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Augustā
08. 08. Izstāde – 
gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu!”.

11. 08. Latvijas 
brīvības cīnītāju 
piemiņas diena.

Septembrī
01.09. Zinību diena. 

06.09. Svecīšu vakars
Jaunpiebalgas kapos.

13. 09. Tēva diena.

Pasākuma programma 3. lpp.
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- Pārdomas
“Jūlijs ir lielais izlīdzinātājs – nekas

it kā vairs nenotiek, saule stāv tieši
virs galvas, ēnas ir īsas, naktīm nav
tumsas. Liepas līkst no bišu un nektāra
svara, pirmajam ienesumam ir īpaša
garša,” tā Anda Līce.

Zāles pļaušana, dārza ravēšana, tomātu
kopšana, augu piebarošana, kaitēkļu nī-
cināšana… Tāds nu ir šis aktīvais laiks
vasarā. Steidzīgs, rosīgs, gribas paveikt
vairāk un labāk. Nedaudz trako skrējienu
piebremzē karstums, taču tomēr tik ļoti
gribas izbaudīt īstu vasaru, jo tā pie
mums uzkavējas salīdzinoši neilgi.

Jūlijs ir liliju laiks, tās ir vienas no,
manuprāt, skaistākajām puķēm, tik
dažādas ir to krāsas, bet ziedu vienreizējā
smarža ir neaprakstāma. Kad tās zied,
liekas vasara sasniegusi savu augstāko
punktu. Vasaras vidus ir arī rožu zie-
dēšanas laika sākums. Teju pie katras
mājas var redzēt kādu skaistu rožu
krūmu, taču patiesi izbaudīt rožu
burvību var, ja dodas uz Rundāles pils
franču dārzu, kur skatāmas vairāk
nekā 2000 rožu šķirnes neskaitāmos
toņos un krāsās, arī citi ziedi, košum-
krūmi, skaisti safrizētas liepiņas, orna-
mentu dobes, lapeņu ejas, paviljoni…
Pasakaina krāsu, smaržu bagātība, pa-
tiešām ir vērts aizbraukt un skatīt
ziedu skaistumu. Lai gan karstais
laiks arī rožu ziedu mūžu saīsina.
Savukārt no mums netālajā Limbažu
pusē var priecāties par iespaidīgajiem
un aromātiskajiem lavandu laukiem.

Šis ir laiks, kad var turpināt vākt
visdažādākās tējas zāles, ko izmantot
veselībai, skaistumam, arī ēdienu ga-
tavošanai. Katram ir savi augi un vaja-
dzības. Speciālisti dod dažādus padomus,
kā pareizi to darīt. Piemēram, ievāc
augus saulainā laikā, jo saule pastiprina
auga aromātu un veicina auga vielmaiņu.
Vislabāk to darīt ilgstošā labvēlīgu
laik apstākļu posmā, lietus daļēji izskalo
auga vērtīgās vielas.

Protams, arī ogas nogatavojas un aicina
mūs tās lasīt, ēst un saglabāt ziemas mē-
nešiem. Rosība, rosība visapkārt…

Lai mums skaista, saulaina, silta
un interesanta atlikusī vasara, izbau-
dīsim to! Tiksimies jau rudens pusē!

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 15. jūnija novada domes sēdē nolemts

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 15.jūnija
saistošos noteikumus Nr.7 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu
budžets 2020.gadam” apstiprināšanu”.

Ievēlēt Administratīvo komisiju šādā 5 locekļu sastāvā: Aija
Sila, Dainis Šulcs, Mārcis Jukēvics, Rita Lekse, Valdis Tirzmalis.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Administratīvās
komisijas nolikumu.

Piekrist Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
īpašuma kadastra numurs 4272 007 0186, 14,92 ha kopplatībā, at-
savināšanai, ja iegūtie finanšu līdzekļi tiks ieguldīti jaunveidojamā
Cēsu novada ilgtspējīgā attīstībā – Priekuļu novada pašvaldības
infrastruktūras objektu sakārtošanai.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2018.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10
“Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas
kārtību Jaunpiebalgas novadā””.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2018.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un
lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā””.

Noslēgt zemes nomas līgumu par apbūvētu zemesgabalu Pļavas
iela 7, ar kadastra Nr.4256 006 0205 – 0,1284 ha platībā, ar ēku
īpašnieku A. L., personas kods dzēsts.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Zeltiņi”, kadastra Nr.4256
011 0012, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot
atsevišķu apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256
010 0012 – 1,6 ha platībā.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Lejnieki” ar
kadastra Nr.4256 010 0073, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0073 –
11,8 ha platībā sadalīšanai, atdalot 1/3 domājamo daļu, uz kuras
atrodas ēkas, ar jaunu nosaukumu/adresi “Lazdiņi”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2011.gada 12.septembra saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku””.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17
“Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā””.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2011.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā””.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,67 ha, atkārtotas (trešās) izsoles
noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas Gaujas iela 15B,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125,
ar platību 0,8097 ha, precizētos izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – ar kadastra Nr.4256 008 0114,
kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256  008
0114, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar platību 3,67 ha, precizētos izsoles noteikumus.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar
kadastra numuru 4256 006 0482, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4256 006 0479, kurš atrodas Gaujas iela
25B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-
4125, ar platību 0,499 ha, par piedāvāto augstāko pirkuma maksu
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3358.00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit
astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, slēdzot
pirkuma līgumu ar SIA “Firma Madara 89 īpašumi”.

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada
20.jūlija nolikumā „Nolikums “Par kases operāciju
veikšanu Jaunpiebalgas novada domē””, grozījumus.

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada
28.oktobra apstiprinātajā kārtībā „Jaunpiebalgas
novada domes budžets un tā apstiprināšanas kārtība”,
grozījumus.

Papildināt 20.04.2020. pieņemto lēmumu Nr.74.
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem
“Skanuļi” un “Sila Skanuļi” sadalīšanai un robežu
pārkārtošanai Jaunpiebalgas pagasts ” ar jaunu
punktu: veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu

dabā precizēta zemes vienību platība un precizēta
projektētā robeža.

Saskaņot Evas Rubenes atbrīvošanu no pašvaldību
iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas
un Raunas novadu bāriņtiesa“ priekšsēdētājas amata
pienākumu pildīšanas ar 2020.gada 25.maiju. Saskaņot
Sandras Upmales iecelšanu par pašvaldību iestādes
“Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un
Raunas novadu bāriņtiesa“ priekšsēdētāja pienākumu
izpildītāju no 2020.gada 26.maija līdz jauna pašvaldību
iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas
un Raunas novadu bāriņtiesa“ priekšsēdētāja apstip-
rināšanai.

Sagatavoja Anita Auziņa.

2020.gada 8.augustā
izstāde – gadatirgus
“Izvēlies Piebalgu!”

Ķencis un piebaldzēni aicina 
uz ikgadējo izstādi – gadatirgu 

„Izvēlies Piebalgu!”

Visas dienas garumā kopā svinēsim 
15. jubilejas svētkus 

“Sevi caur svētkiem vest” 
Piebalga, kā zināms, jau izsenis bijusi slavena ar

saviem mājražotājiem un amatniekiem, rosīgu sa-
biedrisko, kultūras un izglītības dzīvi. Šogad svinēsim
svētkus, vadoties pēc Ķenča tēla radītājas Dzidras
Kuzmanes vārdiem: “Sevi caur svētkiem vest…”.

