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Nr. 10 (123) 2007. gada novembris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem Piebaldzēniem
 Ja novembrī daudz saulainu dienu, tad nākamā pavasarī agri jāsēj.
 Ja novembris auksts, tad marts silts.
 Ja novembrī snieg un stipri salst, tad gaidāms bagāts gads.
 Ja 20. novembrī visi koki ir apledojuši, tad 20. maijā jāsēj lini.
 Gaiša vakarzvaigzne novembrī sludina labu gadu.
 Ja novembrī spožas zvaigznes, tad gaidāms sals.
 Novembrī jāizcērt krūmi un jāizlauž celmi.
 Jaunie koki ar skujām un salmiem jāapklāj.
 Pirms stipra sala iestāšanās jāgriež ķiršu, plūmju un augļu koku potzari.
 Ja novembrī ūdeņi ceļas, tad nākamā gadā būs slapja vasara.

Novembris

2. decembris – 1. Advente.
7. decembris – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā ko-

munistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.
9. decembris – 2. Advente.
10. decembris -  Cilvēktiesību diena.
16. decembris – 3. Advente.
22. decembris – Ziemas sākums, Saule ieiet Mežāža zīmē.
23. decembris – 4. Advente.
24. decembris – Svētvakars (Bluķa vakars).
25. decembris – 1. Ziemassvētki.
26. decembris – 2. Ziemassvētki.
31. decembris – Vecgada diena.

Decembris – Vilku mēnesis

Skorpions
(24.10. – 22.11.)

Strēlnieks
(23.11. – 21.12.)

Es skatos uz Latvijas karogu. Sarkans, ar baltu šķelts. 
Sarkans ir demokrātija, balts ir tautas skaidrā sirds, gudrība un gars. 
Vai tas nav visu cīņu skaistākais panākums, kuru laiks uznesis tik augstu?

( K.Skalbe)

Skaidru sirdi, gudrību un tautas garu mums saglabāt mūsu Latvijā, mūsu Jaunpiebalgā! 
Svētku reizē to atcerēties un ikdienā veikt 

mūsu pagasta ļaudīm un visiem Latvijā 
valsts proklamēšanas dienā – 

Jaunpiebalgas pagasta padome

ŠAJĀ NUMURĀ:
• „Gada cilvēks – 2007”
• vēstures lappuses 
• konkurss par skaistākām sētām noslēdzies
• skolēni Velsā
• baznīcas ziņas
• kultūras aktivitātes

Latvijas Valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā 16. novembrī 
Jaunpiebalgas pagasta nominācijas „Gada cilvēks 2007” saņems: 
Dzintra Bērziņa, Jānis Biezais, Vēsma Johansone, Dzintra Klapare, 
Gunta Leimane, Ulla Logina, Pēteris Micāns, Jānis Ozers, Mudīte Puķīte, 
Māra Vīksna.

Sveicot “Avīzes Piebaldzēniem” lasītājus 18. novembrī,
 novēlam visiem ne tik vien labu veselību, pārticību un labākus laikus, 

bet arī katru dienu padarīt vismaz vienu labu darbu sev, 
līdzcilvēkiem un Latvijai!

    Redakcija

Numura foto
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REDAKCIJAS SLEJA No vēstures albuma

Manā dārzā no vasaras krā-
sām palikušas vairs bronzas, 
purpura un zelta. Pašas dār-
gākās. Vienā naktī, vienā rītā 
vējš gandrīz tās visas gribēja 
notraukt, nodzēst šos košos 
rudens ugunskurus. 

Pāri mūsmāju jumtiem vai 
katru dienu devās gājputnu 
rindas un kāši. Varbūt sauca 
kādu dzērvi, ko vairs nesa-
saukt... Veļu ēnas klusēda-
mas vēl pēdējo reizi pārstai-
gāja pagalmus un aizslīdēja 
savā valstībā. 

Cik tuvu Piena ceļš! Cik 
tuvu sīkie zvaigžņu tūkstoši! 
Mānīgs spožums apžilbina 
acis, un plaukstas saritinās 
kabatās kā mazi kaķēni. Sals 
– šoruden pirmoreiz un tik 
trāpīgi! Laikam tieši tāpēc 
man pretī raudzījās lielas, sa-
stingušas mārtiņrozes acis... 
Bet Andrejdienā visi sapņi 
kļūstot par īstenību, ja vien 
kāds tajos atnāk un paņem 
tikko adītu cimdu pāri. 

Vēl pavisam nedaudz, un 
takas aizsnigs baltām pār-
slām. Bet, kamēr vēl debesis 
skaidras, jāpalūkojas, vai Va-
karzvaigzne spoža – tad visu 
gadu mājās svētība. 

Ir novembris. Lāčplēša 
diena. Latvijas 89.dzimšanas 
diena.          

Nekad nebeigšu domāt, kur 
toreiz cilvēki ņēma spēku, 
gaismu savai bākai visbais-
mīgākajās naktīs, visnegan-
tākajos brīžos?! Varbūt no 
domām par Brīvību, no mī-
lestības, no mūžā sastaptiem 
cilvēkiem, no draugiem, no 
atmiņām... Paliek vēlēšanās, 
kaut ikviens spētu mazu daļi-
ņu no šīs gaismas atstarot un 
mīlēt savu zemi tā, kā toreiz 
to mīlēja!  

Pāri rudenīgiem laukiem, 
cauri vakara miglai, zilai kā 
dūmi, domās sūtu jums vi-
siem sveicienus un laba vē-
lējumus.

    
 Zane Althabere  

Fotogrāfija no Ilgas Pabērzes fotoalbuma. Iespējams, ka kādam būtu komentārs vai 
kāds atpazīts šajā fotogrāfijā… Zvanīt - 26615072

Hermanis Jēpe 1911.gada 
15. augustā. Par atmiņu no 
karadienesta Pēterburgā. 

Antons Ontužāns (priekšplānā 1.no labās puses) 1939. gada 15. maijā. 
Riteņbraucēju rota parādē pie kāda pieminekļa Cēsīs.

2007. gadam drīz vien būs jāsaka ardievas. Pa-
domājiet, kas vissvarīgākais vai nozīmīgākais, 
jūsuprāt, noticis mūsu pagastā, novadā un valstī, 
arī pasaulē! Aicinām aizpildīt aptaujas anketu līdz 
5. decembrim un nogādāt Jaunpiebalgas pagasta 
padomē pie sekretāres vai iemest izvietotajās kas-
tītēs Līva ML vai pagasta padomes ēkā.

Izvēlies un izvērtē nozīmīgāko notikumu:
Jaunpiebalgā
*
*
*
Latvijā (arī Vidzemē, Cēsu rajonā)
*
*
*
PASAULĒ
*
*
*
Tā, kopā saliekot jūsu domas, mēs varētu no-

nākt pie secinājumiem, lai pilnveidotu un plānotu 
pagasta iedzīvotāju interesējošās jomas un darbī-
bas virzienus.

Paldies!
Pagasta padome 

APTAUJA  APTAUJA  APTAUJA
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Es, tu un viņš, un viņa – mēs visi esam daļa no Tevis, Latvija. 
Tu esi ar mums, un mēs ik dienas esam līdzās ar Tevi.

Bet tāda nu ir cilvēka esības īpatnība – allaž tiekties pretējā 
virzienā, neprotot novērtēt to, kas viņam piešķirts.

Kāpēc tik spītīgi vēlamies paši uz savas ādas izjust to, ko 
lieliski redzam savām acīm? Kāpēc braucam meklēt laimi uz 
svešām zemēm, ja labi redzam – tautieši, kas to jau izdarījuši, 
ir alojušies un laimi tā arī nav atraduši. Kāpēc vēl joprojām 
naivi ceram, ka laimi atradīsim naudā? Cik daudz naudas varam 
nopelnīt? Vai pietiekami, lai atmaksātu sāpju parādu dzimtenei 
par atņemto mīlestību, par tās dēlu (mūsu senču) savulaik izlie-
tajām asinīm?

