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Vērsis (21.04 – 20.05)

Nr. 4 (128) 2008. gada aprīlis Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:
* Pagasta padomē
* Mežu dienas sākušās
* Dažās rindas par aptiekām
* Kā pārdzīvojam laika grozīšanu
* Koncertos

Auns (21.03 -20.04)

Makšķernieku ievērībai
Dienas maijā, kurās ķeras ļoti labi – 

2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,20.,21.,31.
Dienas maijā, kad ķeras labi –
1.,9.,10.,11.,12.,19.,28.,29.,30.

Numura foto

Arta Beķera foto

Svētku dienas
1. maijs – Darba svētki, LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena, Latvija iestājās Eiropas Savienībā
4. maijs – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
diena
11. maijs – Mātes diena
11. maijs – Vasarsvētki

Atceres diena
8. maijs – Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas diena

Atzīmējamās dienas
9. maijs – Eiropas diena
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena

Eiropas kalendārs
2. maijs – Polijas valsts svētki
Pasaules čempionāts hokejā Latvija – ASV

4. maijs – Pasaules čempionāts hokejā Latvija – Kanāda
5. maijs – Eiropas Padomes diena
7. maijs – Pasaules čempionāts hokejā Latvija 
– Slovēnija
17. maijs – Norvēģijas valsts svētki
20. maijs – Eiropas Kustībai Latvijā - 11 gadi
22. maijs – Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfināls
24. maijs – 53. Eirovīzijas dziesmu konkurss Belgradā
26. maijs – Gruzijas valsts svētki
28. maijs – Armēnijas valsts svētki
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REDAKCIJAS SLEJA

Pagasta padomēUzsaukums 

katram uzņēmējam, zem-
niekam, lauksaimniekam, 
katram privātmāju un 
daudzdzīvokļu mājas dzī-
vokļa īpašniekam, katram 
kas cūkojis, kaut ko zemē 
metis un nav augšā cēlis, ne-
atkarīgi no partijas piederī-
bas, dzimuma un mantiskā 
stāvokļa, kā arī seksuālās 
orientācijas, deklarētās dzī-
ves vietas un izglītības lī-
meņa, ieņemamā amata un 
veselības stāvokļa.

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta sais-

tošo noteikumu Nr. 4 projektu “Grozījumi 
2008.gada 11. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.2 “Jaunpiebalgas pagasta padomes 
pamatbudžetu un speciālo  budžetu 2008. 
gadam””. (ar saistošiem noteikumiem var 
iepazīties pagasta padomē katru darbdienu 
no plkst. 9.00 līdz 17.00).

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas 
sporta zāles trenažieru zāles nomas maksu 
Ls 82.36 (astoņdesmit divi lati, 36 santīmi) 
plus PVN 18%  14,82 (četrpadsmit lati 82 
santīmi), kas kopā sastāda 97,18 (deviņdes-
mit septiņi lati 18 santīmi) mēnesī.

3. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu „Gravas Jānēni”,  jo 
minētais nekustamais īpašums nav nepiecie-
šams pašvaldības funkciju pildīšanai.

4. Atļaut nekustamā īpašumā „Lejas Pūķi” 

izstrādāt projekta dokumentāciju apsildāmās 
siltumnīcas būvniecībai saskaņā ar Jaunpie-
balgas pagasta teritorijas plānojuma 2002.
gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves 
noteikumiem”.

5. Atļaut nekustamā īpašumā “Lieple-
jas” izstrādāt projekta dokumentāciju dīķa 
apm. 0,1 ha platībā būvniecībai saskaņā ar 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 
2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbū-
ves noteikumiem”.

6. Precizēt zemes „Kalna Variņi” zemes 
gabalu platību saskaņā ar instrumentāli uz-
mērīto zemes robežu plānu.

7. Precizēt zemes vienības „Cepļa Kalns” 
platību saskaņā ar instrumentāli uzmērīto ze-
mes robežu plānu.

8. Atļaut zemes lietojumā “Lejas Kaņepi” 
izstrādāt projekta dokumentāciju grants kar-
jera rekultivācijai.

2008. gada 10. marta pagasta padomes sēdē

Katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs ierak-
stīts kādā no parādnieku reģistriem.

Tā var spriest no pieejamās Latvijas ban-
kas un Creditreform informācijas.

 Vēl jāpagaida līdz šā gada jūlijam, kad 
uzzināsim, cik ļaužu šobrīd vispār ir kredīt-
saistībās. Prognoze – aptuveni pusmiljons 
fizisko personu. Ja bērnus un nestrādājošos 
neskaita, tad saprotiet paši, kāda aina šajā 
jomā izveidojusies...

Nu jau pie senākajām atkarībām, tādām 
kā alkohols un narkotikas, un ne tik senām 
– kā dators un spēļu automāti, droši varam 
pieskaitīt arī mūsu kredītatkarību.

Reti kuru atstāj vienaldzīgu izcilās un vi-
linošās aizdevumu reklāmas, kuras sola gan 
0%, gan noformēšanu ar īsziņu 5 minūtēs, 
gan aizdot bez jebkādas ķīlas. Kredīti “aici-
na ik uz stūra” – veikalos, pastā, TV, presē, 
internetā, pat no automāta nauda pati lec ro-
kās. Un, ja  cilvēks to vēl neredz, tad pie-
nāk vēstule pa pastu vai īsziņa uz telefonu 
ar solījumu piepildīt jūsu sapņus. Pat jūsu 
personīgais kredītmenedžeris pats personīgi 
piezvanīs un apgalvos, ka jūsu finansiālais 
stāvoklis ļauj aizņemties tik un tik lielu sum-
mu...

Vai patiesi banķieri par mūsu vajadzībām, 
sapņiem un mūsu ģimenes budžetu zina la-
bāk nekā mēs paši?

Bet nav ko brīnīties par šo bezatbildīgo 
naudas aizdošanu, jo tā visa pamatā ir tikai 
uz peļņu vērsts bizness. Tautas labklājība 
tādiem augļotājiem nerūp. Un grūti pateikt, 
vai šī bezatbildīgā naudas aizdošana rada arī 
vieglprātīgo aizņemšanos, kas vērojama vis-
apkārt, vai tomēr mūsu vēlme dzīvot vieglāk 
un labāk rosina darbīgos augļotājus nopelnīt. 
Jau pamatskolā māca – ja ir pieprasījums, 
būs arī piedāvājums. Tautas valodā – kur ai-
tas, tur cirpēji.

Daudzi teiks: “Bez kredīta mūsdienās ne-
var!”

Protams, ka no ikdienas ieņēmumiem grū-
ti ko iekrāt un ko lielāku iegādāt. Un tomēr 
katram nopietni jāizsver, cik liela nepiecieša-
mība un cik lietderīgi kārtot kredītu, vai ma-
ciņš spēs “pavilkt” aizņēmuma atmaksu un 
galvenais, vai darbs būs nodrošināts ne tikai 
pēc mēneša vai diviem, bet arī pēc pusgada 
un gada. Diemžēl gadās, ka piemirstam, ka 
neprognozēti ieņēmumi diez vai uzradīsies, 
taču neparedzēti izdevumi gan nemitīgi nāk 
klāt.

Visvairāk jau uztrauc augošā tendence aiz-
ņemties citur, lai nosegtu iekrājušos parādus 
par iepriekšējiem kredītiem vai komunāla-
jiem maksājumiem. Rodas kredītu apburtais 
loks. Patēriņa kredīti pārtop par pārtēriņa 
kredītiem. Aizņēmums nekādā gadījumā nav 
finansiālo un sociālo problēmu atrisinātājs. 
Tas tikai šīs problēmas padziļina. Jāatceras, 
ka kredīts ir labs, ja tas vērsts uz attīstību un 
labklājības celšanu.

Acīmredzot, jāpaiet kādam laiciņam, ka-
mēr tauta šo kredītbumu “pārslimos”. Da-
žiem tas būs caur sāpīgu pieredzi pat ar tiesu 
izpildītāju, citi kaut kā jau izgrozīsies. Tas ir 
mūsu cilvēku pašizglītošanās jautājums. Un 
jo ātrāk mēs šo “finanšu skolu absolvēsim”, 
jo veselīgāk pratīsim aizņemties.

Redzot situāciju fizisko personu kreditēša-
nas lauciņā, arī Zosēnu krājaizdevu sabied-
rība aicina iedzīvotājus aizņemties atbildīgi 
un pārdomāti. Savu ikdienas dzīvi uz sve-
šiem “naudas maisiem” labāku neuzcelsim, 
jāmeklē un jāizmanto savi iekšējie resursi.

Atcerēsimies sen zināmo teicienu: “Aizņe-
mamies svešu naudu uz īsu brīdi, bet jāatdod 
savējā un uz visiem laikiem.”

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabied-
rības valdes priekšsēdētāja Girta Upena

Sniegi kūst, un dubļi šķīst,
Drusku ar’ no gaisa līst.
Pavasaris nāk ar joni,
Skaties, klāt būs arī odi!

Komunālie paliek drūmi –
Mēslos ceļmalas un krūmi.
Kam to savākt, kur to likt?
Kā ar visu galā tikt?

Tukšās bundžas kārtām krājas,
Čipsu pakas pāri klājas.
Vējš gar ausīm puikām svilpo,
Kad no tankštelles tie cilpo.

Meža iela kārtu kārtām,–
Ceļš iezīmēts uz savām mājām?
Sāksim kašķi? Ai, nav vērts!
Labāk visu jāsavāc!

Slavējam vai kādu peļam,
Nav ar mēsliem mums pa ceļam.
Mēra sajūta sāk rasties,
Savākt visu vajag prasties.

Un, ja kāds tā pēkšņi liktu,
Viss drīz atkal tīrs nu tiktu.
Ne veca tā, ne jauna doma –
Jāpieliek ir katram roka!

Izmantojot rakstu zīmes,
Uzrakstījās dažas rīmes.

Slota – 2008. gada pavasarī

Kredītatkarība aug augumā
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Gandrīz vēsture
Senāk aptiekās veica dažādus zināt-

niskus eksperimentus, sagatavoja dažā-
das dzīvē noderīgas vielas, slimnieku 
ārstēšanai zāles pasūtīja. Atceros šo lai-
ku– aptiekārs pateica,  kad  zāles  būs 
gatavas – otrā dienā vai, ja vairāk darba, 
pat pēc dažām dienām. Varbūt bija arī 
kāda sastāvdaļa jāmeklē klāt. Tad aptie-
kārs svēra, maisīja, gatavoja…

 Jaunpiebalgā aptiekas durvis sāka vi-
rināt no1893. gada, – dibināta aptieka 
Nr. 92 Jaunpiebalgā, Gaujas 6. Ar to tad 
arī sākas aptieku vēsture Jaunpiebalgā. 
No 1997. gada jauna aptieka Jaunpiebal-
gā, Gaujas ielā 21.

Aptieka ir iestāde, bez  kuras mūsu 
dzīve nav iedomājama. 

Vitamīni, tējas, higiēnas piederumi, 
zāles… Pilsētās citādi, bet mazāk apdzī-
votās vietās, kur cits citu pazīst, daudz 
kas atkarīgs no cilvēka ieinteresētības. 
Ieteikt, piedāvāt piemērotāko. Palīdzēt 
cilvēkiem apmierināt viņu vēlmes iznāk 
arī Jaunpiebalgā abu aptieku vadītājām 
Līgai Ceplei un Dainai Ērglei. Abām pri-
vātais bizness. Konkurence? Saprotu, ka 
darba pietiek abām. Rosīgas, stabilas un 
profesionāli piemērotas, tāda radās mana 
pārliecība pēc mūsu sarunām. Kādas 
kurā aptiekā priekšrocības? Kas ierobe-
žo vai tieši otrādi - ļauj strādāt brīvāk? 
Sarunājos ar abām mums labi zināma-
jām farmaceitēm. Tā kā pieredze senāka 
un darbs jau uzsākts pirms 40 gadiem, 
bet jau 4 gadus privātā aptieka, devos 
vispirms pie Līgas. 

Esmu pie Līgas brīdī, kad kliente pra-
sa līmīgo zobu pastu, bet Līga tūlīt saprot, 
ka vajadzīga zobu protēžu līme. Arī par 
Amerikas pritolaksu jautāju. Kas tas tāds? 
Līga skaidro, ka šo augu izžāvējusi un ie-
likusi kompozīcijā. Auga uzlējums līdz 
pret sāpēm. Izkaltē un tad lieto kā tēju.

„Man ir 40 gadi šajās istabās. Kopā ar 
Kranāti sākām. Lūk, atradu bildi. Tā ir 
vēsture. Otīlija – sanitārīte. Un mēs pā-

Patīkamā sajūta biznesā - gandarījums
rējās – Laila, es, Zigrīda.”

Vai visām četrām bija ko tirgot?
„ Tie bija citi laiki. Slimnīcai vajadzēja 

gatavot visādus pulverīšus. Daudz taisī-
jām spricējamās zāles. Visi pārsienamie 
materiāli, operāciju blokam īpaši sterilie 
materiāli utt. Darba pietika visām.” 

Kas ir specifiskais darbā aptiekā?
„Viss ir specifisks, tā nav nevienā dar-

ba vietā. (Ved cauri aptiekai, rādīdama 
savu saimniecību.) Vecā istaba, vēsā tel-
pa. Saucu arī par „auksto” istabu. Tādai 
jābūt. Apskatei gribu saglabāt visu vēs-
turisko, veco. Te visas pudelītes rindā ar 
vecajiem nosaukumiem. Vai nav jauki?  
Injekciju šķīdums. Acu pilieni. Tas viss 
uz pudelītēm rakstīts, kas katrā kādreiz 
bijis. (Man šķiet, ka to pudelīšu te sim-
tiem.) 

Farmāciju inspektori skatās, vai telpas 
atbilst prasībām. Jābūt atsevišķai ieejai, 
preču pieņemšanas telpai, garderobei. 
Te– kabinets. Šajās lādītēs kādreiz bija 
zāles. Tagad stāv receptes. Pārbaudī-
tājām arī patīk tas vecais. Lādītes un 
skapīši. Te stāv izsniegto medikamentu 
receptes. Uzraksti – psiho, – gremošanai, 
– vitamīni… Tam visam jābūt ar noteik-
to kārtību, ar Ministru kabineta noteiku-
miem. 

