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   Nr. 8 (129) 2008. gada septembris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 PiebaldzēniemAV
ĪZ

E

Kar, māmiņa, šupulīti,
Kar pie loga istabā:
Lai izauga rakstītāja,
Grāmatiņu lasītāja.

Dzimusi Kristiāna KažociņaKristiāna Kažociņa.

Apsveicam vecākus!

Šoruden sēņu karalieni  30 cm platumā atrada Vasilijs Matišiņecs.

Numura foto

Oktobris
 8. oktobris – Skolotāju diena
 4. oktobris – Vispasaules arhitektūras diena
 9. otobris – Vispasaules pasta diena
 24. oktobris – ANO diena
 31. oktobris – Visu svēto diena (Helovīns)

Toreiz šajā mēnesī
4. – 1957. gadā PSRS palaida pasaulē pirmo mākslīgo pavadoni
12. – 1938. gadā tiek apstiprināts Balvu pilsētas ģerbonis
19. – 1996. gadā Austrālijā pagatavo lielāko kokteili – 25963 litri
20. – 1973. gadā atklāta Sidnejas operas ēka
23. – 1814. gadā Anglijā tiek veikta pirmā plastiskā operācija

    Svari
         (24.09 – 23.10)

          Skorpions
(24.10 – 22.11)

 Makšķerniekiem oktobrī
 Dienas, kad ķeras labi –

4., 5.,6., 7., 13., 21., 22., 23., 24.

 Dienas, kad ķeras ļoti labi –
    1., 2., 3., 14., 15., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.

27. septembrī  plkst. 15.00 
Tautskolā atvērto durvju diena

Paldies 
par izstādi – gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!” ,  
komponista Jura Karlsona jubilejas koncertu, mū-
zikas festivālu, par visu 16. augusta pasākumā iegul-
dīto darbu sakāms īpašs paldies: 

• projekta vadītājai Pārslai Jansonei, Guntim Gailītim;
• darba grupai – Anitai Šūtelei, Anitai Auziņai, Līgai 

Ābelniecei, Guntai Vīksnai, Aijai Petrovskai, Jānim Smil-
ginam, Maijai Ķīķerei, Jurim Pīčam, Baibai Loginai, Valen-
tīnai Dolmanei;

• Lienei Lorencei, Tamārai Gončoronokai;
• īpaši Ķencim – Dzidrai Kuzmanei,
• atbalstītājiem un sponsoriem – Cēsu rajona padomei, SIA „Pie-

balgas alus”, z/s „Lejas Jaunskrāģi”, SIA  „Latvijas koncerti”, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai;

• visiem pagasta padomes darbiniekiem, jo lielākā vai mazākā mērā 
pasākuma veidošanā iesaistīti bija visi.

Paldies Dziesmu svētku da-
lībniekiem un organizatoriem!

XXIV Vispārējos latviešu dziesmu un 
XIV deju svētkos no Jaunpiebalgas pie-
dalījās 4 kolektīvi – vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Piebaldzēni”, jauniešu 
deju kolektīvs „Piebaldzēni”, bērnu 
deju kolektīvs, jauktais koris. Saku pal-
dies visiem kolektīvu vadītājiem – Lās-
mai Skutānei, Dairai Alksnītei, Zanei 
Venžegai, Mārai Vīksnai. Protams, īpa-
šu paldies veltu skolotājām, kas dien-
dienā dzīvoja līdzi mūsu mazākajiem 
māksliniekiem – Laimai Upmalei, Ru-
tai Intenbergai, Daigai Melecei. Paldies 
mūsu Ķencītim – Dzidrai Kuzmanei par 
tik spilgtu un emocionālu Piebalgas un 
Ķenča vārda iznešanu tautās! Vislielā-
kā pateicība kultūras nama direktorei 
Pārslai Jansonei par mūsu (gandrīz 100 
pašdarbnieku) lielās delegācijas kolek-
tīvu organizēšanu, fi nanšu, transpor-
ta un visādu citu lietu sakārtošanu un 
saplānošanu, virsuzraudzību un mājās 
atvešanu !

Izsaku pateicību  par Cēsu rajona padomes sēdes organizēšanu un Cēsu 
rajona pagastu pašvaldību darbinieku uzņemšanu un par viesmīlību zemnieku 
saimniecības “Lielkrūzes” saimniekiem Valentīnai un Guntaram Dolmaņiem, par 
interesanto ekskursiju Vēsmai Johansonei, Ullai Loginai, Aijai Petrovskai, kā arī 
Jaunpiebalgas tiesnešu brigādei Sarmītes Vlodares un Valda Gansona vadībā! 

Laimis Šāvējs, Jaunpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs
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Pagasta padomē

2008. gada 11. augusta pagasta 
padomes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagas-

ta Saistošo noteikumu Nr. 12 projektu 
“Grozījumi 2008.gada 11. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr.2 “Jaunpiebalgas 
pagasta padomes pamatbudžetu un spe-
ciālo  budžetu 2008. gadam”” (ar Saisto-
šiem noteikumiem var iepazīties pagasta 
padomē katru darbdienu no plkst. 9.00 
līdz 17.00).

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta 
Saistošo noteikumu Nr. 3 “Par pašvaldī-
bu nodevām Jaunpiebalgas pagastā”.

3. Piešķirt I. K., dzīvokli Nr. 4 Rūp-
niecības ielā 2, Jaunpiebalga, dzīvokļa 
kopējā platība 32,2 m2.

4. Atbalstīt „ROLLERTOUR 08” sa-
censību organizēšanu Ls 200,00 (divi 
simti lati 00 santīmi) apmērā.

5. Atļaut nekustamā īpašumā “Jaun-
dzirkstiņi” izstrādāt projekta dokumen-
tāciju dīķa būvniecībai apmēram 0,2 ha 
platībā saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojuma 2002.gada 23.ok-
tobrī apstiprinātiem”Apbūves noteiku-
miem”.

6. Neiebilst meža zemes transformā-
cijai nekustamā īpašumā „Mežmaļi” 1,0 
ha platībā.

7. Nodot zemes gabalus „Žeikari”– 
21,4 ha platībā zemes reformas pabeig-
šanai.

8. Precizēt zemes vienības „Ezerkalns” 
zemes gabalu platības saskaņā ar instru-
mentāli uzmērīto zemes robežu plānu.

9. Precizēt zemes vienības „Lāči 2” 
zemes gabalu platību saskaņā ar instru-
mentāli uzmērīto zemes robežu plānu.

10. Precizēt zemes vienības „Krogzem-
ji” zemes gabala platību saskaņā ar ins-
trumentāli uzmērīto zemes robežu plā-
nu.

11. Precizēt zemes vienības „Skanuļi” 
zemes gabala platību saskaņā ar instru-
mentāli uzmērīto zemes robežu plānu.

12. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot 
īpašumā ,,Lauskas” zemi.

13. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot 
īpašumā ,,Cepļa Kalns” zemi.  

14. Uzņemt Jaunpiebalgas pagasta pa-
domes bilancē saimniecības ēku Gaujas 
iela 4A.

Kad sāks strādāt Jaupiebalgas no-
vads?

– Kā zinām, nākamgad pēc vietējo 
pašvaldību  vēlēšanām pagastu vairāk 
nebūs – tikai novadi. Apvienošanās pro-
jekts izstrādāts un paliek jau iepriekš 
zināmais – Jaunpiebalga apvienosies ar 
Zosēnu pagastu. Tuvākajā laikā kopā  ar 
Zosēnu pagasta padomi precizēsim dar-
bu secību, pārvaldes struktūru, kas vēl 
jāizdara, lai ar jauno gadu, ar 1. janvāri, 
strādātu kopā.

Šovasar gaidījām asfaltēšanas dar-
bus uz kāda no mūsu ceļiem, bet to-
mēr nekas nenotika. Kāpēc?

– Šis ceļš ir iekļauts ES ERAF fi nansēta-
jā programmā no 2007. līdz 2013. gadam. 
Tas ir saskaņots gan Cēsu rajona padomē, 
gan Vidzemes plānošanas reģionā. Lai iz-
sludinātu konkursu būvniecībai, lai šo ES 
naudu apgūtu, ir jābūt MK noteikumiem 
par attiecīgo fondu apguvi. Patiesībā pēc 
grafi ka tam bija jābūt šogad jūlijā. (Lat-
vijas valsts par šo fondu apguvi līgumus 
ar ES parakstīja pagājušā gada decembrī.) 
Diemžēl šo noteikumu vēl joprojām nav. 
Tāpat nesakārtotās likumdošanas dēļ šī 
nauda  kavējas  ūdenssaimniecības pro-
jekta realizēšanai, arī vidusskolas dabas-
zinību kabinetu iekārtošanai un mācību 
bāzes uzlabošanai.

 Līdz 2013.gadam Vidzemē plānots 
asfaltēt tikai piecus  1.šķiras valsts ce-
ļus, starp kuriem viens ir mūsējais. Sa-
tiksmes ministrijas ierēdņi sola, ka mūsu 
ceļš tiks sakārtots pirmais, jo ir projekts 
otrajai kārtai Jaunpiebalga – Gulbenes 
šoseja. Kad stāsies spēkā MK noteikumi, 
vēl vajadzīgs projekta apstiprinājums un 
iepirkums, proti, konkurss par būvniecī-
bu. Šodienas situācijā es to prognozēju 
nākamvasar. Trešā kārta ir no Jaunpie-
balgas līdz Zariņu krejotavai. Šovasar 
tika gatavots darba projekts. Ir saska-
ņotas visas nobrauktuves ar zemes īpaš-
niekiem, jo katram īpašniekam pienākas 
nobrauktuve uz viņa īpašumu, neatkarīgi 
no tā, vai īpašums ir apbūvēts vai nav. 

Kā vērtē izstādi – gadatirgu “Izvē-
lies Piebalgu”? Vai izdevās visu iece-
rēto realizēt?

– Jā, domāju, pasākums izdevās, pamatā 
viss notika, kā plānots. „Izvēlies Piebalgu” 
kļūst pazīstams, pieprasīts, vajadzīgs. Gan 
16.augustā, gan pēc tam esam saņēmuši 
daudz atzinību un laba vēlējumu, kas dod 
pārliecību, ka trīs gadu darbs nav bijis vel-
tīgs, ka arī nākošgad izstādei-gadatirgum 

Jautājam pašvaldībai
jābūt. Protams, varam vēlēties vairāk ap-
meklētāju un dalībnieku. Bet jāņem vērā, 
ka mēs dzīvojam pārāk tālu no centriem, 
no pilsētām, kur šī vasara bija pārpilna ar 
dažādiem pasākumiem. Rodas sajūta, ka, 
ņemot vērā mūsu ekonomisko situāciju,  
svētku valstī jau kļuvis par daudz.

Par izstādi – gadatirgu “Izvēlies Pieb-
algu” un pārējiem pasākumiem visas 16. 
augusta dienas garumā īpašs paldies jāsaka 
kultūras nama vadītājai Pārslai Jansonei un 
pagasta darbinieku radošajai komandai...

Un tomēr šis pasākums bija vienīgais 
kultūras pasākums šovasar Jaunpiebal-
gā...

– ....ne vienīgais, bet pietiekami apjo-
mīgs un kvalitatīvs. Varbūt atcerēsimies, 
ka šogad bija lielie Dziesmu un deju 
svētki Rīgā, kas prasīja ne tikai laiku, 
darbu, bet arī lielus fi nansiālus līdzekļus.  
Ja atskatāmies šīs vasaras kalendārā, tad 
jūnija sākumā bija pasākums bērniem- 
sporta diena, jauniešu grupu festivāls 
“Zem Ķenča cepures”,  divās sestdienās 
liela daļa jaunpiebaldzēnu bija aizņemti 
skolas izlaidumos, tad Līgo pasākums 
kopā ar  Zosēnu ļaudīm Skrāģu krogā 
un  balle Jaunpiebalgā, tad Dziesmu un 
deju svētki Rīgā, kur bija iesaistīta liela 
daļa mūsu pašdarbnieku – gandrīz 100 
piebaldzēnu, jūlijā 14.Piebalgas novada 
kultūras svētki Inešos, kultūras pasāku-
mi notika arī Jāņaskolā un Jaunpiebalgas 
baznīcā. Bez tam šogad radām iespēju 
veikt remontdarbus un atjaunot skatuvi 
mūsu estrādē. Jāņem vērā, ka daudziem 
vasara bija atvaļinājumu laiks, kur cilvē-
ki paši saplānoja savas izklaides, ceļoju-
mus un ekskursijas.

Kultūras nams strādā pēc apstiprināta 
gada plāna, bet, protams, vienmēr var vē-
lēties ko uzlabot, tāpēc aicinu ar priekšli-
kumiem uz diskusiju, uz sarunu ar depu-
tātiem, kas darbojas kultūras komitejā, ar 
kultūras nama direktori un kolektīvu va-
dītājiem. Pēc V.Rubenes kundzes vēstules 
rosinājām arī mūsu avīzītei iesaistīties un 
uzklausīt citu jaunpiebaldzēnu, tajā skaitā 
arī kultūras nama pašdarbnieku, viedokļus 
par iespējām un vēlmēm, par attieksmi.

Esmu saņēmis arī pārmetumus par 
bālo, nepārskatāmo 16.augusta pasāku-
ma “Izvēlies Piebalgu” reklāmu pagasta 
avīzes jūlija – augusta numurā. 

Kad sāksies remonts kultūras namā?
– Precīzi nepateikšu, bet ceram uz šā 

gada decembri. Tehniskais projekts re-
konstrukcijai ir izstrādāts. Pagasta pa-
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domes sēdē nolēmām par piedalīšanos projektā, lai iegūtu ES 
atbalstu Ls 105 000.- apmērā, kas gan segs tikai daļu izmaksu, 
pārējās izmaksas segsim ar aizņēmumu no Valsts Kases. Šo ES 
projektu, ko administrē ZM Lauku atbalsta dienests, var uzsākt 
tikai tad, kad projekts apstiprināts, bet naudu ieskaita tikai pēc 
būvdarbu pabeigšanas. No 8. septembra var iesniegt projektus, 
no 30. septembra tos izvērtēs. Septembrī tiks izsludināts kon-
kurss par būvdarbiem, un tiklīdz projekts būs apstiprināts, tad 
sāksim, līdz nākamajam rudenim vajadzētu visu izdarīt.

Vai taisnība, ka Abrupes tautas nams ir pārdots?
– Par Abrupes tautas nama nedzīvojamajām telpām, pamato-

joties uz pagasta padomes lēmumu, bija noslēgts nomas līgums. 
Pamatojoties uz likumu par dzīvojamo māju privatizāciju, ar 
pašvaldības lēmumu 2007.gadā ēka tika nodota privatizācijai. 
Nedzīvojamo telpu nomnieks no privatizācijas atteicās un at-
teicās arī no nomas līguma. Dzīvokļi nodoti privatizācijai pēc 
to īrnieku iesniegumiem, un process notiek saskaņā ar likumu 
par dzīvokļu privatizāciju. Tātad ēka vēl joprojām ir pašvaldī-
bas īpašums un nevienam nav pārdota.

Vai pašvaldība nav atmetusi domu par pagasta policista 
štatu?

– Ir maza interese uz šo amatu, pagaidām tikai viens kandi-
dāts, domāju, ka to risināsim pēc novada izveidošanas. Jāiz-
veido štata vienība, vajadzīgs arī aprīkojums, inventārs. Gal-
venais - pretendentam jāiziet specifi ski apmācību kursi, jābūt 
atbilstošai izglītībai un spējām. Pietiekoši augstas prasības tiek 
izvirzītas šim amatam. 

Kāpēc joprojām nav novākts vecais betona stabs pie 
Jaunpiebalgas uzraksta (no Abrupes puses)?

– Neesmu gan to ievērojis, bet, ja tas tā ir, tad dosim ziņu 
īpašniekam, lai to nomontētu.

Ko vēl vēlētos piebilst?
– Aicinu visus, visus piebaldzēnus atbalstīt mūsu izcilāko 

“10 Jaunpiebalgas personību” noskaidrošanu un izvērtēšanu, 
gatavojoties mūsu valsts 90. dzimšanas dienai. Tātad uz šo no-
mināciju var pretendēt pilnīgi visi, kas dzimuši vai skolojušies, 

vai strādājuši, vai dzīvojuši...Jaunpiebalgā. Visi, kas strādājuši 
Jaunpiebalgai, kuri mūsu pagasta vārdu nesuši Latvijā, pasau-
lē, kuri ne tikai mums, bet visai mūsu tautai bijuši , ir un būs 
nozīmīgi. Lai atjaunotu savas zināšanas, aicinu izmantot Jaun-
piebalgas bibliotēkā sakrātos un apkopotos novadpētniecības 
materiālus.

Esam uzsākuši darbu pie svētku pasākuma, kas veltīts Latvi-
jas Republikas 90 gadiem. Vēsturisko sadaļu scenārijam aicinā-
ju veidot mūsu novadpētniecības muzeja un skolas bibliotēkas 
vadītāju Vēsmu Johansoni. Ceru, ka sadarbībā ar mūsu pašdarb-
niekiem izdosies skaisti svētki – 16.novembrī kultūras namā.