Cilvēku, kuri kādreiz bija spiesti pamest Tēvzemi, dzimte-
nes ilgas... Kāpēc uz tām mēs esam akli?! Viņi būtu gatavi tik 

MANA LATVIJA

Tur, uz pasaules akmeņiem, nelielu kūkumu uzmetusi, sēž 
maza sievele. Pelēkais, darbā apvalkātais linu lakats apņem 
laika nesaudzēto, bet saules mīlēto seju. No klēpī saliktajām ro-
kām plūst svētums un miers kā pietvīkuša vasaras vakara migla 
kopā ar zemes elpu. Katrā ievalkāto pastalu rievā jaunu patvē-
rumu atraduši ikdienas izstaigāto taku smilšu graudiņi. Viņas 
āriene pauž cilvēcisku vienkāršību un patiesumu. Bet dvēsele 
sevī slēpj nenovērtējamus dārgumus.

Smalkiem līkumlīkumiem izlocīta sudraba kaklarota apvij 
tās dvēseli. Rota kā dzīvības pārpilni ūdens pilieni uz jūru gadu 
simteņiem aiznes tautas skumjas, laimi, trūkumu un pārpilnī-
bu.

Dvēseles kodolu, kā mātes veidots aizsargaplis bērnam, apvij 
gredzens ar teiksmām apvītu kaķaci. Nav tāda skaitļa, kas spē-
tu aprakstīt, cik daudzām ūdensrozēm tā ļāvusi savu skaistumu 
pasaulei rādīt.

“Lūk, mūsu sudrablietas – Ezers, upe un birzs.”
                                       (M. Zālīte)

Šķiet, ka par ekonomiskām tēmām „Avīzē Piebaldzēniem” 
vēl neesam rakstījuši. Varu brīnīties par izlasīto informāciju, ka 
Latvijā 100 000 objektiem trūkst izpildītāju, bet valstī ir bez-
darbs. Bet ne jau tikai šajos ciparos ir neizprotamas pretrunas. 
Šoreiz ne par to ir stāsts.

Pārrunājot 11. klasē dažādas ekonomiskās tēmas, nonācām 
pie secinājuma, ka ļoti liela nozīme biznesā ir oriģinālai idejai 
un iekļūšanai tirgū pirmajiem. Savukārt apdzīvotās vietās, kur 
nav liels iedzīvotāju skaits, atrast veiksmīgu biznesu ir daudz-
kārt grūtāk. Ir par ko padomāt arī pie mums!

Ieklausījos skolēnu domās, un, kas zina, varbūt kāda ideja 
noder pagastā kādam uzņēmīgam cilvēkam! 

Skolēnu ierosinājumi par trūkstošajām vajadzībām Jaunpieb-
algā: auto mazgātuve, veterinārā klīnika, jauniešu centrs ar kino 
un citām izklaidēm (pasākumi, bārs), trenažieri, peldbaseins, 
motociklu trase ar motociklu nomu, apģērbu veikals, lombards, 
krūmu un koku šķeldošanas cehs, apbedīšanas birojs, pastkas-
tīšu ierīkošana vairākās vietās pagasta teritorijā, parks ar bērnu 
rotaļu laukumu (šūpoles, karuseļi, strūklaka, batuts), maiznīca, 

Biznesa pasaulē uzvar stiprais

daudz atdot, lai tagad būtu mūsu vietā un Latviju varētu saukt 
par SAVU...

Būt laimīgam, manuprāt, nozīmē justies piederīgam, tādēļ 
varu teikt, ka Latvija – mana dzimtene, zeme, kurā sakņojas 
manas dzimtas ozols, kurā plūst manas tautas dzīvības un spēka 
strauti – ir mana laime. Savukārt mēs – latviešu tauta – esam 
Latvijas miesa un asinis, mūsu labie darbi – Latvijas sirdspuk-
sti.

Latvieši! Mums vienmēr der atcerēties, ka tauta bez zemes 
un zeme bez tautas ir tukšums, novērtēt tieši savas zemes neat-
kārtojamību, saskatīt tās vērtības ik vēja plūsmas trīsuļotā zāles 
stiebrā, sajust Latviju kā savu, lai tā mūžīgi dzīvotu, gaidītu 
atgriežamies un būtu mūsu īstā un vienīgā – Laimes zeme.

 Liene Šakina, 11. klase

Sīki, skanoši sudraba dzīpari veido mūžīgo rakstu jostu, kas 
dvēselei siltumu dod pret rudens vējiem. Ik vasaru, kad sau-
le ar mēnesi mainās, lakstīgala nepagurdama saldeni trallina, 
dzīpari sevī ieauž gan piepildītus, gan pusceļā apsīkušus mīlas 
romānus.

Tā sievele, nē, meitene jeb jaunkundze? Patiesībā viņas īsteno 
vecumu ir grūti atminēt. Tā ir mūsu Latvija, un viņas dvēsele –  
mēs, Latvijas tauta. Sudraba kaklarota – upe, gredzens – ezers, 
bet dzīpari – birzs. Interesanti, kas ir juvelieris šīm daiļajām un 
izsmalcināti vērtīgajām sudrablietām, kuras iedvesmo  māksli-
niekus, dzejniekus un komponistus, bet kuras mums vienkārši 
ir uzdāvātas... Tās elpo, dzīvo un cieš līdz ar mums, nevis, naivi 
atmirdzot veikala skatlogos, dveš metālisku vēsumu.

Mēs esam bagāti, tikai jāprot un jāmācās savu sudrabu no-
sargāt!

Evita Rusova,11. klase

interneta kafejnīca, šautuve ar citām aktivitātēm, māju būvnie-
cība, zooveikals, bankomāts… 

Ziņas apkopot palīdzēja 11. klases skolniece 
Madara Baidekalne,

V. J.
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Nolēma:
1. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu ar 2008.gada 1.janvāri 

katlumājai Br. Kaudzīšu 3A PAR VIENU Mwh Ls 28,40 (div-
desmit astoņi lati, 40 santīms) un PVN 5%, saskaņā ar likumu 
“Par pievienotās vērtības nodokli”, noteikt maksu par 1 m3 
ūdens uzsildīšanu Ls 2,40 (divi lati, 40 santīmi).

2. Apstiprināt neapbūvētā zemes gabala „Alksnājs”, Jaunpie-
balga, izsoles rezultātus.

3.  „Plūmītes”, c. Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, 
LV-4125, noteikt uzturēšanai nepieciešamo platību 0,75 ha pla-
tībā.

4. Piešķirt A. A., V. K., par pajām privatizētām ēkām un bū-
vēm, jaunu nosaukumu „Mazpentuļi”, c. Abrupe, Jaunpiebalgas 
pagasts, Cēsu rajons, LV-4125, noteikt uzturēšanai nepiecieša-
mo platību 1,23 ha platībā. 

5. Piešķirt J.R.A., V.K., par pajām privatizētām ēkām un bū-
vēm, jaunu nosaukumu „Lielpentuļi”, c. Abrupe, Jaunpiebalgas 
pagasts, Cēsu rajons, LV-4125, noteikt uzturēšanai nepiecieša-
mo platību 1,39 ha platībā. 

6. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpašumā „Ilzēni”, zemi par 39 %.
7. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpašumā „Sila Rempi 1”, 

zemi par 25 %.
8. Precizēt zemes gabala „Stalkas” platību saskaņā ar instru-

mentāli uzmērīto zemes robežu plānu – 1,54 ha platībā.
9. Precizēt zemes gabala „Krūzes” platību saskaņā ar instru-

mentāli uzmērīto zemes robežu plānu – 0,33 ha platībā.
10. Precizēt zemes gabala „Sermuļi” platību saskaņā ar instru-

mentāli uzmērīto zemes robežu plānu – 1,12 ha platībā.
11. Precizēt zemes gabala „Upes Rudgalvji” platību saskaņā 

Pagasta padomē

ar instrumentāli uzmērīto zemes robežu plānu – 2,01 ha platībā.
12. Precizēt zemes gabala  „Lejas Līčupji” platību saskaņā ar 

instrumentāli uzmērīto zemes robežu plānu – 1,94 ha platībā.
13. Noteikt pastāvīgā lietošanā piešķirtai zemei „Dārziņi” 1,0 

ha platībā jaunu zemes lietošanas mērķi – vienģimeņu dzīvoja-
mās mājas apbūve (kods 0601).

14. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „ Pūliņi” sadalīšanai, atdalot zemes gabalu 4,0 ha platībā 
ar nosaukumu „Tīruma Pūliņi”, c. Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 
pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

15. Atļaut sadalīt īpašumu „Vecjānēni”, atdalot zemes gaba-
lu  3,8 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu „Gravas Jānēni”, c. 
Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

16. Piešķirt par pajām privatizētai dzīvojamai mājai ar nosau-
kumu “Roci” jaunu nosaukumu “Dārza Roci”, c. Abrupe, Jaun-
piebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

17. Atļaut nekustamā īpašumā “Meža Viņķi” izstrādāt projekta 
dokumentāciju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un dīķu būv-
niecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 
2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

Apstiprināja sociālās komitejas ziņojumu, kurā tika piešķirti:
1. Pabalsti:
   1.1. GMI pabalstus;
   1.2. bērna piedzimšanas pabalsti; 
   1.3. krīzes situācijas pabalsti; 
   1.4. apbedīšanas pabalsts;
   1.5. pensionāriem dzīves 90 un vairāk gadu jubilejā; 
2. Rēķina atmaksa Cēsu rajona slimnīcai 
3. Trūcīgas ģimenes statusa piešķiršana

2007. gada 15. oktobra pagasta padomes sēdē

Apstiprināti 10.10.2005. (lēmums Nr.96, prot. Nr.12.)
Saistošie noteikumi Nr.3

“ Par Jaunpiebalgas pagasta sadzīves atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu, pārstrādi un noglabāšanu.” 

4.1. Ikviens zemes gabala īpašnieks (nomnieks), ēku  (būv-
ju) īpašnieks, nomnieks, (īrnieks) ir atbildīgs par atkritumu 
savākšanu un izvešanu no sava īpašuma, neatkarīgi no tā, vai 
šis īpašums ir vai nav reģistrēts nekustamā īpašuma reģistrā 
un viņam ir jāiekļaujas Jaunpiebalgas pašvaldības padomes at-
kritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu 
darbību, gan samaksu par veiktajiem pakalpojumiem.

Īsumā gribu raksturot, kādas ir atkritumu apsaimniekošanas 
problēmas pagastā.

Daudzi pagasta ēku, zemes, būvju īpašnieki, nomnieki 
nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA 
“ZAAO” (T.4281250). Rodas jautājums, kur tiek nogādāti sa-
ražotie atkritumi no vairākiem pagasta tirdzniecības uzņēmu-
miem, individuālo māju un zemju īpašumiem. Par izgāztuvēm 
pagastā tiek pārvērstas privāto mežu teritorijas, ceļmalas un 
pat Jaunpiebalgas kapsēta. No pašvaldības ielu, laukumu  no-
malēm mēnesī vidēji savācam 1,1m3 sadzīves atkritumu.

Pagasta iedzīvotāji ir pasīvi sadzīves atkritumu šķirošanā, kā 
rezultātā jūtami pieaug atkritumu daudzums esošajos kontei-
neros un  to  apsaimniekošanas izmaksas.

Šķirotos atkritumus pieņem atkritumu šķirošanas laukumā 

Vai dzīvosim sakoptā vidē?
Br. Kaudzīšu ielā 9 (pie ugunsdzēsējiem, tālr.4162101).

Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem jākontrolē konteineru iz-
mantošanas noteikumi Rūpniecības ielā 1, ziņojot noteikumu 
pārkāpēju uzvārdus vai autotransporta līdzekļu numurus Jaun-
piebalgas pagasta komunālajai saimniecībai (t.29182807).

Sākot  ar 2007.gada 15.novembri, pie šķiroto atkritumu sa-
vākšanas laukuma varēs nodot lielgabarīta ( dažāda veida ve-
cās mēbeles) atkritumus. Šis būs maksas pakalpojums. Uzzi-
ņas pa tālruni 4162104.

Jaunpiebalgā daudz tiek remontētas mājas, dzīvokļi un mai-
nīti jumta segumi, kā rezultātā rodas ievērojams daudzums 
būvgružu. Būvgružu savākšanu var pieteikt SIA “ZAAO” pa 
telefonu 4281250, pasūtot stikla šķiedras maisus, un, kad tie ir 
piepildīti, tos aizvedīs.

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā, komu-
nālā saimniecība piesaistīs Jaunpiebalgas pagasta padomes ad-
ministratīvo komiteju, lai pārbaudītu atkritumu apsaimnieko-
šanas saistošo noteikumu  ievērošanu Jaunpiebalgas pagastā.

 Tikai kopā strādājot, mēs dzīvosim sakoptā, skaistā Jaunpie-
balgā. Tikai, atmetot ikdienišķo vienaldzību, mēs varam mudi-
nāt mūsu līdzcilvēkus nepiedrazot, nepiemētāt, ne- pie- cū- kot 
mūsu pagastu, jo Jaunpiebalga ir mūsu visu mājas. Dzīvosim 
savās mājās kā kārtīgiem cilvēkiem pienākas. Ja kāds tā ne-
grib, lai maksā soda naudu… 

J.Smilgins, komunālās saimniecības vadītājs 
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Tēvu sēta

Noslēdzies piektais konkursa “Skaista mana tēva sēta” darba 
cēliens. Šogad apmeklējām 45 pagasta sētas. Tā īsti jau kon-
kurss nemaz nevarēja notikt, jo saņemti tikai pieci mutiski pie-
teikumi, taču sirsnīgs paldies arī par tiem. Šogad vērtēšanas 
komisija dažādās nominācijās atzīmēja sakoptāko sētu īpaš-
niekus –  Natāliju Pakuli, Hildu Zvirgzdiņu, Elzu Pētersoni ar 
ģim., Pacēviču ģim., Blūmu ģim. no “Krācītēm”, Karpu ģim., 
Bruņinieku ģim., Klaparu ģim. no “Vecpaupiem”, Kasparžaku 
ģim., Lieldieņu ģim., Rubeņu ģim. no “Bašabrupiem”, Maigas 
Špores ģim. no “Upītēm”, Jāni Šinku, Inesi Kalniņu, skolotāju 
Kokorēviču un Drosmas Oses ģim., Jansonu ģim. no B. Kau-
dzīšu ielas, Jevgēniju Ļesničaju ar ģim., Vili Ločmeli ar ģim., 
Leimaņu ģim. no “Ozoliņiem”, kā sakoptāko iestādi novērtēja 
Jaunpiebalgas mūzikas skolu, sakoptākā daudzdzīvokļu māja 
– Gaujas iela – 27, sakoptākās ielas titulu šogad ieguva E. Dār-
ziņa, Loka un Priežu iela. 

Jaunpiebalgas pagasta padome pateicas saimniekiem, kuri 
ar savu darbu Jaunpiebalgas pagasta tēlu spodrinājuši gadu 
no gada – Blūmu ģimenei no “Uzvaraskalna”, Ciekuržņu ģi-
menei no “Jaunķūģiem”, Dolmaņu ģim., Dūklavu ģim., Ilzei 
Kolesnokovai, Laimai Kuzminai, Lācgalvu ģim. no “Kalē-
jiem”, Ontužānu, Ozeru un Zariņu ģimenēm. Šīs saimniecības  
komisijas uzmanību ir saistījušas jau trīs gadus pēc kārtas, 
tāpēc šogad tika izslēgtas no vērtēšanas. Pozitīvais, ko devis 
konkurss, – doma par sakoptu māju un apkārtni tiek turēta ak-
tuāla. Protams, ļaudis savas sētas kopj ne jau konkursa dēļ, to 
nosaka vēlme dzīvot sakārtotā vidē.  Lai nu kā, taču rosība ir. 
Braucot pa pagastu, redzam saimniecības, kuras cienīgas star-
tēt plašākas nozīmes konkursos. Jau šogad divas mūsu pagasta  
saimniecības guva nominācijas konkursos “Latvijas daiļdārzi” 
un “Sējējs”, un šobrīd ir redzams, kura saimniecība piesakāma 
konkursam nākamgad, pie tam konkursa gaitā esam atklājuši 
vairākus talantīgus amata pratējus.

