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Nr. 1 (133) 2009. gada janvāris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:
* Jaunākais pagasta padomē
* Par novada veidošanu
* Atskats uz 2008. gadu
* Sākušās ziemas sporta aktivitātes

2. februāris – Sveču diena
16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības diena
24. februāris – Igaunijas Republikas neatkarības diena
25. februāris – Pelnu diena

Aptumsumi 2009. gadā
Gredzenveida Saules aptumsums 26. janvārī 
(Latvijā nebūs redzams).
Pusēnas Mēness aptumsums 9. februārī
(Latvijā būs nedaudz redzamas aptumsuma beigas). 
Aptumsuma sākums 14:37; maksimālā fāze 16:38; 
aptumsuma beigas 18:40 
Pusēnas Mēness aptumsums 7. jūlijā 
(Latvijā nebūs redzams).
Pilns Saules aptumsums 22. jūlijā 
(Latvijā nebūs redzams).
Pusēnas Mēness aptumsums 6. augustā 
(Latvijā būs redzams). 
Aptumsuma sākums 2:01; maksimālā fāze 3:39; 
aptumsuma beigas 5:17
Daļējs Mēness aptumsums 31. decembrī 
(Latvijā būs redzams). 
Aptumsuma sākums 19:15; daļējās fāzes sākums 20:52; 
maksimālā (0.08) fāze 21:23; daļējās fāzes beigas 21:54, 
aptumsuma beigas 23:30

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Dzimusi Elīna Ceple.
Apsveicam vecākus!

23. janvārī plkst. 16.00 
Jaunpiebalgas kultūras namā

1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas 
atceres vakars 

un barikāžu dalībnieku apbalvošana.

2009. gada 16. janvāris. Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas rīkojums Nr. 2
Par Cēsu rajona Jaunpiebalgas novada 

domes sēdes sasaukšanu 
2009. gada 21. janvārī plkst. 10.00

Darba kārtībā: Jaunpiebalgas novada domes 
vēlēšanas. 

Sēdi vadīs Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrs Edgars Zalāns

Vieglu taku, raitu soli,
Divatā staigājot,
Lai netrūkst mīļu vārdu,
Visu mūžu dzīvojot.

Dzīves gaitas kopā uzsāk
Baiba Laukubriede 

un
Raimonds Kalašinskis.

Apsveicam jauno ģimeni!

Februāris
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REDAKTORES SLEJA Pagasta padomē
“Doma rada cilvēka cēlumu,” savulaik tei-

cis Blēzs Paskāls. Jā, prāts šodien prasa brīvī-
bu, atraisītību, tiesības izteikties. Reiz iedar-
bināts, prāts neaprobežojas ar domāšanu tikai 
par šaurām praktiskām vajadzībām. Visai drīz 
esi spiests sev jautāt – Kas tu esi? Ko vari? 
Pie kā tu piederi? Kas noteic tavu pastāvēša-
nu šajā pasaulē? Tātad – domas par esību, lai 
meklētu un rastu izskaidrojumu savai dzīvei. 
Kopveselums un pastāvēšanas nosacījumi.

Pārdomas par gandrīz divpadsmit gados pa-
veikto un Tavas, lasītāj, vēlmes, vajadzības, 
intereses. Konsensus variants, jo jāpiekāpjas 
būs abām pusēm – izdevējiem – mūsu pašval-
dībai un lasītājiem. Saņemtas pozitīvas, slavi-
nošas un negatīvas, kritizējošas atsauksmes. 
Vieni prasa vairāk interviju un dzīvesstāstu, 
otri – aktuālāko informāciju par pagasta paš-
valdības, uzņēmēju un iestāžu darbību. Vieni 
noliedz plašas skolu dzīves atspoguļojuma 
nepieciešamību, otri to uzskata par vērtīgāka-
jām un interesantākajām ziņām. Un atkal – pa 
vidu.

Esam centušās un turpināsim sekot līdzi 
pēc iespējas vairāk mūsu pagasta notiku-
miem, paturot prātā jaunizveidotā novada 
ideju. Domāsim par līdzcilvēkiem ne tikai 
kā par zemniekiem, skolotājiem vai uzņēmē-
jiem, bet, pirmkārt, jau kā par jaunpiebaldzē-
niem. Ceram, ka mūsu avīzīte, kas jaunajos 
ekonomiskās krīzes apstākļos diemžēl iznāks 
uz pusi plānāka, nonāks līdz katrai pastkastī-
tei un katram lasītājam. Tādējādi varēsim pa-
līdzēt vieglāk orientēties dzīves pārmaiņās un 
novada attīstības spirālēs. Tikai – kā to sapro-
tamāk un labāk izdarīt? Te lieti noderētu jūsu 
līdzdalība avīzes veidošanā, jo savu avīzīti 
veidojam paši ar savu devumu, savām pārdo-
mām un atziņām, savu prasmes vērtējumu un 
pieredzes dāvājumu. Tikai tā! Mēs visi kopā!

Pateicamies visiem labas gribas cilvēkiem, 
kuri piedalās avīzes veidošanā, atsūta savas 
domas, jaunrades darbus, fotogrāfijas, patei-
cības, aicina ko jaunu iepazīt un apzināt arī 
citiem noderīgo veikumu, norāda, kur mek-
lēt un atrast “zelta graudiņu”, paši ierodas ar 
piedāvājumu līdzveidot un vienkārši uzsit uz 
pleca, paspiež roku un pasaka varbūt tik ļoti 
nozīmīgo Paldies.

“Avīzes Piebaldzēniem” redakcija joprojām 
cer uz sava un citu entuziasma neapsīkumu un 
jau rosās, par spīti krīzes draudiem, paļaujo-
ties uz mūsu šodienas piebaldzēnu sagatavotī-
bu dzīvei un aktīvai darbībai informētā un de-
mokrātiskā vidē, kurā cilvēks ir pamatvērtība 
un veido jēgpilnu dzīvi.

Joprojām optimistiskā starojumā – 
Zane Althabere

1. Par grozījumiem Nr.11 2008. 
gada 11. februāra saistošajos notei-
kumos Nr.2 “Jaunpiebalgas pagasta 
padomes pamatbudžetu un speciālo 
budžetu 2008. gadam.

2. Par Saistošo noteikumu Nr. 15 
“Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebal-
gā” apstiprināšanu.

3. Par 2008. gada lēmuma 
Nr. 58 “Par dzīvojamās platības 
piešķiršanu”(protokols Nr.10) atcel-
šanu.

4. Nekustamā īpašuma jautājumi. 
Par īpašumā izpērkamās zemes 

(4,07 ha)samaksas samazinājumu par 
33% “Mazrempu” saimniecībā (pa-
mats: MK 2006. gada 23. maija no-

teikumi Nr. 418 “Noteikumi par mak-
sājumiem, izpērkot īpašumā piešķirto 
zemi lauku apvidos”).  

Par jauna nosaukuma piešķirša-
nu zemes un ēku īpašumam “Jāņu-
kalns”.

Par bieži sastopamo derīgo izrak-
teņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
atradnei “Austriņi”. 

Par atļauju izstrādāt projekta do-
kumentāciju: 1) zivju-vēžu audzēta-
vai; 2) biogāzes ražošanai un pārstrā-
dei nekustamā īpašumā “Tīrumjēci”.

Par izmaiņām zemes lietošanas 
veidos (eksplikācijā) pašvaldībai pie-
krītošos zemes gabalos – kapsēta un 
Gaujas iela 13.

Jaunpiebalgas pagasta padomes sēdē
2008. gada 8. decembrī

– Ir apstiprināts Jaunpiebalgas 
novads, kurā ietilpst Jaunpiebalgas 
un Zosēnu pagasts. Kā tālāk risinā-
sies apvienošanās jautājumi?

– Jā, Jaunpiebalgas un Zosēnu pa-
gasta deputāti 12.janvārī pieņēma lē-
mumus par novada veidošanu, tie ir 
iesniegti ministrijā. 21.janvārī ministrs 
E. Zalāns vadīs pirmo Jaunpiebalgas 
novada domes sēdi Jaunpiebalgā plkst. 
10.00. Priekšā nopietns darbs. Tas ne-
būs vienkārši, jo pašvaldību budžeti 
samazināti par 25%. Krīze spiež op-
timālāk un taupīgāk apvienošanās jau-
tājumus risināt. Mūsu kopīgā saimnie-
cība nav liela, un, ja speciālisti korekti 
strādās, tad šie jautājumi sakārtosies. 
Grūtākais jautājums būs pašvaldības 
skolu jautājums ilgtermiņa skatījumā 
un sociālās problēmas – bezdarbs, pa-
balsti. Budžetu sagatavo katrs pagasts 
iedalītā finansējuma robežās, ņemot 
vērā krīzes pasākumus, pēc tam tos 
saliksim kopā, vienlaicīgi saglabājot 
uzskaiti katrai teritorijai atsevišķi. 
Nav jāpieņem ne lieki darbinieki, ne 
jāveic kādi papildu pasākumi. Vienī-
gais – lai saskaņotu grāmatvedību, va-
jadzēs mūsu grāmatvedības program-
mai nopirkt papildu lietotāju licenci. 

– Ekonomiskās krīzes situācijā 
izejam uz taupību. Vai pagastā arī 
ko plāno ietaupīt?

– Te nav vieta vārdam „ietaupīt”, 
te vienīgi varam plānot un sadalīt to, 
kas mums ir budžeta ieņēmumu daļā. 

Visas struktūrvienības un iestādes 
ir saņēmušas savus uzdevumus līdz 
25% samazināt savu izdevumu daļu, 
salīdzinot ar 2008. gadu.

Tai skaitā tas attiecas arī uz atalgo-
juma samazinājumu un darba apjoma 
izmaiņām. Tiks doti rakstiskie piedā-
vājumi,  kam attiecīgie darbinieki var 
piekrist vai nepiekrist.

– Vai štatu samazināšana ne-
draud?

– Nē, jo mums nav lieku štatu un 
mūsu interesēs nav palielināt bezdarb-
nieku skaitu.

Tomēr katram darbiniekam jāsa-
maksā par reāli nostrādāto laiku un 
reāli veikto darbu.

– Kā ar apgaismojuma un elektrī-
bas izmantošanu ielu apgaismoju-
mā, baznīcas ēkas izgaismošanā? 

– Esam jau samazinājuši, to jau cil-
vēki būs ievērojuši. Ir īsāks laiks, kad 
degs ielu apgaismojums, kā arī degošo 
lampu skaitu samazināsim visgaišāka-
jos ielu posmos.   

– Vai pietiks līdzekļu ceļu tīrīša-
nai, jo, šķiet, ka būs ziema?

– Līdzekļu pietiks, ceļu tīrīšana tiks 
nodrošināta. Tikai lielu puteņu laikā ir 
pašsaprotami tas, ka visur vienlaicīgi 
nav iespējams iztīrīt. Ziema ir ziema, 
un ceru, ka neviens tādas prasības 
neizvirzīs kā Rīgā. Ja būs ļoti slideni 
ceļi, tad mēs esam vienojušies ar ceļu 
uzturēšanas dienestu, ka  iedos greide-
ri ar rievotāju. 

Jautājumi pašvaldībai
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– Kāpēc izmainījās autobusu marš-
ruts no Zosēnu pagasta, līdz ar to Pēte-
ra pamatskolas skolēniem nevar notikt 
visas nodarbības pēc stundām, kādas 
bija līdz šim?

– Bija divi iespējamie varianti: vai no 
Zosēniem bērni brauc no skolas mājā pēc 
tam, kad atvesti bērni no Jaunpiebalgas, 
vai pirms. Cik es zinu, ka vienošanās ar 
skolu bija tāda, ka no vidusskolas savu 
braukšanas laiku pārcēlām vēlāk, lai nebū-
tu Zosēnu bērniem ilgi skolā jāgaida... Pā-
rējie autobusu maršruti paliks pa vecam. 

