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   Nr. 5 (126) 2008. gada maijs Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

Jaunpiebalgas vidusskola apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
pateicības rakstu par ilgtspējīgas Veselību veicinošas skolas idejas īstenošanu 
un attīstīšanu Latvijā to 15 gadu pastāvēšanas laikā ( projekta koordinatores– 
Lauma Micāne un Daiga Rubene).

1. jūnijs – Bērnu aizsardzības diena.
2. jūnijs – Latviešu teātra diena. Itālijas valsts svētki.
3. jūnijs – Trīsvienības svētki. Velo diena Eiropā.
4. jūnijs – Maizes diena.
5. jūnijs – Vides aizsardzības diena. Dānijas valsts svētki.
6. jūnijs – Zviedrijas valsts svētki.
7. jūnijs – Eiropas čempionāts futbolā Austrijā un Šveicē EURO 2008 7.-29.jūnijs.  
10.jūnijs – Portugāles valsts svētki.
12.jūnijs – Krievijas valsts svētki.
14.jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (1941). (Jāizkar valsts 

karogs sēru noformējumā.) Apvienotās Karalistes valsts svētki. Pasaules izstādes 
EXPO 2008 atklāšana Saragosā, Spānijā 14.jūnijs – 14.septembris.

17.jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena (1940). (Jāizkar valsts karogs 
sēru noformējumā.) Islandes valsts svētki.

19.jūnijs – Eiropas Savienības Padomes sanāksme 19.- 20.jūnijs.
22.jūnijs – Varoņu piemiņas diena – Cēsu kaujas atcere (1919), Vācijas – PSRS 

kara sākuma diena (1941). 
23.jūnijs – Līgo diena, Zāļu diena. Luksemburgas valsts svētki.
24.jūnijs – Jāņu diena.
25.jūnijs – Slovēnijas valsts svētki. Horvātijas valsts svētki.
27.jūnijs – Septiņu gulētāju diena. 
29.jūnijs – Pēterdiena (Pērkona diena). EČ futbolā 2008 fi nāls.

Svētku, atceres un atzīmējamās dienas 
un Eiropas kalendārs

Makšķernieku ievērībai
 Dienas jūnijā, kurās ķeras ļoti labi – 1.,2.,3.,4.,5.,6.,18.,19.,30.
Dienas jūnijā, kad ķeras labi – 7.,8.,9.,10.,17.,26.,27.,28.,29.

Apsveicam Veseru ģimeni ar 
meitiņas Lauras 

piedzimšanu!

Sirsnīgi sveicam tuviniekus. 
Lai aug meita skaista kā 

Latvijas liepas! 

* Intervija ar pagasta padomes priekšsēdētāju
* „Spicās spalvas” konkurss noslēdzies
* Skolu ziņas
* Muzeju sezona sākusies
* Aktualitātes

Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta depu-
tātu un apvienošanās projekta darba grupas 
tikšanās ar iedzīvotājiem, informācija par 
Administratīvi teritoriālo reformu, priekšli-
kumu uzklausīšana un atbildes uz jautāju-
miem.

Jaunpiebalgas kultūras namā š.g. 30. 
maijā plkst. 16:00

Visi aicināti!

PIEBALGAS NOVADA VEIDOŠANAS 
PROJEKTA SABIEDRISKĀ 

APSPRIEŠANA

*********************

Laikraksta “Latvijas Avīze” 
rīkotajā konkursā

 “Sieviete Latvijai 2008” 
laureātes nosaukumu ieguvusi 

VELTA CIEKURZNE 
no Jaunpiebalgas nominācijā– 

“Sievietei par ģimenes 
stiprināšanu”.
Apsveicam!
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REDAKCIJAS SLEJA Jautājam pašvaldībai
Jau maijs... Kur paliek laiks? Jā, 

skaidrs, ka mums visiem laika ir vie-
nādi daudz, taču dažs to piepilda, cits 
izšķiež. Dažreiz šķiet, ka laiks ar kat-
ru gadu skrien arvien ātrāk. Varbūt tā-
pēc, ka katru dienu notiek kas jauns un 
daudz jāpagūst izdarīt. 

Dažkārt, kad negribas neko darīt, 
laiks aiziet tukšgaitā... Tā visbiežāk ga-
dās tad, ja nākotnē nav izvirzīti tuvāki 
mērķi. Svarīgi, lai depresīvs garastā-
voklis nekļūtu vadošais. Dzīves trauk-
smainajā steigā dažkārt arī licies – es 
nevarēšu, es nezināšu, es nepaspēšu, 
tātad – man nebūs laika. Taču, ja nebū-
sim mēģinājuši, nekad arī neuzzināsim, 
varējām vai ne. Turklāt – jo ilgāk cil-
vēks nogaida, jo grūtāk viņam mobili-
zēt sevi rīcībai. 

Kursos, semināros zīmējam saulī-
ti un uz katra stariņa uzrakstām, ko 
mums patīk darīt, bet zem tā – kad to 
darīju pēdējoreiz un kad atkal to varē-
tu ieplānot. Sev un atpūtai veltīto laiku 
mēs patiesībā ietaupām, jo tas ir laiks, 
kurā sevi ārēji un iekšēji sakārtojam, lai 
varētu produktīvāk strādāt. Atpūšoties 
mēs dodam organismam papildu ener-
ģiju, vairāk cienām sevi un darām labu 
savai dvēselei un ķermenim. Protams, 
neatliekamu darbu gadījumā nākas iz-
tikt bez atpūtas, jo, kamēr atpūtīsimies, 
“vilciens jau būs aizgājis”. 

Laika izmantošana atkarīga arī no 
vides, kurā dzīvojam. Mēs, rietumnie-
ki, sadalām laiku nogrieznīšos, kuros 
jāveic noteikti darbi, taču austrumnieki 
un dienvidnieki vairāk orientējas uz at-
tiecībām. Šie ļaudis dzīvo pēc principa 
– daru, cik varu, ko satieku, ar to ap-
runājos. 

Visu paredzēt nav iespējams, tāpēc, 
plānojot laiku, vismaz piecpadsmit 
procenti no tā jāparedz negaidītiem no-
tikumiem – atnāks kaimiņiene, piezva-
nīs draudzene vai atbrauks draugi, vai 
arī televīzijā rādīs raidījumu, kuru gri-
bēsies noskatīties. Ja izdarīsim vismaz 
septiņdesmit procentus no ieplānotā, 
diena nebūs pavadīta velti.   

Laiks, kas mums atvēlēts šeit uz ze-
mes, ir ļoti īss. Ja tas tiek izniekots, 
agrāk vai vēlāk radīsies jautājums – ko 
gan esmu savā dzīvē redzējis un pa-
veicis? Laikam tādēļ uzskatu, ka laiks 
ir pati galvenā vērtība, kas mums šai 
dzīvē dota, tāpēc svarīgi to neizniekot. 
Lieki tērējot laiku, mēs tērējam savu 
dzīvi. Padomājiet – varbūt arī jums de-
rētu mainīt attieksmi pret savu laiku?

   
Zane Althabere       

Latvijā pēdējā Zemes reforma tika 
uzsākta 1990.gadā. Pagājuši gandrīz 
18 gadi, varētu teikt – pilngadība. Cik 
tālu pa šo laiku ar īpašumu atgūšanu, 
zemes mērīšanu ir mūsu pagastā? 

– Vēl ir daudz īpašnieku, kas nav ie-
mērījuši savu zemi – gan mantinieki, gan 
arī  jaunie īpašnieki, kuriem ir izpirkša-
nas tiesības. Varētu teikt, ka tā ir apmē-
ram piektā daļa no potenciālo īpašnieku 
skaita, kam vēl lietas kārtojamas.. . Tādu 
saimnieku, kuriem savulaik piešķirta 
zeme lietošanā, bet viņi tomēr ir pārdo-
mājuši un nevēlas to iegūt īpašumā, ir 
ļoti maz. Tiem, kuriem zeme piešķirta 
lietošanā, pašiem ir zināmi termiņi, līdz 
kuram laikam jāiemēra un jānoslēdz iz-
pirkšanas līgumi, citādi arī viņi zaudēs 
savas izpirkšanas tiesības. Jā, visu lai-
ku šajā sakarā notiek dažādas darbības. 
Zeme tiek pirkta, pārdota, sadalīta. Viss 
ir procesā, bet process ar katru dienu pa-
liek dārgāks. 

Kā pagasta padomes priekšsēdētājs 
vērtē sava pagasta iedzīvotāju akti-
vitāti parakstu vākšanā? Vai pats arī 
parakstījies? 

– Malači. Jā, es arī parakstījos. Tāds 
tirgus, kāds ir mūsu lielajā politikā... Tā 
tomēr nevar...

Vai maksa par siltumu daudzdzīvok-
ļu mājām šogad vairāk nemainīsies?

– Tuvākajā laikā rīkosim cenu aptauju 
un veiksim granulu iepirkumu nākama-
jai apkures sezonai.  Ceram, ka izdosies 
atrast tādu pašu cenu granulām kā pagā-
jušajā gadā. Ūdens un kanalizācijas tarifs 
nebija mainījies pēdējos četrus gadus. 
Būtībā budžets cieta zaudējumus. Būtu 
vairāk patērētāju, cenas būtu zemākas. 
Jo vairāk aizbrauksim prom uz pilsētām, 
jo kļūs dārgāka dzīve palikušajiem. 

Vai pašvaldība nevarētu algot vie-
nu policistu, kas varētu nodarboties 
ar pagasta iekšējās kārtības jautāju-
miem? 

– Par to esam domājuši. Mēs meklē-
jam cilvēku, kas vēlētos strādāt par paš-
valdības policistu,  kas atbilstu visām ne-
pieciešamajām prasībām, bet, protams, 
sludinājumu avīzē neliksim. Ja kādam 
nopietnam cilvēkam patiešām ir vēlme, 
lūdzu, atnāciet, pārrunāsim! Uz valsts 
policiju vairs nevaram cerēt, ja jau tagad 
palikuši divi, trīs policisti pa visiem Pie-

balgas pagastiem. 
Vai pēc labklājības ministres Ive-

tas Purnes vizītes Jaunpiebalgā un 
rehabilitācijas centrā “Dzīves enerģi-
ja” varētu cerēt uz jauniem fi nanšu 
līdzekļiem skoliņas infrastruktūras 
uzlabošanā?  

– Rehabilitācijas centrā pašvaldības lī-
dzekļi praktiski netiek ieguldīti, iepriek-
šējos gados tie varētu būt daži simti latu. 
Visa nauda, kas piesaistīta, ir iegūta vai 
nu no valsts mērķdotācijas pašvaldības 
infrastruktūras sakārtošanai, vai no do-
tācijas citiem pašvaldību pasākumiem, 
t.i., LR Saeimas ZZS deputātu atbalsts… 
Ministres vizītes mērķis Jaunpiebalgā 
bija piedalīšanās reģiona padomes sēdē 
un Piebalgas pamatskolas apmeklējums.  
Mūsu interesēs, protams, bija arī pievērst 
ministrijas uzmanību projektam, kas ir 
tāds vienīgais Latvijā – pamatskola un 
rehabilitācijas centrs zem viena jumta, lai 
vērstu Labklājības ministrijas uzmanību 
uz  to, ka tādu projektu fi nansējumam jā-
nāk no valsts, bet ne no pašvaldības.

Nesen pašvaldībai notika pārrunas 
ar Jaunpiebalgas uzņēmējiem terito-
riālās reformas sakarā. Vai nonācāt 
pie kāda kopīga viedokļa? 

– Ja līdz šim reformas mērķis un meto-
des, ar kādām valdība realizēja šo refor-
mas politiku, bija daudzmaz saprotamas 
un loģiskas; - kā atceraties, tad pirmie 
varianti par novada veidošanu pieļāva 
brīvprātību, neradīja tādas problēmas kā 
tagad. Tagad ar dažādiem demagoģis-
kiem lozungiem, piemēram: pilsēta – at-
tīstības centrs, viss rajons – viens novads 
u.c. patiesībā ir sagrauta reformas jēga, 
uzskatu,  ka apdraudēta lauku teritoriju 
attīstība un pastāvēšana. Uzstādījums, ka 
novadā jābūt vismaz  5000 iedzīvotājiem, 
ka novadam jāsniedz visi pakalpojumi 
kā līdzšinējai rajona padomei, pilnībā iz-
slēdz mazu novadu veidošanos. Tas pats 
saistīts ar jautājumu par investīciju pie-
saisti, par projektu naudām... Piekrītu, 
ka kaut kādam minimālam lielumam ir 
jābūt, jo loģiski 500 cilvēku pašvaldība 
nespēs piesaistīt nekādus projektus. Tā-
pēc arī mums bija šī saruna, lai izvērtētu 
ekonomisko pusi šajā situācijā, ne tikai 
emocijas un politiskos uzstādījumus. 
Secinājums - kaut arī maz mēs varam 
ietekmēt šos risinājumus, kādi būs val-
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dībā un Saeimā, īpaši ņemot vērā tos likumprojektus, kuri ir 
sagatavošanā, tomēr nevaram balstīties tikai uz iepriekšējiem 
lēmumiem par Jaunpiebalgas (Piebalgas) novadu un visu at-
stāt pašplūsmā. Apsvērsim mūsu uzņēmēju un zemnieku do-
mas par dažādu novada veidošanas variantu priekšrocībām un 
riskiem, iespaidu uz uzņēmējdarbības attīstību, pārrunāsim ar 
kaimiņiem, arī ar Vecpiebalgas novadu veidojošām pašvaldī-
bām, izteiksim savus priekšlikumus un uzklausīsim kaimiņu 
viedokli. Pie iespējamiem variantiem, ja tiks mēģināts veidot 
Cēsu novadu no spēku pozīcijām, tad arī mums būs tomēr savi 
priekšlikumi, ko vajadzēs ņemt vērā. Mums kā nomalei ne-
kādā veidā nav pieņemamas tādas metodes un tie strukturālie 
risinājumi, kādi bija domāti Cēsu novada modelim, pie tam 
ar absolūtu centralizāciju, vadību no Cēsīm. Tādā gadījumā 
budžets paliks pilnīgi necaurspīdīgs, mēs nevarēsim ietekmēt 
Cēsu domes darbu un neredzēsim to naudu, kāda Jaunpiebalgai 
no novada budžeta  pienāktos.  

Kas dzirdams par asfaltu uz kādu no ceļiem, kas ved no 
vai uz Jaunpiebalgu?

– Ceļš Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs tiek būvēts par 
Eiropas struktūrfondu (ERAF) līdzekļiem. Ir atlikusi 2. un 3. 
kārta, kura jāfinansē no jaunā plānošanas perioda (2007.-2013.
gads)  līdzekļiem. Šo Latvijas programmu ES Briselē apstipri-
nāja tikai pagājušā gada decembrī. Katrai programmai ir savi 
Ministru kabineta noteikumi. Šai valsts pirmās šķiras autoceļu 
ar grants segumu asfaltēšanas programmai Ministra kabineta 
noteikumus sola jūlija mēnesī. Konkrētais projekts ir iekļauts 
visos saskaņotajos plānos, kas paredzēti Vidzemē būvēt no 
2007. – 2013.gadam.  Kaut gan visi ceļi, kas paredzēti Vidze-
mē būvēt, visi projekti ir zināmi, tomēr ministrija vēl tos izvēr-
tēs, atlasīs un tikai tad  izsludinās konkursu uz būvniecību. Pēc 
līdzšinējiem saskaņotajiem protokoliem – Satiksmes ministri-
jas sarakstiem, kas saskaņoti gan ar rajona padomi, gan ar re-
ģiona padomi, šis ceļš ir 1. un 2. kārtas numurs. Pirmā kārta no 
Jaunpiebalgas uz Gulbenes šoseju, kur projekts jau ir gatavs, 
15 km, pagājušā gadā jau atkārtoti saskaņots. Nākamā kārta ir 
no Jaunpiebalgas līdz Zariņiem. Tur ziemā pastrādāja topogrā-
fi, un ir sākusies projektēšana. Jā, var jau gan viss vēl notikt... 
Kā Šlesers varēja par trīs miljoniem Ventspilī uzcelt lidostu, 
tad tikpat labi viņš var pateikt, ka ceļa nebūs. Par neko nevar 
būt pilnīgi drošs. Runa jau gan ir par konkrētu ES naudu grants 
ceļu asfaltēšanai, jo Eiropa ir pateikusi, ka tos ceļus, piemē-
ram, Vecpiebalga – Cēsis, kas ir asfaltēti, bet sabrukuši, valstij 
jāremontē par savu naudu, tiem naudu nedos. Dos tikai vai nu 
lielajām maģistrālēm, kā piemēram, Maskavas šoseja vai A1, 
kas iet no Lietuvas uz Tallinu, vai nu grants ceļu asfaltēšanai. 
Tātad tas ir vienīgais, uz ko varam balstīt savas cerības. 