Esam trīs – Gunta, Zigrīda un es. Un 
tad vēl Cēsīs cilvēks, kas vada visu da-
torā. Nu visiem alga jānopelna. Komer-
santa apliecība man ir no 2004. gada. Tai 
jābūt redzamā vietā. 

 Skaidrs, ka no 
visiem darbiem 
apkalpošana ir 
mans mīļākais 
darbs. Cilvēks pra-
sa tautas valodā. 
Izstāsta savas kai-
tes. Varbūt pat rei-
zēm sīkāk nekā pie 
daktera. Tad jāpa-
līdz un jāmēģina 
saprast, kas katram 
derētu. Protams, 
ka bezrecepšu zāļu 
jomā. Sirdspilieni, 

validols, drapes galvassāpēm..
Tāpēc jau arī aptiekās jābūt speciā-

listiem farmācijā. Šajā pavasarī jauns 
piedāvājums. Vakar atveda „Aptieka 1” 
grozu. Esam Tamro programmā – Vec-
piebalga, Jaunpiebalga, Liepa. Tad tajā 
atrodas pavasarī vajadzīgie, organismu 
spēcinošie vitamīni. Pazīstamie Ginka- 
Bilob preparāti iesakāmi tagad pavasarī.

Ar asinsspiedieniem gan sūtu pie ārsta. 
Izmēru spiedienu, ja cilvēks vēlas. To-
mēr ir jāzina, no kā asinsspiediens mai-
nījies.” 

Par vecajiem laikiem? Vai tajos at-
grieztos?

„No vecajiem laikiem? Interesanta 
vienmēr bija Laila. Viņa uzturēja aptie-
kā tādu garu. Īpaši Zigrīda atceras. Kad 
viņai uznāk garastāvoklis, viņa attēlo arī 
šodien, kā Laila runāja, ko stāstīja inte-
resanti. Viņa no rītiem parasti ieskrēja, 
tad tūlīt izstāstīja par kūti, par saviem 
lopiem…Tā bija cita dzīve. Labprāt at-
grieztos tajos laikos, jo tad bija kolektīva 
sajūta. Tagad – risks, atbildības sajūta. 
Tagad ir daudz savādāk. Toreiz strā-
dājām maiņās. Bija daudz vairāk brīva 
laika. Tagad, kad esmu nosaukta smal-
kā vārdā – komersants, jāatbild par visu 
pašai. Atbildība. Jāatnāk laikā darbā, 
nesu malku, kopju telpas. Esmu gan di-
rektors, gan apkopēja. Piesaku pa tālruni 
trūkstošo zāļu pieteikumus. Ja plauktā 
redzu, tad tūlīt jau pierakstu un jau pasū-
tu. Firmas zvana un ātri apkalpo. Nākošā 

dienā jau ir klāt trūksto-
šais. Kādreiz ir nepareizi 
atvests, tad arī viņi uzreiz 
ir klāt ar labojumu. Ir liels 
darbs ar kompensējamām 
zālēm. Uz katras receptes 
ir stūrītis, ko pilda aptie-
kā, tad datorizēti apstrā-
dā. Arī stingrās uzskaites 
zāles. Par to atsevišķi 
jāatskaitās. Ministru ka-
bineta noteikumi jāievēro 
stingrās uzskaites zālēm 
– klonazepams, leksota-
nils utt. Lieku atsevišķā 

nodalījumā un turu seifā.”
Kas tad skaita un rēķina tavus ieņē-

mumus un izdevumus?
 „Zigrīda. Tā arī tos ieņēmumus, iz-

devumus skaita. Citā mēnesī izdevumi 
lielāki nekā ieņēmumi, tad citā atkal 
kompensējas. Tad nodokļi – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, pašnodarbinātā per-
sona.. Ar to galā tiek Gunta.

Lailas man trūkst, bet viņa nāk iepirk-
ties. Laika jau viņai nav, bet tāpat kād-
reiz apspriežam vecos laikus. Pārrunā-
jam, pasmejamies, kādreiz līdz asarām.”

Ko dari brīvajā laikā?
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„Es adu, kādreiz arī adu aptiekā. Lasu. 
Nupat iepatikās žurnāls „Čemodāns”. 
Nu man būs ceļojums uz Bavāriju jūnijā. 
Tamro firma to uzdāvināja. Tā ir firma, 
ar kuru sadarbojos. (Lai saprastu, kas tā 
īsti ir, internetā atradu –“Tamro Aptie-
ku programma” – tas ir radošs dialogs 
starp ražotāju un lieltirgotāju, abpusēji 
izdevīgs dialogs starp lieltirgotāju un 
aptieku.- V.J.) Mazbērns, dārzs, puķes, 
kartupeļi, mammas māja, pirts, kapi.. . 

Dažreiz aizbraucu uz Rīgu ieraudzīt 
kaut ko jaunu, kādu jaunu ūtīti.”

Tad ieraugu glīti noformētu kastīti. 
Saprotu, ka „Balso par savu aptiekāru 

un ļauj tam uzvarēt!” – šajā konkursā 
piedalās visas aptiekas. 

Kas dod lielāko prieku tavā darbā? 
„Ja cilvēks iziet laukā smaidošs, tas 

ir tas labākais. Piemēram, Laila netai-
sa durvis ciet prom aizejot, man tās aiz 
viņas jāaiztaisa, bet tas ir tāds draudzīgs 
šaržs. Vecās draudzības vārdā. Dažreiz 
pārbauda manu labestību un prasa uz 
parāda. Ir pensijas beigas, bet telītei vai 
gotiņai struto pupi, tad arī jāatrod kāds 
ārstniecības līdzeklis.” 

Uz draugiem.lv saņēmu vēstuli no Ai-
jas Ķīķeres:

„Dzirdēju, ka Tu rakstot par aptiekām 
šajā avīzītes numurā. Es tā iedomājos, ka 
rakstot par Līgu un viņas darbu aptiekā, 
es kā apmeklētāja un bieža garāmbrau-
cēja varu uzteikt viņas rūpību ne tikai 
aptiekas telpās, bet arī ārpusē, kur viss 
vienmēr ir tīri nogrābts, sakopts, ziemā 
sniegs kārtīgi notīrīts. Tas man šķiet ir 
apbrīnas un cieņas vērts, jo ne katrs savu 
mājas priekšu tā notīra un sakārto. Aptie-
kā ieejot, acis priecē kompozīcijas. Bie-
ži vien jau mēs to pamanām, bet pašam 
darītājam nepasakām. Lai manis teiktais 
ir tāds stimuls tālākajam darbam. Tādas 
manas domas!”

Pie Dainas saruna iznāk īsāka, jo MK 
noteikumi vienādi un darba specifika lī-
dzīga. Jautāta par to, kā veicas, Daina 
stāsta:  

„Mācījos farmaceitu skolā, tā visu lai-

ku ir 1. medicīnas skola. Joprojām brau-
cu arī uz kursiem un semināriem.”

Vai nebija bail no konkurences?
„Biju mazliet parēķinājusi, un tā arī iet, 

nebiju kļūdījusies. Cilvēkiem ir iespēja 
izvēlēties. Katrs atrod savu aptiekāru, tā-
pat kā katram var būt savs ģimenes ārsts. 
Jāsaka, ka prakse rāda, ka ne vienmēr 
cilvēks aiziet pie ārsta. Jāpalīdz, bet varu 
teikt, ka konsekventi ievēroju noteikumu 
un nedodu tās zāles, kuras nedrīkst dot 
bez receptēm.”

Vai tu savā aptiekā esi viena?
„Savā aptiekā esmu gan kurinātāja, 

gan pārdevēja, gan datorlietas jāpārzi-
na… Noteikumi ir stingri, 
tie jāievēro.”

Ko tu vari teikt par pie-
baldzēnu – pircēju?

„Katram ir sava vēl-
me. Jāapkalpo cilvēki no 
Drustiem, Rankas, Zosē-
niem. Tad sestdienas rītos 
tirgū cilvēki iegriežas, 
izmanto arī aptieku. Daž-
reiz sestdienas rītos daudz 
cilvēku. Pēc prasībām un 
vēlmēm jaunpiebaldzē-
ni ne ar ko neatšķiras no 
citiem. Laipna un laba 
mums ir savstarpēja sa-
prašanās.”

Pavasaris. Ko Tu iesaki saviem klien-
tiem organisma stiprināšanai?

„Iesaku – vitamīnus. Veselība jāpasar-
gā. Mūsu vecumā – viterons. Vitamīni 
būtu jāpadzer, minerālvielas. Kaļķi ar 
D vitamīnu - ziemā, arī zivju eļļa. Tā nu 
gan noder. Tagad arī tā citādi sagatavo-
ta, nav vairs sliktās sajūtas, kādas vienu 
otru piemeklēja senāk, un lūkoja visādus 
iemeslus, lai no dzeršanas izvairītos slik-
tās garšas dēļ, īpaši bērni.”

Droši vien, ka piegāde līdzīga kā otrā 
aptiekā?

 „Arī man firmas atved. Arī glabāšana 
noteikta pēc noteikumiem „Aptiekas at-
vēršanas darbības prasības”. Tie ir MK no-
teikumi. Tāpat bez licences nedrīkst strā-

dāt neviena aptieka. To arī pārbauda. Ir arī 
noteikumi par kompensējamām zālēm.

Diabētiķiem pienākas 100% atmaksa, 
vēl ir atvieglojumu – kompensējamie 
– ar daļējām atlaidēm. Piemēram, asins-
spiedienu zāles. Tam jāseko līdzi. Ir di-
vas reizes gadā tāds reģistrs, kas izdots 
biezā grāmatā „Kompensējamo zāļu sa-
raksts”. Tikko saņemts aprīlī.” 

Vai vari nosaukt kādas bezrecepšu 
zāles, kuras cilvēki pērk visbiežāk? 

„Paracetamols, koldreks, pretsāpju 
līdzekļi vairāk tiek pieprasīti. Atkarīgs 
arī no laika apstākļiem, slimošanām. Ne 
vienmēr cilvēks iet pie ārsta, tiklīdz ies-
nas. Tad jāiesaka pēc savām zināšanām 
un pieredzes.”

 Tā jocīgi sanāk. Aptiekas bizness. 
Varētu vēlēties, lai vairāk slimo, vairāk 
pirks zāles, labāki ieņēmumi.

„Lai nāk pēc vitamīniem, lai dzer tējas, 
lai sporto. Un pa reizei, ja kāda slimība, 
lai nāk savlaicīgi, lai neielaiž kaites, tad 
maksās dārgāk. Ir jau arī uz parāda jā-
iedod.”

Tad saprotu, ka ar finansēm viss 
kārtībā. Var strādāt, un bankrots ne-
draud….

„Ar finansēm tieku galā. Neesmu gan 
iestājusies nekādās programmās. Ap-
tieķnieku vidū šāda saimniekošana tiek 
uzskatīta par veiksmīgu un pozitīvu, ja 

aptieka pati var pastāvēt un iz-
tikt bez palīgiem. Varētu skolā 
kāds izvēlēties farmaceita pro-
fesiju. Gadi trīs, četri jāmācās. 
Mēs abas esam jau gados, bet 
vietā kas strādās? Lai nu kāds 
skolā izdomā mācīties!”

Un prom ejot no Dainas, 
vēl pajautāju par vaļasprie-
kiem…. 

„Brīvajā laikā lauku mājās 
darbs būtu no rīta līdz vaka-
ram, bet šad tad aizbraucu 
draugiem līdzi uz Itāliju vai 
Horvātiju.. .”

Ceru, ka arī jums noteikti 
būs interesanti izlasīt, jo katrs 

taču būs mērojis ceļu uz aptieku. Cits 
varbūt vairāk uzticīgs vecajai, cits – jau-
najai, bet vēl cits– līdzīgi kā es – abām. 
Dažreiz apvienoju pirkšanos puķu vei-
kalā ar aptieku pie Dainas un citreiz ar 
darīšanām pagastā, tad – pie Līgas.

Lai jums abām veicas jūsu biznesā, 
lai arī turpmāk jums katrai savi uztica-
mie klienti!

 Un vēl – „Balso par savu aptiekāru 
un ļauj tam uzvarēt!” piedalies un varbūt 
tieši tu palīdzēsi uzvarēt kādai no mūsē-
jām!

Pierakstīja un fotografēja, un balsot 
par savu aptiekāru aicina – 

Vēsma Johansone
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Apzinātais un precizētais barikāžu dalībnieku saraksts 
Jaunpiebalgā

Uzvārds, vārds
No kuras 
vietas 
brauca

Alksnītis Andrejs Jaunp.

Alkšers Voldemārs
Rīga, 
Mārupes

Apsītis Juris Jaunp.
Auziņš Aivars Drusti
Avotiņš Andis Jaunp.
Ābelnieks Jānis Jaunp.
Ābelnieks Pēteris (jun.) Jaunp.
Ābelnieks Roberts Jaunp.
Ārmanis Jānis Jaunp.
Balode Laila Jaunp.
Balodis Laimonis Jaunp.
Bērziņa Iveta Jaunp.
Bērziņš Aldonis Osvalds Jaunp.
Bērziņš Zaigonis Jaunp.
Bērzons Valdis Jaunp.
Biezais Jānis Jaunp.
Blīgzna Kārlis Jaunp.
Bratka Ziedonis Drusti
Bruževics Arturs Jaunp.
Ceplis Aivars Jaunp.
Denis Imants Jaunp.
Dravants Kaspars Jaunp.
Drulle Jānis Jaunp.
Dzinējs Gunārs Jaunp.
Eglītis Guntis Jaunp.
Eglītis Jānis Jaunp.
Einšteins Atis Jaunp.
Gansons Valdis Jaunp.
Graudums Pēteris Jaunp.
Grauze Jolanta Rīga
Grobiņa Vineta Jaunp.
Guņko Stepans Jaunp.
Ikšelis Aivars Jaunp.
Inka Ojārs Jaunp.

Intenbergs Ainārs
Cēsu 
virsm.

Irša Vilis Jaunp.
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.
Kislijs Jānis Jaunp.
Klapars Andris Jaunp.
Knāķis Jānis Jaunp.
Krasovskis Pēteris Jaunp.
Kripēns Modris Jaunp.

Krišjānis Andris Rankas 
pag.