9.00 – 16.00 Andelēsies vietējie un tālu zemju
mācekļi, amatnieki un fabrikanti.

Tirgus lustes iešūpos aktieris Guntis Skrastiņš.
10.00 Izstādes - gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”

atklāšana:
l Čangalienas galvenā runas vīra Ķenča uzruna;
l jaundzimušo piebaldzēnu sumināšana;
l zīmola “Izvēlies Piebalgu!” piešķiršana;
l tautā iemīļotās dziedātājas Olgas Rajeckas kon-

certs “Mana svētku diena!”;

l goda mielasts - smeķīga jēra zupa un Piebalgas
gardās kūkas;

l par lustīgu noskaņojumu gādās Rikardions un
Kristīne Šomase.

11.00 Jautra izrāde bērniem “Māja zem varavīksnes”
Jaunpiebalgas kultūras namā.

13.00 Grāmatas “100 Piebalgas tautasdziesmas”
atvēršanas svētki Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas parkā.

14.00 Grāmatas “Atmiņu atspulgi Ņevā” prezen-
tācija kopā ar autori Ievu Bērziņu Jaunpiebalgas
novada domes zālē.

16.00 Koncerts “Sudrabota gaisma” Jaunpiebalgas
ev. lut. Sv. Toma baznīcā. 

Visas dienas garumā:
l pludmales volejbola turnīrs “Ķenča kauss” pie

Cieres kalna; 
l mākslas plenēra “Izglezno Jaunpiebalgas no-

vadu 2020” mākslinieku radošā izstāde izstāžu zālē
“Velves”;

l bērniem radošas, izzinošas un aktīvas nodarbes,
jauniešiem – autosportista Kārļa Nebara meistar-
darbnīca;

l gudrības smelšanās, Jaunpiebalgas novada ie-
mīļošana, apskatot tuvākas un tālākas novada āres;

l iespēja iegūt draudzīgi gudrus padomus no
valsts iestāžu pārstāvjiem;

l izbraucieni ar SUP dēli pa Gauju.
Un, visbeidzot, brīvdabas estrādē “Taces” lustīga

svētku svinēšana līdz pusnaktij ar krāšņu uguņošanu.
19.00 Skanīgs koncerts ar Intaru Busuli &

Abonementa orķestri.
21.00 Vakara noslēgumā lustēsim kopā ar grupu

“Mākoņstūmēji” un DJ Robertu Lejasmeijeru.

***

Biļešu cena 15.00 EUR, iepriekšpārdošanā 10.00
EUR Jaunpiebalgas novada domes kasē darba dienās
no 9.00 līdz 16.00 un www.bilesuparadize.lv, bērniem
līdz 7 gadiem ieeja par brīvu.

Sīkāka informācija: Egita Zariņa t. 26449732,
egita.zarina@jaunpiebalga.lv, 

Signe Rupaine, e-pasts: signe.rupaine@jaunpiebalga.lv,
t. 27842574, www.jaunpiebalga.lv, www.facebook.lv 

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.
Iegūtais materiāls tiks izmantots organizatora 

publicitātes vajadzībām.
Pasākums notiks, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības pasākumus un valstī noteiktos ierobežojumus.
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Ar Jaunpiebalgas novada domes 15.06.2020. sēdes
lēmumu Nr. 110 “Par nekustamā īpašuma– zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas
Gaujas iela 15 B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., LV- 4125, ar platību 0,8097 ha,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu preci-
zēšanu” 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 11.augustā 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 10. augustam
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 15.06.2020. sēdes
lēmumu Nr.111 “Par nekustamā īpašuma – ar
kadastra Nr.4256 008 0114, kurš atrodas “Liepas 1”,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību
3,67 ha = izsoles noteikumu precizēšanu” 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 11.augustā 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 10. augustam
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 15.06.2020. sēdes
lēmumu Nr.109 “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 (trešās) izsoles rīkošanu atkārtotas” 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 11. augustā 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 10.augustam
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 2920,00 EUR
(divi tūkstoši deviņi simti divdesmit euro 00 centi). 

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

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

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas novadā

Saistošie noteikumi Nr. 8
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes

2018.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.10 “Par ēku, ielu nosaukumu un 

numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību
Jaunpiebalgas novadā”

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas

5.punktu

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada
10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par ēku, ielu
nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas
kārtību Jaunpiebalgas novadā” (turpmāk – noteikumi)
grozījumus, izsakot noteikumu 24., 25., 26., 27. un
28.punktu šādā redakcijā:  

“24. Noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē
Pašvaldības Komunālās saimniecības vadītājs, un ad-
ministratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas
amatpersonas vai amatpersonas, kurām pašvaldība ir

deleģējusi veikt pašvaldības policijas funkciju izpildi;
25. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes

izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma īpaš-
niekam vai tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda
vienībām;

26. Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru
vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes
neesamību nekustamā īpašuma īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām;

27. Nekustamā īpašuma nosaukuma vai numura
maiņas gadījumā precizētās plāksnes jānomaina divu
mēnešu laikā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā
nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam val-
dītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu piecas
naudas soda vienības;

28. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Pašvaldības administratīvā komisija.”

Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Lolita Zariņa
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Par vairākiem remontdarbiem Jaunpiebalgā
- pie kultūras nama, Br. Kaudzīšu ielā.

Pie kultūras nama veidojam nedaudz garāku ie-
brauktuvi pie mākslinieku ieejas, lai var ērtāk pievest
dekorācijas, skaņu aparatūru. 

Savukārt gājēju ietvei Br. Kaudzīšu ielā uz Mūzikas
un mākslas skolu palikusi tikai asfaltēšana., kas
notiks tuvākajā laikā. 

Dārza ielā tika veikta nolietotā asfalta seguma
dubultā virsmas apstrāde. 

Vēl trešā lieta – gan pasta nodaļas, gan
aptiekas darbiniekiem piebaldzēni neatlaidīgi
jautāja, kāpēc tika mainīts asfalts Gaujas ielā,
kuru iepriekšējā sezonā uzklāja.

Gaujas iela ir valsts auto ceļa P 29 daļa, ja tur
notiek kādi darbi, tad tie saistīti ar pagājušajā gadā
veiktajiem būvdarbiem. Tā kā mums nekādas infor-
mācijas nav, jo pasūtītājs ir VAS “Latvijas Valsts
ceļi”, domāju, ka darbi saistīti ar minētā posma
būvdarbos pieļautajām darbu tehnoloģiskajām vai
materiālu kvalitātes problēmām. Pasūtītājs ir atradis
kādus defektus, būvnieks tāpēc ir spiests tos novērst,
jo turpinās garantijas laiks. 

Jūnija sākumā izskanēja biedrības “Zemnieku
saeima” aicinājums lauksaimniekiem, pašvaldības
un Valsts Autoceļu uzturētājiem ceļmalas un
grāvjus pļaut ne biežāk kā divreiz sezonā, lai sa-
glabātu dabas daudzveidību un samazinātu pļau-
šanas izmaksas. Kā mums tas notiek?

