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Nr. 11 (122) 2008. gada janvāris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

Katrs bērns ir Dieva sūtīts un nāk ar savu svētību.
                                                            (Anna Brigadere)

Dzimuši

Intars Prikņa,
Amanda Bērziņa. 

Sveicam vecākus!

Dienas
Janvāris
20. janvāris – Janvāra barikāžu aizstāvju atcere 

(1991)
26. janvāris - Rīgas asiņainā svētdiena (1905)
26. janvāris – Latvijas de jure starptautiskās atzī-

šanas diena (1921)
28. janvāris – Dr. Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinā-

juma diena (1935)

Februāris
2. februāris – Sveču diena, Ziemas Māra
16. februāris – Lietuvas Republikas proklamēša-

nas diena (1918)
20. februāris – Metenis
21. februāris – Pelnu diena
24. februāris – Igaunijas Republikas proklamēša-

nas diena (1918)
28. februāris – Lūdzamā diena

Makšķerniekiem
Dienas, kurās ķersies ļoti labi:
 22., 23. janvāris;
 4. līdz 10. februāris, 
21., 22. februāris.
Ķersies, bet tikai – labi – 
30., 31. janvārī, 
1., 2., 3.,11. līdz 14. februārim, 
20. un 29. februārī

• Padomes sēdē
• Vēstuļu apskats
• Atskats uz 2007. gadu
• Pie uzņēmēja
• Skolas ziņas
• Konkursi

Mežāzis
(22.12-20.01)

Ūdensvīrs
(21.01-20.02)

„Lai sokas visiem šogad!” novēl pirmsskolas “pelēni”.
Ilvas Bobrovas foto.
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REDAKCIJAS SLEJA

Pagasta padomē
2007. gada 17. decembra 

pagasta padomes sēdē
Nolēma:
1. Pieņemt iesniegto Saistošo noteiku-

mu Nr.8 projektu “Grozījumi 2007.gada 
22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
“Jaunpiebalgas pagasta 2007.gada bu-
džets”” (ar Saistošiem noteikumiem var 
iepazīties pagasta padomē katru darbdie-
nu no plkst. 9.00 līdz 17.00).

2. Nodot vispārējai privatizācijai ze-
mesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju 
„Pagasta nams”, Jaunpiebalgas pagastā, 
Cēsu rajonā.

3. Nodot vispārējai privatizācijai ze-
mesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju 
Stacijas iela 9D, Jaunpiebalgas pagastā, 
Cēsu rajonā.

4. Pamatojoties uz Inventarizācijas ko-
misijas atzinumu Nr. 14 no 12.12.2007., 
uzņemt Jaunpiebalgas pagasta padomes 
bilancē „Ielu apgaismojumu” pārpaliku-
mu Ls 3990.- (trīs tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit lati) apmērā.

5. Izveidot Jaunpiebalgas vidusskolā 
jaunu štata vienību – pulciņa skolotājs 
pēc profesiju klasifikatora 2359 02.

6. Pieņemt Jaunpiebalgas bibliotēkas 
izmantošanas noteikumu grozījumus.

7. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Pārgaujas”, jo 
minētais nekustamais īpašums nav nepie-
ciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.

8. Atļaut nekustamā īpašuma “Kalna 
Brici” zemes gabalā izstrādāt projekta do-
kumentāciju 10 atpūtas māju būvniecībai 
saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritori-
jas plānojuma 2002.gada 23.oktobrī ap-
stiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

9. Atļaut nekustamā īpašumā “Tīrum-
jānēni” izstrādāt projekta dokumentāciju 
pirts būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebal-
gas pagasta teritorijas plānojuma 2002.
gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves 
noteikumiem”.

10. Atļaut nekustamā īpašuma “Meža 
Jaunbutlēri” zemes gabalā izstrādāt pro-
jekta dokumentāciju meža novadgrāvja 
būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas 
pagasta teritorijas plānojuma 2002.gada 
23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves no-
teikumiem”.

11. Atļaut z/s „Mazrempi”, nekustamā 
īpašumā “Mazrempi”, izstrādāt projekta 
dokumentāciju slaucamo govju noviet-
nes būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas 
pagasta teritorijas plānojuma 2002.gada 
23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves no-
teikumiem”.

12. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-

jektu nekustamā īpašuma  „Meža Rempi” 
sadalīšanai.

13. Atļaut sadalīt piederošo nekustamo 
īpašumu „Gāršas”.

14. Atļaut nekustamā īpašumā „Lejas 
Pūķi” 4,2 ha platībā veikt koku un krū-
mu ciršanu ārpus meža zemes, saglabājot 
atsevišķus kokus ainavas veidošanai  un 
koku bioloģiskās daudzveidības veidoša-
nā.

15. Precizēt zemes „Lejas Kanāži” 
zemes gabalu platību 2,24 ha platībā un 
3,27 ha platībā saskaņā ar instrumentāli 
uzmērīto zemes robežu plānu.

16. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot 
īpašumā „Jaunstrupiņi”, zemi 2,82 ha 
platībā– samazināt aprēķināto samaksu 
par 33 %.

17. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot 
īpašumā „Lejas Līčupi”, zemi 1,94 ha 
platībā– samazināt aprēķināto samaksu 
par 50 %.

18. Atļaut privatizēto dzīvokļu īpašnie-
kiem iegūt īpašumā zemi zem daudzdzī-
vokļu mājas Stacijas iela 7 – 0,0953 ha 
platībā.

Apstiprināja sociālās komitejas ziņo-
jumu, kurā tika piešķirti:

1. Pabalsti:
1.1.  GMI -1
1.2. bērna piedzimšanas – 4,
1.3. apbedīšanas – 1,
1.4. ārkārtas situācijas – 1,
1.5. krīzes situācijas pabalsti – 2,
1.6. ikmēneša pabalstu bārenim – 1,
1.7. pensionāriem dzīves 90 un vairāk 

gadu jubilejā -1,
1.8. vientuļiem pensionāriem, politiski 

represētām personām un 1. grupas inva-
līdiem.

2. Par ievietošanu pansionātā „Gatar-
ta”. 

3. Par trūcīgas ģimenes statusa piešķir-
šanu.

4. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus – 1.

5. Par rēķina atmaksāšanu Vecpiebal-
gas doktorātam. 

6. Par Ziemassvētku paciņu pasniegša-
nu. 

7. Par pabalstu politiski represētai pen-
sionārei.

8. Par rēķina apmaksāšanu SIA “Ozo-
laine”. 

Saskaņā ar likumu “Par sociālo drošī-
bu” 16.pantu pielikumu teksts nav izpau-
žams.

Janvāris bija jau gandrīz pusē, kad 
man kāds gudrinieks pateica, ka pir-
mās divpadsmit janvāra dienas esot 
kā divpadsmit mēnešu spogulis mi-
niatūrā. Kā nodzīvošot tās, tāds būšot 
viss gads. Uzzināju to par vēlu, jo pat 
divpadsmitais datums bija aiz mugu-
ras un īpaši piedomāt pie pirmā dienu 
duča piepildījuma vairs nepaspēju. 
Un īsti nopietni arī visus šos ticēju-
mus neņemu, taču, vienalga, klusībā 
esmu saskaitījusi gan, cik labu un cik 
ne tik labu darbu esmu paspējusi, gan, 
ko vispār neesmu padarījusi...

Pasaules gudrākajā grāmatā esot 
teikts, ka nekas nepazūd bez pēdām. 
Neviens izteiktais vārds, neviena 
doma, neviens darbs. Viss atstājot pē-
das. Pavisam dziļas pēdas mūsos un 
mūsu pasaulē atstājot katrs brīdis, kad 
no sirds esam kādam vēlējuši labu. 
Tāpat kā pēdas atstāj katra mūsu raks-
tīta rindiņa, kurā nav ne kripatiņas 
rūgtuma, naida un ļaunuma.

