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   Nr. 10 (131) 2008. gada novembris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

Decembris
Svētku dienas
24.decembris – 
 Ziemassvētku vakars
25.decembris – 
 Pirmie Ziemassvētki
26.decembris – 
 Otrie Ziemassvētki
31.decembris – 
	 Vecgada	diena
Atceres diena
7.decembris – Pret latviešu tautu vēr-

stā totalitārā komunistiskā režīma ge-
nocīda upuru 
piemiņas diena
Eiropas kalendārā vēl
30.novembris –	1.	Advente
1.decembris – Rumānijas valsts svētki
3.decembris – Eiropas diena cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām
4.decembris – Totalitārā komunisma 

upuru piemiņas diena
6.decembris – Somijas valsts svētki
7.decembris	–	2.	Advente
14.decembris	–	3.	Advente
21.decembris	–	4.	Advente

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

Dzimusi 
Ieva Zariņa.

 Apsveicam vecākus!

Tautas balsojuma „10 Jaunpiebalgas personības” laureāti: Emīls 
Dārziņš, Kārlis Miesnieks, Otto Vāliņš, Dzidra Kuzmane, Laimis Šāvējs, 
Jānis Dūklavs, Vēsma Johansone, Ulla Logina, Tālavs Jundzis, Lāsma 
Skutāne.

Katra diena nāk ar agru rītu. Lai katra diena  nāk ar lielāku gais-
mu, lai var ieraudzīt ko jaunu, satikt, pasmaidīt un atkal no jauna 

izdarīt!
Latvijas bioloģisko lauksaimnieku asociācijas organizētā konkur-

sa „Zaļā pēda” noslēgumā Lauksaimniecības universitātē Jelgavā 
2 nominācijās – „Straujāk augošais uzņēmums” (atzinību) un „Veik-
smīgākā sadarbība bioloģisko produktu ceļā uz tirgu”(veicināšanas 

balvu) ieguva Jaunpiebalgas kooperatīvs „Izvēlies Piebalgu”. 
Apsveicam!

Apsveikums jaunpiebaldzēniem 
Latvijas proklamēšanas 90. gadadienā
Tauta un zeme ir valsts. Mēs to saucam arī par Tēvzemi. Mūsu 

Tēvzemei ir sava krāsa, katram cilvēkam, kas dzīvo tajā, ir savs 
raksturs, sava darba mīlestība. Cilvēks mūsu sabiedrībā ir lielākā 
vērtība. 

Mainās laikmeti, katrā no tiem bija saimnieciskie un politiski stei-
dzamie  uzdevumi, kuri prasīja no cilvēkiem drosmi, enerģiju un iz-
turību. Šodien novēlu katram darboties savu iespēju robežās, tā vei-
dojot labāku savu, bērnu un mazbērnu nākotni!

Lai Jums priecīgi svētki un veiksmīgas darbdienas!
Laimis Šāvējs, Jaunpiebalgas 

pagasta padomes priekšsēdētājs 

* Latvijai – 90
* Skolēnu veltes Latvijai
* Dzidras Kuzmanes atmiņas
* Skolas ziņas

Makšķerniekiem 
decembrī

Dienas, kad ķeras labi – 
2.,3.,4.,5.,11.,19.,20.,21.,22.,23.,31.
Dienas, kad ķeras ļoti labi – 
1.,12.,13.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.
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REDAKCIJAS SLEJA

Ja evaņģēlists Jānis saka, ka pasaules iesākumā bija 
Vārds, kas tad ir ikvienas valsts dzimšanas procesa iesā-
kumā?! Tā, domājams, ir nacionālā pašapziņa. Un es te 
domāju arī laiku pirms 90 gadiem Latvijā. 

Latviešu literārās valodas vārdnīca pašapziņu definē kā 
cilvēka „pārliecību par savām spējām, savu vērtību”. 

Pašreizējā laikmeta gars pasaulē ļoti uzsver individuā-
lismu, tas ir, katra atsevišķa cilvēka brīvību, neatkarību, 
tiesības. 

„Atsakņošanās ir cilvēku sabiedrības pati bīstamākā 
kaite. Kas ir atsakņojies, atsakņo. Iesakņošanās varbūt ir 
cilvēka dvēseles svarīgākā un visvairāk pieprasītā nepie-
ciešamība,” raksta Simone Veila. Un skaidrs ir viens, ka 
vēl aizvien, arī sagaidot mūsu valsts 90.dzimšanas dienu, 
būtiski svarīga loma skolā un mājās, uz ielas un veikalā, 
baznīcā un diskotēkā ir nacionāli patriotiskajai pašapziņai 
un tās audzināšanai. Tas ir viens no sirds audzināšanas 
komponentiem, ko iepazinām ar gudru skolotāju ziņu savā 
laikā, bet ko mūsu bērni tagad var just un iegūt, nebaido-
ties un droši sakot savas domas. 

Vai Latvijas pašreizējās grūtības nav drīzāk izskaidroja-
mas ar cilvēku ļaunumu nekā ar cilvēku nezināšanu? Vai 
labuma trūkums nerada vairāk problēmu par gudrības trū-
kumu? Jā, caurmēra atsevišķais cilvēks un arī visa pasaule 
ir kļuvusi daudz gudrāka, bet vai arī labāka? Labā cilvē-
ka audzināšanā jāietilpst arī nacionālajai audzināšanai, jo 
nacionālā audzināšana lielā mērā ir sirds audzināšana, ar 
Latvijas vēstures faktu iekalšanu galvā vien nav līdzēts. 
Nacionālās pašapziņas izteiksmes līdzekļi gan padomju 
laikā, gan Atmodas laikā un arī mūsdienās varēja  būt un 
ir citādāki, ja vien ir pati pašapziņa. Tā kā caur masu me-
dijiem pasaules – it īpaši lielo un vadošo tautu – gaume 
ietekmē arī mazās Latvijas jaunatni, nacionālā audzināša-
na nebūt nav vienkārša. Droši vien jāvairās no jebkādas 
uztiepšanas, jo ar to nereti panāk nevis gribēto, bet pretējo, 
kā arī jāvairās no domas, ka mīlestībai uz savu valsti var 
būt ierobežots izteiksmes līdzekļu skaits un ka īstie pierā-
dījumi var būt tikai tie, kas bija laikā „kad mēs augām...”.