Kustovs Genādijs Jaunp.
Kušķis Laimons Roberts Jaunp.
Lācgalvs Voldemārs Jaunp.
Leimanis Ilgvars Jaunp.
Lipiņš Jānis Jaunp.
Logina Gunita Drusti
Logins Antons Jaunp.
Logins Edgars Jaunp.
Logins Jāzeps Jaunp.
Loze Baiba Jaunp.
Loze Pēteris 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 Virsmežn.
Podiņš Kārlis Jaunp.
Puķīte Tālivaldis Jaunp.
Radziņš Viesturs Jaunp.
Razminovičs Andris 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.
Šnē Guntis Jaunp.
Šūtelis Jānis Rīga
Šūtelis Juris Jaunp.
Upmalis Māris Jaunp.
Vietnieks Ēriks Jaunp.
Vietnieks Jānis Jaunp.
Vietnieks Pēteris Jaunp.
Vīksna Ivars Jaunp.
Zadiņš Paulis Jaunp.
Zaikovskis Kārlis Jaunp.
Zaķis Juris Jaunp.
Žagariņš Jānis Jaunp.

Paldies par papildināto barikāžu dalīb-
nieku sarakstu!

Pārlasot iespējams, vēl kādu atcerēsie-
ties!

Joprojām varat zvanīt 26615072 
V.Johansonei.

Sadarbībā ar Okupācijas muzeju pirms 
dažiem gadiem tapuši filmu ieraksti. Ta-
jos nofilmēti vairāku cilvēku dzīvesstās-
ti, kas saistīti ar represiju laiku, Sibīriju, 
kara gaitām. Pārdzīvotais, okupācijas 
varu nodarītais posts, – tā ir daļa no dau-
dzu dzīvesstāstiem.  Filmu  ierakstos, 
sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeja 
Video un kinofonofoto krātuves vadītāju 
Andreju Edvīnu Feldmani izdevās iemū-
žināt vairāku piebaldzēnu stāstīto. Daudzi 
jau vairs nav mūsu vidū. Stāstīto mums 
un nākamajām paaudzēm atstājuši– Ar-
turs Teikmanis, Guntis Zvēriņš, Kārlis 
Burjots, Jānis Šāvējs, Aina Kārkliņa, 
Jadviga Ieviņa, Zigurds Pēteris Rubenis, 
Biruta Lapiņa, Augusts Ķīķeris, Andrejs 
Ieviņš, Ilgvars Leimanis, Voldemārs Ma-
jors, Mirdza Majore, Biruta Ķīķere, Berta 
Rusova, Velta Zadiņa, Jānis Rusovs, Pēte-
ris Kneksis, Jānis Belte, Aldonis Bērziņš.

Šogad pieminam Jāni Rusovu. Vi-
ņam 12. martā apritēja 100 gadi kopš 
dzimšanas. Skolotājs, latviešu nacio-
nālais partizāns, aktīvi nodarbojies ar 
sportu. No 1934. gada armijā, beidzis 
virsnieku vietnieku kursus, bijis vada ko-
mandieris 10.Cēsu aizsargu pulka Jaun-
piebalgas nodaļā. Apbalvots ar Aizsargu 
nopelnu krustu. Pēc 1940. gada jūnija 
piedalījies slepenās organizācijas „Lat-
viešu nacionālā apvienība” dibināšanā. 
1945. gada 23. septembrī miris grupas 
cīnītāju apmetnē. 

Interesentiem lasīšanai bibliotēkā 
grāmatas „Uz ežiņas galvu liku”, arī vai-
rākas daļas dokumentu, apcerējumu un 
atmiņu krājumiem „Latvijas nacionālo 
partizānu karš, 1944.-1956.”, (3 daļas), 
ko sastādījis Heinrihs Strods. Šoreiz uz-
sveru tās, kurās rakstīts par jaunpiebal-
dzēniem.

Nevaru un nevaru tikt prom no domas 
– vai Jaunpiebalgā būtu nepieciešama 
piemiņas vieta karavīram? To vairāk-
kārt lūguši pagasta padomei (savā laikā 
Hermanis Pakulis, turpina šo domu Aldo-
nis Bērziņš, Ilgvars Leimanis). Tā arī īsti 
nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Tomēr 
pagasta padomei būtu jāapspriež un jā-
dod lēmums IZLEMT: PAR VAI PRET. 
Jautājums arī – kurā vietā? Kas turpinās 
apkopt šo vietu, jo represēto piemiņas 
akmens apkārtne diezgan nepievilcīgā 
skatā. Rudenī kociņu starpā palikusi lie-
la vecā zāle, kociņi tādi pusdzīvi. Varbūt 
par jauno ierosinājumu vērts uzklausīt 
plašākas sabiedrības domas? Tad – mu-
tiskus vai rakstiskus ierosinājumus arī 
esmu ar mieru uzklausīt un apkopotus 
iesniegt pagasta padomei izskatīšanai.  

Vēsma Johansone

Ne tikai 25. marts un 14. jūnijs
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Ik rītu mostoties un apņemoties 
sāk skaistu, darbiem ražīgu dienu, 
pie mūsu dzīves apvāršņa ir redzami 
jauni iespēju horizonti. Katram savi. 
Katram citādi. Tāpat kā jūrai ar de-
besīm saplūstot vienā līnijā vērojama 
krāsu spēle starp ūdeni un debesjumu, 
arī ikdienā mijas cilvēka iespējas, iz-
vēles un piepildījuma sekas. 

Vairums cilvēku zina, ka viņi ir, 
kas ir viņu saknes, no kurienes viņi 
nākuši. Taču tas pats vairums nezina, 
kurp dzīve tos ved un vedīs. Jā, pro-
tams, mums ir savi sapņi un mērķi, uz 
kuriem tiekties, tomēr tie ne vienmēr 
piepildās un ir sasniedzami. Nav no-
sakāms dzīves ceļa virziens, pat de-
bespuse – uz ziemeļiem, dienvidiem, 
austrumiem vai rietumiem – ne, jo 
dzīve ir liels ziepju burbuļu mākonis 
– maģisks, pārsteidzošs, negaidīts un 
reizē trausls, kuru vējš var svaidīt te 
uz vienu pusi, te uz otru.  Mūsu dzī-
ves horizonti ir redzami, bet, kā tos 
sasniegt un vai vispār tie tiks sasnieg-
ti, nav zināms formulā “tagad un tū-
līt”.

Kurp es eju? Un kurp ejam mēs 
visi? Šis bezgalīgais, tomēr jēgpilnais 
jautājums spēj uzvirmot bezizejas 
un izmisuma brīžos. Tas iekļauj gan 
dzīves un darba motivācijas meklēju-
mus, gan personības vērtības un iden-
tifikācijas apjausmu. Ikdienā atbildes 
meklēšana tiek ignorēta nemitīgā 
laika trūkuma un nevaļas dēļ. Tomēr 
jautājums par mūsu nākotni ir un pa-
liek dzīvs ikviena latvieša sirdī. Vien 
ieejot veikalā un redzot, ka cenas pār-
tikai un citiem produktiem jau atkal 
ir palielinājušās kaut vai par dažiem 
nieka santīmiem, neviļus prātā uzzib 
– kāpēc atkal, tikko jau bija pielikts 
santīms klāt?! Vai, vēloties iegūt aug-
stāko izglītību, vērot, kā studiju mak-
sas aug kā sēnes pēc lietus. Pat alkstot 
brīvdienas izbaudīt lauku klusumā, 
vairs nevar atļauties lieki tērēties, lai 
nopirktu degvielu savam dzelzs ru-
makam un nokļūtu lauku idillē. Kur 
griezies, tur cenu kāpumi. Kurp ej, 
tur jauni pārsteigumi un ierobežoju-
mi. Tā nedēļu no nedēļas, mēnesi uz 
mēnesi, un sarunas par kritiski augsto 
inflācijas līmeni kļūst tikpat ierastas 
pie brokastu galda kā sarunas par lai-
ka apstākļiem. Bet valdībā viens va-

dītājs pēc otra vien sola un sola piķa 
melnos mākoņus aizbīdīt un atklāt tos 
– ar zelta maliņām. Taču šodien don-
kihotiem vairs neticu – tādu nav, kas 
spētu vēl uzveikt vējdzirnavas. Tādi 
brīnumi vairs nenotiek – nav taču re-
dzēts, ka ziloņi lido un vistas dzied 
operā…   

Lai redzētu, cik negaidīta spēj būt 
nākotne, atliek vien atcerēties pagāt-
ni. Kurš gan pirms gadu desmitiem 
pat uzdrīkstējās domāt, ka komunis-
mu un Padomju Savienību nomainīs 
demokrātija un citas važas – Eiropas 
Savienība? Kurš uzdrīkstējās sapņot 
par nācijas brīvību, kas vēlāk kļūst 
ierobežota, bet ar plašām pilnveido-
šanās iespējām? Kurš spēja iedomā-
ties, ka nespēsim vairs attīstīties bez 
informācijas tehnoloģijām? Varbūt, 
retais…bet vairumam tas likās kā 
utopija. Un šodiena, šis mirklis ir 
pierādījis, ka utopijas īstenojas. Reiz 
tās kļūst par realitāti…tās kļūst par ta-
gadni bez varoņiem, ideāliem un mā-
koņstūmējiem. Nākotne mums attinas 
pa vienam pavedienam vien… likum-
sakarībās un notikumu turpinājumos. 
Nākotne ir labirints ar miljoniem ceļu, 
horizontu un izvēles iespējām. Kādu 
soli šodien spersi, pie tādas izvēles 
varēsi turpināt rītdienu. Uz mirkli 
varbūt iedomājoties, kā būtu, ja…Bet 
tas jau ir cits stāsts…stāsts par tanti, 
ja viņai būtu ferarri…

Tādēļ…lai arī es zinu, ka nāku no 
dižās latvju sirds – Piebalgas, nav 
zināms, kur būšu rīt, nākamajā mē-
nesī vai pēc 20 gadiem. Manu dzīvi 
ietekmē miljoniem lietu, notikumu 
un apstākļu. Politika, ekonomika, 
tautsaimniecība un vēl daudz kas cits 
neapzināts stumda cilvēku dzīves uz 
vienu vai otru debess pusi…manipulē 
ar tām, lai gan uz to nekam absolūti 
nav tiesību. Atskatoties pagātnē, šo-
dienu veidojošie notikumi un procesi 
ir bijuši pārsteidzoši un vētraini, tādēļ 
pat necentīšos lūkoties nākotnē, jo tur 
mūs visus sagaida kaut kas nebijis, 
jauns un negaidīts.

Es apzinos sevi kā Piebalgas daļu…
es zinu, no kurienes es nāku. Es turpi-
nu iet…lai gan nezinu, kurp eju…   

Anda Dzenža         

Es zinu, no kurienes es nāku, bet 
nezinu, kurp eju… Ir jau piektais pavasaris, kad piesakāmies 

ES atbalstam, tā sauktajiem platībmaksāju-
miem. Gribu vēl atgādināt dažas, ar šo atbal-
stu saistītas, lietas.

Joprojām der atcerēties, ka platībmak-
sājumu pieteikums ir katru gadu katram 
pašam jāizpilda un līdz noteiktajam termi-
ņam (pagājušā gadā tas bija 15.maijs, bet 
šā gada noteikumi vēl šobrīd, 07.04.08., nav 
zināmi) jāiesniedz Ziemeļvidzemes reģionā-
lajā lauksaimniecības pārvaldē Valmierā.

Lūdzu, pārliecinieties, vai esat devuši savu 
piekrišanu, ka jūsu platībmaksājumu pieteiku-
mus un kartes no Valmieras drīkst atvest lauk-
saimniecības darba organizatore.

Atcerieties, ka, lai saņemtu atbalstu par kau-
šanai realizētiem lopiem un realizēto pienu 
kvotas ietvaros, lopu īpašniekam jāiesniedz 
platībmaksājumu pieteikums vismaz viena 
hektāra apjomā. Vismazāk problēmu būs, 
ja ganāmpulks un zeme reģistrēti uz vienas 
personas vārda un šī pati persona pieteik-
sies gan uz platībmaksājumiem, gan uz ci-
tiem atbalsta veidiem.

Atbalstam par pārraudzībā esošu govi (gov-
ju skaits pēc ziņām LDC uz 1. jūniju) Ls 
34,00, iesniegums jāiesniedz līdz 31. jūlijam 
LAD, Priekuļos, Dārza ielā – 12.

Ko darīt ar skābsiena rituļu ietinamajām 
plēvēm? Vissliktākais, ko, cerams, nedara 
Jaunpiebalgas zemnieki, ir izlietotās plēves 
sadedzināt, jo patiešām, tām sadegot, izdalās 
ļoti, ļoti daudz indīgu vielu. Ir iespēja izlieto-
tās plēves pieteikt savākšanai pa m.t.29225862 
darba dienās no 8:00 līdz 17:00. Aptuvena 
maksa par šo pakalpojumu – Ls 8,00+ PVN.

2. maijā braucam pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Aizkraukli (Skrīveru zemkopības 
institūts, bioloģiskā saimniecība „Ragāres” 
– nodarbojas ar augļkopību, pa  ceļam iegrie-
zīsimies Kalsnavas stādaudzētavā, program-
mu papildināsim ar citiem interesantiem ob-
jektiem. Gaidīšu piesakoties brauktgribētājus, 
vēlama priekšsamaksa.

Lauksaimniecības darba organizatore 
Maija, m.t. 29131170

Subsīdijas 2008. gadā
Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionā-

lās pārvaldes pieņem lauksaimnieku iesnie-
gumus valsts atbalsta pasākumiem 2008. 
gadā.

22.)1. 2008. MK noteikumi „Par valsts 
atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un 
tā piešķiršanas kārtību” lasāmi internetā 
www.lad.gov.lv

Ziņas zemniekiem
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Ziņas no mežniecības
Esiet sveicināti, Ziemeļvidzemes virs-

mežniecības Piebalgas mežniecības 
Jaunpiebalgas pagasta mežu īpašnieki!

Ir atkal pavasaris! Un drīz sāksies 
meža stādīšana. Bet kā tad ir veicies pa-
gājušogad?

2007.gadā Jaunpiebalgas pagastā mežs 
termiņā bija jāatjauno 71,1ha platībā. 
Tas tika paveikts 59,6 hektāros. Tenden-
ce neatjaunot mežu saglabājas un, skai-
tot kopā iepriekšējos gados neatjaunotās 
platības, parāds ir 27,1ha. 

