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Vēlēšanu komisija atgādina, ka parakstu vākšana 
par referendumu iespējama līdz š.g. 3. maijam. Darba 
laiks katru dienu no 9.00 līdz 13.00. Vēlēšanu komisija 
darbojas Jaunpiebalgas pagastā pie sociālās darbinieces 
Līgas Ābelnieces. 

Nr. 4 (117) 2007. gada aprīlis Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:
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· Ziņas no pagasta padomes
· Vārds jauniešiem 
· Skolu ziņas
· Aizgājusi Lielā diena
· Pašdarbnieku balles
· Vaļasprieku reportāža

Divi mīļi acu pāri 
Tā kā zvaigznes spīd.
Divi mīļi acu pāri 
Grib tev pasacīt...

Dzimuši 
divi zēni – 

Arvis Tentelis un
Dinārs Mednis.

Apsveicam!

Maijs – lapu mēnesis

1.  maijs – Darba svētki un Latvijas Republikas Sat- 
versmes sapulces sasaukšanas atceres diena (1920). 
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā diena (2004).    

       (Jāizkar valsts karogs.)
4.  maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarā-

cijas pasludināšanas diena (1990).
                  (Jāizkar valsts karogs.)
8.  maijs – Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara 

beigu (1945) un upuru piemiņas diena
9.  maijs – Eiropas diena
10.maijs – Maijas (Turaidas Rozes) diena
12.maijs – Tēvzemes balvas nodibināšanas diena 

(1937)
13.maijs – Mātes (Ģimenes) diena
15.maijs – Kārļa Ulmaņa apvērsuma diena (1934)
17.maijs – Lielā Krustdiena, Debesbraukšanas diena
18.maijs – Muzeju diena
22.maijs – Visu neparasto un kalendāros neierakstīto 

vārdu diena
27.maijs – Vasarsvētki

AUNS
(21.03. – 20.04.)

VĒRSIS
( 21.04. – 20.05.)

Makšķernieku zināšanai 
Dienas, kad ķeras ļoti labi – 
maijā – 2.,3.,14.,15.,16.,17.,18.,19., 20.
Dienas, kad ķeras labi – 
maijā – 1., 4., 10., 11., 12., 13., 21., 22., 23., 24., 30., 31.

(No “Makšķernieku gadagrāmatas 2007”)
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REDAKCIJAS SLEJA

 R. Paula dziesmā dzied, ka “cāļus skaita rudenī”, bet 
mūsu “Avīzes Piebaldzēniem” 10 gadus, kā izrādās, 
daudzi jau ir cītīgi saskaitījuši. Dzirdēts sakām, ka pirmie 
desmit gadi tie grūtākie..., varbūt tāpēc šo jubileju nemaz 
tā nopietni  neturējām prātā, un kolēģu apsveikums bija 
liels pārsteigums. Mīļš paldies! Ko tur liegties – šādi 
brīži paceļ viļņa virsotnē. Un par to, cik ātri šis pacēlums 
ikdienā atkal noplok, mēs, gluži kā Skārleta “Vējiem lī-
dzi”, domāsim rīt... Lai gan, protams, bieži vien ikmēneša 
sākumā rītos jāpamostas ar rūpju pilnu galvu, kā šonedēļ 
paspēt uzrakstīt to un šito, kā aizbraukt tur un citur, kā 
nokārtot dažas iekavējušās lietas. Bet gan jau! “Kad nav 
izdarīts, ja avīzei vajag?!” citējam viena otru, un zem 
šiem vārdiem parakstāmies pilnībā. Vai tad jūs, mīļie la-
sītāji, kādā “Avīzes Piebaldzēniem “ numurā raksta vietā 
esat redzējuši baltu laukumu? Nē, jo mums nāk palīgā arī 
nakts stundas. 

Vienu gan mēs domājam – kā būtu, ja visu to lērumu, 
ko šajos desmit gados  esam sarakstījušas, teiksim, kāds 
pacietīgi būtu krāvis kaudzē un tagad, šajā jubilejā, to 
uzdāvinātu ar obligātu nosacījumu pašām to visu izlasīt... 
Traks numurs, mēs teiktu! Gan sarktu, gan bālētu, gan 
kādu asaru noslaucītu, gan pašas par sevi pavīpsnātu un 
droši vien arī skaļā balsī smietos. Bet, visticamāk, šo pašu 
gara ražojumu pārlasīšana būtu lielākais sods, ko mums 
varētu uzlikt. Avīze ir viendienīte, un tādai tai arī jāpaliek.

Jā, desmit gadus pēc kārtas jūs tiekaties ar Jaunpie-
balgas pagasta pašvaldības izdevumu “Avīze Piebal-
dzēniem”. Iepriekšējie gadi ir pierādījuši, ka avīzīte ir 
pagasta dzīvē ne tikai vēlama, bet pat nepieciešama. Ir 
taču patīkami uzzināt, izlasīt par sevi un saviem mīļajiem, 
draugiem un kaimiņiem. Un patiesi daudz iepriecinājuma 
mums pavēsta skolu ziņas, rubrika vaļaspriekam, jauniešu 
lapaspuse, mūsu sportistu veiksmes, senās un jaunās foto-
grāfijas... Arvien veldzējamies pagasta jauno un pieredzē-
jušo dzejnieku radošajā pasaulē. Mūsu izdevumu iecie-
nījuši ne tikai jaunpiebaldzēni, bet arī citu pagastu, citu 
novadu ļaudis. Nacionālās bibliotēkas periodikas arhīvs 
arī nesen interesējās, ka viņiem tikai neesot pagājušā gada 
3. un 8. numura... Bet vispār tā jau ir vēsture un droši vien 
paliks zem putekļiem.Tomēr prieks ir vienmēr bijis un būs 
mūsu ceļa spieķis, uz kā balstīties darbā, mājā, sadzīvē. 
Priecāsimies par pavasari, par savējiem un savu Jaunpie-
balgu! Lai mums visiem izdodas!

Dieva svētību, laimi, pārticību un visu to labāko vēlam 
visiem mūsu avīzītes lasītājiem un jo īpaši mūsu čakla-
jiem un fantastiski atsaucīgajiem korespondentiem!

Patiesā cieņā un mīlestībā – 
Zane un Vēsma  

2007. gada 12. martā Jaunpiebalgas 
pagasta padomes sēdē

1. Apstiprināja:
 1.1. SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulances” 

2006. gada pārskatu.
 1.2. Sociālās aprūpes komitejas ziņojumu, kurā tika 

piešķirti:
     1.2.1. GMI pabalsts 1 personai;
     1.2.2. pabalsti ārstēšanās izdevumu segšanai 2 

personām;
     1.2.3. krīzes situācijas pabalsti 4 personām;
     1.2.4. apbedīšanas pabalsti 2 personām;
     1.2.5. bērna piedzimšanas pabalsti 3 personām;
               1.2.6. pabalstu bārenim;
               1.2.7. par ievietošanu pansionātā 1 personu;
     1.2.8. piešķīra trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenei.
2. Nolēma:
 2.1. Izbeigt Administratīvo lietu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par “Vecniklavas” zemi, kadastra Nr. 
4256 003 0036, sakarā ar nodokļu parāda neesamību.

 2.2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekusta-
mo īpašumu Em. Dārziņa 18, kadastra Nr. 4256 006 0189, kas 
sastāv no 1 dzīvojamās mājas, 1 saimnieciskās ēkas un zemes 
0,1435 ha, jo minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju pildīšanai. 

 2.3. Sadalīt zemes lietojumu Stacijas iela 9D, kadas-
tra Nr. 4256 006 0248, sekojoši: izdalīt zemes gabalu ar ēkām 
Stacijas iela 9D, kadastra Nr. 4256 006 0248, 0,3 ha platībā 
un zemes gabalu 0,7 ha platībā, piešķirot adresi Stacijas iela 
15A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV 
4125.

 2.4. Piešķirt un apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta 
pašvaldības lietošanā esošam zemes gabalam ar kadastra Nr. 
4256 012 0037 adresi – „Mālkalni”, c. Abrupe, Jaunpiebalgas 
pagasts, Cēsu rajons, LV 4125.

 2.5. Iznomāt Jaunpiebalgas pagasta pašvaldībai pie-
derošo automašīnu VW PASSAT ar v.n. DS 835 VUGD Cēsu 
brigādes Jaunpiebalgas postenim.

3. Atļāva:
 3.1. Īpašumā „Stūrīši”, kadastra Nr. 4256 009 0016, 

izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas rekons-
trukciju un dīķa ierīkošanai pārpurvotā pļavā.

 3.2. Īpašumā „Lielabrupi”, kadastra Nr. 4256 007 
0001 izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas pie-
būves būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta padomes 
pieņemtajiem “Apbūves noteikumiem”.

 3.3. Īpašumā “Lejas Pūķi”, kadastra Nr. 4256 008 
0036, izstrādāt projekta dokumentāciju dīķu būvniecībai. 

 3.4. SIA “Svensons AM”, reģistrācijas Nr. 
LV44103023671, juridiskā adrese “Zemītes”, Raiskuma pa-
gasts, Cēsu rajons, īpašumā “Jaunniklavas”, kadastra Nr. 4256 
004 0008, veikt zemes dzīļu ģeoloģisko izpēti.

 3.5. I. J., dzīvojošs Br. Kaudzīšu 8, Jaunpiebalgas 
pagasts, Cēsu rajons, nodarboties ar individuālo darbu – celt- 
niecības darbiem, galdniecības pakalpojumi, auto tehnisko 
apkopi – mazgāšanu.

 3.6. T.R., dzīvojoša „Mazskrāģi”, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Cēsu rajons, nodarboties ar individuālo darbu – „Suve-
nīri un bižutērija”.
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13.aprīlī. Pašvaldību finanšu sistēmu turpmākā attīstība un
reģionu atbalsta politika Latvijā ir saistāma ar Eiropas Vietējo 
pašvaldību hartas pilnīgāku ievērošanu – tāds ir Rīgā 12.aprīlī 
notikušās starptautiskās konferences „Eiropas Vietējo paš- 
valdību harta un vietējo un reģionālo pašvaldību turpmākās 
attīstības iespējas” galvenais secinājums.

