
Artūra Dulbes uzņēmumos

Apvienoto novadu Latviešu valodas un litera-
tūras 8.- 9. klašu olimpiādē piedalījās:

Dagnija Novicka (8.kl.) – 1. vieta, Ance Liliāna
Lazdiņa (8.kl.) – 3. vieta, Ance Rutka (8.kl.).
Skolotāja J. Glāzere.

Elīna Zariņa (9.kl.), Annija Bedeice (9.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Apvienoto novadu fizikas olimpiādē piedalījās:
Kate Katerīna Ruņģe (9.kl.) – atzinība, Ēriks

Ralfs Blaubergs (10.kl.), Ance Urbāne (10.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) – atzinība, Adrians
Vīķelis (11.kl.). Skolotāja L. Lorence.

Apvienoto novadu 9. 12.klašu matemātikas
olimpiādē piedalījās:

Kate Katerīna Ruņģe (9.kl.). Skolotāja I. Bērziņa.
Ance Urbāne (10.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs

(10.kl.), Aleksandrs Grigorjevs, Adrians Vīķelis,
Lotārs Jānis Dzenža, Anna Marija Kārkliņa (visi
11.kl.), Nora Marija Misiņa (12.kl.). Skolotāja R.
Jaksta.

                                
Apvienoto novadu ekonomikas olimpiādē pie-

dalījās:
Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) – 1.vieta, Krista

Marta Kundrate (11.kl.) – 2.vieta, Anna Marija
Kārkliņa (11.kl.) – atzinība, Samanta Terēze
Spirģe (11.kl.). Skolotāja A. Kučinska.

Valsts bioloģijas olimpiādē piedalījās:
Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.). Skolotāja D.

Rubene.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā vidusskolā

Skolas ziòas

Latvijas vēstures materiālu brīv-
pieejas krātuves un novadpētniecības
platformas Historia.lv attēlu sadaļa,
sadarbībā ar Jaunpiebalgas novad-
pētniecības muzeju un Jaunpiebalgas
vidusskolu, papildināta ar fotogrāfa
Artūra Dulbes (1883 –1971) atstāto,
20. gs. 20.–30. gados tapušo kultūr-
vēsturisko mantojumu foto -
grāfijās. Historia.lv attēlu galerijās
publicēti gandrīz 700 fotogrāfa uz-
ņēmumi, kuros redzami jaunpie-
baldzēni darbā, atpūtā un svētkos
pirms gandrīz 100 gadiem.

Jaunpiebalgas muzejā atrodas
750 A. Dulbes uzņēmumu oriģināli,

bet no dažādiem avotiem ieske nētas
ir aptuveni tikpat daudz fotogrāfiju.
Cēsu vēstures muzejā ap zinātas 50
Artūra Dulbes fotogrāfijas.

Historia.lv Artūra Dulbes attēlu
galerijās publicēti gandrīz 700
uzņēmumi.

Publicētās fotogrāfijas Historia.lv
ievietotas Jaunpiebalgas vidus -
skolas 11. klases skolnieces
Kristas Martas Kundrates zi -
nātniskā pētniecības darba
ietvaros. Skolotājas un novad -
pētniecības muzeja vadītājas
Vēsmas Johansones rosināta,
Krista izvēlējās pētīt fotogrāfa
Artūra Dulbes radošo darbību.
Darba tēmas izvēli noteica šādi
apsvērumi: 1) fotogrāfs Artūrs
Dulbe ir novadnieks (jaunpie -
baldzēns); 2) fotogrāfiju daudz veidība
(saimnieciskā dzīve, kultūra, daba,
jaunpiebaldzēni sadzīvē, darbā,
atpūtā, kultūras pasākumos); 3)
Jaunpiebalgas novadpētniecības
muzeja krājuma pašreizējā nepie -
ejamība attālinātiem lietotājiem; 4)
darba rezultātā pirmo reizi ap kopojoši
raksturots fotogrāfa veikums.

Plašais Historia.lv ievietoto A.
Dulbes fotogrāfiju klāsts anotēts,
pievienojot ziņas no Jaunpiebalgas
novadpētniecības muzejam dāvi -
nātajām atmiņām un citiem

materiāliem. Tomēr ne visi pub -
licētajos uzņēmumos redzamie
cilvēki ir zināmi – daudzām foto -
grāfijām pievienotais pa skaidro jums
– “neatpazīts” – norāda, ka par tām
zināms vien tas, ka attēlu uzņēmis
Artūrs Dulbe. Tāpēc esošie un bijušie
jaunpiebaldzēni, kuri atpazīst kādā
uzņēmumā redzamos ļaudis, aicināti
papildināt Historia.lv ievietoto A.
Dulbes fotogrāfiju anotācijas.

Valters Grīviņš
Latvijas vēstures materiālu 

brīvpieejas krātuves un 
novadpētniecības platformas

Historia.lv redaktors
tel. 29151826

redakcija@historia.lv
Historia.lv
Facebook:

https://www.facebook.com/Historia
lv-666841223704204/

„Gauja“ Maruta Kažociņa
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Jaunais gads ar lieliskiem
panākumiem ir iesācies

Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolā!

