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Oktobris – veļu mēnesis
25. 10. plkst. 04.00 (naktī

no sestdienas uz svētdienu)
pāreja uz ziemas laiku, pulks -
teņa rādītājus pagriežot vie-
nu stundu atpakaļ.

Novembris – 
salnu mēnesis

10.11. Mārtiņdiena.

Visi saka, visi saka,
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena,
Kad varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!
11.11. Lāčplēša diena.

18.11. Latvijas Republikas Proklamēšanas
diena.

Oktobris piesaka sevi…
Foto: Maruta Kažociņa
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- Pārdomas
Sveiciens nu jau zelta rudenī!

Par laimi – vēl nav iestājies tas
pavisam drēgnais, īsti rudenīgais
un tumšais laiks, saule un kaut
neliels siltums priecē joprojām.
Cik ilgi vēl? Skumīgi vērot gāj-
putnus laižamies prom uz vasarī-
gajām un siltajām zemēm. Stiprāks
vējš arī daždien bez žēlastības
rauj koku lapas, zemi padarot ar-
vien krāsaināku.

Tuvojas gada tumšākais laiks.
Arī cilvēkiem tāds drūmāks prāts
un domas piezogas. Šogad jau viss
ir neierasts un neparasts. Tiek
meklētas biezākas vējjakas, siltākas
zeķes un vieta aizvējā. Rudens ir
tāds kā pārdomu laiks, kad domas
vēl kavējas aizgājušajā vasarā. 

Taču šis ir arī bagāts laiks –
raža izaugusi un novākta, dārza
un meža labumi sapildīti lielākās
un mazākās burciņās, lai ziemā,
tos baudot, justu vasaras garšu.
Jā, tas trakais beku un gaileņu
bums arī tā ātri pagāja, sausais
laiks, kas sekoja pēc tam, sēņu
ražu apturēja.

Dažādu pasākumu pilns bija
septembris un oktobra sākums
Jaunpiebalgā – sportiskais velo
brauciens, gleznu izstādes atklā-
šana, dzejas vakars, Miķeļdienas
sarīkojums ar dančiem un tirgo-
šanos, ikgadējais Rudens koncerts
baznīcā, veltīts E. Dārziņam, jau
ierastais rudens tirgus. Kas zina,
kā vadīsim nākamos mēnešus,
cik un kādi pasākumi nu jau
telpās būs atļauti.

Lai stiprinātu veselību, jādodas
svaigā gaisā – staigāt, nūjot, skriet,
to jau daudzi arī veiksmīgi dara.
Arī piebaldzēni tiek aicināti doties
pārgājienos oktobra nedēļu nogalēs,
arī baudīt atpūtu velo maršrutos.
Lasiet informāciju par to avīzītē! 

Šajā pandēmijas laikā sargāsim
sevi un apkārtējos, ievērosim no-
teikumus, domāsim pozitīvi un
būsim veseli! 

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 14. septembra novada

domes sēdē nolemts
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vidzemes Tūrisma asociācija”, reģ.

Nr.40008031761, juridiskā adrese: Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV
– 4101, par kopīga projekta „Greenways Rīga - Pskov”- kvalitatīvu
īstenošanu Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros.

Veikt izmaiņas amata vienībā Pirmskolas skolotāja palīgs ar
2020.gada 1.septembri, izveidot amata vienību dežurante Jaunpiebalgas
vidusskolā un skolēnu pavadonis Jaunpiebalgas vidusskolā ar 2020.gada
15.septembri.

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

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 14.septembra
sais tošos noteikumus Nr.15 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets
2020.gadam” apstiprināšanu”.

Zemes vienība “Lejas Spundēni” ar kadastra apzīmējumu 4256 007
0190 – 2,0 ha platībā, piekrīt Jaunpiebalgas novada domei un saskaņā ar
likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostip-
rināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu ierakstāma ze-
mesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda.

Izsniegt SIA “Rubate”, reģistrācijas Nr.40003291605, juridiskā adrese
Hipokrāta iela 2D, Rīga ”Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju Nr.8“, saskaņā ar derīgo izrakteņu atradnes pasi un derīgo
izrakteņu ieguves limitu smilts - grants atradnei “Kalna Rudgalvji“,
pases derīguma termiņš līdz 2028.gada 31.decembrim, nekustamā
īpašumā “Kalna Rudgalvji” ar kadastra Nr.4256 005 0030, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Saskaņot rekultivācijas veidu SIA “Rubate”, reģistrācijas Nr.40003291605,
juridiskā adrese Hipokrāta iela 2D, Rīga, smilts-grants atradnei “Kalna
Rudgalvji“, nekustamā īpašumā “Kalna Rudgalvji” ar kadastra Nr.4256
005 0030, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads - pēc atradnes
izstrādes teritoriju apzaļumot un izveidot ūdens tilpni – dīķi, rekultivāciju
veikt, ievērojot zemes nomas nosacījumus.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Asari”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161 – 11,2 ha platībā,
atdalot zemi ēku īpašumiem Gaujas iela 2;4;6;8;10;12;14;16; ar kopējo
platību apmēram 2,5 ha.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības mantas atsavi-
nāšanas un izsoles komisijas 2020.gada 9.septembra sēdes lēmumu
Nr.1, ar kuru apstiprināts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko
pirkuma maksu par nekustamo īpašumu – zemesgabala ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,67 ha.

Lūgt Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības,
Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības,
Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, Vecpiebalgas
novada pašvaldības finanšu komisijai sniegt pozitīvu lēmumu slēgt
nomas līgumu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru par nedzīvojamām
telpām, kuras atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0160 002
Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., 287,80 m2 platībā un koplietošanas telpas 8,75 m2 platībā, kopā
296,55 m2 platībā.

Slēgt nomas līgumu ar I. L., personas kods dzēsts, par nedzīvojamām
telpām, kuras atrodas Dārza iela 4-14, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
novads, 13,4 m2 platībā, sociālo pakalpojumu punktā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu
jaunā redakcijā.Maruta Kažociņa
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Ievēlēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisiju šādā 5 locekļu sastāvā: Lolita Zariņa,
Ainārs Sils, Mārcis Jukēvics, Gunta Vīksna, Maija
Astrīda Elsta.

Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolā interešu iz-
glītības un ārpusklases programmas 2020./2021.m.g.
ar 2020.gada 1.septembri.

Izstāties no biedrības “Piebalgas reģionālais tūrisma
informācijas centrs”.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījumi
Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija
sais tošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada
domes nolikums””.

Slēgt nomas līgumu ar SIA “KKSTUDIJA” par

telpām (2.stāva zāli), kuras atrodas Jaunpiebalgas vi-
dusskolā, Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., 284,0 m2 platībā.

Atļaut norakstīt Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotēkas
krājuma iztrūkumu 805 eksemplārus par kopējo
summu 3128.09 EUR (trīs tūkstoši viens simts
divdesmit astoņi euro un 09 centi).

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim
Šāvējam atvaļinājumu no 2020.gada 15.septembra
līdz 2020.gada 29.septembrim, priekšsēdētāja darba
pienākumus uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniecei
Lolitai Zariņai.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Jau iepriekš esam runājuši, ka šogad plānota
Priežu ielas asfaltēšana. Nu jau oktobris, vai vēl
var paspēt to izdarīt?

Jā, ievilkās  dokumentācijas kārtošana, kurā bija
iesaistītas daudzas puses, tad tas prasa laiku. Viss
notiek caur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS),
tas nozīmē, ka visa dokumentācija tiek ievadīta elek-
troniski, savukārt ne visi lietotāji ir programmu
apguvuši, un tad jo īpaši  var redzēt arī to birokrātisko
sistēmu, kāda mums pastāv. Jāteic, ka arī būvnieki
nesteidzas… cerēsim, ka viss notiks.

Diemžēl arī Latvijā ik dienu pieaug saslimšana
ar Covid -19. Labi, ka līdz šim mūsu novadā nav
saslimušo. Ko varētu teikt iedzīvotājiem?

Līdzīgi kā pavasarī, arī tagad patīkama šī situācija
nav, to visi labi saprotam, jo pastāv riski saslimt ik-
vienam, īpaši bīstami tas ir gados vecākajiem
cilvēkiem. Varu vēlreiz uzsvērt labi zināmo patiesību
- vienīgā iespēja – saprātīgi un disciplinēti dzīvot šajā
laikā: maksimāls savstarpējo kontaktu samazinājums,
roku higiēna, masku lietošana, kur tā obligāta – sa-
biedriskajā transportā, veikalos u.c., izvairīties no
liekiem braucieniem, nemeklēt drūzmu,  tāpat arī
obligāta konsultēšanās ar medicīnas personālu par
jebkuriem saaukstēšanās simptomiem, ja tādi rodas. 

Iedzīvotāji ir sašutuši par to, ka viņi dažkārt
nejūtas droši, ejot pa gājēju ietvi Gaujas ielā, jo
pretī braucošie rollerslēpotāji vakarpusē ignorējot
gājējus, nesamazinot ātrumu, bet brīvi slēpo
garām, ar nūjām gandrīz skarot gājējus, īpaši
mazos bērnus.

Trotuārs pēc projekta domāts gājējiem un velosipē-
distiem, mums nav izbūvētas atsevišķas joslas tajā, jo
nav tik daudz iedzīvotāju, kuri pārvietotos pa ietvi.
Savukārt savstarpējo pieklājību neviens nav atcēlis,
diemžēl dome to iemācīt nevarēs. Varbūt šo izlasīs arī
minētie sportisti – slēpotāji, tāpat arī velosipēdisti, arī
ar akumulatoriem aprīkoto pārvietošanās ierīču
lietotāji un turpmāk vairāk padomās par gājēju
drošību, kuri iet pa trotuāru. Nav jau pie mums,
Jaunpiebalgā, tik daudz gājēju, īpaši vakaros, lai tos
neieraudzītu, arī ietves platums ir pietiekams, tādēļ
aicinu visus būt savstarpēji pieklājīgiem.

Iedzīvotāji joprojām sūdzas par rallistiem
Jaunpiebalgā vakaros, īpaši piektdienās, arī
par braukšanu pie stūres alkohola reibumā un
bez tiesībām.

Tas ir Valsts policijas jautājums un kompetence, ne
pašvaldības, mums nav tādu tiesību, lai kontrolētu

braucējus Jaunpiebalgas ielās. Cik nu Valsts policijai
resursi atļauj, tik daudz viņi arī šeit ierodas reidos,
taču šāds fakts uzreiz kļūst zināms ar sociālo tīklu
starpniecību, un ielās nekāda kustība vairs nenotiek. 

