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Maijā
31. 05. Vasarsvētki. Piemin Svētā Gara no-

laišanos pār Jēzus Kristus mācekļiem, kas
bija sapulcējušies 50. dienā pēc Jēzus aug-
šāmcelšanās. 

Jūnijā
01. 06. Starptautiskā bērnu aizsardzības

diena.

14. 06. Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena. Šī vardarbīgā, prettiesiskā
akcija skāra vairāk nekā piecus tūkstošus ģi-
meņu. Vēsturnieku jaunākie pētījumi liecina,
ka deportēti tika 15 443 cilvēki. Padomju
režīms brutāli vērsās ne vien pret pieaugušajiem,
bet arī bērniem - 15% no visiem izsūtītajiem
bija bērni vecumā līdz 10 gadiem. No katriem
10 izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem aptuveni
četri gāja bojā ieslodzījuma vietās vai nometi-
nājumā. Pavisam no 14.jūnijā izsūtītajiem no-
mira 6081 cilvēks, tas ir, 39,43% no kopskaita.

Foto: Lolita Petkēviča

Manai Jaunpiebalgai caur’ iedams pavasara pusē, iekritīsi ievu baltajā rūgtumā un pieneņu, kā sacīt
jāsaka, dzeltenajā gaišumā – tikpat kā Paradīzes ielejā…

Un dabas skaistums svētīs ikvienu, kas šim pagastam būs cauri gājis un savu dvēseli veldzējis atspirgšanā…
Ķencis
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- Pārdomas
Jau kopš marta vidus dzīvojam citādi, pie-

lāgojamies jaunajiem krīzes apstākļiem, ievē-
rojam distancēšanos, nevaram tikties ar tuvi-
niekiem un draugiem, strādājam attālināti,
mazāk apmeklējam veikalus, kultūras pasā-
kumu nav vispār ( tikai TV vai internetā) u.tt.
Jau esam sapratuši – tas nav viegli, daždien
šo ierasto vienmuļību grūti izturēt. Labi
tomēr, ka var iet ārā un darīt dažādus lauka
darbus, kuru ar katru dienu kļūst arvien
vairāk, arī staigāt, nūjot. Tagad var lasīt vis-
dažādākos padomus, kā veiksmīgāk pavadīt
šo laiku, īpaši, ja tas ir brīvais laiks, kas
nesaistās ar darbu, bērnu mācīšanu u.tml.

Lūk, daži populāri brīvā laika pavadīšanas
veidi, ko piekopj veiksmīgi cilvēki.  Izglītojies,
lasot grāmatas. Mūsdienās ir pieejamas ļoti
plašs klāsts ar dažādām izglītojošām grāmatām,
kas saistītas ar zināti, biogrāfijām un citiem
interesantiem tematiem, tāpēc ikviens noteikti
var atrast savai gaumei piemērotāko.

Izmēģini online spēles. Mūsdienās spēļu
izstrādātāji ir parūpējušies par to, lai
spēlētājiem piedāvātu augstas kvalitātes
spēles. Tas ir lielisks veids, kā izklaidēties
vienatnē vai draugu kompānijā. 

Dodies pārgājienos, ekskursijās. Tā ir
lieliska iespēja atslodzei gan vienatnē, gan ar
ģimeni. Latvijā ir ļoti daudzveidīga un skaista
daba, tāpēc internetā var atrast izsmeļošu in-
formāciju ar dažādiem pārgājienu maršrutiem,
vienīgi jāraugās, vai populāri apskates objekti
iespējamā lielā cilvēku pieplūduma dēļ uz
krīzes laiku nav slēgti. Arī mūsu novada teri-
torijā bijušā dzelzceļa līnija ir nodota gājēju,
nūjotāju, velobraucēju rīcībā, pie tam guvusi
nosaukumu Zaļais ceļš ( par to vairāk varat
lasīt šajā avīzītē).

Pagatavo kaut ko garšīgu. Mūsdienās
internetā un Youtube vietnē ir pieejamas da-
žādas interesantas receptes, kas ikvienam
ļauj pagatavot kaut ko neierastu un garšīgu. 

Apgūsti jaunu hobiju. Iespējams, jau sen
ir bijusi vēlme pamēģināt kādu jaunu aizrau-
šanos, piemēram, gleznošanu. Ir vērts tam
pievērsties, it īpaši tagad. 

Pievērsies sportam. Šis krīzes laiks, kad
iznāk būt mājās vien, ir ļoti piemērots, lai iz-
vingrotos. Un atkal - Youtube vietnē var
atrast dažādas treniņprogrammas, kas ļaus
kļūt fiziski aktīvākam. 

Skaties filmas un seriālus, koncertu
ierakstus, arī to tiešraides. Piedāvājums
pašlaik ir plašs, arī bezmaksas iespējas,
ikviens var atrast savai gaumei atbilstošāko
seriālu vai filmu.

Cerams, ka kāds no šiem padomiem
noderēs, iespējams, ka ikdienā tie jau
izmēģināti. Tad jāiet ārā, jāpriecājas par pa-
vasari, par ziedošajiem dārziem, putnu ne-
prātīgajām dziesmām. Protams, laukos jau
darba un atpūtas iespēju netrūkst.

Lai esam veseli un priecīgi, tad mums viss
izdosies!

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 20. aprīļa novada

domes sēdē nolemts
Ievēlēt Finanšu un attīstības komitejas, Sociālo un

veselības jautājumu komitejas, Komunālās saimniecības,
ceļu un labiekārtošanas komitejas sastāvā deputātu Aināru
Silu. Ievēlēt Izglītības, kultūras un sporta komitejas
sastāvā deputātu Laimi Šāvēju. Izslēgt no Komunālās saim-
niecības, ceļu un labiekārtošanas komitejas sastāva un
ievēlēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas sastāvā deputāti Lolitu Zariņu.

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2020.gada 20.aprīļa saistošos noteikumus Nr.5 “Par grozīju-
miem saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada
domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam”
apstiprināšanu”.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ezerkalns”, kadastra
Nr.4256 008 0088, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atdalot atsevišķu neapbūvētu zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 008 0088 – 11,08 ha platībā.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0262,
kas nav adresācijas objekts, piešķirt nosaukumu “Ceļmalas”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads.

Noteikt īpašumā “Vidus Rempji” ar kadastra Nr.4256 014
0016, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalītai
un izveidotai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu
4256 014 0016 001 – 0,1 ha platībā, zemes lietošanas mērķi
- noliktavu apbūve (kods1002).

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo
īpašumu “Skanuļi” ar kadastra Nr.4256 013 0002, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 4256 013 0061 un 4256
013 0062, un “Sila Skanuļi” ar kadastra Nr.4256 013 0063,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 013 0063 ar
mērķi lauksaimniecības zemju atdalīšanai no meža zemes,
pārkārtojot zemes robežas, veidot divus nekustamos īpašu-
mus.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt atkārtotu (otru) nekustamā īpašuma –
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš
atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar
platību 1,67 ha, izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles
sākumcenu 5840,00 EUR.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt atkārtotu (trešo) nekustamā īpašuma –
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, kurš
atrodas Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sā-
kumcenu 710,00   EUR.

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 750 EUR.

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 sā-
kumcenu 698,00 EUR.
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Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
20.aprīļa sēdes lēmuma Nr.1 pašvaldības kustamās
mantas atsavināšanas par brīvu cenu rezultātus.

Atbrīvot no nomas maksas SIA “Tavai un manai ve-
selībai” par saskaņā ar 2018.gada 25.septembra Telpu
nomas līgumā nomātajām telpām Dārza ielā 4-14,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., no 2020.gada 3.aprīļa līdz valstī izsludinātās ār-

kārtējās situācijas pārtraukšanai.
Atbrīvot no nomas maksas Inetu Liepiņu, par

saskaņā ar 2017.gada 19.septembra Telpu nomas
līgumā nomātajām telpām Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., no 2020.gada
3.aprīļa līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
pārtraukšanai.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Paziņojums par izsolēm
Jaunpiebalgas novadā

Ar Jaunpiebalgas novada domes 16.03.2020. sēdes
lēmumu Nr. 48 “Par nekustamā īpašuma– zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas
Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., LV- 4125, ar platību 0,8097 ha,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstip-
rināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles
noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam– zemesgabalam ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas Gaujas iela
15B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., LV-4125, ar platību 0,8097 ha:

1. Izsole notiks 2020.gada 29.maijā plkst. 10.00
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 28.maijam
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 3 500,00 EUR
(trīs tūkstoši 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 16.03.2020. sēdes
lēmumu Nr.50 “Par nekustamā īpašuma – ar
kadastra Nr.4256 008 0114, kurš atrodas “Liepas 1”,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību
3,67 ha nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu un 2019.gada 25.novembra domes lē-
muma Nr. 185 (prot. Nr.14,8§) “Par pašvaldības ne-
kustama īpašuma neapbūvēta zemes gabala “Liepas
1”, kadastra Nr.4256 008 0114, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanu zemes
lietotājam” atcelšanu” tika apstiprināti nekustamā
īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam – ar kadastra Nr.4256 008
0114, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,67 ha:

1. Izsole notiks 2020.gada 29.maijā plkst. 09.00
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 28.maijam
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 3 900,00
EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). 