23. janvārī flautistes Katrīna Eihentāle (2. flautas
klase), Kristiāna Kažociņa (4. flautas klase) un Tīna
Rukmane (5. flautas klase) savu skolu devās pārstāvēt
XXV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, kas norisinājās
no 23. līdz 26. janvārim Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā Rīgā. Konkursā pārliecinoši sevi
parādīja Katrīna, nopelnot Diplomu pikolo flautu
grupā, savukārt Tīna ieguva augsto 3. vietu pikolo
flautu grupā un Diplomu flautu grupā! Abām
meitenēm būs lieliska iespēja 1. martā spēlēt konkursa
apbalvošanas koncertā “Bravo - bravissimo” Latvijas
Universitātes Lielajā aulā. 

Šogad konkurss tika rīkots par godu Ludviga van
Bēthovena 250 gadu jubilejai, pulcējot 186 jaunos
mūziķus no 52 Latvijas mūzikas skolām un mūzikas vi-
dusskolām. Gūtie iespaidi un pieredze, meitenēm uz-
stājoties uz skaistās un skanīgās skatuves, būs kārtējie
neaizmirstamie mirkļi, kuru kopā piedzīvojām.

Liels paldies mūsu koncertmeistarei Ingai Eihentālei,
kā arī meiteņu ģimenēm!

Sirsnīgi pateicamies mūsu skolas direktorei Aijai Sils!
Paldies sūtam arī mūsu atsaucīgajam šoferītim

Sandim Volmanim un novada pašvaldībai!
Laimīgu un radošu Jauno gadu!

Aija Silakalne
flautas spēles skolotāja 

Attēlā: skolotājas Inga Eihentāle, Aija Silakalne
un audzēknes – Tīna Rukmane, Katrīna Eihentāle un
Kristiāna Kažociņa Pūšaminstrumentu un sitamins-
trumentu izpildītāju konkursā Rīgā.

Jaunpiebaldzēniem sasniegumi
Valsts konkursa 

Stīgu instrumentu spēlē –
ģitāras spēlē II kārtā Cēsīs

2020. gada 28. janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās
ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības ie-
stāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle
- Ģitāras spēle Valsts konkursa II kārta. Ar labiem
panākumiem mūsu skolu pārstāvēja trīs ģitāras
spēles klases audzēkņi:

Mikum Brencim (1. klase) - 3. vieta,
Tomam Zariņam (4. klase) - 3. vieta,
Danielai Bormanei (4. klase) - 2. vieta, izvirzīta uz

III kārtu, Rīgā.
Paldies skolotājam Jānim Žagariņam!

Aija Sils
skolas direktore 

Attēlā: skolotājs Jānis Žagariņš un audzēkņi –
Mikus Brencis, Daniela Bormane un Toms Zariņš
Valsts konkursā stīgu instrumentu spēlē.

Starptautiskais jauno 
pianistu konkurss 

Valmierā
Katru gadu janvārī Valmierā notiek Starptautiskais

jauno pianistu konkurss, kas veltīts skolotājai un
izcilai pianistei Jautrītei Putniņai. No mūsu skolas uz
konkursu devās Rasa Sila (3. klavieru/ērģeļu klase)

Mūzikas un mākslas skolā



9

un Beāte Juraža (5. klavieru klase).  Septembrī, kad
ieminējos par konkursu, vēl nepabeidzot teikto,
dzirdēju pārliecinošu atbildi: ”Jā, mēs braucam!”

Meitenes zina, cik daudz darba un pūļu ir
jāiegulda, lai sasniegtu labus rezultātus – lielākas
programmas, grūtāki uzdevumi,  regulāras uzstāšanās,
programmas atspēlēšanas pedagogiem, draugiem, ve-
cākiem, tāpat jātrenē prasme  uzklausīt kritiku un
izvirzīt sev jaunus mērķus. Rasa mājās atveda
atzinību, bet Beāte - III vietu. Lielu paldies gribu
pateikt Rasas un Beātes ģimenēm - par atsaucību, at-
balstu un līdzās būšanu!   

Skolotāja Inga Eihentāle

Attēlā: Rasa Sila un Beāte Juraža jauno pianistu
konkursā.

No 31.janvāra līdz 2.februārim Ķīpsalā notika 27.
starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus “Balttour
2020”, kas pulcēja 850 dažādu pasaules valstu
tūrisma uzņēmumus un pašvaldības, tajā skaitā arī
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas novadus un “Piebalgas
porcelāna fabriku” ar nosaukumu “Piebalgas ainavu
ceļi.” Atklāt tūrisma iespējas Latvijā un pasaulē, iegā-
dāties ceļojumu un uzzināt par jauniem apskates ob-
jektiem ieradās 28 364 apmeklētāju!

Jaunpiebalga reklamēja jauno bukletu ar tūrisma
piedāvājumiem, Viņķu kalna skatu torni, izstāžu zāli
“Velves”, Ķenci – Dzidru Kuzmani un viņas stāstījumu,
Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski luterisko
baznīcu, Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeju,
izstādi - gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!”, kas šogad
notiks 8.augustā, un tūrisma akciju “Tava diena
Piebalgā”, kas risināsies 2. maijā, velo maršrutus:
Zaļie dzelzceļi - “Greenways” un “Piebalgas ainavas pa
Mērnieku laiku ceļiem”, kas ir apskatāms ar QRkodu.
Piedalījās SIA “Piebalgas alus”, Ineses Iriss Liepiņas
adīšanas darbnīca, Vanagkalns ar distanču slēpojumiem
un laivošanu, “Lielkrūzes” ar Gaujas rūķu piedāvājumu,
Spulgu ciems ar Retro auto apskati, Balto darbu
darbnīcu un jaunlaulāto iesvētību vietu. 

