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Kar’, māmiņa, šūpulīti,
Kar’ pie loga istabā!
Lai izaug rakstītāji,
Grāmatiņu lasītāji!

Dzimuši

Kristīne Arkliņa, Daniela Medne, Roberts Balodis.

Sveicam vecākus!

1. janvāris – Jaungada diena
6. janvāris – Zvaigznes diena
20. janvāris – Janvāra barikāžu aizstāvju atcere (1991)
26. janvāris – Rīgas asiņainā svētdiena (1905)
26. janvāris – Latvijas de iure starptautiskās atzīšanas 

diena (1921)
28. janvāris – Dr. Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma 

diena (1935)

Ziemassvētku Vēsts
„Tas, kas visu šo apliecina, saka:
„Tiešām, es nāku drīz!” Tiešām,
Nāc, Kungs Jēzu!”
                    /Atkl. gr.22:20/

Rakstu Jums, Piebalgas ļaudis, vēl no Adventa laika, lai 
mēs visi katrs savā namā pieredzētu arī Atnākšanu un Priecī-
gus Ziemassvētkus.

 Par To, kurš nāk mūsu ikdienā un svētkos „katru gad’ no 
jauna”, Rakstos teikts: „Kristū apslēptas visas gudrības un 
atziņas bagātības.” Tajā Ziemassvētku naktī šī Dieva sūtītā 
un Kristus nestā gudrība, atziņa un prieks atklājās ne tikai 
augsti mācītiem teologiem un filozofiem, bet varbūt pat vairāk 
vienkāršiem ļaudīm viņu ikdienas gaitās.

Tā arī mums, ja vien esam ar vērīgām acīm, atvērtām, 
mīlošām sirdīm. Tie bija ganiņi tajā naktī, Jēzus vecāki, kuri 
noguruši meklēja mājvietu, un tā labā sieva, kura viņiem 
palīdzēja. Viņi visi pieredzēja Kristus piedzimšanā apslēpto 
Dieva gudrību un prieku, sadzirdēja Labo Vēsti: ”Nebīs-
tieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem 
ļaudīm notiks: Jo jums šodien Pestītājs dzimis...” Un šie 
vienkāršie ļaudis savā nomodā, vērīgumā un ticībā sadzirdēja 
Kristū apslēpto un eņģeļu pasludināto Ziemassvētku Vēsti:” 
Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs 
prāts.” Jums Glābējs dzimis...

Tiešām, kā teikts kādā viedā tautas dziesmā: „Klusiet jauni, 
klusiet veci, Dievs ienāca istabā!” Nāc, Kristus Bērns, arī 
pie mums, Jaunpiebalgas ļaudīm, nāc katrā namā, dod mums 
sadzirdēt Tavu vēsti mūsu bažu pilnajā ikdienā un visiem 
pieredzēt !

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!
Uz to visi esat mīļi aicināti 2007. gada 24. decembrī 

plkst.18.00.  
Jūsu mācītājs Uldis Jumejs

• Ziņas no pagasta padomes
• Lasītāju domas
• Ziemassvētku gaidīšanas laiks
• Skolu ziņas
• Notikumu hronika

Strēlnieks
(23.11. – 21.12.)

Mežāzis
(22.12. – 20.01.)

Lai sirsnībā un mīlestībā gaiši Ziemassvētki!
Aprit kārtējais, nu jau 2007. gads! Tas aiziet, atstādams 

aiz sevis izmaiņas, kas to dara īpašu,  bet mūsu katra atmi-
ņās paliks prieks par padarīto, laimīgie brīži, dažādi jauki 
un neaizmirstami piedzīvojumi, kā arī diemžēl – kļūdas un 
nepatīkami pārdzīvojumi. 

Ieklausieties: pāri dzīvojami – tāda ir cilvēka patiesā daba 
– pacelties pāri nebūšanām. Jo lielāka šī iespēja, jo lielāks 
cilvēks. Būt dzīvē patiesiem ar visu labo pārdzīvojumu gam-
mu novēlu visiem Jaunpiebalgas pagasta ļaudīm Jauna-
jā– 2008. – gadā!

Jaunpiebalgas pagasta padomes vārdā – Laimis Šāvējs

Janvāris – Ziemas mēnesis

 Decembris ziemā ir līdzīgs jūnijam vasarā.
 Ja decembrī koku un krūmu zari ir biezās sniega pārslās tīti, 

tad vasarā zari lūzīs no augļu smaguma.
 Redzēt vēl decembrī kokus un krūmus ar zaļām lapām no-

zīmē, ka nākamajā vasarā, ja grib linus, labību un labus kāpostus, 
agri jāsēj.
 Ja vējš pūš no ziemeļiem, tad būs labs gads, ja no dienvi-

diem, tad var gaidīt daudz slimību.
 Ja decembrī rūc pērkons, tad nākamajā gadā būs daudz vēja.
 Kāds laiks būs pirmajos Ziemassvētkos no vakara līdz 

pusnaktij, tāds būs janvāra I ceturksnī.

Decembris
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REDAKCIJAS SLEJA

Miers virs zemes...
Pavisam drīz būs aiztecējis vecais 

gads un pienācis jaunais. Teju klāt 
jau Ziemassvētki. Kristus dzimšanas 
svētki. Ziemas saulgrieži.Tādā laikā 
ļaudis parasti cenšas runāt par labo, 
vēlē cits citam laimi, prieku, pārticību, 
veselību utt. Vispār jau mēs labi zinām, 
ka pārsvarā tās ir tādas formālas 
pieklājības frāzes, no kurām pats par 
sevi nekas nemainās. Un tomēr vēlēt 
labu un saņemt laba vēlējumus ir taču 
ļoti patīkami. 

...un cilvēkiem labs prāts.
Tev ir dota iespēja reizi gadā patie-

si mīlēt un piedot. Tā ir dārga balva 
ikvienam cilvēkam. Cik vienkārša 
un reizē smaga! Pārkāpt sev pāri un 
pasniegt saprotošu, siltu piedošanas 
plaukstu  pretim tuviniekam, kaimi-
ņam, kolēģim, priekšniekam... Cik 
viegli ir Ziemassvētku prieku ielaist 
savā dzīvē kā košu pārmaiņu ikdie-
nā, jauki un ārišķīgi aizrauties līdzi 
vispārējam noskaņojumam, paliekot 
neskartam savā dvēselē, neietrīsoties 
nevienai būtības stīdziņai! Ja visi rotā 
māju un eglīti, pērk dāvanas, runā par 
īpašajām šo svētku izjūtām, protams, 
arī tev atliek līdzi runāt un rosīties vis-
pārējā burzmā, cept un šmorēt, saiņot 
skaistās dāvanas, kaut ko skaitīt, par 
kaut ko līdzi jūsmināties un tomēr ... 
beidzot varbūt nepalikt aukstu sirdi un 
dvēseli... 

Kaut reizi gadā, to vienvienīgo 
vakaru un nakti, patiesi uzticies sev! 
Pārliec savas šogad nodzīvotās dienas 
un nežēlīgi patiesi atzīsties sev, ka 
pats jau vien esi vainīgs neveiksmēs, 
nesaticībā, (garīgajā vai fiziskajā) 
vientulībā. Vai sēdi pie visgreznākās 
egles, iekrauts dārgu dāvanu pakās, vai 
spīdīgā alus pudelē esi iestutējis sveci 
un vienīgā dzīvā būtne, kas palikusi 
tavā tuvumā, ir pele ( Urā! Nākamais 
viņas gads.) tukšajā pieliekamajā 
kambarī, atmet nedrošību, bailes, 
nešaubīgi ieskaties sevī, un tu atradīsi 
spēju mīlēt un piedot. Tici pats sev, 
un tu saņemsi arvien vairāk un vairāk 
pretim. Tikai saņemies, jo tev ir dota šī 
vienvienīgā iespēja gadā! Esi laimīgs, 
darot gaišāku un cerīgāku kādu mirkli 
citam!

Vēlu visiem būt gataviem tam, kas 
notiks jaunajā gadā, jo vissliktāk ir tad, 
ja tevi pārsteidz kaut kas nepatīkams. 
Tad pārņem apjukums, izmisums un 
niknums. Lai pēc iespējas mazāk jums 
būtu šādu izjūtu! 

Paldies visiem lasītājiem, kuri šogad 
bija kopā ar “Avīzi Piebaldzēniem”! 
Tiekamies 2008.gadā!

Zane Althabere 

Priecājamies, ka Gaujas iela kļuvusi 
par gaišāko ielu Jaunpiebalgā, bet kāpēc 
apgaismojuma nav plkst. 4 vai 5 no rīta, 
kad citiem jau sākas darbadiena? Ir 
novērots, ka pa dienu lampas deg, bet tieši 
diennakts tumšākajā laikā - nedeg.

Nu šodien (3.decembrī) darbi ir pabeigti, 
un apgaismojums ieslēdzās paredzētajās 
stundās, tas ir  - no satumšanas brīža līdz 
01.00, tad izslēdzas, atkal ieslēdzas 05.00 
un izslēdzas, uzaustot dienai. Ja pa dienu 
tomēr tas deg, tad notiek remontdarbi, 
kad lampām jābūt ieslēgtām.  Ja tiks 
iesniegti pašvaldībā argumentēti, pamatoti 
iesniegumi par to, ka lampām vajadzētu 
vēl apgaismot ielu citos pulksteņa laikos, 
tad, protams, tos izskatīsim un ņemsim 
vērā. Un vēl – cerēsim, ka „nejauši” 
neplīsīs spuldzes un stabi neskries virsū 
mašīnām...

Vai nav domāts pārveidot un modernizēt 
tirgus laukumu Jaunpiebalgā?

Pagaidām  par tirgus laukuma 
pārveidošanu nedomājam, varbūt 
nākamajos gados. Par tirgus vietām cenas 
pārdevējiem nav augstas, ja noteiktu cenu 
par katru izmantoto metru, tad tirgotāji 
vairs tik naski šurp nebrauktu un arī 
preču sortiments kļūtu mazāks, bet cenas 
augstākas.

Kas pie vidusskolas var uzstādīt zīmi 
par vienvirziena transporta kustību, lai 
neveidotos ( īpaši no rītiem) neveiklas 
situācijas?

Gaidām priekšlikumus par kustības 
organizāciju no skolas vadības, jo tā ir 
skolas iekšējā teritorija. Ceļa zīmju, norāžu 
un balstu iegādi nokārtos pašvaldības 
komunālais dienests. Tuvākajā laikā būs 
jāveido arī autostāvvieta pie vidusskolas 
un kultūras nama. 

Kā ar komunālo maksājumu parādnie- 
kiem šajā gadā?

Komunālais dienests, aktīvi piedzenot 
parādus no lielākajiem parādniekiem,  
ir samazinājis kopējais parādu apjoms. 
Precizēsim skaitļus un arī iepazīstināsim 
janvāra avīzes numurā lasītājus ar 
lielākajiem parādniekiem. Esam darījuši 
visu, lai stipri nepaaugstinātu siltuma 
tarifus. Ir sabalansēti jāizvēlas starp 
dažādu cenu un kvalitātes kurināmo. Tas 
ir tirgus jautājums. Cenšamies saimniekot 
maksimāli taupīgi, tomēr jāpiezīmē, ka no 
jaunā gada mainīsies tarifi par apkuri, ne 
daudz – apmēram par 8% (salīdzinājumam 
- pilsētās, kur kurina ar gāzi, tarifi ceļas par 
30 – 35 %). Tas  saistīts ar minimālās algas 
paaugstināšanos valstī, ar kurināmā cenu, 
elektrības cenas pieaugumu. Diemžēl 
pēc jaunā gada tiks pārskatīti arī tarifi par 

Jautājumi pašvaldībai
auksto ūdeni un kanalizāciju, iemesli tie 
paši.

Vai nākotnē nav iespējams pie 
daudzdzīvokļu mājām izveidot bērnu 
rotaļu laukumu?

Noteikti mēs neaiziesim un neuzliksim 
neko gatavu. Tai jābūt pašu iedzīvotāju 
iniciatīvai. Vajadzētu māju vecākajiem 
sanākt kopā, izdomāt, ko un kur vajadzētu 
darīt, pagasta padome  palīdzēs un atbalstīs.  
Zeme ir privāta, bet zemes īpašnieki ir ļoti 
lojāli pret pašvaldību, atļāva ierīkot uz 
savas zemes katlumāju, tāpēc, domāju, 
noteikti atļaus ierīkot arī bērnu rotaļu 
laukumu.

Ko varētu teikt par atkritumu 
apsaimniekošanu mūsu pagastā?

Ir atkritumu apsaimniekošanas likums, 
Administratīvo pārkāpumu kodekss, 
Jaunpiebalgas pagasta atkritumu 
apsaimniekošanas saistošie noteikumi. Ar 
nākamo gadu mēs nopietnāk pievērsīsimies 
šai lietai, tiešām prasīsim visiem, kam nav 
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, 
- kur viņi šos atkritumus liek?! Atbilstoši 
likumam tiks piemēroti arī sodi. Vēl esam 
pieņēmuši lēmumu organizēti savākt 
lielgabarīta atkritumus centrā – mēbeles 
u.c., atrodot līdzfinansējumu no budžeta. 
Iedzīvotājiem nebūs jāmaksā 10 Ls par 
kubikmetru, bet tikai 2,50 Ls.

Vai tiešām iznomāts Abrupes tautas 
nams?

Jā, bet tikai nedzīvojamās, tukšās 
telpas šai ēkā -  2.stāvs un bibliotēkas 
telpas 1.stāvā. Māja jau daudzus gadus 
stāv pustukša, ja neskaita  3 dzīvokļus 
pirmajā stāvā. Telpas, jumts, apkures 
sistēma  prasa ļoti lielu remontu. Pagasta 
padome vairākkārt ir lēmusi, ko darīt ar šo 
īpašumu,  izskatot variantus, vienojāmies 
par nedzīvojamo telpu iznomāšanu lauku 
tūrisma (viesnīca) un atpūtas centra 
ierīkošanai.  Cerams, ka iecere attaisnosies, 
būs sakopta ēka un apkārtējā vide, tūrisma 
viesnīca un jaunas darba vietas. 

Ar kādām nākotnes iecerēm 
Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība ieies 
2008. gadā?

Vispirms mēs vēlētos lielāku atsaucību, 
ieinteresētību, jautājumus, priekšlikumus, 
ierosinājumus no  pagasta iedzīvotājiem, 
citādi iznāk, ka vairāk vai mazāk visas 
problēmas un lietas mutvārdu avīzē 
apspriež veikalā, uz ielas vai kāpņu telpā. 
Kādus trīs mēnešus pirms pašvaldības 
vēlēšanām un divus pēc tām mūsu pagasta 
iedzīvotāji spēj izrādīt savu aktīvo pozīciju, 
pārējā laikā vērojams klusums un miers no 
iedzīvotāju puses... 

Pašlaik sagatavošanā ir aptaujas anketa 

Pagasta padomē
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visiem iedzīvotājiem par kultūras dzīvi, 
pieejamību, notikumiem, pasākumiem 
mūsu pagastā. Ceram uz  iedzīvotāju 
aktivitāti anketas aizpildīšanā, lai atbilstoši  
jūsu vēlmēm varam veidot pilnvērtīgu un 
daudzpusīgu, interesantu un aktīvi radošu 
kultūras dzīvi  Jaunpiebalgā.

Kā jau šogad redzējām, kaut ko plānot 
investīciju jomā pašvaldībai ir diezgan 
neiespējami, jo ar mums valdība vienkārši 
nerēķinās. Kaut vai pēdējais gadījums: divi 
mūsu iesniegtie projekti mērķdotācijām 
2008.gadam – par Jaunpiebalgas 
vidusskolas piebūves norēķiniem un 
Piebalgas pamatskolas renovāciju - ieguva 
ministriju un Ministru kabineta atbalstu, 
bet Saeimā  visu sarindoja pēc sava prāta, - 
tā kā mums no plānotajiem Ls 250 000 tika 
piešķirti tikai Ls 100 000. Līdz ar to plāni, 
kurus iezīmējām nākamajos divos gados, 
būtiski mainās.