Tāpat kā ārsti šodien skaidro stresa 
cēloņus, tāpat mums savā avīzītē nāk-
tos rakstīt gan par nemitīga uztrauku-
ma patiesajiem iemesliem – slidenām 
ielām, salūta laikā uz Piebalgas māju 
jumtiem lidojošām, vēl degošām pi-
rotehnikas atliekām, neiejūtīgiem 
amatvīriem un sievām, negodīgumu 
un neizdarību visos līmeņos. Kamēr 
mūsu avīzīte bezzobaini žužina par 
visu, kas ievērības cienīgs noticis pie 
mums vai ar mums, (protams, kas no-
nācis mūsu redzeslokā, pateicoties arī 
Jums, lasītāji,) īpaši neizdalot uzma-
nības vērtākos slimos punktus mūsu 
sabiedrībā, mūsu avīzītes redakcijā 
rit tāpat tādas riktīga darba piepildītas 
dienas. Bet varētu ritēt vēl spraigāk... 
Kamēr neuzzinām... Kādam tomēr 
par to jāpastāsta. Tieši, precīzi, objek-
tīvi, varbūt ar mazāku vai nekādu per-
sonisko emociju devu. Esam jau tikai 
cilvēki. Tikpat jūtīgi un dažādi iegūtās 
ziņas uztveroši kā citi.  

Neikdienišķi asāk formulēta prob-
lēma arvien izraisa pretreakciju. Ne 
ļaunu, ne draudošu, bet brīdinošu gan. 
Varu tikai vēsi vēl piebilst (un pama-
toti), ka cilvēku tiesības izteikties ar 
brīvas preses palīdzību ir demokrātis-
kas sabiedrības pamatiezīme. Tomēr 
mēs visi esam vēl ceļā uz demokrātiju 
tās patiesajā būtībā. Tie, kas raksta, un 
tie, kas lasa gan baltu, gan dzeltenu, 
gan pelēku un joprojām neatšķir citu 
no citas...

Steidzīgajā dzīvē aizvien mazāk 
kļūst stundu, pat minūšu, ko varam 
atvēlēt tikai sev, tam, kas patiešām 
patīk, gandarī un iekšēji bagātina. Jo 
gadi nevis iet, bet skrien... Atliek vien 
novēlēt šogad – lai katram atrodas pa 
kādam brīvam mirklim arī sev!

  Zane Althabere  
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JAUNAIS PABALSTS INVALĪDIEM, KURIEM NEPIECIEŠAMA ĪPAŠA 
KOPŠANA

Kas var saņemt jauno pabalstu invalīdiem?
Jauno pabalstu var saņemt 1.grupas invalīdi ar smagiem or-

ganisma sistēmu funkciju traucējumiem, kuri pārsnieguši 18 
gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana.

Vai jauno pabalstu var saņemt arī 2.grupas invalīdi?
Ja ārstējošais vai ģimenes ārsts uzskata, ka invaliditātes lai-

kā 2.grupas invalīda veselības stāvoklis ir pasliktinājies, viņš  
sagatavo un izsniedz nosūtījumu (veidlapa 088/u) uz Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (VDEĀK). Ārstu ko-
misija veiks invaliditātes ekspertīzi un pieņems lēmumu par 
invaliditātes grupu un īpašas kopšanas nepieciešamību. Pa-
balstu varēs saņemt tikai tad, ja cilvēkam tiks noteikta 1.in-
validitātes grupa un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību.

Cik liels ir pabalsts?
Tā apmērs ir 100 lati mēnesī.
Kas ir nepieciešams, lai saņemtu šo jauno pabalstu?
Lai saņemtu jauno pabalstu, invalīdam jābūt piešķirta 1.in-

validitātes grupa un ir nepieciešams VDEĀK atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību. 

Vai invalīdiem, kuriem jau ir ieteikums „kopjams” vai 
”nepieciešama kopšana”, ir nepieciešams jauns atzinums 
par īpašas kopšanas nepieciešamību?

Jā, ir nepieciešams jauns VDEĀK atzinums, kuru izsniedz, 
balstoties uz jauniem izstrādātiem kritērijiem.

Kas atzinuma saņemšanai jādara tiem invalīdiem, kuriem 
jau ir ieteikums ”nepieciešama kopšana” vai ”kopjams”?

Invalīdiem, kuriem 1. invaliditātes grupa ar ieteikumu ”ne-
pieciešama kopšana” vai ”kopjams” ir noteikta līdz 2007. gada 
31. decembrim, ir atvieglota kārtība atzinuma saņemšanai. 
Šiem cilvēkiem atzinums tiek izsniegts uz cilvēka vai likumis-
kā pārstāvja iesnieguma pamata. Viņiem nav personīgi jāie-
rodas VDEĀK – iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai pa faksu 
jebkurai VDEĀK (vēlams tai, kur cilvēkam pēdējo reizi notei-
ca invaliditāti). Iesniegumā jābūt norādītam personas kodam, 
dzīves vietai, sievietēm arī iepriekšējam un mainītam uzvār-
dam, pēdējās invaliditātes ekspertīzes laikam un vietai (iespēju  
robežās iesniegumam pievienojama invaliditātes izziņas kopi-
ja, lai  būtu iespējams ārstu  komisiju ātrāk arhīvā  sameklēt  
personas Ekspertīzes  lietu). VDEĀK izsniegs atzinumu bez 
cilvēka klātbūtnes un atzinumu ierakstītā vēstulē 10 dienu 
laikā nosūtīs cilvēkam uz norādīto adresi, kā arī elektroniski 
iesniegs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Kas atzinuma saņemšanai jādara tiem invalīdiem, kuriem 
nav ieteikums „nepieciešama kopšana” vai ”kopjams” ?

1.grupas invalīdiem, kuriem minētā ieteikuma nav, vispirms 
jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, lai saņemtu no-
sūtījumu (veidlapa 088/u) uz ekspertīzes komisiju, kurā būtu 
atspoguļota īpašās  kopšanas nepieciešamība. Viņiem vai viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem nosūtījumu un iesniegumu ar lūgu-
mu veikt invaliditātes ekspertīzi jāiesniedz VDEĀK, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu. VDEĀK, saņemot iesnie-
gumu un nosūtījumu (veidlapa 088/u), pieņems lēmumu, vai 
atzinuma saņemšanai jāveic invaliditātes ekspertīze, vai arī 
atzinumu var izsniegt uz dokumentu pamata.

Kāpēc atzinums netiek izsniegts iesnieguma iesniegšanas 
dienā, ja ir skaidrs, ka pabalstu cilvēks saņems?

Ņemot vērā to, ka īpašās kopšanas atzinumu izsniegšana 
ir papildu pasākums un ārstu komisijām veidojas liels darba 
apjoms, atzinumu noformēšana tiek sagatavota pēc komisiju 
sēdēm un dokumenti cilvēkiem tiek izsūtīti pa pastu. Papildu 
laiks atsevišķos gadījumos nepieciešams, ja cilvēks ir iesnie-

gumu iesniedzis komisijā, bet invaliditātes ekspertīzes lieta 
glabājas citā komisijā. Tādējādi ir nepieciešams laiks lietas 
pieprasīšanai un pārsūtīšanai.

Ja cilvēks nepaspēj nokārtot visus dokumentus janvāra 
sākumā, vai viņš saņems pilnu pabalstu?

Jā, visiem invalīdiem, kuriem atzinumi tiks izsniegti janvāra 
mēnesī, saņems pilnu pabalstu par visu mēnesi neatkarīgi no 
atzinuma izsniegšanas datuma.

Kad var doties uz VSAA, lai pieprasītu pabalstu, un kādi 
dokumenti ir nepieciešami?