Vecpiebalgas novads piedāvāja savus tūrisma
objektus: “Jāņaskolu”, Brāļu Kaudzīšu “Kalna Kaibēnus”
un Kārļa Skalbes memoriālo muzeju «Saulrieti»,
Dzērbenes radošo māju “Memberi”, “Araisis” aktīvās
atpūtas un vēstures piedzīvojumu pasākumu organi-
zēšanu,  Kino FERMA, atpūtas kompleksu ‘’Chill UP”,
“Gardenia eco” - sveču liešanas darbnīcu, biškopja
Aivara Radziņa darbnīcu, Piebalgas porcelāna fabriku
ar kukaiņu gleznošanas darbnīcu un jaunās izstāžu
galerijas izveidi.

Tematiskajā hallē “Atklāj pasauli!” norisinājās
ceļojumu izpārdošana, kur savus piedāvājumus uz gala-
mērķiem teju 200 valstīs prezentēja lielākās tūrisma
aģentūras un operatori. Izstādē piedalījās vadošie
tūrisma operatori “Tez Tour”, “Novatours”, “Alida Tours”
un “TUI”, kā arī daudzas tūrisma aģentūras, tostarp

“Estravel”, “Latvia Tours”, “Begonija”, “365 brīvdienas”,
“Jēkaba aģentūra” un citas. Izstādē varēja iepazīties ar
kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas tūrisma iespējām,
kā arī ar Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas, Armēnijas,
Uzbekistānas, Ungārijas un citu valstu jaunākajiem un
populārākajiem galamērķiem. “Balttour 2020” varēja
atklāt arī dažādas kultūras, to nacionālos ēdienus,
tērpus, dziesmas, dejas un viesmīlību.

Savukārt tematiskajā hallē “Apceļo Latviju!” apmeklētāji
varēja uzzināt par jaunākajiem apskates objektiem
visos Latvijas reģionos. Dalībnieki no Zemgales,
Vidzemes, Latgales un Kurzemes bija sagatavojuši inte-
resantus tūrisma maršrutus, dažādas radošās darbnīcas,
aktivitātes un cienastus! Apmeklētāji varēja aplūkot
Rīgas Motormuzeja jaunāko eksponātu no topošās
izstādes, izmēģināt viduslaiku cīņu rīkus Kokneses ek-
spozīcijā, iepazīt Ogres jauno audio gidu, nosūtīt mīlas
pastu Ventspils ekspozīcijā, uzzināt par piļu un muižu
maršrutu un citiem lieliskiem jaunumiem Latvijā. 

Piebaldzēni piedalījās ar jauna velo maršruta pie-
dāvājumu “Piebalgas ainavas pa Mērnieku laiku

SLĀTAVA UN ČANGALIENA
pirmo reizi kopā starptautiskajā tūrisma

izstādē - gadatirgū “Balttour 2020”
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ceļiem”, kur “Velo osta” Eduards Vīķelis bija restaurējis
un sagatavojis braukšanai riteni “Erenpreiss”. Izstādes
noformējuma koncepcija bija “Piebalgas ainavu ceļi”.

Koka guļbūves mājas stūri un niedru jumtu salika
mākslinieki Aldis Duļbinskis un Aigars Lenkevičs,
materiālus sarūpēja Kristaps Dravants, konstrukciju
salika un izjauca Sandis Volmanis, paldies viņiem par
darbu! Akcents tika likts uz robežstabu, kur  atzīmētas
robežu puses: Slātava un Čangaliena ar Piebalgas
porcelāna cepurīti uz staba un jaunā tūrisma maršruta
QRkoda iestrādi uz porcelāna. Tika rādīts video rullis,
kurš atspoguļoja tūrisma maršrutus, abas Piebalgas
un Piebalgas porcelāna fabriku.

Trīs dienās apmeklētājus priecēja arī iemīļotais
mājražotāju gadatirgus. Turklāt uz lielās skatuves
norisinājās daudzveidīga pasākumu programma un
īpaši koncerti.

Paldies visiem dalībniekiem un sadarbības partneriem,
kas piedalījās izstādē! Esmu gandarīta, ka mums
izdevās būt kopā - Jaunpiebalgai un Vecpiebalgai ar
vienotu nosaukumu Piebalga un  “Piebalgas ainavu
ceļi”. 

Nākamā izstāde norisināsies Valmierā „Uzņēmēju
dienās Vidzemē 2020”, kas norisināsies 22. – 23.
maijā. Aicinu visus Jaunpiebalgas ar tūrismu saistītos
uzņēmējus  būt aktīviem un piedalīties šajā izstādē!

Ilze Prūse
tūrisma speciāliste  

Skanuļi
“Skanuļu” māju puduris atrodas pagasta nozīmes

ceļa Priede – Rempi labajā pusē 5 km no Kļaviņu mā-
jām.

Lai aizsargātos no asiem vējiem, mājas ieskāvusi
egļu stādījumu rinda, kas līdz šai dienai gan vairs
tikai nojaušama.

“Skanuļu” mājas kādreiz sastāvējušas no četrām
saimniecībām – “Jaunskanuļiem”, “Tīrumskanuļiem”,
“Meža Skanuļiem” un “Skanuļiem”.

“Jaunskanuļi”

Dzīvojamās ēkas pamatakmenī iekaltais gada
skaitlis liecina, ka šīs mājas celtas 1888.gadā.

