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Nr. 2 (124) 2008. gada februāris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem
Tava saule vēl ir rītos,
Tava laime – pumpuros..

31. janvārī pasaulē nāca 
GUSTAVS ŠŪTELIS.

Sveicam jaunos vecākus un 
vecvecākus!

ŠAJĀ NUMURĀ:

* No pagasta padomes
* Skolas raibās ziņas
* Barikāžu atskaņas
* Pie uzņēmējiem

Valsts bioloģijas olimpiādē 
LIENAI ŠAKINAI atzinība. 

Apsveicam Lieni un skolotāju Daigu Rubeni! 

Ķeram sniegu Žagarkalnā! 

Ūdensvīrs
21.01. – 19.02.

Zivis
20.02. – 20.03.

Eiropas kalendārs
februārim un martam
2008. gads - Eiropas starpkultūru dialoga gads.
1. februāris – Zviedrija pāriet uz digitālo televīziju.
2. februāris – Eirovīzijas nacionālās atlases pusfi nāls.
6. februāris – Pelnu trešdiena.
9. februāris – Eirovīzijas nacionālās atlases pusfi nāls.
15. februāris – Serbijas valsts svētki.
16. februāris – Lietuvas Neatkarības diena.
23. februāris – Meteņi.
24. februāris – Igaunijas Neatkarības diena.

1. marts – Bosnijas valsts svētki; 
    Eirovīzijas nacionālās atlases fi nāls.
2. marts – Prezidenta vēlēšanas Krievijā.
3. marts – Bulgārijas valsts svētki; 
     Eiropas Parlamentam - 50.
9. marts – Pašvaldību vēlēšanas Francijā;
    Vispārējās vēlēšanas Spānijā.
13. marts – Eirolīgas visu zvaigžņu spēle; 
     Eiropas Savienības Padomes sanāksme 
     (13. – 14. marts).
16. marts – Pūpolu svētdiena; 
      Pašvaldību vēlēšanu 2. kārta Francijā.
17. marts – Īrijas Republikas valsts svētki.
21. marts – Pavasara diena Eiropā. 
25. marts – Grieķijas valsts svētki; 
      Brīvības diena Baltkrievijā.
30. marts – Atceļ robežkontroli lidostās Šengenas telpā. 

Marts – Sērsnu mēnesis
8. marts – Sieviešu diena
20. marts – Zaļā ceturtdiena
21. marts – Lielā piektdiena
23. marts – Pirmās Lieldienas
24. marts – Otrās Lieldienas
25. marts – Komunistiskā terora upuru piemiņas diena; 
      Māras diena
27. marts – Teātra diena
30. marts – pāreja uz vasaras laiku

Makšķernieku zināšanai 

Dienas, kad ķeras ļoti labi – 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 21., 22. martā.
Dienas, kad ķeras labi – 
1., 2., 11., 12., 13., 14., 20., 29., 30., 31.martā.

Maijas Apsītes foto.
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REDAKCIJAS SLEJA

     
REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē

Pašlaik, kad mūsu valstī gan 
uz politiskās skatuves, gan tās 
aizkulisēs kļuvis populāri ap-
mainīties savstarpējiem apvai-
nojumiem, derētu atcerēties 
kaimiņzemes – krievu tautas 
svētkus Masļeņicu, pēc kuras 
tradīcijām 24. februāri dēvē par 
Lielo piedošanas dienu. Tajā 
pieņemts lūgt piedošanu par vi-
siem apvainojumiem. Šo svētku 
ugunskurā sadeg viss ļaunais, 
tās barjeras, ko paši sevī esam 
radījuši, nenovīdība vienam 
pret otru un viss sliktais, ko 
viens par otru domājam. Jauki, 
ka Daugavpilī krievu un latvie-
šu skolēni kopīgi svin Masļeņi-
cu un Meteņus, iepazīstot abu 
tautu tradīcijas.

Droši vien to varētu izskaid-
rot ar latviešu tautas mentali-
tātes īpatnībām, audzināšanu, 
masveida iedzimto spītību vai 
pašlepnumu, bet to, cik grūti 
pār lūpām ir dabūt šo vārdiņu 
“piedod”, katrs būs izjutis jau 
bērnībā. Visbiežāk mammas 
mudināts, tas ar milzu grūtībām 
tika no mutes izvilkts. Vēlāk 
jau katrs pats sākām izvērtēt, 
ko esam gatavi piedot un ko 
– nē. Un laikam tas ir vēl grū-
tāk. Varbūt, ka sirdī jau esam 
sen piedevuši, bet nespējam to 
atzīt skaļi un domājam, ka tas ir 
mazsvarīgi, lai gan reizēm pie-
tiktu ar vienu vienīgu vārdu, lai 
visas nebūšanas atkāptos.

Politikā jau laikam bez sav-
starpējiem apvainojumiem ne-
iztikt, un, šķiet, tajā nav vietas 
arī piedošanai. Vismaz ne skaļi 
izsacītai. Jācer, ka “Jaunā laika” 
līderi ir atbīdījuši tālākā plānā 
savstarpējās atriebības alkas un 
aizvainojumus, lai spētu nosta-
bilizēt darbību savā partijā. Un 
varbūt pat tiešām gan politi-
ķiem, gan mums ikvienam de-
rētu atcerēties par Masļeņicas 
piedošanas dienu... 

Nākas piekrist Zentai Mauri-
ņai, kas apgalvoja, ka “cilvēku 
attiecībās sver tikai tās dāvanas, 
ko dod dvēsele”. 

Zane Althabere

Nolēma:
1. Apstiprināt 2007. gada Jaunpiebalgas 

pagasta padomes pamatbudžeta, speciālā 
budžeta un ziedojumu izpildi.

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta pa-
domes Darba kārtības noteikumus.

3. Apstiprināt  Saistošos noteikumus Nr. 
1 “Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ār-
pus meža zemes Jaunpiebalgas pagasta te-
ritorijā” (ar Saistošiem noteikumiem var 
iepazīties pagasta padomē katru darbdienu 
no plkst. 9.00 līdz 17.00).

4. Apstiprināt launaga cenu Ls 0,30 (nulle 
lati, 30 santīmi) un pusdienas cenu Ls 0,70 
(nulle lati, 70 santīmi) ar 2008. gada 21. 
janvāri.

5. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Spārni”  jo minē-
tais nekustamais īpašums nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju pildīšanai.

6. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu „Mazdruvnieki 2”, jo 
minētais nekustamais īpašums nav nepie-
ciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.

7. Atļaut nekustamā īpašumā “Lejas Up-
maļi” izstrādāt projekta dokumentāciju dzī-
vojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un 
dīķa 0,1 ha platībā būvniecībai saskaņā ar 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 
2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Ap-
būves noteikumiem”.

8. Atļaut nekustamā īpašumā “Mazrem-
pi” izstrādāt projekta dokumentāciju esošo 
saimniecības ēku jumtu rekonstrukcijai un 
slaukšanas zāles ierīkošanu esošajā kūts 
daļā saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teri-
torijas plānojuma 2002.gada 23.oktobrī ap-
stiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

9. Atļaut nekustamā īpašuma “Lielka-
ņepi” izstrādāt projekta dokumentāciju 
meža novadgrāvja būvniecībai 150 metru 
garumā saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojuma 2002.gada 23.oktobrī 
apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

10. Atļaut nekustamā īpašuma “Maz-  
kaņepi” izstrādāt projekta dokumentāciju 
meža novadgrāvja būvniecībai 120 metru 
garumā saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojuma 2002.gada 23.oktobrī 
apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

11. Piešķirt D. K. par pajām no p.s. Pie-
balga privatizētai ½ no dzīvojamās mājas ar 
nosaukumu „Lāci” jaunu nosaukumu “Pur-
va Lāci”, c. Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts, 
Cēsu rajons, LV – 4125.

12. Piešķirt  atvieglojumus, izpērkot īpa-
šumā „Sermuļi”, zemi 1,12 ha platībā – sa-
mazināt aprēķināto samaksu par 32,5 %.

Apstiprināja sociālās komitejas ziņoju-
mu, kurā tika piešķirti:

1. Pabalsti:
1.1. GMI -1
1.2. bērna piedzimšanas – 1
1.3. apbedīšanas – 4
1.4. krīzes situācijas pabalsti – 3
1.5. ikmēneša pabalstu bārenim – 1
1.6. pensionāriem dzīves 90 un vairāk 

gadu jubilejā – 1
1.7. ārstēšanās izdevumu segšanai – 1
2. Par trūcīgas ģimenes statusa piešķirša-

nu.
3. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakal-

pojumus – 1
Saskaņā ar likumu “Par sociālo drošību” 

16.pantu pielikumu teksts nav izpaužams.

2008. gada 17. janvāra pagasta padomes sēdē

Jaunpiebalgas pagasta dzimtsarakstu no-
daļā 2007. gadā reģistrēti 16 jaundzimušie, 
par vienu mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
Dzimušas 10 meitenītes un seši zēni. Di-
viem bērniem doti divi vārdi. Bērniem ve-
cāki dod arī senākus vārdus – Alīna, Marta, 
Kristīne, Arvis, bet ir arī pavisam jauni, 
mazāk dzirdēti – Dinārs, Daniela, Amanda. 
Ir tendence, ka bērni dzimst ārpus nereģis-
trētas laulības. No 16 reģistrētiem mazu-
ļiem laulībā dzimuši tikai pieci bērni.

