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Novada domē

Apstiprināt, ka deputāta Raimonda Dombrovska
vietā stājas nākamais kandidāts no saraksta “Mūsu
novads – mūsu mājas – mūsu atbildība” – Dzidra Prūse.

Ievēlēt Komunālās saimniecības, ceļu un labiekār-
tošanas komitejas sastāva deputāti Dzidru Prūsi.
Ievēlēt Izglītības, kultūras un sporta komitejas
sastāvā deputāti Dzidru Prūsi.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada
9.novembra saistošos noteikumus Nr.18 “Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada
domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam”
apstiprināšanu”.

Apstiprināt „Jaunpiebalgas novada domes amat-
personu (darbinieku) amatu sarakstu un to mēnešalgas
apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) ar
01.01.2021.

Piedalīties jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības
plānošanas dokumentu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas projekta izstrādē līdz
2021.gada 30.jūnijam.

Apstiprināt konkursa „Biznesa ideju konkurss ko-
mercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Jaunpiebalgas
novadā”” rezultātus, par uzvarētāju apstiprinot
Kristīnas Pirktiņas, personas kods dzēsts, adrese
dzēsts, iesniegto pieteikumu. Piešķirt finansējumu
konkursa „Biznesa ideju konkurss komercdarbības
uzsākšanai vai attīstībai Jaunpiebalgas novadā” uz-
varētājai.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, ar
adresi Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2349 ha,
nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot izsoli ar augšupejošu
soli (mutiska izsole ar augšupejošu soli).

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.4256 006 0417, kurš sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0281, kurš atrodas
“Gaujas Priedes”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 2,50 ha, nosakot
ieguvēja izvēli publiskā izsolē (mutiska izsole ar
augšup ejošu soli).

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Asari”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0161 - 11,2 ha platībā, sadalot (deviņos)
zemes gabalos, ar mērķi sadalīt un nodalīt astoņus (8)
zemes gabalus zem citām personām piederošām
ēkām, ar mērķi veidot jaunus nekustamos īpašumus,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Silmaļi” ar kadastra Nr.4256
005 0038, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 005 0038 – 15,2 ha platībā - ar mērķi sadalīt
divās atsevišķās zemes vienībās, veidojot jaunu īpa-
šumu “Jaunsilmaļi” un saglabājot esošo īpašumu
“Silmaļi”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra ar kadastra Nr.4256 006 0276, kurš sastāv
no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0276, kurš atrodas “Stacijas 1”, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību
0,1637 ha, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē
(mutiska izsole ar augšupejošu soli).

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mežāres”, ka-
dastra Nr.4298 003 0008, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0083 – 5,7
ha platībā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Padarītie darbi 2020.gadā

l Gājēju ceļa izbūve gar Brāļu Kaudzīšu ielu posmā
no Gaujas ielas līdz piebraucamajam ceļam uz
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā. 

l Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa
“Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve, piesaistot
ELFLA un LAP līdzfinansējumu.

l Ceļa seguma pārbūve Priežu ielā, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

l Apkures sistēmas atjaunošana Jaunpiebalgas vi-
dusskolā, Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

l Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpu
labiekārtošana (telpu vienkāršotā atjaunošana) Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

l Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas paš -
valdības ceļiem.

l CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
Jaunpiebalgas vidusskolā.

l Stikla tāfeles ar iebūvētu interaktīvo displeju, do-
kumentu kameras un to aprīkojuma iegāde un uzstā-
dīšana Jaunpiebalgas vidusskolā.

lVienkārtas virsmas apstrāde Dārza ielā, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

l Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā
2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

l Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra
telpu - koridora, kāpņu telpas - remonts Skolas ielā 2,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

l Apgaismojuma tīkla remonta 2.kārta Raiņa ielā,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads.

lBrīvdabas estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjau-
nošana Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

2020. gada 9. novembra novada domes
sēdē nolemts

Jaunpiebalgas novada dome informē
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Uzsāktie darbi, projekti:
l Būvprojekta izstrāde Pureņu ielai.
l Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Kalna

ielā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Emīla
Dārziņa ielā, Jaunpiebalgas ciemā, Jaunpiebalgas no-
vadā” izstrāde un autoruzraudzība.