Pirmkārt, mums ir jānorēķinās par 
Jaunpiebalgas vidusskolas piebūvi, jo kā 
jau minēju, no valsts budžeta solīto 140 
000 Ls vietā saņemsim tikai Ls 50 000. 
Meklēsim risinājumus, kā to izdarīt. 
Otrkārt, turpināsim darbu pie Piebalgas 
pamatskolas renovācijas, kurai šogad 
ir nomainīti visi logi un uzlikts jumts 
vecajai ēkas daļai, izremontēti vairāki 
kabineti, daļēji  ierīkotas jaunas tualetes– 
viss par valsts budžeta līdzekļiem. 
Nākamgad noteikti vajadzīgas attīrīšanas 
iekārtas un zāles remonts. Pieejamo 
finanšu jomā ceram, ka izdosies 
panākt grozījumus Ministru kabineta 
noteikumos un šim objektam nevajadzēs 
pašvaldības līdzfinansējumu, ņemot vērā 
rehabilitācijas centra “Dzīves enerģija” 
nozīmi. Mēs piedāvājam valstij vajadzīgu 
sociālo un izglītības pakalpojumu, bet par 
to mēs gribam saņemt līdzekļus skolas 
sakārtošanai. 

Trešais svarīgais jautājums ir 
vidusskolas renovācija – aktualitāte 
paliek vidusskolas logi, ārējā apdare un, 
protams, jumts. Projektu iesniedzām 
EM energoefektivitātes konkursā (tajā 
pieteikto projektu skaits un izmaksas 12 
reizes pārsniedza valsts iedalīto līdzekļu 
apjomu), tas tika noraidīts, nedaudz 
pietrūka, nākošgad startēsim atkal. Vēl 
nākamā gada plānā ir apgādāt dabaszinību 
kabinetu ar mācību materiāliem par ES 
līdzekļiem, līdzfinansējums no pagasta 
15%. 

Protams,  lielākais un svarīgākais darbs 
tuvākajos 2-3 gados ir Jaunpiebalgas 
ūdenssaimniecības projekts, kur oficiālai 
projekta apstiprināšanas procedūrai 
vajadzēja sākties šī gada jūlijā, bet tikai 
decembrī pieņēma Ministru kabineta 
noteikumus par no  ES Kohēzijas fonda 
finansēto projektu realizāciju. Un kādi 
papīru kalni jāiesniedz, lai tiktu līdz 
būvdarbiem...

 No 2007. līdz 2011. gadam visos plānos 
ir iekļauts ceļš no Zariņu krejotavas līdz 
Gulbenes šosejai, bet līdz šodienai vēl 
nav oficiāla ES skaņojuma. Projekts 
no Jaunpiebalgas līdz Gulbenes šosejai 
ir aktualizēts  un saskaņots. Satiksmes 
ministrija tikai gaida attiecīgo normatīvo 
aktu no valdības, lai varētu izsludināt 
konkursu par šo posmu. Pēc tam notiks 
projekta izstrāde ceļa posmam no 
Jaunpiebalgas virzienā uz Abrupi 6 km 
garumā.

Kāda ir nākotnes perspektīva teritoriālās 
reformas sakarā?

 2008. gadā sāksim strādāt kopā ar 
Zosēnu pašvaldību. Problēmas jau pašas 
par sevi neatrisināsies, tās laicīgi jāapzina 
un kopīgi jāmeklē risinājumi. Arī Zosēnu 
deputāti piekrīt tam, un uzskata, ka gaidot 
2009.gada otro pusi, tikai zaudēsim laiku. 
Par to, kas ir pazaudēts un neiegūts, 
kaimiņiem atsakoties apvienoties jau 
2003.gadā, nav  vairs nozīmes pat runāt.... 
Par iegūtajiem līdzekļiem, ko piešķirs 
administratīvi teritoriālas reformas 
atbalstam Jaunpiebalgas pagastam - 
padomes sēdē vienojāmies, ka Ls 70 000 
ieguldīsim vidusskolas renovācijā, Ls 
100 000 kultūras nama rekonstrukcijā 
un Ls 30 000 Piebalgas skolā. Ir pabeigts 
kultūras nama rekonstrukcijas projekts. 
Nākamajā gadā, līdzko tiks atvērta ES 
lauku 3. ass finansējuma līnija, esam 
gatavi uzsākt darbus.

Vēl nākamajā gadā gaidāmi lielie 
Dziesmu svētki, kuros no mūsu pagasta 
varētu būt dalībnieku sastāvā divi kori 
un divi deju kolektīvi... Arī tiem būs 
vajadzīgas finanses, pagaidām jautājums, 
cik lielā mērā izdevumus segs Cēsu rajona 
padome un cik pagasti.

Runājot par ekonomisko situāciju, 
viennozīmīgi gadu no gada, lai arī 
ienākumi uz vienu pagasta iedzīvotāju 
arvien pieaug, tomēr pieaug arī apjoms 
no izlīdzināšanas fonda, ko saņem 
pašvaldība. Salīdzinot vairāku gadu datus, 
ir skaidri redzams, ka budžeta ienākumi ir 
atkarīgi no attāluma līdz pilsētai. Jo tālāk 

no pilsētas, jo tie ir mazāki.
Atskatoties uz padarīto šajā – 2007.– 

gadā, par ko ir lielākais gandarījums?
Ir pabeigta Jaunpiebalgas vidusskolas 

piebūve, lai gan jaunā gadā vēl paliek daļa 
norēķinu. Ja paskaitītu, cik par dažādiem 
projektiem mēs esam saņēmuši finansiālos 
līdzekļus, tad iznāk prāva summa. 
Ieskaitot pagājušā gada beigas –  Ls 95 000 
vidusskolai, Ls 90 000 Piebalgas skolai, un 
Ls 100 000 vēl būs nākamajā gadā abām 
skolām. Ir vēl dažādi mazie projektiņi 
skolai un kultūras namam, kas pakāpeniski 
virza visus darbus uz priekšu. 

Skaistākas kļuvušas mākslas un 
mūzikas skolas telpas, vidusskolas klases, 
jāpiezīmē, ka mākslas skolai šogad bija 
pirmais izlaidums. Labas lietas notiek 
arī ar mūsu labdaru atbalstu. Ceru, ka 
arī apgaismotā Gaujas iela liks kādam 
mazdrusciņ pārdomāt, pirms izsviest no 
kabatas tukšu cigarešu paciņu vai pudeli 
pa mašīnas logu... 

Gandarījums par „Gada cilvēkiem”, 
„Sakopto sētu” īpašniekiem, pašu pagasta 
cilvēkiem, kuri katrs ir savā vietā, apzinīgi 
strādā, dara to, kas ir svarīgi - arī visam 
pagastam. Izglītības un kultūras darbā, 
lauksaimniecībā, tā varētu turpināt. Ar 
prieku internetā izlasīju, ka Jaunpiebalgas 
vidusskolas erudītu komanda ieguvusi 
rajonā 1. vietu, atstājot aiz sevis 
ģimnāzijas. 

Jau otro gadu notika izstāde – gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu!”. Domāju, ka šis 
pasākums ir vajadzīgs mums visiem.

Vienīgi, runājot par sportu, jāatzīst, ka 
bēdīga situācija ir dažos vakaros sporta 
zālē, kad tā ir tukša un klusa. Vai tiešām 
mūsu cilvēki palikuši tik kūtri un nemaz 
nevēlas veidot draugu vai darbabiedru 
kompānijas un spēlēt kādas sporta spēles, 
protams, iepriekš saskaņojot ar zāles 
administrāciju. Normālā ziemā, protams, 
var slēpot, bet pēdējo gadu slapjajās ziemās 
mūs visus aicina sporta zāle.

Uz jautājumiem atbildēja
pagasta padomes priekšsēdētājs

Laimis Šāvējs
Pierakstīja Zane Althabere
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Gada cilvēks

Nolēma:
1. Pieņemt iesniegto Saistošo noteikumu Nr.8 projektu 

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

2. Noteikt valsts budžeta dotācijas novada  infrastruktūras 
sakārtošanai plānoto izlietojumu sekojošiem objektiem-Jaun-
piebalgas kultūras nama rekonstrukcijai Ls 100 000, Jaunpieb-
algas vidusskolas renovācijai Ls 70 000, Piebalgas pamatsko-
las renovācijai Ls 30 000, kopā: Ls 200 000. Iepriekšminēto 
infrastruktūras objektu saraksts atbilst Piebalgas novada attīs-
tības programmai. 

3. Izveidot Jaunpiebalgas vidusskolā jaunu štata vienību - 
apkopēja pēc profesiju klasifikatora 4141 02.

4. Izveidot Jaunpiebalgas vidusskolā štata vienību - medicī-
nas māsa pēc profesiju klasifikatora 3231 15.

5. Ar 2007.gada 1.novembri apstiprināt Jaunpiebalgas pa-
gasta padomes darbinieku štatu sarakstu un darba samaksas.

6. Apstiprināt ar 2008. gada 1. janvāri atkritumu savākšanas 
un izvešanas tarifu:Ls 1,00 no cilvēka plus 5 % PVN mēnesī 
- daudzdzīvokļu mājām – Br. Kaudzīšu 3; 5; 7; 7A, Dārza 2; 
4  un Ls 0,60 no cilvēka plus 5 % PVN mēnesī, pārējām dzī-
vojamām mājām, par kurām līgumu ar SIA ZAAO slēdz Jaun-
piebalgas pagasta padome: Gaujas 11; 29; 29A; 33; 35; 36; 
38; 52, Rūpniecības 2; 3A un Ls 0,60 no darbinieka plus 5 % 
PVN mēnesī, iestādēm, par kurām līgumu ar SIA ZAAO slēdz 
Jaunpiebalgas pagasta padome: UGD, BO VAS Latvijas pasts, 
a/s Latvijas Krājbanka.

7. Uzdot Jaunpiebalgas pagasta komunālajai saimniecībai 
organizēt  lielgabarīta atkritumu( mēbeļu) pieņemšanu no paš-
valdības iedzīvotājiem un slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” par šā 
pakalpojuma veikšanu. Apstiprināt tarifu par 1m3  lielgabarīta 
atkritumu novietošanu savākšanas laukumā Ls 2,50 (divi lati, 
50 santīmi).

8. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta padomei piederošā īpa-
šuma – neizīrēta dzīvokļa Nr. 1 Drustu stacijas 51. km, kadas-
tra Nr. 4256 501 0004, izsoles rezultātus.

9. Apstiprināt Nekustamā īpašuma “Pagasta nams” nomas 
līgumu ar SIA “I.T.C.S.”

10. Anulēt ziņas par S. L., deklarēto dzīvesvietu adresē:  
Gaujas iela 29A -  13, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, 
Cēsu rajons, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā 
norādīt - zudis tiesiskais pamats.

11. Anulēt ziņas par A. C., deklarēto dzīvesvietu adresē: 
“Mazvariņi”, Viņķi, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, kā 

2007. gada 05. novembra 
pagasta padomes sēdē

ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādīt - zudis 
tiesiskais pamats.

12. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašu-
mu „Malas Līčupi”, kurš sastāv no zemes gabala 14 ha platībā, 
jo minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldī-
bas funkciju pildīšanai.

13. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašu-
mu „Jaundzeņi”, kas sastāv no zemes gabala 19,2 ha platībā, jo 
minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
funkciju pildīšanai.

14. Atļaut nekustamā īpašumā “Atvari” izstrādāt projekta 
dokumentāciju saimniecības ēkas rekonstrukcijai saskaņā ar 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 2002.gada 23.ok-
tobrī apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

15. Atļaut nekustamā īpašumā “Mazviekšeles” izstrādāt pro-
jekta dokumentāciju dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības 
ēkas būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojuma 2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves no-
teikumiem”.

16. Precizēt Jaunpiebalgas pagasta padomei lietošanā esošā 
zemes gabala „Jēcu Kalns” platību saskaņā ar instrumentāli 
uzmērīto zemes robežu plānu – 16,84 ha platībā.

17. Atļaut nekustamā īpašumā „Kalna Cebuļi” veikt koku 
ciršanu ārpus meža zemes, saglabājot kokus ainavas un bio-
loģiskās daudzveidības veidošanai saskaņā ar Jaunpiebalgas 
pagasta  teritorijas plānojumu , paredzēt minēto zemes gabalu 
iekļaut meža zemē.

18. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi teritorijai Jaun-
piebalgā, „Gaujmala”.

19. Uzdot, pieaicinot sertificētu speciālistu, veikt ēku neiz-
mantojamo ēku -  skolas ēka (mazā skola) , skolas ēka (dzīvo-
jamā māja) mākslas skola, dzīvojamā ēka - pārbaudi un sagata-
vot vērtējumu (atzinumu) par ēku tehnisko stāvokli, atbilstību 
lietošanas mērķim.

20. Precizēt Jaunpiebalgas pagasta padomei lietošanā pie-
šķirtā zemes gabala Stacijas iela 9D platību saskaņā ar instru-
mentāli uzmērīto zemes robežu plānu – 0,67 ha platībā.

21. Apsveikt konkursa „Sējējs” atzinības un veicināšanas 
balvu saņēmēju – z/s „Kalēji” īpašnieku Vilni Lācgalvi, pa-
sniedzot dāvanu karti.

Apstiprināja sociālās komitejas ziņojumu, kurā tika pie-
šķirti:

1. Pabalsti:
1.1.  krīzes situācijas pabalsti; 
1.2. pensionāriem dzīves 90 un vairāk gadu jubilejā;
1.3. vientuļiem pensionāriem, politiski represētām personām 

un 1. grupas invalīdiem.
2. Par ievietošanu pansionātā „Gatarta”. 
3. Par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nominācija “Par 
izciliem panākumiem lauksaimniecībā” piešķirta Dzintrai 
Bērziņai.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nomināciju “Par 
izciliem panākumiem sportā” saņēma Jānis Biezais.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nomināci-

ja izglītībā un kultūrā „Par nozīmīgu ieguldījumu pagasta 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā” piešķirta Vēsmai 
Johansonei.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nominācija 
“Par ilggadēju un godprātīgu darbu lauksaimniecībā” piešķirta 
Dzintrai Klaparei.  

Gada cilvēks 2007
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Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nominācija iz-
glītībā un kultūrā “Par ieguldījumu Piebalgas pamatskolas at-
tīstībā” piešķirta Guntai Leimanei.   

 Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nominācija iz-
glītībā un kultūrā „Par ilggadēju un radošu pedagoģisko dar-
bību bērnu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu starptautisko 
projektu īstenošanu” piešķirta Ullai Loginai.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nominācija ra-
žošanā „Par ieguldījumu pārtikas nozares un alus darītavas at-
tīstībā un alus ražošanā” piešķirta Pēterim Micānam.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēka 2007” nomināciju uz-
ņēmējdarbībā „Par labdarību, kultūras un izglītības iestāžu at-
balstīšanu” saņēma Jānis Ozers.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nomināciju 
“Par neatsveramu un pašaizliedzīgu darbu medicīnā” saņēma 
Mudīte Puķīte.

Jaunpiebalgas pagasta “Gada cilvēks 2007” nominācija iz-
glītībā un kultūrā „Par lielu un mazu jaunpiebaldzēnu māks-
liniecisko spēju kvalitatīvu attīstīšanu un radošu darbību” pie-
šķirta Mārai Vīksnai.   