2007. gadā arī mirušo skaits lielāks nekā 
dzimušo, – tātad iedzīvotāju kopskaits sa-
mazinās. Aizsaules ceļos aizvadīts 21 jaun-
piebaldzēns. Oktobrī, novembrī, decembrī 

netika reģistrēta neviena miršana. Esmu ilgi 
strādājusi Jaunpiebalgā, bet tādu gadījumu 
neatceros. 

Sarūk laulību skaits. 2007. gadā reģistrē-
tas tikai trīs laulības. Divas – dzimtsarak-
stu nodaļā, bet viena – baznīcā. 2006. gadā 
laulību reģistrēja 7 pāri. Divi pāri pieteicās 
reģistrēt laulību, bet tā arī neatnāca noteik-
tajā laikā. 

Novēlu šogad ikvienam meklēt un atrast 
ticību saviem spēkiem, darbiem bagātu ik-
dienu un laimīgas ģimenes!

Baiba Ābelniece, Jaunpiebalgas pagasta 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ziņas no dzimtsarakstu nodaļas
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Informējam, ka papildināts to diagno-
žu saraksts, ar ko sirgstošie pacienti, kas 
cieš arī no inkotinences jeb urīna un/vai 
fēču nesaturēšanas, var saņemt valsts ap-
maksātas autiņbiksītes un citus nepiecie-
šamos medicīnas līdzekļus.

Tagad 3 autiņbiksītes dienā ar valsts 
piešķirto 50% atlaidi var saņemt pacienti 
ar šādām diagnozēm; cerebrovaskulārām 
slimībām – subarahnoidālu asinsizplū-
dumu, intracerebrālu asinsizplūdumu, 
smadzeņu infarktu, visiem ļaundabīgiem 
audzējiem, Parkinsona slimību un Alc-
heimera slimību; endokrīnās, uztures un 
vielmaiņas slimībām – insulīnatkarīgu 
un insulīnneatkarīgu cukura diabētu ar 

neiroloģiskām komplikācijām.
Jau iepriekš autiņbiksītes tika kompen-

sētas pacientiem ar šādām diagnozēm: 
multiplo sklerozi, bērnu cerebrālo trieku, 
citām muguras smadzeņu slimībām, mu-
gurkaula lūzuma sekām, citām krūškurv-
ja un iegurņa lūzuma sekām, muguras 
smadzeņu bojājuma sekām, smagu un 
dziļu garīgu atpalicību pacientiem līdz 
18 gadu vecumam.

Diagnožu loka paplašināšana ir būtisks 
solis pacientu inkotinences problēmas ri-
sināšanā, kas norāda uz valsts centieniem 
uzlabot iedzīvotāju veselību un dzīves 
kvalitāti. Tajā pašā laikā Zāļu cenu valsts 
aģentūras informācija rāda, ka autiņbiksī-

šu kompensēšanai paredzētie līdzekļi tiek 
apgūti ļoti vāji. (2006. gadā tikai 11% no 
paredzētā naudas daudzuma).

Tāpēc mudinām iedzīvotājus, kuri 
slimo ar minētajām kaitēm un pienākas 
valsts kompensētie medicīnas līdzekļi, 
tos izmantot.

Plašāka informācija par kompensēja-
majām medicīniskajām ierīcēm pieeja-
ma elektroniskā veidā Zāļu cenu aģentū-
rā (www.zcva.gov.lv), kā arī mājas lapā 
www.esisauss.lv

Biedrības INKO centrs atrodas Rīgā, 
Nīcgales ielā 5, LV-1035.

Tālrunis 7569696 (Natālija Blīve 
Biedrības INKO centrs direktore)

Informācija no INKO centrs

Skolas ziņas

***
Arī mūsdienās katru Latvijas pagas-

tu var nosaukt par Sūnu ciemu, jo katrā 
pagastā dzīvo daudz un dažādi cilvēki, 
katrā pagastā ir savi notikumi, un katrā 
pagastā ir zēni. Ja es salīdzinu Jaunpie-
balgu ar Sūnu ciemu, tad manās domās 
tā izskatās balta – balta no sniega kupe-
nām. Pat varenās egles, kuru zaru rokas 
ir pelēkiem ķērpjiem apaugušas, stāv ap-
snigušas baltas. Jaunpiebalgas zēni – tie 
esam mēs – es, Henrijs, Mārtiņš, Dau-
mants, Pēteris, Sancis. Mēs esam draugi, 
tāpēc daudzus darbus darām kopā. Pava-
sarī, kad beidzas skola, daudz darba ir 
dārzā. Jāravē zemeņu dobes un burkānu 
vagas. Vai vagas kļūst īsākas, ja palīgā 
atnāk Daumants? Varbūt vēl kāds. Pēc 
darba kopā ejam peldēt uz dīķi. Vasarā 
skaisti brīži mums visiem ir treniņno-
metnē Alūksnē. Rudens atnāk ar ražas 
laiku. Cik kartupeļu talkās vien iznāk 
pastrādāt! Bet vismīļākā mums ir ziema, 
jo tad mēs visi kopā strādājam paši sev 
par prieku. Divus gadus mums ir izde-
vies uzbūvēt augstu sniega torni. Šogad 
Jaunpiebalga nav balta, žēl. Ja sasnigs, 
mums būs daudz darba atkal vēlajās 
vakara stundās, kad prožektora gaismā 
vedam un vedam sniegu. Kāpēc mēs to 
darām? Mums nav laimes lāča, mums tas 
nav jābrauc meklēt. Mēs esam laimīgi, 
kad piekusuši stāvam pabeigtā torņa vir-
sotnē.

Pārdomas pēc A.Upīša stāsta “Sūnu ciema zēni” izlasīšanas
Viesturs Eglītis, 6. klase

***
Mūsdienās Sūnu ciems varētu būt 

“Baši”. Kaut nekādas kopīgas sanāksmes 
mums nenotiek, bet ir patīkami vasarā 
dzirdēt agri no rītiem, kad dzied gailis.

Visvairāk man patīk vasaras. Ļoti 
skaisti ir tie brīži, kad ārā ir negaiss. Lie-
tus lāses ātri līst uz zaļās, garās zāles. 
Tas izskatās tik skaisti!

Brīži, kad “Bašu” cilvēki satiekas, ir 
dienas, kad atbrauc autoveikals vai tiek 
atvesta gaļa. Tas sanāk tomēr reti. Vēl 
brīži, kad mēs satiekamies, kad ir kāda 
jubileja vai notiek siena vai kartupeļu tal-
kas, bet tas sanāk reti, jo “Bašos” ir tikai 
7 mājas un mājās nedzīvo pārāk daudz 
cilvēku. Vislielākā ģimene “Bašos” ir 
Pētersonu ģimene. Tajā aug 6 bērni, un 
ir mamma un tētis. Bet ir arī tādas ģime-
nes, kurās ir viens cilvēks, tās ir Saukā-
nes, Šarakovskas un Sietiņas kundzes. 
Bet brīvdienās pie viņām  atbrauc viņu 
bērni un bērnu bērni. Tā kā viņas nejūtas 
vientuļas. Vēl “Bašos” dzīvo Radziņu 
ģimene, kurā aug viens bērns Emīls. Tad 
vēl te dzīvo Majoru, Ontužānu un Vītolu 
ģimenes.

Man “Baši” ir vismīļākā vieta uz pa-
saules un tā arī būs.

Andra Pētersone, 6. klase

Rocciemieši
Rocciemieši ir ļoti mierīgi ļaudis. Dar-

ba šeit netrūkst nevienam. Visi strādā un 
neatstāj darbu neizdarītu. Sāksim ar pir-
mo māju.

Šajā mājā dzīvo Jānis un Silvija Stam-
beri. Viņiem darba pietiek visai dienai. 
Viņiem ir kaza, vistas, kaķi un suns. 

Darbi iet ļoti raiti arī Krūmiņiem, kaut 
arī viņiem nav ne govs, ne kazas, bet ļoti 
liels suns. Darba tik un tā ir daudz. 

Nākamā māja ir Mūsmāja. Mums ir 
desmit govis un viens bullis. Darbs pie-
tiek visai dienai, katru dienu jātīra kūts. 
Mamma iet uz kūti trīs reizes dienā. 

Nākamā mājā dzīvo Kalniņi. Viņiem ir 
trīs govis, divi suņi... 

Atpūsties šajā ciemā var tikai dažas 
stundas dienā. Es esmu bijis visās kūtīs 
un prasījis: “Kā iet? Kā baro?” Un viņi 
atbild: “Labi! Neviens lops vēl nav sū-
dzējies!” Tā kā neviens darbs nepaliek 
neizdarīts...

Dāvids Uķis, 6. klase
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Skatuves runas konkurss

18. janvārī Jaunpiebalgas vidusskolā savus spēkus ska-
tuves runas konkursā izmēģināja divpadsmit 5. – 12. klašu 
skolēni: Lana Gavloviča, Laura Jakovļeva, Elvita Potapo-
va, Kristers Bērziņš, Jurģis Pētersons, Aiga Āboliņa, Lin-
da  Kārkliņa, Lauma Makare, Sabīne Rubene, Aiga Dzenža, 
Alise Ozola un Evita Rusova.

Interesanti, ka skatītāju simpātiju balvu nesaņēma neviens 
skolēns, jo simpātijas dalījās starp septiņiem skolēniem.

