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Nr. 3 (124) 2008. gada marts Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 PiebaldzēniemAV
ĪZ

E

ŠAJĀ NUMURĀ:

1. aprīlis – Māņu diena
7. aprīlis – Veselības diena

11. aprīlis – Fašisma upuru piemiņas diena
18. aprīlis – Pieminekļu aizsardzības diena

23. aprīlis – Jura un Jurģa diena, Ūsiņi, Grāmatu svētki
27. aprīlis – Pilsētu sadraudzības diena

Aprīlis – Sulu mēnesis

2008. gads – Eiropas starpkultūru dialoga gads
9. aprīlis – Eiropas Kaimiņu politikas progresa ziņojumi

11. aprīlis – Eirolīgas “Četru fi nāls” basketbolā 11. – 13. aprīlis
22. aprīlis – Zemes diena

30. aprīlis – Nīderlandes valsts svētki

Eiropas kalendārs

Dienas, kad ķeras ļoti labi – 4. līdz 9., 20., 21.
Dienas, kad ķeras labi – 1., 2., 3., 10., 11., 12., 19., 28. līdz 30.

Kalendārs makšķerniekiem * Jaunākais pagasta padomē
* Lielā diena tuvojas
* Sievišķīga profesija – frizieres
* Skolas ziņas
* Kultūras aktivitātes

Vērsis
21.04 – 20.05.

Auns
21.03 – 20.04.

Zanes Althaberes foto
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REDAKCIJAS SLEJA
Pagasta padomē

“Ikviens cilvēks vislabāk pazīstot un spē-
jot novērtēt divas profesijas – skolotāja un 
ārsta,” sen dzirdēts un zināms apgalvojums, 
par kura nezūdamību mūsu sabiedrībā 
joprojām varam pārliecināties. Bet kāpēc 
mūsu valstī skolotāju vidējais vecums jau 
sasniedzis 50 gadus? Kāpēc arvien vairāk 
trūkst tieši šo profesiju pārstāvju?! Ja tik 
vienkārši nopelnāma dienišķā skolotāja vai 
ārsta maizīte, tad loģisks jautājums – kāpēc 
jaunieši un arī jau attiecīgu izglītību iegu-
vušie tomēr nemaz tik ļoti netiecas strādāt 
šo it kā tik ļoti pazīstamo darbiņu?!

Patiesībā skolotāja profesija prasa daudz 
ko tādu, ko spēj izprast tikai tai ļoti tuvi cil-
vēki. Nepieciešamas ne tikai plašas zināša-
nas nozarē un prasme dot tās skolēniem, ne 
tikai profesijai atbilstošas  rakstura īpašī-
bas, bet bieži vien savas personiskās dzīves 
novirzīšana otrajā plānā, kā arī nemitīga se-
vis pilnveidošana un izglītošanās. 

Lielākā daļa sabiedrības skolojusies pa-
domju laikā, kad galvenais bija nedomājot 
pieņemt un atcerēties daudz vienveidīgas 
informācijas. Tagad mainījušās prasības gan 
pedagogiem, gan skolēniem. Nevis daudz 
zināt, bet izprast, nevis saņemt gatavas zi-
nāšanas, bet iemācīties pašiem nonākt pie 
atziņām un kritiski, tas ir, šauboties, ne no-
liedzot - domāt. Lai skolotāji varētu strādāt 
pēc jaunajām metodēm, būtu informēti par 
visu jaunāko mūsu izglītības sistēmā, (ne-
maz nerunājot par gatavošanos stundām, 
konkursiem, olimpiādēm, zinātniski pētnie-
ciskajiem darbiem utt.), - viņiem jāvelta viss 
savs brīvais laiks, tāpēc maldīgs ir uzskats, 
ka skolēnu brīvdienas ir arī brīvdienas sko-
lotājiem, ka skola ir atbildīga par katru sava 
skolēna nepareizu soli un rīcību jebkurā lai-
kā un vietā...  

Ir Lieldienu gaidīšanas laiks. Ciešanu 
laikā tiek atkal no jauna iedzīvināta katra 
ticība un pārliecība par visu, ko Dievs ir ga-
tavs darīt Savu radību labā. Lieldienas nāk 
kā uzvara pār visiem sasodītajiem grēkiem, 
ko cilvēcīgi nekādi nesanāk uzveikt. Un tad 
pamazām notiek atgriešanās ikdienas rutī-
nā. Tad ļoti pat noder tādas fi lmas noskatī-
šanās, kas sirdi atkal izgriež uz āru.

Skatoties fi lmu “Kristus ciešanas”, man 
bija jādomā par to, kāpēc kareivji turpina 
un turpina sist Jēzu Kristu, kad Viņš ir bez-
spēkā pakritis pie zemes. Kāpēc? Nebija 
ilgi jāmeklē atbilde. Cilvēki gluži vienkārši 
tā dara – sit paklupušo. Nekādas loģikas te 
nav. Tā vietā, lai otram padotu roku un palī-
dzētu piecelties, mēs viņu sitam. Ar attiek-
smi, ar vārdiem, ar dūrēm. Sitam, kamēr 
piecelties vairs nav patiešām spēka...  

Visam iepriekš sacītajam patiesībā morā-
le ir tāda, ka, ja tev kaut kas nepatīk vai ar 
kaut ko īsti neesi apmierināts, varbūt vis-
pirms mēģini vainu pameklēt sevī! Un ļoti 
pat iespējams, ka tas būs vieglākais ceļš, kā 
to noskaidrot. 

Zane Althabere

2008. gada 11. februārī pagasta padomes sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta Saistošos Noteikumus Nr. 2 “Par Jaun-

piebalgas pagasta padomes budžetu 2008. gadam” saskaņā ar pielikumu (ar 
Saistošiem noteikumiem var iepazīties pagasta padomē katru darbdienu no 
plkst. 9.00 – 17.00).

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta Saistošos Noteikumus Nr. 3 “Par paš-
valdību nodevām Jaunpiebalgas pagastā”, (ar Saistošiem noteikumiem var ie-
pazīties pagasta padomē katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 17.00).

3. Apstiprināt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulances” 2007. gada pārskatu.
4. Apstiprināt aktualizēto investīciju projektu pieteikumu mērķdotācijas sa-

ņemšanai no 2009. gada valsts budžeta fi nanšu līdzekļiem projektam “Jaunpie-
balgas vidusskolas fi zikas, ķīmijas un darbmācības kabinetu ēkas celtniecībā”.

5. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta padomes dalību investīciju projektā 
“Jaunpiebalgas vidusskolas fi zikas, ķīmijas un darbmācības kabinetu ēkas 
celtniecībā” īstenošanā 2009. gadā, Jaunpiebalgas pagasta padome garantē 
2009. gadā pašvaldības budžetā līdzfi nansējumu.

6.Apstiprināt aktualizēto investīciju projektu pieteikumu mērķdotācijas sa-
ņemšanai no 2009. gada valsts budžeta fi nanšu līdzekļiem projektam “Jaun-
piebalgas pagasta rehabilitācijas centra “Dzīves enerģija” telpu ierīkošana” 
(Piebalgas skolas renovācija).

7. Izstrādāt projektu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvei Piebalgas pamatskolā.
8. Deleģēt sociālās palīdzības organizatorei veikt Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 11. pantā noteiktos sociālā dienesta uzdevumus un 
Jaunpiebalgas pagasta padomes 2005. gada 14. novembrī apstiprinātos Sais-
tošos noteikumos Nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jaunpiebalgas pa-
gastā” noteikto pabalstu piešķiršanas kārtību Jaunpiebalgas pašvaldībā.

9. Apstiprināt izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” nolikumu.
10. Apstiprināt pasākuma “Tiksimies martā!” nolikumu.
11. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ozoli”, jo mi-

nētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.
12. Atļaut nekustamā īpašumā “Lieldzirkstiņi” izstrādāt projekta dokumen-

tāciju saimniecības ēkas būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritori-
jas plānojuma 2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

13. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 4256 006 0131 zemei un 
ēkām nosaukumu no “Krūzes” pret nosaukumu “Vītoli”, nosakot adresi “Vīto-
li” - Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

14. Piešķirt Jaunpiebalgas pagasta padomei lietošanā piešķirtam zemes ga-
balam ar kadastra Nr. 4256 006 0240 adresi Gaujas iela 25A, c. Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

15. Piešķirt Jaunpiebalgas pagasta padomei lietošanā piešķirtam zemes ga-
balam ar kadastra Nr. 4256 006 0282 adresi Raiņa iela 2A, c. Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

16. Atļaut nekustamā īpašumā „Ābeļi” 2,3 ha platībā veikt koku un krūmu 
ciršanu ārpus meža zemes. 

17. Atļaut nekustamā īpašumā “Tīrumjēci” 0,4 ha platībā veikt koku un krū-
mu ciršanu ārpus meža zemes un veikt esošā grants karjera rekultivāciju.

18. Iekļaut Jaunpiebalgas pagasta padomes bilancē zemes gabalus, uz kuriem 
fi ziskām personām izbeigušās zemes lietošanas tiesības,šādus zemes gabalus:

1. „Lejas Ģeisti”, kadastra Nr. 4256 010 0033, kopplatība 1,1 ha;
2. „Lejas Spundēni”, kadastra Nr. 4256 007 0251, kopplatība 2 ha;
3. „Liepas 1”, kadastra Nr. 4256 008 0114, kopplatība 5,9 ha;
4. „Meža Ķeiķi”, kadastra Nr. 4256 001 0076, kopplatība 1,1 ha;
5. „Skrīveri”, kadastra Nr. 4256 002 0035, kopplatība 5,0 ha;
6. Stacijas iela 11a, kadastra Nr. 4256 006 0273, kopplatība 0,12 ha;
7. „Dzeņi”, kadastra Nr. 4256 009 0065, kopplatība 1,5 ha;
8. „Dzirnavkalns”, kadastra Nr. 4256 008 0044, kopplatība 7 ha;
9. Gaujas iela 15a, kadastra Nr. 4256 006 0382, kopplatība 0,25 ha;
10.„Vecdzirkstiņi 1”, kadastra Nr. 4256 011 0089, kopplatība 1,0 ha;
11. „Zaļkalns”, kadastra Nr. 4256 007 0150, kopplatība 1,1 ha;
12. „Žeikari”, kadastra Nr. 4256 010 0063, kopplatība 10,0 ha; 
                           kadastra Nr. 4256 010 0054, kopplatība 3,9 ha; 
                           kadastra Nr. 4256 010 0057, kopplatība 7,5 ha.



3

Jaunpiebalgas pagastā parakstu vākšanas vietas 
adrese:

Gaujas iela 4 (sociālās aprūpes kabinets),
Jaunpiebalgas pag., Cēsu raj., LV – 4125

Sākot no šā gada 12.marta līdz 9.aprīlim plkst.12.00, 
tiks pieņemti vēlētāju rakstveida pieteikumi parakstu 
vākšanai vēlētāju atrašanās vietā, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā.

Telefons 4107898, 29453129
Darba laiks no šā gada 12.marta līdz 10.aprīlim

katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Parakstu vākšana 
likuma “Grozījumi Latvijas Republikas 

Satversmē” ierosināšanai
 notiks no šā gada 12.marta līdz 10.aprīlim.

Būsit jau noteikti atminējuši no virsraksta, ka saruna ar fri-
zierītēm. Pie Evitas un Oksanas ciemojos, lai uzzinātu, kāds tad 
ir friziera darbs, kā apmierinātas ar klientiem. Frizierim taču ir 
jāmāk izprast katra klienta vēlmes. Tas nav tik viegli, taču labam 
sava amata meistaram nekas nav par grūtu, jo viņš savu darbu 
dara no sirds un zina, kā rīkoties katrā situācijā. Mūsu meitenēm 
patīk savs darbs, viņām ir savi klienti, un no konkurences viņas 
nebaidās. Varbūt beidzot Jaunpiebalgā paliks stabilas frizieres, 
jo daudzu gadu gaitā jau nu gan zinām, ka mainījušās, mainīju-
šās….Tātad jaunpiebaldzēnus varam redzēt divās frizētavās un 
ceturtdienās arī pie Ingas –  trešajā. Dažādu apstākļu dēļ neiznā-
ca sarunāties ar Ingu, bet gan jau. Citreiz.

Vispirms esmu pie Evitas. Viņa pašlaik apgriež matus Aijai. 
Saņemu atļauju gan fotografēt, gan sarunai.

Izrādās, ka Evi-
ta sapņojusi par 
frizieres profesiju 
jau skolas gados, 
beigusi Rīgas 34. 
arodskolu. Viņa 
atzīst, ka patīk 
darbs ar cilvē-
kiem. Vienlīdz 
viegli kontaktēties 
gan ar jaunākiem, 
gan gados vecā-
kiem cilvēkiem. 
Un klienti jau sauc 
par savējo, savu-
kārt arī klientu 
vēlmes zināmas. 

Evita: „Patīk, 
ja nāk ar kādu 
priekšlikumu kaut 

ko brīvi izveidot, tad jāpadomā un tāpat ar klientu jāvienojas. 
Nedrīkst jau tā  –  tikai kaut ko darīt, bet – jāvienojas. Ir klienti, 
kuri nekad nesaka labi vai slikti, bet, ja nāk atkal nākamo reizi, 
tad jau laikam būs apmierināti. Un no darba veidiem man patīk 
visu darīt – krāsot, griezt, veidot. Skaista ir tā pārmaiņa, kad 
cilvēks apsēžas krēslā, bet prom aiziet sakopts.”