Liels un atbildīgs kultūras darbiniekiem un visiem, nu jau 
Piebalgas novada ļaudīm, būs nākamais – 2009. gads, jo 15. au-
gustā Jaunpiebalgai jārīko arī 15.Piebalgas novada kultūras svēt-
ki un, protams, arī izstāde - gadatirgus “Izvēlies Piebalgu”.

Vēl jāsaka, ka visi, kas vēlas nodarboties ar sportu mūsu vi-
dusskolas sporta zālē, tiek laipni aicināti vienoties ar vidussko-
las direktores vietnieku E.Vīķeli par iespējamiem laikiem, kad 
var sportot. Ieteicami būtu, ja vairāki interešu pulciņi apvieno-
tos, piemēram, basketbolisti – vienā, volejbolisti – vienā u.tml. 
Sporta zāle darbojas ne tikai darbdienās, bet arī sestdienās un 
svētdienās. 

Esmu saņēmis priekšlikumu, ka atjaunojamā veco kapu mūrī 
vietās, kur akmeņi izgāzti un iestaigāti celiņi, vajadzētu ierīkot 
vārtiņus. Domāju, ka nevajadzētu mainīt vārtu skaitu un vēs-
turisko izvietojumu, bet, lai pieņemtu lēmumu, padome gaida 
jūsu domas un priekšlikumus.

Lai popularizētu Jaunpiebalgu, uzņēmāmies kopā ar Cēsu  
rajona padomi organizēt rajona padomes sēdi mūsu pagastā, 
kā arī novadīt Cēsu rajona pašvaldību darbinieku sporta die-
nu. Domāju, ka tas izdevās lieliski. Saņēmām pat Cēsu pilsētas 
domes pateicības vēstuli par labu pasākuma organizāciju un 
interesanti Jaunpiebalgā pavadīto dienu.  

Ar Jaunpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētāju 
Laimi Šāvēju sarunājās Zane Althabere   

IZVĒLIES PIEBALGU!

Svētki atklāti, un ikvienam skaidrs – izvēlies Piebalgu!

Zintis kā klejojošs reklāmas stabs.
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Instruktāža. Vēl droškā sēdēdams, Ķencis papravī savu goda 
gardibeni.

Ne vaska, bet koka līdzinieks. I dziediens smuki nāk ārā, i brunčiem strīpas košas.

Dārzu/mazdārziņu labumi un krāšņumi. ... un rozā sirds pāri visam.

Latvijas brūnais šķirnes lopiņš pārdomu brīdī. Ko nozīmē Pārslas žests – brauciet pa kreisi vai ejiet tač’ dillēs?
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Guntis Gailītis seko līdzi katram Zanes vārdam cerībā, ka 
arī pašu laidīs pie runāšanas.

Gaujas laivinieki ļaujas upes 
straumei.

Mārtiņš Sirmais nebūt nav sirms, 
un desas gandrīz ir gatavas. Ķenčakungs pamanās pierakstīties 

rindā uz asinsdesu.

Gotiņa tiek gatavota ne gluži lidojumam kosmosā, tomēr 
tauta drošības dēļ kādu soli ir atkāpusies.

Rullī tīts novēlējums Latvijai.

Fakts: „Piebalgas prece-2008” titulu ieguva - Sarmīte 
Mekša par saldo, dabīgo medu, Mūzikas un mākslas sko-
la par krāšņumu un daudzveidību gleznās un veidojumos, 
„Piebalgas alus” par putojošo alutiņu un Cirstu muižas 
pārstāvji par smeķīgo jēra zupu.

Sandras, Dzintras un Rasas mākslinieciskais smaids nav 
iepriekš iestudēts.

Muzikoloģe Liene 
Jakovļeva un 
jubilārs Juris 
Karlsons baznīcā, 
gan tiešajā ēterī 
vienlaikus.
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Latvijas Republikas Labklājības ministrija informē masu mē-
dijus, ka sakarā ar dzīves dārdzības pieaugumu šā gada 1. oktob-
rī indeksēs visas valsts pensijas, kas nepārsniedz 225 latus.

Jauno pensiju apmēru katrs pensionārs varēs aprēķināt pats, 
pašreizējo pensiju (neieskaitot piemaksu par darbu līdz 1996. 
gadam) reizinot ar atbilstošo indeksu.

Pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 150 latus, indeksēs, pie-
mērojot koefi cientu 1,1731.

Savukārt pensijām, kuru apmērs līdz šā gada 1. aprīlim ne-
pārsniedza 150 latus, taču pēc aprīļa indeksācijas pārsniedza 
150 latus, indeksēs, piemērojot indeksu 1,0457. Šis indekss 
kopā ar aprīļa indeksu 1,1068 veido to pašu indeksu, kas ok-
tobra indeksācijā tiek piemērots pārējām šīs grupas pensijām 
(1,1574).

Oktobrī indeksēs arī atlīdzības par darbspēju zaudēju-
mu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu. Tam piemē-
ros indeksu 1,1574.

Tā, piemēram, ja pašlaik cilvēks saņem 120 latu pensi-
ju, tad pēc indeksācijas viņa pensija būs 140,77 lati (120 x 
1,1731 = 140,77).

Oktobra indeksācijai kopumā nepieciešami 33,2 miljoni latu.
Pensijas, kas nepārsniedz 150 latus, 1. oktobrī indeksēs, ņe-

mot vērā fakstisko patēriņa cenu pieaugumu un 50 procentus no 

Ir zināms indekss 1. oktobra pensiju indeksācijai
apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

Savukārt pensijas, kuru apmērs ir virs 150 latiem, taču ne-
pārsniedz 225 latus jeb pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmēru, indeksēs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu 
indeksu.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāci-
ju patēriņa cenu pieauguma temps turpina samazināties.

Atgādinām, ka piemaksa, kas piešķirta pie vecuma pensijas 
par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, nav pensijas satāv-
daļa, līdz ar to netiek indeksēta.

Šogad oktobrī indeksēs visas valsts pensijas, kas nepār-
sniedz 225 latus – gan vecuma, gan invaliditātes, gan izdie-
nas un apgādnieka zaudējuma pensijas.

Savukārt no 2009. gada reizi gadā – 1. oktobrī – indeksēs 
arī tās valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz pieckāršu valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu jeb 225 latus.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikāciju departamenta direktore 

(67021632,26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv)
Ilze Svikliņa, Komunikācijas departamenta 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
(67021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv)

 Latviešu tautas un Latvijas vēstures gaitu, mūsu sasniegumus 
90 gadu garumā raksturo ne vien tradicionāls vēstures faktu iz-
klāsts, bet arī spilgtas personības, autoritātes dažādās sabiedriskās, 
kultūras, izglītības, sporta, lauksaimniecības un citās jomās.

Mēs tiecamies radīt, sargāt, uzkrāt vērtības – sevī, savā tautā, 
cilvēcē. Katram novadam un katrai zemei jādzīvo ar savas vēr-
tības izjūtu. Arī mums ir laime un gods ieraudzīt garā bagātus, 
darbos ietekmīgus cilvēkus, kas ar savu talantu, zināšanām, spē-
jām un darbu Jaunpiebalgas un Latvijas vārdu nesuši pasaulē, 
kas mūsu Jaunpiebalgu un Latviju darījuši skaistu un bagātu. 

Aicinām caur personību dzīvesstāstiem iepazīt gan pašas 
personības, gan viņu līdzgaitniekus un domubiedrus, gan Lat-
vijas vēsturi, jo tieši šie cilvēki lielā mērā to veidojuši.

Sagaidot Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90. gadadienu, 

aicinām piedalīties
tautas balsojumā

 „10 Jaunpiebalgas personības”
Tas ir balsojums par 10 populāriem un ievērojamiem Jaunpiebal-

gas cilvēkiem – personībām Jaunpiebalgā un Latvijā valsts 90 ga-
dos. Cilvēkiem, kuri Jaunpiebalgā dzimuši vai dzīvojuši, strādājuši, 
kuri Jaunpiebalgu godam pārstāvējuši, tās vārdu spodrinājuši un 
tautā nesuši. Tas ir balsojums par mūsu līdzpilsoņiem, arī par tiem, 
kuri vairs nav mūsu vidū, bet kurus atceramies un godājam.   

Savu 10 personību sarakstu tautas balsojumā varat iesniegt 
jums pieņemamākajā formā Jaunpiebalgas pagasta padomē vai 
nobalsot Jaunpiebalgas pagasta padomes interneta mājas lapā: 
www.jaunpiebalga.lv. Varat arī aizpildīt anketu un to iemest 
balsojumu kastītēs pagasta padomē vai veikalos „Līva ML”, 
„Abrupe” vai „BAF” līdz  5. novembrim.

Balsojuma rezultāti tiks apkopoti un paziņoti Latvijas Re-
publikas  proklamēšanas 90. gadadienai veltītajā pasākumā  
2008.gada 16.novembrī Jaunpiebalgas kultūras namā.

Aicinājums visiem, kas uzskata sevi par piederīgu 
Jaunpiebalgai!

Iniciators un rīkotājs
Jaunpiebalgas pagasta padome
Mērķi
Apzināt populārus un ievērojamus Jaunpiebalgas cilvēkus – per-

sonības, kuri Jaunpiebalgā dzimuši, dzīvojuši, strādājuši, nesuši 
tautā tās vārdu, to joprojām dara vai kurus atceramies un godājam, 
kaut arī viņu vairs nav mūsu vidū.

Pretendenti 
Ikviens bijušais vai esošais jaunpiebaldzēns, kurš, ņemot 

vērā augstāk minēto, balsotājaprāt, ir šī goda cienīgs.
Balsošana  
Pretendentu sarakstu šim balsojumam varat iesniegt jums 

pieņemamā veidā Jaunpiebalgas pagasta padomē vai interneta 
Jaunpiebalgas pagasta padomes mājas lapā www.jaunpiebal-
ga.lv. Varat arī aizpildīt anketu un to iemest balsojuma kastītē 
Jaunpiebalgas pagasta padomē, veikalos „Līva ML”, „Abru-
pe” vai „BAF” līdz š.g. 5.novembrim. 

Balsošanas anketas var saņemt pagasta padomē pie sekretā-
res, kā arī izgriezt no publikācijas „Avīzē Piebaldzēniem”. 

Katrs balsojumā piedalās tikai ar vienu anketu/sarakstu, kurā 
ieraksta 1-10 pretendentus. Balsojuma anketai/sarakstam jābūt 
parakstītam ar paraksta atšifrējumu. Anonīmas, kā arī viena bal-
sotāja aizpildītas vairākas anketas/saraksti netiks ņemti vērā.

Rezumējums
Katrs nominētais pretendents iegūst 1 balsi. 
Pēc balsu kopskaita 10 visvairāk balsu ieguvušajiem preten-

dentiem tiek piešķirta nominācija „Jaunpiebalgas personība”.
Balsojuma rezultāti tiks paziņoti Latvijas Republikas 

proklamēšanas 90.gadadienai veltītajā pasākumā Jaunpie-
balgas kultūras namā 2008.g. 16.novembrī.  

Nolikums tautas balsojumam 
„10 Jaunpiebalgas personības”,

sagaidot Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienu
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„Latvijas Avīze” sadarbībā ar Latvijas televīziju un Latvijas 
radio 4. maijā uzsāka akciju „Latvijas vienotības josta”. Akcija 
ilgs līdz Latvijas valsts dzimšanas dienai – 18. novembrim. Vai 
Tu esi savu veltījumu uzrakstījis? Daudzi parakstījās un vese-
lu rulli gandrīz sarullēja pasākuma laikā „Izvēlies Piebalgu”. 
Tomēr varbūt vēl kāds nav paguvis un gribētu ar savu parakstu 
apliecināt ticību Latvijai, uzrakstīt sapni par Latvijas nākot-
ni vai vienkārši – vēlējumu. Īpašs galdiņš ar jostu ir novietots 
Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzejā „Jāņaskola”. Tur 
jūs varat vēl parakstīties. 

Šāda josta – Latvijas vienotības josta – pagaidām ir vienīgā 
pasaulē. Tā būs skatāma jau pirms 18. novembra Rīgā.

V. Johansone  

Dāvana valstij 90 gadu jubilejā

Vārds, uzvārds Augstskola, darbs Fakultāte, amats

Nora Cābe Rīgas Stradiņa 
universitāte Medicīnas fakultāte

Ieva Dolmane Turība
Tūrisma un 

uzņēmējdarbības 
vadība

Kristaps 
Gončoronoks

Sociālo tehnoloģiju 
augstskola Tiesību fakultāte

Ilgvalds Ivanovs Rīgas Tehniskā 
universitāte

Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 

fakultāte,

Ainārs Kuzmins Latvijas 
Lauksaimniecības 

universitāte

Ekonomikas fakultāte,
neklātiene

Eva Matīsa Ekonomikas un 
kultūras augstskola

Telpu plānošana un 
dizains

Vineta Misiņa Latvijas 
Universitāte Biznesa vadība

Madara 
Ontužāne

Latvijas 
Universitāte Modernās valodas

Aija Radziņa „Čilli Pica” Viesmīle

Artūrs 
Razguļājevs

Mācību centrs 
„RIMAN” Autoelektriķis

Kaspars 
Stauvers

Latvijas 
Lauksaimniecības 

universitāte

Ekonomikas fakultāte,
neklātiene

Santa Šparna Rīgas 34. 
arodvidusskola Friziere

Kristīne 
Tenisone

Rīgas Tehniskā 
universitāte

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 

organizēšana un 
vadīšana

Artis Tentelis Rīgā Strādā par apmetēju

Pēteris Klapars Pagaidām nemācās

Sagatavoja 12. klases audzinātāja Daiga Rubene

2007./2008. m. g. 
absolventu turpmākās gaitas

Anketa ”10 Jaunpiebalgas 
personības”

(Lūdzu norādīt personības vārdu, uzvārdu un kāpēc 
izvirzīts nominācijai. Skat. nolikumu  „Avīze Piebaldzēniem” 
septembra numura 6. lpp.)

1._________________________________
__________________________________
__________________________________
2._________________________________
__________________________________
__________________________________
3._________________________________
__________________________________
__________________________________
4._________________________________
__________________________________
__________________________________
5._________________________________
__________________________________
__________________________________
6._________________________________
___________________________________
__________________________________
7._________________________________
__________________________________
__________________________________
8._________________________________
__________________________________
__________________________________
9._________________________________
___________________________________
___________________________________
10.________________________________
__________________________________
__________________________________

Izvirzītāju salasāmi paraksti!
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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R.Bahs
Mācīties nozīmē uzzināt to, ko tu jau zini.
Darīt nozīmē parādīt , ka tu jau to zini.
Mācīt nozīmē atgādināt citiem,
 ka viņi to zina tikpat labi kā tu.
Mēs visi esam skolēni, darītāji, skolotāji.

1.septembris ir īpaša diena. 
Tas ir aicinājums asteru pušķu krāsā, atspēriena dēlītis 

gladiolas šķēpa mērķtiecībā 
 CEĻAM, IZGLĪTĪBAI, SADARBĪBAI. 

Sākot 2008./2009.m.g., skolēnu skaits Latvijā pēc prognozes 
samazinās par 15 000. Jaunpiebalgas vidusskolā skolēnu skaits 
nav samazinājies. No pirmsskolas grupas līdz 12. klasei 388 
skolēni. Arī skolotāji ir visos mācību priekšmetos un amatos. 
Skolā sāk strādāt skolotāji:

* Iveta Razminoviča – sociālās zinības 5. – 9. kl.,
* Ilze Lasmane – informātika 4. – 7.kl.,
* Aivars Stankēvičs – sports 10. – 12.kl., basketbola pulciņš 

1. – 4. kl. zēniem,
* Dzintars Ziediņš – basketbola pulciņš 1. – 2. kl. meitenēm.
Paldies par ilgiem, gariem godprātīga, neatlaidīga darba ga-

diem Jaunpiebalgas vidusskolā angļu valodas skolotājai Baibai 
Lasmanei! 

Iepriekšējā m.g. studijas augstskolā veiksmīgi beiguši Jānis 
Žagariņš un Liene Lorence. Studijas augstskolā turpina Dace 
Kļava, Ilze Lasmane, Iveta Razminoviča. 

Sveicu 2008.gada 12. klases absolventus, kuri kļuvuši par 
augstskolu studentiem: Noru Cābi, Ilgvaldu Ivanovu, Ievu Dol-
mani, Kristapu Gončoronoku, Aināru Kuzminu, Evu Matīsu, 
Vinetu Misiņu, Madaru Ontužāni, Kasparu Stauveru, Kristīni 
Tenisoni, Arti Tenteli. Augstskolās šogad 73,33 % absolventu, 
kas ir 3. labākais rādītājs Jaunpiebalgas vidusskolas vēsturē aiz 
1969. un 2006.gada izlaidumiem. Paldies klases audzinātājai 
Daigai Rubenei! 

Priecājos, ka jaunajā 10.klasē 17 ir mūsu 9. klašu absolventi. 
Paldies klašu audzinātājām Lienei Lorencei un Rudītei Jakstai, 
kura turpinās audzināt 10.klasi.

Vislabākie vēlējumi 1.klasei ar skolotāju Laimu Kazerov-
sku, 5.klasei un Daigai Rubenei; 9. ab kl. ar skolotājiem Daci 
Kļavu, Valdi Gansonu, Maiju Apsīti, Inetu Elksni un, protams, 
12. klasei ar audzinātāju Zani Althaberi. 