5. – 9. klašu grupā 1. vietu ieguva Lauma Makare. 2. 
vietu dalīja Elvita Potapova un Kristers Bērziņš. Arī 3. 
vieta tika divām skolniecēm – Aigai Āboliņai un Sabīnei 
Rubenei.

Vidusskolēnu grupā, protams, 1. un vienīgā vieta Evitai 
Rusovai.

Skolēniem bija jāizvēlas viens dzejas un viens prozas 
fragments, kuru izteiksmīgi no galvas norunāt bija galvenais 
uzdevums. Tā kā 2008. gads literatūrā iesācies ar Ojāra Vā-
cieša un Imanta Ziedoņa zīmi, tad viena darba autoram bija 
jābūt kādam no šiem dzejniekiem.

“Ja mēs droši rīkosimies, mēs būsim ieguvēji. .. Ja mēs 
iesim basām kājām pa čiekuriem, mēs būsim uzvarētāji. .., “ 
savulaik rakstīja Imants Ziedonis. 

Z. Althabere

Kolekcionāri...
Mūsu klasē viesojās azartisks, dzīvespriecīgs zēns ar 

dzeltenu tašiņu uz muguras un ar nezināmu saturu tajā. Pro-
ti, Rūdolfs Kalniņš no 7.b klases.

Viņš mūs iepazīstināja ar savu interesanto vaļasprieku, 
hobiju, aizraušanos – sērkociņkastīšu kolekcionēšanu. Paši 
kolekcionēšanas pirmsākumi Rūdim sākās ar mazu kastīti, 
kas tika atrasta zemē.

Nenolaidis rokas, viņš savu kolekciju papildināja ar dažā-
dām sērkociņkastītēm, un šobrīd kopā jau 40 dažādas kastī-
tes, kas 2 gadu garumā tika dāvinātas, atrastas zemē, pirktas 
un pat kaulētas no kaimiņa.

Pašam personīgi mīļākā ir kamīna sērkociņkastīte, kas ir 
sarkanā krāsā.

Manuprāt, ļoti iepriecinoši ir tas, ka ir vēl tādi cilvēki, 
kuri ar interesi krāj sev tīkamas un mīļas lietas un, protams, 
dalās savā priekā ar mums.

Vēlu sparu un neatlaidību un savu kolekcijas sērkociņkas-
tīšu skaitu paplašināt ar tikpat interesantu saturu!

Dace Žukova, 11. klase

Kad angļu valodas skolotāja Baiba Lasmane mūsu klasē 
sāka stāstīt par savu kolekciju, viņa teica: “Esmu šokā par 
to, ka Vēsma man pajautāja – vai varu atnest savu aforismu 
kolekciju?” Izrādās, ka pēc skolotāja uzskatiem savu vaļas-
prieku līdz šim nebija uzskatījusi par kolekcionēšanu.

Tad skolotāja Baiba atklāja, ko tik viņa  krāj: aforismus, 
maizes klaipiņu etiķetes, savu līdzcilvēku rokrakstus, tuvu 
cilvēku vēstules, arī raksta dienasgrāmatu jau kopš studiju 
gadiem...

Fantastiski albumi ar dažnedažādiem cilvēku rokrakstiem, 
kas redzami veltījuma kartītēs un kas dāvinātas pašai skolo-
tājai dažādās svētku reizēs. Arī maizes milzum daudzās un 
dažādās etiķetes varējām apskatīt vairākos albumos.  

Sapratām, ka skolotāja Baiba ir ļoti nopietna kolekcionāre 
un viņas kolekcija savā veidā ir neatkārtojama un nenovēr-
tējama.

Agita Radziņa, 11. klase

Tikšanās
Dažreiz gadās tā, ka ne visas lietas notiek, kā gribētos vai 

kā tām vajadzētu notikt. Bet, ja tev ir ticība, tad tev jātic arī 
tam, ka ikviens rezultāts ir domāts tev un tam labumam, vai 
arī tam, lai kādam būtu prieks. Un šoreiz bija domāts darīt, 
lai sagādātu prieku. 

 Tāds apmēram bija sākums, kad domāju par to, vai izdo-
sies skolā parādīt kolekcijas, ko veido mums apkārt esošie 
cilvēki. Cik maz mēs par viņiem zinām? 

Ko tikai cilvēki brīvajā laikā nekolekcionē vai kādreiz to 
darījuši un tagad jau sen atmetuši? Pie pēdējiem pieskaitu 
arī sevi, jo sen dziļi atvilktnēs nolikti dzejnieku un rakstnie-
ku autogrāfi. 

Tas  notika tā.  Atsaucās Lāsma Tinkuse, kura kolekcionē 
pogas, Makaru ģimene – kalendārīšus, Vladimirs Timofe-
jevs – markas, Zelda Althabere – suvenīrkarotītes, Sanita 
Ķēniņa – vēstuļu lapas ar zīmējumu dažādību, Katrīna Lau-
kubriede – eņģelīšus, Ieva Dolmane – eņģelīšus, skolotāja 
Ilga Prīse – krūzītes ar horoskopa zīmi – jaunava, maizes 
reklāmas uzlīmes, skolotāja Baiba Lasmane – rokrakstus, 
aforismus un maizes reklāmas uzlīmes, skolotājs Aldis Lo-
rencis – naudas zīmes, Rūdolfs Kalniņš – sērkociņu kastītes. 
Sarakstu varētu turpināt, bet ne tas šobrīd galvenais. Prieks, 
ka šie cilvēki bija atsaucīgi, sociālo zinību, ekonomikas pa-
matu un veselības mācības stundās pastāstīja un parādīja, 
kā kolekcija tapusi…  Daudzi skolēni ar interesi uzņēma 
kolekcionāru stāstījumus, uzdeva jautājumus. Šodien ir tik 
daudz jaunu aizraušanos, bet varbūt..  kādam radās iedves-
ma.

Priecājos, ja tā-
V. Johansone
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Karjeras diena
Skolā jau otro reizi – Karjeras diena. Ļoti īsi par to, ko mēs 

šajā dienā darījām. 8. februārī no plkst. 8.30 piecas stundas 
pasniedza jauni skolotāji – gan bijušie skolas audzēkņi, gan 
citi interesantu profesiju pārstāvji. Arī vairāki stundu nosau-
kumi nebija kā parastajā dienā. Skolotāja Maruta Kažociņa 
(Latvijas Pasts) pasniedza stundu – starptautiskie sakari, Sar-
mīte Feldmane (laikraksts „Druva”) – latviešu valodu, Karī-
na Rubene (TV) – žurnālistiku, Ligita Embrekte (karjeras 
konsultante un metodiķe Cēsu rajonā) – karjeru, Jānis Ābo-
liņš (Drustu pagasta uzņēmējs, sportisks un azartisks cilvēks) 
– biznesu, Askolds Liedskalniņš (ceļu būves meistars) – būv-
niecību un visās stundās izmantoja modernās tehnoloģijas, 
stundas notika IT kabinetā,  Andris Subačs (Latvijas Nacio-
nālie bruņotie spēki) – militāro mācību, Normunds Brēmers 
(uzņēmējs) – biznesu, Raitis Ābelnieks (vēsturnieks) – vēstu-
ri, Tālavs Jundzis (politikas un tiesību zinātņu doktors) – po-
litiku, Ilze Stolere (darbmācības skolotāja) – mākslas stundu. 
Kopīgo mūzikas stundu no 5. līdz 7. klasei vadīja skolotāja 
Aija Petrovska.

Tas, ka skolotājiem aizvadītā diena patika, liecina atstātie 
ieraksti  „reģistru grāmatā”. Veiksmes ceļu bez līkumiem tikai 
taisni iet novēl Askolds Liedskalniņš. Par prieku, ko sajutuši 
bijušie absolventi, par iespēju būt savā vecajā skolā, par to, 
ka problēmas un jautājumi tie paši, kas senāk mācoties, atzīst 
bijušie skolas skolēni – Maruta Kažociņa, Tālavs Jundzis, 
Karīna Rubene, Raitis Ābelnieks, Aija Petrovska, Sarmīte 
Feldmane. Seržants Andris Subačs novēl mums sadarboties ar 
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, saprotot, ka skolēniem ir 
interese, bet laiks – viena diena ar dažām stundām bija par īsu. 
Savukārt Normunds Brēmers atzīst, ka bija interesanti, ka arī 
viņš ir ieguvējs. Rajona metodiste karjeras jautājumos Ligita 
Embrekte raksta: „Paldies! Šī bija man nozīmīga diena! Jums 
ir interesanti skolēni! Lai veicas!” Bet ar  uzņēmēju no kaimi-
ņu pagasta Drustiem – Jāni Āboliņu jau norunājām tikties kādā 
biznesa ekonomisko pamatu stundā.  Priecājamies, ja arī skolē-
ni šajā dienā ieguva. Ceram, ka vairāk apjauta, kā jāstrādā, lai 
sasniegtu savus mērķus.. .

Paldies skolotāju kolektīvam par sapratni un atbalstu šajā 
dienā!  

Skolotājas – Daiga un Vēsma
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11. klasē viesojās pedagoģijas maģistre, karjeras konsultan-
te, Cēsu rajona skolu metodiķe karjeras jautājumos – Ligita 
Embrekte. Jau pašā sākumā, Ligitai Embrektei ienākot klasē, 
varēja sajust viņas stingro raksturu, nopietno attieksmi pret 
savu darbu.

Iesākumā viņa mums katram pajautāja, par ko mēs vēlamies 
kļūt un vai tas mums sagādā prieku uzzināt. Tikām iesaistīti 
diskusijās.