– Kādas domas par pašvaldības po-
licistu?

– Pašlaik doma jāatliek, jo budžeta sa-
mazinājuma dēļ vienkārši nav iespējams 
finansējums.

– Vai kādas aktivitātes arī pašval-
dību vadītāji organizē 13. janvārī, lai 
izteiktu attieksmi pret valdību?

– Organizēts nekas speciāli netiek, bet 
iedzīvotāji vēlas izteikt savu attieksmi, 
autobuss būs, brauksim. Avīze jau būs 
iznākusi (drukāsies pēc 13. janvāra), tā 
kā par notikumiem varēsiet spriest pēc 
ziņām televīzijā, radio vai presē.

– Par novadu veidošanās jautājumu-
Cēsu rajona Izglītības pārvaldes va-
dītājs Tālis Jaunzemis izteicis domas 
avīzē “Druva”, ja novada veidošana 

būtu risināta ap Cēsīm, tad nebūtu tik 
daudz problēmu skolu likvidēšanas vai 
pastāvēšanas ziņā?

– Uzskatu, ka tās ir samērā naivas do-
mas, ka viena novada ietvaros uzturēs 
vairākas neefektīvas skolas, ja budžets jā-
samazina par TĀDĀM summām – 25%.

– Vai atkritumu apsaimniekošanu 
arī neskars ekonomiskā krīze?

– ZAAO ir ekonomiski, juridiski labi 
sakārtots pašvaldību uzņēmums, kas tur-
pinās darbu neatkarīgi no pašvaldību ap-
vienošanās un ekonomiskās krīzes, tomēr 
darbs ar atkritumu savākšanu, šķirošanu  
un iedzīvotāju pozitīvās attieksmes vei-
došanu,  kas labi iesākts, noteikti par pā-
ris gadiem tiks pamests atpakaļ. 

– Vai pagasta sociālā budžeta sadaļa 
šogad nesamazināsies? 

–  Sociālā budžeta daļu neaiztiksim, 
domāju, pat izdosies palielināt, izveidot 
rezervi. Problēma ir tā, ka cilvēki jau 
šobrīd prasa darbu. Būs darbi arī šogad 
malkas sagatavošanā, labiekārtošanā. 
Nav skaidrs, vai šogad varēsim turpināt 
programmu, kas bija kopīga ar Valsts no-
darbinātības aģentūru – vai varēsim vasa-
rā nodarbināt skolēnus.

– Kā tiks ietekmēti iesāktie projekti?
– Ūdenssaimniecības projektu līguma 

izpilde uzsākta. Uzņēmums – divu firmu 

konsorcijs „Merks – Ekoakva” strādā pie 
atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtu teh-
nisko projektu izstrādes. Līdz jūnijam jā-
būt gatavai tehniskajai dokumentācijai.

Firma „Laterna”  uzsākusi darbu pie 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu papla-
šināšanas. 

Kā jau esmu teicis – no valsts budžeta 
atbalstīts projekts Piebalgas pamatskolas 
remontdarbiem. Gaidām projekta apstip-
rinājumu kultūras nama rekonstrukcijai 
– sola... Gaidām un ceram uz novadu 
veidošanas atbalsta naudu, kas domāta 
kultūras namam un vidusskolas jumtam.

– Ko vēlies vēl piebilst?
– Gribu teikt piebaldzēniem – nedrīks-

tam nolaist rokas, vispirms svarīgi noticēt 
sev pašam, savām spējām. Jāmaina attiek-
sme pret dzīvi un darbu, un tikai tad šis 
grūtību un pārveidojumu laiks parādīs lie-
tu un cilvēku īstumu, to patieso vērtību.

Viena recepte visiem neder. Varbūt, 
ka dažiem jāatceras, ka pirms gadiem 
bija dārziņš, citam – siltumnīca. Pēdējos 
gados pagastā trūkst cilvēku, kas zāģē 
un skalda malku, kopj mežaudzes...u.c.  
Mums jāiemācās dzīvot, saglabājot mie-
ru. Un tomēr jārēķinās ar diviem, pat trim 
gadiem, lai izkļūtu no krīzes. 

Ar Laimi Šāvēju sarunājās 
Zane Althabere

Sveču diena
• Ja Sveču dienā saule gaiši spīd, tad 

snigs vēl vairāk, nekā bija.
• Ja Sveču dienā pil ūdens, ka vista var 

padzerties, tad būs labs gads.
• Ja sveču dienā snieg un putina, tad 

gaidāma silta un lietaina vasara, bet, ja 
skaidrs laiks, tad sausa.

• Sveču dienā ir jāsmejas, lai būtu 
jautrs un labs gads.

• Ja 2. februārī daudz sniega, tad tajā 
gadā būs daudz ogu un sēņu.

• Sveču mēnesī kaķis peles neredz, tā-
dēļ tas jābaro, lai nenomirtu badā.

• Sveču dienā meitām ir jāēd dzērveņu 
ogas, tad meitas būs skaistas kā ogas.

Agatas diena – 5. februāris
 Divas dienas pēc Sveču dienas ir Aga-

ta, 5. februārī.
No 1851.g. Kolkas jūrmalas “Ziņas un 

stāsti par Dieva valstības lietām”:
• Agatas dienā svētī ūdeni, sāli un mai-

zi, tad nenāk nekāds ļauns gars klāt;
• Svētās Agatas dienā jāsvētī maize. Šī 

maize jāēd, kad kakls sāp;
• Ar Agatas dienā nosvētītu ūdeni un 

maizi var pērkonu uguni nodzēst;
• Agatas dienā baznīcā svētīto maizīti 

uzglabā pat gadiem ilgi.

Februārī
• Ja 1. februārī ir zvaigžņota nakts, būs 

vēls pavasaris.
• Ja februāris ir silts, tad gaidāmas 

aukstas Lieldienas.
• Ja februārī kaķis saulē sildās, martā 

viņš līdīs aizkrāsnē.
• Ja februārī daudz ziemeļvēju, tad gai-

dāmi jauki Jurģi.
• Miglains februāris sola visam gadam 

daudz lietus.
• Februārī jācērt lietaskoki, tad tie ir 

sausi un stipri.
• Ja februārī istabā lido kodes, tad mar-

tā būs auksts laiks.

Metenis
• Meteņu vakaru latvieši svinēja otr-

dienā pirms Pelnu dienas.
• Ja Metenī (Vastslāvī) snieg vai līst, 

tad būs bagāts sēņu un ogu gads.
• Metenī jāsukā mati: “Metenis kaktā 

sukājas, Pelnu dienu gaidīdams.”

• Līdz Metenim jāizmēž dārziem mēs-
li, ja ne vairāk, tad trīs sakumi jāuzmet 
uz dārza.

• Kad Meteņa dienā strādā, tad kurmji 
izrakņā laukus.

26. februāris – Pelnu diena
Pelnu dienā jāsēj pelni uz tīruma, tad 

laba raža nākamajā vasarā.
• Pelnu dienā, lai augtu labas saknes 

un augļu kokiem ziedus nemaitātu ku-
kaiņi, pelni jāizkaisa dārzā.

• Pelnu dienā neesot kāposti jāvāra, tad 
kukaiņi kāpostus nemaitāšot.

• Pelnu dienā nedrīkst adīt, tad jēriem 
acis bada laukā.

• Ja Pelnu dienā slauka istabu, tad vis-
tas izkašā dārzus.

• Pelnu dienā jāmazgā krekli, tad tie 
būs balti.

• Pelnu dienā jācep maize, lai tās ne-
trūktu.

• Pelnu dienā nedrīkst matus sukāt, lai 
galvā blaugznas nemestos.

• Kad Pelnu dienā vējots laiks, tad būs 
auksts pavasaris.
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Atskats – 2008

2008. gads pārdomās, notikumos, atmiņās un bildēs
Laiku nevar apturēt, lai kādas nāk pārmaiņas mūsu dzīvē. 

Droši vien daudzi no jums vecajā gadā atbrīvojās no vecām 
lietām, gadu mijā apmainīja kalendārus, lai sāktu kaut ko jau-
nu, labāku. 

Atskatoties uz pagājušo – 2008. – gadu, katrs redz un vērtē to 
citādi, jo ir bijušas atšķirīgas veiksmes, panākumi vai neveik-
smes. Vēlējos uzrunāt līdzcilvēkus, kuri darbojas atšķirīgās 
jomās, bet lai tie būtu saistīti ar Jaunpiebalgu. Par dažādiem 
jaunpiebaldzēnu panākumiem lasīju gada garumā lielajā pre-
sē. Ar kādām domām aizvadīts 2008. gads, aicināju izteikties 
Valentīnu un Guntaru Dolmaņus, vēsturnieku Raiti Ābel-
nieku, un vienīgo kokļu meistaru Latvijā – Imantu Robežnie-
ku, kā arī Krišjāņa Barona muzeja darbiniekus – Andri Ērgli 
un Rūtu Kārkliņu.

Tomēr vispirms pārskatīju un apkopoju ziņas par aktuālāka-
jiem notikumiem Jaunpiebalgā hronoloģiskā secībā, kas ļaus 
atcerēties 2008. gadu pagasta dzīvē.

2008. gada janvāris – izveidotā sabiedriskā organizācija 
“Vides biedrība “Krūzes””(vad.G.Dolmanis) realizē projek-
tu– “Starptautiska bioloģiskās lauksaimniecības apmācību un 
pētniecības centra izveides partnerības attīstīšana un pētniecis-
ko darbību priekšizpēte”. 

2008. gada janvāris – Jauno zemnieku kluba balva Jaunpie-
balgas vidusskolas komandai par piedalīšanos konkursā “Me-
dusmaize ar pienu” - ceļojums uz Turciju. Projekta vadītāja 
Baiba Kalniņa. 

2008. gada 17. janvāris – 120 gadu kopš dzimis militārais dar-
binieks Jānis Ducens. Bijis arī Latvijas kara ministrs (1923-1924). 

2008. gada februāris – SIA “Piebalgas alus” uzsākta jaunas 
alus šķirnes “Ozola alus” ražošana.

2008. gada 10.-17. februāris – Turcijā Comenius projektā 
“Tradicionālās mākslas tehnikas” piedalās mūzikas un māk-
slas skola. 

2008. gada 1. marts – O.Vāliņa ģimenes atceres koncerts.
2008. gada 12. marts – skolotājam, latviešu nacionālajam 

partizānam Jānim Rusovam 100 gadu kopš dzimšanas. 
2008. gada 22. marts – pašdarbnieku pirmizrāde V. Rihtera 

lugai “Trakie”. Režisore Aina Damroze.
2008. gada aprīlis – sāk atjaunot kapsētas mūri. Atjaunoša-

na lielā mērā notiek par ziedotāju naudu.
2008. gada 27. aprīlis – izlaidums Tautskolā.
2008. gada aprīlis – precizēts barikāžu dalībnieku saraksts 

un iesniegts Saeimas komisijā apstiprināšanai un apbalvojumu 
saņemšanai.

2008. gada 17. maijs – jaunajā sezonā atgūts nosaukums 
“Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzejs “Jāņaskola”” . 
Muzeju nakts pasākums – tekstilmākslinieces Dzintras Vilks 
izstāde, dzejnieces Olgas Lisovskas izstāde.

2008. gada maijs – laikraksta “Latvijas Avīze” rīkotajā kon-
kursā “Sieviete Latvijai -2008” laureātes nosaukumu nominā-
cijā “Sievietei par ģimenes stiprināšanu” iegūst Velta Ciekurz-
ne no “Jaunķūģiem”.  

2008. gada 30. maijs – skolotājam, tekstilniekam Jānim Vit-
tandam 140 gadu kopš dzimšanas.