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

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

***

Ar Jaunpiebalgas novada domes 20.04.2020. sēdes
lēmumu Nr. 75 “Par nekustamā īpašuma – zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas
“Dzelmes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību
1,67 ha, 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-
kustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmē-
jumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,67 ha:

1. Izsole notiks 2020.gada 2.jūnijā plkst. 10.00
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 1.jūnijam plkst.
16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 5840,00 EUR
(pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit 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 16.03.2020. sēdes
lēmumu Nr. 49 “Par nekustamā īpašuma – zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0479, kurš atrodas
Gaujas iela 25B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ar platību 0,499 ha, no-
došanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles
noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
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kustamajam īpašumam – zemesgabalam ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0479, kurš atrodas Gaujas iela
25B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., LV-4125, ar platību 0,499 ha:

1. Izsole notiks 2020.gada 2.jūnijā 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 1.jūnijam plkst.
16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 3308,00 EUR
(trīs tūkstoši trīs simti astoņi euro 00 centi). 

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

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

Pēdējos gados skolēnu vidū bija iecienīts
vasaras darbs mēneša garumā, ko atbalstīja
Nodarbinātības valsts aģentūra. Šovasar tas ne-
notiks? 

Skolēnu vasaras darbs valstī tiek plānots jau gada
sākumā, šovasar, apsverot drošības pasākumus sakarā
ar Covid-19, tas ir atcelts. Ja tas tiks atļauts, tad mēs
kā pašvaldība organizēsim darbus, iespējams mazākā
apjomā, vasaras otrajā pusē. Taču skaidri zināms, ka
valsts finansiālā atbalsta nebūs, tikai pašvaldības
līdzekļi. To, kā un kas būs, rādīs laiks un kopīgā cīņa
ar Covid vīrusu.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, tad ik-
gadējais pasākums Lielā Talka šogad tika
pārcelta no aprīļa un 16. maiju. Šogad katram
pašam jāapzina darbi, ko var veikt.

Jā, saskaņā ar pašreizējo situāciju Latvijā un visā
pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās
distancēšanās apstākļos, Lielā Talka šogad tiek orga-
nizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu.
Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam
nākotnei - Latvija pieder nākotnei!”, bet šim sauklim
ir arī papildus vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta
– Latvija”. Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums jā-
rūpējas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti ko-
pumā, jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Visi
aicināti vairāk pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai,
ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus. Domāju,
ka talka šajos gados  savu mērķi ir sasniegusi, jo
Latvija un Jaunpiebalga ir tīrāka un sakoptāka.
Šogad talkas rīkotāji aicina iedzīvotājus  izvēlēties
kādu no formātiem: SOLO talkas - talkojot vienatnē,
pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas
mājas apkārtni; DUO talkas - talkojot divatā, vienas
mājsaimniecības pārstāvji var talkot droši kopā, ja
esat draugi vai paziņas - ievērojiet vismaz divu metru
distanci. 

Vēl varu piebilst, ka diemžēl vēl joprojām ir ne
viens vien privātīpašums, kurā redzam    izgāztus at-
kritumus, nenovāktus graustus u.c. Tātad darāmo
vides sakopšanā joprojām var atrast. 

Pašreizējās krīzes apstākļos svarīga vieta,
kurā jāievēro 2 metru distancēšanās, ir veikali.
Mūsu veikalu šaurajās telpās tas dažkārt ir ap-
grūtinoši. Kā rit sagatavošanas darbi veikala
“top!” ēkas būvniecībā? Visi jaunpiebaldzēni to
gaida, lai beidzot arī mums būtu jauns un plašs
veikals.

Viss rit savu gaitu, ir veiktas visas nepieciešamās
darbības, kā jau iepriekš tika rakstīts, diemžēl doku-
mentu kārtošana ir samērā lēns process. Taču zemes
gabals ir sadalīts, iemērīts, ierakstīts Zemes grāmatā,
novērtēts, pieņemts lēmums par izsoli, pēc nepilna

mēneša minētā izsole notiks. Jācer, ka lielveikals
“Top!” kā atsavināšanas ierosinātājs savus plānus
nav mainījis. Mums atliek gaidīt.

Ko var pateikt par pašreizējo situāciju valstī?
Kā zinām, tad rezultāti saistībā ar “Covid-19”

vīrusu mūsu novadā ir negatīvi, lauku apvidos –
Vidzemē, Latgalē, Sēlijā – ir mazs iedzīvotāju blīvums,
puslīdz laba disciplīna, tas arī rada šo rezultātu. Varu
vēlreiz teikt, ka jāseko līdzi oficiālajai informācijai, jā-
saprot, ka arī valdībai nav viegli pieņemt precīzus lē-
mumus par tik bīstamu lietu, jo pārsteidzīga rīcība
var izraisīt atkārtotu slimības uzliesmojumu. Ja
būsim saprātīgi, pulcēšanos kādu laiku ierobežosim,
tad arī šajā fāzē tiksim ar vīrusu galā. Visā pasaulē zi-
nātnieki strādā, lai arvien vairāk un labāk iepazītu šo
jauno vīrusu. Krīzes situācijas dēļ beidzot valdība bija
spiesta pievērsties arī valsts Civilās aizsardzības
plānam, kāds būs iznākums, nezinām, bet tiek
strādāts, lai to sakārtotu. 

Augustā ik gadu notika lielākais pasākums
novadā – izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”.
Kā šogad?

Neko nevar pateikt, jo nezinām, kāda situācija būs
valstī. Domāju, ka līdz augustam situācija attiecībā
uz publiskajiem pasākumiem diezin vai mainīsies.
Redzam jau, ka visi vasaras pasākumi citviet Latvijā
ir jau atcelti. Varbūt kaut kādiem mazāka apjoma pa-
sākumiem gada otrajā pusē būs dota zaļā gaisma, un,
iespējams, jāmeklē jaunas formas un risinājumi.

Kas vēl būtu piebilstams?
Par slēgto dzelzceļa līniju, tā pagājušā gada rudenī

tika nodota pašvaldības valdījumā, lai varētu izmantot
gājēju, velotūristu, slēpotāju vajadzībām dažādos ga-
dalaikos, tātad – ierīkotu maršrutu. Līdz ar to
pašvaldība arī uzņemas atbildību par šīs trases uztu-
rēšanu, pie tam pašvaldībai ir aizliegts šo trasi nodot
apakšnomā. Tas attiecas uz visu ceļa posmu - no
Ieriķiem līdz Gulbenei – un attiecīgajām pašvaldībām
šajā teritorijā. Tas būs kopīgs tūrisma projekts –
Zaļais ceļš, kas iezīmēts arī Eiropas tūrisma maršrutu
kartēs. Lai nebojātu dzelzceļa uzbērumu, esam
izvietojuši zīmes, kuras apzīmē gājēju un velobraucēju
celiņu. Tas nozīmē, ka pa šo trasi ir aizliegts
pārvietoties ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem,
izņemot, protams, speciālo dienestu transportu - ātrā
palīdzība, ugunsdzēsēji, policija. Situāciju kontrolēs
arī Valsts policija, kā tiek ievēroti ceļu satiksmes no-
teikumi. Pašvaldībai ir arī video kameras, kuras šajā
vasarā nepieciešamības gadījumā tiks uzstādītas uz šī
Zaļā ceļa. Izturēsimies ar izpratni pret šo jautājumu! 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 9. jū-
nijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku
atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu.

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu veiksmi
nosaka cieša sabiedrības un valsts iestāžu sadar-
bība. Tādēļ arī turpmāk iedzīvotājiem tiek ieteikts
stingri ievērot veselības drošības pasākumus- rūpīgu
roku higiēnu, fizisko distancēšanos un pārdomātu
rīcību, gan atrodoties publiskās vietās, gan sadzīvē.

Valdības lēmums ir pieņemts, balstoties uz valdībā
apstiprinātajiem pamatprincipiem un kritērijiem, kas
nosaka, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto
pasākumu mazināšana. Ierobežojumu atcelšanā tiek
vērtēta:

n Latvijas epidemioloģiskā situācija, 
n atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un

atrast kontaktpersonas;
n veselības aprūpes iestāžu kapacitāte
n situācija ārvalstīs. 
Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā un atceltie

ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu pa-
stiprināšanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā
no kritēriju izpildes.

Pamatojoties uz Baltijas valstu spēju efektīvi
kontrolēt slimības izplatīšanos reģionā, no 15.maija
tiek atvērtas savstarpējās Baltijas valstu robežas
brīvai iedzīvotāju kustībai.

Par satiksmes jomu jauni lēmumi tiks pieņemti nā-
kamajā nedēļā, iepriekš tos pārrunājot un koordinējot
ar kaimiņvalstīm - Lietuvu un Igauniju. 