Skola pilnveidojas atbilstoši attīstības programmai, kā arī 
skolas akreditācijas komisijas ieteikumiem:

* skolotāji sākumskolā strādā sakārtotā vidē skolotāju istabā,
* izremontēts kabinets direktora vietniekam administratīvi 

saimnieciskajā darbā,
* nodrošināta materiālā bāze un mācību līdzekļi mājturības 

kabinetos,
* skolā strādā medicīnas māsa,
* iekārtots medicīnas māsas kabinets, reģistrēts ārstniecības 

iestāžu reģistrā,
* izremontēta 8.a klase (pabeigts visu klašu remonts rindas 

kārtībā),
* iegādāts sporta zāles grīdas segums, zālē jau notika 9.un 

12. kl. izlaidumi,
* nomainīts muzeja jumts,
* iegādātas biroja mēbeles,

SKOLA  SĀKAS ...
* lielās skolas priekšā ASFALTS- pagasta padomes dāvana 

skolai! Paldies!
* sakārtota satiksmes plūsma lielās skolas teritorijā,
* arī izvēles pusdienas 5.-12.kl.,
* garderobes un maiņas apavi.
Par skolas sagatavošanu jaunajam 2008./2009. m.g. vasarā 

īpašs paldies direktora vietniekam administratīvi saimnieciska-
jā darbā Eduardam Vīķelim un skolotājai Ritai Kaupiņai – par 
darbu organizēšanu skolas parkā tā, lai būtu patīkami pašiem 
un skolas ciemiņiem. 

PROJEKTI:
1.ES fondu fi nansētais Dabaszinātņu projekts:
* 4 skolotāji beiguši kursus,
* direktora v. kursi,
* saņemti mācību līdzekļi par vairākiem tūkstošiem latu,
* saņemts uzaicinājums iesniegt projekta pieteikumu ERAF 

aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas mate-
riālās bāzes nodrošināšana” līdz 7. oktobrim,

* skolotāji ir kandidējuši mērķstipendiju konkursā no ES So-
ciālā fonda projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos:

 1. kārtā veiksmīga Rudīte Jaksta,
 2. kārtā veiksmīgas: Rudīte Jaksta, Daiga Rubene, 

Liene Lorence.
2. Bibliotēku projekti:
* „Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas”,
* Elektroniskā datu bāze programmā „Alise” , līdz ar to sa-

kārtotība un elektroniskā apkalpošana mūsu skolas bibliotēkā 
(V.Johansone)

3. Lielie Dziesmu un deju svētki 2008. g. vasarā, kur pieda-
lījās 3. – 4. kl. dejotāji (paldies skolotājām Lāsmai Skutānei, 
Dairai Alksnītei, Laimai Upmalei, Rutai Intenbergai, Daigai 
Melecei), jauniešu deju kolektīvs, skolēnu balsis skanēja pa-
gasta korī, arī skolotāji dziedāja un dejoja. 

4. Starptautiskie projekti:
* atskaite par Comenius mākslu projektu,
* Lielbritānija – Velsa „Eiropas Padomes ministru kabineta 

sēde” 2008.g. 7. – 10. septembrī – 12.kl.sk. Liene Šakina, Mi-
kus Spalviņš, skolotāja Ulla Logina,

* Jauniešu kultūras un tūrisma programma Turcijā, Denizli 
2008.g. 24. – 31. oktobrī,

* Sadarbība ar Tredegaras vidusskolu Velsā 2009.g. pavasarī 
Jaunpiebalgā.

Turpinās Veselību veicinošas skolas koncepcijas īstenošana 
atbilstoši 12 kritērijiem.

GATAVOJAMIES: 
2008.gada 18.novembris – Latvijas 90. dzimšanas diena.
2009.gads – Eiropas Radošuma un inovāciju gads.
2010.gadā Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.

Lai viss izdodas !

 Ulla Logina, direktore
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2008. gada 9. septembrī Velsas Nacionālās Asamblejas 
valdības sēžu zālē galvaspilsētā Kārdifā darbojās skolu vecā-
ko klašu skolēni. Notika Eiropas Padomes mācību sēde, kurā 
katru Eiropas Savienības dalībvalsti pārstāvēja divi ministri. 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ministru 
lomās iejutās Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases skolēni 
Liene Šakina un Mikus Spalviņš. Pārējās Eiropas Savienības 
dalībvalstis, kā arī Eiropas Padomi un Padomes sekretariātu 
pārstāvēja labāko Velsas skolu jaunieši, kas tika izvirzīti kon-
kursu kārtā. 

Sēdes darba kārtībā bija divi jautājumi ar konkrētiem formu-
lējumiem:

1. Klimata pārmaiņas.  Eiropas Savienības uzdevums -  kat-
rai dalībvalstij nodrošināt 40 % no valstī nepieciešamās ener-
ģijas no atjaunojamās enerģijas avotiem līdz 2030.gadam. Zi-
ņojumu gatavoja Liene.

2. Eiropas Savienības paplašināšana. Pēdējā laikā Eiropas 
Savienība ir tik ļoti paplašinājusies, ka tagad tai ir jānostipri-
nās, nepieļaujot jaunu dalībvalstu pievienošanos nākošajos 25 
gados. Ziņojumu gatavoja Mikus.

Procedūra bija sekojoša: katras valsts ministrs sniedza ie-
vadziņojumu par savas valsts ofi ciālo viedokli attiecīgā jau-
tājumā; debates par ziņojumiem; elektroniskais balsojums 
(attiecīgās valsts ministra balss vērtība atbilstoši valsts iedzī-
votāju skaitam, piem., Francija, Itālija, Vācija, Lielbritānija– 
29; Zviedrija, Austrija -10; Dānija, Lietuva, Somija, Īrija– 7; 
Latvija, Slovēnija, Igaunija, Kipra, Luksemburga – 4; utt.); 
balsojuma rezultātu paziņošana; kopīgais „ministru” foto; ek-
skursija un iepazīšanās ar Nacionālo Asambleju. 

1. temata balsojums bija negatīvs, jo ļoti pesimistisku vie-
dokli pauda mazās valstis, t.sk. Latvijas pārstāvis. 2. temata 
balsojums bija pozitīvs ar pārsvaru uz Eiropas Savienības pa-
plašināšanu, bet tas netika apstiprināts, jo balsojumā bija ne-
pieciešams arī vairākums. 

Bija interesanti ar mazas valsts pilsoņa psiholoģiju un perso-
nisko viedokli pārstāvēt lielvalsti un paust tās ofi ciālo uzskatu 
svešvalodā. Tikpat interesanti bija dzirdēt ārzemnieka pausto 
viedokli par Latviju. Svarīgais bija veselīga pašapziņa, pārlie-
cinātība par sevi, empātija.  Un to visu Liene un Mikus paveica 
un saņēma daudz komplimentu gan par angļu valodas prasmi, 
gan zināšanām par Lielbritānijas viedokli, kura formulēšana 
bija prasījusi daudz laika, šaubu, dokumentu studēšanu, datu 
meklēšanu internetā. Pārsteidza ļoti dažādā angļu valoda tikai 
vienā apvienotās Karalistes daļā - Velsā. Palika iespaids, ka 
sēdē tiešām katru ES valsti pārstāv tās īstie pilsoņi ar dažādu 
angļu valodas līmeni. 

Mikus: „Pirms došanās uz Kārdifu bija uztraukums, jo sāku 

LIENE un MIKUS - „LIELBRITĀNIJAS  MINISTRI”
apjaust, cik šis pasākums var izvērsties nopietns. Sāku pat šau-
bīties, vai mans sagatavotais materiāls atbilst Lielbritānijas 
nostājai. Šaubījos arī par savu izrunu tik augsta līmeņa pasāku-
mā. Arī mūsu loma – pārstāvēt Lielbritāniju – uzlika atbildības 

nastu, jo bija jāpauž mājinieku  viedoklis... Beigās izrādījās, ka 
viss ir labi ! Patika atmosfēra diskusijās, attieksme, draudzība. 
Guvu ļoti noderīgu pieredzi.”

Liene: „Jutos pagodināta par ekskluzīvo uzaicinājumu- 
mums – latviešiem – pārstāvēt Lielbritāniju. Līdzās priekam 
par gaidāmo piedzīvojumu bija arī liela atbildības sajūta, jo 
pārstāvējām ne tikai Jaunpiebalgas vidusskolu, bet visu Lat-
viju,  bijām vienīgie savas valsts pārstāvji. Atbilstošas infor-
mācijas atrašana un sagatavošana prasīja ne mazums pūļu, bet, 
man par lielu prieku, rezultāts bija to vērts. Vairāki skolotāji un 
amatpersonas izteica uzslavu, ka esot pateikts tieši tas un tie-
ši tik, cik nepieciešams, izklāstot Lielbritānijas nostāju. Snie-
dzām arī interviju pazīstamajai telekompānijai BBC. Man šis 
pavisam jauna projekta brauciens bija vēl viens piedzīvojums 
un izaicinājums, kas dzīvi padara krāsaināku.”

Bijām vienīgā ārzemju delegācija, jo Latvija ir pirmā Eiro-
pas Savienības dalībvalsts, ar kuru Velsai ir noslēgts Sapraša-
nās memorands ( 13.05.2004.). Tā mērķis ir apkopot jau esošās 
sadarbības jomas un apzināt turpmākās sadarbības iespējas. 
Saprašanās memoranda izpildes koordināciju veic Velsas 
Asamblejas valdība sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Londo-
nā. Būtisku atbalstu sniedz Latvijas goda konsuls Velsā An-

dris Tauriņš (dzimis jaunpiebaldzēns). Viņš jau vairākus gadus 
veicina Jaunpiebalgas un Tredegaras vidusskolas sadarbību. 
Arī šoreiz dalībai „Eiropas Padomes sēdē” viņš rekomendēja 
mūsu skolu, mīļi sagaidīja un pavadīja mūs kopā ar Latvijas 

No kreisās: L. Šakina, L. Williams, A.Tauriņš un kundze, 
U. Logina, A. Foote, M. Spalviņš.
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piestājot pie Glika ozoliem, ielūko-
joties Bībeles muzejā, gūstot pozi-
tīvas emocijas vides labirintos, pie 
Alūksnes ezera, aplūkojot Alūksnes 
baznīcu. Iepazināmies ar pagasta 
apdzīvoto vietu Beju, kur atrodas 
pamatskola, bibliotēka, novadpēt-
niecības muzejs. Notika braukšana 
zirga pajūgā. Pēcpusdienā ezera 

krastā tika vārīta zivju 
zupa, drosmīgākie devās 
laivu braucienā pa ezeru. 
Dienas noslēgumā Jaun-
alūksnes pagasta kultūras 
namā ar koncertu mūs 
priecēja dziedošā Eglīšu 
ģimene no Alūksnes.

Lai gan mūs nelutinā-
ja laika apstākļi, cilvēku 

sirsnība to kompensēja. Katra citu pagastu apskate dod jaunas 
ierosmes arī mūsu turpmākajam ikdienas darbam. Ceram atkal 
satikties nākamajā gadā Jaunpagastu salidojumā, jo mūsu pa-
gasti – mūžam jauni. 

Anita Auziņa  

vēstnieku Londonā Induli Bērziņu. Ielūgumu saņēmām no Vel-
sas premjerministra Rhodri Morgan, kurš personīgi atklāja sēdi 
un uzrunāja dalībniekus. Mums viņš pateicās par pieņemto iz-
aicinājumu uzņemties sarežģītu lomu sēdē. Ieraugot Lieni un 
Miku, R.Morgan teica, ka vizuāli tieši tādus viņš iedomājies 
latviešus – gudros un jaukos – blondo Lieni un stalto Miku.  
Reijo Kemppinen – Eiropas Padomes pārstāvniecības vadītājs 
pauda savu viedokli par ES pašlaik būtiskajām nostādnēm, bet 
sēdi vadīja Sandy Mewies- Eiropas un Ārlietu komitejas vadī-
tāja. Visām amatpersonām un draugiem dāvinājām skolas die-
nasgrāmatu, bukletu un latviskus suvenīrus. Patiesu prieku viņi 
pauda par mūsu skolas starptautiskajiem projektiem, kas rotā 
ikviena skolas skolēna dokumentu. Izjutām patiesu interesi par 
Latviju - politiku, ekonomiku, valodu apguvi, izglītības sistē-
mu. Mums tā bija jau otrā reize Velsā, vēlreiz atgriezāmies Kār-
difas centrā, uz kuru no mūsu viesnīcas „skrēja mazs vilciens”, 

atgriezāmies pilī, nacionālajā muzejā – fantastiski izzinošā 
vērtībā, Kārdifas līcī, Milleniuma centrā, Norvēģu baznīciņā, 
tūrisma centrā- kuģī. Atvadu pusdienās kafejnīcā „Rouge” mūs 
kopā ar jau pazīstamajām Tredegaras skolas direktori Annu 
Foote un projekta vadītāju Lynne Williams uzaicināja Andris 
Tauriņš ar kundzi. Tur arī pārrunājām tālākās sadarbības ie-
spējas, jo 2009. gada pavasarī aicinām Tredegaras skolu atbil-
des projektā Latvijā, Jaunpiebalgā. Atvadoties A.Tauriņš: „Es 
biju tiešām lepns goda konsuls par jūsu piedalīšanos pasākumā 
Kārdifā. Paldies par studentu sagatavošanu un garo ceļojumu 
skolas laikā.” Savukārt Latvijas vēstnieks I.Bērziņš atzina, ka 
A.Tauriņš ir labākais un aktīvākais goda konsuls. 

 Ulla Logina,
projekta vadītāja, Jaunpiebalgas vidusskolas direktore

Pirms dažiem gadiem Jaunpiebalgā bija radusies ideja rīkot 
satikšanos visiem tiem pagastiem, kuru nosaukumi sākas ar 
Jaun...Kamēr domājām, ko un kā darīt, pienāca ielūgums no 

Jaunlutriņu pagasta ar aicinājumu piedalīties Vislatvijas Jaun-
pagastu pirmajā salidojumā. Divus gadus šajos pasākumos 
nepiedalījāmies, bet šogad pagasta padomes delegācija devās 
uz 3.Jaunpagastu salidojumu Alūksnes rajona Jaunalūksnes 
pagastā.

Dienas garumā mums bija iespēja piedalīties dažādos pasā-
kumos. Tika iestādīti kociņi pie Jaunalūksnes pagasta pado-
mes ēkas, devāmies ekskursijā pa Alūksnes interesantākajām 
vietām (Jaunalūksnes pagasts robežojas ar Alūksnes pilsētu), 

Vislatvijas 3. Jaunpagastu salidojums
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 Olga Lisovska
Raiņa dzejas dienas
Iet septembris – vēl lapās nemanāms-
un tikai retu apzeltī no tām.
pirms putni rudens debesīs sāk klaiņāt,
nu ir tas laiks, kad nākam mēs pie Raiņa,

kad saprast gribam mēs un izvētīt,
cik dziļi vārda sēkla krīt. Vai krīt?
Pirms rudens akvareļu krāsu maiņas
nu ir tas laiks, kad nākam mēs pie Raiņa.

Nu ir tas dzejas apkūlību laiks.
Vai pulka graudu paliks mūžībai?
Kas putēs pelavās, kas zudīs, vēju gaiņāts?
Kad septembris, tad nākam mēs pie Raiņa.

*************************
 Sarmīte Āboltiņa
Sikspārņi lido un nedzied-
krēslā starp kokiem
plivinās rēgainas ēnas.

Sienāži rudajā pļavā
karstu mūziku spēlē,
tikai līdzi nedzied neviens,
vējš aizmidzis bālā miglā.

Pār rugainēm skumji
rūsas ugunis plaiksnī-
salst zibenim kājas
vēsā vakara stundā,
tāpēc tas plaiksnījums vājš.

Nāc vakara stundā,
kad vientuļa esmu,
atnes vēl pēdējo dziesmu
no bezdelīgas,
kas projām laižas-
tad ziemā par baltu putnu kļūšu
un saltajā sniegā
kaisīšu dzīvas dziesmas.

************************
Kad rēni vēji
klīst pa rugainēm
un sausi elso eglēs,
vēl pļava jānopļauj,
jo rudens steidzīgs
naktīs zāli cirto salnās.

Tā pļava jānopļauj,
lai lapām kritušām
ir deju pēdējo kur diet.

Tā pļava jānopļauj,
ir zinot,
ka cauri pērnai kūlai
ir pirmiem  pavasara ziediem
izziedēt tik bezgalīgi grūt’.

Dzejas dienas  Dzejas dienas Dzejas dienas
Dzejas diena skolā

Oskars Gusts, 7.kl.
 Rīts
Kad saule aust,
Tad rasa mirdz,
Un putni līksmo
Par skaisto rītu.

***************
Jana Kiščenko, 7.kl.

Pasaule apskalo mēnesi,
Pasaule apskalo zemi,
Pasaule apskalo putnus un mušas.
Vai pasaule arī apskalo tevi?
 ******************
Katram mazam putniņam,
Katram mazam cilvēkam
Ir liela laime dzīvot.
Prieks laimi šo mums izbaudīt,
Kad blakus labi draugi.
Var bēdas ātrāk pārvarēt
Un asaras var noslāpēt,
Tu tikai ļoti tici tam,
Un viss vienmēr būs labi.