Plānotais budžets 2021.gadam

Šobrīd vēl precīzi nav iespējams pateikt, kādi darbi un
projekti būs prioritārie 2021.gadā. Struktūrvienību
vadītāji ir iesnieguši savas plānotās budžeta tāmes. Vēl
notiks iesniegto tāmju pārskatīšana un kopsavilkuma
sagatavošana. Nākamā gada budžeta ieņēmumi no
valsts būs mazāki nekā šogad. Plānojas arī lielāki
izdevumi uz darbinieku atalgojumu, kas saistīts ar mini-
mālās darba algas palielināšanu no 2021.gada 1.janvāra. 

Kā jau visiem ir zināms, nākamajā gadā
Jaunpiebalgas novads tiks pievienots Cēsu novada
domei. Jau šobrīd tiek strādāts darba grupās un
domāts par šo apvienošanās procesu. Kopīgi tiek
izstrādāta jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības
programma 2021. – 2027.gadam un Cēsu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.- 2035.gadam.
Nezināmā vēl ir daudz. Šobrīd budžetu plānojam
visam gadam.  

Novēlu visiem novada iedzīvotājiem veselību,
izturību, sapratni par valstī pieņemtajiem iero-
bežojumiem ārkārtas situācijas laikā! Sargāsim
paši sevi, savus tuvākos! Lai visiem mierīgs un
sirsnīgs Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas
laiks!

Novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Lolita Zariņa

Ar Jaunpiebalgas novada domes 09.11.2020. sēdes
lēmumu Nr. 186 “Par nekustamā īpašuma ar
kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam kadastra apzīmējumu 4256
006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2349 ha:

Izsole notiks 2020. gada 28.decembrī plkst.
09.00 Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12,
Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2020.gada 23.decembrim
plkst. 16.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1745,00 EUR
(viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci euro 00
centi). 

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).
Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit euro

00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 174,50 EUR (viens simts
septiņdesmit četri euro un 50 centi) jāieskaita
Jaunpiebalgas novada domes, reģ. Nr.90000031033,
A/S „Swedbank” kontā Nr.LV38HABA0551031891672,
kods – HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norā-
dītajā bankas kontā.

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes 09.11.2020. sēdes
lēmumu Nr.187 “Par nekustamā īpašuma – ar
kadastra Nr.4256 006 0417, kurš sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0281, “Gaujas Priedes”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 2,50 ha,

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamā īpašuma  ar kadastra Nr.4256 006 0417, kurš
sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0281, “Gaujas Priedes”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 2,50 ha: 

1. Izsole notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.
09.30 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 23.decembrim
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 3 800,00
EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro 00 centi). 

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

5. Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit euro
00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10%

no nekustamā īpašuma nosacītās cenas 380,00
EUR (trīs simti astoņdesmit euro un 00

centi) jāieskaita Jaunpiebalgas novada domes, reģ.
Nr.90000031033, A/S „Swedbank”

kontā Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HA-
BALV22. Nodrošinājums uzskatāms par

iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
norādītajā bankas kontā.

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

Ar Jaunpiebalgas novada domes 09.11.2020. sēdes
lēmumu Nr.190 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.4256 006 0276, kurš sastāv no zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0276, “Stacijas 1”,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar platību 0,1637 ha, nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti
nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas
novadā
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Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) atklāta projektu
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. -
2020.gadam apakšpasākuma: 19.2
“Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”
ietva ros tika iesniegts un atbalstīts
projekta iesniegums.

Projekts sākts īstenot no  2019.
gada 16.jūlija.

Projekta mērķis
Veicināt bērnu un jauniešu ie-

saistīšanos Jaunpiebalgas novada
sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot un
atjaunojot jauniešu centra telpas,
tādejādi nodrošinot dažādu aktivitāšu
pieejamību Jaunpiebalgas novada
jauniešiem.

Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā

ir atjaunotas un izremontētas 8
telpas ar kopējo platību 88,10 m2,
lai būtu iespējams pilnvērtīgāk or-
ganizēt jauniešu centra darbību,
plānot meistarklases vai vieslekcijas
par dažādām tēmām.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir

Jaunpiebalgas novada dome sadar-
bībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku
partnerība”, Lauku atbalsta dienestu
un Eiropas Savienību.

Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 22

372,08 EUR (ar PVN), no projekta
attiecināmās izmaksas 10  517,98
EUR, publiskais finansējums 9466,18
EUR, Jaunpiebalgas novada domes
līdzfinansējums 12 905.90 EUR.

Bērnu un jauniešu centra “Tagad
“telpu vienkāršoto atjaunošanu
veica SIA “RUFS”.

Paldies visiem, kas piedalījās
projekta realizācijā! 

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre
Signe Rupaine.

PROJEKTS  „Bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas telpu labiekārtošana”, 

Nr. 19 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000006, īstenots!

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamā īpašuma  ar kadastra Nr.4256 006 0276,
kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0276, “Stacijas 1”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,1637 ha: 

1. Izsole notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.
10.30 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 23.decembrim
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 800,00 EUR
(astoņi simti euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
5. Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit euro

00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 80,00 EUR (astoņdesmit
euro un 00 centi) jāieskaita Jaunpiebalgas novada
domes, reģ. Nr.90000031033, A/S „Swedbank” kontā
Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HABALV22.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

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

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre
Signe Rupaine.

Nobalso par svarīgākajiem kultūras virzieniem
reģionā 2021. gadā

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) jau
14. gadu gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda
(VKKF) un AS “Latvijas Valsts meži” atbalstīto kultūras
programmu reģionos. Tās ietvaros iespējams iegūt finan-
sējumu kultūras projektu realizēšanai Vidzemes vēsturiskā
novada teritorijā. Programmas mērķis ir veicināt
līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades
attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

Ik gadu konkursa nolikums tiek pilnveidots, iekļaujot
tajā jaunas un nozarē aktuālas prioritātes. Pagājušajā
gadā VPR īstenoja sabiedrības balsojumu ar mērķi no-
skaidrot vidzemnieku viedokli par nozīmīgākajām
kultūras prioritātēm reģionā. Pateicoties pašvaldību
iesaistei, kā arī VPR aktīvam darbam – viedokli
pauda 726 vidzemnieki. Balsojums bija noteicošais,
definējot tās kultūras prioritātes, kurās varēja iesniegt
projektus un saņemt finansējumu projektu ideju rea-

lizācijai Vidzemes kultūras programmas 2020 ietvaros.
Arī šogad VPR izplatīs anketu, aicinot sabiedrību

balsot par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā,
kurus vajadzētu finansēt 2021. gadā. Plānots, ka
sabiedrības balsojumā paustais viedoklis tiks ņemts vērā,
izvirzot Vidzemes kultūras programmas 2021 prioritātes.

Balsošana ilgs līdz 2020. gada 30. decembrim. Ikviens
savu balsi var nodot elektroniski: http://ej.uz/parkulturu-
vidzeme vai aizpildot anketas drukāto versiju Jaunpiebalgas
novada domē vai Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā.

Sagatavoja Vidzemes plānošanas reģions, 
Ieva Bīviņa (+371

28674617; ieva.bivina@vidzeme.lv)
Informāciju papildināja

Jaunpiebalgas novada domes Sabiedrisko attiecību
speciāliste/Iepirkumu tehniskā sekretāre 

Signe Rupaine.
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Mūzikas un mākslas skolā
Mīļie 

skolēni, 
skolēnu 
vecāki, 

ģimenes!
Lai katrā mājā un ģimenē at-

rastos daudz mazu un lielāku no-
tikumu, ar ko iepriecināt vienam
otru, lai vairotu gaismu, prieku,
mīlestību, spītīgi turoties pretim
visiem šodienas izaicinājumiem!
Paldies par jūsu klātbūtni, sadar-
bību un sapratni ikdienas darbā!