No 12.maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības,
sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās
un tūrisma jomās. 

Izglītība un sports

Izglītības jomā visu veidu mācību process joprojām
notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas
bērnu nometnes.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus,
pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā šajā
mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību
– klātienē vai attālināti.

Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epide-
mioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes
konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem
vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan
9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī
viņiem konsultācijas klātienē būs atļautas.

Par mācību procesa norisi militārajās izglītības
iestādēs lēmumu pieņems aizsardzības ministrs,
savukārt iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs to
pieņems iekšlietu ministrs.

Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta
sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacī-
jumus:

l vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk
kā 25 personas;

l treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās
laiks neierobežots;

l nodarbību vada sertificēts treneris;

l tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
l fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
l treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par

septiņiem gadiem;
l jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un

trenera norādījumi;
l jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemio-

loģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti
sadarbībā ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās

Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru
distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības
noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un ār-
telpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un
privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un
piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko
darbību veikšana. Arī privātos pasākumos mājās būs
jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku
skaitu, kas atbilst epidemiologu norādījumiem.

Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atrodoties
vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots noteiktais
cilvēku skaita ierobežojums.

Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots,
taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas.
Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu ie-
vērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība. 

Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu
darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7.00 un līdz
24.00. 

Netiks atļauti publiskie un privātie sporta pasākumi,
kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pa-
sākumu drošības likumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
varēs apstiprināt pasākumus sociālās un fiziskās dis-
tancēšanās nodrošināšanai, kas jāievēro, organizējot
sapulces, gājienus un piketus. 

Savukārt kultūras ministram būs tiesības reglamentēt
kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami
fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas prasību ievē-
rošana kultūras institūcijās, piemēram, bibliotēkās,
muzejos u. c. vietās. 

Tirdzniecības centri 

Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības
centros strādās visi veikali. Ir atcelts ierobežojums,
ka tirdzniecības centros darbojas tikai pārtikas
veikali, preses tirdzniecības vietas, aptiekas, vakci-
nācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības
veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības
preču veikali, kā arī būvniecības un dārzkopības
preču veikali.

Tūrisms

Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakal-
pojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
14 dienu pašizolācija dzīvesvietā neattieksies un

Ārkārtējo situāciju valstī pagarina līdz
9. jūnijam
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Latvijas valsts piederīgajiem un pastāvīgajiem iedzī-
votājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu
laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvija,
Lietuva vai Igaunija.

Transports

Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes mi-
nistra apstiprināti pasākumi, lai nodrošinātu epide-
mioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu,
tai skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā
valkāt mutes un deguna aizsegu. 

Avots: Ministru kabineta mājaslapa,
www.mk.gov.lv

Aktuālā informācija par pašvaldības un to 
iestāžu darbību tiks ievietota tuvākajā laikā

mājaslapā www.jaunpiebalga.lv 

Jaunpiebalgas novada dome aicina iedzīvotājus rūpīgi
izvērtēt situāciju, īstenot piesardzības un higiēnas pasā-
kumus, lai pasargātu gan savu, gan līdzcilvēku veselību,
kā arī bez īpašas vajadzības neapmeklēt publiskas vietas!

Pakalpojumu saņemšanas nepieciešamības gadījumā
lūgums sazināties ar atbildīgajiem speciālistiem telefoniski
vai elektroniski, maksimāli samazinot tiešo kontaktu.

Aktuālo informāciju par situāciju valstī, kā arī par vei-
camajiem piesardzības un higiēnas pasākumiem meklēt
mājaslapā www.covid19.gov.lv vai Veselības ministrijas
un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapās.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra, pamatojoties uz Valsts
valodas centra atzinumu, ir saga-
tavojusi lēmumu par oficiālo viet-
vārdu piešķiršanu / precizēšanu
ūdens objektiem.

Līdz šim vietvārdu datu bāzē
(arī valsts kartē) Jaunpiebalgas
novada Jaunpiebalgas pagastā
lietoja nosaukumu – Pededzes upe
/ Pedeces upe.

Saskaņā ar Valsts valodas centra
2020.gada 5.marta atzinumu Nr.
1-16.1/51 noteikts vietvārda oficiālais
nosaukums – Pedece (Pedeces
upe).

Atbilstoši Valsts valodas centra
atzinumiem tie ir publicēti arī
Aģentūras mājaslapas sadaļas
“Pakalpojumi” apakšsadaļā
“Vietvārdi”- Oficiālie vietvārdi dabas
objektiem>Jaunākie Valsts valodas
centra atzinumi
(https://www.lgia.gov.lv/lv/jaunakie-
valsts-valodas-centra-atzinumi).
Sīkāka informācija par konkrētajiem
vietvārdiem atbilstošajiem dabas

objektiem un to atrašanās vietu
kartēs pieejama Vietvārdu datubāzes
publiskajā versijā internetā
(http://vietvardi.lgia.gov.lv/).

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iepirkumu komisijas tehniskā
sekretāre

Informācija par oficiālo vietvārdu un
oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu
ūdens objektam Jaunpiebalgas novadā

NVA nodarbinātības pasākums
skolēniem šovasar nenotiks

Ņemot vērā aktuālo situāciju darba tirgū un izmaiņas izglītības iestāžu mācību procesā, ko ietekmējuši
pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka skolēnu no-
darbinātības pasākums 2020.gada vasaras mēnešos nenotiks. 

NVA kopā ar Labklājības ministriju pārskata visus NVA pakalpojumus un pasākumus, lai operatīvi
pielāgotu tos aktuālajai situācijai darba tirgū un sniegtu atbalstu pēc iespējas lielākam klientu skaitam, kurus
ir skāruši vai skars šī brīža nelabvēlīgie apstākļi darba tirgū.

Informācijas avots:  www.nva.gov.lv
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Lauku ziņas
Pagarināts platību maksājumu 

pieteikumu iesniegšanas termiņš
2020.gadā

Platību maksājumu iesniegumus var iesniegt līdz
15.jūnijam, ar samazinājuma koeficientu par katru
nokavēto dienu - līdz 30.jūnijam. Ja Vienotais
iesniegums tiks iesniegts periodā no 2020.gada
16.jūnija līdz 30.jūnijam, atbalsta apjomam tiks
piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto
darba dienu (samazinājumu sāks piemērot jau no
16.jūnija). Iesniegšana LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā.

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem
Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu,

lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā
līdz 2020. gada 1.jūnijam LAD jāiesniedz iesniegums
tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, un
jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas re-
ģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai
Valsts ieņēmumu dienestā.

Nenokavējiet pieteikšanos!

Mācības bioloģiski vērtīgo zālāju 
īpašniekiem 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Cēsīs, Bērzaines ielā 5, 2020. gada 20. un 27.
maijā aicina uz mācībām lauksaimniekus, kuri ap-
saimnieko bioloģiski vērtīgos zālājus (BDUZ).

Lauksaimniekiem, kuriem BDUZ aktivitātē 2020.
gads ir otrais saistību gads, mācības atbilstoša
dokumenta iegūšanai jāapmeklē līdz š. g. 30. maijam.
Mācības ir apmaksātas no projekta līdzekļiem.

Pieteikšanās pie SIA “LLKC” Cēsu biroja vadītājas
Daces Kalniņas, tel. 28381477.

Pārskats par bišu saimēm
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem

Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija
par bišu saimju skaitu uz 1. maiju. Pārskats par bišu
saimēm ar atskaites datumu uz 01.05.2020. ir
jāiesniedz no 01.05.2020. līdz 31.05.2020.
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs, un

pēc pēdējā atskaites datuma mainījies saimju skaits
kādā no novietnēm, tad izmaiņu datumā tas ir
jāaktualizē visās novietnēs.

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.

Atceļ papildu biodrošības prasības 
mājputnu novietnēs  putnu gripas 
pārnešanas iespēju mazināšanai 

uz mājputnu novietnēm 
5. maijā valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosi-

nājuma atcēla no š.g. 7. februāra Latvijā noteiktās
papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu

turēšanā, kas bija noteiktas ar mērķi mazināt augsti
patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku
no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē
turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem
putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos bija
ierobežojumu perioda noteikšana savvaļas putnu mig-
rācijas laikā.

Atbalsts investīcijām mazajiem 
lauksaimniekiem

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks pro-
jektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

Tālrunis konsultācijām: SIA “LLKC” Cēsu biroja
vadītāja D. Kalniņa - 28381477 vai uzņēmējdarbības
konsultante Z. Zirne – 26360434.

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu 
un stādījumu platību apdrošināšanu

No šā gada 6.maija līdz 1.decembrim Lauku
atbalsta dienests aicina iesniegt projektu pieteikumus
pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā “Ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistī-
šanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā,
daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju. 