„Daba vienmēr krāsas maina,
  Kodols paliek nemainīgs.” (Rainis.)
Liela ietekme uz jauno paaudzi līdzās sadzīvei un skolai 

taču ir māmiņas un tēta, skolotāja un jebkura līdzcilvēka 
personības izstrāvojumam un atsevišķiem izteicieniem, 
un, protams, rīcībai, kas mazā cilvēka dzīves gaitās iet 
līdzās. Mūsu mazajai tautai nacionālā pašapziņa tās po-
zitīvajā, ne pārspīlētajā formā ir tautas izdzīvošanas un 
Latvijas tālākās eksistences jautājums. Uz argumentu, ka 
nacionālās pašapziņas tēma mūsdienās vairs nav modes 
lieta, vislabāk varētu atbildēt ar pazīstamo pirmās Tautas 
atmodas dzejnieka Andreja Pumpura pantu:

„Šo domāja, to domāja,
Sveši ļaudis daudz domāja. 
Ko domāja sveši ļaudis,
To tu līdzi nedomā.
Tev jādomā: tauta zied,
Ja tā tēvu dziesmu dzied.”

Ar cieņu – Zane Althabere	

Pagasta padomē

2008. gada 13. oktobrī pagasta padomes sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta Saistošo noteikumu Nr. 

14 projektu “Grozījumi 2008.gada 11. februāra saistošajos no-
teikumos Nr.2 “Jaunpiebalgas pagasta padomes pamatbudžetu 
un speciālo  budžetu 2008. gadam””. (Ar Saistošiem noteiku-
miem var iepazīties pagasta padomē katru darbdienu no plkst. 
9.00  līdz 17.00).

2. Piešķirt līdzfinansējumu Jaunpiebalgas Romas katoļu 
draudzes baznīcas jumta remontam līdz 1000,00 (viens tūksto-
tis lati 00 santīmi) Ls bez PVN pēc piestādītā rēķina saskaņā ar 
noslēgto Līgumu un tāmi.

3. Anulēt ziņas par J. R. deklarēto dzīvesvietu adresē: “Lejas 
Jēci”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādīt –zudis tiesiskais pamats.

4. Anulēt ziņas par I. R. deklarēto dzīvesvietu adresē: “Lejas 
Jēci”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādīt –zudis tiesiskais pamats.

5. Izstrādāt izmaiņas ciema statusa noteikšanai Jaunpiebal-
gas pagastā.

6. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašu-
mu „Skrīveri”, jo minētais nekustamais īpašums nav nepiecie-
šams pašvaldības funkciju pildīšanai.

7. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpašumā ,,Lāci 2” zemes 
vienības, - samazināt aprēķināto samaksu par 50 %.

8. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpašumā „Kalna Zīdeņi” 
māju zemi 9,38 ha platībā- samazināt aprēķināto samaksu par 
62 %.

9. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpašumā „Ezerkalns”, 
zemi - samazināt aprēķināto samaksu par 16 %.

10. Atļaut no z/s „Lejas Jaunskrāģi” atdalīt atsevišķu zemes 
vienības daļu – 0,8807 ha platībā.

11. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Olejas” saskaņā ar 
zemes ierīcības projektu.

12. Jaunpiebalgas pagasta padomei piekrīt apbūvēta lauku 
apvidus zemes vienības Stacijas iela 9, kadastra Nr. 4256 006 
0392, 552/1443, daļas no 0,1443 ha saskaņā ar likuma „Par 
valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprinā-
šanu zemesgrāmatā” 3. panta otrās daļas 3. punktu.

Par administratīvi teritoriālo 
reformu

Grūti izsekot līdzi katram jauninājumam, kārtējām izmai-
ņām, kas saistās ar jauno novadu veidošanu. Iepazīstoties ar 
Jaunpiebalgas pagastā saņemto jaunāko informāciju, sagatavo-
ju īsu konspektīvu pārskatu.

Partijas „Pilsoniskā Savienība” Saeimas frakcija ir saņēmusi 
un iepazinusies ar Jaunpiebalgas pagasta padomes viedokli te-
ritoriālās reformas jautājumā. Frakcijas deputāti atbalsta tikai 
pašvaldību labprātīgu iesaistīšanos novadu veidošanā. „Pilso-
niskā Savienība” uzskata, ka, pirms tiek pieņemtas izmaiņas 
likumos, Satversmes tiesai ir jāizvērtē 30 pašvaldību pieteiku-
mi par tiesībām veidot patstāvīgas vietējās pašvaldības. 

Ja kāds vēlas iepazīties ar pilniem tekstiem, tad ar vēstuli 
un pielikuma 1. un 2. daļu var iepazīties pie sekretāres Baibas 
Ābelnieces. 

Jaunākajā informācijā ieskatījās V. Johansone
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„Ir citas debesis bez tām, ko redzam katru dienu, kurām šīs 
ir tikai gaišs simbols. Tās ir tautas garīgās debesis. Jo augstā-
kas tās ir un spožākas, jo cildenāka un gaišāka viņas dzīve.” 
(Kārlis Skalbe, dzejnieks Triju Zvaigžņu ordeņu kavalie-
ris.)

Caur novembra mēneša 
pelēkumu uzzied dvēselē 
tāds brīdis, kas sasilda. 
Kamēr vien būšu šajā pa-
saulē, ko sauc par dzīvi, 
kā dziļa mīlestības daļa 
būs 1998. gads – mūsu 
mazās, mīļās Latvijas 80. 
jubilejas gads.