Konferenci organizēja Latvijas Pašvaldību savienība sadar-
bībā ar Baltijas jūras reģiona pašvaldības aptverošo projektu 
„ASAP”, kurā piedalās Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, 
Igaunijas, Latvijas, Polijas un dažu Krievijas apgabalu paš- 
valdību pārstāvji. Starptautiskajā konferencē piedalījās arī 
Latvijas Universitātes zinātnieki, Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijas un ministriju pārstāvji.

Atklāšanas runā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrs Aigars Štokenbergs norādīja uz Eiropas Vietējo paš- 
valdību hartas nozīmi, kurā visprecīzāk definēts pašvaldības
kā patstāvīgas varas jēdziens, kura darbojas likuma ietvaros, 
un solīja, ka valdības mērķis ir reformu gaitā izveidot spēcī-
gas pašvaldības.

1998.gadā pieņemtais Administratīvi teritoriālās reformas 
likums paredz divus reformas pamatvirzienus. Pirmais ir vie-
tējo pašvaldību reforma, kura saistāma ar novadu veidošanu 
pagastu apvienošanās rezultātā vai arī pagastu apvienošanās 
rezultātā ar pilsētām. Otrais ir reģionālo pašvaldību (apriņ-
ķu) veidošana, kuras rezultātā tiktu izveidotas spēcīgas tieši 
vēlētas reģionu pašvaldības, kuras spētu konkurēt ar citiem 
Eiropas Savienības reģioniem. Pašlaik daļu no lielo reģionu 
funkcijām sāk pildīt pašvaldību izveidotie plānošanas reģioni, 
kam turpmāk būtu jāpārveidojas tieši vēlētās pašvaldībās.

Iepriekšējās valdības laikā tika sagatavots šādu pašvaldību 
izveidošanas projekts, kas tomēr neguva pietiekamu politisko 
atbalstu, jo netika panākts kompromiss starp politisko partiju 
interesēm.

Starptautiskā konference bija pirmā vērienīgā reģionālo 
pašvaldību funkciju un finansēšanas modeļu apspriešana, kurā
iespējamos finanšu un kompetenču sadales principus varēja
salīdzināt ar Latvijai saistošo starptautisko likumdošanu un 
Vācijas, Somijas, Polijas un Dānijas reģionu finansēšanas
pieredzi.

Akadēmiķis, Latvijas Universitātes profesors Edvīns Vanags 
analizēja pasaules praksē lietojamo reģionālās attīstības 
līdzekļu daudzveidību un aicināja Latvijas politiķus līdzsvarot 
dažāda mēroga un veida attīstības pasākumus, neizdarīt tādas 
kļūdas kā vienpusīgs tikai dažu attīstības centru atbalsts, aiz-
mirstot par ekonomiski atpalikušākām teritorijām. Profesors 
arī norādīja uz esošās nozaru vadības sistēmas trūkumiem, 
aicinot papildināt nozaru pieeju ar daudzveidīgiem reģionālas 
vadības pasākumiem, dodot lielāku ietekmi pašiem reģio-
niem.

Latvijas Universitātes docents Māris Pūķis norādīja uz 
Eiropas Vietējo pašvaldību hartas lomas pieaugumu, jo 2006.

gadā kā pēdējā no 27 ES dalībvalstīm to ratificēja Franci-
ja. Tādējādi tas kļuvis par starptautisku likumu, kas kopīgs 
visām ES dalībvalstīm. No Satversmes 1.panta izriet, ka 
hartā noteiktie pašvaldību demokrātijas principi jāievēro gan 
nacionālajos likumos, gan praksē. Hartā noteiktos patstāvīgas 
finansēšanas principus stingri jāīsteno turpmākajā reformu
procesā.

Latvijas Universitātes docente Inga Vilka salīdzināja paš- 
valdību finanšu rādītājus Latvijā un citās ES dalībvalstīs parā-
dot, ka turpmāko reformu gaitā jāpanāk lielāka rīcības brīvība 
pašvaldības noteikto prioritāšu īstenošanā, tādējādi īstenojot 
labāku darbību teritorijas iedzīvotāju interesēs.

Zemgales plānošanas reģiona attīstības aģentūras direktors 
Raitis Vītoliņš izvērtēja plānošanas reģionam pieejamos at-
tīstības veicināšanas līdzekļus un norādīja uz nepieciešamību 
panākt ievērojami lielāku un stabilu valsts finanšu atbalstu.

Īpašu konferences dalībnieku uzmanību piesaistīja Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēža Andra Jaunsleiņa ziņo-
jums, kurā tika piedāvāts reģionālo pašvaldību finansēšanas
modelis, kas balstīts uz precīzu funkciju un finanšu sadalīju-
mu starp valsti, reģionālajām un vietējām pašvaldībām. Kā 
reģionālās funkcijas tika minētas: reģiona attīstības program-
mu izstrāde un attīstības projektu īstenošana, profesionālā 
izglītība un reģionālo augstskolu atbalsts, nodarbinātības 
veicināšana, uzņēmējdarbības veicināšana, valsts 2.šķiras ceļu 
uzturēšana, sabiedriskā transporta organizēšana un pasažieru 
dotācijas, kultūras, sporta un interešu izglītības koordinācija 
un attiecīgas aktivitātes reģiona mērogā un citas. Tika pie-
dāvāts princips, kas paredz pašvaldību savstarpējās dotācijas 
tikai pāri reģionu robežām.

Kā reģionu pašvaldību finansēšanas avots tika piedāvāti
atskaitījumi no diviem nodokļiem – pievienotās vērtības 
nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa, kas līdz ar valsts 
funkcijām tiktu nodoti reģionu pašvaldību rīcībā, kā arī dotā-
cija reģionu pašvaldību izlīdzināšanas sistēmai.

Novatoriska pieeja reģionālās attīstības jautājumiem tika 
piedāvāta arī Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretā-
res Ligitas Začestas ziņojumā. Šī pieeja paredz principiālu 
pāreju no sektoru attīstības modeļa uz jaukto – sektoru un 
reģionu attīstības modeli Latvijā. Jaunās pieejas būtība saistās 
ar saiknes starp plānošanu un attīstības resursiem atjaunošanu 
ne vien vārdos, bet arī darbos. Šā mērķa sasniegšanai tika pie-
dāvāts vērienīgs finanšu un budžeta reformas modelis.

Konference parādīja, ka teritorijas līdzsvarotu attīstību vai-
rāk ietekmētu reģionālā, nevis pašlaik īstenojamā vietējo paš-  
valdību reforma. Šās reformas īstenošanā lietderīgi izmantot 
citu ES dalībvalstu valstu reģionalizācijas pieredzi. 

Dace Zvirbule, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece 
sabiedrisko attiecību jautājumos

Kāpēc reģionālā reforma būtiska?
LPS konference: Pēc reģionālās reformas savstarpējiem naudas pārskaitījumiem 

starp pašvaldību budžetiem būtiski jāsamazinās
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Neviens bērns pasaulē negrib, lai uz viņu kliedz, sit vai 
citādi pazemo. Neviens negrib dzīvot bez savas ģimenes… 
Šādi bērni nav nasta sabiedrībai, viņi ir tie, kas nes sa-
biedrības nastu…

Audžuģimene bārenim vai bez vecāku gādības palikušam 
bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriez-
ties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai 
viņam tiek nodibināta aizbildnība. Audžuģimeņu mājas kļūst 
par mājām kādam bērnam, kura vecāki nevar vai negrib par 
viņu rūpēties.

Bērnu un ģimeņu lietu ministrija piedāvā bezmaksas audžu-
ģimeņu apmācības kursus visiem, kas vēlas vai apsver iespēju 
nākotnē kļūt par audžuģimeni. Kursos kvalificēti mediķi,
juristi, psihologi, sociālie darbinieki un sociālie pedagogi 

sniegs lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, 
saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām 
tēmām, kas būs noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai 
ģimenei.

Kursi ilgst 60 akadēmiskās stundas un notiks laika 
posmā no 2007.gada 28. aprīļa līdz 9. jūnijam. Pēc kursu 
beigšanas tiks izsniegta apliecība.

Visi, kas vēlas pieteikties šiem kursiem, var iegūt sīkāku in-
formāciju, griežoties pēc informācijas Jaunpiebalgas pagasta 
pašvaldībā, bāriņtiesas kabinetā, tālr. 4107899 vai sazināties 
ar Ministrijas reģionālo konsultantu, tālr. 64233587.

 B. Laukubriede,
Jaunpiebalgas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja

Kā klājas Tev tālākās mācībās un studijās?
Egija Posse: „ Mācos Latvijas Universitātes Pedegoģijas 

un psiholoģijas fakultātē. Profesija, ko apgūstu, ir vizuālās 
mākslas skolotājs – ar tiesībām otrajā gadā izvēlēties vēl otru 
profesiju – kultūvēstures, mākslas vēstures, informātikas 
vai mājturības specialitātē. Vēl neesmu izvēlējusies, kas būs 
otrā specialitāte, iespējams, ka kultūras vēsture vai mākslas 
vēsture.

Esmu ļoti apmierināta ar skolu, kurā mācos. Ja godīgi, 
nespēju iedomāties citu vietu, kur varētu studēt. Ieguvusi 
draugos esmu daudz jaunu, jauku un sirsnīgu cilvēku. Pašreiz 
jāmācās ir ļoti daudz – tieši praktiski. Daudz jāzīmē, jāveido. 
Teorija – psiholoģija, pedagoģija, bērnu attīstība... Daudz ir 
jāmācās arī angļu valoda. Tādēļ gribu teikt topošajiem studen-
tiem: mācieties angļu valodu vidusskolā ļoti cītīgi, augstskolā 
ir ļoti lielas prasības!

Brīvā laika nav daudz, jo ir daudz praktiskā darba skolai. 
Kursā meitenes pameta darbu, jo nebija iespējams apvienot. 
Iespējams, ka ar aprīli būs vieglāk. Ejam ar meitenēm uz 
izstādēm, muzejiem, galerijām – apvienojam lietderīgo ar pa-
tīkamo, arī skolai nepieciešamo...”

