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Nr. 9 (122) 2007. gada oktobris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

Pilnas rokas baltu puķu,
Pāri balta villainīte.
Dieviņš jāja, Laimīt’ brauca,
Dēlu deva klēpītē.

Dzimis 
Markuss Aldis Karps. 
Sveicam jaunos vecākus!

10. novembris – 
Mārtiņdiena; Budēļu laika sākums; Jaunatnes diena

11. novembris –
 I pasaules kara nobeiguma diena (1918); Lāčplēša diena – Bermontiešu sakāves atcere (1919); 

(jāizkar valsts karogs)

17. novembris – 
Studentu diena

18. novembris – 
Latvijas Republikas proklamēšanas diena (1918); (jbāizkar valsts karogs)

25. novembris – 
Mirušo piemiņas diena

Novembris – Sala mēnesis

• no pagasta padomes
• skolas piebūve atklāta
• Skolotāju diena
• rudenīgas noskaņas
• sports
• pasākumi

Numura foto.
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REDAKCIJAS SLEJA Jautājam pašvaldībai

Mēs nākam no savas bērnības un 
no savas ģimenes. Tur mums iedota 
attieksme pret lietām. Cik ļoti tām 
pieķeramies, to varam novērtēt tikai 
tad, ja kāda lieta pazūd. Jo veselīgāka 
un optimistiskāka attieksme ieaudzi-
nāta bērnībā ģimenē, jo mazāk ener-
ģijas zaudējam attiecībās ar lietām.

Attieksme pret lietu zaudējumu 
veidojas ģimenē. Ļoti svarīgi ir kat-
ram pašam izpētīt: kā ģimene bērnībā 
izturējās, ja es salauzu, sasitu, pazau-
dēju kaut ko; kā rīkojās pieaugušie, ja 
ķibele ar mantu gadījās viņiem; kādus 
vārdus par to nācās dzirdēt.

Attiecības ar lietām varam veidot 
apzināti, jo tās mūsu dzīvē bieži ie-
ņem galveno vietu. Esam pakļauti 
citu vērtējumam, jo viņi vēro mums 
piederošās lietas... 

Dāvinot kaut ko, ar mantu izsakām 
savu attieksmi, izjūtas. Bieži mīlestī-
bas apliecinājumu vārdos aizstājam 
ar dāvanu. Mantas aizvieto tiešās cil-
vēciskās attiecības. Tomēr tās ir tikai 
lietas, nedzīvi priekšmeti, lai arī ko 
maksātu.  

Lietām ne tikai ir funkcionāla no-
zīme, bet tās arī glabā atmiņas, emo-
cijas, informāciju par notikumiem. 
Tāpēc savu māju bieži pārvēršam par 
emociju kapsētu. Cik laika, enerģijas, 
naudas vajag lieko lietu uzturēšanai! 
Par piemiņu glabājam neiedomāja-
mas mantas un, tās pārcilājot, uzvan-
dām senās atmiņas ar toreizējām 
emocijām. Tās uzpeld un kādu brīdi 
dominē. Tai laikā ir grūti paveikt no-
pietnu darbu, īpaši, ja tajā nepiecie-
šama uzmanības koncentrācija un 
radošās spējas. Brīnāmies, kāpēc dar-
biņš nerit tik gludi, kā varētu gaidīt. 
Bet cēlonis var būt gaužām vienkāršs 
– vecās emocijas uz kādu laiku atņem 
spēku, jo domās esam aizklīduši ci-
tur...

Suns savu teritoriju iezīmē mums 
visiem zināmā veidā, bet cilvēks to 
izdara ar lietām. Tāpēc daudzi apgal-
vo, ka svarīgi ir nokalpojušās lietas 
izmest pavisam, bet vēl derīgas at-
dot tā, lai nevarētu sekot to dzīvei, 
- kādam bērnunamam, kuru bieži 
neapciemojam, vai kādai nabadzīgai 
ģimenei, kuru nekontrolējam. Par to 
ir vērts padomāt!

Zane Althabere

Trotuāri jeb gājēju celiņi centrā ir ļoti 
bedraini un izdrupuši. Vai nav domāts par 
to atjaunošanu, remontu?

– Šogad noteikti nē, trotuāru izbūves iz-
maksas uz šodienu  ir  lielas. Tuvākajā lai-
kā to mēs nevaram atļauties. Domāju, ka 
nākamā gada budžetā plānosim esošā celiņa 
atsevišķu posmu sakārtošanu, bet jaunu mēs 
ierīkot nevarēsim.

 Kad sporta zālē būs trenažieri?
– Šis jautājums varētu būt adresēts privātai 

iniciatīvai. Signāls kādam uzņēmējam – iz-
īrēt trenažieru zāli, iegādāties trenažierus un 
nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Kādas iespējas Jaunpiebalgā ir ierīkot in-
ternetu mājās un zemnieku saimniecībās?

– Kam ir fiksētās telefona līnijas  bez radio 
pagarinātājiem, tiem, es domāju, uz šodienu 
problēmu nav. Problēma sākas tur, kur ir šie 
radio pagarinātāji vai nav vispār telefona līni-
jas.  Pašreiz ir valsts projekts “Latvijas inter-
neta piekļuves nodrošināšana laukiem” (rek-
lāmas jau mēs dzirdam). Tuvākā bāzes stacija 
platjoslu internetam ir Bērzkrogā. Runāju ar 
firmu, kas piedāvas šos pakalpojumus, apso-
līja notestēt Jaunpiebalgas iespējas- bet ka-
mēr nebūs tuvumā bāzes stacija, cerību maz. 
Domāju, ka pēc mēneša būs vairāk informā-
cijas. Vēlreiz tomēr jāatzīst, ka reāli ir inter-
nets ar Lattelekom palīdzību, pārējais pašlaik 
pie mums ir tikai reklāmas līmenī.

 Kā komentētu pašreizējo Jaunpiebalgas pa-
gasta situāciju teritoriālās reformas sakarā?

– Tie, kas sekoja līdzi šiem procesiem, ir 
sapratuši, ka ar  pašvaldību viedokļiem ne-
rēķinās. 4.septembra Ministru kabineta sēdes 
protokolā bija rakstīts, ka Drustiem ir dotas 
izvēles iespējas starp Cēsīm un Jaunpiebalgu. 
Drustos dalās gan deputātu, gan iedzīvotāju 
domas, kuram novadam pievienoties. Dau-
dzi arī neizprot novada lomu. Ir dzirdētas 
pat tādas muļķības, ka, ja nebūs Cēsu nova-
dā, tad nevarēs braukt uz Cēsu slimnīcu... 
Tomēr Drustu deputāti ar 4:3 nobalsoja par 
Cēsīm, nobalsoja par to,  ka pēc pusotra gada 
Drustos nebūs savu deputātu, nebūs vietē-
jās iniciatīvas, visu izlems Cēsīs. Novadu 
veidošanās neietekmēs pašvaldību un pilsē-
tu pakalpojumus. Lielajā Cēsu novadā, kur 
Drusti būtu tikai 2% no Cēsu novada iedzī-
votāju skaita, diez vai ar viņiem kāds īpaši 
rēķināsies. Uzskatu, ka vispār tās metodes, 
kā tiek veidoti novadi, procesi, kas notiek 
Latvijā, neveicinās  vienmērīgu teritorijas 
attīstību. Vēl neviens nevar pateikt, kā tiks 
pārdalītas rajonu funkcijas, kādas būs no-
vadu savstarpējās attiecības. Piemēram, kur 
paliks izglītības pārvalde? Vai būs struktūras 
ārpus novadiem? Nevar taču būt Vecpiebalgā 
viena izglītības pārvalde, un Cēsīs - otra! Kā 
tas tiks finansēts?! Iedomājieties, kas notiks, 
ja skolotāju algu fondu sadalīs proporcionāli 
bērnu skaitam...Šādi un citi jautājumi vēl būs 
aktuāli. 

Kā šogad mūsu pagastā  maksāts nekus-
tamā īpašuma nodoklis?

– Par zemi ir samaksāts 77,9%, par ēkām 
un būvēm ir samaksāti 65,96%. Ņemot vērā 
to, ka pēdējais termiņš ir 15. novembris, jāat-
gādina, ka pēc tam tiks skaitīti soda procenti. 
Iesaku atcerēties, padomāt un nokārtot šos 
maksājumus!