2008. gada 31. maijs – bērnu un popgrupu festivāls “Zem 
Ķenča cepures”. 
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2008. gada 5. līdz 12. jūlijs – XXIV Vispārējos latviešu 
dziesmu un XIV deju svētkos piedalās Jaunpiebalgas jauktais 
koris (diriģente Z.Venžega), vidējās paaudzes deju kolektīvs 
un jauniešu deju kolektīvs “Piebaldzēni”, bērnu deju kolektīvs 
(vad. L.Skutāne).

2008. gada jūnijs – Ingrīdas Brantes ģimenes ārsta prakses 
kabinets jeb “Doktorāts” pārceļas uz jaunām telpām.

2008. gada jūnijs – pie katoļu baznīcas ārpusē atklāj krustā 
sistu Jēzus tēlu.

2008. gada 16. jūnijs – Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas 
darbinieki strādā ar BIS ALISE –i (jauns modulis bibliotēku 
informācijas sistēmā). 

2008. gada 21. jūnijs – Emīldiena Jāņaskolā. 
2008. gada 19. jūlijs – 15. Piebalgas novada svētkos Inešos 

piedalās pašdarbnieki un neiztrūkstoši – Ķencis.
2008. gada 29. jūlijs – agronomam, dārzniekam Antonam 

Spolītim 100 gadu kopš dzimšanas.
2008. gada 2. augusts – tautas nobalsošanā par grozījumiem 

Latvijas Republikas Satversmē Jaunpiebalgas pagasta vēlēša-
nu iecirknī piedalās 769 balsotāji.

2008. gada 2. augusts – Ziedu svētki “Lejaskrūzēs”. 
2008. gada 4. augusts – novadniecei dzejniecei Olgai Li-

sovskai – 80.
2008. gada 16. augusts – 3. reizi izstāde-gadatirgus “Izvē-

lies Piebalgu!” Latvijas radio kora koncerts Jaunpiebalgas baz-
nīcā, kas veltīts Jura Karlsona 60 gadu jubilejai.

2008. gada 26. augusts – Cēsu rajona pašvaldību sporta die-
na Jaunpiebalgas pagasta “Lielkrūzēs”.

2008. gada 23. augusts – tautas nobalsošanā par grozīju-
miem likumā “Par valsts pensijām” Jaunpiebalgas pagasta vē-
lēšanu iecirknī nobalso 425 vēlētāji.

2008. gada 13. septembris – 7. reizi velotūre “Pāri  Pie-
balgas pakalniem”. Sporta klasē uz starta 53, bet tautas kla-
sē– 135 velobraucēji.

2008. gada 26. septembris – skolotāji Zane Althabere, Ar-
nis Ratiņš (jau 3. gadu pēc kārtas), Daiga Rubene saņem Drau-
dzīgā aicinājuma fonda balvu “Cēsu skolotājs 2008”.

2008. gada septembris – Cēsu rajona padomes balvas “Gada 
skolotājs 2008” laureātes Gunta Leimane un Daiga Rubene.

2008. gada 11. oktobris – mototrasē “Ozoli” jaunpiebal-
dzēns Jānis Jansons Q50 vecuma grupā startē no piebaldzē-
niem vienīgais un izcīna 3. vietu. 

2008. gada 1. novembris – grāmatas “Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīca un mācītāji” prezentācija ev. lut. baznīcā.

2008. gada 6. novembris – 120 gadu jubileja tēlniekam Kār-
lim Zālem (dzimis 1888. gada 6. novembrī), pie Jaunpiebalgas 
baznīcas veidotā Brīvības pieminekļa autors.

2008. gada 16. novembris – Latvijas 90. gadadienas svinības.
2008. gads – Latvijas bioloģisko lauksaimniecību asoci-

ācijas organizētā konkursa “Zaļā pēda” 2 nominācijas iegūst 
Jaunpiebalgas kooperatīvs “Izvēlies Piebalgu”. 

2008. gada vokālistu konkursa “Piebalgas balsis”  uzvarētā-
ji–  Ingus Žēpers, Kristiāna Skoboļeva, Inga Nikolajeva, Sand-
ris Smilga.

2008. gada 6. decembris – Žetonu vakars. Iestudēta izrāde 
“Velniņi” pēc R.Blaumaņa pasakas motīviem.

2008. gada decembris – Jaunpiebalgas novadā iekļauti divi 
pagasti – Jaunpiebalgas pagasts un Zosēnu pagasts.
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Gadam aizejot, parasti gribas paskatīties atpakaļ un izvērtēt no-
tikumus, paanalizēt veiksmīgās dienas un ne tik... Kopumā tas ir 
bijis skaists. Kaut arī uz savā dzīvē notiekošo šobrīd skatos kā no 
Reiņa Kaudzītes viedokļa „Labāk lai manis simtreižu  pietrūkst, 
nekā vienreiz palieku pāri”- ir lietas, kas ir izdarītas tā, ka ir gan-
darījums.

2008. gads manā skatījumā ir bijis lūzuma gads, kad sāku do-
māt vairāk par sevi, par savām meitām, par savu ģimeni. Pašai 
liekas, ka tas ir izdevies. Iepriekšējos gados pārāk daudz ir skriets 
sabiedriski. Un nu ir tas klikšķis – priekš kam? Bezgala daudz lai-
ka nozogam saviem mīļajiem, šobrīd man pietrūkst to mirkļu, ko 
esmu atņēmusi saviem bērniem un ģimenei. Sāku uz visām lietām 
skatīties savādāk. Mazliet žēlums par tā nodzīvoto. Tie cilvēki, 
ar kuriem esmu satikusies, tie ir bijuši mani skolotāji, arī tie, kas 
likuši priekšā kāju... Un tieši tiem lielākais nopelns, lai saprastu un 
mainītu kaut ko sevī, diez vai tā bez viņiem pašam ienāktu prātā... 
Daudzās mācības tautskolā, nodzīvotie gadi ik pa brīdim  liek sa-
prast, ka nevaru vairs būt tik stipra kā senāk, ka jāpavērtē, kas man 
ir svarīgākais. Lieliski, ka izmaiņas notikušas...

Mūsu ģimenē 2008. gads pilns ar pozitīviem darbiem. Esam ļoti 
daudz izdarījuši mājas sakārtošanā, izveidots un palaists darbībā 
artēziskais urbums, jaunizveidotā  sabiedriskā organizācija  veik-
smīgi realizējusi divus SIF projektus.

Pagājušais gads no visiem tautskolas pastāvēšanas gadiem ir 
bijis ar vislielāko peļņu. To veicināja daiļdārzniecības kursi pie 
Aijas Kaškures. Cilvēku ieinteresētība sakopt savas mājas bija tik 
liela, ka brauca cilvēki no Raunas, Inešiem, Priekuļiem. 25 cilvēki 
iesāka šos kursus un arī pabeidza. Tā notiek reti.

Domāju, ka pilnveidojama jaunā tradīcija – ceļojošie Ziedu 
svētki Piebalgā, kas aizsākās pie Veltas. Pagājušajā gadā tie tika 
noorganizēti pie Egitas, un loze šai gadā kritusi „Lielkrūzēm”. Par 
to tiek domāts. Un augusta pirmās sestdienas pēcpusdiena puķmī-
ļiem lai jau brīva šodien!

Atmiņā palikuši teātra izrāžu apmeklējumi Valmieras Drāmas 
teātrī, labdarības ekskursija pagasta pensionāriem, biškopju piere-
dzes brauciens uz “Kalnasmīdēm” Amatā.

– Ko nozīmē uzraksts uz istabas durvīm “Vides biedrība 
“Krūzes””? 

“Lielkrūzēs” darbojas sabiedriska organizācija, kas apvieno ar 
lauku vides problēmām saistītus Latvijas iedzīvotājus, organizā-
cijas, dod novērtējumu par vides kvalitātes nozīmi bioloģiskajā 
lauksaimniecībā, nodarbojas ar vides izglītību un pētniecību Lat-
vijā, Austrumeiropā.

Ja esi dabai draudzīgs, uz tautas tradīcijām balstīts lauksaim-
nieciskā dzīvesveida piekritējs, apzinīgi maksā biedra naudas, 
pievienojies mūsu biedrībai un kopīgi saglabāsim dabīgu vidi nā-
kamajām paaudzēm!

Tāds moto apvieno cilvēkus, kas darbojas šajā biedrībā.      
– Kā lai es vienkāršā valodā citiem pastāstītu par jūsu pro-

jektiem, jaukajām idejām? Kā tās tiek realizētas? 
– Ar LAD Eiropas Savienības izsludinātajiem projektiem var 

piesaistīt naudu  spēcīgas ražotnes, kam nav problēmu līdzfinan-
sējumā ieguldīt 40-60% . Tas nav mums pa spēkam. Mēs esam na-
turāla saimniecība, kas  spēj izdzīvot. Radās doma, ka mēs varētu 
izveidot nevalstisku organizāciju, jo Guntars mums ir bezmaksas 
ideju ģenerators, kas ar savu zaļo domāšanu ir bijis gan vienam 
otram dabas cilvēkam pārsteigums, gan vienam otram neērts biz-
nesa partneris. Ne par velti Vides Vēstis žurnāla redaktore Anitra 
Tooma saka, ka Guntars ir klasiķis dabas lietās un bioloģiskajā 
lauksaimniecībā.

Tas ir mīlestības darbs. Un idejas ir jaukas, bet, izpildot šīs pra-
sības dzīvē, jānorij ne viens vien krupis.

Man ar to visu mūžu bijis jārēķinās -ne tikai kā ar cilvēku, ikdie-
nas problēmas risinot, bet arī, piemēram, ja dīķī izmaiņas ar ūdeni, 
tad tūlīt prasa man, vai tikai neesmu par daudz veļu mazgājusi, ka 
pelēkie ūdeņi par daudz tiek izvadīti, jo sakarā ar daudzo ūdens-
krātuvju izveidošanu paši dzīvojam uz salas, un tie notekūdeņi jau 
ne katrreiz laikā tiek aizvesti. Augsti gruntsūdens līmeņi notek-
ūdeņus augsnē vispār neļauj ievadīt.

Gultas veļu mazgāt vedu uz Cēsīm, jo attīrīšanas ietaises ne-
atbilst prasībām! Apzaļumojot māju, esmu ogulājus gribējusi no 
mājas pabīdīt tālāk. Tad dabūju pārmetumus, ka maziem putni-
ņiem nav, kur apmesties. Kur viņi ligzdiņas vīs? Ja citi nes aitu 
vilnu mazgāt uz Gauju vai dīķi. Pasarg, Dievs! Esmu atteikusies 
rozes audzēt, jo tām reizēm uzmetas kaitēkļi, neaudzēju, jo ne-
drīkstu smidzināt rozes. Idejiski tas ir skaisti, bet ne viegli. Cits 
varbūt pateiktu vienreiz, divreiz un atlaistu grožus. Ar Guntaru 
man tā nesanāk, viņš visu dara mērķtiecīgi. Kādreiz gribētos pa-
dzīvot, neko nedarot, šogad iegadījās gari Jaungada svētki...do-
māju, visi tā jauki pa māju, pīrādziņus ēdot....Nesanāca. Jāstrādā. 
Nekāda atpūšanās. Garās brīvdienās cilvēki izlaižas!

Kādreiz neatbalstām viņa idejas. Tas nestrādā .Viņš redz tune-
ļa galā gaismu un iet savu ceļu. Kā jūtas līdzcilvēki, vai meitām 
izglītībai nauda ir vai nav... Dīķis pie estrādes jādabū gatavs, vēj-
lauzes koki jāliek lietā estrādes celtniecībā, tilts pār Gauju jāuzceļ 
un viss. Tiltiņš arī nebūvējās bez strīdiem. Vedīs betonu. Nu, es 
domāju, kādu drusciņu – Nē! Ar tādām mašīnām, ieraugot to vai-
rumu, ko tur sagāza... Ārprāts!  Cik betons tika saliets Gaujas tilta 
balsta kājai – arī daudz līdzekļu aizgāja.