Kā negatīvais jāmin, ka ļoti inerta ir iedzīvotāju attieksme, 
un sakarā ar to nākas veikt dažādas  izmaiņas vērtēšanas gaitā. 
Vērtēšanas komisija saņem gan atzinīgus vārdus, gan kritiku, 
taču trūkst ierosinājumu. Savā tradicionālajā veidā konkurss 
noritējis jau piecus gadus, varbūt pienācis laiks kaut ko mai-
nīt…

„Skaista mana tēva sēta”
 Kā ļoti jauku pasākumu Vēsma Johansone atceras ielu svēt-

kus, kas notikuši Jaunpiebalgā nu jau pirms desmitiem gadu. 
Vai nebūtu derīgi šo pieredzi atdzīvināt, – te iniciatīva  jāuz-
ņemas pašiem iedzīvotājiem, kopā būtu realizējams interesants 
pasākums, kurā darbs atrastos gan jaunāka, gan vecāka gada-
gājuma ļaudīm.

Runājot par konkursu, jāmin, ka tas nebūtu iespējams bez 
mūsu atbalstītājiem, un te nu atsaucība bija patiešām liela. 
Paldies sakām Astrīdai Mājeniecei, Laimai Kuzminai no z/s 
“Vecviekšeles”, Ozeru ģimenei, Zariņu ģimenei no “Lejas 
Krūzēm”, Lācgalvju ģimenei no z/s “Kalēji”, Ciekuržņu ģime-
nei no z/s “Jaunķūģi”, Dolmaņu ģimenei no z/s “Lielkrūzes”, 
Valdim Bernhardam, garšīgās tortes cepa Ilze Koļesņikova, 
paldies arī apdrošināšanas sabiedrībai “BTA”, grāmatu apgā-
dam “Zvaigzne ABC”, Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimnie-
košanas organizācijai, žurnāla “Dārzs un Drava” redakcijas 

kolektīvam, žurnāla “Mans Īpašums” galvenajam redaktoram 
Jānim Mozuļa kungam, Strenču kokaudzētavas kolektīvam, 
firmas “ELEKTRO – AG” kolektīvam,  SIA “AVON cosme-
tics” menedžerei Marinai Grīnbergai, kā arī pagasta padomei.

Gaidām ierosinājumus! 

Konkursa vērtēšanas komisijas un pagasta padomes vārdā 
Maija Ķīķere
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Īstenojies sen lolotais projekta” Dialogs Eiropā”  brauciens 
uz Tredegaras vidusskolu Velsā, Lielbritānijā. Tā sagatavošanai 
nemanāmi pagāja divi gadi. Projekts tapa sadarbībā ar Latvijas 
Goda konsulu Velsā Andri Tauriņu, dzimušu jaunpiebaldzēnu, 
kas ar ģimeni dzīvo Velsā. Ilgu laiku un pūles Tauriņa kungam 
prasīja mums atbilstošas sadarbības skolas sameklēšana, līdz 
2007.gada pavasarī šīs skolas direktore Anna Foote un projekta 
vadītāja Lynne Williams viesojās mūsu skolā. Šīs vizītes laikā 
tapa arī saturiskais un finansiālais pieteikums Comenius valodu 
projektam, kas gan rada atbalstu Latvijā, bet ne Velsā. Diemžēl. 
Projektu iesniegsim atkārtoti, jo, šķiet, ka abu skolu sadarbī-
bai varētu būt ilgstošāka nākotne. Tā šajā ceļojumā devāmies 
par saviem personīgajiem vai vecāku līdzekļiem – 16 skolēni 
( Nora Cābe, Vineta Misiņa un Aija Radziņa no 12.kl., Liene 
Šakina, Ieva Lorence, Kristaps Lācgalvs, Agita Radziņa, Mikus 
Spalviņš, Kristiāns Dūte, Dace Žukova, Dace Moroza no 11.kl., 
Lauris Dāvids no 10.kl., Zelda Althabere, Liene Alksnīte, Kris-
tīne Ozere, Madara Grīvāne no 9.b kl.) un 6 skolotāji ( Gunita 
Kundrate, Jolanta Glāzere, Māra Vīksna, Ina Iļjučonoka, Bene-
dikts Paršovs).  Vairākumam šis bija pirmais lidojums, kas pats 
par sevi jau ir piedzīvojums. 

 Projekts ilga 7 dienas, piepildīts ar interesanti izplānotu prog-
rammu. Gidi- paši Tredegaras vidusskolas skolēni mūs iepazīs-
tināja ar savu skolu. Iejutāmies skolēnu lomās. Velsiešu valodas 
stundā vietējo valodu, kurā runā ~ 20 % iedzīvotāju, salīdzinā-
jām ar angļu un latviešu valodu. Savstarpēji apguvām daudzus 
jaunus vārdus! Sporta stundā varējām izvēlēties savu sporta 
veidu – futbolu, basketbolu, dejas vai badmintonu. Mākslas 
stundā strādājām ar mālu, veidojot kukainīti – mārīti vai ozol-
lapu. Šādā tehnikā noformēta prezentācijas siena skolas zālē ar 
gadu tūkstošu mijas skolēnu iniciāļiem uz māla flīzēm. Inte-
resanta ideja! Mājtu-
rības stundā ērti un 
mūsdienīgi iekārtotā 
kabinetā, kāds pa-
visam drīz būs arī 
mūsu skolā, cepām 
tradicionālās velsie-
šu kūkas, kuras paši 
arī kafijas pauzē no-
tiesājām.  Priecājā-
mies, ka stipri līdzī-
ga ir mūsu abu skolu 
iekšējās kārtības 
sistēma. Bet garā-
kā un interesantākā 
mācību stunda visa 
ceļojuma garumā 
neapšaubāmi  bija 
angļu valoda – dzī-
va, nevis tāda kā 
mācību grāmatās vai 

Vidusskolēnu „ Dialogs Eiropā” – 
šoreiz  Velsā

Šekspīra lugās.  Klausījāmies, sapratām, sapratāmies, runājām, 
tagad sarakstāmies.

Kopīgā sadraudzības koncertā muzicēja Madara Grīvāne un 
Ina Iļjučonoka, „Sešdanci” izpildīja Liene Alksnīte, Madara 
Grīvāne, Kristīne Ozere, Zelda Althabere, Lauris Dāvids un 
Kristaps Lācgalvs un izpelnījās skaļus aplausus. Atzinību un 
labus vārdus īpaši no mūsu konsula saņēma Dace Žukova un 
viņas sirsnīgais dziedājums. Visas grupas izpildījumā skanēja 
latviešu tautas dziesmas un jauniešiem tuvā R.Kaupera dziesma 
no pēdējo Dziesmu un deju svētku repertuāra. Kopā ar Tredega-
ras vidusskolas kori dziedājām velsiešu tautas dziesmu „Roze”. 
Klausījāmies Tredegaras vidusskolas orķestri, kori, vairākus 
solistus un instrumentālistus. Kopīga un interesanta bija sa-
dziedāšanās ar vietējo vīru kori. Īpaši skolotājai Mārai Vīksnai, 
kura tika arī pie jaunām notīm repertuāra papildināšanai. Vel-
sieši tāpat kā latvieši ir dziedātāju tauta, bet Velsas dienviddaļā 
sevišķi tradicionāli ir tieši vīru kori. 

Ļoti bagāta un interesanta bija mums gatavotā programma 
iepazīstināšanai ar savu zemi, tās tradīcijām, kultūru, vēsturi, 
mūsdienām.  Tredegarā ir 15600 iedzīvotāju. Pilsēta atrodas 
nepilnas stundas braucienā no galvaspilsētas Kardifas. Trede-
gara nosaukta lorda Tredegara vārdā, kurš bijis dzelzs rūdas 
rūpala īpašnieks, Morganu ģimenes galva. Šī ģimene pirms 
200 gadiem bijusi viena no bagātākajām ģimenēm Velsā. Pil-
sētas galvenā iela nosaukta šīs ģimenes vārdā , un šeit atrodas 
pilsētas galvenais pulkstenis (72 pēdu augsts), augstākā dzelzs 
kolonna, uzcelta 1858. gadā. Mēs dzīvojām hostelī pilsētas 
galvenajā ielā, blakus pulkstenim....Tredegara bijusi izteikti 
industriāla teritorija ar daudzām dzelzs rūdas un akmeņogļu 
ieguves un pārstrādes vietām. Pašlaik šis ir viens no depresīvā-
kajiem apgabaliem Velsā, jo dzelzs un ogļu krājumi beigušies. 