Kāpēc vasarā brīvdabas estrādē “Taces” 
bija tik maz kultūras pasākumu?

 – Diemžēl pasākumos izdevumi ir vairāk 
nekā ieņēmumi. Mēs nevarēsim rīkot daudz 
pasākumu, kas ir ar zaudējumiem. Kultūras 

nama kolektīvs gatavo plānu jaunajai sezo-
nai, lai būtu pasākumi visām iedzīvotāju gru-
pām.  Viss paliek dārgāks – ne tikai preces 
veikalā, bet arī aktieri un muzikanti... Drīz 
pabeigsim arī nama rekonstrukcijas jeb at-
jaunošanas projektu, kuru paredzēts realizēt 
piesaistot arī ES fondu līdzekļus.

 Kam būtu jākontrolē jaunieši diskotē-
kās, lai pēc pulksten 23:00 pasākumā neat-
rastos bērni līdz 16 gadu vecumam?

– Kultūras nama darbinieki pēc pulksten 
23:00 cenšas izraidīt no pasākumiem visus, 
kuriem vēl nav 16 gadi. Protams, būtu labi, 
ja par šo jautājumu pirmām kārtām domātu 
vecāki, lai šo jautājumu pārrunātu skolas 
padome:  vecāki, skolēnu padome un sko-
las vadība. Ja pusaudzis līdz 16 gadiem  pēc 
pulksten 23:00 atrodas ārpus mājas, tad tā jau 
ir vecākiem administratīva atbildība.

 Kas jauns ūdenssaimniecības projekta 
darbībā?

– Latvijas prioritārie virzieni 7 gadu pe-
riodam Eiropas Savienībā ir apstiprināti ša-
jās dienās. Atbilstoši MK noteikumiem par 
ES  Kohēzijas fonda līdzekļu apguvi(kuru 
sagatavošana un pieņemšana jau ir aizkavē-
jusies par 3 mēnešiem- !!!) tiks pieņemti un 
apstiprināti sagatavoto projektu pieteikumi. 
Konkurss uz ūdensvada un kanalizācijas tīk-
lu būvniecību ir noslēdzies veiksmīgi, drīz 
varēsim slēgt līgumu, diemžēl konkurss uz 
atdzelžošanas iekārtu, ūdens sagatavošanas, 
attīrīšanas iekārtu izbūvi pārāk augsto piedā-
vājumu izmaksu dēļ būs jāatkārto.

 Vai nepaaugstināsies siltuma tarifi 
daudzdzīvokļu mājām?

– Jā, paaugstināsies ar 2008. gada 1. janvā-
ri par 7,7%. Esam atraduši iespēju kurināmo 
iegādāties par cenu, kas daudz neatšķiras no 
iepriekšējās cenas, līdz ar to tikai  neliels sa-
dārdzinājums. Gan elektrības, gan kurināmā 
iepirkuma cenas arvien palielinās, piemēram, 
ja salīdzinātu šo gadu ar 2002. gadu, tad gra-
nulām cena kāpusi 2,2 reizes, bet malkai – 5 
reizes, minimālā darba alga 2 reizes Secinā-
jumus varam izdarīt katrs pats, kas ir izde-
vīgāk.

 Kad būs apgaismojums gan visā Gaujas 
ielā, gan arī  citās ielās?

– Tiek mainīti bojātie balsti, atsevīķi ka-
beļu posmi, uzstādītas jaunas armatūras. Pie-
slēgsim visu pa posmiem. Gaujas ielā apgais-
mojums būs oktobrī. Par citām ielām nevaru 
pateikt, jo tas atkarīgs no laika apstākļiem. 
Ar nožēlu jāatzīst, ka 17 stabi nav jāmaina 
vecuma dēļ, bet gan tāpēc, ka tajos savulaik 
ietriekušās mašīnas...

Vai pašvaldību apmierina skolas piebū-
ves celtniecības kvalitāte?

– Domāju, ka gala rezultāts ir labs, bet pro-
cess nebija viegls. Arī celtniecības firmā bie-
ži mainījās strādnieki, un arī darbu vadītāji 
mainījās. Katru nedēļu kopā ar būvuzraugu 
un projekta vadītāju cieši sekojot līdzi piebū-
ves tapšanas procesam, arī es  esmu apguvis 
jaunas zināšanas daudzos celtniecības jautā-
jumos. 

 Kas vēl nepateikts?
– Par būvniecību pagasta teritorijā. Pir-

moreiz bijām uzaicinājuši rajona būvvaldes 
priekšnieku, rajona galveno arhitektu Juri 
Jaunozolu, lai sniegtu konsultācijas pagasta 
iedzīvotājiem. Sūtījām uzaicinājumus tiem 
iedzīvotājiem, kas ir saņēmuši atļaujas pro-
jektēt būves vai pārbūvei, arī tiem, par ku-
riem zināms, ka tiek būvēts, bet projektu vai 
būvatļauju nav. Uz tikšanos ar J. Jaunozolu 
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bija sanākuši ļoti daudz jaunpiebaldzēnu. 
Gāja karsti. Turpmāk tāda iespēja, nebraucot 
uz Cēsīm, būs katru mēnesi vienu reizi, kad 
varēs kārtot dokumentus, konsultēties, saņ-
met padomu. Nākamā reize, kad J. Jaunozols 
būs pie mums ir 26. oktobrī pulksten 10:00. 
Ceru, ka iedzīvotāji ar izpratni uzņems un 
izmantos iespējas kārtot būvniecības jautāju-
mus uz vietas pagastā.

Šovasar un rudens pusē notikušas pietieka-
mi daudzas jaukas un labas lietas. Kaut vai 
“Zilais putniņš” ar mūsu bērnu un pedagogu 
piedalīšanos bija brīnišķīgs pasākums. Uz-
drošināšanās šo izrādi parādīt mūsu sporta 
zālē apliecināja to, ka mums pagastā radušās 
arī jaunas iespējas dažādot savus sarīkoju-
mus. 

Pabeigta skolas piebūves mācību kabine-
tiem celtniecība.

Vidusskolā ierīkots jauniešu atbalsta centrs.
Spilgts pasākums bija izstāde gadatirgus 

„Izvēlies Piebalgu” un „Lustes Piebalgā”.
Pārsteidza skolēnu sniegums piena svētkos 

Jelgavā.
Izglītības ministrijas un rajona padomes 

pateicības pasniegtas septiņiem pedagogiem.
Starptautiskajā izstādē Baltic Furniture lie-

lisks stends ar plašu piedāvājumu bija mūsu 
mēbeļu ražotājiem.

Cēsu rajona “Gada skolotāja” titulu šogad ie-
guva mākslas skolas skolotāja Sandra Strēle. 

Kārtējo sezonu veiksmīgi un interesanti ir 
uzsākusi mūsu reģionālā Tautskola. Bija ļoti 
skaists atklāšanas pasākums, ir daudz piedā-
vājumu dažādām interešu grupām.

Velotūrē „Pāri Piebalgas pakalniem” bija 
pietiekami laba aktivitāte no pašu cilvēkiem. 
(Velotūrē piedalījās 120 riteņbraucēji.)

Var jau nosaukt vēl daudz citu pasākumu 
– ziedu svētki, E.Dārziņa dienu koncerts, UN 
vēl un vēl... Tas ir kā pierādījums , ka Jaun-
piebalgā tomēr dzīve ir aktīva.

 Ceru, ka sabiedrība būs aktīva, izvēloties 
Jaunpiebalgas “Gada cilvēka” titulam savu 
kaimiņu, darbabiedru, paziņu, radu vai drau-
gu, kura nopelni atbilstu  goda titulam “Gada 
cilvēks – 2007”.

 Ar nožēlu jāatzīst, ka mūsu pagastā sama-
zinās aktīva interese par sportu, ko var spriest 
pēc pēdējiem vasaras Sporta svētkiem. Jācer 
gan, ka pa ziemu sporta zālē sportot gribētāju 
netrūks.

 Tā kā pagājušajā mācību gadā vienojāmies, 
pēc skolas un bērnu ieteikuma pirmdienās un 
ceturtdienās kursēs vakarā vēlais autobuss, 
ko pašvaldība finansē. Tātad skolēni pilnvēr-
tīgāk var izmantot piedāvātos fakultatīvos 
pulciņus, skolotāju piedāvātās konsultācijas 
un, protams, sporta zāli.