 Ivanda Špore: „Ar mammu esam abas Anglijā un dzī-
vojam vienā mājā, tikai strādājam katra savā kompānijā. Kā 
veidojās man dzīve pēc vidusskolas? Sāku mācīties LU  Eko-
nomikas un vadības fakultātē. Jau no paša sākuma sapratu, 
ka tas nav man...Man interesē citas lietas...komunikācija ar 
cilvēkiem, bet te bija vieni skaitļi...Tā nu nomācījos, no-
mocījos pusgadu un nolēmu braukt uz Angliju līdz vasarai...
Manas domas par strādāšanu ārzemēs...Ja ir nauda, tu vari 
nopirkt gandrīz VISU. Bet te nav tavu sapņu piepildījuma un 

te tu nejūties laimīgs līdz galam...Latvijā  ir mani draugi...
viss...Sprīdītis (es) devās pasaulē laimi meklēt, bet saprata, ka 
tā laime ir tur, kur es atgriezīšos pēc 26 dienām... Man nauda 
nav TIK svarīga, tāpēc arī atgriezīšos Latvijā, sākšu strādāt un 
meklēšu dzīvokli Rīgā...

Patiesībā...šeit, Anglijā dzīvodama, esmu trakoti daudz 
sapratusi. Kļuvusi drošāka vēl vairāk, nekā biju...Man vairs 
nesagādā problēmas aiziet nokārtot dokumentus utt., jo te tas 
jādara ik dienas, un ieguvums – angļu valoda. Saprotu arī to, 
ka labāk vilkt galus ar pēdējiem latiem, nekā te būt pilnībā 
apgādāta, bet daudz kā trūkst dvēselei…”

Dita Vanaga: „Ak, iespaidu tik daudz un dažādi, ka pat 
nezinu, vai ir iespējams tā dažos teikumos pateikt. Protams, 
ļoti patīk jaunajā skolā, ir daudz fantastisku draugu. Skolotāji 
ir atsaucīgi, cenšas no sirds iemācīt mūsu trakajām, jauna-
jām galviņām visas gudrības. Jāatzīst, biju domājusi, ka būs 
vieglāk, ir ļoti daudz darba, gatavojoties ikdienas stundām. 
Jāstrādā patstāvīgi, skolotājs ir tikai padomdevējs, ne darba 
darītājs pusei no darba.

Pagājušajā nedēļā noslēdzās projektu darbs skolā. Katram 
skolas skolēnam bija jāstrādā zinātniski pētnieciskais darbs. 
Paldies Dievam, ka šis posms ir beidzies! 

Mani jau grūti iedomāties bez dažādiem pulciņiem, aktivi-
tātēm, arī Valmierā šīs lietas neizpaliek. Dziedu korī „Bonus”, 
ko vada Didzis un Ingūna Rijnieki, dziedu arī Didža vadītajā 
ansamblī, debatēju, esmu skolas gids un arī atbildīga par 
kultūras pasākumiem skolā, tiesa gan, vairāk kā labā roka 
meitenei, kas visu organizē. Marta beigās kopā ar kori brauk-
šu uz Angliju. 

Tas tā – īsumā. Kā jau teicu, grūti visu pastāstīt.”

Caur interneta portālu www.draugi.lv sazinājās 
V. Johansone

Marts mūzikas skolā

7. martā mūzikas skolas audzēkņi Emīls Rusovs, Evita 
Rusova, Elīna Vovere un Liene Bleive piedalījās Vidzemes 
zonas skolu muzikāli literārajā konkursā, veltītā Fr. Šūberta 
jubilejas gadam un ieguva 1.vietu. Skolotāja Gunta Kalniņa.

Sarma Petrovska

Panākumi Jaunpiebalgas vidusskolā
Tautasdziesmu sadziedāšanās konkurss “ Lakstīgalas “ 

Rīgā (sk. M.Vīksna)
Lauma Makare – 6.a kl. - 2.vieta
Sabīne Rubene – 7.a kl. - 2.vieta
Sporta sacensības “ Oranžā bumba “ meitenēm Cēsīs 

(sk. S.Vlodare)
Armanda Azace – 2. kl.
Agnese Brence - 2. kl.
Agita Zariņa – 2. kl.
Elīna Zariņa – 3. kl.
Sabīne Seržāne – 2. kl.

Skolas ziņas

‘Vārds jauniešiem
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Diāna Rubene – 2. kl.
Anda Pētersone – 5. kl.
Viktorija Postolati – 5. kl.
Linda Kārkliņa –6.a kl.
Iegūta 1. vieta
Cēsu rajona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konference
Elīna Poste – 12. kl. Filozofijas sekcija – 1. vieta (darba

vadītājs sk. A.Ratiņš)
Liene Šakina – 10. kl. Vēstures ( kultūrvēsturiskais manto-

jums ) sekcija – 2.vieta (darba vadītājs sk. A.Ratiņš)
Katrīna Ahmetova – 12. kl. Matemātikas sekcija – atzinība 

(darba vadītāja sk. R.Jaksta)
Valsts riteņbraucēju pārbaudes sacensības
Toms Laizāns – 8.a kl.
Andžs Pūpols – 7.b kl.
Vizuālās mākslas olimpiāde rajonā (sk. B.Kalniņa)
Dana Timofejeva – 6.b kl. – 1. vieta
Agnese Smilga – 6.b kl. 
Sintija Posse – 7.b kl. 
Rasa Ontužāne – 9.a kl. – 2. vieta
Evita Rusova – 10. kl. – 3. vieta
Agita Radziņa – 10. kl. – atzinība
Agata Gajevika – 10. kl.
Mājturības olimpiāde rajonā (sk. M.Apsīte)
Natālija Jankovska – 7.b kl. – 1. vieta mājas darbā – kate-

gorijā „Apsveikumi”
Sandra Briede – 7.b kl.
Rajona olimpiāde ģeogrāfijā (sk. R.Gansone)
Alise Ozola – 8.a kl. – atzinība
Aiga Dzenža – 8. a kl.
Daumants Lūsa – 8. a kl.
Rajona olimpiāde matemātikā – (sk. I.Bērziņa, R.Jaksta)
Justs Vīķelis –5. kl.
Jānis Podiņš – 6.a kl.
Matīss Elksnis – 7.b kl.
Alise Ozola – 8. a kl.

Arnis Ratiņš 

Sākumskolā

Kā jau katru gadu, sākumskolas skolēni piedalījās dažādu 
mācību priekšmetu olimpiādēs. Pirmajā kārtā savus spēkus 
rādīja visi skolēni. Otrajā kārtā  noritēja spēkošanās par labā-
ko rezultātu.

Olimpiāžu uzvarētājus sumināja 29.martā. Bija daudz 
skolēnu, kuri ieguvuši godalgotas vietas vairākos mācību 
priekšmetos. Pateicības pienācās tiem skolēniem, kuri bija 
sevi apliecinājuši kādā interesantā risinājumā vai darba vei-
kumā. Visi šie skolēni saņēma apbalvojumu ar gudrības pūces 
simbolu. Lai veicas arī turpmāk!

 Skolā viesojās un apmeklēja arī šo pasākumu ciemiņi no 
Velsas – mūsu skolas nākamās sadarbības skolas.

Šoreiz paldies sacījām arī pašiem čaklākajiem bērniem–  
pavasara talkas dalībniekiem. Laiks mūs lutināja, atlika tikai 
čakli pastrādāt. Paldies sacījām 1. klases skolēniem  Aivim 
Šakumam, Armīnam Zvēriņam, Jūlijai Postolati, Agritai 
Eglītei, Lindai Drullei; 2.klases skolēniem Evitai Kamenei un 
Kārlim Pētersonam; 4.klases skolēniem Mārtiņam Vietnie-
kam, Andrim Podiņam un Marģeram Ozoliņam.

 
Esam jau paspējuši piedalīties arī rajona olimpiādēs. Pal-

dies 4.a klases skolniecei Egitai Spirģei (atzinība), 4.b klases 
skolniecei Alisei Smilgai, 3.klases skolniecēm  Sigitai Kļavai 
un Elīnai Zariņai. 4.b klases skolniecei Annai Baltai! Paldies 
skolotājām Rutai Intenbergai, Daigai Melecei, Dacei Mačukā-
nei par nopietno sagatavošanas darbu!

Paldies 1.klases skolniecēm Kristiānai Annijai Spirģei un 
Guntai Vinetai Lēģerei par drosmi piedalīties rajona sākum-
skolas zinātnisko darbu konferencē ar darbu “Jūties droši!” . 
Sagatavoja skolotāja Laima Kazerovska.

Turēsim īkšķus par 1., 2.,3.,4. klases skolēniem, kuri vēl 
dosies uz dažādām zināšanu pārbaudēm !

Laima Upmale 

Jaunpiebalgas vidusskolā jaunatklātajos kabinetos 
varēs justies ērti. 



6

Izsūtījuma dienas atceroties
   „Atmiņputni kliedz. Kliedz sāpīgi un nežēlīgi. Par 

manu un tavu tēvu, par māti, māsu, skolotāju. Par mūsu 
tautu kliedz. Kliedz, lai mēs neaizmirstu nāves kalpus, kas, 
sarkanajam karogam plīvojot, cirta nāvējošas brūces mūsu 
mīļajiem.

   Pagājuši 58 gadi, kopš 1949.gada 25.marta. Laika, kad 
vairāk nekā 40 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju aizveda svešu-
mā uz Sibīriju.

   Katru gadu, tuvojoties pavasarim, cilvēku atmiņās uz-
plaiksnī tālais laiks, kas izmainīja daudzas dzīves un likteņus. 
Pamazām attālinādamās, pagātne tomēr atkal pamostas, kad 
atmiņas sauc,” tā Anita Auziņa iesāka atmiņu pēcpusdienu– 
veltītu latviešu tautas traģiskajiem notikumiem.

Par to, lai visi justos omulīgi, parūpējusies bija tautskolas 
vadītāja Valentīna Dolmane. 