Jautāta, kā iejutusies Jaunpiebalgā, Evita atbild: „Sākumā,  
kamēr dzīvoju mājā ar bērniem, nepazinu piebaldzēnus, bet nu 
jau domāju, ka esmu iepazinusi un esmu apradusi ar situāciju. 
Arī vīrieši nāk griezt matus, nu frizūras viņiem maz jāveido. 
Sievietes gan pie manis atnāk noteikti divreiz vairāk.”

 Vai atceries pirmo darba dienu Jaunpiebalgā?
 – Jā, atceros! Bija tāda nedrošības un baiļu sajūta. Tā jau 

katram droši vien ir un jebkurā darbā, kuru uzsāk no jauna.
 Vai piedzīvots kāds kuriozs gadījums, kad kaut kas jālabo, 

jāpārkrāso?
–  Pašai nav sanācis, bet ir nākuši dažreiz, ja mājās paši krā-

sojuši un tās krāsas jau ir ļoti dažādas. Uz paciņas šķiet cita 
krāsa, bet nokrāsojas citāds tonis. Tad - labojam.

 Vai iznāk kaut ko ieteikt spožu un mazāk dabīgu - matu krā-
sojumu, varbūt – matu sakārtojumu?

 –  Jā, jaunieši dažreiz vēlas kaut ko krāsaināku, tad arī kopā 
izvēlamies kā darīsim.

 Vai pietiek darba Jaunpiebalgā?
 –  Jā, man ir savi klienti. Ziemas mēnešos mazāk, bet pa-

vasarī, vasarā vairāk. Arī pirms svētkiem, pasākumiem ir ļoti 
daudz darba –  esmu apmierināta. 

Salons „Daniela” atvērts no septembra. Pie Oksanas arī pa-
zīstama kliente – Inese, kurai tiek veidota frizūra. Saņemu atļau-
ju, un saruna raisās brīvi un nepiespiesti. Oksana mācījusies pie 
labākās meistares Alūksnē. Nojaušu, ka viņa ar to ļoti lepojas.

Par savu darbu Oksana saka: ”Man jau četrgadīgai meite-
nei patika visus frizēt. Tad to darīju pa jokam, bet 20 gadus 

Ciemos pie Evitas un Oksanas
nopietni sapņoju par frizieres darbu. Beidzot esmu saņēmu-
sies kļūt par to, ko sapņoju, un arī cilvēkiem patīk. Remontēt, 
sakārtot šo vietu palīdzēja gan tēvs (droši vien daudzi būsit 
dzirdējuši par Maigoni Ostrovski, arī es uzzinu, ka Oksana ir 
Maigoņa – uzņēmēja Drustos  –  meita- V.J.), gan vīrs. Daudz 
ko pati izdomāju, lai te būtu glītāk. Bet salonu nosaucu mazās 
meitiņas vārdā   –  „Daniela”. Strādāju ar ļoti labu  –  vācu 
kosmētiku. Mācī-
ties,  pilnveidoties 
gribu ārzemēs. Ja 
vien radīsies ie-
spēja, to izmanto-
šu. Protu latviešu, 
krievu, nedaudz 
angļu valodu. 

Pašlaik pie ma-
nis var izmantot 
solārija pakal-
pojumus. No 1. 
līdz 30. martam 
atlaides. Būs arī 
manikīrs, pedi-
kīrs, bet visu vēl 
nevar pagūt. 

Jaunpiebalgā 
sāk arvien vairāk 
un vairāk iepatik-
ties. Sākumā nebija ne draugu, ne klientu. Tagad cilvēki bieži 
paļaujas uz manu izvēli – griezt, krāsot. Tad var arī radoši 
padarboties. Vecākā paaudze nāk no rītiem, bet tie, kas strādā, 
– pēcpusdienās un vakaros. Tāpēc arī līdz septiņiem strādā-
ju. Ko daru brīvajā laikā? Pasportoju, pavingroju, bet vairāk 
nodarbojos ar meitiņas audzināšanu. Varbūt gribētu kādreiz 
paceļot.”

 Prom ejot, domāju, ka skaistumkopšana Latvijā un īpa-
ši laukos vēl ir sirds darbs. Vēl friziera darbs pie mums nav 
novērtēts kā Eiropā. Tomēr abas frizieres ir pārliecinātas, ka 
paliks Latvijā, ka tepat jāstrādā. Cilvēkiem jārēķina katrs lats, 
vispirms jānopērk pārtika ģimenei un tad jādomā par frizētavas 
apmeklējumu. Viņas nevarētu strādāt, ja nepatiktu savs darbs, 
ja nepārņemtu labsajūta par smaidīgu klientu. 

 Lai klientu pateiktais paldies jums dod prieku! Friziera veik-
tais dara cilvēkus īpaši smaidīgus un priecīgus! Lai arī jums ir 
iespējams apmierināt savas sievišķīgās vājības –  sataisīt frizū-
ru sev, izmantot solāriju, manikīru..!

Man šķiet, ka frizieri vērtē  ne tikai pēc rezultāta  –  matu 
sakārtojuma vai griezuma –  bet arī pēc attieksmes, smaida…

Lai jums netrūkst klientu, novēl -  
Vēsma Johansone
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Avīzes redakcija saņēma no jaunpiebaldzēniem vairākus jau-
tājumus :  par dzīvokļu maksu, par katlumāju, par papildu sild-
ierīcēm dzīvokļos, ko ierīko paši dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki. 
Zinot, ka kaimiņa dzīvoklī ir papildu radiatori, bet citam šādu 
papildu radiatoru nav, skaidrs, ka viņš nevēlas maksāt par pa-
tērēto siltuma palielinājumu. Ar kaimiņu saiet naidā negribas. 
Kur izeja? Tad uz šiem jautājumiem atbild Jaunpiebalgas pa-
gasta komunālās saimniecības darbinieki. 

1. Kā tiek rēķināta dzīvokļu maksa, piemēram, - trīsistabu 
dzīvoklis un divi cilvēki... 

Grāmatvede Inese Bruņiniece: 
„Saprotu, ka jautājums ir par daudzdzīvokļu mājām, kurām 

pagasts nodrošina siltumu, silto ūdeni, auksto ūdeni, kanalizā-
ciju, atkritumu savākšanu.

Visiem 106 dzīvokļu īpašniekiem bija jānoslēdz ar pagasta 
padomi “Līgums par komunālo pakalpojumu sniegšanu”.

Šī līguma 3.daļā punktā 3.1.ir izskaidrota maksas aprēķinā-
šana katram konkrētam dzīvoklim.

Tātad MWH x tarifs : mājas kopējo apkures platību x kon-
krētā dzīvokļa apkures platība. No mājas kopējām MWH tiek 
atrēķinātas MWH, kas patērētas ūdens uzsildīšanai, pārējās 
MWH tiek attiecinātas uz apkuri. Par auksto ūdeni un kana-
lizāciju ir jāmaksā pēc cilvēku skaita ( izņemot tos, kuriem ir 
skaitītāji), par atkritumu izvešanu arī uz cilvēku skaita.

Jebkurā līgumā ir ierakstīti tie tarifi , kas ir spēkā šī līguma 
slēgšanas brīdī. Par komunālo pakalpojumu tarifu izmaiņām 
dzīvokļu īpašnieki tiek informēti ar „Avīze Piebaldzēniem” 
starpniecību. Tarifus pieņem un apstiprina pagasta padome.

Pašreizējie tarifi  šādi:
MWH – Ls 28,40
Siltais ūdens – Ls/m3 - 2,40
Aukstais ūdens – Ls/m3 - 0,23
Kanalizācija – Ls /m3 -0,22
Atkritumu izvešana – Ls/cilv.- 1.00; un Ls/cilv.- 0,60
Mājas kopējā elektrība (gaiteņos, siltummezglā) – Ls/m2 - 0,01
Īres maksa – Ls/m2- 0,10
Katrai mājai ir savs siltā, aukstā ūdens un patērētā siltuma 

skaitītājs, kuri tiek nolasīti mēneša pēdējā datumā. Dzīvok-
ļu īpašnieku ūdens skaitītāju rādījumus gaidu no mēneša 25. 
datuma līdz nākošā mēneša 1. datumam. Jebkurš dzīvojamās 
mājas apsaimniekotājs (mājas vecākais) var iegriezties komu-
nālā daļā un skaitītāja rādījumus salīdzināt. Tad, kad ir savākti 
visi šie rādījumi, varu sākt aprēķināt mēneša rēķinus. Par ko-
munālajiem pakalpojumiem, kas saņemti iepriekšējā mēnesī, 
dzīvokļa īpašniekam jānorēķinās līdz nākošā mēneša beigām. 
Rēķinus komunālā daļā var saņemt no mēneša 5. datuma.

Tāpat kā nav vienādu dzīvokļu pēc lieluma, tā arī nevienu 
mēnesi nav vienādas maksas par komunālajiem pakalpoju-
miem.

Dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu uzmanīgi iepazīties ar līgu-
ma punktiem. Tā punkts 2.5.2. nosaka, ka dzīvokļu īpašniekam 
ar pakalpojumu sniedzēju reizi trīs mēnešos jāsaskaņo dzīvojo-
šo cilvēku skaits dzīvoklī. Reti kurš to izdara. Ieteicams ir arī 
saskaņot dzīvokļa platību.

Paldies tiem komunālo pakalpojumu lietotājiem, kas regu-
lāri nomaksā rēķinus! Parādu iekrāt ir ļoti viegli, bet pēc tam 
nomaksāt grūti. Tiem dzīvokļu īpašniekiem, par kuru parādu 
pagasts iesniedz prasību tiesā, nākas samaksāt parādu un vēl 
tiesas izdevumus vai arī dzīvoklis ir jāpārdod.”

2.Vai pagasta padomei dara zināmu to dzīvokļu īpašnieki vai 
īrnieki, liekot klāt dzīvokļos papildu  radiatorus?  

 3.Vai pagasta padomei zināms, cik ir šādu dzīvokļu un cik 
tajos maksā par siltumu?

Jautājumi komunālajai saimniecībai
Komunālās daļas vadītājs Jānis Smilgins: 
 „Pagasta padomei nav informācijas par daudzdzīvokļu māju 

dzīvokļu īpašnieku veiktajiem remontiem un apkures radiato-
ru nomaiņu vai papildu radiatoru uzstādīšanu savos dzīvokļos. 
Patvarīga apkures sistēmas pārbūve, kas saistīta ar radiatoru 
sildvirsmas palielināšanu bez tehniskā projekta, nav atļauta.

 Visi šie jautājumi jāsaskaņo ar daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekotāju (mājas vecāko) un dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

 Patērētais siltuma daudzums katrai mājai tiek uzskaitīts 
daudzdzīvokļu māju siltummezglos.

  Noteikt patērētā siltuma daudzumu atsevišķā dzīvoklī var, 
uzstādot tajā siltuma skaitītāju.”

4.Vai privatizēto dzīvokļu īpašniekiem drīkstēja automātiski 
pieskaitīt pagasta katlumājas izmaksas?

Jānis Smilgins:
„Privatizēto dzīvokļu īpašniekiem netiek pieskaitītas pagasta 

katlu mājas izmaksas. 
Visi maksājumi noteikti “ Līgumā par komunālo maksājumu 

sniegšanu”, punktā 3.1.1.1.pastāvīgais maksājums LVL 0,115 
apmērā par vienu dzīvojamās telpas kvadrātmetru mēnesī kā 
kredīta atmaksa Valsts kasei par siltummezglu dzīvojamā mājā 
un siltumtrases rekonstrukciju līdz 2012.gada 20.novembrim 
saskaņā ar 2002.gada noslēgto Aizdevuma līgumu starp pakal-
pojumu sniedzēju un Valsts kasi.”

Atbildes apkopoja V. Johansone

ZAAO iesaistās projekta 
„Laba servisa mēnesis” 

kampaņā 
„Uzslavē labu servisu”

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizā-
cija (ZAAO) augstu vērtē klientu viedokli ar uzņēmuma 
sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ katru gadu tiek veikta 
klientu apmierinātības aptauja. Lai novērtētu ZAAO sniegto 
pakalpojumu kvalitāti, salīdzinājumā ar citām pakalpojumu 
sniegšanas iestādēm un organizācijām uzņēmums šogad ie-
saistās arī kampaņā „Uzslavē labu servisu”. 

Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību klientu 
servisam un klientu servisa darbiniekiem, mudināt kompāni-
jas un organizācijas veidot, uzturēt un attīstīt labas attiecības 
ar klientiem, kā arī uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. 

No 1.līdz 31.martam jebkurš ZAAO klients tiek aicināts 
uzslavēt sadarbību ar ZAAO, paužot savu viedokli par labo 
apkalpošanu jebkurā no ZAAO apkalpošanas vietām – Val-
mieras un Cēsu birojā, poligonā „Daibe”, kā arī uzņēmuma 
izveidotajos EKO laukumos. ZAAO marta mēnesī atvērs 
jaunu klientu pieņemšanas biroju Limbažos, Pasta ielā 3, 
kurā ZAAO darbinieki klientus pieņems katru trešdienu no 
plkst. 9.00 līdz 15.00 un kura darbību arī varēs novērtēt šīs 
kampaņas ietvaros.

Atsauksmes par ZAAO darbību kampaņas organizētāji 
pieņems interneta mājas lapā www.labsserviss.lv aptaujas 
formā, pa e-pastu info@labsserviss.lv un pa informatīvo tāl-
runi 1180.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Tabūne

SIA ZAAO Mārketinga daļas vadītāja
Tālr. 642 81250

Mob. tālr. 29160484
E-pasts: ieva@zaao.apollo.lv  
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Sācies pavasaris un līdz ar to arī ugunsbīstamības sezona. 
Nav neviens jāpārliecina par to, cik lielu postu nodara kūlas 
dedzināšana. Par to informē televīzija, radio. Katram vērts pār-
domāt, vai darām visu iespējamo. Arī ar skaidrošanu vien  nav 
iespējams apturēt vēlmi dedzināt.  