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

Agata Gajevika, 12. kl.
Cik gadu tev?
Cik kāju tev?
Cik roku?
Vai pirkstus skaitījis esi?
Vai dzirdēt spēj?
Un redzēt...?
Vai vesels esi tu?
Paēdis...?
Vai māja silta tev?
Un klēpis mīlestības pilns?
...Ja jā?!
Vai paldies tu teicis esi?
Vai teicis esi, ka mīli,
Ka katru dienu gaidi?
...Bet ja nē?
Tad steidzies pretī aši,
Apskauj cieši jo cieši
Un saki: „Paldies Tev, mīļo māmiņ!”
 *********************
Nav svarīgi, kāda diena,
Nav svarīgi, kāds esi,
Nav svarīgi, kur esi,
Jo kas gan tu būtu,
Ja nebūtu manis,
Jo tik man nav svarīgi,
Kāda diena, kāds esi, kur esi...
Katru dienu tu mani aizmirsti...
Diena aiz dienas, vakars aiz vakara...
Un tu saproti, ka diena nav diena...
bez manis.

 ******************
Tu esi kā zvaigznīte,
Kas vakaros daudz agrāk
Pie debesīm parādās.
Kā skaists dabas skats,
No kura nevar atraut acis.
Lietus dienas pagājušas,
Un ziema jau ir garām,
Bet tu vēl spožāks, skaistāks...
Kas tu esi?

******************
Agnese Smilga, 8.b kl.

Aiz sienas norit dejas,
Bet pievēršos pie dzejas.
Meklēju es tajā ejas,
Kurās raugās tik daudzas sejas...
******************

Aivis Sietiņš, 8.b kl.
Dzīve.
Dzīve ir kā dzeja,
Dzīve ir kā deja.
Tā nenorimst
Un nenogrimst nebūtībā.
 Taču viena reize,
 Kad dzīve apraujas,
 Tā beidzas tik ātri,
 Tik klusi...
Taču neuztraucies,
Mēs vēl tiksimies.
Kaut kur augstu,
Kaut kur pavisam augstu!

******************
Evita Rusova, 12. kl.

Atdoties vējam
tā, lai izaug spārni.
Tā, lai tevi izrauj no veselā saprāta.
Kļūsti brīvs!
Apskaut koku
tā, lai raupjā miza sadur
tavu laicīgo miesu.
Kļūsti brīvs!
Lūgt piedošanu peļķei
tā, lai pašam sevis paliek žēl.
Kļūsti brīvs!
Neizsakāmi vienaldzīgi
atstāt tukšumā mākslīgo un nepatieso,
Jo Tu esi brīvs...

*********************
Vakars...Klusums...Skumjas...
Tā reize, kad par daudz skumju.
Pat pulkstenis tikšķ skumji.
Un nav neviena...
Nav pat uguns sārtās mežrozītes 
aiz loga.
Arī zāļu skapītis tukšs.
Nav ne asaru, ne dziesmas,
ne alus...
Kad vajag, tad jau nav!
Kā vienmēr.
Citādi laikam būtu
pārāk viegli skumt.
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Edvīns Raups lasa savu dzeju.

Laura Jefi mova, 8.b kl.
 Sāpes
Vai tava sirds ir sāpes jutusi,
Ka vari teikt – es tevi saprotu.
Nāc! Apsēdies un pastāsti,
Es visu sapratīšu.
Ja gari stāstīsi, melosi,
Ja tavi vārdi būs asaras,
Būsi līdzīgu atradis.
Nāc apsēdies.
Nāc paklusēsim.
Es saprastu,
Es izprastu,
Es tavas sāpes sajustu.

******************
Elīna Seržāne, 8.b kl.

 ES...
Esmu viens kā putns,
Kam nav spārnu un nav drosmes,
Bet lidojuma laikā esmu brīvs.
Mājupceļā man rodas spēja darīt visu. 
Kas man? Nāk pretī it visur,
Kas nāk, tas aiziet
Bez runas, bez domas, bez bailēm.

******************
Dace Žukova, 12. kl.

 Rīts
Klusi, ar nemanāmiem pieskārieniem,
Ļaudis iet, nāk, sarunājas.
Iet atkal tālāk savās rudens gaitās.
Šalcošās vēja sejas,
Ietērpušās kļavu lapās,
Uzrunā pretimnācējus,
Ikdienas darba sācējus.

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

Laura Rubene, 8.b kl.
 Naids
Naids ir starp tēviem un dēliem,
Naids ir starp mātēm un meitām.
No kurienes naids rodas?
Naids ir starp skolotājiem un skolēniem.
Ir tādi tēvi, kuri pazūd,
Lai nav jāaudzina dēli.
Naids sadzīvē,
Naids augstākajos slāņos.
Naids...

******************
Liene Tanne, 8. b kl.

 Atvadas
Rudenī kā sārtas liesmas
Koku lapas krīt.
Putni vēl pēdējās dziesmas dzied
Pirms došanās prom.
Rasas pilieni saules staros mirdz.
Zirneklītis pēdējos tīklus tin,
Kas pilni ar rasas pilieniem.

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

Laura Ķirse, 12. kl.
Paķerts pa ceļam uz skolu

Autobusā skolēni
Sēž kā mazi velnēni.
Aiz loga ceļš tik ātri skrien,
Saulīte gar debess jumu brien.
 Pļavas malās skābbarības ruļļi,
 Nez kad tētis kaus to bulli?
 Kūtī viņam vieta maza,
 Nav jau sīka kalnu kaza.
Ganās, re, kur gaļas lopi,
Savā kuņģī slapju zāli moka,
Ceļmalā trīs stirnēni,
Tā kā mazi sivēni.
 Ko nu es te daudz par lopiem,
 Labāk jau par skaistiem kokiem:
 Lapas kļavām gluži zaļas,
 Krāsains brīnums tajās zeļas.
Nu jau ceļš ir gandrīz galā,
Bet tik tagad domas veļas vaļā.
 ******************

  Roma Kvecko, 7. kl.
 Rudens
Tek upe tik melna, tumšiem un sūnainiem oļiem.
Un apses dzeltenās lapas kā beigti taureņi gaisā lido.
Tās dienas saulainās jau projām tumšā mūžībā iet.
Bet saule dienās tik bāla un vakaros tik ātri jau bēg.
Kā upe pār tumšajiem oļiem iet stundas...

Bērnu dzeju apkopoja Zane Althabere

13.septembrī Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkā sirsnīga un interesanta tikša-
nās ar dzejnieci Mariku Svīķi, kura ar 
savu stāstījumu spēja aizraut visus un 
dažus pat saraudināt. Tāds emociju sa-
kāpinājums mūsdienu lietišķajā dzīvē 
sastopams reti.

B. Loginas teksts un foto

Jāņaskolas muzeja vadītāja Ieva Čaklā ar 
pianisti Ausmu Anuševiču.

Vai pamanījāt, kā šovasar no Emīldienas priecēja 
apmeklētājus Jāņaskolas apkārtne.
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par ceļošanu ar ekstrēmiem atgadījumiem, Ameriku, dzīvi 
Piebalgā...

Egils Johansons: Raimond, interesē un ceru, ka pastāstīsi, 
kur pēdējā gada laikā esi bijis, ko pieredzējis, jo Piebalgā esi 
tā nosacīti – viena kāja te, bet otra Rīgā vai arī krietni tālu 
ekstrēmos apstākļos!

Raimonds Dombrovskis: Domāju, ka Rīgā drīz nebūšu vis-
pār vai arī ļoti maz, jo īpašums ir šeit. Es vairs negribu Rīgu, 
tā mani vairs neinteresē. Jā – ceļoju, strādāju. Tad nu sanāk tik 
kādu pusi laika pabūt šeit. Ja ziemā būs sniegs, tad Piebalgā 
būšu vairāk. Pēdējā laikā būts Amerikā un Kanādā – tas jau 
roku rokā. Pagājušajā vasarā bijām tādā sevišķā ceļojumā trīs 
daļās. Brauciens pa upi – tā vidējā daļa. Lai pie upes nokļūtu, 
jau ceļojums pats par sevi. Tad brauciens pa upi. Un trešā daļa 
bija tur, kur upe beidzās - nokļūt pie eskimosiem–inuītiem, lai 
viņi mūs aizvestu uz savām balto lāču vietām. Šis bija visie-
spaidīgākais ceļojums aizvadītā gada laikā.

E.: Kā tad vietējie jūs uzņēma – vai bijāt gaidīti ceļotāji?
R.: Viņi tādus ceļotājus kā mūs sastop ļoti maz, tāpēc ir ie-

interesēti un reizē nedaudz apjukuši, jo doma: ceļotāji – tā ir 
nauda. Kad viņi tevi ierauga, tad domā, kā nopelnīt, kā naudu 
dabūt. Mēs viņiem ļauna zīme neesam. Tās ļaunās zīmes vi-
ņiem ir pati Kanādas valdība, ar kuru konfl iktē, bet ceļotāji 
nav nekas negatīvs. Kaut gan tajā pat laikā vietējie nezina, ko 
darīt ar ceļotājiem, kad tie tur nokļuvuši. Apzinās – ceļotājiem 
ir nauda un ir vēlēšanās to nopelnīt. Vai ko pārdodot, vai kā 
pakalpojot. Tik ļoti bieži ir pilnīgi pretēji tam, ko vietēji vēlas 
mums piedāvāt. Baltais cilvēks, tur nokļuvis, grib „nopirkt” 
klusumu, kas neko nemaksā, bet eskimoss grib notirgot kādu 
trokšņainu šaušanos, lidošanu vai drāšanos ar motorlaivām, 
kas baltajam maz interesē.

E.: Tie apgabali jau ļoti maz apdzīvoti?
R.: Īstenībā jau tur vispār neapdzīvots! Vienīgi tās atsevišķās vie-

tas, kuras tur ir. Ciemi izkaisīti milzīgā teritorijā. Nevaru pateikt, cik 
tieši lielā, bet tās ir vairākas Latvijas. Viņi dzīvo tādās kā modernās 
kastēs. Ciems no ciema attālumu ziņā variē. Tuvākie, ar lidmašīnu 
lidojot, – kādu pusotru stundu. Baigie attālumi. Ciemi visā šajā  teri-
torijā ir 11 vai 13 tikai. 250 km – tas viņiem skaitās ļoti tuvu.

E.: Cik ilgs bija šis ceļojums?
R.: Tālie braucieni ir apmēram mēnesis. Jau nokļūšana turp 

– vesela nedēļa, atpakaļ tikšana – 3-4 dienas. Lidojumi uz tām 
vietām kādreiz katru dienu, dažkārt tik katru trešo.

E.: Cik liela parasti ir jūsu ceļotāju grupa?
R.: Grupas dažādas, bet tā - līdz 10 cilvēkiem. Atkarīgs, ar 

kādām lidmašīnām lidojam.

Saruna ar Raimondu Dombrovski
E.: Un visi jūs – ekstrēmu izjūtu cienītāji?
R.: Jā, viņiem interesē piedzīvojumi.
E.: Nu ja, citi mierīgi brauc saziņā ar tūrisma fi rmām, kur 

viss ir nodrošināts, ne par ko pašam nav jādomā, ar pārliecību, 
ka notiks tā, kā iepriekš pa stundām saplānots.

R.: Es nezinu, kāpēc cilvēki brauc ar tām grupām. Liekas, 
viņi pat nedomā par plānošanu – vienkārši grib aizbraukt uz 
Ēģipti, Turciju. Cilvēki ļoti reti ir aizdomājušies, ko viņi tur 
dabū, ko redz.

E.: Kaut kāds plāniņš jau ir, tikai tūroperators visu izdomājis 
tavā vietā. Samaksā naudiņu un gatavs.

R.: Mums ir līdzīgi. Tūroperators esmu es. Ir kāds plāns, 
mēs virzāmies, katru dienu kaut ko darām. Atšķirīgais ir tas, ka 
ceļojuma laikā šis tas bieži mainās laika apstākļu dēļ. Tad šīs 
radušās problēmas risinām kopīgi. Rudeņos un pavasaros ta-
gad „modē” braucieni uz kanjoniem. Brīvā stilā, projām no ci-
vilizācijas, kas, tur nokļuvušam, sasniedzama četru, triju, divu 
stundu laikā. To tagad darām. Tas ir labs! Ir dažādas aktivitātes 
– ar laivām braucam, ar riteņiem, pārgājienos ar striķiem laiža-
mies, sastopamies ar indiāņu kultūru un indiāņiem. 

E.: Tūristu bezgala daudz, bet šajos rajonos diezin - ko sa-
stapties droši vien nesanāk. Tomēr gan jau ir arī līdzīgi domā-
jošie!

R.: Ir! Ir, bet mēs arvien mēģinām kaut kur „nolīst”. Ameri-
kā visapkārt ir lielie tūrisma punkti, turpat ir Grand Kanjons, 
visādas arkas un citi. Protams, tos apskatām, bet cenšamies būt 
mazāk apmeklētās vietās, jo dabas parki ir milzīgi. Uzsvars uz 
to, ka, esot civilizētā zemē, aizejam tur, kur nav cilvēku un kur 
tiešām apstākļi ir ekstrēmi.

E.: Lasīju, ka nesen virs Lielā kanjona uzcelta moderna plat-
forma – skatu laukums apmeklētājiem.

R.: Tas ir indiāņu zemēs. Tur neesmu bijis, tikai redzējis te-
levīzijā un bildēs. Uz turieni nebraucam, kaut gan daudziem 
cilvēkiem tas interesē. Domāju, šo platformu ir vērts redzēt 
no arhitektoniskā viedokļa. Bet vairāk no turienes dabas var 
redzēt, ja tu ej pārgājienā. No Kanjona augšas līdz apakšai pa 
vertikāli ir aptuveni 2000 metru. Ir vairākas takas, pa kurām 
var noiet līdz lejai. Ir centrālās, galvenās takas un citas. Mazāk 
ietās tomēr neejam, jo mums, tur nokļūstot, daudz kas jāpaspēj, 
bet šīs takas prasa 3-4 dienas. Mums pārgājiens jāveic pusotrā, 
divās dienās. Alpīnisma elementu tur nav. Staigā tāpat. Ir tālā-
kas distances – mazāk ūdens, jāiet lēnāk un vairāk jānes līdzi. 
Mēs Kanjonā ejam dažādi: augšā-lejā, ejam pāri, lejā - aug-
šā. Esam eksperimentējuši. Bijušas kādas 4-5 grupas. Darām 
visādi, bet grūti pateikt, kā labāk. Ziemeļu pusē maz tūristu, 
dienvidu pusē – tūkstoš, desmit tūkstoš reižu vairāk cilvēku. 
Tur takas citādākas, atvērtākas, varbūt skaistākas. Bet viss ir 
atkarīgs no tā, ko cilvēki grib redzēt. Ir ļoti daudz un dažā-
di smilšakmeņi. Augstāk, 3000 m virs jūras līmeņa, lieli koki 
– egles, priedes, nonākot lejā – pliks tuksnesis un smiltis. Arī 
Kanjons dažāds – vietām kā „izlaizīts” un ciets, citur drūpošs.

E.: Dodoties pārgājienā, izmantojat arī kādas tūristu mītnes?
R.: Nē, parasti tikai savas teltis. Nav viņiem attīstīta tā lieta. Tas 

vairāk valstīs, kur apdzīvots. Te ļoti lielas teritorijas nav apdzīvo-
tas vēl joprojām, un tās kultūras, kas senāk bijušas, ir izmirušas.

E.: Vai nav grūti, no turienes atgriežoties Piebalgā, adaptē-
ties šejienes apstākļos?

R.: Problēma vienīgi laika ziņā. Trīs līdz četras dienas paiet, 
kamēr pierod pie laika maiņas, jo starpība kādas septiņas, de-
viņas, desmit, Aļaskā pat vienpadsmit stundas. Dzīve kā dzīve. 
Izbrauc no Latvijas divas nedēļas, atbrauc atpakaļ – atkal kas 
radikāli jauns noticis. Nauda. Infl ācija. Valdība. Mums te ļoti 
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ātri viss notiek. Ar to aprod. Atgriežoties šeit, Latvijā, šeit Pie-
balgā uz savām mājām, uz šo savu zemi, man tā maiņa – viens 
mirklis. Es jūtos mājās, un es arī vienmēr braucu mājās tāpēc, 
ka gribu braukt atpakaļ.

E.: Raimond, tagad jau esi ilgāku laiku te – varbūt sāc justies 
kā piebaldzēns? Kas ir tās lietas, kas tev šķiet šeit jauki un labi?

R.: Man īstenībā Piebalgā viss patīk. Pat grūti pateikt. Reljefs 
patīk. Esmu apradis ar cilvēkiem. No sākuma gan bija jocīgi. Ne 
visi tevi pieņem. Bet tas īss periods. Saka, ka Piebalgā cilvēki 
šitādi, savādāki un Kurzemē atkal tur tādi. Vakardien kopā ar 
vienu braucu un tieši par to runājām. Es pat nezinu nevienu, ar 
kuru šeit man būtu sliktas attiecības. Nu ir gan viens tāds tips, 
bet viņš pats ir ienācējs šajā novadā. Vietējie pagasta  cilvēki ir 
ļoti ieinteresēti un pretim nākoši.

