
3  (264) 2020. gada marts Jaunpiebalgas novada izdevums

9. martā Latvijas Universitātē notika “Ekselences balvas” pasniegšanas ceremonija labākajiem 
eksakto priekšmetu - bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas - skolotājiem.

Balva tika pasniegta arī Jaunpiebalgas vidusskolas 
bioloģijas skolotājai Daigai Rubenei (otrā no labās).

Foto: Valsts prezidenta kancelejas mājas lapa.
Vairāk par šo notikumu lasiet 9. lpp.!

Marts – sērsnu mēnesis
20. 03. Pavasara sākums plkst. 05. 50.
25. 03. Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena.
29. 03.  plkst. 03. 00 (naktī 

no sestdienas uz 
svētdienu) pāreja 
uz vasaras laiku, 
pulksteņa rādītājus 
pagriežot vienu 
stundu uz priekšu.

Aprīlis – sulu mēnesis
05. 04. Pūpolu svētdiena.
10. 04. Lielā Piektdiena.
12. 04. Pirmās Lieldienas.
13. 04. Otrās Lieldienas.
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- Pārdomas
Kā lielākā daļa cilvēku, arī es

pēc ieilgušā rudens (ziemas?) ar
nepacietību gaidu pavasari, sauli,
siltumu. Sniegpulkstenītes šogad
pasteigušās uzziedēt jau februārī.
Marts parasti atnāk ar dažādām
svētku dienām, tostarp Sieviešu
dienu. Par to gan joprojām nav
vienprātības, jā, ir labi, ja sievieti
ievēro un novērtē ik dienu, taču
šādiem skaistiem svētkiem vienreiz
gadā arī ir vieta un nozīme, tādēļ
ziedi un uzmanības apliecinājumi
ir ļoti būtiski. “Sieviete ir kā
zieds, tikai smaržu pērk veika-
lā… nu, ka sacīt jāsaka,” tā mūsu
Ķencis. 

Līdzās senajiem latviskajiem
marta nosaukumiem - sērsnu jeb
sērksnu mēnesis, baložu mēnesis,
gavēņu mēnesis - un jaunākajam
nosaukumam - pavasara mēnesis
- būtu pamats martu dēvēt arī
par pūpolu mēnesi, atdzimšanas
mēnesi.

Jā, pūpoli, pūpolīši, pūpoliņi,
kā nu katrs tos mīļi saucam.
Apaļie, mīļie, pelēcīgie vai sudra-
bainie. Tie izplata svētku nojautu
un saviļņo dvēseli, atsauc atmiņā
laimīgos bērnības laikus, kad
tētis Pūpolsvētdienas gaidās no
lielā pūpolkoka lauza zariņus ne
tikai pašu priekam, bet ikvienam,
kas tos lūdza. Tas lielais pūpolkoks
netālu no upītes, nez kāds tas ir
tagad?  “Mūsu zemē pūpoli paši
pirmie stāsta par debess atmodu,
par augšāmcelšanos. Dienas vēl
ietinušās ziemas apvalkātajos,
pelēkajos sniega svārkos, kad
pēkšņi tu pacel acis un pamani -
uzzib tīrs sudrabs! Pūpolkoka
šmaugos galotņu zarus sašūpo
vējš, un tie zvidzina priecīgus,
gaišus mirkļus,” tas dzejnieces
Lijas Brīdakas redzējums.

Mainīgs un mānīgs ir marta
mēnesis – marts ir kā vīrietis,
tikai ar sievietes dabu, te raud,
te smejas, te saulīte muguru
glāsta, te ziemeļvējš sniegu bārsta.
Lai mūs ikvienu šis laiks priecē
ar sniegpulkstenīšu balto traus-
lumu, zilo vizbulīšu prieku un arī
dzelteno māllēpīšu saulītēm!

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 17. februāra novada

domes sēdē nolemts
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada

17.februāra saistošos noteikumus Nr.2 “Par grozījumiem „Jaunpiebalgas
novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam” apstip-
rināšanu”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra Nr.4298 900
0011, kurš sastāv no dzīvokļa Nr.3 (telpu grupas kadastra apzīmējums
4298 005 0119 004 003) ar kopējo platību 33,0 m2, ar kopīpašuma domā-
jamām 3300/27130 daļām no būves (kadastra apzīmējums 4298 005 0119
004), ar kopīpašuma domājamām 3300/27130 daļām no būves (kadastra
apzīmējums 4298 005 0119 005), ar kopīpašuma domājamām 3300/27130
daļām no būves (kadastra apzīmējums 4298 005 0119 006), kurš atrodas
„Straumes“ - 3, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4133, nosakot
ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra Nr.4298 900
0009, kurš sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums
4298 003 0161 018 001) ar kopējo platību 50,8 m2, ar kopīpašuma domā-
jamām 508/14182 daļām no būves (kadastra apzīmējums 4298 003 0161
018), ar kopīpašuma domājamām 508/14182 daļām no būves (kadastra
apzīmējums 4298 003 0161 019), kurš atrodas Dzelmes iela 2 - 1,
Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4133, nosakot ieguvēja
izvēli publiskā izsolē.

Izbeigt zemes lietošanas tiesības un zemes nomas līgumu S. E.,
personas kods dzēsts, uz zemes īpašumu ar kadastra Nr.4298 003 0138,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0133 -
1,67 ha platībā, kas sastāv no lauksaimniecībā izmantojamās zemes –
0,51 ha, meža - 0,79 ha un pārējās zemes - 0.37 ha ar nosaukumu
“Dzelmes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 4298 003 0133, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,67 ha, nosakot ieguvēja izvēli publiskā
izsolē.

Apstiprināt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2019.gada
pārskatu.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Sila Jaunzemi” ar
kadastra Nr. 4256 003 0007, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0007 – 14,1 ha
platībā sadalīšanai, atdalot zemes gabalu apmēram 4,1 ha platībā ar
jaunu nosaukumu “Sila Jaunzemi 1”, Jaunpiebalgas pagasts.

Izveidot īpašuma “Tīrumjānēni” zemes vienībā ar kadastra apzīmējums
4256 010 0051, zemes vienības daļas, kas reģistrētas NIVKIS (arī nomas
vajadzībām) noteiktas zemes vienības teritorijas, bet kas nav patstāvīgas
nekustāma īpašuma objekts - zemes vienības daļu “A“ (tai skaitā arī
nomas vajadzībām), ar zemes  lietošanas mērķi – komercdarbības
objektu apbūve (kods 0801) un lietošanas mērķim piekrītošā zemes
platība - 587,1 kvadrātmetrs, un zemes vienības daļu “B“ (tai skaitā arī
nomas vajadzībām), ar zemes lietošanas mērķi – noliktavu apbūve (kods
1002) un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platība -1217,6 kvadrāt-
metri.

Apstiprināt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada
11.oktobrī apstiprinātajos noteikumos „Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

Apstiprināt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada
11.oktobrī apstiprinātajos noteikumos „Jaunpiebalgas novada Zosēnu
pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

Atbrīvot no nodibinājuma „Solis Piebalgā”, reģ. Nr. 40008189235,
valdes locekļa pildīšanas Madaru Intenbergu, personas kods dzēsts,
deklarētā dzīves vieta dzēsts. Iecelt nodibinājuma „Solis Piebalgā” valdes
locekli ar šādām pārstāvniecības pilnvarām: Lolitu Zariņu, personas
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kods dzēsts, deklarētā dzīves dzēsts, tiesības nodibinājumu
pārstāvēt tikai kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes
priekšsēdētāju.

Likvidēt nodibinājumu “Solis Piebalgā”, reģ.
Nr.40008189235.

Atsavināt pašvaldības kustamo mantu (virpa, frēze
(metāla), galdnieka darbagalds (5 gab.), kombinētā
ēvele, lakta, metināšanas taisngriezis, seifs, skrūvspīles
(7 gab.), galda urbis (2 gab.) un virpa), katru
kustamas mantas sarakstā esošo vienību atsevišķi
par brīvu cenu.

Inventāra iztrūkumu par inventāru ar preces Nr.
PRE – 02835 “Plāksnīte no Baltur” 1 gab.; PRE –
02945 “Bikses ar šņorītēm” 2 gab. un PRE – 04558
“Vidzemes (Mores) ņieburi 2 gab.  - par kopējo summu

203.36 EUR atļaut norakstīt. Inventāra iztrūkumu
par inventāru ar preces Nr. PRE – 06618 “13.gs.
Latgales pakavsaktas” 3 gab.; PRE – 01785 “Linu
priekšauti” 1 gab.; PRE – 03525 “Bezroku blūze” 1
gab.; PRE – 04707 “Jostas korim” 3 gab.; PRE – 05377
“Linu krekli sieviešu” 1 gab.; PRE – 06415 “Tautiskie
brunči jauniešu kolektīva” 1 gab. - par kopējo summu
332.64 EUR ieskaitīt Jaunpiebalgas novada domes
kontā.

Īpašumā ar kadastra Nr.4256 002 0101, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086, nav
adresācijas objekts, zemes vienībai apstiprināt nosau-
kumu “Krūzēnu pļava”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Ar Jaunpiebalgas novada domes 27.01.2020. sēdes
lēmumu Nr. 22 “Par nekustamā īpašuma - zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, kurš atrodas
Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par
nenotikušu un atkārtotas (otrās)  izsoles rīkošanu” tika
apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē atkārtotu
(otro) izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0423, kurš atrodas Pureņu ielā 5,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.:

Izsole notiks 2020. gada 3. aprīlī plkst. 10.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2020.gada 2.aprīlim plkst.
14.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1420,00 EUR
(viens tūkstotis četri simti divdesmit euro 00 centi). 

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00
centi).

