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Novada domē

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada
domes 2021.gada 17.maija saistošos noteikumus
Nr.9 „Par Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada
17.maija Saistošo noteikumu Nr.9 “Par grozījumu
“Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un zie-
dojumu budžets 2021.gadam” apstiprināšanu”.

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,
slēdzot pirkuma līgumu ar J. Z., personas kods
dzēsts., par nosolīto pirkuma maksu 1098,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar ka-
dastra 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, slēdzot pirkuma līgumu ar V. E.,
personas kods dzēsts., par nosolīto pirkuma maksu
570 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425,
ar adresi Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2527 ha,
nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot atkārtotu (trešo)
izsoli ar augšupejošu soli.

Slēgt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0046, kurš atrodas Emīla Dārziņa iela 3,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., LV-4125, 251,50 m2 daļas platībā, nomas
līgumu par domes centralizētā ūdensvada un/vai ka-
nalizācijas sistēmas uzturēšanu.

Noslēgt zemes nomas līgumu pašvaldības zemes
īpašumā “Gaujas Līcis” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0354, pamatojoties uz zemes
lietotāju iesniegumiem.

Pārdot V. Ž., personas kods dzēsts., ½ domājamo
daļu no nekustamā īpašuma “Jaunpūķi” ar kadastra
Nr.4256 008 0051, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV 4125, kas sastāv no apbū-
vētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256
008 0051 – ½ domājamas daļas no zemes 0,5828 ha
platībā, par patieso vērtību 1191,00 EUR.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Gaujmalas
Naudēļi” kadastra Nr.4256 003 0094, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4256 003 0070 – 7,0 ha platībā.

Atļaut sadalīt zemes īpašumu “Lejas Abrupi 1”
kadastra Nr.4256 007 0247, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 007
0248 – 9,1 ha platībā.

Apstiprināt 2021.gada 17.maija saistošos noteikumu
Nr.10 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes
2017.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.16
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem”.

Atļaut Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājam
Laimim Šāvējam ieņemt padomes locekļa amatu AS
“CATA”, reģ. Nr.40003016840, jo tas saistīts ar
Jaunpiebalgas novada domes interešu pārstāvību.

Pieteikt un veikt šādus ierakstus Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā publisko
personu un iestāžu sarakstā: Jaunpiebalgas novada
dome ir uz Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada
13.jūnija Saistošo noteikumu Nr.8 “Jaunpiebalgas
novada domes nolikums” pamata izveidota pastarpināta
pārvaldes iestāde.

2021. gada 17. maija novada domes sēdē nolemtais

2021. gada 31. maija novada domes sēdē nolemtais
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes

2021.gada 31.maija saistošos noteikumus Nr.11 „Par
Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada 31.maija
Saistošo noteikumu Nr.11 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas
novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets
2021.gadam” apstiprināšanu”.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma “Lielzeikari”, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4298 002 0071 - 61,7 ha platībā, ar
mērķi lauksaimniecības zemi atdalīt  no meža zemes,
veidot jaunu nekustamo īpašumu Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads.

Atļaut Nodibinājuma „Solis Piebalgā”, reģ.
Nr.40008189235, valdei grozīt statūtus, izsakot tos
jaunā redakcija, nosakot, ka valde sastāv no viena
locekļa un valdes loceklis ir tiesīgs Nodibinājumu pār-
stāvēt atsevišķi.

Izdarīt grozījumus 2019.gada 28.oktobra
Jaunpiebalgas novada domes lēmumā Nr.166 “Par ne-
kustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 009 0063
“Kalna Kaņepi”, Jaunpiebalga Jaunpiebalgas pag.,

Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai”, papildinot
tā lemjošo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā: “4.
Noteikt, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts uz
nomaksu ar termiņu 5 gadi (60 mēneši). Par atlikto
maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no
vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas”.

Apstiprināt konkursa „Biznesa ideju konkurss ko-
mercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Jaunpiebalgas
novadā” rezultātus, par uzvarētāju apstiprinot IK
“MAZAIS EMU”, reģistrācijas Nr.44102021245,
īpašniece Marika Šube, adrese “Jaunmostene”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, iesniegto
pieteikumu. Piešķirt finansējumu konkursa „Biznesa
ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Jaunpiebalgas novadā” uzvarētājam IK “Mazais
EMU”, reģistrācijas Nr.44102021245, adrese
“Jaunmostene”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads 1946.00 EUR (Viens tūkstotis deviņi simti
četr desmit seši euro) apmērā.

Sagatavoja Anita Auziņa.



3

Nr. Saraksts Der g s z mes Procenti 

1. 
Nacion l  apvien ba "Visu 
Latvijai!"-"T vzemei un 
Br v bai/LNNK" 

23 5,4% 

2. Jaun  VIENOT BA 82 19,3% 
3. VIDZEMES PARTIJA 89 21,0% 
4. Jaun  Saska a 0 0,0% 
5. Jaun  konservat v  partija 23 5,4% 
6. "Latvijas att st bai" 13 3,0% 

7. "LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIEN BA" 109 25,7% 

8. Politisk  partija "Latvijas 
Re ionu Apvien ba" 25 5,9% 

9. Latvijas Za  partija 37 8,7% 

10. "Kust ba "Par!"", 
"PROGRES VIE" 11 2,6% 

 

Melnb ržos 

Nobalsojušie: 67 

Der g s aploksnes: 67 

Der g s z mes: 67 (100,0%) 
Nr. Saraksts Der g s z mes Procenti 

1. 
Nacion l  apvien ba "Visu 
Latvijai!"-"T vzemei un 
Br v bai/LNNK" 

1 1,4% 

2. Jaun  VIENOT BA 15 22,3% 
3. VIDZEMES PARTIJA 13 19,4% 
4. Jaun  Saska a 0 0,0% 
5. Jaun  konservat v  partija 0 0,0% 
6. "Latvijas att st bai" 3 4,4% 

7. "LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIEN BA" 26 38,8% 

8. Politisk  partija "Latvijas 
Re ionu Apvien ba" 0 0,0% 

9. Latvijas Za  partija 5 7,4% 

10. "Kust ba "Par!"", 
"PROGRES VIE" 4 5,9% 

2021. gada 5. jūnija
pašvaldību vēlēšanu

rezultāti
Jaunpiebalgā

Nobalsojušie: 423

Derīgās aploksnes: 423

Derīgās zīmes: 412 (97,4%)

Saistošie noteikumi Nr. 8
Grozījumi Jaunpiebalgas 
novada domes 2017.gada
11.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.16 “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Jaunpiebalgas

novada iedzīvotājiem”

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo

daļu,likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”

6.panta otro daļu, 
14.panta astoto daļu un 15.pantu

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes
2017.gada 11.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas
novada iedzīvotājiem” (turpmāk – no-
teikumi) šādus grozījumus:

1. noteikumu 3.punktā vārdus
“Komunālā saimniecība” aizstāt
ar vārdiem “Sociālais dienests”;

2. noteikumu 24.punktā izslēgt
vārdus “un Ceļu un labiekārtošanas
komitejas” un aizstāt vārdus “Sociālais
dienests” ar vārdu “dienests”;

3. svītrot noteikumu 25.punktu.

Novada domes priekšsēdētājs
Laimis Šāvējs

Saistošie noteikumi Nr. 10
Grozījumi Jaunpiebalgas 
novada domes 2017.gada
11.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.16 “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Jaunpiebalgas 

novada iedzīvotājiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
6.panta otro daļu, 

14.panta astoto daļu un 15.pantu

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes
2017.gada 11.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas
novada iedzīvotājiem” (turpmāk – no-
teikumi) šādu grozījumu:

Noteikumu 24.punktu izteikt
šādā redakcijā:

“24. Lēmumu par palīdzības
sniegšanu palīdzības reģistros re-
ģistrētajām personām, pamatojoties
uz Jaunpiebalgas novada domes
Sociālā dienesta atzinumu, pieņem
ar Jaunpiebalgas novada domes
lēmumu izveidota institūcija”.

Novada domes priekšsēdētājs
Laimis Šāvējs

***
No Jaunpiebalgas novada Cēsu novada domē ievēlēts 

Laimis Šāvējs ( LZS) – Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs.
CVK dati
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Aizvadītas pašvaldību vēlēšanas, kā varētu ko-
mentēt notikušo?