Tā kā šī ziema bija silta un maz sniega, varbūt ietaupījās 
kādi līdzekļi, kas noderētu vietējo ceļu sakārtošanai? 

– Jā. Ir dots uzdevums sagatavot aprēķinus par Mācītājmui-
žas ceļu un Dzirkstiņu ceļu. Arī paredzēts izbūvēt apgaismoju-
mu no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Mācītājmuižas krustoju-
mam. Pašlaik tiek gatavots tam projekts. 

Iebraucot kapsētā, uzreiz var pamanīt iesāktos lielos dar-
bus kapsētas mūra atjaunošanā...  

– Par to jau radās doma kādus piecus gadus atpakaļ, bet tad 
situācija nebija tam nobriedusi. Svarīgi katrā vietā atrast cil-
vēku, kam tas darbs interesē, arī šim darbam bija vajadzīgs 

darītājs, un tas izrādījās Vilnis Kļaviņš. Mēs šogad mēģināsim 
sabalansēt gan iespējas, gan finansējumu. Ceram arī uz sabied-
rības atsaucību un atbalstu – ziedot Jaunpiebalgas kapsētas 
mūra restaurācijai, iemaksājot vai nu pagasta padomes kontā, 
vai atnākt uz kasi un iemaksāt kasierei ar norādi – ziedojums 
kapsētas mūrim, vai  ar pārskatījumu, norādot ziedojuma mēr-
ķi. Viss tiek uzskaitīts, un šī naudiņa nekur citur neaizies, tikai 
konkrētai lietai. Jāpiebilst, ka visi ziedotāji tiks uzskaitīti un 
nodrošināta viņu publicitāte. 

Runājot par šī darba apjomu, jāsaka, ka nevaram jau celt gai-
sa pilis, bet iekšējo mūri divos gados vajadzētu savest kārtībā. 
Tas ir vairāk kā 600m. Godīgi sakot, nevaram būt pilnīgi pār-
liecināti, ka visu mūri, kas ir apmēram 2 km garumā, izdosies 
atjaunot, bet strādāsim, cik mūsu spēkos. Agrāk meistari arī 
bijuši dažādi, jo atsevišķi mūra posmi divsimt gados gandrīz 
nav bojāti, citas vietas ir daudz irdenākas. Arī cilvēki ir pie-
likuši savu roku, veidojot celiņus pāri mūrim vai sametot at-
kritumus. Te nu mēs redzam arī savu “kultūras slāni”... Dažās 
vietās kapu kopēju gružu kaudzes ir pat mūra augstumā. Vis-
vairāk jau satrauc tas, ka atsevišķi cilvēki domā, ka zeme, kas 
izrakta prom vešanai, aizvieto kapsētas atkritumu kaudzes. Uz 
prom  vedamās zemes samesti zari, pudeles, veci kapu soli utt. 
Šogad kapsētā ir izvietoti arī konteineri, kuri domāti tiem at-
kritumiem, kas piesārņo vidi. Lapas, zari sapūs. Stiklu, metālu, 
vecās svecītes, svečturus, puķu traukus vajadzētu likt kontei-
nerā, bet dabiskos atkritumus – tiem paredzētajās vietās. Bet 
ko mēs redzam?! Pirmajā nedēļā jau novērojām, ka stiklus nes 
uz mežu, bet konteinerā met lapas. Protams, var salikt skaistus 
uzrakstus. Bet, ja var tajā tranšejas posmā, kur Vilnis pa dienu 
atracis, vakarā kāds izgāzt savus atkritumus... tādi mēs esam, 
ne jau visi, bet tomēr ir arī tādi cilvēki. Jāpiebilst, ka ūdens 
muca ir domāta, lai mazgātu kapsētas mūri, nevis ņemtu no tās 
ūdeni kapiem. Kapsētā ir akas. 

Domājot par mūri, jāsaka, ka labi būtu, ja Vilnim uzrastos 
kādi labi un čakli palīgi.

Ko varētu piebilst pēc sarunām pašvaldībā ar vidussko-
las ēdināšanas firmas pārstāvjiem un skolas padomi?

– Skolēniem siltas pusdienas būtu obligāti nepieciešamas – 
pirmkārt, jau domājot par veselību. Pusdienu kvalitātei jāseko 
līdzi, bet nekādas ekstras arī par to naudiņu nevaram vēlēties. 
Ir bērni, kuriem pienākas brīvpusdienas, un vecākiem nevaja-
dzētu kautrēties, arī klašu audzinātājiem, kas to zina, pārlie-
cināt vecākus nākt uz pašvaldību un nokārtot nepieciešamās 
formalitātes, lai bērns saņemtu šīs pusdienas. Tā ir mūsu bērnu 
veselība un nākotne. 

Vai straujais inflācijas pieaugums neatsauksies arī uz 
plānotajiem darbiem un projektiem mūsu pagastā?

– Tas jau atsaucas 4 gadus, bet  kamēr budžeta pieaugums to 
kompensēja, darbi notika.

Vai šogad izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” notiks?
– Protams, notiks 16. augustā, un būs  ar pasākumiem pie-

pildīta diena. Zemniekiem, amatniekiem un visiem citiem in-
teresentiem iesaku jau laicīgi gatavoties gadatirgum, pārējiem 
– saplānot savlaicīgi savu vasaru, lai šajā  dienā varam būt visi 
kopā Jaunpiebalgā. Lai mums izdodas!

Ar pagasta padomes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju sarunājās 
Zane Althabere 
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Pagasta padomē
2008. gada 14. aprīļa pagasta padomes sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta Saistošo noteikumu 

Nr. 5 projektu “Grozījumi 2008.gada 11. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr.2 “Jaunpiebalgas pagasta padomes pa-
matbudžetu un speciālo  budžetu 2008. gadam””. (ar Sais-
tošiem noteikumiem var iepazīties pagasta padomē katru 
darbdienu no plkst. 9.00 – 17.00).

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta Saistošos notei-
kumus Nr. 6 „Jaunpiebalgas pagasta kapsētu uzturēšanas 
noteikumi”(ar Saistošiem noteikumiem var iepazīties pa-
gasta padomē katru darbdienu no plkst. 9.00 – 17.00).

3. Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas konkursa „Par 
labākajiem sasniegumiem mācību un interešu izglītības 
programmu izpildē” Nolikumu. 

4. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 3 „Pagasta nams” izsoles no-
teikumus.

5. Nojaukt avārijas stāvoklī esošās un neizmantojamās 
ēkas – skolas ēka (mazā skola);  skolas ēka  (dzīvojamā māja) 
mākslas skola; dzīvojamā ēka; nedzīvojamās palīgēkas.

6. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu “Roci”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons.

7. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu “Vecrempji”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons.

8. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu “Tenclavas”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons.

9. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašu-
mu “Lejas Rudgalvji”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons.

10. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu “Veckanāži”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons.

11. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu “Jaunjājēni”, „Jaunkleivas”, „Vanagi”, „Jaunlaņģi 
1”, „Lejas Ratnieki”, „Tulejas Jānēni”, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Cēsu rajons.

12. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu “Vecbaltiņi”, Jaunpiebalgas pagasta, Cēsu rajons.

13. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašu-
ma nodokļa par ēkām un būvēm un zemi parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu Rūpniecības 1/3, 
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons.

14. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa par ēkām un būvēm parāda piedziņu bezstrīda kār-
tībā SIA “Piebalgas tekstils”, Jaunpiebalga.

15. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa par ēkām un būvēm parāda piedziņu bezstrīda kār-
tībā SIA “Termo Piebalga”, Jaunpiebalga.

16. Ierosināt administratīvo lietu par nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi un  ēkām un būvēm “Lejas Nedēļas”,  pa-

rāda piedziņu bezstrīda kārtībā SIA “Woodside Develop-
ment Latvia”, Jaunpiebalga.

17. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpa-
šumu „Sauleskalni”, kurš sastāv no zemes gabala 27,26 ha 
platībā, jo minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju pildīšanai.

18. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpa-
šumu „Vītoli”, kas sastāv no zemes gabala 0,3281 ha platī-
bā, dzīvojamās mājas un palīgēkas, jo minētais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.

19. Atļaut nekustamā īpašumā “Kalna Vēķi l”, izstrādāt 
projekta dokumentāciju pirts būvniecībai saskaņā ar Jaun-
piebalgas pagasta teritorijas plānojuma 2002.gada 23 .ok-
tobrī apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

20. Atļaut nekustamā īpašumā “Caunas”, kadastra Nr. 4256 006 
0236, izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas, pirts, 
saimniecības ēkas un pagraba būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas     
pagasta     teritorijas     plānojuma     2002.gada     23.oktobrī apstipri-
nātiem “Apbūves noteikumiem”.

21. Atļaut nekustamā īpašumā “Pūliņi” izstrādāt projekta
dokumentāciju dīķa (apm. 0,5 ha platībā) būvniecībai sa-
skaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 2002.
gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

22. Precizēt zemes vienības ,,Upmaļi” platību saskaņā ar 
instrumentāli uzmērīto zemes robežu plānu.

23. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 4256 005 
0048, zemei un ēkām jaunu nosaukumu “Priedes Rudgalvji”, c. 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV - 4125.

24. Noteikt SIA ,,Tele 2” nomas objektam uz zemes īpa-
šuma ,,Vecmostene”  jaunu adresi – Bāzes stacija, c. Jaun-
piebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV - 4125.

25. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpašumā ,,Upes Ru-
dgalvji” zemi.

26. Noteikt A. B. piederošās dzīvojamās mājas “Skrīve-
ri” ar sešām saimniecības ēkām uzturēšanai nepieciešamo 
platību 5,0 ha platībā ēku un būvju ierakstīšanai zemesgrā-
matā.

27. Ierakstīt uz Jaunpiebalgas pagasta padomes vārda ze-
mesgrāmatā dzīvokli Br. Kaudzīša iela 7A - l, pamatojoties 
uz Jaunpiebalgas pagasta padomes pamatlīdzekļu uzskaiti 
un bilances datiem.

28. Ierakstīt zemes vienību ,,Taces” saskaņā ar zemes 
robežplānu, uz Jaunpiebalgas pagasta padomes vārda, jo 
minētā zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju 
pildīšanai -brīvdabas estrādes uzturēšanai un sportam, un 
atpūtai paredzētās dabas teritorijas uzturēšanai.

29. Iznomāt k/s Cēsu rajona patērētāju biedrībai zemi 
0,9624 ha platībā Gaujas iela 21 ēku un būvju uzturēšanai.

30. Iznomāt  G. G. Jaunpiebalgas pagasta padomes lieto-
šanā esošos zemes gabalus.

31. Iznomāt V. H. Jaunpiebalgas pagasta padomes lietoša-
nā esošā zemes gabala “Liepas l” 1/3  daļu no 5,9 ha.

32. Apstiprināt Guntu Vīksnu – Jaunpiebalgas pagasta grāmat-
vedi, par vēlēšanu komisijas locekli vēlēšanu iecirknī Nr. 373.

Sagatavoja Dace Bišere - Valdemiere
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Šogad Jaunpiebalgas Tautskolā noslēguma ceremonija 
notika 27.aprīlī. Uz to bija daudzi dalībnieki no tuvas un 
tālas apkārtnes. Pagājušajā mācību gadā vislielāko inte-
resi izraisīja iespēja  apgūt  daiļdārznieka  iemaņas, un šai 

grupā dalībnieku skaits jau sniedzās trešajā desmitā. Vēl 
atzinības rakstus par savu zināšanu papildināšanu saņē-
ma datoru speciālisti un astrologi. Par to mēs visi varam 
tikai priecāties. Vēl bija iespēja aplūkot gleznošanas stu-
dijas dalībnieču darbus un noslēgumā iegādāties dažādus 
dekoratīvus augus un ziedus. Jāatzīst, ka tautskolu šogad 
bija apmeklējušas pamatā tikai daiļā dzimuma pārstāves, 
bet mūsu vīri strādāja un gādāja, lai arī turpmāk  dāmas 
varētu apgūt zināšanas, kā izdaiļot gan savas mājas ap-
kārtni, gan savu dvēseli. Var teikt, ka izlaiduma vakarā 
par gaumes trūkumu sūdzēties nevarēja, jo dāmu tērpi  
vairāk atgādināja kādu modes skati. Daiļdārznieces, kā 
jau tas viņām piedienas, savus tērpus bija izgreznojušas 
ar dažāda veida ziediem. Tautskolas vadītāja Valentīna 
bija tērpusies izteikti stingrās līnijās veidotā kostīmā, kas 
bija rotāts ar zvērādām. Gleznotāju pasniedzēja Zanda sa-
vam tērpam bija izvēlējusies tumšus toņus, uz kura fona 

Tautskolā

Izlaidums Tautskolā

27. aprīļa pēcpusdiena TAUTSKOLĀ bija satraukta. 
Izlaidums! Parasti tika svinēta dzimšanas diena. Gribējās 
citādus svētkus. Svētkus, kuros var pašapliecināties, ku-
ros var atskatīties uz paveikto, vēlreiz satikties ar saviem 
skolotājiem un domubiedriem...

Mācību gada apmeklētāju skaits tuvojās diviem sim-
tiem.To kuplināja Jaunpiebalgas, Raunas, Inešu, Rankas, 
Priekuļu, Bērzaunes, Liezēres, Drustu, Zosēnu, Aronas, 
Lizuma, Taurenes pagasta iedzīvotāji, par ko varu viņiem 
sacīt vislielāko paldies. Gadu no gada stabilizējas intere-
sentu un apmeklētāju skaits. Cilvēki apzinās savas iespē-
jas, vajadzības un ,protams, intereses. 

Liela loma Tautskolas darbā ir pasniedzējam, cilvēkam, 
kas nostājas pieaugušo auditorijas priekšā laikā, kad aiz-
ritējusi spraiga darba diena, savu dara nogurums, bet ma-
teriāla pasniegšana nedrīkst būt monotona un garlaicīga, 
pa vidu jāiemet kāda asprātība, joks no pašu ikdienas...

Prieks, ka ar to tik lieliski šogad galā tika Aija Kaškure, 
kura izlaidumā varēja priecāties par 26 apmierinātām se-
jām un pateicības ziediem. Apbrīnas  vērta šī sieviete, kas 
savā tik vienkāršajā manierē precīzi un nesavtīgi  dalījās 
savā milzīgajā mūža pieredzē, uzskatot sevi par laimīgu 
cilvēku, ka var darīt  dzīvē to,  kas pašai ir  vaļasprieks.

Daudzi, kas noklausījās Indras Spirģes lekciju homeo-
pātijā, aizdomājās par problēmām, kuras var atrisināt, 
apejot klasisko medicīnu. Līdz ar to tradicionāli divos 
mēnešos reizi ir iespēja pieteikties uz konsultāciju un ār-
stēšanos. Iegūtas jaunas atziņas  biškopībā, krāsu-smaržu 
filozofijā, meditāciju praksē u.c.

Nedalītas simpātijas gleznošanā guvusi Zandiņa. Tik 
burvīgi audzēkņu darbi, vislielākā uzcītība nodarbībās un 
apmeklējumos. Jauki, ka tā gadu no gada! Paldies!

Arī Artim par datorkursu vadīšanu tika „kažoks”.Un 
kā domājat, kamdēļ? Viņš prot iemācīt, prot sarunāt, prot 
būt prasīgs, prot uzmundrināt un pajokot.

Paldies Mārai, Vegai, Sandrai, Inetai par kopīgo darbo-
šanos!

Mūsu pasākumos arvien ir kāds mākslinieks.Un šoreiz 
tie bija Jānis Gabrāns un Juris Krūze no Cēsīm ar savu 
satīrisko programmu, kas raisīja smieklus, uz stundu 
ļāvāmies aizmirsties par savām ikdienas rūpēm.Un tas 
deva spēku rītdienai.

Par to, ka ir tāda vieta Tautskola, varam visi klusībā 
sacīt paldies Jaunpiebalgas pagasta priekšsēdētājam Lai-
mim Šāvējam, kas ir dedzis šo zaļo gaismu un ļoti tālre-
dzīgi raugās un seko līdzi tam, kā patlaban tiek veidota 
IM Mūžizglītības struktūra un finanšu sadale.

Katru gadu gleznu izstādes iekārtošanā nevaram iztikt 
bez Pētera Micāna palīdzības. Paldies lielākais! 