Maija Apsīte (mājturības skolotāja)
 Jau divus mēnešus mājturības stundas notiek jaunajos ka-

binetos skolas piebūvē. Telpas ir plašas, gaišas, siltas. Daudz 
ērtāk varam izmantot uzskates līdzekļus un papildliteratūru. 
Bērniem ļoti patīk baltā flomāsteru tāfele. Kabineti daļēji jau 
iekārtoti ar jaunām mēbelēm un iekārtām. Izmantojam arī tās, 
kuras tika lietotas, tā sauktajā, Rudzīšmājā. Laikam jau mēs 
jūtam pārmaiņas visizteiktāk. Nav vairs pāri skriešana Gaujas 
ielai, salšana, lai nokļūtu mācību telpās. Arī drošība uz ceļa…

 Meiteņu mājturības kabinets šogad tiks papildināts ar trim 
jaunām, mūsdienīgām šujmašīnām. Vēl ļoti nepieciešamas ir 
plītis un pārējās virtuves iekārtas. Mēs ticam, ka vēlmes agrāk 
vai vēlāk piepildīsies. 

Sirsnīgs paldies Ingunai Krūmiņai par dāvinājumu darb- 
mācības kabinetam!

Valdis Gansons (mājturības skolotājs)
 Taisnība Rainim. Stikla kalnā jājāj trīs reizes. Tieši tā notika 

ar zēnu darbmācības kabinetu.
Par darbmācības skolotāju sāku strādāt 1978.gadā vecajās 

darbnīcās - Rudzīšmājā, pretim skolai. 1981. gadā turpat šķūņa 
vietā, skolas toreizējā militārā pasniedzēja Valentīna Babra va-
dībā tika sākts rakt pamatus jaunam darbmācības korpusam. 
Tad izlēma, ka risinājums nav pareizs, un darbus pārtrauca. 

Jurģi rudenī
1985.gads. Jauns projekts. Aptuveni tur, kur šobrīd jaunā spor-
ta zāle. Pat ar garāžām apakšā! Bet atkal – vai nu tuvojās pār-
maiņu laiks, vai citi iemesli, bet projekts palika neīstenots.

Un nu, vairāk nekā pēc 20 gadiem, pateicoties skolas 
direktores Ullas Loginas un pagasta padomes priekšsēdētāja 
Laimja Šāvēja enerģiskajai darbībai, projekts īstenots!

Gaisma! Siltums! Šīs pārmaiņas  vārdos nemaz nevar norak-
sturot. Pašlaik ar zēniem pārvācamies. Krāsojam, montējam, 
pārveidojam mēbeles utt. Paldies zēniem par sapratni, jo ru-
dens nav tas labākais gadalaiks jurģiem.  Paldies mammām par 
sapratni, ja kāda bikse jāizmazgā biežāk nekā parasti!

Zēni saka, ka mazliet skumjas būšot pēc vecajām darbnīcām, 
bet tā jau tas dzīvē notiek.

Bijušos audzēkņus aicinu brīvā brīdī „iemest aci” jaunajās 
telpās. Būsiet gaidīti! 

 Daiga Rubene (skolēnu veselības grupas un bioloģijas sko-
lotāja) 

Rudens pusē skolā ekspluatācijā tika nodotas telpas, kur 
darboties skolēnu atbalsta centram. Tur strādā sociālais dar-
binieks, skolas psihologs un darboties paredzēts arī skolēnu 
veselības grupai. Nemanot paskrējuši trīs mēneši, un, godīgi 
sakot, mēs – veselības grupa – esam paguvušas tikai kārtīgi 
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papriecāties par jaukajām, gaišajām telpām, to iekārtojumu un 
iespējām tās izmantot, jo esam noslogotas mācību darbā. Man 
- stundas, konsultācijas, arī skolēniem daudzās stundas, pro-
jekti…Tomēr ceram atrast laiku un šo jauno vietu apdzīvot, kā 
nākas – organizēt pārrunas, uzdot sev interesējošus jautājumus 
par veselību un ar to saistītajām problēmām. 

Jāatzīst, ka pašreizējais miers nenozīmē, ka skolā nekas ne-
notiek veselības jomā. Ar lekciju par zobu higiēnu visās klasēs 
viesojās zobu higiēniste no Cēsīm – mutes veselības centra. 
Pie mums viesojās arī Cēsu bērnu un jauniešu veselības centra 
darbinieces. Viņas 5. un 6. klasē runāja par konfliktu risināša-
nu, par saskarsmi, 8. klasē – par pubertitāti, 11. un 12. klasēs 
par seksualitāti. Otrajā mācību semestrī aicināsim vēl speciā-

listus, jo visas klases vēl netiek uz sarunu, taču šādu vēlēšanos 
izteikuši.

Cerībā uz izdošanos aktīvi darboties un iesaistīt citus darbī-
bā– Daiga Rubene.

Arnis Ratiņš (ķīmijas skolotājs) un Liene Lorence (fizikas 
skolotāja)

Gaišs, plašs un ērts ir jaunais fizikas – ķīmijas kabinets. 
Atbilst Eiropas standartu prasībām. Kabinetā ir atsevišķa tel-
pa laboratorijai, velkmes skapis ķīmijas eksperimentiem, de-
monstrējumu galds un vieta laboratorijas darbiem. No rajona 
padomes tika saņemti uzskates materiāli ķīmijā un izdales 
materiāli fizikā. 2008.gadā gaidīsim demonstrējumu un izdales 
materiālus no ES ERASM projekta.

Paldies par iespēju strādāt šādos kabinetos! Lielākais prieks, 
ka tagad arī Jaunpiebalgas vidusskolā skolēniem ir iespēja mā-
cīties modernos kabinetos, ka tā nav vairāk tikai pilsētu skolu 
priekšrocība. Jūtam, ka kabinetā ir silti un mājīgi, liekas, ka 
visiem patīk. Gribam teikt lielu paldies par dāvinātajām puķēm 
kabinetam: Baibai Lasmanei, Vijai Supei, Līgai Ābelniecei.

Artis Beķeris (informātikas skolotājs)
Man tika uzdots jautājums: “Kā tu jūties jaunajā IT kabine-

tā?” Vienā vārdā atbildēt nav iespējams. Izjūtas mainās. Sāku-
mā sajūta bija visai dīvaina. Jauna telpa, jaunas mēbeles, jau-
na, vēl neapgūta tehnika un pats nepierastākais – caurspīdīga 
siena. Tātad visas stundas šajā klasē savā ziņā ir “atklātās”. Šīs 
sajūtas beidzās necerēti ātri, pieradu pie jaunajiem apstākļiem. 
Tagad sācies normāls darbs – vairs nemulsina jaunais aprīko-
jums un caurspīdīgā siena. 

Domāju, ka lielāks laiks bija jāvelta, lai apgūtu jaunās teh-
niskās iespējas, nevis pierastu pie apstākļiem. Kad gādājām 
galveno šī kabineta ierīci – interaktīvo tāfeli, pašam bija visai 
aptuvens priekšstats par šīs iekārtas darbību un pielietojumu. 
Teorētiski, protams, viss bija skaidrs, bet nebija nekādas prak-

tiskās pieredzes. Tagad, kad tehnika ir apgūta, beidzot sāku 
pilnībā aptvert tās iespējas. Arvien vairāk nostiprinās pārlie-
cība, ka šādai tāfelei jābūt katrā mācību kabinetā, un ceru, ka 
kādreiz tā arī būs. 

Nedaudz pastāstīšu, kas tad īsti ir interaktīvā tāfele. Visi mēs 

pazīstam parasto tāfeli – brūnu, zaļu vai melnu virsmu, uz ku-
ras raksta ar baltu krītu. Kad tāfele aprakstīta, tā jānodzēš un 
līdz ar to arī visa informācija, kas bija uzrakstīta stundas gaitā, 
pārvēršas smalkos krīta putekļos. Atšķirībā no parastās, inter-
aktīvajai tāfelei nav krīta, nav putekļu, nav mitras lupatas, nav 
jāzaudē stundas laikā veiktās piezīmes. Tehniskos terminos 
varētu teikt, ka interaktīvā tāfele ir liels skārienjūtīgais panelis 
(daudzi tādus būs redzējuši portatīvajiem datoriem). Rakstām-
rīks šajā gadījumā ir optiskais zīmulis, kas būtībā vada dato-
ra darbību līdzīgi kā jebkura datorpele. Attēls, kas parādās uz 
ekrāna, tiek projicēts no datora, izmantojot speciālu videopro-
jektoru. Tādējādi rodas ilūzija, ka rakstām tieši uz baltās tāfeles 
virsmas, kaut gan reāli visu veic dators un vajadzīgo informā-
ciju attēlo uz ekrāna. Tāfeles funkcija, protams, ir tikai viena 
no iespējām. Iedomāsimies, ka skolēns, aizgājis mājās, gatavo-
jas stundām un sāk domāt – ko gan skolotājs tur bija uz tāfeles 
uzraksījis, ek, kā vajadzēja pirms nodzēšanas nofotografēt kaut 
vai ar telefonu... Te nu ir risinājums – visu, kas ir rakstīts, zī-
mēts un veidots uz interaktīvās tāfeles, var gan saglabāt datorā, 

gan izdrukāt, gan izsūtīt pa e-pastu, gan ar nedaudziem peles 
klikšķiem publicēt internetā (kam pieejams internets, piemē-
ram, varat aplūkot šādu lapu: http://www.jvdc.edu.lv/inform/
files/18_09_11_2.pdf). Minētais piemērs ir pilnīgi nekoriģēts 
un “neuzprišināts”, tā ir informācija, ko tiku rakstījis uz tāfeles 
programmēšanas stundā 11. klases 2. grupai 18. septembrī. Un, 
lūk, – tagad jau ir decembris, bet informācija saglabājas. Atliek 
tikai pavisam nedaudz – vēlēties mācīties...

Ir bieži dzirdēts, ka šī jaunā klase būs informātikai un 
datorzinībām, ka tas jau paredzēts tikai izredzētajiem... Gribētu 
kategoriski noliegt šādus uzskatus. Vēl vairāk – informātikas 
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Vēstuļu apskats

un datorzinību stundas šeit notiek visretāk. Jaunais IT kabinets 
ir paredzēts jebkuram mācību priekšmetam, jebkuram 
skolotājam, jebkuram skolēnam. Viss ir atkarīgs tikai un 
vienīgi no skolotāju gribēšanas, jo, protams, lai rezultatīvi 
izmantotu interaktīvās tehnoloģijas, stundām ir jāgatavojas 

– jāgatavo materiāli, jāmeklē vajadzīgā informācija internetā 
u.tml. Kolēģu vidū sevišķi vēlos izcelt skolotājas Lieni Lorenci, 
Vēsmu Johansoni, Daigu Rubeni, Maiju Apsīti, Ivetu Bērziņu, 
Inetu Balodi, Rasmu Gansoni, Jolantu Glāzeri u.c. (piedodiet, 
ja kādu izlaidu), kuras ātri pārvarēja dabisko cilvēka bijību pret 
visu jauno un nepazīstamo. Nereti stundas laikā, ejot garām IT 
kabinetam, prātā nāk doma – tehnoloģijas ienāk ikdienā, tās 
palīdz mums realizēt mērķus, ir 21. gadsimts.

Ja jārunā par to, ko vēl vajadzētu, tad te var runāt dienām 
ilgi vai arī nepateikt neko... Protams, katrā mācību kabinetā 
pilnīgi normāla parādība būtu dators, drukas iekārta, 
projektors, interaktīvā tāfele, pieslēgums internetam. Tas nav 
nekas ārkārtējs, tie “rozā sapņi”. Tā ir realitāte, kas visai drīz 
kļūs par nepieciešamību. Mēs taču visi esam sen jau atmetuši 
priekšstatu, ka mobilais telefons un dators ir kaut kas ārkārtējs 
vai arī cilvēka situētības un labklājības etalons. Tāpat arī agri 
vai vēlu tehnoloģijas, kas šodien liekas kaut kas ārkārtējs, 
kļūs par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, un mēs pieņemsim 
tās kā pašu par sevi saprotamu lietu. Lai arī cik modernas un 
iespējām bagātas nebūtu tehnoloģijas, galvenais ir cilvēks, tā 
spēja pieņemt un izmantot, tā vēlēšanās pilnveidot savu dzīvi. 
Galvenais ir saprast, ka jebkuras tehnoloģijas tiek radītas ar 
mērķi padarīt mūsu dzīvi kvalitatīvāku un pilnveidīgāku.

Tehnoloģijas ienāk mūsu dzīvē nenovēršami, centīsimies 
izmantot to labo, ko tās spēj dot!

Kas bijis šajā gadā interesants mūsu līdzcilvēkiem? 
Kas iedvesmo?
Dzejniece Daina Avotiņa teikusi: „Cilvēkam pa laikam vajag 

palikt tikai ar sevi, kokiem un vēju…” Vai Jūs tam piekrītat?
Dažreiz šķiet, ka būtu labi, ja varētu vēl izcept karašas, 

tā vienkārši – no smiltīm. Kā cep bērni. Bet nekā….Mūsu 
pieredze ir cita.

Un tomēr ir vajadzīgs brīnums, kas izkliedē ikdienas pelē-
cību, ir vajadzīgi putekļiem klātie lielceļi, lai sajustu atšķirī-
bu… Ir jābūt stipriem un lepniem! Ir kaut kur jāsmeļas veldze! 
Tā arī lūdzām, izsūtot (neteiksim cik) vēstules, lai uzklausītu 
jūsu domas, jūsu pieredzi, lai kopīgi veidotu decembra numu-
ru „Avīze Piebaldzēniem”. Saņēmām brīnišķīgas ATBILŽU  
VĒSTULES.

Paldies visiem, arī tiem, kuri piezvanīja. Nerakstīšanas ie-
mesli dažādi. Ieklausījāmies arī šajos stāstos… Daudzi no jums 
dzīvo līdzi bērnu un mazbērnu veiksmēm un neveiksmēm. 
Jums ir prieks par ikdienas gaitām, par to, ka turas veselība. 
Prieks par to, ka iespējams darīt darbu. Vēl - par to, ka domās 
katru vakaru var  apciemot jaunības dienu zemes stūrīšus… vai 
ka šoreiz vienkārši nevēlaties uzrakstīt, jo sirdī vēl sāp aizgāju-
šā dzīvesdrauga vai cita tuva cilvēka zaudējums… 

Emīlija Abuce: „Gads pagāja nemanot. Kas interesants? 
Domāju. Tam jābūt kaut kam labam, skaistam, mīļam. Intere-
sants notikums bija baznīcā. Pie pirmās komūnijas (luterāņiem 
iesvētības) piegāja Linda un Jānis. Mūsu svētki bija skaisti. 

Lindas un Jāņa draugi un paziņas mūs visus pārsteidza ar ne-
gaidītu ierašanos baznīcā. Lielākā daļa no apmeklētājiem bija 
jauni cilvēki. Baznīca pilna, visi priecīgi, draudzīgi. Mūzika, 
dziesmas, ziedi. Tas bija ļoti mīļi un jauki, un arī interesanti. 

Tad vēl šogad- tāds sīkums. Man dārzā ne sēts, ne stādīts 
starp kartupeļiem izauga liels, liels ķirbis, tāds, kuru panest 
nevarēju.

Uz jautājumu par to, kas iedvesmo, atbildēšu ar S. Kierke-
gārda vārdiem: „Kas dara cilvēku lielu, kādēļ viņš ir radības 
kronis un tik mīļš Dieva acīs? Kas dara cilvēku stipru, stiprāku 
par visu pasaulē; kas dara viņu tik vāju, pat vājāku par mazu 
bērnu?

Kas dara cilvēku tik cietu, cietāku par klinti, kas dara viņu 
tik mīkstu, mīkstāku par vasku?