Atbalstu var saņemt fiziskas vai juridiskas
personas, ja apdrošinātā sējumu un stādījumu platība
ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai
vai apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta
pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesnie-
gumu, apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti
apdrošinātie riski, un apdrošināšanas prēmiju samaksu
apliecinošu dokumentu kopijas.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz
2020.gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām apdroši-
nāšanas polisēm. 

Atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā ir
jāiesniedz projekta iesniegums un atbalsta pretendenta
deklarācija. Projekta iesnieguma veidlapa pieejama
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” –
“Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 67095000. 

Meža ugunsnedrošais laikposms sākas
24.aprīlī

Valsts meža dienests ar 24. aprīli noteicis meža
ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar
ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina
ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā
laikposmā, šogad tas ir no 24. aprīļa, uzturoties mežā,
ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai samazinātu
meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, atrodoties mežā,
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Skolas ziòas

ir jāievēro daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru
neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko
un arī kriminālatbildību.

Valsts meža dienests aicina būt īpaši uzmanī-
giem ar uguni mežā!

Meža īpašnieki aicināti apsekot 
egļu audzes

Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados Latvijā
vairākās vietās tika konstatēta visbīstamākā egļu
audžu kaitēkļa egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typo-
graphus) pastiprināta savairošanās, meža īpašnieki ir
aicināti apsekot savas egļu audzes. Informācija nepie-
ciešama, lai varētu īstenot rīcības plānu egļu mežaudžu
aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi un būtu
iespējams apkarot šo kaitēkli.

Lai tiktu samazināts egļu astoņzobu mizgrauža sa-
vairošanās risks, saskaņā ar Zemkopības ministrijas
izstrādāto rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai
pret egļu astoņzobu mizgrauzi, Valsts meža dienests

aicina meža īpašniekus no 15. maija veikt īpašumā
esošo egļu audžu apsekošanu; apsekot 50 gadu vecas
un vecākas egļu audzes; aizpildīt anketu mizgraužu
bojājumu uzskaitei.

Jautājumu gadījumā zvanīt: Andis Purs, tālr.
29170468, VMD Meža un vides aizsardzības daļas va-
dītājs.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”,
Lauksaimniecības datu centra, Zemkopības ministrijas,
Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta
publicēto informāciju.

Ja ir kādi jautājumi par platību maksājuma pietei-
kumu, dīzeļdegvielas iesniegumu, gada ienākumu
deklarāciju iesniegšanu vai citiem jautājumiem, lūdzu,
zvaniet vai rakstiet! 

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore
tel. 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Sakarā ar
izmaiņām vi-
dusskolas iz-
glītības pro-
grammās no
2020/2021.

mācību gada skolēni mācīsies ma-
zāku skaitu priekšmetu, bet atse-
višķus priekšmetus, īpaši 12. klasē,
pamatīgāk un dziļāk – atbilstoši
savām interesēm un nākotnes
studiju vai profesionālajiem plāniem.
Vienlaikus iegūtās vispusīgās zi-
nāšanas un prasmes katrā mācību
jomā veidos plašu redzesloku, lai
neierobežotu nākotnes izvēles ie-
spējas. 

Mācību satura apguve turpmāk
būs 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā
un augstākajā). Mācību satura ap-
guve optimālajā līmenī būs pietie-
kama, lai iestātos augstskolā. Saturu
skolēni apgūs kursu veidā – pamata,
padziļinātos un specializētos kursos.
Padziļināto kursu apguve pielīdzinās
Latvijas skolēnu iespējas labākajām
pasaules izglītības sistēmām.

Jaunpiebalgas vidusskola topo-
šajiem 10. klases skolēniem piedāvā
padziļināti apgūt latviešu valodu
un literatūru, angļu valodu, bioloģiju

un ķīmiju. Optimālajā līmenī sko-
lēniem būs iespēja apgūt padziļināto
mācību priekšmetus, vēsturi un so-
ciālās zinātnes, fiziku, ģeogrāfiju,
matemātiku, dizainu un tehnoloģijas.
Vispārējā līmenī – kultūras pamatus,
krievu valodu, sportu un veselību.

Vidusskola piedāvā apgūt arī divus
specializētos kursus – uzņēmējdar-
bības pamatus, vācu valodu. 

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības

jomā

JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLAS 
PIEDĀVĀJUMS 10. KLASEI

PADZIĻINĀTO KURSU KOMPLEKTI
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Pirms 30 gadiem
Ar Dieva vārdu, Latvija, mēs himnu dziedāt sākam.
Ar Dieva vārdu, Latvija, mēs kā pie mātes nākam.
Ar Dieva vārdu, Latvija, mēs smagās kaujās gājām,
Lai cīnītos par brīvību, par savu dzimtu mājām.
Un tagad brīva Latvija iet gadu simtos cēli,
Jo Dieva vārdā svētīti ir viņas meitas, dēli.
Pirms 30 gadiem latviešu tauta pēc pusgadsimta

ilgas okupācijas drosmīgi pieteica savu izvēli atjaunotā,
brīvā un neatkarīgā Latvijas valstī. Tā patiešām bija
liela uzdrīkstēšanās, jo tolaik šeit atradās vairāk nekā
200 tūkstoši padomju armijas militārpersonu, bruņoti
ar moderniem kaujas ieročiem un tehniku, un Rīgā
latvieši pat bija mazākumā. 

Tā laika mūsu lozungs bija: „Kaut staigāsim
pastalās, bet būsim brīvībā”. Neviens nedomāja par
to, ka kopā ar šo brīvību nāksies iepazīties ar
mežonīgā kapitālisma principu, zināmu vēl no Romas
impērijas laikiem: „Homo homini lupus est” (cilvēks
cilvēkam ir vilks). Vajadzēs pārdzīvot bezdarbu, pri-
vatizāciju, kuru tautā sauca par prihvatizāciju, banku
bankrotus un krīzes. Vajadzēs iemācīties saprast, ko
nozīmē darba tirgus un ar ko tas atšķiras no vergu
tirgus, kā arī to, ka konkurences apstākļos izdzīvo
stiprākais, gudrākais un labākais. 

Tomēr pēc visa tā šodien mēs pastalas uzvelkam
tikai svētku reizēs kopā ar tautas tērpu un Corona
vīrusa izraisītā krīze nemaz neliekas tik briesmīga kā

citur pasaulē. Piebaldzēni ir pārdzīvojuši  mēra
laikus, kad pastalas vilkuši ačgārni un glābušies
mežos, gan zviedru, vācu un krievu laikus, tāpēc droši
var teikt, ka pārdzīvos arī šo krīzi. 

Ar pateicību šodien jāatceras tie 138 Latvijas
Republikas Augstākās padomes deputāti, kuri uzdro-
šinājās nobalsot par Latvijas valsts neatkarības at-
jaunošanu. Tagad reizēm izskan ziņas, ka starp tiem
bijuši daži ziņotāji un aģenti, tomēr tad viņi atbalstīja
latviešu tautas brīvības centienus un  darīja to laikā,
kad Latvijai nebija ne karaspēka, ne policijas, ne arī
kādu drošības dienestu, tikai tautas atbalsts un
aptuveni 100 LNNK kārtības sargu, kuri tolaik
apsargāja Augstākās padomes ēku. 

Arī es ar dēlu Andi biju kārtības sargu rindās un
nekad neaizmirsīšu tās tautas gaviles, ar kurām viņi
sagaidīja savus deputātus. Neatkarības pretinieki
klusi aizlavījās pa sētas durvīm. Pa šiem brīvestības
gadiem man ir pieauguši mazbērni, izauguši mazmaz-
bērni, kuri ar tā laika notikumiem iepazīsies no
vēstures grāmatām, kurās droši vien viss tiks
sakārtots atbilstoši noteiktām koncepcijām, daudz
kas tiks noklusēts, piemirsts un piegludināts. Iespējams,
ka par kādām tā laika augstāka līmeņa sarunām un
vienošanām tauta neuzzinās nekad. Tomēr galvenais
vienmēr paliks uzdevums nosargāt  mūsu  visu
izcīnīto brīvību, saglabāt latviešiem savu zemi, savas
mājas, savu valodu un tautību.

Jānis Mājenieks                

Mūzikas un mākslas skolā

Ģitāristu konkurss “Kur tad tu
nu biji” ir veidots, lai popularizētu
latviešu tautas dziesmu un latviešu
komponistu mūzikas aranžējumus
klasiskajai ģitārai, duetiem, trio.
Konkurss ir veltīts ģitārista Andra
Kārkliņa piemiņai. Tā ietvaros vien-
mēr notiek arī teorētiska un praktiska
atbalsta sniegšana pedagogiem un
ģitāristiem. Konkurss, festivāls allaž
tiek veidots kā ģitāru nedēļa, kuras
ietvaros tiekas topošie jaunie ģitāristi,
viņu pedagogi un profesionāļi – ģi-
tārspēles meistari. 