Vispirms vēlos teikt paldies visiem Jaunpiebalgas un
Zosēnu pagastu vēlētājiem, kuri balsoja par Latvijas
Zemnieku savienību un mūsu novadā par mani un Daci
Bišeri – Valdemieri. Paldies par doto uzticību un mandātu
4 gadus pārstāvēt un aizstāvēt Jaunpiebalgas intereses un
vietu jaunajā  Cēsu novadā.

Diemžēl vēlēšanās visā Latvijā bija maza vēlētāju
aktivitāte, tostarp arī Jaunpiebalgas novadā. Jaunajā Cēsu
novadā balsojuši tikai 36,54 % balsstiesīgo vēlētāju. Zināmā
mērā tas arī bija gaidāms, jo daudzi cilvēki savu attieksmi
pauda jau pirms vēlēšanām. Iemesli – gan neticība, ka no
lauku pašvaldībām ko varēs ietekmēt, gan sarakstos ir maz
pazīstamu vietējo kandidātu, un, lai gan partijas centās
iekļaut kandidātus no katras apdzīvotās vietas, tie gan
nebija sarakstu pirmie numuri, kā arī nevēlēšanās balsot
par partiju veidotiem sarakstiem. Lasot partiju programmas,
iedzīvotāji ir sapratuši, ka tajās dotie solījumi netiek pildīti,
tāpēc arī neredz jēgu iet uz vēlēšanām un balsot. Līdzīgi var
notikt arī nākamā gada Saeimas vēlēšanās.  

Neskatoties uz visu, vēlēšanas ir notikušas, rezultāts ir,
pārsteidza tik liels “Jaunās Vienotības” pārsvars Cēsu domē.
Sarakstos bija iekļauti arī daudzi populāri cilvēki, šis atpazīs-
tamības princips noteikti nostrādāja. Vēl – politisko partiju
princips – iedzīvotāji vēlas balsot par kandidātiem, ko pazīst.
Ja runā par Latvijas Zemnieku savienību, tad jau vairākus
gadus ziņu kanālos balsotājiem tiek  stāstīts, cik šī partija
slikta. Diemžēl  populisma laikā jau nevajag pierādījumus,
savās rokās jātur mediji, lai pasniegtu vienveidīgas ziņas. 

Arī pandēmijas laiks paveica savu, jo nebija iespēju
organizēt sanāksmes, tikšanās ar iedzīvotājiem, pamatā viss
balstījās uz to informāciju, kuru var iegūt internetā. Presi arī
vairs daudzi neabonē, pašvaldības informatīvajos izdevumos to
nevar publicēt. Vēlēšanu kampaņa kopumā bija korekta, šur

tur varbūt bija kādi savstarpēji apmelojumi. Zināms pārsteigums
bija “Jaunās Vienotības” avīze, kurā partija prezentēja 4 gadu
darbības programmu. Mums pastāv teritoriālās reformas
darba grupa, kura strādā pie novada nākamo 7 gadu attīstības
plāna, kur salikti kopā visu septiņu novadu jau iesāktie darbi
vai arī idejas par plānoto. Taču šis plāns tika pasniegts kā
“Jaunās Vienotības” nākamo 4 gadu darbības programma.  

No visa teiktā izriet rezultāts – “Jaunajai Vienotībai” ir vai-
rākums un kopā ar sadarbības partneriem NA un PAR ir 12
vietas, savukārt pluss ir tas, ka opozīcija – LZS un Vidzemes
partija - sastāv no pašvaldību darbu pārzinošiem cilvēkiem.

Novada domes priekšsēdētāja amatā aizvadīti nepilni
25 gadi. Šajā laika posmā izdarīts ir ļoti daudz, bet
daudzas lietas jau aizmirstas. Par ko ir vislielākais gan-
darījums, ja runājam par paveiktajiem darbiem?

Jā, laiks skrien, liekas, ka tas vēl bija tik nesen, kad tālajā
1997./ 98. gadā veidojām attīstības programmu, domājām par
to, kas tad mums būtu vajadzīgs, un bija šaubas, vai to visu
var izdarīt… Pienāca 2010. gads, un bijām visas ieplānotās
lielās lietas izdarījuši, un, izveidojot novadu,  atkal bija  jauni
mērķi, varbūt ne tik lieli, bet novada dzīvei vajadzīgi.
Darījām to, kas tajā brīdī bija iespējams un nepieciešams. Tā
arī pašlaik svarīgākais ir ūdensvada tīkla paplašināšana,
sākumskolas siltināšana, arī sociālās aprūpes centra
ierīkošana Piebalgas skolas ēkā. Kad to izdarīs, būs atkal
citas veicamās lietas, nekad nav tā, ka viss būtu izdarīts. 

Sliktākais ir tas, ka samazinās iedzīvotāju skaits laukos,
jā, ir kas atgriežas, remontē, būvē mājas, bet tas ir
mazākumā. Infrastruktūras noslodze samazinās, bet izmaksas
uz vienu iedzīvotāju pieaug. 

Domāju, ka vislielākais gandarījums būtu par šādām lietām
– sakārtota vidusskola (vidusskolas ēka, sporta zāle, sākumskola),
renovētais kultūras nams un rekonstruētā doktorāta ēka -
mūzikas un mākslas skola. Un ir vienkārši lieliski, ka

Iedzīvotāju aktivitāte būs svarīga 
arī turpmāk

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju

Ar Jaunpiebalgas novada domes 17.05.2021. sēdes
lēmumu Nr.85 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu iela 7, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atkārtotu
nodošanu atsavināšanai un trešās izsoles noteikumu
apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē mutisku
izsoli ar augšupejošu soli  nekustamajam īpašumam
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu iela
7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., atkārtotu nodošanu atsavināšanai un trešās
izsoles noteikumu apstiprināšanu:

1. Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā plkst. 10.00
Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles

izsludināšanas brīža līdz 2021.gada 29.jūnijam
plkst. 15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 750 EUR
(septiņi simti piecdesmit euro 00 centi). 

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

euro) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 75 EUR (septiņdesmit pieci
euro) 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.

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

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Paziņojums par izsoli nekustamajam
īpašumam
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iedzīvotāju, sabiedrības sadarbības rezultātā atjaunota un
sakopta Jaunpiebalgas baznīca. Protams, arī uzlabotā infra -
struktūra – ielas, gājēju celiņi, inženiertīkli…

Prieks par to, ka esam saglabājuši savas izglītības un
kultūras tradīcijas – lieliskās skolas, pašdarbības kolektīvus,
muzeju, bibliotēkas, prasmi veidot svētkus (īpaši gribu atzīmēt
“Izvēlies Piebalgu!”), Lietišķās un tēlotājas mākslas studiju.

Kas bija tie atbalsta punkti, kas palīdzēja darbā?
Pats galvenais – iedzīvotāji, uzņēmēji, viņu vēlmes un

viedokļi, tad  deputātu darbs, tos izvērtējot, un kopīgi
pieņemtie lēmumi. Lieliska komanda – domes darbinieki,
kas visu to spēja praktiski realizēt, un viegli tas nav bijis,
bet vienmēr kopīgi spējām plānoto sasniegt.

Idejas un informācija tika gūtas arī  daudzos projektos
un konkursos, sanāksmēs, semināros, pašvaldības sadarbībā
ar Latvijas Pašvaldību savienību. Reizēm pat grūti pateikt,
kur  tika rasta ideja vai informācija, kā risināt kādu
konkrētu jautājumu. 

Lai vadītu pašvaldības darbu, ir jābūt zinošam
cilvēkam. Noteikti svarīga izglītība, domāju, ka īpaši
nozīmīgas ir arī  juridiskās zināšanas.