17. novembra vakars- 
svētkiem sapostā Rīga 
vizuļo un mirdz, karo-
giem, ziedu kompozīci-

jām greznotajā Nacionālajā teātrī, un man – šajā vārdos neiz-
sakāmajā, tikai dvēseliski izjūtamajā brīdī, ir liels gods saņemt 

Valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. Tas bija 
Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa laiks…

Šim brīdim, šīm izjūtām es neatradīšu īstos, pareizos vār-
dus, tas ir dvēseles brīdis, stāstījums – bez vārdiem. Man bija 
atsūtīti seši ielūgumi uz šo sirsnīgo svētku pasākumu, ieskai-
tot mani pašu. Mātei nekas nav svarīgāks par bērniem, un 
tā ar mani kopā svētku brīdī bija mani četri dēli un mirušā 
dēliņa vietā – viņa sieva Anda…

Ir pienācis 2008. gads, un mūsu dzimtene Latvija svin 90. 
gadskārtu…

10 gadi aizskrējuši kā vēja spārnu vēziens. Daudz kas noticis, 
mainījies šai laika posmā. Ne visu var ar prātu un sirdi pieņemt 
un atbalstīt, bet mīlestība uz Dzimteni paliek mūžīga…

Es 17. novembra vakarā aizdegšu baltu sveci, paņemšu zilu 
kastīti ar Latvijas valsts ģerboni uz vāka, kurā atrodas aug-
stais apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordenis, un dziļā pateicības 
lūgšanā noliekšu galvu tiem cilvēkiem, kas mani izvirzīja, un 
tiem, kas man deva iespēju šo apbalvojumu saņemt.

Mani mīļie jaunpiebaldzēni, lai silts prieks līst Jūsu sirdīs 
Latvijas 90. svētkos!

Dzidra Kuzmane

 (1940-1949)
* 1941. gada 14. jūnija un 1945. gada 25. marta deportācijas. 

Izsūta vairāk nekā 250 cilvēku.
* Uzspridzina dzelzceļa tiltu.
*Sagrauj dzelzceļa ēku, Dziedāšanas biedrības namu Abrupē.
*Nodedzina draudzes skolu, nošauj skolotājus Zālīšus.
*Sagrauj piensaimnieku sabiedrības „Gaujmala” namu, kas 

atradās tagadējās autoostas vietā pie kultūras nama.
* Pēc kara, 1944. gadā, darbību atsāk koris. Pirmā diriģente 

skolotāja Milda Freimane. 1946. gadā – diriģents P. Lejnieks.
* 1945. gads – Jaunpiebalgas bibliotēkas pirmsākumi.
(1950-1959)
*1949.-1959.- strauja kolhozu veidošanās, zemnieku saim-

niecību kolektivizēšana, kukurūzas audzēšana. Kolhozu vairāk-
kārtējā apvienošanās. 1949. gadā nodibinātie kolhozi - „Sarkanā 
Blāzma”, „Jaunceltne” un Em. Dārziņa v. nos. kolhozi apvieno-
jas -  „Kaļiņins”. „Jaunais Arājs”, „Komjaunietis” un „Ļeņina 
ceļš” apvienojas „Komjaunietī”, bet – „Plēsums” un „Progress” 
apvienojas „Ļeņina ceļā”. Kolhozu „Komjaunietis” 1959. gadā 
pārdēvē par – „Kalnāju”, bet „Ļeņina ceļu” – par „Piebalgu”. 

* 1950. gads – Jaunpiebalgai pilsētciemata tiesības. 1950. 
gadā no apriņķiem izveido rajonus.No 1950. līdz 1957. gadam 
Jaunpiebalga  – Gaujenas rajona centrs, 2690 iedzīvotāji, 22 
uzņēmumi un iestādes. (2000.gadā – 2425 iedzīvotāji) Gau-
jenas rajonā ietilpst Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Veļķu, Mē-
dzūlas, Liezēres, Druvienas, Rankas, Lizuma, Gatartas, Drus-
tu, Dzērbenes, Taurenes, Skujenes pagasts. Šajā laikā tagadējā 
pagastmājā atrodas partijas komiteja un izpildkomiteja.

*1951. gads – atver bērnudārzu „Saulgožos”. 
* 1952. gada 6. maijs – atbrīvo ilggadējo stacijas priekšnieku 

Mārtiņu Johansonu.
*1955./56. gada sezonā Abrupes tautas namā Kaļiņina vārdā 

nosauktā kolhozā darbojošais koris izvirzīts Republikāniska-
jiem dziesmu svētkiem Rīgā.

* 1957. gads – likvidējas Smiltenes rajons un Šeremetjeva 
muižas ēku pārbūvē par slimnīcu. 15 gadus pastāv slimnīca (75 

Latvijai – 90
Jaunpiebalga nozīmīgākajos faktos 90 gadu laikā 

(sākums iepriekšējā numurā)

gultas, 5 ārsti). Te pārceļ slimnīcu no Rankas.
 (1960-1969)
* 1960. gads vēlreiz veic rajonu pārkārtojumus: Jaunpiebal-

gu, Vecpiebalgu, Zosēnus no Smiltenes rajona pievieno Cēsu 
rajonam, bet Smilteni - Valkas rajonam.

* Pilngadnieku svētki, skolēnu aģitbrigādes, pionieru un 
komjauniešu aktivitātes.

(1970-1979)
*1973. gads – sākas Ķenča – Dzidras Kuzmanes iziešana tautās.
*1973. gads – Piebalgas novada koris piedalās Latvijas 

Dziesmu svētku 100 gades koncertā.
* 1973. gada 24. jūlijā atver jauno pastu (tagadējā veikala 

Līva ML vietā).
* 1975. gada 4. oktobrī Emīla Dārziņa ielas svētki. 
*1975. gada 23. decembrī Kaļiņina vārdā nosauktais kolhozs 

un „Piebalga” apvienojas vienā. Visilgāk par kopsaimniecību 
priekšsēdētājiem strādājuši – Pēteris Ontužāns „Kaļiņinā” no 
1957. gadā līdz 1973. gadam, Voldemārs Zvirgzdiņš no 1961. 
gada līdz 1975. gadam kopsaimniecībā „Piebalga”. No 1975. 
gada 23. decembra līdz 1988. gadam kopsaimniecību „Piebal-
ga” vada Jānis Dūklavs.

* 1976. gads – Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvam 
25 gadu jubileja, kopš to vadījis Otto Vāliņš. Piešķir nosauku-
mu „Gailītis”. 

* 1976. gads – Jaunpiebalgas vidusskolai piešķir Tautas 
dzejnieka Jāņa Sudrabkalna vārdu.

* 1977. gads – Jaunpiebalgā atklāj skolas novadpētniecības 
muzeju.

* 1977. gads – māksliniekam Kārlim Miesniekam – 90. Pie-
balgas delegācija sveic novadnieku dzimšanas dienā.