Skola
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Vienā no šahtām pabijām, lai 
apjaustu seno laiku gaisotni 
tur dziļi lejā, reizēm pilnīgā 
tumsā, domājot par smago 
darbu, mazu bērnu necilvē-
cīgu izmantošanu, zirgiem, 
ponijiem, suņiem, kaķiem, 
žurkām..., daudziem bojā gā-
jušajiem strādniekiem.  Mu-
zejā iepazinām ražotnes dar-
bību. 1920. gadā Velsā 620 
raktuvēs strādājuši ~ 256000 
cilvēku. Viena trešdaļa pa-
saules ogļu iegūta  tieši  
Velsā. Arī traģikas apvītais 
„Titaniks” to izmantojis. Pē-
dējā šahta slēgta 1990. gadā. 
Tagad daudzas ražotnes kļuvušas  par populāriem tūrisma ob-
jektiem. Ogļrači kļuvuši par atraktīviem gidiem. Bet no tālās 
senatnes Velsā joprojām ikvienam cilvēkam milzīga priekšro-
cība –iemaksas un valsts politika nodrošina apmaksātu medicī-
nisko aprūpi. Elektronika, lauksaimniecība un tūrisms ir Velsas 
attīstības prioritātes šodien. 

Vairākas dienas bijām Kardifā. Pils siluets joprojām gan 
grezno Kardifu, gan atgādina par gadu simteņu ilgo vēsturi.  
Nacionālais muzejs mūs pārsteidza  ar eksponātu daudzveidī-
bu, pamatīgumu, vispusību, pas- tāvīgu moderno tehnoloģiju 
klātbūtni. Muzeji Velsā ir ikvienam pieejami bez maksas. Un 
to prasmīgi izmanto skolas. Muzejā redzējām, kā tur strādā 
skolēni, gatavojot referātus, projektus, zinātniski pētnieciskos 
darbus. Muzejā ikvienam pieejamas darbnīcas, kur iespējams 
praktiski strādāt ar mikroskopiem, vizuālās mākslas materiā-
liem, datoriem utt. 

Kardifā Milleniuma centrā, kas uzcelts, gatavojoties gadu 
tūkstošu mijai, apmeklējām Milleniuma stadionu (72000 ap-
meklētāju vietas), kas celts pasaules čempionātam regbijā. Bija 
iespējas iepazīties  ar arēnu, skatītāju tribīnēm, VIP ložām, ģēr-
btuvēm, sanitārajiem mezgliem un īsu, interesantu, saturā ba-
gātu prezentāciju, paturēt rokās uzvarētāja kausu. Milleniuma 
kultūras centrā mūsu apmeklējuma diena bija veltīta jaunlau-

lātajiem – izpušķotas kāzu mašīnas, 
līgavu pušķi, kāzu tērpu modes ska-
te. Bet blakus izklaides centrā ( Red 
Dragon Centre) spēlējām boulingu. 
Protams, arī iepirkšanās Kardifā un 
vietējos veikalos, lai mājās palicē-
jus iepriecinātu ar dāvaniņām no 
Velsas, kur tikai retais  jaunpiebal-
dzēns ir viesojies. 

Mūsu delegācijai bija noorgani-
zētas 2 oficiālas pieņemšanas: pie 
Tredegaras pilsētas mēra un arī pie 
visa novada mēra. Pilsētas dome 
atrodas lielākā parka (Bedwellty 
Park) vidū. Parkā atrodas pasaulē 
lielākais akmeņogļu gabals, kas 
sver 15 tonnas. Parkā aug intere-

santi simtgadīgi koki, dzīvo truši, vāveres. Parku vakarā slēdz, 
kārtību uzrauga videokameras.  Savukārt novada domē kopā ar 
novada mēru mūs sagaidīja Latvijas Goda konsuls A.Tauriņš. 
Katrs no mums varēja pasēdēt mēra krēslā, aplikt amata zīmi 
krāšņā ķēdē. 

Svētdiena – tradicionālā velsiešu atpūtas diena – pie dabas, 
populārā atpūtas centrā ezera krastā ar rāpšanos klintī un kanoe 
braucienu ezerā instruktoru vadībā. Turpat krodziņā tradicionā-
lās velsiešu svētdienas pusdienas. 

Viesošanās kūku fabrikā ( Memory Lane Cakes) parādīja no-
gurdinošo darba rutīnu daudznacionālā 1100 cilvēku kolektīvā, 
kā rezultātā rodas garšīgi kārumi. Satikām arī šeit strādājošu 
latvieti no Ķeguma. Protams, neizpalika kūku degustēšana...

Rokklubā tika pavadīts vēl kāds vakars, par ko liecināja afiša 
pilsētā „The Latvians are coming to rock”. 

Vakariņas un brokastis hostelīša virtuvē pa grupām, pa vie-
nam vai arī kopīgas, kad sagaidījām ciemos Laura vecākus no 
Koventri, Anglijā. Mūs lutināja. Ļoti garšoja Laura mammas 
vārītā zupa.  

Bet Velsu – seno ķeltu un lauksaimniecības zemi –  kopumā 
iepazinām ceļā no lidostas Liverpūlē, Anglijā cauri visai Velsai, 
reizēm iebraucot Anglijā, tad atkal Velsā, jo ceļš veda pa An-
glijas – Velsas robežu. Senas pilis, baznīcas, kalni, ielejas, par-

ki, milzums aitu... 
Satiksme pilnīgi 
pretēja mūsu valstij. 
Auto stūre otrā pusē. 
Autobusa durvis otrā 
pusē. Ceļa zīmes gan 
angļu, gan velsiešu 
valodā. Autobusos 
drošības jostas ob-
ligātas. Ceļmalas 
daudz netīrākas kā 
mūsu zemē. Arī citas 
sabiedriskas vietas 
un pat skola.

Pavasarī mūsu 
jaunos draugus– 
skolēnus un skolo-
tājus – s agaidīsim 
Jaunpiebalgā.

 Ulla Logina, 
projekta vadītāja
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Šķiet, ka ar šādu pārliecību aizgāja ikviens klausītājs, kuram 
bija iespēja salīdzināt dziedātāju sniegumu ar iepriekšējo gadu. 
Nav viegli arī tradīciju noturēt līmenī vai sasniegt aizvien labā-
ku sniegumu. Bet labāk nesteigšos notikumiem priekšā.

3. novembris. Krīt pirmais sniegs. Drīz vien Jaunpiebalga 
smaržo pēc kūstoša sniega. Kultūras namā sagaidīts dziedātājs 
Normunds Rutulis, un konkurss „Piebalgas balsis” var sākties. 
24 dziedātāji no 9 pagastiem ar drebošām sirdīm gaida savu 
kārtu.

„Apsniguši koki, laternas krēslas stundā spīd visas Jaunpie-
balgas garumā, kūp dūmeņi….,” smaidīgs un emociju pārpilns 
sāk savu uzrunu klausītājiem žūrijas komisijas vadītājs Nor-
munds Rutulis. Ar dziesmu „Cāļus skaita rudenī” viņš uzsmai-
dīja skatītājiem, lai ne tikai dziesmu dziedot, bet arī, dziesmu 
klausoties, spējam spārnos pacelties!