Analizējot iepriekšējo gadu situāciju Cēsu rajonā, jāatzīmē, 
ka kūlas ugunsgrēku skaits 2007. gadā (salīdzinot ar 2006.
gadu) samazinājies gandrīz 3 reizes. Un Jaunpiebalgā, salīdzi-
not šos gadus,  2007. gads bijis pozitīvs bez reģistrētiem kūlas 
ugunsgrēkiem. Tomēr bija redzami melni laukumi zālē, kas ne-
vienam nerada pozitīvas emocijas. 

Latvijas Republikas MK Noteikumi Nr. 82 no 2004. gada 
17. februāra „Ugunsdrošības noteikumi” paredz noteiktus pie-
nākumus fi ziskām personām. Ne visus noteikumus pārstāstīt, 
bet, sākoties pavasarim, katram zemes īpašniekam jāveic ne-

Ugunsdrošības aktualitātes
pieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas de-
dzināšana. (Noteikumu 21. punkts). Pretējā gadījumā iestājas 
administratīvā atbildība, ko paredz Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodekss (179. punkts 4. daļa). Par kūlas dedzinā-
šanu uzliek naudas sodus fi ziskām personām no 200 līdz 500 
latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz 15 diennak-
tīm.  

Novēlu iztikt bez aizrādījumiem, protokoliem un sodiem, 
izprast un saudzēt dabas vērtības. Par nenopļautām pļavām un 
nenovāktiem laukiem vajadzētu domāt vēlākais agrā rudenī, 
kad vēl ir iespējams sakopt pļavas, tīrumus un ceļmalas, un ne-
vis tagad, kad ir nokusis sniegs un acīm paveras neglīts skats.

  
Cerot uz jaunpiebaldzēnu sapratni,

 VUGD Cēsu brigādes Jaunpiebalgas posteņa vecākais 
inspektors virsleitnants Kaspars Dravants

28.februārī Skrundas pilsētas dome nolēma uzdot domes 
priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai parakstīt Eiropas har-
tu dzimumu līdztiesības īstenošanai pašvaldībās. Skrundas 
pilsētas dome ir pirmā pašvaldība Latvijā un arī Baltijas 
valstīs, kura pievienojusies Eiropas hartai dzimumu līdz-
tiesības īstenošanai pašvaldībās.

Eiropas harta dzimumu līdztiesības īstenošanai pašvaldī-
bās ir adresēta Eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldībām, 
kuras ir aicinātas to parakstīt, publiski apņemoties īstenot sie-
viešu un vīriešu līdztiesības principus un īstenot savā teritorijā 
hartā noteiktās saistības.  Lai palīdzētu šo saistību īstenošanā, 
katra parakstošā institūcija apņemas izstrādāt Vienlīdzības rī-
cības plānu, kurā norādītas šim nolūkam noteiktās prioritātes, 
darbības un resursi. Bez tam katra parakstošā institūcija apņe-
mas sadarboties ar visām savā teritorijā esošajām institūcijām 
un organizācijām, lai veicinātu reālas vienlīdzības sasniegšanu 
praksē. 

Līdztiesība starp sievietēm un vīriešiem veido ikviena cilvē-
ka pamattiesības, tā ir būtiska ikdienas demokrātijas vērtība. 
Lai to sasniegtu, šīm tiesībām jābūt ne tikai tiesiski atzītām, 
bet arī efektīvi realizētām visos dzīves aspektos: politiskajā, 
ekonomiskajā, sociālajā un kultūras.  

Par spīti daudziem gadījumiem, kad tiesības formāli atzītas 
un sasniegts zināms progress, sieviešu un vīriešu līdztiesība 
ikdienas dzīvē vēl nepastāv. Sievietes un vīrieši ikdienas dzīvē 
nebauda vienas un tās pašas tiesības. Eksistē sociālās, politis-
kās, ekonomiskās un kultūras nevienlīdzības – piemēram, dar-
ba samaksas atšķirības un retāka politiskā pārstāvniecība. Šī 
nevienlīdzība ir rezultāts sociālām parādībām, kas balstās uz 
dažādiem stereotipiem ģimenē, izglītībā, kultūrā, plašsaziņas 
līdzekļos, darba tirgū, sabiedrības organizācijā. 

Tā kā vietējās un reģionālās pašvaldības ir iedzīvotājiem 
vistuvākais valdības līmenis, tām ir vislabākie nosacījumi, 
lai, rīkojoties savas kompetences ietvaros un sadarbojoties ar 
plaša spektra vietējiem politiskajiem spēkiem, uzņemtos veikt 

Skrundas pilsētas dome pirmā Baltijā paraksta 
Eiropas hartu dzimumu līdztiesības īstenošanai 

pašvaldībās
konkrētas darbības, lai veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesī-
bu.  Saistībā ar sieviešu un vīriešu līdztiesības tiesību praktisku 
īstenošanu īpaši svarīgs ir subsidiaritātes princips. Šis princips 
attiecas uz visiem valdības līmeņiem – Eiropas, nacionālo, re-
ģionālo un vietējo. Lai gan Eiropas vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām ir dažāds pienākumu spektrs, tām visām var būt 
pozitīva loma vienlīdzības veicināšanā praktiskajās izpausmēs, 
kas ietekmē vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.  

Ja mēs vēlamies dzīvot sabiedrībā, kas balstās uz līdztiesību, 
ir būtiski, ka vietējās un reģionālās pašvaldības politikas vei-
došanā, organizācijā un praktiskajā darbībā pilnībā ņem vērā 
dzimumu dimensiju. 

  

Nellija Kleinberga aicina pašvaldības parakstīt Eiropas 
hartu dzimumu līdztiesības īstenošanai.

Sagatavoja Dace Zvirbule, Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, 

tālrunis 29356019, e-pasts dace.zvirbule@lps.lv   
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Bibliotēkā

1. Atskaite par 2007.gadu
2007.gads Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā ir bijis radošs, 

interesants un ļoti darbīgs. Galvenais notikums 2007.gadā JPB 
bija akreditācija. 

Lasītāji Apmeklējums Izsniegums

2006 2007 2006 2007 2006 2007
Kopā 670 631 -39 11966 11757 -209 30682 28029 -2653
t.sk. bērni 254 257 +3 4701 6033 +1332 7983 7363 -620
t.sk. abonementā 670 631 -39 5889 5000 -889 17578 15554 -2024
t.sk. lasītavā - - - 6077 6757 +680 13104 12475 -629

2007.gadā tika izsniegtas 13124 grāmatas, 9417 seriālizdevu-
mi un 5488 kopijas un printera izdrukas, kā arī sniegtas 1728 uz-
ziņas, t.sk., bērniem – 1384, rakstiski – 22, elektroniski – 122.

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju- 27,5.
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju- 19.
Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju- 27.
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 44.
Krājuma apgrozība- 1,8.
Pēdējā laikā bibliotēkas lasītāju skaits samazinās. Tas iespai-

do arī pārējos statistikas rādītājus. Tāda tendence ir vērojama 
visā valstī. Domājam, ka tam ir vairāki iemesli:

 pagastā ir nelabvēlīga demogrāfi skā situācija;
 daudzi iedzīvotāji ir aizbraukuši uz ārzemēm;
 cilvēki vairāk laika pavada pie datora un televizora;
 daudzās mājās ir internets, kur cilvēki atrod vajadzīgo 

informāciju;
šajā steidzīgajā laikā informāciju, grāmatas (sevišķi mācī-

bām) parasti vajag tūlīt, nav laika gaidīt rindā vai kad atsūtīs 
no SBA.

Lai gan skaitliskie rādītāji ir samazinājušies, tas nenozīmē, ka 
darba kļuvis mazāk, tieši otrādi – tas kļuvis sarežģītāks un kva-
litatīvāks. Bibliotēku dienā apmeklē vidēji 39 lietotāji, izsnie-
gums vidēji ir 93. Uz vienu bibliotekāra štata vietu (3) vidēji 
ir 210 lasītāji un 9343 izsniegumi, tā ka darba slodze ir liela. 
Bibliotēkas darbiniekiem ir nepieciešama regulāra un vispusīga 
savu zināšanu pilnveidošana un jaunākās informācijas apguve.

2007.gadā bibliotēkā bija 466 jaunieguvumu par 1668,23 
Ls. No tiem par budžeta līdzekļiem iegādātas 272 grāmatas 
1046,85 Ls vērtībā. Tika saņemti 92 dāvinājumi par 265,47 
Ls. Maksas abonementā iekasēti 73,82 Ls par kuriem nopirkti 
13 jaunākie bestselleri un kriminālromāni. No valsts budžeta 
VKKF projektu „Jaunāko grāmatu iegāde” un „Bērnu žūrija” 
ietvaros ir saņemti 99 eksemplāri par 318,01 Ls. Tika abonēts 
31 dažāds preses izdevums.

2007.gadā tika izveidoti 4 tūkstoši elektroniskie grāmatu 
apraksti, no tiem ap 3,4 tūkstoši rekataloģizējamajiem izde-
vumiem. Kopā elektroniskajā katalogā ir                                   10600 apraksti un 
12973 eksemplāri jeb 75 % no kopējā fonda.

(Ar pilnīgu atskaites tekstu,kas papildināts ar fotogrāfi jām, 
varat iepazīties Jaunpiebalgas pagasta mājas lapā: www.jaun-
piebalga.lv, bet ar Akreditācijas komisijas atzinumu varat ie-
pazīties Kultūras ministrijas mājas lapā:www.km.gov.lv).

NĀKOTNE ARĪ TAVĀ BIBLIOTĒKĀ
2. „Trešais tēva dēls” – 

informatīva kampaņa par publisko bibliotēku attīstības 
projektu 

„Nākotne ir sākusies!”– ar šiem 
vārdiem sākas reklāma, kuru pēdējā 
laikā bieži dzirdat gan radio, gan tele-
vīzijā. Tā ir informatīva kampaņa par 
vērienīgo Latvijas publisko bibliotē-
ku attīstības projektu, kas aptver 874 
Latvijas pašvaldību bibliotēkas. Lai 
tā nepārvērstos tikai skaļu un poētis-
ku lozungu virknējumā, vēlos mūsu 

pagasta iedzīvotājiem paust skaidrību par konkrētām lietām, 
kas plānotas bibliotēkās un paredzētas tieši iedzīvotāju izman-
tošanai. 

Ja savulaik lauku bibliotēkas tika pielīdzinātas „trešajam 
tēva dēlam” –  uzskatītas par samērā vāji attīstītām kultūras un 
informācijas iestādēm ar novecojušiem un nolietotiem grāma-
tu krājumiem, izvietotas vecās ēkās, ar minimālu fi nansējumu, 
tad šobrīd šis stereotips tiek lauzts ar ideju, ka trešais tēva dēls 
atmodinās dzīvību stikla kalnā un atnesīs karaļvalstij gaismu. 
Šī ideja iedzīvināta jaunā, vērienīgā bibliotēku attīstības pro-
jektā, kura īstenošanā sadarbojas LR Kultūras ministrija, v/a 
„Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) un Bila & Melindas 
Geitsu fonds (BMGF). 

Pagājušā gada novembrī BMGF Latvijai piešķīra 16,2 mil-
jonus ASV dolāru (8,3 miljonus latu) informācijas tehnoloģi-
ju attīstībai pašvaldību publiskajās bibliotēkās, bet kompānija 
“Microsoft”- ziedoja programmatūru 7,9 ASV dolāru (3,6 mil-
jonus latu) vērtībā. 

Jau šobrīd publiskajās bibliotēkās, arī Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkā (JPB), ir ierīkots ātrgaitas bezvadu internets un 
garantēta interneta lietošana bez maksas. Tas nozīmē, ka 
ikviens ar savu portatīvo datoru, kas aprīkots ar wirwless ne-
twork connection karti un konfi gurēts bezvadu interneta tīkla 
pieslēgumam, var izmantot bezvadu interneta iespējas ne tikai 
bibliotēkā, bet pat ārpus tās– signāla uztveršanas robežās (~ 
50-100 m rādiusā). 

Drīzumā visām publiskajām bibliotēkām tiks piegādāti jauni 
datori ar Windows Vista programmatūru un multifunkcio-
nālās iekārtas. JPB būs pieci datori lietotājiem uz šobrīd vēl 
tukšajiem datorgaldiem. Tie būs aprīkoti ar viedkartes (perso-
nas identifi kācijas kartes) lasītāju, lai nodrošinātu elektroniskā 
paraksta pakalpojumu. 

Ieviestie un paredzamie jauninājumi nozīmē arī to, ka pa-
šiem bibliotekāriem ir daudz jāmācās, lai bibliotēkas patiesi 
kļūtu par moderniem informāciju centriem un to darbinieki 
varētu apmācīt arī lietotājus. Tāpēc šī vērienīgā projekta ie-
tvaros visā valstī notiek bibliotekāru apmācība. 

JPB lasītāji var būt priecīgi, ka kursu dēļ bibliotēka netiek 
nedēļām ilgi slēgta,  jo esam vairāki darbinieki un uz mācībām 
nebraucam vienlaicīgi.

Projekta mērķis ir arī veicināt informācijas ieguves iemaņas, 
piedāvājot ar atlaidēm izmantot maksas datu bāzes. 
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Šobrīd JPB interneta izmantotāju lielākā daļa ir bērni un 
jaunieši, kuru darbības interneta vidē lielākoties aprobežojas 
ar draugiem.lv apmeklēšanu un datorspēlēm. Cerams, ka tu-
vākajā nākotnē internetā „ielauzīsies” arī pārējie iedzīvotāji, 
lai kārtotu dažādas lietišķās formalitātes, veiktu maksājumus, 
atrastu nepieciešamās uzziņas un informāciju.