* 1978. gada vasara līdz 1979. gada pavasarim – režisors 
Ansis Epners, kinooperators Kalvis Zalcmanis uzņem doku-
mentālo filmu „Četri meklē miljonu”. Komponists Uldis Sta-
bulnieks. 

Apkopoja Vēsma Johansone
(turpinājums sekos)
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„Man ļoti patīk Latvijas skaistie meži un upes. Toties cilvēki, 
kas laikam nemīl Latviju, mežus izzāģē. Par to man nāk dus-
mas, jo šī taču ir mūsu zeme! 

Daudzi Latvijas cilvēki ir pametuši mūsu valsti, lai pelnītu 
labāk. Bet vai tas ir latvietis, kas pamet savu zemi?!”

Andrejs Krišjānis, 8.b klase 

„Var aizbraukt uz kādu citu valsti, lai smeltos jaunu piere-
dzi un apskatītu, kā dzīvo citi cilvēki, kādas ir viņu tradīcijas, 
bet mājas paliek mājas, un dzimto zemi nekas nevar aizstāt. 
Ne lieli kalni, ne tilti, ne jūras. Te ir mūsu vieta. Šie ir mūsu 
koki, mūsu debesis, gaiss, sapņi, atmiņas, draugi, ko neparko 
ne par kādu naudu nevar nopirkt un nekāds pieredzējis zaglis 
nozagt... Tāpēc mums ir jāciena un jāmīl Latvija, jo šī skaistā 
vieta uz pasaules ir mūsu.”

Ilze Sīmane, 8.b klase

„Es Latvijā esmu topošā studente, skolotāja un varbūt pat 
prezidente. Katram cilvēkam ir sava misija Latvijā. Es šeit jū-
tos labi. Man ir prieks par Dziesmu un deju svētkiem, kur pul-
cējas tik daudz cilvēku. Ar šiem svētkiem mēs varam lepoties. 
Mūsu dziesma un deja ir mūsu spēks.” 

Agnese Smilga, 8.b klase
	
„Latvija ir sirmgalve ar lielu pieredzi, bagātu pagātni un 

skaistu nākotni. 
Esmu dzirdējusi cilvēkus runājot par inflāciju. Tagad Latvijā 

esot tāda kā krīze, cilvēki cīnās ar naudas problēmām. It kā 
esmu bērns, bet tas skar arī mani.”

Ketija Osīte, 8.b klase 

„Latvija ir maza un spītīga valsts. Latvija ir lepna ar savu 
dabu, valodu, svētkiem, ziemā - ar sniegu, vasarā - ar krāšņiem 
ziediem un kokiem. Mana Latvija šogad svin deviņdesmito ju-
bileju. Tas valstij nav daudz, bet cilvēkam garš mūžs. 

Es piedzimu skaistā rudens rītā Cēsu slimnīcā. Vecāki mani 
sauc par „kartupeļu bērnu”, jo tajā dienā manās mājās notika 
kartupeļu talka. Manu vārdu izvēlējās vecmamma. Tas ir nozī-
mīgs ar to, ka manu vārda dienu svin pašā gada vidū. Tas ir laiks, 
kad visā Latvijā svin vasaras saulgriežus jeb Līgo svētkus. Šajā 
dienā es jūtos svarīga, jo esmu viena no Latvijas Līgām. 

Uzskatu, ka nav īpašas vajadzības braukt uz ārzemēm strādāt un 
dzīvot, jo šeit – Latvijā – ir un būs labi, šeit ir manas mājas. Kā gan 
es varētu braukt projām, ja es esmu viena maza daļiņa Latvijas? 
Visas mazās daļiņas taču veido lielu un nozīmīgu – tā ir Latvija.”

Līga Alksnīte, 8.b klase  

„Latvija man ir pati skaistākā gan ar balto kupenu ziemu, gan 
ar puķaino vasaru, gan ražīgo rudeni, gan ar atmodu – plauks-
tošo	pavasari.	

Es mīlu savu Tēvzemi! Svaigs gaiss mežos, tīri ūdeņi upēs 
un ezeros, puķu paklāji vasarīgajās pļavās, augļi un dārzeņi ru-
denīgajos laukos. Kā par šo visu var nemīlēt savu zemi – savas 
vienīgās mājas?! 

Kaut arī Latvijā šobrīd nav ziedu laiki, mēs darīsim visu, lai nā-
kotne būtu ziedu pļava mums un mūsu bērniem, lai viņi mantotu 
valsti, no kuras nekad nevēlētos aizbraukt kritisku apstākļu dēļ. 

Es Latvijā
Fragmenti no skolēnu domrakstiem

Valsts ar prestižām ēkām, dārgām un bagātām celtnēm nav 
valsts, ja tajā nav cilvēku savstarpējās mīlestības, nav saskaņas 
un iecietības. Mēs būsim tie, kas nesīs savu vārdu pasaulē ar 
mīlestību, saticību un vienotību, jo šīs ir patiesās un īstenās 
bagātības.”

Aina Birkerte, 8.b klase

„Latvijā ir viens tāds mīnuss, ka ir diezgan grūti atrast darbu. 
Lūk, kāpēc ir iemesls ļoti labi mācīties. Ja labi pabeigšu skolu, 
tad, visticamāk, braukšu strādāt uz ārzemēm, bet Latvija man 
ir un paliks vismīļākā zeme, jo te ir mani draugi un ģimene.”

Aivis Sietiņš, 8.b klase

„Cik esmu izpētījusi savu ciltskoku, mani radi ir latvieši un 
nāk no Latvijas vidienes. 

Agrāk cilvēki esot bijuši daudz laimīgāki un laipnāki, bet 
mūsdienās valstij ir problēmas un viss ir mainījies uz slikto pusi. 
Agrāk, kad bija visādi kolhozi un darba brigādes, varēja labi 
nopelnīt. Mūsdienās daudzi cilvēki paliek bez darba un iztikas 
līdzekļiem. Pat medmāsas un ārsti uzsākuši streikot. Tomēr po-
litiķiem vajadzētu vairāk padomāt par savu tautu, ne tikai par 
sevi...