Autors nezināms. Dzejoli saglabājusi un publicēšanai no-
devusi Mirdza Majore.

Sibīrijas kapsēta
Te torņa nav, kur tiktu zvanīts,
Un nepaceļas sargādams
Pār kapiem marmors, ne ar granīts,
Koks nešalc, mieru sargādams.

Tik ērkšķu krūms ar zariem sārtiem
Te aug kā dzīves sāpju tulks,
Un tā bez žoga un bez vārtiem
To atrod klīstošs ganāmpulks.

Te ziedu tik, cik nometusi,
Ir, garām ejot, vasara,
Un reti, reti nobirusi
Šai klusā vietā asara.

Kas aizgājis no ciema skaļā,
Un visu, ko par dzīvi sauc,
Tā mūža mantojums un daļa
Zems zemes paugurs vējiem ļauts.

Viņa ticēja cilvēkiem
(Rakstnieci Veltu 

Spāri (1922.05.04.- 
1981.04.02.) pieminot)

Rakstnieces Veltas 
Spāres tēvu – Emīlu 
Klaparu samērā labi 
pazinis novadnieks, 
dzimušais zosēnietis Val-
dis Anaparts. Viņš 1997.
gada „Druvas” pieliku-
mā „Novadnieks” raksta 
par to, kā Emīls Klapars 
bijis kādu laiku Zosēnu 
izpildkomitejas priekš-
sēdētājs, kā iepazinis arī 
viņa vecāko meitu Veltu. 
Bet par uzrakstītajiem 
daiļdarbiem var teikt, 
ka tajos ir cilvēciskums, 

skumjie kara dienu notikumi, autores attieksme pret vienu vai 
otru notikumu. Zinām, ka Velta Spāre pati piedalījusies Otrā 
pasaules kara laikā, bijusi sapieru bataljonā Ukrainas frontē 
par vecāko feldšeri. Tāpēc uzrakstītajos darbos ir patiesi pār-
dzīvojumi. Var teikt: „Piedzīvotais attēlots daiļdarbos.” 

Ar šodienas skatījumu cilvēki var domāt un vērtēt V.Spāres 
devumu dažādi. Viņa bijusi komjaunatnes sekretāre, partijas 
darbiniece. Sarkanās armijas ienākšana Latvijā. Tā bija viņas 
dzīve. Un katrs var palikt pie savām – ķecerīgām domām, ja 
tīk.

Velta Spāre dzimusi Jaunpiebalgas pagasta „Spundēnos”. 
Mācījusies Veļķu pagastskolā, pēc tam Cēsu ģimnāzijā. Viņa 
beigusi arī Kaucmindes mājturības skolu. Strādājusi par 
žurnālisti gan „Cēsu Starā”, gan „Padomju Jaunatnē”, žurnālā 
„Liesma”, kā arī laikrakstā „Literatūra un Māksla”. 

Neatstāstīšu sīkāk daudzo grāmatu saturu. To interesenti var 
atrast enciklopēdijās, grāmatas var lasīšanai paņemt no biblio-
tēkām. Vien grāmatas nosaukums „Es cilvēkiem ticu” liecina 
par ticību, uzticēšanos līdzcilvēkiem. „Zilo rozi”, „Tirleānas 
meitenes”atceras ne viens vien mūsu paaudzes lasītājs.

Ja būsiet ievērojuši, –  mātes pēdās – rakstniecībā gājis arī 
Veltas Spāres dēls. Vladis Spāre vai reizēm parakstās rakstos 
un grāmatās – Vladis.

V. Johansone
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No intervijas par Lieldienu zaķi 
sākumskolā

1. Vai tu esi saticis Lieldienu zaķi?
 Kristaps: Satiku pie mājas.
Gunda: Pie Līviņa redzēju.
Elza: Gāju pa mežu un redzēju, ka skrēja.
2. Kāds izskatās Lieldienu zaķis?
 Ernests: Ar garām ausīm.
Elza: Pūkains, pelēks, ar krāsainām olām.
3. Kādā krāsā esi saņēmis vai krāsojis olas?
Gunda: Sarkanas, ar viskautkādu krāsainību.
Elza: Likām mellenes, sūnas, zaļumus, augus. Zaķis bija 

tās olas mums nočiepis un tad atnesa.
Gunda: Likām klāt sīpolu mizas, puķītes, auzu pārslas, 

rīsus, putraimus, diedziņus. Tētim iznāca viskrāsainākās. 
4. Kādi mājdzīvnieki ir tavās mājās? Un mīļākais dzīv-

nieks? Kāpēc
Gunda: Kaķis Rūcis un suns Rikis.
Gustavs: Govis. Vienkārši man viņas patīk. Mīļākā govs 

man ir Virga, jo viņa man nebada, dod daudz piena.
Ernests: Trusis Pēce. Kaķis.

Tā sauktie „Līviņu veikali” uz Lieldienām bija īpaši sa-
posti. Tomēr visvairāk – gan mazos, gan lielos priecēja 

kustība ap veikalu pagasta centrā. Te Skaidrīte, Dita un 
Ditas māmiņa priecēja pircējus. Ķēru fotomirkļus!

***
Skolotāja:  Kādā krāsā ir kājas?

Bērns:  Man ir tikai kauli un āda.

***
Bērns: Man sāp roka, es iešu pie zobārsta.

***
Bērns: Re, kur ugunskurs, jāsauc ātrā palīdzība!

***
Bērns: Akla esi, ka nedzirdi!

***
Bērns: Mamma- lapsa, tētis- vāvere.

*** 
Bērns: Kad es izaugšu liels, vai Tu jau būsi veca?

Skolotāja: Nezinu.
Bērns; Vajag ēst gaļu, tad vecs nepaliek.

Bērnu valodiņa
 (izrakstīta no mūsu sākumskolas skolotāju sarunām ar bērniem)

***
Skolotāja: Kā sauc Latvijas prezidenti?

Bērns: Vaiķe Frīķe – Freiberga.

***
Bērns: Kur Tu iesi?

Skolotāja: Vedīšu bērnus uz autobusu.
Bērns: Vai Tu strādā par šoferi?

***
Bērns: Skolotāj, Anniņa man ieknāba (ieknieba)!

***
Jānītis: Sievietes taču nepīpē.

Anniņa: Pīpē gan, ja ir sapostīta dzīve!

*** 
 Skolotāja: Nosauc, lūdzu, cipara seši kaimiņus!

Bērns: Jauno mājas vai mīmas mājas?

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.
Kādi pazīstami vārdi! Un, ja rīkotu aptauju, tos melodijā 

nodziedātu katrs trešais uzrunātais. Jāatzīst, ka tad varētu 
aptaujāt tos, kuri sasnieguši trīsdesmito gadskārtu. Jaunākiem 
derētu „Dziesma, ar ko tu sācies…”, bet vēl mazākiem–  
„Maza, maza meitenīte tek pa ceļu dziedādama” vai kaut kas 
līdzīgs.

Ko ar to gribu teikt? – nu ir, ir latvieši dziedātāju tauta. Tas, 
kurš nespēj meldiņu noturēt, ar baltu skaudību klausās, kā to 
var citi.

Skolās process notiek pārskatāmi – pietiek kādam „iz-
celties” ar skaistu balsi vai uzdrīkstēšanos iziet klausītāju 

priekšā, kā tūdaļ mazais skaudības velniņš sāk skrubināt vēl 
kādu – dzimst sacensības gars un vēlme otru pārspēt. Ticiet, 
skolotāji dara visu, lai šo garu uzturētu, jo tas ir viens no 
attīstības priekšnoteikumiem, bet attīstība ir dzīvība ne tikai 
dziesmai.

Bet, kad skolas durvis aizvērtas, ikdiena piezemē sapņus, 
tad šis pats aktīvais dziedātājs kļūst par pasīvu vērotāju (nu, 
taisnības labad – vairumā gadījumu).

Tāpēc gribu teikt ļoti stiprus spēka vārdus un uzteikt 
pagasta kora dalībniekus, kuri izturējuši pirmās ugunskris-
tības– atdziedājuši rajona skatē un pārliecinoši pievienojuši 
savas balsis koncertā, kurā tika godināta Jaunpiebalgas puses 
cilvēku spēja uzturēt dziesmu, dziesmu garu vairāk nekā 
gadsimtu ilgā laikā.
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Pēc pāris gadu ilga klusuma Jaunpiebalgā skan kora 
dziesma. Pa šo laiku daudz kas mainījies – mūsu kora vīri ir 
arī Lizuma pagasta kora balsts. Nelaime jau nav – koris nav 
mūsu tiešais konkurents, jo darbojas kaimiņu rajonā. Visu cie-
ņu – vīri atzīst arī savu pusi: palīdz, cik var. Par to, kā būtu, ja 
būtu, – paklusēsim. 

Jaunpiebalgas koris ieguvis enerģisku, jaunu (arī gados) 
diriģenti Zani. Zanei šis ir pirmais (pašai savs) koris, un viņa 
vēl mācās. Tā ir izcila priekšrocība – augt reizē. Tas nozīmē– 
viss notiks. Esiet modri, piebaldzēni, novērtējiet šo iespēju!

Sekojošais gads korim būs ļoti atbildīgs. Nākošā gada 
pavasara skatē izsniegs ceļazīmes uz 2008. gada Dziesmu 
svētkiem. Kurš gan to negrib saņemt? Tāpēc mēģinājumi 
turpināsies līdz jūnija beigām, kad Rāmuļos paredzēti rajona 

koru sadziedāšanās svētki, kuros pilnvērtīgs jutīsies arī Jaun-
piebalgas pagasta jauktais koris. Vai tad nu viena vakara dārza 
darbus nevar padarīt pa pārējiem vakariem? Var, var!!!

Vēl neliela atkāpe. Parādiet cilvēku, kas apmierināts ar to, 
kā dzīvojam (lasi – kā mums liek dzīvot). Tāpēc ir iespēja 
protestēt arī ar dziesmu, kā jau visos laikos. Un tad, kad 
dziesma uz lūpām, aizmirstas ikdiena.