Tā ir mīlestība!”
Mana ticība Dieva vārdam dod man spēku un izturību. Par to 

pateicos Dievam!”
Gaida Podiņa: „Gads tuvojas nobeigumam. Atskatoties – 

labs. Starp dienām un ierasto darba ritmu šovasar viena iezīmē-
jās īpaša. Mazmeita Laura dāvināja man ekskursiju pa jaunības 
atmiņu takām. Cik mīļi! Devāmies ceļā pa maršrutu Saulrieti 
- Alauksts- Vēveri – Kaibēni – Vecpiebalgas kapsēta – Cesvai-
ne. Šo to atmiņa bija saglabājusi, taču jaunu iespaidu daudz. 
Saulrietos skats uz Alaukstu, ko no atdusas vietas tagad vēro 
Kārlis Skalbe ar dzīvesbiedri. Daudz rūpju un pašaizliedzīga 
darba ieguldīts „Vēveru” sētu veidošanā. Neaizmirsīšu kopā ar 
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Fotokartītēs ir 
mans piemājas dār-
ziņš, mājlopiņi, ziedi 
dārzā. Tas viss dod 
prieku un spēku. Tas 
taču ir brīnums, ie-
liec sēkliņu zemē un 
gaidi, kas no tās iz-
nāks.

Es esmu stipra, esmu 
mamma. Tā ir liela lai-
me – būt mammai.

Man interesanti ir 
kultūras pasākumi, 
kas notiek Jaunpie-
balgā. Patīk, jo kat-

rā ir kaut kas jauks. „Izvēlies Piebalgu!”, „Skaista mana tēva 
sēta”, „Gada Cilvēks”, Jūsu veidotā „Avīze Piebaldzēniem”. 

Vera Ķiņķere: „Kur ņemu spēku un iedvesmu? 
Tie ir mani bērni, mazbērni un mans mīļais mazmazdēliņš 

Kārlītis (nu jau 6 gadi).
Tas ir – mežs no agra pavasara (murķeļiem) līdz vēlam rude-

nim. Kopā ar Kārli esam aprunājušies gan ar putniņiem mežā, 
gan klausījušies putnu treļļus, gan esam rājuši sēnītes, kuras 
slēpjas sūnās… Mežā nejūtu nogurumu.

Ļoti patīk ceļojumi. Īpaša bija Taizeme… Tā ir zeme, kur 
gribas atgriezties vēl un vēl. Tad brauciens pa Nīlas upi Ēģiptē. 
Daudzas vietas ir aizraujošas, bet Taizeme ir vieta, kur brauktu 
vēl trešo reizi…

Šogad slimības dēļ nekur tālāk par Latviju netiku. Zvārtavas 
pilī svinējām mazdēlam kāzas. Tajā vietā jutos īpaši. Nakšņo-
jām muižkungu gultās… 

(Jā, tie, kas ciemojušies pie Veras un Jāņa Ķiņķeriem zina, ka 
ceļojumu stāsti nebeidzas…V.J.)

2008. gadā ceru doties kādā jaukā ceļojumā, varbūt uz Tuni-
siju, bet, kas zina, varbūt trešo reizi uz Taizemi…”

Bez paraksta: „Labu domāt, labu darīt, labu runāt, labam 
ticēt, labu mīlēt, labu dot un ņemt! Vai šie vārdi jau nepasaka 
visu? Un Piebalgas daba? Nav nekā ievērojama – nelieli uzkal-
niņi, ielejas, meži, Gauja. Bet tas viss taču ir tik skaisti! Ziema 
ar balti apsnigušiem jumtiem un laukiem. Pavasaris ar vizbu-

Lauru un muzeja pārzini dziedāto „Brūklenāju” ”Kaibēnu” ve-
cajā dārzā. Ar apbrīnu atceros muzeju darbiniekus, kuri mums, 
tikai divām, tik pamatīgi izrādīja savu pārzināmo valstību. Bez 
steigas, bez paviršības. Patiesu cieņu viņiem! 

Rietēja saule. Atceļā abas dziedājām, dziedājām, gandrīz 
nepamanot mazo celiņu, pa kuru no baltā lielceļa jāatgriežas 
ikdienā – savos „Tautiešos”. Biju guvusi krietnu prieka un 
enerģijas lādiņu gan no redzētā, gan mazmeitas sirsnības un 
uzmanības.

Cilvēkam ir vajadzīga arī vienatne ar sevi. To pilnībā izbau-
du, gatavojot svētku dāvanas saviem lielajiem un mazajiem 
bērniem. Ja dzīvē neesmu radusi viņiem teikt mīlestības aplie-
cinājumus, tad tos bagātīgi ieadu cimdu un zeķu rakstos. Adī-
jumi sildīs, un zinu, ka manu mīlestību bērni sajutīs.

Garu mūžu esmu nodzīvojusi, saules dienām mijoties ar lie-
tainām. Kā ikvienam. Taču gribas dzīvot vēl. Spēku smeļu savu 
tuvinieku labestībā, priekā par lielo bērnu veikumu, mazbērnu 
jau iegūto izglītību, par jaunāko sekmēm, veiksmēm sportā, 
konkursu rezultātiem. Bet nav jau tikai veiksmes un uzvaras, ir 
kļūdas, zaudējumi, neveiksmes. Tad skumstu.

Ziemassvētki – miera, mīlestības un piedošanas laiks. No-
vēlu avīzītes veidotājām un lasītājiem rast mieru sevī, saskatīt 
labo līdzcilvēkos, piedot viņiem, ja liekas, ka kādreiz nodarīts 
pāri. Jaunpiebalgas skolotājiem paldies! Pārliecinājos, ka viņu 
dotās zināšanas ir drošs pamats bērna turpmākajām mācībām.

Vēlu veselību tiem, kuriem tās pietrūkst!
Katram daudz mazu laimīšu, kurām salejoties, veidosies pa-

tiesā!”
Ausma Kļaviņa: „Dzejnieces teiktajam piekrītu. Man bieži 

gribas palikt vienai ar savu darbu, savu dārzu, kur smeļos spē-
ku. Par to varētu stāstīt daudz…
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līšu ziediņiem un zaļajiem asniņiem tīrumos, ievu un zemes 
smaržu. Vasara, kad viss ir zaļš un lauku ļaudīm neprātīgais 
siena un ogu laiks. Tad atvasara klejo pa rugainēm un mežiem, 
no smilgas uz smilgu stiepdama smalkos zirnekļa tīklus dārzā 
ziedošajām dālijām un asterēm. Un atkal klāt baltie sniega lai-
ki. Vai tas viss jau nav brīnums, no kā smelties spēku?

Lai vienmēr kāds sapnis nomodā,
Kāda vēlme ko piepildīt,
Kāda alka ko remdināt,
Kāda cēla sirds, kāda draudzīgi izstiepta roka,
Kādas modras acis un kāda dzīve-
Dzīve, kurai dzīvot var līdz.
Novēlējums avīzītes lasītājiem:
„Lai ir kā pārsla katra balta doma,
Kas, debess atsūtīta, neizkūst!
Lai kļūstam mēs kā saules pilnas jomas,
Kur katra sirds sev dzintargraudu gūst.”

(Kornēlija Apškrūma)
Rita Kaupiņa: „Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Pirmā Ad-

vente. Pirmā iedegtā svece Adventes vainagā. Sirdī un dvēselē 
neizsakāms miers. Pārdomas… Pirmssvētku laiks – pārdomu 
un izvērtēšanas laiks. Arī es atskatos uz gadskārtējo aizvadīto 
gadu. Paanalizēju. Man liekas, ka viss ir interesants un patī-
kams, kas ar mani un ap mani un man tuviem cilvēkiem notiek. 
Spēj tik to saskatīt, uztvert, dzirdēt un ieraudzīt!

Esmu ļoti, ļoti gandarīta, ka beidzot pēc tik ilgiem gadiem 
mūsu skola ieguvusi diplomētu ģeogrāfija skolotāju – erudītu 
pedagogu, kas labi orientējas jaunākajās tehnoloģijās un aktu-
ālākajās ģeogrāfijas mācīšanas metodikas niansēs.

Priecīgs notikums manā ģimenē, ka mūsu dvīņi veiksmīgi 
pabeidza 9. klasi un labi izturēja konkursu arodskolās.

Daudz neaizmirstamu  pārsteigumu sagādāja aizgājusī vasa-
ra. Ļoti priecājos un lepojos ar tagadējiem 6., 7. A B, 8. B klašu 
audzēkņiem. Ar kādu atbildības sajūtu viņi strādā pie skolas 
apkārtnes labiekārtošanas… Cik daudz interesantu sarunu un 
pārrunu, cik jaunu atklājumu un ierosmju izskanēja! Tā ir prā-
tam neaptverama bagātība, kas gaida piepildījumu nākošajā 
sezonā. 

Neko nepadarīsi, katram uz šīs pasaules ir atvēlēts savs laika 
sprīdis, un, kā nu kuram ir, tā jādzīvo. Mans aktīvais darbo-
šanās laiks – pagātnē. Aizgājušo neatgūšu. Vienīgi vēlos, lai 
manas dienas ritētu cilvēku sabiedrībā, jo es nespēju dzīvot 
bez cilvēkiem, – tas ir negaidīts telefona zvans, kāds patīkams 
uzaicinājums, saprotošs acu skats, uzmundrinošs vārds un rei-
zē pasniegta roka. Tie ir mani ikdienas tonusi, mundruma un 
garīguma iedvesmas avoti. Ne tikai. Sava nozīmīga vieta labai 
un interesantai grāmatai, vasarā – dārzam un puķēm, bet tum-
šie rudens vakari un agrās rīta stundas sirdslietai – rokdarbiem. 
Visam pa mirklītim.

Un kur nu vēl mani līdzcilvēki, mani vienaudži! Es jūtu, ka 
esmu arī vajadzīga viņiem: kādreiz palīdzīga roka, padoms, 
mans spriedums, uzklausīta doma vai sāpe. Es jūtu, ka esmu 
vajadzīga, es dzīvoju, es bagātinos no šiem cilvēkiem katru 
brīdi. Vienīgi gribētos, lai arī turpmāk dienas ritētu labestīgu 
cilvēku sabiedrībā, cieņas, maiguma un mīļuma gaisotnē!”

Marija, Vilnis Lācgalvji: „Šinī aizejošajā gadā „Kalēju” 
mājās ir bijis daudz patīkamu brīžu. Vispirms jau prieks par 
savu ģimeni, par mazbērniem, kuri īpaši uzmundrina ar savu 
dzīvesprieku, apciemojot mūs, arī palīdzot darbos sētā. Esam 
uzņēmuši arī ciemiņus, kuri brauc pie mums darba pieredzē. 
Arī paši esam bijuši Bauskas pusē apskatīt skaisto un intere-

santo, ieskaitot Rundāles pili un daiļdārzus. Piedalījāmies kon-
kursos. Šogad „Sējēja” konkursā - nominācija un balva par vi-
dei draudzīgu saimniekošanu. Balle Lielajā ģildē Rīgā… Otrs 
konkurss – Latvijas daiļdārzi, kurā saņēmām disku ar Latvijas 
skaistākajiem daiļdārziem. Par to īpašs prieks, jo varam pa-
smelties skaisto un lietderīgo savam dārzam.

Īpašs paldies Maijai Ķīķerei, kura mūs pamudināja piedalī-
ties konkursos. Jaunajā 2008. gadā vēlam piebaldzēniem daudz 
jauku, patīkamu brīžu. Laimi, saticību, dzīvesprieku novēlam 
ikvienam!”

Ciekuržņu ģimene: „Atskatoties atpakaļ uz aizejošo gadu, 
secinām, ka tas bijis gana interesants un bagāts ar dažādiem 
notikumiem. Viens no tiem ir vasarai par godu mūsu izlolotie 
un īstenotie „Ziedu un dārza svētki”. Cik daudz radošu domu 
piebaldzēniem! Un vēl gribas pieminēt piedalīšanos daiļdārzu 
un lauku sētu konkursā, kurā mūs pieteica Maija Ķīķere. Bijām 
ļoti pārsteigti par ļoti augsto novērtējumu – 2. vieta nominācijā 
„Lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu”. 

Spēku un iedvesmu, protams, dod ģimene. Ir prieks, ja redzi 
– savējiem veicas, ja saimniecībā izdodas, kā plānots. Ir labi, 
ja varam kādam palīdzēt. Brīnišķīgie draugi, atsaucīgie apkār-
tējie kaimiņi! Labs pasacīts vārds! Ir vienkārši jāmāk priecāties 
par dzīvi, arī darbus darot! 

Visiem piebaldzēniem Ziemassvētkos novēlam: „Mājas svē-
tību mājās un saticību ģimenē, jo tieši tur sākas katrs Jaunais 
gads, visi darbi un domas. Lai balts zied Ziemassvētku laiks un 
laimes zvaigzne lai iedegas Jaunam gadam…!”

Māra Tamane ar ģimeni: „Viss būtu pavisam vienkārši, ja 
ierasto dzīves ritmu nekas nemainītu. Taču viss nemitīgi mai-
nās... Katrs šai mainīgajā dzīves ritmā mēs tiecamies atrast 
savu pūļu piepildījumu, un katram tas ir kaut kas cits - labs 
darbs, ģimene, attiecības ar  mīļiem cilvēkiem, nauda un man-
ta, veselība vai dvēseles miers. 

Mums šogad spēku deva atziņa, ko izlasījām nejauši nopirk-
tā grāmatiņā:

“Dievs allaž atdara durvis, varbūt ne gluži tās, kuras esam 
gaidījuši, bet gan tās, kuras nešaubīgi ir īstās.”

Drosmi, uzņēmību un ticību savai veiksmei vēlam ikvienam 
Jaunajā gadā!”

Nellija un Jānis Rubeņi: „Varam teikt, ka mūsu ģimenes 
moto ir: „Darbs”. Darbs palīdz tikt pāri slimībai, man – gadu 
nastai un depresijai. Sāc tikai ko fizisku darīt,- sliktās domas un 
sajūtas pazūd. Slimības atkāpjas, ja ar pirkstiem ienirsti puķu 
dobē vai burkānu vagā. Esam arī grāmatu tārpi. Lasot pilnīgi 
iedzīvojas rakstnieka fantāzija, dusmojos, ja nevaru piekrist 
uzrakstītajam.

Paldies Jums avīzītes veidotājiem! Pateicoties avīzītei, zinu, 
kas notiek pagastā. Lai Jums Dievs dod veselību, lai rodas 
aizvien jaunas idejas. Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu 
Jauno gadu!”

Ilga Bobrova: „Pilnīgi piekrītu Dainai Avotiņai, jo tad, kad 
jūtu stresu, nemeklēju cilvēkus, bet eju uz mežu, kur, sarunā-
joties ar kokiem, atstāju savas negatīvās emocijas, kuras aiz-
pūš vējš un pazudina saule. Tikai žēl, ka drīz, lai pieglaustos 
kokam, būs jāmēro lieli attālumi cilvēku nepiepildāmās nau-
daskāres dēļ. Izcērt un pārvērš naudā visu, ko vien var atrast, 
atstājot aiz sevis izdangātu, pielūžņotu postažu. Tas notiek arī 
mūsu Piebalgā, kura kaut kad agrāk bija gaišo prātu un progre-
sīvo ideju šūpulis.

Ļoti jauks sarīkojums bija Piebalgas novada svētki šovasar 
Vecpiebalgā, kur spilgti parādījās piebaldzēnu vienotība, salie-
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dētība un tas, ka mēs vēl protam strādāt rokdarbus, priecāties 
un svinēt svētkus. Ļoti bēdīgi, ka svētkus negaidīti pārtrauca 
notikusī traģēdija. Domāju, ka katrs cilvēks tajā brīdī domās 
bija kopā ar Cīruļu ģimeni, jūtot līdzi…

Mana ģimene spēku smeļ kopības sajūtā un kopā būšanā, 
rūpēs vienam par otru. Dīvaina izveidojusies mums tagad dzī-
ve brīvajā Latvijā. Ļaudis, norobežojušies viens no otra, kaut 
ko rauš tikai sev, bet apdzisusi, manuprāt, uguntiņa, kas ļaudis 
vienoja, lika palīdzēt un balstīt vienam otru, palīdzēt kaimi-
ņam, kopīgi veikt kādu lielāku darbu un pēc tam kopīgi pasē-
dēt, pārrunāt, padziedāt. Šodien tam pietrūkst laika?!