Nākotnē es savu Latviju iedomājos kā valsti, kurai rūp katra 
sava iedzīvotāja labklājība. Valstī būtu daudz tīrāka vide un 
cilvēki pārvietotos kājām vai ar velosipēdiem. Es nākotnē va-
rētu palikt dzimtajā pusē un nemukt prom no Latvijas. Mana 
Latvija ir ļoti skaista! Skaista ar patīkami vēsajiem rītiem un ar 
mīļumu pret dzīvniekiem.”

Andra Pētersone, 7.klase

„Bērnību esmu pavadījis Jaunpiebalgā. Šeit esmu darījis blē-
ņas un labus darbus. Nu jau esmu mazliet paaudzies. Kad iz-
augšu un izmācīšos, tad es palikšu Jaunpiebalgā un dzīvošu, un 
strādāšu. Jā, es nebraukšu uz ārzemēm, jo šeit ir mana dzimtā 
zeme.”

Ivo Žuravļovs, 7.klase

„Katru dienu ar lielu prieku eju uz vieglatlētikas treniņiem. 
Tur es esmu ieguldījis daudz laika. Es esmu ticis uz vairākām 
sacensībām. Vienreiz es slēpošanas sacensībās Latvijā paliku 
otrais un trešais savā vecuma grupā. 

Man Latvija ir skaistākā vieta uz zemes, tāpēc ka te dzīvo daudz 
draudzīgu cilvēku un ir skaista, tīra vide. Es tikai nākotnē vēlētos 
vairāk darbavietu... Tomēr esmu laimīgs, ka dzīvoju Latvijā.”

Viesturs Eglītis, 7.klase 

„ Es Latvijā nejūtos kā visvarenākā. Es Latvijā esmu mazs 
smilšu graudiņš. Man vienalga, ka Krievija ir lielāka nekā Lat-
vija, jo manā sirdī vienmēr vislielākā un vislabākā ir un būs 
Latvija.  

Latvijā gribu labi izmācīties un nekādā gadījumā netaisos 
pamest savu Dzimteni, jo šeit es jūtos vislabāk.”

Sigita Razminoviča, 7.klase

Skolēnu domrakstos ieskatījās 
skolotāja Zane Althabere 
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Adventu gaidot
„Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird 

manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar 
viņu mielastu, un viņš ar mani.”

    /Jāņa atklāsmes gr.3:20/

Atceros kādu altārgleznu, kurā Kristus stāv un klaudzina pie 
durvīm, aiz kurām ļaudis pulcējušies ap kādu svētku vai mielas-
ta galdu. Šie ļaudis bija dažādi – kāds runāja un runāja, aizrāvies 
sevī, citi viņā klausījās, likās, visu aizmirsuši. Viens apmulsis rā-
dīja uz durvīm un kaut ko gribēja teikt...Tās bija tādas īpatnējas 
durvis – tām atvēršana bija tikai no iekšpuses, no ļaudīm...

Vai tāds nav arī Adventa laiks, kura gaidās mēs visi esam? 
Latīniski adventus nozīmē „atnākšana”. Gribētos piebilst: tā ir 
nākšana atkal un atkal.

Ar Adventa laiku iesākas jauns baznīcas gads – tā īpatnē-
ji sevi piesaka jauns gads katra cilvēka, ģimenes, tautas laika 
vijumā. Tas redzamā veidā tiek nosaukts kalendārā 1. janvārī. 
Acīm vēl neredzami tas sevi piesaka ar 1.Adventa svētdienu. 
Kāds pieklaudzina. Šogad 30.novembrī.

Tā ir nolikts, tā notiek, ka bieži katra diena, vēl vairāk – jau-
ns gads – nāk ar jauniem notikumiem, gaidītiem vai negaidītiem, 
reizēm grūtiem un sāpīgiem-kas to var zināt. Lai kā arī nebūtu 
dienās, kuras nāks, Dievs, Tavs Radītājs, grib ienākt pie Tevis, būt 
klāt. Pirmās nedēļas lozungs ir: ”Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis, 
taisns un tavs palīgs.” Sadzirdi un atver! To tikai Tu pats vari. Ta-
vam gadam, Tavam ceļam, kas ir priekšā, lai kas arī tajā notiktu.

Tradicionāli, jau daudzus gadus, tieši ar 1.Adventu sākas 
konfirmandu mācības visiem, kuri vēlas saņemt kristību un ie-
svētību Lieldienu naktī. Arī tiem, kuri gribētu būt krustvecāki 
vai kristīt bērniņus vai arī laulāties baznīcā. Mācības notiks 
katrā otrajā svētdienā līdz Lieldienām. Visi esat aicināti, arī tie, 
kuri vienkārši gribat uzzināt ko vairāk par reliģiju, baznīcu, 
Dievu un ticību. Tas būtu savā veidā arī meklējums uz jautāju-
mu, kā savu grāmatu nosauca akadēmiķis A.Buiķis: „Vai mēs 
esam tie, kas mēs esam?” Ja Dievs ir kādā veidā pieklaudzi-
nājis Tavā dzīvē, tad atver durvis un iepazīsties. Tas noderēs 
dienās un gadā, kas nāk.

  Nāc un redzi Tu pats!
Jūsu mācītājs Uldis Jumejs 	

Ir rudens klāt, un miglas tēli
No tumšiem siliem atkal nāk,
Kur vējā koki, čīkstot žēli,
Par senām dienām stāstīt sāk.
 Tie stāsta mums par čaklu tautu,
 Par pilskalnu, kur virsait’s mīt,
 Kas cīnījās, lai dzīvot ļautu 
 Tām audzēm, kas šeit atnāks rīt.
Bet cīņa šī būs ļoti smaga,
Kur daudzi kaujas laukos krīt.
Būs svešā zemē jādzen vaga,
Būs verga darbos sviedros līt.

Senču  gars

   “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bib-
liotēkām” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 2002.gadā 
izstrādāta kultūras programma, ko finansē Valsts Kultūrkapitā-
la fonds (VKKF). Kultūras programmas  līdzekļi tiek piešķirti 
grāmatu un citu izdevumu iepirkšanai, ko veic LNB. No Cēsu 
rajona šogad ir atbalstīti 19 pagastu bibliotēku projekti.

Šīs programmas ietvaros Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā 
jau piekto gadu (no 2004.g.) krājums tiek papildināts ar vēr-
tīgiem izdevumiem. Šogad esam saņēmuši iepirktās grāmatas 
3 kārtās un bibliotēkas krājums ir papildinājies ar 27 jauniem 
izdevumiem 123,43 Ls vērtībā.