Iespēju robežās, arī atkarībā no ceļa noslogotības, no
tā, cik stipri malas aizaugušas, cenšamies tās appļaut, tā
arī sanāk, ka ne vairāk kā divas reizes. 

Kā veicas ar grants seguma atjaunošanu uz at-
sevišķiem pagasta ceļiem?

Darbi plānotajos posmos jūlija pirmajā nedēļā tika
pabeigti. Kopā izvesti 3160 kubikmetri grants 16 ceļa
posmos gan Jaunpiebalgas, gan Zosēnu pagastā.
Vasaras otrajā pusē vēl plānojam papildus uzlabot
grants segumu vairākos ceļa posmos. Esam veiksmīgi
pārdevuši divas cirsmas, iegūtie līdzekļi tiks paredzēti
gan grants seguma atjaunošanai uz pašvaldības ceļiem,
gan arī ūdensvada un kanalizācijas tīkla E. Dārziņa un
Kalna ielā projektēšanai un būvniecībai, tāpat arī
Priežu ielas asfaltēšanai no Gaujas ielas līdz sākumskolai. 

Kādi vēl darāmie darbi šovasar?
Jūlija pirmajās dienās sākās apkures sistēmas

remonts vidusskolas vecajā (galvenajā) ēkā, jānomaina

visa apkures sistēma un siltummezgls. Caurules kal-
pojušas no pagājušā gadsimta 50. gadiem, tātad jau
gandrīz 70 gadus, radiatori bieži vien ar bojājumiem,
caurules sarūsējušas, bieži ir noplūdes no  sistēmas,
līdz ar to varēsim uzlabot siltuma režīmu telpās, no-
drošināt atbilstošu temperatūru un siltumenerģijas
ekonomiju. 

Vēl var piebilst, ka pirms diviem mēnešiem – maijā
- tika nomainīts estrādes jumts. 

Ilgi nebija skaidrības par to, vai un kādi pa-
sākumi šajā vasarā drīkstēs būt. Nu ir zināms,
ka izstāde – gadatirgus Jaunpiebalgā notiks.

Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” būs
8.augustā, apjomā, kādu uz to laiku pieļaus ar
epidēmiju saistītie drošības noteikumi. Cerēsim, ka si-
tuācija nepasliktināsies, taču tas jau atkarīgs no sa-
biedrības kopumā. Pagaidām no augusta ir atļauta
pulcēšanās āra teritorijā līdz 3000 cilvēkiem, mūsu te-
ritorija ap domi atļauj šo pasākumu organizēt, arī
estrādes  teritorija ir pietiekami liela, lai tur varētu uz-
turēties līdz tūkstoš apmeklētāju. Savukārt baznīcas
koncertā iekštelpās varētu  būt līdz 250 klausītāju, ja
būs nepieciešams, tad apskaņosim koncertu, lai to var
klausīties arī baznīcas dārzā. Aicinu sekot līdzi afišām,
jo pašreizējos apstākļos nevar neko ilgstoši plānot. 

Jūnijā Valsts prezidents Egils Levits izsludināja
Administratīvi teritoriālās reformas likumu par
42 pašvaldību izveidi no nākamā gada 1. jūlija.

Jā, šis zināmā mērā būs saspringta darba periods,
jo prezidents, neskatoties uz trūkumiem tajā, reformas
likumu ir izsludinājis. Līdz nākamā gada 1.jūlijam
jaunajiem novadiem jāizstrādā apvienošanās projekti,
mums vadošais ir Cēsu novads, būs arī valsts budžeta
dotācija. Novadu apvienībā esam vairākkārt runājuši
par šīm lietām, jau jūlijā notiks tikšanās, spriedīsim,
kā veidot šo projektu, kāds būs lielā novada pārvaldības
modelis, lai pakalpojumi būtu pieejami visiem iedzī-
votājiem. Protams, ir daudz sarežģītu jautājumu – so-
ciālās palīdzības nolikumu un piedāvājumu izlīdzināšana,
izglītības jautājumi, skolu tīkls, transports,  komunālā
saimniecība, pašvaldības ceļu apsaimniekošana, šo
struktūru darba apjomi novados ir dažādi. Redzēsim,
kā ar to veiksies, jo negribētos, ka nākamā gada jūlijā
jaunā dome pieņem pārvaldības projektu, kurā
laukiem atstātu nomaļu vietu. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saistošie noteikumi Nr. 10
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes

2011.gada 12.septembra saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības

simboliku”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 

43.panta pirmās daļas 13.punktu
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 9.punktu

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada
12.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par
Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku” (turpmāk
- noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu 9.1.punktā vārdus un
skaitļus “naudas sods līdz 75,00 EUR” ar vārdiem
“piemēro fiziskām vai juridiskām personām naudas
sodu līdz piecpadsmit naudas soda vienībām”;

1.2. Izteikt noteikumu 9.2.punktu šādā redakcijā:
“9.2. Noteikumu ievērošanu uzrauga, kontrolē un

administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas
amatpersonas vai amatpersonas, kurām pašvaldība ir
deleģējusi veikt pašvaldības policijas funkciju izpildi.”;

1.3.  Izteikt noteikumu 9.3. šādā redakcijā:
“9.3. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata

Pašvaldības administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar

Administratīvās atbildības likumu.
Novada domes priekšsēdētāja vietniece Lolita Zariņa

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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Lai uzlabotu un sakārtotu Jaunpiebalgas ciema in-
frastruktūras objektus, ir veikti vairāki darbi.

Izbūvēts gājēju celiņš Brāļu Kaudzīšu ielas posmā
no Gaujas ielas līdz piebraucamajam ceļam uz
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu, kas ne tikai
nodrošinās drošu nokļūšanu uz līdzās esošajiem daudz-
dzīvokļu namiem, bet arī Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem drošu no-
kļūšanu uz nodarbībām, nepārvietojoties pa auto ceļu.

Ir veikta gājēju celiņa labiekārtošana Gaujas
ielā, kā rezultātā izvietoti soliņi, kur iespējams
apsēsties, atpūsties, novietotas atkritumu urnas.

Lai pagarinātu autoceļa seguma kalpošanas laiku
un uzlabotu braukšanas apstākļus, Dārza ielā ceļa
segumam veikta vienkārtas virsmas apstrāde.

Jaunpiebalgas kultūras nama piebraucamajam
bruģētajam ceļam veikti paplašināšanas darbi.

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu komisijas tehniskā sekretāre

Tiek uzlabota infrastruktūra

Gājēju celiņš Brāļu Kaudzīšu ielas posmā Dārza ielas seguma virsmas apstrāde

Gājēju celiņa labiekārtošana Gaujas ielā – soliņi atpūtai

Foto: Baiba Kalniņa-Eglīte
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Lauku ziņas

Mācības bioloģiski
vērtīgo zālāju
īpašniekiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” Bērzaines ielā
5, Cēsīs 2020. gada 19. un 26.
augustā aicina uz mācībām lauk-
saimniekus, kuri apsaimnieko biolo-
ģiski vērtīgos zālājus (BDUZ). Lektore
Maija Medne. Vēl ir brīvas vietas.

Mācības ir apmaksātas no pro-
jekta.