Un vēl, ne tikai uz gājēju ietves rodas
problēmas, bet arī mežā. Iedzīvotāji jautā, kā
tad ir: vai viņi drīkst brīvi doties uz jebkuru
mežu sēņot vai ogot? Izrādās, ja pirms tam neesi
internetā apskatījis, kam pieder mežs – valstij
vai privātajam īpašniekam - vari iekulties nepa-
tikšanās, ja iznāks sastapties ar meža īpašnieku
– dzirdēsi visrupjākos vārdus, un nelīdzēs nekāda
atvainošanās. Ja būtu bijušas kādas norādes
par privāto īpašumu, kurā nedrīkst iebraukt vai
ieiet, tad jau neietu.

Domāju, ka šajā jautājumā noderētu mūsu jurista
komentārs. 

Valdis Tirzmalis, Jaunpiebalgas novada domes
jurists: “Saskaņā ar Civillikuma 927.pantu īpašums
ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t. i., tiesība valdīt
un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar
to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no
katras trešās personas ar īpašuma prasību.

Atbilstoši Civillikuma 1036.pantam īpašums dod
īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas tiesību par
lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem
aprobežojumiem.

Ņemot vērā Civillikuma 1039. pantu, īpašnieks var
aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī to
lietot vai izmantot, kaut arī viņam pašam no tam
nerastos nekāds zaudējums.

Tādējādi īpašniekam ir tiesības norādīt uz sava īpa-
šuma lietošanas kārtību vai to liegt lietot pilnībā.
Parasti īpašnieki, kuri vēlas acīmredzami informēt vai
brīdināt citas personas, izvieto ceļa zīmes ar aizliegumu
iebraukt, apstāties, stāvēt, papildinot ar zīmi par pri-
vātīpašumu. Parasti mežu īpašniekiem nav pretenziju
pret sēņotājiem vai ogotājiem, bet, ja tādas ir, protams,
tas ir jādara zināms saprotamā un uz vispārējas ētikas
principiem balstītā komunikācijā, neaizskarot un ne-
pazemojot (draudu veselībai vai dzīvībai izteikšana
nav pieņemama un var tikt kvalificēta kā reāli draudi,
kas var saturēt noziedzīga nodarījuma pazīmes) iemal-
dījušos sēņotāju vai ogotāju. 

Vienlaikus interneta mājas lapā https://www.lvmgeo.lv ir
pieejama karte ar publiski pieejamiem mežiem.”

Paldies par komentāru un sarunu!

Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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Izsludināta pieteikšanās uz amatiem jaunajā 
Cēsu novada vēlēšanu komisijā

1.oktobrī Cēsīs uz pirmo kopsapulci tikās jaunvei-
dojamā Cēsu novada deputāti. Sēdē tika vienbalsīgi
nobalsots par jaunas vēlēšanu komisijas izveidošanu,
kas pārraudzītu jaunā Cēsu novada pašvaldības vēlē-
šanas.

Tādējādi tiek izsludināta pieteikšanās uz Cēsu
novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
un locekļu amatiem. Deputāti lēma, ka komisijā
darbosies 11 locekļi, kas nodrošinātu lielāku iespēju
komisijā pārstāvēt visus esošos novadus. Pieteikšanās
notiek līdz 2020.gada 2.novembrim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus
vēlēšanu komisijā ir:

l politiskajām partijām vai to apvienībām, 
l katram attiecīgās domes deputātam,
l vismaz 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem

(vēlētāju grupai).

Katras partijas, deputāta vai vēlētāju grupas
pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par at-
tiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu,
tātad – 11.

Vēlēšanu komisijā var darboties Latvijas pilsoņi,
kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz
vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas
locekli nevar kļūt Saeimas vai novada domes depu-
tāts.

Pieteikšanas kārtība

Lai pieteiktu vēlēšanas komisijas locekļa kandidatūru,
jāaizpilda Pieteikums (ievietot saiti uz Pieteikumu).
Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida
paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pie-
teikšanai un savu personas datu apstrādei, kas
veicama saskaņā ar likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jā-
paraksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu,
uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko
partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī
izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās
vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikumus līdz 2020.gada 2.novembrim var ie-
sniegt:

l Amatas novada pašvaldībā (“Ausmas”, Drabešu
pagasts, Amatas novads, LV-4101, amatasdome@ama-
tasnovads.lv); 

l Cēsu novada pašvaldībā (Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu novads, LV – 4101, dome@cesis.lv);

l Jaunpiebalgas novada pašvaldībā (Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, LV-4125, dome@jaunpiebalga.lv);

l Līgatnes novada pašvaldībā (Spriņģu iela - 4,
Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110,

novadadome@ligatne.lv);
l Pārgaujas novada pašvaldībā (“Iktes” Stalbe,

Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV- 4151 pargau-
jasnovads@pargaujasnovads.lv);

l Priekuļu novada pašvaldībā (Cēsu prospekts 5,
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126
dome@priekulunovads.lv);

l Vecpiebalgas novada pašvaldībā (Alauksta iela 4,
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads, LV- 4122, vecpiebalga@vecpiebalga.lv).

Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu
ievēlēšana notiks 2020. gada 26.novembrī, kad
deputāti sanāks un otro kopsapulci.

Administratīvi teritoriālā reforma tiks īstenota
2021.gadā, kad vienā Cēsu novadā apvienos Amatas
pagastu, Cēsu pilsētu, Drabešu pagastu, Dzērbenes
pagastu, Inešu pagastu, Jaunpiebalgas pagastu,
Kaives pagastu, Liepas pagastu, Līgatnes pagastu,
Līgatnes pilsētu, Mārsnēnu pagastu, Nītaures
pagastu, Priekuļu pagastu, Raiskuma pagastu,
Skujenes pagastu, Stalbes pagastu, Straupes pagastu,
Taurenes pagastu, Vaives pagastu, Vecpiebalgas pa-
gastu, Veselavas pagastu, Zaubes pagastu un Zosēnu
pagastu.

Egils Johansons
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C su novada pašvald bas v l šanu komisijas kandid ta pieteikums 
 

V rds _______________________________    Uzv rds ______________________________________ 
 
Personas kods 
 
T lrunis  ______________________________  E-pasts ______________________________________ 
 
Dz vesvietas adrese ___________________________________________________________________ 
 
Darba vieta un profesija (nodarbošan s) _________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
Kandid ju par: 
 
 v l šanu komisijas priekšs d t ju 

 
 v l šanu komisijas locekli 

 
Iesniedz ji 
 
 politiska partija vai partiju apvien ba 

(pieteikumam j pievieno izraksts no centr l s past v gi funkcion još s vad bas instit cijas l muma) 
  
 novada/pils tas domes deput ts_______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________(v rds, uzv rds, paraksts) 

 v l t ju grupa (pievienojami v l t ju paraksti, nor dot v rdu, uzv rdu, personas kodu un dz vesvietas
adresi) 

 
Ar šo apliecinu, ka: 

1) atbilstu Republikas pils tu un novadu v l šanu komisiju un v l šanu iecirk u komisiju likuma 6. panta 
pras b m: esmu Latvijas pilsonis (-e), protu latviešu valodu, man ir vismaz visp r j  vid j  izgl t ba, 
neesmu Saeimas deput ts (-e) vai domes deput ts (-e) k d  no apvienojam m pašvald b m; 

2) piekr tu savas kandidat ras pieteikšanai un savu personas datu apstr dei, kas veicama atbilst gi 
Republikas pils tu un novadu v l šanu komisiju un v l šanu iecirk u komisiju likuma pras bai, t.i., 
l muma pie emšanai par v l šanu komisijas priekšs d t ja un locek u iev l šanu un darba tiesisko 
attiec bu nodibin šanai;  

3) iev l šanas gad jum  v l šanu komisijas darba pien kumus pild šu saska  ar likumiem un 
Centr l s v l šanu komisijas instrukcij m, l mumiem un r kojumiem. 

 
___________________________________________   ___________________________________ 
                           (vieta, datums)                    (paraksts) 
________________________________________________________________________________________________ 

Datu apstr d t js: C su novada pašvald ba 
Pieteikumu glab šanas termi š: 31.12.2021. 

Tiesiskais pamats: Republikas pils tu un novadu v l šanu komisiju un v l šanu iecirk u komisiju likums 

      _      

Izgl t ba Latviešu valodas prasme  

Augst k  Vid j  Dzimt  Teicami Labi Pamatzin šanas 

      

Datora prasme Zi as par piedal šanos v l šanu/tautas nobalsošanas  
sagatavošan  agr k (skaits)  

Word Excel Internets priekšs d t js sekret rs loceklis l gumdarbinieks 
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Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes sēdes 2020.gada 17.augustā 
lēmumu Nr.146 (prot. Nr.12; 14.§)

Saistošie noteikumi Nr.11
Grozījumi Jaunpiebalgas novada

domes 2009.gada 13.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.17 

“Par sabiedrisko kārtību 
Jaunpiebalgas novadā”

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

4. un 5.punktu

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada
13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko
kārtību Jaunpiebalgas novadā” (turpmāk – noteikumi)
šādus grozījumus:

1.1. Svītrot noteikumu 2.1.2. un 2.1.3.apakšpunktu;
1.2. Svītrot noteikumu 2.2.punktu;
1.3. Izteikt noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:
“2.4. Noteikumu ievērošanu uzrauga, kontrolē un

administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas
amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Pašvaldības administratīvā komisija.”;

1.4. Izteikt noteikumu 3.2.2.apakšpunktā vārdus
un skaitļus “uzliek naudas sodu no 20,00 EUR līdz
50,00 EUR” ar vārdiem “piemēro fiziskām vai
juridiskām personām naudas sodu no četrām līdz
desmit naudas soda vienībām”;

1.5. Izteikt noteikumu 3.3.1.apakšpunktā vārdus
un skaitļus “uzliek naudas sodu līdz 30,00 EUR” ar
vārdiem “piemēro naudas sodu līdz sešām naudas
soda vienībām”;

1.6. Izteikt noteikumu 3.5.punktā vārdus un
skaitļus “uzliek naudas sodu no 30,00 EUR līdz 50,00
EUR” ar vārdiem “piemēro naudas sodu no sešām līdz
desmit naudas soda vienībām”;

1.7. Izteikt noteikumu 3.10.1.apakšpunktā vārdus
un skaitļus “uzliek naudas sodu līdz 30,00 EUR” ar
vārdiem “piemēro naudas sodu līdz sešām naudas
soda vienībām”;

1.8. Izteikt noteikumu 3.14.1.apakšpunktā vārdus
un skaitļus “uzliek naudas sodu no 30,00 EUR līdz
75,00 EUR” ar vārdiem “piemēro naudas sodu no
sešām līdz piecpadsmit naudas soda vienībām”;

1.9. Izteikt noteikumu 3.15.punktā vārdus un
skaitļus “uzliek naudas sodu no 30,00 EUR līdz 75,00
EUR” ar vārdiem “piemēro naudas sodu no sešām līdz
piecpadsmit naudas soda vienībām”;

1.10. Izteikt noteikumu 3.16.punktā vārdus un
skaitļus “uzliek naudas sodu no 30,00 EUR līdz
100,00 EUR” ar vārdiem “piemēro naudas sodu no
sešām līdz divdesmit naudas soda vienībām”;

2. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī.