Invalīdi, kuriem invaliditātes izziņā norādīts ieteikums „ne-
pieciešama kopšana” vai „kopjams”, VSAA nodaļā var vēr-
sties pēc iesnieguma iesniegšanas VDEĀK, savukārt pārējie 
1.grupas invalīdi – tikai pēc VDEĀK atzinuma saņemšanas.

Lai saņemtu pabalstu, invalīdam vai viņa pilnvarotai perso-
nai jāiesniedz jebkurā VSAA nodaļā rakstisks pieprasījums 
par pabalsta piešķiršanu un jāuzrāda vienīgi šādi dokumenti:

1. personu apliecinošs dokuments;
2. pilnvara (ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona).
Atzinumu bez cilvēka līdzdalības VDEĀK elektroniski ie-

sniegs VSAA.
Vai, saņemot jauno pabalstu, cilvēki turpinās saņemt arī 

valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu?
Jā, šī invalīdu grupa saņems gan valsts sociālā nodrošinā-

juma pabalstu vai pensiju, gan jauno pabalstu. Tādējādi, ja 
cilvēks nesaņem invaliditātes pensiju, valsts sociālo pabalstu 
veidā cilvēki saņems vismaz 150 latu mēnesī. 

Kur var saņemt papildu informāciju?
Papildu informāciju par atzinuma saņemšanu var saņemt, 

zvanot uz VDEĀK informatīvo tālruni 67614885 vai reģio-
nālajām ārstu komisijām:

• Daugavpils specializētā VDEĀK tālr.: 65431787
• Daugavpils starprajonu VDEĀK tālr.: 65431184
• Gulbenes starprajonu VDEĀK tālr.: 64473158
• Jelgavas specializētā VDEĀK tālr.: 63027317
•  Jelgavas starprajonu VDEĀK tālr.: 63023232
• Jēkabpils starprajonu VDEĀK tālr.: 65235044
• Kuldīgas starprajonu VDEĀK tālr.: 63322823
• Liepājas starprajonu VDEĀK tālr.: 63425534
• Rēzeknes starprajonu VDEĀK tālr.: 64622360
•  Rīgas pilsētas 1. VDEĀK tālr.:  67340116
• Rīgas pilsētas 3. VDEĀK tālr.: 67271623
•  Rīgas pilsētas 4. VDEĀK tālr.:  67274066
• Rīgas pilsētas 5. VDEĀK tālr.: 67571372
• Rīgas pilsētas 6. VDEĀK tālr.:  67615499
• Rīgas pilsētas 7. VDEĀK tālr.:  67080159
• Rīgas pilsētas 9. VDEĀK tālr.:  67567495
• Rīgas rajona starprajonu VDEĀK tālr.: 67310754
• Valmieras apvienotā VDEĀK tālr.:  64202508

Papildu informāciju par pabalsta saņemšanu var saņemt, 
zvanot uz VSAA bezmaksas informatīvo tālruni 68001015.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 

7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv  
Ilze Boluža, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 

26186178, ilze.boluza@lm.gov.lv
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rīcības, lai situācija uzlabotos, - nav. Stundu runā, bet neko 
nepasaka… Rindas, kā bija uz robežas, tā ir..

Reizēm sarunas laikā tāda kā neapmierinātība ar to, kas 
notiek, – tā kā nav mierā ar valdību, arī ar sevi... Vajadzē-
tu vairāk padarīt. Tāpēc – kur dzīves jēga - lieki prasīt. 
Skaidrs tāpat, ka ikdienas darbā. Uzzinu arī, ka Lauma 
grāmatvede. Tātad – ģimenes uzņēmums. Vai padomā vēl 
kāds darbiņš jaunajā gadā, ko pamanīsim arī mēs, iespē-
jams, potenciālie klienti?

- Domas jau ir, bet nekas nenāk viegli. Pašlaik neko konkrē-
tāku nevaru pateikt. Man jau patīk labāk darīt, nekā runāt. 

Sarunā iesaistīju arī Dairu un Antru, kuras strādāja šajā 
maiņā. Daira atzina, ka iepazīst cilvēkus un redz tos gan ar 
labu, gan sliktu garastāvokli. Citi dziesmu uzdzied vai pa-
cienā ar šokolādi… Kuram slikts garastāvoklis, cenšamies 
aprunāties. Saimnieks uzklausa, var pateikt ierosinājumus.

„Protams, ka pēc remonta strādāt patīkamāk. Arī sil-
tāk,” saka Daira. „Un par degvielas kvalitāti jāsaka brīnu-
ma lietas. To vieni slavē, tajā pašā laikā citi to pašu benzīna 
kvalitāti kritizē. Gadās arī visādi kuriozi: atstāj benzīna 
bākā pistoli un aizbrauc, aizmirst uzlikt bāku vāciņus… un 
vēl… aicinām iegriezties arī tiem, kuri nepilda degvielu. Te 
iespējams iegādāties ikdienas pārtikas preces. Šodien esam 
tikai mēs ar Antru, bet visas noteikti vēlētu lai Jaunajā 
gadā labi ripo mašīnas!” bilst Daira.

Tad pievienojos vēlējumam- lai labi ripo mašīnas!

Vēsma Johansone

Būsit pamanījuši, ka vecā gada pēdējos mēnešos bija vē-
rojama neparasta rosība un pārmaiņas Jaunpiebalgas ben-
zīntankā. Tas arī bija sarunas oficiālais iemesls. Dzirdētas 
runas, ka benzīntanks tiek nomāts… Lai baumas kliedētu, 
sarunājos ar uzņēmuma „Gaujaskalns” īpašnieku Ilmāru 
Brantu par to, kāds bijis aizgājušais gads…

- Nav jau nekāds spožais bijis aizvadītais gads. Jāsarēķina 
visiem algas un ar visu cauri jātiek. Minimālā alga tiek palieli-
nāta, bet nodokļos līdz ar to arī lielākas summas.

Tomēr remontu benzīntankā veicām gan saviem spēkiem. 
Daudz padarīja Lauris. Vēl jau gan remontēt jāturpina. 

Benzīntanks netiek ne nomāts kādam, ne arī pārdots. Pie 

mums strādā – Daira Markusa, Antra Brasava, Anda Graudi-
ņa, Elza Misiņa, Irita Paijate, Inta Šakina, Inese Deiko, Ivita 
Potapova.

Un tas, ka kādreiz esmu dzirdējis runas, ka Brants kaut ko 
lej klāt benzīnam…tas nemaz nav iespējams, jo pārbaudes nāk 
bieži un neviens iepriekš par tādām nezina. Tas lai paliek vie-
nīgi uz runātāju sirdsapziņas. 

Daudz esam strādājuši pie teritorijas sakopšanas. Daudzi at-
ceras, kāds bija laukums aiz darbnīcām pēc kopsaimniecības 
likvidēšanās. Tagad tur dzērājiem mītnes vieta. Tā vienmēr 
kāds jāpadzenā..

 Pazīstu Ilmāru kā labu šoferi, arī mehāniķi, labu pa-
domdevēju ar tehniku saistītos jautājumos. Savulaik pats 
braucis „tālos” reisos, arī priekšniekus vizinājis, strādā-
jis par ātrās palīdzības auto šoferi. Citiem vārdiem sakot 
- cēlis un gūlies ar tehniku. Tad nu jau Ilmāra darbs jaunā 
kvalitātē. Kā veicas ar otru biznesa pusi – tālbraucēju reisu 
organizēšanu?