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

***

Ar Jaunpiebalgas novada domes 27.01.2020. sēdes lē-
mumu Nr.24 “Par nekustamā īpašuma – zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, kurš atrodas
Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par
nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu” tika
apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0425, kurš atrodas Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.:

1. Izsole notiks 2020.gada 3.aprīlī plkst. 11.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 2.aprīlim plkst.
14.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1396,00 EUR
(viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit seši euro 00
centi). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un
00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

***

Ar Jaunpiebalgas novada domes 27.01.2020. sēdes
lēmumu Nr.23 “Par nekustamā īpašuma - zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, kurš
atrodas Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles at-
zīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles
rīkošanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0424, kurš atrodas Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.:

1. Izsole notiks 2020.gada 3.aprīlī plkst. 12.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 2.aprīlim plkst.
14.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1500,00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un
00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

***

Ar Jaunpiebalgas novada domes 17.02.2020. sēdes
lēmumu Nr.30 “Par nekustamā īpašuma dzīvokļa
Nr.1 ar kadastra Nr. 4298 900 0009, Dzelmes iela 2-1,
Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV –
4133, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas novadā
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atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam - dzīvoklimNr.1 ar kadastra
Nr. 4298 900 0009, Dzelmes ielā 2, Melnbārži, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov.:

1. Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 11.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1200,00 EUR
(viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un
00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

***

Ar Jaunpiebalgas novada domes 17.02.2020. sēdes
lēmumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3
ar kadastra Nr. 4298 900 0011, “Straumes”- 3, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov., LV – 4133, nodošanu atsavi-
nāšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika ap-
stiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.3 ar kadastra
Nr. 4298 900 0011, “Straumes”- 3, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.:

1. Izsole notiks 2020. gada 15.aprīlī plkst. 12.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles

izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 600,00 EUR
(seši simti euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un
00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

***
Ar Jaunpiebalgas novada domes 17.02.2020. sēdes

lēmumu Nr.32 “Par nekustamā īpašuma – zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138,kurš atrodas
“Dzelmes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību
1,67 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam - zemesgabalam ar kadastra
apzīmējumu 4298 003 0138,kurš atrodas “Dzelmes”,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,67 ha:

1. Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 13.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 7 300,00
EUR (septiņi tūkstoši trīs simti euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un
00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Esam jau daudz runājuši  par grants ceļu stā-
vokli novadā, īpaši pavasarī. Šogad jau īstas
ziemas nemaz nebija, tādēļ kopš rudens ceļi
mirkst nemitīgajos nokrišņos. Pašreiz stāvoklis
nav iepriecinošs, daudz bedru, dubļi… laimīgs
var justies tas, kuram ceļš no darba uz mājām ir
asfaltēts.

Valsts attieksmi raksturo viens piemērs no
daudzajiem lūgumiem risināt šo jautājumu - novada
domes darbiniece Lolita Zariņa februāra beigās
uzrakstīja vēstuli VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes
informācijas centram, jautājot, “kad tiks veikta ceļu
V299 (Taurene - Abrupe) un V304 (Drustu stacija -
Zosēni) rekonstrukcija, jo šobrīd no Melnbāržu ciema
Zosēnu pagastā uz Jaunpiebalgas novada domi, uz vi-
dusskolu un pārējām iestādēm nokļūt ir gandrīz neie-
spējami”,  pielikumā nosūtot foto par tā brīža situāciju
uz ceļiem. Atbilde, diemžēl, jau bija paredzama:
“Pieejamā un plānotā finansējuma ietvaros šobrīd nav
paredzēta jūsu minēto autoceļu rekonstrukcija. Šiem
ceļiem tiek nodrošināti ikdienas uzturēšanas darbi.
Informācija par ceļa stāvokli ir nodota autoceļa uztu-
rētājiem.”

Ko gan te vēl var piebilst? Aicinu iedzīvotājus būt
aktīviem un tomēr  informēt par ceļu stāvokli, rakstot
uz e-pastu sic@lvceli.lv vai zvanot uz diennakts info

līnijas tālruni 80005555. Ja valsts ceļi kļūst
neizbraucami, tad mēs, pašvaldība, ziņojam par to,
taču varu teikt, ka vairāk tiek uzklausītas tieši iedzī-
votāju, fizisko personu, sūdzības, vēlams ar fotogrāfijām,
tad arī reaģē ātrāk. 

Bijuši gadījumi, kad ZAAO mašīnas nav varē-
jušas piebraukt pie klienta mājām kā tas ir ie-
rasts.

Ņemot vērā to, ka visi ceļi nav piemēroti jebkuriem
laika apstākļiem, tad līgumos ar ZAAO ir norādīts, ka
mazajos pašvaldību ceļos, kur nav iespējams nodrošināt
kravnesību, klientu pienākums ir izvilkt konteineru
līdz tuvākajam ceļam. Daudzi tā arī dara, jāteic, ka
dubļi jau nav ilgu laika posmu, tāpēc vienu vai divas
reizes gadā šāds apgrūtinājums var rasties.  

Iedzīvotāji jautā, kāpēc tik ātri – sezonas
laikā – nodilst horizontālie apzīmējumi Gaujas
ielā.

Minētie apzīmējumi, protams, ir ļoti svarīgi, par
tiem atbildīgs autoceļu uzturētājs, taču krāsojums at-
šķiras no tā, kāds ir uz valsts galvenajiem ceļiem – ar
iekausēto plastmasu, mums šeit ir parastie krāsotie
apzīmējumi, līdz ar to arī ātrāk nodilst. Atjaunoti tiks
vasarā un prioritārā secībā – vispirms galvenie un re-
ģionālie  auto ceļi un tad pārējie. 

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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Vai ir lietderīga jauniešu centra pastāvēšana,
ja tik mazs pieprasījums pēc tā no pašu jauno
cilvēku puses?

Šāds piedāvājums diemžēl neizraisa interesi. Tas
bija vērojams jau tad, kad vēl atradās vidusskolas
telpās. Tolaik jauniešu centrs bija vairāk kā tāda pa-
garinātā grupa, kā rotaļu pulciņš un laika pavadīšana
līdz autobusu atiešanas laikam. Atverot centru domes

telpās, paplašinājās piedāvājums – programmas, no-
darbības, meistarklases. Ieinteresētība un vēlme to
apmeklēt ir nepietiekama un neatbilst ieguldītajiem
līdzekļiem. Varbūt skolotāji var ieteikt, kā jauniešus
ieinteresēt un ar ko piesaistīt?

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Lauku ziņas
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 T:26360434 vai pie lauksaimniecības
organizatores L. Zariņas, tel. 29131170

Mācību seminārs
lauksaimniecības dzīvnieku 

pārraudzības veikšanai
ganāmpulkā 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” 2020.gada 24.martā plkst. 10.00 un
2020.gada 31.martā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas
novada domes zālē rīko 16 stundu mācības
“Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana,
mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija
(teorija un prakse)”.

24. 03. 2020. (1. diena). Programmā paredzēts:
l Aktualitātes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā

un ciltsdarbā, dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, olšūnu
un embriju transplantācijā. Ciltsdarba programma.

l Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku re-
ģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana.

l Dzīvnieku vērtēšanas priekšnosacījumi un rezultātu
izmantošana ganāmpulka izkopšanā. 

31.03.2020. (2. diena). Programmā paredzēts:
l Pārraudzības datu izmantošana saimniekošanas

efektivitātes palielināšanai.
l Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības

un tās ietekme uz dzīvnieku veselību.
l Dzīvnieku turēšanas tehnoloģijas, barības līdzekļu

kvalitātes vērtēšana saimniecībā dzīvnieku produkti-
vitātes uzlabošanai.

Mācību  norises laikā tiks nodrošināta zināšanu ap-
guve, būs mācību materiāli, speciāli ietērpi, kafijas
pauzes utt.     Noslēgumā tiks izsniegts   sertifikāts,
derīgs arī saimniecību ganāmpulku pārraugiem 

Mācību dalībniekiem ir līdzmaksājums. 
Dalībniekiem obligāta iepriekšēja pieteikšanās,

vietu skaits ierobežots. 
Iepriekšēja pieteikšanās pie lauksaimniecības organi-

zatores L. Zariņas, tel. 29131170, Dace Kalniņa 28381477

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 uzņēmējdar-
bības attīstību Jaunpiebalgas novadā, tādā veidā rosinot
Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus savas uzņēmējdarbības
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.decembrim. 

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. 

Informācija no Lauksaimniecības
datu centra

Novietņu infrastruktūras anketu iesniegšanas
termiņš tiek pagarināts līdz 01. 06. 2020.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26.
marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un akva-
kultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas
un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”,
līdz 2020. gada 1. jūnijam 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.
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Skolas ziņas

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, tel. 26171795,
e – pasts: andra.seredina@llkc.lv

Var sākt aizpildīt platību
maksājumu provizorisko 

iesniegumu

No šā gada14. februāra ikviens lauksaimnieks var
sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu
iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests
šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto
iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi
aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas pra-
sības. EPS šī iesnieguma forma norādīta kā
“Provizoriskais iesniegums”. 

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no
8.aprīļa līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu
par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. Aprīļa
mēnesī dienests organizēs izbraukuma seminārus, lai
palīdzētu aizpildīt platību maksājumu iesniegumus
elektroniski tiem klientiem, kuriem tam nepieciešams
atbalsts. Aktuālā informācija par semināriem tiks
publicēta dienesta mājaslapā. 

Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos
2020.gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem
vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības tikai ak-
tivitātē „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos“ (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības
uzņemties nevar, bet var par vienu gadu pagarināt
esošās saistības.

Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku precizēšana,
to vēl var izdarīt līdz 1.aprīlim.

2020. gada traktortehnikas un tās
piekabju ikgadējās valsts

tehniskās apskates laiki un vietas
Jaunpiebalgas novadā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsa-

gatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tāpat atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 64130004 (Cēsīs), e-pasts: cesis@vtua.gov.lv

Iespējams pieteikties braucienam
uz izstāžu kompleksu Rāmava

“Pavasaris 2020” 

28. starptautiskās izstādes sadaļas – lauksaimniecībai,
lopkopībai, komunālai saimniecībai, dārzkopības
tehnikai un materiāliem, kā arī izglītības iespējas –
sniedz daudzpusīgu iespēju nozaru speciālistiem
atrast noderīgu informāciju un materiālus, iegūt
jaunas idejas ikdienas darbam un citus praktiskus ri-
sinājumus vienuviet.

Brauciens paredzēts 02.04.2020. vai 03.04.2020.
Datums tiks precizēts.

Pieteikšanās līdz 30. martam pie lauksaimniecības
organizatores L. Zariņas 29131170

Informācija sagatavota, pamatojoties uz SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”,
Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta
un Lauksaimniecības datu centra publicēto infor-
māciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Mob. 29131170

E pasts: lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Novads/pagasts Vieta Datums Laiks 
Jaunpiebalgas novads, 
Jaunpiebalgas pagasts 

Jaunpiebalga, 
ugunsdz s ju depo 
(Br u Kaudz šu iela 
9) 

24.04.2020. 15.30 

Jaunpiebalgas novads, 
Jaunpiebalgas pagasts 

J ci (J cu krejotava) 24.04.2020. 10.00 

Jaunpiebalgas novads, 
Jaunpiebalgas pagasts 

Roci (Darbn cas) 24.04.2020. 08.30 

Jaunpiebalgas novads, 
Jaunpiebalgas pagasts 

Vi i darbn cas 
(Vi u kalns) 

24.04.2020. 14.00 

Jaunpiebalgas novads, 
Zos nu pagasts 

Melnb rži, darbn cas 
(Gaujasl i) 

27.05.2020. 14.30 

Līdz ar jaunā izglītības modeļa
ieviešanu dzīvē no šā gada 1.
septembra, būtiskas izmaiņas
mācību procesā būs 10. klases
skolēniem. 