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

Lai saņemtu
maksājumus, 
zāle jānopļauj 
un jānovāc - 

smalcināt nedrīkst!
Viens no nosacījumiem, lai par

zālāju platībām varētu saņemt at-
balsta maksājumus – zeme ir atbil-
stoši jāapsaimnieko un jākopj.
Lauku atbalsta dienests atgādina,
ka atbalstam pieteiktās zālāju pla-
tības ir ne tikai jānopļauj, bet arī
jānovāc. Ja zālāju platības tiek no-
ganītas, tad gadījumos, ja zālājs no-
ganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.

Nedrīkst zālāju smalcināt vai
nopļauto zāli atstāt vālos uz lauka.
Nosacījuma neievērošanas gadījumā
par attiecīgo platību maksājumi
netiks piešķirti, un tiks piemērota
pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks
samazināts maksājums. Ja veic
smalcināšanu un smalcināto zāli
atstāj uz lauka, tad augi ar sasmal-
cināto biomasu saņem lielu barības
vielu daudzumu, kas var būtiski
mainīt veģetāciju un samazināt zā-
lāja bioloģisko daudzveidību.
Savukārt, ja zāles smalcināšanu
veic vēlu, veģetācijas sezonas beigās,
šāda zāle veido kūlas slāni, kas ne
tikai samazina bioloģisko daudz-
veidību, bet arī rada risku, ka pa-
vasarī iespējama paaugstināta
ugunsbīstamība.  Ja zālāji atrodas
palienēs, nopļautā un atstātā bio-
masa palu laikā var tikt aiznesta,
tomēr ūdens to var sanest vienkopus,
piemēram, upju līkumos, tādējādi
veicinot to aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus.
15.augusts ir pēdējais datums, kad
atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir
jābūt noganītiem vai nopļautiem
un novāktiem. Pēdējais datums,
kad jānogana vai jānopļauj un jā-
novāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski
vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju
biotopiem, vai putnu dzīvotnēm
(ES nozīmes zālāji), zālāji tiek iz-
mantoti biškopībā nektāra vākšanai
un ārstniecības augu vākšanai, ir
15. septembris.

Ja zāle tiek novākta no lauka, to
satinot ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi
līdz nākošajai saimniekošanas sezonai
ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti
uz lauka, tad par platību, kur tie at-
rodas, maksājumu saņemt nevar.

Pārskats 
par stāvokli
ganāmpulkā

Pārskats par stāvokli ganāmpulka
novietnē  ar  atskaites datumu
01.07.2020.  ir jāiesniedz  no
01.07.2020. līdz 31.07.2020. Ziņas
jāsniedz tikai par mājputniem, tru-
šiem, kažokzvēriem, akvakultūrām
un citu sugu dzīvniekiem (stalt-
briežiem, dambriežiem, baltastes
un melnastes briežiem, stirnām,
kamieļiem, lamām, alpakām).

Ja ganāmpulka dzīvnieki atrodas
vairākās novietnēs, tad pārskats
ar attiecīgo atskaites datumu jāie-
sniedz par visām novietnēm!

Ar šo Pārskatu ziņas  nav jāie-
sniedz par individuāli apzīmējamiem
dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem,
aitām, kazām), kā arī par cūkām
un bišu saimēm (par bišu saimēm
dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. no-
vembri).

Atbalsts
investīcijām 

mazajiem 
lauksaimniekiem
No 2020.  gada 3.  jūnija līdz

3.  augustam notiek projektu pie-
ņemšana pasākumā „Atbalsts uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības“.

Ceturtajā projektu pieņemšanas
kārtā pieejamais publiskais finan-
sējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā

kārtā netiks piemērots reģionalizā-
cijas princips. Atbalsta apmērs
vienai mazajai saimniecībai ir 15 000
eiro.

Atbalsts paredzēts saimniecībām,
kurām gada kopējais neto apgrozī-
jums pēdējā noslēgtā gadā pirms
projekta iesniegšanas vai saimnie-
cības ekonomiskā lieluma standarta
izlaides vērtība projekta iesniegšanas
dienā ir vismaz 2000 eiro, bet ne-
pārsniedz 15 000 eiro.

Darījumdarbības plānu jāsagatavo
vismaz diviem kalendārajiem ga-
diem, bet ne ilgākam laikposmam
kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegumu jāgatavo
sadarbībā ar konsultāciju pakalpo-
juma sniedzēju. Apstiprināto kon-
sultāciju pakalpojumu sniedzēju
saraksts, kā arī projekta iesnieguma
veidlapa pieejama dienesta mājas-
lapā www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti
un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz
LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā vai  parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu.  Tālrunis
konsultācijām: SIA “LLKC” Cēsu
biroja vadītāja D. Kalniņa, tel.
28381477 vai uzņēmējdarbības kon-
sultante Z. Zirne, tel. 26360434

Informācija sagatavota, pamato-
joties uz SIA “Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra”,
Lauksaimniecības datu centra un
Lauku atbalsta dienesta publicēto
informāciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Tel. 29131170

E pasts – lolita.zarina@
jaunpiebalga.lv

Baiba Kalniņa-Eglīte
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Mūzikas un mākslas skolā
Izlaidums Jaunpiebalgas Mūzikas 

un mākslas skolā
Manu sapņu un cerību laiks,

manu izvēļu laiks…

ĻOTI CITĀDAIS mācību gads šā
gada 5. jūnijā Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolā noslēdzās ar
skaistu izlaidumu programmās
“Instrumentālā mūzika” un “Vizuāli
plastiskā māksla”. Arī izlaidums,
šķiet, izvērtās nedaudz citāds…
Sākumā neziņa, vai varēsim svinēt
visi kopā – absolventi, ģimenes un
skolotāji. Pēc tam prieks un emocijas
par sirsnīgu kopā būšanu, labi pa-
darītu darbu un ļoti nopietnu sa-
sniegumu ikviena absolventa dzīvē
– APLIECĪBA PAR PROFESIO-
NĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBU.
Kādam šis ceļš bija piecu, kādam
sešu, kādam 8 un pat 9 gadu
garumā. 

Šis bija skolas 32. izlaidums mū-
ziķiem un 14. izlaidums mākslinie-
kiem.

Šī gada absolventi savā ziņā ir
izdarījuši neiespējamo. Sagatavojuši
diplomeksāmenu programmas, no-
kārtojuši gala eksāmenus, aizstā-
vējuši diplomdarbus, klātienē sko-
lotājus nesatiekot. Un to visu daudz
pastāvīgāk nekā citus gadus. 

Skolas beigšanas apliecības sa-
ņēma 11 mūzikas programmu ab-
solventi un 8 vizuāli plastiskās
mākslas programmas absolventi.
Pirmo reizi skolas vēsturē divas
absolventes vienā gadā pabeidza
gan mūzikas, gan mākslas pro-
grammu.

Absolventes mūzikas prog -
rammās:

KARĪNA AZACE – klavierspēle, 
KRISTA KRISTIĀNA BRENCE

– klavierspēle,
MEGIJA DIJPA – klavierspēle,
DITA LAUGA – klavierspēle,
AGRITA KERIJA MEDEJSE –

klavierspēle,
KAROLĪNA POGULE – kla-

vierspēle,
ELZA OĻŠEVSKA – klavierspē-

le,
KEITA GRAUDIŅA – flautas

spēle,
LELDE JEŠKINA - flautas spē-

le,
SIMONA RADVILAVIČA - flau-

tas spēle,

JUSTĪNE ALDERSONE – klar-
netes spēle.