- Nav jau šodien viegli arī kārtīgus šoferus dabūt. Vietējie 
vairāk grib dzert šņabi un diktēt noteikumus… Man no vie-
tējiem strādā kārtīgi šoferi – Uldis Majors un Jānis Zemišs. 
Ved preces gan uz Eiropu, gan no Eiropas, gan uz Krieviju, 
gan atpakaļ no Krievijas. Pa Eiropu vairāk tirgus noietu meklē 
Lauris, bet pa Krieviju - es. Darbam traucē, ka joprojām jāgai-
da uz robežas, nav atrisināts muitas jautājums. Kādreiz jau bija 
arī mazāk pārvadātāju firmu – pie 600 firmām Latvijā, bet nu 
jau vismaz 1000 firmas. Darbojos arī Latvijas Auto asociācijā, 
bet liela jēga no šīs organizācijas nav. Darbības vai kaut kāda 

VIESOS PIE UZŅĒMĒJA
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Turpinām iesākto vēstuļu apskatu.

Kas iedvesmo cilvēkus?
Atsaucās vairāki. Arī tekstilmāksliniece Dzintra Vilks, kura 

dzīvo Jaunpiebalgas „Tīrumjānēnos”. 
 
Ir aizvadīts vēl viens no maniem laimīgajiem gadiem. Tādi 

jau ir četri, kopš uz jautājumu- „Kur tu dzīvo?” ar lepnumu 
atbildu: „Piebalgā”. 

Paldies liktenim, kas visu tā sakārtoja, ka tagad šo visskaistā-
ko, vismīļāko zemes gabaliņu uz pasaules varu saukt par savu. 
Es, protams, zināju,cik daiļa ir Piebalga. Biju arī dzirdējusi 
par skaudrajām ziemām, grūti kopjamo zemi, par atturīgajiem, 
lepnajiem piebaldzēniem, kuru sirdis ilgi un grūti slēdzamas. 
Nu es to visu redzu un saprotu. Un man viss šķiet labi un pa-
reizi. Šajos gleznainajos pakalnos 200 – 250 m virs jūras lī-
meņa elpot ir viegli, dzīvot ir skaisti, strādāt grūti. Katra māla 
pakalna lejā guļ purviņš. Senos laikos tas varbūt bijis dīķis vai 
pļava, bet „gaišo komunisma rītu gaidot”, bez kopēja novārtā 
pamests, aizaudzis krūmiem. Šie pārpurvojušies krūmāji man 
atgādina pasaku par pūķi, kuram katras nocirstās galvas vietā 
uzaug deviņas jaunas. Zāģē, cik gribi un kad gribi, bet, skat, 
rudenī atkal jau pie metru augstie dzinumi lepni šūpo spīdīgās, 
leknās lapas. Savukārt, lai tai skaistajā Piebalgas pakalnā ie-
stādītu ābelīti, vispirms kā sentēvu podniekam jāizgrebj mālā 
vismaz metru liels pods. Tad jāizdomā, kur un ar ko aizvākt 
izrakto mālu kaudzi un tad jāsāk prātot, kur ņemt zemi, ar ko 
podu piepildīt, lai tā ābelīte varētu ieaugties. Un tad vēl izrā-
dās, ka ābelītei tāds pods, kurā ūdens slapjā vasarā stāv līdz 
malām, nemaz nepatīk. Jārok podā caurums, lai liekais ūdens 
tiek atkal pūķiem tur kalna pakājē. Nu un tad vēl nāk ziemas ar 
visskaudrākajiem saliem Latvijā. Par ko mēs, protams, varam 
būt lepni. Bet izsalkušie zaķi un stirnas, izdzīvošanas dzīti, nāk 
pēc saldajām jauno kociņu miziņām. Jā! Nav te nekāda Rīga ar 
maigo klimatu, mazdārziņu un vieglo smilšu zemīti. Un tomēr, 
kad nāku mājās pēc padarīta darba, zābaki ir tik smagi aplipuši 
ar mīļajiem Piebalgas māliem, ka jūtos kā tāda bite, aplipusi ar 
ziedputekšņiem. Jā, pie darba augļiem te grūti tikt, bet toties, 
kad tie pakalni ir apkopti, dīķi izravēti, pļavas ziedošas, tad tas 
ir dubults skaistums un prieks. Un es nekad nebeigšu priecā-
ties un apbrīnot šo dabas un cilvēku radīto harmoniju. Nevaru 
pat atrast īstos vārdus, lai pateiktu, cik laimīga esmu, ka varu 
šeit dzīvot, strādāt un kopt šo smago zemi. Un censties atkal 
celt godā to, ko pirms manis šeit cēluši un kopuši piebaldzē-
ni, kuriem diemžēl liktenis bijis nelabvēlīgs, licis pamest šo 
brīnišķo mājvietu pie Tulejas upītes. Un laimīga es, protams, 
esmu arī tāpēc, ka blakus man ir mīļš cilvēks, mans draugs un 
domubiedrs Aivars Krancis. Un savukārt mēs abi esam laimīgi, 
jo neesam vieni. Mums ir bērni un Aivara mamma, un draugi, 
kuri vienmēr sirdī ir ar mums. Mums ir sunīte Roja un kaķī-
te Musja. Mums ir mežacūkas, kuras cītīgi, bet ne kārtīgi rok 
mūsu pļavas, stirnas un zaķi, kas tīko pēc mūsu ābelītēm, beb-
ri, apbrīnojamie darba rūķi un arhitekti, kas ceļ skaistus dam-
bjus, appludinot mūsu mežus un pļavas. Kurmji – gādīgie un 
strādīgie vecāki, kuriem maza bēda par mūsu sakopto sētsvidu, 
ka tikai bērni paēduši. Tad vēl peles un visādi citādi mazi radī-
jumi, kuri visi šīs mājas uzskata par savējām. Vēl mums ir mīļi 
kaimiņi, kuri nekad neatsaka ienācējiem tik ļoti neaizstājamo 
padomu un palīdzību. Paldies par to viņiem! Paldies visiem, 
kas mūs šeit pieņēmuši! Aivaram ir iespēja turpināt savu iemī-
ļoto darbu kā riteņbraukšanas trenerim. Bez vietējo domubied-
ru, un nu jau var teikt, draugu atbalsta tas nebūtu iespējams. 

Īpašu paldies vēl arvien domās sakām Voldemāram Cīrulim, 
kas pirmais mūs pieņēma, neliedza ne padomu, ne atbalstu 
līdz pat pēdējai savai mūža dienai. Man šeit ļoti labi domājas, 
strādājas. Pa šo laiku, kopš esam pametuši Rīgu, ir sarīkotas 
daudzas izstādes gan Latvijā, gan ārpus tās. Ar Emīla Dārziņa 
muzeja vadītājas Ievas Čaklās iniciatīvu un Kultūrkapitāla fon-
da atbalstu tika aizvadītas daudzas stundas „Jāņaskolā”, mācot 
bērniem zīmēt, gleznot, stāstot par mākslu un kultūru.

Sākot ar š.g. maiju Ieva atkal ir iecerējusi kopēju projektu. 
Tā būs manu darbu izstāde visas vasaras garumā, kuru ar prie-
ku centīšos veikt pēc labākās sirdsapziņas, jo man ļoti gribas 
savam novadam un novadniekiem atdarīt par to, ka varu sevi 
saukt par piebaldzēnieti. Jau trešo gadu organizēju vērpjamo 
ratiņu saripošanu. Tas gan notiek Vecpiebalgas pagasta svētku 
ietvaros, bet tā kā Piebalga man ir mīļa „no viena gala līdz 
otram”, kā saka mana mīļā Dzidriņa Kuzmane, tad es visus 
mīļi lūdzu atbalstīt šo veco ratiņu celšanu godā. Tas arī būs kā 
piemiņas pasākums Voldemāram Cīrulim, jo bez viņa atbalsta 
es to pirmajā gadā nebūtu varējusi saorganizēt.