 Bieži uzsākto darbu  realizācijai trūkst ticības. BET nav ne-
realizēto ieceru, nepabeigto darbu. Un atkal varu pieslēgt savu 
filozofiju, ja cilvēks dzīvo saskaņā ar sevi, ar savu pārliecību, tad 
viss notiek...

Tilta būvei ir sava vēsture. Viss sākās ar Pārgaujas kaimiņu 
Andri Ērgli. Ķeiķos vienmēr bijuši lieli dziedātāji. Un visu laiku 
viņi nav aizsniedzami. Tilts būs kā tuvināšanās kaimiņiem. Nu 
jau vairākus gadus Jāņos sadziedamies, gribas atdzīvināt senās 
tradīcijas ar aplīgošanu.  Pirms daudz gadiem ideja bija par Līgo 
taku... Tilts – skaistumam. Tilts vēl nav atklāts. Vēl vakar taisīja 
nobrauktuvi no tilta. Pašlaik līdzina, lai varētu slēpotāji pārbraukt. 
Tilta atklāšana būs uz Jāņiem. 

– Tad jau 2009. gada Jāņi būs īpaši...
– Jau gaisā virmo, ka jāveido apdziedāšanās – vieni gavilēs vienā 

Gaujas krastā, otri – otrā, un tad kopā – vietējie Dziesmu svētki.... 
Jāņu svinēšana mūsmājās ir stabilākā tradīcija, gribētāju netrūkst, 
bet, lai kontrolētu situāciju un zinātu, kas pie mums  viesojas, pa-
sākums uz pieteikumiem. Tas disciplinē katru dalībnieku!

– Tev ir datorā daudzi skaisti bilžu albumi. Tas laikam dod 
prieku?

– Tā ir mana iepriekšējā dzīvē nerealizētā mīlestība!
Tā ir atpūta, miers manī.
 Apmeklēju izstādes, mācos fotokursos!
Tad pa durvīm ienāk arī Guntars, tikko atgriezies mājās no 

saviem darbiem.
Valentīna iebilst, ka varēja jau mierīgāk pēc 1. datuma uz-

sākt tos darāmos darbus, bet Guntaram sava taisnība. Laika 
apstākļiem mainoties, tas viss būtu grūtāk. Nekādus mietiņus 
vairs zemē nevarētu sadzīt utt. Guntars turpina: “Tas tāpat kā 
ar tilta būvi. Ja dari pareizā laikā, tad izmaksas mazākas. Esmu 
centies apiet izmaksas, tās bija iespējams samazināt, izmantojot 
laika apstākļus.

Ja nesekojam līdzi visam, ja neko nedarām, ja nolaižam rokas, 
tad arī mazāk sanāk. Būvēt tiltu laikā, kad valstī smaga situāci-
ja? Bet kad tad? Vajadzīgie kokmateriāli sakrāti ilgākā laikā . Ar 

 Kāds bijis 2008. gads “Lielkrūzēs”?
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Palatas līča labiekārtošanu man pastāvēja ideja jau no senākiem 
laikiem. Tā pamazām realizējas. Protams, ar uzņēmību. 

Ar Gaujas problēmu tagad paceļas citi jautājumi. Nopietns ir 
jautājums par Gaujas privatizāciju. Esmu ieguldījis darbu Gaujas 
sakopšanā. Tagad, ja pieļauj privatizāciju, lielā mērā zūd mana 
darba jēga. Jau pašreizējās saimniekošanas rezultātā Gauja maina 
savu gultni, tagad nav saprotams,kad un kas notiks. Tam, kas dzīvo 
pie Gaujas, upe kaut ko nozīmē. Nesakārtotie likumi pieļauj visat-
ļautību, un bezjēdzīgas ekoloģiskas pārmaiņas noliek mūsu ceļā.

Visa mūsu dzīve veidota ilgtspējīgai attīstībai. Viena paaudze 
gatavo tiltu kaut kam citam, un tā tas būtu jāturpina. Šodien – 
bizness, peļņa. Šie ir smagi vārdi. Valstī grib tūlīt un tagad. Un 
vēl – cilvēki tagad tie grēkāži. Piemēram, tagad, ja kāds sadomā 
kokus cirst, kad neko par tiem nemaksā... Tā būtu dzīve vienam 
mirklim. Nozāģē, pārdod, par lētu naudu pārdod un viss. Nedo-
māšana uz priekšu. Un tādu piemēru šodien visapkārt. Mums ir 
jāuzkrāj kapitāls, lai vēlāk būtu, no kā būvēt. Valsts veicina pārdo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem. Tā viss izputēs, jo lauki sev atgriezt 
budžetā naudiņu neprot.

– Guntar, tu vēlreiz arī mani pārliecini, ka skaistas lietas 
notiek pamazām, ka “Skrāģu kroga līgošana” vēl nebija, bet 
doma tev jau pastāvēja, ka jāuztaisa Līgo taka...Tā pamazām 
veidojas. 

– Jā, cerams, ka skaisti sadziedāsimies! Cilvēkiem vairāk jā-
tiekas, jākontaktējas. Esam sākuši slēpošanas trasi, lai cilvēki sa-

purinās, lai katrs, pie kura ceļš aiziet, lai to taisa atkal uz priekšu. 
Mēs nevaram paļauties uz ziemu vai ziemas atpūtu. Jāpagriež taka 
tā, lai kalpotu arī vasarā. Kaut kāda darba noslēgums, lai ir kāda 
jauna darba sākums.

– Vēl kaut ko par sevi...
– Ko šodien dod uzmundrinājumi – “Domāt valstiski!” Privati-

zācija ir aizgājusi virzienā bez loģiskuma. Daudzie dienesti – arī 
lauku atbalsta dienestā – ar regulām groza to cilvēku prātus, kas 
strādā, bet par zemnieka taisnību tur maz domā. Dažreiz diskutējot 
ar gudriem cilvēkiem, esmu to sapratis. Un es – nevienai valdībai 
neesmu bijis izdevīgs. Dadzis biju sociālisma laikā, tāpat tagad 
– esmu revolucionārs. Visvieglāk nomierināties varu strādājot. 
Neskatoties, kādi procesi notiek Latvijā, pasaulē. Nu, piemēram, 
ir tāme, bet nav naudas. Tad kādu citu darbu daru, kur nevajag 
pašlaik naudas, un iztikt var ar mazumiņu. 

– To, ka Guntars ir, zina daudzi, ar kuriem saskārušās ide-
jas, kuras ir pretrunā ar dabas likumiem...

  “Jā, jā,” piebilst Valentīna. “Man pirmajos kopdzīves gados 
bija jāiet Guntaram līdzi uz mežu, uz makšķerēšanu..., bet pārdo-
māju, ka uz tautskolu nav izdevies man viņu aizvilkt līdzi.”

– Tad nu stipru veselību jums abiem, visai jūsu ģimenei un 
jūsu palīgiem!

Skaistais tilts pāri Gaujai mani pamudināja ciemoties pie 
jums – “Lielkrūzēs”. 

V. Johansone

Latvijas Kokļu būves centra vadītāja un  koncert-
kokļu meistara Imanta Robežnieka  īss atskats uz 
2008. gada galvenajiem notikumiem kokļu sabied-
rības dzīvē. 

Man, kā jau kultūras frontes cīnītājam, aizvadītais – 2008.gads 
visspilgtāk saistās ar kārtējiem Lielajiem latviešu tautas kopību 
apliecinošajiem svētkiem, tātad – XXIV  Vispārējiem latviešu 
dziesmu un XIV deju svētkiem, kas notika no 2008.gada 5. līdz 
12.jūlijam. 

Šim pasākumam man, tāpat kā olimpiešiem, nākas gatavoties 
nepārtraukti jau vairākus gadus iepriekš, lai visi koklētāji, kuri 
cer piedalīties, varētu parādīt savas spējas pienācīgā muzikālajā 
sniegumā. Koklīšu ir daudz, kopā ap pustūkstoti, 
un tās, aktīvi spēlējot un pārvietojot, bojājas, tāpēc 
remontu, mazu un lielāku, vajag ļoti, ļoti daudz.

 Bet ar to vien jau meistars nevar aprobežoties, 
tāpēc aktīvi un nepārtraukti cenšos attīstīt mūsu 
tautas svēto instrumentu un paplašināt tā iespējas 
laikmetīgai izmantošanai. Vasarā, mēnesi pirms 
Dziesmu svētkiem, tika prezentēta akustiski-elek-
troniskā koncertkokle. Šī modeļa instrumenti dod 
izpildītājmāksliniekiem iespējas izmantot jaunās 
tehnoloģijas dažādos pielietojuma veidos – no brīv-
dabas estrādēm līdz digitālām mūzikas ierakstu 
studijām un roka ansambļiem. Šis instruments 
bija mana dāvana Latvijas 90 gades jubilejā.

  Protams, pats aizkustinošākais bija Dziesmu 
svētku gājiens un noslēguma koncerts Mežapar-
ka Lielajā estrādē.

 Ļoti spilgtus iespaidus Dziesmu svētku lai-
kā bez gājiena un noslēguma koncerta uz mani 
atstāja arī tautas mūzikas koncerts LU aulā un 
kokļu mūzikas koncerts Lielajā Ģildē, bet vislie-
lākais pārsteigums bija, tā saucamajā, kokļu kara 
laikā. Šeit klausītāju rindās ievēroju daudzus 
austrumnieciskas izcelsmes klausītājus, kuri bija 

ieradušies no Japānas, Taivanas, Ķīnas un Filipīnām. Painteresē-
joties uzzinājām, ka šajās valstīs ir rādīta dokumentālā filma par 
mani kā Latvijas kokļu meistaru. Filmas daļa tika uzņemta arī 
Jaunpiebalgā. Filmēti tika skaistie Piebalgas kalnainie ceļi, manas 
dzimtās mājas “Mazrītiņi” un mana Jaunpiebalgas vidusskola. Šo 
filmu nedēļas garumā uzņēma Japānas nacionālā televīzija ar Liel-
britānijas BBC operatoru komandu.

 Saistībā ar gatavošanos Dziesmu svētkiem tika realizēta arī sen 
iecerētā programma par nemantiskā kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu kokļu būves jomā. Es apņēmos apmācīt vairākus mā-
cekļus šajā amatā, kas arī aktīvi tika darīts vairāku gadu garumā. 
Un decembrī noslēdzās ar viena mācekļa – Gata Akmentiņa– da-
ļēji patstāvīgi uzbūvēto instrumentu prezentāciju. Atzinumi iz-

skanēja pozitīvi gan Kultūras ministrijas pārstāvju, gan 
arī koklētāju un pasniedzēju vērtējumos. Eksperimentāli 
demonstrējām jaunus dizaina variantus, balto un melno 
meiteni, t.i., kokli.

 Šis process gan diemžēl ekonomisko apstākļu dēļ tiek 
pagaidām pārtraukts un tiek likvidēts arī kokļu speciālis-
ta amats Tautas mākslas centrā. Protams, ka es strādāšu 
un apsolos aktīvi darboties kokļu būves jomā tāpat kā 
līdz šim.

Ar cieņu, jūsu Imants Robežnieks
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Gadumija ir laiks, kad uznāk pārdomas par pagājušo un nā-
kamo gadu. Nākotne sevī slēpj daudz nezināmā, bet pagātni jau 
var salikt pa plauktiņiem. Tagad jau varam ironizēt par „trek-
najiem gadiem”, bet, īsumā izvērtējot 2009.gadu, varu droši 
apgalvot, ka tas man ir bijis notikumiem bagāts un daudzvei-
dīgs. Tagad man jādomā, ko no savas bagātības es varu atklāt 
lasītājiem.