Gribētu teikt, ka darbs ir nepārtraukta mācīšanās, un
katra jauna lieta prasa jaunas zināšanas, bet dod arī jaunu
pieredzi. Savā laikā tāpēc arī mācījos Juridiskajā koledžā, lai
apgūtu likumdošanas pamatus, ikdienā jau ir jāsaprot, kā li-
kumdošana darbojas, arī pašvaldību darbs kopumā, kas
balstās uz neskaitāmiem likumiem un Ministru kabineta no-
teikumiem. Pie kam šie likumi un noteikumi nepārtraukti
mainās.  Svarīga ir spēja sekot līdzi un izprast lietas, kas
notiek mums apkārt. Kā nozīmīgu faktoru sev es vērtēju arī
iegūto profesiju, pēc augstskolas (RPI) beigšanas 13 gadus no-
strādāju padomju saimniecībā par galveno enerģētiķi, un jau-
tājumi, ar kuriem ikdienā nācās saskarties, katru dienu bija
citi. Šajā mainībā arī ir iespēja izglītoties, caur katru lietu
uzzini citu informāciju. Esi spiests sekot līdzi un analizēt no-
tiekošo. Tā pieredze krājas. Atceros, kā pēc ievēlēšanas 1997.
gadā sāku strādāt toreiz vēl Gaujas ielā 13. Visa dokumentācija
atradās galda vienā atvilktnē. Izlasīju to un domāju, kur es
esmu nonācis, kāpēc man to vajag. Arī attieksme pret mani,
no malas ienākušo pašvaldību darbā, bija neviennozīmīga.
Tagad, to atceroties, var vien pasmaidīt, kāda tolaik bija šī
dokumentācija, kādas prasības! Nevar salīdzināt ar to, kā ir
pašlaik. Mūsdienās tas noteikti ir komandas darbs, un
nozīmīga ir izpilddirektora loma. Gribu teikt lielu paldies
mūsu komandai – domes darbiniekiem, visiem - gan
bijušajiem, gan esošajiem – par kopīgi darīto un padarīto. 

Diemžēl jāatzīst, ka arī pašvaldību darbs pēdējos gados ir
stipri politizēts, un rezultāts  – reformas,  kur demokrātiski
vēlēta lēmējvara tiek attālināta no iedzīvotājiem. Pašvaldību
galvenā funkcija ir domāt par iedzīvotāju interesēm un va-
jadzībām, daudzās valstīs ir vairāku līmeņu pašvaldības.
Vietējā kopiena risina savas primārās lietas un problēmas,

nākamais līmenis, kā mums būs Cēsu novads, plāno
lielākas lietas. Jāsaprot, ka nevar attālināt vietējo varu no
iedzīvotājiem. Māc šaubas, vai plānotās un solītās izmaiņas
likumā “Par pašvaldībām”, kurā paredzētas sabiedriskās
pagastu valdes (konsultatīvās padomes), kuras apstiprinās
novada dome, spēs aizvietot vēlētu pārvaldi.

Turpmākajos gados noteikti arī pašiem iedzīvo-
tājiem būs vairāk jādomā un jādara, lai novads ir
skaists un sakopts. Pašiem jāsaprot, kādi kultūras
pasākumi vajadzīgi.

Ja sabiedrība pati neorganizēsies un nedomās par lietām,
kas uz mums attiecas un ko varam saviem spēkiem kopīgi
risināt, tad uzturēt sasniegto līmeni būs grūti. Prognozēju,
ka  budžets būs mazāks, tas faktiski jau šogad notiek. Par
tādu sakoptību kā tagad pēc laika, iespējams, varēs tikai
sapņot. Tāpēc par šīm lietām pašiem arī jādomā. Jau tagad
redzam, cik dažāda ir, piemēram,  īpašnieku attieksme pret
savu īpašumu, tā sakopšanu, par attieksmi pret kopīgām
lietām,  pret vides piesārņošanu u.tt. 

Kas attiecas uz kultūras dzīvi, tad noteikti būs jāizvērtē, ko
un kādus pasākumus un  svētkus rīkot, cik liela interese par
tiem būtu, tikai tad varēs prasīt pašvaldības atbalstu, kad  jau
zinām, ko un kā gribam darīt. Ārzemēs iedzīvotāji paši
organizē svētkus, paši maksā par dalību pašdarbībā, tautas
tērpus pērk paši u.tml. Kā saka – pastāvēs, kas mainīsies!

Tātad – kā mēs sauksimies pēc 1. jūlija?
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde (kurā

ietilps Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasti). Likumā teikts, ka
novadu veido pagasti, bet var veidot arī pagastu apvienības.
Darba grupā ir nolemts, ka būs apvienības. Tātad turpmāk
jaunajā novadā būs Cēsu pilsēta un 6 apvienības. 

30. jūnijā ir pēdējā Jaunpiebalgas novada darba diena,
kad viss  tiek nodots  vadošā novada (Cēsu) izpilddirektoram,
tad visu tālāk nodos apvienības pārvaldes vadītājam. 

Par mūsu informatīvo izdevumu jeb, kā mēs
sakām, avīzīti turpmāk?

Šī informēšanas forma tuvākajā nākotnē noteikti jāsaglabā,
jo ir arī pieprasīta. Daļa iedzīvotāju avīzīti izlasa mājas lapā,
daļa – papīra formātā. Kas un kā mainīsies nākotnē, redzēsim.

Uz pirmo sarunu nācu 2012. gada jūnijā, savukārt šī
– 2021. gada jūnijā - ir pēdējā ar Laimi kā Jaunpiebalgas
novada domes priekšsēdētāju. Ir pagājuši 9 gadi,
daudzas jo daudzas sarunas notikušas (kopā 87
intervijas), kurās arvien tika saņemti kompetenti skaid-
rojumi, atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem.
Intervijas šodien pārlasot, var atsaukt atmiņā, kas
svarīgs kurā laika posmā bijis, kādi darbi veikti, kādus
jautājumus iedzīvotāji uzdevuši (arī anonīmos), var
teikt, ka intervijās rakstītais ir sava veida Jaunpiebalgas
novada jaunāko laiku vēsture – cilvēki un notikumi. 

Paldies par atsaucību un sadarbību gadu gaitā!
Aija Ķīķere

Mācību gads
sākumskolā

Beidzies neparastais mācību gads sākumskolā.
Šajā mācību gadā mācījāmies gan klātienē, gan
attālināti. Ir sagaidīta siltā un saulainā vasara, lai uz-
krātu spēku jaunajam mācību cēlienam. 

Jāsaka paldies visiem, kas sākumskolēniem palīdzēja,

mācoties attālināti. Šis mācību gads bija īpašs pirm-
klasniekiem un ceturtklasniekiem, jo viņi mācījās pēc
programmām, kas balstītas uz kompetenču pieeju
mācību procesam. 

Pirmo klasi beidza 22 skolēni. Īpašs mācību gads
bija ceturtajai klasei, jo viņu sasniegumus vērtēja
ar ballēm visos mācību priekšmetos. 4. klasē
mācījās 18 skolēni. Otrajā semestrī  vērtējumu 6 un
vairāk balles saņēma Lauma Ciekurzne, Marta
Jundze, Rasa Sila, Laimdota Krilovska, Sofija

Skolas ziòas
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Johansone, Gabriela Krūza. Gada vērtējumā
labi un teicami vērtējumi  vēl  bija Elīzai Bukšai,
Signei Undai Seržantei, Enijai Smilgai. Beidzot
otro semestri, ceturtās klases skolēni, kuru semestra
vidējais vērtējums ir 8,5 un vairāk balles, saņem
stipendiju. To šajā mācību semestrī saņems
Sofija Johansone – 9,15; Laimdota Krilovska

– 9,14; Gabriela Krūza – 9,49; Rasa Sila – 8,91.
Lai jauka, saulaina un piedzīvojumiem bagāta

vasara! Uz tikšanos 1. septembrī!

Materiālu sagatavoja sākumskolas metodiskās ko-
misijas vadītāja 
Daiga Melece.

5. klases skolēni: Emīlija Pūcīte, Zīle Žīgure,
Samanta Keita Barkāne, Elīna Bormane, Aleksa
Vīķele, Roberts Judins, Ēriks Anzons, Katrīna
Eihentāle, Dārta Damroze, Patriks Eniks, Roberts
Frīdrihsons, Zanda Ohņevska, Viktorija Roģe,
Nikola Beķere.

6. klases skolēni: Lauma Bukša, Estere Daldere,
Eduards Madars Dāvis, Beāte Juraža, Artūrs
Spirģis, Amanda Vaščenkova.

7. klases skolēni: Ance Dārziņa, Keita Anna
Grīnberga, Arta Krūmiņa, Emīls Lazda, Keita
Rukmane, Pēteris Loža.

8. klases skolēni: Evelīna Brikmane, Lelde
Ješkina, Karlīna Miška, Madara Evelīna Rappa,
Elīza Seržāne, Gundega Kalašinska.