Arī Cēsīs tekstilmāksla ir cieņā. Jau ar š.g. 10. janvāri kopā 
ar Latvijas Tekstilmākslinieku asociācijas un Cēsu izstāžu 
zāles atbalstu būs skatāma mūsu izstāde. 28. janvārī Anglijā 
aizsāksies konkursa izstāžu cikls „Tekstils un kultūra šodien”, 
kurā arī es guvu iespēju piedalīties kopā ar   Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas, Somijas, Anglijas un Japānas labākajiem tekstil 
un šķiedras mākslas pārstāvjiem. Skaitā seši no katras valsts. 
Izstāde būs ceļojoša. Tā aptvers visas projekta valstis. Šīs iz-
stādes ietvaros risinās pasaules globalizācijas problēmas. Š.g. 
22. jūnijā tiks atklāta mana personālizstāde Rīgā Sv. Pētera 
baznīcā. Un tie nebūt nav visi darāmie darbi. Tāpēc man tuvs 
ir teiciens: „Kāpēc Dievam tik maz dienu?” Jā! Man ļoti vaja-
dzētu vēl kādu klāt. Pašlaik ir sācies mans mīļākais gadalaiks. 
Katru rītu veru acis ar prieku un saku: ”Aivar, paskaties, kas 
tur aiz loga. Redzi, pavasaris nāk!”

Un tāpēc novēlu visiem mīļajiem piebaldzēniem labu vese-
lību, spēku darbā, prieku atpūtā un lepnumu par savu sētu, par 
savu novadu, saviem senčiem, mīlestību uz saviem bērniem un 
tuviniekiem. Lai skaistā Piebalga priecē acis un sirdis un dod 
spēku gan pašiem, gan ciemiņiem!

Ar cieņu un mīlestību māksliniece Dzintra Vilks 
„Tīrumjānēnos” 

Regīna Belte: „Savas pārdomas gribu sākt ar Latvijas prezi-
denta Kārļa Ulmaņa vārdiem: „Pagrieziet savu seju pret sauli 
un gaismu, tad visas ēnas būs aiz muguras.” Teiciens palicis 
spilgti prātā uz mūžu. Kā jau katram cilvēkam, arī man to ēnu 
ir bijis daudz, bet, paldies Dievam, tās visas aiz muguras. Pa-
liek tikai gaišas un priecīgas atmiņas. Prieks par bērniem un 
viņu darbiem. Arī mazbērnu pulks dod savu prieku un ir kur 
smelties enerģiju. Radu un draugu pulciņš ir paprāvs, tāpēc 
katra tikšanās Rīgā, Jūrmalā, Saulkrastos vai Latgalē dod prie-
ku, mīļus brīžus. 

Decembra nogalē atlidoja dēls Agris no tālās Melburnas, 
mazmeitiņai nosvinējām gada jubileju, visi kopā sagaidījām 
Jauno gadu. Priecē izlasīta grāmata un žurnāli. Novārtā paliek 
sēņu un ogu lasīšana vasarā un rudenī. Vienkārši visu nevar pa-
gūt. Toties bieži pietiek ar skaistu rītu, saulrietu. Dalailama ir 
teicis: „Nedabūt to, ko gribi, reizēm ir brīnišķīga veiksme.””

Vēstuļu apskats
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Aicinājums

Latvijas skolās 1935. gadā tika iedibināta ak-
cija «Draudzīgais aicinājums». Tās laikā katrs 
var atcerēties savu kādreizējo skolu un dāvināt 
grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus 
skolu fondiem.

  «Draudzīgo aicinājumu» uzsācis bijušais 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kas savā vār-
dadienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un 
lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas.    
Kopš 1994. gada šī tradīcija ir atjaunota.

  Draudzīgā aicinājuma ideju popularizē Drau-
dzīgā aicinājuma fonds. 1997. gadā pieņemts 
nolikums par Draudzīgā aicinājuma medaļas un 
diploma piešķiršanu cilvēkiem, kuri popularizē-
juši un atbalstījuši Draudzīgā aicinājuma idejas un Latvijas 
vārdu pasaulē.

  «Draudzīgais aicinājums» ir nacionāla ideja, un nez vai ir 
vēl kāda tauta, kas var lepoties ar ko līdzīgu. 

Ministru prezidenta 
Dr. K. Ulmaņa Draudzīgais 

aicinājums
 Savu dziņu pēc gaismas lauki rāda un arī pie-

rāda darbos.
Iesim viņiem talkā!
  Tauta ir modusies uz jaunu, jauku dzīvi. Atmo-

da aptver saimniecisko un garīgo dzīvi. Modušās 
ir pilsētas, modušies ir lauki.

  Bet vēl arvienu gaisma gaišāki plūst pilsētās. 
Tomēr lauki prasa savu tiesu, prasa neatvairāmi. 
Savu dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkop-
šanas lauki rāda un arī pierāda darbos: dibinās 
mazpulki, biedrības atjaunojas, apvienojas, skolas 
atver savus logus, skolotājs atkal iesoļo sava pa-
gasta sabiedriskajā dzīvē.

  Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un uzticamā-
kais palīgs, atgūst veco cieņu, atgūst savu vietu; 

vairojas teātra izrādes, koncerti; iesāktās sabiedriskās ēkas 
steidz uzcelt, uzceltās un gatavās grib pušķot un greznot; nāk 
prasījumi pēc mūsu mākslinieku darbiem, gleznām u. c., bet 
visvairāk prasa pēc grāmatām, jaunākajām, vērtīgākām. Mūsu 
lauku bibliotēkas skolās, biedrībās, pagastu namos ilgāku laiku 

Madonas Lauku konsultāciju biroja mācību ekskursija 
amatnieku mājā “Mazrītiņi”. Pie Annas Robežnieces iepazīstas ar izstādīto šīs 

saimniecības vēstures liecību ekspozīciju.

Madonas Lauku konsultāciju biroja mācību ekskursija 
pie  garšaugu un ārstniecības augu audzētāja Jāņa Šinkas.

• Silts janvāris atnesot siltu maiju. Ja janvāris ar sniegu 
skops, tad marts būs jo devīgs.

• Puteņains un dziļš janvāris vēsta slapju vasaru.
• Kāds janvāris – tāds jūlijs: ja janvārī sauss un auksts, tad 

jūlijs sauss un karsts.
• Ja janvāra rītos salst deguns, tad gaidāma karsta vasara.
• Lietus janvārī nenes svētību augļiem.
• Kad koki janvāra mēnesī apsarmo, tad gaidāma auglīga 

vasara.
• Ja janvāris ir stipri auksts, tad būs laba raža nākošā gadā.
• Kad mīksts janvāris, tad slapjš pavasaris.

Ticējumi

Latviešu tautas ticējumi
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Projekts

Salīdzinoši nesen izveidotā sabiedriskā organizācija „Vides 
biedrība “Krūzes””, kuras vadītājs ir Guntars Dolmanis, rea-
lizē Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģu valdības divpu-
sējā finanšu instrumenta projektu „Starptautiska bioloģiskās 
lauksaimniecības apmācību un pētniecības centra izveides 
partnerības attīstīšana un pētniecisko darbību priekšizpēte”. 
Projekta mērķis ir veicināt individuāla projekta par ilgtspējīgu 
attīstību veiksmīgu sagatavošanu, nodrošinot pētījumu priekš-
izpēti un partnerības tīkla izveidošanu.

42,5% no fonda tiek piešķirti no Eiropas Ekonomiskās zonas 
finanšu instrumenta, 42,5% no Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta un 15% no Latvijas valsts budžeta. Projek-
ta ietvaros decembrī notikušas divas darba grupas: „Problēmu 
lauku apzināšana un risinājumi bioloģiskajā saimniekošanā” 
un „Bioloģiskās, videi draudzīgās saimniekošanas labās prak-
ses piemēri”. 