Nāciet arī jūs, būsiet laipni gaidīti!

3. Jauna bibliotēku programma
 Šogad „Valsts vienotā bibliotēku sistēma” (VVBIS) pro-

jekta ietvaros v/a KIS no valsts budžeta daudzām Latvijas 
bibliotēkām (Cēsu rajonā- 22) 2 tūkstošu latu vērtībā piešķir 
jauno bibliotēku programmu ALISE 4i, kas bibliotekāriem 
nodrošinās iespēju attālināti (ar interneta starpniecību) ievadīt 
datus par savu bibliotēkas krājumu Cēsu rajona elektroniskajā 
kopkatalogā, elektroniski reģistrēt lasītājus un tos apkalpot, kā 
arī veidot statistikas atskaites. 

Šī projekta ietvaros saņemsim arī svītrkodu skenerus, kas 
nodrošinās kvalitatīvu un ērtu lasītāju apkalpošanu un nākotnē 
arī vienkāršāku grāmatu u.c. dokumentu inventarizāciju.

Automatizētā grāmatu izsniegšana un saņemšana uzlabos 
bibliotekāru iespējas pārvaldīt krājumu un informēt lasītājus 
par interesējošo grāmatu nodošanas termiņu. Jāpiebilst, ka tas 
būs jāievēro, citādi nāksies maksāt soda naudas.

Savukārt reģistrētajiem bibliotēku lasītājiem būs vienotā la-
sītāju karte, jo būs izveidota  Cēsu rajona vienotā lasītāju datu 
bāze. Tas nozīmē, ka lasītāji droši varēs doties uz citām bib-
liotēkām, ja tas viņiem būs izdevīgāk, vai arī tad, ja mūsu bib-
liotēkā neatradīsies vajadzīgais izdevums. Tāpat kā līdz šim, 
būs iespēja vajadzīgo izdevumu no citas bibliotēkas krājuma 
saņemt tajā bibliotēkā, kas atrodas tuvāk dzīves vietai.

Izmantojot piešķirto lasītāja identifi kācijas numuru un paro-
li, interneta vidē varēs veikt grāmatu rezervēšanu un pa-
sūtīšanu pat no savām mājām, mācību un darba vietām u.c. 
Bibliotēku lasītāji kopkatalogā varēs pārliecināties, vai viņu 
interesējošais izdevums atrodas bibliotēkas plauktā vai ir iz-
sniegts kādam citam lasītājam uz mājām.

Tas viss veicinās sadarbību starp rajona bibliotēkām, īpaši 
ar Zosēnu pagasta bibliotēku, kura, cerams, būs Jaunpiebalgas 
novadā.

4. Jaunumi JPB krājumā
2008.gadā JPB ir abonēti šādi preses izdevumi: Druva, 

Apelsīns, Auto, Avene, Cosmopolitan, Dari Pats, Ezis, Ieva, 
Ilustrētā Zinātne, Kapitāls, Karogs, Klubs, Latvijas Ekono-
mists, Mans Mazais, MMD, Mūsmājas, POPCORN, Praktis-
kais Latvietis, Puff, Rokdarbu Vācelīte, Saldā Dzīve, Santa, 
Sieviete, Sīrups, Spicā Avīze, Sporta Avīze, Una, Vakara Ziņas, 
Veselība, Vides Vēstis, Zīlīte, Zintnieks. Bez šiem preses izde-
vumiem jums ir pieejami arī dāvinātie žurnāli Māja & Dārzs 
un Jaunā Gaita, kā arī Bilance un Latvijas Avīze.

Jaunās grāmatas
2008. gada pirmajos divos mēnešos bibliotēkai ir dāvinātas 

un par budžeta līdzekļiem iegādātas jaunas grāmatas dažā-
dām gaumēm. 

Nozaru literatūrā:
I.Bauere Vecpiebalga. Ieraudzīt, iepazīt, izjust; 

S.Konovalovs Grāmata, kas ārstē: sieviešu slimības; Peks 
M. Skots. Nepazīstamais ceļš: Mīlestības, tradicionālo vēr-
tību un garīgās izaugsmes jaunā psiholoģija; N.V.Pīls Pozi-

tīvās domāšanas spēks; Fr.Karlgrēns Valdorfa pedagoģija; 
K.Krustkalns Likteņa nolemtie; L.Neimane Kā ar baudu 
kļūt slaidai; Lama O. Nidāls Par lietu dabu: laikmetīgs ie-
vads Budas mācībā; M.Ņūtons Dvēseļu ceļojums: Dzīve starp 
dzīvēm; Osho. Intuīcija: ārpus loģikas esošās zināšanas; Ap-
ziņa; Dž.Silvers Numeroloģija: skaitļu maģija un mistika; 
S.Vronskis Astroloģija: Planētas un profesijas.

Ar ievērojamu cilvēku dzīvi un daiļradi varat iepazīties šā-
dos izdevumos:

I.Akuratere Manai tautai; I.Čaklā …bet- debesīs iesiets 
mezgls; N.Ikstena Esamība ar Regīnu; A.Mille Te un cita-
delē: Jānis Peters: tumšsarkanā; A.Skurbe Andris Kolbergs; 
M.Šneidere Harijs Liepiņš.

Romāni:
Dž.Vintersone Ierakstīts tevī; L.Angere Skaistie meli; 

D.Baldači Kamieļu klubs; Kolekcionāri; Pēdējais varonis; 
L.Begšeiva Glamour; A.Dziļums  Gaišie logi; E.Ermansons 
Egīls. Gaisma no vakariem; Dž.Fainders Ķīlnieks; S.E.Filipsa 
Medusmēnesis; A.Goudža Zaļākā puse; A.Holta Lupatu 
lelle; D.Kuncs Otrais; N.Livingstone Mūsu sapņu zeme; 
R.Missūne Mīl, nemīl, mīl; D. Morels Maitasputns; Uguns 
derība; M.Nīlsena 4 sirdis un kafi ja ar pienu; D. di Morjē 
Īsu brīdi mīlestība priecē; St.Vaits Atriebība; N.Evanss Vil-
ku lokā;L.Marklunda Sprādzieni; M.Palmers Pacients

Sk.Kaldupes krājumā Vīgriezes ir apkopoti jaunākie un 
skaistākie rakstnieces mīlestības dzejoļi.

Bērniem un jauniešiem ir adresētas šādas grāmatas:
Mani zobiņi; Uz ielas; Mēs no Rīgas budēlīši: folkloras 

kopas “Budēļi” tematiskās programmas; M.Putniņš Mežonī-
gie pīrāgi un pildītie pipari;

Roulinga Dž. K. Harijs Poters un nāves dāvesti; Ž.Vilsone 
Projekts “Lotija”.

B.Logina, JPB vadītāja 



8

Skola

Latviešu valodas olimpiādē Cēsīs vidusskolēniem  piedalī-
jās Lāsma Šmite (10.kl.) – sk. J. Glāzere, Liene Šakina (11.kl.) 
ieguva 2.vietu (sk. Z. Althabere).

 Reģionālā vēstures olimpiādē Vecpiebalgā (sk. I. Elksne) 
piedalījās 12. klases skolēni - Nora Cābe, Madara Ontužāne, 
Ilgvalds Ivanovs, kā arī Daumants Lūsa (9.a kl.), Krišs Spal-
viņš (9.b kl.).

Rajona vēstures olimpiādē Cēsīs (sk. I. Elksne) piedalījās 
Ilgvalds Ivanovs (12. kl), Krišs Spalviņš (9.b kl.). 

Matemātikas olimpiādē Cēsīs (sk. I. Bērziņa, R. Jaksta) 
piedalījās Andris Podiņš (5.a kl.), Alise Smilga (5.b kl.), Jānis 
Podiņš (7.a kl.).  

Rajona ģeogrāfi jas olimpiādē Cēsīs vidusskolēniem (sk. 
R. Gansone) piedalījās Ieva Kazāka (11.kl.).

Cēsu rajona krievu valodas olimpiādē Cēsīs 8. – 9. kl. (sk. 
I. Balode) piedalījās Alise Apsīte (8.b kl.), Lāsma Tinkuse (8.b 
kl.), Matīss Elksnis (8.b kl.)  

Cēsu rajona olimpiādē mājturībā (sk. M. Apsīte) piedalī-
jās Aiga Āboliņa (7.b kl.), Ketija Osīte (7.b kl.).

Basketbola sacensībās Cēsīs „B „ grupā (sk. S. Vlodare) 
- Lāsma Alksnīte (8.b kl.), Krista Krūmiņa (8.b kl.), Anna 
Petkēviča (7.b kl.), Sintija Posse (8.b kl.), Līga Alksnīte (7.b 
kl.), Elīna Seržāne (7.b kl.), Natālija Jankovska (8.b kl.), Alise 
Apsīte (8.b kl.), Līna Stolere (7.a kl.) Andra Pētersone (6.kl.) 
ieguva – 1. vietu. 

Dejotāji Gulbenē sadancošanā (sk. L. Skutāne, D.Alksnīte) 
Līna Stolere (7.a kl.), Agnese Smilga (7.b kl.), Ketija Osīte 
(7.b kl.), Līna Kurzemniece (6. kl.), Juta Pūpola (6.kl.), Andra 
Pētersone (6.kl.), Kristīne Seržāne (6.kl.), Kristiāna Skoboļeva 
(6. kl.), Andrejs Krišjānis (7.b kl.), Rūdolfs Kalniņš (7.b kl.), 
Edijs Jakobijs (6.kl.), Edgars Jakobijs (7.b kl.), Edgars Pēter-
sons (7.b kl.), Kristaps Tišanovs (7.a kl.), Aivis Sietiņš (7.b 
kl.), Ivo Žuravļovs (6.kl.) – ieguva 1. vietu un 3. vietu.

Latvijas čempionātā distanču slēpošanā Alūksnē (sk.V. Skrebelis)
N.p.k. Vārds, uzvārds Klase Rezultāts Piezīmes
1. Sandis Grīnbergs 5.a    8.v.
2. Viesturs Eglītis 6.    6.v.
3. Krista Krūmiņa 8.b    1.v. Sporta skola
4. Daumants Lūsa 9.a    6.v.
5. Mārtiņš Smilgins 9.a   7.v.

Jauno vides pētnieku konkursā Cēsīs (sk. A. Ratiņš) Zelda 
Althabere (9.b kl.) ieguva 2. vietu.

Jaunrades deju konkursā „Mēs un deja” (sk. L. Skutāne, 
D.Alksnīte) piedalījās Zane Alksnīte (8.a kl.), Sabīne Rubene 
(8.a kl.), Madara Kārkliņa (9.b kl.), Liene Alksnīte (9.b kl.), 
Zane Dzerkale (9.b kl.), Vendija Rozenblate (7.a kl.), Madara 
Grīvāne (9.b kl.), Agnese Vietniece (8.b kl.).  

Vizuālās mākslas olimpiādē Cēsīs (sk. B. Kalniņa) piedalī-
jās Evita Rusova (11. kl.), Rūdolfs Kalniņš (7.b kl.) ieguva at-
zinību, Lāsma Alksnīte (8.b kl.) - 3. vietu, Alise Apsīte (8.b kl.) 
– atzinību, Sintija Posse (8.b kl.)- atzinību, Natālija Jankovska 
(8.b kl.) – atzinību, Agita Radziņa (11. kl.) - 3. vietu. 

K. Skalbes pasaku konkursā (sk. J. Glāzere) piedalījās 
Mārcis Arahovskis (5.a kl.), Aiga Āboliņa (7.a kl.). 

Tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas” novadā un valstī 
( sk. M. Vīksna) izcili piedalījās Sabīne Rubene (8.a kl.), Zane 
Alksnīte (8.a kl.), Lauma Makare (7.a kl.).

 Ziņas sagatavoja Arnis Ratiņš

SKOLAS ZIŅAS
Projekta grupa : Liene Lorence, Ieva Lorence, Liene Misiņa, 

Nora Cābe, Kaspars Stauvers, Kitija Stauvere, Evija Bērziņa, 
Inga Grīnberga, Elīza Rubene – sagatavoja un novadīja kon-
kursus – „Superpuika”, „Supermeitene” un „Laimīgais pāris”.

„Laimīgais pāris” notika Valentīndienā, 14.februārī, vidus-
skolā. Konkursā piedalījās:

8.a klase – Kristīne Pacēviča, Anrijs Makars,
9.a klase – Elīza Rubene, Intars Ozols,
10.klase – Kristīne Akimova, Sandris Rubenis,
11.klase – Dace Žukova, Renārs Tenisons,
12.klase – Vineta Misiņa, Pēteris Klapars.
Pārbaudījumi bija dažādi:
 – mīļvārdiņu un dzejoļu konkurss,
 – galda klāšana un dekoru veidošana,
 – zēni frizēja meitenes,
 – meitenes sēja kaklasaiti,
 – noformēja un dāvināja viens otram dāvanas.
Laimīgais pāris:
 1. pāris: Kristīne Akimova,
  Sandris Rubenis.
 2. pāris: Kristīne Pacēviča,
  Anrijs Makars.
 3. pāris: Vineta Misiņa,
   Pēteris Klapars.
Skatītāju simpātijas izpelnījās – Dace Žukova un Renārs Te-

nisons.
Paldies Marutai Līviņai par ļoti jaukām balvām!
Paldies skolotājiem, konsultantiem, projektu grupai un da-

lībniekiem!
  Projektu grupas vadītāja L. Lorence

Konkurss – projekts
„Laimīgais pāris”

Pussimts Latvijas līderu dodas uz skolām, lai uz vienu 
stundu kļūtu par skolotājiem!