Par finansiālu labdarību sirsnīgs paldies Mārītei Karpai, 
paldies Ciekuržņu ģimenei, Sigitai Vanagai par palīdzī-
bu, gatavojoties pasākumam, Jurim Pīčam par apliecību 
sagatavošanu! Paldies Mārim Buholcam, kas iemūžināja 
notiekošo!

It kā viss beidzies...
Un tomēr Atvērto durvju dienā solītās Lilitas Postažas 

lekcijas vēl tikai notiks. 
Brauksim ekskursijā skatīt skaistas lietas, darbīgus cil-

vēkus, iepazīties ar veiksmīgiem uzņēmējiem 7. jūnijā. 
Dalības maksa Ls 10,- Pieteikties līdz 1. jūnijam pa tālr. 
29146397.

Lai visiem saulaina, dāsna un auglīga vasara! 
Valentīna Dolmane 
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tikai pašā sākumā, savu tērpu bija darinājusi neuzkrīto-
šās tumšās krāsās, toties, drosmīgi rīkojoties ar spilgtiem  
guaša krāsu toņiem, prata lieliski uzrunāt skatītājus savos 
vizuāli pamanāmos darbos. Pazīstamā akvareļu gleznotā-
ja Astrīda savam tērpam bija izvēlējusies  tumši sarkanas 
krāsas, kuru papildināja balts zīda plecu lakats. Viņa ska-
tītājiem piedāvāja ielūkoties  Piebalgas  apkārtnes aina-
vās, kuras  varbūt mēs ikdienas steigā tā arī neieraugām. 
Ļoti iespējams, ka kāda dāma bija tērpta vēl modernāk 
un bagātīgāk, bet diemžēl es to nebūšu pamanījis, tāpēc, 
baidoties no nepatikšanām, parakstos kā                      

 Slēģu Jānis

lieliski izcēlās dārgs, ar sudrabu rotāts  brokāta plecu la-
kats, saskaņots ar pazīstama zīmola  kurpēm. Gleznotā-
jas Ilvas tērpu greznoja vizuļojoši dekoratīvi elementi, un 
elegantās līnijās veidotais matu griezums kopā ar plecu 
lakatu atgādināja par viņas cēlo mediķes profesiju. Savās 
gleznās Ilva šogad bija atteikusies no fi ligrānās tehnikas, 
bet vairāk ļāvusi krāsām plūstoši izteikties, kā tas bija 
lieliski pamanāms ar krītiņiem veidotā ziedu kompozīci-
jā uz zaļā fona.. Valdas tērps lieliski harmonēja ar viņas 
matu krāsu, bet gleznaini attēlotās prīmulas veido telpis-
ku uztveri, kura tiek panākta ar niansētu krāsu gammu. 
Vēl jāatzīmē šīs mākslinieces guaša krāsās veidotais tur-
ku motīvs. Daces baltā krāsa kostīmā, pieskaņotais ple-
cu lakats un brīnišķīgie gleznojumi ļauj spriest par viņas 
lielisko krāsu izpratni, talantu un darba spējām. Grafi kā 
veidotais portrets ar izteiktām līnijām un pareizām pro-

porcijām par to pārliecina. Talitas tērps ar saskaņotām 
krāsām un matu sakārtojums pievērsa uzmanību pašai 
māksliniecei, tāpat  kā viņas mākslas darbā izmantotie 
plūstošie violēto akvareļu toņi, kuri atveido hiacinšu un 
narcišu ziedus.                   

Sigita savā tērpā bija ielikusi pasteļa toņus, toties krāš-
ņi uzplauka guaša krāsas viņas veidotajā ziedu kompo-
zīcijā. Vineta, kuras gleznošanas nodarbības šogad bija 

Visus bērnus, kuriem interesē mūzika, 
savā pulkā nākamajā mācību gadā aicina

JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS SKOLA

 

Mūsu skolā tu vari iemācīties 
klavieru,vijoles, fl autas, klarnetes, 

trompetes, eifonija, tubas un ērģeļu spēli.

Gaidīsim tevi kopā ar vecākiem 
2. vai 3. jūnijā

no plkst. 14:00 līdz 17:00

Uzņemšana 4. jūnijā plkst. 17:00
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Tu nāci šurp pa puķu pļavām,
Kad rīta rasa saulē spoži spīd.
Vēl aizmigusī  zāle glauda kājas,
No upes līča migla projām slīd.

Tu atnāci, lai paliktu šai vietā,
Lai gādātu, ka izaug tas, kas sēts.
Lai sapņotu par laimes dienām tālām,
Par guvumu, kas visas dzīves vērts.

Nu aizaugušas tavā sētā takas,
Un tavos laukos koki kuplo sen.
Tik sabrukušās, mīļās mājas priekšā
Tavs stādīts ceriņš jaunus asnus dzen.

Tu atkal nāksi šurp, kad ceriņš ziedēs,
Tad katrā zarā jaušams būs tavs skats.
Tos sapņus , kas šai vietā dzima,
Nav spējis izdzēst straujais laika rats.

Slēģu Jānis
2008.gada februāris

Vecmāmiņai
Kāpēc klusē?
Vai kādā spēļu zālē nospēlēta?
Vai, domājot par naudu vien,
Sen nedzirdēta?

Rau, te jau viņa trallina
bērna smiekliem
balto vizbuļu pulkos
mežmalas alksnājā,
un gaiļbikšu pudurē,
kas ceļmalā aug,
vēl tikai pūkainus vārdus skar,
un bērzu plaukšanas
sirmā nojausmā
ir jau tā vasaras dziesma.

Tad klusos dārzos naktsvijoles smaržos
un klusu lūgsies – neaizskar,
es esmu smaržojama dziesma,
dziesma vien.
Bet sveķenes – tās trakos 
karstām gunīm
un krūtīs iemetīs
tev dedzinošu dzirksti.

Un tad būs tāda nakts,
kad kalnos ugunskuri degs,
un bērns tad senu dziesmu atcerējies
prasīs mātei:
- Kā visam svētību, māt, dot,
es gribu zināt to.

Sarmīte Āboltiņa

Kur dziesma palikusi

Maijā, šai ziedoņa mēneša 4.datumā, mēs svinējām Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu. Tas 
notika tai tālajā 1990.gadā. Pa šo laiku ir izaugusi jauna paau-
dze, un arī atmiņas par notikumiem, kas sākās pirms daudziem 
gadiem un noveda pie Neatkarības deklarācijas, sāk pamazām 
izbālēt. Katrs mēs vienu un to pašu notikumu saskatām dažā-
dās krāsās un arī vērtējam to dažādi. Tāpēc tās būs tikai manas 
atmiņas un mans vērtējums par tiem cilvēkiem, kuri gāja pir-
mie, lai šī Neatkarības deklarācijas diena pienāktu. Vispirms 
atmiņā nāk pirmā neformālā un nevalstiskā  organizācija  „Hel-
sinki 86”, kuru 1986.gada 10.jūlijā  Liepājā izveidoja rotkalis 
Linards Grantiņš, autovadītājs Raimonds Bitenieks un elektro-
apgādes dienesta dispečers Mārtiņš Bariss. Savās atmiņās par 
to laiku L.Grantiņš izsakās, ka 1986.gada jūlijā praktiski viens 
pats sagatavojis dokumentus par „Helsinki 86” dibināšanu un 
bija cerējis uz vismaz astoņu domubiedru atbalstu, tomēr tikai 
diviem pieticis drosmes to parakstīt. Vēlāk bijušais Latvijas 
PSR VDK priekšsēdētāja vietnieks Jānis Trubiņš intervijā laik-
rakstam „Diena” teica: ”Neviens jau nedomāja, ka viņiem kaut 
kas izdosies.” Daudzi patiešām nedomāja, ka šī nelielā grupiņa 
spēs piesaistīt sev plašas sabiedrības uzmanību. Bet izdevās.

Izdevās 1987.gada 14.jūnija demonstrācija pie Brīvības pie-

Viņi gāja pirmie jeb neērtās patiesības
minekļa. Izdevās nākamā gada tai pašā datumā gājiens cauri 
Rīgai no Brīvības pieminekļa līdz Brāļu kapiem. Šī gājiena 
priekšgalā ar sarkanbaltsarkano karogu gāja toreizējais Latvi-
jas Universitātes students Konstantīns Pupurs, bet aiz viņa jau 
gāja simtiem Latvijas neatkarības atbalstītāju. Un var teikt, ka  
tie pirmie bija tādi „dullie”, jo neviens prātīgs cilvēks tai laikā  
negribēja riskēt ar savu darbu vai pat dzīvību  vēl miglā tītas 
idejas vārdā. Kur viņi ir šodien un ko dara pēc vairāk kā 20 
gadiem, kopš tika izraidīti no savas dzimtās zemes? Cik var 
spriest pēc skopajām ziņām presē, tad Linards Grantiņš un Rai-
monds Bitenieks par savu mītnes zemi izvēlējās Vāciju.

Turp devās arī Raimonda meita Eva Biteniece, kura kopā 
ar    Rolandu Silaraupu  1987.gada 14.jūnijā nolika ziedus pie 
Brīvības pieminekļa . Šo cēlo un apgaroto meiteni vēl atce-
ramies no TV raidījumiem. Konstantīns Pupurs, dzīvojot un 
strādājot viņpus okeānam ASV, esot apbalvots ar medaļu par 
darbu šīs valsts labā. Grupas „Helsinki 86” desmit gadu jubile-
jā L.Grantiņš, R.Bitenieks un M.Bariss tika apbalvoti ar Triju 
Zvaigžņu ordeni. Šis mūsu valsts augstākais apbalvojums ir 
piešķirts arī Evai Biteniecei. Linards Grantiņš, protestējot pret 
kritērijiem, pēc kuriem tiek dalīti Latvijas augstākie apbalvo-
jumi, savu apbalvojumu atstājis glabāšanā Saeimā.



�

Eva uz ordeņa pasniegšanas ceremoniju nav varējusi ieras-
ties, jo vajadzējis strādāt Vācijā. Tikai Mārtiņs Bariss palicis 
dzīvot un strādāt Latvijā, kandidējis 5. Saeimas vēlēšanās, 
bet nav atradis pietiekami atbalstītāju savām idejām par mūsu 
valsts tālāko nākotni. Raugoties uz šo drosmīgo cilvēku likte-
ņiem, neviļus nāk prātā doma, ka viņi bija neērti cilvēki toreiz 
un droši vien būtu tādi paši arī mūsdienu valdīšanai, un var-
būt arī tāpēc,vismaz pagaidām, nevēlas atgriezties savā tēvze-
mē. Vēl par vienu tādu neērtu cilvēku gribu pastāstīt nedaudz 
vairāk, jo viņš dzīvo tepat Jaunpiebalgā, saimnieko Lielmeža 
mājās, un viņu sauc Andis. Tas bija, tagad jau liekas tik sen, 
1989.gadā, kad lielākā daļa mūsu tautiešu saprata, ka Latvijas 
neatkarībai ir jāpienāk agrāk vai vēlāk. Kad un kā tas notiks, 
par to cilvēki sprieda uz ielām, mājās un pulciņos pie Brīvības 
pieminekļa. Tika izteikti dažādi minējumi. Vieni atsaucās uz 
gaišreģa Finka pareģojumiem un teica, ka tas gada skaitlis būtu 
lasāms no abiem galiem vienādi. Tātad tuvākais tas varētu būt 
1991.gads. Man pašam tai laikā tas likās nereāli, un es savas 
cerības tādā gadījumā saistīju ar 2002.gadu. Tomēr visi bija 
pārliecināti, ka bez asiņainas cīņas mēs jau no tās padomijas  
ārā netiksim. Acīmredzot tāpēc paklusām tika veidotas tādas 
kārtības sargu vienības, kuras sauca arī par Bezhļebņikova vie-
nībām, jo viņš bija amatpersona un atbildīgs par šo vienību 
izveidi. Man nezinot, arī Andis bija iesaistījies šai vienībā , un 
man to atklāja tikai tad, kad viņiem bija nepieciešamas telpas 
treniņiem. Man izdevās sarunāt viņiem sporta zāli 19. arodvi-
dusskolā, kura atradās Kuldīgas ielā, netālu no mūsu toreizējās 
dzīves vietas. Vienu vakaru es nolēmu paskatīties, kā tad no-
tiek šie treniņi, kuri beidzās ļoti vēlu vakarā. Kad ierados spor-
ta zālē, treniņš jau bija pāri pusei un puiši apgūtos paņēmienus 
nostiprināja  ļoti savdabīgi.

Tovakar biju ļoti pārsteigts un sapratu, ka no šiem jaunekļiem 
grib izveidot īstus kaujiniekus. Treniņa noslēgumā visi tika sa-
dalīti divās grupās, starp kurām tad norisinājās īsta cīņa, kurā 
tika atļauts pielietot visus apgūtos kaujas tuvcīņas paņēmienus.

Protams, pēc visa redzētā es centos savu dēlu atrunāt no šā-
das darbošanās, bet bija jau par vēlu, un man nācās ar to sa-
mierināties. Viņu kārta pildīt savus pienākumus pienāca 1990.
gada 4.maijā, kad Jēkaba ielas namā tā laika Augstākās  pado-
mes deputātiem vajadzēja izlemt par Neatkarības deklarācijas 
pieņemšanu. Bijām gatavi uz visu, un arī es devos līdz savam 
dēlam uz šo pasākumu. Tur saņēmām  ap roku liekamas lentas 
ar LNNK  uzrakstu, un mūs izvietoja ap Augstākās padomes 
- tagad Saeimas namu. Jēkaba ielu piepildīja daudz ļaužu, un 
dažiem līdz bija arī tranzistoru radio , no kuriem tad tika iz-
platīta informācija par sēdes norisi. Pēc balsošanas, kad sākās 
balsu skaitīšana par Neatkarības deklarācijas pieņemšanu, un 
klātesošie cilvēki skaitīja līdzi, kamēr tika sasniegts nepie-
ciešamais balsu skaits „par”. Tad visā apkārtnē sākās gaviles. 
Deputāti, kuri bija balsojuši par šo aktu, vēlāk uz ielas tika 
saņemti ar sajūsmu. Pārējie centās nemanāmi nozust. Pēc tam 
mūs sapulcināja ielas pretējā namā, jo tika gaidītas interfron-
tistu aktivitātes. Tomēr, nosēdējuši tur līdz pusnaktij, tikām 
palaisti mājās. Acīmredzot mūsu pretinieki tādu iznākumu 
nebija gaidījuši un vēl nespēja sakopot savus spēkus. Katram 
kārtības sargam par piedalīšanos šai pasākumā tika izsniegts 
dokuments, kuru esmu saglabājis vēl līdz šai dienai. Tomēr 

interfrontisti tik viegli nepadevās un uz nākamo Augstākās 
padomes sēdi, kura notika 15.maijā, sarīkoja rūpīgi izplāno-
tu izšķirošu triecienu, kuru vajadzēja īstenot kādam tūksto-
tim kursantu no dažādām karaskolām. Arī todien Jēkaba ielas 
namu apsargāja tie paši kārtības sargi zem LNNK izkārtnes. 
Es todien atrados savā darba vietā un pats nepiedalījos, tāpēc 
turpmākos notikumus varu atstāstīt tikai pēc aculiecinieku 
teiktā un videolentēs redzētā. Tai dienā jau no paša rīta Doma 
laukumā pulcējās interfrontistu piekritēji, kuri ap pusdienas 
laiku sāka virzīties pa Jēkaba ielu AP nama virzienā. Kārtības 
sargi, kuru skaits nepārsniedza simtu, viņu triecienu atvairīja, 
bet bija spiesti samazināt savu skaitu pretējā – Valdemāra ielas 
pusē. Un šai vietā tad arī sekoja nākamais kursantu trieciens, 
kuru izretinātā sargu ķēde nespēja aizturēt. Viss sajuka vienā 
mudžeklī. Kārtības sargu komandieris Pēterītis [tā viņu sauca 
mazā auguma dēļ] skraidīja, lai sakopotu izkliedētos spēkus 
un organizētu prettriecienu, tomēr pretinieki viņu sagūstīja 
un ievilka savā pūlī. Redzot šādu notikumu pavērsienu, An-
dis  no kādiem 30 kārtības sargiem steigā izveidoja  kaujas 
vienību, kuru viduslaikos sauca par „cūku”. Šī vienība tad ar 
Andi priekšgalā metās kursantu barā un nepilnas minūtes laikā 
atbrīvoja savu komandieri, tomēr apvienoties un nodibināt kār-
tību uz ielas viņi vairs nespēja. Kad interfrontisti pa kāpnēm 
sāka virzīties uz AP ēku, atskanēja aprautas komandas, un no 
šī nama divām durvīm izbira stekiem un vairogiem bruņojušies 
OMON [tā laika speciālās milicijas vienības] vīri. Steki bez 
žēlastības dancoja pār pārsteigto uzbrucēju mugurām, un dažu 
minūšu laikā iela pie AP bija tīra, un to turpināja apsargāt omo-
niešu ķēde. AP priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs sēdes laikā 
sāka žēloties, ka uz ielas cilvēkus sitot ar stekiem, toties kādu 
pusstundu iepriekš, kad interfrontisti uzbruka kārtības sargiem, 
Toļiks nebilda ne vārda. Tā laikam bija vienīgā reize, kad 
OMON nostājās Latvijas neatkarības pusē. Šodien par to nevē-
lamies atcerēties, jo tā ir tāda neērta patiesība. Man nav zināmi 
iemesli, un es nevaru izskaidrot, kāpēc vēlāk OMON pārgāja 
Alfrēda Rubika pusē un nostājās uz noziedzības ceļa, lai 1991.
gada janvāra un augusta dienās savus ieročus vērstu jau pret 
latviešu tautu. Arī pirmās kārtības sargu vienības [Bezhļebņi-
kova vienības] tika izformētas kā nevajadzīgas ne valdībai, ne 
LNNK, un par to nerunājam, jo tā laikam arī ir neērta patiesība. 
Arī man pašam šodien nebūtu ērti sastapt savas bijušās skolas 
audzēkni, kurš tālajā 1985.gada 18. novembrī nolika ziedus pie 
Brīvības pieminekļa. Viņu, protams, aizturēja drošībnieki, un 
man diemžēl šī latviešu puiša vārds ir piemirsies.