Uz piebaldzēnu jautājumiem atbildēja 
pagasta padomes priekšsēdētājs 

Laimi Šāvējs. 
Pierakstīja Zane Althabere 

Pagasta padomē

Nolēma:
1. Pieņemt iesniegto Saistošo noteikumu Nr.5 projektu “Grozījumi 

2007.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas pa-
gasta 2007.gada budžets”” (ar Saistošiem noteikumiem var iepazīties 
pagasta padomē katru darbdienu no plkst. 9.00 – 17.00).

2. Nodot vispārējai privatizācijai zemesgrāmatā ierakstītu dzīvoja-
mo māju „Imantas”, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu rajonā.

3. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 1 Drustu stacijas 51 km izsoles notei-
kumus.

4. Apstiprināt Piebalgas novada vokālistu konkursa „Piebalgas bal-
sis” nolikumu.

5. Apstiprināt velotūres “Pāri Piebalgas pakalniem” nolikumu.
6. Apstiprināt „Gada cilvēks” nolikumu.
7. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „No-

ras”, jo minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
funkciju pildīšanai.

8. Atļaut nekustamā īpašumā „Dārza Krūzes” izstrādāt projekta do-
kumentāciju dīķa būvniecībai.

9. Atļaut nekustamā īpašumā “Ligzdiņas”, izstrādāt projekta doku-
mentāciju pirts un saimniecības ēkas būvniecībai saskaņā ar Jaunpie-
balgas pagasta teritorijas plānojumu un  2002.gada 23.oktobrī apstip-
rinātiem “Apbūves noteikumiem”.

10. Piešķirt V. M. piederošam nekustamam īpašumam  ½ no dzī-
vojamās mājas nosaukumu “Lāci”, c. Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts, 
Cēsu rajons, LV – 4125.

11. Apstiprināt nekustamam īpašumam zemei un ēkām ar kadastra 
Nr. 4256 006 0246 adresi Gaujas iela 24, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 
pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

12. Precizēt Jaunpiebalgas pagasta padomei lietošanā piešķirtā ze-
mes gabala Stacijas iela 1, , platību saskaņā ar instrumentāli uzmērīto 
zemes robežu plānu – 0,1635 ha platībā.

13. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta padomei lietošanas tiesības 
uz zemes gabaliem: ceļš Em. Dārziņa iela – Sila Krūzes, ceļš Mazpu-
riņi – Kalna Variņi – Rempi, ceļš – krautuves ceļš.

14. A/S „Latvijas valsts meži”, plānotie meža ceļi „Gulbenes ceļš”, 
„Apsāju ceļš”, „Mostenes ceļš” un „Degļupsila ceļš” būvniecība nav 
pretrunā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojumu.

15. Noteikt SIA „Maz-Tenclavas”, smilts un smilts grants atradnei 
„Maz-Tenclavas” zemes gabalam 9,0 ha platībā jaunu zemes lietoša-
nas mērķi - ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (kods 0401).

16. Noteikt valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, grants 
karjeram „Austriņi” 1.5 ha platībā jaunu zemes lietošanas mērķi -  ie-
guves rūpniecība un karjeru izstrāde (kods 0401).

17. Noteikt nekustamam īpašumam „Mazdzirkstiņi” 0,75 ha platībā 
zemes lietošanas mērķi – piemājas saimniecība (kods 0102).

18. Reģistrēt zemesgrāmatā Jaunpiebalgas pagasta padomei piede-
rošos īpašumu - Stacijas iela 9D daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un 
zemi 1,0 ha platībā.

19. Ieskaitīt Jaunpiebalgas pagasta padomei lietošanā piešķirto ze-
mes gabalu ar kadastra Nr.4256 007 0128 – 3,8 ha platībā brīvajā 
– valstij piekrītošā zemē.

20. Finansiāli atbalstīt rollerslēpošanas un skrituļslidošanas sacen-

sības, kas notiks 2007. gada 16. septembrī, piešķirot Ls 200,00 (divi 
simti lati)  - sacensību organizēšanas izdevumu segšanai.

21. Finansiāli atbalstīt Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāju un 
skolas darbinieku pieredzes apmaiņas ekskursiju, kas veltīta Skolo-
tāju dienai, piešķirot Ls 100 (viens simts latu, 00 santīmi) apmērā, 
transporta izdevumu segšanai.

Apstiprināja sociālās komitejas ziņojumu, kurā tika piešķirti: 
1. ārkārtas situācijas pabalstu;
2. krīzes situācijas pabalstu; 
3. pabalsta piešķiršanu pensionārei dzīves 90 un vairāk gadu jubi-

lejā.

Turpinās parakstu vākšana likuma „Par valsts pensijām” grozījuma 
ierosināšanai. Nepieciešams savākt pie notāra vai pagastu bāriņtiesās 
apstiprinātu ne mazāk kā 10 000 pilsoņu parakstu, kas dos neatgrieze-
nisku iespēju ierosināt tautas nobalsošanu par šo likumprojektu. 

Liekas, ka sniedzām visiem un visur pilnīgi pietiekošu informāciju, 
kā rīkoties un ko tas dos.. Mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ka Saei-
ma varētu šādu likumu nepieņems un akcija nav vērsta uz to. Šis ir 
cits, oriģināls gadījums. 10 000 pilsoņu parakstu mums dos tiesības 
izmantot Satversmes 64.pantā tautai  noteiktais likumdošanas tiesī-
bas ne tikai ierosināt likumu, bet arī par to nobalsot, to pieņemt. Un 
Satversmes 79.panta 2.daļa nosaka, ka „tautas nobalsošanai nodotais 
likuma projekts ir pieņemts, ja balsotāju skaits ir vismaz puse no pē-
dējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un ja vairākums 
ir balsojis par likuma projekta pieņemšanu”.

 Ceru, ka pārliecināju, ka pati tauta var pieņemt likumu, no  
Saeimas šoreiz nekādu labvēlību nav jāgaida  

Jau ir saskaitīti vairāk kā 5000 parakstu, bet liels daudzums gaida 
reģistrāciju. Arī no rajonu darba grupām, kas vāc parakstus, sola pa-
rakstu pieplūdumu. Plānojam tos savākt līdz 15.oktobrim, bet ja pie-
trūks, darbu turpināsim kaut vai 12 mēnešus, līdz 2008.gada Jāņiem. 
Pašlaik precīzi grūti pateikt, kad sasniegsim šo nepieciešamo mini-
mumu, tādēļ parakstu vākšanas tempu nedrīkst samazināt. Kad būs 
pietiekams daudzums, savlaicīgi informēsim katru bāriņtiesu, katru 
notāru un masu medijus.

 Jo ātrāk savāksim, jo ātrāk virzīsies likumprojekta pieņemšana un  
ātrāk saņemsim pensijas palielinājumu. Gaidīt mums nav laika, cenas 
aug kā sēnes pēc lietus. Esiet atsaucīgi  tās ir jūsu tiesības pašiem 
lemt pensijas paaugstinājumu, neprasot ne valdības, ne Saeimas 
žēlsirdību. 

Atgādinām, ka parakstus pēc to apliecināšanas grupā vai atsevišķi 
jānosūta pa pastu  vai jāatved personīgi  uz Rīgu, Darba grupas birojā, 
kura izvietojusies advokātu birojā,  Brīvības ielā 167, LV-1012 vai 
Jānim Kleinbergam, Nometņu ielā 32-9, LV -1002. Informācija pa 
tālr. 67379537, 67613240 vai 29435580.

Darba grupa: Jānis Leja, Jānis Kleinbergs, Klementijs Rancāns 
Rīgā, 12.09.07.

2007. gada 10. septembra pagasta 
padomes sēdē

Likumu pieņems tauta, 
nevis Saeima
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Pieteikums Jaunpiebalgas pagasta „Gada cilvēks 2007” nominācijai 

Vārds........................................Uzvārds....................................Adrese..................................