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

Saistošie noteikumi Nr.12
Grozījumi Jaunpiebalgas novada

domes 2011.gada 10.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.11

“Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi 

Jaunpiebalgas novadā”
Izdoti saskaņā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punktu 

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada
10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā”
(turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izslēgt noteikumu 12.punktu;
1.2. Izslēgt noteikumu 32.punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar

Administratīvās atbildības likumu.
Novada domes priekšsēdētāja vietniece  Lolita Zariņa

“Vidzemes uzņēmēju dienas 2020”
ir viens no lielākajiem un apmeklē-
tākajiem uzņēmējdarbības pasāku-
miem, kurā piedalījās Jaunpiebalgas
novads ar tūrisma informācijas
stendu. Prezentējām Jaunpiebalgas
novada tūrisma apskates objektus,
kas ir bukletā, arī angļu un krievu
valodā. Piedāvājām vienas dienas
izbraucienu ar mašīnu, apskatot
novada objektus, SIA “Piebalgas
alus”, lielākos pasākumus un grā-
matas par Jaunpiebalgu.
Reklamējām velo maršrutus, kas
mūsu novadā ir trīs: jauno, marķēto
velo maršrutu nr.161. “Jaunpiebalga

Jaunpiebalgas tūrisma informācijas stends Valmierā
“Vidzemes uzņēmēju dienās 2020”
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- Viņķu kalns” 17 km,  Zaļā
dzelzceļa velo maršrutu “Green
Railways” Ieriķi – Gulbene un
Jaunpiebalgas -Vecpiebalgas kopīgo
velo maršrutu, “Piebalgas ainavu
ceļi”, kas ved pa Mērnieku laiku ce-
ļiem. Prezentējām Vecpiebalgas no-
vadu un Piebalgas porcelāna fabriku.
Rādījām TV reklāmas rullīšus par
velo maršrutu   “Jaunpiebalga –
Viņķu kalns” un  tūrisma apskates
objektus pa Vecpiebalgu,
Jaunpiebalgu un Piebalgas porcelāna
fabriku.

Stendā tika veiktas aktivitātes
ar Velo ostas servisa “Zauska”
Erenpreiss riteņa izbraucienu un
Piebalgas alus un kvasa degustāciju. 

Ik gadus tiek veidots dalībnieku
katalogs “Vidzemes uzņēmēju dienas
2020” , kurā Latvijas Tirdzniecības

un rūpniecības kamera Vidzemes
reģionālā nodaļa  izstrādā un
ievieto  Vidzemes novada tūrisma
apskates objektus, uzņēmējus un
mājražotājus, kurā atrodas arī
Jaunpiebalgas novads ar savu pie-
dāvājumu. 

Paldies organizatoriem, Jaunpie -
balgas novada domei, atbalstītājiem,
kas dod iespēju piedalīties un po-
pularizēt savu novadu, kā arī

varam  iepazīstināt cilvēkus ar sa-
viem produktiem un pakalpoju-
miem.

Šobrīd  aicinu doties rudens eks -
kursijā pa Jaunpiebalgas novadu
līdz Rankas muižai, baudīt rudeni,
priecāties par skaistajām vietām
un skatiem. Informāciju var redzēt
Facebook, Vidzemes plānošanas re-
ģions “Atklāj Vidzemi Droši”.

Tūrisma speciāliste Ilze Prūse

Lauku ziņas

LAD aicina klientus klātienes
vizītes pieteikt iepriekš

Pēdējās nedēļās ir palielinājies ar Covid-19 saslimušo
personu skaits, tāpēc Lauku atbalsta dienests,
rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku
veselību, aicina izvērtēt nepieciešamību apmeklēt
LAD klientu apkalpošanas centrus klātienē. Ja
klientiem nepieciešama klātienes palīdzība un jautā-
jumus nevar atrisināt attālināti, tad aicinām pirms
vizītes sazināties ar dienestu pa tālruni 67095000 un
vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku.

Ikviens interesents var izmantot iespēju saņemt
konsultācijas un nepieciešamo palīdzību attālināti. To
var darīt, zvanot uz minēto klientu apkalpošanas
tālruni darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00 vai
rakstot savus jautājumus uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Gadījumos, ja klients tomēr ierodas dienesta klientu
apkalpošanas centrā bez iepriekšēja pieraksta, tad
viņam būs jāuzgaida, līdz tiks apkalpoti klienti, kuri
ir vizīti pieteikuši iepriekš.

Dienests aicina klientus klātienes vizītes laikā iz-
mantot klientu centros pieejamos roku dezinfekcijas
līdzekļus, personiskos mutes un deguna aizsegus un
līdzi paņemtos rakstāmpiederumus, ja tie nepieciešami.
Obligāti ir jāievēro divu metru distance.

Ja klienti ir Covid-19 infekcijas slimības kontakt -
personas vai ir apstiprināta Covid-19 diagnoze un

kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,
lūdzam neapmeklēt dienestu klātienē. Arī tad, ja
klientiem ir elpceļu saslimšanas pazīmes, klātienes
vizīti lūdzam atlikt uz citu laiku.

16. oktobrī sāks izmaksāt
platību maksājumus –
tiks ieturēta īstermiņa

aizdevumā izmaksātā summa
No šā gada 16.oktobra lauksaimnieks sāks saņemt

platību maksājumus. Oktobrī tiks izmaksāts Vienotā
platību maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaim-
niecības maksājuma avanss. Tiem lauksaimniekiem,
kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā
īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta
summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums.
Lauksaimnieks saņems tikai atlikušo summu.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut arī
šogad Latvijai izmaksāt lielāku vienotā platības mak-
sājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma
avansu. VPM avanss tiks izmaksāts 70 procentu
apmērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa
maksājums būs 85 procentu apmērā.

Provizoriskā VPM maksājuma likme šajā gadā ir
aptuveni 88 eiro, avansā lauksaimnieki saņems
aptuveni 61 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaim-
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Tāpat kā citus gadus, arī šogad 18. septembrī
Jaunpiebalgas vidusskolā norisinājās ,,Olimpiskā
diena”, kurā skolēni aktīvi piedalījās rīta vingrošanā,
kas norisinājās pulksten 10 visās Latvijas skolās.

,,Olimpiskā diena” ir kā starta signāls ,,Eiropas
Sporta nedēļai”, kas uz sporta aktivitātēm aicinās no
23. līdz 30. septembrim, līdz ar to septembris Latvijā
kļūst par sporta un kustību mēnesi.

Tā kā šis ir sporta
mēnesis,
Jaunpiebalgas vidus-
skolas pedagogi pa-
rūpējās par to, ka
skolēni visas dienas
garumā nodarbojās ar
superīgām sporta ak-
tivitātēm – futbolu
un krosu.

Krosā startēja 12
pārstāvji no katras
klases, vienam skolē-
nam bija jānoskrien
1 aplis (500 metri),
katras klases skolēns
skrējienā izlika visus

savus spēkus, kā rezultātā krosā  1. vietu izcīnīja 9.
klase, 2. vietā 7. klase, bet godpilno 3. vietu ieguva 8.
klase.

Futbolā piedalījās komandas no 6. līdz 10. klasei.
Katras klases komandai bija sava stratēģija, savs
spēks un gudrība, kurā klases apvienojās un kopīgi
cīnījās par godalgotajām vietām.

Ne tikai uz laukuma mums bija sparīgi spēlētāji,
bet arī laukuma malās - ļoti aktīvie līdzjutēji ar krā-

Olimpiskās dienas norises

niecības maksājuma likme (atkarībā no audzētajiem
kultūraugiem) ir no 97 līdz 485 eiro par hektāru.
Kopumā oktobrī tiks izmaksāti 121,6 miljoni eiro.

Mācības lauksaimniekiem
4 21. oktobrī plkst. 10.00 Cēsīs, Bērzaines ielā 5,

bezmaksas izglītojošs seminārs “Digitālais mārketings”.
Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības,
tāpēc vēlams ņemt līdzi savus datorus. Iepriekšēja
pieteikšanās semināram obligāta! Pieteikties zvanot
29135291 vai rakstot  gunda.kazerovska@llkc.lv

4 12. novembrī plkst. 10.00 Amatas novada paš -
valdības ēkā “Ausmas” informatīvais seminārs
“Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā”. Iepriekšēja
pieteikšanās obligāta. Pieteikties zvanot 29135291
vai rakstot  gunda.kazerovska@llkc.lv, vai 28381477,
dace.kalnina@llkc.lv

4 Novembrī tiek plānotas mācības “Netradicionālo
augu audzēšana (plūškoki, sausserži, korintes u.c.)”.
Programma vēl tiek veidota, tāpēc sekojiet līdzi
aktuālajai informācijai vai sazinieties personīgi  zvanot
29135291 vai rakstot gunda.kazerovska@llkc.lv

Sakarā ar COVID-19 izplatību, lūdzu sekot līdzi ak-
tuālajai informācijai www.laukutikls.lv, www.llkc.lv,
sekojiet mums arī Facebook.com lapā LLKC Cēsu kon-
sultāciju birojs vai sazinieties ar mums personīgi. 

Informācija sagatavota, pamatojoties uz SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra”, Lauku
atbalsta dienesta publicēto informāciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Tel. 29131170

E -  pasts: lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
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sainiem plakātiem un uzmundrinošiem saukļiem, lai
atbalstītu savas komandas spēlētājus. Ticiet vai nē,
bet mūsu atbalstītāji bija gatavi uz visu, viņi bija sa-
rūpējuši ūdens pudeles un pat ledu. 