Un vēl kas – naids ģimenes locekļu starpā mantas un naudas 
dēļ, atgūstot agrākos īpašumus un arī godīgā vai negodīgā ceļā 
jauniegūtus. To šad tad var sajust arī mūsu mīļajā Piebalgā.

Ziemassvētki – pārdomu laiks! Lai skaists un mierīgs tas iz-
dodas ikvienā mājā, ikvienā ģimenē!”

Līga un Maldis Baloži: „Cilvēka dzīve ir brīnumu piebērta 
un lielākais brīnums mūsu dzīvē ir ģimene – tie ir bērni, uz 
kuriem varam paļauties, varam gūt spēku, atbalstu un saprat-
ni. Šis gads mums dāvājis prieku un bezgala lielu laimi – mēs 
esam sagaidījuši mīļo mazdēliņu – Robertiņu. 

Spēku dzīvei smeļos arī vasarā – pie savām puķēm, kur paiet 
mans brīvais laiks. Ar burvīgo puķu smaržu un prieku par tām 
eju caur visu ziedošo pasauli.”

Kārtējie Kultūras darbinieku svētki Cēsīs. Tā ir diena, kad 
atzīmē gadu vai darba jubilejas kultūras darbinieki savā sai-
mē. Ļoti daudz apmeklētāju Cēsu kultūras nama zālē.  To 
vidū kupls skaits jaunpiebaldzēnu. Šogad suminājumus sa-
ņem mūzikas skolas skolotāja Māra Vīksna, mākslas skolas 
skolotāja Maija Apsīte, pagasta bibliotēkas vadītāja Baiba 
Logina, mūzikas skolas direktore Sarma Petrovska, mūzi-
kas skolas skolotājs Tālivaldis Narvils, pagasta bibliotēkas 
bibliotekāre Anita Auziņa. Ziedi, balvas, apsveikumi, kā jau 
tādās skaistās jubilejas reizēs pieņemts. Īpašus sveicienus sa-
ņēma Jaunpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimis 
Šāvējs par ieinteresētību kultūras darbā un par atbalstu. 

V. Johansones teksts un foto

Kultūra

Piebaldzēnus sumina Cēsīs kultūras darbinieku dienā

2007. GADAM DRĪZ VIEN BŪS JĀSAKA ARDIEVAS. 
Padomājiet, kas vissvarīgākais vai nozīmīgākais, jūsuprāt, no-
ticis mūsu pagastā,  novadā vai valstī, arī pasaulē!

Šādus aicinājumus saņēma ļoti daudzi, arī Jaunpiebalgas vi-
dusskolas skolēni un viņu vecāki. Aicinājām izvēlēties un iz-
vērtēt nozīmīgākos notikumus.

Par svarīgāko Jaunpiebalgā 
1. vietā – minēta skolas piebūve un jaunie mācību kabineti 
2. vietā – laternas pagasta ielās.
3. vietā un tālākajās – festivāls „Satiksmies Piebalgā”, pasā-

kums „Gada cilvēks”, benzīntanka remonts, žetonvakars, „Iz-
vēlies Piebalgu!”, spēkavīru sacensības…

APTAUJA  APTAUJA  APTAUJA
Latvijā (arī Vidzemē, Cēsu raj.)
1. vietā – jauns prezidents Latvijai – Valdis Zatlers.
2. vietā – inflācijas palielināšanās.
3. vietā un tālākajās – pagastu apvienošanās, Dziesmu svēt-

ki, Latvijas jubilejas pasākumi…
Pasaulē
1. vietā – Krievijas prezidenta vēlēšanas.
2. vietā – Eirovīzija.
3. vietā un tālākajās – notiek jauni atklājumi, sieviešu bas-

ketbola panākumi, globālā sasilšana, kariem – NĒ! Pavaroti 
aiziešana mūžībā…

Paldies visiem, kuri atbildēja uz jautājumiem!
Redakcija

Ligita Vietniece: „Enerģiju un spēku dod tas, ka apkārt ir 
mīļi un jauki cilvēki, kopīgas sarunas, kultūras pasākumu ap-
meklēšana, ceļojumi un kopīgas domas par nākotni, jo jātic 
tam, kā vēl nav, lai tas taptu!

Pozitīvi raugos uz dzīvi! „Nepiegružot” galvu ar nevajadzī-
gu informāciju! 

Dzīvot  tā viegli – harmonijā ar sevi, ar smaidu uz lūpām!
Un sirsniņā – kādu dzirkstelīti!”

Redakcijas piezīme: Turpināsim vēstuļu apkopojumu nāko-
šajā numurā! Protams, ja jūs rakstīsiet…



��

 Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā septiņi tūkstoši ģimeņu, kas 
savā aizbildniecībā ņēmušas bez vecāku gādības palikušus bēr-
nus. Ir cilvēki, kuri cenšas dot mīlestību, kas bērniem trūkst 
visvairāk. Nereti pašiem klājas grūti, tomēr šie cilvēki izlēmuši 
dalīties tajā, kas ir. Pateicībā par dāvāto sirds siltumu Latvijas 
Audžuģimeņu biedrība gada laikā aicināja ģimenes uz dažā-
diem svētkiem. 

                             Lai bērniem klātos vieglāk, lai atgrieztu 
dzīves pabērnus pilnvērtīgai dzīvei, jāstrādā skolotājiem ne ti-
kai paredzētajā stundu laikā, bet ar neatlaidību un ziedošanos 
krietni ilgāk. Arī Jaunpiebalgā Piebalgas pamatskolā strādā 
skolotāji ar sirdsdegsmi, aizrautību cerībā kādu cilvēkbērnu at-
dot pilnvērtīgai dzīvei, iemācīt saskatīt labo sev apkārt un sevī, 
apgūt dzīves prasmes. No dzirdētā saprotu, ka visgrūtāk šiem 
dzīves pabērniem ir pieņemt pašiem sev pozitīvus lēmumus, 
uzņemties atbildību par savu rīcību… Šoreiz lūdzu dalīties 
pārdomās „Dzīves enerģijas” skolotājas.

Skolas direktore Gunta Leimane: „Ir 2003. gada vasaras 
vidus. Labklājības ministrija izsludina pieteikšanos konkursam 
– pusaudžu rehabilitācijai, kuri atkarīgi no PAV, t.i. alkohols, 
narkotikas, līmes, krāsas, lakas un citas gaistošas vielas.

Tā kā Jaunpiebalgā arī ir problēmas demogrāfiskajā jomā 
– tad bija jādomā – būt vai nebūt Piebalgas pamatskolai.

Konkursā bijām divi pretendenti – mēs un pāraudzināšanas 
iestāde Strautiņos. Mums krita pilnā loze.

Tā nu strādājam no 2003. gada 27. novembra, kad pie mums 
atlidoja pirmā bezdelīga – meitene Elīna no Bauskas.

Pirmais gads brīžiem likās kā liels murgs, jo kopā zem vie-
na jumta, vienā klasē mācījās pagastā dzīvojošo vecāku bērni 
un atkarīgie bērni. Vietējie dažreiz gribēja būt tie „krutie” un 
vecākiem mājās nočiepa vīniņu, nesa uz skolu, lai pacienātu 
atbraucējus.

Visādi gāja…
Labi apdomājām, ka nepieciešama sistēmas uzlabošana 

mūsu darbam. Vispirms mēs paši darbinieki pirmajās skolēnu 
brīvdienās mācījāmies kursos, kur ieguvām nepieciešamās zi-
nāšanas un sertifikātus.

Šobrīd mums ir atrunātas darbības un ieviesta sistēma, kas 
mūs apmierina. Mūsu darba rezultāti ir atzīti un novērtēti ar 
starptautisku ISO sertifikātu.

Jaunpiebaldzēni ne reti jautā kā ir strādāt ar bērniem mūsu 
skolā. Neteikšu- ne grūtāk, ne vieglāk, bet – savādāk gan. Tas 
gan, ka skolotāji mūsu skolā nesaņem nekādu papildus piemak-
su. Strādājot ar šiem bērniem, gan skolotājam, gan darbinie-
kam ir jābūt reizē gan vecāka lomā, gan drauga, domubiedra. 
Brīžiem kāds ļoti jāpažēlo, jo viņam sirsniņā sāp. Mūsu pusau-
dži ir kā māla krūzes ar plaisām, kuras mums kopīgi jācenšas 
likvidēt, jo citādi nevar strādāt un dzīvot tālāk.

Arī pieaugušie kādreiz var kļūdīties, bet tad ir jāmāk savu 
kļūdu atzīt. To mūsu kolektīva darbarūķi arī dara. Izrunājam 
problēmas un saprotamies. 

Esmu pārliecināta, ka nekur citur nav tik jauka kolektīva kā 
mums. Mēs visi esam viena liela, stipra komanda. Es lepojos ar 
saviem skolotājiem un darbiniekiem. Paldies visiem maniem 
mīļajiem par atzinību Gada cilvēka nominācijā. To mēs esam 
visi  kopā nopelnījuši. Šo darbu var izdarīt strādājot kopā plecu 
pie pleca.

Tuvojas skaistie Ziemassvētki, noslēdzas 2007. gads. Lai 

Vērtības un tikumi
Ziemassvētku gaišums un miers ielīst dvēselēs un sasilda sirdis 
jaunajā gadā! 2008. gadā ieiesim ar jaunām cerībām par nākot-
ni. Atvērsim sirdis labestībai! Piepildīsim katru jaunu dienu ar 
labām domām un darbiem! Lai visiem mums veicas!”

Skolotāja Aija Ķīķere: „Jau ceturto gadu Piebalgas pamat-
skolā mācās skolēni, kuri apgūst pamatizglītību un iziet reha-
bilitācijas kursu. Mācu latviešu valodu un literatūru, vadu arī 
skolas bibliotēkas darbu. 

Mācību process ir tāds pats kā jebkurā parastā vispārizglītojošā 
skolā. Taču ir atšķirības –, manuprāt, grūtāk strādāt, jo bērniem ir 
dažāds zināšanu līmenis, daudzi no viņiem ir kavējuši mācības, 
tāpēc ir robi zināšanās. Trūkst arī motivācijas izglītoties. Taču 
prieks ir tad, kad viņi iejūtas jaunajos apstākļos, pieņem 
mūsu skolas noteikumus un cenšas nokavēto apgūt. Tie, kas 
pie mums atnāk mācību gada laikā, vēro „vecos” skolēnus, 
un redzot, ka tie mācās un ievēro disciplīnu stundās, arī paši 
sāk darīt tāpat. Gandarījumu sagādā valsts pārbaudes darbu 
sekmīgie rezultāti. Daudzkārt nākas bērniem būt viņu vecāku 
vietā, sniedzot padomus, izrunājoties, paskaidrojot dažādas 
elementāras lietas, kuras viņi nezina. Ja pats pieaugušais pret 
bērnu izturas ar sapratni, tad to pašu saņem arī no viņa.

Mūsdienās bērni ļoti maz lasa, tāpēc ir prieks, ka liela daļa 
nāk uz bibliotēku pēc grāmatām, žurnāliem. Te gan varētu 
vēlēties, lai bibliotēkas fondā būtu vairāk mūsdienīgu grāmatu 
pusaudžiem, jo lasītkārākie visu interesantāko ātri vien izlasa. 
Vairāk nepieciešamas enciklopēdijas.

Darbs skolā prasa lielu atdevi no skolotāja, pacietību, 
izpratni, tādēļ dažkārt pēc darba esi kā iztukšots. Man atslodzi 
dod interesantas grāmatas – īpaši patīk lasīt ievērojamu cilvēku 
dzīvesstāstus, romantiskos D.Stīlas romānus, P.Koelju darbus. 
Arī žurnāli ( „Santa”, „Ievas Stāsti” u.c.) un laikraksti ir 
neatņemama lasāmviela. Ar skolas kolēģiem esam iecienījuši 
apmeklēt Valmieras teātra izrādes, daudz ko esam jau 
noskatījušies, un arvien vēl ir izrādes, kuras noteikti jāredz.”

Ilze Stolere: „Piebalgas pamatskolā strādāju piekto gadu. 
Skolā bērniem mācu vizuālo mākslu un mājturību. Vadu šūša-
nas pulciņu, kur bērni ārpus stundām mācās šūt, iegūst iemaņas 
dažāda veida rokdarbu tehnoloģijās.

Visiem mums ir zināms, kādi bērni mācās šajā skolā. Tie 
ir sociālā riska grupas bērni, kas pēc savas labklājības vai 
veselības stāvokļa un iepriekšējā dzīves veida atradās kritiskā 
situācijā. Šie bērni ir dzīvojuši tādās riska zonās, kuras 
visvairāk ietekmē nelabvēlīgi sociālie un bioloģiskie faktori 
(kriminogēnās grupas, piesārņota vide, fiziskie faktori, garīgo 
vērtību trūkums, alkoholisms, materiālo līdzekļu trūkums vai 
arī augsts labklājības līmenis utt.).

Strādājot ar šiem bērniem, bieži vien gribas salīdzināt ar 
sociāli labvēlīgi dzīvojošiem bērniem - kāda ir atšķirība viņu 
domāšanas veidam, mācīšanās stilam un vispārējai dzīves 
uztverei. Es strādāju arī Cēsu bērnu jauniešu centrā, kur vadu 
radošo studiju „Rotaslieta”, līdz ar to man ir iespēja salīdzināt 
bērnu spējas. Salīdzinoši - bērni paliek bērni, katram ir savi 
mīnusi un plusi, sava zināšanu bagāža, bet pedagogam ir jāspēj 
sameklēt to vispareizāko, vislabāko metodi, kā iemācīt savu 
mācību priekšmetu tā, lai stundas norise būtu pēc iespējas 
interesantāka un zināšanu, iemaņu pilna.

Teikšu atklāti, rehabilitācijas centra bērnus mācīt nav viegli, 
bet ir interesanti, jo spēt saskatīt pareizo mācīšanas metodi un 
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pareizo darba pieeju, kas izdodas un kur var saskatīt tūlītēju re-
zultātu, tas gan ir ilglaicīgs un ļoti pacietīgs darbs. Skolotājam 
jābūt mierīgam, ar īpaši stipru nervu sistēmu.

Šie bērni daudz vairāk saprot, ko ir pazaudējuši, ko nozī-
mē mācīšanās, zināšanas un prasmes, ko dod skola, bet viņus 
traucē viņu psiholoģiskais stāvoklis (pārsvarā pie tā vainīgi 
ir vecāki), līdz ar to mācību metodes ir jāizvēlas skolēnu lī-
menim un psiholoģiskajam stāvoklim atbilstošus. Pēc iespē-
jas vairāk mācību procesā jāizmanto aktīvās darba formas un 
metodes, kur tiek likts uzsvars uz radošām mācībām, tādējādi 
attīstot skolēnā dabisko zinātkāri un atšķirīgas domāšanas spē-
jas. Pedagogam ir jāmāk sarežģītas lietas parādīt pēc iespējas 
vienkāršotā formā un ar skolēnu spēju līmenim atbilstošām 
metodēm.

Darbā ar šiem bērniem būtiska nozīme ir sociālo prasmju, 
dzīves prasmju veidošanai. Izmantojot praktiskās darbības 

metodes, veicina bērna pašrealizācijas iespējas, pašattīstību un 
savas personības atklāsmi, akcentējot reizē gan mācību satu-
ra izveidi, gan attiecīgo mācību darba formu izvēli. Jāakcentē 
praktisko prasmju veidošanas nozīme, lai bērni strādātu gan ar 
prātu, gan ar rokām. Galvenais mācīšanās metodes princips ir 
mācīšanās darot.