Pamatojums..........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(īsi jāraksturo, kādai nominācijai un kāpēc izvirzāt šo cilvēku)

Pieteicējs.......................................................................................(vārds, uzvārds vai grupa)

Paraksti................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................(ar vārda un uzvārda atšifrējumu)   

Pieteikums

Nolikums

Organizētājs
Jaunpiebalgas pagasta padome Gaujas iela 4, Jaunpiebalgā, 

Cēsu raj., reģ. nr. 90000031033
Mērķi:
1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā iz-

virzītajās nominācijās.
2. Dot stimulu ikvienam piedalīties pagasta tālākā attīstībā.
3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
4. Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus.
5. Godināt pagasta attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.
Nomināciju pretendenti
Ikviens bijušais un esošais jaunpiebaldzēns, kuru nomināci-

jai izvirzījis darba kolektīvs, domubiedru grupa vai individuā- 
lais pieteicējs.

Nominācijas:
1. Lauksaimniecībā
2. Ražošanā
3. Izglītībā un kultūrā
4. Valsts un sabiedriskajā jomā
5. Uzņēmējdarbībā
6. Apkalpojošajā sfērā (medicīna, tirdzniecība, pakalpojumu 

sniegšana).

Nolikums nominācijai „Gada cilvēks”
Pretendentu pieteikšana
Pieteikumu par pretendentu lūdz iesniegt pagasta padomes 

sekretārei, pasta nodaļā vai veikalā „Līva ML” izvietotajās 
kastītēs, līdz 30. oktobrim ieskaitot.

Darba kolektīvs, domubiedru grupa vai individuālais pietei-
cējs var izvirzīt vairākus pretendentus.

Pieteikumu izvērtēšana
Pieteikumus izvērtē Jaunpiebalgas pagasta padomes sēdē.
Nomināciju pretendentu izvērtēšanas komisijā piedalās visi 

pagasta padomes deputāti.
Nomināciju paziņošana un apbalvošana
Nominācijas paziņo novembra mēnesī „Avīze Piebaldzē-

niem” un apbalvo Latvij as Republikas proklamēšanas dienas 
svētku pasākumā.

Informācija: 4162440 (pagasta padomes sekretāre), 4162182 
(kultūras nams).

Pieteikuma anketas var saņemt pagasta padomē, kā arī no 
publikācijas „Avīzē Piebaldzēniem”.
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Notikumu hronika
Audzināšanas stundā skolēniem bija dota iespēja iepazīties 

ar glābšanas komandas aprīkojumu. Aigars Azacis demons-
trēja hidro tērpu tuvējā skolas dīķī, bet  priekšnieks Kaspars 
Dravants informēja par dažādiem negadījumiem Cēsu rajonā, 
Latvijā, un ko katrs cilvēks varētu darīt, lai nebūtu uguns un  
ūdensnelaimju, vēršot uzmanību uz to, ka katram jāmācās sevi 
sargāt. Ja nelaime notikusi, tad sniegt palīdzību pareizā veidā.

6. oktobrī rudens koncertā baznīcā uzstājās Jaunpiebalgas 

mūzikas skolas skolēni, bērnu koris  un vokālā grupa „Omnes” 
Aijas Kukules vadībā:  Klinta Āboliņa, Inga Pavalkoviča, Ag-
nese Vietniece, Lauma Makare, Matīss Elksnis, Sandra Briede, 
Zane Alksnīte, Emīls Rusovs. Par labu skanējumu rūpējās Ina 
Iļjučonoka, Ieva Damroze, Māra Vīksna, Aija Kukule, Ieva 
Mezīte, Inese Sarkane, Tālivaldis Narvils, Jānis Žagariņš.

Varējām ļauties, lai mūzika mūs atbrīvo no domām par ik-
dienas rūpēm. Un pasākuma kopā turētājas skolotājas Aijas 
Petrovskas teiktais „…kas dvēseli sien, lai ļautos mūzikas brī-
numu spēkam…” nostrādāja.

Nu jau par tradīciju kļuvis – Skolotāju dienu atzīmēt, dodo-
ties ekskursijā. Šoreiz apskatījām Rēzekni, Ludzu, Ciblu, Kār-
savu. Par tradīciju arī kļuvis tas, ka šo dienu organizē skolotājs 
Arnis Ratiņš. Kolektīvs saka paldies par šo dienu!

Tautskola. Sezona iesākta. Tautskolas vadītāja Valentīna 

Dolmane iepazīstina ar tēmām, ar nodarbību vadītājiem, skan 
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mūzika. Tas viss tā vienkārši un pierasti. Uzrakstīts melns uz 
balta. Tikai tie, kas piedalījās ar savu klātbūtni, varēja izjust 
pavadītā laika burvību, Valentīnas un ciemiņu teiktā un dzie-
dātā saturīgumu, tā arī liekot akcentus uz tēmām, kuras katram 
tuvākas. Sekosim reklāmai!

Šoreiz rolleru sacensībās uz augstākā pjedestāla uzkāpa 
Krista Krūmiņa.

Katrs jau sevi noteikti atpazīs. Panākumi aizvien pieaugs. To 
arī novēlam!

Jaunpiebalgas krājaizdevu sabiedrība dibināta 1908.gadā. 
Tā pastāvēja ar pārtraukumiem. Tieši pēc 90 gadiem – 1998.
gadā dibināja Zosēnos Krājaizdevu sabiedrību. Un nu jau ne ti-
kai „krāj” un „aizdod”, bet arī atpūšas, dalās pieredzē. Tādā sa-
iešanā biju klāt vasarā ar brīnišķīgiem cilvēkiem no Kandavas 
novada. Pasākuma noslēgums bija pie Dagmāras Seņakovas ar 
brīnišķīgu maltīti. Tajā saimniece pasniedza ne tikai aitu gaļas 
šmori, bet arī smaidu…

4. oktobrī vidusskolā atklāts bērnu un jauniešu atbalsta 
centrs. Atklāšanas lenti pārgrieza Jaunpiebalgas atklātā 
sabiedriskā fonda „Vidusskola” vadītāja Astrīda Knāķe, 
Izglītības un zinātnes ministres padomniece Ināra Ostrovska 
un Jaunpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimis 
Šāvējs. Atslēgas saņēma sociālā pedagoģe Alda Ozere, skolas 
psihologs Uldis Jumejs un veselības mācības skolotāja Daiga 
Rubene. Pirmās aktivitātes centrā organizēja veselības grupas 
aktīvisti. 

Pateicība Bērnu un ģimenes lietu ministrijai par finansiālu 
atbalstu centra izveidošanā. 

U.Logina, vidusskolas direktore

Skola

„Piebalga – Vidzemes sirds un serde,”- tā savu dzimteni dē-
vēja brāļi Kaudzītes.

Man Piebalga ir mīļa un vienmēr vislabākā, jo šeit ir manas 
mājas – Jaunpiebalga. Un daļēji arī Vecpiebalga. Man ir bijusi 
tā laime iepazīt abas šīs vietas, jo dzīvoju tieši starp Jaunpie-
balgu un Vecpiebalgu. 

Piebalga var lepoties ar savu lielo skaitu rakstnieku un kom-
ponistu, kā, piemēram, - brāļi Kaudzītes, Kārlis Skalbe, Antons 

Austriņš, Emīls Dārziņš, Kārlis Miesnieks un vēl daudzi citi.
Taču man vēsturiski visnozīmīgākās liekas ievērojamās vie-

tas un šejienes cilvēki un to raksturi, jo nevar noliegt – pie-
baldzēni ir lepna tauta – gan par sevi, gan par to, kas viņiem 
pieder.

  Kā pirmo no vietām varu minēt Grišku kalnu. Netālu no šī 
kalna redzamas Rīgas arhibīskapa pils drupas. Pili apjoza aiz-
sarggrāvji, kam ūdeni ņēma no blakus esošās Balgas upes.

Ļoti svarīga un vēsturiska vieta ir brāļu Kaudzīšu muzejs 
„Kalna Kaibēni”, kas ir vecākais memoriālais muzejs Latvijā. 
Pati šo muzeju apmeklēju nesen – šīs vasaras sākumā, tāpēc 
saglabājušās salīdzinoši svaigas atmiņas. „Kalna Kaibēni” at-
rodas ļoti augstā vietā. To varēja just, braucot uz muzeju. Ļoti 
interesanti bija pavērot, kā šīs mājas bijušas pārveidotas 19. gs. 
beigās pašu rakstnieku Eiropas apceļojumu iespaidā, jo tad šis 
stils Latvijā (tajā laikā) bija kaut kas jauns. Stikla veranda, sie-
nas skapji, parketa imitācija – tas viss dzīvojamo māju tuvina 
šveiciešu stilam.