Kopumā bija 9 spēles, katra spēle ilga 35 minūtes. 
Apkopojot visus rezultātus par krosu un futbolu, 1.

vietā 9. klase, 2. vietā 7. klase, trešajā vietā 8. klase.
Paldies 11. klases  skolēniem Ralfam Rubenim un

Vairim Orlovam par futbola spēļu tiesāšanu!
Vislielākais paldies mūsu sporta skolotājiem un arī
pārējiem skolas pedagogiem par tik izdevušos
Olimpisko dienu!

Megija Dijpa
9.klases skolniece

***

Dzejniekam F. Bārdam veltītajā literāro darbu konkursā piedalījās
Ēriks Ralfs Blaubergs (11.kl.) – atzinība, Krista Marta Kundrate (12.kl.) – pateicība, Dagnija

Novicka (9.kl.) – pateicība. Skolotājas Z. Althabere, J. Glāzere.

Vizītē 
pie Valsts 

prezidenta
18.septembrī Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases

skolēnam Aleksandram Grigorjevam kā vienam
no TV erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks’’
pagājušās sezonas uzvarētājiem bija iespēja doties
uz Rīgu, lai klātienē tiktos ar Latvijas Valsts
prezidentu Egilu Levitu. Aleksandra klases audzinātāja
Jolanta Glāzere.

Mācīt un iemācīt, redzēt un sa-
skatīt, just un sajust, sildīt un sa-
sildīt, prast un saprast - tās ir ie-
maņas, kuras spēj iemācīt skolotāji,
kuriem sirds ir ne tikai asinsrites
orgāns, bet arī jūtu un emociju dzi-

nulis. Tie ir skolotāji, kuri spīd un
aizrauj, skolotāji, kuri uzlādē un
neļauj nodzist.

Paldies visiem Jaunpiebalgas vi-
dusskolas skolotājiem par darbu,
par iedvesmu, par īpašo skolotāju

starojumu! Sirsnīgi sveicieni profe-
sionālajos svētkos!

4. oktobris - Skolotāju diena arī
Jaunpiebalgas novada pedagogiem.
Pedagogus sveica Jaunpiebalgas
novada domes priekšsēdētājs Laimis

“Lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts…”
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Šāvējs, direktora vietniece izglītības
jomā Laima Upmale – Līberga,
tāpat sirsnīgus sveicienus skolotāji
saņēma savās darba jubilejās no
kolēģiem vidusskolā, kā arī
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolā.

Šogad īpaši tika sumināti skolo-
tāji, kuri pedagoģiskajā darbā aiz-
vadījuši 30, 25, 20, 15, 10, 5
gadus, kā arī divas skolotājas,
kuras šajā mācību gadā uzsāka
darbu pirmskolā. Tie ir: Aija
Ķīķere, Daiga Melece, Ieva
Damroze, Velga Zariņa –Romanova,
Smaida Pundure, Arnita Rēdmane,
Vineta Pogule, Dzintars Vīksna,
Ieva Majore, Lelde Grobiņa, Agita
Alksnīte, Agnese Žuravļova. 

Ik gadu kultūras nama darbi-
nieces parūpējas, lai skolotājus ie-
priecinātu kāds viesmākslinieks.
Šogad skolotājus priecēja Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolas direktors,

patiesi virtuozs akordeonists Kaspars
Gulbis. Īpaši jauku pārsteigumu,
iesaistot visus skolotājus vienotā
ritma orķestrī, sagādāja perkusiju
jeb ritma grupu skolotājs Dzintars
Vīksna. 

Paldies Egitai Zariņai par pār-

steigumu un Jaunpiebalgas novada
domei par apsveikumiem!

Arnis Ratiņš 
Jaunpiebalgas vidusskolas 

direktors
Foto: Baiba Kalniņa - Eglīte

Preventīvā programma pirmsskolas izglītības
iestādēm  - Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs.
Ar Jaunpiebalgas novada domes atbalstu šajā
programmā iesaistījāmies 2019.gadā. Pirms tam tika
apmeklēti ievadsemināri par šo programmu un
pieņemts kopīgs lēmums, mums to vajag!

Pirmais solis bija izveidot iestādes komandu, kura
tika veidota, ņemot vērā visu bērnu vecumposmu inte-
reses. Komandas sastāvs mūsu pirmsskolā  -
pirmsskolas skolotājas Inese Žagariņa un Zinta
Arahovska, psihologa asistente Liene Rozenova,
sociālais pedagogs Alda Ozere un direktora vietniece
izglītības jomā Laima Upmale - Līberga.

Programmas redzējums

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes
nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī
vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus
iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša
un stiprinoša, kā arī, lai iestādē īstenotos bērna
attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Lai palīdzētu virzīties uz šo mērķi, nevalstiskās or-
ganizācijas – biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija un nodibinājums “Centrs Dardedze” - ir iz-
veidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības
iestādēm “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”.

Programmas mērķi

Veidot pirmsskolas iestādes bērnam drošu un drau-
dzīgu vidi, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu
tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību
bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā, un
uzturot pozitīvu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses
un vajadzības.

Programmas 4 posmi

1.posms: Iestādē tiek ieviesta un īstenota Džimbas
9 soļu drošības programma. 

Mērķis - mācīt bērniem personiskās drošības
iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, veicināt
bērnu spēju izvairīties no dažādiem pašcieņu aizska-
rošiem gadījumiem, veicināt adekvātu pašapziņu un
pāridarījumu atklāšanu, komunikāciju starp vecākiem,
pedagogiem un bērniem par personisko drošību
attiecībās un rīcību apdraudošās situācijās.

No  komandas tika  izvēlēts viens pārstāvis - Zinta,
kura piedalījās “Centra Dardedze” apmācībās, lai
kļūtu par Džimbas drošības aģentu savā pirmsskolā
un vadītu Džimbas 9 soļu programmas nodarbības
bērniem, kā arī, lai izglītotu vecākus un kolēģus
Džimbas drošības programmā. Skolotāja šajā mācību
gadā programmā strādā ar savas grupas  “Sprīdīši”
bērniem un turpina iesākto darbu ar  1.klases
skolēniem. Skolotāja veic pedagogu un pedagogu
palīgu iepazīstināšanu ar Džimbas 9 soļu drošības
programmas galvenajām pamattēzēm.

Kādu rezultātu gaidām?

Bērni  spēs atpazīt bīstamas un personisko drošību
apdraudošas situācijas, aizstāvēt sevi, citus un lūgt
pieaugušo palīdzību.

Pedagogi apgūs, kā bērniem interaktīvā un viegli

Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs
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saprotamā valodā mācīt par personisko drošību sa-
skarsmē ar citiem cilvēkiem, iemācīsies runāt ar
bērniem par tēmām, kas ikdienā šķiet neērtas, tiks
veicināta bērna personības izaugsme, rūpējoties par
bērna nākotni. 

Vecāki būs  informēti par programmas tēmām un
saturu, ko apgūs bērni.

2.posms
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides

programma “Laboratorija pedagogiem”.
Mērķis - stiprināt pedagogu un izglītības iestādes

personāla profesionālo kapacitāti, uzlabojot savstarpējo
sapratni un sadarbību pirmsskolas izglītības iestādes
kolektīvā un sadarbībā ar vecākiem; veicināt spēju
agrīni identificēt un risināt sociāli psiholoģiskas prob-
lēmas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Komanda apmeklēja apmācības seminārus ar izglī-
tojošu programmu Rīgā. Pēc teorētiskās apmācības
programmas beigšanas pie mums uz 5  praktiskām at-
balsta nodarbībām brauca psiholoģes Sandra Simsone
un Dace Cible.  Atbalsta nodarbības notika ne tikai
komandai, bet arī pirmsskolas pārējam pedagoģiskam
kolektīvam. Runājām, kopīgi izspriedām, analizējām
mūsu iestādē izveidojušās problēmsituācijas, nereti
piesaistot arī pedagogu palīgus  - auklītes.

Kādu rezultātu ieguvām?

Pedagogi ieguva praktiski pielietojamas zināšanas,
iespēju mācīties komandas darbā risināt problēmas
un drošāk rīkoties sarežģītās situācijās. Ir idejas, kā
uzlabot sadarbību ar vecākiem, palielināt izpratni par
bērna vajadzībām. Darbinieki  pamazām kļūst pārlie-
cinātāki, uzlabojas prasmes agrīni identificēt riska
faktorus un runāt par tiem ar vecākiem.

3.posms. E - vides platforma “Bērna labsajūtas mē-
rījums”.

Paldies vecākiem, kuri jau mūs atbalstīja pagājušajā
gadā,  rakstiski apstiprinot dalību Bērna labsajūtas
mērījumos.

Mērķis - agrīni identificēt un savlaicīgi risināt
sociāli psiholoģiskas problēmas bērnudārzā.

Pedagogi veica bērna novērojumu anketas aizpildīšanu
e-vidē un ieguva bērna izvērtējumu, kā arī saņēma re-
komendācijas turpmākai rīcībai.

Kādu rezultātu ieguvām?

Pedagogi spēja objektīvi izvērtēt situāciju, ieguva
rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uz-
labošanā. Iestādes vadība ieguva pārskatu par sociāli
psiholoģiskām problēmām bērnudārzā, kas vienmēr

palīdz rīcības, atbalsta un apmācību plānošanai
pirms skolas izglītības iestādē.

Šajā gadā strādājam pie 4. posma - Bērnu tiesību
aizsardzības protokola izveide Jaunpiebalgas vidusskolas
pirmsskolas grupām.

Mērķis - balstoties uz bērnu tiesību aizsardzības
pamatprincipiem, tiek izstrādāts pirmsskolas izglītības
iestādes darbinieku rīcības protokols vai darbinieku
vienota izpratne un vienošanās, kas skaidri, visiem
saprotamā veidā nosaka, kā iestādē tiek novērsti
jebkādi bērnu tiesību aizskārumi un kāda ir konkrētā
rīcība, ja pārkāpumi tiek konstatēti.