Konkursanti startēja 3 vecuma grupās un sarindojās šādā 
kārtībā –

jaunākā grupā:
1.vieta – Kristiāna Skoboļeva (Zosēnu pagasts)
2.vieta – Madara Zēbolde (Drustu pagasts)
3.vieta – Ingus Žēpers (Jaunpiebalgas pagasts)

vidējā grupā:
1.vieta – Liene Mitre (Taurenes pagasts)
2.vieta – Monta Radvilaviča (Inešu pagasts)
3.vieta – Sandra Rakauska  (Vecpiebalgas pagasts)
3.vieta – Rolands Jurkevičs (Jaunpiebalgas pagasts)

vecākajā grupā:
1.vieta – Gunita Seržāne (Dzērbenes pagasts)
2.vieta – Aleksejs Sidoraks (Zosēnu pagasts)
3.vieta – Inese Ivanova (Jaunpiebalgas pagasts)
3.vieta – Raivis Kuzmans (Jaunpiebalgas pagasts)

Kultūras nama vadītāja Pārsla Jansone, vadot vakaru, atzina: 
„Ar šo konkursu mēs iegūstam un dodam daudz vairāk – ne ti-
kai iespēju parādīt savas vokālās spējas, ne tikai popularizēt un 
lolot latviešu dziesmas, mēs iegūstam un dodam smaidus cil-
vēku sejās, prieka, saviļņojuma un pateicības sajūtas, mēs do-
dam iespēju..., un to mēs varam tikai visi kopā. Es gribu pateikt 
lielu paldies visiem, kas sadzirdēja, atsaucās un palīdzēja:

* grupai “Kokmuižas muzikanti”, kuri ir uzticīgi mums jau 
otro gadu, 

* mūsu atbalstītājiem – Cēsu rajona padomei, „Impro” ce-
ļojumu aģentūrai, Jēkaba aģentūrai, 
firmai „AVON” un Marinai Grīn-
bergai, SIA „Vidzemes papīrs”, Līvu 
akvaparkam, izdevniecībai „Santa”, 
Rīgas cirkam,

* mīļš paldies Maigonim Ostrovs-
kim.

Tā kā Jaunpiebalgas pagastā absolū-
ti nekas nenotiek bez pagastveča ziņas, 
gribu pateikt lielu paldies par uzticēša-
nos un atbalstu mūsu ģenerālsponso-
ram Laimim Šāvējam! ”

Bez žūrijas vērtējuma kultūras nama 
vadītāja pasniedza dažas specbalvas.

Konkurss „Piebalgas balsis” jaunā kvalitātē 
Pārsla Jansone apsveicot teica: „Vispirms jau par uzdrīkstē-

šanos paldies mīļai omītei – Aldonai Austrai Sidorakai, un 
vēlamies dāvināt viņai balvu no mūsu atbalstītājiem – žurnāla 
„Ieva” – 2008.gada abonementu, bet dāvanu kartes no Jaunpie-
balgas kultūras nama 2008. gada kultūras pasākumu bezmak-
sas apmeklējumam – visiem četriem piebaldzēniem – Ingum 
Žēperam, Rolandam Jurkevičam, Raivim Kuzmanam un 
Inesei Ivanovai.”

Pārāk skaists un emocionāls – dubult-
pārdzīvojums bija tiem zālē sēdošajiem, 
ieraugot, atpazīstot un dzirdot, ka kād-
reizējais skolēns – klusais un kautrīgais 
Aleksejs Sidoraks, kuru varēja atpazīt 
tikai pēc vārda un uzvārda sakritības, 
tik skaisti dzied. Viņa dziedātā dziesma 
„Ripoja akmens” aizkustināja dvēseli! 

Šīs trīs stundas – dziesmās pavadītais 
laiks – bija laba atpūta, laba apstāšanās, 
citādi mēs tikai ejam un skrejam, un stei-
dzamies…

Pateicos, ja bija pacietība līdz galam 
izlasīt, – Vēsma Johansone.
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Festivāla atklāšanas dievkalpojums bija svinīgs un aizkus-
tinošs, dievkalpojumā muzicēja tādi pazīstami ērģelnieki kā 
Larisa Bulava, Kristīne Adamaite un festivāla galvenā orga-
nizatore, iniciatore un mana pirmā ērģeļu skolotāja – Lelde 
Krastiņa.

Festivāla otrajā dienā notika jaunāko dalībnieku koncerts 
Cēsu kultūras centra ērģeļu zālē, tajā piedalījās 3. klavieru 
klases audzēkne Klinta Āboliņa. Pēc savas uzstāšanās Klinta 
saņēma daudzus atzinīgus vārdus par atskaņoto Emīla Dārziņa 
„Melanholiskā valša” fragmentu. Klintai šis bija pirmais fes-
tivāls.

Noslēguma kon-
certs notika 27. 
oktobrī Cēsu Sv. 
Jāņa baznīcā. Šajā 
koncertā piedalī-
jās Lauma Makare 
un Zane Alksnīte. 
Meitenēm bija ie-
spēja spēlēt uz tik-
ko restaurētajām 
s imtgad īga j ām 
baznīcas lielajām 
ērģelēm (1907.g.), 
kā arī uz maza-
jām altārērģelītēm 
(1882.g), uz ku-
rām Lauma pava-
dīja Matīsa Elkšņa 
fagota spēli, bet 

Zane pavadīja Sandras Briedes flautas spēli. 
Meitenēm un man tā bija lieliska pieredze un arī pārdzīvo-

jums, kuru spēj izprast tikai tas, kas pats rada mūziku, to at-
skaņojot...

Aija Petrovska

Jau ceturto reizi Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņi pie-
dalījās jauno ērģelnieku festivālā Cēsīs. Šis festivāls norisinās 
reizi divos gados, un tā galvenā organizatore ir Alfrēda Kal-
niņa Cēsu mūzikas vidusskolas ērģeļu klases skolotāja Lelde 
Krastiņa. Festivālā piedalās mūzikas skolu un mūzikas vidus-
skolu audzēkņi no visas Latvijas un arī no Lietuvas. 

Šajā festivālā Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolu pār-
stāvēja trīs audzēknes – Zane Alksnīte, kura festivālā piedalās 
jau trešo reizi, Lauma Makare un Klinta Āboliņa.

Mums festivāls norisinājās trīs dienu garumā...
Cetrurtdien, 25. oktobrī jau agri no rīta devāmies uz Cē-

sīm, jo plkst. 10:00 no rīta mums bija paredzēts mēģinājums 
Cēsu kultūras centra ērģeļu zālē un plkst. 11:00 Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcā. Atklāšanas dievkalpojums – koncerts bija paredzēts 
tikai plkst. 18:00 vakarā, tāpēc mums bija jāizdomā, kā pa-
vadīt laiku. Kopīgi iemantojām mīļu vietiņu – kafejnīcu, kur 
ik dienu gājām dzert kapučīno – tā mums kļuva par tradīciju 
trīs dienu garumā. Un pēc labi padarīta darba tā bija kā atpūta, 
savukārt pirms koncertiem – uzmundrinājums un dopings, jo 
jaukā atmosfērā un labā kompānijā vienmēr raisās interesantas 
sarunas. 

Pēc „kafijošanas” devāmies nelielā izbraucienā pie „dabas 
krūts”! Aizbraucām uz Ērgļu klintīm. Man šī vieta ir mīļa jau 
kopš laika, kad mācījos Cēsu mūzikas koledžā, tādēļ pastaiga 
pa „vecajām vietām” raisīja patīkamas atmiņas. Meitenēm tā 
bija jauka atpūta svaigā gaisā, bet mums visām kopā – jautri 
pavadīts laiks. 

4. starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno ērģelnieku 
festivāls Cēsīs 2007. gada 25. – 27. oktobris

No novembra līdz novembrim
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.