Absolventes vizuāli plastiskās
mākslas prog rammā:

DANIELA BORMANE, ANCE DĀR-
ZIŅA, MEGIJA DIJPA, KEITA ANNA
GRĪNBERGA, DITA LAUGA, LITA
LOGINOVA, KRISTĪNE SMIRNOVA,
VIVIĀNA LORETA TOMAŠA.

Tāds laiks, kad zied un smaržo
viss ap mani un manī.

Tāds laiks, kas steidzas un reizē
stāv uz vietas.

Tāds laiks, kas ļauj padomāt un
izvērtēt.

Laiks, kad esmu pieturā ar 
sapņiem un domām par savu

rītdienu.
Laiks, kad saprotu: daudzi 

lēmumi būs jāpieņem pašam
un pašam par tiem būs jāatbild.

Manu sapņu un cerību laiks,
manu izvēļu laiks…

Vasaras laiks – ar madarām,
pīpenēm un zilajiem zvaniņiem…
Laiks, kad jūru Piebalgas pusē 

var ieraudzīt rudzu laukā.
Laiks atpūtai pavēnī zem liepas

un ozolu zariem saulgriežu vainagā.
Laiks, kad varu skriet basām

kājām un vējā izspūrušiem
matiem –

meklējot pirmās meža zemenītes.

Mans laiks, kad ticu sev, 
cilvēkiem un pasaulei.

Dievišķs laiks – jo es esmu –
brīvs un neatkarīgs savās domās,

cerībās un sajūtās.

Tikai laiku var apzīmēt ar mirkli
un bezgalību  reizē.

Tāds ir arī mans laiks – 
šis mirklis un bezgalīgs ceļš 

pēc tā.
/A. Sila/

Lai JŪSU laiks ir piepildīts, ap-
zināti piepildīts notikumiem un
mirkļiem bagāts tagad un vienmēr!

Aija Sila
Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skolas 
direktore

Mūzikas programmas absolventes
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„Māksla nav tas, ko tu redzi, bet
gan tas, ko liec redzēt citiem.”
(Edgars Degā).

Ieraudzīt apkārtējo pasauli caur
saviem diplomdarbiem, absolvējot
Vizuāli plastiskās mākslas pro-
grammu, šogad aicināja astoņas
radošas, talantīgas un brīnišķīgas
meitenes. Jaunās mākslinieces ir
spējušas mūs patīkami pārsteigt,
jo darbos atklājas ne tikai stāsts
par izvēlēto tēmu, tas ir arī stāsts
par sevi pašu - katrs par sevi
citādāks gan idejiski, gan tehniski.
Izmantojot dažādus izteiksmes lī-
dzekļus, šī gada diplomdarbu ko-
lekciju veido gleznošanas, zīmēšanas,
grafikas, kaligrāfijas elementu, tek-
stilmākslas, koka un metāla dizaina
darbi.

Putnu tēma Danielu Bormani
uzrunāja jau pirms diviem gadiem,
kad tika zīmētas ilustrācijas Valsts
konkursa mājas darbam. Viņai ļoti
patika izstrādāt kaut ko tik smalku
un brīnumainu. Lai gan sākotnējā
doma bija putnus zīmēt ar grafīta
zīmuļiem, Daniela sev šogad atklāja
krāsu burvību. Tā skolotājas
Rasas Vilks vadībā tika radīti

četri uz koka gleznoti darbi ar
košiem Latvijas putniem - zivju
dzenīti, dadzīti, bišu dzeņiem un
ķivuli. Precīzi un detalizēti izstrādāti,
fantastiski krāsu salikumos.

Mainoties idejām, bet stingri
paliekot pie izvēlētās grafikas teh-
nikas, Ance Dārziņa nonāca pie
gala rezultāta- būs koks. Bet ne pa-
rasts koks. Dzimtas koks. Ance jau

no pirmajām klasēm  izcēlusies ar
lielām darbaspējām, pacietību un
talantu zīmēšanā. Tāpēc nemaz
neizbrīna viņas darba apjoms- dzim-
tas koks izpletis savus zarus uz 15
kanvas audekliem, kas papildināti
ar sešiem ģimenes locekļu iniciāļiem,
kaligrāfiju apvienojot ar zeltīšanas
tehniku. Par Ances prasmēm ļoti
priecājas diplomdarba vadītāja
skolotāja Zanda Liedskalniņa.

Arī Megija Dijpa izbrida cauri
ideju jūrai, jo vēlējās radīt ko nebi-
jušu. Izdevās. Krustdūrienā izšūtās
oriģinālās mandalas ar latviešu et-
nogrāfiskajām zīmēm, kuru pamatā
ir gadskārtu kalendārs, izceļ četrus
gadalaiku saulgriežus - Jāņus,
Miķeļus, Ziemassvētkus un
Lieldienas. Katra mandala ir balstīta
uz katru šo notikumu un ir  saska-
ņota  krāsās un zīmēs. Megijas gri-
basspēks, rūpīgums, uzcītība un
pats galvenais- mīlestība pret
darāmo darbu ir pierādījums tam,
ka, ja ir nosprausts mērķis, tad
visu var! Arī paralēli beigt mūzikas
skolu. Diplomdarba vadītāja
skolotāja Maija Apsīte.

Izšūšana vienmēr ir patikusi un
likusies interesanta arī Keitai
Annai Grīnbergai. Latvju zīmes

Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolventes: 1. rinda no
kreisās - Megija Dijpa, Keita Anna Grīnberga, Lita Loginova, Daniela
Bormane;

2. rinda - Dita Lauga, Viviāna Loreta Tomaša, Ance Dārziņa, Kristīne
Smirnova

Vizuāli plastiskās mākslas 
programmas audzēkņu 

diplomdarbi

Autore – Daniela Bormane

Autore Ance Dārziņa

Autore Megija Dijpa
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ir spēcīgas, un tās ir svarīga daļa
no Latvijas, tāpēc viņa vēlējās
zīmes izcelt un pagodināt savā
darbā. Izvēle krita uz Zvaigznes
zīmi, kuru mūsu senči uzskatīja
par ļoti svarīgu un spēcīgu zīmi.
Krustdūrienā un klājdūrienā tapušos
darbus Keita izmantos kā mājas
aizsardzības zīmes. Pēc daudziem
gadiem tie arī atgādinās un liks at-
cerēties tapšanas procesu, kas bija
darbietilpīgs un sagādāja prieku
par padarīto. Diplomdarba vadī-
tāja skolotāja Maija Apsīte.

Komponista Emīla Dārziņa per-
sonība un viņa psiholoģiski patiesās
jūtu pasaules atklāsme bija tas,
kas uzrunāja Ditu Laugu, lai savā
diplomdarbā sešās gleznās apvienotu
mūziku un mākslu. Ideja radās,
paralēli mācoties mūzikas skolā,
kuru šogad viņa beidza. Ditas aso-
ciācijas, klausoties “Melanholisko
valsi”, saistās ar saulrietu, kokiem
un kalniem. Darbos attēlotajās ai-
navās ir iekļautas fantāzijas- sapnis
par mīlestību, ģimeni un dzimtu.
Diplomdarba vadītāja skolotāja
Sandra Strēle.