Strādājot ar šiem bērniem, būtiska ir mācīšanās motivācija. 
Šīs motivācijas veids ir emocionāli humānistiskā pieeja un 
personības vajadzību apmierināšana, tā veicinot  skolēnos gribu 
mācīties, izmantojot savu maksimālo potenciālu. Pirmais solis 
ceļā uz panākumiem ir savu mērķu un uzvedības stratēģijas 
apzināšana. Ja cilvēks netiek mācīts viņam pieņemamā veidā, 
zūd motivācija censties. 

Tuvojas Ziemassvētki, gribētu novēlēt saviem kolēģiem, 
visai skolas saimei un visiem skolas bērniem jaukus 
Ziemassvētkus!” 

Izstādes
Vieniem šie svētki ir saulgrieži, otriem 

- Kristus dzimšanas svētki, bet trešajiem 
- iepirkšanās un dāvanu svētki, jo dāvināt 
un saņemt dāvanas ir interesanti un mīļi. 
Kanādā esot tradīcija katros Ziemassvēt-
kos cept pīrāgu. Pirms došanās uz baznīcu 
to ieliek cepeškrāsnī. Vienīgi nav tālākais 
stāsts par to, kāds pīrāgs ir, ja dievkalpo-
jums ir garāks, un cik ilgi pīrāgam jāce-
pas…

Man bija iespēja baudīt ne svētku pīrā-
gu, jo vēl jau svētkiem gatavojamies. Pie 
durvīm Adventes laiks. Es baudīju skais-
tumu ar acīm - divas izstādes novembra 
beigās. Tās  Ziemassvētku priekam sa-
rūpēja mūsu pašu Jaunpiebalgas aktīvās 
sievietes – Daira Alksnīte, Jana Grobiņa, 
Daira Ivanova, Inese Ivanova, Inese Kal-
niņa, Sarmīte Mekša, Rita Kaupiņa, Ilze 
Stolere. Adventes vainagi, sveces, vaska 
sveces, adījumi… Protams, ka skaistumu 
baudīja tikai izstāžu apmeklētāji. To gan 
nebija visai daudz. Varbūt jauks sākums 
jaunai tradīcijai?

Mazliet no visa centos iemūžināt! Bet 
kādam varbūt iepatīkas darbošanās ar sve-
cēm. 

Maģija par svecēm?
Ja paņemsit sveci sarkanā krāsā, varat 

kaut ko vēlēties – kāda mērķa sasniegšanu, 
šķēršļu savā ceļā pārvarēšanu. Dzeltenā 
– tā ir siltuma, garīguma krāsa. 

Zīlēšana ar dzeltenu sveci piepilda jeb-
kuru pozitīvu vēlēšanos. 

Oranžu sveci izmanto gadījumos, kad 
gribat piesaistīt kāda simpātijas. Zaļā 
krāsa – tā ir dzīvības krāsa, tāpēc nebūsit 
kļūdījies, ja vēlēsities uzlabot savu labklā-
jības līmeni.

Gaisma uzvar tumsu
Zilā – simbolizē mieru, samierināšanos. 

Izvēlējies zilo sveci, droši varat vēlēties 
ģimenei un sev aizsardzību pret ļaunajiem 
spēkiem. 

Purpura krāsas svece palīdzēs uzveikt 
slimības. 

Violeta svece palīdzēs atrisināt liekā 
svara problēmas un citus ar veselību sais-
tītus jautājumus. 

Pirms sāk, jāizrunā sekojoši vārdi: 
„Naktī degošā svece, maģiskā liesma! 
Nes manu enerģiju piepildīt manu slēpto 
vēlēšanos. Gaisma tumsā! Uguns gars! 
Parādi man savu seju! Cilvēciskās lai-
mes ratu pret laimi ritini! Lai tumsa krīt 
– nekrietnais ienaidnieks! Viens, divi, trīs 
– lai notiek tā!

Tālāk jārīkojas tā:
1) uz tīras papīra lapas īsi un skaidri 

(viennozīmīgi) uzrakstiet savu vēlēšanos; 
2) nolieciet lapu uz tukša galda un uz tā 

uzlieciet jaunu svečturi (var izmantot veco, 
bet, ja gribat, lai viss norit gludi un jūsu 
vēlēšanās piepildās, neslinkojiet, nopērciet 
jaunu);

3) uzlieciet uz galda nelielu trauku ar 
jebkuru augu eļļu, vēlams labās rokas tu-
vumā; 

4) sveci ņemiet vienā rokā, otrās rokas 
pirkstus mazliet pamērcējiet eļļā; 

5) tagad jums jāpieslēdz iztēle: ierīvējot 
eļļu svecē, jums jāiztēlojas, kā tajā iesūcas 
jūsu vēlēšanās. Pirkstiem jāvirzās no vidus 
uz galotni, pēc tam atpakaļ līdz apakšai; 

6) vēlreiz pamērcējiet pirkstgalus un at-
kārtojiet;

7) sveci ielieciet svečturī un roku no-
slaukiet;

8) apsēdieties ērtāk, uzdedziet sveci, 
maksimāli koncentrējiet domas uz savu 

vēlamo mērķi, skatiens tieši uz liesmas mēlīti (nevis uz pašu 
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liesmu, bet mazliet virs tās); 
9) pēc kāda laika, sajūtot nogurumu, pē-

dējo reizi lieciet sev koncentrēties un vi-
zualizēt to, kā dēļ jūs uzdedzāt sveci;

10) pēc domās izrunātiem vārdiem, kas uz-
rakstīti uz papīra, to sadedziniet; 

11) nopūtiet liesmu, ietiniet sveci tīrā drā-
niņā vai papīrā un nolieciet līdz nākošai rei-

zei.
Lai izdodas!                          V.Johansone

 „Reiz Ziemassvētkos kāds puika ātri gribēja Ziemassvētku 
dāvanas.”

„Karaļmeitai tas nepatika.”
„Tās bija domātas vectēvam.”
„Man ir iekrāta nauda, un mēs varēsim jums nopirkt dāva-

nas, kādas vien jūs gribēsiet.”
„Bet varbūt Ziemassvētki nesastāv tikai no dāvanām un 

ēdieniem?”
„Ziemassvētkos notiek tā…”
„No tā laika katros Ziemassvētkos viņi naudu atdod naba-

dzīgajiem...”
„Viņi priecājās kā mazi bērni.”
„Šie bija mūsu labākie Ziemassvētki! Paldies jums!”
5.b klases skolēni – Bērtulis Ābelnieks, Beāte Baidekalne, 

Anna Baltā, Brenda Beķere, Kristers Bērziņš, Gatis Kamenis, 
Monika Keiša, Linda Krasovska, Alise Smilga rakstīja katrs 
savu pasaku. Visas nav iespējams nopublicēt, tāpēc to apvie-
noju vienā.  V. J. 

Ziemassvētku pasaka

 Sapulces vajag noturēt pilnā mēnesī, jo tad visas lietas 
labi izdodas.
 Katru lielāku darbu vajag iesākt jaunā mēnesī un laimīgās 

dienās – vai nu otrdienā,  vai ceturtdienā, vai sestdienā.
 Ja, kaut ko darot, iešaujas prātā: “Kad tik nu nebūtu slik-

ti”, tad vajag šīs domas stipri izteikt, citādi tiešām slikti izies.
 Ja kāds ir uzsācis kādu darbu darīt, tad otram nevajag pa-

beigt, jo tad sastrīdas.
 Kad darbu beidz, tad vajag apsēsties un atstāt laiskumu tai 

vietā. Kad tā darot, tad darbs jaunā vietā labi veicoties.
 Vecajam gadam beidzoties, pulksten 12 jāapklājas ar baltu 

palagu, jāiet pagalmā un jāskatās uz rijas jumtu, tad redzēs to, 
kas nākamajā gadā notiks.
 Jaungada naktī vajag paņemt melnu kaķēnu un iet uz 

krustcelēm. Tur nāks velns, pārģērbies par smalku kungu, un 
solīs par kaķi daudz naudas. Bet nevajag ņemt vairāk par vie-
nu latu, tad atdot kaķi un neskatīdamies iet atpakaļ uz mājām. 
Lats, lai cik reiz to izdotu, vienmēr būs kabatā.

Ziemassvētku un 
gadumijas ticējumi
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Riteņbraukšanas sacensības  „Pāri Piebalgas 
pakalniem” notika jau  6. gadu.

Notikumi

2007.gada svarīgākie notikumi fotogrāfijās

Izrāde „Zilais putniņš” guva atsaucību gan Cēsīs, gan 
pašu mājās.

Ikgadējie sporta svētki.
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Priecājas par jaunajām skolas telpām – kabinetiem, 
sporta zāli, gaiteņiem gan lielie, gan mazie.

Konkurss „Piebalgas balsis” iet plašumā…

Mākslas skolas 1. izlaidums.

Mūzikas skolas 20 gades koncerts.

Jaunās telpas patīk ne tikai darbiniecēm, bet 
arī klientiem.
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Skola

Dažādi notikumi no 2007. gada. Atminēsiet paši!

N.p.k. Vārds,uzvārds Klase
1. Marģeris Ozoliņš 5.b
2. Alise Smilga 5.b
3. Andris Podiņš 5.a
4. Elvis Elksnis 6.
5. Lauma Makare 7.a
6. Jānis Podiņš 7.a
7. Agnese Smilga 7.b
8. Matīss Elksnis 8.b

Konkurss „ Lauki -manās mājās” (sk. B. Kalniņa)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase
1. Rūdolfs Kalniņš 7.b
2. Agnese Smilga 7.b
3. Līga Alksnīte 7.b
4. Elīna Seržāne 7.b

Rajona angļu valodas olimpiāde 
(sk. B. Lasmane, G. Kundrate)

N.p.k. Vārds,uzvārds Klase
1. Madara Ontužāne 12.
2. Kristīne Tenisone 12.
3. Liene Šakina 11.

Vecgada ziņas no skolām
Rajona matemātiķu konkurss (sk. Iveta Bērziņa, R. Jaksta) M. Birzes  literārais konkurss  (sk. J. Glāzere, I. Prīse, 

Z.Althabere)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase
1. Justs Vīķelis 6.
2. Aiga Āboliņa 7.a
3. Lauma Makare 7.a
4. Agnese Smilga 7.b
5. Zelda Althabere 9.b
6. Evija Bērziņa 10.
7. Evita Rusova 11.
8. Liene Šakina 11.

Domrakstu konkurss par Latviju (sk. J. Glāzere, I. Prīse, 
Z. Althabere)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase
1. Madara Ontužāne 12.
2. Liene Šakina 11.
3. Lāsma Šmite 10.

Erudītu konkurss „Tu esi Latvija” (sk. I. Elksne)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase Rezultāts
1. Aiga Āboliņa 7.a 1.v.
2. Agnese Smilga 7.b 1.v.
3. Sabīne Rubene 8.a 1.v.
4. Matīss Elksnis 8.b 1.v.
5. Daumants Lūsa 9.a 1.v.
6. Krišs Spalviņš 9.b 1.v.
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Tautas bumba 4.-5. klase (sk. S. Vlodare)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase Rezultāts
1. Emīls Posse 5.a 2.v.
2. Digmārs Krievs 5.a 2.v.
3. Jurģis Pētersons 5.b 2.v.
4. Brenda Beķere 5.b 2.v.

Garlība Merķeļa piemiņai veltīts literāro darbu kon-
kurss (sk. Z. Althabere)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase Rezultāts
1. Mikus Spalviņš 11. atzinība
2. Liene Šakina 11. atzinība
3. Liene Misiņa 11. atzinība
4. Jānis Grundāns 11. atzinība
5. Evita Rusova 11. atzinība

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkurss 
(sk. Z. Althabere)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase Rezultāts
1. Liene Šakina 11.
2. Ieva Lorence 11.
3. Evita Rusova 11.
 

Konkurss „Meža vērtības un vēsture 2007.” 
(sk. Arnis Ratiņš)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase
1. Ieva Dolmane 12.

Sporta sacensības basketbolā Cēsu rajonā (sk. S. Vlodare)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase Rezultāts
1. Marģers Ozoliņš 5.b 2. vieta
2. Emīls Posse 5.b 2. vieta
3. Jurģis Pētersons 5.b 2. vieta
4. Sangvids Ivanovs 5.b 2. vieta
5. Dagnis Krievs 5.a 2.vieta
6. Jānis Timofejevs 5.a 2.vieta
7. Andris Podiņš 5.a 2.vieta

Bioloģijas olimpiāde rajonā (sk. D. Rubene)
N.p.k. Vārds,uzvārds Klase Rezultāts
1. Nora Cābe 12.
2. Liene Šakina 11. 3. vieta
3. Alise Ozola 9.a atzinība

Sagatavoja Arnis Ratiņš

9. novembrī pirmo reizi Cēsīs notika Cēsu rajona mūzikas 
un mākslas skolu audzēkņu koncerts – festivāls. Jau pavasarī 
visu mūzikas skolu audzēkņi iesūtīja savus priekšlikumus 
festivāla nosaukumam. Par labāko tika atzīts mūsu Sabīnes 
Rubenes izvēlētais  „Zīmēsim skaņām, spēlēsim krāsām”. 
Tad mākslas skolu audzēkņiem vajadzēja zīmēt logo šim no-
saukumam. Šeit uzvarētāju godā tika cēsinieki.

Un tā 9. novembrī Cēsu kultūras centrā uz festivālu „Zīmē-
sim skaņām, spēlēsim krāsām” pulcējās visas 7 Cēsu rajona 
skolas. Katra mūzikas skola sniedza 20 minūšu garu koncerta 
programmu, bet mākslas skola rādīja un prezentēja savu dar-
bu izstādi.

Paldies visiem mazajiem mūziķiem, māksliniekiem un viņu 

skolotājiem, jo mūsu skolas audzēkņi izskatījās un izklausījās 
ļoti labi.

30. novembrī klavieru klases audzēknes Evita Kamene 
(sk.Ina Iļjučonoka), Sabīne Blūma (sk. Egita Vanaga) un 
Zane Alksnīte (sk. Ina Iļjučonoka) piedalījās  Starptautiskajā 
mūzikas skolu P. Čaikovska klaviermūzikas IV izpildītāju 
konkursā Koknesē. Zane Alksnīte konkursā ieguva 2. vietu, 
un 2. decembrī viņa kopā ar citiem šī konkursa laureātiem 
muzicēja Rīgā Melngalvju nama Svētku zālē.