GAIDĀM!
1. Interesantu fotogrāfiju (dabasskats, notikums, komis-

ka 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
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Tautskolā

Gaidu tautskolā!
Gleznošana – piektdienās plkst. 18.00 (23.nov.)
Biškopība – ceturtdienās plkst. 17.00 (8. un 22. nov.) 
Dziesmu vakari ik trešdienās plkst. 18.00 (14. un 28.nov.)
20. nov. plkst. 17.00 ginekoloģe Maija Broša.
29.nov. plkst. 17.00 tikšanās ar dziedinātāju Valdi Biļinski, 

dalība par nodarbību katram klausītājam Ls 5.-
1.decembrī – Aurosoma pie Santas Pīlāces no 10.00 līdz 

14.00
ATGĀDINĀJUMS!
Gaidu pieteikumus nodarbībām daiļdārzu veidošanā.
Vēl brīvas vietas datorapmācībā.
14. decembrī plkst. 19. 00 tautskolā PĪRĀGU vakars ar Zie-

massvētku noskaņu un piparkūku smaržu.
Jūsu Valentīna ( Tālr. 29146397)

Sports
„Ja 30 gadu vecumā jūs esat stīvi un neesat formā, jūs esat 

veci. Ja 60 gadu vecumā jūs esat kustīgi un spēka pilni, jūs 
joprojām esat jauni.” Jozefs Huberts Pilatess

Daru zināmu, ka pirmdienās, trešdienās, piektdienās vin-
grojam sporta zālē no 19.00 līdz 20.00.

Orientēšanās
Sezonas noslēgumā Valkas rajonā 3. vietu ieguva Sigita Kļa-

va. 
Savā skolā iesācēju grupā 
1.v. Valts Pabērzs, Amanda Azace
2.v. Edžus Nedēļa, Izabella Kvecko
3.v. Kaspars Žēpers, Amanda Zariņa
Meistaru grupā
1. v. Inguss Žēpers, Arta Glāzere
2.v. Jānis Kaņeps, Paula Stauere
3.v. Jēkabs Brasavs, Sandra Pelša

Skolotāja Sarmīte Vlodare

Noslēdzies Garlība Merķeļa piemiņai veltītais skolēnu lite-
rāro darbu konkurss “Latvieši”, ko izsludināja Rakstniecības, 
teātra un mūzikas muzejs, kā arī Ķekavas novadpētniecības 
muzejs. No Jaunpiebalgas vidusskolas uz noslēguma pasāku-
mu Rīgā un apbalvošanu bija aicināti pieci 11.klases skolēni 
– Jānis Grundāns, Liene Misiņa, Evita Rusova, Mikus Spal-
viņš, Liene Šakina un skolotāja Zane Althabere. 

 Pasākumā literatūrzinātnieks Edgars Mucenieks mums izrā-
dīja Tautas mūzikas instrumentu izstādi, arī dzejnieka Imanta 
Ziedoņa literāro pasaku valstību. Emocionāls svētbrīdis bija 
Katlakalna luteriskajā baznīcā, kur savulaik kalpojis Garlībs 
Merķelis un kur daudz vēlāk arī dzejnieks Fricis Bārda izvei-
dojis un vadījis kori. Piemiņas brīdis Katlakalna kapsētā pie 
Garlība Merķeļa pieminekļa, kur nolikām arī savus no Piebal-
gas vestos miķelīšus. Tad sekoja konkursa noslēguma ceremo-
nija un apbalvošana bijušajā Depkina muižā. Pasākumu vadīja 
literatūrzinātnieks Andrejs Grāpis. Tā kā rezultāti netika dalīti 
godalgotās vietās, izņemot divas īpašās balvas, skolēniem tika 
dāvāti skaisti atzinības raksti un enciklopēdijas katrai ģimenei 
“Rīga”. Arī skolotāja netika aizmirsta...

 Ne vienmēr skolā, mājās un vispār sabiedrībā mums iznāk 
padomāt par savu piederību valstij, savai tautai, ne vienmēr 
mūs rosina domāt par savas tautas vēsturisko attīstību, kultū-
ru un sasniegumiem. Šis konkurss mudināja skolēnus meklēt 

Bija interesanti
savu identitāti, savas saknes. Arī Piebalgā.  

 “Ar cik vieglu prātu kungi pēc savām iedomām lemj par 
savu ļaužu dzīves laimi un nemaz nepadomā, ka viņi dara ne-
pareizi, ziedojot to savām sīkajām ērtībām.” 

Jā, neticami, bet šos vārdus vācietis Garlībs Merķelis teicis 
pirms 200 gadiem... Ar nožēlu jāatzīst, ka šis citāts nav zaudē-
jis aktualitāti arī šodien – 21. gadsimtā.

Zane Althabere

Muzejs

Neaizmetīsim prom vēstures liecības!
Samērā plašu veco mācību grāmatu skaitu muzejam atvēlēja skolotāji Vija un Ilgvars Leimaņi. Paldies! Droši vien, ka daudzu 

mājās jau izmesti, bet varbūt taisāties izmest dažādus vecus dokumentus vai lietas. Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejam 
noderētu dažādu laiku skolas piederumi, liecības, dienasgrāmatas, glītrakstīšanas burtnīcas, dažādu laiku mācību grāmatas. 
Šo priekšmetu uzskaitījumu varētu turpināt. Tāpat arī dienasgrāmatas no padomju laikiem. Priecāšos par ikviena atsaucību! Tālr. 
– 4162582 vai mob. 26615072 (Vēsma).

Paldies Zigrīdai Kārkliņai par dāvinājumu muzejam! 1797. gadā kaltā monēta tagad ir īpašs eksponāts. Arī bijušās draudzes 
skolas zvans, kurš lietots, tā saucamajā, padomju laikā stundu iezvanīšanai un izzvanīšanai. To saglabājis un muzejam atdāvināja 
Boriss Kartiševs. Paldies, ka šīs lietas atradušas īsto vietu – muzeju.

V. Johansone
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Dažādi
Interesanti
Identificēt cilvēku varam pēc daudz kā – arī viņa gaitas. Pa-

vērojiet savu mīļoto!
Maršējoša gaita. Tātad viņš ir enerģisks, drošs un izlēmīgs. 

Ne velti, ja cilvēks iet šādi, to dēvē par Pētera I gaitu. Tās īpaš-
nieks pieradis visus komandēt un paļaujas tikai pats uz sevi.

Ģimenes gaita. Mazi, ātri solīši liecina par to, ka cilvēks nav 
pārliecināts par sevi. Pie tam viņš var būt viltīgs.

Lidojoša gaita. Tā vairāk piestāv dāmai, bet vīrietis, kas ne-
vis iet, bet lido, visdrīzāk būs mazliet vieglprātīgs. Toties ar 
viņu būs jautri un viņš neapgrūtinās ar savām problēmām.

Šļūcoša gaita. Kā Bulgakova romānā gāja Poncijs Pilāts. Tāds 
cilvēks kā likums ir ar mīkstu raksturu, bet cenšas to slēpt.

Vienmērīgs, mierīgs solis ir stabilam un konservatīva dzī-
vesveida piekritējam.

Par kaķiem
Kāpēc mēs mīlam kaķus? Ir dažādi viedokļi, bet viens no 

tiem – kaķu terapija, kas palīdz noņemt sāpes un neitralizēt to 
rašanās avotu. Aptaujājot ārstus, secināts, ka kaķa atrašanās pie 
slimnieka ļoti labvēlīgi ietekmē ārstēšanās gaitu. Īpaši tas attie-
cas uz veciem cilvēkiem un bērniem. Pieskaršanās kaķa mīk-
stajam, siltajam kažokam rada fizisku un emocionālu labsajūtu 
un dod papildu veselības impulsu. Slimniekam novērota asins-
spiediena pazemināšanās, pulsa normalizācija un elpošana.

Zinātne pierādījusi, ka kaķi un suņi sapņo. Piebildīsim – kaķi 
guļ ne mazāk par 16 stundām diennaktī.

Vairāk nekā 3000 gadu līdzās cilvēkam ir kaķi un vēl jopro-
jām viņi mums sagādā ne vienu vien neizzinātu pārsteigumu.

Viņa žesti
Arī cilvēka žesti jums daudz pastāstīs.
Es visu zinu! Ja viņš pieliek roku pie mutes un lielais pirksts 

piespiests pie vaiga. Šis žests nozīmē, ka jūsu mīļotais zina 
vairāk nekā stāsta. Bet, ja pieliek roku pie deguna, viņš jums 
neuzticas. Iespējams, viņš ir atklājis jūsu noslēpumu.

Tas ir svarīgi! Ritmiska rādītājpirksta kustināšana. Ja cil-
vēks liek lietā rādāmo pirkstu, viņš izmisīgi baidās aizmirst 
kādu no punktiem, kādus grib likt lietā. Tas simbolizē arī viņa 
vārdu svarīgumu.