Gauja met loku arī gar
Jaunpiebalgu. No tās netālu ir
Litas Loginovas mājvieta, tāpēc
viņa diplomdarbā izvēlējās ilustrēt
teiku par šo Latvijas garāko upi.

Meklējot un lasot teikas par Gauju,
viņa saprata, ka gandrīz visās
viena no galvenajām personām ir
Velns. Izdomāt  tēlu nemaz nebija
viegli, toties interesanti. Un arī ceļš
līdz galarezultātam nebija īss, jo
Lita ilustrācijas veidoja grafikas
augstspiedes tehnikā - linogriezumā.
Tas ir darbietilpīgs un pacietību
mīlošs process. Lita ar to tika galā
profesionāli. Diplomdarba vadītāja
skolotāja Zanda Liedskalniņa. 

Stāstu par savas ģimenes mīluli
kaķenīti Pičori četros grafikas
darbos attēloja Kristīne Smirnova.
Zīmējumi veltīti Pičores piemiņai
un ir kā apsolījums viņu uzzīmēt
savā diplomdarbā. No tiem strāvo
mīlestība un gaišas skumjas.
Kaķenītes portreti zīmēti ar grafīta
zīmuļiem, jo Kristīne iemācījusies
labi pārvaldīt šo tehniku. Līnijas,
gaismēnas, gaišie un tumšie laukumi
strādā lieliski, papildina un izceļ
viens otru. Izdevies burvīgs kažociņš.
Un acis izsaka visu. Diplomdarba
vadītāja skolotāja Zanda
Liedskalniņa.

Metāla apstrādes nodarbībās ie-
gūtās prasmes - sagatavot metālu
apstrādei, griezt, valcēt, zāģēt,
pulēt, slīpēt, urbt - lieliski palīdzēja
Viviānai Loretai Tomašai realizēt
sapni par savu vēja zvanu. Tas ir
veidots kā putns no ozolkoka ar da-
žādu metālu - vara, misiņa un mel-
hiora - detaļām un stāsta par pašas
individuālajām sajūtām katrā no
gada 12 mēnešiem.

Visinteresantākais Viviānai šķita
pats darba process, kurā varēja īs-
tenot savas fantāzijas, arī jaunu
materiālu apstrāde un darba tehniku
apgūšana. Gandarījumu sagādāja
apziņa, ka var un prot sevi disciplinēt
darbam, ilgstoši strādāt un radīt
prieku sev un citiem. Diplomdarba
komanda - vadītāja Aija Sils,
konsultēt profesionālos risinājumus
palīdzēja metālmākslinieks Ainārs
Sils, kokapstrādes skolotājs Viktors
Černoglazovs, padomus neliedza
arī skolotāja Zanda Liedskalniņa.

Mācību gada sākumā mēs neviens
pat iedomāties nevarējām, kādus
izaicinājumus būs sagatavojis tā
noslēgums. Šis gads mums visiem
atnesa ne vien citādu mācīšanās
pieredzi, bet arī jaunu prasmju, zi-
nāšanu un attieksmes apguvi.
Vienkārši tas nebija, taču kopā
esam paveikuši izcilu darbu, pār-
varējuši izaicinājumus, iemācījušies
saplānot savu laiku, radīt un aktīvi
darboties. Tā ir mūsu kopīgās izdo-
šanās atslēga.

Zanda Liedskalniņa
Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas 

programmas skolotāja

Autore Keita Anna Grīnberga Autore Lita Loginova

Autore Kristīne Smirnova

Viviāna Loreta Tomaša 
ar pašas radīto vēja zvanu

Autore Dita Lauga
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Konsultācijas jaunajiem 
audzēkņiem – 

pirmdien, 24. augustā, 
plkst.  16.00 – 18.00 

Iestājpārbaudījumi (mūzikā un mākslā)
otrdien, 25. augustā, plkst. 17.00
(Br. Kaudzīšu ielā 10, Jaunpiebalgā)

2020./ 2021. m. g. jaunus audzēkņus uzņem šādās
profesionālās ievirzes izglītības programmās:

MŪZIKĀ:
♪ Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle,

Ērģeļspēle
♪ Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle
(mācību ilgums 8 gadi)
♪ Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
♪ Pūšaminstrumentu spēle - Flauta, Klarnete,

Saksofons,  Fagots, Trompete, Eifonijs 
(mācību ilgums 6 gadi)

♪ Pirmsskolas vecuma bērnus uzņem
Sagatavošanas klasē

no 5 gadu vecuma (mācību ilgums 1 - 2 gadi)

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS PROGRAMMĀ:
♪ Sagatavošanas klasē (no 5 gadu vecuma)
♪ 1. klasē no 9 gadu vecuma (Mācību ilgums 5 gadi)
♪ Aicināti arī vecāko klašu audzēkņi 

PIETEIKŠANĀS ELEKTRONISKI 
topošajiem audzēkņiem (mūzikā un mākslā), 

pieteikumus sūtot uz e-pastu:
muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA SKOLAS
MĀJAS LAPĀ www.jaunpiebalgasmms.lv   

PIRMĀ SKOLAS DIENA 31. AUGUSTĀ (pirmdien)
PLKST. 17.00 SKOLAS PAGALMĀ

Kontakttālrunis: 64162465 ; m.t.26412878
Mājas lapa : www.jaunpiebalga.lv; e-pasts :

muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

Jaunpiebalgas novadā varam lepoties ar ļoti dau-
dziem amatniekiem. Par viņiem 2018.gadā ir izdota
grāmata “Amatniecība un lietišķā māksla
Jaunpiebalgas novadā”. Kā vienu no iespējām
aplūkot un iegādāties amatnieku oriģinālos darbus
piedāvā Jaunpiebalgas Tūrisma centrs Gaujas ielā
21, Jaunpiebalgā, kuru kopš 2017.gada oktobra ir
izveidojis Jaunpiebalgas novada iedzīvotājs Eduards
Vīķelis. 

Pārrunājot par šo ideju ar tūrisma centra īpašnieku,
rodas iespaids, ka viss ir savienojams un izdarāms, ja
tikai ir vēlēšanās kaut ko tādu darīt un radīt nepiecie-
šamos apstākļus šāda pakalpojuma saņemšanai.
Eduards saka tā: “Doma jau sākās ar velo darbnīcu un
rezerves daļu veikalu, kurā tiek piedāvāts gan serviss
ceļotājiem, gan uz vietas veikalā – darbnīcā, gan arī
aizbraucot pie klienta, ja kāda problēma radusies
trasē. Tiek nodrošināta arī velosipēdu pārvadāšana.