Sarma Petrovska
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Šogad, 31.oktobrī, vēlā vakara stundā netālu no „Lielmeža” 
mājām tika nošauts sētas krancis vārdā Džeks, kuram bija ofi-
ciāla pase un kurš tika regulāri potēts pret trakumsērgu. Lai 
slēptu šīs bezjēdzīgās slepkavības pēdas, suņa līķis tika ievilkts 
dziļāk mežā un nomaskēts. Tomēr nākamā dienā Džeka saim-
niekam izdevās atrast sava drauga mirstīgās atliekas un daļēji 
rekonstruēt notikuma gaitu. Suns tīras nejaušības dēļ šai va-
kara stundā atradās uz ceļa netālu no savas ierastās teritorijas. 
Un sagadīšanās pēc gadījās kāds “mednieks”, kas alka izdzēst 
kāda dzīvību. Jā, suns atradās ārpus savas teritorijas, ārpus 
saimnieka īpašumiem uz meža ceļa un viņu varbūt varēja kāds 
neziņa uzskatīt par klaiņojošu suni, kas ir jāiznīcina. Tomēr 
tas notika diennakts tumšajā laikā, un nekādas medības todien 
nebija pieteiktas. To acīmredzot saprata arī šīs asiņainās izrēķi-
nāšanās izdarītājs un centās noslēpt savas neģēlības pēdas. Vai 
tas bija kāds vientuļš maniaks, kas klīst pa mežu ar ieroci rokā 
un nogalina jebkuru dzīvu būtni, ko sastop ceļā? Ļoti jāšaubās 
par tādu iespēju. Varbūt tas bija kāds mūsu novadnieks, kuram 
tikai pārpratuma pēc ir atļauts rokās turēt ieroci? Varbūt kāds 
gribēja vienkārši palielīties pārējo priekšā un parādīt, cik pre-
cīzi viņš var nošaut stāvošu dzīvnieku no pāris metru attāluma? 
Un pārējie vienaldzīgi noraudzījās šai neģēlībā un pat nemēģi-
nāja to novērst. Saprast šādas rīcības motīvus ir grūti, jo visiem 
zināms, ka “Lielmežos” nav nogalināts neviens pieklīdis suns. 
Viņi visi ir nonākuši atpakaļ pie saviem saimniekiem, kaut gan 
dažreiz viņu atrašana prasīja vairākus mēnešus pacietīga dar-
ba. Negribu būt soģis, jo arī es kādreiz esmu pieļāvis kļūdu, 
kuru rūgti nožēloju, un jāatzīst, ka vēlreiz darīt kaut ko tādu 
es neuzņemtos. Tāpat neņemos spriest, kā šāda vienkārša suņa 
nošaušana atbilst likuma pantu burtam un garam. Varbūt tas 
bija tikai nelaimīgs pārpratums, līdzīgi, kā tas notika ar sanber-
nāru Bariju, kas pagājušā gadsimtā savas dzīves 12 gados no 
sniega lavīnām izraka un izglāba 40 cilvēkus, tai skaitā vienu 
mazu puisīti, kuru gandrīz nosalušu atraka no sniega, sasildīja 
ar savu ķermeni un aizveda pie cilvēkiem. 41. izglābtais cil-
vēks, domādams, ka Barijs ir meža zvērs, viņu nošāva.

Varbūt arī Džeks būtu izglābis kādu dzīvību? Varbūt…
Un varbūt katram medniekam, pirms pacelt ieroci, vajadzētu 

atcerēties, ka bez likuma normām pastāv arī morāles un ētikas 
normas, kuras attiecas uz katru no mums. 

Daudzi varbūt jautās, kas tās tādas un kur tās var apgūt, un 
kādās skolās tās māca. Un vispār vai suņa nošaušana  ir amo-
rāla rīcība?

Nav jāiet augstās skolās, lai saprastu vienkāršu patiesību: - 
nedari otram to, ko negribētu, lai kāds nodara tev!” Un atce-
rēties kaut vienu no desmit baušļiem, ko Mozus iekala akmenī 
pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Un tas skan: “ Tev nebūs 
nokaut!”

Es negribu būt pacifists un neaicinu arī citus par tādiem kļūt, 
un atzīstu, ka cilvēks un arī citas dzīvās būtnes uz zemes ir 

Medniek, pirms šauj, padomā!
konkurenti. Arī man aļņi posta mežu, stirnas noēd jauno prie-
dīšu galotnes, bebri applūdina nogāzes, un tur iet bojā koki, 
cūkas izrok kartupeļus, vilki un lūši saplosa aitas. Un es pilnīgi 
piekrītu, ka dzīvnieku skaits mežā ir jāregulē. Bet tas ir jādara 
labi sagatavotiem un zinošiem medniekiem, kuri šo nodarbi 
uzskata par sportu. Un, kā jau sportā pienākas, šie mednieki 
saprot, ka ierocim viņu rokās ir jābūt tikai tādam, lai izlīdzinā-
tu spēku samērus starp cilvēku un meža zvēru. Lielum lielais 
vairums mednieku to saprot un ar nicinājumu izturas pret, tā 
saucamajiem, “gaļeniekiem” , kuri uz medībām atbrauc glau-
nā džipā, bruņojušies ar karabīnēm, tālskatiem, optiskiem tē-
mēkļiem, prožektoriem, nakts redzamības iekārtām un citām 
modernām tehnoloģijām. Noalgoti dzinēju tad piedzen viņiem 
meža zvēru rokas stiepiena attālumā, un tad “gaļenieki” izlā-
dē savus ieročus uz meža dzīvniekiem, kuriem izglābties nav 
nekādu iespēju. Jājautā, vai tas ir sports, kur sacenšas divi līdz-
vērtīgi sāncenši? Galu galā visas šīs nebūšanas var novērst tikai 
paši mednieki, un es ticu, ka kādreiz pienāks laiks, kad katrs 
mednieka izdarītais šāviens tiks pārdomāts un izvērtēts. Tad arī 
necietīs nevainīgi suņi, no aploka aizgājis zirgs vai kāds cits 
mājdzīvnieks. Un arī cilvēki.

In memorium.
Cilvēk!
Cilvēk, suns ir tavs draugs,
Tas steigsies palīgā,
Kad vien to sauks.
 Cilvēk, nenodod draugu savu,
 Tas sargā mājas
 Un mantu tavu.
  Cilvēk, tev saprāts dots,
  Tev vienmēr jāspriež
  Ir taisnīgs sods.
   Cilvēk, ja gribi cieņu gūt,
   Tad saudzē tu suni,
   Kaut reizēm tas grūt’.

Jānis Mājenieks “Grāvniekos” 

tā, atsaucoties uz Jaunpiebalgas pagasta padomes izteikto ie-
rosinājumu, atbild firmas TRIATEL pakalpojuma vadītājs Kris-
taps Priekulis. Bāzes stacija Jaunpiebalgā tiks uzstādīta 2008.
gada 1. kvartālā, un tā nodrošinās pārklājumu 10 km rādiusā 
bez signālu pastiprinošām iekārtām un līdz 25 km rādiusā ar 

antenām. Pēc TRIATEL aprēķiniem Drustu un Zosēnu pagas-
ti ir 11 km attālumā no Jaunpiebalgas plānotās bāzes stacijas, 
tāpēc antenas nebūs vajadzīgas. Šobrīd bāzes stacija darbojas 
Cēsu rajona Māļos. Ar uzstādīšanas speciālistiem iespējams ie-
pazīties internetā: http://www.triatel.lv/lv/nodes.view/214

„Ātrgaitas bezvadu internets būs Jaunpiebalgā,” 
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Novadnieki

tad zini, ka
Diena Maršruts Naktsmītne
1. 21.00 izbraukšana no Rīgas Autobusā
2. Ap 17.00 ierašanās viesnīcā Brno. Ir iespēja aizbraukt ar sabiedrisko transportu uz pilsētas centru, 

iepirkties vai paēst vakariņas krodziņā, baudīt čehu alu.
Viesnīcā Brno

3. Agri no rīta izbraukšana uz Itāliju. Brauciens caur Austriju, Vāciju, Šveici. Vakarā iekārtošanās 
Livinjo.

Apartamenti Livinjo

4.-9. 6 pilnas dienas slēpošana Livinjo, iespējams aizbraukt uz termālajiem baseiniem (pēc grupas 
vēlmēm).

Apartamenti Livinjo

10. No rīta izbraukšana uz Čehiju. Viesnīcā Brno
11. No rīta izbraukšana mājup. Autobusā
12. No rīta 8.00 atgriešanās mājās.

Ja vēlies slēpot Itālijā no 10. līdz 21. janvārim,

Brauciena cena: 
Ls 260- (6- vietīgā apartamentā); 
Ls 265- (4-5- vietīgā apartamentā); 
Ls 275- (2-3 -vietīgā apartamentā).
Cenā ietilpst: autotransporta pakalpojumi, gids, 7 naktis 

apartamentos (bez ēdināšanas), 2 naktis viesnīcā Brno + 
brokastis, medicīniskā apdrošināšana.

Papildu izdevumi: iztika, termālie baseini (25eiro), pacēlāju 
karte 6 dienām (144 eiro, 1994.g. un jaunāk dzimušajiem, 
kā arī 1948.g. un agrāk dzimušajiem 102 eiro), slēpošanas 
komplekta īre uz 6 dienām (75 eiro).

Sīkākas ziņas pa tālr. 29143442 (Unai)

02.01.1953. – Jānis Kalnups – aktieris
10.01.1893. – Antons Šube – skolotājs, sabiedrisks darbinieks
17.01.1888. – Jānis Ducens – skolotājs, jurists
25.01.1928. – Zigmunds Bārdiņš – skolotājs
02.02.1933. – Zigrīda Sarkane – aktrise
12.02.1888. – Jānis Vītols – 1905. g. revolucionārs
22.02.1833. – Jēkabs Zvaigznīte – skolotājs, literāts
23.02.1893. – Osvalds Vanags – skolotājs
27.02.1873. – Miķelis Volkovs – skolotājs
12.03.1908. – Jānis Rusovs – nacionālais partizāns
30.04.1893. – Pēteris Ceriņš – sabiedrisks darbinieks
01.05.1898. – Valters Vitands – ķīmiķis
30.05.1868. – Jānis Vitands – dzirnavnieks
01.06.1793. – Kārlis Eduards Napjerskis – mācītājs, vēsturnieks
06.06.1938. – Imants Damroze - biologs

NOVADNIEKI JUBILĀRI 2008. gadā
06.06.1928. – Kārlis Sproga – agronoms
19.06.1898. – Roberts Liepiņš – dārzkopis
19.06.1883. – Artūrs Dulbe – fotogrāfs
02.07.1893. – Aleksandrs Orniņš – militārs darbinieks
27.07.1963. – Raitis Ābelnieks – vēsturnieks
29.07.1908. – Antons Spolītis – agronoms
04.08.1928. – Olga Lisovska – dzejniece
16.08.1898. – Herberts Vēliņš – skolotājs
20.08.1858. – Jānis Ulpe – skolotājs
21.09.1893. – Jānis Titāns – gleznotājs
21.10.1903. – Edvigs Kanaviņš – ledus pētnieks
03.12.1898. – Emīls Mednis – inženieris - ķīmiķis
15.12.1888. – Augusts Ģiezens – valodnieks
30.12.1908. – Arnolds Lūsis – arhibīskaps Kanādā

Sagatavoja Ilze Auziņa

Sports

Jaunpiebalgas vidusskolā minifutbola turnīrā 1. vietu ieguva 
Kristaps Lācgalvs un Matīss Elksnis, 2. vietu – Rolands Jur-
kevičs un Janošs Kanisius, 3. vieta – Daumantam Lūsam un 
Henrijam Eglītim. 

Latvijas Biatlona federācijas vispārējā fiziskās sagatavotī-
bas sacensībās Priekuļos savā grupā 4. vietu ieguva 1500 m 
skriešanā Dāvis Lūsa (jauniešu grupa); 15. vieta – Mārtiņam 
Smilginam (jauniešu grupa); 2.vieta 1000 m skriešanā Dau-
mantam Lūsam (zēnu grupa), 14. vieta – Viesturam Eglītim 
(zēnu grupa), 19. vieta Sandim Grīnbergam (zēnu grupa). Jau-
nie sportisti startēja DINAMO EG JAUNPIEBALGA koman-
das sastāvā.

Cēsu rajona skolu sacensībās rudens krosā no 74 dalībnie-
kiem zēnu „C” grupā: 

1. vietā Viesturs Eglītis, 13. vietu izcīnīja – Edgars Pētersons, 
15. vietu – Aivis Sietiņš, 29. vietu – Rolands Jurkevičs. Jaunie-
šu grupā „B” piedalījās 72 dalībnieki. 2./3. vieta - Daumantam 
Lūsam, 12. vieta - Matīsam Elksnim, 18. vieta – Henrijam Eg-
lītim;  7. vietu „B” grupā izcīnīja Krista Krūmiņa, 23./24. vietu 
dalīja Agnese Vietniece, 32./ 33. vieta – Aigai Dzenžai ( 50 
dalībnieku konkurencē). Meiteņu „D” grupā 15. vieta - Bren-
dai Beķerei. Jauniešu „A” grupā no 72 sportistiem 15. vietu 
ieguva Mārtiņš Smilgins, 19. vietu – Kaspars Stauvers, 42. vie-
ta – Janošam Kanisiusam, 53. vieta - Pēterim Beķerim; no 38 
dalībnieču kopskaita - 17. vieta - Madarai Ontužānei, 29. vieta 
- Kristīnei Tenisonei. Jaunpiebalgas vidusskolas komanda 
kopvērtējumā no 20 rajona skolām ieguva 2. vietu.

Paldies skolas vadībai par atbalstu!
  Vitālijs Skrebelis     
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Visu gadu esam cītīgi strādājuši, lai oktobra beigās varētu 
veiksmīgi noritēt bibliotēkas akreditācija. Rakstiska atsauksme 
vēl nav saņemta, bet zinām, ka pārbaudījumu esam izturējuši 
un 5 gadus varam centīgi un sistemātiski darboties, lai pirms 
nākamās akreditācijas nebūtu lieku stresu un uztraukumu. 

Varam iepriecināt visus apmeklētājus, ka nākamā gada sāku-
mā pateicoties Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstam, bib-
liotēkā būs 5 jauni datori, kuri domāti tieši lietotājiem.

Bērniem atgādinām, ka noslēgumam tuvojas „Bērnu žū-
rijas” darbs. Gaidām anketas ar grāmatu vērtējumu.

Nozīmīgākais panākums pēdējā laikā ir uzvara Eiropas Ko-
misijas informācijas punkta EUROPE DIRECT Valmierā rī-
kotajā konkursā publiskajām bibliotēkām „Bibliotēka- tilts uz 
Eiropu”. Balvā saņēmām 13 jaunas grāmatas 157 Ls vērtībā: 
1000 brīnumi...ko atklāt; Angļu-latviešu vārdnīca bildēs, 
Brisele: ceļvedis; Deivijs St. Neaizmirstamas vietas, kas jā-
redz, kamēr dzīvo; Džads T. Pēc kara: Eiropas vēsture pēc 
1945.gada; Fredēns L. P. Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas 
diplomātija 1989-1991; Gasparovs M. Aizraujošā Grieķija: 
Stāsti par sengrieķu kultūru; Iepazīsti Eiropu!, Kataneo M. 
Pasaules skaistākās pilsētas, Lejiņš A. Skats nākotnē atska-
toties; Septiņdesmit pasaules izcilākie ceļojumi; Siguldas 
novada gadsimtu grāmata; Vācu-latviešu vārdnīca bildēs.

No Valsts Kultūrkapitāla fonda novembrī saņēmām šā-
das grāmatas:

Bibliotēku pasaule: Nr.39, Evanss N. Ūdensšķirtne: ro-
māns, Lācis V. Purvmale; Laukmane M. Karūsa ķemmē ūsas: 
dzejoļi bērniem; Meiers R. Dž. Ceļvedis cilvēces aizvēsturē; 
Novadu teikas: Vidzeme; Repše G. Vara rati: romāns; Stāsti: 
prozas lasījumi klātienē un neklātienē: 2005 - 2006.; Ūdris J. 
Zigfrīda Meierovica trīs Annas; Vilsone Ž. Dvīņu spēles. 