Novēlam mierpilnu šo
Ziemassvētku laika tuvošanos,
gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus
ģimenes lokā! Un gaidīsim Jauno
2021. gadu, lai tas nes pārmaiņas,
kuras mums atkal ļauj satikties
klātienē – mūsu radošajos notiku-
mos!

Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas 

kolektīva vārdā – 
direktore Aija Sila

Skolas ziòas
Dzejniekam un reliģiju pētniekam R. Mūkam

veltītajā jaunrades darbu konkursā piedalījās
Elizabete Zariņa (11.kl.) – atzinība, Endija

Romanova (10.kl.) – pateicība, Mairita Janeka
(10.kl.) – pateicība. Skolotāja Z. Althabere.

* * *

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc,
Tepat - mūsos pašos.

Labākās dāvanas jūs nekad neatradīsiet zem
Ziemassvētku eglītes. Šīs dāvanas ir draugi, ģimene,
bērni, darba kolēģi un jūsu mīlestība.

Novēlu Jaunpiebalgas vidusskolas, mūzikas un
mākslas skolas pedagogiem, darbiniekiem, novada
domes kolektīvam, uzņēmumu vadītājiem darbiniekiem,
vecākiem, skolēniem un novada iedzīvotājiem gaišus,
sirsnīgus Ziemassvētkus, veselību, izaugsmi 2021.
gadā!

Jaunpiebalgas vidusskolas direktors
Arnis Ratiņš

Nokritīs tumsa kā sniegs no zariem;
izkusīs šaubas kā lāstekas saulē;
un pēc ziemas vakariem gariem,
atkal nāks pumpuri pasaulē.

Tikai šo tumsu izturēt vēl,
ļaut, lai eņģelis dvēselē ganās;
domāt par gaismu,
ko Dievs katram novēl, - 
nav par to dārgākas dāvanas…   

/M. Svīķe/
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Plēsīgie putni
Jaunpiebalgas

novadā
Iespējams, pēdējos

gados Jaunpiebalgas
pusē esat manījuši
lauka vidū stāvam
cilvēku, stundām ilgi
ar binokli raugoties

debesīs. Varbūt tumsā sanācis
pļavā vai mežā sastapt aizdomīgu
personu ar atskaņošanas iekārtu
plecā, raidot dīvainas skaņas?
Patiešām varētu šķist aizdomīgi!

Konkrētajā gadījumā Jaunpiebalgas
novadā, kā arī Gulbenes novada
Rankas pagastā brīvprātīgie uzskaišu
veicēji Sintija Martinsone un Ģirts
Baranovskis veic plēsīgo putnu fona
monitoringu. Tas sastāv no vizuālajām
uzskaitēm (putnu noteikšana pēc
izskata) un akustiskajām uzskaitēm
(putnu noteikšana pēc balss, izmantojot
atskaņošanas iekārtu un provocējot
putnus atsaukties uz atskaņoto balss
ierakstu). Monitorings tiek veikts pēc
vienotas metodikas dažādās Latvijas
vietās, piedaloties vairākiem desmitiem
brīvprātīgo uzskaišu veicēju. Tā  mērķis
ir iegūt informāciju par dienas un
nakts plēsīgo putnu sastopamību un
skaita pārmaiņām Latvijā.

Uzskaišu laikā tiek iegūta informācija
par tādām dienas plēsīgo putnu su-
gām kā vistu vanags, zvirbuļu vanags,
peļu klijāns, mazais ērglis, zivju ērglis,
ķīķis, melnā klija, sarkanā klija, jūras
ērglis, niedru lija, lauku lija, pļavu lija,
klinšu ērglis, lauku piekūns, purva
piekūns, bezdelīgu piekūns, melnais
stārķis u.c., kā arī nakts plēsīgo putnu
sugām: meža pūci, urālpūci, ziemeļpūci,
ausaino pūci, ūpi, apodziņu, bikšaino
apogu, u.c. 