Pēc tam viņa mūs iepazīstināja ar savu CV. Pati esmu pār-
steigta, cik ļoti tajā iedziļinājos. Sapratu, ka esmu ļoti ieinte-
resēta. Apbrīnojami, cik daudz šī sieviete savā dzīvē sasnie-
gusi, ieguvusi divus augstākās izglītības grādus – pedagoģijas 
bakalauru un maģistres grādu, strādājot vienlaicīgi trīs dar-
bos. Viņa pastāstīja, ka savā dzīvē visu sasniegusi saviem 
spēkiem, no vecākiem nekādu atbalstu nesaņemot.

Tā nu mēs, 11. klase, ar uzmanību un ieinteresētību klausī-
jāmies, kā Ligita Embrekte kļuvusi par karjeras konsultanti, 
kā visu savā dzīvē sasniegusi, atzīstot, ka viss noticis arvien 
kā jauna meklējumos, ka viņas dzīve nebūt nav bijusi spīdo-
ša.

Pašas diskusijas noslēgumā Embrekte mūs mudināja vai-
rāk uzdrošināties, vairāk izmantot laiku karjeras izvēlei. Viņa 
novēl mums atbildīgi izturēties pret sevi, uzdrošināties būt 
„baltajam zvirbulim” un galvenais – ieskatīties sevī un redzēt 
tur savu patieso būtību.

Man personīgi ļoti aizraujošs likās viņas stāstījums. Esmu 
pārliecināta, ka mēs katrs kaut ko varam no tā mācīties, seko-
jot Ligitas Embrektes mudinājumam. Mēs, 11.klase, sakām 
lielu paldies par šo stundu!

Klases vārdā – Madara Baidekalne

20. janvārī devāmies ceļojumā uz Turciju. Tajā piedalījās 
zviedru, bulgāru, turku un Latvijas delegācijas. Mūs pavadīja 
Sintija no Jauno zemnieku kluba.

Brauciens uz Turciju – tā  bija balva par piedalīšanos kon-
kursā „Medusmaize ar pienu”. Jauno zemnieku klubs aicināja 
piedalīties starptautiskajā projektā „Aizspriedumu mazināšana 
starp dažādām tautām”. 

20. janvāra naktī cauri sniegputeņu vētrai tikām līdz lidostai. 
Rīgā laiks labs, un pēc trīs stundām mēs ielidojām Stambu-
lā. 12 stundas mūsu rīcībā. Nolikām somas un gājām apskatīt 
pilsētu. Laiks kā pie mums – brīžiem siltāks, brīžiem uzpūš 
vējš, bet sajūsma, ieraugot palmas, zied atraitnītes, vietām zaļa 
zālīte… Tā kā neticami, kā sapnī.

Nolēmām iet ar kājām, tā labāk vērot apkārtni. Vispirms 
aplūkojām mošeju, tad turpinājām ceļu Marmora jūras virzie-
nā. Šķērsieliņās iegriezāmies veikalos. Meitenes pirka kleitas, 
apavus izlaidumam. Visur cienāja ar tēju, tikmēr varējām izvē-
lēties, ko sirds kāro. Tējas dzeršana rada miera sajūtu, neviens 
nesteidzas, bet paspēj daudz apskatīt un veiksmīgi izvēlēties 
pirkumus. Cilvēki ļoti atsaucīgi, parāda ceļu, pavada, lai neap-
maldītos. Ostā nonācām ar saulrietu. Putni un kuģi… No krasta 
vērojām mošejas, tad pilsētā aplūkojām celtnes tuvāk. Iegājām 
paklāju veikalā, mūs apņēma patīkams siltums – sapratām, ka 
ārā ir vēss. Paklāju veikalā bija ko redzēt – viss procesā, vis-
pirms zīmējums- sīki mezgliņi, tad griešana ar īpašām šķērēm 
– dzirklēm. Paklājs – darbs gada garumā, paklāja mūžs – cil-
vēka dzīves garumā (nenovalkājams). Turpat netālu keramikas 
darbnīca. Sēdējām siltumā, dzērām tēju un vērojām, kā top 
smalki zīmējumi uz traukiem. Izmēģināju arī es. Stambulā šīs 
tradīcijas nākušas no Kapadoči pilsētas, kuru apmeklējām arī 
kādā ekskursijas dienā.

Vakarā autobuss veda mūs 10 stundu braucienā uz Aksarai. 
Naktī vairākas pieturas, pārsteidza baltā sarma – īsta ziema. 
Šoferim līdzi pavadonis - tējas vīrs, kurš rūpējās par braucēju 
labsajūtu. Divas negulētas naktis, bet nogurums pazudis. Pilsē-
tā mūs sagaidīja projekta vadītājs Vahits.

Otrdiena. Pirmā diena turku zemē ar darba uzdevumiem pro-
jekta ietvaros. Iepazīstamies ar turku un zviedru komandām. 
Apskatām skolu. Bērni apkārt trokšņo, bet visi ļoti draudzīgi. 
Sajūsmina, kā bērni saprotas ar skolotājiem. Klasē apmēram 
4o skolēni, visi sēž ļoti cieši, jo klašu telpas nav lielākas par 

mūsējām. Bērniem formas, skolotājiem halāti. Starpbrīdī visi 
iet pagalmā, spēlē bumbu. Lielais starpbrīdis stunda un 20 mi-
nūtes, tad arī skolotāji iet pie bērniem spēlēt bumbu vai spēles. 
Mums ar turku bērniem iznāca spēlēt gan basketbolu, gan fut-
bolu. Jaunieši, kuri māca folkloru, tiek mīļi sagaidīti pagalmā, 
bērni atrāda iemācīto deju. Bērni tiek ļoti mīlēti, to var just ik 
uz soļa. Bērni ir enerģijas pilni un ļoti labsirdīgi. Liekas, ka 
Turcijā dzīvo citā ritmā. Nē, nevis liekas, bet pārliecinājāmies, 
ka tā ir. Ir laiks aprunāties. Sveši cilvēki sasveicinās tikpat mīļi 
kā tuvi radi vai  draugi. Nav jūtamas stresa situācijas.

Projekta laikā iepazinām Turcijas cilvēkus, zemi, kultūru, 
cik nu tas šajā īsajā laikā iespējams. Tas arī bija mūsu mērķis 
– iepazīt dažādu tautu kultūras un mazināt aizspriedumus par 
citu valstu paražām, kultūru un sadzīvi.

Katru dienu darbojāmies grupās. Dažādi uzdevumi, spēles, 
kas labāk ļāva iepazīt vienam otru, atraisīties, pielietojot savu 
valodu prasmes saziņai. Meitenēm tā bija laba prakse. Prezen-
tācijas bija par dažādām tēmām: organizācija, valsts, ēdieni, 
kultūra, mūzika, deja, tērpi…

Vakaros dalījāmies grupās, tā kontaktējoties ar dažādu val-
stu pārstāvjiem, viesojāmies ģimenēs. Vakariņas ģimenēs ļāva 
tuvāk iepazīt turku tradīcijas mūsdienās. Cieņā rokdarbi. Arī 
mēs varējām apgūt izšūšanas tehnikas, aplūkot ģimenes māks-
las mantojumu – paklājus, rokdarbus, nogaršojām turku ēdie-
nus. Ēdieni ir ļoti daudzveidīgi un garšīgi. Sākumā gan mūs 
pārsteidza asā piparu garša. Katru dienu ēdieni kļuva arvien 
maigāki, jo redzēja, cik grūti mums klājās, ēdot asos ēdienus.. 
Tad nu asās garšvielas tika pietaupītas. Pēdējā dienā ekskursija 
uz Kapadoči ar ļoti daudzveidīgo dabu. Kalni ar izcirstām alām 
- gan kalnu virsotnē, gan pazemē. Iespaidīgs – vulkāna kalns. 
Nokāpām pazemes alās, durvju vietas aizšķērsotas ar lieliem 
dzirnakmeņiem. Interesants bija Kapadoči keramikas muzejs. 
Tur tapa vēl viens trauks, bet Lāsma Alksnīte piedalījās Ginesa 
rekorda veidošanā. Dziļākajā alā bija matu šķipsnu kolekcija. 
Šeit nogriež matu šķipsnu un pieliek zīmīti ar personas datiem, 
to piestiprina pie alas sienas. Visa alas siena rotāta ar noka-
renām matu šķipsnām. Matus ņem tikai no sieviešu dzimuma 
pārstāvēm. Kapadoči ir vieta, kur ir vērts atgriezties un vairā-
kas dienas izbaudīt dabas un senās kultūras skaistumu.

Piedaloties projektā, – mums bija iespēja iepazīt Turciju la-
bāk, nekā ceļojot ar kādu tūrisma firmu. Tā bija iespēja tikties 

Ceļojums uz Turciju
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ar turku ģimenēm, kopīgi ar skolēniem mācīties tautu dejas, 
iepazīt ģimenes tradīcijas, šeit māksla un rokdarbi lielā cieņā, 
kultūras mantojums tiek nodots nākamajām paaudzēm. Pilsētā 
Aksarai tiek būvētas jaunas mājas, pilsēta strauji attīstās. Ēkas 
ceļ ļoti tuvu vienu pie otras, tās ir gaišas. Cilvēki savā starpā 
draudzīgi, kontaktējas ar svešiniekiem. Turku grupas dalīb-
nieki mūs visur pavadīja, nekur mēs negājām vienas- drošī-
bas sajūta. Pilsētā  veikalos nav alkohola, ne reizi nedzirdējām 
kādu bļaustāmies vai klīstam iereibušu. Dzīves ritms mierīgs, 
nesteidzīgs. Neierasti, ka pārsvarā strādā vīrieši – vāra tēju, ap-
kalpo autobusos, apkalpo kafejnīcās, veikalos. Šeit vīrieši prot 
strādāt tos darbus, ko pie mums biežāk dara sievietes. 