Skolotājs Pēteris Pikurs savā laikā veicis pierakstus
par senām piebaldzēnu sētām, un viņš raksta:
“Lielākā no mājām “Jaunskanuļi” pirms 1900.gada
bija viena no lielākajām Jaunpiebalgas pagastā - ap
400 pūrvietu (130 ha) liela. Te tad saimniekoja
Liepiņš. Dēlu viņam nebija, ņēma meitai Latei
iegātni. Tas bija Jurjāns – krodzinieks un lopu
uzpircējs.”1 Pēteris Jurjāns patiešām bijis krodzinieks,
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un abi ar māti saimniekojuši Kalsnavas krogā. Pēc
kāzām Pēteris aizvedis arī Lati uz Kalsnavu, mājās
palicis saimniekot Lates tēvs Liepiņš. Pēc tēva nāves
jaunie Jurjāni “Jaunskanuļu” mājas izrentējuši, bet
paši saimniekojuši Kalsnavas krogā. Kādā reizē
rentnieki, neuzmanīgi rīkojoties, māju nodedzinājuši,
kuras gan paši pēc tam centušies atjaunot.

Jurjānu Pētera un bagātā saimnieka Liepiņa
meitas Lates laulībā dzimuši 7 bērni, divi no tiem
miruši pavisam maziņi.

Kā otrais bērns 1885.gadā piedzima Jānis Eduards.
Jānis strādāja par mežsargu, Tabiņu iecirknī, bija
precējies ar Mariju Zāģeri. Bērnu ģimenē nebija, jo
Marija dzemdībās mira. Jānis miris 1934.gadā. 

Trešais dēls Pēteris Rūdolfs dzimis 1890.gadā.
Pēteris krita kaujā Pilsoņu kara laikā.

Ceturtais dēls Voldemārs dzimis 1894.gadā.
Voldemāram tika atdalīts gabals no “Jaunskanuļu”
zemes, kur uzcēla māju. Jauno īpašumu nosauca
“Mazskanuļi”. Ģimeni Voldemārs nenodibināja,
pusmūža gados smagi un neārstējami saslima un
savu ķermeni pēc nāves novēlēja pētniecībai medicīnas
institūtam. Brāļa meita Velta Voldemāru ap 50. gadu
vidu aizveda uz Piebalgas staciju, un kopš tās dienas,
kad Voldemārs ar vilcienu aizbrauca uz Rīgu, vairāk
neviens par viņu nekādu ziņu nesaņēma.

Lates un Pētera Jurjānu vienīgā meita Matilde
(1891 – 1971) apprecējās ar 24 gadus vecāko
miertiesnesi Miķeli Kalniņu, dzimušu 1867.gadā
Jaunpiebalgas pagasta “Jānēnos”. Miķelis Kalniņš
strādājis par Rīgas apgabaltiesas miertiesnesi no
1921.gada līdz 1935.gadam, kad, sasniedzot maksimālo
vecumu, atbrīvots no Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
miertiesneša amata. Atbrīvojies no darba pienākumu
veikšanas, Miķelis ar sievu Matildi pārceļas uz
dzimtās Jaunpiebalgas “Skanuļiem”, sauktu
“Kalniņmāju”. “Skanuļu” mājas celtas, nojaucot un
pārvedot Matildes brāļa Voldemāra māju “Mazskanuļi”
aptuveni 1930.gadā.

Atgriezies Jaunpiebalgā, Miķelis Kalniņš turpinājis
strādāt par Jaunpiebalgas pagasta goda miertiesnesi,
līdztekus pildījis valdes locekļa pienākumus dažādās
biedrībās: pagasta lauksaimniecības biedrībā, Gaujmalas
piensaimnieku sabiedrībā, pagasta patērētāju biedrībā,
Jaunpiebalgas mednieku biedrībā un Latvijas Sarkanā
Krusta Jaunpiebalgas nodibinājumā. Matildes un
Miķeļa ģimenē 1929.gadā piedzimis dēls Ilmārs –
sportists un pedagogs Cēsu sporta skolā, Cēsu
medicīnas skolā un Raiskuma internātskolā, bijis
tiesnesis slēpošanas un biatlona sacensībās. Pēc
Ilmāra nāves “Skanuļi” ātri vien nonāca pārdošanā,
un tagad šīs mājas iegādājās Daiga Dene, kur dzīvo

kopā ar meitu Katrīnu.
Lates un Pētera vecā-

kais dēls Antons (1883 -
1944) dzima kā vecākais
dēls un mantoja “Jaun -
skanuļu” saim niecību. Ir
pamats domāt, ka Antona
tēvs nācis no slavenās
Jurjānu dzimtas Meņ -
ģeļos. Lilija Dzene savā
grāmatā “Triju aktieru
dzīves savā laikā, savā
dzimtā un arī – teātrī”
raksta: “Apaļīgo māsu

Emīliju (no Maču dzimtas “Dzirkstiņos”) apprecēja
mežsargs no “Skanuļiem”. Antons bija slavenās
Jurjānu dzimtas pārstāvis, atstīgojis līdz Jaunpiebalgai.
Godos mīlēja šmaugi iedzert, braši uzdziedāt un arī
taurē iepūst, jautrā pulkā atkal un atkal pārstāstīdams
visiem acu priekšā redzamo bildi par četriem brāļiem
Jurjāniem - muzikantiem no Ērgļu Meņģeliem”.2

Patiešām, saņemdami Antona
mātes Lates svētību, 1918.gada
26. maijā laulības slēdz Antons
Jurjāns un Emīlija Mača no
“Dzirkstiņiem”.