Kārļa Skalbes muzejs ir „Saulrieti”, kas iekārtots dzejnieka 
vasaras mājā Incēnu kalnā.Ēkā ir pavards un skaists balkons ar 
skatu uz Taunu, - ezeru,  par kuru jūsmoja dzejnieks.

Dzīvoju kaimiņos „Jāņaskolai”- komponista Emīla Dārziņa 
muzejam. „Jāņaskolā” pirmais skolotājs bija Andžs Dārziņš 
– Emīla Dārziņa tēvs. No skolas pirmsākumiem palikušas tel-
pas, to izkārtojums, kur skolēniem bija virtuves gals un , tā 
sauktais, „mācāmais gals”- lielā klase. Tikai pāris gadus atpa-

Mans novads
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kaļ veica šādu muzeja iekārtojumu, interesenti var nodarbībās 
apgūt „bokstus”- lasīšanu, ticības mācību, - tā mazliet iejusties 
senajās mācīšanas metodēs. Nodarbības vada muzeja vadītāja 
Ieva Čaklā, dzejnieks Jānis Rokpelnis. Muzejā iekārtota telpa 
arī Jāņa Sudrabkalna piemiņai. 

Tā, apskatot Piebalgas ievērojamākās vietas, esam nonākuši 
jau netālu no Jaunpiebalgas centra, kur atrodas Mācītājmuiža. 
Saglabājušās tikai dažas ēkas un mācītāju kapi, kuros savus 
tuviniekus apbedīja mācītāju Kēlbrantu dzimta.

Un nu arī skola, kurā mācos, - Jaunpiebalgas vidusskola. Tās 
teritorijā arī Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs. Ekpozī-
cijas stāsta par piebaldzēnu nodarbošanos senāk un tagad, par 
draudzes skolu, par vairākām skolām, kuras nosauktas pirmo 
skolotāju vārdos (Pēterskola, Mārtiņskola, Jēkabskola), iekār-
totas vairākas dzīvojamās istabas ar skapjiem, gultām, saim-
nieciskiem priekšmetiem, kurus senāk lietoja piebaldzēni.  

Virzienā uz centru,– labajā pusē kalnā, Jaunpiebalgas 
Sv.Toma ev. lut. draudzes baznīca un Kārļa Zāles piemineklis 
Brīvības cīņās (1914-1921) kritušajiem draudzes locekļiem. 
Muižas krogs, kur šobrīd atrodas veikali. Krogus ēka ir viena 
no garākajām šāda veida celtnēm Vidzemē. Tikai no nostāstiem 
varam iztēloties, kā te saimniekoja komponista un rakstnieka 
Marģera Zariņa krustmāte - Dzinējkundze.

Visbeidzot Jaunpiebalgas muižas ēka. Senāk bijusi gan me-
dību pils grāfam Borisam Šeremtjevam, gan miertiesas nams, 
gan slimnīca. Pašlaik te ir pagasta padome, pasta nodaļa, bib-
liotēka, kafejnīca, bankas filiāle. Un cauri Jaunpiebalgai vijas 
līkumotā Gauja, kas it kā visu savieno. Savieno Vecpiebalgu 
ar Jaunpiebalgu. Slaveno Piebalgu – tādu to redzu es – lielu, 
skaistu, krāšņu jebkurā gadalaikā. Tādu to varat ieraudzīt arī 
jūs. 

Liene Misiņa, 11.kl.

Kaimiņam
Mīļo kaimiņ, kur tu steidzies
Rudenī, kad vakars vēls?
Gan jau darbus mājās paveiks
Mazāk nogurušais dēls.

Nāc un iedzer glāzi alus,
Tik un tā drīz gals mums nāks.
Bēniņos uz to sen gaida
Ķirmju sagrauzts zārka vāks.

Dzīve gāja smagi, grūti
Kolhozā, kur verga darbs.
Jādzied bija sveša dziesma,
Bieži jādzird vārds kāds skarbs.

Rudens
Pār Piebalgu nāk rudens miglu rīti,
Jau gaisā dzērvju klaigas dzirdēt var.
Un dārza stūrī rožu ziedus vēlos,
Pa naktīm baltā salna klusi skar.

Bet rozes alkst pēc jaukas atvasaras,
Pēc bites pēdējās, kas ziedos nāks.
Pēc kopēja, kam mīļas, vieglas rokas,
Pēc saules stara, kad tas sildīt sāks.

Un arī mēs tā alkstam atvasaras,
Kad agri sidrabs tumšos matos krīt.
Vēl ilgojamies mīļa, klusa vārda,
Jo nezinām, kas sagaidīs mūs rīt…

                                              Slēģu Jānis

IZM Pateicības raksts-
Laimai Kazerovskai – 1.klases skolotājai
Jolantai Glāzerei – latviešu valodas skolotājai
Cēsu rajona padomes Pateicības raksts-
Dacei Avotiņai- pirmsskolas skolotājai
Rutai Intenbergai – sākumskolas skolotājai
Cēsu rajona padomes Atzinības raksts-
Lāsmai Skutānei – deju skolotājai, uzveduma „Zilais putniņš” 

režisorei
Cēsu rajona padomes Izglītības pārvaldes Atzinības raksts-
Judītei Beķerei – sākumskolas skolotājai, logopēdei
Baibai Kalniņai- vizuālās mākslas skolotājai
„Draudzīgā Aicinājuma” fonda balvas –
 „Pūce” – Arnim Ratiņam – skolēnu projektu un zinātniski pēt-

niecisko darbu vadītājam
Cerību balva – Baibai Kalniņai par darbu vizuālās mākslas 

olimpiādē
Diploms- Ullai Loginai par izglītības darba vadīšanu
Balva „Gada skolotājs” –
Sandrai Strēlei par ieguldījumu Jaunpiebalgas izglītības iestāžu 

attīstībā
U.Logina, skolas direktore

Skolotāju dienā apbalvotie 
Jaunpiebalgas vidusskolas 

skolotāji:
4. oktobrī skolēni, skolotāji, darbinieki, uzņēmēji, pagasta un 

Cēsu rajona padomes , kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārstāvji bija liecinieki vidusskolas jaunās piebūves atklāšanai. 
Pateicības vārdi tika celtniecības firmai „CelTik” ( vadītājs Jānis 
Gruntmanis), a/s „Pilsētprojekts” grupai un projekta autoram Vi-
tālijam Fjodorovam, pagasta padomes priekšsēdētājam Laimim 
Šāvējam. Viņi arī pārgrieza atklāšanas lenti, gabaliņu no tās atstā-
jot skolas vēsturei. 

Piebūvē ir fizikas- ķīmijas kabinets un darbmācības kabineti, 
kas bija ļoti nepieciešami, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību dar-
bu. Jauno kabinetu atslēgas svinīgi saņēma mājturības skolotāja 
Maija Apsīte, darbmācības skolotājs Valdis Gansons, fizikas sko-
lotāja Liene Lorence, ķīmijas skolotājs Arnis Ratiņš. Celtniecības 
gaitā pārveidota arī skolas bibliotēka. Tagad tik jācer, ka 2008. 
gadā Eiropas fondu projektā skola saņems arī mācību līdzekļus fi-
zikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas mūsdienīgai mācīšanai.

Skolu sveica Izglītības un zinātnes ministres padomniece Inā-
ra Ostrovska, izglītības pārvaldes priekšsēdētājs Tālis Jaunzemis, 
celtnieki, projektētāji, uzņēmēji, absolventi. Dejoja 2.klases dejo-
tāji , dziedāja 6.klases zēnu ansamblis, projekta „Dialogs Eiropā” 
Velsas grupa, muzicēja 8.b klases skolniece Sandra Briede.

Ulla Logina, vidusskolas direktore 

Pārmaiņas turpinās

Tagad pašam savas mājas,
Sava zeme, sava kūts.
Tikai trīcēt sāk jau rokas,
Jāstiklo, kad logam rūts.

Kājas stīvas, gaita lēna,
Pats ar neesi vairs sprauns.
Dzirkstis blāvā acu skatā,
Neuzšķiļ pat meitēns jauns.