E.: Tad jūties kā starp savējiem?
R.: Saka, ka esot kādas tur karmas vai iepriekšējās dzīves. 

Pēc pusgada Piebalgā jutos, ka te ir manas mājas un es te vien-
mēr esmu bijis. Rīga mani vairs vispār neinteresē. Gribu būt 
šeit maksimāli daudz, bet diemžēl darbs ir ārpus Piebalgas. 

E.: Par mums pašiem un mani kā vietējo. Nesaprotu dažu, ne 
vairs dažu vien attieksmi un paradumus, kuri paliek par nor-
mu. Pasākuši atkritumus mest malu malās, visi krūmi, ceļma-
las – viss pilns, – kur vien ej, skaties, atkal jau piecūkots. Tā 
dīvaini. Kādreiz vēl PSRS laikos, braucot uz dienvidiem, ska-
tījāmies – šosejas malas vienos papīros un drazā. Teicām, tie 
gan sušķi, kā šitā var darīt. Tagad paši latvieši neesam labāki. 
Tikai neesam iemācījušies, kā cūkas rukšķēt. No vienas puses 
lepojamies – skaista daba, skaists novads, bet tajā pašā laikā... 
Protams, vieni cenšas savu apkārtni kopt, bet citi to piemēslo 
un aizmirsuši vai nav iemācījušies otra darbu cienīt. 

R.: Tas ir izglītības līmenis. Ceru, ka panāksim vēlamo, sa-
kopsim savu valsti. Tās tādas periodiskas lietas, kas nāk un iet.  
Tāpat kā 90. gados „modē” nekorektā autobraukšana. Tagad tā 
mainījusies, kaut arī pie satiksmes vēl daudz darāmā.

E.: Par svētkiem. Cik gadus Piebalgā sanācis būt Jāņos?
R.: Trīs vai četrus atceros. Vienos pie Dolmaņiem, tad vēl 

vienu gadu Baņutas estrādē Skrāģos zaļumballē.
E.: Kad dzīvoji Amerikā, kā tad svinēji? Vai turienes latviešu 

kopienā?
R.: Jā. Bija, bet katru gadu nesanāca. Es sportoju un nedzī-

voju tur, kur apkārt latvieši. Piemēram, divas vasaras Aļaskā, 
kur latviešu vispār nebija. Ja bija iespēja, tad – jā. Atzīmējām, 
svinējām. Līdzīgi kā Vaira Vīķe-Freiberga, tādi cilvēki tautas-
dziesmas zina. Varbūt, ka latvieši, kas tur dzīvo, ir pat šajā ziņā 
zinošāki nekā vietējais Latvijā. Ja vien gribēji, ko dzirdēt un 
apgūt, bet, lai to izdarītu, bieži bija jāmēro tāls ceļš pāri vai 
pusvalstij. Informācija un zināšanas bija, un tās varēja apgūt. 
Arī rotkaļi, pat ļoti izcili, dzīvoja emigrācijā. Nebija problēmu, 
ja vien tā lieta interesēja.

E.: Latvieši vairāk turējās kopā lielajās pilsētās. Kurā tu dzīvoji?
R.: No sākuma biju Ņujorkā, tad... nekur. Tad vairāk vai 

mazāk saistījos ar Sietlu, kas ir Rietumu krastā. Tur bija forši 
tie latvieši. Viņu gan bija maz. Kori un deju grupas. Nemā-
ku spriest, cik tie kvalitatīvi. Ar dziedāšanu, domāju, viss bija 
kārtībā. Komponisti un kordiriģenti, cik zinu, piedalās latviešu 
dziesmu svētkos, darbojas, ir kompetenti. Kā jau teicu, ja tās 
lietas interesē, toreiz, kā sauca, trimdā jeb emigrācijā varēja 
apgūt pietiekamā daudzumā un kvalitātē. Tik vajadzēja būt in-
teresei un gribēšanai.

E.: Par latviešu trimdā darbību kultūrā  mums toreizējā Lat-
vijā bija diezgan skopas ziņas. Piemēram, literatūra. Rakstnie-
ki – daži mums te bija atzīti un dabūjuši prēmijas, izdeva savus 
romānus, citus mazāk popularizēja. Par tiem, kas dzīvoja ār-
pus Latvijas, maz zinājām – tik nojautām un sapratām, ka gan 

jau arī svešatnē latvieši ar rakstniecību nodarbojas. Kad sākās 
Atmoda, tad tik redzējām, cik ārzemēs dzīvojošo rakstnieku 
pulks liels, un radās iespēja lasīt viņu darbus.

R.: Romānu bija daudz. Nezinu, vai tie visi bija labi.
E.: Virziens literatūrā – sociālistiskais reālisms, kurā vaja-

dzēja rakstīt. Kur tad ārzemēs tāds?!
R.: Toties tur rakstītie romāni bija sava veida liecība emigrā-

cijai. Es tos lasīju, jo no Latvijas grāmatas bija grūti dabūt. Ļoti 
daudz aculiecinieku atmiņu – kara beigas, pirmie gadi emigrā-
cijā, ko Anglijā pavadīja. Lasot ir ko nobrīnīties. 

E.: Gunārs Janovskis. Mākslinieka Kārļa Miesnieka brālis 
Jonass Miesnieks vairākus romānus sarakstījis. Kādreizējais 
Jaunpiebalgas draudzes skolas skolotājs Jānis Širmanis vese-
las bērnu grāmatu sērijas autors. Bet atgriežamies tomēr pie 
taviem ceļojumiem un piedzīvojumiem.

R.: Tūliņ pēc Jāņiem (saruna notika šī gada jūnija sākumā – 
E.J.) dodamies uz Aļasku. Tur 3 posmi. Aļaskas reģionā šī trešā 
reize. Piedalās arī Velga no „Ķelmēnu” maizes ceptuves. No sāku-
ma ar mašīnu apskatīsim interesantas vietas, vēlāk makšķerēšana, 
nobrauciens pa vienu upīti, tad otru, beigās tāds ekspedīcijas stils 
– tas bišķi nopietnāk. Ceļojumi nav lēti, jo lidmašīnu biļetes ir ne-
normāli dārgas. Ir zināmas kategorijas cilvēki, kas to var atļauties. 
Tas viens. Otrkārt, jābūt interesei par tāda veida ceļojumiem. Sāku 
nojaust, ka cilvēki grib ceļot kopā ar mani, viņi zina, ko izbaudīs, 
un parakstās uz to, lai es būtu vadītājs.

E.: Reklamēt varētu – dodies ekstrēmā ceļojumā ar Raimondu 
Dombrovski, televīzijas Robinsonu vadītāju! Līdzīgi, kā – brauc 
uz Spāniju ar fl amenko ģitāristu Andri Kārkliņu.

R.: Tieši tā. Var braukt uz Spāniju ar kādu citu tūrgrupu, bet, 
ja brauc ar Kārkliņu, tad kopā ar Kārkliņu tu brauc. Tas ir pil-
nīgi citādāk, ar mani braukt ir citādāk. Nav Latvijā gidu, kas uz 
turieni ved. Gidus gan var dabūt Amerikā, tik viņi ir 2-3 reizes 
dārgāki. Un viņi ir citādāki – nepārprotami. Ja brauc ar mani, 
varu teikt, ka tad ceļotājam paveicies, jo esmu tas posms starp 
rietumu un Eiropas domāšanu. Kad ceļoju kopā ar kanādiešiem 
(un veselu mēnesi ceļoju), nebij’ diena, kad viedokļi neatšķir-
tos vai kādam nebija jābrīnās par vienu, otru, ka viņi dara tā. 
Psiholoģiski kādam tas var būt ļoti sarežģīti – ceļot kopā tikai 
ar ziemeļamerikāņiem. Tajā pašā laikā varbūt baigais piedzī-
vojums. Visu, ko tu dari, ieskaitot ēšanu, kā turi dakšu, kādu 
bļodu lieto...Viņiem ir citādāk.

E.: Grupās, kuras ilgāku laiku projām no civilizācijas, šī sa-
pratne svarīga. Arī fi ziskā sagatavotība.

R.: Sapratne ir sekundāra. Galvenais grupā ir kopējais mēr-
ķis. Tad nav tik svarīgi, kurš fi ziski sagatavotāks vai psiho-
loģiski izturīgāks. Mēs tik tiešām (tas varbūt skan tā banāli) 
darbojamies kā komanda. Varbūt tajā brīdī cilvēki to nejūt, bet 
īstenībā tā tas ir. 

E.: Vienā no ceļojumiem kopā ar tevi bija arī Maruta un Vilis 
Līviņi.

R.: Jā, viņi daudz kur ir bijuši. Domāju, ka viņiem ceļojums 
patika. Kanjons ir iespaidīgs. Lejā karsts, tur mainās daba. Platākā 
vieta 40-50 km. Cilvēki saka, bildēs redzējuši, ka ir liels, bet ka tik 
ļoti liels, to nav gaidījuši. Visur pie Kanjona klāt tikt nevar, tikai 
zināmās vietās. Dienvidu pusē kādas trīs, ziemeļu pusē arī pāris.

E.: Esi paceļojis pa Ziemeļameriku, Kanādu. Vai nav doma 
doties arī uz Dienvidameriku?

R.: Mēģina pierunāt, lai uz turieni ko organizēju, bet uzska-
tu, ka jādara tas, ko tu vari darīt. Es neesmu tik profesionāls 
Dienvidamerikā kaut vai viena iemesla pēc – nepārvaldu spāņu 
valodu. Iedomājies, kā ceļotu pa Krieviju, ja nezini krievu va-
lodu!  Tas būtu diezgan savādi. 

E.: Vai ar kādu grupu esi devies uz Niagaru?
R.: Mēs braucām uz Niagaru. Sanāca pa ceļam. Manī ūdens-



15

kritumi īpašas emocijas neizraisa, bet citiem patīk.  Fotogrāfs 
Harijs Sils speciāli brauca vēl otrreiz, kaut reiz jau bija redzējis.

E.: Ūdens taču arī tava stihija!
R.: Tas man patīk – ir sava veida izaicinājums.
E.: Raimond, ko vēl pats piebilstu un gribētu pastāstīt?
R.: Jāgaida ziema. Mani vairāk interesē ziema. Pagājušajā 

nekāda slēpošana nesanāca. Pie manis paslēpot varēja tikai 3-4 
dienas. Nu neko. Varbūt vēl būs pāris sliktas ziemas, bet domā-
ju, ka tas viss ir pārejošs. Nu man tā liekas.

E.: Globālā sasilšana...
R.: Ja padomā, viens salīdzinājums mani biedē – tāds globāls. 

Negribētu, lai pie mums notiktu līdzīgi kā Holandē. Viņiem kād-
reiz ziemā aizsala visi tie kanāli – tāpēc arī viņiem tradīcijas ātr-
slidošanā. No kanāla uz kanālu, un maratoni. Tagad Holandē šinī 
sakarā ļoti reti kas sanāk, tas ir beidzies. Var jau būt, ka arī pie 
mums beigsies, es nezinu. Tad jāsāk domāt, ka taisnība par glo-
bālo sasilšanu ir. Ja mēs te, Latvijā, ziemā turamies uz kaut -5, -7 
grādu, -3 grādu temperatūru un ja mums paaugstinās par kādiem 
5 grādiem, tad ir tas, kas bija pagājušo ziemu. Būtu bijis par 2-3 
grādiem aukstāks, sasnigtu nenormāls sniegs. Tāds sniegs, ka 
nezinātu, ko darīt, bet mums lija lietus.

E.: Gribētos, lai Latvijā arī nākamajām paaudzēm saglabājas 
visi četri gadalaiki.

R.: Esmu slēpotājs – man gribas slēpot. No otras puses 
nav slikti – visas upes pilnas ar ūdeni, visas braucamas. Tāda 
braukšana janvārī bija, ka nu tikai! Tas atkal ir forši.

E.: Ar savu kompāniju pa Gauju arī šogad  brauci?
R.: Katru gadu braucam. Ir doma - nobraukt pa visu Gauju. 

Līdz Sietiņiezim esam tikuši. Tagad līdz jūrai un... pa kanālu 
iebraukt Vecrīgā.

E.: Tā gan – kanāls taču atļauts kuģošanai.
R.: Esam ar mieru šmaukties, lai kaut arestē. (Ap mums sāk 

riņķot viens „bumbvedējs”, kuru Raimonds dabū pie zemes.) 
E.: Ar sirseni galā tiki, bet kā tur ar visādiem kodējiem?
R.: Mušu, odu daudz. Ar mušām tā mazbiščiņ nopietnāk. 

Kož niknāk kā te, un efekts lielāks. Nokasies līdz jēlumam, 
sapampst, bet ir zāles.

E.: Stāsti gan par mušām, bet esmu dzirdējis, ka tev atgadī-
jies piedzīvojums ar lāci.

R.: Nu ja... lāči tur ir. Pagaidām ar lāčiem bijis ļoti labi. Ceru, 
ka tā arī turpināsies. Paliels dzīvnieks, bet lāči jau dažādi. Vis-
lielākie ir grizli, tie tādi gaišāki un stiprāki, bet kuri bīstamā-
ki... Melnie mazie – tie tādi resni, varbūt nedaudz lempīgi. Kā 
ļoti nikns suns. Grizlijs vai polārlācis. Ja cilvēkam uzbrūk, nav 
šanses izbēgt. Nav variantu. Ja tas nolēmis tevi apēst – varbūt 
viens procents... Ar polārlāci, man liekas, nav pat viens pro-
cents. Tikai plinte glābj.

E.: Uzbrūk arī tā – ne no šā?
R.: Grizlijs nē, bet polārlācis – jā. Mums uzbruka. Viens uz-

bruka, un ļoti daudzi mūs bija ielenkuši. Nezinām, ko tie ar 
mums gribēja darīt. Sākām apšaudīt, tad tie gāja atpakaļ.

E.: Varbūt viņi jūsos redzēja labu maltīti?
R.: Es domāju – jā. Noteikti! Ja nav līdzi šaujamie, tur nav, 

ko darīt. Var jau runāt, ka dzīvnieki jāaizsargā, bet, ja esi nolē-
mis tur braukt... Viens ir ceļojumi. Citi tur strādā, – ģeologi vai 
tie, kuri uzstāda radiotorņus. Sanāk viņiem ar lāčiem darīšana. 
Ja nav ierocis līdzi, tad, domāju, tas cilvēks nav pie pilna prāta. 
Var demagoģēt, bet lācim viena funkcija. Polārlācim – paēst. 
Nekas cits to neinteresē.

E.: Vai tad ar zivīm nepietiek!
R.: Nevar lācis zivi noķert. Lācim tā ģenētiskā viltība, ka tas 

medī uz ledus. Tam vajag ledu. No ledus „makšķerē”, medī 
roņus vai ko citu. Var ķert zivis, kad paisums-bēgums. To arī 
dara. Tādēļ tā, ka tie ledi palikuši mazāk, lāči mazbiščiņ tur tā 

kā badā. Kad ierauga cilvēku... Nezinu, kā būtu, ja tie ieraudzītu 
tikai mūs – baltos, jo baltie cilvēki citādāk uzvedas. Mēs esam 
savā ziņā izglītoti un ļoti baidāmies no lāčiem. Galvenokārt 
braucam skatīties dabu. Mums ir maz tās specifi skās smakas, 
jo mēs nemedījam. Ja ceļojam ar eskimosiem, kuri ir mednie-
ku tauta, tad savādāk. Viņi medī, regulāri ir asinis, asins smaka. 
Lāči to ļoti labi saož un nāk uz šīm smakām, uz kādu nošautu 
roni vai ziemeļbriedi. Tie saož arī to, ka mēs vārām makaronus 
vai rīsus. Saož pa baigo gabalu. Biju pārsteigts, ka tur lāču ļoti 
daudz. Domāju, kā Aļaskā grizliji. Vari nobraukt nedēļu un griz-
liju neredzēsi, tad varbūt vienā dienā divus ieraugi. Kaut kā tā. 
Lācis tur ir, tevi ierauga un aizbēg. Tie pirmie divi polārlāči mūs 
ieraudzīja – aizskrēja. Tie bija pēdējie, kas skrēja, pārējie...

E.: No vienas puses interesanti paskatīties, bet nav vairs in-
teresanti, ja tas paliek bīstami un lācis sāk nākt tev virsū!

R.: Galīgi nav interesanti! No tāda viedokļa. Vienīgi atkal 
cita tēma un fi lozofi ja. Cilvēkiem tur bija vienalga – prasi, ku-
ram gribi. Jo, kad tur nokļūsti, esi panikā vai arī pieņem šos 
noteikumus. Mēs iepriekš bijām nolēmuši tur palikt 5-6 dienas. 
Tās bija ļoti garas dienas... Lāči varēja atnākt naktī, kad mēs 
gulējām, lai gan mums bija dežurants nomodā. Pirmo nakti 
mums laikam paveicās, jo, kā vēlāk izrādījās, trīs lāči turpat 
blakus bijuši.

E.: Pie mums zoodārzā zvēri būrī, bet jums būris uz turieni 
līdzi jāņem un pa nakti tajā iekšā jālien – lai tad šie nāk un 
brīnās, bet klāt netiek.