Jaunpiebalgas vidusskolā stundas jau pasniedza 8. februārī 
vai nu bijušie absolventi, vai sabiedrībā pazīstami cilvēki, vai 
– skolēnu ierosināti. Par to jau rakstīts vairākkārt. Šoreiz par 
akciju “Iespējamā misija”–  akcija no 18. līdz 22. februārim, 
kuras laikā devās interesanti cilvēki uz dažādām skolām visā 
Latvijā, lai uz vienu stundu kļūtu pa skolotājiem un pasniegtu 

Metodes līdzīgas, bet mēŗki citi..
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mācību stundu savā specialitātē. Viņu vidū – prezidents Val-
dis Zatlers, premjers Ivars Godmanis, izglītības un zinātnes 
ministre Tatjana Koķe, laikraksta „Diena“ galvenā redaktore 
Sarmīte Ēlerte, rakstniece Māra Zālīte, politiķis Artis Pabriks, 
žurnālists Jānis Domburs, mūziķis Intars Busulis, aktrise Bai-

ba Broka, komponists Ēriks Ešenvalds, mūziķis Mārtiņš Frei-
manis, TV seja Baiba Sipeniece-Gavare, kinorežisors Aigars 
Grauba, Lattelecom mārketinga direktore Inese Kalveite, Han-
sabankas vadītājs Māris Avotiņš un daudzi citi. 

Jaunpiebalgas vidusskolā viesojās aktrise Guna Zariņa. 
Pasniedza 11. klasei stundu – aktiermāksla. Skolēni bija sa-
jūsmināti, neskatoties uz to, ka stundā klāt bija preses pārstāv-
ji. Fotoaparāti zibsnīja vienā laidā, bet skolēni tēloja dažādas 
etīdes – gan šuva pogu, gan bija jātēlo, ka salst, mācījās smie-
ties, attēloja ļoti  steidzīgus, dusmīgus… 

Akcijai līdzi sekot un uzzināt, kā tās dalībniekiem veicies, 
iejūtoties skolotāju lomā, kādi ir viņu iespaidi par skolām un 
skolēnu vērtējums par viņu pasniegtajām stundām, varēs lasīt 
portālā www.diena.lv un mājas lapā www.iesjamamisija.lv

Ar fotoaģentūras f64 laipnu atbalstu katru dienu jau pieejama 
fotoreportāža no iepriekšējā dienā notikušajām stundām. Foto-
attēlus visi interesenti bez paroles var aplūkot un lejupnolādēt 
mājas lapā http://foto.f64.lv. Masu mediji aicināti izmantot šos 
fotomateriālus, norādot atsauci uz fotoaģentūru f64. 

Akcijas mērķis – atgādināt par skolotāja profesijas lielo no-
zīmi un aicināt jauniešus kļūt par skolotājiem, tā veidojot pozi-
tīvas pārmaiņas izglītības sistēmā. Vai mūsu skola pieteiksies 
un iesaistīsies šajā projektā, vēl nav zināms.

V. Johansone

“Mana mīļākā vieta ir manas mājas. Manās mājās tāpat kā 
visur valda gan prieks, gan bēdas. Manai mājai ir divi stāvi. 
Blakus manai mājai ir kūts un šķūnis, un vieta, kur labi pava-
dīt laiku. Manā mājā dzīvo septiņi cilvēki. Pie mājas ir daudz 
koku. Man patīk dzīvot savā mājā, un tā ir mana mīļākā vieta 
pasaulē.”

Edijs Jakobijs
******************

“Mana mīļākā vieta ir sporta zāle. Tur var sportot arī pēc 
stundām. Tur var arī spēlēt volejbolu, basketbolu, futbolu, tau-
tas bumbu.Vislabāk sporta zālē man patīk, ka var draudzīgi 
spēlēt futbolu draugu lokā. Labi ir arī spēlēt volejbolu, tikai 
pēc tādas spēlēšanas drausmīgi sāp rokas.

Man ar saviem draugiem patīk dzīt jokus, spēlējot futbolu. 
Mēs esam tik daudz reizes nosmējušies par saviem jokiem, ka 
lāgā vairs pat bumbu uzspert nevarējām. Piemēram, ceturtdien, 
mēs nospēlējām 2 stundas futbolu un baigi izsmējāmies...”

Justs Vīķelis
***************

Tavā pagastā noteikti ir kāda vieta, kas tev sevišķi mīļa...
“Man ļoti mīļa ir Gaujmala Melnbāržos, jo tur var atpūsties, 

un vasarās mēs tur cepam desiņas, ejam peldēties un arī sau-
ļojamies.

Tā vieta ir ļoti iecienīta tāpēc, ka tur Gauja nav īpaši dziļa, 
tur var mācīties peldēt mazie bērni. Mēs tur ar draugiem ejam 
katru vasaru. Uz Gaujmalu iet arī veci cilvēki. Es tur peldēties 
eju jau no bērnības. Kad biju mazāka, tad mēs tur gājām ar 
vecākiem, bet tagad ne vienmēr.

Ir arī bijušas tādas reizes, kad mēs tur guļam teltīs. Un tā kā 
man visvairāk patīk Gauja, tad mēs arī braucam pa upi ar lai-
vām. Tā es arī esmu iemīļojusi šo jauko vietu – Gaujmalu.”

Kristiāna Skoboļeva
******************

“Man Jaunpiebalgā patīk manas mājas apkārtne. Tā ir diez-
gan mierīga un atrodas nevis centrā, bet gan Jaunpiebalgas no-
malē. Labi ir tas, ka mana māja ir tuvu skolai. Apkārtnē ir arī 
Gauja un pa kādam strautiņam. Apkārtnes cilvēki ir laipni un 
smaidīgi.”

Karīna Astašova
**********************
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“Mana mīļākā vieta ir mājas, jo tur ir mana ģimene un manas 
mīļākās lietas. Jaunpiebalgā man nav citas mīļākas vietas, jo 
tajās ir kaut kas, kas patīk un kaut kas nepatīk, tādēļ manas 
mājas man ir vismīļākās, nevis kāda cita vieta. Mājās man ir 
viss, ko vajag, citur tā nav. Es dzīvoju pie vecāsmammas, tur 
man ar māsu ir sava istaba. Tā ir ļoti jauka, man vismaz tā 
liekas. Varbūt ar laiku būs cita mīļākā vieta, bet pagaidām tās 
ir manas mājas. Varētu būt, ka arī mūsu māja manai māsai ir 
mīļa, bet varbūt - nē. Varbūt tas ir bērnudārzs, jo tur viņai ir 
daudz rotaļlietu un meiteņu, ar kurām spēlēties.”

Līna Kurzemniece
*********************

“Mēs dzīvojam 10 km no centra – Jēcos. Šī vieta skaitās kā 
nomale. Ir vairākas mājas, bet nav veikalu. Tuvumā tek Gauja, 
apkārt ir daudz mežu. Sievas ir diezgan čaklas, dažiem vīriem 
gan patīk paslinkot un iedzert. Pārsvarā visi ir nodarbināti un 
strādā. Man šeit patīk, un tās ir manas mājas.”

Sigita Razminoviča
************************

“Mana mīļākā vieta ir mans pagalms, kurā es katru dienu 
dzīvojos, bet tas gan vairāk ir vasarā. Ziemā es retāk eju pa-
galmā, jo tad mani interesē kalni. Mūsu mājas  pagalms man 
ļoti patīk. Tas ir krāšņs, tur ir šūpoles, smilšu kaste, riepas, pār 
kurām var lēkt, skaisti ievu krūmi, ceriņi un zaļa zālīte. Tā ir tik 
mīksta, ka pat nesāp, ja nokrīti. Tāds ir mans pagalms.”

Jana Kiščenko
************************

“Manuprāt, tās ir Ķūģu mājas. Visi cilvēki, kas šeit dzīvo, 
ir strādīgi un kārtīgi. Viņi ļoti daudz rūpējas par savu māju un 
pagastu.”

Roma Kvecko
***************************

“Man sevišķi mīļš ir Jaunpiebalgas centrs, jo šeit ir daudz 
veikalu. Vēl Jaunpiebalgā tuvu skolai ir parks. Un mēs pēc 
stundām varam iet uz parku.”

Viktorija Vietniece 
***************************

“Man sevišķi mīļa vieta ir mājas. Man mājas ir sevišķi mīļa 
vieta, jo tur es pavadu ļoti daudz laika. Mājās es mācos, atpū-
šos, veicu dažādus darbiņus un daru daudz ko citu. Tur dzīvo 
mani ģimenes locekļi. Īsāk sakot, tā ir vieta, kur jūtos vienkārši 
labi, tā ir vieta, kur es varu būt kopā ar ģimeni.

Mājās mēs veicam dažādus darbiņus.Tas viss ir tik ierasta 
lieta, ka esmu ļoti pie tā pieradusi. Mājās darbu vienmēr ir 
daudz, un mājas ir un paliks sevišķi mīļa vieta.”

Lelde Putniņa
************************

“Man ir ļoti daudz mīļu vietu Jaunpiebalgā. Piemēram, pa-
gasta padome jeb, tā saucamais, pasts. Kultūras nams, estrāde, 
daži veikali, tuvinieku mājvietas Jaunpiebalgā. Pastāstīšu sī-
kāk par estrādi un kultūras nemu, kas man arī ļoti patīk manā 
pagastā. Estrādi mēdz saukt arī par “Tacēm”. Šīs vietas izvēlē-
jos, jo tieši tur notiek dažādi interesanti, atraktīvi, jautri pasā-
kumi. Uzskaitīšu dažus - bērnu disenītes, teātri, Jaunpiebalgas 
sumināšanas svētki, kā arī iedzīvotāju pagodināšana, popielas, 
“Piebalgas balsis” un vēl visvisādi uzjautrinoši pasākumi. Es-
trādē notiek dažādas stafetes (parasti vasarās), bērnu atrakciju 
diena, “Satiksimies Piebalgā!” un “Izvēlies Piebalgu!” 

Vēl es vēlos pieminēt patīkamāko veikalu Piebalgā. Pēc 
manām domām, tas ir lielveikals ML, tur ir vislielākā izvēle. 
Vispār jau mūsu skaistajā Jaunpiebalgā ir daudz skaistu vietu, 
visas pat nevar aprakstīt. Un tā īsti vienu interesantāko vietu ir 
grūti izvēlēties.”

Laura Lēģere
***************************

“Pie Gaujas ir laba peldvieta. Vasarā tur var peldēties, un 
zēni dažkārt ir uzcēluši laipu. Pie Gaujas ir bluķi, uz kuriem 
var uzkāpt un pavērot apkārtni. Gaujas malā ir ugunskura vie-
ta, kur var cept desiņas. Pašā Gaujā ir liels akmens. Kalnā, kas 
ir pie Gaujas, iekārtoti pat krēsli, kur var apsēsties, un uguns-
kura vieta tur arī ir. Tā ir mana mīļākā vieta Jaunpiebalgā.” 

Vika Postolati

6. klases skolēnu pārdomas apkopoja 
skolotāja Zane Althabere

Ar braucienu uz Turciju 10.-17. 
februārī aizsākās Comenius projekta 
„Tradicionālās mākslas tehnikas” otrā 
gada triju valstu Turcijas, Polijas, Lat-
vijas trīs skolu savstarpējās pieredzes 
apmaiņa, ciemojoties sadarbības part-
neru zemēs un skolās. Mūsu mūzikas 
un mākslas skolu pārstāvēja audzēk-
nes Sabīne Rubene un Evita Rusova, 
kā arī skolotāji – Sandra Strēle, Zanda 
Liedskalniņa, Dace Mačukāne, Artis 
Beķeris. 

„Šogad projekta ietvaros pētījām, 
kā latviešu tautas tradicionālās māks-
las nozarēs keramikā, tekstilā, me-
tālizstrādājumos parādās grafi skās 
zīmes– simboli – SAULE, SAULES 
KOKS; UGUNS, UGUNSKRUSTS; 
ŪDENS; ZVAIGZNE, AUSEKLĪTIS. 
Uz Turciju devāmies atvērti meklē-

C O M E N I U S   T U R C I J Ā  –  M E R H A B A ,  T U R K I Y E !C O M E N I U S   T U R C I J Ā  –  M E R H A B A ,  T U R K I Y E !
jumiem tieši piedzīvot un savākt materiālu 
par šo zīmju esamību viņu lietišķās mākslas 
izstrādājumos, sadzīves priekšmetos, tekstil-
darinājumos, arhitektūras detaļās,” skaidro 
mākslas skolotāja Sandra. „Esmu priecīga 
par redzēto un bagātīgi iegūto informāciju. 
Mēs redzējām, ka turku senajā kultūrā, kuras 
liecības saglabājušās līdz pat mūsdienām, uz-
rādās tieši tās pašas zīmes, kuras mēs uzska-
tām par savām. Tās iezīmē  kādas vienkāršas, 
spēcīgas, kopējas lietas uz zemes dzīvojo-
šiem cilvēkiem. Tās rāda, ka esam iekļauti 
kādā visaptverošā spēcīgā pasaules kārtībā, 
kuras neievērošana rada šodienas pasaules 
problēmas – harmonijas trūkumu, materiālās 
pasaules varu, neiecietību vienam pret otru, 
agresiju. Bija jauki satikt cilvēkus tik tālu no 
mājām, kuri arī gatavi ar savu darbību veidot 
pasauli labāku. Tāpēc ir vērts atpazīt un celt 
godā tās lietas, kas vēsta par sakārtotu pasau-



11

li, kurā kā galvenās vērtības ir mīlestība, skaistums, gudrība 
un spēks.”