9. klases skolēni: Rihards Ansbergs, Daniela

Bormane, Megija Dijpa, Reinis Dravants, Gerda
Johansone, Ance Liliāna Lazdiņa, Zanda Loginova,
Nauris Kristaps Metums, Daniels Millers, Emīls
Markuss Morozs, Dagnija Novicka, Karolīna
Pogule, Tīna Rukmane, Ance Rutka, Veronika
Monika Stūriška, Kate Marta Vīksna.

10. klases skolēni: Annija Bedeice, Elena
Lana Brīvmane, Lāsma Ciekurzne, Endija
Romanova, Kate Katerīna Ruņģe, Kate Smilga,
Elīna Zariņa.

11. klases skolēni: Ēriks Ralfs Blaubergs,
Sandis Pajats, Samanta Seržāne, Gundega Tenča,
Ance Urbāne, Elizabete Zariņa.

12. klases skolēni: Aleksandrs Grigorjevs,
Samanta Terēze Spirģe, Krista Marta Kundrate,
Lotārs Jānis Dzenža, Adrians Vīķelis.

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm,
2020./2021. mācību gadu beidzot

25. maijā Jaunpiebalgas vi-
dusskolas estrādē notika mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju
godināšanas pasākums, kurā pie-
dalījās un veiksmīgākos skolēnus
sveica Amatas novada pašvaldī-
bas Apvienotās izglītības pār-
valdes vadītāja Dina Dombrovska
un pārvaldes galvenais speciā-
lists, metodiķis Uldis Blīgzna,
kā arī Jaunpiebalgas vidusskolas
vadība. 

Īpaši tika sumināts 12. klases
skolēns Aleksandrs Grigorjevs,
kurš guvis vērā ņemamus panāku-
mus – godalgotas vietas – ne tikai
četrās mācību priekšmetu olimpiā-
dēs, bet arī iegūts 1. pakāpes
diploms Latvijas skolēnu 45. zināt-
niskās pētniecības darbu konferencē
Vidzemes reģionā Humanitārās un
mākslas zinātņu nozarē un iespēju
aizstāvēt darbu Valsts konferencē.
Aleksandra zinātniskās pētniecības
darba nosaukums – “Pētera Ceriņa
tautiskie centieni”, darba vadītāja
– skolotāja Vēsma Johansone,
kura saņēma atzinību par skolēnu
intereses veicināšanu un atbalstu
dalībai konferencē.

Aleksandrs Grigorjevs

Skolēni – mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāji: Kate Katerīna
Ruņģe (10.kl.) – godalgotas vietas
4 mācību priekšmetos, Dagnija
Novicka (9.kl.) – godalgotas
vietas 2 mācību priekšmetos,
Samanta Terēze Spirģe (12.kl.)

– godalgotas vietas 3 mācību
priekšmetos un viena atzinība,
Annija Bedeice (10.kl.) – godal-
gotas vietas 2 mācību priekš-
metos un viena atzinība, Daniels
Millers (9.kl.), Krista Marta
Kundrate (12.kl.), Megija Dijpa
(9.kl.), Endija Romanova ( 10.kl.),
Ance Urbāne (11.kl.), Elīna Zariņa
(10.kl.), Adrians Vīķelis (12.kl.),
Ance Rutka (9.kl.), Ance Liliāna
Lazdiņa (9.kl.), Lotārs Jānis
Dzenža (12.kl.), Madars Eduards
Dāvis (6.kl.), Nauris Kristaps
Metums ( 9.kl.), Veronika Monika
Stūriška (9.kl.), Anna Marija
Kārkliņa (12.kl.), Patriks Eniks
(5.kl.), Roberts Judins ( 5.kl.).

Skolotāji, kuri palīdzēja saviem
skolēniem gatavoties olimpiādēm:
Daiga Rubene, Anna Kučinska,
Ineta Elksne, Jolanta Glāzere,
Gunita Kundrate, Arnis Ratiņš,
Liene Lorence, Agnese Ērkšķe,
Vita Kļaviņa, Rudīte Jaksta,
Iveta Bērziņa.

Paldies skolēniem un skolotājiem
par ieguldīto darbu!

Ieva Ciekurzne,
direktora vietniece izglītības

jomā

Jaunpiebalgas vidusskolas mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums
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2020./ 2021. mācību gada 9. klases absolventi
Rihards Ansbergs, Alise Anete Apsīte, Kristīne Aršanova, Daniela Bormane, Raivis Broks, Megija Dijpa,

Reinis Dravants, Dinija Eksto, Jānis Janeks, Gerda Johansone, Nikola Karīna Karpa, Līga Daniela Kīne, Dita
Lauga, Baiba Lazda, Nauris Lazda, Ance Liliāna Lazdiņa, Zanda Loginova, Nauris Kristaps Metums, Daniels
Millers, Daniels Mitrofanovs, Emīls Markuss Morozs, Dagnija Novicka, Karolīna Pogule, Tīna Rukmane, Ance
Rutka, Veronika Monika Stūriška, Eduards Šrēders, Viviāna Loreta Tomaša, Vendija Traupele, Kristers
Vasiļjevs, Kate Marta Vīksna, Agnija Ziedāre. 

Klases audzinātāja Gunita Kundrate.

12. klases absolventi
Melisa Ābelniece, Lotārs Jānis Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs, Diāna Jakobija, Anna Marija Kārkliņa, Zane

Kostjukova, Krista Marta Kundrate, Aleksis Loginovs, Elīna Elva Prīse, Simona Madara Putniņa, Vjačeslavs
Rudiņecs, Samanta Terēze Spirģe, Adrians Vīķelis.

Klases audzinātāja Jolanta Glāzere.

Šķirojam, neguļam, šķirojam 
un vēlreiz šķirojam!

Drīkst
l Tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez

pārtikas produktu atliekām.   
l Pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu ie-

pakojumu saplacini, lai tas aizņemtu mazāk vietas un

konteiners nepiepildītos tik ātri.   
l Atsevišķos konteineros - papīram paredzētajos -

drīkst mest arī dzērienu kartona iepakojumu. Seko
līdzi informācijai uz konteineru uzlīmēm! 

Nedrīkst
l Slapju vai netīru papīru un kartonu, kas  satur

pārtikas piejaukumus, laminētus papīra izstrādājumus. 

***
ZAAO konkursā otrreizējo materiālu vākšanas

akcijā
„DABAI LABU DARĪT”

Jaunpiebalgas vidusskolai - III vieta
2021.gada februārī ZAAO noslēdzās atkritumu šķi-

rošanas akcija, kurā, kā ierasts, aktīvi piedalījās

Olimpiāžu uzvarētāji, skolas vadība, viesi
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Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs. Skolēni, skolotāji,
darbinieki, skolēnu vecāki un vecvecāki, Jaunpiebalgas
iedzīvotāji piedalījās makulatūras šķirošanā.

Kopā tika savākti 4650,0 kg makulatūras. 

Makulatūras vākšanas rezultāti

Pirmās vietas ieguvējiem - 5. klases kolektīvam -

balvā ekskursija pa
Latviju.

Par savākto un
ZAAO nodoto maku-
latūru balvās tika sa-
ņemtas dāvanu kartes
50 EUR vērtībā kan-
celejas preču iegādei.
Aktīvākajām klasēm
tika iegādātas galda
spēles “Tower” un “100
Games”, kuras skolēni
saņems nākamajā mā-
cību gadā.

Paldies akcijas at-
balstītājiem: skolē-
niem, skolēnu vecā-
kiem, skolotājiem, dar-
biniekiem,
Jaunpiebalgas iedzī-
votājiem!    

Paldies par atsau-
cību!

Liene Lorence,
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja

Klase Makulat ra (kg) Vieta 
5.klase 1438.10 I 
8.klase 758.90 II 
9.klase 649.20 III 
7.klase 578.30 IV 

12.klase 270.10  
3.klase 133.00  

10.klase 27.40  
Skolas makulat ra 795.00  

Smilšu spēles terapijas metodes
uzsākšana

Sakarā ar smilšu spēles tera-
pijas metodes pielietošanas uz-
sākšanu pedagoģiskajā darbā un
kabineta atvēršanu 2021. gada
1.septembrī Jaunpiebalgas vidus-
skolas pirmsskolā, meklējam mazas
rotaļlietas smilšu spēles terapijas
darbam.