   Jauno grāmatu klāstā ir monogrāfijas: Āksts un traģiķis 
Edgars Liepiņš, L.Muktupāvela Brālibrāli, L.Volkova Blau-
maņa zelts, N.Ikstena Esamība ar Regīnu, R.Treijs Zigfrīds 
Meierovics; enciklopēdijas: M.Priedītis Augu dzīve, A.Staģis 
Latvijas sports. J.Urtāna grāmata Augšzemes ezeri vēsta par 
novada arheologu atradumiem un folkloru.

Bibliotēkas krājums papildinājies arī ar latviešu oriģināl-
literatūru: 21 likteņstāsts, A.Dziļums Raksti 25.sēj. Gaišie 
logi: jaunatnes romāns, M.Svīre Līdumnieku mantojums,	
Ē.Hānbergs Tirgus stāsti		un	Jaušības un nejaušības, I.Ābele 

Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programma “Jaunu 
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”

Izlase		un	Paisums  kā arī ar grāmatām bērniem un jauniešiem: 
V.Landsberģis Sliņķu pasakas, U.Auseklis Ja nebūtu Zie-
massvētku,	es tos izdomātu, M.Putniņš Mežonīgie pīrāgi un 
pildītie pipari,	Kurzeme: novadu teikas, Dziesmas bērniem: 
latviešu tautasdziesmas. Ar patriotisko dzeju varat iepazīties 
krājumos Latvijai	un	Manai Latvijai, bet ar dziesmām – ska-
ņu ierakstā Tev mūžam dzīvot,	Latvija. Par aktualitātēm un 
norisēm Latvijas bibliotēkās var uzzināt 3 jaunākajos žurnāla 
Bibliotēku Pasaule	numuros.	

Ikdienā bibliotēkas krājums regulāri tiek papildināts ar jau-
nākajiem izdevumiem dažādām gaumēm un vecumiem, kā arī 
tiek abonēts 31 preses izdevums. Nepieciešamības gadījumā 
vajadzīgo literatūru pasūtām no Cēsu Centrālās bibliotēkas un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 

Bibliotēkā laipni aicināti esat visi- gan tie, kuriem ir nepie-
ciešama literatūra un informācija darbam un mācībām, gan tie, 
kuri savā brīvajā laikā vēlas palasīt kādu žurnālu vai romānu. 
Atgādinu, ka bibliotēkas sniegtie pakalpojumi, arī internets ir 
par velti, maksā vienīgi kopēšana, skanēšana un printēšana.

Baiba Logina

 Tad atnāks Lāčplēši  no jauna,
 Un strēlnieks šauteni tvers drošs.
 Tie tautu atbrīvos no kauna,
 Ies latvis tālēs spirgts un možs.
Man māja tur, kur latvju zeme,
Un ģimene ir visa valsts.
Bet mīļāka man ir Vidzeme,
Tur mani radi, tas mans balsts.

 Lūk , tāpēc es še droši stāvu,
 Jo visiem mums ir senču gars.
 Mēs izbridīsim purva rāvu,
 Ja naidnieks mūsu zemi skars.
Mēs vienā zemē viena tauta,
Kam izsenis ir likten’s  skarbs.
Ir šodien brīvība mums ļauta,
Kur cieņā gudrība un darbs.                 
	 	 	 Slēģu  Jānis 
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Skolas ziņas

Vīrusu hepatīts A ir akūta infekcijas slimība, ko izraisa vī-
russ. Slimība skar galvenokārt aknas. 

Inficēties var, ja netiek ievērotas sanitārās normas – ar ūdeni, 
pārtiku, netīrām rokām, arī sadzīves kontaktu ceļā.

Kā var saslimt?	
Infekcijas avots ir inficēts cilvēks, kam infekcija notiek bez 

simptomiem (vai slimības pazīmēm). A hepatīts izplatās kā 
zarnu infekcija (tā dēvētais fekāli orālais inficēšanās mehā-
nisms): 

* no cilvēka uz cilvēku tieša kontakta ceļā un ar sadzīves 
priekšmetiem (piemēram, traukiem, dvieļiem); 

* dzerot piesārņotu ūdeni vai lietojot uzturā produktus, kas 
satur vīrusu; 

* dzimumakta laikā ar inficēto personu; 
* peldoties ūdenskrātuvēs, kas piesārņotas ar notekūdeņiem 

un cilvēku fekālijām. 
Der zināt, ka ar A hepatītu nevar inficēties no dzīvniekiem 

vai cilvēka, kas šķauda vai klepo, jo vīrushepatīta izplatības 
veids ir fekāli orālais.

Kādi ir slimības simptomi?
Jāzina, ka bērniem un pusaudžiem A hepatīts visbiežāk norit 

bez ārējām izpausmēm. Savukārt pieaugušajiem A hepatīts var 
noritēt smagi - ar paaugstinātu temperatūru, nelabu dūšu un 
dzelti. Ļoti smagos gadījumos A hepatīts var izraisīt aknu šūnu 
sabrukumu un aknu komu. Mediķi norāda, ka A hepatīta pār-
slimošana neatstāj smagas sekas, taču mēdz būt slimības, kas 
kombinācijā ar vīrushepatītu izraisa pat nāvi. 

Kas ir vīrusu hepatīts A?
Tātad A hepatīta simptomi ir:
* slikta dūša, nogurums, apetītes zudums, drudzis, sāpes la-

bajā paribē,
* tumšs urīns, dažas dienas pēc saslimšanas āda un acu bal-

tumi kļūst dzelteni (dzelte).
Pirmsdzeltes periods ilgst 7 līdz 11 dienas, dzeltes pe-

riods – līdz 2 nedēļām. A hepatīta inkubācijas periods var 
ilgt pat 40 dienas. Ja parādās minētie simptomi, nekavējo-
ties sazinieties ar ģimenes ārstu! 

Kā izvairīties no vīrushepatīta? 
1. Jāievēro elementārās higiēnas prasības - jāmazgā rokas. 