 Tātad – visi, kas vēl nav sadzirdējuši mūsu aicinājumu, kas 
mīl un prot dziedāt – esat gaidīti korī! Vecumam nav nozīmes, 
svarīgākais ir iepriekš teiktais.

Uzskatot, ka latvietim dziedāšana ir cieņas un goda lieta, un 
cerot, ka …

– mūzikas skolotāja Māra

P.S. Kora mēģinājumi trešdienās plkst. 19.30. Gaidīsim!

Jānoņem no balkona zīlīšu speķis, jo saulītē, dzerot alu, tas 
pil uz galvas.

 
Izgriezt mājas centrālapkures trubas un nodot metāllūžņos.
 
Riepās ziemas gaiss jānomaina pret vasaras gaisu.
 
Ziemas biezā zobu birste jānomaina pret vasaras - plāno.
 
Gaļas kombināts nomainīs siltos ziemas cīsiņu apvalkus 

pret plānajiem - vasarīgajiem.
 
Pēterītis mācībām skolā ieslēdza “Vasaras režīmu” un mate-

nes vietā aizgāja uz kino.
 
Vilnas zeķēm izgriež caurumus pirkstiem, lai kājas var uz-

elpot.
 
Uz skursteņa var likt atpakaļ stārķa ligzdu, kas bija noņem-

ta rudenī.
 
Laiks skūt paduses.
 
Mājas pagalmā jāaprok sniegs un pa virsu jāuzrullē zālājs.
 
Alus dzērājiem jānomaina bālā ziemas riepa pret sārto 

vasaras riepu.
 
Ziemas pufaikbiksēm nogriežot galus, iegūstam lieliskus 

vasaras siltos šortus.

Paveicamie darbi šopavasar....
 Bikšu stakle jāiesmērē ar vasaras smēru, lai ejot nečīkst.
 
Jāsasien un jānoliek pagrabā vēl no Ziemassvētkiem aiz-

sēdējušais Salavecis un jāpalaiž ārā Ziedonis.
 
Ar mietu jāieregulē gailis, lai pāriet dziedāt pēc vasaras 

laika.
 
Jānogriež vaļenkiem purngali, lai nesvīst kājas.
 
Jāuzaicina Anna uz riesta deju.
 
Jāsāk sēdēt uz olām.
 
Kaislīgs bļitkotājs airulaivā izurbj caurumu, lai vasarā at-

gūtu pagājušā ziemā iekavēto.
 
Jāvelk ārā kapusvētku ceļvedis.
 
Jānomaina ziemas balss.
 
Beidzot var izņemt vati no ausīm un pakārt uz nagliņas līdz 

novembrim.
 
Nedaudz jāpārkrāso, jāpiegriež Ziemassvētku eglīte, lai pa-

pardes zieds nebūtu tālu jāmeklē.
 

Vecie mēri un svari
 1 pēda – 0,305 metri
 1 pūrvieta – 0,365 hektāri
 1 pūrs – 0,688 hektolitri
 1 stops – 1,230 litri
 1 birkavs – 164 kilogrami
 1 puds – 16,380 kilogrami
 1 mārciņa – 409 grami 
 1 lote – 12,797 grami

Pretējais salīdzinājums 

 1 metrs – 3,281 pēda
 1 hektārs – 2,74 pūrvietas
 1 tonna – 6,105 birkavi vai 61,048 pudi
 1 kilograms – 0,061 pudi vai 2,442 mārciņas

  

Visu zināšanu māte – atkārtošana!!!
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Kā guļat jūs?
  

Cilvēki, kas guļ uz vēdera, neesot apmierināti ar to, ko viņi 
dara. Viņi esot pārliecināti, ka apkārtējie nenovērtē viņus un 
viņu darbu.

Cilvēki, kas guļ uz muguras, parasti ir stipras un mērķtiecī-
gas personības, kuras ir apmierinātas ar savu dzīvi. Viņi reti 
kad atskatoties pagātnē un esot pārliecināti par savu nākotni. 

Cilvēki, kuri guļ savilkušies, esot tieksme uz skumjām, kaut 
gan viņi varot to prasmīgi slēpt. Šādiem cilvēkiem nepiecie-
šams maigums. Ārēji viņi esot pārliecināti par sevi, uzvedas 
brīvi un rada neatkarīgas personības tēlu, bet iekšēji jūtas 
nedroši un vēlas, lai viņus uzklausītu, atbalstītu, mīlētu un 
aizsargātu. 

Cilvēki, kuriem, lai aizmigtu, nepieciešams apsegt galvu, 
esot nelabojami pesimisti, neuzticas apkārtējiem un reti kad ir 
atklāti savstarpējās attiecībās ar līdzcilvēkiem. 

(No interneta materiāliem)

Populārākās aizbildināšanās 
frāzes

#  Ir piektdiena, trīspadsmitais datums.
#  Tāda bija Dieva griba.
#  Jūs taču zināt, ka vairums naudas nekad nenonāk pie 

cilvēkiem, kuriem tā patiesi vajadzīga.
#  Ziniet, man patlaban zvana otrs telefons. Vai varu jums 

piezvanīt rīt?
#  Es nemeloju, vienīgi mazliet izpušķoju, lai būtu intere-

santāk. 
#  Man ir pusmūža krīze.
#  Esmu par vecu, lai kaut ko tādu darītu.
#  Viņš, protams, nekad savās mājās tā nedara. 
#  Labiem cilvēkiem vienmēr neveicas.
#  Nebiju piedzēries, tikai mazliet saindējies – tā taču ir 

starpība. 
#  Es tikai pildīju rīkojumus. 
#  Esmu tikai cilvēks.
 

Vai tā mēs runājam?!
*  Kaimiņiene visu laiku karas uz manas veļas šņores, ne-

rēķinoties ar to, ka man pašai arī jākaras. 
*  Gaisa temperatūru vajag izlikt redzamā vietā. 
*  Izejot no aizrādījuma, nolēmām uzlabot darbu.
*  Santehnikas speciālists bez smērēšanas man iesmērēja 

krānu, kas tek.
*  Kleita bija uzšūta uz auguma, kas mazgājot sarāvās.
*  Stāstu jums par savām bēdām ar lielu labpatiku...

Jaunpiebalgas jauktajam 
korim – 120!

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti, kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu dienā dzīvības dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
           Arī Jaunpiebalgas kultūras namā tieši Lieldienu 

dienā mums bija ļauts sadzirdēt dziesmas – tuvas un tālas, kas 
bija veltītas jauktā kora 120 gadu pastāvēšanas jubilejai. Ar 
dziesmām un laba vēlējumiem bija sabraukuši ciemiņi –

* Raunas jauktais koris, diriģente – Sarma Bērziņa,
 *Kocēnu pagasta jauktais koris „Imera”, diriģents – Imants 

Točs,
 *Lizuma jauktais koris, diriģente – Anita Ledaine.
Paši jubilāri bija sagatavojuši burvīgu pārsteigumu īpaši 

jubilejai – mazliet sērīgu, bet ļoti, ļoti mīļu dziesmu - „Guli, 
meitīna!”.

Koncerta noslēgumā bijušo Jaunpiebalgas jauktā kora diri-
ģentu pavadījumā visa zāle dziedāja „Pūt , vējiņi”. Emocio-
nāls un neaizmirstams mirklis.

Labu veselību un izturību tik nopietnā „vecumā” ar svei-
cieniem sūta Straupes pagasta jauktais koris un Smiltenes 
jauktais koris „Vidzemīte”, kuri diemžēl netika uz pasākumu.

Un, protams, arī pats pagastvecis sveica jubilārus un dāvi-
nāja vienreizēju stipendiju vizuālā tēla uzlabošanai! 

Es varu tikai pievienoties sveicēju lokam, visiem kopā un 
ikvienam vēlēt:

Pacelties pāri ikdienai,
Ik rītu apsveikt sauli,
Miglas plīvurā nomazgāt muti
Un rasas dimantos izmērcēt kājas,
Lai skan
Pasaules elpa ausīs
Un smilgu dziesma dvēselē!
Paldies par to, ka jūs esat! Zanītei izturību, veiksmi un lielu 

dziesmu krātuvīti!
 Pārsla Jansone,

Jaunpiebalgas kultūras nama direktore

Par pērnās zāles dedzināšanas 
nepieļaušanu

Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldī-
bu lietu ministrija, apzinoties situācijas nopietnību, lūdz 
iedzīvotājus: nededzināt pērno zāli, apzināties paredza-
mās sekas. Kūlas dedzinātāji tiks sodīti.

Pateicība
Kas citiem vairāk nekā sev spēj dot,
Ir laimīgs, savu dzīvi pārskatot!

Mīļš paldies Vasilijam un Guntai par sirsnīgo iniciatīvu un 
pašaizliedzību, palīdzot manā ceļā uz acu gaismas atgūšanu.

M.Pikure
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Pašās marta beigās Joku dienai par godu pašu darbinieki 
(domāti pašdarbnieki) pulcējās kultūras namā, lai izrādītu sevi 
un paskatītos uz citiem. Pirmās visus apdziedāt sāka suitu 
sievas:

„Lāsma dejot kopā vāca
Un pie reizes arī māca. Ēēēēē…
Grūtības tie pārvar mokās,
Lāsma saka: „Lai tik lokās!”Ēēēēē...