Paldies visiem, kas šo uzdevumu – 
atjaunot mežu – ir paveikuši termiņā 
un pat ātrāk!

Taču daudzi jau paši zina, cik grūti 
nākas atjaunot pat ļoti nelielas platības. 
Un ir arī dažas saimniecības, kas meža 
atjaunošanu ignorē  jau gadu gadiem. 
Pēdējos gados visiem tika izsūtīti atgā-
dinājumi, ka mežniecība rudenī vēlēsies 
konkrētas platības ieskaitīt mežā, tāpēc 
vēl jo neizprotamāka ir attieksme neko 
nedarīt un uztvert šos atgādinājumus ne-
nopietni. Atgādinājuma vēstule – tas ir 
paziņojums, ka konkrētais gads ir gads, 
kurā izcirtumam atkal jātop par mežu, 
vienalga, vai tas notiek stādot vai izkop-
jot dabiski izveidojušos audzīti. Atgādi-
nājuma vēstule – tas nozīmē, ka meža 
īpašniekam pašam ir jāgriežas pie  mež-
sarga vai mežniecībā neskaidrību gadī-
jumā jāprasa padoms, ja nepieciešams,  
nevis mežsargam  jāzvana un jāzvana 
jums... Nākamā vēstule pēc atgādināju-
ma vēstules ir brīdinājuma vēstule, kurā 
iet jau runa par konkrētiem termiņiem, 
kurā pieminam administratīvo noteiku-
mu pantus un soda naudas. 

Konkrēti visiem meža īpašniekiem, 
kuri mežu neatjaunoja termiņā 2007.
gadā, paziņojam, ka tiek dota iespēja 
mežu atjaunot līdz 15.maijam. Ja to 
nepaveiksit, šogad tiks sastādīti admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli. 

Tagad mazliet informācijas visiem, 
kuri stādīs mežu:

1. Iegādājoties stādus kokaudzētavās, 
pircējam būtiska ir pārdevēja izsniegta 
pavadzīme un etiķete, kas jāiesniedz 
mežniecībā, jāiesniedz arī samaksas 
dokuments. (Mežniecībā var saņemt 
kokaudzētavu sarakstus).

2. Apliecinājums mežeņiem ir jāsa-
ņem PIRMS stādīšanas. 

Gaidām aprīlī un maija pirmajā 
pusē visus ar pieteikumiem, kas vēlas 
stādīt mežeņus. Pēc pieteikuma saņem-
šanas tiks veikta platības, kur aug meže-
ņi, pārbaude un izrakstīts apliecinājums.

3. Mežniecībā  platības nevarēs pie-
ņemt kā stādītas platības, ja nebūs šo 
iepriekšminēto dokumentu. No tā izriet, 

ka nevarēsit saņemt paredzētos atbalsta 
maksājumus, ja tādi būs.

Protams, ļoti žēl, ka pagājušais gads 
„izkrita no aprites” valsts paredzētajos at-
balsta maksājumos, to vienkārši nebija. 

Šogad saņemsit ne tikai atgādināju-
mus par meža atjaunošanu, bet arī tiks 
pārbaudītas 2004.gadā ar skuju kokiem 
(priedi, egli) atjaunotās mežaudzes, ja 
kādu platību atzīs par nekoptu, tad  līdz 
01.07.2008. saņemsit atgādinājumu par  
to, ka līdz 01.11.2008. platībām jābūt 
izkoptām. Atgādinām, ka saskaņā ar LR 
Ministru kabineta noteikumu Nr.189 
„Dabas aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā” 19.punktu – laikpos-
mā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam visos 
mežos aizliegta līdz 10 gadu vecu priežu 
un lapu koku un līdz 20 gadu vecu egļu 
mežaudžu kopšana. Šis ir saimnieciskās 
darbības ierobežojums dzīvnieku vairo-
šanās sezonas laikā. 

Vēl ir jārunā par vienu problēmu no 
mežsaimnieciskā viedokļa – damakšņu 
aizaudzēšana ar apsi. Meža tipoloģijas 
aprakstā lasām, ka šis ir auglīgas augsnes 
meža tips, tāpēc vislielākā saimnieciskā 
nozīme ir priežu tīraudzēm vai priedes 
un egles mistraudzēm (7P3E). Apsi 
damaksnī (gan sausajā, gan slapjajā 
damaksnī) pieņemt nevaram. Arī tad 
nē, ja iepriekšējā audze ir bijusi apšu 
audze.  Ja vēlaties audzēt apsi, tad jums 
ir jāizveido augsnes profilbedre un jāpie-
rāda, ka attiecīgais meža augšanas aps-
tākļu tips nav damaksnis, jāsamaksā par 
izmaiņu veikšanu  meža inventarizācijas 
datos. Tāpēc laicīgi domājiet – ko vēla-
ties audzēt. Līdzīgi ir susinātajos tipos – 
šaurlapu bārenī (As) un šaurlapu kūdrenī 
(Ks). Šajos tipos pieņemam priedi, egli, 
bērzu, melnalksni. Meža augšanas aps-
tākļu tipi, kuros pieņemam tikai priedi, ir 
– sils (Sl), mētrājs (Mr), lāns (Ln), grīnis 
(Gs), slapjais mētrājs (Mrs), viršu bāre-
nis (Av), viršu kūdrenis (Kv), mētru bā-
renis (Am), mētru kūdrenis (Km). Priedi 
parasti stāda tikai sagatavotā augsnē, mi-
nimālais stādvietu skaits – 3000gab./ha. 
Stādot egli – 2000gab./ha.

Vēl ir jārunā par otru mežsaimniecisko 
problēmu – šogad jau esam sastādījuši 
trīs administratīvā pārkāpuma protoko-
lus par saglabājamo koku (ekoloģisko 
koku) neatstāšanu kailcirtēs.  Šie koki 
tiek nozāģēti pat tad, ja ir bijuši iezīmēti, 
iekrāsoti ar sarkanu krāsu. Meža īpaš-
nieki –KONTROLĒJIET savus  meža 
izstrādātājus vai arī sastādiet pareizus 
darba līgumus! Neticiet meža cirtējiem, 
ka mazajās platībās ekoloģiskie koki nav 
jāatstāj! Galvenajā un kopšanas cirtē ir 
jāatstāj vismaz pieci saglabājamie koki 

uz hektāru, jāatstāj dzīvotspējīgi vecā-
kie un lielāko izmēru koki (koku caur-
mērs LIELĀKS par valdošās koku su-
gas koku vidējo caurmēru), vispirms 
izvēloties ozolus, liepas, priedes, ošus, 
gobas, vīksnas un kļavas. Ja šādu 
koku mežaudzē nav, vispirms saglabā 
apses un bērzus. Saglabājamos kokus 
atļauts atstāt grupās. 

Vēl ir jārunā par trešo problēmu – kop-
šanas cirtes izstrāde. KONTROLĒJIET 
sava meža kopējus, uzticiet šo darbu cil-
vēkiem  ar zināšanām! 

Vērtējot 2007.gada pēdējo mēnešu un 
šī gada notikumus, jāatgādina visiem 
meža īpašniekiem, ka ciršanas tiesības 
dod tikai mežniecībā saņemtais koku 
ciršanas apliecinājums. Un, lūdzu, 
iepazīstieties ar šo dokumentu, izla-
siet, kas tur ir rakstīts! Neskaidrību 
gadījumā – jautājiet. Piemēram, ja koku 
ciršanas apliecinājumā ir rakstīts, ka cir-
tes izpildes veids ir kopšanas cirte, tad 
šajā nogabalā pēc ciršanas beigām ir jā-
paliek mežaudzei, kuras šķērslaukums 
nav  zem minimālās vērtības. Gudrs 
saimnieks pat izvēlēsies atstāt nedaudz 
lielāku mežaudzes šķērslaukumu, nekā 
tikai minimālo, kas ir robeža, lai audze 
turpmāk  vēl spētu produktīvi attīstīties. 
Kopšanas cirte ir cirtes veids, kurā  tiek 
izcirsti atpalikušie koki, slimību, kaitēk-
ļu bojātie koki. Kopšanas cirtes vietā nav 
pieļaujama, piemēram, kailcirtes izpilde. 
Šādā gadījumā meža īpašniekam būs jā-
maksā aprēķinātie zaudējumi meža vi-
dei. Parasti šie aprēķini sniedzas tūksto-
šos latu... Arī – jau dažas vienības zem 
minimālās šķērslaukuma vērtības – un 
zaudējumu aprēķins meža videi sniedzas 
tūkstoš latos.  Tāpēc lūdzu – neskaidrību 
gadījumos jautājiet!

Un ceturtā problēma – ugunsdrošība. 
Drīz sāksies ugunsnedrošais laikposms. 
Šoreiz  atgādinām tikai vienu – jebkura 
dedzināšana, kas nav saskaņota  ar mež-
niecību, un jebkuri dūmi, kas var maldi-
nāt uguns novērošanas torņa dežurantu 
– mēs esam tiesīgi sastādīt administratī-
vā pārkāpuma protokolu. Pēc pieredzes 
– šādi maldinošie dūmi ir, ja pie mājām 
tiek dedzināti dažāda veida atkritumi. 
Ugunsnedrošā laikposma sākumu un 
noteikumus, kas jāievēro ikvienam ie-
dzīvotājam, paziņosim nākamajā avīzes 
izdevumā.

Veiksmi visiem meža īpašniekiem 
šajā pavasarī un Meža dienās!

Vējš gar mežu drīz ūjināt ies,
Zeme kūpēs un garos,
Kamēr pavasars atsauksies
Bērzu brūnajos zaros. /L. Breikšs/

Tālrunis mežniecībā 4162164.
Piebalgas mežniecības 

mežziņa vietniece Inga Lūsa
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Bērzu sulu dzeršana – tā jau izsenis 
ir riktīga latviešu padarīšana. Diez vai 
Eiropas Savienība šito saprastu. Un paši 
vainīgi. Viņi noteikti daudz ko ir zaudē-
juši. 

Kad, ziemai beidzoties, ir iespēja tikt 
pie bērzu un kļavu sulām, varam kārtīgi 
izskalot savu organismus Tās labi palīdz 
arī tievētgribētājiem. Lielākā vērtība šīm 
sulām ir uzreiz pēc to iztecināšanas. 

Pirmajās 3 - 4 stundās sulas satur bio-
loģiski aktīvo ūdeni. Ja šķidrums cil-
vēka organismā nonāk šādā formā, tas 
daudz vieglāk iesaistās visos vielmaiņas 
procesos un tiek izmantots ievērojami 
efektīvāk nekā parasti. Tautā saka, ka šis 
ūdens ir dzīvs. 

Bērza sula satur glikozi un fruktozi, 
bet kļavu sula – pārsvarā sukrozi.  Bēr-
zu sula ir mazāk koncentrēta nekā kļavu 
sula. Bērzu sula satur 0,5 līdz 2 procen-
tus cukura, un, lai pagatavotu biezu sī-
rupu, bērza sula ir jāsavāra, samazinot 
tās daudzumu 30 līdz 40 reižu, bet, lai 
iegūtu sīrupu no kļavu sulas, vārīšanas 
procesā tās daudzums jāsamazina tikai 
25 reižu. Iegūtais gala produkts ir sīrups, 
kas pēc garšas atgādina melasi. Tieši no 
koka iztecinātai bērza sulai ir gandrīz ne-
manāmi saldena garša. 

No koka tecinātās sulas dzeramas tik-
pat lielā daudzumā kā ūdens - apmēram 
2 litri dienā. To sastāvā ir kālijs un virkne 
citu augsnei raksturīgu mikroelementu, 
arī vitamīni, taču to daudzums ir niecīgs. 
Tāpēc efekts rodams kopējā sulu izdzer-
tajā daudzumā. Uzņemot lielu šķidruma 
daudzumu, tiek veicinātas ne tikai urīnu 
dzenošās funkcijas, bet arī svīšana. Or-
ganisma skalošanas gaitā tiek veicināta 
šlakvielu (urīnviela, urīnskābe, kreatīns) 
un vielu pussabrukšanas produktu izva-
dīšana. Pēc bērzu sulu kūrēm vingrumu 
iegūst arī mugurkauls un locītavas. Lai 
justu efektu, sulas vēlams dzert pa lit-
ram dienā vismaz 10 dienas pēc kārtas. 
Sulas ūdens vietā iesaka arī tējas, kafijas 
vai zupu vārīšanai. Termiski apstrādātas 
tās gan zaudē savu bioloģisko aktivitāti, 
taču mikroelementi saglabājas. 

Garšas ziņā kļavu sulas ir saldākas par 
bērzu sulām, jo vairāk satur cukurus. Sa-
vukārt bērzu sulas iegūst saldākas, urb-
jot bērzā, kas aug sausā vietā, piemēram, 
kalna galā. Sulas glabājot, to vērtība ma-
zinās. Tas vairs nebūs bioloģiski aktīvs 
dzēriens, bet gan garšīgs padzēriens, kas 
satur organiskās skābes. Tās iesaistās da-
žādos vielmaiņas procesos. Sulas vēlams 
izdzert līdz Jāņiem. 

Dzeriet bērzu sulas! Tās ir veselīgas!
Bērzu un kļavu sulas satur daudz da-

bisko cukuru un mikroelementu, ko orga-
nisms viegli asimilē, tāpēc tām ir spēci-
noša iedarbība. Bērzu sulas var dzert, lai 
uzlabotu imunitāti, atvieglotu podagras, 
reimatisma un radikulīta sāpes un paātri-
nātu brūču dzīšanu. Zinātāji apgalvo, ka, 
pavasarī izdzerot vismaz desmit litrus 
tikko tecinātas sulas, no organisma tiek 
izskaloti visi ziemā uzkrājušies sārņi un 
smiltis no urīnizvadceļiem.

Sulas var izmantot arī skaistumkopša-
nai. Senlatvietes sulās esot mazgājušas 
seju, jo tajās esošās vielas uzlabo ādas 
elastību un sejas krāsu, kā arī pasargā 
ādu no pavasara saules staru kaitīgās ie-
tekmes. Bērzu sulā var skalot matus – tas 
palīdzot atbrīvoties no blaugznām, mati 
aug ātrāk un ir kuplāki.