Komanda  kopā ar “Centra Dardedze” speciālistiem
Rīgā vienojas par protokola kopīgajām iezīmēm. Vēl
atlicis viens seminārs. Paralēli tam kopā ar visu pirm-
sskolas kolektīvu  jau ieskicējam Bērnu tiesību aizsar-
dzības protokolu, kas būs nozīmīgs tieši lietošanai
savā iestādē. Tas būs kā darbiniekiem, tā vecākiem
labi saprotams dokuments, kurā tiks atspoguļots, kā
atpazīt bērnu tiesību pārkāpumus, kā rīkoties, kad tie
konstatēti, kā novērst vardarbību trīs attiecību
līmeņos: bērns – bērns, vecāks – bērns, darbinieks –
bērns.

Tādēļ mēs  septembrī sūtījām aptaujas anketas ve-
cākiem. Varbūt bija neskaidrs, ko īsti atbildēt vai ie-
rosināt. Es ceru, ka, rūpīgi izlasot šo rakstu, saņemšu
vēl no jums kādu ierosinājumu, jo darbs turpinās līdz
janvārim.  

Kādu rezultātu gaidām?

Visiem iestādes darbiniekiem ir vienota izpratne
par bērnu tiesību īstenošanu, iestādē ir saskaņota
rīcība problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai un risi-
nāšanai, kā rezultātā bērni piedzīvo pieaugušos,
kuriem rūp bērna personības izaugsme.

***Nepārpratīsim bērnu  tiesību jēdzienu.
Atcerēsimies, ka bērnam pildīt savus pienākumus ir
tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa
tiesības. Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas ne-
pieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu
personu tiesību un brīvības aizsardzībai. Izmantojot
savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un
pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

Piekrītu domai, ka mums – visiem pieaugušajiem -
jāmaina sevi, lai bērni būtu tādi, kādus vēlamies re-
dzēt…

Lai izdodas savus sapņus un ieceres piepildīt!
BTA  komandas vārdā  -  direktora

vietniece izglītības jomā – 

Laima Upmale - Līberga

Mūzikas un mākslas skolā

Īstenots laika posmā no 2020. gada 2. marta līdz 25.
septembrim ar VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonda)
atbalstu. 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola darbojas
kopš 1986. gada un no skolas dibināšanas brīža skolā
darbojas arī Flautas klase.

Flautas klase ir otra lielākā klase skolā. Tajā šobrīd

mācās 17 audzēkņi. Flautas spēles audzēkņi ļoti
aktīvi iesaistās koncertdarbībā ārpus skolas un
regulāri pārstāv skolu konkursos, iegūstot labus re-
zultātus. Pēdējo 3 gadu laikā flautas spēles audzēkņi
veiksmīgi piedalījušies konkursos un ieņēmuši
godalgotas vietas. 

Pateicoties tam, ka ir izdevies piesaistīt pedagogu,

Projekts “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
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kas var darboties ar pūtēju orķestri (to vadīt un veidot
speciāli skolas orķestra sastāvam atbilstošas partitūras)
skolā ir izveidota muzikāla vienība – orķestris, kas
palīdz nodrošināt audzēkņu izglītošanu priekšmetā
„Kolektīvā muzicēšana”, dodot iespēju skolēniem
iegūt pieredzi, muzicējot kolektīvā, kas dažādo muzi-
cēšanas formas un ļauj mūziķim solistam darboties
komandā.

Instrumenta iegāde dos iespēju dažādot kolektīvās
muzicēšanas formas (dažādu sastāvu mazie muzikālie
kolektīvi) jaukti instrumentu ansambļi. Svarīgs kop-
skaņas elements ir labs instruments ar iespēju
pilnveidot ne tikai tehniskās un virtuozās kvalitātes,
bet arī toņa izkopšanu, kas ir būtisks mākslinieciskās
kvalitātes elements. 

Projekta mērķis 
Uzlabojot skolas materiāli tehnisko bāzi, dot iespēju

skolas audzēkņiem attīstīt savas instrumenta spēles
spējas un prasmes augstākajā līmenī, nodrošinot viņu
virzību uz izcilību un starptautisku konkurētspēju. 

Uzdevumi
Iegādāties projektā paredzētos instrumentus.
Pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi.
Dažādot orķestra instrumentālo sastāvu.
Izmantot instrumentus kameransambļos skolas ik-

dienas darbā.
Turpināt virzīt

audzēkņus uz izci-
lību, piedalīties kon-
kursos, festivālos,
koncertos kā solis-
tiem,  kā arī piln-
veidot un attīstīt
kolektīvās muzicē-
šanas tradīcijas sko-
lā.

Projekta rezul-
tāti

Projekta laikā ie-
gādātais instru-
ments - flauta
Trevor James
Privilege 31PF-
EASLR - tiks iz-

mantots mācību procesa nodrošināšanai un dažādošanai
gan spēlējot instrumentu solo, gan dažādos muzikālos
sastāvos. Svarīgi, ka būs iespēja papildināt orķestra
instrumentāriju. Iespēja spēlēt uz kvalitatīva instrumenta
veicina audzēkņa vēlmi pilnveidot un attīstīt savas
instrumenta spēles prasmes augstākā līmenī. 

Projekta rezultātā varēsim turpināt nodrošināt
mūzikas skolas audzēkņus ar nepieciešamo materiāli
tehnisko bāzi mācību procesā, kas savukārt ļaus
turpināt, papildināt un pilnveidot iesāktās koncert-
tradīcijas. 

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skola, ko pārstāv skolas direktore Aija Sila
sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada domi. 

Flautas spēles pasniedzējas – Aija Silakalne,
Sandra Briede.

Projekta kopējā tāme

Projekta ietvaros instrumentu iegādājāmies SIA
„RDL Mūzikas Centrs”.

Paldies par iespēju Jaunpiebalgas novada domei
un Valsts kultūrkapitāla fondam!

Skolas direktore Aija Sila

N.p.k. 

Budžeta 
kategorijas 

kods 

EKK 

R d t ju 
nosaukums 

Pamatl dzek i 

No VKKF 
sa emtais 

finans jums, 
EUR 

L dzfinan-
s jums, 

EUR 

Summa 
kop , EUR 

1. 5239 Flauta Trevor 
James 
Privilege 
31PF-EASLR 

450.00 128,38 578,38 

KOP 450.00 128,38 578,38 

Kārļa Štrāla konkurss “Jaunais flautists”
Viens no iedvesmojošākajiem, bagāts ar izaicinājumiem

ir Latvijas flautistu konkurss -  Kārļa Štrāla
Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists” nu jau
20 gadu garumā. 25. septembrī Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolas 3. flautas klases audzēkne Katrīna
Eihentāle, ne brīdi nešauboties, ar lielu interesi un
iekšēju azartu bija gatava sevi parādīt uz skanīgās
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skatuves, lai gūtu vēr-
tējumu no starptautiskas žūrijas, kuras sastāvā
darbojās - Anete Toča (Latvija), Andris Klučinieks
(Latvija) Giedrius Gelgotas (Lietuva), Mihkel Peaske
(Igaunija).

Šogad konkursa obligātie skaņdarbi, svinot Latvijas
100 gadi, bija latviešu komponistu radīti. Patiess
prieks bija dzirdēt, kā 60 jaunie flautisti no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas interpretē
mūsu komponistu gara darbus. Esam patiesi priecīgas

par konkursa pirmās dienas rezultātiem, kuriem pa-
teicoties, Katrīna ieņēma godpilno 1. vietu un iespēju
sevi parādīt otrajā konkursa kārtā!

Katrīna neslēpj, ka uz konkursu devās ar nelielu
iekšēju satraukumu, bet tai pašā laikā ar īpašu prieka
sajūtu. Jaunā flautiste esot ļoti vēlējusies tikt uz konkursa
2. kārtu.  Dzirdot labās atsauksmes no citu skolu
pedagogiem, meitene ticēja, ka šis sapnis piepildīsies.

Brīdī, kad mūsu skolas vārds izskanēja viens no pē-
dējiem - jau jutām, ka tuvojamies ļoti labam un
skaistam rezultātam. Konkursa noslēguma apbalvošanas
ceremonijā  Katrīna saņēma medaļu un diplomu par
iegūto godpilno 2. vietu. Zinot, kādu darbu ikdienā
prasa gatavošanās šāda mēroga konkursam, pārņem
neviltots prieks par Katrīnas entuziasmu negurstoši
strādāt pie ļoti lielu pacietību prasošām niansēm
savas programmas izstrādē. Jāpiebilst, ka audzēkne
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savu repertuāru ļoti pārdomāti un mērķtiecīgi meklē
pati – klausoties, analizējot un pārrunājot savas
vēlmes ar pedagogiem.

Sirsnīgu paldies vēlamies teikt mūsu lieliskajai
koncertmeistarei – Katrīnas radošajai un atbalstošajai
mammai Ingai Eihentālei. Pateicamies Jaunpiebalgas
novada domei par finansiālo atbalstu! Kā arī paldies
sūtām mūsu skolas direktorei Aijai Silai par sirsnīgo
līdzi jušanu un atbalstu it visā, ko savā radošajā
darbībā vēlamies paveikt!

Lai vēlme DARĪT ir kopā ar ikvienu no mums!

Flautas spēles skolotāja  Aija Silakalne

Attēlā: konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā
Katrīna Eihentāle saņēma medaļu un diplomu par
iegūto godpilno 2. vietu.

Piecas dienas Vēveros
Jau sesto gadu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas

skolas audzēkņiem bija iespēja iegūt kvalitatīvu kul-
tūrizglītību un praktiski darboties vasaras nometnē
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku
ekspozīcijā „Vēveri”. 

Aizraujoša un interesanta nedēļa tika pavadīta vēs-
tures, etnogrāfijas un amatniecības zīmē, apgūstot
prasmes meldru pīšanas, kļavu lapu cepuru izgatavo-

šanas, rotu kalšanas, tāss apstrādes, mezglošanas,
kokamatnieku, ādas apstrādes, stikla apgleznošanas,
keramikas, maizes cepšanas, piena darbu un aušanas
darbnīcās. Savās zināšanās dalījās izcili amata
meistari - Velta Pētersone, Gunta Sakse, Edgars



15

Žīgurs, Vizma Zvirbule, Andris Roze, Inese Jansone,
Kristīne Grimma, Marika Šube un Vita Žīgure.

Paldies par iespēju mācīties! Iegūtās universālās
prasmes palīdzēs radoši darboties arī dažādās Vizuāli
plastiskās mākslas programmas nodarbībās skolā.