Kopā ar to nāk arī velo braukšana un ceļošana. Tā pa-
pildus tika izveidots arī amatnieku darbu piedāvājums.
Sākotnēji plānoju uzreiz veidot šādā formātā, jo ir
bijuši gan ārzemju tūristi, gan latviešu ceļotāji,
kuriem interesē vietējā novada dzīve, darbība.
Ceļotājiem ir vajadzīgas gan naktsmājas, gan arī
vieta, kur paēst. Ir svarīgi, lai cilvēkam piedāvātu ne
tikai bukletu, bet svarīgi ir tas, ka šim cilvēkam jau
konkrēti var iedot telefona numuru un adresi, kur var
atrast naktsmītni. Nākamā svarīgā lieta, kamēr tiek
labots velosipēds, lai tūristam ir, ko apskatīt. Tāpēc
piedāvāju aplūkot un iegādāties vietējo amatnieku
fantastiskos darbus, iedzert kafiju. Ir svarīgi, ka šo
visu var redzēt kā kopumu vienā vietā, kur apgrozās
tūristi, ceļotāji. Mēs katrs gribam kaut ko paņemt
līdzi no Jaunpiebalgas. Arī paši vietējie vēlas kādā
brīdī kaut ko nopirkt, tad tas ir ērti un izdevīgi.
Tūrisma centrā ir iespējams arī iznomāt riteņus,
nopirkt rezerves daļas.”

Tūrisma centra mērķis nav tikai pārdot amatnieku
produkciju, bet svarīgi ir parādīt, ko gatavo vietējie
amatnieki. Ja uz vietas nav kādas produkcijas, tad
klientam tiek iedoti amatnieka kontakti un ir iespēja
aizbraukt pie amatnieka uz mājām. Reizēm gadās
otrādi, ka pie amatnieka uz mājām atnāk kāds klients
pēc konkrētas preces, bet, ja prece nav uz vietas, tad
pircēju atsūta uz tūrisma informācijas centru pēc no-
skatītās lietas.

Centra telpās ir izvietota vietējo, kā arī
kaimiņu novada amatnieku produkcija. Te var
iegādāties vairāku amatnieku darbus: 

v Kristīna Pirktiņa “puuceStudio” – baltā māla
darbi. Kristīnes darbi ietver lielu vieglumu, kaut arī

Amatniecības darbi turpinās
Jaunpiebalgas novadā

Jaunpiebalgas Tūrisma centrs

AICINA JAUNOS AUDZĒKŅUS 
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māls ir smags materiāls – pulksteņi, šķīvji, dekori,
flīzes. 

v Marika Šube - māla darbi. Marika strādā ar tra-
dicionālo brūno mālu – trauki, svečturi, bļodiņas,
magnētiņi.

v Ilze Prūse “Baltie darbi”. Ilze piedāvā dažādus
linu auduma darbus - lakatiņus, dvieļus, cepures gan
ziemai, gan rudenīgam laikam.

v Sarmīte Mekša - vaska sveces.
v Marita Kalniņa – vaska sveces.
v Ainārs Sils – kaltās monētas ar Jaunpiebalgas un

Raunas simboliku.
v Jolanta Ozola – pērļotās rokassprādzes, kas ir

ļoti smalki izstrādātas.
v Oskars Rozenblats – sudraba rotaslietas -

auskari, kuloni.
v Vija Ceruse - rakstaini cimdi un vilnas zeķes.
v Studija “ Beira” – jauniešu uzņēmums –

ekoloģisks ziepju produkts.
v Zigismunds Kasparžaks gatavo koka izstrādājumus

– šķīvji, karotes, cibiņas, maizes dēlīši no koka.
v Velta Pētersone - doņu un meldru pinumi –

cepures, cibiņas, paliktnīši, dekori.
v Ilze Kārkliņa – koka magnētiņi ar laba vēlējumiem

un vietu uzrakstiem.
v Lelde Grobiņa – apdrukāti krekli, kā arī iespēja

sazinoties pasūtīt un apdrukāt uz vietas. Jakas, kuru
materiāls pieļauj apdruku.

v Valdis Liepa – māla krūzes un svečturi. 

v Ieva Auziņa - Szentivanyi – grāmata par Dainām
– pirmā grāmata izdota angļu valodā, par senvārdu
nozīmi. Palīdz uztvert tautasdziesmu tekstu. Grāmata
pieejama gan angļu, gan latviešu valodā.

Jaunpiebalgas tūrisma centrā var iegādāties
arī kaimiņu novadu amatnieku darbus:

v “Piebalgas porcelāna fabrika” - radošu roku
veidoti angļu kaula porcelāna darinājumi – krūzes,
vāzes.

v Līga Ozola – adītas šalles un cepures no Rankas
pagasta.

v Nikijs Kalns – Madonas novads – ziepes ar
dažādām dabas lietām, bišu vasku u.t.t.

Mēs lepojamies ar saviem un kaimiņu novadu
amatniekiem!

Vairāk informācijai:
Jaunpiebalgas tūrisma centrs
Eduards Vīķelis
T: +371 27001128
e – pasts: veloosta@gmail.com
Gaujas iela 21, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads

Lolita Zariņa
LLKC Cēsu nodaļas Jaunpiebalgas novada 

konsultante
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Pieminot 2. Pasaules karā kritušo vectēva
brāli Kārli, no 4. līdz 9. jūlijam brāļi Jānis un
Dzintars Pārumi veica pārgājienu no Lestenes
Tukuma novadā līdz “Lejas Mauragiem”
Jaunpiebalgas novadā, kopumā veicot 282 kilo-
metrus. 

Iecavā dzimušie un augušie brāļi Pārumi, pieminot
senčus, dzimtas pārgājienā dodas jau trešo gadu pēc
kārtas, un šī gada pārgājiena simboliskā nozīme bija
„aizvest mājās Kārli“, kurš kritis 2. Pasaules karā un
guldīts Lestenes brāļu kapos. Pārgājiena starta
punkts faktiski bija Kārļa piemiņas plāksne Lestenes
brāļu kapos. Kārlis Pārums 1944. gada janvārī devās
mūžībā vien 27 gadu vecumā. Pārgājiens vienlaikus
bija veltīts mieram visā pasaulē un sevī pašos. 

Vēl viens pārgājiena mērķis bija iziet pa Pārumu
dzimtai nozīmīgām vietām un pilsētām, tādējādi
maršruts veda caur Jelgavu, kur iepazinās brāļu
vecāki, gar veco Salgales skolu, kurā mācījās mamma,
caur Iecavu, kas ir Jāņa un Dzintara dzimtais novads,
un Priekuļiem, kur dzīvo tēta brālis. Lielākajā daļā no
pieturas vietām naktsmājas bija sarunātas tieši pie
radiniekiem . 

„Mums svarīgi doties pārgājienos nevis tikai
pastaigas pēc, bet tādēļ, lai pateiktos saviem
priekštečiem. Vēl viena no misijām ir vienot dzimtu
un padarīt radu satikšanās reizes biežākas. Šogad,
piemēram, satikām savus otrās pakāpes brālēnus
Saulvedi (Jelgavā) un Jāni (Salaspilī), kurus nemaz
tik bieži nesanāk satikt. Dzimtajā Iecavā viesojāmies
pie vecākā brāļa ģimenes, un šajā reizē radās
vairākas labas idejas nākamo gadu pārgājieniem,“
norāda Jānis, ar kura 2016.gada pārgājienu no Rīgas
līdz Iecavai faktiski arī radās vīzija par dzimtas pār-
gājieniem. Dzintars uzsver: „Katrs no pārgājieniem
mums ir personisks ceļš ar simbolisku nozīmi.“

Šī gada pārgājienā sešās dienās tika veikti 282 kilo-
metri ar pieturas punktiem Jelgavā, Iecavā, Salaspilī,
Mālpilī un Priekuļos, finišu sasniedzot 9. jūlija vakarā
plkst. 18.09 tēva dzimtas mājās „Lejas Mauragos“
Jaunpiebalgas novada Jēcos. Finiša taisnē pēdējos
trijos kilometros brāļiem pievienojās tēvs Ojārs un
viņa māsa Mirdza. 