Kā toreiz teica, par pieļautām rupjām kļūdām idejiski politis-
kajā audzināšanā mani lamāja gan “raikomā”, gan “gorkomā”, 
bet Rīgas pilsētas pirmais sekretārs Arnolds Klaucēns divus 
gadus pēc kārtas pilsētas partijas konferencēs, dažādi locīdams 
manu uzvārdu, tā arī neiemācījās to pareizi izrunāt. Neņemot 
vērā  tolaik izteiktos pārmetumus, puisi no skolas neizslēdzu, 
bet uz manu jautājumu, kāpēc viņš to darīja, zēns mierīgi atbil-
dēja: „Bet Brīvības piemineklim šogad bija 50 gadu jubileja.” 
Jā, man tas tolaik nebija ienācis prātā.

     J. Mājenieks „Grāvniekos”
Izmantotā literatūra: A.Bormane
 „Helsinkieši: viņi bija  sākumā”
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tipogrāfijas „Erante” un „Madonas poligrāfists”, kuras rūpējas, 
lai redaktoriem un redakciju locekļiem nav jāraksta jaunākās 
pagasta ziņas ar roku.

Savukārt pārējās nominācijas tiek dalītas visām 20 (šogad 
19) avīzītēm. Mūsu „Avīzes Piebaldzēniem” redaktore 
Zane Althabere pelnīti (jūs taču piekritīsit) saņēma no-
mināciju– „Redaktora sleja” un otru balvu – „Informa-
tīvākais izdevums”. 

Ielūgumu uz „Spicās spalvas” pasniegšanas ceremoniju no 
savām rokām neizlaida Vēsma Johansone. Klāt bija arī pagasta 
kultūras komitejas priekšsēdētājs Egils Johansons.

Ar lielu prieku un patikšanu līdzi devās arī tautas pārstāve, 
kura izmantoja brīdi, kad varētu iestarpināt arī dažus vārdus no 
Jaunpiebalgas pagasta puses, novēroja pasākumu, piedalījās 
cienasta izbaudīšanā un visu rakstiski apkopoja šajā slejā-

                                                                        Ineta Elksne

Madonas rajona pagastu avīzītes jau astoto gadu piedalās 
konkursā, kur starp dažādām nominācijām, piemēram, „Re-
daktora sleja”, „Dzīvesstāsts”„Oriģinālākais foto”, „Vēstures 
raksts”, „Problēmstāsts”, „Dzīves humoristiskais skats” un 
daudzām citām tiek arī galvenā balva „Spicā spalva”. Katru 
gadu šī balva izskatās citāda. Šogad tā bija liela, eleganta stikla 
tintnīca. 

Aicināti arvien ir arī „Avīze Piebaldzēniem” un pirmo reizi 
piedalījās arī „Rankas Vēstis”. Nevēlos atstāt mūsu avīzītes 
cienītājus neziņā par to, kāpēc „Avīze Piebaldzēniem”, galve-
nā balva nav tikusi. Lieta ir vienkārša: galveno balvu saņem 
tikai Madonas rajona avīzītes, tā rakstīts konkursa Nolikumā. 
Šogad „Spicā spalva” tika Sarkaņu pagastam. 

Nez, vai par kaitināšanu vien citu rajonu redaktori ielūgti 
uz šādu pasākumu? Te atklājas cits noslēpums – mūs vieno 

 Ļaudonā „Spicā spalva”

8. maijā pagasta padomes zālē bija aicināti gan padomes de-
putāti, iestāžu vadītāji, uzņēmēji un zemnieku saimniecību īpaš-
nieki, lai kopīgi pārspriestu Jaunpiebalgas pagasta turpmākās 
attīstības iespējas novada veidošanas un teritoriālās reformas 
procesā. Visiem zināms, ka panākta vienošanās ar zosēniešiem 
par kopīga novada veidošanu, un šajā virzienā mums ir kopē-
ji plāni un nākotnes cerības. Esošie pagasta padomes deputāti 
savulaik vēlēšanu programmās visi kā viens bija par novadu ar 
administratīvo centru Jaunpiebalgā. Bet nule rajonu pārsteidzis 
Cēsu pilsētas domes priekšlikums un aicinājums veidot vieno-
tu Cēsu novadu rajona robežās. Viena lieta ir aicināt, bet otra, 
ka pagasti jau savstarpēji vienojušies par saviem novadu vei-
došanas variantiem, veikti priekšdarbi un tērēta budžeta nauda. 
Kāpēc tāds aicinājums no Cēsu pilsētas domes, to, iespējams, 
sīkāk un argumentēti kādā no nākamajiem avīzītes numuriem 
mums skaidros pagasta padomes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs. 
Tā kā aicinājums izskanējis, tad tālab arī šī kopā nākšana, kurā 
pagasta padomi pārstāvēja – Laimis Šāvējs, Maija Ķīķere, Ma-
rina Grīnberga, Andris Krūmiņš, Valdis Bernhards, Jānis An-
tons, Egils Johansons un Dace Bišere – Valdemiere, iestāžu va-
dītājus, uzņēmējus, zemniekus : Jānis Dūklavs, Pēteris Micāns, 
Ulla Logina, Normunds Brēmers, Agris Kažociņš, Vilis Līviņš, 
Aivars Ontužāns, Guntars Dolmanis, Jānis Razminovičs, Ivars 

Kā dziesmā – „…Neko nevar skaidri zināt, atliek vienīgi minēt”,
ja vien tas šoreiz nebūtu pārāk nopietni…

Blūms, Pārsla Jansone, Ingrīda Brante, Ivars Alksnītis, Jānis 
Ciekurznis, Sarma Petrovska, Andrejs Alksnītis.

Vēlreiz tika novērtēta esošā situācija, reformas iespējamie 
varianti, ceļš līdz šodienas izvēlei un aktivitātes šīs reformas 
projekta realizācijā. Tikšanās laikā tika aktualizētas mūsu ie-
spējas, kā arī izsvērti liela-maza novada plusi un mīnusi. Ne-
skaidrību joprojām daudz gan pagasta vadībai, gan vēl jo vai-
rāk darba devējam, zemniekam, ikvienam iedzīvotājam. Tik 
daudz, ka sāk likties – kam gan visa šī reformas jezga „ievārī-
ta”, kam nepieciešama! Ka tie, kas to uzsākuši, sen jau palīduši 
maliņā. Atkal jau Eiropas Savienības gudro diktāts vai kādas 
pašmāju (domāts Latvijas) partijas interese? Par topošā novada 
funkcijām, atbildību, garantijām un darbību to nodrošināšanā. 
Kā šīs funkcijas tiks pārņemtas un cik lielas būs izmaksas? Ja 
tomēr tiks veidots viens liels Cēsu novads, vai Cēsīm būs vēla-
mā interese par Piebalgu! Kā tiks veidota šī vienotā pārvaldes 
struktūra un kāda būs mūsu, jaunpiebaldzēnu, pārstāvniecība 
tajā? Vai tādā gadījumā visi tie labumi un budžeta nauda „ne-
aizķersies” Cēsīs un lauki pamazām nenonāks aizmirstībā ar 
visām no tā izrietošajām sekām? Jau tagad uzņēmēji saskā-
rušies ar vienaldzīgu attieksmi, jo liela administratīva centra 
vadībai nav ne laika ieklausīties katra problēmās, ne arī vēlēša-
nās, varbūt, palīdzēt rast risinājumu. Un beigu beigās - kā tiks 
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dalīta kopējā rajona manta, nekustamais īpašums? Vairākos 
jautājumos, kā par ceļu stāvokli, ātrās medicīniskās palīdzības 
nodrošināšanu, vidusskolu un izglītības programmām, kultū-
ras un atpūtas iespējām, izskanēja konkrētas atbildes. Izteikts 
priekšlikums celtniecības uzraudzībā, skolu pārvaldē risināt 
sarunas ar kaimiņu novadiem, lai vienotos par sadarbību, ie-
spējams, kopīgas valdes izveidē, speciālista algošanā.

Jāatzīmē, ka visā šajā novadu veidošanas kampaņā, jo kā gan 
citādāk to saukt, ministrijās joprojām pieņemšanai tiek gata-
voti jauni lēmumi, piemēram, par minimālo iedzīvotāju skaitu 
administratīvajā teritorijā un citi. Kādi tie būs un kuru intereses 
vairāk balstīs un stutēs? Beigu beigās var sanākt, ka pagastu 
iedzīvotāju vēlēšanās būs tā pēdējā, kuru ņems vērā, jo viss jau 
augšās būs attiecīgi nolemts un nokārtots.  

Jautājumu un neskaidrību daudz, atbilžu un skaidrību krietni 
mazāk. Paliekam pie iepriekš lemtā par Jaunpiebalgas novada 
izveidi, bet… sekosim situācijai un, kā sacīt jāsaka, turēsim 
acis vaļā. Un, ja reiz būs jāpārdodas, tad par tik augstu cenu, 
ka potenciālais pircējs tikpat ātri no šī pirkšanas nodoma at-
teiksies! Tas īsumā pagaidām viss.

Ja kādam interesē valstu attīstības modeļi, to struktūra, 
ekonomikas pamatprincipi, valsts funkcijas, atbildība un 
šajā kontekstā arī mūsu nākotnes virzieni, palasiet laikrakstā 
„Diena” š.g. 6.maija numurā 4.-5.lpp. rakstus - „Kādai tev 
būt, Latvija?” un „Latvijas iedzīvotāji ir pārāk sašķelti”, in-
ternetā – www.latvija2030.lv, bet par jaunāko administratīvi 
teritoriālās reformas sakarā arī laikraksta „Neatkarīgā” š.g. 
20.maija numurā 2.-3.lpp. intervijā ar Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministru Edgaru Zalānu.

Egils Johansons

No Lauku atbalsta dienesta Cēsu nodaļas Dace Kalniņa un 
Vija Atvara iepazīstināja vidusskolēnus ar dažādām lauksaim-
niecības nozarēm ar mērķi – rosināt uz darbošanos, dzīvošanu 

un izglītošanos laukiem. Par attīstības iespējām, par atbalsta 
programmām, par iespējamo izglītību pēc 9. klases, kā arī pēc 
vidusskolas. Arī par vakancēm. Piemēram, 2015. gadā vaja-
dzēs 740 lauksaimniecības speciālistu, jo 642 pensionēsies. 

Saimniekošanu laukos D. Kalniņa stāstījumu ilustrēja ar da-
žādiem piemēriem – gan par tradicionālām un netradicionālām 
nozarēm Cēsu rajonā: tradicionālās – graudkopība, kartupeļi, 
augļkopība, lopkopība, biškopība, bet netradicionālās – zvēr-
kopība, savvaļas dzīvnieki, strausi, ārstniecības augi, zivis, 
sēnes u.c. 

Kur mācīties?
ES un valsts atbalsts četrās jomās:
* vienotais platību maksājums,
* papildus valsts tiešais maksājums,
* atbalsts jaunajiem zemniekiem,
* priekšlaicīga pensionēšanās u.c.
Savukārt par Jāņmuižu, par iespējām mācīties runāja skolas 

direktore Maira Apsīte ar abām astotajām klasēm. Interesanti, 
ka Starptautiskajā apdares darbu tehniķu konkursā no 21 ko-

mandām 1. vietu ieguvusi Jāņmuižas komanda. Skolā mācās 
arī vairāki mūsu skolas skolēni. Šogad beigs Aleksejs Pavalko-
vičs, 3. kursā mācās Mārtiņš Mačukāns. Vēl daudzi citi.

Teiktajā ieklausījās V. Johansone

Sestdien gaiss bija patīkami silts un katru vilināja laukā no 
mājām. Tā, dienas darbus padarījuši, vakarpusē arī katram 
jaunpiebaldzēnam bija dota izvēles iespēja, kurp doties. Vaka-
rā pašmāju aktieri rādīja izrādi „Trakie”, bet muzejs „Jāņasko-
la” uzsāk sezonu ar „Muzeja nakti” – akciju - muzeju atvēršana 
sezonai, kas notiek visā Latvijā. Vai kur citur? Devu priekšro-
ku otrajam, jo teātris jau skatīts. Arī te apmeklētāju varēja būt 
vairāk, bet svētku gaisotni tas nemazināja. 

„Jāņaskolas muzejā iekārtota Dzintras Vilks izstāde. Ierasti 
tradicionāli, ka mākslas izstādēs gleznas lielā skaitā sarindotas 
gar sienām. Šoreiz daudz mīlīgāk, siltāk, intīmāk. Pirmais, kas 
ienācēju izstādē sveic, ir gaisma, saule – no darbiem, no cil-
vēkiem, kuri uzturējās telpā, mazāk – no apgaismojuma. Un 
izstāde „Vasaras vidū” pārliecināja, ka vasara sākusies. Mazā 

Atpūtas sezona sākusies
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rovska un Hansa Magnusa Encensbergera Māra Čaklā un Mar-
gitas Gūtmanes atdzejojumus. Tos klausījāmies gan vācu, gan 
latviešu valodā.

Emīla Dārziņa dziesmas, vācu komponistu un Eduarda Grī-
ga mūzika saviļņoja ikvienu lielajā klasē sēdošo Ziemeļlatvijas 
kameransambļa izpildījumā. Pārliecinājāmies, ka savai mūzi-
kai Grīgs saņēmis iedvesmu dabā un tās dažādajās, visneieras-
tākajās skaņās. Putnu dziesmas, ūdenskritumi, lietus un kalni 
ir elementi, kurus var saklausīt Grīga mūzikā un kuri klausī-
tājiem piedāvā vienreizēju dabas piedzīvojumu. Gan putnam, 
gan cilvēkam savs ceļš ejams. To atgādināja spēlētais skaņ-
darbs par putniem, par to, ka putns un cilvēks vēlas būt brīvs. 
Emocionālu, pārdzīvojumu strāvotu mūziku atstājuši mums 
komponisti Grīgs un Dārziņš. Punktiņš uz „i” bija koncerts ar 
Ingusa Pētersona piedalīšanos.

Vienmēr „Jāņaskolā” mīļi sagaida muzeja vadītāja Ieva Čak-
lā, zinātniskā līdzstrādniece Ārija Ozola un muzeja darbiniece 
Gunta Misiņa. Par skaisto, līdzeni nopļauto apkārtni, par atstā-
tiem neaizmirstulīšu pušķīšiem, rūpējies Alvils Sproga.

Tik vienīgi var vēlēt – lai netrūkst apmeklētāju jaunajā sezonā!
V. Johansone

ķirzaciņa, kas aizķērusies jāņuzālēs, vai skudriņa, kas meklē 
ceļu uz mājām. Viss perfekti sakārtots. Bet senie audumi man 
atgādināja bērnību un māti, stellēs aužam. Paldies par šo jauko 
sagādāto skaisto mirkli Dzintrai! Atgādināšu, ka tekstilmāksli-
niece Dzintra Vilks 1978. gadā beigusi Latvijas Mākslas aka-
dēmiju, bet 2003. gadā aizstāvējusi humanitāro zinātņu maģis-
tres grādu mākslā. Jau 20 gadus piedalījusies izstādēs Latvijā 
un ārzemēs.Varbūt pārāk maz izmantojam to, ka māksliniece 
dzīvo Jaunpiebalgā?