Žagarbērni gavilēja,
Aija kaut ko piespēlēja. Ēēēēē…
Mātes arī dziedāt gāja,
Ne vairs vīri, ne vairs māja. Ēēēēē…

Deputāti nabas kasa,
Visi tikai naudu prasa. Ēēēēē…
Pagastvecim doma dziļa,
Jāmeklē tik kapeiciņa. Ēēēēē…”

Atskaņas jeb „Laba dzīve Piebalgā, kur viens otru aprunā…”

Vietējo francūžu deju dejoja Vija, Rudīte, Ilze, Dace, Sar-
mīte, Baiba, Pārsla, Marika, Uldis, Ivars, Kārlis, Raimonds, 
Norberts, Ilgvars, Raimonds, Mārtiņš. Baļķus (gan priežu, 
gan egļu) nesa jaunieši. Par TO dziedāja māmiņas. Pieredzes 
apmaiņā bija ieradušās pārstāves no Ķīnas, kas apliecināja, 
ka vislielākais deficīts ir smaids. Bet „ķīniešu valodā” dzirdot
„Bēdu manu lielu bēdu…”, nevarēju nesmaidīt. Arī Ķencis 
esot iefiltrējies Ķīnā… Nu ko tu Ķencim padarīsi? Klāt i!
Tieši tāpēc tālās Ķīnas pārstāves ciema kukulī bija atvedušas 
ķīniešu nacionālo „dzērienu” – suši! Piedalījās arī dejotāja 
Marina no lielvalsts Krievijas. Profesionālu valsi rādīja stu-
dijas „Saule”dalībnieki.. Pirtnieku komandā iejutās koris un 
diriģente Zane ar dziesmu „Plika, traka sieva bija, slotu nesa 
padusē…” Arī vienā tonalitātē un reizē dziedātās dziesmas- 
„Nu ardievu, Vidzemīte” un „Āvu, āvu baltas kājas” izskanēja 
lieliski.

Šovs „Dejo ar Zvaigzni”atklāja gan Lielas, gan Mazas 
zvaigznes…

Visus kopā turēja māksliniece no Valmiermuižas.
Kā sacīt jāsaka, vareni mums tie pašdarbnieki no viena gala 

līdz otram!
Arī kultūras nama direktorīte apmierinājumā un lepnumā 

par savējiem saka, ka ar „šitiem dulliem mīluļiem” kaut uz 
Maskavu !

Klausījās un vēroja V. Johansone

Bērnus un jauniešus iepriecinās L.Apšenieces dzejoļu 
grāmatiņa „Skudra un taurenis” ar M.Stārastes ilustrācijām,  
I.Zanderes pasaciņa „Māsa un brālis”, kā arī G.Cilgenas 
„Skūpstu pasts” no sērijas ”Skolas romāns”.

Latviešu daiļliteratūras krājums ir papildināts ar A.Dzi-
ļuma Rakstu 23.sēj., kurā ievietots romāns „Plosti sēklī”. 
H.Paukšs sarakstījis romānu „Striptīzs”, bet sērijā „Lata 
romāns” iznākušas A.Gavares „Meža strazda dziesma” un 
M.Geidānes „Sili deg”. 

Dvēseli ar dzejas rindām var veldzēt, lasot A.Priedīša 

Jaunumi Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā
grāmatu „Uz dvēseles spārniem” un iepazīstoties ar Z.Sil-
balodes krājumiņu „Mīlestības gaisma, uguns un sāpes”. 
Savukārt M.Zīverta nepublicēto lugu izlasē „Vīrs un vārds” 
iedvesmu varēs smelties pagasta pašdarbnieki.

Lasītājus vienaldzīgus neatstās arī ārzemju autoru darbi: 
K.Bliksenas „Kardināla pirmais stāsts”, J.Ivanauskaites 
„Sapņiem līdzi”, K.Makkalova „Pieskāriens”, K.Metjū-
sas „Priekos un bēdās”, Dž.Mūras „Otro sievu klubiņš”, 
D.Stīlas „Māja”, Dž.Hārvijas „Trīs vēlēšanā” un A.Riplijas 
„Zelta lauki”.
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Tos, kuriem patīk detektīvi un asa sižeta darbi, aizraus 
G.Lindsas „Spiegu lielmeistars”, A.Mariņinas „Pilsētas 
tarifs”, M.Kordija „Lucifera kods” un M.Robotema „Sods 
par klusēšanu”.

Nozaru literatūra ir papildināta ar šādām grāmatām: „Efek-
tīva komunikācija: Idejas, kurās ieklausās”, I.Freiberga 
„Bērns mācās izzināt pasauli”, Kerols Lī. „Indigo bērni: 
nākotnes bērni ir piedzimuši”, D.Krauksta „Kas jauns 
slēpošanā?, Latvija Turīnā: XX ziemas olimpiskajās spē-
lēs”, Raits Maikls „Digitālā fotogrāfija”, „Rietumeiropas 
morāles filozofija”, A.Rubenis „Ētika: Viduslaiku izglītība, 
antropoloģija un ētika”, Tata El. „Zāles dvēselei”. 

Ceļojumu aprakstu cienītājus gaida ceļvedis „Austrālija”, 
T.Balfa „Pēdējā upe”, P.Struberga „Ceļojumu mozaīka”, 
A.Zemdegas „Septiņjūdžu zābakos”. 

Visus, kuri apceļo Latviju, var ieinteresēt grāmatas „Māl-
pils, Zaubes pagasts”, A.Zarāns „Pilis un muižas Latvijā”, 
V.Mašnovskis „Latvijas luterāņu baznīcas”.

H.I.Melnbārde un O.Šalkonis ir sarakstījuši monogrāfiju
par brīnišķīgo aktrisi Elzu Radziņu „Elza no Elku ielas”, bet 
G.Treimanis par  aktieri Gunāru Placēnu grāmatā „No Šveika 
līdz viņa majestātei ķeizaram Francim Jozefam I”.

Bet „Mēness meti, saules stīga. Emīls Dārziņš” ir Z.Gailī-
tes apkopots vēstījums par mūsu novadnieka dzīvi un daiļradi.

Baiba Logina

P.S. Visiem esošajiem un bijušajiem bibliotēkas lietotājiem 
lūdzam ieskatīties savos grāmatu plauktos un, ja tur atrodas 
kāda bibliotēkas grāmata, nesiet to atpakaļ! Atcerieties, ka 
grāmatu lietošanas termiņš ir 1 mēnesis un tās ir vajadzīgas 
arī citiem.

Īstu vīru gāž tikai alus un traktors MTZ. 
Kārtīgs saimnieks izskuj paduses, pirms kazu ganos ved. 
Ar rāceni sivēnu nenositīsi, ar kuļmašīnu klimpas neuzvā-

rīsi. 
Kārtīgs vīrs kā lokomatīve – tvaiku nolaiž stāvot. 
Uzliekot speķaino naģeni par kombainieri nekļūsi. 
Īsti vīri kleitu uzvelk vienatnē. 
Nesmaidi par daudz, pazaudēsi štrumbanti! 
Ja šorīt esi pamodies, tātad esi vīrs. 
Katrs pats sev īsts vīrs! 
Neskati vīru no sievas! 
Nu, ko, vīri, vēl pa vienai – un atkal no Čaka un Lāčplēša 

ielu stūra! 
Caur krūmiem uz zaļumballi – jeb pa atsperēm pie Astras! 
Kopā pudu sāls var apēst, izdzerot cisternu tekilas. 
Pēc litra viens nav dziedātājs. 
Grūti atkorķēt, viegli izdzert. 
Kas nav noķerts, tas nav kaifs. 
Nemet plinti krūmos, kamēr polšs nav izdzerts. 
Īsti vīri māk tikt pie kapitāla bankomātā bez PIN koda. 
Ja alus pudeļu korķīšus ar loteriju nekrāsi, pie mašīnas ne-

kad netiksi. 
Dzer, cik dzerdams, apdomā, vai tik nebūs par īsu! 
Īstiem džekiem neinteresē tikai sekss, viņiem ļoti interesē 

arī minets. 
Īstam vīram ķūlis var būt arī vaļā. 
Īstam vīram nav bail no kopīgiem izbraucieniem ar sievu 

un sievasmāti. 
Mazas bikses arī lielam vīram spiež. 
Kam nav draudziņa, tas skrien uz veikalu pats. 
Kam ir cirkulis, tam ir bakstītprieks. 
Vai es māku valsi? A, kas tur ko nemācēt – ņem tik un 

kraties! 

Īstu vīru devīzes: 
Jo labāks džips, jo tālāk jāiet pēc traktora! 
Vīrs no kroga tālu nekrīt! 
Reāli veči šņabi nemīl!... Šņabi dzer!!! 
Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties trešajā klasē! [otrgad-

nieku sauklis] 
Kas otram bedri rok, pats paliek bez bedres. 
Neskati vīru pēc cepumiem kabatā! 
Septiņreiz nopēti, pirms uzsauc dzērienu dāmai! 
Īsts vīrs ap krūšturi nečakarēsies. 
Ne diena bez pirdiena! 
Gods – kodām! 
Kāds saimnieks – tādas zandales. 
Pēc manis kaut vai prostatas iekaisums, operācija, impoten-

ce... 
Jā! Mēs esam un būsim tie aprijušies, un ja Dies’ dos – tad 

veselu nedēļu šitā... 
Kur ir, tur kožam.. .
Knieb, kā gribi, ar vienu sievu tomēr par maz. 
Gods tēvainim atdoties! 
Cik tad tur tā darba bērnu uztaisīt – 4 minūtes! 
Trīs saujas spirta. 
Vīrs par visiem, sieva par vienu. 
Īsti vīri pus kilo cīsiņu iemet skurstenī un…raud! 
Še, tev pieci – kur gribi, tur liec(i)! 
Īsts vīrs Mērsragā var no jūras nodzerties. 
Reāli veči zina, kā sastrēgumstundā sevi apmierināt! 
Īsti vīri saspļauj saujās un nomazgā kājas. 
 Kam kedas kājās, tam divi švāģeri! 
Mēs varam vēl labāk, ja nesēžam cietumā!

Sameklēja un avīzei atsūtīja Anna Mackeviča

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”, kas darbojas 
Cēsu rajona teritorijā, lai veicinātu tās attīstību un iedzīvotāju 
aktivitāti, ir saņēmusi atbalstu plānošanas pasākuma „Vietē-
jo rīcību attīstību (LEADER= veida pasākums)”nacionālās 
programmas „Prasmju iegūšana” projekta „Prasmju iegūša-
nas nodrošināšanas” ietvaros. Atbalsta ietvaros Cēsu rajona 
lauku iedzīvotājiem, izņemot Stalbes un Straupes pagastu, 
ir iespējams pieteikties kursos par vietējo iniciatīvu grupu 
veidošanu, projektu gatavošanu īstenošanai un lauku attīstī-
bas jautājumiem. Pašreiz jau viena cilvēku grupa ir uzsākusi 
mācību kursu. Šajā grupā darbojas cilvēki no Veselavas, 

Jaunpiebalgas, Zosēnu, Mārsnēnu, Kaives, Drustu, Nītaures, 
Priekuļu pagasta, tāpēc uz otro kursu grupu aicinām arī citu 
pagastu interesentus. 