Laikam jau jāsāk ar savu pamatdarbu Bauskas novadpētnie-
cības un mākslas muzejā. Esmu galvenais speciālists vēstures 
nodaļā, darbs man ir daudzveidīgs un interesants – nodarbojos 
ar zinātnisko pētniecību, sagatavoju izstādes, rakstu publikāci-
jas gan „Bauskas Dzīvei”, gan arī citiem preses izdevumiem, 
sniedzu konsultācijas, lasu lekcijas, veicu gida pienākumus 
muzejā un pa Bauskas vecpilsētu, kā arī daru vēl šo to citu. 
Starp citu, aizvadītajā gadā man kā gidam nācās izvadāt vienu 
grupiņu no kaimiņpagasta – Rankas, bet jaunpiebaldzēni droši 
vien atbrauks šogad. Tad es ar prieku jums izrādīšu Bauskas 
jaukumus! Var jau būt, ka jūs tomēr aizvadītajā martā, klau-
soties Latvijas Radio 1 pārraidi, manā vadībā neklātienē jau 
pastaigājāties pa vecpilsētas bruģi... 

Galvenā pētniecības tēma man bija par latviešu nacionālo 
pretošanās kustību Bauskas apriņķī pēc 2.pasaules kara. Izpē-
tes darbs galvenokārt notika arhīvā Rīgā, tur represēto personu 
krimināllietās atrodams milzums informācijas par „mežabrā-
ļiem” un viņu atbalstītājiem. Pētījuma „taustāmais” rezultāts ir 
vairākas publikācijas, lekcijas skolās un zinātniska konference 
mūsu muzejā, ko man izdevās sarīkot Lāčplēša dienā. Nedaudz 
piepalīdzēju Okupācijas muzejam izstādes tapšanā par nacio-
nālajiem partizāniem, gada nogalē šī izstāde atceļoja uz mūsu 
muzeju. Man ir padomā tā pamatīgi izpētīt arī Jaunpiebalgas 
nacionālo partizānu darbību, bet šīs ieceres realizācijas termiņš 
slēpjas nezināmā nākotnē.

Vairākus mēnešus nācās piestrādāt pie visai savdabīga ka-
lendāra, kurš sākās ar 2008. gada 20. jūniju, bet beigsies šā 
gada 25.jūlijā. Kopā 400 dienas. Pārliekamais kalendārs veltīts 
Bauskas 400 gadu jubilejai, kuras svinību kulminācija būs tieši 
25.jūlijā. Svinības ievadīja pasākums 400 dienas pirms gaidā-
mā notikuma, tad arī šie kalendāri tika dāvināti (tie pārdošanā 
nenonāca) 400 atpazīstamākajiem baušķeniekiem, arī man. 
Kalendārā katra nedēļa ilustrēta ar kādu vēsturisku attēlu no 
muzeja krājuma vai ar mūsdienu fotogrāfiju, no kurām lielākā 
daļa ir manējās. Visgrūtākais uzdevums bija piemeklēt katram 
datumam kādu reālu vēsturisko notikumu, kas risinājies šajā 
pilsētā. Notikumu jau ir daudz, taču liela daļa no tiem risināju-
šies vienos un tajos pašos datumos, bet citos – nekas ievērības 
cienīgs nav noticis. Galu galā divatā ar kolēģi mēs šo sarežģīto 
uzdevumu paveicām, par to ir liels gandarījums. 

Esmu ievēlēts Latvijas muzeju biedrības valdē, tālab dažreiz 
iznāk lemt arī par visiem mūsu valsts muzejiem būtiskiem jau-
tājumiem. 

Daudz vairāk lēmumus man nācies pieņemt kā Bauskas pil-
sētas Domes deputātam. Te man uzticēta Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas vadība. Bauskā pēdējos gados ir izdarīts 
tiešām daudz, ne velti mūsu pilsēta ieguva titulu “Sakārtotākā 
Latvijas pilsēta 2008.” Arī ar to es lepojos.

Vēl es esmu apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 
Bauskas grupas vadītājs. Par spīti apkārt valdošajai skepsei par 
partijām un politiķiem, es uzskatu, ka partiju demokrātijai ir 
nākotne. Es iesaku visiem godīgiem cilvēkiem stāties partijās, 

ievēlēt tādus pašus godīgus cilvēkus politisko organizāciju va-
dībā un īstenot labos nodomus dzīvē. Manuprāt, mūsu nelaime 
ir tā, ka lielākā sabiedrības daļa labprātāk izvēlas noraudzī-
ties uz visu no malas un kritizēt, nevis iesaistīties un pašiem 
paveikt ko labu. Man ir izveidojusies laba sadarbība ar savas 
partijas Saeimas deputātiem un ministriem, izdevies viņus pār-
liecināt par Bauskas vajadzībām, kā rezultātā pašvaldība ar 
valsts atbalstu ir realizējusi vairākus iespaidīgus un pilsētnie-
kiem vajadzīgus projektus. Piemēram, 1.septembrī durvis vēra 
Daudzfunkcionālais izglītības centrs, kura paspārnē modernas 
telpas ieguva gan mākslas skola, gan pilsētas 2.vidusskola. 

Palūkojoties uz aizvadīto gadu citā griezumā, jāpiemin, ka 
Jaunpiebalgu un savus tuviniekus esmu apciemojis caurmērā 
reizi mēnesī. Es jau vienmēr cenšos apmeklēt savas dzimtās 
vietas svarīgākos notikumus, uz atsevišķiem pasākumiem sa-
ņemu ielūgumus. Paldies par tiem! Man bija patīkami gan pie-
dalīties Karjeras dienas pasākumos un tikties ar skolēniem savā 
vidusskolā, gan saņemt grāmatu par Jaunpiebalgas baznīcu no 
pašas autores rokām, gan daudz citu jauku mirkļu. Vispār jau 
es savā dzimtajā pusē vislabprātāk veldzējos brīvā dabā – man 
patīk pastaigas pa mežiem, pakalniem, pļavām un gar ūdeņiem 
visos gadalaikos. Tā man pietrūkst Bauskā. Tālab es Jaunpie-
balgā cenšos uzņemt dabas pozitīvo enerģiju priekšdienām, un 
man tas izdodas. Ak, jā – šajās pastaigās man vienmēr līdzi 
ir fotoaparāts, un bieži vien Jaunpiebalgas daiļumi ir skatāmi 
kādā fotoizstādē. Esmu fotokluba „Bauska” biedrs, aizvadītajā 
gadā mūsu klubs atzīmēja 50 gadu jubileju, un jubilejas izstā-
dēs varēja aplūkot arī manus darbus. 

Augusta pēdējā sestdienā, kā jau katru gadu, kopā ar klases-
biedriem pulcējāmies pie savas audzinātājas Mārītes Muižnie-
ces. Un tā jau kopš 1981.gada... 

Savukārt manās mājās gada laikā pulcējās vairākas manu bi-
jušo skolēnu klases – gan mani pirms 20 gadiem audzināmie 
no Bauskas 1. vidusskolas, gan Minsteres latviešu ģimnāzijas 
audzēkņi, kas skolu pabeidza pirms 10 gadiem, gan gadu ie-
priekš Īslīces vidusskolu absolvējušie. Es to uztveru kā augstu 
atzinību, ja viņi vēlas satikties pie manis, pat tie, kuriem esmu 
bijis tikai priekšmeta skolotājs. Tas ir tik forši! 

Man pašam patīk ceļot, tāpēc katru gadu pats organizēju pā-
ris tālākas ekskursijas, kurās līdzi ņemu savus radus, draugus 
un kolēģus. Arī daudziem jaunpiebaldzēniem ir bijusi iespē-
ja piedalīties. Maija sākumā bijām Nīderlandē vērot pavasara 
ziedoni, bet oktobrī ceļojām uz Turciju baudīt vasaras siltumu, 
kad pašu zemītē jau rudens drēgnums atnācis. Šķiet, ka visi 
līdzbraucēji mājās atgriezās apmierināti ar daudziem pozitī-
viem iespaidiem par svešās zemēs redzēto un baudīto. 

 Dažreiz gadās, ka es kādu izbrīnu ar savu muzikālo gau-
mi– man patīk smagais roks un “metāls”. Tā ir mana mūzika, 
es to klausos, kad man vajag koncentrēties un piestrādāt pie 
kārtējā gara darba. Labprāt apmeklēju šādus koncertus. 2008.
gadā bija neredzēti plašs koncertu piedāvājums Latvijā, un es 
izbaudīju lieliskus KORN, KISS, METALLICA un R.E.M. 
priekšnesumus.

Nu jau šķiet, ka savu aizvadīto gadu te būšu visai pamatīgi 
iztirzājis. 

2009.gadā visiem jaunpiebaldzēniem novēlu neieslīgt apāti-
jā, bet censties kaut ko uzlabot gan savā, gan pagasta dzīvē!  

Raitis Ābelnieks

Mans aizgājušais gads
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Skolas ziņas

Andris Ērglis: “Protams, ka 2008. gadā būtiskākais bija tas, 
ka varējām atgriezties dzīves lokā tepat senču pagalmā savās 
istabās. Smejamies, ja nekur, tad šeit nekas nepazudīs visvien-
kāršākā veidā, šodienas problēmas risinot, var dot patvērumu. 
Arī Rīgā strādājot, domas vienmēr saistās ar Piebalgu. Nav 
varēts te naudas izteiksmē ko likt, ne pārāk lielā mērā taustā-
mi darot, bet sirds un dvēsele bijusi šeit. Ieraugot 2008. gadā 
grāmatu par Jaunpiebalgas baznīcu, arī tur kāds mazumiņš no 
mums ir ielikts. Mūsu darbs ir bijis klāt. Šobrīd varbūt varu ce-
rēt, ja labi veiksies, daļu no grāmatas par Krišjāņa Barona dzīvi 
caur vēstuļu skatījumu izdosies šeit, Jaunpiebalgā, uzrakstīt.”

Rūta Kārkliņa: “Dzīvē nekas nenotiek nejauši. Mana 
mamma ir dzimusi netālu no šīs vietas, Āraišos. Cik te nu 
tālu – Āraiši – Piebalga. Man Piebalga bijusi ļoti mīļa. Bez 
dabas, ko visi apdzied. Man patīk atturīgie, lepnie cilvēki, kas 
šeit dzīvo. Tu, Vēsma, zini labāk par mani, ka nav viegli ie-
karot piebaldzēnu laipnību, mīlestību, atsaucību. Sapratu, ka 
ar savu mīlestību īpaši nevajag nākt klāt, vajag cienīt to, ko 
dara kaimiņš, priecāties par to. Mums šovasar izdevās savi 
Dārza svētki. Mums pašiem šķiet, ka tie ļoti izdevās. Tie bija 
domāti mūsu draugiem un, lai viņi redzētu, ko mēs te darām. 
Saullēkta taciņa. Taka uz Gauju. Varbūt nākošgad tā pilnvei-
dojas. Apmēram 30 cilvēkiem no Rīgas parādījām, ka mums 
nav galvenais dārzkopība, bet gan sajūtu kopšana. Un, ja tepat 
pāri, pretī Gaujai, dzīvo līdzīgi domājoši cilvēki, tad var sanākt 
skaistas lietas, skaistas kopā iešanas. Man kā skolotājai jau no 
jaunības ir teikts, ka Piebalga ir sirds un serde. Tā vien šķiet, 
ka Piebalgai šodienas apstākļos atkal būtu jāuzņemas šīs „sirds 
un serdes” loma. Esmu stingri pārliecināta, ka nedrīkstam ļaut 
iznīcināt izglītību un kultūru, tad iznīks latviešu valoda. Ja 
iznīks latviešu valoda, tad iznīcināsim latviešu tautu, un mēs 
būsim pieļāvuši, ka to izdara. Barikādēs bija b a i l ī g i, bet 
tu zināji ienaidnieku. Neba viss bija arī padomju laikos slikts. 
Kaut kādu uzmundrinājumu vajag, lai cilvēki celtos. Ir traģisks 
brīdis. Piebalga varētu būt tā, kas varētu celt.