Otru izstādi atklāja dzejniecei Olgai Lisovskai. Nebija gan 
šoreiz dzejniece, bet viņas klātbūtni sajutām ar Anitas Auziņas 
starpniecību, kura lasīja Olgas dzeju.Pašas dzejnieces klātbūt-
ni sajutām ar Olgas dzejas ierakstiem pašas autores lasījumā. 
Pārdomas radās par laiku, kad Olga dzīvoja Jaunpiebalgā, par 
ne vienreiz vien izdzerto kafijas tasi „Tīruma Seviķos”, par 
sarunām kopā ar Aivaru Čaksti, par viņu pagalmā ziedošām 
flokšu dobēm, par baltraibo mīļo suņu meiteni Betu, par dzejas 
rindām „Piebalga ir sirmo bērzu šalkas, Rada kalnainiem liel-
ceļiem..” un viņas vairākkārt rakstīto „Te ir tā vieta…”. 

Tā kā Starptautiskā akcija „Muzeju nakts 2008” veltīta Vā-
cijai ar devīzi „Komm morgen wieder ” jeb “Nāc rīt atkal!” 
organizatori bija sarūpējuši divu vācu autoru Johannesa Bob-

Latvijas Bērnu un jaunatnes 
literatūras padome jau otro gadu 
organizē jauno lasītāju Plašā ap-
vāršņa konkursu. Tas ir viens no 
pasākumiem lasīšanas veicināša-
nas programmā „Baltā Vilka grā-
matas”. Konkursa mērķis ir veidot 
pozitīvu attieksmi pret lasīšanu un 
mazināt izplatīto aizspriedumu, 
ka bērni vairs nelasa grāmatas.

Arī Jaunpiebalgas pagasta bib-
liotēka iesaistījusies šajā programmā. Dalībnieki ir četrpadsmit 
3. klases skolēni. Vispirms kopā ar bērniem iepazināmies ar šai 
vecuma grupai domātajām grāmatām un bērni rakstīja dom-

rakstus par vienu no grāmatām. 
Nākošais uzdevums bija literā-
rā loto spēle. Bērni aktīvi lasīja 
grāmatas, meklēja atbildes uz 
daudziem jautājumiem par izla-
sīto. Trīs labākie tika izvirzīti uz 
pusfinālu Valmierā. Tie bija Ar-
manda Azace, Amanda Zariņa 
un Roberts Brikmanis.  Pusfinā-
lā tika rādīts iepriekš sagatavots 
mājasdarbs, bija jāizpilda literā-
rais tests, jāiesaka citiem sava 
mīļākā grāmata, jāspēlē literārais 
loto. Katru uzdevumu ar punktiem vērtēja žūrija, kuras sastāvā 
bija dzejniece Inese Zandere, rakstnieks Juris Zvirgzdiņš, Val-
mieras teātra aktieris Aigars Vilims, RPIVA pasniedzēja Aija 
Kalve un citi.

Visi konkursa dalībnieki ieguva piemiņas suvenīrus, biblio-
tēka par piedalīšanos saņēma grāmatu „Latvijas balets”, bet 
mūsu pusfināla dalībniece Amanda Zariņa –  tiesības piedalī-
ties finālā Rīgā un grāmatu balvas.

Paldies visiem „Baltā Vilka grāmatu” lasītājiem, vecākiem, 
skolotājai Rutai Intenbergai par ieguldīto darbu skolēnu saga-
tavošanā konkursam!

Anita Auziņa
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Skolas ziņas
Mazpulku foto konkursā „Latvijas vērtības Eiropā” Rīgā 

piedalījās Zelda Althabere (9.b kl.) – sk. B.Kalniņa. 
Novada ģeogrāfijas olimpiādē 7. klasēm piedalījās Agnese 

Smilga (7.b kl.) – 2. vieta, Lauma Makare (7.a kl.) – sk. R. 
Gansone, R. Kaupiņa.

Rajona olimpiādē informātikā piedalījās  Brenda Beķere 
(5. b kl.) – atzinība, Aiga Āboliņa (7. a kl.)- sk. A. Beķeris.

Rajona skatē meiteņu koris ieguva 3. vietu - sk. M. Vīks-
na. 

Sporta sacensībās „Oranžā bumba” piedalījās Emīls Pos-
se (5.a kl.), Jurģis Pētersons (5. b kl.), Andris Podiņš (5. a kl.), 
Mārcis Arahovskis (5.a kl.) – 1. vieta - sk. S. Vlodare.

ZZK čempionāta pusfinālā Vidzemē Cēsīs piedalījās 6. 
klases skolēni Karīna Astašova,  Viesturs Eglītis, Elvis Elksnis, 
Oskars Gusts, Edijs Jakobijs, Līna Kurzemniece, Laura Lēģe-
re, Jūlijs Morozs, Andra Pētersone, Viktorija Postolati, Lelde 
Putniņa, Sigita Razminoviča, Kristīne Seržāne, Kristiāna Sko-
boļeva, Sanita Šostaka, Dāvids Uķis, Justs Vīķelis, Laine Žu-
ravļova, Ivo Žuravļovs – sk. V. Johansone, M.Vīksna.

Rajona debašu turnīrā Cēsīs piedalījās 11. klases skolēni 
Kristaps Lācgalvs, Mikus Spalviņš, Renārs Tenisons - sk. I. 
Elksne.

Futbola sacensībās Cēsīs piedalījās Mārcis Arahovskis, 
Andris Podiņš, Emīls Posse (5.a kl.), Jurģis Pētersons (5. b kl.) 
- sk. S. Vlodare.

Futbola sacensībās Cēsīs piedalījās meitenes Līga Alksnīte 
(7.b kl.),  Lāsma Alksnīte, Alise Apsīte, Natālija Jankovska, 
Krista Krūmiņa, Kristīne Kustova, Agnese Vietniece (8. b kl.) 
– 1. vieta - sk. S. Vlodare.

Konkursā „Enkurs” finālā Rīgā piedalījās Kristiāns Dūte, 
Māris Heiselis (11. kl.),  Kristaps Gončoronoks, Ilgvalds Iva-
novs, Pēteris Klapars, Ainārs Kuzmins, Artūrs Razguļajevs, 
Kaspars Stauvers, Artis Tentelis (12. kl.), arī Dāvis Logins –  3. 
vieta - sk. S. Vlodare, O.Ivaņina, A.Azacis.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā 
piedalījās Ieva Lorence, Liene Misiņa, Ineta Pūpola, Liene Ša-
kina (11. kl.) – sk. Z.Althabere, L. Lorence, A.Ratiņš.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Jaun-
piebalgas vidusskolā piedalījās Aija Radziņa (12. kl.) – 1. 
vieta – sk. D. Rubene, Artis Tentelis (12. kl.) – 2. vieta – sk. 
A.Beķeris, Eva Matīsa (12. kl.) – 3. vieta  - sk. M. Apsīte, San-
ta Šparna (12. kl.) – atzinība- sk. V. Johansone. 

Cēsu rajona futbola sacensībās piedalījās Evija Bērziņa 
(10. kl.),  Agata Gajevika, Ieva Lorence, Juta Ludzeniece, Jus-

tīne Kustova, Liene Misiņa, Agita Radziņa, Dace Žukova (11. 
kl.) -3. vieta -  sk. V. Skrebelis.

Cēsu rajona futbola sacensībās piedalījās Viesturs Eglītis 
(6.kl.), Guntars Bērziņš, Reinis Brasavs, Kristaps Pīčs (8.a kl.), 
Matīss Elksnis (8.b kl.), Henrijs Eglītis, Toms Laizāns, Dau-
mants Lūsa (9.a kl.) - sk. V. Skrebelis.

Jaunpiebalgas kausu izcīņas sacensībās pneimatiska-
jā biatlonā piedalījās  Sandis Grīnbergs  (5.a kl.) – 1. vieta, 
Viesturs Eglītis (6. kl.) – 2. vieta, Oskars Gusts (6. kl.),  Edgars 
Ernšteins, Jānis Podiņš (7.a kl.), Andžs Pūpols (8. b kl.),  Hen-
rijs Eglītis, Kristaps Gavlovičs, Daumants Lūsa (9. a. kl.) -  sk. 
V. Skrebelis.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē novada 
lasījumos Cēsīs piedalījās Zelda Althabere, Dace Žukova – 1. 
vieta – sk. Z. Althabere, Nora Cābe – 2. vieta – sk. A.Ratiņš, 
Madara Ontužāne – 2. vieta – sk. V. Johansone, Kaspars Stau-
vers – 2. vieta – sk. R. Jaksta.

K. Skalbes pasaku konkursā Vecpiebalgā piedalījās Aiga 
Āboliņa (7.a kl.) – atzinība, Mārcis Arahovskis, Andris Podiņš 
(5. a.kl.), Lauma Makare (7. a kl.) - sk. J. Glāzere.

ZZK čempionāta pusfinālā Cēsīs piedalījās 11. klases sko-
lēni Kristiāns Dūte, Agata Gajevika, Jānis Grundāns, Māris 
Heiselis, Ieva Kazāka, Justīne Kustova, Kristaps Lācgalvs, Ieva 
Lorence, Juta Ludzeniece, Normunds Makars, Liene Misiņa, 
Agita Radziņa, Evita Rusova, Mikus Spalviņš, Liene Šakina, 
Renārs Tenisons, Vladimirs Timofejevs - sk. Z. Althabere.

Strītbola sacensībās Rīgā piedalījās Jānis Podiņš, Kristaps 
Tišanovs (7. a kl.), Līga Alksnīte, Andrejs Krišjānis, Anna Pet-
kēviča, Aivis Sietiņš (7.b kl.), Māris Kaņeps (8.a kl.),  Lāsma 
Alksnīte, Alise Apsīte, Edžus Arahovskis, Natālija Jankovska, 
Krista Krūmiņa, Sintija Posse (8. b kl.), Indriķis Akimovs, Lie-
ne Alksnīte, Pēteris Ķīķeris, Kristīne Ozere (9.b kl.),  Kristiāns 
Dūte, Mikus Spalviņš (11. kl.),  Artūrs Razguļajevs  (12. kl.) 
- sk. S. Vlodare.

Latvijas biatlona federācijas kausa izcīņas sacensībās 
pneimatiskajā biatlonā piedalījās Daumants Lūsa (9.a kl.) 
– 1. vieta, Viesturs Eglītis (6. kl.) – 1. vieta, Henrijs Eglītis (9.a 
kl.) – 2. vieta, Elvis Elksnis (6. kl.) – 3. vieta, Andris Podiņš 
(5.a kl.) – 3. vieta -  sk. V. Skrebelis.

SEB Unibankas velo maratonā piedalījās Mairis Markuss 
(7. b kl.), Raivis Markuss (5.a kl.), Aiga Āboliņa (7.a kl.), 
Andžs Pūpols (8.b kl.) - sk. S. Vlodare

Skolas ziņas sagatavoja Arnis Ratiņš

„Mazās skolas saime, aizvadot 2007./2008. mācību gadu, 
īpašus pateicības vārdus saka:  

* saimniecēm - Marikai, Ivetai, Ilonai, kuras darbojas ēdinā-
šanas priekšnieka Jāņa vadībā. Smaržīgs, silts azaids, ar laipnu 
roku pasniegts, mūs sagaida ik dienas.

* kurinātājiem, saimniecības pārzinim – Guntim, Jānim, Ēri-
kam. Paldies par siltuma gādāšanu un sīkiem „ātrās palīdzības” 
darbiem! 

Labo vārdu lidlauks… vai sākumskolas mācību 
gada labie darbi

* telpu un pagalmu posējām – abām Intām, Elgai, Antrai, 
Ausmiņai.

* interešu pulciņa vadītājām Lāsmai, Dairai, Baibai, mācītā-
jam Uldim Jumejam.

Katrā klasē gada laikā ir gan mierīgi, gan trauksmaini pe-
riodi.
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1.b klase
Mūsu veiksmes formula: 
„Domā, domā, domā- 
Esi labā omā!”
To mēs paši izdomājām, lai bieži nevajadzētu atrasties 

klases „izlīguma” stūrī. Tas ir bankrotējis – lai, kas arī 
atgadītos ar kustīgiem, skaļiem rakariem, – mācāmies 
nokārtot attiecības bez niknuma.

Svarīgākie notikumi gadā
Piedalījāmies  rudens pārgājienā sadarbībā ar „Latvi-

jas Radio1”raidījumā „1,2,3…ejam meklēt.” (Kā dāvanu 

klausāmies disku ar savām balsīm 
un „Vinnija Pūka”uzvedumu. Sko-
lotājai vēl – radio soma un atsta-
rotājs.) Centīga gatavošanās olim-
piādēm skolā un rajonā. Apbalvoto 
pulkā – Rasa Lēģere, Izabella Kvecko, Viktorija Brikma-
ne, Agija Ābelniece, Kristīne Baltkaula, Amanda Sinka, 
Valts Pabērzs, Agrita Eglīte, Kaspars Žēpers, Adrija Pav-
lova, Elīna Millere, Mārcis Lagutiks. Kaspars Žēpers ļoti 
lielā konkurencē (ap 300 skolēnu) ieguva 2. vietu rajona 
1. klašu olimpiādē.

Kas mums interesē?  
Ar glezniņām, veidojumiem – mākslas darbiem grez-

nojam klasi un skolu. Visi puikas – Ilmārs, Matīss, Ha-
ralds, Mārcis, Valts, Kaspars dzied zēnu korī. (M.Vīksna) 
Lielākā daļa protam „Tārpu” un „Zemenīšu” dejas, dejo 
tautiskajās dejās. Kaspars, Mārcis un Amanda soļo uz 
mūzikas skolu. Elīna, Kristīne, Agija, Agrita, Adrija spē-
lē basketbolu sadarbībā ar Smiltenes skolotāju Dzintaru. 
Kaspars, Agija, Kristīne, Viktorija, Mārcis, Valts brauca 

un brauks kopā ar skolotāju Sarmīti uz republikas orien-
tēšanās sacensībām. Valts un Agrita dejo studijā „Saule” 
pie skolotājas Dzintras Rozentāles.

Par ko priecājas mūsu skolotāja Laima…
..ka, ejot mājā, skan jauki vēlējumi: Lai izdodas labi 

nokļūt mājā! Izcepat garšīgas pankūkas! Tiksimies atkal 
rīt!

..ka Jūs esat draudzīgi, atsaucīgi, lai arī ļoti skaļi.

..ka ļoti svarīgos brīžos lieliski stundās strādājat.

..ka sevī meklējat vispirms vainu – tātad mācāties sevi 
vērtēt.

..ka savas ļoti labās galvas liekat darbā – lasāt „Spi-
cīti”, grāmatas, čupām risiniet un uzdodat ”Prāta spēļu” 
uzdevumus.

Paldies vecākiem, ka atļaujat man interesanti strādāt! 
Paldies Elīnas Milleres tētim par sadarbību!

Skolotāja Laima Kazerovska

Nozīmīgākais 1.a klasē
1. a klasē mācās 12 skolēni. Katrs no viņiem ir atšķirīgs 

un īpašs kā 12 mēneši gadā. Visi kustīgi, runīgi, darbīgi un 
zinātkāri. Bieži skan jautājums – kāpēc? Tad kopīgi cen-
šamies rast atbildes. Čaklākie lasītāji – grāmatu tārpiņi ir 
Keita, Haralds Š., Elīna Dr.. Labākie matemātiķi – Mai-
gurs, Jēkabs, Edmunds. Kārtīgākie rakstu darbi pieder Sa-
mantai, Edmundam, Elīnai Dr., Janai. Dabasmīļi ir Jēkabs, 
Klinta. Klasē mācās bērns pēc speciālas programmas, pa-
līdzam visi kopā apgūt skolas gudrības. Keita mūsu klasi 
pārstāvēja Cēsu rajona olimpiādē. Ar mūziku draugos ir 
Samanta un Klinta. Nākošās basketbolistes ir Jana, Marta, 
Elīna Dr.. Krāsu pasaulē vislabāk jūtas Marta, Samanta, 
Edmunds, Jana.