Valdai Denei, tāpat kā senāk
mājās, uz galda goda vietā stāv
Lates dāvinātā Bībele Antonam
un Emīlijai kāzu dienā ar glītā
kaligrāfiskā rokrakstā ierakstītu
veltījumu: “Savam mīļam dēlam
Antonam Jurjānam un viņa
laulātai draudzenei Emīlijai par
dzīves pamatu un svētību, atce-
roties viņu laulāšanas dienu
26.maiju 1918.g. Dāvina māte,
sirsnīgi mīlēdama un svētīdama savus bērnus.” 

Antona un Emīlijas laulībā dzimuši trīs bērni –
Gaida (1919 - 1994), Velta (1922 – 2009), Pēteris (1920
– 1962), savukārt viņu 8 bērni un 13 mazbērni savas
dzīves un darbagaitas vada Siguldā, Cēsīs, Liezērē,
Anglijā un tepat, Jaunpiebalgā.

Paldies Valdai Denei parstāstījumu un fotogrāfijām!
1  ”Avīze Piebaldzēniem”, 2000. g. oktobris
2 “Triju aktieru dzīves savā laikā , savā dzimtā un arī – teātrī” 29.lpp.

“Tīrumskanuļi”
Skolotājs Pēteris Pikurs raksta: “ “Tīrumskanuļi ap

1890. gadu ir bijusi muižas mežsarga māja. Te
saimniekoja Liepiņš. Ap 1890. gadu te jau bija iepirkta
zemnieku saimniecība. Saimnieko Liepiņa dēls Pēteris.
Viņam trīs meitas: Marija, Liene, Ede. Tās izprecētas:
Liene – “Vecskanuļos” pie Pikura, Marija – “Lejasskanuļos”
pie Lācgalvas un Ede - pie Krēsliņa “Pura Viekšelēs”.
Pēteris nolemj izmantot savas zemes īpatnības. Viņš
ceļ Kieģeļu cepli ar mālu dedzināšanu”.

Apkopoja Maija Ķīķere.

“Jaunskanuļu” mājas 1958.gadā.

Antons Jurjāns (1883 - 1944).

Matilde Kalniņa,
dzim. Jurjāne (1891-
1971).
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Bezmaksas datu bāzes
publiskajās bibliotēkās

Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbojoties
ar starptautisko bezpeļņas organizāciju EIFL,  prog -
rammas «Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotē-
kām» ietvaros piedāvā bibliotēkām bez maksas
izmantot IMF eLibrary datubāzi.

Šī datubāze ir pieejama arī Jaunpiebalgas un
Zosēnu pagasta bibliotēkās. Tā aptver pilnīgu
Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary
Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā eko-
nomika, ekonometrija,   politika, starptautiskās
attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi,
enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu in-
vestīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas,
starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība,
darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības,
nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie
valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c. 

Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā
arī SVF statistikas datubāzēm - šī informācija ir neaiz-
stājama pasaules ekonomikas un politikas procesu
izpētē un analīzē. 

Datubāze piedāvā visjaunākos pētījumus un pār-
skatus.

Datubāzes pieeja: www.elibrary.imf.org
Atgādinu, ka publiskajās bibliotēkās  bez maksas ir

pieejamas arī  šādas datu bāzes:
3 www.letonika.lv atrodama informācija par

Latviju, grāmatas, enciklopēdijas. Ja vēlaties izmantot
attālināti, bibliotekārs iedos paroli piekļuvei no mājas
datora vai viedtālruņa;
3 www.news.lv var izlasīt ap 130 laikrakstus no

90. gadu sākuma līdz jaunākajiem izdevumiem.
Publiskajās bibliotēkās jūs varat izlasīt visus LNB

digitalizētos izdevumus:
3 https://periodika.lndb.lv/
3 https://gramatas.lndb.lv/
3 http://kartes.lnb.lv/
3 www.zudusilatvija.lv u.c.
3Portālā www.filmas.lv varat noskatīties latviešu

animācijas, dokumentālās un mākslas filmas.

Plānotie pasākumi bibliotēkā

3 2. martā plkst. 17.00 visi interesenti aicināti uz
tikšanos domu biedru klubiņā «Teātra afiša».
39. martā plkst. 17.00 lasītāju klubiņa «Lasītprieks»

kārtējā tikšanās. Laipni aicināti visi interesenti!
3 18. februārī plkst.17.00 Enkaustika. Laipni

aicināti visi interesenti. Maksa par iztērētajiem mate-
riāliem (speciālo papīru un vaska krītiņiem)

Vairāk informācijas pa tālr. 64107903; 29230240; 
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Pasākumi notiek Jaunpiebalgas novada domes zālē

- 2.stāvā. Pasākumu laiks var mainīties. Lūdzu,
sekojiet informācijai sociālajos tīklos un afišās!

l 26. februārī Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu
bibliotēkas būs slēgtas - seminārs Cēsīs.