Jauno Zemnieku kluba rīkotajā konkursā “Medusmaize ar 
pienu” mēs ieguvām galveno balvu – ceļojumu uz Turciju.

Pirmajā dienā, kad ielidojām Stambulā, mēs sapratām, ka 
turki ir daudz izpalīdzīgāki un draudzīgāki par mums – lat-
viešiem. Īsti nezinājām, uz kurieni tālāk jādodas, tādēļ lūdzām 
palīdzību vietējiem. Viņi bija ļoti atsaucīgi un parādīja mums 
ceļu. Tā nu nākamās 10 stundas braucām ar autobusu uz it kā 
mazo pilsētiņu Aksaray. Izrādījās, ka pilsēta ir Rīgas lielumā. 
Tur mūs sagaidīja projekta organizators Vahits. Ierādīja vies-
nīcu un izstāstīja nedēļas plānu.

Nākamajā rītā tikām iepazīstinātas ar Aishu, viņa visu nāka-
mo nedēļu bija kopā ar mums. Pa nakti bija atbraukusi koman-
da no Zviedrijas – četri puiši un skolotājs. Pirmajā dienā zviedri 
nelikās diez ko komunikabli, bet tur, kā mēs vēlāk uzzinājām, 
pie vainas bija valodas barjera un skolotāja modrā acs.  

Trešo dienu pavadījām vietējā skolā, kur iepazināmies un 
spēlējām dažādas interaktīvas spēles, lai labāk sadraudzētos un 
būtu vieglāk komunicēt. Vakara pusē mums pievienojās bul-
gāri, kuriem laika apstākļu dēļ nācās braukt šurp ar autobusu. 
Pašā vakarā katrai komandai (zvied-
ru, bulgāru, turku un mūsu – latviešu) 
bija jāprezentē sava valsts, – arī ar 
dažādiem tradicionālajiem ēdieniem, 
tērpiem, folkloru u.c. Man atmiņā 
vislabāk palika turku halva, kas pēc 
izskata atgādina stikla vati un ir ļoti 
garšīga.

Katru dienu mēs devāmies uz tur-
ku skolu un mēģinājām iepazīt viņu 
kultūru un tradīcijas tāpat kā viņi mū-
sējās.Mūsu sadarbības mērķis – tole-
rance citu tautu kultūrai. Katru vaka-

Viesojoties ģimenēs, ciemiņus uzņem ļoti sirsnīgi. Sasveicinās, 
kā pieņemts pie turkiem, mājās visi staigā zeķēs, jo grīdas klātas 
ar paklājiem, rokas mazgā ar īpašu citrusu rokas mazgāšanas lī-
dzekli. Pusdienas sākas ar zupu (mēs teiktu, ka tā ir mērce), tad 
cienā ar rīsiem, gaļu, kartupeļiem, salātiem. Nacionālais ēdiens 
– vīnogu lapās tīti rīsi. Saldi ļoti garšīgi,  ar medus vai riekstu pil-
dījumu. Pēc vakariņām izvelk mazus tējas galdiņus un dzer tēju. 
Tad laiks sarunām, iespēja uzzināt daudz vairāk vienam par otru.

To visu nevar izstāstīt, tas jāredz. To sakām mēs, kas bijām 
Turcijā 2008. gada janvārī  –  skolnieces – Liene Alksnīte, Lās-
ma Alksnīte, Zelda Althabere, Madara Kārkliņa un skolotāja 
Baiba Kalniņa.

Ak, Turcija!
ru pavadījām, vakariņojot turku ģimenēs. Cilvēki mūs savās 
mājās sagaidīja, kā juzdamies pagodināti. Galdi vai lūza no 
ēdienu pārbagātības, un mēs nevarējām saprast, kā viņi spēj 
tik daudz apēst?! Ēdieni bija stipri un piparoti, tādēļ sākumā 
mūsu vēderi jutās neparasti, bet beigās jau pieradām pie turku 
ikdienišķajiem pikantajiem kulinārijas brīnumiem.

To, ka turki ir sirsnīgi, varēja noprast jau pēc sasveicināša-
nās, jo šis rituāls atbruņoja no kautrīguma un lika pasmaidīt 
negribot. Un kā gan savādāk, ja nepazīstami cilvēki dod buču 
uz katra vaiga un tad vēl pāris rokas spiedieni...

Pēdējās dienas pavadījām, braucot uz dažādām interesantām 
apskates vietām un izbaudot neticami skaisto ainavu. Bijām 
akmens alās, kas stiepjas astoņus stāvus pazemē. Man tā likās 
kā maza, izmirusi pazemes pilsētiņa ar šaurām ejām, maziem 
kambarīšiem un neparastu vēsumu, kas staroja no akmens sie-
nām.

Mēs ļoti pieradām pie ikdienas Turcijā, tādēļ laiks pagāja 
nemanot, gribējās vēl padzīvot kādu nedēļu šeit, bet pienāca 
laiks doties atpakaļ uz Latviju. Stambulā, iekāpjot lidmašīnā, 

es jutos mazliet bagātāka, varbūt tā-
dēļ, ka uzzināju kaut ko vairāk par 
Turciju, iepazinu viņu kultūru, varbūt 
tāpēc, ka ieguvu jaunus draugus un 
paziņas... Nezinu, bet viens man no-
teikti ir skaidrs, – ja būtu tāda iespēja, 
es ļoti gribētu atkal pabūt šajā intere-
santajā zemē.

Zelda Althabere
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& Visvecākā iesietā grāmata ir 1600 gadu veca, atrasta 
Ēģiptē atraktās kapenēs. Tas ir reliģisku himnu krājums.
& Pati pirmā grāmata iespiesta mehāniskā veidā ir J. 

Gutenberga Bībele, izdota 1455. g.
& Pati lielākā grāmata pasaulē – „Super grāmata”, sver 

252,6 kg un ir 2,74 x 3,07 m liela. Tā tika izdota Denverā, Ko-
lorado štatā, ASV ,1976. gadā.
& Pats dārgākais ilustrētais rokraksts – „Leičestera 

kodekss”, ko sarakstījis Leonardo da Vinči. Tas tika pārdots 
1994.g. izsolē Ņujorkā par 30,8 miljoniem dolāru.
& Lielākā enciklopēdija pasaulē ir universālā ilustrētā 

Eiro – Amerikāņu enciklopēdija. 1983. gadā enciklopēdija sa-
stāvēja no 104 sējumiem. Tās cena 2325 tūkstoši dolāru.
& Pati pirktākā grāmata pasaulē – Bībele. Laika periodā 

no 1815. – 1999. g. pārdoti 3,88 miljardi eksemplāru.
& Pats dārgākais izdevums, kas 1998. gadā 8. jūlijā izso-

lē pārdots Londonā, ir Džefrija Čosera „Kenterberijas stāsti”. 
Tas maksāja 7 394 000 dolārus. Šī grāmata izdota 1477. gadā 
un tiek uzskatīta par vienu no lielākajiem un labākajiem litera-
tūras darbiem Anglijā.
& Francijā iznāca avīze, kura tika drukāta ar ēdamu 

krāsu uz plāni izrullētas mīklas. Izlasi jaunumus un apēd! Cita 
franču avīze tika iespiesta uz plānas gumijas, lai to varētu lasīt 
peldoties.

Interesanti fakti par grāmatu!
& Viena no Spānijas avīzēm tika drukāta ar izgaismo-

tiem burtiem, lai to varētu lasīt tumsā. 
& Anglijā papīra vietā tika izmantots audums, un avīze 

pēc izlasīšanas tika izlietota kā kabatas lakatiņš.
& Austrālijā tika izdota grāmata, kurā tika nodrukāti 68 

stāsti, katrs uz savas krāsas papīra. 
& Pati vecākā pasaules bibliotēka – tā ir Nivejas cara 

Asšurbanipala māla grāmatu kolekcija VII gs. p. m. ē.
& Pati lielākā bibliotēka pasaulē – ASV Kongresa bib-

liotēka Vašingtonā.
& 1588.gadā dibināta pirmā grāmatu spiestuve Rīgā, 

pirmais tipogrāfs – Nikolajs Mollīns.
& 1615.gadā iznāca pirmā Rīgā latviski iespiestā grāma-

ta – „Enhirīdijs”.
& Pati lielākā bibliotēka Latvijā – Latvijas Nacionālā 

bibliotēka.
& Ginesa pasaules rekordu grāmatā iekļauta mazākā 

Bībele. Mazāka par kniepadatas galviņu.
& Pati mazākā grāmata pieder amerikānim Markam Pal-

kovičam – mūzikas koledžas bibliotēkas direktoram Alabamas 
štatā. Grāmatas izmēri 9 reiz 9 milimetri.