Pašlaik Jaunpiebalgas vidusskola
aktīvi strādā pie izglītības prog -
rammu un satura piedāvājuma sa-

gatavošanas, bet devītklasniekiem,
kas mācības plāno turpināt vidus-
skolā, jau šobrīd rūpīgi jāizvērtē
savi nākotnes plāni. Jaunā mācību
modeļa ieguvums ir samazināta
sadrumstalotība mācību satura ap-
guvē, iespēja skolēniem atsevišķus
mācību priekšmetus izvēlēties mā-

cīties padziļināti. Tai pašā laikā vi-
dusskolēns arī turpmāk mācīsies
visus mācību priekšmetus visās jo-
mās, bet pastāv iespējas kopēju in-
tegrētu kursu apgūt mazākā apjo-
mā.

Jaunpiebalgas vidusskola pašlaik
plāno ar 1. septembri skolēniem

Izmaiņas vidusskolu izglītības programmās
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piedāvāt padziļināti apgūt zināšanas Latviešu valodā
un literatūrā, Angļu valodā, Matemātikā un Ķīmijā.
Padziļinātie kursi sniegs zināšanas, izpratni un
prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī.
Savukārt specializētajos kursos plāno piedāvāt Vācu

valodu kā trešo svešvalodu un Uzņēmējdarbības pa-
matus.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā

Jaunpiebalgas vidusskolā

Apvienoto novadu latviešu valodas un literatūras
olimpiādē 11. -12.klasei piedalījās:

Nora Marija Misiņa (12.kl.) – 1.vieta. Skolotāja A.
Ķīķere.

Lotārs Jānis Dzenža (11.kl.) – 3.vieta, Aleksandrs
Grigorjevs (11.kl.) – atzinība. Skolotāja J. Glāzere.

Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošo
darbu konkursā “Izstāsti man savu sapni” pie-
dalījās:

Daniela Macola (9.kl.), Elizabete Zariņa (10.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Apvienoto novadu ķīmijas olimpiādē piedalī-
jās:

Kate Katerīna Ruņģe (9.kl.) – 3.vieta. Skolotāja L.
Lorence.

Lotārs Jānis Dzenža (11.kl.), Adrians Vīķelis
(11.kl.). Skolotājs A. Ratiņš.

Apvienoto novadu matemātikas olimpiādē pie-
dalījās:

Arturs Spirģis (5.kl.), Madars Eduards Dāvis (5.kl.),
Ance Dārziņa ( 6.kl.) – atzinība. Skolotāja I. Bērziņa.

Rodrigo Jēkabsons (8.kl.). Skolotāja R. Jaksta.
Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē 10.-

12.klasei piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) – 1. vieta, Ēriks
Ralfs Blaubergs (10.kl.). Skolotāja I. Jerumāne.

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē 10.-
12.klasei piedalījās:

Ance Liliāna Lazdiņa (8.kl.), Megija Dijpa ( 8.kl.),
Nauris Kristaps Metums (8.kl.), Daniels Millers
(8.kl.). Skolotāja I. Jerumāne.

Vēstures valsts olimpiādē piedalījās:
Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.). Skolotāja I. Elksne.
Cēsu novada pašvaldības rīkotajā skolēnu

skatuves runas konkursā piedalījās:
Ēriks Ralfs Blaubergs (10.kl.) – 1.pakāpes diploms.

Skolotāja Z. Althabere.
Vidzemes izglītības iestāžu vokāli instrumentālo

ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu
konkursā  “No baroka līdz rokam” piedalījās un
ieguva 1.pakāpes diplomu:

Kristiāna Kažociņa (5.kl.), Amanda Vaščenkova
(5.kl.), Beāte Juraža (5.kl.), Arta Krūmiņa (6.kl.),
Keita Anna Grīnberga (6.kl.), Kristīne Smirnova
(6.kl.), Keita Rukmane (6.kl.sk.). Skolotājs Dz.Vīksna.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā

Jaunpiebalgas vidusskolā

No 3. līdz 7. februārim Erasmus + starptautiskajā
projektā “Science in our hands” Spānijā, Almendrajelo,
Colegio Ruta de la Plata skolā, piedalījās Jaunpiebalgas
vidusskolas skolēni – E. Romanova, A .L. Lazdiņa, A.
Rutka, Z. Loginova, E. M. Morozs, N. K. Metums,
skolotāji I. Ciekurzne, G. Kundrate, J. Šāvējs un
skolēni no Spānijas, Rumānijas, Polijas un Turcijas.
Tā bija neaizmirstama pieredze - dzīvot viesmīlīgajās
spāņu ģimenēs, baudot viņu tradīcijas, kultūru, izjust
spilgto debesu krāsu un tik ilgi gaidīto sauli, kas mūs
pavadīja visas projekta dienas.

Pēc rūpīgas sagatavošanās skolēnus sagaidīja arī
kopīgs darbs – ķīmisko eksperimentu veikšana,
raķetes gatavošana un palaišana, kopīgas mācību

stundas, matemātikas džimhāna un kultūras prog -
ramma.

Un nu - dalībnieku iespaidi un atmiņas par
pavadīto laiku Erasmus + projektā.

“Pirmajā dienā mēs devāmies uz skolu, kur
pastāstījām par savu skolu un dziedājām projekta
himnu „Imagine“. Tālāk devāmies uz pilsētas domi,
kur tikāmies ar mēru, pēc tam - ekskursijā pa pilsētu.
Apmeklējām vietu, kur agrāk ir notikušas vēršu cīņas
un „Carolina coronada“ teātri. Šajā teātrī mums
speciāli tika sagatavots neliels koncerts.”

“Otrajā dienā mēs varējām vairāk iepazīties ar
citiem projekta dalībniekiem, patika arī veikt dažādus
eksperimentus, piemēram, veidot mākslīgo sniegu
u.t.t. Vienīgais, ko varēja uzlabot, - katrs no grupas
pamēģināja katru eksperimentu. Mums šī diena šķita
ļoti interesanta un jautra, gluži kā visas pārējās!”

“Trešdienā mēs devāmies uz Kaseresi, kur
apskatījām mūsdienu mākslas izstādi, Vostell Malpartida
muzeju un vecpilsētu. Muzejā bija dīvainas lietas, pie-
mēram, glezna, kurai bija piestiprināti kauli. Vecpilsētā
apskatījām pili un uzzinājām par to, kā senāk tika
celtas pilis, tas bija interesantāk nekā muzejs. Kad ie-
radāmies mājās, tad bijām kopā ar savām viesģime-
nēm.”

“Ceturtdien no rīta pabeidzām mūsu ūdens raķetes
un laidām tās gaisā. Tad mums bija dažādi matemātikas
uzdevumi, kur tikām sadalīti grupās, lai labāk
iepazītu citus skolēnus. Pēcpusdienā devāmies uz

Erasmus + starptautiskais projekts
saulainajā Spānijā
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Meridu apskatīt Romiešu muzeju un Romiešu teātri,
kas celts vēl pirms mūsu ēras. Vakarā mēs, visi
projekta skolēni, devāmies paēst vakariņas. Šī bija
viena no manām mīļākajām dienām, jo sanāca vairāk
citus iepazīt.”

“Pēdējā diena Spānijā arī bija tikpat interesanta
un aizraujoša kā visas pārējās. Mēs varējām doties
līdzi saviem draugiem uz viņu stundām, un pēc tam

mums bija atvadu ballīte. Pēc tās visi ar asarām acīs
kāpām autobusā. Šīs piecas dienas bija labākās
dienas manā mūžā!”

Projekta skolēni

Attēlos: Erasmus + starptautiskajā projektā
“Science in our hands” Spānijā.

,,Īsta gudrība daudz
vārdu neprasa.”

(Ļ. Tolstojs)

,,Gudrs, vēl gudrāks” ir televīzijas erudīcijas spēle,
kurā piedalās skolēni no 5. līdz 12. klasei. No katras
klases iesūtītajām pieteikuma anketām spēles veidotāji
izvēlas 36, uzaicinātie dalībnieki pa 12 sacenšas trijos
pusfinālos, bet divi labākie spēlētāji iekļūst finālā,
kur cīnās par galveno balvu.

Arī  mūsu skolas audzēkņi vairākkārt piedalījušies
šajā spēlē, taču tik lieliskus panākumus kā 11. klases
skolniekam Aleksandram Grigorjevam vēl nevienam
nebija izdevies sasniegt.

Aleksandr, cik reizes tu esi piedalījies šajā spēlē?
Pirmoreiz piedalījos 9. klasē, tad 10. un šogad,

tātad trīs reizes.
Kā tev šķiet, kas ir vissvarīgākais, piedaloties spēlē?
Noteikti zināšanas, erudīcija, bet liela nozīme arī

veiksmei un tam, kā reaģē uz jautājumiem un atbilžu
pareizību. 

Filmējoties nācās sastapties ar dažādiem tele-
vīzijas ļaudīm. Kāds iespaids par viņiem?

Filmēšanas laikā gan televīzijas studijā, gan skolā
iepazinu lieliskus, atsaucīgus cilvēkus, kuri ir sava
darba entuziasti. Pirmā sastapšanās bija ar grimētājām,
tad nācās klausīt TV operatoriem, skaņotājiem,
režisorei un citiem.

Tu kā 11. klašu finālspēles uzvarētājs saņēmi
dažādas vērtīgas balvas: somu, elektrisko skejri-
teni, dronu un 500 eiro no e-klases un Vītolu
fonda. Pavasarī kopā  ar citu klašu uzvarētājiem
tu dosies vizītē pie Latvijas Valsts prezidenta E.
Levita. Par kuru balvu esi vispriecīgākais?

Par naudas balvu.
Vai jau zini, kā to tērēsi?
Vēl nē, apsvēršu labāko variantu.

Ko tu vēl gribētu piebilst?
Paldies maniem klasesbiedriem, audzinātājai, visiem

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem par laba vēlējumiem,
uzmundrinājumiem, līdzi jušanu un zināšanām!

Kopā ar Aleksandru bija arī klasesbiedri, tāpēc
gribētu zināt, ko viņi domā gan par šo pasākumu.

Mēs ļoti priecājamies par Sašu, kā ikdienā viņu
sau cam klasē. Finālspēle bija dramatiska, jo visi
skolēni cīnījās līdzvērtīgi, punkts punktā, tāpēc
iznākumu bija ļoti grūti prognozēt, taču mēs visu laiku
cerējām un ticējām, ka Aleksandram izdosies uzvarēt.

Trešais pusfināls 11. klašu skolēniem ar Aleksandra
piedalīšanos LTV 1 paredzēts 13. martā, savukārt
fināls – 20. martā.

Paldies Jaunpiebalgas novada domei par apmaksāto
ceļu uz abiem spēles ,,Gudrs, vēl gudrāks” ierakstiem
un mūsu autobusa šoferīšiem - Ilvaram Ābelniekam
un Sandim Volmanim!