Kursu ilgums 40 stundas (10 reizes). Saskaņojiet interesen-
tu vēlmes, kursu var uzsākt maijā vai septembrī. Dalībnieku 
skaits ir ierobežots. Apmācības tiek finansētas no Zemkopības
ministrijas un ELGVF. Savas vēlmes izteikt un pieteikties 
mācībām var pie Daces Kalniņas Cēsu rajonā Zemkopības 
apvienībā, tālr. 29330807 vai e-pasts: cza@apollo.lv vai arī 
Cēsu Lauku konsultāciju birojā, Dārza ielā 12, tālr. 41300023.

LEADER ienāk laukos
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Dzīvoju Rīgā, bet vasaras pavadu pie 
vecvecākiem Jaunpiebalgā. Piesaista 
Vidzemes rota – Gauja, kur ar vecmā-
miņu un radu bērniem ejam peldēt. Arī 
makšķerēju. Kopš 5 gadu vecuma rautin 
rāvos tēvam līdzi uz copi un vēlāk pats 
citus saucu līdzi. Dažreiz tiku nesaprasts: 
kā, atbraucis pēc saspringtas nedēļas, 
nākamā rītā trijos var no siltas gultas 
kāpt un iet lietū uz brikšņaino Gaujmalu 
barot odus. Jā, azarts ir vajadzīgs, lai ar 
spiningu kāpelētu pa krastiem. 

Lomos galvenokārt nonāk asari, mazās 
– vaļā laižamās līdaciņas (īsākas par 50 
cm) un sapali. Pagājušajā gadā noķēru 
apmēram puskilogramu smagu līdaku, 
kurai uz muguras kā pakavs bija kriet-
ni lielākas līdakas zobu atstātas rētas. 
Tātad vēl kāda lielā ir! Eksperimentējot 
ar dažādiem mānekļiem, esmu ievērojis, 
ka Jaunpiebalgā rezultatīvi ir tādi vizuļi, 
kas nav sevišķi izplatīti copmaņu vidū, 
piemēram, neparasti vobleri. Laikam 
tāpēc, ka zivis tos neatpazīst. Tradicio-
nālā vērtība – meppi (populārās firmas „Mepps” rotējošie
vizuļi) arī nav zemē metami – uz mazajiem roterīšiem, kam 
āķis paslēpts spalvu pušķītī, visbiežāk piesakās baltās zivis, 
bet lielāko kārdinājumam padodas līdakas. Lai gan pastāv 
viedoklis, ka vizuļa krāsai nav nozīmes, uzskatu, ka Jaunpie-
balgā rezultatīvākie ir sudrabotie toņi. Uz melniem vizuļiem 
neķeras tik labi. Nez kā zivis reaģētu uz spilgti violetu vizuli? 
Nu jau par tradicionālāko mānekli kļuvušās gumijzivtiņas 
savu reputāciju attaisno. Katram copmanim iesaku izmēģināt 
pretzāļu vizuli „Minnow spoon”. Jaunpiebalgas apstākļos, 
kad Gauja kļuvusi seklāka un aizaugusi, tas ir ļoti piemērots. 
Patīkami pārsteigts biju par „Mepps thunder bug”. Ķērās 
līdakas, sapali un ālanti. Asari gan retāk. Retāk... 

Arī Gaujmalā satiktie rūdītie copes vīri bieži sūrojas, ka 
kārtīgu zivju, galvenokārt līdaku, Jaunpiebalgā kļuvis mazāk. 
To skaidroju ar ūdenslīmeņa izmaiņām un maluzvejniecību. 
Ūdenslīmenis bieži ir tik zems, ka lielākajām zivīm trūkts 
plašuma un tās aizpeld, bet palikušajām ir maz vietas, kur 
noslēpties no to kārotājiem. Straume kļūst lēnāka un Gauja 
aizaug, gultnē arvien vairāk dūņu. Gadu gaitā vērojot pār-
maiņas un saskatot likumsakarības, var prognozēt, ka tā arī 
turpināsies. „Vides projektu” mazo HES darbības izvērtējumā 
atzīts, ka Gaujas augštece mazo HES būvniecības rezultātā 
ir dramatiski pārveidota. Pirms diviem gadiem noķēru 750 
g smagu breksi, kur iepriekš tika noķerts kilogramu smags 
sapals. Vai Gauja no straumes zivju (sapalu un ālantu) mekas 
ir pārveidojusies par dūņu iemītnieču mājvietu? Visādi jau var 
notikt. 

Darba grupa, analizējot problēmu „Latvijas iekšējo publis-
ko ūdenstilpju zivju resursu samazināšanās maluzvejniecības 
rezultātā”, piedāvāja dažādus politiskus un administratīvus 
risinājumus. Tika arī uzsvērts, ka makšķerniekiem nevajag 

Vai Gauja arī turpmāk priecēs makšķerniekus?
Vaļasprieku reportāža

palikt malā. Pēdējā laikā atlaižu vairāk zivju, 
lai gan dažreiz ir kārdinājums paturēt, jo prieks 
ir ne tikai zivi noķert, bet arī tad, kad to redz 
citi. Protams, mājās cepta paša ķerta zivs garšo 
labāk nekā pirkta. Tomēr lielāks gandarījums ir 
par izveicībā pārspētas zivs atlaišanu, kad ap-
zinies, ka tā tepat Jaunpiebalgā paliks. Pamēģi-
niet! Tāds velniņš iekšā urda: varbūt nākamreiz 
mēs satiksimies vēlreiz. Esmu vienu un to pašu 
līdaku (iezīmētu) noķēris 3 reizes. Azarts piln-
veidot sevi, lai noķertu zivi atkal, motivē kļūt 
labākam. Starp citu, makšķerēšanā iegūtā pa-
cietībā, aukstasinība, mērķtiecība un analītiskās 
spējas noder arī citās dzīves jomās.

Makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana ir 
viens no būtiskākiem zivju skaita samazinā-
šanās cēloņiem. Dzirdot runas par zivju vaļā 
laišanu, kāds varbūt iebildīs, teikdams, ka ķer 
zivis ēšanai, tāpēc pārkāpj noteikumus. Iebil-
stu. Arī, ievērojot makšķerēšanas noteikumus, 
var saķert pietiekami! Tīklu likšana nav attais-
nojama. Pazīstu makšķernieku, kurš Jaunpie-
balgā ar makšķeri spēj noķert vairāk un lielākas 
zivis nekā dažs ar tīkliem. Ja mīlestība uzvarēs 

alkatību, tad zivju Gaujā kļūs vairāk, prieks būs biežāk, un 
ceru, ka mazāk cilvēku ķersies pie „rūtainās makšķeres”. 
Jāsāk katram pašam ar sevi, tad jau princips izplatīsies.

Jaunpiebalgā ir bijuši dažādi piedzīvojumi. Vienreiz gandrīz 
uzkāpu guļošai stirnai. Citā reizē lapsa pienāca pāris metru 
attālumā. Bebri jau kļuvuši par ierastiem kaimiņiem. Ir nācies 
arī sodīties, āķējot vizuli no maluzvejnieku tīkliem. Spilgtas 
atmiņas saistās ar gadījumu, kad aplokā Gaujmalā ganījās 
govis. Negribējām iet apkārt, tāpēc ar brālēniem gājām pāri 
pļavai, ignorēdami brūnaļas. Tās gan mūs neignorēja, tāpēc 
nācās nedaudz paskriet. Bijām tikuši līdz dabiskam šķēr-
slim – garenai vircas bedrei. Pirmais tai pāri lēca jaunākais 
brālēns, jo bija nobijies visvairāk. Iekrita bedrē. Man sākās 
tāāāādi smiekli, bet pašam arī jālec! Protams, tādā stāvoklī 
nevarēju pārlēkt un es arī bedrē iekšā. Tad gan smiekli vairs 
nenāca... Bet nedusmojos, jo nekur neiet kā pie ūdeņiem, un 
tas padara dzīvi krāsaināku. Gaujmalā stresa nav! Smaržīgās 
kalmes un piparmētras, ziedošās skalbes, tuvumā esoši sienāži 
un putni rada harmoniju. Neaprakstāmi! To izjūt tikai paši 
makšķernieki. 

Neizlaupīsim zivis Jaunpiebalgā, lai cope sagādā patīkamus 
pārsteigumus, un, noķerot kārtējo prāvo zivi, ar gandarījumu 
var sacīt: „Jā, tas bija to 
vērts!”

Mārtiņš Auziņš
(Lai nesamulsinātu 

lasītājus, jāpaskaidro, ka 
rakstītājs ir Teikmaņu un 

Auziņu mazdēls)
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PROJEKTS „PĒDAS” radās 2002. gada maijā, kad pēc 
pāris nesekmīgām talkām tā vadītāja Vita Jaunzeme nonāca 
pie secinājuma, ka atkritumus nesagādā citplanētieši un ka tie 
paši par sevi nav problēmas cēlonis. 

Visas problēmas centrā laikam tomēr ir cilvēks. 
Visā pasaulē cilvēces saražoto atkritumu 

apjoms pieaug katastrofālā ātrumā un netaisās 
samazināties. 

Ja pieņem, ka katrs šīs zemes iedzīvotājs 
dienā vidēji saražo 3 litrus atkritumus, un, ja 
pieņem, ka zemi apdzīvo 18 miljardi iedzīvo-
tāju, un, ja pieņem, ka gadā ir 366 dienas, un, 
ja pieņem, ka ķīmija, kas satek ūdeņos, dūmi, 
kas izplūst gaisā un visi pārējie civilizācijas 
produkti nekur un nekad nepazudīs – tikai 
pārformēsies un, ja pieņem, ka pēc gada vēl 
nebūs pasaules gals, tad ...ir jāsāk domāt, ko 
iesāksim ar mūsu planētu, kad tā būs totāli piegružota, izman-
tota, saindēta un sterilizēta.