Izgatavota arī grāmatas kopija 2 reiz 1,8 centimetri.
Anita Auziņa

¯  Tautasdziesmu konkursā  „Lakstīgalas „ Cēsīs (sk. 
M. Vīksna) piedalījās Sabīne Rubene un Zane Alksnīte no 
8.a kl., Lauma Makare no 7. b. kl. Izvirzītas uz novadu.
¯ Latviešu valodas olimpiādē Cēsu rajonā (sk. I. Prī-

se   J. Glāzere) piedalījās Alise Ozola (9.a kl.) – atzinība, 
Zelda Althabere (9.b.kl.), Sabīne Rubene (8.a kl.), Alise 
Apsīte un Krista Krūmiņa (8.b kl.)
¯ Rajona ķīmijas olimpiādē (sk. Arnis Ratiņš) pieda-

lījās Alise Ozola un Daumants Lūsa no 9. b kl.
¯ Basketbola sacensībās Cēsīs (sk. S. Vlodare) pieda-

lījās Edžus Arahovskis( 8.b kl.), Māris Kaņeps (8.a kl.),  
Jānis Podiņš (7.a kl.)  Edgars Pētersons (7. b kl.),  Pēte-
ris Ķīķeris (9.b kl.),  Indriķis Akimovs (9.b kl.),  Mārtiņš 
Krišjānis ( 9.b kl.),  Andrejs Krišjānis (7.b kl.).  Pēteris 
Beķeris (10. kl.)- tiesnesis.

¯ Krievu valodas olimpiādē (sk. I. Balode) piedalī-
jās 12. klases skolnieces Nora Cābe, Kristīne Tenisone, 
Madara Ontužāne.
¯ Daiļrunātāju konkursā Cēsīs (sk. L. Lorence, Z. 

Althabere, I. Prīse, J. Glāzere) piedalījās Evita Rusova no 
11. klases, Lauma Makare no 7.a klases, Evita Potapova 
no 5. a klases, Kristers Bērziņš no 5. b. klases.

¯ Žūrija izvērtējusi Net-Safe projekta organizētā 
mīklu konkursa „Mini un Zini” iesniegtos skolēnu dar-
bus un piešķir veicināšanas balvas Agnesei Smilgai (7.b 
kl.) Kristīnei Seržānei (6.kl.) un Līgai Alksnītei (7.b kl.). 
(Sk.Z.Althabere)

Arnis Ratiņš
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Janvāris mūzikas skolā

No 25. līdz 27. janvārim Latvijas Mūzikas akadēmijā notika 
XIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstru-
mentu izpildītāju konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja 3 audzēkņi 
Matīss Elksnis – 5. fagota klase (sk.T. Narvils), Emīls Ru-
sovs – 6. trompetes klase (sk.T. Narvils) un Sandra Briede 
– 6. flautas klase (sk. S. Šuriņa). Sandra piedalījās gan lielās 
flautas, gan piccolo flautas grupā un lielās flautas grupā ļoti 
spēcīgā konkurencē saņēma atzinības rakstu.

30. janvārī Valmierā notika XIII starptautiskais pianistu 
konkurss. Šeit Jaunpiebalgu pārstāvēja divas 3. klases mazās 
pianistes - Sabīne Blūma (sk. E. Vanaga) un Amanda Zariņa 
(sk. A. Petrovska).

30. janvārī Cēsu mūzikas vidusskolā notika valsts konkur-
sa un valsts konkursa – festivāla stīgu instrumentiem II kār-
ta. Mūsu skolu pārstāvēja divas sk. M. Vīksnas audzēknes: 
Zorjana Horobraja – 2. vijoles klase un Liene Bleive – 7. 
vijoles klase.

Sarma Petrovska

Uzaicinājums skolēniem no 1.-12. klasei 
No janvāra Jaunpiebalgā sāk darboties mazpulcēni, skolotāja 

Baiba Kalniņa. 9. februārī piedalījos mazpulku konferencē, kur 
iepazinos ar šī gada darbības virzieniem. Mazākie var apspries-
ties ar vecākiem, lielākie izvēlēties paši, kādos projektos vēlētos 
iesaistīties.

Darbs gan praktisks, gan rakstisks. Tēmas: Sīpols (lielākais sī-
pols, mana raža pārdošanai, slēdz līgumu ar mazpulku, skaistā vir-
tene no sīpoliem), ziedi, 4 gadalaiki (ainavas foto, dabas izmaiņas 
fotografējot, laika vērojumi), Latvijas vērtības (fotokonkurss – 2 
fotogrāfijas un apraksts, kas ir Tava vērtība). Mans skaistais stū-
rītis (vieta, ko vēlies sakopt savā apkārtnē). Mājputni- audzēšana 
un vērojumi. Ārzemju ceļojums – Dānija, Somija. Vasaras no-
metne mazpulcēniem notiks jūnijā tepat Latvijā. Nometne teicam-
niekiem, kuriem sekmes virs 8 ballēm, šī būs bezmaksas nometne. 
Plašāku informāciju saņemsiet drīz, projektu laiki dažādi, taču jau 
februārī jāaizsūta pieteikumi, kuros projektos piedalīsies. Anke-
tas un sīkāku informāciju varat saņemt pie manis vidusskolā un 
sākumskolā. Sākumskolā informēšu klases audzinātājus, tad tik-
simies. Būs dažādas nodarbības skolā, viesošanās saimniecībās ar 
dažādām nozarēm, konkursi, kopīgi pasākumi. Darbības virzieni 
saistīti ar visu, ko var darīt laukos: profesijas, vides tēmas, pasā-
kumu organizēšana, vadīšana, praktiskie darbi – dāvanu gatavoša-
na, darbs ar dabas materiāliem u.c. Katram ir iespēja izvēlēties sev 
tuvāko, radoši, aktīvi darboties, attīstīt savas spējas, iepazīties ar 
jauniem draugiem. Nāc un piedalies, lai Tev veicas!  

 Skolotāja Baiba Kalniņa             

Titulu „Supermeitene” ieguva – Brenda Beķere (5.b kl.), 
veicot visus pārbaudījumus vislabāk un iegūstot vislielāko 
punktu skaitu, 2. vieta – Elīnai Seržānei (7.b kl.), 3. vieta An-
nai Petkēvičai (7. b kl.). Titulu „Superpuika” ieguva – Edgars 
Pētersons (7.b kl.), 2. vietā Rolands Jurkevičs (7.a kl.), 3. 
vietā – Jurģis Pētersons (5.b kl.).

Pusfinālā fiziskā daļā notika dažādi pārbaudījumi. Pēc attē-
la jāsacer dzejolītis, kuru norunā, 
nodzied vai attēlo, bumbiņu me-
šana mērķī, boulings (vietējais), 
lēkšana ar lielo, ragaino bumbu, 
spēka vingrojums rokām, stafete 
ar šķēršļiem. Meitenēm klāt vēl 
lēkšana ar lecamauklu un vingro-
jums – svecīte.

Finālā zēniem: ābolu mizošana, 
sviestmaizīšu gatavošana, pogu 
šūšana, dzīvnieka silueta izzāģē-
šana no finiera, kolāža.

Meitenēm finālā: kompozīcija 
no saspraudītēm, tērpu modelēša-
na, apelsīnu mizošana, sviestmai-
zīšu gatavošana un galda servēša-
na un kolāža. 

Jāatzīmē, ka daži skolēni, kuri 
nebija paši pirmie, bet maksimālu 
punktu skaitu ieguva, piemēram, 
galda servēšanā meitenēm – Lin-
da Krasovska un Andra Pēterso-
ne, bet Ivo Žuravļovs visskaistāk 
piešuva pogu. Savukārt modeļus 

no finiera vislabāk izveidoja izzāģējot Atis Grīnbergs un Ro-
lands Jurkevičs.

Paldies pasākuma atbalstītājiem skolēniem – organizatoriem 
un skolotājiem konsultantiem! 

Vislielākais paldies Marinai Grīnbergai par jaukajām bal-
vām!

Liene Lorence

„Supermeitene” un „Superpuika”
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Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja apzināto barikāžu dalībnieku saraksts 

Uzvārds, vārds
No kuras 

vietas 
brauca

Alksnītis Andrejs Jaunp.
Alkšers Voldemārs Rīga, 

Mārupes
Apsītis Juris Jaunp.
Auziņš Aivars Drusti
Auziņš Laimonis Jaunp.
Ābelnieks Jānis Jaunp.
Ābelnieks Pēteris (jun) Jaunp.
Ābelnieks Roberts Jaunp.
Ārmanis Jānis Jaunp.
Balode Laila Jaunp.
Bērziņa Iveta Jaunp.
Bērziņš Aldonis Osvalds Jaunp.
Bērziņš Zaigonis Jaunp.
Biezais Jānis Jaunp.
Blīgzna Kārlis Jaunp.
Bruževics Arturs Jaunp.
Denis Imants Jaunp.
Dravants Kaspars Jaunp.
Drulle Jānis Jaunp.
Dzinējs Gunārs Jaunp.
Eglītis Jānis Jaunp.
Gansons Valdis Jaunp.
Graudums Pēteris Jaunp.
Grauze Jolanta Rīga
Grobiņa Vineta Jaunp.
Guņko Stepans Jaunp.
Ikšelis Aivars Jaunp.

Intenbergs Ainārs Cēsu 
virsm.