Recepte sulu uzglabāšanai
Uz katru litru sulas liek vienu krust-

nagliņu. Šādi iespējams izvairīties no 
pelējuma rūgšanas procesā un novērst 
sulu glumēšanu. Garšas uzlabošanai 
pievieno 3 - 5 rozīnes, arī kādu citrona 
miziņu, upeņu zariņu. Trauku hermētiski 
noslēdz, uzglabā vēsumā. 

Jaunpiebalgas vidusskolas medmāsa 
Olga Ivaņina

Iedzīvotāju domas
Pēc Lieldienām skolā bērni atnāca 

miegaini. Arī man nāk un nāk miegs no 
rītiem. Ienāca prātā doma, ka varbūt mūs 
iespaido pavasara saule, straujās laika 
maiņas – no biezās sniega segas, pute-
ņiem līdz atkusnim.

 Un man vairākas dienas paiet, līdz 
ieiet ritmā. Vakaros sanāk pavēlu, kā 
jau pierasts, bet no rītiem pagulēt pat 5 
minūtes ir svarīgas. Vai citus ietekmēja 
laika grozīšana? Šo jautājumu uzdevu 
dažiem esošiem vai bijušiem piebal-
dzēniem vai tiem, kuri sevi par tādiem 
uzskata no draugiem.lv portāla. Un, lūk, 
kādas atbildes saņēmu.

R.J. Man nepatīk jaunpagrieztais laiks. 
Vēlu eju gulēt, tās stundas man ražīgākas. 
No rītiem grūti piecelties. Nakts vidū pat 
šķiet, ka laiks celties, bet no rīta…

E.M. Nejūtu laika izmaiņas, mani tas 
neiespaido.

I.O. Man šis vasaras laiks varētu būt 
visu gadu. Man patīk gaišie rīti un nav 
nekādu izmaiņu.

I.D. Mani kā parasti uzmodina kaķe-
nīte. Tā kā šķiet, ka īpaši nav nekādu 
izmaiņu. No rītiem jau vienmēr gribētos 
vienu stundiņu ilgāk pagulēt.

I.Z. Man vienalga, nav nekādu izmaiņu. 
P.J. Man vienalga. Esmu naktsputns, 

vēlu eju gulēt. Un no rīta vienmēr gribē-
tos ilgāk pagulēt.

I.D. Iespaidoja, joprojām nevaru pie-
rast.

A.A. Mans bioloģiskais pulkstenis jau 
nedēļu pirms laika pārgriešanas lika man 
no rītiem ātrāk mosties augšā.

R.J. Man jau patīk gaišie vakari - tādu 
laiku varētu saglabāt.

Es katru d/d rītu ceļos 6:00, tāpēc šo-
gad varu teikt, ka NEIETEKMĒJA...

Man laikam grūtāk ir rudeņos...
M.J. Jā, nevar normāli vakarā aiziet 

gulēt.
M.O. Atklāju, ka mani iespaido. Pir-

mās divas dienas nevarēju pamosties 
laikā. Nu jau esmu iegājusi pierastajā 
ritmā.

I.B. Jā, viena nedēļa vajadzīga, lai pie-

rastu, pēc tam jau viss ir labi.
A.B. Nu neko daudz jau neietekmē, 

bet jēgu tam nesaskatu.
Domāju, ka cilvēkiem jādzīvo pēc 

Saules, nevis jācenšas laiku mainīt pēc 
savām interesēm. Laiks nav tas, ko cil-
vēks var mainīt.

Z.L. Man no rītiem nāk miegs, vai ir 
pagriezts laiks vai nav. Vakarā darbojos, 
tad ir radošākais laiks.

R.Ā. Nē, mani tā neiespaidoja nemaz! 
Esmu radis iet gulēt un celties dažādos 
laikos.

Cik esam dažādi. Vienam nāk vairāk 
miegs, citu neiespaido viena stunda lai-
ka izmaiņās… Ko saka aptaujas rezultāti 
Cēsu rajonā?

Kā izjūtat vasaras laika iestāšanos?
No rītiem grūtāk piecelties: 67 % ap-

taujāto  
Uz mani tas nekādu iespaidu neatstāj: 

14 % aptaujāto  
Patīk celties agrāk jeb “Rītam zelts 

mutē”: 14% aptaujāto   
Man vienalga: 5 % aptaujāto

Kā iespaidoja vasaras laika iestāšanās?
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Ietekme uz veselību
Veiktie pētījumi attiecībā uz vasaras 

laika ietekmi uz veselību liecina, ka va-
saras laika ieviešanai nav nopietna ie-
spaida uz veselību un ka slikta pašsajūta 
ir īslaicīga. Arī tautsaimniecībā nav zau-
dējumu. Tāpat transporta un sakaru pa-
kalpojumu nozares necieš zaudējumus.

No vēstures
Ideja par vasaras laiku pirmo reizi 

radās 18.gadsimta beigās. 1784.gadā 
Bendžamins Frenklins, toreizējais ASV 
sūtnis Francijā, kurš dzīvoja Parīzē, 
uzrakstīja eseju “Par pāreju uz vasaras 
laiku”, ko pēc tam nosūtīja savam drau-
gam, kas strādāja par redaktoru “Journal 
of Paris” laikrakstā. Esejā izklāstītā ideja 
par pāreju uz vasaras laiku B.Frenklinam 
radās, kad nejaušs troksnis iztraucēja 
viņa miegu aptuveni sešos no rīta. Pa-
mostoties B.Frenklins bija pārsteigts par 
spilgto gaismu, kas apgaismoja istabu, 
un viņam radās šī ideja par pāreju uz va-
saras laiku.

Veicot vienkāršus matemātiskus aprē-
ķinus, B.Frenklins izrēķināja, cik daudz 
līdzekļu Parīzes iedzīvotāji iztērē, ejot 
gulēt pēc pusnakts un mostoties tikai 
pusdienas laikā, laikā no 20.marta līdz 
20.septembrim nelietderīgi dedzinot 
sveces un petrolejas lampas.

Kopš tā laika pagāja vesels gadsimts, 
kad 1907.gadā anglis Villiams Villetts 
atgādināja par pāreju uz vasaras laiku. 
V.Villetts ierosināja pagriezt pulksteni 
uz priekšu par 80 minūtēm, katrā aprīļa 
svētdienā par 20 minūtēm uz priekšu un 
septembrī darīt tāpat, tikai griezt laiku 
atpakaļ. Toreiz V.Villetta ideju noraidī-
ja, tomēr 1916.gadā Anglijas Parlaments 
pieņēma likumu, ka vasaras mēnešos 
pulkstenis jāpagriež par stundu uz priek-
šu Griničas laikam.

Vasaras laiku, pabīdot pulksteņa rā-
dītājus stundu uz priekšu, pirmoreiz - I 
Pasaules kara sākumā sāka lietot Vācija, 
Lielbritānija, Īrija un Francija. Jau torei-
zējais mērķis bija taupīt enerģiju.

II Pasaules karā laikā Anglijā tika ie-
viests tā sauktais dubultais vasaras laiks 
(Double Summer Time), kas atšķīrās no 
Anglijas joslas laika (Griničas laika) pat 
par divām stundām.

Arī ASV 1918.gadā pieņēma likumu 
par pāreju uz vasaras laiku nolūkos, lai 
taupītu resursus dalībai I Pasaules karā. 
Šis likums pastāvēja tikai septiņus mē-
nešus starp 1918. un 1919.gadu, jo šis 
likums izrādījās nepopulārs amerikāņu 
vidū.

Lielākā daļa Eiropas valstu vasaras 
laiku ieviesa 70.gados. Līdzīga situācija 
izveidojās arī Latvijā, kad Padomju Sa-
vienība ar 1980.gada 1.aprīli, pieskaņo-
joties lielai daļai pasaules valstu, ieviesa 

pāreju uz vasaras laiku.
Pirmā direktīva, kas saskaņoja vasaras 

laika sākuma un beigu datumus, stājās 
spēkā 1981.gadā. Tikai septītajai direk-
tīvai (Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994.gada 30.maija direktīva 1994/21/
EK par noteikumiem attiecībā uz vasa-
ras laiku) izdevās no 1996.gada Eiropas 
Savienības dalībvalstīs noteikt vienotu 
vasaras laika skaitīšanu bez jelkādiem 
izņēmumiem - no marta pēdējās svētdie-
nas līdz oktobra pēdējai svētdienai. De-
vītā direktīva pēc skaita (Eiropas Parla-
menta un Padomes 2001.gada 19.janvāra 
direktīva 2000/84/EK par noteikumiem 
attiecībā uz vasaras laiku), kuru Eiropas 
Savienības Padome pieņēma 2001.gada 
janvārī, jau balstījās uz daudziem apjo-
mīgiem pētījumiem. Turklāt kopējais Ei-
ropas Savienības tirgus, transporta tīkli 
un telekomunikācijas vairs neļauj kaut 
vienai dalībvalstij skaitīt savu laiku at-
šķirīgi no pārējām. Pamatojoties uz ko, 
no 2002.gada vasaras laiks sākās pilnīgi 
visās dalībvalstīs vienlaikus - marta pē-
dējā svētdienā pulksten 1:00 pēc Grini-
čas laika.

Latvijā pāreju uz vasaras laiku reg-
lamentē Ministru kabineta 2001.gada 
9.janvāra noteikumi Nr.18 “Noteikumi 
par pāreju uz vasaras laiku”, ar kuriem 
pārņemtas Eiropas Parlamenta un Pa-
domes 2001.gada 19.janvāra direktīvas 
2000/84/EK par noteikumiem attiecībā 
uz vasaras laiku prasības.

Priekšrocības un trūkumi
Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņu 

rādītājus stundu uz priekšu un atpakaļ 
griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzī-
votāji. Zinātniskie pētījumi liecina, ka 
pāreja uz vasaras laiku samazina izlieto-
tās enerģijas daudzumu, kā arī samazina 
ceļu satiksmes negadījumu un pastrādā-
to noziegumu skaitu. Tomēr zinātniskie 
pētījumi atklāj arī negatīvās laika maiņu 
puses. Laika grozīšana negatīvi ietek-
mējot cilvēka bioloģisko ritmu, pašsa-
jūtu, darba spējas un veselību - katrs, 
bet visvairāk ziemeļvalstu iedzīvotāji, 
izjūt tumšās sezonas depresiju. Gaismas 
papildu stunda dod gan šo psiholoģisko 
veselību, gan fizisko veselību (gaisma 
veicina D vitamīna sintēzi un ārstē ādu), 
gan drošības sajūtu. Turklāt daudzviet 
pasaulē izveidotas sabiedriskas organi-
zācijas, kas cenšas panākt, lai pāreja no 
ziemas uz vasaras laiku tiktu atcelta.

Lielākā daļa pētījumu uzrāda ietaupī-
jumus par 0- 0,5 %. Tajā pašā laikā pulk-
steņu grozīšanas pretinieku asociācijas 
iebilst, ka lampiņu ietaupītās kilovatstun-
das arvien vairāk aprij kondicionēšanas 
sistēmas un apkure drēgnajos rītos. Tur-
pretim Itālijas enerģētikas aģentūra sa-
skaitījusi, ka itāļu vasaras laika ietaupī-

jums (0,3 % no valsts patēriņa) pārvērsts 
naudas izteiksmē sastāda 126 miljoni 
eiro katru gadu. Holandiešu konsultāciju 
firma “Research voor Beleid Internatio-
nal” saskaitīja līdzīgu ietaupījuma pro-
centu (0,3 %), bet, atņemot apkures pa-
lielinātās izmaksas, no ietaupītajiem 2,5 
miljardiem eiro palika tikai 800 miljoni. 
Vēl atņemot papildu degvielas izmaksas, 
kopīgais energoresursu ietaupījums ik 
gadus Eiropas Savienībā varot būt vairs 
tikai 200 miljoni eiro.

Holandiešu Darba devēju asociācija 
uzskata, ka vasaras laiks pagarina iz-
klaides vietu darba laiku par 10 %, kas, 
pārvēršot naudas izteiksmē, dotu papildu 
22,5 miljonu eiro papildus apgrozījuma. 
Viesnīcu un restorānu apgrozījums pa-
lielinās par 5 % (13,5 miljoniem), kas 
kopumā sektoram dod pieaugumu par 3 
% un rada 500 papildu darba vietas. Tā-
dējādi ekonomiskais efekts skaidri parā-
dās nevis elektroenerģijas taupīšanā, bet 
gan izklaides industrijas ienākumos.

“Atomic Data and Analysis Structure” 
(ADAS) pētījumi Lielbritānijā skaidri 
pierādīja, ka, pateicoties papildu stundai 
vakarā, sporta un atpūtas aktivitātes brī-
vā dabā pieaug par 25 līdz 30 %. Skep-
tiskākie “American College of Healthca-
re Executives” (ACHE) pētījumi norāda, 
ka atpūtas vietas neņem vērā papildu 
stundu un tiek slēgtas ātrāk (restorāni, 
izklaides vietas).

Katram argumentam ir pretarguments. 
Visu, kas ietaupīts apgaismojumam, no-
tērē apkurei no rītiem un kondicionēša-
nas iekārtām pusdienlaikā. Vasaras laiks 
jauc bioritmus, bet dod drošības sajūtu 
un laiku vakaros. Kas vietējam tūrismam 
dod ienākumus, tas starptautiskajiem 
pārvadātājiem nes zaudējumus. Videi 
mazāk piesārņojuma no rīta, bet vairāk 
vakarā.

Kaut arī daudzie pētījumi un analīzes 
nepierāda pārliecinošu vasaras laika 
ekonomisko un sociālo efektu, Eiropas 
Savienības dalībvalstis atbalsta vasaras 
laika režīmu.

Arī turpmāk mainīs laiku
Ņemot vērā tā pozitīvo ietekmi uz 

atsevišķām tautsaimniecības nozarēm, 
2007.gada 24.aprīlī Ministru kabineta 
sēdē tika pieņemts lēmums ierosināt sa-
glabāt pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ 
Latvijā arī turpmāk.

Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 
2008.gada 26.oktobrī plkst. 4.00 (naktī 
no sestdienas uz svētdienu), kad pulkste-
ņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu 
atpakaļ.