„Saudzēsim mūsu Planētu!” – tāds ir projekta sauklis. Un 
tas ir adresēts CILVĒKAM. 

Tātad darbs ar cilvēku – katru un visiem kopā – varētu at-
risināt šo nevīžības, slinkuma un mantkārības rezultātu – vis-
aptverošu miskasti parkos un mežos. 

To var panākt dažādos veidos – ar dresūras paņēmieniem, 
t.i., uzliekot dažādus soda mērus. 

Var mēģināt audzināt un izglītot. 
Abi šie paņēmieni ir pietiekoši labi, jo rezultāts ir vienāds. 
Tomēr audzināšanas moments ir civilizētāks un strādā ilgāk. 
Tātad PROJEKTS “PĒDAS” ir vides un izglītības projekts, 

kur galvenais mērķis ir panākt attieksmes maiņu pret sevi un 
savu apkārtni šī vārda visplašākajā nozīmē – savu PLANĒTU. 

Katra mūsu talka sākas ar teikumu: ”Šodien mēs sakopsim 
mazu daļu no Planētas!” 

Sakārtojot savu apkārtni, mēs varam sakārtot sevi.            

Sakārtojot sevi, mēs varam sakārtot savu apkārtni.
Skaistums ir harmonijā un mīlestībā. 
Būsim skaisti, būsim gudri, mīlēsim sevi, savus tuvākos un 

savu zemi!
Projekts “Pēdas” aicina pašvaldības piedalīties ģimenes 

talkā, organizējot vides sakopšanas talkas savās teritorijās.      
12. maijā visi aicināti talkās sakopt savu Jaunpiebalgu.

Ja pievienojamies šai akcijai, jāzvana 29835605 vai 
jāraksta uz e-pastu

pedas@pedas.lv

Projektu vada Vita Jaunzeme

P.S.Iespējams informāciju redzēt arī portālā Draugiem.lv

Mīļie piebaldzēni, konkurss “Skaista mana tēva sēta” būs 
arī šogad! Arī šogad gan saukti, gan nesaukti brauksim pie 
jums ciemos, skatīsimies, meklēsim un “celsim saulītē” tos 
labos darbus, ko esat izdarījuši. 

Konkurss ir vajadzīgs, vajadzīgs kaut vai tāpēc, lai veiksmī-
gākie padalītos  idejās un iespējās ar pārējiem iedzīvotājiem, 
kuriem nav vienalga, kādā vidē dzīvot. Varbūt šī starpnieka 
loma arī ir konkursa komisijas svarīgākais uzdevums, jo ne 
jau galvenais ir pasacīt – jā, šī sēta ir vis, vis, vislabākā. Tāpat 
kā iepriekšējos gados, meklēsim labo un skaisto, bet, ja nu 
kas pavisam, pavisam nepatīkams.....? 

Ļoti gaidīsim ierosinājumus gan no pagasta ļaudīm, gan 
no viesiem. Lai tas būtu interesantāk, divi veiksmīgākie ie-
rosinātāji, kas būs pieteikuši visrezultatīvākās sētas, saņems 
pārsteiguma balvas.

Pagājušā gadā galvenais uzsvars tika likts uz īpašuma 
sakārtotību, galvenokārt  – robežzīmēm, taču tā īsti vēlamo 
rezultātu tomēr nesagaidījām, tāpēc šis kritērijs spēkā būs arī 
šogad. Šī gada galvenā tēma lauku sētām būs ūdeņi – akas, 
strautiņi, upītes, dīķi. Ciemata teritorijā esošajām mājām, 
iestādēm un uzņēmumiem piemērota daudzpusīgāka vērtē-
šanas sistēma, kaut arī šeit esam domājuši izcelt interesantus 
dzīvžogus, sētas un žogus. 

Tikai ieceru līmenī pasākuma noslēguma vakars, taču centī-

simies, lai tas būtu interesants un daudzpusīgs.
Konkursa nolikums ir izstrādāts, taču labprāt to papildi-

nāsim ar vērtīgiem priekšlikumiem. Tos var iesniegt gan  pa 
telefonu, gan rakstiski pagasta sekretārei –

 t. 4162440 vai lauksaimniecības darba organizatorei –    
t. 29131170.
Ar pateicību atceros pagājušā gada konkursa vērtēšanas 

komisiju, kā arī Juri Pīču no pagasta bibliotēkas, kuram pa-
teicoties, sanāca tik jauks pasākuma vizuālais noformējums.

Ir atkal jauns pavasaris, saulīte jau labi pasen no sniega 
atbrīvojusi pagalmus un laukus, – ar vērtējošu skatienu pa-
skatīsimies uz saviem īpašumiem, padomāsim, kā tos labāk 
sakopt, sargāsim no uguns sīkos zvēriņus, putnu ligzdas un 
kukainīšus. 

Lai jums jauks pavasaris, kā arī viss nākošā gada darba 
cēliens!

Maija, konkursa organizētāju vārdā pagasta 
lauksaimniecības darba organizatore   

Par konkursu
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Paziņojumi

Konkursa norises laiks
1. jūnijs – 31. jūlijs

Vērtēšanas grupas 
1. Pagasta lauku saimniecības
2. Ciemata teritorijā esošās individuālās mājas, iestādes un 

uzņēmumi
1. grupa (lauku sētas)
Galvenā tēma – lauku sēta un ūdens (grodu akas, artēziskās 

akas, to saimnieciskā nozīme un estētiskais noformējums; 
upītes, strautiņi, dīķi un baseini lauku sētā kā ainavu veido-
jošs vai papildinošs elements, papildus vērtēsim māju norādes 
un īpašuma robežzīmes.

Vērtēšanas kritēriji: 
a) grodu akai – noformējums, grodu kvalitāte, apkārtne. 

artēziskajai akai – apkārtnes sakoptība, dokumentācija, aiz-
sargjoslu ievērošana;

b) upītes, strautiņi, dīķi, – aizauguma pakāpe, krastu kvali-
tāte, dekoratīvais noformējums, saimnieciskā izmantošana;

c) īpašuma robežzīmes (kupicas, krustakmeņi);
d) māju norādes.  

2.grupa (ciemata teritorijā esošās  individuālās mājas, ie-
stādes un uzņēmumi)

Galvenā tēma: Ainavu veidojošas koku grupas –  dzīv-
žogs, īpašumu ierobežojoša sēta – žogs, vārtiņi. Papildus 
vērtēsim atkritumu apsaimniekošanu un veiksmīgu gada 
ieguldījumu – jaunumu: jauku un  vērtīgu darbu, kas veikts 
šogad saimniecības labiekārtošanā (jauna puķu dobe, ka-
roga masts, dārza dekors, atpūtas vieta un citas lietas).                                                                                            
   Vērtēšanas kritēriji: 

a) dzīvžogam, sētai – vizuālais noformējums, kvalitāte
un iekļaušanās ainavā;

b) atkritumu apsaimniekošana (konteinera esamība, tā vieta
pagalmā);

c) gada jaunums (jauna puķu dobe, karoga masts, atpūtas 
vieta, pagalma dekors un c.).

Konkursa vērtēšanas komisija: Jānis Smilgins, Dace 
Bišere- Valdemiere, Valdis Bernhards, Maija Elsta, Maija 
Ķīķere.

Konkursa “Skaista mana tēva sēta” nolikums

Priecīgas Lieldienas visiem vēlot, vetārste Anna Mackeviča 
paziņo, ka jūsu zvani tiks gaidīti

12., 13. un 26., 27. maijā.    Tālr. 29409709

Ir sākusies lielā pavasara tīrīšana! Jaunpiebalgas kultūras 
nams ļoti lūdz ieskatīties vērīgi savos drēbju skapjos un iztīrīt 
tos no liekajiem tautu tērpiem:

*gan koru
*gan dejotāju
*gan “Dūdinieka” tērpiem. 
Gaidīsim jūs Jaunpiebalgas kultūras namā!
Paldies jau iepriekš!

Pārsla Jansone

Cienījamie bērnu vecāki ! 
 Lūdzu pieteikt līdz 1.maijam bērnus obligātajai piecgadī-

go bērnu apmācības grupai jaunajam mācību gadam Jaunpie-
balgas vidusskolā. Jāatnāk uz sākumskolu, jāaizpilda iesnie-
gums, jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija. Bērniem, kuri 
jau apmeklē pirmsskolas grupu, iesniegumus var uzrakstīt 
sava bērna grupā pie audzinātājas.

Lūdzu, būsim atsaucīgi, lai laikus var plānot grupu darbu!
Laima Upmale

Maijs ar ziedu pušķi rokās
Nāk no rīta Tevi sveikt.
Saulīte pie loga zogas
Siltu staru Tevim sniegt.

60
 Eduards Kasparžaks 12.05.1947. “Amatnieki”

Maija Ulme 06.05.1947. Brāļu Kaudzīšu iela 5-11
65 

Māris Rusovs 05.05.1942. “Lejas Jaunzemi”
70 

Vilis Aldonis Šakums 30.05.1937. “Silzemji”
75 

Strupka Lūcija 19.05.1932. Rūpniecības iela 2-3

Sveicam maija jubilārus!

Līdzjūtība

Vēl pēdējo saules staru 
Vakars pie kājām noliek,
Lai, tumšajā ceļā ejot,
Jums gaišas atmiņas paliek!

Mūsu sirsnīgākā līdzjūtība Inārai, brāli zaudējot.

   Māra un ansambļa meitenes

Kāds „paldies” paliek nepateikts,
Kāds „lūdzu” peld pa jūru,
Bet debess dārzos eņģeļi
Jau izsēj zvaigžņu pūru.

Mūžībā aizgājuši
Arvīds Ivars Irša 72 gadu vecumā,
Viktorija Ērgle 91 gada vecumā,
Dzintra Vesere 62 gadu vecumā,

Anna Apsīte 63 gadu vecumā,
Milda Paldere 94 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 4162437 (darbā), 26345624 (mob.) Vēsma Johansone tālr. 4162582 (mājās), 26615072 (mob.),
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