Tāpēc, kaimiņ, nav kur steigties,
Vēl jau alus glāzēs līs.
Baudīsim šo atvasaru,
Gan jau zārks mūs pagaidīs.

                                 Slēģu Jānis



�

Konkurss

Šad tad saņemam gan elektroniskā veidā, gan pastā pa prie-
cīgai ziņai - kāda jauka, līdz šim nepublicēta informācija, bil-
de, dzejolis, kāds teksts…

Paldies visiem, kuri atbalsta „Avīzi Piebaldzēniem” rakstot.
Egita Zariņa, Velta Ciekurzne, „Slēģu Jānis”, kā sevi nosau-

cis Jānis Mājenieks, Anna Mackeviča… Ja labi pētītu izdotos 
numurus, šo sarakstu varētu turpināt. Bet ne šoreiz par to!

AICINĀM!
No 2007. gada 1.novembra līdz 2008. gada 1. novembrim uz 

aktīvu līdzdarbošanos.

No novembra līdz novembrim
GAIDĀM!
1. Interesantu fotogrāfiju (dabasskats, notikums, komiska 

situācija…), kuru vērts parādīt citiem.
2. Rakstu, dzejoli par tēmu („Mani satrauc…” „Es vēlos, 

lai…”  „Es atceros…”)

Kas zina, varbūt no šādas darbošanās pat tāds kā konkurss 
sanāktu…

Tāpēc lūdzam uz aploksnes norādīt atzīmi „Konkursam”.  
Redakcija

Sports

Absolūtais
vērtējums

Nr.
 

Uzvārds Vārds Dz.g. Komanda Grupa Rezultāts Vieta
grupā  

1 11 Tomsons Vilmārs 1967 Cēsis V35 1:47:20 1
2 14 Pakulis Jānis 1970 Cēsis V35 1:47:23 2
3 15 Bergs Emīls 1990 Cēsis VJ 1:47:25 1
4 1 Inka Uģis 1976 Jaunpiebalga V 1:47:31 1
5 2 Gailis Andis 1976 Valmiera V 1:47:37 2
6 17 Beitāns Kaspars 1969 Līči V35 1:49:54 3
7 4 Briedis Jānis 1951 Raiskums V50 1:54:39 1
8 6 Zeimalis Ojārs 1963 Zosēni V35 1:57:09 4
9 7 Serģis Kaspars 1971 Cēsis V35 2:05:05 5
10 5 Āboliņš Jānis 1967 Drusti V35 2:05:39 6
11 16 Gruduls Ivars 1963 Madona V35 2:05:41 7
12 8 Serģis Kaspars(juniors) 1992 Cēsis VJ 2:08:33 2
13 3 Skrūzmanis Daniels 1993 Līvāni VZ 2:18:11 1
14 9 Levitass Juris 1959 Priekuļi V35 2:23:07 8
15 13 Eglītis Miks 1990 Cēsis VJ 2:26:31 3
16 10 Kalvis Vilnis 1974 Zosēni V 2:29:55 3
 12 Klētnieks Jānis 1988 Priekuļi V izstājās  

 
Tautas klase
 
Absolūtais
vērtējums

Nr.
 

Uzvārds
 

Vārds
 

Dz.g.
 

Komanda
 

Grupa
 

Rezultāts
 

Vieta
grupā

1 229 Petaks Normunds 1965 Cēsis V35 0:51:27 1
2 217 Tomsons Rihards 1991 Cēsis VJ 0:51:28 1
3 235 Zvirgzdiņš Uģis 1990 Smiltene VJ 0:51:30 2
4 203 Nete Sandis 1972 Cēsis V35 0:51:39 2
5 207 Ābelītis Arnis 1956 Cēsis V35 0:53:27 3
6 158 Gercāns Sandris 1973 Valmiera V 0:53:28 1
7 195 Laizāns Toms 1992 Jaunpiebalga VJ 0:54:10 3
8 251 Pāvuls Patriks 1993 Ķekava VZ 0:55:32 1
9 154 Sinka Imants 1966 Ranka V35 0:55:49 4
10 232 Sniedze Aivars 1951 Cēsis V50 0:55:49 1
11 204 Heiselis Sandis 1981 Jaunpiebalga V 0:56:36 2
12 153 Leimenis Jānis 1969 Cesvaine V35 0:57:15 5
13 152 Pūpols Andžs 1993 Jaunpiebalga VZ 0:57:48 2
14 216 Gruzde Egils 1963 Veselava V35 0:58:52 6
15 250 Lorencs Jānis 1960 Talsi V35 0:58:54 7
16 192 Leitēne Laima 1992 Mālpils SJ 0:58:56 1

Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”
Sporta klase



�

17 213 Sproģis Jānis 1981 Jaunpiebalga V 0:58:56 3
18 191 Dravants Andis 1965 Zosēni V35 0:58:56 8
19 193 Liedskalniņš Askolds 1967 Jaunpiebalga V35 0:58:59 9
20 166 Petrovska Linda 1992 Drusti SJ 1:00:57 2
21 231 Kude Vilnis 1944 Priekuļi V50 1:00:59 2
22 228 Bergs Juris 1938 Cēsis V50 1:01:23 3
23 222 Vancāns Pēteris 1954 Šķilbēni V50 1:01:28 4
24 212 Ozoliņš Selvijs 1993 Vecpiebalga VZ 1:01:29 3
25 209 Cīrulis Valdis 1975 Vecpiebalga V 1:01:45 4
26 167 Petrovskis Norberts 1965 Drusti V35 1:01:45 10
27 223 Apšenieks Ēriks 1953 Balvi V50 1:02:01 5
28 252 Beķeris Jānis 1989 Jaunpiebalga V 1:02:04 5
29 239 Bergs Uldis 1968 Cēsis V35 1:02:10 11
30 189 Vīksna Jānis 1955 Līgatne V50 1:02:10 6
31 160 Markuss Māris 1970 Jaunpiebalga V35 1:02:15 12
32 240 Misiņš Pēteris 1989 Jaunpiebalga V 1:02:32 6
33 164 Kļaviņš Sandijs 1993 Drusti VZ 1:03:04 4
34 208 Ābelītis Matīss 1991 Cēsis VJ 1:03:05 4
35 205 Smilgins Mārtiņš 1991 Jaunpiebalga VJ 1:03:49 5
36 201 Lūsa Daumants 1992 Jaunpiebalga VJ 1:03:49 6
37 211 Zvejniens Gatis 1993 Vecpiebalga VZ 1:07:50 5
38 156 Uburģis Mikus 1987 Rīga V 1:07:55 7
39 238 Alksnītis Edžus 1990 Jaunpiebalga VJ 1:07:58 7
40 185 Āboliņš Armands 1988 Drusti V 1:09:57 8
41 210 Cīrulis Aivis 1973 Vecpiebalga V 1:10:13 9
42 236 Kilups Māris 1970 Rīga V35 1:11:11 13
43 188 Skrūzmanis Dainis 1970 Līvāni V35 1:11:18 14
44 169 Rozentāls Jānis 1986 Jaunpiebalga V 1:11:48 10
45 202 Eglītis Viesturs 1994 Jaunpiebalga VZ 1:12:27 6
46 244 Dūmiņš Dāvis 1995 Vecpiebalga VZ 1:13:24 7
47 177 Zvēriņš Artūrs 1994 Drusti VZ 1:13:26 8
48 159 Markuss Mairis 1994 Jaunpiebalga VZ 1:13:37 9
49 243 Grīvāns Andris 1960 Jaunpiebalga V35 1:13:39 15
50 174 Grāvelsiņš Edgars 1993 Drusti VZ 1:14:09 10
51 157 Uburģis Valdis 1953 Rīga V50 1:15:24 7
52 253 Gaujers Artis 1977 Rīga V 1:15:28 11
53 227 Johansons Nils 1976 Jaunpiebalga V 1:15:55 12
54 225 Osis Valters 1991 Jaunpiebalga VJ 1:16:10 8
55 221 Grauze Kristers 1992 Jaunpiebalga VJ 1:16:13 9
56 233 Druva-Druvaskalne Iveta 1967 Cēsis S35 1:16:50 1
57 171 Skoboļevs Dainis 1993 Drusti VZ 1:17:12 11
58 170 Grīnbergs Toms 1993 Drusti VZ 1:17:29 12
59 173 Āboliņa Aiga 1995 Drusti SM 1:17:37 1
60 168 Petrovskis Mārtiņš 1995 Drusti VZ 1:17:37 13
61 245 Heiselis Māris 1990 Jaunpiebalga VJ 1:19:15 10
62 194 Vīķelis Justs 1995 Jaunpiebalga VZ 1:20:02 14
63 242 Grīvāne Madara 1992 Jaunpiebalga SJ 1:20:04 3
64 246 Žoluds Rolands 1985 Mārsnēni V 1:20:23 13
65 187 Skoboļeva Kristiāna 1995 Drusti SM 1:21:16 2
66 199 Alksnīte Liene 1992 Jaunpiebalga SJ 1:21:54 4
67 151 Sinka Linda 1993 Ranka SM 1:22:12 3
68 248 Pavalkovičs Jānis 1990 Jaunpiebalga VJ 1:22:23 11
69 198 Althabere Zelda 1992 Jaunpiebalga SJ 1:22:54 5
70 175 Golubovs Kristaps 1993 Drusti VZ 1:23:04 15
71 234 Šļara Agita 1972 Sigulda S35 1:23:16 2
72 226 Kalniņš Rūdolfs 1993 Jaunpiebalga VZ 1:23:21 16
73 182 Strelkova Dace 1992 Drusti SJ 1:23:42 6
74 179 Dmitruks Artūrs 1994 Drusti VZ 1:23:56 17
75 178 Ļūļēns Edijs 1994 Drusti VZ 1:24:25 18
76 247 Logins Dāvis 1990 Jaunpiebalga VJ 1:24:57 12
77 206 Serģe Inga 1972 Cēsis S35 1:27:17 3
78 176 Zēbolde Madara 1996 Drusti SM 1:27:17 4
79 196 Alksnīte Lāsma 1993 Jaunpiebalga SM 1:27:17 5
80 180 Salenieks Māris 1994 Drusti VZ 1:29:37 19
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81 161 Grīnbergs Atis 1994 Jaunpiebalga VZ 1:29:40 20
82 241 Upmalis Jānis 1949 Jaunpiebalga V50 1:30:37 8
83 237 Bite Zane 1990 Jaunpiebalga SJ 1:31:37 7
84 200 Kārkliņa Madara 1992 Jaunpiebalga SJ 1:34:28 8
85 219 Žuravļovs Ivo 1995 Jaunpiebalga VZ 1:34:34 21
86 163 Inka Ojārs 1943 Jaunpiebalga V50 1:35:51 9
87 162 Grīnbergs Sandis 1996 Jaunpiebalga VZ 1:39:13 22
88 249 Zariņa Ilze 1964 Jaunpiebalga S35 1:39:52 4
89 218 Pūpola Juta 1995 Jaunpiebalga SM 1:40:00 6
90 197 Alksnīte Līga 1994 Jaunpiebalga SM 1:40:25 7
91 220 Dievbērna Inga 1971 Drabeši S35 1:41:02 5
92 214 Lēģere Laura 1995 Jaunpiebalga SM 1:42:08 8
93 215 Kurzemniece Līna 1995 Jaunpiebalga SM 1:42:08 9
94 184 Musijenko Signe 1992 Drusti SJ 1:47:18 9
95 165 Ļeonovs Edgars 1992 Drusti VJ 1:47:46 13
96 183 Ozola Linda 1992 Drusti SJ 1:47:49 10
97 224 Ose Lauma 1989 Jaunpiebalga S 1:53:08 1
98 190 Skrūzmane Beāta 1967 Līvāni S35 1:58:41 6
99 181 Venediktova Liene 1994 Drusti SM 2:05:47 10
100 172 Āboliņa Dārta 1999 Drusti SM 2:11:51 11
101 186 Seržāne Amanda 1996 Drusti SM 2:18:52 12
 155 Gedrovics Ārijs 1965 Rīga V35   

     Pāri Piebalgas pakalniem 15.septembrī aizripojusi kārtējā 
velotūre – 6.reizē ar 119 dalībniekiem tautas un sporta klasē. 
Riteņbraucēju droši vien būtu bijis vairāk, ja ne lietainā diena, 
ja ne līdzīgas sacensības citur, jo katru gadu velo pasākumu 
kalendārs paliek arvien blīvāks. 
     Prieks, ka arī šogad dalībnieku vidū bija daudzi jaunpiebaldzēni 
un ar Jāņa Āboliņa iniciatīvu ieinteresēti drustēnieši. 
Sagadīšanās vai likumsakarība, ka tieši Aiga Āboliņa izlozē 
varēja gavilēt, saņemot no „Strazdu Gravas” pārstāvja Artūra 
Rutka galveno balvu – velosipēdu! Paldies Uldim Gravam un 
Uģim Strazdiņam par iespēju katrai velotūrei Piebalgā piešķirt 
tādu košu noslēguma akcentu!
     Pateicos par dāsnumu, piešķirot balvu fondā savu produkciju 
„Wenden Furniture” (Normunds Brēmers, Madara Intenberga)! 
Paldies par finansiālu, gan materiālu atbalstu, kuru sniedza 
Cēsu rajona padome (Andris Neimanis), „Elektro AG” (Andris 
Cekuls), „Raunas ceplis” (Edmunds Cinis), „Piebalgas alus” 
(Ināra un Jānis Dūklavi, Pēteris Micāns), „Cēsu Alus” (Eva 
Sietiņsone, Evita Eriksone), apdrošināšanas akciju sabiedrība 
„Balva” (Ļubova Kaida), žurnāls „Mans Īpašums” (Jānis 
Mozulis), kafejnīca „Kāpnes” (Maruta un Vilis Līviņi, Sigita 

Vanaga), veikals „Sava puķe” (Līga Jansone), veikals „Ķencis” 
(Armands Kalnups), Inga Kalniņa un Jaunpiebalgas makslas 
skola!
     Lai velotūre sekmīgi norisinātos, vajadzīga pagasta 
padomes ieinteresētība un vadība,  kā arī saskaņots tiesnešu, 
sekretariāta un citu funkciju veicēju atbildīgs darbs. Pateicos 
tiesnešu brigādei – Jānim Akmentiņam, Vitālijam Skrebelim, 
Valdim Gansonam, Intim Skoboļevam, Sarmītei Vlodarei, 
Baibai Kalniņai, Līgai Ābelniecei, sekretariātam – Artim 
Beķerim, Zintai Arahovskai, Jurim Pīčam, Anitai Auziņai, 
Vēsmai Johansonei, Zanei Althaberei, policistiem Viesturam 
Melbārdim, Ritvaram Krūmiņam, Pēterim Birkenfeldam, arī 
Eduardam Vīķelim (tehniskā palīdzība), Baibai Laukubriedei 
(medicīniskā palīdzība), informatoram Indulim Caucim, Jurim 
Rozentālam (skaņa), Jānim Smilginam (video).
     Līdz nākamajai velotūrei! Un lai „melns kaķis nepārskrien 
ceļu” tiem potenciālajiem dalībniekiem, kuri gribēja startēt, 
bet šoreiz dažādu iemeslu dēļ nevarēja!

Velotūres rīkotāju vārdā -
Egils Johansons   
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Ja visu vai kaut daļu no turpmāk klāstītā vari attiecināt uz 
sevi, tas nozīmē vienīgi to, ka jaunība beigusies un sākusies 
pieauguša cilvēka sūrā ikdiena...

* Nodarbošanās ar seksu divguļamā gultā kļuvusi diezgan 
ierasta.

* Tavā ledusskapī pārtikas ir vairāk nekā alus.
* Pulksten 6 ir laiks, kad tu celies, nevis ej gulēt.
* Tu skaties laika prognozi.
* Tevi biežāk uzrunā ar Jūs, un tas tev ne visai patīk.
* Tavi draugi precas un šķiras, nevis satiekas un pašķiras.
* Tavas brīvdienas sarukušas no 130 līdz 30 dienām.
* Džinsi un svīteris vairs nenozīmē, ka esi uzposies.
* Tas esi tu, kurš zvana policijai, kad «nolādētie» pusaudži 

aiz sienas klausās pārāk skaļu mūziku.
* Gados vecāki radinieki nejūtas neērti, kad tavā klātbūtnē 

joko par seksu.
* Tu nezini, cikos slēdz «McDonald’s» ēstuvi.
* Savu suni tu baro, ievērojot zinātnisku diētu, nevis ar 

«makdonalda» paliekām.
* Iesnaušanās klubkrēslā izraisa sāpes mugurā.