Jansone Pārsla Jaunp.
Jansons Uldis Jaunp.
Jēkabsons Gunārs Jaunp.
Johansons Egils Andrejs Jaunp.
Jundzis Dzintars Jaunp.
Jundzis Viesturs Jaunp.
Jurjāns Ojārs Jaunp.
Jurjāns Pēteris Jaunp.
Kalniņš Jānis Jaunp.
Kažociņš Vilnis Jaunp.
Klapars Andris Jaunp.
Knāķis Jānis Jaunp.
Krasovskis Pēteris Jaunp.
Kripēns Modris Jaunp.
Krišjānis Andris Rankas 

pag.
Kustovs Genādijs Jaunp.
Kušķis Laimons Roberts Jaunp.
Leimanis Ilgvars Jaunp.
Lipiņš Jānis Jaunp.
Logina Gunita Drusti
Logins Antons Jaunp.
Logins Edgars Jaunp.
Logins Jāzeps Jaunp.
Lūsa Jānis Jaunp.
Markuss Māris Smiltenes 

8.CBR
Micāns Pēteris Jaunp.
Miesnieks Andris Jaunp.

Miesnieks Kārlis Jaunp.
Misiņš Uldis Jaunp.
Ontužāns Aivars Jaunp.
Pelēcis Imants Jaunp.
Pērkons Pēteris Viesturs Jaunp.
Platačs Jevgenijs Jaunp.
Podiņš Jānis Virs-

mežn.
Podiņš Kārlis Jaunp.
Puķīte Tālivaldis Jaunp.
Radziņš Viesturs Jaunp.
Rubenis Juris (sen.) Jaunp.
Rubenis Juris (jun.) Jaunp.
Rubenis Uldis Jaunp.
Rukmanis Egils Guntis Jaunp.
Smilgins Jānis Jaunp.
Spēlītis Modris Jaunp. 
Spolīte Valda Jaunp.
Stalažs Andis Jaunp.
Stepiņš Pēteris Jaunp.
Šāvējs Laimis Jaunp.
Šūtelis Jānis Rīga
Šūtelis Juris Jaunp.
Upmalis Māris Jaunp.
Vietnieks Jānis Jaunp.
Vīksna Ivars Jaunp.
Zadiņš Paulis Jaunp.
Zaikovskis Kārlis Jaunp.
Zaķis Juris Jaunp.
Žagariņš Jānis Jaunp.

Droši vien, ka saraksts ir nepilnīgs. Labprāt gaidīsim papildinājumus!
Vēsma Johansone, tālr 26615072

2007.gada Cēsu PRR elektroniskā no-
tikumu žurnālā (ENŽ) tika reģistrēti 60 
notikumi (2006.gada-46 notikumi) par 
pārkāpumiem Jaunpiebalgas teritorijā. 
Uzsākti 40 kriminālprocesi (2006.g.-
34) un 20 gadījumos pieņemts lēmums 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu 
(2006.g.-12). 

Dzērbenes pagasta teritorijā 2007.g. 
reģistrēti ENŽ 43 notikumi, no tiem 32 
uzsākti kriminālprocesi un 11 atteikti 
kriminālprocesi, 

Drusti – ENŽ 33 – 28 – 5, Skujene 
– ENŽ – 14 – 8 - 6,  Taurene – ENŽ – 28 
– 15 – 13, Vecpiebalga – ENŽ – 29 – 20 
– 9, Ineši – ENŽ – 15 – 13 – 2, Kaive 
– ENŽ – 10 – 9 – 1 un Zosēni – ENŽ 
– 24 – 18 – 6.  

Kopumā Vecpiebalgas policijas ie-
cirkņa teritorijā (Jaunpiebalga, Drus-

ti, Zosēni, Vecpiebalga, Ineši, Kaive, 
Dzērbene, Taurene, Skujene) 2007. gadā 
reģistrēti ENŽ 256 notikumi, no tiem 
uzsākti 183 kriminālprocesi un 73 gadī-
jumos atteikts uzsākt kriminālprocesu. 

Vecpiebalgas policijas iecirkņa in-
spektori 2007.gadā izskatījuši 113 ENŽ 
notikumus (2006.gadā-133 notikumi), 
uzsākuši 68 kriminālprocesus (2006.g.-
71), 43 gadījumos pieņēmuši lēmumu 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu 
(2006.g.-58), izskatījuši 195 pie sekre-
tāres reģistrētus iesniegumus (2006.g.-
157) un sastādījuši 150 administratīvos  
protokolus (2006.g.-269 ).

Cēsu rajona policijas pārvaldes
Kārtības policijas biroja

2.nodaļas 3. iecirkņa inspektors
Raimonds Kalašinskis 

Policijas statistiskā informācija par notikumiem 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijā 2007.gadā
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Visi ceļi ved uz Romu,
un arī mēs pa vienu no tiem varam doties, ja šoruden piedalāmies kopīgā ceļojumā. Itālija. Maršruts sekojošs. Cauri Lietuvai, 

Polijai, Čehijai, Austrijai – Venēcija-Rimini-Sanmarīno-pundurvalstiņa- Montekatini-Piza- Volterra- Orivjeto-Kapri sala- San-
mikela-Pompeja un Vezuvs (vulkāna krāteris)- Roma-Vatikāns- mājupceļš. Cena Ls 352+ ieejas maksas un pārtika. Visas naktis, 
izņemot vienu mājupceļā, un rītos brokastis viesnīcās. Brauciens ilgst 12 dienas un plānots rudenī (izbraukšana 20. septembrī). 
Šajā laikā tūrisma sezona Itālijā tuvojās beigām, bet ir vēl pietiekami silts un vasarīgs, arī cenas kļuvušas zemākas. Ja vēlaties 
pievienoties grupai, sīkāka informācija – tel. 29428293.

Itālija        
20.09.-1.10.2008.

Diena Maršruts Naktsmītne
1. 6.00 izbraukšana no Rīgas. Brauciens caur Lietuvu, Poliju. Vakarā iekārtošanās viesnīcā. viesnīca  Polijā

2. Izbraukšana uz Itāliju. Brauciens caur Čehiju, Austriju, Itāliju. Vakarā iekārtošanās viesnīcā 
Itālijā pie Venēcijas.

viesnīca pie Venē-
cijas

3. Venēcija. Brauciens ar kuģīti. Stikla rūpnīcas apskate. Ekskursija pa pilsētu. Brīvais laiks. 
Vakarā iekārtošanās viesnīcā Rimini.

viesnīca Rimini

4. San-Marino pundurvalsts apskate. Brauciens uz Montekatini. Iekārtošanās viesnīcā. viesnīca Montekatini

5. Piza. Brīnumu laukums – viens no gleznainākajiem laukumiem pasaulē. Pizas tornis – lielā-
kais arhitektūras brīnums Itālijā. Iespēja arī uzkāpt. Toskānas vīna ceļš. Jau Etrusku dibinātā 
pilsētiņa – Volterra.  Toskānas vīna degustācija. Atgriešanās viesnīcā.

viesnīca Montekatini

6. Brauciens uz Sorento. Pa ceļam Orivjeto. Neliela, vēsturiska pilsētiņa, kas uzcelta uz stāvas 
klints. Vakarā iekārtošanās kempingā.

kempings pie Sorento

7. Kapri sala – Sanmikela, Zilā lagūna, iespēja peldēties …vienkārši paradīze zemes virsū. kempings pie Sorento

8. Pompeja. Vezuvs - vulkāna krātera apskate. Brauciens uz viesnīcu. Iekartošanās viesnīcā pie 
Romas.

viesnīca pie Romas

9. No rīta izbraukšana uz Romu. Ekskursija pa Romu vietējā gida pavadībā. Brīvais laiks 
Romā. Vakarā izbraukšana uz  Čehiju.

autobusā

10. Pēcpusdienā ierašanās Mikulovā (Čehija). Mikulova – neliela pilsētiņa ar bagātu vēsturi un 
milzīgu pili kalna galā. Iespēja apmeklēt Morāvijas karsta stalaktītu alas. Iekārtošanās viesnī-
cā. Brīvais laiks.

viesnīca Čehijā

11. No rīta izbraukšana uz Varšavu. Brauciens caur Čehiju, Poliju. Vakarā iekārtošanās viesnīcā. 
Iespēja nokļūt centrā un apskatīt Varšavas vecpilsētu. 

viesnīca Varšavā

12. No rīta izbraukšana mājup. Ap plk. 21:00  atgriešanās Rīgā.

Brauciena cena: Ls 352

Cenā ietilpst: Papildizdevumi:
– autotransporta pakalpojumi, – ieejas maksas apskates vietās,

– grupas vadītāja pakalpojumi, – pārtikai nepieciešamā nauda.

– veselības apdrošināšana,

– vietējais gids: Florencē, Romā,

– naktsmītnes: 10 naktis viesnīcās (2; 3 un 4 vietīgas istabas)
   + brokastis.

Egils Johansons

Sludinājums
„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
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Ziedi. Svētkos un ikdienā. Vērojot 
skaistumu, ienāk prātā doma, ka neap-
tveramas ir cilvēka spējas kaut ko tādu 
radīt. Tik daudz emociju, sajūsmas un 
prieku varam dot kādam, kuram pa-
sniedzam ziedus!

Uz šādas „nots”, kā mēdz teikt, arī 
šoreiz apmeklēju Jaunpiebalgas puķu 
veikalu „Sava puķe”, lai uzzinātu par 
veikala īpašnieku ikdienu…

Veikals „Sava puķe” ir ģimenes uz-
ņēmums Līgai Jansonei un Agrim 
Andrupam. Līga stāsta: „2000. gadā 
Agris pārņēma finansiālās grūtībās 
nonākušu uzņēmumu. Pamazām sā-
kām veidot, piedāvājām plašāku zie-
du un citu preču sortimentu. Es tiku 
pieaicināta par floristi. Aizvien vairāk 
liku lietā savas zināšanas par puķēm. 
Cilvēkiem mazāk interesēja un mums 
arī nepatika tirgošanās ar lietotajiem 
apģērbiem. Problēma pati no sevis at-
risinājās, jo tagad koridorā pie veikala 
durvīm grozā izliekam šīs preces. Un 
apmaiņa notiek bez mūsu starpniecī-
bas.