Tas obligāti jādara pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēšanas 
un ēdiena gatavošanas. Šīs prasības ļoti stingri jāievēro īpaši 
tiem, kuru darbs saistīts ar pakalpojumu sniegšanu ēdināšanas 
uzņēmumos. Iemāciet to arī bērniem, jo tieši viņi ļoti bieži ir 
vīrusa nēsātāji bez izteiktām A hepatīta pazīmēm! 

2. Iedzīvotājiem nav specifiskās imunitātes pret A hepatīta 
vīrusu, tāpēc ieteicams potēties. Vakcīnas sastāvā ir divas po-
tes, kas jāievada ar aptuveni sešu mēnešu intervālu. Imunitāte 
izveidojas aptuveni pēc mēneša un saglabājas vismaz desmit 
gadu.	

3. Uzturā jālieto tikai drošas izcelsmes ūdens. Ja nav informā-
cijas par tā kvalitāti, pirms lietošanas to nepieciešams novārīt.

Infektologi prognozē, ka A hepatīta infekcija nerimsies vis-
maz līdz decembrim, tāpēc piekodina ievērot personisko hi-
giēnu vai vakcinēties.

O. Ivaņina, skolas medmāsa        

Sagaidot Latvijas Valsts 90 gadu jubileju, apsveicu gan 
skolēnus, skolēnu vecākus, skolotājus! Paldies par pacietību, 
radošām veiksmēm! Latvijas vārdu spodrina ikviens ar savu 
darbu, ar savu dzīvi. Latvija kā zeme savukārt nepieciešama 
mūsu pastāvēšanai. Nav iespējams novilkt svītru, kur sākas 
Latvija, kur – mēs katrs un visi kopā. 

Šogad arī Valsts svētku reizē skolā apbalvosim skolēnus, kuri 
pirmajā sekmju apkopojumā savas zināšanas parādīja ar vidējo 
vērtējumu virs 8 ballēm. Aiga Āboliņa no 8. a klases saņēmusi 
vidējo vērtējumu – 9 balles, pārējie 13 skolēni 8 vai nedaudz 
virs 8 ballēm: Elīna Zariņa (5. kl.), Sandis Grīnbergs, Elvita 
Potapova (6.a kl.), Brenda Beķere, Alise Smilga (6.b kl.), 
Lauma Makare (8.a kl.), Agnese Smilga ( 8.b kl.), Sabīne 
Rubene (9.a kl.), Krista Krūmiņa, Lāsma Tinkuse (9. b kl.), 
Daumants Lūsa, Emīls Rusovs (10. kl.), Liene Šakina (12. 
kl.).

Erudītu konkursā Cēsu bērnu un jauniešu centrā pasā-
kumu ciklā „Tu esi Latvija” piedalījās – Aiga Āboliņa, Jā-
nis Podiņš (8.a kl.), Agnese Smilga Andrejs Krišjānis (8.b 
kl.),  Sabīne Rubene (9.a kl.), Matīss Elksnis (9.b kl.) – 3. 
vieta. Sk. Ineta Elksne.

Cēsu rajona basketbola sacensībās piedalījās – Kārlis Pē-
tersons (4. kl.), Rolands Petrovskis, Jēkabs Brasavs, Andris 
Krūmiņš, Niks Ruņģis, Inguss Žēpers (5. kl.) – 3. vieta. Sk. 
S.Vlodare.

Rajona konkursā ciklā „Tu esi Latvija” - „Mana skola” 
Rīgā piedalījās Zane Alksnīte, Sabīne Rubene (9.a kl.). Sk. 
A.Ratiņš, A.Beķeris. 

Rajona konkursā ciklā „Tu esi Latvija” - „Manas dzim-
tas vēsture” Rīgā piedalījās Mārtiņš Ķīķeris (9.b kl.) – atzi-
nība. Sk.V.Johansone.

R. Blaumaņa literārās prēmijas ceturtajā domrakstu 
konkursā piedalījās Juta Pūpola, Sanita Šostaka (7.kl.), 
Lauma Makare (8.kl.), Lāsma Šmite (11.kl.). Sk. Zane Alt-
habere, Jolanta Glāzere.

 Konkursā „Jaunie Rīgas sargi” Vecpiebalgā piedalījās  
Agnese Smilga (8.b. kl.), Krista Krūmiņa, Matīss Elksnis 
(9.b kl.), Henrijs Eglītis, Daumants Lūsa (10.kl.), Evija 
Bērziņa (11. kl.). Sk. I. Elksne.

Valsts konkursā „Meža vēsture” piedalās Pēteris Beķe-
ris (11.kl.), Kristaps Lācgalvs, Renārs Tenisons (12.kl.). Sk. 
Arnis Ratiņš

Cēsu bērnu un jauniešu centra rīkotajā  foto akcijā „Mēs 
esam Latvija” piedalās Aiga Āboliņa (8.a kl.), Agnese Smil-
ga (8.b kl.), Henrijs Eglītis, Daumants Lūsa, Emīls Rusovs 
(10. kl.). Sk. Arnis Ratiņš, Artis Beķeris.

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāta izsludinātajā eseju konkursā „Latvija – vien-
līdzība dažādībā” piedalījās  Kristīne Seržāne (7.kl.). Sk. 
Zane Althabere.

Spēka daudzcīņu sacensībās Vecpiebalgā piedalījās San-
dis Grīnbergs (6.a kl.)- 2. vieta, Jurģis Pētersons (6.b kl.), 
Mārcis Arahovskis (6.a kl.),  Atis Grīnbergs (8.a kl.) – 2. 
vieta, Edgars Pētersons, Aivis Sietiņš (8. b kl.). Sk. S. Vlo-
dare.

Laikraksta „Diena” rīkotajā konkursā „ Kas notiek?” 
skolas balvas ieguva Agnis Pogulis (9. b kl.), Daumants 
Lūsa, Emīls Rusovs, Krišs Spalviņš (10. kl.), Gvido Jako-
bijs, Sandris Rubenis (11. kl.), Jānis Grundāns, Māris Hei-
selis, Justīne Kustova, Normunds Makars, Mikus Spalviņš, 
Liene Šakina, Vladimirs Timofejevs (12. kl.) 

Sagatavoja skolotājs Arnis Ratiņš
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 (Īsi no Jaunpiebalgas vidusskolas 6. un 7. klases vecāku sa-
pulces.)