Visus 282 kilometrus ar kājām nogāja Jānis,
savukārt Dzintars, kurš atgūstas no nesen veiktās
ceļgala operācijas, katru dienu nosoļoja aptuveni
trešdaļu, bet pārējo distanci, saudzējot ceļgalu, veica
lielākoties ar atbalsta komandu auto. Sākotnēji bija
plānots, ka, līdzīgi kā iepriekšējos gados, abi kopā
visu distanci veiks kājām, taču Dzintara veselības
problēmas ieviesa korekcijas. 

Pārgājienu atbalstīja „Ideju druka“, atpūtas
komplekss „Kliģi“, „Piebalgas alus“, veselības centrs
„Krio“ un „Internetaptieka“. 

Abi brāļi pārgājienā devās jau trešo gadu pēc
kārtas - 2018. gadā tika veikta 186 kilometrus gara
distance no dzimtās Iecavas uz „Lejas Mauragiem“, šo
ceļu veicot četrās dienās, bet pērn, savienojot tēta un
mammas vecāku dzimtās vietas, sešās dienās tika
noieti 243 kilometri. 

Lestene – Mauragi (04.07. - 09.07.), 281.74 km
1. diena: Lestene - Jelgava 45.63 km 
2. diena: Jelgava - Iecava 39.55 km
3. diena: Iecava - Salaspils 42.85 km
4. diena: Salaspils - Mālpils 53.58 km
5. diena: Mālpils - Priekuļi 56.52 km
6. diena: Priekuļi - Mauragi 43.61 km

Pārumu pārgājieni:
2016: Rīga - Iecava (Jānis), 50 km 
2018: Iecava - Mauragi (Jānis un Dzintars), 186

km 
2019: Andrupene - Mauragi (Jānis un Dzintars),

243 km
2020: Lestene - Mauragi (Jānis un Dzintars),

282 km

Apkopoja Aija Ķīķere.

Pārgājiena starta punkts - Kārļa Pāruma piemiņas
plāksne Lestenes brāļu kapos. 

Godinot vectēva brāli, veikts pārgājiens 
no Lestenes līdz Mauragiem
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Jūlija noskaņa…
Liepziedu vasara Piebalgas liepās
Medainu smaržu vilni met.
Bitītes savus vaskotos spārnus,
Ziedu spainīšos iemērktus, ved.

Muižas parka vecajās kļavās
Jūlija vēji zarus nemierā liec.
Esi saulē un smaržā bagāts,
Piebalgas vasaras auglības spēks!

Zemnieks kā lūgšanā pacēlis rokas
Laukam apkārt kā svētīdams iet.
Audzi un briesti, maizīte mana,
Lai par tevi silts saulesstars riet.

Vasara šūpojas Piebalgas kalnos,
Patīk tai smaržīgu kūleni mest.
Ļaudis, kas darba nemierā dzīvo,
Grib tā iztikas mierā vest.

Liepziedu saldumā bitītes spārno,
Medu vaska spārniņos nes.
Lai caur ikdienas darbīgo steigu
Garīgā gaišumā dzīvojam mēs!

Dzidra Kuzmane
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.), 
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vie dok li.  Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Neko nevar izlūgties –
Ne zaļāku pļavu,
ne vēl vienu vasaru.
Vien līdzjūtībā paldies 
par mūžu teikt.

Esam kopā ar 
Mārīti Jundzi,

no brāļa Viļa atvadoties!

Kaimiņienes Ida, Ilga, Regīna, Elza

Erna Grāvīte (1926 - 2020)
Jūlija vējš brāžas sejā,
Mākoņi ēnas veļ.
Cauri dzīves dārzam 
izgājis cilvēks
Un dvēsele līdzi.

Erna Grāvīte dzi-
musi 1926. gada 13.
martā Jaunpiebalgas
pagastā „Jaunzariņos”.
Māte Marta Būmane
(dz. Zālīte), tēvs Pēteris
Būmanis, brālis lite-
ratūriķis Arnolds
Būmanis (1931- 1982).
Ernas Grāvītes skolas
gaitas sākās Jāņskolā, kur neaizmirstamus iespaidus
visam mūžam atstāj skolotājs Emīls Buduls. Viņa
atmiņās par Jāņa skolu raksta: „Par to, ka skolotājs
Emīls Buduls man pašus svarīgākos balstus turpmākajai
dzīvei kā garīgajā, tā praktiskajā un personīgajā jomā
ielika šajos pirmajos pamatskolas gados, es visu mūžu
esmu viņam pateicīga.”

No 1938. līdz 1940. gadam „Jaunzariņu” vecākās
atvases skolnieces gaitas turpinās Jaunpiebalgas
draudzes skolā. Te nozīmīgāko skolotāju vidū jāpiemin
direktors un klases audzinātājs Augusts Rudītis un
viņa vadītā „Cerības pulciņa ” darbība, kas, iesakņojot
bērnos atturības idejas, padara Ernu uz visiem
tālākajiem gadiem par aktīvu šīs kustības piekritēju.
Paliekošs ir skolas ārsta Jāņa Lapiņa, tāpat zobārstes
Skaidrītes Ozolas spilgtā profesionālā entuziasma
paraugs. Iespējams, ka tieši no šejienes izaug Ernas in-
terese par medicīnu.

Tālākais dzīves ceļš saistās ar mācībām Siguldā,
Cēsīs, tad studijas Latvijas Valsts universitātes
Medicīnas fakultātē stomatoloģijas nodaļā. Erna Grāvīte
savu dzīvi veltīja medicīnai gan kā zobārste, gan arī
skolotāja un pasniedzēja. Docente Erna Grāvīte labi
sapratās ar studentiem. 

Pēc mātes, tēva un brāļa nāves Erna Grāvīte
mantoja „Jaunzariņu” īpašumu. Priecājās par skaisto
Piebalgas dabu, par rožu dobi pagalma vidū, par
Ūsiņkalnu aiz mājas, no kura skats paveras tālu
pasaulē. Un nebaidījās no darba, uzsējusi lakatiņu ar
mezgliņu uz pieres, tā laikam bija ērti darbus darīt...
Cauri dzīves gadiem ejot, lepojās ar savu  Piebalgu,
saviem senčiem amatniekiem, atzinīgus vārdus vienmēr
veltīja saviem kaimiņiem. 

Daudzus gadus vadīja kopā ar vīru Oļģertu, meitu
un meitas ģimeni, saviem mazbērniem un mazmazbēr-
niem. 

Līdz nu viss mainījies. Tuvinieku un darba kolēģu
pavadīta, 2020. gada 11. jūlijā guldīta Jaunpiebalgas
kapos.  