Maza artava Hanzas dienām
Vācijā

Sociālajos tīklos bija ievietota informācija, ka
2020.gadā no 4. līdz 7.jūnijam Brilonā (Vācijā) notiks
starptautiskās Hanzas dienas. To laikā pilsētā tiks

Bibliotēkas ziņas

Ar dienu diena klusi sarunājas,
Zilgs vakars tumsas plaukstas logā liek.
Ir cilvēks cilvēkam kā maza, silta sala,
Kur sirds ar sirdi labestībā tiek…

Cilvēki tiekas dzīves krustcelēs, lai tie paliktu
draugi, lai satiktos domās, sirds siltumā, lai tos
vienotu svētku brīži, lai tie vēlētu viens otram
ikdienas mieru, iztiku, labestību, prieku, dvēseles
siltumu, domu plašumu, un pāri visam veselību,
spēku, enerģiju.

Jaunpiebalga, Čangaliena, Piebalga - dabas
nelutināta Vidzemes vidiene - ar vienmēr vēlākiem
pavasariem, agrākām rudens salnām, dziļākām, auk-
stākām ziemām, ledainiem ceļiem un pakalniem,
skarbiem vējiem Viņķu kalnā un pāri tam, un tāpēc
sacīja mākslas dižvīrs Miesnieks: “Visam vajadzēja
būt stipram.” 

Bet, lai arī cik īsa un cik necik saules pielijusi ir
vasara, piebaldzēnus tā spārno zemes darbam.
Piebalgas kalnājos cilvēku izdzīvei zemes svētība nāk
grūti. Piebalgas zemnieks vienmēr ir bijis smagā ze-
mesdarba veicējs. Bieži vien daba to dāsni neapbalvo.

Grūti nāk brūnais maizes klaips Piebalgas kalnājos.
Ir gājuši gadi, dažādi laika posmi, likumdošanas mai-
nījušās, tikai izdzīves smagums nav vieglinājies, bet
piebaldzēns ir stiprs un sīksts. Viņš kā dadzis pielīp
savai zemei, saviem kalniem, Gaujas krastam, ievziedu
rūgtajam baltumam. Piebalgas puse pievilina arī
ļaudis no citurienes, un viņi ieaug šajā zemē un kļūst
par savējiem. Un tādēļ varam droši teikt:

Lai patika, kas patika,
Piebaldzēni gan patika,
Tie mācēja svētku prieku
Pie sirsnīnas sasildīt.

Sildieties jūs visi šodien kopā ar mums tikšanās
priekā! Un redziet, ka bijām garīgi bagāti senatnē un
esam garīgi bagāti arī šodien – 21. gadsimtā – 

Dod, Dieviņ(i), mūžam būt
Piebaldzēnu dižumam!

Tiem ciemiņiem, kuri šogad gribēs izskatīt,
iemīlēt Piebalgu visa gada garumā!

Ar cieņu – Ķencis (Dzidra Kuzmane)

Te visam jābūt stipram...
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Aktivitātes Zosēnu bibliotēkā, 
noslēdzot iepriekšējo gadu un uzsākot jauno

Kultūras ziņas

uzstādītas īpašas “Sanāksmju teltis” kuras darinātas
no adītiem un tamborētiem kvadrātiem. To diametrs
būs apmēram 4,5 metri un augstumā ap 5 metriem,
katras telts tapšanai plānots izmantot ap 1200 kvad-
rātiņu. Svētku laikā teltīs tiks uzņemti viesi, notiks
viedokļu apmaiņas un diskusijas. 

Sazinoties ar Limbažu Tūrisma centru, četras
Jaunpiebalgas rokdarbnieces iesaistījās šajā akcijā un
aizsūtīja 34 kvadrātiņus, kuri tiks savienoti kopā ar
citu amatnieču darinājumiem.

***
Jaunpiebalgas čaklās rokdarbnieces aicinātas

uz kārtējo vakarēšanu ceturtdien, 20.februārī, plkst.
18.00 Marikas darbnīcā Gaujas ielā 21 (Kroga ēkā,
ieeja no pagalma puses, 2.stāvā). 

Adīsim, tamborēsim, dzersim tēju, cienāsimies ar
līdzi paņemtajiem našķiem, iedvesmosimies, mācī-
simies un ģenerēsim idejas. Tālr. uzziņām: 29230240
(Baiba)

Baiba Logina

2019. gadā Zosēnu bibliotēkā bija 137 aktīvie
lietotāji, no tiem 38 bērni un jaunieši. Gada laikā iz-
sniegtas 1227 grāmatas un 1516 preses izdevumi.
Bērniem un jauniešiem izsniegtas 206 grāmatas.
Iegādātas 137 jaunas grāmatas un saņemti 368 preses
izdevumi.

Bibliotēkā izliktas 18 izstādes rakstniekiem un
dzejniekiem ievērojamās dzīves jubilejās, notikuši 7
pasākumi - radošās darbnīcas.

Gada laikā lasītākās grāmatas ir latviešu autoru
sarakstītās. Daudz lasīti ir kriminālromāni, grāmatas
par vēsturi un piedzīvojumu grāmatas. Ļoti liela
interese ir par romantiskajiem romāniem, jo tie palīdz
atslēgties no ikdienas darbiem un stresa. Bērni un

jaunieši lasījuši skolās uzdoto obligāto literatūru, bet
lielu interesi izrādījuši arī par dažādām piedzīvojumu
grāmatām. 

No radošajām darbnīcām vislielākā interese bijusi
par Daigas vadīto rotu darbnīcu. Arī šogad veidosim
līdzīgas darbnīcas un pasākumus. Mēģināšu piesaistīt
radošus un aktīvus pasniedzējus no pašu pagasta. Ar
skolēniem darboties iespējams tikai brīvlaikos un
svētku dienās.