Neskatoties uz ārkārtējās situācijas
iestāšanos valstī, šis bija viens no re-
tajiem pasākumiem, kuru neatcēla.
Tā idejas autors un galvenais organi-
zators - ģitārists Andris Grīnbergs -
tam piešķīra daudz plašāku veidolu.
Konkursam notiekot attālināti, tajā
piedalījās ne tikai starptautiska žūrija,
bet arī dalībnieki no dažādām valstīm. 

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja
4. ģitāras klases audzēkne Daniela
Bormane un ieguva 2. vietu savā
vecuma grupā. Viņas skolotājs
Jānis Žagariņš saņēma ģitārista
Andra Grīnberga specbalvu kā pe-
dagogs, ar kuru bija visvieglākā ko-
munikācija, gatavojoties konkursam. 

Konkursu vērtēja starptautiska
žūrija - tās priekšsēdētājs Algimantas
Pavliukiavicius (LT), žūrijas locekļi
– Igors Šošins (BY), Oļegs Kopenkovs
(BY), Ņikita Košeļevs (LV), Andris
Grīnbergs (LV).

Šis konkurss bija kā iespēja ne-
atteikties no iecerētā – dalības kon-
kursā, arī iegūt jaunu pieredzi,
zinot, ka video vērtēs ne tikai žūrija
un klausītāji klātienē, bet ikviens,
kurš to skatīsies Youtube kanālā.

Pārvarēt aizspriedumus un daudz
strādāt patstāvīgi. 

Paldies Danielai un skolotājam
Jānim! Jums tas izdevās lieliski! 

Lieliski tas izdevās arī konkursa
organizatoriem. Īpaša pateicība –
Andrim Grīnbergam!

Direktore Aija Sila

Attēlos: 4. ģitāras klases audzēkne
Daniela Bormane,

skolotājs Jānis Žagariņš

VIII “Kur tad tu nu biji 2020” ģitāristu konkurss Latvijā
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Videi draudzīgs tūrisma maršruts 
gājējiem un velosipēdistiem 

pa Zaļā dzelzceļa līniju
Vidzemes Tūrisma asociācija,

sadarbojoties ar 25 Vidzemes un
Dienvidigaunijas pašvaldībām un
organizācijām, tai skaitā
Jaunpiebalgas novadu, ir realizējusi
Interreg Igaunijas/Latvijas pārro-
bežu programmas projektu “Zaļie
Dzelzceļi” jeb “Green Railway” īs-

tenošanu. Projekts kopumā ir izveidojis aptuveni
750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu,
kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām.
Jaunpiebalgas novads iekļaujas velo/kājāmgājēju
tūrisma maršrutā Ieriķi – Gulbene, kas ved pa
bijušo dzelzceļa līniju, un to var apskatīt mājas lapā
www.greenrailways.eu. 

Dzelzceļa līnija ir veiksmīgi piemērota tūrismam,
dodot iespēju tūristam apskatīt īpaši interesantus,
vēsturiskus un vērtīgus objektus un vietas. Maršrutu
var izmantot visu gadu velo braucieniem, pārgājienu
maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm un slēpošanai.
Piedāvājot šo tūrisma maršrutu, mēs popularizējam
Jaunpiebalgas novadu, tā tūrisma objektus ne tikai
Latvijas robežās, bet arī ārvalstīs. Līdzīgi projekti
jau ir īstenoti vairākās Eiropas Savienības valstīs,
kur bijušie dzelzceļi tiek veiksmīgi piemēroti tūris-
mam.

Attīstot šo tūrisma velo/kājāmgājēju maršrutu,
tika veiktas aktivitātes, kas ietver seguma atjaunošanu
un piemērošanu nemotorizētajam transportam, koka
tiltiņu un margu uzstādīšanu, kā arī tiks veiktas
citas aktivitātes - atpūtas vietas izveide, bijušo
dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošana un kā-
jāmgājēju, velobraucēju skaitītāju uzstādīšana.
Tāpat ir veikta maršruta marķēšana dabā, tā
kopšana un uzturēšana, lai kājāmgājējiem un velo-
sipēdistiem būtu ērta pārvietošanās. Ir izliktas ceļa
zīmes ceļa krustojumos  - “Gājēju un velosipēdu
ceļš”, tas nozīmē, ka atļauts braukt tikai ar velosi-
pēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem, tātad nedrīkst
pārvietoties motorizēti transportlīdzekļi, ko nosaka
Ceļu satiksmes noteikumi. Lūdzu, saudzēsim šo
videi draudzīgo tūrisma maršrutu, kas ietver bijušo
dzelzceļa līniju!

Novēlu jums visiem izbaudīt šo jauko tūrisma
maršrutu!

Buklets ar karti un tūrisma objektiem par šo
velo/kājāmgājēju tūrisma maršrutu ir pieejams
Jaunpiebalgas novada domē  un Jaunpiebalgas
novada tūrisma centrā. Kontaktinformāciju var
saņemt pa telefonu  27343990 vai pa e-pastu:
ilze.pruse@jaunpiebalga.lv.

Ilze Prūse
Tūrisma speciāliste 

Attēlā: ceļa zīme “Gājēju un velosipēdu ceļš”.
Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties
gājējiem. Baiba Kalniņa -Eglīte
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Mežtakas pārgājieni var sākties!
Mežtaka ir pārgājienu maršruts, kas ved cauri

Latvijas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un ko
Vidzemes plānošanas reģions pagājušajā gadā sāka
veidot kopā ar 9 partneriem Latvijā un Igaunijā. Nule
ir atvērta Mežtakas mājas lapa ar informāciju
pastaigu un pārgājienu plānošanai baltictrails.eu/forest,
un aicinām doties mežā jau tuvākajās maija brīvdienās
– vispirms tepat, Latvijas maršruta daļā!

Lai gan Mežtaka šobrīd vēl nav marķēta, jo to ir
plānots darīt vasaras sākumā, Mežtakā var jau
doties, izmantojot aprakstus, kartes un lejupielādējamus
GPX maršrutus. Mežtaka joprojām ir tapšanas
stadijā, tādēļ mājas lapā informācija var būt
nepilnīga, piemēram, var trūkt foto vai aprakstu
dažās no paredzētajām valodām. Dažas maršruta
daļas Igaunijā vēl tiek precizētas, taču Latvijā
Mežtaku droši var iet jau tagad.

Pārgājiena plānošana
Plānojot brīvdienu pārgājienu tuvākajā laikā, iz-

mantojiet aprakstos norādīto kontaktinformāciju, lai
iepriekš sazinātos ar jums nepieciešamo pakalpojumu
sniedzējiem, piemēram, naktsmītnēm vai ēdinātājiem,
un pārliecinātos, ka tie darbojas.

Mežtakā var doties gan īsā pastaigā, gan dienas vai
nedēļas nogales pārgājienā, gan aizstaigāt cauri me-
žainiem apvidiem no Rīgas līdz pat Igaunijas robežai.
Gājiena plānošanu var sākt, vispirms mājas lapas
kartē izvēloties kādu no Mežtakas reģioniem. Latvijā
tie ir Rīga un Pierīga, Gaujas Nacionālais parks,
Ziemeļgaujas mežaine, Veclaicene. Maršruts ir sadalīts
vienas vai divu dienu pārgājienu posmos, kur katrs
posms ir aptuveni 20 km garš.  

Mežainos apgabalos Mežtaka ved pa maziem meža
vai lauku ceļiem, kur iespējams, – pa takām, tomēr,
lai Mežtaka varētu pastāvēt kā vienots maršruts bez
pārtraukumiem, ir vietas, kur tā iet gar asfaltētu ceļu
nomalēm.

Katrai Mežtakas dienai ir apraksts – sākuma
un beigu punkti, cik ilgs paredzams gājiens, kāds
būs ceļa segums, ko vērts redzēt pa ceļam. Par inte-
resantākajām un nozīmīgākajām vietām, ainavām,
dabas vērtībām var izlasīt vairāk informācijas un
skatīt foto, lai gājienā skatus nepalaistu garām. Ne
mazāk svarīgi – katrai dienai atrodama arī
informācija par vietām, kur paēst, nopirkt ūdeni un
našķus, un arī pārnakšņot. Aprakstā un kartē
redzams, kuri posmi ir piemēroti un sasniedzami arī
īsākām pastaigām. 

Mežtakas kopējais garums ir ~1060 km, un tās
veikšanai visā garumā noejami ~1,3 milj. soļu. Tā ir
starptautiskā Eiropas garo distanču pārgājienu
maršruta E11 daļa. Kad robežas būs atvērtas –
varēsiet baudīt arī Igaunijas mežus un āres: Igaunijā
Mežtaka šķērso Hānjas augstieni, Setu zemi (Setomā)
un gar Peipusa ezera rietumu krastu nonāk
Ziemeļigaunijā, kur tālāk gar Ziemeļigaunijas
piekrasti un Lahemā Nacionālā parka pussalām
nonāk Tallinā. Igaunijā Mežtaka atpazīstama kā
Metsa Matkarada. 