Vēl gribu pateikt, Vēsma, ne tāpēc, ka Tu izvēlējies sarunu 
ar mani un esi šeit. Esmu gatavojusi simtiem pasākumu, zinu, 
ko tas prasa un kā tas notiek. Biju pie jums 16. novembrī kul-
tūras nama pasākumā, kas bija veltīts Latvijas jubilejai. Mani 
ļoti aizkustināja, tas par maz teikts. Maz ko redzēju, jo sēdēju 
beigās. Uztvēru ar sajūtām. Uztvēru visu, kā zāle uztver. Un 
tas bija šoreiz skaisti. Cik ļoti cilvēkiem vajadzīga šī vēstu-

res izzināšana. Tas bagātīgais materiāls, ar piebaldzēna acīm 
skatītā vēsture... Kad Jūs visi tikāt izsaukti, ar kādu lepnumu 
cilvēki sveica Jūs visus. Tas man bija pārdzīvojums. Paldies 
par šo darbu! 

Ja man kāds jautātu – ko darīt tālāk? Šodien es būtu apņēmī-
bas un spēka pilna iekļauties kādā no politiskajiem spēkiem, 
kas cīnās par Latvijas saglabāšanu. Protams, ka māc dziļa nezi-
ņa par to, kas notiks rīt manā darbā. Vai es rīt būšu vajadzīga? 
Izskatās, ka nē. Ne tikai par sevi. Bet arī par citiem. Mūsu ope-
ras soliste Elīna Garanča šodien dziedāja latviski svešā zemē. 
Šodien notiek ņirgāšanās, ka biļetes teātros vēl izpārdotas, par 
pingvīniem vispār Godmaņa uzrunā nerunājot. Es lielāku ci-
nismu neesmu piedzīvojusi. 

Krišjānis Barons 1856. gadā vēstulē brālim raksta, ka “mums 
jāturas kopā vairāk nekā līdz šim...” Vai vēsture atkārtojas?

Šajā istabiņā, kurā sarunājamies, esam pārsprieduši vairākas 
tādas lietas, kuras izaugušas ne vienu reizi vien par interesan-
tiem realizētiem projektiem un pasākumiem, tagad esam ping-
vīnu deju iesākuši...”

Andris: “Mums šeit izdevies rast domubiedrus un kopā ie-
raudzīt gaismu apkārt, kas pašiem jāiededz. Man prieks par to, 
ka mums šeit, vairāk uzturoties, iespējas apkārt un sevī radīt 
ko jaunu. Rūta mēģinājusi zīmēt. Sevī esmu atklājis, ka patīk 
fotografēt. Saulrieti un miglas, kādi ir te, nav nekur.”

Rūta: „Piebaldzēni sapratīs, ka mēs esam ar mieru pieda-
līties aktivitātēs ar savu klātbūtni. Protams, ka mūsu iespēju 
robežās. Nekad nav bijis tik spiedīga neziņa, ka pazaudēšu 
darbu vai nē. Traģiska nelaime notiek, cits citam palīdzam, bet 
nespēju saprast šo valstisko nesaimnieciskumu. Tas ir klajš ci-
nisms. Divas nedēļas esam norobežojušies no visa ar skumjām 
pārdomām. Citreiz gadu mijā piezvanījām, vēlējām laimes... 
tagad klusējam, jo nezinu, ko teikt, varbūt kāds draugs jau zau-
dējis darbu... Nopublicē, ka pieņemts tāds un tāds lēmums... 
Bet grib izdzīvot visi – gan veselie, gan slimie, gan vājie. 

Mēs iepriekšējā gadā, nenojaušot šīs straujās negatīvās 
pārmaiņas, gada beigās uzdāvinājām sev brīvdienas. Bijām 
Romā– lidojām, lai atpūstos. Nezinājām, ka Latvijā būs krīze. 
Tomēr neko nenožēlojam, jo varbūt, ka neizdosies vairs dzīvē 
neko redzēt.

Gribētos noslēgumā ko priecīgu, bet neko tādu nevaru pa-
teikt. Būs tā, kā būs. Kā paši lemsim, cik aktīvi būsim, tā arī 
būs.”

Atskatu veidoja V. Johansone

Sigita Kļava, Agate Rēdmane, Elīna Zariņa, Ingus 
Žēpers (5. kl.), Ivars Bobrovs, Sandis Grīnbergs, Elvita 
Potapova, Guna Sūcīte (6.a kl.),  Brenda Beķere, Linda 
Krasovska, Alise Smilga (6.b kl.), Elvis Elksnis, Viktorija 
Postolati, Sigita Razminoviča, Kristīne Seržāne (7. kl.), 
Aiga Āboliņa, Lauma Makare, Jānis Podiņš (8.a kl.), Līga 
Alksnīte, Agnese Smilga (8. b kl.), Zane Alksnīte, Kristīne 
Ābelniece, Armands Dzenža, Sabīne Rubene (9. a kl.), 
Lāsma Alksnīte, Alise Apsīte, Edžus Arahovskis, Matīss 

Elksnis, Natālija Jankovska, Krista Krūmiņa, Mārtiņš 
Ķīķeris, Agnis Pogulis, Sintija Posse, Lāsma Tinkuse, 
Agnese Vietniece (9.b kl.), Aiga Dzenža, Daumants Lūsa, 
Emīls Rusovs, Krišs Spalviņš (10. kl.), Toms Vanders (11. 
kl.),  Ieva Kazāka, Kristaps Lācgalvs, Ieva Lorence, Ineta 
Pūpola, Evita Rusova, Mikus Spalviņš, Liene Šakina, 
Renārs Tenisons (12.kl.)

Sagatavoja Arnis Ratiņš

2008./2009. mācību gada 1. semestri ar teicamām un labām sekmēm pabeidza 
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni: 
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Bibliotēkā

Cēsīs domrakstu konkursā 
vidusskolēniem piedalījās Emīls 
Rusovs (10.kl.), Lāsma Šmite (11. kl.), 
Liene Šakina (12. kl.) – sk. J. Glāzere, 
Z. Althabere

Basketbola sacensībās Cēsīs pieda-
lījās Jurģis Pētersons (6.b kl.), Atis 
Grīnbergs, Jānis Podiņš (8.a kl.), 
Andrejs Krišjānis, Edgars Pētersons 
(8.b kl.), Māris Kaņeps (9.a kl.), Edžus 
Arahovskis (9.b kl.) – sk. S. Vlodare
Konkursā Logo zīme “Cēsu ra-

jona lauku partnerība” piedalījās 
Brenda Beķere, Laura Bojāre, Karīna 
Astašova, Bogdans Kvecko, Viktorija 
Postolati, Lelde Putniņa (7. kl.), Aiga 

Konkursi
Āboliņa, Atis Grīnbergs (8.a kl.), Ag-
nese Smilga (8.b kl.), Kristīne Ābel-
niece, Reinis Brasavs, Radislavs Gor-
buzjuks, Māris Kaņeps, Jānis Keišs, 
Kate Rubene (9.a kl.), Lāsma Alksnī-
te, Alise Apsīte, Edžus Arahovskis, 
Sandra Briede, Matīss Elksnis, Natā-
lija Jankovska, Krista Krūmiņa, Kris-
tīne Kustova, Mārtiņš Ķīķeris, Agnis 
Pogulis, Andžs Pūpols, Sintija Posse, 
Lāsma Tinkuse, Arvis Urbāns, Agne-
se Vietniece, Toms Zirnis (9.b kl.)– sk. 
Baiba Kalniņa
Mazpulku projektu konkursā Tir-

zas pamatskolā novada posmā pieda-
lījās Lāsma Alksnīte ( 9.b kl.), Elvijs 

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ir vie-
na no pirmajām Cēsu rajona publiskajām 
bibliotēkām, kas uzsākusi lietotāju auto-
matizētu apkalpošanu. Cēsu Centrālā bib-
liotēka to veic jau 2 gadus. Vēl šo darbu 
Cēsu rajonā ir uzsākušas Priekuļu pagasta, 
Sērmūkšu pamatskolas un Jaunpiebalgas 
vidusskolas bibliotēkas.

Uz jauno darba režīmu ir pārgājušas vi-
sas bibliotēkas nodaļas – abonements, bēr-
nu nodaļa, lasītava. Pateicoties automatizā-
cijai, bibliotēkas lietotājiem būs iespējami 
operatīvāki un kvalitatīvāki bibliotēkas pa-
kalpojumi, bet bibliotekāri varēs atteikties 
no daudziem rutīnas darbiem. 

Cēsu rajona bibliotēku elektroniskais 
kopkatalogs pieejams http://www.cesis.
biblioteka.lv/alise/. Lasītājiem tajā ir ie-
spējams sameklēt vajadzīgo literatūru pēc 
vairākiem atlases kritērijiem – autora, no-
saukuma u.c. Tiem lasītājiem, kuriem tas ir 
nepieciešams, tiks piešķirts lietotājvārds un 
parole. Viņi varēs rezervēt un pasūtīt vaja-
dzīgos eksemplārus internetā.

Sekmīga bibliotēkas automatizācija ir 
komandas darbs, tā nebūtu iespējama bez 
papildu atbalsta. Izsaku pateicību:

• Jaunpiebalgas pagasta padomei par sis-
tēmas ALISE iegādi, uzturēšanu un atbal-
stu bibliotēkas attīstībai; 

• Cēsu Centrālajai bibliotēkai par meto-
disko un praktisko palīdzību, īpašs paldies 
Skaidrītei Lazdiņai;

• V/A “Kultūras informācijas sistēmas” 
par VVBIS projekta ietvaros piešķirtajiem 
BIS ALISE moduļiem; 

• SIA TietoEnator Alise par palīdzību 
darbā ar sistēmu un bibliotekāru apmācību; 

• Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas dar-
biniekiem, kas aktīvi iesaistījušies biblio-
tēkas automatizācijā. 

Baiba Logina, Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkas vadītāja

Jaunākais bibliotēkas grāmatu 
plauktos

Daiļliteratūra
Dž.Hārts Melu karalis 
Sv.Hasels Leģions 
A.Holta Melnais gulbis 
V.Seleckis Sārta asins baltā sniegā
Dž.Hilla Pagātnes rēgs 
J.Damroze Sapņu meitenei [Dzeja]
A.Dziļums Raksti. 26.sēj. Pelni; Meži deg 
M.Gārdnere Netīro noslēpumu klubs 
Z.Zīme Trīs sadzejotas lugas
J.Pētersons Taka: Latviešu haikas
D.Koreckis Antimājsaimniece 
E.Mārtuža Pētera zvērests: vēsturisks 

romāns
A.Gavare Mantojums
A.Auziņš Vendeta letiņu gaumē 
L.Fr.Lī Noticēt mīlestībai 
G.Ievkalns Baltie vasaras mākoņi: 2.d. 

Nelūgtie viesi
K.Kellija Mīlestības stundas 
K.Metjūsa Privāta bilde
D.Stīla Māja pie jūras
Dž.Kinna Masku balle
Sk.Kaldupe Ezeri atmostas rītausmā 
D.Priede Taurenis vientuļās debesīs 
I.Bērziņa Nenosodi mani!  
D.Leona Nāve svešā zemē
I.Renkins Paslēpes 
St.Berijs Dzintara istaba 
K.Apškrūma Nenokavēt svētdienu 

Ciekurznis (5.kl.) – 1. vieta, Mada-
ra Kārkliņa (10. kl.) – 3. vieta – sk. 
B.Kalniņa
Konkursos “Mūsu mazais pārgā-

jiens” un “Kokapstrādes uzņēmumi 
Jaunpiebalgā” piedalījās Elvijs Cie-
kurznis, Sigita Kļava ( 5.kl.), Aina 
Birkerte, Elīna Seržāne (8.b kl.) – sk. 
B. Kalniņa 
Vides projektu olimpiādē Cēsīs 

piedalījās Agnese Smilga (8.b kl.) – 1. 
vieta (tēma – “Telpu zaļā rota”), Pē-
teris Beķeris (11.kl.) – 3. vieta (tēma 
– “Paugurknābju gulbju ligzdošana 
bioloģiski daudzveidīgā zemnieku 
saimniecībā “Jaunķūģi””). Darbu va-
dītājs skolotājs A. Ratiņš. 