Paldies visiem čaklajiem lasītājiem un darboties
gribošajiem bērniem! Ceru uz labu sadarbību arī
2020. gadā.

Irene Prīse
Zosēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Attēlā: koru sadziedāšanās koncerts “Nāc, nākdam(i)s, metenīt!”.  (Turpinājums 14. lpp.)
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Nāc, nākdam(i)s,
metenīt!

1.februārī Jaunpiebalgas kultūras namā norisinājās
koru sadziedāšanās koncerts “Nāc, nākdam(i)s,
metenīt!”. Koncerts izskanēja pavasarīgā noskaņā,
vairāk sakarā ar meteņu dienas tuvumu un nedaudz
ironiskā skatījumā uz šī gada ziemu. 

Kopkora daļā tika dziedātas koriem labi zināmas
dziesmas. Īpaši kuplā skaitā bija ieradies jauktais
koris “Līgatne” (diriģenti – Mārcis Katajs un Ilmārs

Seilis). Prieks bija klausīties Amatas novada vīru kori
“Cēsis” (diriģente Marika Slotiņa - Brante) un mūsu
pašu kori “Jaunpiebalga” (diriģenti – Emīls Rusovs un
Māra Vīksna). Lizuma jauktais koris piedalījās kop-
dziesmās. Šoreiz kori varēja paklausīties Rankas
vokālā ansambļa “Menora” (vadītāja Linda Hamfrīsa)
vadītājas komponētās dziesmas.

Īpaši skanīga izvērtās pasākuma otrā daļa, kad
visi kopā izdziedāja ne vienu vien dziesmu. Kā
atzina paši koru dalībnieki, tad tik daudz dziedāts
neesot bijis jau sen.

Mudīte Šnē
kultūras darba organizatore

Jaunpiebalgā 
14. februārī plkst. 19.00 filma “Pilsēta pie upes”.
Režisors: Viesturs Kairišs
Ieejas maksa: 3,00 EUR
Līdz 12 g. v. neiesakām
21. februārī plkst. 13.00 Jaunpiebalgas kultūras namā koncerts «Danču buķete».
Koncertā piedalīsies dejotāji no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Cēsīm, Priekuļiem.
29. februārī plkst. 18.00 Rankas amatierteātra “Rameka” izrāde “Zombijs jeb no Jāņiem līdz

Pēteriem”.
Režisors: J. Daudziņš
Ieejas maksa: 2,00 EUR
6.martā plkst. 19.00 filma “Klases salidojums 2”
Režisors: A. Ēķis
Ieejas maksa: 3,00 EUR
Līdz 16 g. v. neiesakām
7. martā plkst. 19.00 izrāde “Mīlestības vēstules”.
Mīlas stāstu uz skatuves izdzīvos lieliskie aktieri - Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš.
Režisors: P. Gaudiņš
Ieejas maksa: 5,00 EUR
8.martā plkst.13.30 Smiltenes kultūras centrā amatierteātris “Triksteri” piedalīsies Latvijas

amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2019” ar izrādi “Dīvainā misis Sevidža”.
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā

www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā. Tālrunis sīkākai uzziņai – 26449732
(Egita) 26144234 (Mudīte)

Zosēnos
PAVASARA ‘’BIATLONS MELNBĀRŽOS’’
LAIKS – 22. februāris 
CIKOS – plkst. 11.00

l Ja laika apstākļi būs nelabvēlīgi, tad dienu pavadīsim kultūras nama zālē, kur izvērtēsim mūsu pagasta
labāko “GALDA SPĒĻU” spēlētāju. (Novuss, teniss, dambrete, šahs, zolīte)

l Ja vēlme uzspēlēt ZOLĪTI, piesakies pie Inta Skoboļeva un vienosies par spēles laiku.
l Laipni aicināts ikviens interesents, būs spēles gan mazajiem, gan lielajiem, un pats svarīgākais - nav ne-

pieciešamas priekšzināšanas, jo viss tiks iemācīts! Ņemam līdzi draugus, kaimiņus un nekautrējamies nākt
arī vieni, jo kompānija tiks atrasta un garantēts burvīgi pavadīts laiks!

l Biatlonam paņem līdzi slēpes, nūjas, kuras jau savu mūžu nokalpojušas, bet šim notikumam pašā laikā.
Pasākuma atbalstītāji: Jaunpiebalgas novada dome, Zosēnu KS centrs.
Pasākumā laikā tiks fotografēts, ko izmantos publicitātes vajadzībām.

8. marts - pasākums
‘’Jā, Sievietes, Sievietes’’… Diena veselībai, skaistumam. 
Plkst. 13.00 ar muzikālu stāstu ‘’Māsām’’ viesosies dziesminiece Agrita Gruzdiņa.
Seko līdzi reklāmai!