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja
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Mācību ekskursija jaunajiem
māksliniekiem

Lai dažādotu mācību procesu, paplašinātu redzesloku,
iepazītos, izzinātu un radoši darbotos, tradicionāli
mācību gada sākumā organizējām mācību ekskursiju
Vizuāli plastiskās mākslas programmas 3.- 5. klašu
audzēkņiem un pedagogiem. Šogad maršruts veda uz
Limbažiem un Veczemju klintīm Vidzemes jūrmalā. 

Tā kā mūsu skolā ir iespēja apgūt metāla māksli-
niecisko apstrādi, tad Sudraba muzejā ļoti interesanti
bija apskatīt sudraba darbu ekspozīciju un uzklausīt
gida, metālmākslinieka Mārtiņa Kalēja stāstījumu
par katru no darbiem, Limbažu saistību ar sudrabu
un ideju, ko autors, muzeja izveidotājs un Baltijas
juvelieru asociācijas prezidents Oļegs Auzers, ar
tiem vēlējies nodot skatītājiem. Muzejs ir iekārtots
Limbažu vecajā rātsnamā, un tur var sajust īstu sud-
raba maģiju.

Laika apstākļi bija ideāli, lai pilsētā radoši
padarbotos, tāpēc skolotājas Aivas Nebares vadībā
notika Urban Sketching jeb pilsētskicēšanas nodarbība.
Audzēkņiem tā ir jauna pieredze, kas māca pacietību,
palīdz ieraudzīt nianses, ieskatīties dziļāk, attīstīt
savu individuālo stilu, neko nesarežģīt un būt
patiesiem - jāattēlo tas, ko redzam un kas mums ir
apkārt. 

Jūras un Veczemju klinšu skaistums ir īstā vieta,
lai izbaudītu dabas krāšņumu un tās enerģiju, jo
skaistu un interesantu skatu tur netrūkst. Klintis ir
iespaidīgākā un krāšņākā smilšakmens klinšu grupa
Vidzemes piekrastē. Viļņi te ir izveidojuši līdz 6 metri
augstu stāvkrastu, kur vairāku simtu metru garumā
atsedzas sarkanas smilšakmens klintis ar alām un
nišām. Tās ir ar daudzveidīgu krāsu gammu - no
pavisam gaišām krāsām līdz tumši sarkanai. Arī jūrai
piemīt elpu aizraujošs skaistums. To visu vērojot,
skicējot, pastaigājoties, vācot dabas materiālus un at-
pūšoties piknikā, papildina gandarījums, ka bērni nav
pasīvi vērotāji, bet ieinteresēti iesaistās visās
aktivitātēs. Prieks kopā būt!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja 
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Mākslas konkurss VĒRTĪBU SAKTA
Ar savu izpratni par vērtībām, savu pasaules redzē-

jumu un par nozīmīgo, dzīvojot Jaunpiebalgā, piedalī-
jāmies 10. starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas
darbu konkursā „Vērtību sakta”, ko organizēja Māras
Muižnieces Rīgas Mākslas skola. Ar 6. klases
audzēkņiem konkursam gatavoties sākām jau pagājušā
mācību gada februārī, taču valstī noteiktā ārkārtējā
situācija ieviesa savas korekcijas, un tikties klātienē
izstādes atklāšanā varējām tikai šoruden. 

Ļoti priecājamies par ilgi gaidītajiem rezultātiem!
No konkursam iesūtītajiem 315 darbiem no Indijas,
ASV, Austrālijas, Šrilankas, Bulgāijas, Lietuvas,
Latvijas, Izraēlas un Somijas, starptautiskai žūrijai
izvēloties labākos 176 darbus, esam kļuvuši gan
laureāti, gan izstādes dalībnieki. Apsveicam Danielu
Milleru ar darbu „Saules piekariņš” (laureāts un
izstādes dalībnieks), Dagniju Novicku ar darbu
„Piebalgas ainava” (laureāte un izstādes dalībniece),
Zandu Loginovu ar darbu „Piebalgas brunči”
(izstādes dalībniece) un Līgu Danielu Kīni ar darbu
„Pavasaris” (izstādes dalībniece)!

14. septembrī Rīgā, Esplanādē pie Raiņa pieminekļa,
notika lieliska un atraktīva izstādes atklāšana.
Interesanti izkārtoti arī paši darbi - trīs stilizētas
saktas, kurās katrs objekts ir kā vertikāli novietota
bilžu grāmata, kas, ieejot tajā, ļauj ieskatīties katrā
grāmatas lappusē. Tas aicināja ikvienu interesentu
iepazīt vērtības, kuras ir svarīgas mūsdienu bērniem
un jauniešiem visā pasaulē. Svētki turpinājās Rīgas
Svētā Pētera baznīcā. Paldies par cienastu, iespēju
redzēt Rīgas panorāmu no augstākās baznīcas torņa
un izcili iekārtoto latviešu stikla mākslinices Andas
Munkevicas un gruzīnu gleznotāja Nugzara Paksadzes
izstādi „Satikšanās gaismā”. 

Darīsim ar saviem darbiem pasauli skaistāku un
labāku! Zanda Liedskalniņa, 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja
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12.septembrī norisinājās ikga-
dējais velobrauciens “Pāri Piebalgas
pakalniem”. Tajā bija pieejami
dažādi maršruti. Pieredzes bagātie
braucēji varēja pārbaudīt savas
fiziskās spējas 37 km garā brau-
cienā pa Piebalgas pļavām, kal-
niem, mežiem. Paši mazākie spor-
tisti sacentās DIPI DAP braucienā,
bet no 5 līdz 11 gadu vecumam -

1500 m garā trase. Savukārt tie,
kuri vēlējās nesteidzīgu atpūtas
un izklaides braucienu, varēja
braukt pa Jaunpiebalgā jauniz-
veidoto tūrisma velomaršrutu
“Jaunpiebalga - Viņķu kalns” ar
marķējumu Nr. 161, 17 km garumā,
kura svinīgā atklāšana norisinājās
velofestivāla “Pāri Piebalgas pa-
kalniem” ietvaros. 

Velofestivāla laikā tirgus laukumā
“Zem Ķenča cepures” ar muzikālu
sveicienu riteņbraucējus un intere-
sentus priecēja dziedātājs un kom-
ponists Kārlis Kazāks ar programmu
“ Mūzika uz diviem riteņiem”. 

Sponsori bija sarūpējuši īpašu
klāstu ar balvām, kuras tika gan
pirmo trīs vietu ieguvējiem, gan arī
izlozētas loterijā. 

Neizpalika par tradīciju kļuvusī
balvas  - divriteņa – izloze no SIA
“Strazdu grava” - pirmo reizi velob-
rauciena vēsturē divritenis palika
tepat, Jaunpiebalgā. Līdz ar to ap-
sveicam jauno divriteņa īpašnieku!
Lai labi ripo!

Paldies sponsoriem par bagātī-
gajām dāvanām – SIA “Wenden
Furniture”, SIA “Piebalgas alus”,
SIA “Strazdu grava”. Kā arī paldies
darba grupai, dalībniekiem!
Tiekamies nākamgad!

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Attēlā: jaunizveidotā tūrisma
velomaršruta “Jaunpiebalga - Viņķu
kalns” svinīgā atklāšana. 

Foto: Baiba Kalniņa - Eglīte

Velofestivāls “Pāri Piebalgas pakalniem”

Atvasaras pārgājienu cikls 
Rudens laiks atnācis ar vēlmi pievērsties āra akti-

vitātēm, tai skaitā iepazīt dzimto pusi, kas vasaras
laikā dažādu objektīvu iemeslu būs šogad izpalikusi.
Tāpēc sadarbībā ar Jaunpiebalgas TIC mēnesī divas
vai pat trīs reizes tiks organizēti pārgājieni cauri un
apkārt dažādu Piebalgas novadu ārēm (Jaunpiebalga,
Vecpiebalga, Ranka, Gatarta un arī Mandžūrija).

18. oktobris, svētdiena, 9.00 pie Jaunpiebalgas
TIC (Gaujas iela 21, arī Garais krogs). Nesteidzīga
senioru un nūjotāju pastaiga - Apkārt Jaunpiebalgai.
Maršruta kopgarums 5 km.

24. oktobris, sestdiena, 9.00 pie Jaunmīlakšām
(Mīlakšu krustojums, bijušā Āriešu pasta nodaļa).
Līkumots gājiens pa Gatartas nekurzemi no
Mīlakšām uz Jaundrustiem. Maršruta kopgarums 12
km.

31. oktobris, sestdiena, 9.00 krustojumā pie
Abrupes veikala (bijušais pagasta nams). Cauri
Jaunpiebalgai pa Gaujmalas taku. Maršruta kop-
garums 7 km, transportu nodrošinām no Jaunpiebalgas
centra uz Abrupi 08.45. Pasākums pielāgots nūjotājiem
un sēņotājiem, jo iesim nesteidzīgi.

Dalība bezmaksas, taču vietu skaits ierindā
ierobežots, tāpēc obligāti un savlaicīgi (vēlākais dienu
iepriekš) jāreģistrējas pie gida telefoniski. Te jāatceras

arī, ka pašreizējo apstākļu dēļ pasākuma datums,
laiks un sākuma vieta vēl var būtiski mainīties. Līdzi
noteikti jāņem ūdens izturīgi apavi, maiņas zeķes,
pusdienas un silts dzēriens termosā.

Ar šo piedāvājam mūsu novadā un tuvējā pierobežā
iespēju izstaigāt un apskatīt attālākas vietas, kas diez
vai tiks iekļautas tūrisma maršrutos. Pierādīsim, ka
arī aizaugušie lauki un izcirstie meža masīvi ir gana
saistoši un piemēroti aktīvai atpūtai dabā.

Maršrutus izstrādāja un vadīs: Gints Skutāns,
Piebalgas tūrisma gids ( 29196952 - tālrunis
reģistrācijai), Eduards Vīķelis, Jaunpiebalgas TIC,
tālrunis 27001128.
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Mirkļa sajūtas

11. septembrī izstāžu zālē “Velves” tika atklāta
Egila Johansona nu jau piektā personālā 

gleznu izstāde  - “Mirkļa sajūtas”.

Bet prieka pilna vienmēr būs
man  sirds…

Sirsnīga, emocionāla, muzikāla gaisotne valdīja
sestdienas, 19. septembra, pievakarē Jaunpiebalgas
kultūras namā – ikviens dzejas mīļotājs tika laipni
aicināts uz Slēģu Jāņa jeb Jāņa Mājenieka dzejas
grāmatas “Slēģu Jāņa dzeja draugiem un dzimtenei”
atvēršanas svētkiem. 