Pažēlo mani! Ja kaut ko jautājiet, viņš atbildes vietā domīgi 
pakasa kaklu. Viņš nav pārliecināts par jūsu priekšlikumu.

Laika pareģošana
 Ja uznāk rudens salna, tad nākamajās divās dienās būs lietus.
 Ja pēc atkušņa zaros piesalst pilītes, tad vēl būs atkusnis, 

bet, ja zari ir tīri, tad atkušņa vairs nebūs.
  Atkusnis būs tad, ja ceļas vējš un putenis.
 Ja sākas putenis, bet vēl nesnieg, tad aukstums nemainīsies.
 Vējš būs tad, ja dūmi no skursteņa iet uz zemi.
 Ja dūmi iet uz leju, tad būs nokrišņi.
 Slikts laiks būs tad, ja malka nedeg.
 Ja pīpējot dūmi iet uz krāsni, tad būs auksts laiks.

Mirte
 Vislabāk mirtes aug, ja stādiņu nozog.
 Brūtes vainaga mirti vajag iestādīt podā. Ja šī mirte aug, 

tad klāsies labi, bet, ja neaug, tad dzīve būs nelaimīga.
 Ja mirtes nīkst, mājās kāzas gaidāmas.
 Ja kādās mājās mirtes labi aug, tur kāzu drīz nebūs.
 Ja mirtes apgriež vecā mēnesī, tad viņas iznīkst.
 Kad laulātam cilvēkam mirtes labi aug, tad tam gaidāma 

otra laulība.
 Ja puiši mirtes aiztiek, tad mirtes vairs neaug.

Materiālus sagatavoja Z. Althabere

Dievkalpojumi decembrī:
Dievkalpojumi svētdienās sākas pl. 11.00.
02.12. Pirmā Adventa dievkalpojums, Adventa tirdziņš, 

koncerts un konfirmandu pieteikšanās mācībām.
09.12. Otrā Adventa dievkalpojums, draudzes sanākšana 

un jaunā baznīcas gada iesvētes pasākums.
16.12. Trešā Adventa svētdienas dievkalpojums, Svētdie-

nas skolas eglīte.
23.12. Svētdienas dievkalpojuma nebūs.
24.12. pl.18.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
30.12. Vecgada dievkalpojums.
Apcerīgu un sveču gaismas pielietu Adventa laiku jums vēl 

draudze!
Ziņojumi:
Baznīcas nodoklis  7,00 Ls par 2007. gadu ir jāsamaksā 

līdz 30.12.07.
Tie, kuri nav samaksājuši trīs gadus pēc kārtas baznīcas no-

dokli, tiek pārskaitīti no aktīviem draudzes locekļiem uz baznī-
cas locekļiem, kuru skaitā ietilpst arī kristītie bērni.

Aicinām visus, kuri vēlas ziedot baznīcai un  draudzei sa-
vus amatniecības darbus Adventa tirdziņam, sazināties ar 
diakoni Tamāru Gončoronoku!

Liene Lorence, draudzes priekšniece

Baznīca
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Mācības

Ja interesē mācības dārzeņkopībā.  Iespējams, lekcijas lasīs 
ļoti kompetenta speciāliste  Māra Kilēvica. Šis, ja vien netrūks 
interesantu, būs maksas mācību kurss. Gaidu drīzus pieteiku-
mus, arī turpmākā informācija atkarīga no aktivitātes (mob. 
tālr. 29131170, Maija).

Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības piena ražo-
šanas saimniecībās, 14 stundas, bezmaksas kursi ( pieteikties  
konsultāciju birojā tālr. 4130022 vai mob. tālr. 29131170).

Paziņojumi
Nozaudēti dokumenti. Atradēju lūdzu zvanīt Vitālijam (tālr. 

28364290). Vienosimies par atlīdzību.

Mākslīgās apsēklošanas speciāliste JOLANTA BRIEDE no 
2007.gada 1.novembra līdz 2008.gada 1.maijam pakalpojumus 
sniegs 1 x dienā. Pieteikt līdz plkst.13.00. Tālrunis 29491654.

Maina neprivatizētu dzīvokli Rūpniecības iela 3A-5 pret 
līdzvērtīgu dzīvokli.

Tālrunis 28357754

Pateicības

Sirsnīgākā pateicība mūsu skolas direktorei Ullai Loginai, 
skolas saimniekam Eduardam Vīķelim un busiņa vadītājam 
Andrim Brikmanim par mums dāvāto jauko iespēju pieda-
līties literārā konkursa “Latvieši” noslēguma pasākumā Rīgā. 
Lai mums visiem izdodas arī turpmāk!

Evita, abas Lienes, Mikus, Jānis un skolotāja Zane
  
Viena no lietām, kuru visgrūtāk ir atdot,- ir laipnība. Pār-

liecināšanas vārdi nav vajadzīgi, ja cilvēka acis atspoguļo 
viņa dvēseles spēku. Jūs noteikti guvāt sev patiesu prieku, 
jo iepriecinājāt citus.

Paldies Jaunpiebalgas vidusskolas audzēknei Madarai In-
tenbergai  par skaistu ziedojumu Jaunpiebalgas vidusskolas 
bibliotēkai. 

Iespējas mācīties

30.11.
plkst. 19.00

Popiela jauniešiem.
Diskotēka.

14.12.
plkst. 18.00

Ziemassvētku ieskaņai – pirmizrāde 
“Pasaka par sniegpārsliņu” vokālā ansambļa 
„Žagariņi” izpildījumā.
Pēc izrādes – diskotēka – līdz plkst. 22.00 
– bērniem,
pēc plkst. 22.00 – jauniešiem.

26.12. Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.
(Lūdzu pieteikties Ziemassvētku paciņām 
līdz 20.12. kultūras namā vai pa tālr. 
4162182).

31.12. Jaungada nakts balle.
Spēlēs grupa „Bruģis”.

Pasākumi decembrī

60 Uldis Seržants 05.12.1947. Kalna Strupiņi
65 Silvija Lēģere 02.12.1942. Rūpniecības iela 2-7
75 Arnolds Antons 26.12.1932. Brāļu Kaudzīšu iela 3-21

Lidija Ābelniece 04.12.1932. Loka iela 7
90 Marta Sproģe 27.12.1917. Stūrīši

Apsveicam decembra jubilārus!

Dzīve ir kā tāda normāla kalnu upe, 
vienkārši ieliec savu laiviņu un brauc. 
Bez airiem. Vai piekrītat?

Apsveikums

Pasākumi

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”.

Paldies visiem tiem, kuri palīdzēja pie 6. klases remonta, 
par to, ka bija iespēja uzsākt iecerēto, paldies – Viestura Eglī-
ša, Oskara Gusta, Līnas Kurzemnieces, Andras Pētersones, 
Viktorijas Postolati, Jutas Pūpolas, Sigitas Razminovičas, 
Kristiānas Skoboļevas, Dāvida Uķa vecākiem, par to, ka 
piedalījās darbā pie klases remonta, liels  paldies vecākiem 
- Santai un Dainim Burceviem, Agrim Lēģerim, Jānim 
Vietniekam, 11. klases skolēniem - Mārim Heiselim, Jānim 
Grundānam, Mikum Spalviņam Renāram Tenisonam. Jā-
uzteic skolēni – Laura Lēģere un Zaiga Burceva, kuras tīrī-
ja, lakoja, lai katrs 6. klases skolēns pēc brīvlaika klasē jus-
tos vēl patīkamāk. Pie lakošanas darbiem strādāja arī Elvis 
Elksnis, Ivo Žuravļovs, Jūlijs Morozs,Viesturs Eglītis.

Paldies skolotājam Valdim Gansonam, skolas saimnie-
kam Eduardam Vīķelim, kuri bija klāt ar padomu, paldies 
skolas kurinātājiem Andrim Kārkliņam un Jānim Upenam, 
kuri neatteicās palīdzēt vajadzīgos brīžos.

Mīļu paldies Jums visiem saka 6. klase un audzinātāja Vēsma 