Nepieciešamas dažas specifiskas
rotaļlietas, kuras nav viegli atrast
un iegādāties (un, jā, tās ir dārgas
– kā “Schleich”). Svarīgi: mantiņām
jābūt maza izmēra – 3 – 15 cm.

Ja jūsu ģimenē tādas ir un kļu-
vušas liekas, tad varat tās ziedot -
tas būtu lieliski!

Ko tad mēs meklējam? 
Dažādas cilvēku figūras - pēc ie-

spējas reālistiskas, ne abstraktas
(neder Lego, Bārbijas utt.):

l cilvēki dažādu profesiju tērpos
(ārsts, policists, ugunsdzēsējs utt.),

l koka mēbelītes leļļu mājai,
l dzīvnieki, zivis, kukaiņi,
l varavīksne, saule, mēness,

zvaigznes,
l akas,
l tilti,
l sētas un žogi,
l pūķi,
l automašīnas, īpaši policijas,

ugunsdzēsēju, ātrās palīdzības ma-
šīnas,

l helihopters, lidmašīnas, lai-
vas,

l supervaroņi,
l burvji un raganas,
l karavīri un miniatūri ieroči,

l miniatūras planšetes, telefoni,
l miniatūras atkarību izraisošās

vielas (pudeles, cigaretes utt.).
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Laiks ir tik skrejošs, gan devis tas, gan ņēmis.
Ir skarti apvāršņi - gan tuvāki, gan tāli, cik

katram aizsniedzams.
Laiks ir mainījis mūs pašus.
Vien nemainīgā vietā, aiz baltās bērzu birzs,

uzkalnā skola stāv.  
Jaunpiebalgas vidusskola 
Šajos vārdos ir ietvertas stabilas vērtības un

tradīcijas. Nu jau 75 gadus skola ļoti cieši saistīta ar
visu Jaunpiebalgas novadu, vēsturi un mūsu cilvēkiem.

Uzticamie Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni,
vecāki, audžuvecāki, pedagogu un darbinieku
kolektīvs, bijušie skolotāji! 

Lai arī šogad tik gaidītā salidojumā nevaram
tikties klātienē, vēlos Jums visas Jaunpiebalgas
vidusskolas saimes vārdā vēlreiz paust to, cik ļoti

Jūs cienām un novērtējam.
Dārgie absolventi! 
Jūs esat un vienmēr būsiet mūsu aktīvie, zinātkārie,

nopietnie un jautrie skolēni, absolventi, tik dažādu
profesiju pārstāvji – inženieri un mediķi, mākslinieki
un sportisti, zinātnieki un žurnālisti, pedagogi un
juristi un vēl, un vēl daudzi citi speciālisti,- kas ar
savu neatlaidību, labestību, krietnumu un mīlestību
dara pasauli labāku un piepilda mūsu visu sirdis un
dvēseles.

Paldies, ka Jūs atceraties savu skolu!
Sveicu Jūs visus Jaunpiebalgas vidusskolas

75. jubilejā!

Jaunpiebalgas vidusskolas direktors 
Arnis Ratiņš

Jaunpiebalgas vidusskolai - 75
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Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi
piedalās konkursos un festivālos arī digitālajā vidē

Neskatoties uz savādo mācību gadu, neparastajām
un neierastajām darba formām, tomēr esam varējuši
piedalīties konkursos, kas šajā mācību gadā norisinājās
attālināti – digitālajā vidē. 

Mūsu skolu II Starptautiskā pūšaminstrumentu
spēles jauno izpildītāju konkursā „WIND STARS
2021” pārstāvēja 3. flautas spēles klases audzēkne
Katrīna Eihentāle un ieguva I vietu. Pedagogs - Aija
Silakalne, koncertmeistare - Inga Eihentāle.

Katrīna skolu pārstāvēja arī IV Mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu konkursā Flautas spēles
audzēkņiem”.

“VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles
audzēkņu konkursā” piedalījās pieci pūšam -
instrumentu programmu audzēkņi – Katrīna
Eihentāle (flauta) ieguva I vietu savā grupā, Aleks
Bruno Kromanis (eifonijs) ieguva II vietu savā grupā,
Lauris Normunds Kromanis (trompete) un Aleksa
Vīķele (fagots) ieguva III vietu savā grupā.

Ļoti veiksmīgs sniegums bija arī Tīnai Rukmanei.
Paldies skolotājiem – Sandrai Briedei, Jānim

Žagariņam, Tālivaldim Narvilam un koncert -
meistarēm – Ingai Eihentālei, Sabīnei Grīnbergai un
Elīnai Voverei.

“XXVI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstru-
metnu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā”
Rīgā neilgi pirms skolas absolvēšanas piedalījās Tīna
Rukmane (6. flautas spēles klase), iegūstot godpilno II

vietu savā grupā. Tīnu konkursam sagatavoja
skolotājas Sandra Briede un koncertmeistare Inga
Eihentāle.

XXV Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā
“SIGULDA 2021” skolu veiksmīgi pārstāvēja 4.
klavieru – ērģeļu klases audzēkne Rasa Sila un 6. kla-
vieru klases audzēkne Beāte Juraža. Pedagogs - Inga
Eihentāle.

Skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījās  koncertcikla
“Talants Latvijai” 2. kārtā, ko organizēja Rīgas
Latviešu biedrība. Visi audzēkņu, kuri startēja, ir
ieguvuši godalgotas vietas un atzinības:

Aleks Bruno Kromanis (eifonijs) III vieta,
Rasa Sila (klavieres) III vieta,
Daniela Bormane (ģitāra) III vieta,
Tīna Rukmane (flauta) III vieta,
Katrīna Eihentāle (flauta) Atzinība,
Beāte Juraža (kalvieres) Atzinība.
Ļoti labi sevi parādīja arī jaunāko klašu audzēkņi -

Aleksa Vīķele (fagots) un Lauris Normunds Kromanis
(trompete), kuri piedalījās koncerta sadaļā.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājiem Aijai
Silakalnei,  Sandrai Briedei, Jānim Žagariņam,
Tālivaldim Narvilam, Ingai Eihentālei, Sabīnei
Grīnbergai un Elīnai Voverei!

Aija Sila
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore

Mūzikas un mākslas skolā

Jauno mākslinieku aktivitātes
Lai gan šinī mācību gadā mākslu

apguvām attālināti, paralēli mācību
darbam piedalījāmies daudzos vizuāli
plastiskās mākslas konkursos.
Dalība tajos lika vēl vairāk attīstīt
radošumu, mākslinieciskās prasmes
un iemaņas, rosināja pieredzes,
ideju un iespaidu apmaiņu. 

Jau informējām par panākumiem
pirmajā pusgadā, kur 10. starptau-
tiskajā bērnu un jauniešu mākslas
konkursā “Vērtību sakta” un  stikla
mākslas konkursā “Krišjāņa Barona
piemiņas lietas” ieguvām godalgotas
vietas. Audzēkņi varēja arī izpaus-
ties, gleznojot pilsētas, lauku ainavas
un klusās dabas kompozīcijas vizuāli
plastiskās mākslas konkursam
“Akvarelis. Māksliniekam Jānim
Brektem - 100”.

Otrais pusgads arī tika aktīvi
pavadīts zīmējot, gleznojot, dar-
bojoties ar dažādiem materiāliem
un gatavojoties savu skolu pār-
stāvēt ar lieliskiem mākslas dar-
biem. Visi konkursu darbi tika
radīti kā mācību uzdevumi zīmē-

šanas, gleznošanas un kompozīcijas
priekšmetos. Tā kā konkursos ir
ierobežots iesniedzamo darbu
skaits, tad skolā notika darbu
vērtēšanas I kārta. Tajā tad ko-
misija izvērtēja, kuri mākslas
darbi ceļos tālāk pasaulē.

Ikdienas dzīves notikumus,
radot darbus komiksu konkursam
“Pirms un Pēc…”, ko organizēja
Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskola, vēroja un attēloja 4.
klases audzēkņi skolotājas Aivas
Nebares vadībā. Jaunieši guva
priekštatu par grafisko zīmējumu,
ilustrāciju, komiksu daudzveidību
Latvijā un pasaulē. Skolu konkursā
pārstāvēja Annija Zivtiņa un
Amanda Vaščenkova.