Jauns projekts darbībā
Š.g. 18. janvārī plānota trešā darba grupa „Dzīvo laboratori-

ju” darbības virzienu izpēte. Par „dzīvajām laboratorijām” tiek 
sauktas mazas pētnieciskās grupas, kurās darbojas speciālisti, 

pētnieki, eksperti un kuri veic pētniecisko darbību kāda kon-
krēta projekta, darbības izpētei. Šīs darba grupas mērķis ir no-
teikt nepieciešamākos veicamos pētījumus, procesus, pētāmos 
objektus vides un saimnieciskās darbības mijiedarbības novēr-
tēšanā, kas veicami projekta ietvaros un attiecas uz produkci-
jas ražošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un citiem 
vides ilgtspējīgas attīstības ietekmes procesiem. Darba grupās 
tiek pieaicināti dažādi nacionāla līmeņa vides organizāciju pār-
stāvji, pētnieki, eksperti un vietējie speciālisti. 

Projekta ietvaros paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni un 
kontaktu dibināšana ar Norvēģijas un Vācijas partneriem, kā 
arī drīzumā notiks Norvēģijas partneru Oikos /Norges Vel vie-
sošanās Latvijā.

Silva Dolmane,
projektu vadītāja. Biedrība „Vides biedrība “Krūzes””

nav papildinātas. Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, 
bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāma-
tas atjaunot, bibliotēkas papildināt.

  Iesim viņiem talkā!
  Atminēsimies, ka bibliotēka ir mums katram savā pagastā, 

un ja ne savā, tad vismaz katram sava tēva pagastā. Patukši ir 
arī grāmatu skapji pagasta skolā, kurā mēs kādreiz esam gājuši. 
Kaut arī tālu projām dzīvodami, atminēsim savu pagastu, savu 
tēvu pagastu, kaut domās atgriezīsimies uz savu veco skolu. 
  Iesim viņiem talkā!

  Sniegsim viņiem daļu no tā gaišuma, kas mums tomēr vieglāk 
sasniedzams. Dāvināsim viņiem grāmatas, gleznas, mākslas dar-
bus, palīdzēsim katrs savai vecajai skolai tikt pie laba mūzikas 
instrumenta. Daudzas skolas, daudzi biedrību nami ir vēl vien-
mēr bez sava radio. Mūsu baznīcu sienas ir kailas un aukstas, 
lauku baznīcu zvani savām vecā laika skaņām visai grūti spēj 
sirdis sasildīt un tās kopā aicināt. Tādēļ arī tik reti dzirdam tos 
skandinām. Kam mājās daudz grāmatu, daudz gleznu vai citu 
skaistu mākslas darbu, ziedosim, dāvināsim daļu no tiem katrs 
sava pagasta biedrībai, katrs savai pagasta skolai.

  Sazināsimies, sarunāsimies viena pagasta piederīgie, kas 
dzīvo vēl dzimtā pagastā un kurus dzīve aizsaukusi prom no 
dzimtenes.

  Nebūs mums tautskolas, kas nebūtu pirmo gaišumu dzīves 
ceļā līdzi devusi simtiem un atkal simtiem skolnieku. Simts, 
divi un trīs simti tagad dzīvē savās vietās nostājušies, droši 
vien būs spējīgi daļu sniegtās gaismas dot atkal atpakaļ savai 
vecajai skolai, lai spēcinātu šo stiprāko mūsu tautas gaismas 

avotu, lai spožāk gaisma atspīdētu tiem, kas tagad mērī ceļu 
uz šīm skolām.

  Savu atsaucību šim aicinājumam katrs, kas to vēlas, var 
izrādīt, tieši sazinādamies ar savas pagasta skolas skolotājiem, 
biedrībām, pagasta vecāko.

  Ir arī otrs ceļš un otra iespēja – var ņemt palīgā šajā gaismas 
nešanas darbā mūsu Kultūras fonda darbvedi. Kultūras fonds 
labprāt saņems pretim ziedojumus naudā, grāmatās un arī citās 
mantās, nosūtīdams tās uz norādītām vietām. Par ziedoto nau-
du saskaņā ar norādījumu Kultūras fonds iegādāsies uzdoto. Ja 
lielākiem mērķiem būtu uzkrājamas lielākas summas, Kultūras 
fonds labprāt uzņemsies šo summu uzglabāšanu līdz to izlieto-
šanai nospraustam uzdevumam.

  Tāpēc atkrīt vajadzība dibināt komitejas atsevišķām sko-
lām, biedrībām, pagastiem. Tai vietā stāsimies tūliņ pie darba 
un vēl šo pavasari, bet katrā ziņā pirms 15. maija, atminēsimies 
katrs savu pagastu, savu jaunības dienu biedrību, savas bērnī-
bas skolu.

  Tā rīkodamies mēs īsā laikā brīnumus izdarīsim kultūras 
celšanas darbā. 

1935.gada 28. janvārī. 
K. U l m a n i s, Ministru prezidents. 

Arī Jaunpiebalgas vidusskolas  skolēni šogad piedalās 
akcijā un dāvina skolas bibliotēkai grāmatas! 28. janvārī 
audzināšanas stundas laikā svinīgi grāmatas tiks nodotas 
skolas bibliotēkā ar ziedotāju parakstiem.

V.J.
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Skola

Ivars Bobrovs – 5.a kl.
Sandis Grīnbergs – 5.a kl.
Digmārs Krievs – 5.a kl.
Andris Podiņš – 5.a kl.
Elvita Potapova – 5.a kl.
Guna Sūcīte – 5. a kl.
Brenda Beķere – 5. b kl.
Linda Krasovska – 5.b kl.
Alise Smilga – 5.b kl.
Elvis Elksnis – 6.kl.
Jana Kiščenko – 6.kl.
Līna Kurzemniece – 6.kl.
Laura Lēģere – 6.kl. 
Andra Pētersone – 6.kl.
Viktorija Postolati – 6.kl.
Lelde Putniņa – 6.kl.
Sigita Razminoviča – 6.kl.
Kristīne Seržāne – 6.kl.
Aiga Āboliņa – 7.a kl.
Lauma Makare – 7.a kl.
Jānis Podiņš – 7.a kl.

2007./2008. m. g. ar labām un teicamām sekmēm 
I. semestri beidza

Agnese Smilga – 7.b kl.
Aivis Sietiņš – 7.b kl.
Sabīne Rubene – 8.a kl.
Zane Alksnīte – 8.a kl.
Armands Dzenža – 8.a kl.
Lāsma Alksnīte – 8.b kl.
Alise Apsīte – 8.b kl.
Sandra Briede – 8.b kl.
Matīss Elksnis – 8.b kl.
Krista Krūmiņa – 8.b kl. 
Mārtiņš Ķīķeris – 8.b kl.
Sintija Posse – 8.b kl.
Lāsma Tinkuse – 8.b kl.
Aiga Dzenža – 9.a kl.
 Daumants Lūsa – 9.a kl.
Alise Ozola -9.a kl.
Zelda Althabere – 9.b kl.
Krišs Spalviņš – 9.b kl.
Pēteris Ķīķeris – 9.b kl.
Toms Vanders – 10.kl.
Ieva Kazāka – 11.kl.

Kristaps Lācgalvs – 11.kl.
Ieva Lorence – 11.kl.
Evita Rusova – 11.kl.
Liene Šakina – 11.kl.
Mikus Spalviņš – 11.kl.
Renārs Tenisons – 11.kl.
Nora Cābe – 12.kl.
Eva Matīsa  - 12.kl.
Madara Ontužāne – 12.kl.
Kristīne Tenisone – 12.kl.

„Microsoft” izsludinātajā mīklu konkursā piedalījās Kris-
tīne Seržāne (6.kl.), Agnese Smilga ( 7.b kl.), Līga Alksnīte 
(7.b kl.). Sk. Z. Althabere.