Lielākā daļa mūsu grupas Turcijā bija pirmoreiz, lai gan turku 
draugi bija jau iepazīti, ciemojoties gan Polijā, gan pie mums 
Latvijā un Jaunpiebalgā. Tomēr Stambula bija atklājums mums 
visiem. Stāsta skolotāja Zanda, kurai šī bija pirmā iepazīšanās 
ar austrumu zemi: „Lai gan Stambula mūs sagaidīja ar lietu, 
tas nemazināja 12 miljonu iedzīvotāju pilsētas skaistumu. Īsta 
pasaules lielpilsēta, kur kontrasti starp seno un mūsdienīgo liek 
aizrauties elpai. 

Turku un islāma mākslas muzeja ekspozīcija milzīga - vairāk 
nekā 40000 eksponātu. Ļoti patika paklāju un kaligrāfi jas ko-
lekcija. Muzejs valstī ir īpaši slavens ar savu paklāju kolekciju, 
tās senākie eksponāti ir no 13. gadsimta. Islama mākslā liela 
nozīme ir kaligrāfi jai – mākslai skaisti rakstīt ( Jaunpiebalgā 
visi atpazīst Zandas prasmi pasakaini skaisti izveidot mūsu 
pašu alfabēta burtus – U.L.). Kaligrāfi jā galvenais uzdevums 
allaž ir bijis un ir Korāna – islama svēto rakstu – pārrakstīšana. 
Izsmalcināti, profesionāli, sarežģīti. 

Divas no Stambulas ievērojamākajām celtnēm – Zilā mo-
šeja un Sv. Sofi jas katedrāle – it kā lūkojas viena uz otru pāri 
parkam. Zilā mošeja ir viena no pasaules iespaidīgākajām re-
liģiskajām celtnēm. Savu nosaukumu guvusi to rotājošo fl īžu 
dēļ, kurās dominē zilā krāsa. Interesanti, ka, ieejot mošejā, jā-
novelk āra apavi, bet nožogojumā, kas atrodas lūgšanu zālē, 
drīkst uzturēties tikai vīrieši. Sv. Sofi jas katedrāle ir vairāk 
nekā 1400 gadus veca un ir viens no pasaules arhitektūras še-
devriem. Katedrāles interjers projektēts kā debesu atainojums 
zemes virsū. Īsti meistardarbi ir fi gurālās mozaīkas. Pats milzī-
gais kupols šobrīd tiek restaurēts. Kādreiz to no iekšpuses klāja 

zeltīta mozaīka, un tās krītošo gabaliņu radītās skaņas bija labi 
pazīstamas baznīcas apmeklētājiem 19.gs. restaurācijas darbu 
laikā. 2008. gada 10. februārī gan zelta lietus nelija...

Visā Turcijā pie mošejām slejas torņi - minareti. Piecreiz die-
nā no minaretu augstumos uzstādītiem skaļruņiem dzirdamas 
dziedošas muedzinu balsis, kas aicina ticīgos uz lūgšanu. 

Pēc 11 stundu brauciena ar autobusu esam Denizli pilsētā, 
kur dzīvo un strādā mūsu turku draugi, kur iepazīsimies ar 
turku mākslu, kultūru, tradīcijām, kuru veselu nedēļu sauksim 
par savām mājām. Interesanti, ka Denizli nosaukums, burtiski 
tulkojot, nozīmē „kā pie jūras”. Tas pilsētai dots daudzo avotu 
dēļ, no kuru ūdeņiem veidojas Likas upe.”

Un var sākties mūsu projekts pēc plāna un pilnas program-
mas. 

Darbnīcas. Zanda turpina: ”Stikla rotaslietu, sveču liešanu 
un dekoratīvu šķīvju izgatavošanas mākslu apguvām ar jauna, 
uzņēmīga un talantīga mākslinieku pāra palīdzību. No malas 
skatoties, viss likās tik viegli un veikli izdarāms, bet, kad roku 
iemēģinājām paši, – jā... Stikla krellīšu darbnīcā atskanēja da-
žādi izsaucieni: „Vai! Vai! Nu, kur tu tecēsi! Klausi, taču ! ( tas 
par karsto stikla masu, kura negribēja turēties uz stienīša). Urā, 
izdevās !” Darbs dara darītāju. Prieks par skaistajiem nieci-
ņiem   – atslēgu piekariņiem, auskariņiem, krellītēm, svecēm. 
Projekta noslēguma ceremonijā sapratām, ka šajā darbnīcā 
tapuši arī mūsu visu ļoti īpaši noformētie projekta sertifi kāti 
stiklā.”

Izstāde. „Svinīgā ceremonijā tika atklāta mūsu trīs projekta 
skolu izstāde. Tajā bija iespēja ieskatīties un salīdzināt kopīgo 
un atšķirīgo. Pārliecinājāmies, ka varam būt lepni par mūsu 
veikumu. Spilgti sevi parādīja Evita un Sabīne gan dziesmās, 
gan mūzikā, gan vizuālās mākslas darbos, gan pārliecinošā, 
teicamā angļu valodā. Mūsu skola šogad turpina aizsākto 
tēmu – ornaments kā dažādu tautu vienojošs elements. Or-
naments sniedz milzīgu tradicionālās kultūras informāciju. 
Zināms, ka tam ir gan rotājoša, gan sargājoša un droši vien 
vēl cita nozīme. Iepazīstot dažādas ornamenta zīmes un sali-
kumus latviešu un pasaules kultūrās, mēģinām tos izprast un 
pielietot. Iepazīšanās ar tradicionālās mākslas krāsu un formu 
valodu mums palīdz savas cilvēciskās pasaules veidošanā,” tā 
atkal Zanda. „Turcijā vēroju krāsas. Zeme ir latviski pelēka. 
Un pilna akmeņiem. Toties tekstilijas, lakati, apģērbi, paklāji ir 
spēcīgās, žilbinošās krāsās. Krāsas pauž nācijas temperamentu 
un gaumi. Man tagad ir iespēja salīdzināt un parādīt maniem 
latviešu sākumskolas bērniem kripatiņu no pasaules, pateico-
ties darbam projektā,” tā secina  Dace. Izstādes nosaukums 
bija „Trīs ūdens lāses”, kas simbolizēja trīs projekta skolu vei-
kumu, kā  rezultātā rodas avots, tad upe, tad jūra un nākotnē 
pat  vesels okeāns labestības, mīlestības, sapratnes caur mūsu 
kopīgo valodu MĀKSLU. Izstādi atklāja un apmeklēja Denizli 
(800000 iedzīvotāji) pārvaldes, izglītības, kultūras un biznesa 
prominences. 

Pamukkale – viens no turku lepnumiem. Saukta par „Kok-
vilnas pili”, pateicoties karsto avotu ūdeņiem, kas tek lejup pa 
nogāzēm, veido terases, kur no ūdens izgulsnējas kaļķakmens. 
Izskatās kā sniegs, bet nav... Baltie kaļķakmens slāņi atgādi-
na kaut ko majestātisku un greznu. Pēdējās kopīgajās vakari-
ņās sāļais putotais jogurts asociējās ar Pamukkali. Interesanti! 
Pamukkalē – vienā no populārākajām tūrisma vietām Turcijā 
un arī pasaulē – likās, ka laiks ir apstājies tajā tālajā senatnē, 
kad Turcijā valdīja imperatori. Šajā vietā vienlaicīgi var izjust 
karstos avotus, Romas amfi teātri, Grieķijas arkas un vēl līdz 
šim neredzētus akmens un klinšu veidojumus. Esot šajā vietā, 
pārņem miers un klusums. (Evita.)

 Runā, ka šeit peldējusies pati Afrodīte... Samērā labi sagla-
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bājies ap 200.g.p.m.ē. būvētais Hēropoles teātris, kurā vienlai-
cīgi varēja būt ~ 20000 skatītāju. Teātris, seno celtņu drupas, 
bezgalīgais plašums un kalni tālumā fascinē un ļauj pasapņot 
par senās pilsētas kādreizējo uzplaukumu un varenumu. (Zan-
da.) Nebeidzam brīnīties par cilvēka spējām, prasmēm, spēku 
un izturību tālajā senatnē bez šodienas zinātnes un tehnikas 
līmeņa. Neviļus domas aizklīst fi lozofi skās pārdomās par cil-
vēka esību. (Dace.) Dacei šī ir pirmā reize tik krietni tālu aiz 
Latvijas robežām. „ Iespaidu daudz. Turcija liela, plaša, ar lielu 

iedzīvotāju blīvumu. Sākotnēji likās, ka valstī dzīvo tikai vīrie-
ši, jo veikalos, kafejnīcās, apkalpojošajā sfērā reti var ieraudzīt 
sievietes. Tāda ir turku dzīves izpratne – vīrietis rūpējas par 
materiālām vērtībām, ģimenes uzturēšanu, bet sievietei – mājas 
solis, bērnu audzināšana, ģimenes pavards. Vēl viens no pār-
steigumiem – ātrais, temperamentīgais turku braukšanas stils. 
Pilsētā ieskatos spidometrā – 93 km/h. Taču auto sadursmju 
maz. Izskaidrojums? Turki tikpat kā nelieto alkoholu. Toties 

dominē smēķēšana, pat neskatoties uz paredzētajiem sodiem.” 
Sabīne un Evita dzīvoja turku ģimenēs, kas uzņēmās rūpes 

visas nedēļas garumā. Viņu radītā mājas atmosfēra lika justies 
kā starp savējiem. Pateicoties Evitas audžu ģimenei, meitenēm 
bija iespējas izjādei ar zirgu, Evitas bērnības iemīļotai nodar-
bei. Tas ceļojumam piešķīra nelielu sentimentālisma devu. 

Hennas nakts („līgaviņas” iespaidi). Projekta noslēguma pa-
sākumā pēc svinīgas sertifi kātu izsniegšanas, atvadu runām un 
svētku vakariņām nevarēju pat iedomāties, kādi pārbaudījumi 
man vēl priekšā. Ar saucienu „Surprise, surprise!” tiku aizrauta 
uz kādu telpu, kur četri roku pāri mani zibenīgi ietērpa turku 
sieviešu tautastērpā. Kad Bilgena (angļu valodas skolotāja) 
man lika galvā savu kāzu lakatu, sāku apjaust lietas nopietnī-
bu, par kuru nāca lieli smiekli! Es – līgava, pans Mačiks (poļu 
skolas direktors) – līgavainis. Skanot tradicionālajām turku 
dziesmām un veicot dažādus kāzu rituālus, tikām „saprecinā-
ti”. Un tad vēl dejas, kamēr slapja mugura! Turku draugi bija 
izdomājuši varenu izrādi! Šī vakara jautrība, smiekli, mūzika, 
dejas – nepārspējami!”

Lai arī pats projekta noslēgums izvērsās daudzu satraukuma 
mirkļu pilns, jo Turcijas sniegputeņa dēļ nokavējām lidmašīnu, 
arī tas sniedza jaunu, vērtīgu pieredzi un idejas turpmākajam 
darbam.

Nedēļa paskrēja ļoti ātri, lai gan ikdienā steigu nejutām. Pie-
trūks izcili garšīgo un interesanto turku ēdienu, „mūsu kalna”, 
kuru katru rītu sveicinājām un kura krāsu toņi un noskaņa mai-
nās pat pa stundām. Pietrūks poļu draudzīguma un turku vies-
mīlības. Bet jau aprīlī un jūnijā būs atkal jāpiedomā, cik reizes 
jādod bučas uz vaigiem poļiem, cik – turkiem!

Foto Artis Beķeris
 Pateicoties par darbu, sapratni un atsaucību–
  projekta vadītāja Ulla Logina

Šī mācību gada 1. semestrī mūsu vidusskolēnu grupa viesojās Tredegaras skolā  
Velsā. Abu skolu sadarbības veicinātājs ir Latvijas Goda konsuls Velsā Andris Tau-
riņš, kurš ar kundzi bija kopā ar mums pasākumos skolā un pašvaldībā Velsā. 

Kopā ar Tredegaras skolu esam iesnieguši jaunu Comenius valodu projektu 
2008./2009.m.g., cerot uz Eiropas Mūžizglītības programmas fi nansējumu. Tas 
dotu iespēju velsiešiem pabūt Latvijā un mūsu skolas veiksmīgākajiem vidusskolē-
niem vēlreiz apmeklēt Velsu.

Tā kā abas skolas sadarbojamies izglītības projektā, tad biju aicināta piedalīties  
Sv.Dāvida dienas svinībās Rīgā. Tie ir Velsas nacionālie svētki, kad Velsas karogs 
plīvo visā pasaulē. Šos svētkus Rīgā organizēja Lielbritānijas vēstniecība (vēst-
nieks R.Moon) un Lielbritānijas Tirdzniecības Kamera. 

Vides, enerģijas, ekonomikas un izglītības jomā Velsa piedzīvo nozīmīgu attīstību. 
Savā runā Latvijas Goda konsuls Velsā Andris Tauriņš atzīmēja Latvijas un Velsas 
sadarbību kultūras jomā ar koriem no Gulbenes un Daugavpils. Pozitīvai un rosinošai 
sadarbībai izglītības programmā viņš atzīmēja Jaunpiebalgas un Tredegaras vidus-
skolas, uzsverot, ka Jaunpiebalga viņam ir īpaši nozīmīga Latvijā kā dzimtā vieta. 