Uz sevi!?
* Pēc pusdienām tu vairs neguli līdz sešiem vakarā.
* Vakariņas un kino apmeklējums jau ir tikšanās, nevis solis 

uz TO.
* Vistu spārniņu graušana lielā daudzumā izraisa kuņģa dar-

bības traucējumus, nevis apmierina izsalkumu.
* Aptiekā tu iegādājies ibuprofēnu un analgīnu, nevis prezer-

vatīvus un grūtniecības testus.
* Pudele par minimālu cenu — tā vairs nav «kārtīga iedzer-

šana».
* Tu ēd to, kas paredzēts brokastīs, laikā, kad cilvēki ēd bro-

kastis.
* Vārdus «es vienkārši vairs nevaru dzert tik daudz kā ag-

rāk» nomainījuši vārdi «šodien es vairs nedzeru».
* 90 procentus laika, ko tu pavadi pie datora, patiešām aiz-

ņem darbs.
* Lai ietaupītu naudu, pirms došanās uz bāru tu mājās vairs 

neiedzer.
* Tu izlasīji šo sarakstu, cenšoties atrast punktu, kas tev ne-

atbilst!
Anna Mackeviča

Pateicība

Jaunpiebalgas ev. lut draudze saka paldies par palīdzību ru-
dens koncerta sarīkošanā:

– pagasta pašvaldībai;
– SIA „Rankas Piens” par garšīgajām veltēm;
– mākslas un mūzikas skolas skolēniem un skolotājiem;
– individuālajiem ziedotājiem.

Atgādinājums

* nepilngadīgajiem nav atļauts atrasties ārpus mājas bez ve-
cākiem pēc plkst. 23.00;

* skolēniem nav atļauts atstāt skolas teritoriju no plkst. 8.30 
līdz stundu beigām (bez vecāku vai skolotāju atļaujas);

* skolēniem, kuri neēd kopgaldā, jāņem līdzi savs ēdiens, ko 
ēst pusdienu starpbrīdī skolas ēdamtelpā;

* nepieciešami maiņas apavi skolā, jo uz sporta zāli vairs 
nav jāiet pa āru- ir uzcelta piebūve;

* smēķēšana ir kaitīga veselībai, nepilngadīgajiem ir aiz-
liegts smēķēt, bet bērniem ir nauda cigarešu iegādei;

* ir nepieciešamas gan auto vai moto vadītāja tiesības auto, 
motociklu, mopēdu, velosipēdu lietošanai.

Direktore U.Logina

ATGĀDINĀJUMS VECĀKIEM  
BĒRNU DROŠĪBAI  UN  

VESELĪBAI

Afiša

03.11.plkst. 19.00
Piebalgas novada vokālistu konkurss 

„Piebalgas balsis”.
Balle - groziņvakars
10.11.plkst. 22.00

diskotēka “Fanu klubs”( Valmiera)
11.11.plkst. 19.00

Lāčplēša dienai veltīts gājiens, koncerts 
baznīcā

16.11.plkst. 19.00
Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai veltīts koncerts,
 Jaunpiebalgas „Gada cilvēks 2007” 

apbalvošana.
Balle - groziņvakars

Pasākumi novembrī
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Apsveikums

60 Aija Klapare 11.11.1947. Lejas Spundēni
Mārīte Krasovska 23.11.1947. Emīla Dārziņa iela 7
Dzintars Veinbergs 12.11.1947. Gaujas iela 24

65 Laimons Roberts Kušķis 19.11.1942. Tīrumskubiņi
80 Valentīne Bērziņa 27.11.1927. Kalna Madaras

Jānis Drulle 25.11.1927. Meža Pūķi
Elza Misiņa 05.11.1927. Meža Naukšēni
Zelma Pētersone 10.11.1927. Dārza iela 1

85 Ilga Stangaine 10.11.1922. Gaujas iela 48B-2
95 Elza Bite 15.11.1912. Bites

Priecājies par dzīves mazajām svētībām! Kādu dienu tu at-
skatīsies atpakaļ un sapratīsi, ka tās ir bijušas vislielākās.

Sveicam novembra jubilārus!

Paziņojumi
26. oktobrī plkst. 10.00 Jaunpiebalgas pagasta 

telpās- Gaujas ielā 4 būvniecības jautājumos kon-
sultēs Cēsu rajona būvvaldes arhitekts Juris Jau-
nozols.

Sniedz juridiskās konsultācijas pārstāvības tiesās 
pēc iepriekšēja  pieraksta Jaunpiebalgas pagasta pa-
domes telpās, Gaujas ielā 4 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā pirmdienā. Zv.advokāte palīdze Linda OSE, 
tālrunis 26005904.

Pārdod: 
Klavieres. Interesentus zvanīt Zandai- 26455614;
velosipēdu (vācu) ar 6 ātrumiem. Labā kārtībā. 

Tālr. 27064139 vai 27030775.

Aicinu uz solārija apmeklējumiem Jaunpiebalgas 
vidusskolas sporta zālē. 

1 minūte solārija – Ls 0,30. Solārija pakalpojums 
– katra 5. reize bezmaksas. Var pieteikties uz rudens- 
ziemas ārstnieciskās masāžas kursu. 

Vienu reizi mēnesī varat pieteikties uz Jumeiko ma-
sāžu un masāžu ar bankām.

Šīs masāžas veiks sertificēta masiere Daina Greble 
atpūtas mājā – pirtī „Pūliņi”. Interesentus pieteikties 
pie Ineses pa tālr. 29363570. 

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

 e-pasts biblio@jvdc.edu.lv    Mājas lapas adrese http://www.jaunpiebalga.lv
Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.

Un atmiņas ziedēs ap tevi
baltas kā ābeles. (Ā. Elksne)

Uz Balto kalnu aizgājusi 
Nadežda Avdoško 88 gadu vecumā. 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Mūžībā aizgājusi ANASTASIJA SMIRNOVA - pati 
ilggadējākā darbiniece Jaunpiebalgas septiņgadīgajā 
skolā ar krievu mācību valodu. Pēc tās pievienošanas 
Jaunpiebalgas vidusskolai 1962.gadā strādāja par 
tehnisko darbinieci internāta ēkā, kur mācījās 1.- 4. klašu 
skolēni ar krievu mācību valodu. 

Darbs bija fiziski smags: telpu kopšana divos stāvos 
ēkā bez ūdensvada un kanalizācijas, daudzās krāsnis 
kurināšanai. 

Visus darbus veica ar lielu pienākuma apziņu, vienmēr 
savaldīga, kulturāla, prasīga pret skolēniem. 

Par nevainojamu darbu 1970.gadā apbalvota ar 
medaļu.

A.Smirnovas vārds ierakstīts skolas vēsturē. Minēta 
skolas 50. gadadienai veltītajā grāmatā kā skolas darbam 
uzticīgākā darbiniece.

Bija drošs atbalsts un palīgs krievu plūsmas skolotājām 
darbā ar skolēniem.

Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem, pavadot aizgājēju smiltainē – Ulbrokas 
kapsētā 2007. gada 16. oktobrī.

Nekrologs Ar 2007. gada 15. oktobri „Centra kaltēs”, Jaunpiebalgā 
darbu uzsāk „FENDT” IK.

Mēs piedāvājam: vieglo automašīnu ritošās daļas un mo-
tora remontu.

 Riepas jaunas, atjaunotas lietotas.
 Riepu montāžu, remontu un balansēšanu.
 Traktora riepas.
 MANN filtrus.
 TOTAL un STATOIL eļļas – visa veida tehnikai.
 FENDT traktoru remontu un rezerves daļas.
Informācija pa tālruni – 26519894.

Vetārste Anna Mačkeviča gaidīs Jūsu zvanus 3.,4. un 17., 
18.novembrī.

 Tālrunis -29409709

Pārdod apsēklotu telīti (Latvijas Brūnā), atnesīsies aprīlī. 
Interesēties pa  tālruni 4100289

Sludinājumi