Nozaru literatūra ir papildināta ar:
Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi; Čepmens 

G. Piecas mīlestības valodas: Kā izteikt sirsnīgu pieķeršanos 
savam partnerim; Egidess A. Personības psiholoģiskais port-
rets; Ferera-Holsa Dž. SPA meditācijas: Iekārtojiet perso-
nīgo svētnīcu ķermeņa un gara stiprināšanai; Fersters H. 
P. Skaistākie kruīzi pa upēm: ceļvedis; Filips N. Pasaules 
mitoloģija; Goldfarbs A. Disidenta nāve; Gregorija A. Sa-
biedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana; Ho-
kansons Sv. G. No baļķa līdz namiņam; Keris V. Insulta 
profilakse un ārstēšana; Mits O. Dvēseļu sarunas debesīs; 
3 Osho grāmatas: Briedums: Atbildība būt sev pašam: atslēga 
jaunai dzīves uztverei; Brīvība: Drosme būt sev pašam: atslē-
ga jaunai dzīves uztverei; Drosme: Prieks dzīvot riskējot: at-
slēga jaunai dzīves uztverei; Šeinemanis J. Berlīne: ceļvedis; 
Špone L. Baltā Lilija; Tamborēšana; Tauriņš A. Avantūris-
ti; Ležepjokovs M. Piedod sev un esi vesels; Mindao Dens. 
Ikdienas dao; ; Robinsone L. Pilates Dž. SAS izdzīvošanas 
māksla;: Vingrošanas rokasgrāmata; Šmids Vilhelms. Balansa 
māksla.

Daiļliteratūra:
Brauna A. Luksusmeitene: romāns; Goudža A. Pēdē-

jā deja; Grišams Dž. Pavēste; Kuncs D. Vīrs; Makjuans I. 
Sestdiena; Manela B. Mīlestības kruīzs; Podnieks I. Vecais 
bārdas nazis; Rigbija E. Nekurienes grīva; Skailis A. Muša 

Darbīgs gads bibliotēkā
un lauva; Zihmanis M. Bandu bērns; Žuravska Dz. Desmit 
pēdējās dienas; Belle Dž. Spožā dzīve; Briedis M. Jumalas 
atriebība: Viduslaiku detektīvs jeb bruņinieka piedzīvojumi 
Livonijā; Danna S. Lielā mīla; Dāvids A. Aplausu deja;; Gu-
tersons D. Meža Dievmāte; Hellbergs Bj. Klubs karaoke; Jo-
lovičs F. Klusuma torņi; Kundera M. Atvadu valsis un Joks; 
Levicka M. Īsa traktoru vēsture ukraiņu valodā; Makkols 
S. A. Dāmu detektīvaģentūra Nr.1 un Žirafes asaras; Ren-
kins I. Gaisa dārzs un Ūdenskritumi; Vasmu H. Bēgšana no 
Franka. 

Tai skaitā maksas abonementā: 
Adlere E. Ceļojums uz Kapri; Koreckis D. Parfīms An-

dorā; Mariņina A. Viss ir citādi; Mensela Dž. Mīļais, nestei-
dzies!

Bērniem un jauniešiem:
Bibliotēkas krājums ir papildinājies ar populārās angļu rakst-

nieces E. Blaitonas 4 grāmatām: Pirmais semestris Meloriju 
Torņos; Otrā klase Meloriju Torņos; Trešais gads Meloriju 
Torņos; Pazudušā kaķa noslēpums; kā arī: Derīgu zināša-
nu grāmata; Magfords S. Mana lielā eksperimentu grāma-
ta; Goldsmits M. Saules sistēma; Ermansons E. Jāpasakas, 
nēpasakas; Kolfers O. Artēmijs Fauls un zudusī kolonija; 
Valdbergs M. Krokodils kokā; Čuči, guli, mīļo bērniņ!: Nāc 
gultiņā! Palasīsim; Fāsts H. Tonijs un brīnumdurvis; Guba-
revs V. Greizo spoguļu karaļvalsts; Holcs-Baumerts G. Al-
fons Trīcvaidziņš: Otrā grāmata: Atkal nepatikšanas; Indrāne 
I. Tipsis, Topsis un Tedis; Kērods R. Visums; Koberbēla L. 
Čūskas dāvana; Lindgrēne A. Vēl par mums - bērniem no 
Trokšņu ciema; Pārkers S. Ezeri un upes; Pelants K. Ieži un 
fosilijas; Prečets T. Brīnumainā Morisa dēkas; Roze S. van 
Zeme; Snikets L: Nožēlojamā kokzāģētava; Plašais logs; 
Rāpuļu istaba; Slikts sākums; Stjuarts P. Vētras dzinējs: 
Malaszemes hronikas; Vilksa A. Dzīvnieku mājokļi. 

E-paraksta lietošana
Latvijā strauji attīstās un palielinās elektroniskie pakalpoju-

mi, sevišķi banku sistēmā. Lietojot e-parakstu, būs nepiecie-
šama tikai viena karte un vajadzēs atcerēties tikai vienu kodu. 
Elektroniskais paraksts atrisina galveno problēmu tiešsaistē- 
apliecina datu iesniedzēja vai pieprasījuma veicēja identitāti. 
E-paraksts darbojas kā pases aizvietotājs tiešsaistes vidē. Šo-
brīd Internetā, izmantojot viedkartes, ir iespējams:

• deklarēt savu dzīves vietu;
• aizpildīt iesniegumu veidlapas daudzās iestādēs- bankās, 

pašvaldībās u.c.;
• uzzināt visu informāciju par sevi un savu auto CSDD ;
• darboties Hanza.net internetbankā, nelietojot kodu kartes.
 Visiem iedzīvotājiem, kuri ir pieteikušies e-parakstam un 

Latvijas pastā saņēmuši elektronisko sertifikātu, Jaunpiebalgas 
pagasta bibliotēkā ir iespējams saņemt, pārbaudīt un nosūtīt 
ar e-parakstu parakstītus dokumentus. Nepieciešamības gadī-
jumā ir iespējama arī apmācība.

Sīkāku informāciju var iegūt šeit: http://www.e-me.lv/

 Lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo jūsu 
sirdīs un dod spēku ikdienas gaitās!

 Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja B.Logina
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Apsveikumi

Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir 
Ziemassvētki.

Katru reizi, kad cilvēki parāda izpratni saviem 
bērniem, ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi, ir 

Ziemassvētki.
Katru reizi, kad piedzimst bērns, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad tu mēģini savai dzīvei iegūt jaunu 

jēgu, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad jūs viens otru uzlūkojat ar sirds acīm, 

ar smaidu uz lūpām, ir Ziemassvētki.
Jo ir dzimusi mīlestība.
Jo ir dzimis miers.
Jo ir dzimis taisnīgums.
Jo ir dzimusi cerība.
Jo ir dzimis prieks.
Jo ir dzimis Kristus, Kungs.

Priecīgus un svētīgus Ziemassvētkus un labestīgu Jauno 
gadu novēl – Jaunpiebalgas ev. lut. draudzes mācītājs 

Uldis Jumejs un draudzes padome.                               

 Ar vecā gada prātu
Un jaunā gada darbu – 
Baltu lapu šķir.
Ar pārliecību drošu,
Cerību aizraujošu –
Tev jādzīvo ir!
          /Vēsma Kokle-Līviņa/

Sveicu visus mazos mūziķus, māksliniekus, viņu 
skolotājus un vecākus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Sarma Petrovska, 
mūzikas un mākslas skolas direktore

Klāt atkal Ziemassvētku laiks, kad sevī izvērtējam visa 
gada gājumu, kad viens otram vēlam spēku un izturību, 
mīlestību un ticību. Ziemassvētkiem gluži kā labam vīnam 
ir sava smaržu buķete. Mums katram savādāka un tomēr 
līdzīga. Tajā noteikti ir piparkūku un mandarīnu aromāts, 
mazlietiņ krustnagliņu un kanēļa Tavā karstvīna glāzē…  
Telpu piepilda svētku cepeša sulīgi čurkstošā smarža, viegli 
gaistošs parfīms, sveces liesmiņas pieskāriens egles zaram…

 Ziemassvētku laiks, tas ir brīnumu laiks! Ja brīnumam tic, 
tas piepildās! Ja brīnumu gaida, tas atnāk! Ja brīnumā dalās, tas 
sagādā prieku! ...

Arī mēs Tev novēlam nepagurt un ticēt saviem spēkiem, 
būt stipram, domāt labas un gaišas domas, dzīvot garīgi 
piepildītu un iekšēji bagātu dzīvi. Novēlam, lai Tev šajos 
Ziemassvētkos pietiek laika apstāties un padomāt, dalīties un 
samīļot, saprast un piedot, pasmaidīt un priecāties. Lai priecīgi 
un gaiši šie svētki! Lai skaistas dāvanas un daudz mīļuma!  

Esiet laimīgi!
Bet kas tad ir laime?
Laime ir veselam būt.
Laime ir saskaņa ikdienā Tavā.
Laime ir just sauli uz vaiga.
Laime ir saklausīt mūzikā skaistumu.
Laime ir mīlēt un dzīvot.

Lai 2008.gads ir kā jauns solījums veiksmei!

Pārsla Jansone un Liesma Ozola

Kad pārtop par dzejoli egles sniegā
Un dziesmu jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek…

Baltus un mīļus Ziemassvētkus, veselīgu, radošu un 
bagātu Jauno – 2008.– gadu visiem saviem pircējiem vēl 

z/s „Lejas- Jaunskrāģi” kolektīvs.
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Kā eglītes zaļumu – veselību,
Kā eglītes mirdzumu- mīlestību,
Kā eglītes gaismu – dzīvesprieku!

Novēlam mierīgas, veiksmes pilnas dienas Jaunajā gadā 
Jaunpiebalgas ugunsdzēsēju komandai un izsakām pateicību 
Kasparam Dravantam, Mārcim Morozam, Andrim 
Sprincim, Guntaram Ogriņam par operatīvu, saprotošu 
rīcību ugunsgrēka dzēšanā!

V.Jansone, A.Lazdiņš, E.Rusmane

Daudzās pārmaiņas Latvijas pastā skārušas arī 
jaunpiebaldzēnus un vistiešāk – Jaunpiebalgas pasta darbiniekus. 
Šogad esam risinājuši visai sarežģītas problēmas abonētās 
preses piegādē, saskārušies ar darbinieku nepietiekamību, tad 
remonts un tajā laikā 3 mēnešus darbs nepiemērotā telpā. Taču 
ir pamats arī priekam: tagad apmeklētājus sagaidām klientu zālē 
ar lielāku rūmi, mums ir uzlabota lietojumprogramma „Egle”, 
esam pilnīgi pārgājuši uz motorizētu pasta piegādi. Ceru, ka arī 
divu  operatoru darbs veicinās klientu apkalpošanas kvalitāti 
un ātrumu. Savam pastnieku kolektīvam izsaku pateicību 
par apzinīgu darbu, atsaucību un izturību un Jaunajā 
gadā novēlu veselību, vairāk naudiņas un daudz veiksmes! 
Visiem Jaunpiebalgas ļaudīm saku paldies par sapratni un 
novēlu daudz labu izdošanos un veiksmīgus darījumus pastā! 

Lai skuju zaļums
cerību nes,
un pietiek spēka
un izturības
būt laimīgiem
dzīves šūpolēs! 
           (B.Žurovska)

Jaukus svētkus vēlot,- Jaunpiebalgas pasta priekšniece 
Maruta Kažociņa

Pagasta kultūras un izglītības darbiniekiem, visiem 
jaunpiebaldzēniem!

Priecīgus Ziemassvētkus, gadu miju un laimīgu Jauno 
gadu! Lai piepildās vispārdrošākās ieceres un sapņi, 
lai pietiek enerģijas, darba prieka un ikdienā stipras 
veselības, un savstarpējas sapratnes!

Kultūras un izglītības komitejas vārdā – Egils  
Johansons

Dieviņš Ziemassvētku debesīs  
jau iesējis zvaigžņu pērles,   
un viņa sūtītais ticības stars   
noglāsta ikdienas domas...   
Tieši tagad ikvienu uzrunā   
cerība svecīšu liesmās,   
lai ziemas svētajā vakarā,   
kad cauri tumsai ceļi lokās,   
mēs saprastu sevi un vēlētos,  
lai visiem mums labi klājas...  
Lai sadzirdēt spētu klusumu,  
kas aicina atgriezties mājās,   
pār kurām Dieviņš jau iesējis  
spožākās zvaigžņu pērles...    

Sapņojiet, jo sapņos dzimst vispārdrošākās idejas, un ticiet 
brīnumam un veiksmei, kas tos palīdzēs piepildīt.

Priecīgus 
Ziemassvētkus un veiksmīgu,

veselīgu 2008.gadu!

Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīva vārdā-
Ulla Logina
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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”.

65 Ruta Jakobija 01.01.1943. Mazjaunzemi
75 Aina Putniņa 19.01.1933. Dārza iela 4-10

Vija Sulataure 24.01.1933. Gaujas iela 52-3
Skaidrīte Vīksna 22.01.1933. Gaujas iela 46

80 Arnolds Briedis 09.01.1928. Lielabrupi
85 Maiga Jurjāne 28.01.1923. Vecģevi

Elfrīda Pabērze 12.01.1923. Pura Paupi
97 Vilhelmīne Medne 01.01.1911. Jaungaujas

Tās rozes, ko nolauza vēji, 
Aizgāja vakara mākoņos sārtot. 
Es kavējos dārzā vēl ilgi 
Pie atvērtiem vārtiem... 
Tās rozes, kas palika sniegos, 
Es pārvērtu lūgšanā svētā, 
Lai saredz zeme un debess, 
Cik atmiņas pilnas ar rētām... 
Ja atkal puteņi sāksies, 
Vējš rīkstes sejā man trieks, 
Es celšos, es rožu vietā 
Gribu vēlreiz caur vējklaidām iet... 
Es apsnigšu baltin balta 
Kā sniegainēs ceļinieks, 
Un paliks aiz manis rozes, 
Rozes, dzeja, sveces un prieks... 
                                 Sk. Kaldupe

Sirsnīgi sveicam 2008. gada janvāra jubilārus!

Vetārste Anna Mackeviča gaida zvanus  22. un 23. 
decembrī un  6., 20. un 27. janvārī. Tālr. 29409709

Mākslīgās apsēklošanas speciāliste Jolanta Briede 
no 2007.gada 1. novembra līdz 2008. gada 1. maijam 
pakalpojumus sniegs vienu reizi dienā. Pieteikt līdz plkst. 
13.00. Tālr. 29491654

Maina neprivatizētu dzīvokli Rūpniecības ielā 3A-5  pret 
līdzvērtīgu dzīvokli. Tālr. 28357754

Pārdod labiekārtotu dzīvokli Jaunpiebalgas centrā. Cena 
pēc vienošanās. Interesēties pa tālr. 28387949

Pārdod mēslu ārdītāju 6 t vai piekabi 2 – PS – 4
 Interesēties pa tālr. 28854913

Vēlas īrēt istabu vai aprūpēt vecu cilvēku ar iespēju par to 
pretī saņemt dzīvojamo platību. Tālr. 29172668

26.12.
plkst. 13.00

Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte

31.12.
pēc pusnakts

Jaungada nakts balle.
Spēlēs grupa „Bruģis”

26.01.
plkst. 19.00

Baltinavas dramatiskā kolektīva teātra izrāde 
„Antons i Aņņa” 3., 4. daļa.

Pēc izrādes  balle – “groziņvakars” kopā ar grupu „Lustīgais blūmīzers”

Paziņojumi, sludinājumi, reklāmas
Jaunpiebalgas kultūras namā janvāra sākumā tiks rādīta 

jaunā Rīgas kinostudijas mākslas filma „Rīgas sargi”. 
Sekojiet reklāmai!

Centra kaltēs, Jaunpiebalgā darbojas autoserviss 
„FENDT” IK.

Mēs piedāvājam: vieglo automašīnu ritošās daļas un motora 
remontu;

 riepas jaunas, atjaunotas, lietotas;
 riepu montāžu, remontu un balansēšanu

 traktora riepas;
 akumulatorus;
 MANN filtrus;
 TOTAL un STATOIL eļļas – visa veida tehnikai;
 FENDT traktoru remontu un rezerves daļas.
Pērkot eļļas filtru un eļļu, maiņa par brīvu.

Visa veida rezerves daļas vieglajām automašīnām. 
Informācija pa telefonu 26519894

Pasākumi decembrī- janvārī

Apsveikums