Grāmatā apkopoti 50 dzejoļi, vāku rotā Jāņa dzī-
vesbiedres Astrīdas glezna. Dzejas grāmatas ievadā
autors iepazīstina lasītāju ar savu dzīves gājumu, kas
bijis patiešām raibs un interesants, atklāj, kāpēc
izvēlēts literārais pseidonīms Slēģu Jānis. Ar mīlestību
un lepnumu savā dzejā autors runā par dzimto
Piebalgu, viņam raksturīga patriotiskā nots, to
redzam dzejoļos, kas veltīti Latvijai. Skaists dzejolis
veltīts mūsu Ķencītim – Dzidrai Kuzmanei. Un kurš
gan dzejnieks savā radošajā mūžā nav dzejojis par
sievieti, viņas noslēpumaino, bet vilinošo dabu? Arī
Jānis nav izņēmums, atzīdams: “Tās mūsu prātu die-
vietes,/Kas dzīvi dara siltu.”

Pirms pieciem gadiem tika izdota un atzinīgi
vērtēta pirmā Jāņa dzejas grāmata, pats gan atzīst,
ka šī nu ir otrā un pēdējā, tam gan negribas ticēt, jo
gan jau dzejniekam būs jaunas domas, ierosmes un
taps jauni dzejoļi. Tuvojas taču tumšais ziemas laiks,
un tieši tad  Jānis visvairāk rakstot.

Jānis Mājenieks uzskata, ka dzeju nav nemaz tik
grūti uzrakstīt, pats svarīgākais esot, kā to pasniedz
klausītājiem, kā tekstu izpilda. Svētku pasākumā ne
tikai pats lasīja dzejoļus, bet arī Jaunpiebalgas ama-
tierteātra “Triksteri” aktrises Jolanta Glāzere un
Inese Žagariņa. Jāatzīmē, ka septembris ir dzejas
mēnesis Latvijā, tāpēc vispirms klausītājus priecēja
mūsu novada dzejnieku dzejas lasījums.

Jānis patiešām var būt gandarīts un laimīgs, jo
vairākiem viņa dzejoļiem ir sakomponēta mūzika –
meita Gija ir profesionāla vokāliste un liek klāt notis
tēva dzejoļiem. Mazdēls Jānis – ģitārists un dziesmu
izpildītājs. Savukārt brālēns, komponists un mūzikas
profesors Gio Saule, kurš Venecuēlā nodzīvojis 60
gadus, nu jau 20 gadus ir Latvijā, un šajā svētku reizē
bija pie klavierēm. Jāņa Mājenieka dziesmas izpildīja
ne vien Gija, bet arī, kā pat Jānis saka, Jaunpiebalgas
lakstīgala Madara Beķere.

Skaists pasākums,  pozitīvas emocijas, rudenīga
noskaņa – Jānim sadāvināti visdažādākie rudens
ziedi, kas auguši tepat - viņam tik dārgajā Piebalgā! 

Aija Ķīķere
(Turpinājums 20.lpp.)Foto: Vēsma Johansone
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Kad rudens migla
Laukus, mežus sedz,
Kad rīta rasas vietā
Zālē salnu redz,
Tad dvēselē
Tik bieži skumjas lien,
Jo laika ritums
Nežēlīgi skrien.

Bet rītos zīlīte
Pie loga klusi dzied,
Un dīķmalā
Vēl dižais dadzis zied.
Tad zini – 
Saule atnāks kādu rīt.
Tik vajag ticēt
Un to sagaidīt.

Kā pa Miķeļiem…
26. septembrī Jaunpiebalgā, tirgus laukumā

“Zem Ķenča cepures”,
notika šeptīgas izdarības piebaldzēnu garā 

“Kā pa Miķeļiem…”.
Krāšņa Miķeļdienas iegriešana ar muzikantiem

un dancotājiem no Rīgas, Cēsīm, Priekuļiem,
Madonas un Piebalgas.

“Piebaldzēnu” dejotāji sumināja savu deju
skolotāju Lāsmu Skutāni jubilejā.

Foto: Baiba Kalniņa – Eglīte, Krista Marta
Kundrate

Rudenīgas pārdomas

3. oktobrī Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma
baznīcā notika ikgadējais 

Rudens koncerts, 
šogad veltīts komponista Emīla Dārziņa 

145 gadu atceres jubilejai.
Izskanēja Latvian Voices “Gaismas 

koncerts”, īpašais viesis - Jānis Strazdiņš.

Foto: Baiba Kalniņa - Eglīte

Kā upe

Es jūtām ļaujos
Kā Gaujas ūdenszāle
Un pakļāvīgi kļaujos -
Un pārņem mani tāle -
Līdz ar dziļo straumi,
Es līdzi aizplūstu,
Ar zvaigznēm sakūstu.

Dzīve ar Dvēseli

Pēc tam, kad
Tu atnāci,
Pēc tam, kad
Tu iekaroji,
Pēc tam, kad
Tu aplaimoji,
Pēc tam, kad

Tu iecēli laimē,
Pēc tam, kad
Pagāja daudz laika,
Pēc tam, kad
Pārveidojāmies mēs,
Pēc tam, kad
Spēki pamet mūs,
Pēc tam, kad
Viss zūd, bet dvēsele
To visu citā dzīvē lūdz…
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Mīlot

Kad ķermeņi kaili
Kā debesis vasaras bulā,
Sakļaujas rokas
Kā zari, liepziedu pilni.
Un mūsu smarža
Garo kā ziedu pļava.
Tad vienotā elpā
Tas dzirdams rīta skaņās.

Cik, tik

Cik tev ir redzēt ļauts,
Tik skaties arvien tālāk.
Cik dzirdēt gaismā vari,
Tik maz to, kas zemes dzīlēs dzird.
Cik mīlēt tev ir dots,
Tik izdzīvo līdz mielēm to.
Cik pateicības teikts no sirds,
Tik visums tevi atalgos.
Cik ir – tik būs,
Cik, cik, tik, tik!

Liesma Liģere - Uķe

***

Un atkal zeltaina kļavas lapa krīt,
Aiz loga pīlādžu ķekari sārto.
Ir atnācis atkal rudens tavs
Ar smagu briedumu plaukstā.
Tik nenosalt rudeņa vējos,
Lai sārtojas saules riets ar jaunu
rītu sirdī!

***

Mums katram savas maija dienas,
Mums katram ir savs viršu lauks,
Mums katram ir savs sāpju 
smagums,
Mums katram ir savs klusais
prieks,
Mums katram savādi aust rīti,
Mums katram vakars citāds
tumst,
Bet dzīvotgriba visiem viena,
Kaut mūžs mums katram citāds
dots.

***

Ir katram viena dzimtā vieta,
Kur saules stari dienu sveic.
Varbūt tur ziemā aukstums 
nežēlīgs,
Varbūt tur rudens ātrāk salnu
klāj.
Bet pavasar’s šeit, liekas, atnāk
ātrāk,
Un ievu baltumā zied ilgāk Gaujas
krasts…

Dzidra Kuzmane

Bibliotēkas ziņas

Kultūras pasākumi

4 Katru pirmdienu plkst.18.00 Jaunpiebalgas
novada domes zālē jogas nodarbības. Tuvāka infor-
mācija un pieteikšanās pa tālr.: 27464659.

4 19.oktobrī plkst. 16.00 Jaunpiebalgas novada
domes zālē 

Enkaustikas nodarbība - gleznošana ar karstu
vasku.

Dalības maksa - ziedojums par izmantotajiem ma-
teriāliem. 

Vietu skaits ierobežots. Pieteikties pa tālr. 29230240
4 21.oktobrī plkst.17.30 Jaunpiebalgas novada

domes zālē Neirografikas nodarbība tavai harmonijai
un priekam:

l ievadlekcija par neirografikas metodi;
l pašizaugsmes koka zīmēšana.

Psiholoģe un neirografikas instruktore Aelita Pole
aicina: ”Iepazīsti sevi zīmējot!”

Nodarbības ilgums: 3 - 4 stundas.
Dalības maksa: 15,00 EUR
Ieteicams līdzi ņemt 2 - 3 dažāda biezuma melnus

marķierus un krāsu zīmuļus.
Vietu skaits ierobežots! Pieteikties pa tālr.: 29239249;

64107903 - Baiba, Silvija.
Vairāk informācijas pa tālr.: 26429969 – Aelita.
4 2.novembrī plkst.17.00 grāmatu draugi aicināti

uz tikšanos lasītāju klubiņā “Lasītprieks!”
4 9.novembrī plkst. 17.00 domu biedru tikšanās

“Teātra afišā”.
4 16.novemrī plkst.16.00 Enkaustika.

Baiba Logina

Jaunpiebalgā
17. oktobrī plkst. 16.00 “Vēstules tālajai zvaigznei” – muzikāla  izrāde ar Ā. Elksnes dzeju

Jaunpiebalgas amatierteātra “Triksteri” izpildījumā.
Režisore Aina Damroze.
Pasākumu finansē Jaunpiebalgas novada dome.
Ieeja bezmaksas.
23. oktobrī plkst. 18.00 “Prāta spēles” Latvijas kauss.
Tas ir izklaidējošs komandu erudīcijas turnīrs, kurā pārbaudīt savas zināšanas un vienkārši labi pavadīt

laiku ar draugiem, kolēģiem vai ģimeni.
Dalība bezmaksas.
Piesakies mājaslapā www.prataspeles.lv

***
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā

ww.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā. Tālrunis uzziņām – 26449732 (Egita),
26144234 (Mudīte)
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Lūdzu, palīdziet atpazīt cilvēkus un 
noteikt aptuveno notikuma laiku!

Zvanīt 26615072 (Vēsma)

Attēlā: ar mūzikas instrumentu rokā 1. no kreisās
ir Eduards Pinnis, bet vairāk ziņu nav.

***

Attēlā: pirmais no kreisās Pēteris Kupcis, bet var-
būt kādam zināmi pārējie?

Sejas masku obligātā 
lietošana

Latvijā saslimstība ar Covid-19 strauji pieaugusi,
tāpēc valdība lēmusi, ka, sākot ar 7. oktobri līdz
6.novembrim, sabiedriskajā transportā visā Latvijā
ir jālieto sejas maska. Ja epidemioloģiskā situācija
neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta
ilgāku laiku.

Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam
(no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi ir
masku valkāt pareizi. Tāpat sejas masku var nevalkāt
medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību
traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai
personai ir psihiskās veselības traucējumi.

No 14. oktobra mutes un deguna aizsegi jālieto arī
tirdzniecības vietās (veikalos, tajā skaitā, lielveikalos,
pastā, benzīntankā un citās vietās, kur notiek
tirdzniecība), dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, kā
arī kultūras vietās un reliģiskās darbības veikšanas
vietās, ja tajās nenotiek pasākums (tajā skaitā
organizētas reliģiskas darbības, kas veicamas pulcējoties),
kas organizēts fiksētās, personalizētās sēdvietās,
piemēram, mutes un deguna aizsegi būs jālieto muzeju,
izstāžu zāļu, bibliotēku, reliģisko darbības u.tml. vietu
apmeklētājiem, ja viņi turp ir devušies apskatīt muzeja
ekspozīciju, izstādi, piedalīties dievkalpojumā.

Ja šajās vietās, piemēram, bibliotēkā, tiks rīkots
pasākums (seminārs, koncerts, izrāde), vai pasākums
tiks rīkots reliģiskās darbības vietā (piemēram, kāzas),
kurā personas atrodas fiksētās personalizētās sēdvietās,
personām mutes un deguna aizsegi nebūs jālieto.
Mutes un deguna aizsegs ir medicīniskā vai nemedicīniskā
(higiēniskā) sejas maska vai vizieris, vai vairogs.

Sabiedriskajā transportā un citur drīkst izmantot
higiēniskās auduma maskas, ko var uzšūt pats,
vizierus (sejas vairogus) vai vienreizlietojamās
medicīniskās maskas, ko var iegādāties, piemēram,
aptiekās, arī veikalos.

SPKC informācija
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Šī gada astoņos mēnešos Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdzēsēji glābēji jau
dzēsuši vairāk nekā 300 ugunsgrēkus transportlīdzekļos
un tajos cietuši deviņi, bet gājuši bojā trīs cilvēki.
Aizvadītajā gadā transportlīdzekļi deguši 600 reizes,
bet 2018.gadā – 622 reizes. 2019.gadā šādos ugunsgrēkos
cieta 11 cilvēki, bet gadu iepriekš – septiņi cilvēki.

Ja salīdzina ugunsgrēku skaitu reģionos, tad šogad
un aizvadītajos gados visvairāk automašīnas deg Rīgā
un Rīgas reģionā, pēc tam seko Zemgale, savukārt
Kurzemē, Latgalē un Vidzemē situācija ir līdzīga.  

VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandieris
Jānis Skrastiņš skaidro, ka ikdienā plašsaziņas līdzekļos
plašāk izskan informācija par ugunsgrēkiem mājokļos,
sabiedriskās ēkās un dažādos uzņēmumos, tomēr,
neskaitot šos izsaukumus, ugunsdzēsēji glābēji arī
gandrīz katru dienu dodas dzēst degošus transportlī-
dzekļus. Lielākā daļa no tiem ir vieglās automašīnas,
bet nereti aizdegas arī kravas transports, savukārt
vasaras sezonā – traktortehnika un kombaini. Šie
gadījumi ir atšķirīgi – no pāris kvadrātcentimetru
lielas gruzdēšanas vados līdz atklātai liesmai visa
transportlīdzekļa platībā.

Biežākie  iespējamie iemesli tam, ka transportlīdzekļos
izceļas ugunsgrēks:

l problēmas transportlīdzekļa elektronikā, kā rezultātā
rodas īssavienojums. Tā cēloņi ir dažādi – piemēram,
nodilusi izolācija, sakusuši vadi, jo ar maksimālo
noslodzi ilgstoši darbināta apkures sistēma u.c.;

l nekvalitatīvi veikts transport līdzekļa remonts;
l neuzmanīga apiešanās ar uguni, piemēram, smē-

ķēšana transportlīdzeklī;
l ļaunprātīga dedzināšana.
Ugunsgrēka radītos zaudējumus un iespējamās tra-

ģiskās sekas iespējams mazināt, pareizi un ātri
rīkojoties. Pārvietojoties ar transportlīdzekli un sajūtot
deguma smaku vai pamanot dūmus, ir:

l nekavējoties jāapstājas un jāizslēdz transportlīdzekļa
aizdedze;

l nekavējoties jāizkāpj, durvis un logi pirms tam jā-
aizver, lai automašīnas salonā ieplūstošais skābeklis
neveicinātu degšanu;

l jāzvana uz vienoto ārkārtas izsaukumu tālruņa
numuru 112 un jāizstāsta, kas un kur ir noticis;

l ja ir pārliecība par savām iemaņām un nepastāv
apdraudējums veselībai un dzīvībai (piemēram, liesmas
degvielas tvertnes tuvumā vai liesmas pārņēmušas
jau visu automašīnu), var uzsākt dzēšanas darbus ar
ugunsdzēsības aparātu;

l jāpaņem ugunsdzēsības aparāts un tikai tad
lēnām jāatbloķē motora pārsegs, ja salonā jau redzama
atklāta liesma, neveriet vaļā durvis, lai neveicinātu
degšanu;

l lēnām, nedaudz paverot motora pārsegu, uzsāciet
dzēšanas darbus;

l ja neatrodaties labi pārredzamā vietā vai nevarat
nosaukt precīzu adresi, norīkojiet kādu vai arī pats
sagaidiet ugunsdzēsējus glābējus, lai viņi pēc iespējas
ātrāk varētu ierasties notikuma vietā un uzsākt
dzēšanas darbus. Ugunsdzēsēji glābēji ir jāsagaida
jebkurā situācijā, arī tad, ja ir izdevies saviem
spēkiem  nodzēst ugunsgrēku. 

Ja pamanāt, ka citā transportlīdzeklī ir izcēlies

ugunsgrēks, nekavējoties ir jāzvana uz vienoto
ārkārtas izsaukumu tālruņa numuru 112. Nevajag
paļauties, ka kāds cits jau to ir izdarījis! 

Ugunsdzēsēji glābēji nereti novēro, ka aculiecinieki
aktīvi filmē un fotografē notiekošo, bet nezvana uz
112. Šādas rīcības sekas visbiežāk ir pilnībā sadedzis
transportlīdzeklis un lieli zaudējumi tā īpašniekam. 

Katru gadu, veicot dzēšanas darbus pirms uguns-
dzēsēju glābēju ierašanās, vairāki cilvēki gūst
apdegumus un citas traumas, tāpēc, pirms uzsākt
ugunsgrēka dzēšanu, jāizvērtē iespējamo apdraudējumu.
Atcerieties, ka spēcīgā karstuma un liesmu ietekmē
var sprāgt transportlīdzekļa riepas un degvielas bāka,
savukārt, atverot motora pārsegumu vai durvis,
logus, straujš skābekļa pieplūdums ugunij var veicināt
degšanu un vairākkārtīgi palielināt liesmu apjomu.

Normatīvie akti nosaka: tran sportlīdzekļi ir jāno-
drošina ar ugunsdzēsības aparātiem, piemēram,
vieglās automašīnas jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātiem, kuru dzēstspēja ir vismaz 5A 21B. Reizi
gadā īpašniekam ir jāveic ugunsdzēsības aparāta
vizuāla apskate, savukārt pēc ražotāja noteiktā
garantijas termiņa beigām sertificētā apkopes punktā
– ugunsdzēsības aparāta tehniskā apkope. 

Ja redzat, ka dūmo vai deg automašīna,
vispirms parūpējieties, lai no tās būtu evaku -
ējušies visi cilvēki, tad zvaniet uz 112 un tikai
pēc tam, izvērtējot situāciju, uzsāciet dzēšanas
darbus ar ugunsdzēsības aparātu. 

Īstenojot Ceļu satiksmes drošības plānu 2017.-2020.ga-
dam, VUGD šogad jau trešo gadu īsteno informatīvo
kampaņu “Iedzīvotāju izglītošana par rīcību pēc ceļu sa-
tiksmes negadījumiem”, kuras ietvaros laika posmā no
20.augusta līdz 31.oktobrim tiek īstenotas vairākas akti-
vitātes, lai izglītotu sabiedrību un paaugstinātu iedzīvotāju
zināšanas par pareizu rīcību pēc CSNg.

Sandra Vējiņa
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas

nodaļas vecākā speciāliste

Katru gadu Vidzemē vairāk nekā 70
transportlīdzekļos izceļas ugunsgrēks 
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Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt
bēdas

No sirdīm, kas sāpēm 
pielijušas.

Ernest, izsakām Tev mūsu
visdziļāko līdzjūtību

un domās esam kopā ar Tevi!

Zosēnu amatierteātris
''Intermēdija''

MAKULATŪRA

No 2020. gada 15. oktobra 
līdz 27. novembrim 
JAUNPIEBALGAS

VIDUSSKOLĀ
MAKULATŪRAS 

VĀKŠANAS PASĀKUMS
Par katru savākto tonnu 

makulatūras klašu skolēni
saņems dāvanu karti 

10, - EUR vērtībā kancelejas
preču iegādei. 

Labākajām skolām - naudas
balvas ekskursijai.

Visaktīvākajam skolēnam 
no izglītības iestādes - 

pārsteiguma balva
Latvijas Zaļā punkta īpašās

balvas aktīvākajām
izglītības iestādēm.

Makulatūras pieņemšana
notiek pie skolotājas 

Lienes Lorences (26356109):
pirmdienās 

no 15.20 līdz 17.00
ceturtdienās un piektdienās

no 15.30. līdz 17.00
rudens brīvdienās: 

22.10.; 23.10.
no 9.00 līdz 13.00

VEIKSMI ATKRITUMU 
ŠĶIROŠANĀ!

Jaunpiebalgas novada domes
komunālā saimniecība informē

Iedzīvotājiem nepieciešams pārbaudīt savu ūdens skaitītāju (gan
siltā gan aukstā ūdens) lietošanas termiņu. 

Tā lietošanas laiks nedrīkst pārsniegt 4 gadus, ja pārsniedz minēto
termiņu, tad ūdens patēriņa skaitītāju īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks)
nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbilstoši 2007. gada 9.
janvāra Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 40 “Noteikumi par
valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”,
kas nosaka: verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa
skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados, bet elektromagnētiskajiem
un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem – reizi sešos gados.

Salvis Krūmiņš,
Komunālās saimniecības vadītājs

29182807