R.Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā piedalījās 
Justs Vīķelis (6.kl.), Evita Rusova (11.kl.), Liene Šakina 
(11.kl.). Sk. Z. Althabere.

Vides projektu olimpiādē Cēsīs
1. vietu ieguva Zelda Althabere (pamatskolu grupa)
2. vietu ieguva Kristaps Lācgalvs (vidusskolu grupa). 

Sagatavoja Arnis Ratiņš

KOMUNĀLO MAKSĀJUMU PARĀDNIEKI UZ 1.janvāri 2008. GADĀ

Komunālie

Dzīvojamā māja Parāda summa 
Ls 100-200

Parāda summa 
Ls 201-300

Parāda summa 
Ls301-400

Parāda summa 
Ls 401-500

Parāda summa 
Ls 501-600

Parāda summa 
Ls 601 un vairāk

Br.Kaudzīšu 3 Dz. 15;19;21 Dz.5
Br.Kaudzīšu 5 Dz.1;2;5;9 Dz.6;10 Dz.12
Br.Kaudzīšu 7 Dz.5;15;17;18 Dz.1;4;11 Dz.3
Br.Kaudzīšu 7A Dz.9 Dz.7
Dārza 2 Dz.13 Dz.3 Dz.15 Dz.14
Dārza 4 Dz.1;6;9;15;17 Dz.16 Dz.14
Gaujas 52 Dz.4
Priežu 4 X

Lūdzu veikt maksājumus pagasta kasē vai arī bankā, pār-
skaitot  rēķinu uz kontu a/s “Latvijas krājbanka”, konts 
LV13UBAL4107192126001. Lūdzam dzīvokļu īpašniekus 

veikt regulārus maksājumus par komunālajiem pakalpo-
jumiem, lai neiekrājas parādi.

 I. Bruņiniece,
komunālās saimniecības grāmatvede 
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  Janvārī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā noslēdzās lasīšanas prog-
rammas „Bērnu žūrija – 2007” darbs. Lasīšanā bija iesaistījušies 33 bērni 
no 1. līdz 9. klasei. Darbu pabeidza un vērtēšanas anketas aizpildīja 26 
dalībnieki. Visaktīvākā šīs žūrijas darbā bija Jūlija Postolati, kura pati 
pirmā veica uzdevumu. Priecājamies par tiem, kuri žūrijas darbā piedalī-
jās pirmo gadu, it sevišķi par 1. klases skolēniem.   

   Žūrijas eksperti vērtējamās grāmatas sadalītas šādās vietās: 
1.-2. klase 
1. vieta – Zandere I. „Māsa un brālis”
2. vieta – „Braucam Rīgu lūkoties”
               De Luka D. „Vilcēns Varis”
3. vieta – Ļūdēns V. „Nosapņotas murrādziesmiņas”
3. – 4. klase
1. vieta – Brūveris P. „Brīnumdzejoļi”
               Rūmnieks V. „Murjāņu pasakas”
2. vieta – Auseklis U. „Pasakas par baltām ķepām”
               Zvirgzdiņš J. „Konteineru meitenīte Rudīte”
3. vieta – Herge. „Faraona cigāri”
5. – 7. klase
1. vieta – Sauters P. „Bērnu grāmata”
2. vieta – Samauska I. „Kā uzburt sniegu”
3. vieta – Rungulis M. „Taksis Maksis”
8. – 9. klase
1. vieta – Vallika A. „Ko darīt, Anna?”
2. vieta – Verns Ž. „Kapteiņa Granta bērni”
3. vieta - Strouds Dž. „Samarkandas amulets”

   Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā iegū-
tās grāmatas ir labs papildinājums mūsu bibliotēkas fondā. Tagad ar tām 
var iepazīties un izvēlēties lasīšanai arī visi pārējie interesenti.

   Paldies žūrijas ekspertiem par darbu! Paldies arī skolotājiem un ve-
cākiem, kuri atbalstīja dalībniekus!

Bibliotekāre Baiba Logina

Bērnu žūrijas 2007 
grāmatu vērtējums

Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu gada nogalē 
pirmo reizi uzņēma Rīgas pilī 27 ģimenes no visas Latvijas. Viņu 

vidū bija arī Šostaku ģimene no Zosēnu pagasta. Sanita (1.no 
kreisās) mācās Jaunpiebalgas vidusskolas 6. klasē.  Foto no 

Šostaku ģimenes albuma.

Sarmīte Āboltiņa

Arlabvakaru, Jaunpiebalga!
Mans vakara miegs
tik mīksts un tīkams,
pilns tīru domu un vēlējumu.
Un tāpēc es tev šovakar saku:
„Arlabvakaru, Jaunpiebalga!”
 Paldies par tavām uguņu atblāzmām,
 kas tumšās naktīs
 manā logā spīdējušas
 un mani bezmiega naktīs mierinājušas,
 par tām tuvā meža šalkām,
 kas naktīs kā mūzika skanējušas,
 reizēm tā maigi kā bērnībā: „Ai-jā žū-žū”
 reizēm spēcīgi un gaviļaini.
Spīd tavas ugunis manā logā
tik labi un mierinoši,
un vējā šalc mežs.
 Tad es aizmiegot domāju:
 daudzi jau Piebalgā guļ
 un gribu, lai visiem
 būtu tāds tīkams miegs.
Sveikas, ugunis!
Sveika, Jaunpiebalga!
es ticu: tā vienmēr būs,
es tevi ik nakti
siltā istabiņā,
tu ar mani mierinot, uzklausot,
kādreiz – pamācot.
 Tāpēc es tev šovakar saku:
 „Arlabvakaru, Jaunpiebalga!”

Vētras naktī
Debesis šonakt ir satrakots okeāns:
melni mākoņi kā ledus gabali ārdās,
sadrūp baisos skatos, savijas pītēs,
spraugās virmo ūdeņi
zvaigznēm kā saplēstu
dārgumu drumslas piebiruši.
 Peld mēness kuģis cauri,
 pāri pārnesdams sudraba saujas,
 labu gaismu
 melnajā mākoņu ellē spīdinādams.

Kad mēnesstari
pār sudraba sniegu ies
gaitā cēlā, klusā un mīļā,
es arī nakts pastaigā iešu.
 es iešu pa Piebalgas ceļu
 sapņodama
 par zvaigznājiem,
 par galaktikām,
 par gaismas gadiem…
Es aizbridīšu
pa sudraba sniegu
uz mežmalas eglītēm
un kopā ar ēnām
un mēnesstariem padejošu,
uzburšu domās pasaku zaķus
ar zilām ausīm.
 Tajā janvāra naktī
 es pārnākšu mājās
 ar prieku
un mēnesstaru mīļumu
sirdī.
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Kultūra

Dažādu paaudžu vokālistu konkursa
„Mēs tiksimies martā” 

nolikums
Organizētājs: Jaunpiebalgas kultūras nams 

Pārsla   Jansone – mob.tel .26178257 
Liesma  Ozola – mob.tel. 26606619

Dalībnieki: Konkursā aicināti piedalīties visi dziedošie piebaldzēni, vecāki par 5  gadiem.

Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles latviešu valodā, dziesmām jāatbilst 
izpildītāja vecuma un balss spējām. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan 
mūzikas instrumentu, gan fonogrammu pavadījumā. Muzikālais pavadījums tiks nodrošināts. 

Konkursa norise un laiki: Konkurss notiks 2008. gada 15. martā plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā.

Vērtēšana: Konkursanti tiks iedalīti vecuma grupās: 
• No 5 g.v. – 10 g.v.
• 11 g.v. – 1 6g.v.
• 17g.v. – 24 g.v.
• No 25 g.v. līdz .......
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēs kompetenta žūrija.