Skolotāja Judīte Beķere

Mācāmies sadzīvot
Esmu bagāta, jo manā – 2.klasē mācās 22 skolēni. Izpau-

žamies dejā, mūzikā, mākslā, sportā, mācību darbā. Gribu 
atzīmēt meitenes – Ramonu, Kristiānu, kuras pārstāvēja 
klasi rajona 2. klašu olimpiādē. Esam dažādi – precīzi, rū-
pīgi, bet tajā pašā laikā arī – neapdomīgi, ņipri, steidzīgi. 
Visvairāk priecājos par brīžiem, kad klasē varu teikt: „Tu 
esi centies. Tu esi īpaši labi uzrakstījis. Tu esi labi izdomā-
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jis. Tava māmiņa un tētis var lepoties ar šo darbiņu.” Klasē 
ir īpaša „māja”. Katram pieder savs lodziņš. Gribētos, lai 
nākamajā mācību gadā mājas lodziņos būtu vairāk labo 
darbu uzlīmīšu. Gandarījums par vienu no pēdējās sociālo 
zinību stundas, kurā bērni rakstīja pastāvīgi par savu dzī-
ves vietu. Jutu bērnu patiesās emocijas, prieku, mīlestību 
uz Jaunpiebalgu, savu māju, saviem vecākiem. Nākamajā 
gadā vēlu visiem izaugsmi. Vasarā nezaudēt gūtās zinā-
šanas, atpūsties, krāt prieku pirmajam septembrim, vecā-
kiem ikdienas steigā un rūpēs kopā ar bērniem atrast arī 
kādu rozīnīti. 

Skolotāja Dace Mačukāne

Tādi esam mēs - 3.a klase
Mācību gads tikpat kā aizvadīts. Tas bijis jaunu zināšanu, 

sevis apliecināšanas un radošu ideju bagāts skolēniem un 
skolotājiem.

3. a klases skolēni sevi apliecinājuši gan mācībās, gan 
sportā, gan grāmatu valstībā, gan deju, mūzikas, mākslas 
pasaulē kā prasmīgus, varošus un atvērtus visam laba-
jam.

Lepojos par 3. klases zēniem – veidojas vīrišķīgi, ap-
zinīgi, savu rīcību izvērtēt spējīgi puiši. No sirds lepojos 
ar klases meitenēm, viņu patiesumu, dabiskumu, izkopto 
gaumes izjūtu.

Katrs šo mācību gadu pavadījis pēc spējām un gribasspēka 
– viens čaklāks, nopietnāks, cītīgāks, cits – mazāk rūpīgs, ma-
zāk apzinīgs.

Ir gandarījums par panākumiem, un to nav maz. Ar 
degsmi un prieku tika dejots rajona deju skatē, kur 3.-4. 
deju kolektīvs saņēma augstāko punktu vērtējumu rajonā 
(Endija, Agnese, Sabīne, Amanda, Armanda, Jānis, Ralfs, 
Emīls, Roberts, Ansis.)

Mūzikas pasaulē sevi šogad pierādīja Amanda, Evita, 
Sabīne. Mūzikas skolas gaitas veiksmīgi uzsācis Pēteris. 
Zinību olimpiādē rajonā piedalījās Amanda un Armanda, 
atpaliekot tikai par vienu punktu no pašiem zinošākajiem 
rajona skolēniem. Visa 3.a klase aktīvi piedalījās „Baltā 
Vilka” grāmatu konkursā, spēlēja literāro loto, bet pārstā-
vēt skolu uz Valmieru reģionālā konkursā devās Amanda, 
Armanda, Roberts. Amanda tika izvirzīta uz „Plašā ap-
vāršņa konkursa” finālu Rīgā.

Vēl mazlietiņ, un vasara klāt! Lai pietiek spēka un iz-
turības visam – gan mācībām, atpūtai, gan darbiem un 
nedarbiem! Lai skaista vasara ikvienam no Jums!

Skolotāja Ruta Intenberga

Svarīgākais no 3.b klases dzīves 
3. b klases skolēni ir neliels, draudzīgs, aktīvs kolektīvs. 

Olimpiādē Cēsīs piedalījās Vita Skosa, Agita Zariņa. Viņas 
saņēma atzinību par savu darbu.

Sevišķi pozitīva attieksme pret mācību darbu ir Marekam 
Keišam un Agitai Zariņai. Skaisti rakstu darbus pilda Emīls 
Radziņš. Skolēni ir aktīvi ārpusstundu pasākumos. Deju ko-
lektīvā piedalās Sabīne Seržāne, Agita Zariņa, Andra Krū-
miņa, Kārlis Pētersons, Aigars Krūmiņš, Sintija Šostaka. 
Mūzikas skolā mācās un dzied ansamblī „Zagariņi”– Vita 
Skosa, Andra Krūmiņa, Alise Lazdiņa, Agita Zariņa, Sintija 
Šostaka. Skaisti zīmēt mākslas skolā mācās Vita, Andra. Ar 
motosportu nodarbojas Mārcis Stūriška.

Bērni ir izdomas bagāti un aktīvi arī klasē rīkotajos pa-

sākumos. Teicama uzvedība un patīkama skolēna stāja ir 
daudziem skolēniem. Vienmēr priecājamies par Jūsu veik-
smēm, bēdīgākas esam, ja neveicies. Jauku vasaru vēlam 
pavadīt bērniem kopā ar ģimenēm – skolotājas Laima Up-
male un Maiga Teikmane.

Kā veicies sākumskolas pašiem 
lielākajiem - 4. klasei?

Skolas mācību olimpiādēs labus rezultātus sasniedza 4. 
klases skolniece Elīna Zariņa. Viņa pārstāvēja Jaunpieb-
algas vidusskolu arī rajona olimpiādē un guva atzinību. 

Jau vairākus gadus tiek rīkots matemātiķu konkurss 
„Hei, 3., 4. klašu matemātiķi!” Konkursa pirmās 5 kār-
tas notiek neklātienē. Uzdevumus risināja un sūtīja : Arta 
Glāzere, Andris Aleksandrs Krūmiņš, Elīna Zariņa, Sigita 
Kļava un Agate Rēdmane. Elīna Zariņa, Arta Glāzere un 
Andris Aleksandrs Krūmiņš sacentās Cēsīs ar citiem 4. 
klašu skolēniem. Ingum Žēperam ir īpaša centība. Viņš pa-
spēj labi mācīties, būt mūzikas skolā, dziedāt „Žagariņos”, 
piedalīties dažādos konkursos un sportot. 

Mēs esam paši lielākie sākumskolā, mēs arī daudz va-
ram. Lai Jums veicas arī lielajā skolā! 

Skolotāja Daiga Melece

Vēlējāmies patiekt labo. Ja vēlaties turpināt Labo 
vārdu lidlauku, pievienojies mums – Valentīnei Bār-
diņai, Judītei Beķerei, Rutai Intenbergai, Laimai Ka-
zerovskai, Ullai Loginai, Dacei Mačukānei, Daigai 
Melecei, Maigai Teikamanei, Laimai Upmalei. Varbūt 
tieši tu ar savu smaidu, vārdu, kādu labu darbu ieprie-
cināsi māmiņu vai tēti, draugu, kaimiņu, paziņu, sve-
šu cilvēku, ārstu, skolotāju, meža darbinieku, veikalā 
pārdevēju, lauksaimnieku vai kādu citu…

Sākumskolas kolektīva vārdā visu apkopoja skolotāja 
Laima Kazerovska
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gušajiem), Kusā (kopā ar Viļakas ģimnāziju – par latgaļu va-
lodu), Rankas pamatskolā (skolotāji spēlēja teātri un skolēni 
bija skatītājos).Aktīvi darbojās bibliotekāres  – Aina Spūle, 
Rutta Jerumāne, Inga Aleksandrova. Skolēniem interesantu 
darbošanos bija sagatavojusi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 
bibliotekāres. Projektā strādā un Vidzemes reģionu vada Sar-

mīte Rozenbaha. Viņas skolā bija jāierodas un jālasa Imanta 
Ziedoņa „Lāča pasaka”. Tā šoreiz izvēlēta par godu jubilāram 
– dzejniekam Imantam Ziedonim. Tad 5 skolu bērni rādīja, ko 
nu kurš prata. Katrs pa mazam gabaliņam. No Jaunpiebalgas 
vidusskolas piedalījās tirgus sieviņa – Kristīne Seržāne, dažādu 
ogu lāči – Andra Pētersone, Justs Vīķelis, Elvis Elksnis, Kris-
tiāna Skoboļeva. Bet Imantam Ziedonim kā dāvana 75 gadu 
jubilejā aizceļoja medus no Sarmītes Mekšas „Ligzdiņām” un 
lācis viņa sievai Ausmai Kantānei. „Lāča pasaka”- grāmata, 
kuru zīmējām visi kopā, arī nosūtījām kā paldies dzejniekam 
par grāmatām bērniem.

Literatūras sarakstu analīze palīdz vieglāk orientēties plašajā 
grāmatu klāstā bibliotekāriem, lai tālāk nodotu interesantāko 
skolēniem. To, ka šādi ieteicamo literatūras saraksti nepiecie-
šami arī turpmāk, ierosinājām projekta organizatoriem. Gan 
projekta direktorei Sandrai Kalniņai, gan projekta tālākizglī-
tības darba koordinatorei, RPIVA pasniedzējai Aijai Kalvei. 
Varētu arī vēl turpināties projekts pie dažādu metožu tālākas 
pilnveides, kas zina varbūt pat kāda izdevuma apkopojuma? 

Interesi izrādīja arī citi skolu bibliotēku bibliotekāri, kad par 
projektu šopavasar stāstīju Cēsu rajona skolu bibliotēku viesoša-
nās reizē Jaunpiebalgā. Tā kā rudenī vēl būs jāstāsta arī citiem.

Par ieguvumiem un secinājumiem, varbūt jauniem izaicinā-
jumiem projekta darbā runāsim 26. jūnijā, kad darba grupa sa-
nāks, lai apspriestu projektā paveikto, īstenojot projekta idejas 
skolā un reģionos kopumā.

V. Johansone

Projekta „Skolu bibliotēkas– 
kultūru dialoga veicinātājas” 

darbā no Cēsu rajona piedalījās Vecpiebalgas un Jaunpie-
balgas vidusskolu bibliotēkas. Kopā projektā no dažādiem 
Latvijas reģioniem piedalījās gandrīz 40 skolu bibliotēkas. 
Mēs – Vidzemes reģionā – kopā ar Vecpiebalgas, Valmieras un 
Siguldas kolēģēm.

Projekta ietvaros notika vairāki semināri, kuros apguvām 
dažādas skolēnu lasīt veicināšanas metodes, kā arī meklējām 
interesanto, kopīgo un atšķirīgo dažādu tautu folklorā. Inte-
resants ir pasaules skatījums un vērtību izpratne, kas meklē-
jama teikās, sakāmvārdos, parunās. Nodarbībās apguvām arī 
pozitīvas attieksmes veidošanas lomu skolēnu intelektuālajā 
un emocionālajā attīstībā, vienlaicīgi saprotot, ka bibliotēka ir 
resursu centrs kultūru dialoga sekmēšanai. Apguvām daudzas 
metodes – daudzveidīgā jautāšana, kritiskā domāšana, dialogi, 
brīvais raksts un citas. 

Vairāki pasākumi notika Siguldā (lasīšanas seminārs pieau-

Laikā no šā gada 12. līdz 18. maijam mūsu mākslas skolas 
Mākslas skolas delegācijas vizīte Polijā

delegācija COMENIUS projekta “Tradicionālās mākslas teh-
nika” ietvaros viesojās sadarbības skolā Dabrova Gornicā Po-
lijā. Delegācijas sastāvā – skolotāji Zanda Liedskalniņa, Mai-
ja Apsīte, Judīte Beķere un Artis Beķeris, skolnieces Agnese 
Vietniece un Viktorija Postolati. 

Vizītes programma bija pārsātināta gan ar jaunām pazīšanām, 
gan jau satiktu kolēģu atkalredzēšanos, gan radošajām darbnī-
cām, izstādēm un prezentācijām. Iepazināmies un paši savām 
rokām izmēģinājām papīra locīšanas mākslu origami, veidojām 
dabīgo ziedu kompozīcijas, rādījām savus darbus, savas tradīci-
jas, prezentējām kā Latviju, tā arī Jaunpiebalgu un mākslas sko-
lu. Runājot par mūsu mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi, jau 
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Par ēdināšanu skolā
Jau kādu laiku sabiedrībā virmo jautājums par ēdināšanu 

skolā – gan par pusdienu maksu, gan par ēdiena kvalitāti. Dzir-
dēti daudzi labi vārdi par pusdienām skolā, kā arī uzklausītas 
vairāku vecāku pretenzijas. Pagasta padomē mums ir bijušas 
arī sarunas par šo tēmu gan ar ēdinātājiem – SIA “Mārva”, 
gan ar skolas padomes pārstāvjiem un vecākiem. Visaktuālākie 
jautājumi, protams, ir ēdienu cena un kvalitāte. Vairāku skolē-
nu vecāki šajā mācību gadā ir bijuši skolā un ēduši pusdienas, 
kā rezultātā pārliecinājušies, ka runas par sliktajām pusdienām 
ir nepamatotas. Ne vienmēr šīs vizītes kopgaldā bija iepriekš 
pieteiktas, tātad nevar būt ne runas par speciāli kaut ko gata-
votu un iepriekš saskaņotu... Protams, katram cilvēkam ir savi 
ēšanas paradumi, ēdieni, kas garšo un kas negaršo, bet ar to 
jārēķinās arī katrā ģimenē. Lai gan pēdējā laikā skolēnu skaits, 
kas ēd pusdienas, ir samazinājies, tomēr visu vēlmēm, vienal-
ga, nav iespējams izsekot.

Runājot par pusdienu maksām, jāsaka, ka nebūtu pareizi tās 
salīdzināt ar kaimiņu pagastu skolām, jo, piemēram, Rankā 
pagasta pašvaldība pusdienas īpaši dotē, tāpēc arī tās ir krietni 
lētākas, tajā pat laikā rajonā ir vairākas skolas, kur šī maksa 
par pusdienām ir krietni augstāka nekā pie mums. Mūsu ēdi-
nātājiem pašvaldība sniedz mazāku atbalstu, tādēļ maksas par 
pusdienām ir augstākas. Patiesībā pašvaldība nemaz nedrīkst 
kopgaldu visai skolai dotēt, bet gan tikai mērķtiecīgi, individu-
āli, to ģimeņu bērniem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. 
Brīvpusdienas būtu jākārto pie pagasta sociālās darbinieces 
skolēnu vecākiem, kam tas pienākas un kuri ir ieinteresēti, lai, 
neskatoties uz savu materiālo situāciju, bērni skolā būtu pa-
ēduši.

Ja tomēr kāds šaubās par pusdienu kvalitāti, aicinu atnākt uz 
skolu un vienkārši papusdienot, tad arī paši varēsit pārliecinā-
ties un spriest.

Manuprāt, ir izveidojusies situācija, ka vecāku dotā pusdienu 
naudiņa bērnam aiziet citiem mērķiem, proti, benzīna uzpildes 
stacijas kafejnīcā – hotdogos, čipsos, kolās un pat cigaretēs... 
Veselīgs ēdiens tiek mainīts pret valstiski un publiski atzītām 
kaitīgām lietām. Ņemot vērā šo tendenci, tika izveidots spe-
ciāls izvēles pusdienu piedāvājums – frī kartupeļi ar kečupu 
un salātiem, (ēdot šīs pusdienas, salāti bieži paliek neapēsti). 
Pašlaik apmēram trešā daļa pusdienotāju parasto pusdienu vie-
tā izvēlas frī kartupeļus ar salātiem. Jāpiezīmē gan, ka ne velti 
nākamgad frī kartupeļi tiks izņemti no skolas pusdienu ēdien-
kartes, jo nav brīnums, ka, ikdienā lietojot neveselīgu pārtiku, 
skolas bērni jau tagad sūdzas par vēdera sāpēm un citām vese-
lības problēmām. 

Lai vecāki varētu būt droši, ka viņu bērns patiešām maksā un 
ēd pusdienas, viņi vienkārši var iemaksāt naudu paši un jebkurā 
laikā saņemt informāciju par reālo situāciju pusdienu finansēs. 
Tātad – atliek vien pašiem kļūt aktīvākiem un rūpēties par savu 
bērnu veselību, nevis vienmēr akli uzticēties un nekontrolēt. 

Vairākkārt pārliecinājos, ka galvenais faktors – kvalitatīvu 
un garšīgu ēdienu pagatavošana – vēl nenozīmē to, ka skolēni 
gribēs ēst siltās pusdienas: ”Daudz kas atkarīgs no ģimenē vei-
dotajām tradīcijām, jo daļu veselīgu ēdienu skolēni neuzskata 
par labiem. Ļoti iespaido stereotips, jauniešu pieņēmums, ka 
ēst skolas ēdnīcā nav stilīgi. Pietiek vienam to deklarēt, pus-
dienu starpbrīdī skrienot uz veikalu iepirkties, lai iestātos bara 
efekts.