R.: Ekskursanti jau līdzīgā arī brauc lāčus skatīties. Ciematā pie 
Hudzonas līča, kur to balto lāču ļoti daudz. Viņi braukā ar tādu 
busu, īstenībā stikla būris uz riteņiem. Cilvēks no tā ārā nekāpj.

E.: Ceļojumu žurnālā lasīju, ka, kurā tur vietā – aizmirsu, ve-
dot tūristus bezmaz lauvu noglāstīt, bet pastāv noteikumi, kas jā-
ievēro. Tomēr... no plēsoņas... Vienā brīdī, un gatavs... Vai atkal 
vietējo atrakcijas – iebāž krokodilam galvu rīklē. Cik savu galvu 
laimīgi izvilkuši, bet gan kādam palikusi tā zobos. Un – zilonis! 
Uzliek tev gulošam kāju virsū. Bet ja uzkāpj tā dūšīgāk?!

R.: Par ziloņiem runājot. Ja tiem „saiet sviestā”, arī tiem 
apmācītajiem Indijā, ja sāk skriet, visu samīca. Savvaļā bars 
nones visu apmetni. Tomēr dzīvnieka instinkts. Man nesen at-
sūtīja visādas bildītes un klipus, kur dzīvo suņi ar polārlāčiem. 
Lāči ar suņiem draudzējas. To piemēru daudz. Paskatos, bet 
mani pārāk neieinteresē, jo tam neuzticos.

E.: Runājot par tavu fi lmu – ja kādam interese, kur to var 
iegādāties?

R.: Filmu tirgo Rīgā. Caur internetu var nopirkt, arī pie ma-
nis var dabūt. Ir viena tādā līmenī. Būs vēl, arī par Nahani.

E.: Paldies, Raimond! Paldies par stāstījumu un lai veicas 
arī turpmāk! 

Sarunājās Raimonds Dombrovskis ar Egilu Johansonu

Džordža upe Kanādā.
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Tautas klase (sievietēm)
S 50 grupā

Vīksne Anastasija Līgatne 1954 S50 01:01:31 1
S 35 grupā

Fūrmane Dace Valmiera 1971 S35 00:50:39 1
Druva-
Druvaskalne Iveta Cēsis 1967 S35 00:55:18 2

Šulce-
Grante Kristīne Rīga 1973 S35 00:55:25 3

S grupā
Veismane Vineta Smiltene 1976 S 00:49:52 1
Roze Inga Cēsis 1980 S 01:06:40 2
Markova Evija Lubāna 1975 S 01:13:44 3

SJ grupā
Petrovska Linda Drusti 1992 SJ 00:52:20 1
Žebere Sandra Rīga 1992 SJ 00:54:02 2
Fūrmane Madara Valmiera 1992 SJ 00:55:25 3

SM grupā
Āboliņa Aiga Drusti 1995 SM 00:58:30 1
Zēbolde Madara Drusti 1996 SM 01:14:20 2
Skoboļeva Kristiāna Drusti 1995 SM 01:14:21 3

Tautas klase (vīriešiem)
V 50 grupā
Ābelītis Arnis Cēsis 1956 V50 00:47:35 1
Grīnbergs Aivars Trikāta 1956 V50 00:48:32 2
Ķude Vilis Priekuļi 1944 V50 00:50:35 3

V 35 grupā
Petaks Normunds Cēsis 1965 V35 00:46:30 1
Nete Sandis Cēsis 1972 V35 00:46:32 2
Sinka Imants Rīga 1966 V35 00:47:39 3

V grupā 
Markss Toms Smiltene 1990 V 00:46:30 1
Zučiks Zigmārs Vecpiebalga 1980 V 00:46:30 2
Vanags Jānis Smiltene 1981 V 00:47:45 3

VJ grupā
Kauls Matīss Vecpiebalga 1992 VJ 00:46:45 1
Ozoliņš Selvijs Vecpiebalga 1993 VJ 00:47:39 2
Kļaviņš Sandijs Drusti 1993 VJ 00:51:42 3

VZ grupā
Ozols Sandris Vecpiebalga 1994 VZ 00:48:31 1
Petrovskis Pēteris Drusti 1994 VZ 00:48:40 2
Ogriņš Emīls Vecpiebalga 1994 VZ 00:50:39 3

Tautas klase absolūtā vērtējumā (sievietēm)
1. Vineta Veismane – Smiltene
2. Dace Fūrmane – Valmiera
3. Linda Petrovska - Drusti

Tautas klase absolūtā vērtējumā (vīriešiem)
1. Toms Markss – Smiltene
2. Zigmārs Zučiks – Vecpiebalga
3. Normunds Petaks – Cēsis

Velotūres „Pāri Piebalgas pakalniem” rezultāti
Sporta klase (sievietēm)
S 35 grupā

Ceplīte Dana 1968 Valmiera S35 2:45:00 1
S grupā

Actiņa Līga 1982 Cēsis S 2:50:27 1

Leite Gunita 1980 Rīga S 2:55:34 2
SJ grupā

Šmite Līga 1991 Sēļi SJ 2:28:20 1
Sporta klase (vīriešiem)
V 50 grupa

Puriņš Jānis 1950 Saulkrasti V50 2:09:39 1

Briedis Jānis 1951 Raiskums V50 2:09:40 2

Samuilovs Valerijs 1954 Rīga V50 2:12:39 3
V 35 grupa

Kulago Sergejs 1969 Rīga V35 1:57:23 1

Ceplītis Guntars 1969 Valmiera V35 1:57:35 2

Apse Agnis 1971 Smiltene V35 1:57:36 3
V grupa

Zīmelis Raivis 1976 Madona V 1:53:56 1
Eislers Ingus 1989 Smiltene V 1:57:22 2

Jakovels Gints 1982 Rīga V 1:57:24 3
VJ grupa

Tomsons Rihards 1991 Cēsis VJ 1:57:34 1

Serģis Kaspars 1992 Cēsis VJ 2:00:19 2

Skrūzmanis Daniels 1993 Līvāni VJ 2:15:16 3

Sporta klase absolūtā vērtējumā (sievietēm)
1. Līga Šmite – Sēļi
2.Dana Ceplīte – Valmiera
3. Līga Actiņa - Cēsis

Sporta klase absolūtā vērtējumā (vīriešiem)
1. Raivis Zīmelis – Madona
2. Ingus Eislers – Smiltene
3. Sergejs Kulago – Rīga
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13.septembrī, rudenīgi drēgnā dienā, norisinājās gadskārtē-
jā velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”, pēc skaita jau septītā. 
Laika apstākļi nekavēja uz starta stāties 188 riteņbraucējiem: 
53 – sporta klasē, 135 – tautas klasē. Sporta klasē distance 
– 63,1 km, tautas klasē – 24,8 km.

Pirms starta ar klusuma brīdi tika godināts bijušais, savā lai-
kā viens no labākajiem Latvijas riteņbraucējiem, vēlāk treneris 
Smiltenē un daudzkārtējs šo sacensību tiesnesis Jānis Akmen-
tiņš.

Velotūrē galvenokārt piedalījās riteņbraucēji no Vidzemes. 
Plašāk bija pārstāvēta Smiltene, Valmiera, Cēsis, arī Rīga, no 
pagastiem – Drusti, Vecpiebalga un, protams, Jaunpiebalga. 
Visu dalībnieku sarakstu un rezultātus „Avīze Piebaldzēniem” 
nepublicē – tas pieejams Jaunpiebalgas pagasta padomes inter-
neta mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Pateicoties rūpīgi pārdomātam darbam drošībai trasē, arī 
šoreiz sacensībās iztikām bez negadījumiem. Daži jaunākie 
riteņbraucēji gan bija nedaudz pārvērtējuši savas spējas, citus 
savukārt piemeklēja šim sporta veidam raksturīgās tehniskās 
ķibeles.

Velotūres sekmīgu norisi nodrošināja četrus desmitus lie-
la tiesnešu ar palīgiem, sekretariāta un dažādu citu dienestu 
darbība. Par ieinteresētību, atbalstu pasākuma sagatavošanā 
un vadībā paldies pagasta padomes priekšsēdētājam Laimim 
Šāvējam! Paldies par līdzdalību padomes darbiniekiem Guntai 
Vīksnai, Jurim Pīčam, Anitai Auziņai, Jānim Smilginam, kā 
arī Elitai Grašiņai, Agitai Galviņai, Aleksandram Trofi movam, 
Sarmītei Vlodarei, Valdim Gansonam, Kristapam Dravantam, 
Intam Skoboļevam, Aivaram Avenam, Eduardam Vīķelim, Ar-

    Riteņi ripo par spīti drēgnajam laikam

tim Beķerim, Vēsmai Johansonei, Zanei un Zigmundam Altha-
beriem, Jolantai Glāzerei, Indulim Caucim, Valdim Ķēniņam, 
Jānim Āboliņam, policijas darbiniekiem Ģirtam Fūrmanim un 
Igoram Petrovam, mediķēm Olgai Ivaņinai un Mārītei Krasov-
skai, daudzajiem tiesnešiem-ceļu uzraugiem, viņu palīgiem 
distancē un fi nišā!

Paldies par fi nansiālo atbalstu Cēsu rajona padomei un pado-
mes priekšsēdētājam Andrim Neimanim! Pateicos daudzajiem 
sponsoriem par plašo balvu klāstu! „Strazdu Gravai” (Uldim 
Gravam, Uģim Strazdiņam), kas arī šogad, tāpat kā visas ie-
priekšējās reizes, dāvāja sacensību galveno balvu – velosipē-
du! Lozēja „Strazdu Gravas” pārstāvis Artūrs Rutkis. Un tā nu 
braucamrīks kopā ar tā laimīgo vinnētāju Daini Eglīti šogad 
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aizceļo uz Aizkraukli. Paldies „Wenden Furniture” (Normun-
dam Brēmeram, Madarai Intenbergai), „Piebalgas alum” (Inā-
rai un Jānim Dūklaviem, Pēterim Micānam)! Paldies „Cēsu 
alum” (Evai Sietiņsonei-Zatlerei, Evitai Eriksonei) par aveņu 
garšas atspirdzinājumu sportistiem, kafejnīcai „Kāpnes” (Ma-
rutai un Vilim Līviņiem) par pusdienām tiesnešiem! Paldies 
veikalam „Ķencis” (Armandam Kalnupam) par šampanieti un 
veikalam „Sava puķe” (Līgai Jansonei) par ziediem uzvarē-
tājiem! Paldies Jānim Mozulim par žurnāla „Mans Īpašums” 
abonementiem un Jaunpiebalgas mākslas skolas pedagogiem 
Sandrai Strēlei, Zandai Liedskalniņai un darbu autoriem!

Galveno izlozes balvu ieguva Dainis Eglītis no 
Aizkraukles. Priecīgais jaunā velosipēda ieguvējs staroja 
un tūlīt draugiem zvanīja par veiksmi. Apsveicot Daini, 
viņš labrāt pastāstīja, ka šādos braucienos piedalās tikai 

otro reizi. Draugi iesaistījuši šajā sportā. Uz Jaunpiebalgu 
ierosinājis atbraukt Juris Pacēvičs. „Ikdienā gatavoju 

mēbeles,” saka Dainis Eglītis.

Vasara aizgājusi, velotūre aizripojusi. Gaidīsim nākamo!
Egils Johansons        

Piektdien, 1. augustā, noslēdzās konkursa „Sakoptākais 
Latvijas pagasts 2008” vērtēšana Vidzemē, kur kopvērtējumā 
par šā gada sakoptāko pagastu tika atzīts Gulbenes rajona Lizu-
ma pagasts (priekšsēdētājs Aldis Strads, tālrunis 64497648). 
Vidzemes vērtēšanas komisiju vada Rēzeknes rajona Nautrē-
nu pagasta padomes priekšsēdētāja Līvija Plavinska (tālrunis 
29468107). 

Līdz ar to konkursa vērtēšana ir noslēgusies visos reģionos, un 
otrdien, 5.augustā, pulksten 15.00 Latvijas Pašvaldību savienī-
bā notiks konkursa Rīcības komitejas sēde, kurā tiks apstiprināti 
noslēguma pasākumu datumi. Kurzemē par sakoptāko pagastu 
ir atzīta Talsu rajona Lauciene, Zemgalē – Jelgavas rajona Glū-
da, Pierīgā – Rīgas rajona Mālpils pagasts un Latgalē – Dau-
gavpils rajona Naujenes pagasts.

Vidzemē Lizuma pagasts ir uzvarējis sešās nominācijās: 
1) Pagasta attīstības iespējas (vērtē un apbalvo RAPLM); 2) 
Zemkopība un lauku vide (ZM, LLKC un LOSP); 3) Izglītība 
un sports (IZM); 4) Sociālais darbs pašvaldībā (LM); 5) Sa-
koptākā uzņēmējdarbības vide (EM) un 6) Par veselības aprū-
pes pieejamības nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem (Veselī-
bas ministrija).

Valkas rajona Palsmanes pagasts (priekšsēdētāja Tigna 
Podniece, tālrunis 64773554) ir uzvarējis četrās nominācijās: 
1) Ceļi un ielas (Satiksmes ministrija); 2) Bērnam un ģimenei 
draudzīgs pagasts (Bērnu un ģimenes lietu ministrija); 3) Stip-
ra pilsoniskā sabiedrība lauku apvidos (ĪUMSIL sekretariāts) 
un 4) E-pārvaldes ieviešana Latvijas pagastos (ĪUMEPL sek-
retariāts).

Valmieras rajona Naukšēnu pagasts (priekšsēdētājs Jānis 
Zuments, tālrunis 64268288) ir uzvarējis trīs nominācijās: 1) 

Konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts 2008” 
Vidzemē uzvar Lizums

Mežs un sabiedrība (ZM, Valsts meža dienests, a/s „Latvijas 
valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federācija); 2) Vi-
des aizsardzība (Vides ministrija) un 3) Civilā aizsardzība un 
ugunsdrošība pagastā (Iekšlietu ministrijas VUGD).

Cēsu rajona Raiskuma pagasts (priekšsēdētājs Hardijs 
Vents, tālrunis 64198224) ir uzvarējis nominācijā Dialoga 
meistari („Latvijas Avīze”, LPS žurnāls „Logs”, Eiropas Parla-
menta deputāts Ģirts Valdis Kristovskis) un Alūksnes rajona 
Jaunlaicenes pagasts (priekšsēdētāja Daiga Rēdele, tālrunis 
64381146) – nominācijā Kultūrvides veidošana pašvaldībā 
(Kultūras ministrija).

Līdz konkursa noslēguma pasākumiem vērtēšanas komisijas 
neizpauž īpašās balvas – Pagasta odziņas – ieguvējus. Šo balvu 
vērtēšanas komisija par interesantāko un savdabīgāko atšķirī-
bu no citiem pagastiem piešķirs kopīgi ar „Latvijas Avīzi” un 
Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. 

Šogad konkurss „Sakoptākais Latvijas pagasts” notiek jau 
14. reizi un tā devīze ir „Sakopts pagasts – dāvana Latvi-
jai!” Konkursa nolikumu skatiet šeit: http://www.lps.lv/p_
faili/cdfdd53c48Pielikums1_sakoptais_nolikums_2008.doc 

Konkursā tika aicinātas piedalīties visas pagastu un novadu, 
kuru teritorijā neietilpst pilsētas, pašvaldības. Konkurss no-
tiek divās kārtās: 1.kārta notiek rajonu mērogā, 2.kārta – katrā 
Latvijas plānošanas reģionā (Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, 
Latgales un Rīgas reģionā). Dalībai 2.kārtā nedrīkstēja izvirzīt 
2005., 2006. un 2007.gada 2.kārtas uzvarētājus.

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

tālrunis 29356019, e-pasts dace.zvirbule@lps.lv
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Irina Jermakova, Dr. biol
Ģenētiski modifi cēto organismu (ĢMO) bīstamību ir pierā-

dījuši dažādu valstu zinātnieki. To vērienīgā izplatība pasaulē 
var novest pie tā, ka daudzu sugu pārstāvji kļūs neauglīgi, pa-
lielināsies onkoloģisko saslimšanu daudzums, ģenētiskās krop-
lības un alerģiskās reakcijas, palielināsies cilvēku un dzīvnie-
ku mirstība, strauji samazināsies bioloģiskā daudzveidība un 
pasliktināsies apkārtējā vide. 
Ģenētiski modifi cēto organismu iegūšana ir saistīta ar sveša 

gēna ievadīšanu citu augu vai dzīvnieku DNS sastāvā ar mērķi 
izmainīt to īpašības. Rezultātā notiek jaunu gēnu pievienošana 
organisma genomam, t. i., aparātam, no kura ir atkarīga paša 
organisma un nākamo paaudžu uzbūve. ĢMO bīstamībai ir 
vairāki iemesli. 