H.Molists Gredzens 
R.Rendela Divreiz miris 
Dž.Mensela Piedāvājums, no kura 

grūti atteikties 
Dz.Žuravska Cauri varavīksnes vār-

tiem: dzeja 
I.Tora Tava trauslā mīlestība...: dzeja. 
D.Morels Spiegs, kas ieradās Ziemas-

svētkos 
L.Veisbergere Vai esi pazīšanas vērts?  
B.Brānta Laimes spēle 
E.Mina Sarkanā acālija

Bērnu literatūra
M.Cielēna Trakulīte sandalīte 
D.Enraita Grāmata īstiem puikām 
D.Šteinberga Spēle 
M.Bērziņš Sniega cilvēki un 
Resnais svešinieks jeb 5.A klases skol-

nieka Kristera, viņa draugu un nepārspējamā 
Cūkmena pārdzīvojumi un piedzīvojumi 

I.Bauere Kļūdas labojums 
S.Vensko Mare vairs nerunās 
Dž.Fostere Grāmata spicām meite-

nēm: kā būt vislabākajai 
G.Mērfijs Globālā sasilšana: ko vari 

darīt tu? 
U.Nemvaltss Mazo vīru lidaparātu 

stāsti 
Fr.Gēma Tusiņbučas 
M.Valdbergs Mušas ziemas māja: un 

latviešu tautas pasakas

Nozaru literatūra
A.Plaudis Zilākalna Marta un Nogri-

musī Eiropa 
A.Kukuvass Menuets: piever acis un at-

kal kā toreiz... 

Jauna ēra Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā
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M.Grāfa Beļģija un Luksemburga: [tū-
risma ceļvedis] 

E.Bredberijs Izcilas prezentācijas 
prasmes 

Decembra beigās no VKKF saņēmām 
vēl 8 jaunas grāmatas, kas papildinās mūsu 
bibliotēkas krājumu no valsts budžeta lī-
dzekļiem.

Pieaugušie varēs veldzēties Sk.Kaldupes 
romāna Ezeri atmostas rītausmā un 
J.Liepiņa eseju Tautas turētāji grāmatu 
lappusēs. Vidējā skolas vecuma bērniem 
būs iespēja iepazīties ar M.Mičerevska grā-
matu Septiņas dienas Miltiņu karaļvalstī 
un M.Bērziņa Resnais svešinieks varo-
ņiem un viņu piedzīvojumiem. Jaunākā 
skolas vecuma bērniem patiks M.Cielēnas 
pasakas Teo un Mūmīte, I.Samauskas 
stāsts Eņģelītis, kā arī O.Vācieša dzejoļu 
krājums Mēnesim robs. Visi interesenti 
varēs iepazīties ar I.Rubertes Senvārdu 
vārdnīcu. 

No VKKF 2008.gadā mērķprogrammas 
“Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 
publiskajām bibliotēkām” esam saņēmuši 
35 izdevumus 160,41 Ls vērtībā.

Lasīšanas veicināšanas mērķprogram-
mas “Bērnu žūrija” ietvaros saņēmām 20 
grāmatas par 61,97 Ls.  Kopā sanāk 55 iz-
devumi par  229,35 Ls. Tas ir ievērojams 
papildinājums mūsu bibliotēkas krājumam. 
Ļoti ceram, ka VKKF finansējuma samazi-
nāšanas dēļ šīs abas mērķprogrammas ne-
cietīs vai arī paliks kaut viena no abām.

B. Logina

Caur avīzīti Jaunajā gadā satiekamies 
pirmo reizi, tamdēļ gribu novēlēt gaišas 
domas, siltu sirdi un skaidras acis!

Prātā nebūtu ienācis, ka kāds Junpie-
balgā vēl nezina par tautskolas darbību. 
Piedošanu, ka mana informācija nav sa-
sniegusi interesentus. Kaut  arī jau mācī-
bu gads pusē, gribu atgādināt, ka jebku-
rām iesāktām mācībām var pievienoties 
un turpināt tās apmeklēt pēc grafika at-
bilstoši interesēm.

Katru otrdienu plkst. 17.00 var ap-
gūt rotu gatavošanu pie Ilzes Stoleres.

Trešdienās būs ceļojošie Dziesmu 
vakari, uz kuriem vēlams pieteikties, lai 
zinātu, kurā virzienā doties.

Ceturtdienās mācāmies fotografēt, 
analizēt savus mājas uzdevumus un kri-
tiski palūkoties no malas uz tiem.

Piektdienās Zandas Liedskalniņas va-
dībā notiek gleznošanas nodarbības.

  
Un vēl!
29. janvārī plkst. 17.00 kārtējā psiho-

loģijas nodarbība pie Dainas Reinfeldes. 
Tēma: Šantāža ģimenē, darba kolektīvā, 
sabiedrībā.

7. februārī individuāli pieņems ho-
meopāte Indra Spirģe (ar pierakstu), 
bet vakarā plkst. 18.00 Indra dalīsies sa-
vās zināšanās par aromātiskajām eļļām.

Agni Jogā ir teikts: “Ziedos Debesis 
nolaižas uz Zemes. Ja Zemei atņemtu 
ziedus, izgaistu puse dzīvotspējas. Ze-
mes ziedi ir vienīgā dzīvā saikne starp 
Zemi un Debesīm.” Cilvēks ir dabas 
bērns, taču pamazām tā paliek tikai frāze. 
Mēs arvien attālināmies no dabas, dzī-
vojot tehnikas pasaulē. Dabā nekas nav 
nejauši. Dabā pastāv zāles pret jebkuru 
saslimšanu - tāds ir dabas pastāvēšanas 
mērķis. Aromterapija ir terapijas meto-
de, kas izmanto dabiskās smaržas. Ēte-
risko eļļu iedarbības spektrs ir ļoti plašs, 
tādēļ aromterapiju var izmantot praktiski 
visu veidu slimību ārstēšanai. Es esmu 
aptvērusi aromterapijas neierobežotās 
iespējas, tāpēc es ļoti vēlētos padalīties 
ar citiem savā pieredzē un ieinteresēt 
cilvēkus lietot ēteriskās eļļas ikdienā 
gan akūtos saslimšanas gadījumos, gan 
ārstējot hroniskās slimības, gan mazināt 
depresīvus noskaņojumus un uzlabot ga-
rastāvokli un dzīves kvalitāti,” tā Indra.

11. februārī atkārtotā INFO DIENA 
JAUNPIEBALGĀ. 

Iespēja jauniešiem un jaunatnes darbi-
niekiem!

Eiropas Savienības neformālās izglī-
tības programmas „Jaunatne darbībā” 
ietvaros ir iespēja veidot interesantus, 
radošus, jauniešiem saistošus projektus 
ar pašu jauniešu aktīvu līdzdarbošanos. 
Latvijas likumdošana nosaka, ka jaunie-
ši vai jaunais pieaugušais ir vecumā līdz 
25 gadiem, Eiropas Savienības program-
mās līdz 32 gadiem.

Tā ir iespēja padarīt ikdienu krāsainā-
ku savā pagastā un arī skolā!  

Ja vēlies par to uzzināt vairāk, atnāc 
uz „Info dienu” Jaunpiebalgā 11. febru-
ārī plkst. 10.00 Uz „Info dienu” gaidām 
jebkuru interesentu, kurš vēlas iesaistī-
ties Eiropas jauniešu apmaiņā vai ir ideja 
kādam interesantam projektam.

Programmā - informācija, materiāli, 
konsultācijas par projektu iespējām un 
finansējuma piesaistīšanu, reāli piemē-
ri, un kā tas ir mainījis jauniešu dzīvi. 
Idejas sadarbībai nākotnē ar Cēsu rajo-
na padomes Pieaugušo izglītības centra 
speciālisti Baibu Krišjāni neformālās 
izglītības ietvaros. Lūdzam pieteikties 
līdz 9. februārim: Jaunpiebalgas re-
ģionālajā tautskolā  (tel. 29146397) vai 
Cēsu rajona Pieaugušo izglītības centrā 
(tel. 64124981).

18. februārī plkst. 17. 00 tikšanās ar 
dārzniecēm Sarmu Žarcinsku, kas runās 
par tēmu “Ķirbis – jūsu veselībai” (au-
dzē ap 50 šķirnēm),

Elga Bražūne piedāvā šādas tēmas to-
mātu audzēšanā:

- šķirņu izvēle pēc audzēšanas apstāk-
ļiem un augļu pielietojuma;

- sējam tomātus (padomi no piere-
dzes);

-  kā izaudzēt veselīgu stādu;
-  izstādīšana paliekošā vietā;
-  stāda aprūpe (krūma formēšana, lapu 

laušana, galotņošana);
-  laistīšana un papildus mēslošana;
-  aizsardzība pret sēnīšu kaitniecisko 

darbību;
- augu seka un augsnes atveseļošana;
- augsnes mēslošana un kaļķošana;
-  ar tomātiem saderīgie augi.
  Iespēja nopirkt ļoti dažādu tomātu un 

ķirbu sēklas.

20. februārī plkst 18 00 tikšanās ar 
jauno dzejnieci INESI TORU  no Gul-
benes.

Ievadīta saruna ar profesoru Andri 
Buiķi  dalīties savās pārdomās par no-
tiekošo mūsu valstī. Sekojiet reklāmai! 
(febr. pašas beigas, marta sākums)

Tautskolas vadītāja Valentīna

Tautskolā...

Raimonds Dombrovskis: 
“ASV – Jutā, pilsētā Solt-Leik-Siti-
ja, atrodas tibetiešu restorāns. Kādā 
reizē, ieraugot interesantu rakstainu 

segu, to nobildēju kopā ar zēnu. 
Šķita interesanti raksti, kuri līdzīgi 

latviešu rakstiem.”
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Dažādu paaudžu vokālistu konkursa

„Mēs tiksimies martā” nolikums
Organizētājs: Jaunpiebalgas kultūras nams

Pārsla   Jansone    – mob.tel .26178257
Dalībnieki: Konkursā aicināti piedalīties visi dziedošie piebaldzēni, vecāki par 5  gadiem.
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles latviešu valodā, dziesmai jāatbilst izpildītāja vecuma 

un balss spējām. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmu gan a capella, gan mūzikas instrumentu, gan 
fonogrammu pavadījumā. Muzikālais pavadījums tiks nodrošināts.

Konkursa norise un laiki: Konkurss notiks 2009. gada 28. martā plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā.

Vērtēšana: Konkursanti tiks iedalīti vecuma grupās:
• No 5 g.v. – 10 g.v.
• 11 g.v. – 1 6g.v.
• 17g.v. – 24 g.v.
• No 25 g.v. līdz .......
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēs kompetenta žūrija.

Pieteikumi: Pieteikšanās un sīkāka informācija  pa telefonu:
K.n. - 64162182
Pārslai Jansonei – 26178257
Aijai Petrovskai - 26412878

Mēģinājumi: Pirmais mēģinājums kultūras namā 21. februārī plkst.14.00.
Līdzi jāņem dziesmas ieraksts vai notis.

Uzvarētāji: Labākais no katras grupas tiks izvirzīts Piebalgas novada vokālistu konkursam 
“Piebalgas balsis”!

Veiksmīgu un radošu darbu, gatavojoties konkursam!!!

!!! Pirmais mēģinājums 21.februārī plkst.14.00 !!!!