Iegūtie dati no dažādām Latvijas
vietām tiek savākti vienkopus, un
tālāk to analīzi veic Latvijas
Ornitoloģijas biedrība pēc Dabas aiz-
sardzības pārvaldes pasūtījuma.
Savāktā informācija un analīze ļauj
gadu no gada sekot līdzi plēsīgo
putnu sastopamībai un skaita pār-
maiņām Latvijā, tādējādi signalizējot,
ja kādai sugai Latvijā sāk klāties
slikti. Vienlaikus jāatzīmē, ka uzskaišu
laikā iegūtie dati netiek izmantoti
mikroliegumu vai īpaši aizsargājamo
teritoriju veidošanā, jo monitoringa
uzdevums ir saprast faktisko situāciju
dabā, necenšoties monitoringa rezul-
tātus mākslīgi uzlabot, ieviešot putnu
aizsardzības pasākumus tieši uzskaišu
parauglaukumā. 

Kādas plēsīgo putnu sugas manītas
Jaunpiebalgas novadā? Naktīs vis -
aktīvākās ir meža pūces, kas ir visai
plaši izplatīta suga novadā, ņemot
vērā tās dzīvesveidam piemēroto mo-
zaīkveida ainavu. Retu reizi sastopama
arī urālpūce un mazākā Latvijā sa-
stopamā pūce - apodziņš, kuru dzīves
vide ir saistīta ar lielākiem meža ma-
sīviem, kas pēdējā laikā, ņemot vērā
mežistrādes intensitātes pieaugumu,
palikuši retāki. Visticamāk, ka novadā
sastopamas arī ausainās pūces, kuras
ligzdošanai mēdz izmantot vārnu
ligz das. Tomēr ausainās pūces moni-
toringa ietvaros Jaunpiebalgas novadā
līdz šim nav konstatētas.

Apodziņš. Foto autors: Jānis
Lapinskis.

No dienas plēsīgajiem putniem
uzskaišu laikā Jaunpiebalgas novadā
konstatēts mazais ērglis, vistu va-
nags, zvirbuļu vanags, peļu klijāns,
niedru lija, zivjērglis, ķīķis (lapseņu
klijāns) un bezdelīgu piekūns. 

Piebalgas ainava ar pļavām, kas
mijas ar meža pudurīšiem, ir ļoti
piemērota peļu klijāna dzīvesveidam.
Līdz ar to tie šeit sastopami visai
bieži. Peļu klijāni Latvijā ne vien
ligzdo, bet arī ziemo. Līdz ar to šajā
laikā, redzot laukmalas stabā sēžot
kraukļa lieluma plēsīgo putnu, liela
iespēja, ka tas būs tieši peļu klijāns.

Vasarās uz siena ruļļiem reizēm
izdodas novērot lielu brūnu putnu.
Tas, iespējams, ir mazais ērglis,
kas Latviju izvēlējies par savu
labāko mājvietu. Aptuveni 20% no
visas pasaules populācijas ligzdo
mūsu zemē. Mazais ērglis Latvijā
ziemā nav sastopams. Tas ziemo
Āfrikā, uz dienvidiem no Ekvatora.
Mazais ērglis ligzdo mežā, izvēloties
ligzdas vietu netālu no pļavām un
ganībām, kur tas barojas. 