Liela nozīme ir tam, kādi gēni tiek ievadīti genomā. Šajā 
procesā var notikt to mutācijas. Svešo gēnu darbības rezultātā 
var veidoties nezināmas indīgas olbaltumvielas, kas cilvēkam 
vai dzīvniekam izraisa toksikozes vai alerģiju. Turklāt augi var 
uzkrāt tos herbicīdus un pesticīdus, pret kuriem tie ir noturīgi, 
un kopā ar augiem mēs lietosim uzturā indīgas vielas. Īpaša 
uzmanība ir jāpievērš svešā gēna ievadīšanas veidiem. Lai ie-
vadītu gēnu, tiek izmantoti vīrusi, transpozoni vai plazmīdas 
(gredzenveida DNS), kas ir spējīgi iekļūt organisma šūnā un 
vēlāk izmantot šūnas resursus, lai radītu lielu skaitu savu ko-
piju, vai arī iekļūt šūnu genomā. Šobrīd visvairāk izplatīti ir 
divi gēnu ievadīšanas veidi. Pirmais – bioballistiskais lielga-
bals – šūnu apšaudīšana ar zelta vai volframa mikrodaļiņām ar 
uz tām uzklātiem gēniem. Šajā gadījumā nav zināms, kāds ir 
jauno gēnu daudzums un kādā šūnas genoma vietā tie iekļūs. 
Otrais – daudz izplatītāks un bīstamāks – gēnu ievadīšana ar 
audzējus veidojošo baktēriju plazmīdu palīdzību. Vācu zināt-
nieki ĢM barībā ievadītās plazmīdas atrada ne tikai pieaugušo 
dzīvnieku dažādu orgānu šūnās, bet arī embrijos un jaundzi-
mušos pelēnos. 

“Transgēno produktu” lietošanas lielo risku savos darbos uz-
sver daudzi zinātnieki. Tas norādīts arī “Pasaules zinātnieku 
paziņojumā” un 2000. gada atklātajā vēstulē visu valstu val-
dībām par ĢMO bīstamību, ko parakstīja 828 zinātnieki no 84 
pasaules valstīm, kā arī Anglijas un Vācijas zinātnieku sagata-
votajā apskatā. 

Par ĢMO neparedzamajām sekām vairākkārt ir izteicies arī 
Norvēģijas valdības zinātniskais padomnieks, profesors Terje 
Trāviks, kurš vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar gēnu inže-
nieriju. Viņš paziņoja, ka ĢM konstrukciju bīstamība ir lielāka 
nekā tā, ko rada ķīmiski savienojumi, jo tie ir pilnīgi “nepa-
zīstami” apkārtējai videi, tie nesadalās, tieši otrādi – šūnas tos 
pieņem un tajās tie var neierobežoti vairoties un mainīties. 

Cēlonis ģenētiskām kroplībām 
Vairāki zinātnieki uzskata, ka transgenācija ir paātrināta se-

lekcija. Taču ar selekcijas palīdzību var iegūt hibrīdus tikai no 
radniecīgiem organismiem, t. i., var sakrustot dažādu šķirņu 
kartupeļus, taču nav iespējams iegūt, piemēram, ābola un kar-
tupeļa vai tomāta un zivs hibrīdu. Dabā, izņemot retus gadī-
jumus, dažādu augu vai dzīvnieku klases pārstāvji savstarpēji 
nekrustojas. Ja tomēr tāda krustošanās ir notikusi, tad pēcnā-
cēji ir neauglīgi, kā, piemēram, mūlis (zirgēzelis), kas radīts, 
sakrustojot zirgu ar ēzeli. Arī lielākā daļa transgēno organismu 
ir neauglīgi. 

Kur mūs ved ģenētiskā modifi kācija?
Nopietnas negatīvas izmaiņas ir atklātas ne tikai pašos 

ĢMO, bet arī to dzīvo būtņu organismos, kuri šos produktus 
lieto uzturā. ĢMO aizstāvji apgalvo, ka svešie gēni pilnībā sa-
dalās dzīvnieka un cilvēka gremošanas traktā. Taču pēc Krie-
vijas ģenētiķu domām, “tas, ka organismi viens otru apēd, var 
būt horizontālās pārneses cēlonis, tā kā ir redzams, ka DNS 
netiek sagremots un atsevišķas molekulas no zarnu trakta var 
nokļūt šūnā un kodolā un pēc tam iekļūt hromosomas sastāvā” 
(V. A. Gvozdevs, “Regulācijas loma gēnu aktivitātē un genoma 
evolūcija”, 2004). 

Plazmīdas un ievadītie ĢM gēni tika atrasti dažādos dzīvnie-
ku un cilvēku orgānos, kuri pārtikā lietoja ĢMO. Īpaši svarīga 
nozīme ir R. Šūberta un līdzautoru pētījumiem 1998. gadā, kur 
svešo gēnu klātbūtne tika atklāta dažādos nedzimušu embri-
ju un jaundzimušo pelēnu orgānos (zarnu traktā, asinīs, sirdī, 
smadzenēs u. c). Autori ir izdarījuši secinājumus, ka kādas 
briesmas ĢMO var radīt ne tikai tiem, kas tos ēd, bet arī nāka-
majām paaudzēm, nav aptveramas. 

Pētījumu rezultātus slēpj
Eksperimentālie pētījumi parādīja patoloģiskas izmaiņas 

dzīvnieku orgānos un to pēcnācējos pēc tam, kad dzīvnieku ba-
rībai bija pievienoti dažādi ĢM produkti. Lielbritānijas zināt-
nieki pierādīja ĢM kartupeļu bīstamo ietekmi uz dzīvniekiem, 
itāliešu kolēģi to pašu veica ar ĢM soju, Austrālijas zinātnieki 
– ar ĢM zirņiem, franči – ar ĢM kukurūzu. Tika ziņots, ka la-
boratorijas dzīvnieku barībai pievienotā ĢM kukurūza izraisīja 
100% dzīvnieku mazuļu nāvi. Taču šie dati ļoti ātri tika noslēp-
ti. Galvenokārt tāpēc, ka uzņēmumiem, kas ražo šos produktus, 
nav izdevīga negatīvas informācijas izplatība par ĢMO. 

Mūsu veiktās elementārās pārbaudes rezultāti saistībā ar ĢM 
sojas ietekmi, kas ir izturīga pret herbicīdu “Roundup”, ar ko 
tika barotas laboratorijas žurkas, parādīja paaugstinātu pirmā 
mazuļu metiena mirstību, savukārt izdzīvojušie žurku mazuļi 
nebija pilnvērtīgi attīstījušies – bija notikušas patoloģiskas iz-
maiņas to orgānos un žurkas nespēja radīt nākamo paaudzi. Ja 
tas pats notiks ar cilvēkiem, pēc 20 gadiem iedzīvotāju skaits 
būs vairākkārt samazinājies un vēl pēc 20 gadiem cilvēki vis-
pār beigs pastāvēt. ĢMO negatīvi ietekmē ne vien cilvēkus, 
bet arī augus, dzīvniekus un labvēlīgās baktērijas (kuņģazarnu 
trakta, augsnes, pūšanas u. c. baktērijas), kas noved pie straujas 
to skaita samazināšanās un tam sekojošās izzušanas. 

Produkti, kuru sastāvā ir ĢMO, nes milzīgu peļņu to ražo-
tājiem. Iemesls tam, ka pētījumu rezultāti tiek noklusēti un 
pasniegti neobjektīvi, ir tāds, ka ĢMO un transgēno produktu 
nekaitīguma pārbaudes galvenokārt tiek veiktas par šo ražotāju 
līdzekļiem. Piemēram, avīzes “Times” pielikumā “Higher edu-
cation” publicēta informācija, ka 30% no 500 zinātniekiem, 
kuri strādā biotehnoloģiju jomā Lielbritānijā, paziņoja, ka pēc 
sponsoru pieprasījuma bijuši spiesti mainīt iegūtos datus. 17% 
no viņiem piekrita mainīt rezultātus, lai uzrādītu datus, kas bija 
izdevīgi pasūtītājam, 10% zinātnieku paziņoja, ka viņiem to 
“palūdza”, draudot ar tālāku līgumu slēgšanas pārtraukšanu, 
savukārt 3% paziņoja, ka bija spiesti veikt izmaiņas rezultātos, 
jo pretējā gadījumā viņi nebūtu varējuši atklāti publicēt savus 
darbus. 

Valsts ekoloģiskās ekspertīzes komisija Krievijā, kas nosaka 
ĢM kultūru nekaitīgumu un darbojas saskaņā ar Krievijas Fe-
derācijas likumu “Par ekoloģisko ekspertīzi”, atzina, ka nevie-
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na ĢM līnija, kurām tika veikta ekspertīze, nav nekaitīga. Šīs 
komisijas locekļi pārstāv trīs galvenās Krievijas akadēmijas 
– Krievijas Zinātņu akadēmiju, Krievijas Medicīnas zinātņu 
akadēmiju un Krievijas Lauksaimniecības akadēmiju. Pateico-
ties tam, Krievijā ĢM kultūru audzēšana ofi ciāli ir aizliegta, 
taču ne ĢM produktu imports. Krievijas Medicīnas zinātņu 
akadēmijas Pārtikas institūta veiktā pārbaude neatbilda ĢMO 
pārbaudes metodiskajiem norādījumiem, savukārt vairākos ga-
dījumos iegūtie dati pilnībā atšķīrās no secinājumiem. Piemē-
ram, kad uz žurkām tika izmēģinātas amerikāņu ĢM kartupeļu 
šķirnes ‘Russet Burbank’, dzīvniekiem tika novērotas nopiet-
nas morfoloģiskas izmaiņas aknās, nierēs un resnajā zarnā, he-
moglobīna samazināšanās, diurēzes pastiprināšanās, sirds ma-
sas un priekšdziedzera izmaiņas. Taču Pārtikas institūts ziņoja, 
ka “izpētītā kartupeļu šķirne var tikt izmantota cilvēku pārtikā, 
vienlaikus veicot tālākus epidemioloģiskos pētījumus”. 

Pasaulei ĢMO nav izdevīgi 
Kad lauksaimnieki pērk ĢM sēklas, viņi parakstās par to, ka 

nav tiesīgi dot sēklas pētījumu veikšanai. Ļoti bieži ĢM sēklas 
neizdīgst un sēklu neauglība ir novedusi pie pašnāvību skaita 
palielināšanās lauksaimnieku vidū Indijā, kuriem tika pārdo-
tas sajauktas sēklas (gan tradicionālās, gan ĢM). Saziedēšanās 
rezultātā normālie augi kļuva transgēni un neauglīgi. Savulaik 
lielākā ĢM kultūras ražojošā kompānija “Monsanto” paziņoja, 

ka pēc 10 – 15 gadiem visas sēklas uz planētas būs transgēnas. 
Cenšoties izsargāties no ĢM kultūrām, daudzas valstis ir ie-
viesušas ĢM produktu marķēšanu vai veido no ĢMO brīvas 
teritorijas. 

Nesen ES tika publicēts ziņojums “Kurš gūst labumu no ĢM 
produktiem? ĢM produktu globālās situācijas analīze 1996 
– 2006”, kurā teikts, ka transgēnās kultūras desmit gadu lai-
kā nav nesušas nekādu izdevīgumu – tās nav palielinājušas 
lauksaimnieku peļņu lielākajā daļā pasaules valstu, nav uzla-
bojušas produktu patēriņa kvalitāti un nevienu nav izglābušas 
no bada. ĢM kultūru izmantošana ir tikai palielinājusi, nevis 
samazinājusi herbicīdu un pesticīdu pielietojumu pretēji tam, 
kā bija solījušas biotehnoloģiju korporācijas. Tās nav devušas 
nekādu labumu apkārtējai videi, tieši otrādi – tās ir atstājušas 
krasi negatīvu ietekmi uz dabu, izraisot bioloģiskās daudzvei-
dības samazināšanos. 

Interesanti, ka vairāki štati ASV – valstī, kura ir līderis ĢM 
kultūru ražošanā, – ir sākuši pretoties ĢM kultūru audzēšanai 
un ĢM sēklu izplatīšanai. Starp tiem ir arī Misūri štats, kurā 
atrodas galvenais biotehnoloģiju giganta “Monsanto” birojs. 
Aktīva pretošanās ASV ir sākusies arī valdības līmenī. ASV 
Lauksaimniecības ministrija aizliedza audzēt ģenētiski modi-
fi cētās rīsu šķirnes.

Vairākkārt dzirdēti gadījumi, ka suņi glābj bērnus, ka kaķi sil-
da muguru. Nez ko par to domā mūsu līdzcilvēki? Portālā drau-
giem.lv šo jautājumu uzdevu vairākiem. Lūk, ko viņi atbildēja.

Vija L. Domāju, ka jā, (kaķi, dēles utt), suņi jau arī salaiza 
brūces, un tad vēl nervu nomierināšanai zivtiņas...

Rūta K. Tas gan atkarīgs, vai dzīvniekam būs cilvēciski ap-
stākļi, lai dzīvnieks netiek tikai izmantots.

Agita K. Es varu pastāstīt no personiskās pieredzes:
Mums bija kaķene. Parasta kaķenīte laukos. Un gadījumos, 

kad man, piemēram, bija uztraukums, stress vai dusmas, paņe-
mot minku klēpī un glaudot, viņa sāka murrāt un pieglaudās, 
un pilnīgi varēja just, ka NOMIERINA!!! Nopietni - emocio-
nālais stāvoklis uzlabojās. Bet tas noteikti darbojas tikai tad, 
ja kaķis ir PAŠU, ne svešs kaķis, kurš it kā ir iepazinis savu 
saimnieku, tāpēc viņu pazīst tā – ārstē (vismaz emocionāli).

Irina J. Es nezinu, vai palīdz uzlabot veselību,bet pozitīvas 
emocijas dod noteikti.Dzīvnieki nedara pāri tiem, kurus mīl, 
un ir uzticīgi, vismaz mans mazais sunītis tāds ir.

Agita R. Es par visiem 100% šo teoriju atzīstu..! Tas tiešām 
palīdz!

Reizēm, kad cilvēks ir nomākts, zvēriņi paši līp klāt, un pēc 
tam, kad esi ar viņu parunājies, ir jau pavisam viegli!

Olga A. Domāju, ka jā! Tie paši zirgi. Arī suņi.
Raitis Ā. Nav man tādas personiskas pieredzes! Bet nenolie-

dzu, ka dažam labam stresainam cilvēciņam varētu palīdzēt mā-
jās gaidošs murrātājs. Un tad vēl ir tādi mīļi dzīvnieciņi kā dēles, 
kas arī atsevišķu slimību gadījumā palīdzot atgūt veselību.

Inita K  Es domāju, ka jā - emocionāli. Dzīvnieks saimnieku 
mīl bez nosacījumiem, klusi un uzticīgi. Ja cilvēks jūt, ka ir kāds, 
par ko viņam ir jārūpējas, tad noteikti viņš ātrāk izveseļosies.

Jolanta E. Es domāju, ka palīdz - un pat ļoti tie - ko cilvēks 
ir iemīlējis... Agrāk neticēju nekādiem nostāstiem, ka dzīvnie-
ki, piem., kaķis, kas skaitās gandrīz kā ģimenes loceklis, va-
rētu būt mājas neserfi cēts dakteris, jo, kad man pašai pirms 3 

Vai dzīvnieks var palīdzēt cilvēkam veselības 
uzlabošanā?

gadiem mājās bija kaķis, viņš pārāk aizdomīgi bieži līda virsū 
uz kakla, tad es nesapratu neko, tikai nodomāju: „Minka lien 
pie manis sildīties.” Izrādās, ka tās bija lielākās muļkības, pēc 
kāda laika ārsts noteica vairogdziedzera vainu? Es patiešām 
ticu šai versijai...

Jana G. Ir dzirdēts, ka palīdz! Kaķi ļoti jūt cilvēka noskaņo-
jumu. Par zirgiem taču arī ir dzirdēts, ka palīdz ārstēt kustību 
traucējumus. Un mūsu labākais draugs suns?Atliek tik paska-
tīties uz viņa draudzīgajām acīm, lai oma uzreiz uzlabotos un 
sejā parādītos smaids ... 

Dzintra R. Noteikti var, un tas ir praksē pierādīts jau sen. 

Varbūt savā pieredzē vēlies dalīties arī Tu? Raksti!
V.Johansone

Latvijas Alus darītāju savienības interneta aptaujas rezultā-
ti par populārākajām alus šķirnēm. TOP 10:

Tērvetes – 27,3%
Piebalgas – 25,25
Aldaris – 12,1%
Lāčplēša – 11,3 5
Bauskas – 5,3%
Lido – 4,8%
Cēsu – 4,25%
Lodiņa – 3%
Užavas – 2,9%
Līvu – 1,1%

Interesanti fakti
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   Ar dziesmu par Vecpiebalgas ūdensrozēm un moto „Pie-
balga, uz priekšu !” šogad trīs Piebalgas muižas ar četriem 
pulkiem (Taurene, Dzērbene, Cirsti) piedalījās 6. Vislatvijas 
Muižnieku turnīrā, kas notika 18.augustā Varakļānu muižā. 
Latvijas Piļu un muižu asociācija šo pasākumu rīko ik gadu. 
Muižnieku turnīrā piedalījās 14 muižas un kopējais dalībnieku 
skaits bija krietni vairāk pāri simtam.

Piebalga var lepoties, jo jau otro gadu Cirstu muižas pulki iz-
cīna turnīrā pārliecinošu uzvaru (pagājušo gadu uzvarēja Cirs-
tu 1.pulks, šogad -2.pulks). Šā gada uzvarētāja balva – Lielais 
kristāla kauss – pilns ar lielisku Muižas vīnu, kas tika nobau-
dīts saieta vietā.

Piebalga uzvarēja daudzos pārbaudījumos. 2.vieta Nēķena 
muižai (Taurene) ratu vilkšanā, Kristapam Saliņam – indivi-
duālajā startā, Dainai Šmitei un Igoram Šmitam (Dzērbene) 
godalgas šķēpa mešanā un bluķa velšanā, kā arī pārliecinoši 
Maijai Miķelsonei (Cirsti) 4 godalgas, Ievai Miķelsonei (Cirs-
ti) -1 godalga, Alisei Griķei (Cirsti)-1 godalga, Imantam Stū-
rītim (Cirsti) 3 godalgas. Kopā Cirstiem minētās godalgas tika 
iegūtas  šādās disciplīnās – aklā orientēšanā, šautriņu mešanā, 
šaušanā ar pneimatisko šauteni, upes pārvarēšanā, bluķa velša-
nā un zābaka mešanā.

Tautai ir jāzina savi varoņi: turnīra pulka uzvarētāji koman-

Muižnieki ik gadu kādā pirmdienā mērojas spēkiem
du vērtējumā - Cirstu muižas 2.pulks- Maija Miķelsone, Māris 
Miķelsons, Imants Stūrītis, Kristaps Kravcovs (Kriksis), An-
dris Jermecāns. 

Lai mērotos ar spēkiem nākamgad Vilces muižā, Bīriņi (Bī-
riņu pils) savā pulkā aicinās savus labākos spēkavīrus, citi mui-
žas valdītāji ziedos līdzekļus muižas spēku treniņiem. Ir mests 
izaicinājums! Kaut ko līdzīgu solījās arī Vilce, Apriķi,Cesvaine, 
Jērcēni.   
Ļoti ceru, ka nākamgad Cēsu rajona pārstāvniecība 7. Muiž-

nieku pulku spēlēs Vilces muižā (Zemgalē) tiks kuplināta ar 
Veselavas, Ungurmuižas, Cēsu pils, Šeremetjeva (Inešu) un 
Kārļa muižas pulkiem. Laiks pievienoties Jaunpiebalgai (piez. 
attiecinu Laimim Šāvējam) ar grāfa Šeremetjeva medību pils 
apsaimniekotāju pulku, lai Piebalga visā varenībā no Slātavas 
līdz Čangalienai spīdētu muižu ļaužu pulkā.

Iesaku visiem vēl šogad aizbraukt uz Varakļānu muižu (Ma-
donas rajons). Borhu dzimtas īpašums ar lielisko parku un 
mīlestības akmeni dāvās neaizmirstamas sajūtas vēl šā gada 
rudens pusē.

Ar patiesu cieņu saviem un Piebalgas pulkiem
Sanita Griķe,

Cirstu muižas līdzīpašniece

Ja mums nebūtu Ķenča ar dāvanu kulītēm un 
lūgsnām, tad diezin vai 26.augustā pēkšņi uzrastos 
saulīte un rajona pašvaldību sporta pasākums nori-
tētu bez lietus pilītes “Lielkrūzēs”. 

Pašvaldību sporta diena

Uzmetīs, neuzmetīs…

Zosēnieši ir gatavi jebkuram uzdevumam.

Ķencis ir nolūdzies, sacensības 
var sākties.

Saimniece Valentīna ir 
norūpējusies, ka tikai visiem 

būtu labi.

Pāri jātiek.
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17 pašvaldības (arī mūsējā) sacentās Jāņa Mičuļa sagatavo-
tajā uzdevumu trasē. Toties tiesnešu “smago slogu” uzņēmās 
un visas dienas garumā pildīja mūsējie – Gansons Valdis, Judī-
te un Pēteris Beķeri, Artūrs Razguļājevs, Inese un Kitija Dze-
nes, Liene, Ieva, Andris, Aldis Lorenči, Jolanta Glāzere, Guna 
Leimane, Ilze un Līna Stoleres, Anna Petkēviča, Pēteris Ķīķe-
ris, Irīna Jurkevica un darba netrūka māsiņai Olgai Ivaņinai, 
pie rezultātu apkopošanas savu roku pielika Ingūna Krūmiņa. 
“Ķelmēni’’ katru komandu spēcināja ar rudzu maizi. Paldies 
visiem par sadarbību! 

Sarmīte Vlodare

Lustes, krēslai iestājoties.

* Pateicamies par komponista J. Karlsona autorkoncerta or-
ganizēšanu:

- Jaunpiebalgas pagasta padomei,
- Jaunpiebalgas kultūras namam,
- komponistam J. Karlsonam,
- organizācijai „Latvijas Koncertam”,
- izstāžu namam par ekspozīciju, veltītu tēlniekam K. Zā-

lem,
- visiem draudzes locekļiem par atbalstu pasākuma sagata-

vošanā.

* Pateicamies par koncertu „Vakara miers”, ievadot svecīšu 
vakaru:

- ērģelniecei Vitai Kalnciemai,
- vijolniecei Madarai Jaunģietei,
- čellistei Maijai Prēdelei,
- trompetistam Jānim Auziņam,
- draudzes diakonei Tamārai Gončoronokai,
- visiem jaunpiebaldzēniem, kuri ziedoja Jaunpiebalgas baz-

nīcai un ērģeļu remontam.
* Pateicamies:
• „ROTARY” klubam par dāvanu svētdienas skolas bēr-

niem,
•  A. Petrovskai par ērģeļu remonta projekta sagatavošanu 

un realizāciju,
• diakonei T. Gončoronokai par sociālā atbalsta darba veik-

šanu,
• „Savai puķei”par ziedotajiem ziediem,
• ziedojumiem ērģeļu remontam,
• par kalpošanu personīgi I. Pelēcei, E. Kļaveniecei, R. Kau-

piņai, A. Kļaviņai, I. Iekļavai,
• J. Pīčam par baznīcas bukleta salikšanu un noformēšanu,
• L. Upmalei un visam Jaunpiebalgas sākuma skolas kolek-

tīvam par sadarbību diakonijas nometnes organizēšanā un baz-
nīcas apkārtnes sakopšanā.

Jaunpiebalgas ev. lut. 
Svētā Toma draudzes 

pateicības

• 21.09. sāk darboties Svētdienas skola katru svētdienu 
pl.11.00.

• 04.10. Rudens koncerts, veltīts Em. Dārziņam, pl. 17.00.
• 05.10. Pļaujas svētku dievkalpojums pl. 11.00.
• 16.10. Laicīgās un liturģiskās mūzikas koncerts plkst.18.00 

Dziedātāja Endija Rezgale un ērģelnieks Aivars Kalējs. 
•  1. 11 Grāmatas „Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīca un mā-

cītāji” atvēršanas svētki. 
• 16.11. Latvijas 90 gadu jubilejai veltīts dievkalpojums pl. 

11.00.
• 23.11. Mirušo piemiņas dievkalpojums pl.11.00.
• 30.11. Pirmais Advents:
 – sākas komfermandu mācības,
 – ieskaņas kncerts,
 – Adventa tirdziņš.
• 07.12. Otrais Advents.
• 14.12. Trešais Advents.
• 21.12. Ceturtais Advents – draudzes eglīte.
• 24.12. Ziemassvētku dievkalpojums pl. 18.00.

Laipni lūgti apmeklēt 
dievkalpojumus un koncertus baznīcā!

Pasākumi Jaunpiebalgas 
Svētā Toma

baznīcā un draudzē
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Zemniekiem

 No 1. septembra sākas projektu pieņemšana LAP akti-
vitātei „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizē-
šana”.

Ar noteikumiem var iepazīties laikraksta „Latvijas Vēst-
nesis” 29. augusta numurā (M.K. not. nr.668.) vai interneta 
lauku atbalsta dienesta mājas lapā – www.lad.lv

 ZM ir izstrādājusi noteikumu projektu lauku attīstības 
plāna pasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”. 

Pēc preses informācijas ziņām, tiek plānots atbalstīt 868 
jaunos lauksaimniekus. Paredzēts, ka no atbalstu saņēmuša-
jām saimniecībām vismaz 200 saimniecību būs bioloģiskās 
produkcijas ražotāji.

Diemžēl pieteikšanās vēl nav izsludināta. Noteikumu pro-
jekts stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas valdībā un publicēša-
nas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

BJTS „Saule” (bērnu jauniešu talantu studija) jaunajā se-
zonā, kura sāksies 1. oktobrī, aicina apmeklēt jau tradicionā-
lās nodarbības – vokālās sarīkojumu dejas un ģitārspēli, kā 
arī atklātās nodarbības paraugdemonstrējumus, kas notiks jau 
minētajās interešu grupās 1 reizi mēnesī profesionāļu vadībā. 
Piemēram, 24. oktobrī ieplānota sarīkojumu deju nodarbība, 
kurā sporta deju trenere un dejotāja Ieva Kemlere (Rīga) de-
monstrēs un mācīs dejot salsu. Novembrī ģitārspēles nodar-
bību vadīs un koncertu sniegs Andris Grīnbergs (Rīga). Mazo 
modeļu skolu mēģinās atklāt modele Oksana Kuļikova (Rīga) 
un vēl šis tas… Studijas nodarbības notiek 1 līdz 2 reizes nedē-
ļā bez īpaša vecuma ierobežojuma. Pirmdienas vakars atvēlēts 
jauniešu un pieaugušo deju nodarbībai (valsis, fokstrots, tango 
u.c.). Laipni lūgti vidusskolēni, vecāki, kaimiņi un radi! Šogad 
dejosim zālē blakus bijušajam dakteres Brantes kabinetam. Tā-
pat aicinu nākt pie manis un pieteikties, piemēram, jaunajam 
komponistam, jaunajam pasākumu vadītājam, dzejniekam, es-
trādes deju dejotājam, žonglētājam u. tml. Jums tiks dota ie-
spēja izpausties reālajā dzīvē.

Ar jauniem mērķiem un apņemšanos jaunā kvalitātē strādās 
„Saules” pagājušās studijas dejotāji – gan vismazākie (bērnu-
dārza audzēkņi), gan sākumskolas skolēni. Viņi trenēsies kā 
sporta deju dejotāji un mēģinās spēkoties sacensībās ar citiem 
Latvijas dejotājiem. Paldies dejotāju vecākiem par fi nansiālo 
un morālo atbalstu arī turpmākajā darbā!

Pieteikties līdz septembra pēdējai svētdienai (28.09.), 
zvanot man – 26316867, 64162228.

Maksa par vienu nodarbību, sākot no Ls 3,50 (visjaunākai 
vecuma grupai). Atlaides vienas ģimenes locekļiem.

Vēlaties lietderīgi aizpildīt brīvo laiku, kaut ko iemācīties, 
piedalīties konkursos, dziedāt solo? Laipni lūgti studijā!

Jūs vienmēr gaidīs un uzklausīs BJTS „Saule” vadītāja 
Dzintra Rozentāle

P.S.Lasiet reklāmu uz ziņojumu dēļiem!

 Līdz 2. oktobrim jāpiesakās agrovides pasākumam 
„Erozijas ierobežošana”. Lūdzu, neaizmirstiet to izdarīt, jo, 
pārtraucot saistības, jūs ne vien nesaņemsiet kārtējā gada 
maksājumus, bet būs jāatmaksā visi iepriekšējo gadu maksā-
jumi.

(Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
darbinieki telefoniski informēja, ka šogad pēc iesniegumu 
veidlapām jābrauc atbalsta pieteicējiem personīgi, to vairs 
nevarēs izdarīt lauksaimniecības konsultants, taču iesniegu-
mu varēs uz vietas, lauksaimniecības pārvaldē, izpildīt, kā 
arī tūlīt iesniegt.)

 Ceru, ka būsiet sekmīgi beiguši rudens darbus un varē-
sim atsākt ikmēneša informatīvās dienas. Pirmā infodiena 
varētu būt piektdiena, 31.oktobris. Gaidīšu.

Raženu rudeni vēlot, lauksaimniecības darba organizatore 
Maija (m.t. 29131170)

Sveicināti rudenī!

 Labdien, zemnieki!

Tautas nobalsošana 
2008.gada 2.augustā par grozījumiem 

Latvijas Republikas Satversmē

Jaunpiebalgas pagasta vēlēšanu iecirknis Nr.373
Izraksts no balsu skaitīšanas protokola:

 Balsotāju kopskaits .....769
 Balsošanas zīmju skaits ar atbildi “PAR”..... 754
 Balsošanas zīmju skaits ar atbildi “PRET” .....15

Tautas nobalsošana 
2008.gada 23.augustā par grozījumiem 

likumā “Par valsts pensijām”

Jaunpiebalgas pagasta vēlēšanu iecirknis Nr.373
Izraksts no balsu skaitīšanas protokola:

 Balsotāju kopskaits .....425
 Balsošanas zīmju skaits ar atbildi “PAR”..... 409
 Balsošanas zīmju skaits ar atbildi “PRET” .....16
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Katru rītu palaist no sevis putnus,
atļaut, lai iet
un piekrāso dienu pēc iespējas
gaišākos toņos.
 katru vakaru sagaidīt atpakaļ
 tieši tik putnu,
 cik vajag…
  M.Laukmane
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Mārīte Apsīte 25.10.1943. Raiņa iela 22

Ojārs Inka 06.10.1943. Dārza iela 7
Daila Edīte Zane Strujeviča 08.10.1943. Gaujas iela 27A-1

70

Inta Kalniņa 25.10.1938. Kalna Seviķi
Kārlis Krūmiņš 07.10.1938. Roci

Viktors Piskurskis 24.10.1938. Meža iela 1
Skaidrīte Rukmane 19.10.1938. Dārza Krūzes

Sergejs Volkovs 26.10.1938. Raiņa iela 8-2

75

Roberts Ābelnieks 22.10.1933. Loka iela 7
Eleonora Ķikute 01.10.1933. Grantskalni
Imants Pelēcis 23.10.1933. Stacijas iela 9-4

Maiga Teikmane 02.10.1933. Gaujas iela 33-6
80 Biruta  Marta Vandere 01.10.1928. Emīla Dārziņa iela 12
85 Jāzeps Sparāns 09.10.1923. Lielcebuļi

Sirsnīgi sveicam oktobra jubilārus!

 Jau sesto gadu, un šoreiz Vecpiebalgā, Alauksta krastā au-
gustā izskanējis mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā!”. 

 Paldies dalībniekiem! Mūzikas grupām „Oranžās brīvdie-
nas”, „Apvedceļš”, „Pamatinstinkts”, „Kājgrieži”, „Device”, 
čigānu ansamblim „Dzheski Gloss”, Andrim Vilderam un stu-
dijas „Saule” dziedātājām, Sandrai Rakauskai ar šova grupu 
no Vecpiebalgas vidusskolas, Inesei Stupelei un Cēsu 1.pa-
matskolas ansamblim ar vadītāju Edvīnu Loginu, Akelai un 
meiteņu kvartetam „Skabarga”, dziedātājai Endijai Rezgalei 
un mūziķim Aivaram Kalējam, solistiem Olgai Rajeckai un 
Uģim Rozem, Ivo Fominam, Jenny May, Emi, Mikam Duku-
ram, Jurim Čapliginam, Lienei Zostiņai un Edijam Šnipkem, 
Jānim Tamulim, Martai Kukarānei, Markusam Rivam, dejotā-
jām no vēderdeju studijas „Haidar”, Sandrai Sharmai un San-
tai Avreicevičai no eksotisko deju studijas „Mantigra”. Paldies 
programmas vadītājam Sandrim Rakauskim un šajā pat sakarā 
vēlreiz arī Lienei Zostiņai un Jānim Tamulim (Rūdim)!

Kopīgā sadarbībā ar Alauksta estrādes saimnieku Aivaru 
Avenu, mūzikas grupu menedžeri Mārtiņu Matisonu izdevās 

Mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā” 
izskanējis – uz tikšanos nākamajā!

Sveicam!

šo pasākumu sarīkot. Paldies par ieinteresētību Kristīnei Šķer-
bergai, daudzajiem palīgiem, kuri pielika roku festivāla saga-
tavošanā, gan nodrošināja tā norisi! Pateicos par izturību un 
atbildību puķu meitenēm!

Liels paldies sponsoriem un draugiem – „Aldarim”, „Lau-
ku sētai”, „Rīgas Miesniekam”, Jelgavas gaļas kombinātam, 
„Rankas pienam”, restorānam „Mauricius”, veikalam „Ķīzer-
kalns”, zemnieku saimniecībai „Vecļūdiņi”, Limpopo atrakci-
jām, Ilzei un Aivaram Ontužāniem, Antonam Kuzmanam, Ai-
varam Radziņam, Zanei un Zigmundam Althaberiem, Inetai un 
Valdim Baložiem, Vēsmai Johansonei, kuri rīkotājus atbalstīja 
gan fi nansiāli, gan palīdzēja godam uzņemt daudzos festivāla 
dalībniekus!

Vislielākais paldies skatītājiem, kuri bijāt klāt šajā notikumā 
un, neskatoties uz tehnisku likstu dēļ kavētu sākumu, izturējāt 
ilgo mūzikas, dziesmu, deju maratonu līdz pat rīta gaismai! 
Priecāšos jūs visus Alauksta krastā redzēt arī nākamgad, ja 
vien pašiem būs vēlme klausīties, skatīties, līdzi priecāties.  

                                                                                                
     Egils Johansons