 Esmu uzklausījusi skolēnu domas par pusdienu izvēli un 
ēdienu kvalitāti. Jaunieši sūdzējušies par to, it kā skolā pagata-
votais ēdiens ir negaršīgs, it kā tas tiek pasniegts auksts, taču, 
kad  es un vecāki to pārbaudījām, nekas tāds neapstiprinājās. 
Pārliecinājāmies, ka daļa skolēnu siltajās pusdienās izvēlas ti-
kai kartupeļus (frī) ar kečupu, un tas saistīts ar ēšanas paradu-
miem...

Secinājums: skolai ģimenes ieradumus nepārspēt… mūs-
dienu ģimenēs ir mainījušies ēšanas paradumi. Saldie ēdieni 
un dārzeņu salāti vispār nav cieņā. Bērni vienkārši nepazīst un 
negrib ēst tradicionālos ēdienus. Mājās arvien vairāk tiek pa-
sniegti ātri pagatavojami ēdieni. 

Jāatceras, ka limonādes un citi krāsainie, saldie dzērieni, čip-
si, picas, sāļie riekstiņi, kartupeļu salmiņi ir uzkodas, kas nevar 
aizstāt pamatēdienu. Šiem produktiem ir zema uzturvērtība, 
daudz cukura vai tauku, bieži vien daudz sāls un dažādas orga-
nismam svešas ķīmiskas vielas, kuras apzīmē ar burtu E.

Nav neviena produkta, kurā būtu sastopamas visas nepiecie-
šamās uzturvielas, tāpēc centīsimies padarīt savu ēdienkarti 
daudzveidīgu! Izvēlēsimies produktus no visām pārtikas pro-
duktu grupām! Tad uzturs būs pilnvērtīgs un veselīgs.

 Skolas medicīnas māsa 

pirms vizītes Polijas pārstāvji īpaši lūdza mums ņemt līdzi pēc iespējas vairāk darbu, – zinot 
mūsu bērnu talantus, tas arī ir saprotams. Ļoti lielu interesi gan poļu, gan Turcijas pārstāvju 
vidū izraisīja mūsu tradicionālie produkti – dzērvenes pūdercukurā, zefīrs, „Laimas” saldu-
mi, „Ķelmēnu” maize, Talsu siers un pat par folkloru kļuvušās šprotes… Nogaršot nevaja-
dzēja skubināt.

Atgriezušies mājās, vēl esam pilni iespaidu, bet jau steidzīgi jāplāno nākošā tikšanās, jo 
jūnijā Polijas un Turcijas pārstāvji atkal viesosies Jaunpiebalgā.

Skolotājs Artis Beķeris

Par to esmu runājis arī vecāku sanāksmēs, kad biju pieaicināts. 
Ja bērns ir skolā un ēd pusdienas, viņam šī vecāku iemaksātā 
naudiņa tērējas, bet, ja skolēna nav skolā, tad, dabīgi, naudiņa 
ietaupās, ja vien bērns tiek atteikts no pusdienām. Pirmā pie-
redze jau šajā samaksas veidā ir izveidojusies, tāpēc aicinu ar 
nākamā gada septembri arī pārējos vecākus reizi mēnesī atnākt 
uz skolu un iemaksāt savam bērnam naudiņu par pusdienām.  

Esam plānojuši, ka nākamajā mācību gadā ēdinātāji varētu 
piedāvāt atšķirīgas pusdienas un attiecīgi maksas atšķirīgām 
vecuma grupām. Bērnudārzā porcijas mazākas, vidusskolā tās 
būs lielākas. Arī ēdienu dažādība varētu palielināties. Precīzā-
ku informāciju pašlaik nevaru sniegt, jo tas ir projekts nāka-
majam mācību gadam. Arī no inflācijas neizbēgsim, to uzsver 
ēdinātāji.

Investēsim savu bērnu veselībā, tātad – mūsu nākotnē. To 
atcerēsimies arvien, laižot savus bērnus skolā.

Eduards Vīķelis, Jaunpiebalgas vidusskolas direktores 
vietnieks administratīvajā un saimniecības darbā
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Ingūna Krūmiņa – skolēnu mamma un skolas vecāku pa-
domes locekle:

”Konkrēti varēšu pastāstīt par dienām, kad biju aizgājusi uz 
skolu papusdienot...

Manuprāt, ēdiena kvalitāte bija ļoti laba – gulašs bija bez 
neviena treknumiņa, biešu salātiņi (ķiploku tur nebija, kas dau-
dziem negaršo) un sula. Ēdiens bija silts. Nākošo reizi gāju 
“zupas dienā”, arī šeit par kvalitāti varu teikt tikai labākos vār-
dus. Mani izbrīnīja tas, ka dienā, kad ir gulašs, salātiņi....bērni 
izvēlas frī kartupeļus, kurus pusi izgāž laukā......un salātiem 
vispār nepieskaras... Jautāju: “Kas viņuprāt salātos ir tik ne-
baudāms? “Kāds paraustīja plecus, bet viena meitene pabakstī-
ja salātus ar dakšu, atbildēja: “Kāpostu par daudz...”

Man radās iespaids, ka ir viena daļa, kuri tikai bļauj, ka ir 
slikti, ka ir negaršīgi..., bet paši vispār nav pagaršojuši.. nekad 
ēduši...”

ĒDINĀŠANA
Skolēnu ēšanas paradumi un problēmas vienmēr ir bijuši gan 

skolas, gan ģimeņu uzmanības lokā. Iepriekšējā lielākā – visas 
skolas skolēnu aptauja bija 2005. gadā. Šī mācību gada de-
cembrī līdzīgu aptauju lielajā skolā veica Veselību veicinošas 
skolas skolēnu grupa skolotājas Daigas Rubenes vadībā. Tika 
aptaujāti 134  skolēni no 5.-12. klasei. Salīdzinošie dati:

1. jautājums – Vai tu ēd brokastis? 
Salīdzinājumā ar 2005. g. vairāk kā uz pusi samazinājies to 

skolēnu skaits, kas neēd brokastis. Neēd 4 % (2005.g. 10 %). 

Tātad ģimenes sākušas vairāk pievērst uzmanību tam, lai bērni 
pilnvērtīgāk varētu uzsākt dienu.

2. jautājums – Vai tu ēd skolas pusdienas?
Jā – 43 % ( 2005.- 35 %)
Dažreiz – 35 % ( 2005.- 28 %)
Neēd – 22 % ( 2005.- 36 %)
Tātad vispārējā tendence ir pozitīva, lai gan samierināties ar 

to nevar, jo garā mācību dienā katram augošam bērnam  nepie-
ciešamas pusdienas. Protams, tās var ņemt līdzi arī no mājām, 
ja ir īpašas problēmas ar skolas ēdienu ( tāda ir pieredze dau-
dzās skolās).

3.jautājums – Ko labu vari teikt par skolas pusdienām?
Komentāri: garšīgas, var labi paēst, veselīgas, siltas, cieša-

mas; labi, ka tādas vispār ir; tīri trauki, laipnas pavārītes. 
4. Ar ko esi neapmierināts?
Mazas porcijas, dārgas, negaršīgas, maza izvēle, neveselī-

gas, bezgaršīga sula.
5. Kā tu vērtē savu veselību?
Laba, normāla – 70 % ( 2005.- 44 %).
Skolā ir atrisināta dzeramā ūdens problēma, kas bija samil-

zusi 2005.g.
Ēdināšanas jautājumi ir apspriesti vecāku padomē, skolotāju 

kolektīvā, pagasta padomē kopā ar vecākiem, skolas medicīnas 
māsu un ēdināšanas firmu MĀRVA. Ēdinātāji ir ļoti atsaucīgi 
un vienmēr cenšas mūs atbalstīt, un ņem vērā skolas ierosinā-
jumus. Vecāki aktīvi iesaistās problēmu risināšanā. 

U. Logina, skolas direktore 

9.maijā Vecpiebalgas Cīrulīšos pulcējās Piebalgas tūrisma 
uzņēmēji, lai dotos pieredzes apmaiņās braucienā uz Pārgau-
ju– uz Raiskumu un Straupi. Bija jau vairāki iemesli – paši 
Piebalgas pagastu uzņēmēji nebija ilgāku laiku tikušies, nākuši 
arī jauni uzņēmēji klāt, kas veicinātu sadarbību pašu starpā, 
iepazītos ar pārgaujiešiem, kā arī „noķertu” kādu ideju savam 
uzņēmumam un paskatītos, kā iet tūrisma uzņēmējiem Gaujas 
viņā pusē. Braucienu organizēja Piebalgas TIC vadītāja Kris-

tīne un pretim organizēšanā palīdzēja Pārgaujas TIC vadītā-
ja Mārīte. No piebaldzēniem bija ļoti liela atsaucība. Par ko 
liels paldies! Cilvēki bija gandrīz no visiem deviņiem pagas-
tiem, kopā 25. Pat Skujenes Ezerrožu saimnieks nokavēšanās 
dēļ brauca līdzi ar savu auto. Un tā mūsu pirmais pieturas 

Piebalgas tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Pārgauju

punkts bija Raiskuma pagasta Briedīši – ģimenes atpūtas kom-
plekss- apartamenti. Komplekss ir iekārtots pirms tam pilnīgi 
neapgūtā vietā, jauns, un saimnieki vairāk strādā ar ģimenēm. 
Paša saimnieka teorētiskā nostāja bija ļoti interesanta kaut vai 
tādā uzskatā, ka viņš labāk saka tūristam, ko var darīt, nevis 
ko nedrīkst. Nākamais tūrisma objekts bija Raiskuma pagas-
ta viesu māja Mīļās mājas. Tur mums patiešām bija jauks 
pārdzīvojums – mazdārziņu rajona nomalē uzcelts kompakti 
vesels komplekss – viesu māja, pirtiņa ar āra kubulu, atpūtas 
lapenītes, tenisa korts ar zāli mīļiem viesiem. Var tik apbrīnot 
saimnieces Valdas uzņēmību, neatlaidību, ko cilvēks viens var 
izdarīt. Un šīs ciemošanās noslēgumā saimniece mūs mīļi cie-
nāja ar skābeņu zupu un maizītēm. Tālāk Stalbes krustā mūs 
sagaidīja Vējiņu pazemes ezeru saimnieks Andis un Pārgaujas 
TIC Mārīte, lai pa īsāku ceļu aizbrauktu uz pašu Limbažu ra-
jona robežu, pie Sāruma ezera, kur Vējiņu saimniekiem ir otra 
atpūtas bāze Paegļi. Tur mums pievienojās vēl citi Pārgaujas 
tūrisma uzņēmēji, kur sekoja kompleksa apskate, sarunas, un 
ceļš turpinājās uz pazemes ezeriem, kur savukārt mūs sagaidīja 
Vējiņu saimniece Melita. Nu tad ņēmāmies drosmi un pazemē 
iekšā! Izsmējušies, izspiegušies, baudījuši Braslas upes krastu 
dabas skaistumu, vēl pārrunājām kopīgās problēmas, atkal tikām 
cienāti ar gardumiem. Tad ceļš veda uz Mārkulīčiem, kuri pie 
mums zināmi kā mednieku lielo saietu vieta. Tur gan boulingu 
spēlējām, gan šāvām mērķī. Bija mūsu vidū, kas pat desmitniekā 
trāpīja!!! Un pēdējais Pārgaujas objekts bija Braslas krogs, kur 
mūs jau gaidīja tā saimniece Baiba un vēl citi Pārgaujas tūrisma 
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uzņēmēji, un Pārgaujas tūrisma biedrības biedri. Braslas kro-
gā mūs cienāja ar zāļu tēju un īpašo Braslas kroga sautējumu. 
Protams, atkal garšīgi! Tad bija iepazīšanās, sarunas, diskusijas, 
kroga apskate. Un, tā kā jau bija vēls, mērojām ceļu mājup. Bet, 
ja jau ieskrienas, tad nevar vien rimties, un ceļā vēl braucām 
pie mūsu pašu uzņēmējiem Dzērbenes pagasta Andrēnos. Lari-
sa mums izrādīja jauno, skaisto viesu māju, iesāktos darbus un 
pastāstīja par plāniem nākotnē. Tā nu pienāca jau deviņi vakarā, 

kad atgriezāmies tik mājās, pārņemti ar tik pozitīvām emocijām 
un iespaidiem. Es, brauciena organizētāja, gribu pateikt tik ļoti 
mīļu paldies saviem tūrisma ļaudīm par atsaucību, jautrību, ie-
interesētību! No mums, visiem piebaldzēniem, vismīļākais un 
sirsnīgākais paldies pārgaujiešiem par uzņemšanu, lutināšanu, 
arī atsaucību! Gaidīsim tagad pretvizīti.

   Kristīne Šķerberga,  Piebalgas TIC vadītāja

10.,11. aprīlī Jaunmārupē notika III Atklātais mazās kamer-
mūzikas konkurss. Pirmajā dienā no mūsu skolas piedalījās 
klavieru duets Evita Kamene un Sabīne Blūma, meitenes 
ieguva 3. vietu (ped. I. Iļjučonoka un E. Vanaga). Otrajā kon-
kursa dienā mūsu skolu pārstāvēja kameransamblis Agnese 
Vietniece, Inga Pavalkoviča un Lauma Makare. Šis an-
samblis ieguva 2. vietu ( ped. A. Dimza un I. Iļjučonoka). 

17. aprīlī šoreiz Vangažos, nevis kā ierasts Jaunpiebalgā, no-

Aprīlis mūzikas skolā
tika konkurss par Em. Dārziņa prēmiju. Konkurss notika kla-
vierspēles specialitātē. Mūsu skolu pārstāvēja Sabīne Blūma 
(ped. E. Vanaga) un Evita Kamene (ped. I. Iļjučonoka). Evita 
konkursā saņēma atzinību.

16., 17. aprīlī Rīgā notika K. Štrāla IX Starptautiskais kon-
kurss „Jaunais flautists”. Jau piekto gadu šajā konkursā pieda-
lās Sandra Briede ( ped. S. Šuriņa). Sandra konkursa finālā 
ieguva 3. vietu.

Sarma Petrovska

16. maijā par pilntiesīgiem un atbildīgiem satiksmes dalīb-
niekiem kļuva vēl 32 Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni, no-
kārtojot velosipēdistu eksāmenu un saņemot apliecību. Divi no 
viņiem saņems dokumentu, kad būs pilni 12 gadi. Eksaminēja 
CSDD Cēsu nodaļas speciālists Jānis Teteris. Bez nevienas 
kļūdas eksāmenu nokārtoja 6.klases skolniece Kristīne Seržā-
ne, saņemot vērtējumu 10. 

Eksāmenu nokārtoja:
5.a klases skolēni: Andris Podiņš, Elvita Potapova, Sandis 

Grīnbergs, Jānis Timofejevs, Mārtiņš Vietnieks, Mārcis Ara-
hovskis;

5.b klases skolēni: Anna Baltā, Jurģis Pētersons, Linda 
Krasovska, Gatis Kamenis, Kristers Bērziņš, Brenda Beķere, 
Bērtulis Ābelnieks;

6.klases skolēni: Kristīne Seržāne, Viktorija Vietniece, Līna 
Kurzemniece, Zaiga Burceva, Andra Pētersone, Laura Lēģere, 

Velosipēdistu drošībai
Lelde Putniņa, Juta Pūpola, Dāvids Uķis, Ivo Žuravļovs, Justs 
Vīķelis;

7.a klases skolēni: Aiga Āboliņa, Jānis Podiņš, Namejs Pau-
ga, Linda Kārkliņa, Jurģis Spalviņš, Kristaps Bedeicis, Andis 
Pelšs;

7.b klases skolēns Ivo Mačs.
Satiksmes noteikumi vēl pamatīgi jāmācās visiem tiem sko-

lēniem, kuriem eksāmenā kļūdu bija vairāk par 2. Skola or-
ganizēs nākamo eksāmenu 2009.gada pavasarī. Eksāmenu var 
nokārtot arī CSDD Cēsu nodaļā Jāņa Poruka ielā 22, 2. stāvā 
katru dienu no 8.30 līdz 17.00, bet ieteicams pirmdienās no 
17.00 līdz 19.00. Protams, līdzi jāņem fotogrāfija un pases vai 
dzimšanas apliecības kopija. Ceru, ka vasara mums visiem būs 
jauka un droša!