Nenokavējiet pavasara ienākšanu mežā, jo
daba negaida! Meklējiet ērtus pārgājiena zābakus
un lai jums jauka atpūta Mežtakā!

Izplānojiet savu pārgājienu baltictrails.eu/forest
un sekojiet Mežtakai Facebook un Instagram @mez-
taka.

Projekts “Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža
taka”“ tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sa-
darbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu
atbalstu, sadarbojoties Latvijas un Igaunijas partne-
riem.

No Latvijas projektā piedalās Latvijas Lauku
tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Vidzemes plānošanas
reģions, Rīgas plānošanas reģions, Dabas aizsardzības
pārvalde un Latvijas valsts meži.

Vairāk par projektu un aktivitātēm: Maija
Rieksta, projekta “Meža taka” vadītāja Vidzemes plā-
nošanas reģionā, +371 26099521,
maija.rieksta@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Māra Sproģe, Vidzemes
plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste,
+371 26488091, mara.sproge@vidzeme.lv , izmantojot
Lauku ceļotāja sagatavoto informāciju.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas
vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas
iespējamo izmantošanu.
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Neliels atgādinājums par to, kur un kāda veida 
atkritumus likt

Dalīto atkritumu konteineros jāmet tikai
tukšs iepakojums. Visu iepakojumu, ko vien
var saplacināt, ir jāsaplacina, lai konteinerā
varētu izmest vairāk iepakojuma. PET
dzērienu pudelēm pēc saplacināšanas jāuz -
skrūvē korķis, lai pudele nepiepūstos. Izlietoto
iepakojumu pirms izmešanas konteinerā ie-
teicams izskalot, jo pārtikas atlikumi var
sākt bojāties, kas negatīvi ietekmētu izlietotā
iepakojuma pārstrādi. Šķirošanas konteineros
nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus
- pārtikas paliekas.

Paldies visiem, kuri šķiro atkritumus!

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu komisijas tehniskā sekretāre

Atgādinājums iedzīvotājiem par pareizu
atkritumu šķirošanu un rūpēm par tīru

un sakoptu vidi 
Saudzēsim dabas resursus, rūpēsimies par tīru un

sakoptu vidi, tāpēc aicinām iedzīvotājus turpināt
aktīvi šķirot atkritumus. Jau iepriekš ir rakstīts par
nepieciešamību šķirot atkritumus pēc to pārstrādes
iespējām. Atgādinām, ka nešķirotie sadzīves atkritumi
nonāk  Daibes atkritumu poligonā, bet šķirotie
atkritumi pēc to pāršķirošanas tiek nogādāti attiecīgi
otrreizējajai pārstrādei

Jaunpiebalgas novadā šķiroto atkritumu punktu
konteineros atkritumi jānovieto atbilstoši šķiroto at-
kritumu veidiem. Šobrīd ir konstatēti vairāki atkritumu
šķirošanas pārkāpumi! Ja turpmāk atkritumu
šķirošanas punktos tiks konstatēti pārkāpumi, ka
tiek izmesti atkritumi bez šķirošanas, netīri, vai šķi-
rošanai nederīgi, tad būsim spiesti šķirošanas procesu
ierobežot.
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Meža īpašniekiem un tiesiskajiem
valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā
perioda iestāšanos ir jānodrošina
ugunsdrošības noteikumu prasību
ievērošana mežā.

Līdz ar meža ugunsnedrošā pe-
rioda sākumu visiem iedzīvotājiem,
uzturoties mežā, ir jāievēro uguns-
drošības prasības. Lai samazinātu
meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas,
mežā ir jāievēro daži aizliegumi un
ierobežojumi, par kuru neievērošanu
var piemērot administratīvo, civil-
tiesisko un arī kriminālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos, aiz-
liegts nomest degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus vai citus
priekšmetus, kurināt ugunskurus,
izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus
šīs vietas, un atstāt ugunskurus
bez uzraudzības, kā arī dedzināt
atkritumus.

Meža ugunsnedrošajā laika pe-
riodā aizliegts braukt ar mehānis-
kajiem transportlīdzekļiem pa mežu
un purvu ārpus ceļiem un veikt
jebkuru citu darbību, kas var
izraisīt ugunsgrēku. 

Nedrīkst veikt jebkādu dedzinā-
šanu, kas rada dūmus, bez saskaņo-
šanas ar Valsts meža dienesta mež-
niecību, jo dūmi var maldināt uguns
novērošanas torņu dežurantus.

Mežizstrādātāji meža ugunsne -
drošajā laikposmā cirsmā dedzināt
ciršanas atlikumus drīkst tikai ar
Valsts meža dienesta mežziņa ik-
reizēju rakstisku atļauju.

Savukārt meža īpašniekiem ir
jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas
būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem
un krūmiem un, ja nepieciešams,
meža ugunsdzēsības automašīnas
var brīvi pārvietoties. Meža īpaš-

niekiem ir jāzina, ka pēc meža
ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā,
meža īpašnieka pienākums ir uz-
raudzīt meža ugunsgrēka vietu.

Gan kūlas dedzināšana, gan
ugunsdrošības neievērošana mežos
ir administratīvi sodāma. Šāda
rīcība apdraud ne tikai biotopus un
dzīvo radību mežos, laukos un
pļavās, bet arī cilvēku īpašumus,
veselību un dzīvību.

No 24. aprīļa sākas meža 
ugunsnedrošais periods, kuru 

Valsts meža dienests izsludina ik gadu
visā Latvijas teritorijā

Amats V rds, uzv rds T lru a nr. 

Operat vais dežurants  22010518 

Meža ugunsdz s bas stacijas vad t js Normunds Vilmanis 20228287 

Ugunsapsardz bas inženieris Andris Bardovskis 26163976 

Virsmežzi a vietnieks M ra V veri a 29338094 

Virsmežzinis Arv ds Greidi š 29487653 

Cesvaines noda as vec kais mežzinis Normunds K rkli š  29169309 

rg u noda as vec kais mežzinis Raivis Jankavs          22026155 

Madonas noda as vec kais mežzinis Aldis Bondars     26439002 

Amatas noda as vec kais mežzinis Druvis Melderis 26444065 

Prieku u noda as vec kais mežzinis J nis P tersons         29182239 

Taurenes noda as vec kais mežzinis Ivars Alksn tis         26426154 

Meža ugunsapsardzības atbildīgo amatpersonu 
tālruņu numuru saraksts

Tek gadi kā Gaujas nemierīgā straume, un vienmēr pēc ziemas stinguma nāk pavasar’s…
Veras zilo vizbuļu acis, nāk ziedošs maijs, ievu baltajā rūgtumā sazied dienas – tik saules dzīvinošā spēka

pielijušas, un ir vēl tik daudz ziedošu vasaru priekšā – ar liepziedu medu, bišu sanoņu, ar augļu smagumu
kuplajos ābeles un ķiršu zaros…

Ziedēs vasara Piebalgas kalnājos, un manas Gaujas zilajos ūdeņos iedegs savas baltās ziedu sveces dzelmju
valdniece – ūdensroze.

Dabas skaistums sildīs dvēseli…
Ja arī kādā dūmakainā dienā mežmalā violeti plaukst virši, tad tas nebūs mūža rudens, tā būs atvasara –

mainīgā dabas rotaļa, viena gada gājuma atblāzma lielajā dzīves daudzveidībā…

***

Steigā ņirbēdamas skrien mēneša dienas – ne saturēt, ne apturēt, ne līdzi izskriet. Nu skat, - jau sulu
mēnesis aprīlis skaita savas dažas atlikušās dienas. Man tik ļoti gribas piekļauties šīm dienām, jo šis taču ir
mans pasaulē ienākšanas mēnesis – ar ziedošiem, smaržīgiem, pūkainiem pūpoliem, zilām, baltām un
dzeltenām vizbulīšu acīm. 

Bērzs tecina savas sulas lielajā koka spainī, nemaz nežēlodams savu dzīvības spēku, jo tiks taču cilvēka
spēkam, kāda mīlīga sadzīvošana kokam ar cilvēku!

“…kaut tikai prastu novērtēt!” klusi čukst bērzu zari, šūpodamies aprīļa vējā. 
Dzidra Kuzmane
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Dzelzceļa būve. Maija Pikure
Dzelzceļa līnija Rīga - Gulbene sākta būvēt

1.pasaules kara laikā 1915. gadā. Cilvēki brīnījušies,
kāpēc tik labu ceļu izbojā, ierokot koka bluķus - gul-
šņus.

Dzelzceļu cēluši karagūstekņi - austrieši, kas
dzīvojuši netālu no kapsētas mežā. Iepretī vietai, kur
dzelzceļa stiga ar dziļu ierakumu šķērso pauguru, vēl
pēc  Otrā pasaules kara varēja saskatīt lielu zemnīcu
paliekas. Tur karagūstekņi dzīvojuši.