Velsas premjerministra R.Morgana uzrunā Sv.Dāvida dienā tika akcentēti Velsas 
sasniegumi. Gan Velsas Nacionālā bibliotēka, gan Velsas Nacionālais muzejs ga-
tavojas savai simtgadei. Abas šīs iestādes nepārtraukti attīstās, paplašina darbību 
un rāda savas unikālās kolekcijas apmeklētājiem no visas pasaules (arī mūsu skola 
2007.gada oktobrī apmeklēja šo interesanto, bagāto muzeju, kur pagātne iet roku 
rokā ar modernajām tehnoloģijām. Tas ir pieejams ikvienam bez maksas.). 

Svētā Dāvida dienas svinības Rīgā apkopoja labāko no Velsas kultūras, biznesa 
un kulināriem brīnumiem. Pateicos Andrim Tauriņam par iespēju pabūt kopā Velsas 
svētkos un domāt par kopīgo sadarbību.

 Ulla Logina, vidusskolas direktore

Svētki Velsai

Ziemas noskaņa. V. Dzinējas foto
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6. martā Cēsu izstāžu namā atklāja vizuālās mākslas izstā-
di „Manas mājas tavā azotē”. Pēc baltā sniega mirdzuma te 
valdīja koša krāsu pasaule. Ar muzikāliem priekšnesumiem, 
pantomīmu, tērpu demonstrējumiem tika atklāta izstāde. Cēsu 
bērnu un jauniešu centra direktore Dzidra Matusēviča pasnie-
dza pateicības un ziedus par piedalīšanos izstādē. Mūsu skola 
piedalījās jau otro gadu. Pērn četri darbi jau tika izvirzīti uz 
novadu un 2 – uz valsti. Darbus izstādīja Siguldas svētkos, un 
varējām piedalīties izstādes atklāšanā un jaukā pārgājienā pa 

‘‘Manas mājas tavā azotē”
(Par izstādes atklāšanu Cēsīs)

Siguldas un Gaujas Nacionālo parku. Paldies skolai, kas mūs 
atbalstīja ar materiāliem un transportu! Paldies dalībniekiem! 
Šogad piedalījāmies ar gleznojumiem uz zīda un šifona. Kopā 
18 darbiņi. Dalībnieki – Elizabete Kalniņa (5 gadi), Kristīne 
Ivulāne, Paula Ivulāne (5.b kl.), Guna Sūcīte, Lana Gavloviča, 
Vija Kazāka (5.a kl.), Līna Stolere, Andris Pelšs, Namejs Pau-
ga, Kristaps Bedeicis (7.a kl.), Anna Petkēviča (7.b kl.), Sandra 
Briede (8.b kl.), Linda Astašova, Jānis Keišs (8.a kl.), Sanita 
Ķēniņa, Katrīna Laukubriede, Inese Kustova (9.b kl.).

Skolotāja Baiba Kalniņa 

Aivars Ceplis Jaunp. Vilis Irša Jaunp.
Ziedonis Bratka Drusti Laimonis Balodis Jaunp.
Andis Avotiņš Jaunp. Valdis Bērzons Jaunp.
Pēteris Loze Jaunp. Atis Einšteins Jaunp.
Baiba Loze Jaunp. Ēriks Vietnieks Jaunp

Pēteris Vietnieks Jaunp. Andris Razminovičs Jaunp.

Barikāžu dalībnieki 
(sākums iepriekšējā numurā)

Paldies visiem, kuri ar savu zvanu papildināja informāciju 
par barikāžu dalībniekiem. Precizēsim šo sarakstu! Labprāt 
uzklausīšu jūsu zvanus arī turpmāk! 26615072

V. Johansone

Vēl
Ir tālu diena jau, man ejot,
lai sirds teic – tā vēl tikai vidū,
vēl jauniem rītiem ausmā mirgot.

Arvien kaut kas ir neuzspēts vēl,
vēl neapjausts, gan nesaprasts, kāds
noslēpums un vilinājums kvēl.

Lai vējputenim neizlūdzams,
vēl nenovīst un, salā stindzis,
kaut kur stīdz ziediņš neaizsniedzams.

Vēl pulsē stīga negurdama,
zeltstīga dienu klaidā aizskan,
kaut kur arvien tās melodija.

Kā saullēkts, valga smilga pļavā,
asns zaļais sniedzams – vien vēlētos
būt ceļa gaitā bezgalīgā-

starp noieto un nenoieto.
   Valentīna Dzinēja
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29. februāra vakarā priecēja gan tuvākus, gan tālākus Lizu-
ma pagasta iedzīvotājus un Lizuma vidusskolas skolotāju un 
audzēkņu draugus un atbalstītājus. Pasākumam dalībnieki ga-
tavojās visu mēnesi – meklēja dziesmas, izvēlējās partnerus, 
gādāja dziesmu pavadījumus, iestudēja priekšnesumus. Kā at-
zina paši skolotāji, nu audzēkņiem bija groži rokās – varēja iz-
rīkot skolotājus. Kāds vēl pamanījās steidzīgi nogādāt (gandrīz 
pret pašas gribu) vakara vadītāju pie zobārsta, citādi, kas zina, 
kurš vadītu pasākumu.

Šova sagatavošanās laikā valdīja savstarpēja sapratne, cieņa 
un uzticēšanās. Katrs priekšnesums tika īpaši sagatavots, pie-
aicinot instrumentālistus, dejotājus, teātra mākslinieces, fona 
dziedātājus (starp citu no Jaunpiebalgas). Šovā piedalījās devi-
ņi dueti. Priekšnesumus, atklāti komentējot, vērtēja žūrija, bet, 
lai neizjauktu patīkamo atmosfēru un neradītu nevajadzīgas in-
trigas, piešķirtos punktus paturēja slepenībā. Visiem bija patī-

kams pārsteigums, 
ieraugot uz ska-
tuves vidusskolas 
ģitāristu ansambli. 
Šiem jauniešiem 
labprāt piespēlēja 
kontrabasu jaunā 
skolotāja no Aus-
trijas - Judīte. Tā 
viņu sauc Lizumā. 
Judīte šovā arī 
dziedāja, apguvusi 
dziesmu precīzā 
latviešu valodā, ka 
viens otrs žūrijas 
loceklis nepama-
nīja akcentu. Zālē 
esošie līdzjutēji ar 
lielu interesi gai-
dīja parādāmies 
uz skatuves katru 
nākamo pāri. Daža 
skolotāja bija mai-
nījusi savu imidžu 

Šovs „Dziedi ar skolotāju”
un iejutusies tēlā tā, ka neatpazīt. Piemēram, šķelmīgais brūt-
gāns vai spriganais Čalis. 

Katrs dalībnieks saņēma īpašas nominācijas, atzinības rakstu, 
individuālās balvas. Visi dalībnieki saņēma vietējo uzņēmēju, 
zemnieku saimniecību, SEB Latvijas Unibankas balvas. Trīs 
dueti, kuriem bija vislielākais punktu skaits kopvērtējumā, 
saņēma īpašu nomināciju un dimanta, rubīna un smaragda at-
zinības rakstus. Pēc pasākuma notika kopīga fotografēšanās, 
lielā kūkas ēšana un debates, kas vēl nav rimušas. Lai līdzīgu 
pasākumu būtu vairāk, jo savstarpēja mīļuma nekad nevar būt 
par daudz! Tieši ar tādām sajūtām atceros šo pasākumu.

BJTS „Saule” vadītāja un šoreiz arī žūrijas locekle– 
Dzintra Rozentāle

„Spārni un vējš” skan lieliski.
Čalis gan ir baigais…Čalis gan ir baigais…

Viena tante teica…Viena tante teica…

Visi kopā.Visi kopā.
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Lieldienas ir  pavasara saul-
grieži, ko svin par godu pava-
sara un saules atnākšanai, kuros 
ar rituālām darbībām mēģina 
palīdzēt zemes atmodai un jau 
laikus nodrošināt zemes auglību 
un veicināt tās svētību. Kristīgo 
Lieldienu tradīcijas mūsdienās 
ir savijušās ar latviskajām. Kris-
tiešiem šis ir Kristus augšām-
celšanās laiks. Latviešu tradīci-

jās ienākušas tādas kristiešu tradīcijas kā Klusā nedēļa pirms 
Lieldienām, Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena, kas tiek saukta 
arī par Lielo Piektu. Tomēr šo tradīciju ievirze latviešiem nav 
aizgūta no kristiešiem, bet gan mantota: tā ir tautas maģisko 
priekšstatu izpausme, kas galvenokārt saistīta ar dažādiem ti-
cējumiem par laika pareģošanu, auglības nodrošināšanu, ve-
selību u.c.

Lielā Piekta, kā arī Zaļā ceturtdiena tautas apziņā saistīta 
galvenokārt ar burvju un raganu aktivizēšanās laiku.

Lielā piektdienā jāaizslēdz visas kūtis un klētis pa novaka-
rēm, jo tad raganas staigājot apkārt. (LTT: T. Dzintarkalns, 
Talsi.)

Zaļās ceturtdienas vakarā laumes staigā apkārt. Tad jaunām 
meitām un puišiem ir jāsargās, lai pastalas nepaliek nesasie-
tas, jo citādi laumes var tiem spēku atņemt...(LTT: F. Brīvzem-
nieks, 1881. VI, 203.)

Tomēr latviskajās Lieldienu tradīcijās kristietības elementu 
nav daudz. Seno Lieldienu tradīcijas, kas atspoguļo auglības 
rituālus un maģiskas darbības, saglabājušās maz. Lieldienas 
tika svinētas trīs dienas. Vēstures avoti liecina, ka līdz vidus-
laikiem Lieldienas svinētas veselu nedēļu, vēlāk ierobežotas 
līdz trim dienām.

Ai, bagāti Lieldiensvētki, 
Lieli olu gribētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas 
Zaga olas vistiņām. 
Pretēji Ziemassvētkiem, kas tiek daudzināti kā bagāti, Liel-

dienām ir nabadzības nokrāsa:
Gauši nāca, drīz pagāja 
Tā nabaga Lieldiena;
Ne māmiņa raušus cepa, 
Ne vistiņa olas dēja. 
Lieldienas ir arī laiks, kad latvieša klēts ir jau iztukšota, un 

laiks, kad sākas pavasara darbi, latvietim ir visnabagākais.
Lieldienu rītā ir agri jāceļas, lai redzētu, kā saulīte rotājas, 

un jāmazgājas tekošā ūdenī, kas tek pret sauli. Tas ir maģisks 
šķīstīšanās rituāls, kas palīdz iegūt možumu, gaišu prātu, vese-
lību un skaistumu.

Lai būtu skaists un čakls, tad Lieldienas rītā ar saules lēktu 
ir jāiet strautā mazgāties, kas tek no vakariem uz rītiem. (LTT: 
G. Pols, Bauska.)

Lejaskurzemē sastopama īpatna Lieldienu tradīcija, kas 
saukta par putnu dzīšanu. Simboliskā putnu dzīšana notikusi, 
lai putni to gadu neizēstu sējumu sēklas, kā arī, ar vārdu putni 
apzīmējot laumas un raganas, lai nesprāgtu lopi, lai no meža 
nenāktu vilki mājās.

Viena no raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām mūsdienās 
ir olu krāsošana un vārīšana. Tomēr tikai vienā tautasdziesmā 

Lieldienas tuvojas
atrodamas liecības par olu krāsošanu:

Pervēsim, māsiņas, 
Raibas oliņas, 
Šķiņķosim bāliņam 
Lieldienas rītā. 
To, cik sena ir olu krāsošana, pateikt nevar, taču pie senāka-

jām Lieldienu tradīcijām tā nepieder. Visparastākais un visbie-
žāk sastopamais olu krāsošanas veids bija vārīt tās sīpolu mi-
zās, tad olas ieguva zeltaini brūnganu krāsu. Tautas ticējumos 
minēti arī citi krāsošanas paņēmieni.

Ar bērza slotu pervē uz Lieldienām olas. (LTT: J. Banazis, 
Nīca.)

Ar olām Lieldienās saistītas daudz tradīciju un rotaļu. Meitas 
dod olas puišiem par šūpošanu, ar olām mainās, ar tām sitas. 
Ola ir saules simbols, ko jau no seniem laikiem uzskatījuši par 
stiprinājumu un maģisku līdzekli dzīvībai un auglībai, un arī 
dzīvnieku auglības iemiesojums. Pavasara saulgriežos it īpaši 
pastiprinās šis auglības spēks. Olas Lieldienās tiek arī ziedotas 
dievaiņiem, lai tie sargātu māju no burvjiem un raganām. Tās 
tika izmantotas arī buršanas aktos gan ļaunuma uzsūtīšanai, 
gan ļaunuma atvairīšanai.

Tāpat kā olu krāsošana, arī šūpoļu kāršana un šūpošanās ir 
viena no galvenajām tradīcijām Lieldienās. 

Šūpoles tiek sauktas dažādi: šūpotnes, šūpules, šyupeles, lī-
gotnes, līgačas, aires, eires, jaires. Šūpošanās ir obligāta svētku 
rituāla sastāvdaļa. Ticējumi brīdina par šūpoļu nekāršanu:

Ja kāds, kas agrāk Lieldienās taisījis šūpoles, nu tās vairs 
neceļ, tad labie gari atriebj viņam par to. (LTT: J. A. Jansons, 
Olaine. M. Šķile, Nīca.)

Kas vienu gadu taisa Lieldienās šūpalas  un otru ne, tad 
to apsēž ļauni gari. (LTT: A. Broža. Naukšēni.)

Šūpošanās ir maģisks rituāls, kas simboliski atdarina saules 
šūpošanos un dancošanu Lieldienu rītā. Šūpošanās ar maģijas 
palīdzību it kā palīdz saulei iešūpoties, lai vieglāk būtu uzkāpt 
debesu kalnā līdz augšai.