Pieteikumi: Pieteikties pa telefonu:
K.n. - 4162182
Pārslai Jansonei – 26178257
Liesmai Ozolai - 26606619

Mēģinājumi: Pirmais mēģinājums kultūras namā 02. februārī  plkst.11.00.
Līdzi jāņem dziesmas ieraksts vai notis.

Uzvarētāji: Labākais no katras grupas tiks izvirzīts Piebalgas novada vokālistu konkursam 
„Piebalgas balsis”!

Veiksmīgu un radošu darbu, gatavojoties konkursam!!! Pirmais mēģinājums 02.februārī plkst.11.00 !!!!

Mazo vokālistu konkursa
„Piebalgas Cālis – 2008” nolikums

Mērķis: Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, izvirzīt uz pusfinālu Cēsīs.
Organizētājs: Jaunpiebalgas kultūras nams   Pārsla Jansone – mob.26178257    Liesma Ozola – mob.26606619
Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni līdz 5 g.vecumam (ieskaitot). 
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas pēc brīvas izvēles, dziesmām jāatbilst izpildītāja vecuma un balss spējām-

Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan mūzikas instrumentu, gan fonogrammu pavadījumā. 
Konkursa 
norise un 

laiks:

Konkurss notiks 2008.gada 17.februārī plkst.13.00 
Jaunpiebalgas pagasta padomes zālē.

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē kompetenta žūrija.
Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas bērnudārza grupiņās, pie pagasta sekretā-

res un kultūras namā.
Pieteikuma anketas nodot līdz 2008.gada 14. februārim kultūras namā.

Mēģinājumi: Pirmais mēģinājums kultūras namā 1. februārī no plkst.15.00 līdz 18.00. Par pārējiem mēģinājumiem infor-
mēsim!!!

Veiksmīgu un radošu darbu, gatavojot „mazos cālēnus” konkursam!!!                                        
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Sports

12. un 13. janvārī notika Latvijas čempionāts distanču slēpo-
šanā Priekuļos klasiskajā slēpošanas stilā. 1. dienā S 16 grupā 
jaunietēm 2 km distancē 1. vietu izcīnīja Krista Krūmiņa (8.b 
kl.).  V 14 grupā ar 1 sekundi zaudēdams 2. vietas ieguvējam, 
palika 3. vietā - Viesturs Eglītis (6.kl.), V 16 grupā - 2. vie-
tā Daumants Lūsa (9.a kl.), Henrijs Eglītis (9a.kl.) – 8. vietā. 
Mārtiņš Smilgins V 18 grupā 7,5 km distancē ieguva 6. vietu. 
Dāvis Lūsa V 20 grupā 10 km distancē ieguva 7. vietu.

2. dienā tika sadalītas vietas brīvajā slēpošanas stilā. S 16 
grupā 2 km distancē nepārspēta palika Krista Krūmiņa. V 16 
grupā 4 km distancē 5. vietu ieguva Daumants Lūsa, 10. vietā 
– Henrijs Eglītis; V 14 grupā 4. vietā – Viesturs Eglītis (atkal 
3 sekundes zaudēja 3. vietai). Dāvis Lūsa startēja V 20 grupā, 
lai gan viņam ir tikai 17 gadi, tomēr sīvā konkurencē ieguva 
7. vietu.

Diemžēl mums vēl nav tādu slēpju un smēru, lai līdzvērtīgi 
sagatavotos startam, taču ceram, ka viss vēl priekšā!

Sportisti plūc pirmos nopietnos laurus
Paldies jauno sportistu vecākiem un Jānim Upenam, kas pa-

līdzēja ar transportu!
Paldies mūsu labvēļiem- Raimondam Dombrovskim, Maru-

tai un Vilim Līviņiem par materiālo atbalstu!
Treneris Vitālijs Skrebelis

19. janvārī notika Latvijas čempionāts slēpošanā sprintā. V 
16 grupā 18 dalībnieku konkurencē 4. vietu izcīnīja Daumants 
Lūsa, Henrijs Eglītis – 10. vietā. V 14 grupā Viesturs Eglītis 18 
dalībnieku konkurencē izcīnīja 6. vietu. V 12 grupā – Sandis 
Grīnbergs  19 dalībnieku konkurencē ieguva 6. vietu. 

„Tas bija īsts pārbaudījums gan dalībniekiem, gan treneriem. 
Uz atklāta lauka notika sacensības, līstot spēcīgam lietum un 
pūšot ne jau vējiņam, bet…”, piebilst skolotājs Vitālijs Skre-
belis.

 Lai mūsu sportistiem veicas arī turpmāk!

Pateicamies BSA Smiltenes filiāles uzņēmējdar-
bības 3. kursa studentiem un personīgi Pārslai 
Jansonei par labdarības akcijas „Neizmet..Ziedo..
Iepriecini..” dāvinājumiem Jaunpiebalgas bērnudār-
za I grupiņas bērniem.

Bērni un skolotāja Dace

Jaunpiebalgas Romas Katoļu draudze atgādina, ka dievkal-
pojumi janvārī notiek katru svētdienu plkst. 16.00

Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē var pieteikties uz so-
lārija pakalpojumiem, minūtes cena - 0,20. Pieņemu arī uz kla-
sisko masāžu. Interesēties pa tālr. 29363570 (Inese) 

Vetārste Anna Mackeviča gaida zvanus 9., 10. un 23., 24. 
februārī. Tālr. 29409709

Pasākumi janvārī - februārī

26.01 
plkst. 
19.00

Baltinavas dramatiskā kolektīva teātra izrāde „Antons i Aņņa” 
3., 4. daļa. Pēc izrādes  balle – groziņvakars kopā ar grupu „Lus-

tīgais blūmīzers”

17.02 „Piebalgas cālis 2008” 

23.02 „...tik dēļ jums, daiļie kungi, dēļ jums” – Vīriešdienai veltīts kon-
certs. Balle – groziņvakars kopā ar grupu „Klaidonis”

01.03. O. Vāliņa ģimenes atceres koncerts

Pateicība Paziņojumi
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Apsveicam!

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”.

Tiek iemests cilvēks dzīves virpuļos –
Katrs citā, vienreizējā, grūtā, skaistā.
Katrs ar savām balsstiesībām,
Katru gadu no jauna -
Mainās. 60 Dzintars Kārkliņš 26.02.1948. Lāci

Jānis Šostaks 16.02.1948. Oškalns

Jānis Upens 27.02.1948. Kalna Līcenes

Vallija Zukule 05.02.1948. Rūpniecības iela 3A-4

65 Jānis Voldemārs Lapiņš 12.02.1943. Kalna Kaņepi

70 Inta Skaidrīte Ezergaile
Velta Kurga

Arvīds Ķepals
Marija Tiltiņa

13.02.1938.
20.02.1938.
20.02.1938.
05.02.1938.

Gaujas iela 21-4
Jaunkalns

Rūpniecības iela 6-2
Rūpniecības iela 2A

75 Ināra Ginta Ošiņa
Aina Līvija Stādiņa

15.02.1933.
27.02.1933.

Amatnieki
Kalna Lāčplēši

80 Vera Rubene 16.02.1928. Kalniņi

85 Ilgvars Leimanis 05.02.1923. Dārza iela 4-13

92 Herta Knekse 18.02.1915. Rūpniecības iela 2-4

Sēru vēsts
Vēl siltums paliks,
paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
   (P.Priede)

Uz Jaunpiebalgas Balto kalnu aizvadīti 
Ants Post 67 gadu vecumā,

Aina Auguste Kesnere 84 gadu vecumā,
Augusts Nikolajs Ķīķeris 87 gadu vecumā,

Milda Plinka 80 gadu vecumā.
Patiesu līdzjūtību izsakām piederīgajiem!

Sirsnīgi sveicam februāra jubilārus!