Vistu vanagi joprojām tiek uzlūkoti
kā drauds cilvēku saimniekošanai
laukos, un, iespējams, arī tā rezultātā
vistu vanagu klātbūtne lauku ainavā
ir kļuvusi visai reta. Šī suga pēdējā
laikā vairāk piemērojusies dzīvei
pilsētvidē. Mūsdienās vistu vanagu
sastapt Rīgā ir daudz lielāka iespēja
nekā Jaunpiebalgas novadā. Lauku
vidē vistu vanags ligzdu parasti
veido prom no cilvēku acīm, lielākos
meža masīvos. Pārtiek galvenokārt
no mazākiem putniem, piemēram,
sīļiem vai melnajiem meža strazdiem.
Gan vistu vanagu, gan zvirbuļu va-
nagu ir iespējams ziemā sastapt
pie barotavas, kur tas uzlūko pus-
dienām kādu zīlīti.

Ķīķis. Foto autors: Sintija
Martinsone.

Paupu gulbis
apceļo Eiropu

Ja pašiem ir ierobežotas iespējas
ceļot, tad jāsamierinās ar sekošanu
līdzi tiem, kurus ceļojumu ierobe-
žojumi neskar. Šī gada oktobrī
Ūdrupē novēroju ziemeļu gulbju
grupiņu, kas, iespējams, gatavojas
doties uz ziemošanas vietām. Ziemeļu
gulbji pamatā ligzdo Eirāzijas zie-
meļos (nelielā skaitā arī Latvijā),
bet ziemot dodas uz Rietumeiropu,
Kaspijas un Melnās jūras reģionu,
kā arī Austrumāziju.

Vienam no novērotajiem gulbjiem
bija saskatāms zils kakla gredzens
ar nolasāmu uzrakstu “5E33”.
Protams, radās interese noskaidrot,
no kurienes šis putns ieradies.
Šādam nolūkam ir izveidota interneta
vietne www.geese.org, kurā reģistrēju
savu novērojumu, un momentā kļuva
redzama šī putna “ceļošanas pase”. 

Prieks bija ieraudzīt, ka šis
ziemeļu gulbis gredzenots
Jaunpiebalgas novada Paupos
2012.gada 3.augustā. Gulbi gredze-
nojis putnu pētnieks Dmitrijs Boiko. 

Jau tā paša gada decembrī putns
novērots Brandenburgas apkaimē,
Vācijā, kur tas Elbas apkaimē līdz
2013.gada pavasarim novērots 15
reizes. Ziemeļu gulbis Elbas apkaimē
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manīts arī pēc gada - 2014.gada pa-
vasarī. Nākamais novērojams
Säkäjärvi apkaimē, Somijā,
2014.gada oktobrī. Pēc tam gulbis
atkal devies ziemot uz Vāciju netālu
no iepriekšējās vietas Elbas apkaimē.
2015.gadā tas divreiz novērots arī
Polijā Ščecinas un Poznaņas apkai-
mē. Polijā gulbis manīts arī
2015.gada nogalē. 

Pirmā gulbja atgriešanās Latvijā
konstatēta 2016.gada aprīlī, kad to
Smiltenes novadā pamanījusi Vēsma
Vijupe. 2017. un 2018.gada ziemā
gulbis atkal ziemojis Vācijas aust -
rumos pie Oderas, bet 2019.gada
janvārī manīts otrā Oderas krastā
– Polijā. 2019.gada februārī gulbis
atkal novērots Latvijā – Svētes ap-
kārtnē, Jelgavas pusē, to novērojis

Žanis Isajevs. Visbeidzot man bija
prieks šo ziemeļu gulbi sastapt
Ūdrupes apkaimē, Smiltenes novadā,
šī gada oktobrī. Cerams, ka gulbim

šovasar Latvijā bijusi sekmīga lig-
zdošana un tas ar mierīgu prātu
devies ikrudens ceļojumā pārlaist
ziemu Vācijā vai Polijā, lai pavasarī
atgrieztos Latvijā. 

Gaidīsim gulbi atpakaļ mājās
nākamajā pavasarī.

Aicinām ikvienu, kuram ir
interese par norisēm dabā, ziņot
savus novērojumus vietnē
www.dabasdati.lv, vai arī informēt
Gaujas fondu (e-pasts: gaujas-
fonds@gmail.com), tādējādi palī-
dzot apzināt dabas daudzveidību
Jaunpiebalgas novadā un visā
Latvijā!