Priekules Mūzikas un mākslas
skolas organizētajā 8. vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas konkursā
“Priekules Ikars” piedalījās 1.- 4.
klašu audzēkņi. Iepazīstoties ar le-
ģendu par Priekules kalēju, viņi
savas fantāzijas par tēmu “ Ja es
būtu Ikars, kādi būtu mani spārni”,

materializēja vizuālās mākslas dar-
bos, gleznojot un radot trīs dimensiju
darbus dažādās tehnikās. Uz Priekuli
ar skolotājas Aivas atbalstu aizlidoja
Unas Stvolkovas, Edžus Kalnača,
Marijannas Jurčikas, Gustava
Malnača, Rūtas Muižnieces,
Juliannas Klemjatičas, Madara
Eduarda Dāvja, Sāras Esteres
Gurskas, Esteres Dalderes,
Dārtas Damrozes, Viktorijas
Roģes , Samantas Keitas
Barkānes, Amandas Vaščen -
kovas, Armanda Erenberga,
Lauras Pērkones, Artas Krū -
miņas, Annijas Zivtiņas un
Artūra Spirģa radītie spārni. 

Atsaucoties Latvijas Ornitoloģijas
biedrības aicinājumam 1.- 4. klašu
audzēkņi savos darbiņos pie skolo-
tājas Zandas dažādās zīmēšanas
tehnikās attēloja Gada putnu kas
šogad ir LAUKIRBE. Uzzinājām,
ka skaistais putniņš sastopams
laukmalās, grāvmalās, mežmalās,
krūmājos, pļavās, ganībās, labības
laukos, ziemā arī apdzīvotu vietu
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tuvumā. Uz konkursu Rīgā aizskrēja
Gustava Malnača, Viktorijas
Maliginas, Marijannas Jurčikas,
Rūtas Muižnieces, Jēkaba
Muižnieka, Juliannas Klem -
jatičas, Nila Seržanta, Madara
Eduarda Dāvja, Signes Undas
Seržantes , Anetes Zirnes ,
Samantas Keitas Barkānes, Zīles
Žīgures, Dārtas Damrozes, Artas
Krūmiņas un Annijas Zivtiņas
zīmētās irbītes.

Lai popularizētu Jāzepa Vītola
mūziku, Gaujienas Mūzikas un
mākslas skola organizēja vizuālās
mākslas konkursu. Katru gadu
tiek izsludināta aktuālā gada tēma,
konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs
un tehnika, kādā veidojami mākslas
darbi. 

Klausoties Jāzepa Vītola simfo-
nisko poēmu „Līgo”, 1.- 3. klašu au-
dzēkņi gleznošanas nodarbībās pie
skolotājas Aivas gleznoja stilizētu
pļavas ziedu kompozīcijas guaša
tehnikā, jo 2021. gada tēma ir
“Pļava”. Gaujienā smaržos un acis
priecēs Jēkaba Muižnieka, Rūtas
Muižnieces, Unas Stvolkovas,
Signes Undas Seržantes, Enijas
Smilgas, Anetes Zirnes, Madaras
Zirnes un Samantas Keitas
Barkānes gleznotās pļavas ar zie-
diem. 

Paldies visiem par izturību, pa-
cietību, sadarbību! Lai vasara mums
visiem raiba kā taurenis, saulaina,
pozitīvām emocijām un ģimeniskiem
notikumiem bagāta!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skolas skolotāja

Madars Eduards Dāvis

Gustavs Malnačs

Samanta Keita Barkāne

Marijanna Jurčika
Viktorija Maligina

Annija Zivtiņa Estere Daldere “Pļava”
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Dārta Damroze “Pļava” Samanta Keita Barkāne “Pļava”

Izlaidums Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā
Es esmu tā ceļa
gājējs, kuru
mīlu…
Mīlu caur sajū-
tām, noskaņām,
pieskārieniem.

Es esmu tā ceļa
gājējs, kas mani
maina – 
piepilda, papildi-
na, sakārto, pār-
kārto.

Es esmu tā ceļa gājējs, kurā nenomaldās,
jo vienmēr priekšā gailē vaduguns, kas izgaismo ceļu.

Es esmu tā ceļa gājējs, kuru apzinos -
ar savu attieksmi, darbu, pacietību, rūpību.

Es esmu tā ceļa gājējs, kura galā ir mērķis, 
Mans mērķis – sasniegt, izdarīt, priecāties, pateikties,
dalīties savā priekā un sasniegtajā.

/A. Sila/
3. jūnija vakarā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas

skolas parkā diplomus par profesionālās ievirzes
izglītību saņēma 9 mūsu skolas audzēkņi. Mēs
lepojamies ar savas skolas absolventiem un pateicamies
viņu ģimenēm par atbalstu, palīdzot veiksmīgi sasniegt
galamērķi – pirmo profesionālo izglītību un diplomu,

neskatoties uz izaicinājumiem, ar kādiem nācās sa-
skarties šajā mācību gadā!

Prieku par padarīto, ticību saviem spēkiem, radošas
idejas, nepazaudēt saikni ar mūziku un mākslu, būt
aktīviem un darboties gribošiem – to novēlam saviem
absolventiem!

Šogad Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu
absolvēja:

VIESTURS DAMROZE – klavierspēles klase,
ANCE LILIĀNA LAZDIŅA – klavierspēles klase,
AGNIJA ZIEDĀRE – vijoles spēles klase,
TĪNA RUKMANE – flautas spēles klase
EVELĪNA BRIKMANE – Vizuāli plastiskās mākslas

programma,
GUNDEGA KALAŠINSKA – Vizuāli plastiskās

mākslas programma,
KARLĪNA MIŠKA – Vizuāli plastiskās mākslas

programma,
AGNIJA POGULE – Vizuāli plastiskās mākslas

programma,
AMANDA VĪTOLA – Vizuāli plastiskās mākslas

programma.

Pļavu veido miljoniem mazu zāles stiebriņu,
un cilvēka dzīvi – miljoniem mazu mirkļu…

Nemeklē īsto pļavā starp šiem miljoniem citu –
īstais jau tev pieder! 

/A. Sila/

Skolas direktore Aija Sila
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Izlaidums Vizuāli plastiskās mākslas programmā
3. jūnijs Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

bija svētku diena.  Jo izlaidums! Šogad profesionālās
ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā
māksla” absolvēja piecas jaunās mākslinieces -
Evelīna Brikmane, Gundega Kalašinska, Karlīna
Miška, Agnija Pogule un Amanda Vītola. Neskatoties
uz attālināto mācību procesu, viss notika pat labāk,
nekā varēja vēlēties, jo tapa lieliski izstrādāti skolas
nobeiguma darbi - diplomdarbi. Var tikai apbrīnot
meiteņu izdomu, pacietību, centību un talantu.
Interesanti ir tas, ka gadu no gada absolventu idejas
neatkārtojas. Arī šis gads nebija izņēmums, jo, darbus
radot, atkal tika apgūtas gan jaunas prasmes, gan
tehnikas. Jaukākais, ka visas idejas tika īstenotas!

Par to, kā tas notika, vislabāk var pastāstīt tikai
cilvēki, kas bija „blakus” visam garajam radošajam
procesam un viņus sauc - diplomdarba vadītājas,
tāpēc turpmāk vārds skolotājām.

Evelīna Brikmane „Piepildītais sapnis”. Tautiskie
brunči.

„Evelīnai jau pagājušajā mācību gadā bija skaidrs,
kādā tehnikā viņa izstrādās savu diplomdarbu. Tā būs
aušana. Jautājums tikai - ko aust? Apsverot dažādus
par un pret, atbilde atnāca pati - jāauž tautiskie
brunči. Tie būs paliekoša vērtība, kuru varēs papildināt
ar citiem saviem rokdarbiem - kreklu, jostu, zeķēm…
Brunči nav etnogrāfiska kopija, bet radošs jaundarbs.
Kad tika izstrādāta kompozīcija, sākās neatlaidīgs au-
šanas darbs piecu mēnešu garumā sestdienās un svēt-
dienās. Nogurdinoši, bet gandarījums par paveikto
tāpēc jo lielāks. Lai varētu brunčus valkāt, tos bija arī
jāsašuj. Precīzs un nogurdinošs darbs. Brunči ir smagi
un viduklī tik piekrokoti, ka šujmašīna reizēm nemaz
negribēja iet uz priekšu. Taču arī šīs grūtības tika pār-
varētas un brunči ir gatavi! Priecājos par tavu darbu,
Evelīna! Diplomdarba vadītāja Maija Apsīte.”