11. klases audzinātāja Jolanta Glāzere

Attēlā: spēles “Gudrs vēl gudrāks” 11. klašu fināls
– Aleksandrs Grigorjevs – labākais!
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9. martā Latvijas Universitātē notika “Ekselences
balvas” pasniegšanas ceremonija labākajiem eksakto
priekšmetu - bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas –
skolotājiem. Balvu pasniegšanas ceremonijā piedalījās
Valsts prezidents Egils Levits un Izglītības un zinātnes
ministre Ilga Šuplinska.

Lepojamies, ka ekselences balva tika pasniegta
Jaunpiebalgas vidusskolas bioloģijas skolotājai
Daigai Rubenei.

“Ekselences balva” ir skolotāju profesionālās meis-
tarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sa-
biedrības vidū ļauj atklāt dabaszinātnēs un matemātikā
patiesi izcilus skolotājus, kuri spēj veidot mācību
procesu atbilstošu laikam. Vienlaikus tā ir platforma
skolotājiem saistošu un oriģinālu ideju apmaiņai.

Konkursā piedalās skolotāji, ar kuru darbu varam
lepoties, kuri savās stundās māca skolēniem būt uz-
ņēmīgiem un radošiem, rosina skolēniem darboties kā
pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekš-
rocības, vada stundas arī ārpus klases, kā arī dalās
savā pieredzē ar kolēģiem.

Ekselences balvu skolotājam veido: mākslinieciski
izgatavots priekšmets ar plāksnīti, uz kuras ir
norādīts balvas pasniedzējs, naudas balva, kuru
piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā, balvas saņemšanas
apliecinājuma diploms, Izglītības un zinātnes ministres
pateicības raksts. Pasākumu „Ekselences balva” orga-
nizē  LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
sadarbībā ar Latvijas Universitātes  fondu un Valsts
izglītības satura centru, Izglītības Zinātnes ministriju.
Dienas noslēgumā notiek svinīgā apbalvošanas cere-
monija, kurā tiek godināti visi finālisti par kvalitatīvu
mācību procesa īstenošanu skolā. 

Pretendentu atlase notiek divās kārtās. Pirmajā jeb
neklātienes kārtā tiek vērtēti iesūtītie pieteikumi
atbilstoši kritērijiem. Nepieciešamības gadījumā vērtēšanai
var tikt pieprasīta papildu informācija. Labākie 5 -7
skolotāji katra mācību priekšmeta grupā tiek uzaicināti
piedalīties otrajā jeb klātienes kārtā.

Konkursa fināla kārta šogad norisinājās  9.martā
Rīgas Teikas vidusskolā. Dienas gaitā skolotāji vadīja
un modelēja mācību stundas skolēniem, analizēja
mācību situācijas, risināja metodiskus uzdevumus.
Ekselences balvas pretendenti ieguva jaunas  idejas,
mācoties cits no cita, savukārt žūrijā esošie eksperti
vērtēja, ar kādām metodēm un inovatīvām pieejām
dabaszinātņu un matemātikas skolotāji sagatavo jau-
niešus darba tirgum un dzīvei. Žūrijā - Latvijas
Universitātes, Valsts izglītības satura centra eksperti,
uzņēmumu pārstāvji, iepriekšējā gada Ekselences
balvas laureāti.

Bez labiem skolēniem nevar būt
labs skolotājs

Tiekos ar Daigu otrdienā, kad satraukums jau ir
rimis, kā viņa pati saka – divas nedēļas neesot
gulējusi. 

“Lielākais stress bija pirms tam, kad iesāku vadīt
stundu, tad žūriju vairs neredzēju, strādāju tikai ar

skolēniem, izdevās iekļauties atvēlētajās 20 minūtēs,
tas ir maz, jo ierastā mācību stunda ir uz pusi garāka.
Varu teikt, ka tas arī bija lielākais izaicinājums – 20
minūtēs paspēt izdarīt visu. 

Kopā pa visiem četriem priekšmetiem – bioloģija,
fizika, ķīmija, matemātika – bija apmēram 170 pre-
tendenti, visvairāk – matemātikas skolotāji, savukārt
bioloģijas – vairāk nekā 20. No šiem 20 skolotājiem
izvēlējās piecus, kuri startēja finālā: bija jārāda 20
minūšu gara mācību stunda 8. klasē par konkrētu
tēmu ar visām trim mācību stundas daļām – ierosi-
nāšanu, apjēgšanu un refleksiju. Tēma – analizē un
izvērtē svešzemju dzīvnieku sugu ietekmi uz
Latvijas ekosistēmām. Es izvērtēju Amerikas ūdeli,
sasaistot tēmu ar tiesas procesu, kas visiem likās
interesanti. Domāju, ka šī arī bija mana lielākā
veiksme, ka tieši tādu stundu izvēlējos. Runājot par
Teikas vidusskolas 8. klases skolēniem, tad viņi
bija atsaucīgi, runātīgi, atbildēja uz jautājumiem,
vārdu sakot, darīja visu, ko lika.  

Pēc savas stundas novadīšanas vērtējām arī citu
kolēģu stundas, tāpat vēl bija jāveic dotās situācijas
analīze un jāmodelē kāda noteikta skolas pasākuma
vadīšana par tēmu “Vēja ģeneratoru parku ietekme uz
vidi”. Noslēgums bija Latvijas Universitātes Mazajā
aulā, organizatores bija parūpējušās, lai atslābstam
pēc saspringtās dienas. Pēc tam arī apbalvošana, taču
tobrīd rezultātus vēl nezinājām. Atkal uztraukums,
taču prieks un gandarījums par iegūto Ekselences
balvu. Mana galvenā atziņa – bez labiem skolēniem
nevar būt arī labs skolotājs. Manuprāt, jebkurš
skolotājs ir pelnījis tādu novērtējumu.

Vēl gribu piebilst, ka no organizatoru puses varēja
just lielu ieinteresētību, iedrošinājumu, katram tika
zvanīts un izstāstīts, kā viss notiks. Tas, protams, pa-
tīkami.”

Lai tev, Daiga, arvien jaunas, radošas idejas un at-
saucīgi, labi skolēni turpmāk!

Aija Ķīķere

MATEMĀTIKAS, FIZIKAS, ĶĪMIJAS,
BIOLOĢIJAS SKOLOTĀJU KONKURSS – 

„EKSELENCES BALVA”

Attēlā: Valsts prezidents Egils Levits ekselences
balvu pasniedz Jaunpiebalgas vidusskolas bioloģijas
skolotājai Daigai Rubenei.

Foto: Valsts prezidenta kancelejas mājas lapa.
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Mūzikas un mākslas skolā
Panākumi IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu

spēles jauno izpildītāju konkursā 
“Naujene wind 2020”

Konkurss norisinājās 27. un 28. februārī Daugavpils
Universitātes koncertzālē. Konkursam bija pieteikušies
225 dalībnieki no 6 valstīm – Baltkrievijas, Krievijas,
Igaunijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas. Mūsu valsti
pārstāvēja 147 dalībnieki no daudzām Latvijas
mūzikas un mākslas skolām.

Dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla starp-
tautiska žūrija, kurā Latviju pārstāvēja: Jānis Puriņš
– Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais
profesors, pedagogs, mūziķis un Latvijas Universitātes
pūtēju orķestra diriģents; 

Artis Sīmanis – Mūzikas akadēmijas saksofona
klases profesors un pedagogs, docents; Gatis Evelons –
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors,
profesors; Ēvalds Daugulis – muzikologs, diriģents,
mūzikas pedagogs, folklorists, Daugavpils Universitātes
Mūzikas un mākslas fakultātes dekāns; 

Dainis Vuškāns – diriģents, pedagogs, aranžētājs,
Latvijas Nacionālās Kultūras centra Pūtēju orķestru
mūzikas eksperts.

Starptautiskie žūrijas pārstāvji:
profesors Vladimirs Skorohodovs – akadēmiķis,

pelnītais Baltkrievijas mākslu darbinieks, filozofijas
zinātņu kandidāts, kultūras zinātņu doktors;

Minskas mūzikas akadēmijas pūtēju instrumentu
katedras vadītājs, profesors Rišards Žoledzievski
(Polija) – K. Lipinska Vroclavas Mūzikas akadēmijas

pūtēju instrumentu katedras vadītājs; Vladimirs
Jacinovičs (Baltkrievija) – Molodečno pilsētas Bērnu
mākslas skolas direktors, simfoniskā orķestra diriģents; 

Jeļena Kuprijanova (Polija) – starptautisko konkursu
laureāte, tautas instrumentu orķestra soliste; Pavels
Malicovski (Polija) – K. Lipinska Vroclavas Mūzikas
akadēmijas Trombona klases pasniedzējs.

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 6 audzēkņi, un
visi mājās atveda godalgotas vietas.

ALEKSAI VĪĶELEI (1. fagota klase) 1. vieta,
LAURIM NORMUNDAM KROMANIM

(1. trompetes klase) 1. vieta,
TĪNAI RUKMANEI (5. flautas klase) 2. vieta,
KATRĪNAI EIHENTĀLEI (2. flautas klase),

ALEKAM BRUNO KROMANIM
(2. eifonija klase) 2. vieta,

ELĪNAI BORMANEI (2. trompetes klase) 3. vieta.

Paldies skolotājiem AIJAI SILAKALNEI, TĀLI-
VALDIM NARVILAM, JĀNIM ŽAGARIŅAM un  kon-
certmeistarēm INGAI EIHENTĀLEI, ELĪNAI VOVE-
REI, SABĪNEI BLŪMAI!

Skolas direktore Aija Sila

Attēlā: pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju
konkursā “Naujene wind 2020”.

Jaunpiebaldzēni koncertē Rīgas Latviešu biedrībā
Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas

Bērnu fondu jau 29. sezonu pēc kārtas organizē
konkursu – koncertciklu “Talants Latvijai” - kopš
1991. gada. Tā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs
bija Arnolds Skride. Konkursa mērķis ir veicināt un
sekmēt Latvijas mūzikas skolu audzēkņu profesionālo
iemaņu attīstību, kā arī dot iespēju jaunajiem un to-
pošajiem mūziķiem apliecināt savu talantu, uzstājoties

Rīgas Latviešu biedrības koncertzālēs.
Konkursā piedalās Latvijas mūzikas skolu instru-

mentu spēles audzēkņi: taustiņinstrumentālisti
(pianisti un akordeonisti), stīgu instrumentu spēles
(lociņinst rumenti un daudzstīgu instrumenti), pūšam -
instrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi. 