Kultūras pasākumi
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3.aprīlī pirmoreiz Jaunpiebalgas kultūras namā
piestās Prāta spēles Latvijas kauss. Tas ir izklai-
dējošs komandu erudīcijas turnīrs, kurā pārbaudīt
savas zināšanas un vienkārši labi pavadīt laiku ar
draugiem, kolēģiem vai ģimeni. Savu komandu
veidot un piedalīties var jebkurš. Dalība bez
maksas. Piesakies mājaslapā www.prataspeles.lv 

Kā gatavoties spēlei? Nav obligāti no galvas
jāmācās enciklopēdijas. Arī iesāktās un pabeigtās
augstskolas nav būtiskākais rādītājs. Galvenais ir
būt zinātkāram un jebkurās ziņās mēģināt saskatīt
kaut ko interesantu sev. Ja šo degsmi apvieno ar
spēju sarunāties ar komandas biedriem, tad augsti
rezultāti ir garantēti. Prāta spēļu Latvijas kausā
ikviens varēs pārbaudīt savas ģeogrāfijas, vēstures,
politikas, matemātikas zināšanas un neizpaliks
arī jautājumi par aktualitātēm biznesā, tehnoloģijās,
sportā un popkultūrā kā Latvijā, tā citur pasaulē. 

Trīs labākās komandas kvalificēsies reģionā-
lajam pusfinālam, no kura veiksmīgākās piecas
tiksies Lielajā finālā Latvijas dzimšanas dienas
mēnesī novembrī Rīgā. Šobrīd ceļojošā Prāta spēļu
Latvijas kausa trofeja atrodas goda vietā Tukuma
pašvaldībā, bet varbūt šogad tieši tava komanda
uzvarēs finālā un atvedīs Latvijas kausu uz
Jaunpiebalgu. 

Vairāk informācijas par turnīru – www.prataspeles.lv

Piedalies Prāta spēlēs Jaunpiebalgā!

PAZIŅOJUMS

Atbilstoši Jaunpiebalgas novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 13 “Par decentralizētās kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Jaunpiebalgas novadā”, kas izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturtās daļas 5. punktu, 2017.gada 27. jūnija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimnie-
košanu un reģistrēšanu”, tiek rīkota informatīvā
sanāksme, kurā paredzēts informēt iedzīvotājus
par šo noteikumu saturu un darbības principiem.

Sapulces paredzētas:
Jaunpiebalgā - 25.02.2020. plkst. 17.00
Jaunpiebalgas domē, Gaujas ielā 4

Melnbāržos - 26.02.2020. plkst. 17.00 Zosēnu
pagasta pārvaldē, Annas ielā 4 

Sīkāka informācija pie komunālās saimniecības
vadītāja S. Krūmiņa, tel. 29182807

Break Dance nodarbības
bērniem un jauniešiem no 7 gadu vecuma

Jaunpiebalgas kultūras nama zālē
sestdienās plkst. 10.00

22., 29. februārī un
un 7., 14., 21., 28. martā.

Nodarbības vadīs profesionāls deju treneris 
Eduards Ruicis. 

Nodarbības bezmaksas.
Tālrunis sīkākai uzziņai – 26449732 (Egita)
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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”. 

Tāds dīvains klusums
šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā 
sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns 
nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību 
griezt atpakaļ.

Pēc Jaunpiebalgas
Dzimtsarakstu nodaļas 

reģistra datiem
mūžības ceļu gājuši:

Jānis Petrovskis,
Viktorija Smeltere.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību

tuviniekiem!

Lūgums!
Lūdzu pārskatīt un atnest kultūras 

nama inventāru 
(tērpus un citas detaļas), ja jūs vairs neesat 

neviena amatierkolektīva dalībnieki.

Saziņa pa tālruni 26144234 (Mudīte).

No 24.februāra līdz 27. martam
JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS
PASĀKUMS

Par katru savākto 
tonnu makulatūras

klašu skolēni saņems 
dāvanu karti 10, - EUR 

vērtībā kancelejas 
preču iegādei. 

Labākajām skolām - 
naudas balvas 

ekskursijai.
Visaktīvākajam 

skolēnam no izglītības 
iestādes - pārsteiguma balva.

Latvijas Zaļā punkta īpašās balvas aktīvākajām 
izglītības iestādēm.

Makulatūras pieņemšana notiek pie skolotājas 
Lienes Lorences (26356109):

otrdienās no 8.00 līdz 8.30; no 15.20 līdz 17.00,
ceturtdienās un piektdienās no 15.30 līdz 17.00,

pavasara brīvdienās: 19.03.; 20.03. - no 9.00 līdz 13.00.
Lūgums iepriekš piezvanīt!

VEIKSMI ATKRITUMU ŠĶIROŠANĀ!

Slimību profilakses un
kontroles centrs informē, 

ka Jaunpiebalgas novadā 
deklarētiem 

bērniem ir iespēja 
vakcinēties pret 

ērču encefalītu.
Detalizētu informāciju par 
bērnu vakcināciju pret ērču 

encefalītu par valsts budžeta 
līdzekļiem var saņemt 

pie ģimenes ārsta.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
ilgāku laiku vizītei Cēsīs,

no 2020. gada 3. februāra maršruta Nr.6278 
Cēsis – Drusti – Jaunpiebalga autobuss no

Cēsu autoostas izbrauks plkst.14.00 
(līdz šim izbrauca plkst.13.05).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, 

atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem
izsniegtais biļešu skaits. 

Par konstatētiem biļešu tirdzniecības 
pārkāpumiem pasažieri var ziņot 

mūsu kontrolieriem 
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu

vai zvanot pa tālruni 27776621.
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

Skumju brīdī izsakām 
līdzjūtību Artim Belousovam

ar ģimeni, 
pavadot mammīti

mūžībā!

«Dzelmju» mājas 
iedzīvotāji