Kāpēc mainām laiku un kā tajā jūta-
mies, centās noskaidrot –

Vēsma Johansone
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 Vācu valodas skolotāju, deju 
vecmeistaru, kolektīvu vadītāju un 
virsvadītāju atceras tie, kas mācījās, 
vienkārši sarunājās, satika, dejoja 
vai radnieciski bija saistīti ar Vāliņu 
ģimeni. O.Vāliņa (biežāk saukts par 
Ati Vāliņu) dzimtā puse ir Praulie-
nā (Madonas rajonā), bet kopš 1950. 
gada viņš gandrīz 45 gadus dzīvo-
jis, strādājis, – tā arī dziedāt mācījis 
jaunpiebaldzēniem, un daudzus ga-
dus turējis raitu soli pats un to mācī-
jis skolēniem un jauniešiem. 

Dzimis 1917.gada 22. februārī 
laukstrādnieka ģimenē, bet 1994.
gada 26. februārī jau aizgājis uz Bal-
to kalnu. Apbedīts Jaunpiebalgā.

Vai zinājāt, ka izglītību skolotājs guvis Rīgas Skolotāju institū-
tā? Daudziem skolā mācījis dabas zinības, latviešu valodu, mate-
mātiku, dziedāšanu (gandrīz 15gadus), angļu valodu, vācu valodu 
(pāri par 20 gadiem) un tautas dejas. Bijis arī jaunāko klašu skolo-
tājs, darbvedis, grāmatvedis, arhivārs.

Cilvēks ar lielu gribasspēku un apskaužamām darba spējām. 
Skolotāja darbā galveno vērību veltīja audzināšanai. Bieži uzma-
nību pievērsa skolēniem – dzī-
ves pabērniem. Ļoti vienkāršs, 
saprotošs, bezgala izpalīdzīgs. 
Tie, kuri biežāk satika vai pa-
zina Ati, atcerēsies, ka viņš 
sevi vērtēja ar R.Blaumaņa 
vārdiem: “Apsēt gribēju lielu, 
plašu druvu, bet ir stūrīša lāgā 
nepaguvu.” Vienaldzīgs pret 
materiālo, bet atvērts visam ga-
rīgajam, kas nāk no tīras sirds 
un dvēseles. Prasīgs pret darbu, 
bet atvērts un lustīgs sadzīvē.

Skolotāju pieminot, dejot 
prasmi rādīja ne tikai piebal-
dzēni, bet arī Alūksnes jauniešu un Salas pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvi. 

„Piebalga”, „Ķencis”, „Gailītis”. Dejotāji, vai atceraties, ka tā 

Otto Vāliņa piemiņas koncertā

sauca O. Vāliņa deju kolektīvus dažādos laik-
posmos? Ir labi, ka katru gadu notiek piemiņas 
koncerti Atim. Skolotāja O. Vāliņa  darbu tur-
pina Lāsma Skutāne, viņa skolniece. Nu jau no 

1994. gada ar labiem panākumiem skatēs un konkursos startē dau-
dzi pašdarbnieki Lāsmas vadībā.

V.J.

Jau trešo gadu 8. martā Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola 
priecēja piebaldzēnus un ciemiņus ar savu koncertu – izstādi, kas 
aizkustināja ikvienu klausītāju un skatītāju. 

Mākslas skolas darbu izstāde pārsteidza ar fantastiskajām krā-
sām un ļoti košo leļļu kolekciju, kuras bija darinājuši un košos 
tērpos tērpuši mākslas skolas audzēkņi.

Koncertā šogad vairāk pārstāvētas bija jaunākās klases. Un tas 
bija darīts ar nodomu... 1. klarnetes, flautas un klavieru klases au-
dzēkņi Inguss, Dārta, Samanta un Alise pierādīja, ka pietiek ar 
vēlēšanos un cītīgu darbu, lai jau viena nepilna gada laikā apgūtu 
sava izvēlētā instrumenta spēli tā, ka var koncertēt klausītājiem.

Koncertā tika pārstāvētas visas mūzikas skolā esošās instru-
mentu spēles klases – varēja dzirdēt gan klavieru, gan pūšamo 
instrumentu, gan stīgu instrumentu spēli. Audzēkņi muzicēja gan 
kā solisti, gan ansambļos. Ļoti atraktīvu un kolorītu priekšnesu-
mu sniedza trio – Agnese Vietniece, Inga Pavalkoviča (flautas) 
un Lauma Makare (klavieres), kuras atskaņoja R. Kalsona „Kaķu 
tango”. Priekšnesums bija izveidots kā neliels šovs ar spilgtu ins-

trumentspēli, atbilstošiem 
tērpiem un pat kustībām! 

Koncerta noslēgumā mu-
zicēja vokālais ansamblis 
„Žagariņi”, kuri ne tikai 
dziedāja, bet arī paši spēlēja 
uz jaunajiem instrumentiem 
– elektriskajām ģitārām un 
bungām. Šādā veidā jaunieši 
kopā muzicē vēl tikai 3 mē-
nešus, un pirmā uzstāšanās 
bija veiksmīga. 

Šis koncerts jau ir kļuvis par tradīciju, tāpēc nākamajā martā 
mēs jūs, klausītāji, atkal gaidīsim ciemos! Bet vecākus, māsas 
un brāļus mēs labprāt priecēsim arī mūsu mazajos skolas mācību 
koncertos. Tādēļ nekautrējieties un atbalstiet savus bērnus arī ik-
dienas darbos – ne tikai svētku dienās!

Aija Petrovska

Atkal jauns pavasaris...
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Koncerts „Mēs tiksimies martā” priecēja skatītājus. Žūrija par 
labākajiem jaunākajā grupā  atzina Ingu Žēperu un Sabīni Blūmu. 
2. jaunākā grupā par labākiem tika atzīti – Sabīne Rubene un Ro-
lands Jurkevičs. No jauniešiem rudenī jādzied Madarai Ontužānei 
un Kitijai Stauverei. „Piebalgas balsīs” vecāko grupu no jaunpie-
baldzēniem pārstāvēs Inese Ivanova un Raimonds Kārkliņš.  

Sveicināti piebaldzēni!
Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzejs „Jāņaskola” 2008. gada 15. maijā sāk sezonu 

un aicina Jūs apmeklēt Muzeju nakts pasākumus 17. maijā:

plkst. 17.00 Tekstilmākslinieces Dzintras Vilks izstādes „Vasaras vidū” atklāšana
plkst. 18.00 Dzejnieces Olgas Lisovskas izstādes „Olga no Plienkalniem” atklāšana
plkst. 18.40 Vācu dzejnieku Johannesa Bobrovska un Hansa Magnusa Encensberga
            dzeja dzejnieces un atdzejotājas Margitas Gūtmanes redzējumā
plkst. 19.30 Populāra mūzika Ziemeļlatvijas kameransambļa un Ingus Pētersona 
            sniegumā

  Uz tikšanos „Jāņaskolā”!
      
       Ieva Čaklā, muzeja vadītāja.
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„Neviena skate nav notikusi bez kom-
petentas žūrijas, kura ir atbraukusi pie 
mums, prātīgi pārvarot ierastās marta 
kupenas un apdzenot sniega grūstāmās 
mašīnas,” iesāk deju koncertprogram-
mas pieteikšanu skolotāja Ineta Elksne. 
Viņa iepazīstina ar vērtētājiem. Tie ir– 
Māris Brasliņš – Cēsu rajona skolēnu 
deju kolektīvu virsvadītājs, Lilita Janso-
ne – horeogrāfe, Nītaures deju kolektīva 
„Šurumburums” vadītāja,Taiga Krūmi-
ņa– Amatas novada kultūras centra di-
rektore, senioru dāmu deju grupas „Jest-
rās omes” vadītāja, Ingūna Arāja– Cēsu 
rajona Izglītības pārvaldes galvenā spe-
ciāliste metodiķe, bibliotekāre.

Koncertu atklāj paši mazākie – kul-
tūras nama pirmsskolas deju kolektīvs, 
un „Jautrais riču račs” iet vaļā. Viņiem 
piepalīdz divas krustmātes – Pārsla un 
Liesma.

„Cilvēks esot dabas kronis. Bet dabai 
nevajag kroņus, kungus un pāridarītājus. 
Dabai ir vajadzīgi draugi. Draugiem dur-
vis pašas atveras: kalnos katrs akmens 
sniedz pretim rokas, saulīte smaidot ta-
kas rāda, koku lapotņu ēna veldzē, lietus 
spirdzina un iegūtais prieks dod spēku 
nākamajām dienām...” – šis aģentūras 
„Dabas draugi” vadmotīvs saskan ar 
mūsu pirmsskolēnu interesi un prieku 
par cilvēku mazākajiem draugiem. Tā 
piesaka deju „Jūgsim cūciņ silītē”, ko 
dejo sešgadnieki. 

Tad dejo pirmklasnieki. Skolotāja I. 
Elksne, piesakot nākošo numuru, atradu-
si piemērotus vārdus:

„Izrādās, ka mācēt lasīt, rakstīt, dzie-
dāt un dejot vēl nav visas gudrības. Iz-
rādās, ka mamma un tētis arī nezina visu 
uz pasaules.

Kāpēc zāle ir zaļa un piens ir balts?
Kāpēc dienā spīd saule un naktī ir 

tumšs?
Kāpēc ūdens strūklu nevar paņemt 

plaukstā un kaķis nesaka paldies?
Kāpēc ziemai seko pavasaris?”
Dejo 1.-3. klašu, 3.-4. klašu deju ko-

lektīvi, bet, kad dejo „Sīkas mazas mei-
tenītes”, tad jādomā: „Kur puikas? Spēlē 
futbolu? Basketbolu? Varbūt pikojas? 
Protams, atkal skrien pa āru, dauzās, plū-
cas, klausās traku mūzikas, skatās bries-
mīgas filmas. Meitenēm ir savas darīša-
nas, savas klačiņas, savas spēlītes.” Un 
meitenes dejo.

Tad klātesošajiem tiek dota iespēja 
iepazīt Piebalgā pierakstītu sentēvu deju 

Īsi no pirmslieldienu koncerta.. .
„Jautrais stūris”, ko dejo 6.-7. kl. deju 
kolektīvs.

... un pēkšņi pienāk brīdis, kad meite-
ņu intereses sāk krasi atšķirties no puišu 
interesēm. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka 
meitenēm ir savi...noslēpumi. Tie ir lie-
li, mazi, skaļi, klusi, jautri vai vienkārši 
tie ...ir. „Es piedzimu māmiņai” un „Aiz 
upītes es uzaugu”, „Mēs, māsiņas, nebi-
jām” – dejo 8.-9. kl. deju kolektīvs.

Jautrība uzdzirkstī, kad klausā-
mies I. Elksnes stāstā par to, kā  da-
žādās valodās cilvēki sauktu Vinniju 
Pūku. Arī daži neparasti ticēju-
mi, par kuriem smaidījām. Nu, 
piemēram,kā nesmaidīs par šo: 
”Ja bērni uz skolu iet saposušies 
un nes puķes, drīz būs jārok kar-
tupeļi.” Vai atkal par šiem: „Ja, 
izejot no telpas, aizķeraties aiz 
durvju roktura, noteikti tur at-
griezīsieties.” „Ja lietainā laikā 
esat aizmirsis lietussargu, jūs no-

teikti samirksiet.” „Kas raksta, tas kaut ko 
zina.” „Bērnu gudrība: ja mamma smejas 
par tēta asprātībām, mājās ir ciemiņi.”

Tad dejo jaunieši deju – „Timā upes 
malā”. Un koncerta noslēgumā – viens no 
modernākajiem muzikālās mākslas izpil-
dījumiem. Divus gabalus izpilda perku-
sionisti.

Meiteņu mājturības kabinetā bija ap-
skatāma skolēnu darbu izstāde.

No koncerta pašu galveno atcerēties un 
iemūžināt fotogrāfijās mēģināja– V. Jo-
hansone. 

qwertyio
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V.Rihtera komēdija „Trakie” iz-
rādīta Jaunpiebalgas amatierteātru iz-
pildījumā pašu mājās un Cēsīs. Aktie-
ri–Velta Ciekurzne, Edgars Kazeks, 
Iveta Razminoviča, Gatis Ločmelis, 
Jānis Jansons, Ineta Elksne, Kārlis Ap-
sītis, Jānis Ciekurznis, Jolanta Glāzere, 
Jānis Glāzers, Kaspars Loginovs, Inese 
Dzene, Arnis Ratiņš, Ingūna Āboliņa, 
Ainārs Ozols. Muzikālo noformējumu 
veidoja – Aija Petrovska. Režisore Aina 
Damroze. Tāds ir lomu uzskaitījums no 

teātra programmas. Šķiet, vienkārši, bet 
katram cilvēkam jāiejūtas lomā, jādabū 
laukā emocijas, pārdzīvojumi. To, ka sa-
vējie patīk, liecināja apmeklētāju skaits 
zālē, smiekli, aplausi, ziedi.
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Par makšķerēšanu…
Zivis dzīvi pavada mierā un klusumā. Trokšņus tās meklē reti. 

Ja makšķernieks vēlas izvilkt lielo lomu, tam jāuzvedas klusu. 
Vismaz tā bija manā bērnībā. Tikai tad zivis ķērās atkal un atkal. 
Īpaši asarīši. Bet esmu dzirdējusi bezgala daudz nosacījumu, lai 
zivis ķertos. Nu jau arī vardarbīgākas metodes tiek izmantotas, lai 
no ūdens dziļumiem izmānītu sapalus, ālantus, foreles, zandartus, 
vimbas, līdakas… Daudzi tomēr izmanto mušiņas, tārpiņus.

Nezinu, vai makšķerniekiem prieki sāksies vai jau sākušies? 
Vai copmaņi jau pārbaudījuši pludiņus un šņores? Varbūt spinings 
gatavībā? Kur tiek braukts vai iets pašlaik? Ko drīkst zvejnieks 
atļauties aprīlī? Kura zivs visjūtīgākā uz izmesto ēsmu?

Mani sarunu partneri Laimis Auziņš, Andris Klapars, Viesturs 
Pērkons, Alvils Sproga. Iespējams, ka vēl kādu man piespēlēsit 
nākošajām sarunām. Par makšķerēšanu. Bet varbūt kādu citu inte-
resantu vaļasprieku?

Laimis gandrīz nav piedabūjams pie runāšanas, bet maza viltība 
- sāku tik prasīt – ko tad šobrīd makšķernieki copē? Kā lai neat-
bild, es taču varu visādas muļķības sarakstīt.

Laimis: ”Sapalus, ālantus var zvejot. Gaidu vēl, kad zivtiņām 
būs labāka apetīte. 