Par pašreizējo preci veikalā, jāsaka 
tā, ka meklējam, cenšamies atrast ko 
jaunu, saiņojam dāvanas.”

„Cik noprotu jūs arī paši audzējat 
stādus?”

“Jā, mums ir sava siltumnīca. Tur 
aug dažādi stādi, bet audzējam arī ro-
zes, pavairojam tās. Arī hiacintes un 
lilijas audzējam.”

Līgas rokas naski turpina veidot 
sēru vainagu. Mazi, balti ziedu pušķīši 
tiek veikli ielīmēti blakus jau esošām 
rozītēm. 

Līga turpina: „Pilnveidojamies. 
Meklējam jaunus sadarbības partne-
rus. Puķes pieprasām no vairākām 
firmām. Viņi ved klāt uz Smilteni, tad 
mēs tālāk uz Piebalgu.”

„Vai esat atbalstījuši jaunpiebal-
dzēnus, dāvinot ziedus?”

„Pārāk bieži nē, bet šad tad izlīdzam 
pagastam – velotūrei, skolai, bet vis-
biežāk luterāņu baznīcai.”

„Ko patīk darīt ar vislielāko prie-
ku?”

„Patīk veidot dažādus jubileju puš-
ķus. Tad var izvērsties gan materiālu, 
gan noformējuma ziņā. Idejas kaut kā 

nāk pašas. No Drustiem, 
no Rankas, no Zosēniem 
brauc, lai noformēju tel-
pas, kāzu mašīnas, līgavu 
pušķus pasūta…”

„Līga, to visu taču nevar 
radīt bez izglītības..”

„Jā, esmu beigusi Bul-
duros tieši puķkopjus, klāt 
floristika. Mācījos arī pie Jāņa Bušē-
vica Rīgā, kas ir viens no redzamāka-
jiem floristiem Latvijā. Arī Palsmanē, 
Zosēnos pasniedzot kursiņus, pašai arī 
iznāk pilnveidoties. Jāseko līdzi jau-
nākajiem materiāliem, modei.”

„Un, kad iznāk brīvais laiks, kāds 
tas ir jūsu ģimenē?”

„Brīvais laiks? Tāpat tad patīk dār-
zā un siltumnīcā strādāt, parušināties. 
Dažreiz uz Rīgu uz kādu koncertu aiz-
braucam, bet vairāk nekas nesanāk.”

„Kā patīk Piebalgā?”
„Man Jaunpiebalgā patīk strādāt. 

Lēni, bet stabili

Jāatzīstas, ka labāk nekā Smiltenē. Te 
cilvēki jauki, priecīgāki. Arī meitenes 
no Smiltenes, kuras kādreiz aizvieto 
teikušas man to pašu. Viņām te pa-
tīk.”

Pabeidzot sarunu par ziediem, novē-
lu labu veiksmi turpmāk. Atvadoties 
uzzinu, ka Līgai mīļākās puķes ir nar-
cises un rozes, bet Agrim – orhidejas.

Lai zied īpaši skaisti narcises šopa-
vasar, lai rozes un orhidejas priecē gan 
Jūs pašus, gan pircējus! 

Ar Līgu Jansoni sarunājās 
Vēsma Johansone 
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Sarmīte Āboltiņa
E. Dārziņa „Melanholiskais valsis” 

„Melanholiskais valsis” skan caur manu 
dzīvi visu mūžu…

Tas ir stāsts par bērnību,
par to augusta dienu,
kad toreiz, bērnībā, gāju sēnēs…
Todien man bija žēl,
ka vasara aiziet
pa nepļautās pļavas rudajām smilgām,
man toreiz bija tik žēl,
bet tās žēlas pēkšņi aiznesa vējš
un debesīs spīdēja versmaina
augusta saule,
un vasara vēl gavilēja,
un manā bērna sirdī
skanēja dzirdēta valša mūzika,
reizēm tā klusi paskumdama,
reizēm spēcīgi uzgavilēdama
kā aizejoša vasara.

„Melanholiskais valsis” skan caur manu 
dzīvi
visu mūžu…
Tā bijis brīžos,
kad esmu sacījusi -
es nevaru,
paskumdams līdzi manai nevarēšanai,
spēcīgi paspiezdams roku, pasacīdams – tu 
vari, ej!

„Melanholiskais valsis” skan caur manu 
dzīvi
visu mūžu…
Tas ir bijis tādā naktī
ziemeļu vējā asā,
kad smagu mākoņu gubas zvaigznes dzīs,
un egles vaid salā un sāpēs,
un ceļš ir gaišs bez gaismas.

„Melanholiskais valsis” tādā naktī,
lai mani glābtu.

Mana bērnība

Mana bērnība,
dzimto „Skanuļu” izauklēta,
tur mežu ieskautā
lauku māju pulciņā.

Tētes un mammas aprūpētā,
ziemas vakaros ar sasildītu segu apsegtā,
vecāsmammas krāsnī cepta
klaipu riecienu barotā,
ar brāļa ragaviņām vizinātā
tik ātri,
ka biželes plīvo
un gribas smieties,
ar vecātēva lielo mīlestību
un vārdiem:
bērns, es gribu,
lai tu būtu princese
ar zelta kroni
kā pasaku grāmatā.

Mana bērnība
ar jautājumu:
no kā rodas vējš?
ar jautājumu
kāpēc rudeņos miglas?
meži tik zili?
Kas tur aiz mežiem
Pasaulē?

Mana bērnība
ar vēstures grāmatu klēpī
pēc negulētas nakts
ar jautājumiem:
Kāpēc bija karš?
Kāpēc nāves nometnēs mira bērni?
Kāpēc? Kāpēc?

Mana bērnība
aiziet vasaras rītā pretī lecošai saulei
aiziet salasīt puķes-
šīs dabas un saules audzētās
tīrās dabas sirdis.
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Iespiests SIA “Madonas poligrāfi sts”.

01.03. O. Vāliņa ģimenes atceres koncerts.
08.03.
plkst. 18.00

Mūzikas un mākslas skolas atskaites koncerts 
– izstāde.

15.03. Vokālistu konkurss „Mēs tiksimies martā”.
Balle – groziņvakars.

22.03. Dienā - Lieldienu jampadracis - šūpošanās, olu 
krāsošana un ripināšana, atrakcijas bērniem u.c. 
jautras Lieldienu izdarības.
Vakarā – Jaunpiebalgas amatierteātra pirmizrāde 
V. Richters – „Trakie”.
Pēc izrādes – balle – groziņvakars, spēlēs grupa 
„Zeļļi”.

25.03. Represēto piemiņas pasākums Jaunpiebalgas 
tautskolā.

Tikai vienu reizi dzīve
Iedegusi ceļam mūs;
Kamēr mūža svece plīvo,
Itin viss ir jāpagūst!

60 Ēriks Blūms 17.03.1948. Uzvaras Kalns

Nelda Marija Ivan-
kalne

22.03.1948. Gaujas iela 36-6

Pēteris Krasovskis 23.03.1948. Emīla Dārziņa iela 7

Lauma Micāne 28.03.1948. Meža Noras

Olga Salaka 17.03.1948. Meža Kaņepi

65 Mārīte Dommere 30.03.1943. Puķītes

Raitis Ducens 15.03.1943. Tīrumjaunzemi

Māris Gaters 02.03.1943. Maznaudēļi

Jānis Tavars 20.03.1943. Jaungarauši

Viktors Treikals 22.03.1943. Līcenes

85 Tekla Ceriņa 28.03.1923. Sporta iela 4

Tekla Muižniece 02.03.1923. Dzelzceļa Ēka 56km

Rozālija Zaļeska 10.03.1923. Stacijas iela 9D-4

92 Natālija Pakule 08.03.1916. Kalna iela 8

Apsveicam marta jubilārus!

Tikai dzīvajiem var blakus nostāties draugi,
līdzi just un klusēt..

Pēdējo dzīves ceļu gājis 
Staņislavs Zirnis 58 gadu vecumā.

Līdzjūtība tuviniekiem!

Pasākumi martā

1. martā 
tradicionālais tautas slēpojums 

„Apkārt Alaukstam”
/ jau 20. reizi/ 

Starts plkst. 12.00 
pie Alauksta estrādes. 

Sekojiet reklāmai!

Jaunpiebalgas pagasta padome 
atgādina, ka nekustamā īpašuma 

maksātāji paziņojumus par 
nodokļiem var saņemt pie 

Anitas Šūteles.

Sludinājumi

Pārdod pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Zvanīt pa tālruni 29491654.

Pārdod 10 mēnešus vecu teli un 
1.laktācijas govi. Ir šķirnes sertifi kāts.

Zvanīt – 26541585 

Vetārste Anna Mackeviča atbildēs uz jūsu 
zvaniem 15.,16., 29., 30. martā pa 

tālr. 29409709.

Dāvina divus putniņus (dziedātājus). 
Tālr. 4162268 vai mob. tālr. 26231987

Veic skārdnieka darba pakalpojumus
Tel. 28388814 – Andrejs

„Apkārt Alaukstam”