Konkurss notiek divās kārtās. Šogad, 8. martā,
konkursa I kārtā  arī mūsu skolas audzēkņi piedalījās
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ar savu unikālu koncertprogrammu, ko kopīgi veidojis
viss skolas kolektīvs. Uz Rīgu devāmies ne tikai ar sa-
gatavotu koncertprogrammu, bet arī ar kopīgu vizuālo
noformējumu, ko mums palīdzēja izveidot skolotāja
Maija Apsīte. 

Konkursa – koncertcikla I kārtā piedalījās: 
vokālais ansamblis “Žagarēni” – Laimdota Krilovska,

Emīlija Pūcīte, Rasa Sila, Aleksa Vīķele, Katrīna
Eihentāle – skolotāja Aija Sila; 

pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi – Lauris
Normunds Kromanis, Aleks Bruno Kromanis, Elīna
Bormane (skolotājs Jānis Žagariņš), Katrīna Eihentāle,
Tīna Rukmane – skolotāja Aija Silakalne, Aleksa
Vīķele – skolotājs Tālivaldis Narvils;

pianistes - Rasa Sila, Elīza Seržāne, Beāte Juraža –
skolotāja Inga Eihentāle un

ģitāriste - Daniela Bormane – skolotājs Jānis
Žagariņš. 

Koncertu vadīja skolas audzēkņi Dārta Damroze un
Patriks Eniks. 

Ar muzikālajiem pavadījumiem palīdzēja skolas
koncertmeistares – Inga Eihentāle, Sabīne Blūma un
Elīna Vovere.

Iegūtā pieredze, uzstājoties skaistā ēkā ar brīnišķīgām,
vēsturiskām telpām, mūzikai piemērotā akustikā,
bija piedzīvojums un kopīgs NOTIKUMS, kas iedvesmo
un liek censties vairāk. Tie ir brīži, kad skolēni var iz-
baudīt sava ikdienas darba augļus un to, cik brīnišķīgi
atskan viņu instruments un komponistu radītā
mūzika – valoda, kas raisa emocijas ikvienam.  

Konkursa žūrijas komisija uz konkursa II kārtu –

finālu, kas notiks 10. maijā Rīgas Latviešu biedrības
namā, no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem izvirzīja:
2. flautas spēles klases audzēkni Katrīnu Eihentāli
(pedagogs Aija Silakalne),

2. eifonija spēles klases audzēkni Aleku Bruno
Kromani (pedagogs Jānis Žagariņš),

3. klavierspēles klases audzēkni Rasu Silu
(pedagogs Inga Eihentāle),

4. ģitāras spēles klases audzēkni Danielu Bormani
(pedagogs Jānis Žagariņš),

5. klavierspēles klases audzēkni Beāti Juražu (pe-
dagogs Inga Eihentāle),

5. flautas spēles klases audzēkni Tīnu Rukmani
(pedagogs Aija Silakalne).

Savukārt uz tradicionālo 1. klašu audzēkņu
koncertu, kas notiks 24. maijā plkst. 14.00 RLB Zelta
zālē, no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
tiek aicināti piedalīties: 

Aleksa Vīķele (pedagogs Tālivaldis Narvils) un
Lauris Normunds Kromanis (pedagogs Jānis
Žagariņš).

Ļoti priecājamies un lepojamies ar mūsu skolēniem,
kuru uzticamie sabiedrotie ir viņu specialitātes
skolotāji un neizsīkstošs atbalst - ģimenes!

Skolas direktore Aija Sila 

Attēlā: konkursa – koncertcikla “Talants Latvijai”
I kārta.
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Pagātne var kļūt ne vien par smagu rungu, ar kuru
dzīt zemē tautas pašapziņu, vairojot upura tēlu, bet
arī rūgta pieredze, kas nododama nākamajām
paaudzēm, lai tās nezaudētu modrību, aizstāvot
vērtības, ko kādreiz sveša vara centās iznīcināt.
1949.gada 25.marts ir Latvijas vēstures tumšākā
lappuse, kuras skaudro vēstījumu, lai kā to arī
gribētos, aizmirst nevaram atļauties.

Fakti: 1949. gada 29. janvārī tika pieņemts pilnīgi
slepens PSRS Ministru padomes lēmums, kurā bija
noteiktas Baltijas valstu izsūtāmo kategorijas: 1)
kulaki un viņu ģimenes, 2) bandītu (partizānu) un ne-
legālistu ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto
partizānu ģimenes locekļi, 3) legalizējušies partizāni
un viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarboties ar
pretpadomju darbību, 4) partizānu atbalstītāju ģimenes
locekļi. Lēmumā bija norādīts, ka nepilngadīgie un
darba nespējīgie ģimenes locekļi netiks pakļauti izsū-
tīšanai, bet viņi var brīvprātīgi doties līdzi savām ģi-
menēm, taču praksē tā nenotika — tika izsūtīti visi ģi-
menes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās.
Tādējādi 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni līdz 16 gadu
vecumam. Iedzīvotājus izsūtīja, pamatojoties uz sa-
rakstiem, kurus apstiprināja savienoto republiku mi-
nistru padomes. Izsūtīšanu uzdeva veikt Valsts
drošības ministrijai. Deportāciju veikšanai no Krievijas
papildus Latvijā ieveda 4500 karavīru un 4350 –
Igaunijā. Izsūtīšanu Baltijā veica 76 212 cilvēki. 18
387 no tiem bija iznīcinātāju bataljonu kaujinieki, 28
404  — komunistu partijas un padomju aktīva
darbinieki, 21 206 — PSRS VDM iekšējā karaspēka
karavīri un 8215 profesionāli čekisti. 

Latvijā izsūtāmo sarakstus 13.—15. martā apstiprināja
apriņķu izpildkomiteju priekšsēdētāji un 17. martā
LPSR Ministru padome pieņēma lēmumu „Par kulaku
ģimeņu izsūtīšanu no Latvija PSR”. 

Latvijā izsūtīšanā piedalījās 8313 VDM karavīri,
3300 VDM darbinieki, 9800 VDM iznīcinātāju bataljonu
kaujinieki, kā arī Iekšlietu ministrijas darbinieki,
kuru skaits nav zināms. No Latvijas izsūtīja 9147 ģi-
menes, kas tika klasificētas kā kulaki, tajās bija 29
252 cilvēki un 3841 nacionālistu ģimeni (12 881
cilvēks). Absolūtais vairākums izsūtīto bija lauku ie-
dzīvotāji. Faktiskais izsūtījumā pabijušo skaits bija
lielāks par 25. martā izsūtīto skaitu, jo izsūtītajiem
vēlāk pievienojās ģimenes locekļi, kas brīvprātīgi vai
piespiedu kārtā devās pie tiem. Ieskaitot arī bērnus,
kas dzima izsūtījumā, pavisam 25. marta izsūtīšanas
sakarā izsūtījumā atradās 44 191 Latvijas iedzīvotājs. 

Ar cerību par atgriešanos
dzimtenē

Mācījos Jaunpiebalgas vidusskolas 10.klasē. Biju
pārbraukusi no skolas, kad 1949. gada martā “Lejas
Viņķu” mājās ieradās bruņoti karavīri. Dažu stundu
laikā lika sakravāt mantas, jo pajūgi stāvēja sētā, sa-
gatavoti braukšanai nezināmā virzienā. Tajā brīdī
nebija domas par dzīvošanu kaut kur svešumā, tāpēc
steigā netika paņemts vajadzīgais. Tā sākās mans un
tēva, Hermaņa Ķīķera, brauciens – vispirms uz izpild -
komiteju, pēc tam tālāk uz Rankas staciju. Tajā sati-

kāmies ar manu brālēnu Pēteri Ķīķeri, un visu
turpmāko ceļu un dzīvi vadījām kopā, jo viņa vecāki
bija izvesti iepriekšējā dienā. Tā saucamajos lopu
vagonos, kuros bija nedaudz salmu un guļasvietas
divos stāvos, sākās mūsu tālais brauciens. 

Par izvešanu man iepriekš nekas nebija zināms.
Tēvs varbūt varēja domāt par to, jo saimniecība bija
ieskaitīta “kulakos” un aplikta ar lieliem nodokļiem.
Cik atceros, izvešanas brīdī zemes platība bija 30
hektāri. Mūsu mājās dzīvoja Marija Liepiņa, kura pēc
mātes nāves 1945. gadā palīdzēja mājas darbos.
Saimniecībā skaitījās piecas vai sešas sugas slaucamās
govis, divi darba zirgi, aitas un cūkas, tāpat arī viss
nepieciešamais lauksaimniecības inventārs. Ēkas bija
labas – dzīvojamā māja, kūts ar barības novietni,
labības šķūnis, klēts, pirts, labības kalte – rija un
darb nīca. 

Pārbraucot Latvijas robežu, vilciens dažreiz apstājās
klajā laukā vai stacijā, ļāva izkāpt un nokārtot savas
vajadzības, tad nebija nepieciešams vagonā noliktais
spainis. Tālākās stacijās sāka piegādāt dzeramo
ūdeni un zupu. Brauciena laikā daudzi saslima ar di-
zentēriju.

Tuvojoties galapunktam, vagonu sāka apmeklēt
dažādi priekšnieki, kuriem interesēja darba spēcīgi
cilvēki viņu vadītajai saimniecībai. Mēs nokļuvām
Omskas apgabala Trusovas sovhozā Kormilovas
rajonā. Strādāju dažādus darbus – ganīju aitas,
cūkas, braucu ar buļļiem, strādāju pie māju celtniecības,
tās būvēja no vietējā materiāla – māla un bērza
kārtīm. Bez atļaujas nekur nedrīkstējām pārvietoties.
Divas reizes mēnesī ar savu parakstu apliecinājām
savu esamību.

Iztika – pārdodot vai iemainot produktus pret līdzi
paņemtām mantām, vēlāk - paciņas no Latvijas. Pēc
pusgada paziņoja – atkal sakraut mantas un posties
ceļā. Šoreiz galvenais brauciens bija ar kravas baržu
pa Irtišas upi. Bija gadījums, ka šinī koka baržā, ko
vilka kuteris, sāka sūkties ūdens, nelīdzēja sūknēšana,
bija nakts, un ūdens arvien vairāk pildījās baržā. Viss
tomēr beidzās laimīgi – visapkārt ūdens un tumsa, bet
mēs pārvietojāmies uz citu baržu, uz kuras sastapām
latviešus un igauņus. Turpinājām braucienu, līdz mūs
nometināja šī paša apgabala Ust-Išimas mežrūpniecībā.
Sākās darbs mežā - koku zāģēšana, zaru ciršana,
koku pludināšana.

1950. gada maijā pēc izslimošanas ar plaušu
iekaisumu kādam no vietējiem grāmatvedības darbi-
niekiem bija iepaticies mans rokraksts, tāpēc tiku uz-
aicināta uz kantori dažādu rakstu darbu pārrakstīšanai.
Tā mana dzīve sākās ar uzskaites darbu grāmatvedībā.
Biju laimīga, ka esmu pasargāta no aukstā ziemas
sala, jo dzimtenes apģērbs bija par plānu, lai izturētu
– 50 grādu salu. Tā pašmācības ceļā apguvu sākumā
rēķinvedes, vēlāk grāmatvedes darbu.