Būvējot dzelzceļu, atklāti senkapi. Kara apstākļos
neviens par tiem nerūpējās, bet vēlāk tika vairākkārt
izdarīti izrakumi, atrastas vērtīgas liecības. Jauno
staciju Jaunpiebalgā nosauca par Gauju.

Par Jaunpiebalgas dzelzceļa tiltu vēsturi.
Hermanis Pakulis

Pirmais tilts
1917.gada pavasarī sāka būvēt dzelzceļa tiltu pāri

Gaujai. Šajā laikā  mūsu ģimene rentēja “Kalna
Strupiņu” mājas kilometra attālumā no ceļamā tilta.
Biju pirmsskolas vecumā, kad tēvs mani aizveda uz
būvlaukumu un pastāstīja, kas tur notiek. Pāri šim
tiltam braukšot “suta kumeļš”. Turpmāk ar vecāku
atļauju apmeklēju būvlaukumu, vēroju, kā apstrādā
baļķus, kā dzen pāļus un veido konstrukcijas. Pamazām
man ar tilta celtniekiem nodibinājās draudzība un
manī veidojās doma, ka arī es kādreiz būšu šāds
celtnieks. Tas tiešām sāka arī vēlāk piepildīties,
diemžēl no manis neatkarīgu apstākļu dēļ tikai daļēji.

Celtniecības speciālos materiālus pieveda pa gatavo
ceļa posmu no Gulbenes.

1917. gada pavasarī Rīgu okupēja ķeizariskās Vācijas
karaspēks un dzinās pakaļ bēgošajai krievu armijai. 

Tas varēja būt septembra beigās vai oktobra
sākumā, kad stacijas pusē atskanēja spēcīgi sprādzieni
un pacēlās dūmu stabs. Dega tilts… Krievi, gatavojoties
atkāpties, uzspridzināja arī stacijas sliežu ceļu. Kā
tas juku laikos parasts, izlaupīja pamestās armijas
apgādes noliktavas. Pēc dažiem mēnešiem sākās vācu
pirmā okupācija.

Otrais tilts
Vācu okupācijas apstākļos pagāja ziema. Klaušinieki

atkal zāģēja baļķus, pajūdznieki garās rindās tos
pieveda. No Gulbenes puses veda man toreiz nepazīs-
tamas konstrukcijas. Atkal dzina pāļus, būvēja
sastatnes, montēja tiltu. Bija 1918.gada oktobra
vidus, jau vēss laiks. “Pēcpusdienā notikšot tilta at-
klāšana, pāri tam braukšot suta kumeļš”, iesim arī
mēs paskatīties”, teica mans tēvs.

Mēs pievienojāmies plašai skatītāju saimei, kura
bija izvietojusies uz kājnieku tilta augšpusē, kā arī uz
krasta.

Visi saspringti gaidīja svarīgo brīdi. “Brauc jau”, at-
skanēja balss. Sprauslodams un tuk-tuk rūkdams
tuvojās “sutas kumeļš” - lokomotīve ar tenderu. Pie
pārbrauktuves tā apstājās un kāds vīrs no tās nokāpa. 

Lokomotīve lēnām tuvojās tiltam. Būvdarbu
inženieris stāvēja uz kāpnītēm ārpusē, turēdamies
margās. Savāds satraukums pārņēma skatītājus.
Lēnām, it kā baidīdamies, lokomotīve turpināja ceļu.
Tilta vidū tā apstājās. Uzsākot braucienu, kā vertikāla

zibens šautra pāršķēla pilnsieniņu kopnes. Ar dobju
troksni Gaujas gultnē iegāzās lokomotīve ar tenderu.
No lokomotīves katla sāka izplūst tvaiks. “Sprāgs,
sprāgs!” atskanēja balsis. Skatītājos izcēlās panika,
sievietes un bērni raudāja. Notikuma vieta ietinās iz-
plūstošā tvaika necaurredzamā miglā, tamdēļ nekādu
palīdzību cietušajiem nevarēja sniegt. Iestājās tumsa.
Sērīgā noskaņojumā skatītāji izklīda.

Šajā nelaimē bojā gāja celtniecības inženieris, ma-
šīnists, viņa palīgs, kurinātājs un ģeodēzists, kurš
stāvēja tilta apakšā un mērīja konstrukciju izlieci.
Nākamajā dienā ar lielām grūtībām nelaimīgos
izvilka no lūžņiem un apbedīja kopējā kapā turpat,
Gaujas labā krasta priedulājā. 

Nelaimes cēlonis - mitruma neaizsargātas, ilgi gla-
bātas, satrupējušas, krusteniski liktu dēļu pilnsieniņu
kopnes, ņemtas no cara armijas materiālu bāzes.
Šādas kopnes konstruējis un patentējis krievu
inženieris K. E. Lembke, un tās ražotas sapieriem.

Vīrs, kurš pie pārbrauktuves nokāpa no lokomotīves,
bija stacijas priekšnieks Mārtiņš Johansons (1882.13.11.-
1952.06.05.) Kad lokomotīve tuvojās pārbrauktuvei,
sargs to apturējis un ziņojis Johansonam: “Jūs
steidzīgi izsauc pa telefonu no Gulbenes.” Johansons
nokāpis no lokomotīves, un tā turpinājusi liktenīgo
braucienu. Kā raksturot šo goda vīru? Sirsnīgs,
patiess, neliekuļots, bez naidniekiem. Viņu izglāba
Dieva žēlastība.

Pienāca 1919. gads. No Krievijas vēlās lielinieki,
sākās sarkanais terors. Saimnieki ar zirgiem glābās
Velna purvā un citur mežos, kuru takas tikai viņiem
bija zināmas. Sākās Latvijas atbrīvošanas karš.
Sarkanos padzina, tauta uzelpoja.

Trešais tilts
Sākās trešā tilta būve pēc pirmā tilta projekta.

Atkal zāģēja un veda baļķus, dzina pāļus…Tilta
būvdarbi veicās raiti, tikai ganu gaitas traucēja man
to bieži apmeklēt. Bez starpgadījumiem tiltu atklāja
1920. gadā. Mūsu ģimene atstāja “Kalna Strupiņu”
mājas un pārcēlās uz muižas centru, kur manam
brālim Kārlim kā Latvijas atbrīvošanas kara
dalībniekam piešķīra zemi, un mēs cēlām māju.
Diemžēl tiltu apmeklēt man vairs neizdevās. 

Pēc trešā tilta būvdarbiem sākās stacijas straujš
uzplaukums. Uzcēla jaunu, arhitektoniski izskatīgu
stacijas ēku, ko nosauca par Piebalgu. Saņemto un no-
sūtāmo preču novietošanai uzcēla noliktavas, paplašināja
sliežu ceļu. Diennaktī ar Rīgu apgrozījās 3 pāri
pasažieru vilcienu. Veikaliem no Rīgas pieveda preces,
saimniecībām - minerālmēslus un spēkbarību, savukārt
uz Rīgu ripoja ledus vagoni ar piena produktiem.
Bekona eksports regulāri pieņēma cūkas, sūtīja labību.
Plašais stacijas laukums pildījās ar baļķu grēdām, arī
ar gataviem kokmateriāliem ogļrūpniecībai (stutmalku).
Ap simts krāvēju pildīja platformas ar kokmateriāliem,
to darīja ne jau ar tagadējo tehniku, bet praktiski ar
rokām. Tie nebija nekādi vārgulīši, bet smagā darbā
rūdīti vīri. Nelielo stacijas kolektīvu vadīja Mārtiņš
Johansons. Arvien laipni un izpalīdzīgi bija operators
Zilgalvis, kasieris Duksis, sakarnieks Zariņš. 

Vēsma Johansone
(Turpinājums jūnija numurā)

Jaunpiebalgas dzelzceļa tiltu vēsture
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Jaunpiebalgas novada domē marta sākumā, pirms
vēl tika noteikta ārkārtējā situācija, notika ikgadējais
seminārs “Aktualitātes biškopībā”. Jaunpiebalgas
novads ir viens no tiem Latvijā, kurā biškopība ieņem
svarīgu vietu lauksaimniecības produktu ražošanas
jomā. Te reģistrētas sešpadsmit saimniecības, kuru
galvenā nodarbošanās ir biškopība. Jaunpiebalga ir
viens no videi draudzīgākajiem novadiem Latvijā, jo
šeit lielākā daļa no visām reģistrētajām saimniecībām
ir sertificētas bioloģiskās saimniecības.

Dienas gaitā tika izrunātas, apspriestas un izdiskutētas
tēmas par medus realizācijas iespējām un biškopības
produkcijas daudzpusīgo pielietojumu. Ir tik daudz
lietu, ko mēs ikdienas darba ritmā pat nespējam iedo-
māties. Kas tad ir medus? Ja šādu jautājumu uzdotu
cilvēkam uz ielas, vai viņš spētu pilnvērtīgi atbildēt?
Domāju, ka nē. Jo atbilde būtu: “Medus ir vienīgais biš-
kopības produkts, ko ražo bites”.