Informāciju sagatavoja: Ģirts
Baranovskis (tel. 26141259, 

e-pasts: gaujasfonds@gmail.com,
www.gaujasfonds.lv)

Ziemeļu gulbji. Foto autors:
Sintija Martinsone.

Rūķu saime 
klāt!

Tādi - braši, omulīgi,  sprigani, delverīgi, špāsīgi un
bezgala labestīgi!

Vai pamanīji?
Tie, piemiedzot ar aci, vēl Tev labklājību un ticību

brīnumam.
Piemiedz pretī! Lai labais vairojas!

Ielej termosā Gaujas piparmētru tēju, sadraudzējies
ar ziemīgo vēju un dodies ceļā, lai iečukstētu 

ausī kādam no rūķiem savu sapnīti!
Rūķu saimes autore ir Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skolas gleznošanas pasniedzēja 
Aiva Nebare. Arī bērniem tika dota iespēja

individuāli kādam rūķim piezīmēt pogu, ar otu  
uzvilkt  ielāpu šuves  vai noķert noirušu 

valdziņu micē.
Paldies visai radošajai  komandai, kura ar darbiem

un domām izgaismoja rūķu ceļu!
www.jaunpiebalga.lv būs pieejama
“Ciemos pie rūķiem” maršruta karte.

Egita Zariņa Rūķi tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”

Rūķi pie mūzikas un mākslas skolas Rūķi ar savu krustmāti Aivu Nebari



Nu saltums dveš un
smaržas vējā kaisās,
Iet garām laiks, lai
neatgrieztos vairs…

Mūžības ceļu gājuši:
Edvīns Štēbelis

Jānis Oļģerts Nedēļa
Aina Līberga
Baiba Loža

Dāvis Ābelnieks
Dagmāra Seņavska

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.), 
e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv; aija.kikere@gmail.com; Zinaida  Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)

Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv
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Viss satumst, viss izgaist, 
un gājiens ir galā,
Lai cik arī cilvēka dzīvības žēl,
Jo likteņa grāmatai vāki 
ir vaļā, 
Neviens nevar zināt, cik 
lappušu tai.

Skumju brīdī esam kopā 
ar tuviniekiem,

Dāvi Ābelnieku aizsaulē 
aizvadot!

Jaunpiebalgas 
vidusskolas 

kolektīvs

Ir sāpes, ko nespējam dalīt 
uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt
spētu.

Izsakām līdzjūtību 
Baibai un Jānim,

dēlu zaudējot!

Ekskursiju grupas
meitenes

Klusums, tevis vairs nav,
Tikai atmiņas, kas aizkustina
dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti palika…

Skumju brīdī esam kopā ar
Baibu un Jāni,

pavadot Dāvi 
mūžības ceļā!
Mājas iedzīvotāji

Es sev paņemšu
līdzi vien saujiņu baltā vēja,
Ap saknēm to vīšu.
Tur dziļi jau vēja nav…
Un atstāšu elpu
uz palodzes, tur, tai grāmatā, 
rau…
Es akmenī, puķē un papīra
lapā būšu.
Sev paņemšu līdzi vien
saujiņu balta vēja.
Bet tieši šīs saujas jums 
pietrūks…

Izsakām visdziļāko  līdzjūtību
Ingai Rubenei,

māmiņu smilšu kalniņā 
pavadot!

Jaunpiebalgas 
vidusskolas 

skolotāju un 
darbinieku kolektīvs

Tuvs cilvēks var nolīt 
kā lietus,
Atnākt kā sniegs, būt 
kā migla vai eņģelis balts,
Kas vienmēr pār tevi stāv
Un piedalās dvēseles sarunās
tavās…

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Sandai Pogulei,
māmiņu smilšu kalniņā 

pavadot!

Jaunpiebalgas 
vidusskolas 

skolotāju un 
darbinieku

kolektīvs