Atgriezāmies no izsūtījuma 1957. gada pavasarī.
Sibīrijā biju precējusies ar izsūtīto latvieti Ilmāru
Blauzdi, mums 1956. gadā Sibīrijā piedzima dēls
Aivars. Atgriežoties Latvijā, mans tēvs aizbrauca uz
savu dzimto pusi Jaunpiebalgā, bet es kopā ar vīru un
dēlu – uz vīra dzimto pusi Liepājas rajonā. 

Tēvs pāris gadus dzīvoja “Lejas Viņķos” – mājas
otrā stāva vienā istabiņā kā īrnieks. No iepriekšējās

25. marts. Citādi pakļaut nevarēja
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Šie  dzejnieka  Andreja  Eglīša  vārdi ir iekalti
akmenī  Lestenes  kapulaukā. Tur guļ mūsu tēvi un
vectēvi, slaveno latviešu strēlnieku bērni, kuriem
nebija pieņemama padomju okupācija.  Viņi sagaidīja
vāciešus kā atbrīvotājus un stājās latviešu leģiona
pulkos, lai cīnītos  pret otrreizējo mūsu dzimtenes
okupāciju. Viņi gāja kaujā ar dziesmu: „Mēs sitīsim
tos sarkanos, pēc tam tos zili pelēkos”. Taču labi  apzi-
nājās, ka visi vācieši nekad nav bijuši  nacisti. 

Šo kritušo latviešu vīru un zēnu vārdus mēs atkal
atcerēsimies  16. martā, latviešu  leģiona atceres
dienā, un gaidīsim uz viņu taisnības augšāmcelšanos.
Gaidām jau sen, bet  nav zināms, cik ilgi vēl to

darīsim. Varbūt pietiks gaidīt un ir pienācis laiks pie-
prasīt, jo tauta, kura neciena savus varoņus, nevar sa-
gaidīt arī citu tautu  cieņu un atzinību. Par taisnību ir
jācīnās, un ir arī redzamas  lietas, kur tā ir uzvarējusi.
Pagājušā mēneša vidū Siguldā olimpiskās zelta
medaļas tika pasniegtas latviešu bobsleja četrinieka
sportistiem Oskaram Melnbārdim, Daumantam
Dreiškenam, Arvim  Vilkastem un Jānim Strengam.
Šī uzvara Soču ziemas olimpiskajās spēlēs  Krievijā
mums tika noblēdīta, un bija nepieciešams ilgs un ne-
atlaidīgs 6 gadu darbs, lai panāktu  taisnības
pierādīšanu. Vairāk nekā gadu Dānijas cietumā
nācās  pavadīt latvietei  Kristīnei  Misānei, līdz, patei-

“Mēs gaidām uz taisnības
augšāmcelšanos”

iedzīves nekas nebija saglabājies. 1959. gadā tēvs no
Jaunpiebalgas atbrauca pie mums uz Liepājas rajona
Grobiņas pilsētu. Tēvs nomira 1969. gadā. Pēc viņa
vēlēšanās tika apglabāts Jaunpiebalgas kapos. 

Paldies visiem tiem labajiem spēkiem, kuri deva
man izturību un iespēju atgriezties dzimtenē!

Veltas Blauzdes (dz. Ķīķeres) atmiņas,
pierakstītas 1989. gada aprīlī.

Hermanis Ķīķeris Sibīrijā, Skorodumā, 1953. gads.

Skorodumas ciems 1956. gadā.

Pēdējās atmiņas no Sibīrijas - 1957.gada 4.aprīlis.
Velta, Ilmārs un Aivars Blauzdes, Pēteris Ķīķeris,

Hermanis Ķīķeris un Žilinsku ģimene. Bija pats
pēdējais laiks atstāt Sibīriju pa ledus ceļu, jo tūlīt,
tūlīt sāksies ledus iešana upē.

Pa šādiem, speciāli sagatavotiem ceļiem, no taigas
veda materiālus (protams, staignās vietās). Arī
Pēteris Ķīķeris tika nosūtīts uz autovadītāju kursiem
un ar mašīnu veda no taigas baļķus uz zāģētavām.
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coties  tautas atbalstam, arī taisnība šeit svinēja
uzvaru. Tomēr vēl daudz darāmā, lai panāktu
taisnības augšāmcelšanos  mūsu daudz cietušās
tautas cilvēku likteņos. 

Šī mēneša 25. dienā atkal pieminēsim 1949. gada
Latvijas iedzīvotāju deportācijas kārtējo gadadienu.
Visu izsūtīto dzīves un saimniecības tika izpostītas,
un kaut gan tagad viņi skaitās reabilitēti, taisnīgums
nav panāks. Neviens neatdos zaudētās dzīvības,
zaudētos dzīves gadus  un izpostītās  saimniecības.
Pēc vairāku komisiju aprēķiniem padomju okupācijas
un iedzīvotāju deportācijas rezultātā  Latvijai nodarītie

zaudējumi  pārsniedz 200 miljardu eiro.  Tā ir milzīga
summa, kas  varētu būt līdzīga mūsu valsts 20 gadu
budžetam. Lai panāktu taisnīgumu,  šis rēķins būtu
jānokārto PSRS mantiniecei Krievijai. Par šo  taisnību
tad arī būtu jācīnās tāpat kā par olimpisko zeltu,
Kristīni Misāni un latvisku Rīgu. Zinām, ka cīņa par
taisnību nav viegla, bet  jāatceras, ka taisnība
vienmēr ir uzvarējusi netaisnību.  Atcerēsimies, kā
gandrīz pirms 30 gadiem sabruka „ļaunuma impērija”
PSRS, un  varbūt pēc tikpat gadiem  Krievija būs
spiesta nokārtot parādu Latvijas valstij.

Jānis Mājenieks

Šobrīd situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās
un ir paplašināts COVID - 19 infekcijas skarto teritoriju
saraksts. SPKC kā pagaidu ieteikumu – aicina
ceļotājus, kuri atgriežas Latvijā no COVID – 19
skartajām teritorijām, turpmākās 14 dienas sekot
savam veselības stāvoklim, un ja parādās kādi no
elpceļu infekcijas simptomiem (paaugstinātā ķermeņa
temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta
elpošana u. c.), nekavējoties zvanīt 113 un informēt
par simptomiem un ceļojumu.

SPKC informēs, ja Eiropas Savienībā tiks noteikti
citi pasākumi.

Braucot uz COVID - 19  skartajām teritorijām,
stingri ievērot šādus piesardzības pasākumus:

l bieži mazgājiet rokas, īpaši pēc kontakta ar
slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;

l ievērojiet distanci vismaz 2 metri no cilvēkiem ar
akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

l klepojot un šķaudot, izmantojiet vienreiz lietojamās
salvetes un pēc tam nomazgājiet rokas;

l sekojiet vietējo varas iestāžu norādījumiem.
Viens no galvenajiem ieteikumiem –  ja cilvēks ir

bijis skartajā teritorijā, kopš atgriešanās turpmākās
14 dienas ir ieteicams novērot savu veselības stāvokli.
Tāpat ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai
konsultētos par turpmāko rīcību.

Savukārt, ja parādās saslimšanas simptomi, nepie-
ciešams zvanīt 113. 

Speciālisti rekomendē arī izglītības iestādēm vērsties
SPKC, ja rodas jautājumi par rīcību gadījumos, ja
COVID - 19 skartajās teritorijās ir bijuši bērni. 

Ja nepieciešamas individuālas konsultācijas par
jaunā koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu, tad  darba
dienās, laikā no 08.30 līdz 17.00 aicinām izmantot
šādus tālruņa numurus, lai kontaktētos ar SPKC pār-
stāvjiem: 67501590 vai 67387661.

Slimību profilakses un kontroles
centra informācija

Informācija iedzīvotājiem par 
COVID – 19 infekcijas uzliesmojumu

Plānotie pasākumi martā, aprīlī
3 20. martā plkst. 17.00 lasītāju klubiņa „Lasītprieks“

kārtējā tikšanās. Laipni aicināti visi interesenti!
3 6.aprīlī plkst. 17.00 visi interesenti aicināti uz

tikšanos domu biedru klubiņā „Teātra afiša“.
3 20.aprīlī plkst. 17.00 lasītāju klubiņa „Lasītprieks“

kārtējā tikšanās. Laipni aicināti visi interesenti!
3 Divreiz mēnesī - radošā darbnīca Enkaustika.

Laipni aicināti visi interesenti! Maksa par iztērētajiem
materiāliem (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 25.martā Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu bib-
liotēkas būs slēgtas - seminārs Cēsīs.

v Jaunpiebalgas čaklās rokdarbnieces aicinātas
uz kārtējo vakarēšanu ceturtdien, 19.martā plkst.
17.00 Marikas darbnīcā Gaujas ielā 21 (Kroga ēkā,
ieeja no pagalma puses, 2.stāvā). Adīsim, tamborēsim,

dzersim tēju, cienāsimies ar līdzi paņemtajiem
našķiem, iedvesmosimies, mācīsimies un ģenerēsim
idejas. Tālr. uzziņām: 29230240 (Baiba).

Baiba Logina

Bibliotēkas ziņas

Baiba Kalniņa - Eglīte



15

Ātri satumst...
Ātri satumst ziemas vakars,
Logus tumsa aizklāt sāk.
Tomēr domas gaišas dara
Siltums, kas no tevis nāk.

Tavas lūpas, acu skatiens 
Sirdij ātrāk pukstēt liek.
Tomēr aicināt uz deju
Man vairs spēka nepietiek.

Tā nu skumjš un vientuļš raugos,
Ka tu cēli garām ej.
Un ar citiem draugu pulkā
Jautri runājies un smej.

Ātri aiziet gads pēc gada,
Sarma matos sen jau krīt.
Tomēr jūtas atkal bango,
Tevi redzot kādurīt.

Un tāpat kā agrāk raugos,
Vārds tavs atmiņā vēl skan.
Bet tu steigā  garām gāji,
Neko nepasakot man.

Slēģu Jānis

Piebalgai
Piebalga, tu dzimtā zeme mana,
Tevī uzaugt man un rudeņot.
Tavos kalnos dienām spēku smelties,
Tavos lielceļos man dzīvē tālu tikt.

Piebalga, tu dzimtā zeme mana,
Pieneņzeltā uzzied pavasar’s.
Baltās ievās iesnigusi Gauja,
Nemierīga savā straujumā.