Nozīmīga bija vietas izraudzīšana šūpolēm. Piemērotākā 
vieta parasti bija augstākā kalnā, lai šūpoles jau varētu ierau-
dzīt no tāluma.

Karat, brāļi, šūpulītes 
Augstā kalna galiņā, 
Lai redzēja tā māsiņa, 
Kas tautiņu lejiņā. 
Šūpoles vairījās kārt ūdens malā, lai māsiņai nesamirktu vil-

lainītes, lai nenokristu vainadziņš.
Nakarit, bōleleņi,
Uz jyudiņa šyupeleišu:
Samērks munas boltas kōjas,
Nūkriss zeiļu vainadzeņš.
Lieldienās pirmos izšūpoja mājas saimnieku un saimnieci. 

Par šūpošanu un šūpoļu kāršanu puiši dabūja olas, cimdu pāri, 
alu vai kaut ko tamlīdzīgu. Šūpojās visas trīs Lieldienas un bie-
ži vien arī nedēļu pēc tām. Pēc šūpošanās beigšanas0 šūpoles 
nedrīkstēja atstāt, tad putniem neizdodoties perēšana, vārnas 
aiznesot cāļus. Šūpoles parasti izjauca un sadedzināja, lai ra-
ganām nebūtu kur šūpoties. Ticējumos teikts:

Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks miegs. 
(LTT: M. Hermakile, Ranka.)

Lieldienās šūpojoties, šūpulim jāļauj lēnām nostāties, lai tā 
lēni un līgojoties nozied linu druva. (LTT: 17256 Nītaure)



16

Šūpošanās pieder pie kustību auglības aktiem līdzīgi danco-
šanai, lēkšanai, skriešanai, riņķošanai.

Lieldienu maltīte bija daudz trūcīgāka nekā Ziemassvētkos, 
jo uz pavasara pusi daļa ziemas krājumu jau bija beigušies. 
Ēdieni galvenokārt no labības produktiem un piena. Lieldienu 
īpašie ēdieni ir apaļi, saules simboliku attēlojoši. Tādi ir vārītas 
olas, zirņi un ziedotais plācenis vai ziedainais rausis. Lieldie-
nās, ēdot zirņus, var iegūt bagātību, turību:

Kas zam Leldēnis lelā sestdīnā ēss vairuok zierņu, tod itei pīzī-
mēj, ka tys byus boguots cylvāks. (LTT: V. Podis, Rēzekne.)

Olu simbolika ir plaša latviešu Lieldienu tradīcijās. Olu ēšana 
vajadzīga, lai augtu apaļš kā ola.Tas attiecināms arī uz lopiem. 
Ēdot olu bez sāls, vasarā daudz melos. Olas vārot, nedrīkst pūst 
uguni, lai olas nepārsprāgtu, arī runāt un smieties nav vēlams. 
Kad ola labi lobās, aug labi lini un būs viegli tos kult. Lieldie-
nās olas tiek nestas arī uz kapiem, simbolizējot atdzimšanu, lai 
arī mirušais divreiz atdzimtu. 

Vēsma Johansone

Sarmīte Āboltiņa

Pavasara gaviles
Aijā! Šūpo! Aijā! Šūpo!-
saule virs meža šūpojas dziedot.
Tūkstoši staru dzīvību modina
Siltas lūpas strautiņu skūpsta.
 Saulē pumpuri atvērsies smaidot,
 Spirgtā vējā lapiņas priecāsies
 Balts lietus no mākoņa kruzuļa paspruks,
 lāses nerātni krustosies, dejos,
 vēju metienos slīpi skries,
 mākoņu krustceļos mazs zibentiņš uzšķilsies
 un Pērkontēvs mīkstu balsi
 bez dusmām parāsies,
 sak, lietutiņ, tas nu par traku.
Aijā! Šūpo! Aijā! Šūpo!
Pēc siltā lietus, pa mežu ejot, meitenes dziedās
palīdzēs saulei jaunās lapiņas glāstīt,
basas kājas ar tīksmi pa peļķēm bridīs.
 Aijā! Šūpo! Aijā ! Šūpo!-
 tā skanēs, tā gavilēs meži
 un pa pilsētas ielām lauku smaržas nesīs.
Gavilē! Gavilē1 Gavilē!

Krista Krūmiņa piedalījās „LAPUA junioru kausa” sacensī-
bās Somijā. 

Krista stāsta: „Ceturtdien, 6. martā, izbraucām, tur bijām 7. 
martā, un sacensības notika divas dienas – sestdien, svētdien.”

Vai tu pirmo reizi esi ārpus Latvijas?
– Nē, biju arī Igaunijā – šogad - februāra sākumā.
Saprotu, ka tu slēpoji? Tad pastāsti mazliet, kā tev gāja 

Igaunijā un kā Somijā?
– Igaunijā slēpoju. Tur bija lielāka konkurence. Somijā 

piedalījos biatlona sacensībās. Piedalījās paši somi, igauņi 
un mēs – latvieši. No 20 dalībniecēm meiteņu grupā 1. dienā 
sprintā – 8. vietā (no latvietēm biju labākā), otrajā dienā – bi-
atlons (par katru nesašautu mērķi klāt soda minūte. Tad paliku 
12. vietā. Dabūju 5 soda punktus.).

Ko tev dod šādas sacensības?
– Veidojas pieredze, nākošgad ir Eiropas čempionāts Polijā. 

Un tad šogad sanāca pamēģināt, kā tas notiek ārzemēs, startēt, 
ja blakus daudz tādu pašu jauniešu kā es, bet zinu, ka viņi ir 
arī konkurenti.

Kam tu vari būt pateicīga, ka tiki šogad uz Somiju?
– Ilzei Cekulei, šoferīšiem un saviem mājiniekiem. Šoreiz 

pašiem bija jāfi nansē izmaksas par prāmi, daļēji – šaušanai pat-
ronas, protams – aprīkojums. Slēpes gan smērēja treneri, un 

Sacensības Somijā
man par to nekas nebija jāmaksā. Paši gatavojām ēst. Devām 
naudu, treneri sapirka.

Kas tevi trenē ikdienā? 
– Mani ikdienā trenē Aija un Andris Praulīši. Tad viņu no-

pelns jau vislielākais.
Vai tu esi pacietīga un klausi trenerus?
– Domāju, ka klausu, bet dažreiz arī apmainu vietām norā-

dījumus. Piemēram, šodien stundu jāskrien, citreiz jāslēpo vai 
jāpilda fi ziskie vingrojumi. Tad dažreiz, ja viņi teikuši, ka šo-
dien jāskrien, bet nav noskaņojuma, es vingroju vai atkal, ja 
sniegs parādās – slēpoju.

Kā tavi klasesbiedri uzņem, ka tu trenējies, šad un tad 
iznāk „nolūzt” no stundām?

– Viņi atbalsta, novēl veiksmi. Labākās draudzenes – Lāsma, 
Alise, Sintija, Lote – parasti apjautājas, kā gāja, un priecājas 
par veiksmēm, prasa, ko redzēju, un es stāstu. Arī mājinieki 
zvana, mamma sūta īsziņas katru dienu. Prom braucot, vec-
mamma apraudas.

 Krista, tu vēl esi savas sporta karjeras sākumā. 
Novēlu panākumus turpmāk!

 Vēsma Johansone
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Balva par sadarbību
Par izcilu ieguldījumu Itālijas un Latvijas kultūras sa-

karu veicināšanā Dantes Aligjēri biedrība Latvijā pasnie-
gusi Gada lielo balvu. To saņēmis Rundāles pils direk-
tors Imants Lancmanis un tekstilmāksliniece Dzintra 
Vilks par izcilu māksliniecisko veikumu un Latvijas 
mākslas popularizēšanu Itālijā. 

(No preses materiāliem)

7. martā mūzikas skolā ar devīzi 
„Mana tauta dziedāja,
 Tāpēc nenosala” 

notika muzikāli literāra tikšanās – konkurss mūzikas 
literatūrā, veltīts XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu 
svētkiem. Tajā piedalījās 5 Vidzemes novada mūzikas 
skolu komandas no Valkas, Smiltenes, Strenčiem, Alojas 
un Jaunannas. 

Konkursa dalībniekiem bija jāsagatavo vairāki mājas 
darbi. Pirmais saucās „Jaunais muzikologs”, kur vaja-
dzēja veikt vēsturisku izpēti par sava  novada, pilsētas, 
atsevišķa kolektīva vai diriģenta devumu Dziesmu svētku 
vēsturē. Tika iesūtīti fantastiski darbi par Indriķi Zīli, Ar-
tūru Maskatu, pirmajiem cimzēniešiem, Alūksnes puses 

Februāris mūzikas skolā
26. februārī Smiltenē notika Valsts konkursa pūšam-

instrumentu ansambļu spēlē II kārta. Uz to no Jaunpieb-
algas tika izvirzīti 2 ansambļi: fl autu duets Agnese Viet-
niece, Inga Pavalkoviča un Sandra Briede (fl auta), 
Matīss Elksnis (fagots). Ļoti lielā konkurencē abi an-
sambļi saņēma godalgotas vietas. Agnese un Inga ieguva 
1. vietu un piedalīsies konkursa fi nālā Rīgā (skolotāja 
Aija Dimza), Sandra un Matīss ieguva 3. vietu (sk. Tā-
livaldis Narvils).

Mazie Dziesmu svētki
diriģenti Ināru Kravali, par Raunas kora vēsturi. Nākoša-
jā mājas darbā teatralizētā uzvedumā vajadzēja demons-
trēt sava novada tautas tērpu un nodziedāt savā novadā 
pierakstītu tautas dziesmu. Šeit ar izdomu un atraktivitāti 
izcēlās Smiltenes un Jaunannas mūzikas skola. 

Tālākajā konkursa gaitā dalībniekiem bija jāprot no-
dziedāt 24 Dziesmu svētkos visbiežāk skanējušās tautas 
dziesmas, jāatpazīst biežāk dziedātās oriģināldziesmas, 
jāatbild uz jautājumiem par Dziesmu svētku vēsturi un 
nākamo Dziesmu svētku norisi.

Bērni tiešām pārsteidza ar savām daudzpusīgajām zi-
nāšanām visās jomās. Konkursam emocionālu noskaņu 
piedeva krāšņi svītrotie Vidzemes novada tautas tērpi. 
Liekas, nekad vēl mūzikas skolas zāle nebija izskatīju-
sies tik krāšņa. Tie bija kā mazi Dziesmu svētki trīs stun-
du garumā.

Mēs paši bijām šī konkursa organizatori, tāpēc konkur-
sā nepiedalījāmies. Taču bez lielās žūrijas konkursa nori-
sē, tautas dziesmu dziedāšanā un vērtēšanā aktīvi pieda-
lījās mūsu meitenes Sabīne un Lauma.

 Sarma Petrovska
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Iespiests SIA “Madonas poligrāfi sts”.

Atļauj gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, 
Kura sirdī šalc!

65 
Jānis Rudolfs Antons 17.04.1943. Kalna Pentuļi
Andis Eglītis  04.04.1943. Kalna Žagari
Pēteris Visvaldis 
Graudums  24.04.1943. Veckleivas
Maiga Gaida Špore 30.04.1943. Upītes
Guntis Zvēriņš 02.04.1943. Gaujas iela 33-8

70 
Guna Aļļēna  05.04.1938. Brāļu Kaudzīšu iela 3-8
Felikss Matjušonoks 30.04.1938. Liepas

75
Ērika Bāliņa  01.04.1933. Silzemji
Jānis Ivulāns  22.04.1933. Rūpniecības iela 3-1

80 
Lūcija Salaka  20.04.1928. Priednieki
Ruta Spirģe  17.04.1928. Tīrumvariņi
Dzidra Šīmane 27.04.1928. Gaujas iela 35-3

90 
Marta Šāvēja  11.04.1918. Ceļa Rempi

93 
Vilma Smildzēna 17.04.1915. Celmiņi

Pavasarīgs, sirsnīgs sveiciens aprīļa jubilāriem!

Atļauj gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj saviem gadiem skanēt
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Pavasarīgs, sirsnīgs sveiciens aprīļa jubilāriem!

Apsveikumi

Saule nenodzisa,
palika arī pasaule visa,
Tikai cilvēks gāja, projām gāja
Uz zemes mājām.
(D.Avotiņa)

Mūžībā aizgājuši

Skaidrīte Alksnīte 77 gadu vecumā,
Jānis Logins 46 gadu vecumā,
Olga Zemskova 84 gadu vecumā,
Vilhelmīne Medne 97 gadu vecumā. 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Jaunpiebalgas pagasta padome

Pārdod minerālmēslu 
kliedētāju, der arī graudu 

sēšanai - 
„BOGBALLE- 221”.

Tālr. 29184893

Pērk dzīvokli 
Jaunpiebalgā. 

Mob. tālr. 26231987

Pērk vienu bišu saimi.
Zvanīt 64100258 vai 

28752673 
Liesmai.

Sēru vēsts

Pasākumi aprīlī
6. aprīlī

Rajona deju kolektīvu skate 
Cēsīs(CATAs zālē)

11. aprīlī plkst. 22.00
Diskotēka jauniešiem kopā ar 

Andri Kiviču
Ieejas biļete – 3 Ls

13. aprīlī
Rajona koru skate Cēsīs

26. aprīlī plkst. 18.00
Jaunpiebalgas pašdarbības 
kolektīvu atskaites koncerts

plkst.22.00
Balle – groziņvakars kopā ar 

grupu 
„Kokmuižas muzikanti”