 Spiningotājs neesmu. Iešu, kad būs līdaku laiks, uz mazām ziv-
tiņām – līdakas. Citas zivtiņas copēju ar kāpuriņiem – uz dabīgās 
ēsmas. Aizbraucam ar Jāni Biezo vai Jāni Kazāku. Uz – Aivieksti, 
Lubānu. Pirmā zivs pēc ziemas ir vimba - lašveida zivs. Braucu 
uz Lejasciemu, jo te priekšā tie sabūvētie HESi. Vienu gan no 
savas pieredzes gribu pateikt visiem – nekāpt uz nedroša ledus. 
Labāk drusku baidīties nekā būt pārdrošiem.” Par tālāko, saprotu, 
lāgā runāt negribas. Laimis tāds domīgs, skatās tālumā un novelk: 
„Labi, ka viss labi beidzās!”

Pa telefonu sarunājos ar otru azartisku copmani Andri Kla-
paru. Vēl nav sākusies sezona, bet Andrim patīk gan zemledus 
makšķerēšana, gan spiningot, gan dīķī kādu karpu izzvejot. Šad 
tad aizlaist uz Margupi Mālpilī. Jautāju – kā tā? Kā tad zināji, ka 
tur jābrauc? Andris mierīgi saka: ”Grāmatās palasu. Tad kopā ar 
Pēteri šad tad tuvumā uz Pērli, bet tad atkal sanāk prāts tālāk no 
mājas aizšaut. Lielākie lomi? 5- 6 kg bija karpai, šad un tad pa 
krietnai līdakai. Peipusā pagājušā gadā 1,5 kg vēdzele. Mēs jau 
ar kaimiņiem kopā braucam uz tām copēm – ar Jāni un Robertu.” 
„Kas tie par vīriem? ” prasu. „Jānis Petrovskis  un Grietas vīrs  
Roberts. Tepat kaimiņos.”

Jautāts par vaļasprieka pirmsākumiem, Andris saka: „Sāku jau 
makšķerēt kā puika, kad dzīvojām Garaušos. Turpat Gaujā ar 

makšķerīti, bet tad jau tajā bija vairāk zivju.” 
Viesturs Pērkons: „Esmu makšķernieks visos gadalaikos. Zie-

mā ar Igoru Lasmani, Jāni Rubeni (sen.) uz Alaukstu, uz Dunijām 
aizbraucam. Saimnieks Ieviņš atļauj savā teritorijā makšķerēt. 
Tad tur – asarīši, raudiņas…Pašlaik klusais laiks makšķerniekiem, 
jāgaida 1. maijs. Tad sākšu spiningot. Gauja jau ir patukša, bet uz 
Palsu, uz Zunda ezeru. Tagad jau tie gumijas vizuļi un cita tehnika 
zivju ķeršanai labu labā. Pats tīru, un man garšo zivis. Lielākais 
loms bijusi līdaka – 9, 2 kg.”  

Kad lūdzu Viesturu atcerēties kaut ko vēl no savas zvejošanas 
priekiem, viņš saka: „Kādus 15 gadus atpakaļ pirms Jāņiem, 23. 
jūnijā, kopā ar nu jau mirušo Kārli Žeikaru bijām Lubānas ezerā. 
Tad nu gan ķērās. Palielas līdakas un daudz. Nevarēju viens maisu 
iecelt mašīnā. Tad bija jāizdala draugiem…”

Alvils Sproga: „ Ar copēšanu nodarbojos cauru gadu. Nu jau 
zivīm saudzēšanas laiks. Tagad jāpagaida 1. maijs, kad varēs uz-
sākt sezonu. Gaujā – sapali, baltie sapali. Kad sasils ūdeņi – līņi, 
karūsas. Es esmu tāds makšķernieks, kas iet uz Gauju, uz apkārt-
nes ezeriem, lielos tālumos nebraucu. Un līdakas ķeru ar dabīgo 
ēsmu – vislabāk ar mazo zivtiņu. Vislielākie lomi? Esmu izvilcis 
līdaku – 6,6 kg smagu Kāpurkalna ezerā (95 cm gara), lielākam 
sapalam bija1,2 kg.”

Sarunu beidzot, saku ierasto: „Ne asakas!” Un Alvils saka: „Nu 
man trīs reizes tad jānospļaujas, tā pieņemts…!”

Makšķernieki parasti mazliet savus stāstus izpušķo, bet šoreiz 
sastapos ar īstu vīru runām. Makšķerēšana ar pludiņmakšķeri, 
makšķerēšana ar gruntsmakšķeri, mušiņmakšķerēšana, spiningo-
šana, zemledus makšķerēšana. Tas viss copmaņiem labāk sapro-
tams! 

Tad lai ir tā: „Ne asakas!”
Vēsma Johansone

P.S. Kolēģe Zane pēc raksta sagatavošanas atrada informāciju 
par lielisku palīgu makšķerniekiem – mobilo tālruni.

Dienvidkorejas mobilo sakaru operators SK Telecom izveido-
jis palīgierīci mobilajiem tālruņiem, ar kuras starpniecību mak-
šķernieki var noteikt zivju atrašanās vietu. Mobilajam tālrunim 
pieslēdzamā iekārta ne tikai darbojas kā ultraskaņas sonārs zivju 
atrašanās vietas noteikšanai, bet arī nosaka ūdens temperatūru 
un ūdenstilpnes dziļumu. Jaunās iekārtas cena ir 129 ASV dolāri.

2004. gadā SK Telecom jau izstrādāja ar mobilo tālruni savie-
nojamu iekārtu odu atbaidīšanai, un šī oriģinālā ideja piesaistīja 
kompānijai tūkstošiem jaunu klientu.

V.J.

Īsas sarunas ar copmaņiem
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Vienā no kārtējās darba nedēļas nogalēm sporta zālē pul-
cējās apkārtējo pašvaldību darbinieki. Šoreiz nevis, lai kaltu 
dižus vai mazāk iepriecinošus nākotnes plānus vai lūkotu pie-
kļūt Eiropas naudas kulei, iekarstu debatēs par bezjēdzīgo ad-
ministratīvi teritoriālo reformu, bet gan lai izkustētos sportiski 
draiskās atrakcijās, kas pēc pasākuma nolikuma oficiāli saucās 
– 3.Sporta dienas starp 9 Piebalgas pagastu pašvaldībām. Ne-
kavējoties jābilst, ka 9 vietā piedalījās 8 pašvaldību – Drustu, 
Zosēnu, Skujenes, Kaives, Taurenes, Dzērbenes, Vecpiebalgas 
un Jaunpiebalgas pārstāvji. 

Sacenšanās notika vairākos sporta veidos, paveidos, un iz-
kustinātas tika visas vietējās varas atbildīgo darbinieku mus-
kuļu grupas, par ko nepagurusi rūpējās šī notikuma galvenā 
atbildīgā rīkotāja un soģe Sarmīte Vlodare. Uz nebēdu tika 
lidināti šķīvīši, pa gaisu mētātas pildītas un vārtos spertas fut-
bola bumbas, spēlēts novuss un boulings, mēģināts trāpīt tur, 
kur jātrāpa, lai gūtu punktus. Un vilkti pat boksa cimdi, bet ne 
jau tik skarbiem nolūkiem, lai izmisumā iedunkātu pretinie-
kam sānus. Pa reizei tika kosts uzvaras saldajā auglī un baudīta 
tā garša, bet veiksme arvien mijas ar zaudējuma rūgtumu, ga-
viles - ar nopūtām. Galu galā veiklākie un stiprākie izrādījās 
taurenieši ar pašu pagastveci Jāni Vīlipu priekšgalā. Kā zinā-
dami, viņi savlaicīgi bija sagatavojuši pat uzvarētāju pateicības 
deju. Tā kā pieklājības un viesmīlības pēc pirmo vietu tikām 
atvēlējuši viesiem, paši – tas ir Jaunpiebalgas komanda: Lai-
mis Šāvējs, Jānis Smilgins, Eduards Vīķelis, Gunta Vīksna, 
Dace Bišere-Valdemiere, Anita Šūtele, Pārsla Jansone un Līga 
Ābelniece, negribēdami tālāk piekāpties un zemāk krist, dro-
ši ņēmām otro. Papildus fizisko vingrinājumu, tā saucamajai 
obligātajai programmai Jānis vismaz daļu no tobrīd notiekošā 
centās arī filmēt, lai vēlāk rūpīgi analizētu pieļautās kļūdas, 
izdarītu secinājumus un pieņemtu pareizos mērus. Kad nu no 
otrās vietas mūs neviens vairs nespēja noņemt, trešo atvēlējām 
saviem kaimiņiem un vēl nesenajiem pušelniekiem teritoriju 
vienošanā - drustēniešiem, kuri atsevišķos veidos visvairākkārt 
bija pirmie. Viņiem dikti paveicās bumbu mešanā un vārtos si-
šanā, bet ļoti, ļoti nepaveicās un pietrūka veiklības noslēguma 
stafetē, kurā gan ar’ bija pirmie, tik no cita gala. 

Apraksts nebūs pilnīgs, ja neminēšu, ka aci priecēja dažu ko-
mandu, atsevišķu sportisku dāmu (varbūt arī kungu, bet tos vē-
roju mazāk), vizuālais noformējums. Tas bija pavasarīgi krāšņs: 

Pašvaldību darbinieku sportiskās aktivitātes
Sports

vecpiebaldzēni iekš oranža, jaunpiebaldzēni balti kā agrīna 
narcise ar pagasta ģerboni uz krūtīm un garo pagasta uzraks-
tu uz lāpstiņām, dzērbenieši dzeltenus kaklautus sasējušies un 
baltās beisbolenēs. Ja tu, lasītāj, tur būtu bijis, tad to savām 
acīm redzētu un gan jau savējiem (un ne tikai) līdzi justu!

 Sporta zālē bija un tur notiekošo skatīja Egils Johansons   

Sacentās minifutbola komandas no Jaunpiebalgas, Drustiem, 
Inešiem, Taurenes, Raunas. Ierobežojumu nebija, komandas 
no viena pagasta varēja būt vairākas.Pamatīgā konkurencē 
„Jaunpiebalga 1” izcīnīja sudraba godalgu, bet Jaunpiebalga 
2” ierindojās septītajā vietā. Par komandas vērtīgāko spēlētāju 
atzīts Henrijs Eglītis. 

Viens no aktīvistiem un ieinteresētiem cilvēkiem, lai sacen-
sības notiktu, bija drustēnietis Jānis Āboliņš. Tomēr sīkāk par 
visu lasiet trešdienas 5. marta laikrakstā „Druva”.

Vitālijs Skrebelis 

Sacensības minifutbolā
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Skolas dzīve
Konkursā „Meža vērtības un vēsture 

2007” Rīgā piedalījās Ieva Dolmane (12.
kl.) – sk. A. Ratiņš

Jauno vides pētnieku konkursā Cēsīs 
2. vietā Zelda Althabere (9. b kl.), Rīgā - 
piedalīšanās – sk. A.Ratiņš

Ģeogrāfijas olimpiādē 7. klasēm pie-
dalījās Agnese Smilga (7.b kl.) – 1. vieta, 
Lauma Makare (7.a kl.) – 2. vieta (izvirzī-
tas uz novadu), Aiga Āboliņa (7.a kl.)-pie-
dalījās – sk. R. Gansone, R. Kaupiņa

K. Skalbes pasaku konkursā piedalījās 
Andris Podiņš (5.a kl.),Lauma Makare (7. 
a kl.) – sk. J. Glāzere

Aktivitātes un panākumi

N.p.k. Vārds,uzvārds Klase Rezultāts Piezīmes
1. Liene Šakina 11. klase 1.vieta, izvirzīts uz 

valsti.
Filozofijas sekcija 
sk. A. Ratiņš

2. Ineta Pūpola 11. klase 2. vieta, izvirzīts uz 
valsti.

Filozofijas sekcija 
sk. Z. Althabere

3. Madara Ontužāne 12. klase 2. vieta, izvirzīts uz 
valsti.

Vēstures sekcija 
sk. V. Johansone

4. Dace Žukova, 
Zelda Althabere

11. klase
9.b klase

2. vieta, izvirzīts uz 
valsti.

Valodniecības sekcija sk. 
Z. Althabere

5. Ieva Lorence, 
Liene Misiņa

11. klase 2. vieta, izvirzīts uz 
valsti.