Kas ir medus un kā to pareizi lietot? Medus ir viens
no produktiem, ko bitītes ievāc no dažādiem ziediem.
Medus veidi: liepu, pieneņu, pavasara ziedu medus,
rapša, āboliņa, viršu, rudens ziedu medus, meža ziedu
medus, pļavu ziedu medus u.t.t. Nav noslēpums, ka
medus jau izsenis tiek lietots kā ārstniecības līdzeklis
dažādu kaišu ārstēšanai gan iekšēji, gan ārēji brūču
ārstēšanai. Ļoti daudz medus tiek izmantots arī kos-
mētikas un ārstniecības produktos, kurus izmanto arī
masāžu veikšanai. Medus tiek izmantots arī pirts pro-
cedūrām. Šobrīd Latvijā ražotie produkti no medus:
dažādi medus maisījumi ar riekstiem, ogām, bišu
maize medū, sēklas medū, šūnu medus, ārstnieciskais
medus, krēmmedus, medus salmiņi, medus ar kanēli,
medus ar ingveru, medus ar kadiķogām, medus ar
dzērvenēm, ķiploku medus u.t.t.

Pārējie biškopības produkti: propoliss, ziedputekšņi,
bišu maize, bišu māšu peru pieniņš, bišu inde, vasks,
lūpu balzams, vaska sveces, krēmi, dažādi ārstnieciskie

uzlējumi. Moderna ārstniecības terapija ir bišu gultas,
ko biškopības saimniecības piedāvā ārstniecības pro-
cedūru veikšanai.  

Apmeklējot semināru, katrs dalībnieks ieguva noderīgu,
vērtīgu un vajadzīgu informāciju tieši sev, lai pilnveidotu
savu turpmāko darbību. Dalībnieki, kuri bija ieradušies
uz šo semināru, noteikti piekritīs man, ka tik daudz
svarīgas informācijas, kā bija iespējams iegūt šī semināra
laikā, nekur citur vienkopus iegūt nebūtu iespējams.
Tas, pateicoties zinošajam lektoram Guntaram Melnim,
kurš ar savām zināšanām un praktisko pieredzi radīja
iespaidu, ka no jebkuras sīkākās bišu produkcijas sa-
stāvdaļas ir iespējams radīt brīnišķīgu, veselīgu un
cilvēka organismam   nepieciešamu produktu. Lai gan
pati ar biškopību nenodarbojos, tomēr zinu noteikti, ka
turpmāk daudz vairāk piedomāšu par to, kādus
biškopības produktus lietoju ikdienā savā ģimenē!

Medus realizācijas iespējas Latvijā
Visbiežāk īstu Latvijā ievāktu medu un pārējos biš-

kopības produktus var iegādāties dažādos tirdziņos,
kas tiek rīkoti gan Latvijas novados vairākas reizes
gadā, gan pilsētās. Ir saimniecības, kuras piedāvā
savu produkciju arī vietējos veikalos. Šobrīd jau
medus realizācijas iespējas ir daudz plašākas. Kā
vienu no iespējām arī sava novada biškopjiem esmu
piedāvājusi iespēju reģistrēties www.novadagarsa.lv iz-
veidotajā datu bāzē. Tajā sniegtā informācija ir ļoti iz-
smeļoša, un jebkurš pircējs pirms vēlmes iegādāties
produkciju var iepazīties ar saimniecības izveidošanas
un attīstības gaitu, ar saimniecībā piedāvāto produkciju
vai pakalpojumu. Šobrīd Latvijas iedzīvotājiem ir
unikāla iespēja pirkt produkciju tieši no ražotāja,
tādā veidā atbalstot mūsu zemniekus, mājražotājus
un veicinot ekonomisko attīstību lauku reģionos.

Lolita Zariņa
LLKC Cēsu nodaļas 

Jaunpiebalgas lauku attīstības konsultante

Biškopība – viena no svarīgākajām
nozarēm Jaunpiebalgas novadā

Šobrīd VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” uz as-
faltētajiem valsts galvenajiem un svarīgākajiem re-
ģionālajiem autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti
veic bedru masveida remontu. Remontdarbi tiek
veikti autoceļu lietotāju drošībai, nodrošinātu kom-
fortablākus braukšanas apstākļus un pagarinātu au-
toceļa kalpošanas laiku. Līdz ar to aicinām
autovadītājus un īpaši motociklu vadītājus būt uz-
manīgiem un ievērot izvietotās brīdinājuma un
ātruma ierobežojuma ceļa zīmes remontdarbu vietās.
Lai ceļu lietotāji savlaicīgi varētu plānot savus mar-
šrutus un rēķināties ar īslaicīgiem satiksmes ierobe-
žojumiem, bedru remontdarbu vietām tiešsaistes
režīmā var sekot līdzi aplikācijā Waze.

Bedru masveida remonta darbi uz asfalta seguma
autoceļiem tiek uzsākti, kad ir iestājušies bedru la-
bošanas tehnoloģijām atbilstoši laika apstākļi.

Bedru remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā at-
bilstoši autoceļu uzturēšanas klasēm – A, B, C, D.
Uzturēšanas klases tiek noteiktas, ņemot vērā
autoceļu klasifikāciju (valsts galvenie ceļi, reģionālie
un vietējie autoceļi), transporta līdzekļu satiksmes
intensitāti un sociālekonomisko nozīmi. Saskaņā ar
normatīvajiem aktiem bedru remonts uz A uzturēšanas
klases autoceļiem jāveic līdz 1. jūnijam, uz B uztu-
rēšanas klases autoceļiem līdz 15. jūnijam, uz C un
D uzturēšanas klases autoceļiem līdz 1. jūlijam.
Bedres, kuras rodas no jauna, tiek remontētas visa
gada garumā.

Lai ceļu lietotāji neapdraudētu cits citu un darbiniekus,
kuri strādā ceļa remontdarbu posmos, tiek noteikti
īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Veicot bedru aizpildīšanu,
uz autoceļa tiek izvietotas ātruma ierobežojuma un brī-
dinājuma zīmes. Remontdarbu laikā to norises vietā

Autoceļu uzturētājs ir uzsācis bedru
masveida remontu uz valsts autoceļiem
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Šodien nokrita simt zvaigznes.
Šonakt rasa manos matos
sabēra visu mākoņu sapņus,
visu upju un ezeru ilgas
un apsedza man ap pleciem...

Pēc Jaunpiebalgas
Dzimtsarakstu nodaļas 

reģistra datiem
mūžības ceļu gājušas

Ērika Kaimiņa,

Ļusija Biezā.

Pēc citu nodaļu reģistra 
datiem

Ilona Tenisone.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību 

tuviniekiem!

Uz ievu ziedēšanu viņa
neatnāks,
Uz ābeļu un rožu – neatnāks,
Vairs ne uz kādiem ziediem
viņa neatnāks,
Jo viņa visiem ziediem cauri
ziedēs.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Jānim Biezajam,

dzīvesbiedri zaudējot!

Smiltenes orientēšanās klubs
“Azimuts”

Es izeju tai gaismā,
Kur tālāk nav, kur iet…

Skumju brīdī esam kopā 
ar ģimeni,

Ļusiju Biezo
aizsaulē pavadot!

Mazās skolas vingrotājas

Tik daudz nepateiktā
No dzīvē izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.

Dalām sāpju smagumu 
ar Ilonas Tenisones

ģimeni,
viņu mūžības ceļos

pavadot!

Bijušie klases biedri 
un audzinātāja

Jaunpiebalgas vidusskolā

lokāli sašaurina brauktuvi un ierobežo braukšanas ātrumu, attiecīgi 70
km/h un 50 km/h. 

LAU aicina autovadītājus ievērot ātruma ierobežojumus un
remont darbu posmos braukt īpaši piesardzīgi. Lai autoceļu uzturētāja
tehnika būtu autovadītājiem labāk pamanāma, ceļa remontdarbu
posmi tiek aprīkoti atbilstoši normatīviem, piemēram, izmantojot
gaismas elementus, mirgojošās bultas un pārvietojamos ceļa zīmju
vairogus, tomēr joprojām ir gadījumi, kad autobraucēji neievēro brī-
dinājuma un ātruma ierobežojošās zīmes. 

Plānots, ka bedru remontu veiks vairāk nekā 340 darbinieku jeb 75
remontbrigādes.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā
var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē
(www.lvceli.lv), kā arī aplikācijā “Waze”, kurā iespējams arī informēt
par valsts autoceļu stāvokli. Tāpat par bīstamām situācijām uz ceļa
aicinām informēt arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas
centru, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

Par LAU
LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz

valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk
nekā 20 000 km, no tiem 9092 km autoceļu ir ar melno segumu un 10
989 km ir grants autoceļu. LAU veic ikdienas uzturēšanas darbus arī
uz vairāk nekā 900 tiltiem.

Juris Aksels Cīrulis
LAU Komunikācijas daļa

Tālrunis: 371 29213682 
E-pasta adrese: juris.aksels.cirulis@lau.lv

www.lau.lv