Piebalga, tu mīlestība mana,
Cilvēks mūžam tevi neaizmirst.
Dzīves vasaras te svētīt jaunām 

audzēm,
Rudens zelta sauli pasmelties.

Nesaldēs tad auksti ziemas vēji,
Sniegputeņos soļi neiestigs.
Piebalga, tu dzimtā zeme mana,
Bērnu dienu gaišais skanējums.

*  *  *

Mūsu dienas tik dažādas ir:
reizēm saules svelmē silušas, lietū
mirkušas, vējos stingušas, puteņus

bridušas, reizēm rūgtumu pretī
sviedušas, reizēm arī labestīgas bi-
jušas, bet tomēr vienmēr par savām
tās esam saukuši.

*  *  *

Visu mūžu pēc labā, patiesā alkst 
sieviete…

Visu mūžu mīl un mīlestību gaida 
sieviete…

Visu mūžu savus mīļos gaida 
sieviete…

Visu mūžu kāds parādā ir sievietei –
mātei…

Dzidra Kuzmane

Mīlestība vēstulēs
7. martā, Sieviešu dienas priekšvakarā, visus inte-

resentus aicināja teātra izrāde “Mīlestības vēstules”
Pētera Gaudiņa režijā. Afišas vēstīja – izrādē spēlēs
divi izcili latviešu aktieri Mirdza Martinsone un Juris
Kalniņš, savukārt izrādes kolorītu papildinās Zinta
Žvarta saksofona solo izpildījums – lieliska amerikāņu
mūzika. 

Aizraujošo, reizēm dīvaino, bet dziļo un patieso
mīlas stāstu uz skatuves izdzīvoja lieliskie un mūžam
jaunie aktieri Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš.
Šis stāsts atsauc atmiņā jūtas, kas nekad nezūd, – tā
ir jaunības mīlestība, kas nav ne aizmirstama, ne iz-
dzēšama. Izrādē izspēlētā dzīve ir saistoša ikvienam –
jo katrs šajā stāstā atradīs ko ļoti intīmu, ļoti
personīgu, ko tādu, kas reiz piedzīvots un izdzīvots. 

„Es bieži atcerējos šo darbu un daudz par to
domāju, jo izrāde piedzīvoja dīvainu likteni. Esmu
priecīga, ka pēc tik ilga laika mēs ar Juri atkal
rakstīsim viens otram vēstules. Un zinu, ka tagad tās
rakstīsim vēl skaistākas nekā toreiz, jo esam kļuvuši

dzīves gudrāki,” kādā sarunā atzinusi aktrise Mirdza
Martinsone.

Aija Ķīķere
Attēlā: Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš izrādē

“Mīlestības vēstules”.
Foto: Egita Zariņa

Danču buķete
21.februārī Jaunpiebalgas kultūras namā norisinājās

skolu deju kolektīvu koncerts “Danču buķete”. Koncertā
piedalījās deju kolektīvi no Vecpiebalgas, Priekuļiem,
Cēsīm un Jaunpiebalgas. Deviņi dažādu vecuma
grupu deju kolektīvi izdejoja XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju
lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāru. 

Paldies  visiem deju kolektīvu vadītājiem, bet īpaši
Lāsmai Skutānei par ieguldīto darbu!

Mudīte Šnē
Kultūras darba organizatore

Kultūras notikumi

Attēlā: Jaunpiebalgas 5.- 6.klases deju kolektīvs.
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Martā, aprīlī
Jaunpiebalgā 

13. martā plkst. 19.30 filma “Latvieši Kanādas
krācēs”. Tikšanās ar ekspedīcijas dalībniekiem, dis-
kusijas. Ieejas maksa 2,00 EUR 

18. martā plkst. 12.00 skolēnu brīvdienās - ani-
mācijas filma  “Karalienes Korgijs”. Sirsnīgs
stāsts par britu karaļnama sunīti, kas paņēmis
brīvsoli, lai iekultos dažādos jautros piedzīvojumos. 

Ieejas maksa 2,00 EUR
21. 03. plkst. 18.00 Deju koncerts “Joka pēc”.

Piedalās: “Piebaldzēni”, “Kande”, “Raitais solis”,
“Rīdze” un vēl …

25. martā plkst. 15. 00 Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai veltīts pasākums “Dzimtene
un tāle”.

* Jaunpiebalgas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
* Atmiņu pēcpusdiena pie tējas tases.
* Pieminot novadniekus, noliksim ziedus stacijā pie

Piemiņas akmens.
29. martā plkst. 16. 00 Kauguru pagasta ama-

tierteātra “Vīzija” izrāde “Grēku grāmata”.
Lugas autors: J. Anerauds.
Režisors: O. Morozovs.
Ieejas maksa 2,00 EUR
3.aprīlī plkst. 18. 00 “Prāta spēles” Latvijas

kauss.
Dalība bez maksas. 
Piesakies mājaslapā www.prataspeles.lv 
Plkst. 22.00 balle – grupa “Vēja Runa”. Ieejas

maksa 5,00 EUR
6. aprīlī plkst. 10. 00 jautra izrāde bērniem

“Māja zem varavīksnes”.
Režisors: A. Ekštets.
Ieejas maksa 2,00 EUR
12. aprīlī svinēsim Lieldienas!
12. aprīlī plkst. 19.00 koncerts “Teātru Tenori

Lieldienās”. Teātru Tenoru jaunākajā koncertā ap-
vienojušies asprātīgi aktieri, izcili operas solisti un
pavadošo mūziķu grupa.

Koncertā piedalīsies  Latvijas Nacionālās operas un
baleta teātra solists -  Juris Jope , Operetes teātra
galveno lomu atveidotājs - Emīls Kivlenieks,  Latvijas
Nacionālā teātra aktieri   Mārtiņš Brūveris   un
Kristians Kareļins, kā arī liepājnieks    Marģers
Eglinskis. 

Ieejas maksa 12.00 EUR, 10.00 EUR 
Biļetes iespējams iegādāties novada domes kasē,
www.bilesuparadize.lv
18. aprīlī skanīgākais pavasara koncerts “Cālis

2020”.
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildi-

nājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama
Facebook lapā. Tālrunis sīkākai uzziņai – 26449732
(Egita) 26144234 (Mudīte)

Zosēnos
14. martā plkst. 16. 00 – 20.00  Zolīte, novuss,

teniss, dambrete.
Mērķis – brīvā laika lietderīga pavadīšana.

Savstarpēji veidotas komandas saspēlei un pozitīvi
pavadītai dienai!

Bez vecuma ierobežojuma (izņemot zolītes spēli).
Nāc un gūsti iemaņas galda spēļu spēlēšanā!
21. martā plkst.21.00 “Disko balle – 80. gadi”

DJ Agris. 
Groziņvakars. Lūgums pieteikt galdiņus – t.

26538154
Ieeja 1.50 EUR
13. aprīlī plkst. 11. 00 Otrās lieldienas

Melnbāržos.
Uz Lieldienu rītu aicina “JAMPADRACIS BB’’.

Programmā - iepazīšanās daļa, jautras svētku rotaļas,
radošās izdomu darbnīcas, Lieldienu rituāli - mīklu
minēšana, olu ripināšana, olu kaujas, stafetes
aktivitātei, DISKO ‘’Cāļus skaita rudenī’’ un saldais
pārsteigums… 

17. aprīlī - Senioru un viņu  draugu satikšanās
pavasarī.

l Jubilāru sumināšana
l Sadziedāšanās  kopā ar Daukstu pagasta Staru

kultūras nama senioru vokālo ansambli „Seniora“
(vad. Lauma Makare) no Gulbenes novada

l Zāļu sievas Anitas Līdaces – Dobroļubovas
padomi, kā izmantot dabas spēku, lai uzlabotos
pašsajūta un ikdiena kļūtu priecīgāka!

Būs iespēja iegādāties dažādus sīrupus un ziedītes
l Brīnišķīgi pasākuma vadītāji!
Mīļi gaidīti piebaldzēni un zosenieši ar drau-

giem! Vēlams pieteikties līdz 16. aprīlim. 
Transporta nepieciešamības gadījumā zvanīt –

Dzidra t. 26538154

Mazo vokālistu pavasara koncerts 
“Jaunpiebalgas novada Cālis 2020” 

norisināsies 18.aprīlī
Noteikti nāc un pamēģini – TEV IZDOSIES!

Mērķis:
1. Veicināt pirmskolas vecuma bērnu vokālo spēju

attīstību un radošo pašizpausmi. 
2.  Sekmēt un pilnveidot jauno dziedātāju uzstāšanās

iemaņas un skatuves kultūru.
Dalībnieki:
Koncertā var piedalīties solisti līdz septiņu gadu

vecumam. Var uzstāties kā solists, duetā vai grupiņā.
Katrs koncerta dalībnieks sagatavo vienu skanīgu

dziesmu pēc brīvas izvēles.  
Dziesmas pavadījums – akustiskais, ieraksts vai

a capella. 
Pieteikšanās kārtība: 
Vecākiem vai pedagogiem bērni koncertam jāpiesaka

līdz 14.aprīlim Jaunpiebalgas kultūras namā vai pa
tālruni 26144234 (Mudīte), vai uz e-pastu:
mudite.sne@jaunpiebalga.lv, savukārt koncerta dienā
fonogrammas ieteicams MP3 failu ņemt līdz uz
koncertu USB vai CD formātā.

Pasākuma laikā konkursa dalībnieki tiks fotografēti/
filmēti, uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības
tīmekļa vietnē http://www.jaunpiebalga.lv, informatīvajā
izdevumā “Avīze Piebaldzēniem”, Jaunpiebalgas
novada kultūras nama sociālajos tīklos u.c. informatīvajos
avotos ar mērķi atspoguļot un popularizēt bērnu
radošās un mākslinieciskās aktivitātes, kā arī saglabāt
kultūrvēsturiskās liecības.

Kultūras pasākumi



17

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!

Lūgums atsaukties!

Vēsma Johansone, mob. 26615072

Darba kārtība:
1. par biedru apstiprināšanu

un izslēgšanu;
2. pārskats par 2019. gadu;
3. par politikām un

noteikumiem;
4. par 2020. gada plānu un

budžetu;
5. par amatpersonu vēlēšanām;
6. citi jautājumi.

Laipni gaidīti!

Ar 2019. gada pārskatu un
sapulces lēmumu projektiem

var iepazīties Zosēnu kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības telpās vai
vienojoties par citu veidu, zvanot

pa tālruni 28379447, 
kā arī rakstot uz e-pastu: 

zosenukks@inbox.lv.

LAD klientus pa tālruni 
apkalpo darba dienās 

no plkst. 7.00 līdz 20.00

Lauku atbalsta dienests no
2020.gada 2.marta uzsāk jaunu
pieeju klientu apkalpošanā.
Klientiem darba dienās ir iespēja
sazināties ar klientu apkalpošanas
speciālistiem pa tālruni 67095000
ārpus standarta laika -  no plkst.
7.00 līdz plkst. 20.00.