Gundega Kalašinska „Gadalaiku mandalas”.
Gaismas objekts kā dizaina elements.

„Gundega jau mācību gada sākumā zināja, kādā
tehnikā vēlas taisīt savu diplomdarbu – stikla apglez-
nošanā, kuru bija iepazinusi un apguvusi vasaras
prakses nometnē “Vēveros”. Nebija vēl tikai skaidra
ideja, kāds tieši varētu būt galarezultāts. Gribējās ko
vairāk par apgleznotu stiklu rāmītī. Ziemas tumšajos
vakaros radās ideja par gaismas objektu ar brīnumainu
stikla kupolu, kas būtu apgleznots ar stikla krāsām.
Galvā bija dažādas idejas, kā zemūdens pasaule, mīļie
mājdzīvnieki, mandalas... Gundega palika pie mandalām,
kuras varētu apspēlēt visdažādākajās variācijās un
ļautu izpausties uz visiem simts procentiem. Rezultātā
tapa pie griestiem piestiprināms gaismas objekts
“Gadalaiku mandalas”. Gaismas objekta pamats ir
skaists vecināts koks ar četriem stikla kupoliem, kuri
apgleznoti katrs savā gadalaika mandalā un nokrāsās.
Viss darba process bija nosvērts, mierpilns, harmonisks
un meditatīvs kā pašas mandalas. Galvenais - visu sa-
plānot, izstrādāt darba plānu un pie tā pieturēties.
Diplomdarba vadītāja Aiva Nebare.”

Karlīna Miška „Vēstules no Piebalgas”.
Pastkartes.

„Karlīnai labi padodas visi mācību priekšmeti
mākslas skolā, taču grafīta zīmulis laikam ir
vismīļākais, jo tieši šinī tehnikā viņa izvēlējās izpildīt
savu diplomdarbu. Lai gan Karlīna dzīvo kaimiņu
novadā, viņai mīļa Jaunpiebalga, jo te viņa mācās vi-
dusskolā un arī apgūst mākslas un mūzikas prasmes.
Ideja radās, pateicoties Jaunpiebalgas vidusskolas un
Mūzikas un mākslas skolas skaistajām jubilejām un
salidojumiem šogad vasarā. Pastkartes ar Piebalgas
dabas skatiem, objektiem, dzīvo dabu ir tās, kuras uz-
lūkojot, varētu uzrunāt katru piebaldzēnu, kas
atbraucis no tālienes vai dzīvo tepat. Iedvesmojoties
no Daces Dzerkales miniatūrām „Vēstules no Piebalgas”,
Lolitas Petkēvičas, Baibas Kalniņas- Eglītes un
saviem foto, tapa skatu kartītes izcilā izpildījumā.
Karlīna ir ļoti apdāvināta meitene, tāpēc vēlu viņai
attīstīt sevī vairāk atbildības, patstāvības, gribasspēka.
Un nepārstāj zīmēt, Karlīna, jo tu esi īpaši talantīga!
Diplomdarba vadītāja Zanda Liedskalniņa.”

Evelīna Brikmane „Piepildītais sapnis”.
Tautiskie brunči.

Gundega Kalašinska „Gadalaiku mandalas”.
Gaismas objekts kā dizaina elements.
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Agnija Pogule „Maksis”. Kaķa Makša portrets.
„Agnija ir mans šī gada pārsteigums. Patīkams,

protams! Ar prasmi saplānot laiku, apzinātu pieeju
darba procesam un atbildības sajūtu. Ideja diplomdarbam
radās, apspriežoties ģimenē. Kā būtu, ja uzgleznotu
ģimenes mīluli Maksi? Runcis tajā ienācis, kad Agnija
vēl nebija piedzimusi, tātad, ilgdzīvotājs, sasniedzis
jau 17 gadu vecumu. Nopietns iemesls, lai skaistuli ie-
mūžinātu lielformāta gleznā. Apsveicama Agnijas
drosme apgūt jaunu gleznošanas tehniku - akrila
krāsas un nebaidīties no lielā darba formāta. Agnija
kaķīti gleznoja no fotogrāfijas, zīmējumu veidojot un
pārnesot uz audekla ar rūtiņu palīdzību, attiecībā 1:1.
Jāteic, ka foto bija ļoti veiksmīgi izvēlēts, jo pamats
un modelis ļoti papildināja un izcēla viens otru. It kā
neitrālais fons ar mežģīņu rakstu un dīvāna atzveltnes
faktūru ļoti izcēla galveno personu baltajā kažociņā ar
lāsumiņiem. Agnija var lepoties ar gleznā notverto
raksturīgo Makša acu skatienu un ļoti veiksmīgi
attēloto pūkaino kažociņu. Paldies Agnijas ģimenei
par sadarbību un atbalstu darba tapšanas procesā.
Gādāsim izcilajam darbam skaistu rāmi! Diplomdarba
vadītāja Zanda Liedskalniņa.”

Amanda Vītola „Iepazīsti Piebalgu”. Galda
spēle.

„Ne katram ir ideja mācību gada sākumā pie dip-
lomdarba izstrādes, bet, ja jau ir mīļākā darba
tehnika, tas jau ir daudz. Amandai patīk un izdodas
zīmēt ar rapidogrāfu (dažāda biezuma zīmēšanas
marķieri). Tad arī nolēmām diplomdarbu saistīt
šajā tehnikā, lai vismaz process raiti virzītos uz
priekšu. Ar Amandu pārcilājām dažādas tēmas,
kāds varētu izskatīties viņas diplomdarbs, palikām
pie varianta par galda spēli “Iepazīsti Piebalgu”, kas
veidota, iedvesmojoties no visiem pazīstamās spēles
“Cirks”. Elementus aizvietojām ar nozīmīgiem
Piebalgas objektiem, cilvēkiem, notikumiem. Lai
spēle būtu jēgpilna un ar kvalitatīvu saturu,
Amanda devās uz tikšanos ar novadpētnieci Vēsmu
Johansoni, kur guva nepieciešamo informāciju par
spēles objektiem. Visi elementi ir Amandas zīmēti,
datorprogrammās apstrādāti un apkopoti vienā
veselā spēlē. Tās kauliņi izveidoti no mastikas kā
mazas Ķenča cepurītes un, lai spēle ilgi kalpotu, tā
drukāta uz plastikāta papīra. Nākotnē plānojam
spēli ne tikai pavairot kā prezentācijas materiālu,
bet arī, lai nodrukātu lielformātā kā āra spēli. Nāc
spēlēt! Nāc iepazīt Piebalgu! Diplomdarba vadītāja
Aiva Nebare.”

Ir tik lieliski iepazīt skaisto sevī pašā un apjaust
savu iespēju bagātību! Lai jums viss izdodas, meitenes!

Zanda Liedskalniņa, 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 

skolotāja   

Karlīna Miška „Vēstules no Piebalgas”. Pastkartes
– fragments no diplomdarba.

Agnija Pogule „Maksis”. Kaķa Makša portrets.

Amanda Vītola „Iepazīsti Piebalgu”. Galda spēle.
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AICINA JAUNOS AUDZ K US

Konsult cijas – individu li piesakoties pa telefonu
26412878 – Aija Sila

Iest jp rbaud jumi m zik un m ksl tiks organiz ti p c individu la
uzaicin juma augusta m nes

M ZIK :
Tausti instrumentu sp le – Klaviersp le, r e sp le
St gu instrumentu sp le – Vijoles sp le

St gu instrumentu sp le – it ras sp le
P šaminstrumentu sp le Klarnete, Saksofons, Fagots, Trompete, Eifonijs

Pirmsskolas vecuma b rnus uz em sagatavošanas klas
no 5 gadu vecuma

VIZU LI PLASTISK S M KSLAS PROGRAMM :
1. klas

Sagatavošanas klas

PIETEIKŠAN S
Pieteikumus s tot uz e pastu: muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA SKOLAS M JAS LAP
https://jaunpiebalgasmms.lv/jaunumi/

https://jaunpiebalgasmms.lv/dokumenti/

PIRM SKOLAS DIENA 31. AUGUST
PLKST. 17.00 SKOLAS PAGALM
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Jaunpiebalgas novadā  piemin 
1941. gada deportāciju 80. gadadienu

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu
kopš Padomju Savienība pēc Latvijas
okupācijas organizēja pirmās masu
deportācijas – 1941. gadā tika
izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši
Latvijas pilsoņu. 