U. Logina, vidusskolas direktore

26. aprīlī tika izcīnīti Jāņa Upena, Augusta Upena un 
Raimonda Dombrovska kausi. Piedalījās Talsu sporta sko-
las audzēkņi, Pļaviņu vidusskolas, Lejasciema vidusskolas, 
Vestienas pamatskola, Babītes vidusskolas un Jaunpiebal-
gas vidusskolas audzēkņi.                    

Komandu kopvērtējumā 1. vieta – Vestienas pamatskolai, 
2. vieta – Talsu sporta skolai, 3. vieta – Pļaviņu vidusskolai, 
4. vietā palikām mēs, jo komandā nebija meiteņu. 

No mūsējiem 2. labākais savā grupā – Viesturs Eglītis, 
9. vietā – Edgars Ernšteins, 12. – Oskars Gusts. Daumants 
Lūsa, Henrijs Eglītis, Kristaps Gavlovičs, Andžs Pūpols 
(savā 16 gadnieku grupā ierindojās nosauktajā kārtībā, sā-
kot ar 4. vietu.)

Sporta skolotājs Vitālijs Skrebelis

Piebalgas kausu izcīņas sacensības pneimatiskajā biatlonā
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Kopš 2007. gada novembra SIA PartyBus.LV piedāvā jaunu pa-
kalpojumu Latvijas izklaides un atpūtas sfērā – svētku autobusu ar 
nosaukumu Riga PARTYBUS.  Pasaulē ar vārdu partybus apzīmē 
autobusus, kas ir īpaši piemēroti dažādām svētku svinībām.  

Riga PARTYBUS no citiem partybusiem  atšķiras ar to, ka tas 
radīts, pārbūvējot parastu 51-vietīgu Volvo markas autobusu. 
Tā salons veidots kā neliels naktsklubs – tajā atrodas mīksti 
dīvāni, plaša deju grīda, glāzēm īpaši piemēroti galdiņi, trīs 
LCD TV un iebūvēta bāra lete.

Un, protams, kā jau kārtīgam naktsklubam pienākas, auto-
busā ir uzstādīta jaudīga profesionāla skaņas aparatūra, disko 
gaismas un karaoke sistēma. Partybusā brīvi pietiek vietas vis-
maz 20 cilvēkiem. 

Turklāt šis ir pirmais svētku autobuss Latvijā, kas ir ticis ofi-
ciāli reģistrēts – tam ir gan pārbūves projekts, gan tehniskā ska-
te. Šādas pārbūves līdz šim Eiropas Savienībā nebija veiktas, 

Autobuss-naktsklubs Riga PARTYBUS

un līdz ar to normatī-
vajos aktos nav tiešas 
norādes, ko šādos ga-
dījumos drīkst darīt un 
ko nē - tāpēc pārbūves 
saskaņošana ar CSDD 
aizņēma aptuveni pus-
gadu. 

Projekta autori ir trīs 
jaunieši – Valerijs Ja-
kušenko, Lāsma Irša 
un Edgars Ivanovs. 
Atvērām uzņēmumu, 
un paši arī lielākoties 
tikām galā gan ar au-
tobusa pārbūvi, gan 
dokumentu kārtošanu. Nu jau ir gūta arī pieredze pasākumu rī-
košanā – pusgada laikā autobusā notikušas jau daudzas svinības 
– galvenokārt dzimšanas dienas, dažādu organizāciju jubilejas 
un vecpuišu ballītes. Bijuši arī vairāki veiksmīgi reklāmas pasā-
kumi – Riga PARTYBUS atklāšanas prezentācija Esplanādē, ko 
vadīja Evelīna Kovaļevska, sižeti TV 24, TV 5 rīta programmā 
un realitātes šova Hello, Jūrmala! ietvaros, sižets Bez Tabu, in-
tervija radio FitFM 99,5, raksti laikrakstos un interneta portālos. 
Aprīļa beigās veiksmīgi piedalījāmies 9. Rīgas Starptautiskajā 
autošovā Ķīpsalā, kur četru dienu garumā skatītājus priecējām 
ar ugunīgu bārmeņu šovu. 24. maijā Riga PARTYBUS būs ofi-
ciālais transports elektroniskās deju mūzikas pasākumā Summer 
Night Party tepat Cēsu rajonā – Ģikšos (Amatas novada Kultū-
ras centrā). 

Protams, ne vienmēr viss iet tik gludi, kā gribētos, nepare-
dzētu šķēršļu ir bijis neaptverami daudz – it īpaši sākumā. Un 
brīžos, kad rokas nolaižas, tieši entuziasms un prieks par ide-
jas realizāciju ir devis spēku ar visu tikt galā. Tagad nāk vasara 
– izklaides un atpūtas laiks, un arī mēs ar gandarījumu varam 
teikt, ka uz vasaru liela daļa nedēļas nogaļu Riga PARTYBUS jau 
ir rezervēts. Ja vēlies svinēt savus svētkus autobusā-naktsklubā 
Riga PARTYBUS, tad nekavējies ar rezervāciju!

Internetā partybusam ir sava mājas lapa – www.riga-partybus.lv. 
Tur var iepazīties ar piedāvātajiem pakalpojumiem, nomas noteiku-
miem, cenām, dažādiem aktuāliem jaunumiem, bilžu galerijā var ielū-
koties svinību gaisotnē.

Lāsma Irša
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Piebalgas kapsētas mūris ir ļoti bojājies, saistviela izdrupu-
si, akmeņi daudzās vietās izvēlušies. Nu jau aizsaulē esošais 
Hermanis Pakulis 1997. gadā „Avīze Piebaldzēniem” par mūra 
atjaunošanu rakstīja: „Apbrīnojami, ka mūsu senči ar bomjiem 
un lāpstām izlauzuši no zemes ap 2 tūkstošiem kubikmetru 
laukakmeņu, tos pārveduši no tuvākas un tālākas apkārtnes ar 
ragavām vai kokasu vāģiem, tos pārcilājuši, mūrējot žogu...”.  

Ar cieņu, pietāti pret saviem aizgājējiem, ar pienākuma ap-
ziņu Jaunpiebalgas pagasta padome šopavasar ķērusies pie ilgi 
plānotā darba.

Varbūt tāpat, kā toreiz, arī šodien varam darīt šo darbu kopī-
gi? Arī tu vari palīdzēt!
 Vajadzīgi akmeņi (zemnieki, lasot akmeņus no tīrumiem, 

atcerieties, ka tie ļoti nepieciešami mūra atjaunošanai).
 Nepieciešams atrakt apaugušo mūra pamatni.
 Jānovāc gruveši, kas radušies, attīrot mūri.
 Ļoti būtiska arī finansiālā palīdzība (nepieciešams ce-

ments, darba rīki, darba alga līgumstrādniekiem. Jūs varat pa-
līdzēt arī, ziedojot naudu.)
 Sniedzot palīdzību līdzdarbojoties, vienojieties par laiku 

un veicamo darbu ar pagasta komunālās daļas vadītāju Jāni 
Smilginu, m.t.29182807, 

Tu vari palīdzēt!

 Sniedzot finansiālu atbalstu, lūdzu, izmantojiet šādus datus: 
A/S „Latvijas Krājbanka”, 40003098527
BIC: UBALLV2X  
(IBAN): LV72UBAL4107192126006
Klientu apkalpošanas centrs Jaunpiebalgā, Gaujas iela 4, LV- 4125

Būsim pateicīgi par sapratni un atbalstu!

Jaunpiebalgas pagasta padome

Datums Norise Atbildīgais Vieta Anotācija

01. 06
Pirmsskolas vecuma bērnu sporta 

spēles – ģimeņu pēcpusdiena
„Re, kā es jau varu!”

P. Jansone
26178257
S. Vlodare

Āra teritorija ap 
Jaunpiebalgas 
sākumskolu 

Atzīmējot Starptautisko bērnu 
tiesību aizsardzības dienu, rīkojam 
pasākumu visai ģimenei: 

*paši mazākie varēs sacensties 
dažādos sporta veidos;

*dažādi priekšnesumi un 
pārsteigumi. 

14.06 Represēto piemiņai veltīta 
pēcpusdiena

P. Jansone
26178257

Jaunpiebalgas 
stacijā pie 

piemiņas akmens

Represēto piemiņas pēcpusdiena 
notiek tieši izsūtīšanas vietā – pie 
dzelzceļa stacijas. Tiek aicināta skolu 
jaunatne, represētie cilvēki un to 
draugi, radi un paziņas. Kavējamies 
atmiņās, pieminam ar klusuma brīdi 
tos, kuri neatgriezās, un klausāmies 
smeldzīgajā vijoles dziesmā.

21.06 Emīldiena Jāņaskolā I. Čaklā
29534595

Jaunpiebalgas E. 
Dārziņa muzejā

Pasākumā, iesaistot pašdarbnie-
kus, amatniekus, Latvijas teātru ak-
tierus, valdīs vide un gaisotne, kāda 
valda latviešu zemnieku sētā, gata-
vojoties godiem.

23.06 Visi jāņubērni līgo Piebalgā!
P. Jansone
26178257

Jaunpiebalgas 
brīvdabas estrāde 

„Taces”

Plkst. 19.00 – aplīgošanas gājiens 
no Jaunpiebalgas viena gala līdz 
otram ar dziesmām un dejām.

Plkst. 22.00 – ugunskura svinīga 
iedegšana ar dziesmām, sieru, alu un 
citām Jāņu padarīšanām.

Nozīmīgākie 2008.gada pasākumi Jaunpiebalgā
jūnijā
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Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzejs „Jāņaskola” 
un Jaunpiebalgas kultūras nams aicina jūs 

2008. gada 21. jūnijā no plkst. 16.00 
uz Emīldienu Jāņaskolā:

* pirmsjāņu tirdziņš; 
* koncerts;
* traka dziedāšana;
* dejas – muzicēs Valdis Zilveris un Jānis Bauvars, dzie-

dās Viktors Lapčenoks.

Sekojiet reklāmai!
Ieeja brīva!
Uz tikšanos Jāņaskolā –

Ieva Čaklā, muzeja vadītāja

Ieskandēsim vasaru!

Internets sen vairs nav ekskluzīva lieta, kuru lieto tikai aug-
stajās biznesa centra celtnēs vai valdības mājās. Internets mūs-
dienās kļuvis par ieroci jaunas informācijas iegūšanai, izklaidei 
un saziņai ar draugiem, radiem visā pasaulē, 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 pie-
dāvā – tas ir ļoti dārgi, jo jāievelk kabelis.

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

Šobrīd pieejami vairāki modemi, kurus var pievienot savam 
datoram un lietot internetu. Ja jūs lietojat internetu tikai vienā 
konkrētā vietā, piemērotākais būs fi ksētais bezvadu Axesstel 
modems, bet, ja ikdienas ritms ir straujš un bieži rodas nepie-

ciešamība internetu lietot ārpus mājas vai biroja, tad ieteicams 
izvēlēties vienu no mobilajiem USB vai PCMCIA datu pārrai-
des modemiem. Turklāt, izvēloties sev piemērotāko tarifu plā-
nu, jūs varat arī ietaupīt! Tarifu plāns Trīs būs piemērots risinā-
jums, ja internetu izmantojat neregulāri. Abonēšanas maksa ir 
3 Ls mēnesī, maksa 3 santīmu apmērā tiek aprēķināta par katru 
izmantoto MB. Profesionālais tarifs atbilstošs lietotājiem, kas 
internetu izmanto pāris stundas dienā – piemēram, bankas no-
rēķiniem, 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 internetā lietošana ir nepieciešama katru die-
nu, 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 “Balttels” veikalos.

TRIATEL - vēl ātrāks un pieejamāks Jaunpiebalgā 
ar 15. jūniju
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Apsveikumi

Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 64162437 (darbā), 26345624 (mob.) Vēsma Johansone tālr. 64162582 (mājās), 26615072 (mob.),

 e-pasts biblio@jvdc.edu.lv    Mājas lapas adrese http://www.jaunpiebalga.lv
Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.

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

Vasara ziedu ziedos,
Un cik mākoņi daudzkrāsaini…
  (Gunta Krauze)

65 Dzintra Arāja 02.06.1943. Abrupe - 3
Tālis Pabērzis 30.06.1943. Silmaļi

Skaidrīte Smilgina 27.06.1943. Stacijas iela 11
70 Aina Vilnīte 23.06.1938. Kalna Tenclavas
80 Inta Rubene 03.06.1928. Brāļu Kaudzīšu iela 7-7

Ausma Saulīte 22.06.1928. Vecģevi

Apsveicam jūnija jubilārus!

Mūžībā aizgājuši

Visa šī pasaule turas uz sirdspukstiem, dvēselēm,
acu skatieniem, nojausmām, ilgām – 
pārējais ir pēcdarba nogurums,
dienišķās maizes domas.
Visa šī pasaule turas uz pavasara ziedēšanu…
    (M. Laukmane)

Š.g. 17. maijā aizsaules ceļos pa zeltaino pieneņu taku 
aizgājusi mūsu Piebalgas skolas ilggadējā skolotāja 
Ilga Lūse. Viņa visu savu darba mūžu atdevusi Jaun-
piebalgas jaunās paaudzes audzināšanai. Viņa bija īsta 
dzimtā jaunpiebaldzēniete un visus savus ilgos darba 
gadus strādājusi Piebalgas skolā, ievadot tālākās gaitās 
pašus mazākos audzēkņus, bijusi 1.-4. kl. skolotāja un 
audzinātāja. Bieži nācies grūti un sarežģīti strādāt arī 
apvienotajās klasēs.

Skolotāja Lūse vienmēr bijusi aktīva ārpusklases dzīvē, 
viena no Piebalgas skolas teātra galvenajām režisorēm. Vi-
ņas vadībā sagatavotas 11 lielas lugas, kas izrādītas Jaun-
piebalgas un kaimiņu pagastu kultūras namos. Viņas vadī-
tais kolektīvs sekmīgi piedalījies arī skolēnu izrāžu skatēs.

Pēc aiziešanas pensijā skolotāja bija aktīva Jaunpiebalgas 
kultūras dzīves dalībniece, vadīja pieaugušo pašdarbnieku 
izrādes. Visi, kam bija saskare ar skolotāju Lūsi, atcerēsies 
viņas dzīves un darba prieku, možumu un sirdsdegsmi.

Visi bijušie audzēkņi, kas jau izgājuši lielajā dzīvē, sagla-
bās savas pirmās skolotājas piemiņu, un bijušie kolēģi viņu 
atcerēsies kā atsaucīgu darba biedri.

Darba kolēģi

Ar mūžiem tāpat kā ar svecēm –
Deg, kamēr nenopūš vējš.

Aizsaules ceļu gājuši 
Jadviga Ieviņa 95 gadu vecumā,
Asja Alise Auziņa 80 gadu vecumā,
Paulis Zadiņš 69 gadu vecumā,
Nellija Vilciņa 81 gadu vecumā,
Marija Tiltiņa 70 gadu vecumā,
Ilga Skaidrīte Lūse 77 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Jaunpiebalgas pagasta padome

Sēru vēsts
Mēs redzējām, ka šorīt tavā takā
raudāja rasa dimanta lāsēm.
Mēs gribējām satikt vēl tevi un pateikt
Par tavu mūžu klusu paldies.
  (L.Vāczemnieks)

Skumstam kopā ar tuviniekiem, 
mūsu bijušo režisori Ilgu Lūsi pavadot aizsaules ceļos.

Jaunpiebalgas amatierteātra kolektīvs

Līdzjūtība

Vetārste Anna Mackeviča gaidīs jūsu zvanus 7.,8.,21.,22. 
jūnijā. 
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Sludinājums

Labojums
Aprīļa numura Ingas Lūsas rakstā „Ziņas no mežniecības” 

lasāms nevis „viršu bārenis”, bet gan „viršu ārenis”. Pamēģi-
niet elektroniski uzrakstīt „ārenis”, centīgi dators labos uz „bā-
renis”. Atvainojamies Ingai par sagādāto pārpratumu!

Redakcija

Mīļš paldies piebaldzēniem, kuri piedalījās Emīla Dārzi-
ņa un Jāņa Sudrabkalna muzeja „Jāņaskola” rīkotajos Mu-
zeju nakts pasākumos.

Ieva Čaklā, muzeja vadītāja

Pamatīgā uguns bija iemetusies kūlā. To pamanīja Valdis 
un Vija Ābelnieki. „Ja nebūtu viņa, tad būtu izcēlusies liela 
nelaime,”saka Anna Ošiņa. 

Tad Jums abiem kaimiņiem – Vijai un Valdim – vislie-
lākais paldies! Labi, ka ugunīgās dzirkstis tika apvaldītas! 

Pateicības

 

 