Astronomijas sekcija 
sk. L. Lorence

6. Kaspars Stauvers 12. klase 3. vieta Kulturoloģijas sekcija 
sk. R. Jaksta

7. Nora Cābe 12. klase atzinība Bioloģijas sekcija 
sk. A. Ratiņš

Matemātikas konkursā „Virpulis” re-
ģionā Vecpiebalgā „Piebalgas Četrnieki” 
piedalījās Andris Podiņš (5. a kl.), Alise 
Smilga, Linda Krasovska (5. b kl.), Elvis 
Elksnis (6. kl.) – 5.v. - sk. I. Bērziņa R. 
Jaksta

Matemātikas konkurssā „Virpulis” 
reģionā Vecpiebalgā „Piebalgas Čiksas” 
piedalījās Elvita Potapova (5.a kl.),  Bren-
da Beķere (5. b kl.), Kristīne Seržāne, Lau-
ra Lēģere (6. kl.) –  4. v. – sk. I. Bērziņa R. 
Jaksta. Izvirzīti uz rajonu.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Cēsīs 27.03.2008.
Vizuālās mākslas izstādē – konkursā 

„Manas mājas Tavā azotē”  Cēsīs piedalījās 
Lana Gavloviča, Guna Sūcīte, Vija Kazāka 
(5.a kl.), Kristīne Ivulāne, Paula Ivulāne 
(5. b kl.),  Līna Stolere, Kristaps Bedeicis, 
Namejs Pauga (7. a kl.), Jurģis Spalviņš, 
Anna Petkēviča (7. b kl.), Linda Astašova, 
Jānis Keišs (8. a kl.), Sandra Briede (8.b 
kl.), Inese Kustova, Katrīna Laukubriede, 
Sanita Ķēniņa (9.b kl.) – sk. B. Kalniņa

Mazpulku foto konkursā „Latvijas 
vērtības Eiropā” Rīgā piedalījās Zelda 
Althabere (9. b kl.) – atzinība - sk. B. Kal-
niņa

Sagatavoja Arnis Ratiņš

Rajona matemātiķu konkursā piedalī-
jās Andris Podiņš (5. a kl.) – 3. v.,  Mar-
ģeris Ozoliņš, Alise Smilga (5. b kl.) – 1. 
v., Elvis Elksnis (6.kl.), Lauma Makare 
(7.a kl.) – atzinība, Jānis Podiņš (7. a kl.) 
– 1. v.,  Agnese Smilga (7. b kl.) – 2. vieta, 
Matīss Elksnis (8.b kl.) – sk. Iveta Bērziņa, 
R. Jaksta

Konkursa „Enkurs” atlases  kārtā 
Rīgā piedalījās  Kaspars Stauvers, Artis 
Tentelis, Ainārs Kuzmins, Kristaps Gončo-
ronoks, Pēteris Klapars, Ilgvalds Ivanovs, 
Artūrs Razguļajevs (12. kl.), Kristiāns 
Dūte (11. kl.) – ieguva 1. vietu un izvirzīti 
uz finālu 26.04.2008. - sk. S. Vlodare

14. martā jau ceturto gadu notika vokā-
listu konkurss „Do-re-mi”. Braucot uz šo 
pasākumu, garastāvokli sabojāja dubļai-
nais ceļš, bet, ieejot skoliņā, viss mainījās. 
Katru ienācēju sagaidīja bērnu smaidi, ro-
sīšanās un čalas. Īpaši sapostā mazā, bet 
mājīgā zālīte liecināja, ka notiks kaut kas 
svarīgs. Pulcējās vecāki un citi līdzjutēji. 
Vēlāk uzzināju, ka tieši šim pasākumam 
tiek vesta un uzstādīta smagā mazās skatu-
ves grīda-podests. Iegādāta skaņu aparatū-
ra, taustiņu instruments, ko izmanto mēģi-
nājumos un dažādos kultūras pasākumos. 
Konkursu vērot ieradusies arī „ Druvas” 
korespondente. Dziedātājus vērtēt biju arī 
pagājušajā gadā, tāpēc atkal pabūt šīs sko-
las pedagogu un audzēkņu vidū bija ļoti pa-
tīkami. Žūrija parasti tiek veidota no pašu 
skolotājiem un pieaicinātajiem ekspertiem. 
Šoreiz bijām pieci vērtētāji. Vērtēšanas pa-
matkritēriji – vokālais sniegums un skatu-
viskā stāja, un tad pārējais…

Konkurss sākās fanfāru skaņām, un divi 
jauni cilvēki piesaka sevi kā pasākuma va-
dītāji. Skan kopīgi dziedātā konkursa him-
na, un uz skatuves tiek aicināta pirmā kon-
kursa dalībniece. Šoreiz konkursā piedalās 
22 dziedātāji divās vecuma grupās– 1.- 4. 
kl. un 5.-9. klase. Klausāmies dziesmas 

jauno izpildītāju sniegumu, 
vērojam priekšnesumus. Patī-
kami, ka dalībnieki papildina 
viens otra sniegumu. Pado-
māts arī par tērpu izvēli. Tā-
tad gatavojušies uznācienam 
nopietni un no sirds. Skolē-
niem lieli palīgi sagatavoša-
nās periodā bija viņu skolotāji 
– it īpaši sk. Leiboma un A. 
Vilders, kurš aranžēja dzies-
mas un veidoja fonogrammas. Arī pēc šī 
konkursa tiks ierakstīts disks ar katra ie-
dziedāto dziesmu. Ļoti patīkama un palie-
koša piemiņa!

Aiz „ slēgtām” durvīm žūrija izvērtē da-
lībnieku sniegumu – īsi un korekti, izsakot 
savas domas par katru. Esam kritiski! Ja 
rodas šaubas, kuru dalībnieku, kad novērtē 
augstāk un kuru ne tik augstu, tad skaidrī-
bu ievieš piešķirtie punkti. 

Pasākumu kulminācija – apbalvošana. 
Visi ir satraukti, acis staro, sirsniņas dau-
zās, bet jau rāmāk, jo tas lielais pārbaudī-
jums aiz muguras. Smaidīgā skolas direk-
tore gandarīti iesoļo zālē, neļaudama malā 
palikt nevienam no žūrijas, un tiek paziņoti 
rezultāti. Visi dalībnieki saņem atzinības 
rakstus, sponsoru saldās balviņas, disku 

ar dziesmu fonogrammām. Labākie dzie-
dātāji katrā vecuma grupā saņem diplomus 
un balvas. Īpašu uzslavu no žūrijas izpelnī-
jušies dziedošie zēni (5.-9. kl.). Vienkārši 
malači! Konkursiņš izskanējis. Labākie no 
labākajiem priecēs ar savu sniegumu klau-
sītājus novada vokālistu konkursā rudenī 
„Piebalgas balsis” un, protams, cīnīsies par 
godalgām. 

Dzintra Rozentāle, 
BJTS „Saule” vadītāja, žūrijas locekle

P.S. Lai neatkārtotos tik nepatīkami mo-
menti pirms lielajiem konkursiem, kādus 
piedzīvoja šogad Jaunpiebalgas mazie 
dziedātāji, iesaku organizēt nākamgad, 
pirms marta konkursa, vokālistu konkursu 
skolā. 

Inešu pamatskolā
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Paziņojumi, reklāmas, pasākumi

Paldies Leimaņu ģimenei Guntai 
un Vasilijam par sapratni! Jums 
radies jautājums- kāpēc? Saņēmu 
dāvinājumu – 1941. gadā rakstītu 
vēstuli draudzes skolas skolotājam 
Jānim Ozoliņam, kas dzīvoja kād-

reiz (pirms izsūtīšanas) „Ozoliņos”. 
Vēstuli rakstījis kāds Azacs vai 

Azacis (grūti salasāms paraksts) no 
Cēsīm sakarā ar kapu plāksnes izga-
tavošanu un uzlikšanu Jaunpiebalgas 

draudzes skolas skolotājiem Zālī-
šiem, kurus nošāva krievu karaspēks 

1941. gada 4. jūlijā. 
Vēsma Johansone

Jaunpiebalgas pagasta vidusskolas 
sporta zālē solārija pakalpojumiem 

sauļošanās krēmi aprīlī, maijā 
bez maksas. Aicinu arī uz masāžu 
pakalpojumiem vēl aprīlī un maijā. 

Pieteikties pie Ineses pa 
mob. tālr. 29363570

Meklē cilvēku, kas pieskatītu 8 
gadus vecu meiteni pirms un pēc 

skolas, sākot no aprīļa beigām līdz 
jūlija beigām. Zvanīt 26681689.

Pērk mežu un meža zemi īpašumā. 
Zvanīt 29230915.

Vetārste Anna Mackeviča jūsu 
zvanus gaida 13., 14. aprīlī un 27., 
28. aprīlī. Šoreiz – svētdienās un 

pirmdienās.  
Tālrunis 29409709

Ir 2 brīvas vietas ceļojumam uz 
Slovākiju no 30. aprīļa līdz 4. 

maijam. (Cena Ls 145) Visas naktis 
viesnīcās + brokastis. Programmā 

muzeju pamaz, vairāk kalni, 
pacēlāji, adrenalīna parks, termālie 

baseini utt. Sīkākas ziņas–
 26414953 (Žanna)

TRIATEL – vēl ātrāks un pieejamāks
Internets sen vairs nav ekskluzīva lieta, kuru lieto tikai augstajās biznesa 

centra celtnēs vai valdības mājās. Internets mūsdienās kļuvis par ieroci jau-
nas informācijas iegūšanai, izklaidei un saziņai ar draugiem, radiem visā pa-
saulē, kā arī daudzām citām lietām. Neskatoties uz to, daudzi saskārušies ar 
praktiska rakstura problēmām, proti, ka dzīvesvietā internetu vienkārši nav 
iespējams ierīkot un pat tad, ja tādu iespēju operators piedāvā – tas ir ļoti 
dārgi, jo jāievelk kabelis.

Bezvadu sakaru operatora TRIATEL pārklājuma tīkls ir sasniedzis 85% Lat-
vijas teritorijas un nodrošina kvalitatīvus interneta sakarus arī Jaunpiebalgā. 
Viss, kas nepieciešams, lai uzsāktu lietot internetu, ir modems. Turklāt tam 
nav nepieciešams kabelis un papildu instalācijas, un modemu iespējams ie-
gādāties, sākot no 1 Ls.

Šobrīd pieejami vairāki modemi, kurus var pievienot savam datoram un 
lietot internetu. Ja jūs lietojat internetu tikai vienā konkrētā vietā, piemēro-
tākais būs fiksētais bezvadu Axesstel modems, bet, ja ikdienas ritms ir straujš 
un bieži rodas nepieciešamība internetu lietot ārpus mājas vai biroja, tad 
ieteicams izvēlēties vienu no mobilajiem USB vai PCMCIA datu pārraides 
modemiem. Turklāt, izvēloties sev piemērotāko tarifu plānu, jūs varat arī ie-
taupīt! Tarifu plāns Trīs būs piemērots risinājums, ja internetu izmantojat ne-
regulāri. Abonēšanas maksa ir 3Ls mēnesī, maksa 3 santīmu apmērā tiek ap-
rēķināta par katru izmantoto MB. Profesionālais tarifs atbilstošs lietotājiem, 
kas internetu izmanto pāris stundas dienā – piemēram, bankas norēķiniem, 
e-pastu sūtīšanai, pirkumiem, sērfošanai internetā utt. Pieslēgums nodrošina 
300 MB lielu datu pārraides apjomu mēnesī par 11,80 Ls, par katru papildu 
izmantoto MB maksājot 3,9 santīmus. Ja interneta lietošana ir nepieciešama 
katru dienu, ideāls risinājums būs tarifu plāns Eksperts vai Eksperts + ar 
abonēšanas maksu 23,60 Ls/mēnesī.

Kur pieslēgties?
Pieteikt internetu iespējams, sazinoties ar Triatel dīleriem Smiltenē – SIA 

“Datne” Daugavpils ielā 1a, tālr. 25820537 vai 29462742, kā arī visos “Balt-
tels” veikalos.

27. aprīlī plkst. 15.00
Jaunpiebalgas pagasta zālē

Tautskolas izlaidums
* apliecību saņemšana
* gleznotāju darbu izstāde
* koncerts
* vakarēšana pie tējas

Aicināti visi (arī iepriekšējo gadu) Tautskolas apmeklētāji. Līdzi ņemt 
labu noskaņojumu un „groziņu”.

Plkst. 18.00 daiļdārzniece Aija Kaškure visiem interesentiem piedā-
vās Kalsnavas dendrārijā audzētus košumkrūmus un citus stādus– 

abēlijas, hortenzijas, ceriņus, kā arī citu produkciju.

3. maijā pieredzes ekskursija daiļdārzu mīļotājiem
* Kalsnavas dendrārija apskate A.Kaškures vadībā
* iepirkšanās dažādās vietās
* ciemošanās veiksmīgākajos un skaistākajos tās puses privātdārzos.
Par dalību zvanīt līdz 30. aprīlim pa tālr. 29146397

Valentīna
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Redakcija: Zane Althabere tālr. 4162437 (darbā), 26345624 (mob.) Vēsma Johansone tālr. 4162582 (mājās), 26615072 (mob.),
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Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.

Izskrietas skaistākās ziedu pļavas,
Dzertas sulas no laimes akas.
Lai dienas ar vieglumu arī tālāk rit-
Lai prieku un laimi tās nenoliedz!

Sirsnīgi sveicam maija jubilārus!

60 Ojārs Jurjāns 28.05.1948. Brāļu Kaudzīšu 
iela 3-15

Jānis Pilmanis 22.05.1948. Jaunzīdeņi

Juris Slavēns 30.05.1948. Jaunabrupi

65 Māris Apsītis 10.05.1943. Raiņa iela 22

Genovaite Daukste 16.05.1943. Lejas Pūķi

70 Marija Kustova 01.05.1938. Imantas - 2

Edgars Misiņš 11.05.1938. Lejas Līčupi

75 Viktors Laškovs 09.05.1933. Abrupe 1

80 Iveta Dalbiņa 10.05.1928. Gaujas iela 25

Skaidrīte Zelma 
Klapare

24.05.1928. Lejas Paupi

85 Anna Garā 13.05.1923. Brāļu Kaudzīšu 
iela 7-2

Atkal bērzi saplauks zaļām lapām,
Atkal vējš pa zemi ziedus sēs.
Ziedi lieksies pāri tavam kapam,
Tavas acis to vairs neredzēs.
   (Z.Purvs)

Aizsaules ceļu gājuši

Ilga Loze 76 gadu vecumā,
Ilga Vilhelmīne Auziņa 84 gadu vecumā,
Juzefa Gavloviča 62 gadu vecumā,
Aira Putniņa 67 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
Jaunpiebalgas pagasta padome 

Programmā:
• saruna ar grāmatas 
autori;
• dokumentāla filma par 
dzejnieku Māri Čaklo;
• izstāde par Māri Čaklo 
un viņa darbiem.

24. aprīlī plkst. 11.00 
Jaunpiebalgas pagasta padomes zālē tikšanās ar 

grāmatas 
„… bet debesīs iesiets mezgls” autori Ievu Čaklo

BJTS “Saule” sezonas noslēguma nodarbība-
koncerts 16.maijā plkst.18.30 

Lizuma kultūras namā
  

 Piedalās sarīkojumu deju dejotāji, ģitāristi un dziedātāji 
no Jaunpiebalgas, Rankas un Lizuma.Laipni lūgti visi 

audzēkņi,viņu vecāki un citi interesenti!
                                    

 Studijas “Saule” vadītāja
                                                        Dzintra Rozentāle

1. maijā, ceturtdien, plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kul-
tūras namā pēc skatītāju lūguma vēlreiz tiks izrādīts 

23. februāra koncerts! Atnāciet – skanēs dziesmas no 
„TO” laiku kinofilmām un multiplikācijas filmām! 

Ielūdz vokālais ansamblis „Lakstīgalas” (Приглашает 
ансамбль женскйи – «СОЛОВЕЙ») Ieeja – 1,- Ls 

(Пуск – 1 латышскй лат )

23. maijā  svinam pēdējo zvanu – 
pasākums jauniešiem

31. maijā – pirmais pasākums Tacēs – bērnu un jau-
niešu popgrupu festivāls „Zem Ķenča cepures”

Laipni aicināti visi interesenti!
Ieeja bez maksas

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas darbinieces
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