Pieminot deportāciju upurus, 14.
jūnijā pasākumā ar nosaukumu
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi
kopš 14. jūnija deportācijām” vien-
laikus visā Latvijā tika lasīti 1941.
gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju

vārdi. Piemiņas pasākumi notika
arī tautiešu mītņu zemēs ārpus
Latvijas. Rīta pusē izskanēja Valsts
prezidenta Egila Levita uzruna.

Jaunpiebalgas novadā vārdu la-
sīšana notika pie represēto piemiņas
akmens. Šeit kopumā tika lasīti 14
deportēto cilvēku vārdi. Bija arī
muzikāli priekšnesumi un atmiņu
stāsti.

Lasījumi tika straumēti platfor-
mās LSM.lv un LNB.lv, kur pieejama
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” iz-
strādāta digitāla Latvijas karte ar
apkopotām saitēm no pasākumiem
pašvaldībās. Šajā kartē tiks ievietoti
arī piemiņas pasākumu videoma-
teriāli, kā arī dati par deportētajiem,
lai veidotu un attīstītu publiski
pieejamu tiešsaistes platformu, kas
vizualizē deportācijas Latvijā, palī-
dzot aptvert apmēru un sekas, pa-
rādot statistiku un vienlaikus ļaujot
izsekot individuāliem izvesto cilvēku
stāstiem. Lai latvieši pasaulē varētu
iesaistīties un šai piemiņas brīdī
būt domās kopā ar 14. jūnija upu-
riem, kā arī ar latviešiem Latvijā
un citur ārzemēs, digitālajā piemiņas
kartē būs sadaļa, kurā ikviens lat-

vietis pasaulē varēs ievietot savu,
ģimenes vai domubiedru grupas
foto ar aizdegtām piemiņas svecēm
rokās.

Pasākuma idejas autore Sandra
Kalniete ir norādījusi: “Nav nekā
personīgāka un individuālāka par
cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas
pavada ikvienu no dzimšanas līdz
nāves brīdim un turpina pastāvēt
līdz laiku aizlaikiem vēstures an-
nālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis,
lai viņš nebūtu tikai sīka vienība
kādā lielākā, apkopojošā skaitlī.
Vārdu lasīšanas ceremonijai vien-
laikus notiekot visos Latvijas
novados un pagastos un piemiņas
brīžus saslēdzot vienotā Latvijas
tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas
pasākumā piedalīties kā Latvijā,
tā visā pasaulē mītošajiem tautie-
šiem.”

Piemiņas pasākumu “Aizvestie.
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14.
jūnija deportācijām” rīkoja Valsts
prezidenta kanceleja un Latvijas
Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar
ekspertiem no Latvijas Nacionālā
arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa
sēta” un sabiedriskajiem medijiem.

Lietišķās un tēlotājas mākslas studijā

Apgūsti digitālās prsmes!

Pavasars koši zied
Jaunpiebalgas pakalnos -
Kā tam bij’ neziedēt,
Gaujas viļņu skalotam,
Gaujas viļņu skalotam -
Saules staru sildītam…  /Ķencis/

Šo Ķencīša rakstīto vārdu ie-
dvesmā tika veidota izstāde, kuru
varējāt aplūkot Jaunpiebalgas kul-
tūras nama logos no 9.maija līdz
31.maijam. 

Šajā sezonā  Lietišķās un tēlotājas
mākslas studijas ‘’Piebaldzēni’’ ke-
ramikas darbnīcas meitenes ir ra-

dījušas daudz brīnišķīgu, aplūko-
šanas vērtu darbu. Aprunājoties ar
kultūras nama meitenēm Egitu un
Ievu, un elektriķi Normundu, dzima
doma par izstādi. Uzaicinājām pie-
biedroties Egilu Johansonu ar pa-
sakainām  Gaujas gleznām un Ilzi
Kārkliņu ar unikāliem lampu aba-
žūriem, pītiem no kārklu klūgām.
Tā arī radās brīnišķīga izstāde,
kura izdaiļoja kultūras namu  un,
cerams, priecēja jūs.

Marika Šube,
LTMS ‘’Piebaldzēni’’ keramikas

darbnīcas konsultante

31. maijā  sākās pieteikšanās
mācībām ESF projekta
“Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnvei-
de” 6. kārtā. Lai uzlabotu strādājošo
vispārīgās un profesionālās digitālās
prasmes efektīvākam darbam un
konkurētspējai darba tirgū, šī kārta

ir veltīta tikai digitālo prasmju ap-
guvei.

Pieteikšanās 6. mācību kārtā notiks
līdz 2021. gada 30. jūnijam, aizpildot
pieteikumu tiešsaistē www.macibas-
pieaugusajiem.lv. Mācības notiks tikai
attālināti, un nodarbinātās personas
(turpmāk - personas) varēs izvēlēties

apgūt digitālās prasmes, kas atbilst
12 digitālajām kompetencēm:

l informācijas apstrāde/infor-
mācijas un datu pratība;

l komunikācija un sadarbība;
l digitālā satura veidošana;
l drošība;
l problēmu risināšana;
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l programmēšana, tīmekļa viet-
ņu un lietotņu izstrāde un uzturē-
šana;

l digitālā biznesa analīze;
l multimediju dizains;
l digitālā projektu vadība;
l digitālā produktu vadība un

izstrāde;
l digitālais mārketings;
l datu zinātne, datu analīze un

datu vizualizācija.
Projekta īstenošanas laikā per-

sonas var mācīties divas reizes ne-
atkarīgi no pieteikšanās kārtu
skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi

iespējams mācīties tikai vienā iz-
glītības programmā.

Ja mācības uzsāktas un kādu ie-
meslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti
var pieteikties ne ātrāk kā 6
mēnešus pēc mācību pārtraukšanas
dienas. Vairāk par pieteikšanās
nosacījumiem:  macibaspieaugusa-
jiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Arī 6. kārtā mācību izmaksas
95% apmērā profesionālās tālākiz-
glītības programmas apguvei, kas
dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES
fondi un valsts. Mācoties kādā
no tālākizglītības programmām, ie-
dzīvotājs var saņemt arī atbalstu

ceļa izdevumu segšanai uz kvalifi-
kācijas prakses vietu un atpakaļ.
Tālākizglītības programmas apguvei
strādājošā līdzmaksājums ir
5%.  Pārējo izglītības programmu
apguves izmaksas ES fondi un
valsts sedz 90% apmērā un strādā-
jošā līdzmaksājums ir 10%.
Līdzmaksājumu var segt arī darba
devējs vai kāda cita fiziska vai juri-
diska persona.

Pēc Valsts Izglītības attīstības
aģentūras sniegtās informācijas

materiālu sagatavoja 
Baiba Logina.

Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

20.jūnijā plkst. 21.00  aicinām iedegt Saulgriežu  ugunskuru katram  savā sētā. Lai ugunis mūs
apvieno kopībā un spēkā!

Viņķu kalnā plkst.21.00 ar dziesmām sauli pavadīs folkloras kopa “ Ramkas rakstīni”.
22.jūnijā no plkst.16.00 līdz 21.00  Līgo svētku ieskandināšanas tirdziņš brīvdabas estrādē “Taces”.
Darbosies āra kafejnīca ”Lācītes”. Līgo svētku noskaņu radīs” Zaļā galma kapella”.
2., 3.jūlijā Jaunpiebalgas vidusskolai - 75, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai - 35.  Skatīt

afišu 9. lpp.!
4.jūlijā plkst. 13.00 kapu svētki Jaunpiebalgas kapos.
Lūgums ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā

www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā. Tālrunis sīkākai uzziņai – 26449732
(Egita) 26646395 (Ieva).
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Tā kā akmens pēc rieta 
vēl siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas 
saglabā sirds…

Mūžības ceļu gājuši:
Pēteris Loža

Egons Klapars

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem!

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
Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr  at spo guïo re dak ci jas

vie dok li.  Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Atmiņas ir saules gabaliņi, 
Kas visam mūžam nerimst gaismu dot...

Kad sāpi izraud sveces un skujās birst 
atvadu asaras,

siltākie līdzjūtības vārdi Laurai un Egitai, 
kā arī tuviniekiem,

Egonu Klaparu mūžībā pavadot.

Jaunpiebalgas amatierteātra
,,Triksteri” kolektīvs