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes
uz neskaidrajiem jautājumiem
klientiem ērtākā laikā, jo nereti
darba dienas gaitā lauksaimnieki,
mežsaimnieki un zivsaimnieki
aktīvi strādā savās saimniecībās
un uzņēmumos.

Vai kāds var atpazīst fotogrāfijā redzamās sievietes? Tās fotografētas
uz Dziedāšanas biedrības ēkas fona.

Jaunpiebalgā 20. - 30.gados bijušas vairākas kokzāģētavas. Varbūt
kāds atpazīst vīru -otro no kreisās puses? Vai kādam zināms, kā sauca
kokzāģētavu? Kur tā atradās? Tolaik gan bija pārvietojama zāģēšanas

tehnika. Viena no tām piederēja Kazākam.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 
(reģ. Nr. 44103018793) valde

sasauc biedru kopsapulci
2020. gada 19. martā plkst. 13.00
Zosēnu pagasta pārvaldes ēkā
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Šogad ekspertu
uzmanības lokā
būs apmēram pus-
miljonu hektāru
plaša teritorija,
kurā viņi apsekos

dažādus dzīvotņu veidus, piemēram,
bioloģiski vērtīgus zālājus, dabis-
koties sākušas mežaudzes, purvus,
avoksnājus, cilvēka mazietekmētu
jūras piekrasti un kāpas, upes, eze-
rus, alas un iežu atsegumus.

No aprīļa līdz novembrim ir plā-
nots apsekot gan valstij un pašval-
dībām, kā arī privātīpašniekiem
piederošus īpašumus 91 Latvijas
novadā. Marta beigās būs izsūtītas
informatīvas vēstules 30 tūkstošiem
zemju īpašnieku, ka tiks skatītas
dabas dzīvotnes viņa zemes vienībā
vai var tikt šķērsots īpašums, lai
inventarizētu blakus esošo zemes
vienību. 

“Latvijas daba ir daudzveidīga
un unikāla, un šobrīd ikvienam ir
iespēja to baudīt, novērtēt, apzināties
un saglabāt nākotnei. Nevar noliegt,
ka cilvēks kā ekosistēmas daļa to
būtiski ietekmē, tādēļ tik ļoti lielu
nozīmi dabas izpētei pievērš zinoši
speciālisti visā pasaulē. Arī Latvijā
bioloģiski vērtīgie biotopi jeb dzī-
votnes ir veidojušies ilglaicīgi, tāpēc
svarīgi tos apzināt, lai varētu tur-
pināt pareizi apsaimniekot,” pauž

dabas skaitīšanas vadītāja Irisa
Mukāne.

Zemes īpašniekam ir tiesības
piedalīties īpašuma apsekošanā un
uzdot par to jautājumus. Pievienoties
var apsekošanas brīdī, satiekot
savā īpašumā ekspertu ar Pārvaldes
izsniegto apliecību (skatīt attēlu),
vai iesniegt Pārvaldei rakstisku ie-
sniegumu (skaitamdabu@daba.gov.lv
vai Baznīcas iela 3, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150) līdz 15.maijam
par vēlmi piedalīties sava īpašuma
apsekošanā. 

Eksperta paustais skaidrojums
par dabas vērtībām apsekojuma
brīdī ir informatīvs. Ja īpašumā
tiks konstatēts ES nozīmes aizsar-
gājams biotops, pēc datu kvalitātes
pārbaudes 2020.gadā īpašnieks sa-
ņems rakstisku informāciju un
vienlaikus tā būs pieejama arī
Pārvaldes uzturētajā dabas datu
pārvaldības sistēmā Ozols
(https://ozols.gov.lv/pub). Tas ļaus
zemes īpašniekiem taupīt laika un
finanšu resursus, kā arī atvieglos
dažādu jautājumu risināšanu, at-
ļauju saņemšanu, detālplānojumu
izstrādi utt. 

Lai skaidrotu procesu, tā nepie-
ciešamību un sniegtu atbildes uz
iedzīvotāju jautājumiem, arī šogad
tiks organizēti semināri dažādās
pašvaldībās. Plašāka informācija

par dabas skaitīšanu, plānotajām
aktivitātēm, atbildes uz populārā-
kajiem jautājumiem, iedzīvotāju
informatīvajiem bezmaksas semi-
nāriem pieejama vietnē www.skai-
tamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv.

Biotopu apzināšana norit dabas
skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda
projekta “Priekšnosacījumu izveide
labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai Latvijā” ietvaros. Visu
dabas skaitīšanas aktivitāšu īste-
nošana paredzēta līdz 2023.gadam.

Attēlā: eksperta apliecības pa-
raugs.

Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītājas

asistente
ilze.reinika@daba.gov.lv

Tālr.: 27858275

Trešajā dabas skaitīšanas sezonā
apsekos pusmiljonu hektāru zemes

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.

Veselīgie priežu
pumpuri

Kad ziema tikko aizvadīta, laiks
gūt spēku no pirmajām dabas veltēm
- ievākt priežu pumpurus. Kas tajos
vērtīgs un kā šo veselības eliksīru
izmantot?

Priežu pumpuri ir viens no pir-
majiem pavasara spēka avotiem  –
kad, šķiet, daba pēc ziemas miega
vēl tikai slinki staipās un žāvājas,
tajos jau mutuļo dzīvības sula.
Pumpurus ievāc laikā, kad ziemu
sāk nomainīt pavasaris – parasti
martā vai aprīļa sākumā. Īstais
pumpuru vākšanas laiks ir tad, kad
naktīs joprojām piesalst, bet pa
dienu jau silda saule. Ievākšanai ga-
tavi priežu pumpuri ir sveķaini un
piebrieduši. Ievācot par agru, tie ir
sīki, sveķu kārtiņa vēl nav sākusi
kust. Savukārt, kad pumpuriem sāk
veidoties dzinumi, tos tējai ievākt

par vēlu. Dzinumi ir taisni, gari un
nav tik blīvi kā pumpuri. Priežu dzi-
numus var izmantot pirts skrubim,
kā arī sīrupa pagatavošanai.
Priežu pumpuri der tējai, skru-

bim, uzlējumam
Pumpuri ir labs pretiekaisuma

un pretsāpju līdzeklis, turklāt priedi
uzskata par saules un prieka koku.
Tātad  – lietojot priežu pumpurus,
varam papildināt savus prieka krā-
jumus. Priežu pumpuri ir labi imūn-
sistēmai un palīdzēs atbrīvoties ne
tikai no klepus vai kakla sāpēm, bet
no saaukstēšanās kopumā. Priežu
pumpurus iekļauj visās plaušu tējās.
Tos izmanto arī kā urīndzenošu un
nierakmeņu slimības ārstējošu lī-
dzekli, arī osteohondrozes, aknu un
žultspūšļa problēmu gadījumā. 
Populārākais priežu pumpuru

lietošanas veids - tējas
Pumpurus var kombinēt ar dažā-

diem citiem ārstniecības augiem at-
karībā no vēlamā mērķa. Ja jātiek
vaļā no saaukstēšanās, tad pumpurus
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var jaukt ar raudeni, mētrām, gaiļbiksīti, sarkano
āboliņu, Islandes ķērpi, māllēpi, mārsilu vai ceļteku. Ar
priežu pumpuriem piesardzīgiem jābūt tiem, kuros
nomoka kuņģa dedzināšana, – tad šo drogu vajadzētu
lietot kopā ar gārsu un auzām.

Priežu pumpurus var uzglabāt un patērēt dažādos
veidos, piemēram, vārīt sīrupā, lietot nomierinošās
vannās, ēst svaigus vai sažāvētus samalt pulverī un
bērt uz maizītes vai pievienot biezpienam. Kad pumpuri
pastiepjas kādus piecus sešus centimetrus, tos var ielikt
burkā, pārliet ar konjaku un atstāt līdz rudenim. Ņem
apmēram pusi burkas pumpuru un pārējo – konjaku.
Kad rudenī tuvojas gripas vīrusi, iedzer pa 30 gramiem.
Šogad ievāktos pumpurus vajadzētu izlietot līdz nāka-
majam pavasarim. Katra auga cikls Latvijas apstākļos
ir viens gads. Jo svaigāki augi, jo spēcīgāka enerģētiskā
iedarbība. Glabāšanas laikā augs zaudē savu spēku, bet
nekļūst vecs vai indīgs. Ja pumpuri glabāti ilgāk nekā
trīs gadus, tos var izmantot inhalācijām. Vairs nederīgos
pumpurus var izmantot vannās vai pirts skrubī, kas
sastāv no rupjā sāls un aptuveni piektdaļas pumpuru.

Kā priežu pumpurus izmantot ēdienā?
Izrādās, kulinārijā tos izmanto diezgan daudz.

Pavasarī priežu pumpuri ir ar vieglu, svaigu citrusa un
sveķu garšu, kas nedaudz līdzinās mango. Var gatavot
priežu pumpuru saldējumu, ir vārīts etiķa sīrups, ko iz-
manto salātiem. Tāpat arī priežu pumpuru ievārījums.

Pavasarī priežu pumpurus var izmantot kā piedevu
zaļajiem salātiem. No priežu pumpuriem gatavo arī alu,
pumpuru novārījumu var izmantot desertiem vai
mērcēm, no tā gatavo biezeni, kombinējot ar sīpoliem –
vispirms novāra sīpolus un tad pievieno pumpurus.

Pēc interneta materiāliem sagatavoja Aija Ķīķere.
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Bet saules sēkliņas nepazūd,
Mūžīgi paliek gaisma iesētā…

Pēc Jaunpiebalgas
Dzimtsarakstu nodaļas 

reģistra datiem
mūžības ceļu gājusi

Lolita Štēbele.

Pēc citu nodaļu reģistra
datiem -

Antra Strode.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību 

tuviniekiem!

Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.

Izsakām līdzjūtību 
Artim Punduram

ar ģimeni,
tēvu mūžības ceļā

pavadot!

VUGD Jaunpiebalgas 
posteņa kolēģi

Dziļš skarbums ir tādai stundai,
Kad cilvēks un ziedi mirst… 

Izsakām līdzjūtību 
Ernestam Štēbelim,

meitu kapu kalniņā pavadot!
Tavās sāpēs esam ar Tevi,

Ernest!
Pašdarbības kolektīvi un

tava ‘’Intermēdija’’

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
audzinātājai Zintai,

māmiņu mūžībā pavadot!

“Sprīdīši” un viņu vecāki

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa tevi sev līdz.
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, 

kur silts.
Zinta, esam kopā ar tevi, 
no māmiņas atvadoties!

Kolēģi Jaunpiebalgas 
vidusskolā

Baiba Kalniņa -Eglīte