Mazo vokālistu konkursa

„Piebalgas Cālis - 2009” nolikums

Mērķis: Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību , izvirzīt uz pusfinālu Cēsīs.
Organizētājs: Jaunpiebalgas kultūras nams

Pārsla Jansone - mob.26178257
Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni līdz 5g.vecumam (ieskaitot). 
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas pēc brīvas izvēles, dziesmām jāatbilst izpildītāja vecuma un 

balss spējām. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan mūzikas instrumentu , 
gan fonogrammu pavadījumā. 

Konkursa norise un 
laiki:

Konkurss notiks 2009.gada 28.februārī plkst.13.00
Jaunpiebalgas pagasta padomes zālē.

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē kompetenta žūrija.
Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas bērnudārza grupiņās, pie 

pagasta sekretāres un kultūras namā.
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2009.gada 23. februārim kultūras namā.

Mēģinājumi: Pirmais mēģinājums kultūras namā 16. februārī no plkst.15.00 līdz 18.00 Par pārējiem 
mēģinājumiem informēsim!!!

Veiksmīgu un radošu darbu, gatavojot 
“mazos cālēnus” konkursam!!! 
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“Uz slēpošanas sezonas atklāšanas sa-
censībām Priekuļos bija sabraukuši 112 
nocietušies slēpotāji no visas Latvijas un 
arī Lietuvas. Sacensības ar savu klātbūtni 
nesmādēja arī mūsu valsts olimpieši Oļegs 
Maļuhins un Kaspars Dumbris. Visā “visu-
mā” sacensības noritēja Ziemassvētku no-
skaņā, par ko parūpējās Salavecis, kurš bija 
sarūpējis gana daudz sniega, konfektes un 
sarunājis ar meteo.lv perfektu laiku. Pa to 
burzmu profesionālā Cēsu tiesnešu brigā-
de iesildījās gaidāmajai ziemas sacensību 
sezonai, visu to jezgu tiesājot. Dalībnieku 
vidū bija arī 2 pulksteņmeistari Reinis Jan-
sons un Mareks Birkentāls, kuri bija sarū-
pējuši “cieto riekstu” elektroniskām laika 
ņemšanas iekārtām, un abi finišā uzrādīja 
vienādu rezultātu līdz pat sekundes simtda-
ļai – 01:54,25.”, tā ziņo interneta portāli 
sporta ziņu sakarā.  

Interesantākais tas, ka te piedalījās 
sportisti arī no Jaunpiebalgas. Un iegu-
va godalgotas vietas.

Nakts sprinta sacensībās 19. decembrī 

Slēpošanas sezona sākusies
Priekuļos V 18 grupā pie-
dalījās Daumants Lūsa 
(2. vieta), Mārtiņš Smil-
gins (3. vieta), V 16 gru-
pā Viesturs Eglītis (7.v.). 
Sacensībās piedalījās arī 
Henrijs Eglītis.

Priekuļos 28. un 29. 
decembrī notika arī ZIE-
MASSVĒTKU BALVAS 
IZCĪŅAS SACENSĪBAS 
BIATLONĀ.  

No Jaunpiebalgas startēja 9. klases 
skolniece Krista Krūmiņa un pirmajā 
dienā ieguva 3. vietu, otrā dienā – 4. vie-
ta.

Priekuļos 3. un 4. janvārī notika 
LR ČEMPIONĀTS UN ATLASES 

SACENSĪBAS EJOF BIATLONĀ.
Krista Krūmiņa savā vecuma gru-

pā– jaunietes „A” grupā 7,5 km distancē 
ieguva 1. vietu, „A” grupā 6 km distancē 
ieguva 3. vietu. Ziņotājs – skolotājs Vitālijs Skrebelis

Aktualitātes lauksaimniekiem
Iespējas
Pasākuma nosaukums Pieteikšanās laiki
Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstruk-
turizēšanai

15.01.2009.-
31.03.2009.

Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības attīstību un pielā-
gošanu

5.janvāris – 
5. februāris

Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes 
vienreizēja apmežošana

15.12. 08. – 
15. janvāris

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 09. februāris – 
09. marts

Lauku saimniecību modernizācija 09. februāris – 
09. marts

Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un ekono-
mikai – 1.kārta

09. februāris – 
09. marts

Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un ekono-
mikai – 2.kārta

10. marts – 
10. aprīlis

Tūrisma aktivitāšu veicināšana 09. februāris – 
09. marts

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, 
ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbī-
bu dažādošanu

09. februāris – 
09. marts

Ar sīkāku informāciju par atbalstāmo pasākumu aktivitātēm var ie-
pazīties LAD mājas lapā www.lad.gov.lv

Savstarpējās atbilstības prasības lauksaimniekiem
Savstarpējā atbilstība ir prasību kopums, kas lauksaimniekiem jāie-

vēro, lai respektētu sabiedrības intereses un varētu saņemt ES maksā-
jumus. Ir arī viedoklis, ka zem ES prasībām– ievērot milzīgo skaitu 
regulu – patiesībā slēpjas vēlme pēc iespējas vairāk samazināt lauk-
saimniekiem izmaksātā atbalsta lielumu.

Lai nu kā, daudzas no šīm prasībām mūsu zemniekiem jau zināmas, 
kā arī tiek ievērotas, tomēr atsevišķu prasību sasaiste ar maksājumu 

saņemšanu notiks pakāpeniski, sākot ar 2009. gadu:
 Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi ir spēkā jau 

no 2004. gada;
 Vides jomā – ar 2009. gadu;
 Sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības jomā – ar 2011. gadu;
 Dzīvnieku labturības jomā – sākot ar 2013. gadu.
Ikvienu prasību pārkāpumu vērtēs pēc četriem pamatkritērijiem– 

apmērs, nozīmīgums, pastāvība un pārkāpuma atkārtošanās. Pēc 
novērtējuma tiks piemērots samazinājums līdz 5%, ja pārkāpums at-
kārtosies nākamajā gadā, samazinājuma apmēru palielinās trīskārtīgi. 
Savukārt, ja pārkāpums tīšprātīgs,  samazinājums var sasniegt 100%.  

Jāgatavojas, ka turpmāk pārbaudes veiks ne tikai Lauku atbalsta 
dienests, bet arī Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts augu aizsar-
dzības dienests un Valsts meža dienests (par mežu platībām).

Lai palīdzētu lauksaimniekiem labāk izprast savstarpējās atbilstības 
prasības un to, kas darāms, lai šīs prasības izpildītu, ir izveidota Sav-
starpējās atbilstības konsultatīvā sistēma. Vēl šī sistēma tā īsti nav sā-
kusi darboties, taču der saasināt uzmanību un sekot informācijai. Sav-
starpējo atbilstības prasību saraksts apskatāms Zemkopības ministrijas 
mājas lapā: www.zm.gov.lv. Savukārt pati Savstarpējās atbilstības 
rokasgrāmata ir pieejama LLKC mājas lapā: www.llkc.lv, informatīvi 
materiāli pieejami arī pie pagasta lauku attīstības speciālista.

• Atgādinājums
 Lai saņemtu maksājumu par 2008. gadā likumīgā kautuvē 

nokautiem liellopiem, iesniegums LAD jāiesniedz ne vēlāk kā 
15.februārī.
 Līdz 15. janvārim – atskaite par pavadzīmju numuru izlieto-

jumu.
 Atskaite par darījuma kvīšu izlietojumu.
Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļu maksāšanas termiņš 

pašnodarbinātajiem.
PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš.
 Nākamā informatīvā diena zemniekiem – 30. janvāris.

Vēlot veselību, veiksmi un izturību visa gada garumā –
 Maija Ķīķere (mob. tālr. 29131170)
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Apsveicam!

KOMUNĀLO MAKSĀJUMU PARĀDNIEKI UZ  2009. gada 1. janvāri  
Dzīvojamā 
māja

Parāda 
summa 

Ls 100-200

Parāda 
summa 

Ls 201-300

Parāda 
summa 

Ls 301-400

Parāda 
summa 

Ls 401-500

Parāda 
summa 

Ls 501-600

Parāda summa 
Ls 601 un 

vairāk

Kopējais dz.
īpašnieku parāds 

pašvaldībai Ls
Br.Kaudzīšu 3 Dz. 

10;11;14;16;21
Dz.19;22 Dz.5    1822,09

Br.Kaudzīšu 5 Dz.1;2;6;9;11  Dz.4;12 Dz.10  Dz.5 2806,82

Br.Kaudzīšu 7 Dz.1 Dz.5;11;18   Dz.4 Dz.3 2783,75
Br.Kaudzīšu 7A Dz.7;8;11;12  Dz.1    929,19
Dārza 2 Dz.10 Dz.12  Dz.17  Dz.3;15 2919,01
Dārza 4 Dz.6;15;17   Dz.16  Dz.7;14 2822,10
Gaujas 29A  Dz.17       347,95
Gaujas 35 Dz.1;2      351,44
Priežu 4    X    
Loka 4 X       
Rūpniecības 2 Dz.6      134,35
Rūpniecības 3A Dz.6      218,85

Lūdzu veikt maksājumus pagasta kasē vai arī bankā, pārskaitot  rēķi-
nu uz kontu a/s Latvijas Krājbanka konts LV13UBAL4107192126001. 
Lūdzam dzīvokļu īpašniekus veikt regulārus maksājumus par komu-
nālajiem pakalpojumiem, lai neiekrājas parādi, kā arī regulāri ziņojiet 
ūdens skaitītāju rādījumus.   

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” nosaka jau-
nas likmes komunāliem pakalpojumiem ar 1. janvāri 2009. gadā. 

Siltumenerģija (ūdens uzsildīšana, dvieļu žāvētāji, apkure)– 
10%, pirms tam bija 5%.

Ūdens piegāde – 21%, pirms tam bija 5%.
Notekūdeņu novadīšana – 21%, pirms tam bija 5%.
Atkritumu izvešana – 21%, pirms tam bija 5%. 

 I.Bruņiniece, komunālās saimniecības grāmatvede

Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 4162437 (darbā), 26345624 (mob.) Vēsma Johansone tālr. 4162582 (mājās), 26615072 (mob.),

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

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

Pasākumi Jaunpiebalgas kultūras namā

24.01. plkst. 19.00 
Baltinavas dramatiskā kolektīva 

“Palādes” izrāde “Ontans i Anne” 
Ieejas maksa – 2 Ls 

Bērniem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem – 1 Ls

20.02. plkst. 19.00 
jauniešu deju kolektīva “Piebaldzēni” 15 gadu jubilejas 

pasākums “Lielās Baibas pasniegšanas ceremonija”

28.02. plkst.13.00 
mazo vokālistu konkurss „Cālis - 2009”

No sirds pateicamies Rasmai un Dzintrai Bērziņām par 
grūtā brīdī sniegto atbalstu! Liels atbalsts!

Pavalkoviču ģimene
*   *   *

Paldies Raimondam Dombrovskim par interesanto 
dāvinājumu (grāmatas, informatīvi izglītojošas filmas) 

Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotēkai!

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

Dieviņš veda dvēselīti,
Pliku, kailu, debesīs;
Te palika miežu lauki,
Te mantiņa bagātība.

Aizsaules ceļu gājuši:
Ināra Ginta Ošiņa 75 gadu vecumā;

Ērika Bāliņa 75 gadu vecumā;
Imants Suipis 52 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem

60 Pēteris Pacevičs 26.02.1949. Gaujas Bedumi
Dagmāra 
Seņavska 05.02.1949. Jāņu Kalns

Jānis Veips 07.02.1949. Podnieki
70 Kārlis Junga 02.02.1939. Kalna Rudgalvji

Agafija Krieva 25.02.1939. Lejas Tirznieki
75 Jānis 

Laukubriedis 18.02.1934. Krasta iela 5

80 Hilda Zvirgzdiņa 19.02.1929. Kalna iela 6
90 Marija Sietiņa 18.02.1919. Jaunpentuļi

Sirsnīgi sveicam februāra jubilārus!

Pateicības

Sēru vēsts

Afiša