Daudzi lieto internetu, lai pilnveidotu un attīstītu skolas 
darbiem nepieciešamās zināšanas. Interneta lietotājiem jāpār-
bauda informācija vairākos avotos, jo ne visa informācija, kas 
atrodama tīmeklī, ir patiesa.

Kas jāzina vecākiem?
 Lai novērstu bērnu un jauniešu atkarības veidošanos no 

datoriem, kas lielākoties atstāj negatīvu ietekmi uz bērna garī-
go un morālo attīstību, vecākiem ir stingri jāierobežo datora 
un interneta lietošanas laiki, vieta, kā arī pieejamība atse-
višķiem interneta resursiem. Vienojieties, kad un cik ilgi 
dienā bērns var lietot datoru un internetu.

	  Tā kā lielākā daļa interneta lietotāju nezina, kur vēr-
sties, ja internetā nākas saskarties ar nelegālu un/vai kaitīgu 
satura materiālu, ir nepieciešams uzskaitīt un stāstīt, kuras 

Pozitīvais un negatīvais interneta lietošanā
ir atbildīgās iestādes un kuras būtu spējīgas sniegt atbalstu 
un aizsargāt lietotāju situācijās, ja interneta lietotājs saskaras 
ar nelegāla vai kaitīga satura materiālu internetā. Ieskatieties 
adresē: www.drossinternets.lv;
 Runājiet par risku, kas saistīts ar personisku tikšanos klā-

tienē ar interneta paziņu, jo arvien populārāka kļūst iespēja in-
ternetā iepazīties un iegūt jaunus draugus.
 Bērni arī tīšuprāt meklē pieaugušiem cilvēkiem domātu in-

formāciju. Ziņkāre par šo informāciju ir dabiska īpašība. Tāpēc 
sarunas un atklātība jums ar savu bērnu dos vislabāko rezultā-
tu! Savstarpēja uzticēšanās ir vissvarīgākā!
 Ja esat nolēmuši, ka mājās datorā dažas pieejamās internet-

lapas nav vajadzīgas, iespējams uzlikt satura filtrus. Plašāku 
informāciju par satura filtriem var iegūt datorveikalos, pie da-
tortehniķiem, kā arī jau pieminētajā mājas lapā.

 Informāciju apkopoja V.Johansone

Aktivitātes nosaukums Pieteikšanās laiki

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai 3.	novembris	–	15.	decembris

Tūrisma aktivitāšu veicināšana 15.novembris	–	15.	decembris

Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu 
radīto postījumu vietās

3.novembris	–	5.	decembris

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana 3.	novembris	–	5.	decembris

Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas 3.novembris	–	3.	decembris
Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana 15.	novembris	–	15.	decembris

Lauku saimniecību modernizācija 3.	novembris	–	3.	decembris

Atbalsts uzņēmumu radīšanai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 
dažādošanu)

3.novembris	-3.	decembris

Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes vienreizēja apmežošana Tiks atvērts

Atbalsts lauksaimniecībai

Ņemot vērā, ka likuma „Par zemes lietošanu un zemes 
ierīcību” 30. pantā ir noteikti zemes lietotāju vispārīgie 
pienākumi, Reģionālās  attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
jau šoruden informē zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus 
par nepieciešamību sakopt teritoriju un nopļaut zāli, vēršot 

uzmanību, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
51. panta otrā daļa paredz administratīvo atbildību par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu.

Informāciju sagatavoja Maija Ķīkere (mob. t. 29131170)	

Pasākumi Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcā
16.11. Latvijas 90 gadu jubilejai veltīts dievkalpojums plkst. 11.00

23. 11. Mirušo piemiņas dievkalpojums plkst. 11.00
30.11. Pirmais Advents: (konfirmandu mācības, ieskaņas koncerts, Adventa tirdziņš)

07.12.	Otrais	Advents
14.12. Trešais	Advents

21.12. Ceturtais Advents – draudzes eglīte
24.12. Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 18.00

Draudzes ziņas
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Sēru vēsts

Apsveicam!

Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 64162437 (darbā),  Vēsma Johansone tālr. 64162311 (darbā), 

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

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

60 Anita Jansone 16.12.1948. Jaunžagari
Uldis Zāģeris 16.12.1948. Rūpniecības iela 4-3

65 Anna Ādmine 31.12.1943. Gaujas iela 40-4
Juris Logins 20.12.1943. Krūzes

70 Zinta Mardele 02.12.1938. Meža Boļi
80 Vija Skaidrīte Balode 09.12.1928. Lejas Krūzes

Ērika Klapare 20.12.1928. Gaujas iela 27-5
85 Milda Verle 10.12.1923. Gaujas iela 26
91 Marta Sproģe 27.12.1917. Stūrīši

Kad cilvēks labs caur dzīvi iet,
Visapkārt darbi uzsmaržo un zied.
Tam vienmēr maza saule plaukstā 
Un nav vairs lietus,
Nav vairs ziemas aukstās.

Sirsnīgi sveicieni 
decembra jubilāriem!

Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads.
Mani vēlējumi........................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Kas vēlē .................................................................
................................................................................

(Izgriez un atsūti!)

Anketa

Datums Norise Anotācija

16.11 Latvijai – 90, 
jubilejas pasākums

* Tematisks vakars – Latvija piebaldzēnu acīm – ar fotogrāfijām, ierakstiem, 
priekšnesumiem, ieskatīsimies, kā Latvijas vēsturi izdzīvoja piebaldzēns.
* „10 Piebalgas personību” sumināšana
* Balle – groziņvakars ar grupu „Bruģis”

29.11
Vokālistu konkurss 
„Piebalgas balsis”

Jau trešo gadu aicinām tuvākus un tālākus vokālos talantus vienuviet – Jaunpiebalgā. 
Konkursantus vērtē četrās vecuma grupās, žūrijas vadītājs – Normunds Rutulis. 
„Dzīvo” muzikālo pavadījumu nodrošina grupa „Kokmuižas muzikanti”.

Nozīmīgākie 2008.gada pasākumi Jaunpiebalgā
novembrī

Kāds mūžs ir atkal izdziedāts.
Dus Dieva mierā kāda sirds,-
Ir svētīgs gājums nostaigāts.
	
Saules ceļu gājusi
Vilma Smildzēna 93 gadu vecumā. 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem


