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   Nr. 2 (134) 2009. gada februāris Jaunpiebalgas novada domes izdevums

 Piebaldzēniem
Esiet sveicināti Jaunpiebalgas novadā!

2009. gada 21. janvārī 
Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta 

deputātu padomes sēdi vadīja Latvijas 
reģionālās attīstības un pašvaldības 
lietu ministrs Edgars Zalāns. Aizklāti 
balsojot, par Jaunpiebalgas novada 

domes priekšsēdētāju tika vienbalsīgi 
ievēlēts Laimis Šāvējs, bet par domes 

priekšsēdētāja vietnieku – 
Kristaps Dravants.

MARTS
8. marts – Starptautiskā sieviešu diena.
16.marts – Latviešu karavīru atceres diena.
17.marts – Ģertrūdes diena.
19.marts – Jāzepa diena.
20.marts plkst.13.45 – pavasara sākums.
21.marts – Benedikta diena. Starptautiskā cīņas diena par rasu diskrimināciju.
22.marts – Pasaules ūdens diena. Baltijas jūras diena.
23.marts – Pasaules meteoroloģijas diena.
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Māras diena.
27.marts – Starptautiskā teātra diena.

Šajā numurā:
* Izveidota Jaunpiebalgas novada dome
* Uzņēmēju dienas
* Jaunumi lauksaimniekiem 
* Ziemas sporta aktualitātes 
* Skolu ziņas

Ģertrūdes diena
 Ģertrūdes dienā nevarot neko stādīt, tad kukaiņi visu noēdot.
 Kas Ģertrūdes dienā ilgi guļot, tam lācis savu miegu atdodot.
 Ģertrūdes dienā nevajagot ne no lauka, ne no meža malku vai žagarus mājā nest, 
lai čūskas nenāk.
 Tai nedēļas dienā, kad Ģertrūde iekrīt, nedrīkst ne sēt, ne stādīt.
 Ja Ģertrūdes dienā šuj, tad kurmji izrakņās dārzu.

 Dzimuši 
Adrians Ralfs Mednis,

Emīlija Dravante
Apsveicam vecākus!

Zivis
(21.02. – 20.03.)

Auns
(21.03. – 20.04.)

Senču novērojumi martā
 Ja Kunigunde (3.) un Kiprians (8.) ducina, tad vēl ilgi būs cimdi jāvalkā.
 Ja Jāzepa diena (19.) ir gaiša un skaidra, tad arājs par vārpām smaida.
 Cik martā miglas, tik vasarā būs lietus gāzes.
 Sauss marts, slapjš aprīlis un dzestrs maijs pilda vīna pagrabus un 
siena šķūņus.
 Pērkons martā – daudz ogu un siena.

Aug ozoli kalniņā,
Liepas plāna vidiņā;
Puisīt’s un meitiņa
Mātei, tēvam azotē.
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REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē
Tā ir bauda – sarmainā februāra 

svētdienas rītā pamosties ar apziņu, 
ka nav jāiet uz darbu. Tas nekas, ka 
mans iekšējais modinātājs tāpat būs 
noskanējis jau sešos un jaunais ku-
cēns pusskaļi pasmilkstējis, pāris rei-
zes vēl pabukņīs... Piecelšos un mai-
sīšu lielo tējas krūzi, ieslēgšu “Radio 
1” un klausīšos jaunākās ziņas un 
mūziku. Pāršķirstīšu kādu neizlasītu 
“Ievas” lappusi vai savas 12.klases 
tikko dāvāto Agras Dages dzeju krā-
jumu “Kā kadiķītis spīvs”. Vēl jo-
projām jūtos gandarīta par tik jauku 
dāvanu dzimšanas dienā, jo, lai gan 
man ar autori ir krietna gadu starpī-
ba, tad tomēr sajūtos ar viņu uz viena 
viļņa, kā tagad mēdz teikt. Dzejniece 
arī dzimusi uz kāda no Talsu devi-
ņiem pakalniem, un vēlāk dzīve arī 
atvedusi Gaujas krastos... Jā, ko tik 
pa šo laiku var izdomāt... 

Dienas nemanot kļūst garākas. Tu-
vojoties pavasarim, saņemam arvien 
vairāk saules gaišuma. Brīnišķiem 
ziediem dvēselē uzplaukst pa baltai 
domai, ko palaižam pasaulē tuviem 
un mīļiem cilvēkiem. Pa prieka dzirk-
stij ieplūst no manis Tevī, no Tevis 
kādā citā... Tev šodien gribas izdarīt 
kaut ko labu? Kādu iepriecināt? Pa-
tīkami pārsteigt? Neatliec to! Savos 
darbos, jūtās un vārdos rīkojies, kā 
vēlies un to izjūti! Esi labs, lai arī ne-
maz nevēlies šai brīdī tāds būt! Bie-
ži vien tuvākie cilvēki ir tie, kuriem 
pasakām vismazāk jauku un atzinīgu 
vārdu. Runājam tikai par ikdieniš-
ķām lietām un pavisam piemirstam 
pateikt, cik tas ir brīnišķīgi, ka esam 
viens otram. 

Pārmaiņu laikā izdzīvo stiprākie, 
uzņēmīgākie, darbīgākie. Tie, kas 
ķepurojas, neļaujas izmisumam vai 
pesimismam, tie, kas saprot, ka šajā 
laikā mēs visi pārdzīvojam līdzīgas 
grūtības un netaisnību, beigās arī 
tiek saulītē. Vai kādam tāpēc nodarīts 
pāri? Nē! Laiks domāt un darīt pa-
šiem, nevis gaidīt, ko citi ieteiks un 
darīs. 

Katra diena pie mums atnāk vien-
reizēja un neatkārtojama. Lai arī Tu 
katru rītu jūties, kā saņēmis skaistu 
dāvanu, un lielā mērā tikai no Tevis 
paša būs atkarīgs šīs dienas gaišums! 
Es vismaz ceru, ka tā būs. Ļoti ceru. 

Zane Althabere

2009. gada 12. janvārī pagasta 
padomes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagata 

padomes budžeta izpildi 2008. gadā:
pamatbudžeta izpildi ar šādiem rādītā-

jiem:
Ieņēmumi – Ls 1 434 826,00
Izdevumi – Ls 1 237 797,00
Ieņēmumu pārsniegums – Ls 197 026,00
speciālā budžeta  izpildi ar šādiem rā-

dītājiem:
Ieņēmumi – Ls 81 061,00
Izdevumi – Ls 71 348,00
Ieņēmumu pārsniegums – Ls 9713,00
ziedojumu izpildi ar šādiem rādītā-

jiem:
Ieņēmumi – Ls 773,00
Izdevumi  – Ls 1670,00
Ieņēmumu deficīts – Ls 897,00
2. Saskaņā ar “Administratīvo terito-

riju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas 
noteikumu 10. punktu apvienoties ar 
Zosēnu pagastu, veidojot Jaunpiebalgas 
novadu saskaņā ar “Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likuma” 2. Pie-
likumā noteikto administratīvi teritoriālo 
dalījumu. Saskaņā ar “Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” 
Pārejas noteikumu 10. punktu lūdzam 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” sasaukt Jaunpiebalgas no-
vada domes pirmo sēdi. Jaunpiebalgas 
novada darbību uzsākt ar Jaunpiebalgas 
novada domes pirmās sēdes sasaukšanu 
un Jaunpiebalgas novada domes priekš-
sēdētāja ievēlēšanu. Saskaņā ar “Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumu” Pārejas noteikumu 15. punkta 
1. daļu lūdzam Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju piešķirt dotā-
ciju Jaunpiebalgas novada infrastruktū-
ras attīstībai.

3. Ierosināt administratīvo lietu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
SIA “Piebalgas tekstils”, Jaunpiebalga.

4. Par izsoles noteikumu dzīvoklim Nr. 
3 “Pagasta nams”, Jaunpiebalgas pagasts 
apstiprināšanu.

5. Nodot nekustamā īpašuma Gauj-
mala, kadastra Nr. 4256 006 0235 detal-
plānojuma pirmo redakciju sabiedriskai 
apspriešanai.

6. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu “Kalna Brici”, 
jo minētais nekustamais īpašums nav 
nepieciešams pašvaldības funkciju pil-
dīšanai.

7. Atļaut izstrādāt projekta dokumen-
tāciju dzīvojamās mājas un saimniecības 
ēku – garāžas, šķūņa un pagraba būvnie-
cībai zemes vienībā “Kalna Brici” saska-
ņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu un  2002.gada 23.oktobrī ap-
stiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

8. Atļaut izstrādāt projekta dokumen-
tāciju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai 
un saimniecības ēkas būvniecībai ne-
kustamā īpašumā “Veczariņi” saskaņā ar 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plāno-
jumu un  2002.gada 23.oktobrī apstipri-
nātiem “Apbūves noteikumiem”.

9. Atļaut izstrādāt projekta dokumen-
tāciju saimniecības ēkas rekonstrukcijai 
nekustamā īpašumā “Vecģevi” saskaņā 
ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plā-
nojumu un  2002.gada 23.oktobrī apstip-
rinātiem “Apbūves noteikumiem”.

10. Apstiprināt mājīpašuma “Drupas” 
zemes robežu plānu ēku  ierakstīšanai 
zemesgrāmatā un noteikt ēku uzturēša-
nai nepieciešamo 1,0 ha platībā. Noteikt, 
ka mājīpašuma “Drupas” mantiniekiem 
jānoslēdz zemes nomas līgums ar Jaun-
piebalgas pagasta padomi. 

11. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
A. K. uz zemes vienību “Drupas”, 1,5 ha 
platībā. Noteikt, ka Jaunpiebalgas paš-
valdībai piekrīt apbūvētā lauku apvidus 
zemes vienība “Drupas” ar kadastra Nr. 
4256 007 0253 – 4,0 ha platībā saskaņā 
ar likuma “Par valsts un pašvaldību ze-
mes īpašuma tiesībām un to nostriprinā-
šanu zemesgrāmatā” 3. panta otrās daļas 
3. punktu. Sadalīt zemes vienību ar ka-
dastra Nr. 4256 007 0253 – atdalīt zemes 
vienības daļu ar ēkām un zemi 1,0 ha 
platībā ar kadastra Nr. 4256 007 0253 ar 
nosaukumu “Drupas”, c. Abrupe, Jaun-
piebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV-4125, 
zemes lietošanas mērķis – lauksaimnie-
cība. Atdalīt zemes vienības daļu ar ēku 
drupām un zemi 3,0 ha platībā ar jaunu 
nosaukumu – “Dziedātāji”, c. Abrupe, 
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, LV-
4125, lūgt VZD Cēsu biroju atdalītajai 
zemes daļai piešķirt jaunu kadastra nu-
muru, zemes lietošanas mērķis – lauk-
saimniecība.
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Jautājam pašvaldībai

– Vai kaut kas reāli izmainīsies 
mūsu, t.i. iedzīvotāju, dzīvē, izveido-
joties jaunajam Jaunpiebalgas nova-
dam? 

L.Š. –Iedzīvotājiem ļoti būtisku iz-
maiņu nebūs. Tomēr šis ir brīdis, kad 
varam inventarizēt savu – abu pagas-
tu– pakalpojumu kvalitāti, kā arī savu 
darbinieku profesionalitāti, attieksmi 
pret darbu, uzlabot šīs lietas. 

K.D. – Lai arī esam, skatoties kultūr-
vēsturiskās teritorijas aprises, kā senāk, 
Jaunpiebalgas novadā, tad tomēr Zosē-
ni nedrīkst zaudēt to īpašo savu identi-
tāti. Tāpēc domāju, ka savu garu mēs 
saglabāsim par spīti grūtiem laikiem. 
Šogad arvien biežāk iznāk pieminēt 
pašreizējo ekonomisko situāciju un 
krīzi. Tā jūtami ietekmējusi arī mana 
Zosēnu pagasta cilvēkus, tāpēc uztrauc 
tas, ka līdz novada centram Jaunpie-
balgā kaut vai no Melnbāržiem ir kādi 
20 km. Un kuram nav vēl pašam sava 
transporta līdzekļa...?! 

L.Š. – Cilvēkam pašvaldības dēļ ne-
būs jāmēro šis attālums un ceļš. Jebku-
ru dokumentu var iesniegt vai saņemt 
kā Zosēnos, tā Jaunpiebalgā. Tālāk ir 
mūsu pienākums nodrošināt pakalpoju-
ma kvalitāti. Ja kādu pilnvaru vai izzi-
ņu nevar uzrakstīt un apstiprināt uz vie-
tas Zosēnos, mūsu problēma ir to veikt 
Jaunpiebalgā un nogādāt atpakaļ Zo-
sēnos, tātad tuvāk cilvēka dzīvesvietai, 
lai iedzīvotājs atnāktu tikai tai pakaļ. 
Zosēnos ir gan zīmogs, gan veidlapas, 
ir pieejama iedzīvotāju reģistrācija un 
sakaru pakalpojumi. Domāju, ka šajā 
ziņā nekādas problēmas nebūs.   

– Interesē, piemēram, vai nekusta-
mā īpašuma nodokli varēs samaksāt 
Zosēnu ļaudis, kā ierasts, savā pagas-
tā? 

L.Š. – Jā, protams, varēs maksāt, kā 
maksājuši. Šajā ziņā nekas nemainī-
sies. 

– Bet, ja ir kāda ārkārtas situācija 
(nelaimes gadījums, tuva cilvēka zau-
dējums u.tml.), vai sociālo pabalstu 
varēs saņemt Zosēnos vai jābrauc uz 
Jaunpiebalgu? 

K.D. – Tās ir nianses, kas vēl jāsa-
kārto, bet visu varēs saņemt pie mums 
uz vietas.

L.Š. – Kādas dienas varbūt paies, 
kamēr visu sakārtosim – vienotu grā-
matvedību un budžeta lietas, bet pār-
traukumu pašvaldības funkciju izpildē, 
pakalpojumu sniegšanā nebūs. Domā-
ju, ka iedzīvotāji nekādas neērtības 
šajā sakarā neizjutīs.  

– Toties iedzīvotāji vairākkārt iztei-
kuši kritiskas piezīmes par ceļu stā-
vokli šajā gadalaikā mūsu jaunizvei-
dotā novada teritorijā. Kā skaidrotu 
šo situāciju? 

L.Š. – Domāju, ka runa ir galveno-
kārt par valsts ceļiem. Uz mūsu zva-
niem par ceļu tīrīšanu no valsts ceļu 
apsaimniekotājiem mēs saņemam 
atbildi: “Mums ir tikai tik piešķirtas 
finanses, cik ir.” Un diemžēl viņiem 
taisnība – tehnika dārga, izmaksas 
augstas, bet budžets samazināts (lauku 
ceļiem), jo, pirmām kārtām, jāuztur as-
faltētās maģistrāles. Tā kā šoziem tem-
peratūra tuvu 0 grādiem, gandrīz katru 
dienu kaut mazliet, bet tomēr snieg, 
veidojas apledojums. Jāsaka gan, ka 
ir bijušas daudz “slidenākas” ziemas. 
Grants kaisīšanas tehnoloģiju arī vairs 
ceļinieki gandrīz nepielieto. Runājot 
par pagastu ceļiem – šim gadam bu-
džets ir 50% no 2008.gada , tātad, tau-
pīgi rīkojoties, greiderēšanai un sniega 
tīrīšanai iznāks...

– Vai abu pagastu kontos solītie 
200 000 Ls ieskaitīti?!

L.Š. – Jā gan! Viss kārtībā. Pakāpe-
niski jāveic saplānotie darbi, kam šo 
summu paredzējām. 

– Kas notiks ar Zosēnu mākslas 
darbu krātuvi, kas tagad atrodas Pē-
tera pamatskolas telpās? 

K.D. – Mūsu pagasts ieguldījis 
samērā nopietnus līdzekļus, lai šie 
mākslas darbi atgūtu savu sākotnējo 
spožumu un arī lai tiktu sakārtota pati 
galerija. Atsevišķām gleznām tika no-
mainīti rāmji, no jauna salikti uzraksti 
ar darba nosaukumu, autora vārdu, uz-
vārdu utt., arī bija jāsagādā speciālas 

metāla troses, kurās iestiprināt glez-
nas. Šajā darbā par nenovērtējamu 
entuziasmu jāpateicas Ilzei Ruķei un 
Inārai Luhaerai. Mūsu mākslas darbu 
krātuvē atrodas īsts Latvijas kultūras 
un mākslas mantojums, ko novērtēja 
arī Latvijas Mākslas muzeja speciālisti 
un eksperti. Tātad visus darbus beidzot 
varējām uzņemt pagasta bilancē un sa-
kārtot dokumentāciju. Esam gandarīti 
par paveikto un domājam, ka turpmāk 
būtu jārisina jautājums par šīs mākslas 
darbu krātuves patstāvīgu ekspozīciju, 
kas skatāma arī citiem interesentiem. 

– Sākumā lielais ES projekta pla-
kāts neveiksmīgi tika novietots Jaun-
piebalgā  pie sporta zāles...

L.Š. – Jā, būvnieki nemāk precīzi la-
sīt karti, jo šī vieta nebija tur norādīta. 
Tagad plakāts atrodas, kur sākotnēji 
plānojām. ES struktūrfondu finansē-
tajiem projektiem ir noteiktas stingras 
prasības par informācijas izvietošanu. 
Vispār jau tādi būs trīs, jo mums ir trīs 
projekti – tīklu paplašināšana, notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas un sūknēta-
vas, kā arī dzeramā ūdens sagatavoša-
na un atdzelžošana.  

Pašlaik darbi notiek pie tīklu izbūves 
un tehnisko projektu izstrādes NAI  un 
ŪAS. Kanalizācija ies līdz vidusskolai, 
lai varētu pieslēgt arī skolu. Arī viss Lī-
vānu māju rajons varēs tur pieslēgties. 
Ūdensvads ies līdz Līvānu mājām, jo 
no vidusskolas līdz tām mēs jau ūdens-
vadu pieslēdzām, kad būvēja sporta 
zāli. Projekta ietvaros vairākās vietās 
tiks veikta atsevišķu posmu nomaiņa. 
Nākamos plakātus izliksim – vienu uz 
Drustu ceļa un vienu uz Rankas ceļa. 
Vēl tiks izlikti mazāki plakāti konkrē-
tās darba izpildes vietās. Tā ir prasī-
ba– konkrēti izmēri (cik metru reiz 
cik metru, cik lieliem burtiem, kam 
un kāda informācija drīkst atrasties...). 
Plakātu izmaksas ir iekļautas jau līgu-
ma cenā. 

Ar Laimi Šāvēju un Kristapu 
Dravantu sarunājās Zane Althabere

Saruna ar Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju un 
domes priekšsēdētāja vietnieku Kristapu Dravantu
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30. janvārī uz diskusiju par zemnie-
kiem ļoti sasāpējušiem un aktuāliem 
jautājumiem Jaunpiebalgā ieradās, nu 
jau bijušais, zemkopības ministrs Mār-
tiņš Roze. Jāpiebilst, ka Jaunpiebalgā 
Mārtiņš Roze ir jau trešo reizi. Atšķi-
rībā no mītiņiem, piketiem un demons-
trācijām jaunpiebaldzēni  izvēlējās 
savas sāpes, protestu vai neziņu paust 
mierīgā – sarunu veidā. 

Protams, arī Jaunpiebalgas zemnie-
ki aktīvi izmantoja ES lauku attīstības 
fonda līdzekļus, attīstot savas saimnie-
cības. Iesaistoties lielākos un mazākos 
projektos, izdarīts tika ļoti daudz, cēla 
un remontēja kūtis un saimniecības 
ēkas, pirka gan jaunu, gan lietotu teh-
niku, paplašināja ganāmpulkus – lauki 
atdzīvojās, tika radītas paliekošas vēr-
tības, tāpēc svarīgi pēc iespējas veik-
smīgāk pārvarēt un atrisināt šodien tik 
samilzušo problēmu par straujo piena 
cenu kritumu un atsākt normālu darbu. 
Ļoti dažādas pēc sava lieluma ir Pie-
balgas puses lauku saimniecības un 
dažādi pēc sarežģītības un atbildības ir 
šo saimniecību attīstības projekti, taču 
problēma skārusi tās visas. Saimniecī-
bas, kuras realizēja lielos projektus un 
šo projektu realizācijai izmantoja banku 
kredītus, pie pašreizējām piena cenām 
nevarēs nokārtot kredītsaistības, ne arī  
nosegt kārtējos saimnieciskos izdevu-
mus, savukārt mazajām saimniecībām 
var izveidoties  situācija, ka pienu vairs 
pārstrādes uzņēmumi neiepirks . Prob-
lēma arī tā, ka, slēdzot līgumus ar LAD 
par atbalstu pasākumam “Standartu 
sasniegšana”, zemnieki parakstīja sais-
tības turpināt ražošanu piecu gadu ga-
rumā. Kā to tagad nodrošināt?

Bijušais ministrs nesolīja vieglas 
dienas, pieļāva domu, ka kādas saim-
niecības bankrotēs, un ministrijas, kā 
arī valdības uzdevums sekot, lai šis 
process notiek pēc iespējas humānāk, 
mazāk skarot nekustamo īpašumu. 
Mārtiņš Roze paskaidroja, ka Latvi-
jas piena nozare orientēta uz eksportu, 
taču šobrīd eksporta tirgus valstīs ir 
samazinājusies naudas vērtība un līdz 
ar to arī pieprasījums pēc produkcijas. 
Tam seko pārstrādes uzņēmumos radu-
šies milzīgi produkcijas uzkrājumi, no 
kuriem visdrīzākajā laikā jāatbrīvojas. 
Zemkopības ministrija ir izstrādājusi 
plānu situācijas stabilizēšanai, paredzot 
atbalstu ciltsdarbam un kredītprocentu 

Ak, šī mainīgā pasaule!
daļējai dzēšanai, kam vaja-
dzīgs papildu finansējums.  
Ar bankām panākta vie-
nošanās par kredītsaistību 
atlikšanu uz gadu, tikai tam 
nepieciešams valsts galvo-
jums.

Par tirgū pieejamo lētāko 
importa piena produkciju 
Mārtiņš Roze paskaidroja, 
ka turpmāk stingrāk sekos, 
lai arī importa produkcijai 
būtu atbilstoši marķējumi, 
lai pircējs varētu vērtēt 
kvalitāti un sastāvu, piemē-
ram, augu eļļas daudzumu. 
Uzsvēra, ka Latvijā ražo-
tai produkcijai kvalitāte ir 
augstāka un aicināja iedzī-
votājus izvēlēties pašmāju 
produkciju, tādējādi atbalstot  savas 
valsts uzņēmumus. Tika saņemts aici-
nājums zemniekiem produkciju laist 
tiešajā tirdzniecībā. Daži mazo saim-
niecību īpašnieki to mēģina  darīt, at-
liek vien novēlēt, lai viņiem šīs lietas 
izdodas pareizi sakārtot.

Zemniekiem bija iespēja paust minis-
tram savu neapmierinātību par sadar-
bību ar Lauku atbalsta dienestu, kā arī 
izskanēja  ļoti atbalstāms priekšlikums 
– izmaksāt saimniecībām, kurām ir kre-
dītsaistības, platībmaksājumus pēc ie-
spējas ātrāk. Daža saimniecība ar to arī 
pašreizējās šā gada finansiālās grūtības 
būtu atrisinājusi.

Vienīgais protesta plakāts ar uzrak-
stu: “Mums nevajag fotogrāfu, bet labu 
zemkopības ministru” noturējās pa-
celts visu tikšanās laiku, un pēc dažām 
dienām televīzijā visi labi redzējām 
zemkopības ministra Mārtiņa Rozes 
piespiedu demisiju. Diskusijas par to, 
vai ministra piespiedu demisija bija pa-
reiza un laikā, kas un kāpēc to vēlējās, 
ir joprojām aktuālas, bet zemniekiem 
atliek cerēt, ka nākamais zemkopības 
ministrs būs ar lielākām “caursišanas” 
spējām, veiksmīgi izvedīs mūs no šo-
dienas krīzes situācijas un vēl  atradīs 
par vajadzīgu tērēt laiku diskusijām par  
zemnieku problēmām Jaunpiebalgas 
novadā. 

Jaunpiebalgas apstākļiem tik opti-
mālās un sakārtotās zemnieku saimnie-
cības “Kalēji”  īpašniekus Mariju un 
Vilni  Lācgalvus bažīgus dara iespēja  
pie pašreizējām piena cenām veiksmīgi 
kārtot kredītsaistības. 

Maija Ķīķere

JAUNPIEBALGAS  NOVADA DOME  
INFORMĒ

Zosēnu pakalpojumu centrā pieņem:
* vadītājs Kristaps Dravants (pirm-

dienās, trešdienās no 9.00 līdz 12.00, tālr. 
6412860, mob. tālr. 26538154);

* sekretāre Zinaida Šoldre (kat-
ru darbdienu no 9.00 līdz 17.00, tālr. 
64129837);

* grāmatvede Valentīna Dandena 
(katru darbdienu no 9.00 līdz 17.00, tālr. 
64129645);

* bibliotekāre Irene Prīse (katru darb-
dienu no 9.00 līdz 17.00, tālr.64129690);

* feldšere, sociālā darbiniece 
Valda Pumpure (pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās no 9.00 līdz 14.00, otrdienās 
no 12.00 līdz 17.00, tālr. 64129821, mob. 
tālr.29171534);

* bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze 
Cīrule (otrdienās no 13.00 līdz 17.00, 
piektdienā no 9.00 līdz 13.00, tālr. 
641298600, mob. tālr.26314158;

*lauku attīstības speciāliste Lolita 
Zariņa (pirmdienās, trešdienās, ceturt-
dienās no 9.00 līdz 14.00, tālr. 64129860, 
mob. tālr.28729039).

* * *
Uzziņas var saņemt: 
* Pētera pamatskolā, tālr. 6429869, 

mob. 64129832;
* Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu 

sabiedrībā, tālr.64129840;
* pasta nodaļā Pērļupe, tālr. 64129841.

* * *
Vetārste Anna Mackeviča gaida zva-

nus 21., 22. februārī, 8., 28., 29. martā. 
Tālrunis – 29409709
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Īss ieskats Jaunpiebalgas novada 
uzņēmēju sanāksmē, kurā piedalījās– 
Aivars Ontužāns, Egita un Andris Za-
riņi, Laima un Gunārs Ciekuržņi, Girta 
Upena, Māris Eihentāls, Maija Ķīķere, 
Laimis Šāvējs. Izteiktajās domās ieklau-
sījās un pierakstīja arī Zane Althabere.

Uz diskusiju par attīstību veicinošas 
sadarbības iespējām jaunajiem uzņē-
mējiem ar pagasta padomi bija aicināti 
Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta jaunie 
uzņēmēji. Kādas domas sanāksmē izska-
nēja, ko uzzinājām un kādas atziņas gu-
vām?! Lasi tālāk!

Laimis Šāvējs – Šajos laikos, kad 
daudz kas mainās, vajadzētu biežāk tik-
ties un parunāties, kā iet, kādi ir plāni, 
ko jūs domājat darīt, kāda situācija ir 
pašvaldībā, kādi ir pašvaldības mērķi, 
kuros gadījumos šos mērķus varētu sa-
skaņot, lai savstarpēji palīdzētu, uzklau-
sītu viedokļus. Pēdējos gados sakarā 
ar uzņēmējdarbībām vairāk vai mazāk 
katrs ieraujas savā nišā jeb sfērā. Kamēr 
viss ir kārtībā, tikmēr ir labi, bet, kad ro-
das problēmas, tad vainīgi ir visi. Uz šo 
tikšanos mums bija doma aicināt gados 
jaunākus uzņēmējus, mazos uzņēmējus, 
zemniekus. Veidot domubiedru grupu, 
kuri vairāk vai mazāk ir izvēlējušies 
strādāt un dzīvot šeit–  laukos. Pēdējie 
gadi vienkārši rāda valdības pieņemto 
lēmumu sekas – visvairāk cieš uzņēmēj-
darbība, zemnieku saimniecības. Ja ne-
skaita subsīdiju atbalstu, tad cita atbalsta 
laukiem nav, tajā pašā laikā pilsētas ar 
savām algām aizvilina prom mūsu cilvē-
kus, mūsu bērni aiziet uz pilsētām, jo lau-
kos nav atbilstoši apmaksātu darbavietu, 
kā rezultātā laukos paliek arvien mazāk 
cilvēku, līdz ar to nedzimst bērni, un, ja 
nav bērnu, nevarēs uzturēt arī skolas. 
Nākamais ķēdes posms,– ja nav cilvēku, 
tad nevajag arī autobusus, un priekš kam 
tad sūtīt buldozeru tur– uz laukiem ceļu 
būvēt...?! Viens cienījams ministrs kādā 
pagastā bija teicis: “Uzbūvējiet rūpnīcu, 
tad jūsu pagastā uztaisīsim ceļu.” Tad 
uzņēmējs atbildējis: “Kamēr mums nav 
ceļa, es rūpnīcu nebūvēšu...” Jā, it kā ap-
burtais loks. Un līdzīgi ir gandrīz visās 
sfērās. 

Ar 21. janvāri sākam strādāt kopā ar 
Zosēnu pagastu vienotā novadā. Kā viens 
no iemesliem jāmin, ka jūlijā, proti, gada 
vidū, apvienojoties novadā, pie jaunā de-
putātu sastāva būtu pietiekami sarežģīti, 

plus gada vidū apvienot grāmatvedības 
struktūru, budžetus, visas pārējās lietas, 
darba līgumus utt. Pie nezināmas novada 
domes būtu daudz sarežģītāk, tāpēc to iz-
darām jau šā gada sākumā. Ir tāds valsts 
atbalsts novada veidošanai – 200 000Ls 
apmērā. Nav ne Zosēni, ne Jaunpiebalga 
tik bagāti, lai 200 000Ls infrastruktūras 
sakārtošanai laistu garām. Jaunpiebalgai 
šī nauda ir domāta kultūras namam, vi-
dusskolas jumtam un nedaudz Piebalgas 
skolai. Zosēni to izlietos ūdenssaimnie-
cības un kanalizācijas sakārtošanai cen-
trā un arī skolai.

Pašvaldībā pieņēmām Detalplānojuma 
pirmo redakciju apbūves gabalu sadalī-
šanai pagasta centrā – aiz Brāļu kapiem. 
Tas lielais zemes gabals ir, ko mēs toreiz 
neatdevām zemes komisijai, lai sadalītu 
mazākos zemes pleķīšos. Tāpēc pasūtī-
jām izstrādāt Detalplānojumu apbūves 
gabaliem. Tiks rīkota sabiedriskā ap-
spriešana, kur uzklausīsim domas un ie-
bildumus. Ar laiku šos apbūves gabalus 
varēs reāli iegādāties. Katrs gabals– ne 
mazāk kā 2000 kvadrātmetri. Tādi būs 
49. Protams, cilvēks varēs iegādāties 2 
vai pat 3 apbūves gabalus. Pirms pāris 
gadiem pagastā bija iesniegumi, ka vēlē-
tos šādus apbūves gabalus iegādāties... 

Runājot par ražošanu, jāsaka, ka tā ir 
katra privātā lieta. Ko pašvaldība var 
lemt? Atļaut vai neatļaut kaut ko nopirkt. 
Mums nav tādas prakses, kad mēs kaut 
ko kādam būtu lieguši. Ir teritorijas plā-
nojums, kas ir spēkā no 2002. gada, un 
plānojumā ir ražošanas teritorijas, kas 
paredzētas attiecīgai darbībai. 

Aivars Ontužāns – Vēl nav skaidrs 
šajā ekonomiskajā situācijā, vai ir jēga 
attīstīt tālāk savu uzņēmējdarbību, vai 
būs darbs?! Es varētu attīstīt savu gald-
niecību, nopirkt jaunas iekārtas, bet kur 
likšu produkciju un kas strādās? Pro-
tams, netrūks nekvalificēta darbaspēka, 
bet profesionāli laukos tomēr vēl grūti 
atrast. 

Līdz šim taisījām durvis un logus. 
Kopš pagājušā gada rudens samazinā-
jies pieprasījums par gandrīz 70%, jo 
cilvēkiem vienkārši nav naudas. Par to 
pārliecinos arvien vairāk. Mūsu pagasta 
galvenā problēma – ceļš. Ja asfaltēšanu 
atliks vēl uz pāris gadiem, tad arī ražoša-
na atkritīs pilnīgi atpakaļ 90. gadu sāku-
mā. Pašlaik savā uzņēmējdarbībā nere-
dzu nekur reālu izeju, lai attīstītos. Atliks 

vienīgi savos laukos darboties zemnieku 
saimniecībā, bet visskumjākais tas, ka 
jaunā paaudze arī laukos neredz nekā-
das perspektīvas... Cik mūsu bērni paliks 
dzīvot Jaunpiebalgā?!

Atziņa – Nevar gaidīt palīdzību no 
malas, jādomā un jādara katram pa-
šam.

Egita un Andris Zariņi – (stāsta 
E.Z.)– Uzņēmējdarbība – pakalpoju-
mu sniegšana mežizstrādē, dīķu rakša-
nā pašlaik ir apstājusies. Cilvēkiem nav 
naudas, tāpēc arī darbi jāatliek. Mums 
ģimenē ir katram sava uzņēmējdarbība. 
Andrim – meža transformācija, izman-
tojot meža tehniku, man– savas tūrisma 
un pirts lietas. Daudzi ieteikuši nodarbo-
ties arī ar dekoratīvo augu audzēšanu un 
puķkopību, bet tas pagaidām hobija lī-
menī, kaut gan varu ar padomu palīdzēt, 
jo pamatzināšanas šajā nozarē ir iegūtas.

 Kāds austrumu filozofs ir teicis: “Ja 
tev ir divas naudiņas, tad viena jātērē 
puķītei, otra – maizītei.” Mūsdienās visi 
vairāk domā par maizīti un puķīti atliek 
maliņā... Bet puķīte domāta tieši sirsni-
ņai...

Atziņa – Cilvēkā vienmēr jābūt har-
monijai starp materiālo un garīgo, 
dzīvot saskaņā ar sevi un pasauli.

Laima un Gunārs Ciekuržņi – Mēs 
audzējam aitas, bet par tām ES maksā 
vismazāk. Rudenī bija doma ņemt kre-
dītu, paplašināt saimniecību, bet labi, ka 
intuīcija nostrādāja un īstā brīdī apstājā-
mies, nepaņēmām. Vispirms jātiek galā 
ar aitām. Ļoti ceram uz Jaunpiebalgas 
vilnas apstrādes uzņēmuma darbības 
atsākšanos. Domājam, ka ar visām sin-
tētikām cilvēki beidzot sāks un pratīs no-
vērtēt dabiskā materiāla vērtību. Pēdējā 
laikā bija smieklīgi zemas vilnas cenas. 

Blakus nodarbošanās ir arī amatnie-
cība, tieši darbi ar koku, stāsta Laima, 
Gunārs gatavo koka mēbeles, arī res-
taurē. Vairāk taisītas ceļu norādes uz 
mājām. Ar saviem izstrādājumiem esam 
piedalījušies arī gadatirgū “Izvēlies Pie-
balgu!”. Gunāra norādes var redzēt arī 
Skrāģukrogā. 

Kādas problēmas? Uztrauc sliktais 
ceļa posms Zosēni – Abrupe uz novada 
centru Jaunpiebalgā. Pašreizējos ziemas 
apstākļos ļoti bieži tas saistās ar zināmu 
šofera risku.

Runājot par jaunizveidoto novadu, jā-
saka, ka zinām vairākus skeptiķus, bet, 

Būsim neatlaidīgi un uz nākamajām sarunām 
aicināsim atkal!
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Dievs dod, lai izdotos! 
Atziņa – Jātic saviem spēkiem un jā-

cer, ka nebūs ilgi jāgaida, lai šī ekono-
miskā situācija valstī beigtos.

Maija Ķīķere – Valdība ir izstrādā-
jusi uzņēmējdarbības vides uzlabošanas 
plānu. Tas neattiecas gan uz lauksaim-
niecību, bet tieši uz uzņēmējdarbību. 
Nezinu, cik cilvēki ir informēti par lauku 
attīstības plāna pasākumiem. Pie manis 
var uzzināt jebkuru informāciju par šo 
tēmu. Šajā plānā ietilpst atbalsts jauna-
jiem lauksaimniekiem, lauku saimnie-
cību modernizācija, tūrisma aktivitāšu 
dažādošana, atbalsts uzņēmumu radīša-
nai un attīstībai. Līdz 15. janvārim bija 
jāiesniedz par lauksaimniecības zemju 
pirmreizēju apmežošanu, bet domāju, ka 
šis pasākums nāks vēl atkārtoti. Kas vēl 
nav izmantojis, tad var vēl pieteikties uz 
daļēji naturālo saimniecību pārstrukturi-
zāciju. Uzskatu, ka projekts ir lojāls un 
to noteikti vajadzētu izmantot. 

Atziņa – LAD (Lauku atbalsta die-
nests) ir Zemkopības ministrijas iz-
auklēts bērns, kurš tik liels jau izau-
dzis, ka vairs vecākus neklausa. 

Laimis Šāvējs – Domāju, ka vēl ir 
kāda niša, kur lauksaimnieki var iesais-
tīties, pirmkārt, tā ir apmežošana. Šis 
projekts nodrošina darbu, tas saistās ar 
jaunaudžu pļaušanu, retināšanu. Pro-
tams, jautājums – vai zemniekam ir nau-
da, ar ko samaksāt par meža kopšanu? Ja 
mums nav naudas un valsts nenāk pretī, 
tad varbūt varam samaksāt natūrā vai ar 
barteri...

Girta Upena – Mūsu – latviešu – ne-
laime ir tā, ka mēs dzenamies pēc tās 
lētās ķīniešu vai poļu preces un paši, bai-
doties tai brīdī samaksāt dārgāk, pazau-
dējam savus ražotājus un savu veselību.

Vēlos atzīmēt, ka Jaunpiebalgas pa-
gasts ir īpašs. Visur, kur vien brauc, runā 
tikai par krīzēm, bet atbrauc uz Jaunpie-
balgu, un te runā par peldbaseinu, par 
perspektīvām un projektiem. Visi citur 
spriež, ka iet uz leju, bet šeit–  kāds kaut 
ko izlasījis, cits uzzinājis, visi spriež, ko 
darīt, kā rīkoties tālāk.  

Atziņa – Sen esot pierādīts, ka tieši 
krīzes situācijās jāuzsāk bizness, tas 
visneticamākais, tad viss izdodoties.

Māris Eihentāls – Runājot par apme-
žošanu, pirmkārt, vajadzīgs principā pil-
nīgi jauns projekts. Gadu vecs projekts 
neder, jātaisa jauns. Otrkārt, ar GPS 
visu iezīmē, visas stigas pārredzamas, 
tad pieņem, visu apskata. Esmu sapratis 
vienu: kuriem ir mazi gabali, tiem nav 

jēgas, šis projekts der tikai tiem, kuriem 
ir 8 – 10 ha.

Kā dzīvot zemniekam un kur likt 
produkciju? Varbūt vērts būtu pārņemt 
ārzemju pieredzi. Ieskicēšu vienu pozi-
tīvāko nākotnes ainu laukos un mazpil-
sētās... Pastāv normāla bodīte, kur var 
iegādāties pašu zemnieku saražoto pro-
dukciju. Piemēram, no viena konkrēta 
zemnieka es pērku tikai maizi. (No kār-
tīgas lauku maizes var labāk paēst nekā 
no tās uzpūstās, ko pārdod veikalos.) No 
cita zemnieka pērku sieru, vēl no cita 
– biezpienu, un tas viss notiktu legāli 
veikalā. Ja kvalitāte produktiem būtu 
slikta vai kaut kas šoreiz neizdevies, tad 
zināms, ka attiecīgo zemnieku pārējie 
noēstu... 

Atziņa – Mums ir tāds ģeogrāfiskais 
reljefs, kas neļauj aizmirsties, bet visu 
laiku liek domāt. No kalna lejā, tad at-
kal augšā...

Girta Upena – Par apmežošanas pro-
jektu vērts domāt, ja ir vismaz 5 hektāri, 
un arī tā, lai gabali būtu pa hektāram vai 
pusotram, nevis pa 0,2 vai 0,3 ha...

Maija Ķīķere – Attiecībā uz šiem 
mežu projektiem – gribu piebilst, ka zinu 
cilvēkus, kuri pieteicās ar 3 hektāriem. 
Var tomēr dabūt atlīdzību par padarīto 
darbu projekta ietvaros, bet galvenais 
– konkrētais zemes gabals ir sakārtots.

Laimis Šāvējs – Projektam ir jēga, ja 
ar minimālu birokrātiju (dokumentāciju) 
saved konkrēto zemes pleķi kārtībā un 
vēl nopelni sev algu.

Atziņa – Katrs neražos, bet valstij 
būtu jāatbalsta tie, kas grib un var 
ražot. 

Girta Upena – Atziņa – Mums kat-
ram savējie ražotāji jāatbalsta,–      
NOPĒRKOT!

Maija Ķīķere – Ja zemniekiem intere-
sē, kādi šogad ir maksājumi, izcenojumi, 
arī šo informāciju es varu sniegt. Lauku 
atbalsta plānā ir 4 asis. 3 ir pamatīgākās 
– modernizācija, vide un infrastruktūra. 
Jaunpiebalga ir arī iestājusies Cēsu ra-
jona Partnerībā. Tā ir biedrība, kurā ie-
stājies gandrīz viss Cēsu rajons, izņemot 
Pārgauju, kas apkopo vietējās iedzīvotā-
ju vajadzības. Šīs vajadzības ir apzinātas 
jau ilgstoši un arvien papildinātas. Part-
nerība– tā ir vietējā rīcības grupa, kas 
atrodas Cēsīs. Arī mūsu pagasta padomes 
priekšsēdētājs Laimis ir šajā grupā. Viņi 
iesniedz Zemkopības ministrijai visas 
apzinātās mūsu rajona vajadzības. Mi-
nistrijā visu izskata, pārbauda, vai tas tā 
atbilst. Kad ir apstiprinājums, tad piešķir 

naudu LAD un izsludinās pieteikumus, 
uz kuriem mēs varam pieteikt savus plā-
niņus. Varbūt tie ir tādi sīki darbiņi, bet 
visi ir vajadzīgi. Viena projekta publiskā 
finansējuma atbalstāmā summa nepār-
sniedz 14 000 Ls. Domāju, ka tomēr par 
to var diezgan daudz padarīt.

Atziņa – Vērtīga ir šāda diskusija, 
domu apmaiņa, dalīšanās pieredzē, 
tāpēc būsim neatlaidīgi un uz nāka-
majām sarunām aicināsim arī tos, kas 
neieradās, atkal!

P.S. Šādas, manuprāt, interesantas 
domas un atziņas, informācija un seci-
nājumi izskanēja mūsu novada mazo 
uzņēmēju un zemnieku pirmajā kopīgajā 
tikšanās reizē, tomēr esmu pārliecināta, 
ka Tev arī noteikti būtu, ko piebilst, tā-
pēc nākamreiz nenokavē!

Zane Althabere

No avīzes līdz 
avīzei…

 30. janvārī Jaunpiebalgā viesojās 
Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, un 
jau nākamajās dienās krasas izmaiņas,– 
ministrs Mārtiņš Roze demisionē…

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) 
zemkopības ministra amatam piedāvā 
SIA Piebalgas alus valdes priekšsēdētā-
ju un Latvijas Alus darītāju savienības 
valdes priekšsēdētāju Jāni Dūklavu, 
kurš nav nevienas partijas biedrs.

Gluži ne jaunā paaudze, bet daudzi 
Latvijā, īpaši Cēsu rajonā, Jāni Dūklavu 
pazīst kā  cilvēku ar stipru raksturu un 
lielām darba spējām. 

Katru dienu sekojām līdzi notiku-
miem, līdz tam, ka Jānis Dūklavs tomēr 
nedeva piekrītošu atbildi, bet centās 
izzināt pašreizējo sarežģīto situāciju 
lauksaimniecībā.

Daudzi no lauksaimniecībā zinošiem 
cilvēkiem sprieda, ka nesaskata nevie-
nu argumentu, kāpēc gan J.Dūklavs 
nevarētu būt par ministru. Arī Piebal-
gas zemniekiem kopumā ir pozitīva 
attieksme. Tomēr, tiekoties ar zemnie-
kiem, J.Dūklavs informēja par savu re-
dzējumu, kas būtu jādara, lai veicinātu 
lauksaimniecības nozares izkļūšanu 
no krīzes. Un telefona sarunā “Avīzei 
Piebaldzēniem” J.Dūklavs atzina, ka 
pašlaik atliek izlemšanu, jo veiksmīgu 
darbību nesaskata šādā valdības nesta-
bilā situācijā. 
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Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sa-
biedrība droši var sevi pieskaitīt pie 
tiem profesionāliem ekonomistiem un 
finansistiem, kas, izrādās, jau laikus 
esot prognozējuši un brīdinājuši par 
tādu ekonomisko situāciju, kāda nu 
tā tagad valstī ir izveidojusies. Uzma-
nīgs “Avīzes Piebaldzēniem” lasītājs 
atminēsies, ka jau iepriekšējā gada 
aprīļa numurā aicinājām “iedzīvotājus 
aizņemties pārdomāti, jo savu labklā-
jību uz svešiem „naudas maisiem” ne-
uzcelsim. Jāmeklē un jāizmanto savi 
iekšējie resursi.” “Iekšējie resursi” 
bija domāts visplašākā nozīmē – pašu 
padarītais, saražotais, izskolotais, iz-
gudrotais, ietaupītais, uzkrātais utt.

Kas attiecas uz krājaizdevu sabied-
rībām, jāatzīst, ka arī tās ir viens tā īsti 
neizmantots iekšējais finanšu resurss, 
diemžēl arī valstiskā līmenī neatbal-
stīts. Mūsu krājaizdevu sabiedrības 
izveidošanas un veiksmīgas attīstības 
pamatā ir cilvēku entuziasms un paš-
valdību iniciatīva, interese un atbalsts 
to iespēju robežās.

Jau vairākkārt esmu uzsvērusi, ka 
šāds finanšu kooperatīvs ir unikāls un, 
ne mazāk nozīmīgi, legāls naudas apri-
tes mehānisms vietējā sabiedrībā. Pie-
saistot savu iedzīvotāju brīvos naudas 
līdzekļus un izsniedzot aizdevumus 
pašu biedriem, kuriem tādi patiešām 
nepieciešami, krājaizdevu sabiedrība 
neļauj mūsu uzkrājumiem aizplūst uz 
pilsētu, bet gan “darbojas” mūsu ļaužu 
labā. No vienas puses – ļaujot nopelnīt 
noguldītājiem, no otras puses – kredīt-
ņēmēju “neizģērbjot pliku”.

Noguldījumu un kredītu procen-
ti krājaizdevu sabiedrībās vienmēr 
ir bijuši stabilāki un izdevīgāki nekā 
bankās vai citās finanšu uzņēmējsa-
biedrībās. Protams, lai to nodrošinā-
tu, no kredītņēmējiem prasām atklātu 
un saprātīgu mērķi, kā arī gribam gūt 
pārliecību, ka viņš spēs aizņēmumu 
atmaksāt. Ne jau visiem patīk, ka kā-
dam jāstāsta, kā tērēs, kā atmaksās, 
un ka par to tiks spriests kopējā sēdē. 
Bet, tikai droši izsniedzot kredītus, 
mēs arī atbildīgi un droši varam pie-
ņemt noguldījumus. Tieši tāpēc mūsu 
kredītņēmējs vēlāk bieži vien kļūst par 
mūsu noguldītāju.

Šobrīd, kad bankās pieaug nemaksā-
tāju un kavēto kredītu apjoms, Zosēnu 

Krājaizdevu sabiedrība jaunpie-
baldzēniem būs pieejamāka

krājaizdevu sabiedrībā tādas tendences 
vienkārši nav. Arī noguldījumu apjoms 
pēc visām ažiotāžām gar latu samazi-
nājies tikai nedaudz. Tas nenoliedzami 
cieši saistīts ar attieksmi un savstarpē-
jo uzticēšanos. Krājaizdevu sabiedrība 
savā ziņā ir patriotisma un uzticības 
spogulis.

Kaut arī darbojamies jau pietiekami 
ilgi un jaunpiebaldzēnus cenšamies in-
formēt par mūsu sniegtajiem pakalpoju-
miem, tomēr secinām, ka daudziem Zo-
sēni šķiet aiz kalniem un samērā sveši. 
Tā kā lielākais vairākums biedru mums 
ir jaunpiebaldzēni un nu jau atrodamies 
vienā novadā, tad esam nolēmuši jums 
kļūt gan emocionāli, gan fiziski tuvāki. 
Sākot ar šā gada martu, mūsu grāmat-
vede Alda Koliņa pieņems apmeklē-
tājus Jaunpiebalgā– katru otrdienu 
no plkst. 8.30 līdz 11.00 pašvaldības 
ēkā lauksaimniecības speciālistes ka-
binetā. Tātad pirmā pieņemšanas diena 
iekrīt 3.martā. Būs iespēja ne tikai sa-
ņemt atbildes uz interesējošiem jautāju-
miem un aprunāties par finanšu lietām, 
bet nepieciešamības gadījumā nokārtot 
ar dokumentiem saistītās formalitātes. 
Joprojām varat arī grāmatvedei zvanīt 
pa tālruni 64129840 jeb 28465902.

Ceram sagaidīt ne tikai jaunus kre-
dītņēmējus, bet arī jaunus noguldītā-
jus. Interesanti, ka līdz šim no mūsu 
izsniegtajiem kredītiem visvairāk sa-
ņēmuši jaunpiebaldzēni, savukārt vis-
lielākie noguldītāji ir bijuši zosēnieši. 
Ne jau tāpēc, ka būtu bagātāki vai tau-
pīgāki. Esam pierādījuši, ka kredītus 
protam ne tikai pārdomāti izsniegt, bet 
tos arī veiksmīgi atgūstam.

Un nobeigumā gribas aicināt izman-
tot ne tikai savas “lauku bankas” pa-
kalpojumus vai iegādāties pienu, gaļu 
un dārzeņus no tuvākā zemnieka, bet 
savējos atbalstīt visās jomās. Arī iz-
vēloties, kurā veikalā iepirkties, pie 
kuras frizieres sapucēties, kurā servisā 
mašīnu remontēt, vai pilsētas radiem 
un paziņām, kuri vairs nevar atļauties 
atpūsties Alpu kalnos vai Vidusjūras 
krastā, piedāvājot nedēļas nogali pa-
vadīt Piebalgas pusē... Tikai tādā veidā 
būs vieglāk izķepuroties!

Girta Upena,
Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu 
sabiedrības valdes priekšsēdētāja

Tā kā pašreiz ekonomiskās krīzes situ-
ācijā pastāv zināmas problēmas ar piena 
pārdošanu, piena kvotu departaments vērš 
piena ražotāju uzmanību tieši kvotas pār-
veidošanai. Šodienas situācijas attīstība 
valstī ir izraisījusi ievērojumu kvotu pār-
veidošanas darījumu skaita pieaugumu, kad 
piegādes kvotas īpašnieki, cenšoties sagla-
bāt piena ražošanu un iegūt augstāku cenu 
par saražoto pienu, pārveido visu vai daļu 
savas piegādes kvotas tiešās tirdzniecības 
kvotā, lai pārdotu svaigpienu un piena pro-
duktus tieši patērētājam. Kvotu pārveides 
iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir šī 
gada 15.marts.

Kvotu sistēma arī paredz sankcijas par 
valsts kopējas piena kvotas pārsniegša-
nu– ražotājiem, kuru darbības rezultātā 
būs izveidojies kvotas pārsniegums, ir jā-
maksā soda nauda. Soda naudas apmērs 
nav mazs– 195,6 Ls par katru pārsniegto 
kvotas tonnu. Lai to kontrolētu, ir jāveic 
kvotas izpildes uzskaite, pie tam jāatceras, 
ka uzskaite un izpildes kontrole jāveic par 
katru kvotas veidu atsevišķi, t.i., atsevišķi 
par piegādes kvotu un atsevišķi par tiešās 
tirdzniecības kvotu.

Piena kvotu departaments atgādina gadī-
jumus, kuros kvotu sistēma paredz sankci-
jas pret ražotāju:

1) Ja ražotājs kvotas gada laikā savu kvo-
tu izpilda mazāk nekā 70%, tad uz nākamo 
un turpmākiem kvotas gadiem neizpildītā 
kvotas daļa tiek viņam atņemta un ieskai-
tīta valsts rezervē (Zemkopības ministrija 
gatavo steidzamus grozījumus nacionā-
lajā likumdošanā, kuri paredzētu šogad 
nepiemērot nekādas sankcijas attiecībā uz 
minimālā 70% kvotas izpildes rādītāja ie-
vērošanu, ja vien ražotājs kaut daļēji būs 
pildījis savu piena kvotu).

2) Ja ražotājs kvotas gada laikā pienu 
nav pārdevis, tad visa kvota tiek ieskaitīta 
valsts rezervē. Tomēr atņemto kvotu var at-
jaunot ne vairāk kā 50% apmērā, ja ražotājs 
var pierādīt nepārvaramas varas gadījumu, 
kas viņam liedza saražot un pārdot pienu.

3) Ja valsts kopējā piena kvota tiek pār-
sniegta, tad no tiem ražotājiem, kuri pār-
snieguši savas kvotas, tiek iekasēta soda 
nauda- 27,83 eiro par katriem 100 kilogra-
miem.

Visa informācija par valsts piena kvotas 
izpildi ir apskatāma Lauksaimniecības datu 
centra mājas lapā www.ldc.gov.lv un par 
visiem jautājumiem varat vērsties pa piena 
kvotu departamenta pa tālruni 67095070.

Par piena kvotām
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Šā gada 10. februārī Jaunpiebalgas pa-
gastā tikās mūsu novada visu vispārizglī-
tojošo skolu direktores, administrācijas 
pārstāvji, Cēsu rajona Izglītības pārval-
des vadītājs Tālis Jaunzemis, novada do-
mes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs un viņa 
vietnieks Kristaps Dravants, lai pārrunātu 
situāciju izglītības iestādēs Jaunpiebalgas 
novadā nākamajā mācību gadā.

Tālis Jaunzemis – Janvārī saņēmām 
no Izglītības un zinātnes ministrijas 22 
lpp. garu vēstuli, ar kuru tika iepazīs-
tināti visu skolu vadītāji. Jāatzīmē no 
šīs vēstules īpaši 2 prasības. Pirmkārt, 
prognozēt uz nākamo 1.septembri sko-
lu tīklu bijušā rajona robežās un katrā 
jaunizveidotajā novadā atsevišķi. Otr-
kārt, kā, realizējot jauno finansēšanas 
modeli “Nauda seko skolēnam”, kon-
krētās skolas varēs izdzīvot un strādāt. 
Skaidrs ir viens, ka ministrijas virzī-
ba– mazās skolas slēgt vai apvienot. 
Turpretī pašvaldību cilvēku doma ir tieši 

Izglītības perspektīvas Jaunpiebalgas novadā
pretēja. Augšās nekas netiek tālāk skaid-
rots, kas notiks, kā var veidoties Latvijas 
vienmērīga attīstība. Personīgi jautāju 
ministrijā, kāpēc viņi izvēlējušies tieši 
šādu koeficientu, ar kādu mums jāplāno 
un jārēķinās nākotnē, bet viņi nemācē-
ja neko konkrēti izskaidrot. Cēsu rajona 
Izglītības pārvalde izstrādās un iesniegs 
mūsu ministrijā savus priekšlikumus, 
centīsimies kaut ko izcīnīt, bet nevaru 
prognozēt iznākumu. 

Ziņojumā, ko es gatavošu Izglītības un 
zinātnes ministrijai, tiks iekļauti priekš-
likumi, kas izskanēja šodien, un galve-
nais– ierosinājums mainīt koeficientu, 
rēķinot bērnu skaitu uz kvadrātkilomet-
ru, nevis bērnu skaitu uz 100 iedzīvotā-
jiem.

Tikšanās laikā Pētera pamatskolas di-
rektore Aija Groza, Piebalgas pamatsko-
las direktore Gunta Leimane un Jaunpie-
balgas vidusskolas direktore Ulla Logina 
prognozēja gan skolēnu skaitu uz nāka-

mā mācību gada 1.septembri, gan poten-
ciālās skolotāju likmes, gan iespējas, kur 
varētu ieekonomēt līdzekļus, lai skolas 
varētu pastāvēt un strādāt arī nākamajā 
mācību gadā. 

Jaunais skolu finansēšanas modelis, 
kas sāks nākamajā mācību gadā darbo-
ties, uzliek smagu finanšu slogu paš-
valdības budžetam, tomēr uz jautājumu 
– Vai 2009./2010. mācību gadā Jaun-
piebalgas novadā darbosies visas trīs 
vispārizglītojošās skolas? – no pašval-
dības saņēmām apstiprinošu atbildi.  

Līdz šā gada 2. martam mūsu Izglītī-
bas pārvalde ministrijai arī šādu lēmumu 
sniegs, bet skaidrs ir viens – jaunais fi-
nansēšanas modelis “Nauda seko sko-
lēnam” liks saspringt ne tikai skolām 
mūsu pagastā, izņemot vidusskolu, bet 
arī daudzām skolām mūsu rajonā un visā 
Latvijā, un lēmumi būs jāpieņem pēc 
konkrētās situācijas...

Zane Althabere

Valsts akciju sabiedrība „Lauku at-
tīstības Fonds” (turpmāk tekstā Fonds) 
garantē lauku un lauksaimniecības attīs-
tībai izsniegtus kredītus, ja kredīta ņē-
mējam pietrūkst kredīta nodrošinājuma. 
Fonds garantē to banku kredītus, kuras ir 
noslēgušas sadarbības līgumu ar Fondu. 
Pašlaik tās ir Hipotēku un zemes banka, 
SEB banka, Swedbanka, Parex banka, 
Latvijas Krājbanka, Ge Money Bank, 
Uni Credit Bank, DnB NORD banka. 
Fonds ir gatavs sadarboties arī ar citām 
Latvijas bankām.

Garantijas piešķiršanas kārtība
Kredīta ņēmējs iesniedz bankā kredīta 

pieteikumu, kuru banka izvērtē un lemj 
par kredīta piešķiršanas iespējām.

Ja banka atzīst aizdevuma izsniegša-
nas iespēju, bet kredīta ņēmējam trūkst 
kredīta nodrošinājuma, banka vēršas pie 
Fonda ar iesniegumu par kredīta garanti-
jas piešķiršanu.

Fonds izskata bankas iesniegumu, iz-
vērtē tā pamatotību, nodrošinājuma ne-
pieciešamību un ne vēlāk kā 20 dienu 
laikā iesniedz bankai savu lēmumu.

Ja Fonds ir nolēmis piešķirt garantiju, 
tad Fonds noslēdz ar banku un kredīta 
ņēmēju trīspusēju garantijas līgumu.

Fonda garantiju lielums tiek noteikts 
procentos no kredīta pamatsummas, ne-
pārsniedzot maksimāli noteiktās sum-
mas.

Par iespējām saņemt Lauku attīstības fonda garantijas
Par garantijas saņemšanu kredīta ņē-

mējam, atkarībā no Fonda noteiktā ga-
rantijas riska, tiek noteikta vienreizēja 
maksa par garantijas piešķiršanu 0,5 % 
līdz 2 % apmērā no sākotnēji garantētās 
summas, kuru tas iemaksā Fonda norā-
dītajā kontā. 

Garantijas maksas lielums ir atkarīgs 
no garantijas ilguma, kopējā kredītu ga-
rantiju apjoma, pašu kapitāla īpatsvara 
bilancē, naudas plūsmas un kredīta ņē-
mēja vērtējuma.

Gadījumā, ja Fonds ir pieņēmis lēmu-
mu par garantijas atteikšanu, tad tam ir 
jābūt pamatotam.

Fonds ar kredīta ņēmēju nekontaktē-
jas, izņemot gadījumus, ja bankas nevar 
sniegt Fondam nepieciešamo papildu in-
formāciju jeb nepieciešama kreditējamā 
uzņēmuma (saimniecības) apskate.

Fonds sniedz garantijas investīciju 
aizdevumiem lauksaimniecības uzņē-
mumiem (iekārtas, tehnika, ilggadīgo 
stādījumu ierīkošana), lauku teritorijas 
attīstības veicināšanas aizdevumiem 
(ražošanas daudzveidošana, pakalpoju-
mu sniegšana, lauku tūrisms un amat-
niecība), lauksaimniecības produktu 
pārstrādes un mārketinga uzlabošanai, 
lauksaimniecības zemes iegādei, apgro-
zāmiem līdzekļiem  lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai, kā arī citiem pa-
sākumiem un aktivitātēm, kuri saistīti ar 

lauku un lauksaimniecības attīstību.
Sīkāka informācija par garantējama-

jiem pasākumiem un garantiju apjomiem 
pieejama Fonda mājas lapā www.lafo.
gov.lv.

Sākot ar šā gada februāri, Fonds ga-
rantē:

• apgrozāmo līdzekļu iegādi zivsaim-
niecībai 80% apmērā no kredīta, bet ne 
vairāk kā 158 tūkstošus latu;

• apgrozāmo līdzekļu iegādi koope-
ratīviem un lauksaimniecības produktu 
pārstrādei 80% apmērā no kredīta, bet ne 
vairāk kā 500 tūkstošus latu. 

Fonds nepieciešamības gadījumā, pēc 
bankas pieprasījuma, sniedz papildu ga-
rantijas par aizdevumiem globālās finan-
šu krīzes dēļ īslaicīgās finansiālās grū-
tībās nonākušiem uzņēmumiem. Šajos 
gadījumos garantijas apjoms kopā ar jau 
iepriekš izsniegtajām un spēkā esošajām 
garantijām nevar pārsniegt 70 % no kre-
dīta pamatsummas atlikuma un nevar būt 
lielāks par 500 tūkstošiem latu.  

Turpmāk Fonds garantēs arī garanti-
ju sniegšanu galvinieka (kredītiestādes) 
sniegtam galvojumam par komersan-
tiem, kuri Lauku atbalsta dienestā pietei-
kušies atbalstam Kopējās lauksaimniecī-
bas politikas īstenošanas pasākumos. 

Papildu informācija: Lauku attīstības 
fonda interneta mājas lapā www.lafo.lv 

Sagatavoja Maija Ķīķere
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Pārāk lielas izmaiņas demogrāfiskajā situācijā 
Jaunpiebalgā nav novērojamas. Tomēr dzimšanas 
un miršanas dati liecina par nelielu lejupslīdi.

Vienai meitenītei ielikti divi vārdi. 
Baiba Ābelniece, Jaunpiebalgas novada domes 

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2007 2008
Laulības 3 (t.sk. 1 – baznīcā) 6 (t.sk. 3 – baznīcā)
Dzimšana 16 11
Miršana 21 25

Atis Elsts mācījās Jaun-
piebalgas vidusskolā līdz 9. 
klasei, tad – Cēsu pilsētas 
ģimnāzijā un pēc tam mācī-
bas augstskolā. 

Ieraugot internetā rakstī-
to par Taviem panākumiem 
Latvijas Universitātē, vēlē-
jos uzzināt kaut ko vairāk 
un iepazīstināt jaunpiebal-
dzēnus.

– Sarežgīts nosaukums tavam ma-
ģistra darbam “Bezvadu režģtīkla 
maršutizācijas protokola HWMP rea-
lizācija un simulācija”. Vai iespējams 
arī vienkāršam cilvēkam izskaidrot, 
par ko darbā, vai tas domāts speciālis-
tiem? Vai tas ir teorētisks vai ar prak-
tisku ievirzi?

– Bezvadu režģtīkli ir tāds datortīklu 
veids, ko izmanto interneta pieslēguma 
izveidošanai vietās, kur nav izdevīgi ie-
rīkot infrastuktūru (t.i., ievilkt kabeļus). 
Līdz ar to tādus tīklus parasti lieto lauku 
apvidos, jaunattīstības valstīs u.c.

Maģistra darbs ir vairāk praktisks. 
Fakti - ā ir manā darbavietā (SIA “Mik-
rotīkls”, a.k.a. MikroTik) izstrādata 
programmatūra, kas noformēta kā ma-
ģistra darbs, stipri līdzīga citiem maniem 
projektiem darbā – atšķirīgs varbūt vie-
nīgi tādā ziņā, ka akadēmiskās prasības 
lika rūpīgāk pamatot izvēlētos risināju-
mus, un, protams, izdarīto daudz plašākā 
apjomā aprakstīt.

Darba būtība ir – uzlabot eksistējošo ri-
sinājumu, ko bezvadu režģtīkliem piedā-
vā MikroTik. Tas tika darīts, paņemot un 
programmā norealizējot IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers) 
uzmetumstandartu (draft standard) bez-
vadu režģtīklu protokolam.

– Ko tu esi savām studijām paņēmis 
no Jaunpiebalgas, no Cēsīm?

Katram savi mērķi un aizraušanās
– Kad aizgāju uz da-

torikas nodaļu, biju pār-
steigts par to, cik lielu 
studiju programmas 
daļu, sevišķi pirmajos 
gados, sastāda matemā-
tika.

Interesanti, ka šeit 
man noderīgākas likās 
pamatskolas laikā iegū-
tās zināšanas. Varu teikt 

paldies skolotājai Ivetai Bērziņai :).
Vidusskolā man matemātika šķita 

pārsvarā balstīta uz dažādu formulu un 
teoriju mācīšanos no galvas, bet Univer-
sitātē svarīgākā likās patstāvīga loģiskā 
domāšana - atkal tāpat kā pamatskolā.

– Vai tu strādā un pielieto varbūt 
savu maģistra darbu pat savā prak-
sē?

Jā, par to jau teicu. Starp citu, domāju, 
ka darbs tika tik labi novērtēts, pateico-
ties tam, ka ir praktiski pielietojams. Pēc 
mana vadītāja teiktā, tādi darbi, kuri tiks 
lietoti ne tikai vienas firmas vai organi-
zācijas ietvaros, bet gan daudzās vietās 
visur pasaulē, negadās nemaz tik bieži. 
(Vadītājs – profesors Guntis Bārzdiņš, 
starp citu, ir viens no bezvadu tīklu pir-
majiem ieviesējiem Latvijā.) 

– Skolēniem nepatīk, ka dod pa-
domus, māca. Tomēr viņi labprāt ie-
klausās vienaudžos un gados jaunos 
cilvēkos. Ko ieteiktu mūsu vidussko-
lēniem?

Mācīties matemātiku :). Studēšanai 
jebkurā tehniskā nozarē tā būs ļoti no-
derīga.

– Lasīju Universitātes avīzē “Alma 
Mater” par datorikas nodaļas liela-
jiem plāniem. Vai tu vari komentēt?

– Domāju, ka pie esošās ekonomiskās 
situācijas visus plānus vajadzēs atcelt.

Personīgi es nesaskatu arī nekādu īpa-

šu vajadzību pēc atdalīšanās no Fizikas 
un matemātikas fakultātes.

– Vai tu domā, ka darbs ar datoriem 
būs vai ir jau tavs dzīves stils, vai tas 
tomēr ir darbs, radošs darbs, prak-
tisks darbs (varbūt apvienojums!?) ?

– Datori ir darbs, kas ļauj man vairāk 
vai mazāk dzīvot tā, kā man patīk.

Programmēšanā noteikti ir arī savs ra-
došs elements. Lielāks, nekā vairākums 
cilvēku saskata. Bet galu galā tāds jau ir 
gandrīz jebkurā darbā, ja vien ar to no-
darbojas pietiekoši augstā līmenī.

Pagaidām domāju turpināt nodarboties 
ar šīm lietām, tāpēc arī esmu iestājies 
doktorantūrā. 

– Kā tad izdomāji piedalīties kon-
kursā?

Manu darbu tam pieteica datorikas no-
daļas metodiķes.

–  Man skolas bibliotēkā arī ir datori, 
ir elektroniski ievadīti lasītāji un fonds 
- programma ALISE . Varu redzēt ne 
tikai rajona katalogus, bet visā Latvi-
jā tos, kas strādā šajā programmā. Arī 
grāmatas no citām bibliotēkām varam 
pasūtīt. Vai man kaut kādā veidā tava 
izstrādātā maģistra darba teorija var 
palīdzēt?

– Īsti nezinu pašreizējo situāciju ar 
interneta pieslēgumu Jaunpiebalgā, bet 
man būtu ļoti interesanti redzēt, kā tur 
var pielietot MikroTik risinājumus :). 
Manā darbā aprakstītā tehnoloģija būtu 
piemērota interneta pieslēguma piedāvā-
šanā lauku viensētām un tādam vietām, 
kā piemēram, Abrupe.

Ja kādu interesē MikroTik dzelžu vai 
programmu izmatošana Jaunpiebalgā, es 
būtu ar mieru bez maksas pakonsultēt- 
25916385.

Ar Ati Elstu sazinājās 
Vēsma Johansone

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
no 2009. gada 1. februāra neveic no klientiem saņemto 

dokumentu kopēšanu.
Turpmāk, pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno 
dokuments, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. 

Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu 
oriģināli.

Informāciju par to, kādas dokumentu kopijas jāpievieno 
iesniegumam, Jūs varat saņemt, zvanot pa tālr. 80001015 

vai VSAA mājas lapā www.vsaa.lv
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Šā gada 23. janvārī jaunpiebaldzēni tika uzaicināti saņemt 
1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmes par piedalīša-
nos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā. Tas notika toreiz – pirms 
18 gadiem...

Laiks aizskrējis ātri, un daudzi vīri uz mums noraugās jau no 
mākoņu maliņas. Mirušo piemiņu godināja ar klusuma brīdi, 
bet piemiņas medaļu saņēma tuvinieki – sievas, bērni, maz-
bērni.

Jaunpiebaldzēnus, zosēniešus un Drustu ļaudis uzrunāja 
Laimis Šāvējs – pirmo reizi jaunajā statusā kā Jaunpiebalgas 
novada domes priekšsēdētājs. Viņš apsveica klātesošos un at-
zina, ka Latvijas tauta izšķirošos brīžos spēj būt vienota, un, ja 
šodien būtu jāaizstāv valsts noteikti to darītu atkal. 

Jā, toreiz daudzi, redzēdami Lietuvas rūgto pieredzi, ar bai-
lēm sirdī, bet apņēmību devās uz Rīgu. Sirsnīgā, vienkāršā 
gaisotne vienoja cilvēkus. To uzsvēra arī Renārs Zaļais – Ba-
rikāžu muzeja vadītājs, kas pastāstīja, kā toreiz astoņi vīri no 
Bauskas milicijas pilnā kaujas ekipējumā ar šaujamiem, bruņu 
vestēm un gāzmaskām devās uz Rīgu. Pēc aicinājuma, ka Lat-
vija briesmās, ka Rīga gaida, viņi bija vieni no pirmajiem, jo 
teju vai ar roku aizsniedzama. „Tajā naktī es jau biju atvadījies 
no dzīves, bet laimīgā kārtā tomēr izglābos, ” saka R. Zaļais. 
Divi no astoņiem vīriem aizsaulē, šīm ziņām sekojām toreiz, 
bet Renārs Zaļais no policista pārtop par vēsturnieku. 

Katram barikāžu dalībniekam ir atmiņas, savs stāsts mājās 
palicējiem. Un kas zina kam sirdī bija lielāks uztraukums, bai-
les…. Televīzijas pārraides bija saikne starp barikāžu uguns-
kuriem un mājām. “Toreiz domājām tikai par to, lai Latvija 
kļūtu neatkarīga. Jābūt ar visiem kopā tur, kur izšķiras Latvijas 
liktenis. Par tālāko daudz nesapņojām, pārāk svarīgs bija tas 
brīdis,” saka barikāžu dalībnieks Zaigonis Bērziņš. Uldis 
Rubenis atceras: “Šī diena, kad saņemu piemiņas zīmi, ir īpa-
ša. Pacilātības sajūta. Noskaņojums tāds saviļņojošs. Atceros 
spilgti tās dienas. Mēs taču gatavojāmies kā uz karu. Tagad lie-
kas smieklīgi, ka kopā ar Aldoni Bērziņu, Modri Spēlīti daudz 
kas tika izdomāts. Aldonis taisīja tādus “ežus”, ko pamest zem 
ienaidnieka riteņiem. Tas viss tagad šķiet smieklīgi, jo, ja būtu 
jākaro, tad tas būtu nieks.”

Egils Johansons: “Saņemot šo barikāžu atceres zīmi, tāda 
dīvaina sajūta. 

Toreiz un tagad... 
Toreiz braucām uz Rīgu, lai iestātos par Latvijas valsts neat-

karību, tās valdību. Gadu gaitā valdība pamazām vien uzcēlusi 
barikādes starp sevi un Latvijas tautu, tagad arī gluži reālas, 
slēpjoties aiz metāla režģiem un bruņotu policistu mugurām.

Arī valsts un varas vīriem gods kalpot Latvijai un tās tau-
tai, nevis atsevišķiem oligarhiem, finanšu grupējumiem, savu 
partiju vairāk vai mazāk savtīgām interesēm. Piekrītu, ka van-
dalisms, barbarisms nav latviešu mentalitāte, kaut gan ir rei-
zes, piemēram, 1905.gads, kad arī tas izpaudies. Ja Eiropai tik 
dikti gribam līdzināties, tad nesenie notikumi Vecrīgā nav ne-
kas īpašs... Ja dziedāšana netiek uzklausīta, jo pārņēmis totāls 
kurlums un aklums, tad, lūk, seko „piedziedājums” ar bruģa 
akmeņiem. Tik tālu nu esam. Latviešiem iztiku pelnīt un laimi 
meklēt jādodas uz svešām zemēm, te, savā dzimtenē, atstājot 
savus mīļos. Kur mūsu valsts un varas vīru goda prāts, kauna 
sajūta, atbildība!? Kur palikusi pirms vēlēšanām solītā politis-
kā atbildība? Tā vietā, lai noietu no politiskās skatuves, tie paši 
politiķi atkal gatavi nesodīti tiekties pēc varas. Domāju, ja tā 
turpināsies, Trešajai Atmodai drīz sekos vēl viena!

Par visu varētu skumji pasmaidīt, ja vien tas nebūtu tik no-
pietni...”

Imants Pelēcis (sarunājas ar mani Inta – viņa sieva- V.J.): 
“Mājās atnākot, mazu simbolisku kortelīti palietojām. Vīrs jau 
nav nekāds gājējs. To jau pagastā zina. Būtu labāk, ja kāds būtu 
iedomājis un piedāvātu viņam tikt pašam uz kultūras namu. 
Tad jau tās sajūtas būtu citādas. Saņēmu piemiņas medaļu es 
– viņa sieva. Imants saka, ka viņš ar atmiņām īpaši neaizraujas. 
Tika pārrunāta dzīve, arī barikāžu laika notikumi, ugunskuri... 
Daudzi nesa pārtiku, cimdus. Arī no Jaunpiebalgas Ausma 
Kļaviņa sūtīja cimdus, lai aizstāvjiem būtu siltas rokas.”

Pēteris Krasovskis: “Patīkami, ka kultūras namā bija šāds 
sirsnīgs, apgarots pasākums. Atceros, tajā brīdī, it kā pavisam 
nesen tas būtu bijis. Acu priekšā visi, ar ko kopā organizējā-
mies, kā braucām, ko domājām, ko runājām. Beidzot bija klāt 
gaidītā diena, gaidītais laiks – brīvība. To vienprātību, kas val-
dīja, neprotu vārdos pateikt. Žēl, ka tie vīri, kas cerēja, ka ilgi 
uz māla kājām tāda pasaule nepastāvēs, nepieredzēja. Un ļoti 
bēdīgi, ka šodien notiek mērķtiecīga latviešu iznīcināšana. Tā 
es to uzskatu, jo kas tad laukos dzīvo – latvieši. Trūkst vārdu.”

Pasākuma laikā izskanēja atziņa, ka valdība uzcēlusi barikā-
des starp sevi un tautu, ka Latvijā 18 gadu laikā sevi parādīju-
ši daudz negodīgu cilvēku, kuri šodien nenes atbildību tautas 
priekšā.

Par spīti negācijām, vienlaicīgi izskanēja atziņa, ja Latvijai 
kā valstij būtu draudējumi, ja zinātu kāda mērķa vārdā…to aiz-
stāvētu atkal.

Joprojām svinīgi un stingri skanēja: „Gods kalpot Latvijai!”
Arī man radās pārdomas pēc pārdzīvotā toreiz, pēc šobrīd uz-

klausītiem cilvēkiem, ka mūsu Tēvzeme dažādos laikos izstai-
gāta, mīta un dangāta – gan ar smalkām kungu kurpītēm, gan 
stulmu zābakiem. Zābakus pēc patikas var aizmest vai apmainīt.

Bet to Tēvzemi, to mūsu dzimto vietu, kas dzīvo sirdīs un 
atmiņās – neizdzēsīs.

Un stiprs ir latvietis – cēlu mērķu vārdā celtos atkal. 
Vēsma Johansone

Piezīme: Visi barikāžu dalībnieki joprojām nav saņēmu-
ši piemiņas zīmes, lūdzu zvanīt pa telefonu 26615072 un 
precizēt. Sarakstu ar precizētiem vārdiem un uzvārdiem 
nosūtīšu barikāžu muzeja vadītājam R. Zaļajam. Paldies 
par ziņu  precizēšanu Inārai Dūklavai, Lidijai Ābelniecei, 
Ivetai Bērziņai, Dainim Burcevam, Valdai Spolītei!

Ja zinātu, kāda mērķa vārdā to daru, ietu atkal
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Nekustamā īpašuma izsole

 Tauta un virsaiši

Reiz bija tautai virsaitis,
Kam varen braša stāja.
Un katrs tad ar vadoni
Pa gaismas ceļu gāja.

Tad plauka, zēla Latvija,
Kaut strādāt nācās grūti.
Par kaktiņu tad cīnījās,
Par savu zemes stūri.

Bet tagad ļaudis virzās prom
No takas izredzētas.
Pats virsaitis klīst mangodams
Pie citu tautas sētas.

Vien tauta saprot tikai to,-
Būs jālej sviedri sāļi.
No seniem laikiem zināms gan,
Ka parādi nav brāļi.

Vēl blēži lūr no pamales,
Šeit laupījumu mana.
Lai grābtu tad bez apstājas,
Nekad tiem nebūs gana.

Tik nepazaudēt cerību,
Lai tēvu zeme būtu.
Par pamatu kur patverties
Un pārciest laiku grūtu.

Ir Zilais kalns jau dūmakā,
Tur mostas jauni spēki.
Tie atradīs sev virsaišus,
Ko nespiež senie grēki.

Tad atnāks latviešiem tas laiks,
Reiz Laima blakus stāsies.
Un tiem, kas strādās godīgi,
Par visiem labāk klāsies.

   Slēģu Jānis

Saruna ar bioloģisko lauksaimnieci Ilzi 
Koļesņikovu.

– Kā jūties jaunajos – ekonomiskās 
krīzes – apstākļos? Vai krīze arī tevi ie-
tekmējusi?  

Vai atceries, kad sāki nopietni domāt 
par veselīgu, kā tagad saka, ekopārtiku, 
veselīgu uzturu, ko māki gan izaudzēt, 
gan pareizi lietot? Kas uz to pamudināja?

Ilze, tu vienmēr esi pozitīvas enerģijas uz-
lādēta. No tevis var smelties ne tikai iedves-
mu jauniem darbiem, jaunām idejām, bet arī 
vērtīgus padomus. Ko dari pašlaik? Kādas 
savas idejas un ieceres realizētas, kas vēl pa-
domā? Ar ko vari padalīties ar mums?

– Šobrīd aktuālā ekonomiskā situācija 
valstī – “krīze”– mani skārusi vēl nav. Jūtu 
līdzi tiem, kuri uzsākuši vērienīgus projek-
tus, un situācija valstī liedz tos realizēt.

Jau 20 gadus savos laukos ķīmiju nees-
mu lietojusi un, pateicoties Eiropas maksā-
jumiem, esmu laukus iekopusi. Iestādījusi 
augļu dārzu, iegādājusies tehniku, kā arī 
uzlabojusi sadzīves apstākļus atbilstoši sa-
vām iespējām.

2008. gada nogalē reģistrēju pārstrādes 
uzņēmumu mājas apstākļos ar tiesībām fa-
sēt, marķēt un veikt izbraukuma tirdznie-
cību, kā arī izgatavot miltu izstrādājumu 
produktus. Pārstrādāju tikai savā bioloģis-
kajā saimniecībā audzēto. Pašlaik piedā-
vāju svaigi spiestu burkānu un biešu sulu, 
skābētus kāpostus. Šajā sezonā sortimentu 
paplašināšu.

Piekritu Maijas Ķīķeres iecerei nodibināt 
Lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvu, tomēr negāja, kā plānots. Sākotnējo 
5 biedru vietā, MK mainot noteikumus, 
noteica, lai kooperatīvs būtu atbilstīgs un 
varētu saņemt valsts atbalstu, tajā jābūt 10 
biedriem. Tik daudz cilvēku ar kopīgiem 
mērķiem un interesēm nepieteicās. Uzska-
tu, ka šāds biedru skaits ir pārāk liels, to-

No katras bezizejas ir izeja
mēr arī no šī pasākuma guvu vērtīgu pieredzi. 
Tagad darbojamies individuāli. Katrai izvei-
dojies savs klientu loks. Reizēm satiekamies 
un parunājamies.

Interesants bija “Zaļās pēdas”noslēguma 
pasākums Jelgavā. Tur bija ļoti bagātīgs bio-
loģiski ražoto produktu klāsts. Viss safasēts 
un skaisti noformēts. Ievārījumi, sīrupi, kal-
tētas ogas un dārzeņi, graudaugu produkcijas 
izstrādājumi, piena un gaļas izstrādājumi, kā 
arī tējas un pat pirts slotiņas.

– Nesen kādās radio ziņās teica, ka Lat-
vija pasaulē sasniegusi jau 2. vietu (1. vietā 
ASV) iedzīvotāju aptaukošanās ziņā (pro-
centuāli), vēl mums līdzās esot Dānija. Zi-
nātnieki to izskaidro ar modificētas, neve-
selīgas pārtikas lietošanu un, protams, vēl 
citiem faktoriem. Ko tu ieteiktu, kas, tavu-
prāt, mūs glābtu no šīs situācijas? Vai paši 
sev varam kā līdzēt?

– Par lieko svaru varu teikt jau visiem zi-
nāmo patiesību – veselīgs ēdiens un fiziskas 
aktivitātes. Jautājums tikai, vai ir vēlme un 
griba to ievērot, kas arī man ir problemātis-
ki, jo mīlu vakaros sātīgi paēst. No pieredzes 
varu teikt, ka skaitīt kalorijas ir mokoši, un, 
lai to darītu, ir jābūt īpašai motivācijai.

Aktuāla problēma ir bērnu un jauniešu maz-
kustīgais dzīvesveids un ar ķīmiju bagātinātie 
produkti veikalu plauktos. Esmu novērojusi, 
ka mūsdienās lauku produktus labprātāk iz-
vēlas pilsētnieki.

– Sveiciens tikko aizvadītajā vārda die-
nā! Ko novēlētu sev un citiem šajā jauna-
jā gadā un pavisam nedomāti sarežģītajā 
laikā?!

– Savā dzīves laikā esmu guvusi būtiskas 
atziņas: 1) no katras bezizejas ir izeja, 2) sko-
la maksā naudu, 3) viens nav cīnītājs, 4) viss, 
kas notiek, notiek uz labu.

Visiem novēlu veselību, kas šajā dzīvē ir 
pats galvenais. 

Jautāja Z. Althabere

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.110 
zvērināta tiesu izpildītāja V.Ampermane 
prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs 2009.
gada 27.februārī plkst.13.00  pārdod tre-
šajā izsolē parādniecei G.Šimkus piede-
rošo nekustamo īpašumu Dārza iela 4-14, 
Jaunpiebalgas pagastā, kadastra Nt. 4256 
900 0140, kas sastāv no divistabu dzīvok-
ļa 53,9 m2 platība (1.stāvs) un 539/11212 
kopīpašuma domājamām daļām no daudz-
dzīvokļu mājas.
Piedzinējs – Jaunpiebalgas pagasta pado-
me.

Nekustamā īpašuma novērtējums LVL 9000.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpa-
šumu ir tiesības , kas nepieļauj tā pārdošanu 
izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izso-
les dienai.
Trešās izsoles sākumcena – LVL 5400.
Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz 
izsolei zv.tiesu izp. V. Ampermanes  reģ 
Nr. LV02096111281, depozīta kontā Nr. 
LV70LHZB4100076195001 a/s LHZB 
Cēsu nodaļā kods LHZBLV22, jāiemaksā             
LVL 900 – 10% no nekustamā īpašuma no-
vērtējuma. T. 64122601.
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Skolas ziņas

28. janvārī “Draudzīgā Aicinājuma” kustības gadskārtējā 
valsts mēroga pasākumā Cēsīs “Draudzīgā Aicinājuma” 

fonda balvu nominācijā MECENĀTS saņēma 
JĀNIS  OZERS – 

par ilglaicīgu finansiālu ieguldījumu Jaunpiebalgas 
vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā un tās 

modernizēšanā. 
Pateicībā – Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs !

● Valsts bioloģijas olimpiādē piedalījās Sabīne Rubene 
(9. a kl.) – atzinība, Liene Šakina (12. kl.) – sk. D. Rubene.

● Rajona latviešu valodas olimpiādē piedalījās Agnese Smil-
ga (8.b kl.) – 3. vieta, sk. Z. Althabere Aiga Āboliņa (atz.), 
Lauma Makare (8.a kl.), Alise Apsīte – sk. J. Glāzere.

● Rajona ķīmijas olimpiādē piedalījās Lāsma Tinkuse (9.b 
kl.) – atzinība, Matīss Elksnis (9.b kl.) – atzinība, Sintija Pos-
se (9. b kl.), Daumants Lūsa, Emīls Rusovs (10. kl.) – sk. 
Arnis Ratiņš.

● Rajona ķīmijas olimpiādē piedalījās Armands Dzenža (9.a 
kl.) – sk. Liene Lorence.

● Tautasdziesmu konkursā “Lakstīgalas” Cēsīs piedalījās 
Zane Alksnīte, Lauma Makare (8.a kl.), Sabīne Rubene (9.a 
kl.), Madara Grīvāne, Madara Kārkliņa, Daumants Lūsa, 
Emīls Rusovs (10. kl.)– izvirzīti uz novadu Ogrē. Sk. Māra 
Vīksna. 

● Mazpulku konferencē Rīgā piedalījās  Amanda Zariņa 
(4.a kl.),  Elvijs Ciekurznis  (5. kl.) – sk. Baiba Kalniņa.

● CSDD rīkotajā konkursā “Gribu būt mobils” pusfināla sa-
censībās Valmierā piedalījās komanda no 8. b klases “Piebal-
gas atstarotāji” un ieguva 1. vietu  un izvirzīti uz valsts kārtu, 
sk. I. Balode. Komandā piedalījās Līga Alksnīte, Rūdolfs Kal-
niņš, Jānis Peilāns, Aivis Sietiņš, Agnese Smilga.

● CSDD rīkotajā konkursā “Gribu būt mobils” 9. b klases 
komanda “Just do it” (Lāsma Alksnīte, Sandra Briede, Mār-
tiņš Ķīķeris, Agnis Pogulis, Andžs Pūpols) pusfinālā Valmierā 
ieguva 4. vietu. Sk. Ineta Balode.

● Rajona latviešu valodas olimpiādē piedalījās Liene Šakina 
(12. kl.) – 2. vieta – sk. Z. Althabere, Lāsma Šmite (11.kl.) 
– atzinība – sk. J. Glāzere.

Sagatavoja Arnis Ratiņš

Panākumi

Jaunais – 2009.– gads mūzikas skolā sācies ar ļoti labiem 
sasniegumiem konkursos. 

28. janvārī klavieru klases audzēkņi Evita Kamene (ped. Ina 
Iļjučonoka) un Edgars Dapševičs (ped. Inga Eihentāle) pieda-
lījās XIV Starptautiskajā pianistu konkursā Valmierā.  Evita 
konkursā ieguva 3. vietu, bet Edgars – atzinību.

30. un 31. janvārī Rīgā notika XIV Latvijas mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņu kon-
kurss. Jaunpiebalgas MMS konkursā pārstāvēja 3 audzēkņi. 
Emīls Rusovs – trompete (ped. Tālivaldis Narvils), Matīss 
Elksnis – fagots (ped. T. Narvils), Sandra Briede – flauta 
(ped. Sanita Šuriņa). Konkursa rezultāti bija ļoti iepriecinoši. 
Emīlam tikai viena punkta pietrūka līdz atzinībai, Matīss saņē-
ma atzinību, bet Sandra savā pēdējā konkursa gadā godpilno 
1. vietu izcīnīja ļoti lielā konkurencē. 

Paldies bērniem un pedagogiem par ieguldīto darbu! Apsvei-
cu vecākus! Jūs varat būt lepni, ka jums ir tik jauki un talantīgi 
bērni.

7. martā pl. 18.00 visus piebaldzēnus aicinām uz mūzikas 
un mākslas skolas ikgadējo atskaites koncertu – mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstādi Jaunpiebalgas kultūras namā. 
Atbalstīsim savus mazos talantus ar sirsnīgu kopābūšanu ar 
ģimenes locekļiem, labiem vārdiem un skaļiem aplausiem no 
skatītājiem un klausītājiem.

Sarma  Petrovska

Mūzikas skolā
 Kuri ir populārākie meiteņu un zēnu vārdi? Kuri ir retāk 

izvēlētie vārdi? Vai daudziem skolēniem mūsu skolā ir divi 
vārdi? Kurš ir visvairāk izplatītais uzvārds? Vai sastopami arī 
saliktie uzvārdi?

Šādus un līdzīgus jautājumus izvirzījām, sākot pētījumu 
par personvārdiem mūsu skolā. Apkopojot ziņas, uzzinājām, 
ka  bērnudārzā un mūsu skolā ir 435 skolēni: 218 zēni un 217 
meitenes.

Populārākie meiteņu vārdi ir: Kristīne – 9, Laura – 7, Elī-
na– 6, Linda – 6, Sabīne – 6, Lāsma – 5, Liene – 4, Anna – 4, 
Agnese – 4, Evita – 4.

Neapšaubāmi populārākais zēna vārds ir Jānis – 17, pārējie 
izplatības ziņā krietni atpaliek: Kristaps – 7, Emīls – 7, Mār-
tiņš– 6, Kristers – 5, Māris – 4, Artūrs – 3, Edgars – 3, Ralfs – 
3, Toms – 3.

Noskaidrojām, ka bērniem, kas dzimuši pēdējā desmitgadē, 
izvēlēti retāk dzirdēti vārdi: Ailena, Demija, Haide, Melisa, 
Rebeka, Deins, Dikijs, Endijs, Gustavs, Tālavs. Vairāk nekā 20 
meitenēm un 9 zēniem doti 2 vārdi, piemēram, Terēze Talita, 
Līga Džīnija, Andra Annemarija, Lotārs Jānis, Ēriks Ralfs u.c.

Visvairāk izplatītie uzvārdi ir: Rubenis – 8, Krūmiņš – 7, 
Zariņš – 6, Ābelnieks – 5, Kārkliņš – 5, Keišs – 5. 

Sastopami arī saliktie uzvārdi, kā Dolmanis-Dravants, 
Kreics-Kukuls, Roberta-Lēruma, Šķestere-Kaša, Valdemieris- 
Bišers.

Mūsu skolas audzēkņu vārdu un uzvārdu pētījumu veicām 
mēs – Alīna, Kintija, Paula (5.kl.), Beāte, Laura un Monika 
(6.b kl.) – latviešu valodas skolotājas Ilgas Prīses vadībā. 

Kintija Eglīte 

Projekts “Personvārdi 
Jaunpiebalgas vidusskolā”
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Daces diena – 6.februāris – Pētera pamatskolā izvērsās par 
priecīgu un sirsnīgu notikumu gan visiem skolēniem, gan arī 
skolotājiem. Skolā viesojās biedrības „Nepaliec viens” iz-
pilddirektors un pasaules apceļotājs Alfs Helmuts Trepšs un 
interneta portāla „Bildēs par dzīvi...”(www.bildespardzivi.lv) 
veidotājs un direktors Edmunds Rītiņš. 

Izrādās, ka Amerikas skautu meiteņu organizācija pirms kāda 
laika bija lūgusi noskaidrot visu Pētera pamatskolas skolēnu 
vārdus un uzvārdus, lai sagādātu jauku pārsteigumu Latvijā vi-
siem šīs skolas bērniem. Un tā katrs skolas audzēknis saņēma 
dāvanu – mīksto rotaļlietu –, kurai piestiprināta speciāla zīmī-
te ar skolēna vārdu un uzvārdu. Interesantākais tas, ka ASV 
skautu meitenes, vadoties pēc mūsu bērnu personvārdiem, bija 
piemērojušas, viņuprāt, atbilstošākos rotaļlietu dzīvnieciņus. 
Jā, kuriozi neizpalika, jo 9.klases Laurim, visgarākajam jau-
nietim, tika pati mazākā mantiņa, toties 3.klases Ingusam, kam 
nepatīk vardes, kā par spīti, bija jāsaņem dāvanā liela, zaļi pū-
kaina sugas māsa. Ovācijas izpelnījās arī zviedzošā un kustīgā 
zirgagalva, kas tika Mārtiņam.

Tikšanās noritēja jaukā un omulīgā atmosfērā, viesi stāstīja 
gan par saviem ceļojumiem uz Izraēlu, Nepālu, Japānu, gan par 
Amerikas skautu organizāciju, skautu meiteņu dzīvi un darbī-
bu. Vienojāmies, ka arī mēs izdarīsim šīm meitenēm patīkamu 
pārsteigumu – dāvaniņas, tikai domas vēl dalījās – kādas, un 
par to nāksies tuvākajā laikā vēl vienoties.

Īpašu veltījumu saņēma arī skolas bibliotēka: jaunākās lat-
viešu autoru grāmatas visām skolas vecuma grupām, kā arī 
specveltījumu no jaunā rakstnieka Matīsa Meiera, kas bija gan 
gribējis pats ierasties, bet tomēr pēdējā brīdī pār ceļu pārskrē-
jis melns kaķis... M. Meiers tika atsūtījis savu jaunāko darbu 
– grāmatu „Vecāsmātes lielās dienas” ar ierakstu: „ Katrai si-
tuācijai, vēl pirms tās rašanās brīža, ir paredzēti simtiem dažā-
du iznākuma variantu. Beigu atrisinājums ir atkarīgs tikai no 
mums.

Gandrīz viss ir iespējams, ikkatram un it visam ir sava no-

zīme un ir savs skaistums. Un, kad lielākā daļa cilvēku Jums 
apgalvos pretējo, neticiet viņiem! Viņi kļūdās, viņi zaudējuši 
spēju saprast, ticēt, un ar viņiem brīnumi nekad nenotiks. Ejiet 
tālāk un atrodiet tos, kuri tic! Protams, rūpēm šāds ceļš var būt 
garš un vientulīgs, bet tas atmaksājas. Gala beigās kopā Jūsu 
spēks būs neaprakstāms.

Patiesībā jau skan trakoti saldi, lēti, ne? Bet man vismaz 
tā liekas, ka esmu to pārbaudījis savā dzīvē, ka tā nudien ir, ka 
tā notiek.

Sveicieni no aukstas un diezgan pelēcīgas Rīgas. Varbūt, ka 
pie Jums ir pat aukstāks, bet noteikti skaistāk.

Nosūtu nelielu suvenīru – šo grāmatu. Nekas liels, neņemiet 
ļaunā. Bet nu – ja kādreiz gribas atvilkt elpu, aizmirst par kā-
dām rūpēm un uzlabot omu, ļoti ceru, ka „Vecāsmātes lielās 
dienas” varēs kaut kā palīdzēt. 

Lai Jums jauka diena. Gaidām pavasari! ”
P.S. Pasākumā piedalījās arī skolotāja Zane Althabere un 

kārtējo reizi pārliecinājās, ka pasaule tiešām ir maza, jo viens 
no viesiem – Alfs H.Trepšs – izrādās, ir Jaunpiebalgas ev.lut.
draudzes aizsaulē aizgājušā mācītāja Edgara Jundža māsas-
dēls. Tā, lūk!

Z.A.

“Nepaliec viens” Pēterskolā

Mana omīte, Marija Posse, kuru 
gan visi sauc par Mārīti, ir mūsu 
sirsnīgā un izturīgā vecmāmiņa. 
Jums daudziem tas būs brīnums, ka 
manai omītei ir pavisam netipisks 
vaļasprieks, gandrīz jau dzīvesveids 
– zveja. Cilvēkiem parastais priekš-
stats, ka ar zemledus makšķerēšanu 
aizraujas vīrieši. Bet manā radu pul-
kā ar šo sporta veidu aizraujas vec-
māmiņa. 

Kā tas viss sākās? Laikam jau 
mans vectēvs Roberts, kurš jau ir 
viņsaulē, aizsāka šīs copes lietas. Vecmāmiņa nepārtrauca, bet 
turpina doties makšķerēšanas priekos arī viena. Ik brīvu brītiņu 
viņa cenšas doties makšķerēt – vasara vai ziema. Vasarā uzkāpj 
uz riteņa un prom uz copi. Ziemā satuntuļojas silti, un atkal 
varam manīt, sēžot uz ledus. Apbrīnoju viņas izturību – visu 
dienu nosēdēt aukstumā, pat tad, ja nekas neķeras. Tas laikam 
ir TĀDS ieradums, ar kuru gan nav jācīnās un jāiznīdē, bet 
jāpriecājas, jo atrasties svaigā gaisā, tas vien jau ir veselīgi. 

Par vecmāmiņas vaļasprieku
Varbūt kādam lasītājam radīsies jautā-
jums – vai viņa nejūtas neērti vīriešu 
kompānijā, būdama vienīgā sieviete? 
Nebūt ne, viņai pat ir zināmas priekš-
rocības, iedod kādu krinkūzi, kurš mitis 
Gaujas dūņās, un viņas telefona numurs 
ir visiem makšķerniekiem, ar kuriem 
viņa parasti dodas uz zveju. Bet pati 
lielākā priekšrocība ir tā, ka viņai nav 
jāurbj āliņģi (tas nenozīmē, ka viņa to 
nevarētu), jo sievietei tas nav viegli iz-
darāms. Īpaši sirsnīgi palīgi ir radinieki 
– brālis Valdis, kurš pamāca, lai labāk 

ķertos, mazdēls Dāvis uzaicina omīti kompānijā. 
Vecmamma priekšroku dod mazajām zivtiņām: asariem, rau-

diņām, sapaliem, brekšiem. Zivtiņas tiek pašu galdam, radiem 
un pat kaimiņu kaķiem. Laikam kaķi tāpēc viņai lieli draugi.

Ko vēl? Lai omei laba veselība, dzīvesprieks un „ne asa-
kas”!

Sintija Posse



��

Daudziem jaunās paaudzes piebal-
dzēniem varbūt Jēkaba Strazdiņa vārds 
neko neizsaka, bet citas jaunpiebaldzē-
nu paaudzes noteikti ir skatījušas un 
lasījušas manas kolēģes V.Johansones 
grāmatu „...un Jaunpiebalga”, kur 
starp vairāk nekā 140 interesantām un 
radošām, militārām un kultūras perso-
nībām, kas saistītas ar mūsu novadu, 
atrodams arī gleznotāja un mākslas 
kritiķa Jēkaba Strazdiņa vārds. Tieši 
viņš – J.Strazdiņš – pagājušā gadsim-
ta 30. gados bija sācis veidot un ļoti 
nopietnu darbu veltījis mākslas darbu 
kolekcijas izveidei Piebalgas novadā. 
Patiesībā vairāki pagājušā gadsimta 
1.puses mākslinieki, kas dzīvoja, strā-
dāja mūsu novadā, tolaik apvienojušies 
biedrībā ar mērķi – Nest mākslu tuvāk 
tautai, bija nolēmuši izveidot Piebal-
gas mākslas muzeju, kurā skatāmi būtu 
dažādi mākslas darbi. Diemžēl karš 
pārtrauca visus radošos centienus...

Piebalgas novada mākslas darbu 
krātuves vadītāja Ilze Ruķe stāsta, ka 
mākslinieka  J.Strazdiņa dzīvesbied-
re bija no Zosēnu puses, kur „Kalna 
Ormaņu” mājās dzīvoja viņas vecāki. 
Otrā pasaules kara laikā mākslinieks 
ilgstoši šajās mājās dzīvoja un šeit arī 
turēja savākto gleznu kolekciju. Dar-
bus ieguvis gan par samaksu, gan kā 
dāvinājumus un ziedojumus. Vēlāk 
J.Strazdiņš nokļuva izsūtījumā Sibīri-
jā. Pēc atgriešanās ar stipri sadragātu 
veselību mākslinieks savākto kolekci-
ju centies pārvest uz jauno dzīvesvietu 
Berģos, tomēr visu izdarīt nebija pagu-
vis, jo aizgāja aizsaulē. Pēc kāda laika, 
tieši Ziemassvētkos, Strazdiņu Berģu 
mājā izcēlies ugunsgrēks, kur bojā 
aizgāja abi mākslinieka bērni un lielā-
kā daļa mākslas darbu. Tāds pavisam 
skumjš stāsts. 

Tomēr jāpārceļas uz salīdzinoši ne 
tik senām dienām, proti, 1999.gadu, 
kad, iepriekš ievācot informāciju, 
mākslas zinātnieks Jānis Kalnačs, 
Cēsu muzeja speciāliste Dace Puķī-
te un tolaik Zosēnu pagasta padomes 
priekšsēdētājs Roberts Ruķis kādā die-
nā neapdzīvotajos „Kalna Ormaņos” 
atrada astoņus J.Strazdiņa kolekcijas 
mākslas darbus ļoti nožēlojamā stā-
voklī, izmantotus kā grīdas lupatu, sa-
bojātus un nomētātus. Starp tiem bija 

izcilā mākslinieka Jāņa Valtera Vācijā 
gleznotā kolorītā ainava, jaunpiebal-
dzēna  Hermaņa Aplociņa (no „Meža 
Skrāģu” mājām) akvarelis ar lauku 
darbu sižetu, rakstnieka, mākslinieka 
un makšķernieka Jāņa Jaunsudrabiņa 
Ceriņi, gleznotāja E.Brastiņa aina ar 
kailu meiteni šūpolēs, J.Cielava skats 
no pilsētas nomales, grafiķa V.Krastiņa 
perfektais oforts. Vēlāk kaimiņmājās 
tika atrasti vēl citi darbi...

Laiks gāja. Vecmeistaru darbi pakā-
peniski tika restaurēti, ierāmēti, ieguva 
sākotnējo izskatu. Daļa kolekcijas tika 
izrādīta 2004.gadā Latvijas mākslas 
muzejā Rīgā, kas bija skaists notikums 
ne tikai Zosēnu pagastam, bet arī vi-
sai Piebalgai. Pēc izstādes gleznotāja 
Jēkaba Strazdiņa radinieks krātuvei 
uzdāvāja papildinājumu – J.Strazdiņa 

četrus grafikas darbus. 
Tā kolekcija papildi-
nājusies. Nu jau varam 
skatīt 34 mākslas vienī-
bas, kuru vidū arī jaun-
piebaldzēna Jāņa Titāna 
glezna un vecmeistara 
Vilhelma Purvīša ainava. 
Plēsuma kungs, kuram 
mantojuma zeme mūsu 
pagastā, uzdāvāja ļoti 
greznu rāmi Voldemāra 
Tones gleznai, bet Cēsu 
mākslinieks Dronis zie-
dojis trīs interesantus 
portretus, starp kuriem ir 
arī viņa pašportrets. Zo-
sēnu mākslas kolekcija 
ieguvusi jaunu nosauku-
mu – Piebalgas novada 
mākslas darbu krātuve. 
Šeit var aplūkot arī fo-
togrāfijas no laika, kādā 
stāvoklī mākslas darbi 
tika atrasti.

Šajā interesantajā stās-

Piebalgas novada mākslas darbu krātuvē
tā mēs, Pētera pamatskolas skolēni un 
skolotāji, klausījāmies 3.februārī, kad 
pēc sagatavošanas darbu pabeigšanas 
durvis atkal vēra mākslas darbu krā-
tuve. 

„Šodien, esot šajā mākslas darbu 
krātuvē, jūtos ļoti atbrīvota un mierī-
ga, it kā visas problēmas palikušas aiz 
durvīm. Es labprāt vairāk uzzinātu, kā 
šīs gleznas ir atradušas atkal mājvie-
tu mūsu pagastā. Mākslas darbi ir ļoti 
daudz piedzīvojuši, deguši pat liesmās. 
Es apbrīnoju cilvēkus, kas tos radījuši, 
jo tik skaistus darbus radīt nav viegli. 
Apbrīnoju arī Ilzes Ruķes ieguldīto 
darbu šajā cēlajā projektā,” vērtē Kris-
tīne Mihailova. 

“Man ļoti patika, kā skolotāja Ilze 
Ruķe mums pastāstīja par notikumiem, 
kas norisinājās pirms 80 gadiem. Es 
biju ļoti izbrīnīts, skatot šos mākslas 
darbus, un nobēdājies par to, ka Jēka-
bu Strazdiņu, kas savāca šīs gleznas, 
piemeklēja tik nežēlīgs liktenis – Sibī-
rijā un arī dzimtenē,” savās pārdomās 
dalās Henrijs Mucenieks. 

Savukārt Laura Laganovska atzīst: 
“Mani visvairāk ieinteresēja, pat su-
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ģestēja mākslinieka Jāņa Valtera darbs 
“Rudenīga diena”. Koki, ziedi, kas attē-
loti gleznā, atklāja neredzēti skaistu ru-
dens noskaņu. Šis darbs paliek atmiņā 
arī ar to krāsu košumu un sev līdz neso-
šo stāstu par Vāciju, kur tas tapis.”

“Ieejot telpā, sajutu izsmalcinātu 
kultūras gaisotni. Katrs mākslas darbs 
ir savdabīgs, interesants, katrā slēpjas 
mākslinieka ietvertā doma, dvēsele, 
bet man visvairāk iepatikās tieši grafi-
kas,” rezumē Vita Pokovba.

“Visas gleznas atjaunotas, tāpēc grūti 
iedomāties, kādas tās bija pirms restau-
rācijas. Atsevišķi darbi bija ļoti skaistos 

rāmjos... Es vēlētos, lai mums būtu vēl 
kāda stunda šajā mākslas darbu pasau-
lē, kur skolotāja Ilze Ruķe mums vēl 
vairāk pastāstītu par autoriem un viņu 
likteņiem,” spriež Vladimirs Pušakovs. 
Viņa domām pievienojas Aleksandra 
Kuzmenko, piebilzdama, ka skolā tieši 
pietrūkst tādu mākslas vēstures stun-
du, kur laiks paiet nemanot... Elvijs 
Briedis vēlētos, lai Piebalgas novada 
mākslas darbu krātuve arvien papildi-
nātos ar jauniem darbiem un lai darbus 
varētu skatīt ne tikai mūsu cilvēki, bet 
arī pagasta viesi. 

Jā, mums visiem būtu jāmācās no-

vērtēt to Latvijas tēlotājmākslas man-
tojumu, kas, piedzīvojis dažnedažādus 
laikus, atkal atgādina par Piebalgas 
novada kultūrvēsturi un tiem piebal-
dzēniem, kuru galvenā vēlme bija, lai 
arī lauku cilvēkiem būtu iespēja baudīt 
patiesu mākslu ne tikai Rīgā, bet arī 
savā novadā.

Paldies par gara maizi un iedvesmu 
jauniem darbiem sakām krātuves vadī-
tājai Ilzei Ruķei un māksliniecei Inārai  
Luhaerai! 

Mākslas darbus apbrīnoja un sko-
lēnu domās ieklausījās arī skolotāja 

Zane Althabere

Pēc Ineses Vaideres, Eiropas Parla-
menta deputātes, aicinājuma delegā-
cija no Latvijas viesojās Briselē divas 
dienas – 11. un 12. februārī. Grupas 
vidū bija arī laikraksta “Druva” kores-
pondents Jānis Gabrāns un jaunpiebal-
dzēns Aivars Ontužāns. Lūk, ko par 
viesošanos Briselē pastāstīja Aivars 
Ontužāns: “Divu dienu programma 
bija interesanta. Vispirms apskatījām 
Briseles vecpilsētu, pēc tam Eiropas 
Parlamentā iepazīstināja mūs ar Parla-
menta darbu, bija iespēja uzdot jautā-
jumus. Vispirms katrs ar sevi iepazīs-
tināja. Man arī nebija kauns, ka varu 
par sevi pateikt, ka audzinu 
četrus bērnus, ka mans va-
ļasprieks no pirmās dienas ir 
Zemessardze. Tad arī daudz 
un atklāti jautājām. Inese 
Vaideres kundze atzina, ka 
esam viena no aktīvākajām 
grupām, kas tik atklāti runā 
par notiekošo Latvijā. Viņas 
spēkos nav iespējas mainīt 
ko radikāli. Tomēr kopā ar 
poļu delegāciju, kas pārstāv 
lielu deputātu skaitu ES Par-
lamentā, tāpat kopā ar igau-
ņiem, lietuviešiem, somiem 
ir iespēja virzīt jautājumus, 
meklēt tirgus iespējas Ķīnā, 
Indijā. Pie apaļā galda iztei-
cām viedokli par daudzām 
nozarēm, par vidējiem un 
maziem uzņēmumiem. Ne 
jau tikai no mūsu teiktā, bet 
arī no daudzu citu delegāciju 
viesošanās rodas priekšstats 

par notiekošo Latvijā. Viesošanās lai-
kā nonācu pie atziņas, ka Eiropa nav 
izdevusi nekādas regulas Latvijai, pie-
mēram, – likvidēt cukurfabrikas. Tā 
ir bijusi mūsu pašu, latviešu, ačgārnā 
izpratne par lietām. Un tas jau gan sa-
trauc, kā vārdā tiek grauta ražošana?!

Divu dienu laikā iepazinos ar grupas 
biedriem, dažādu profesiju pārstāv-
jiem, – uzņēmējiem, skolotājiem, žur-
nālistiem, kinostudijas darbiniekiem. 
Protams, uzzināju arī šo cilvēku domas 
gan par Latvijā notiekošo, gan Eiropas 
Savienībā, viņuprāt, risinātiem vai ne-
risinātiem jautājumiem.

Divas dienas Briselē
Tikšanās beigās nodziedājām dzies-

mu par ūdensrozēm. Briselē turpmāk 
atradīsies arī manas meitas Rasas glez-
niņa ar ūdensrozēm – maza piemiņa no 
Latvijas, no Jaunpiebalgas.

Otrā dienā bija iespēja apskatīt skais-
to Beļģijas pilsētu – Brigi. Tā ir viena 
no skaistākajām viduslaiku pilsētām. 
No daudziem dzirdēju, ka Brige patika 
labāk par Briseli.

Tad kopīgais foto un atpakaļceļš uz 
Latviju.”

Pierakstīja V. Johansone

Tad nu foto ar delegāciju no Latvijas. 
Viņu vidū saskatīsiet Aivaru Ontužānu un Jāni Gabrānu.
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Uz Alpiem!
Šovasar jūlija otrajā pusē atkal ir iespēja doties kopīgā ceļojumā. Marš-

ruts 10 dienu garumā pa Vācijas, Austrijas skaistākajām vietām Alpos, arī 
Polijas lielākā svētvieta Jasna Gora. Bavārijā pabūsim slēpotāju iecienī-
tajā kalnu kūrortā Garmiš-Partenkirhenā, celsimies Vācijas Alpu augstā-
kajā virsotnē Cūgšpicē, skatīsim dziļo Parnahas aizu, vairākas pasakainas 
karaļpilis un Hitlera “Ērgļa ligzdu”, Etāles klosteri, Berthesgādenes sāls-
raktuves. Viesosimies Bavārijas galvaspilsētā Minhenē un Tiroles galvas-
pilsētā Insbrukā. Šķērsosim Gerlosa kalnu pāreju un priecāsimies, brau-
cot pa Grosgloknera panorāmas ceļu. Iepazīsimies ar Svarovski kristālu 
muzeju un kādu no alus darītavām, atpūtīsimies, vizinoties ar kuģīti pa 
Ķēniņa ezeru, gan pie Krimlas ūdenskrituma, gan staigājot pa ledāju. Ne 
visu var uzrakstīt – tas jāredz, jāizbauda! Brauciena maksa 330 lati.

Ja maršruts ieinteresējis, tuvākas ziņas un pieteikšanās pa tel. 
29428293.

Un tad ceļā – šoreiz uz Alpiem!
Egils Johansons

              

 
Atis un Nauris Bruņinieki –

1600,VW Golf, 1. vieta, absol. v. 
10. vieta

Par šo panākumu autosportā korespondente 
Iveta Kaminska raksta: “Brāļi Bruņinieki vien-
mēr ir bijuši ātri...” 

Tā nu arī prieks par Ata un Naura Bruņinieku 
panākumu. Jautāti, kāda bija trase, Atis saka: 
“Ātra, slidena, bet vietām arī lēna.”

Nauris: “Pēdējā ātrumposma sākums bija 
ļoti lēns, nebaudāms, jo bija daudz asu līkumu 
un ļoti slidens.”

Viņi priecājas, ka pirmo reizi tikuši pie spon-
sora – SIA “R1”, bijušais Ulbrokas riepu ser-
viss. 

Ja vēlaties pasekot viņu gaitām, mājas lapās 
par sportu šo to var atrast. Bet mēs visi vēlē-
sim – lai veicas! Un atkal priecāsimies uzzināt 
– par mūsējiem!

Vēsma Johansone

Foto akcija “Cēsis ziemā!”

Līdz oficiālajām ziemas beigām, 20. martam, aicinām piedalīties Cēsu 
Tūrisma informācijas centra (Cēsu TIC) izsludinātajā fotoakcijā “Cēsis 
ziemā!”. 

Tajā var piedalīties visi, kuriem izdevies ar fotoaparātu fiksēt ziemā ie-
tītus apskates objektus, kuri sniedz trāpīgu un pozitīvu iespaidu par Cē-
sīm un Cēsu rajonu. Labāko fotogrāfiju autori saņems pārsteiguma balvas, 
turklāt pēc akcijas beigām, martā, Cēsu Apmeklētāju centrā tiks ierīkota 
izstāde par godu ziemas daiļdarbiem. 

Fotogrāfijas aicinām iesniegt Cēsu TIC mītnē – Apmeklētāju centrā, 
Pils laukumā 9, kā arī reģionālajās nodaļās – Piebalgas un Pārgaujas TIC. 
Viens autors var iesniegt līdz 10 fotogrāfijām gan digitālā, gan drukātā 
formātā. Vēlamais bildes izmērs ir, sākot no 13x18 cm. 

Konkurss “Cēsis ziemā!” turpina rudenī aizsākto rudens fotogrāfiju ak-
ciju, kuras ietvaros iesniegto rudens fotogrāfiju kolekciju visi interesenti 
var apskatīt Cēsu TIC.

Vairāk informācijas:

Cēsu Tūrisma informācijas centrs, Pils laukums 9, Cēsis
Telefons: 64121815, 28318318
E-pasts: info@cesis.lv
Skype: cesu_tic

Pārgaujas TIC
Cēsu rajons, Straupes pagasts, Braslas iela 2
Telefons: 64132214; 26533401
E-pasts: pargauja@cesis.lv
Skype: pargaujas_tic

Piebalgas TIC
Cēsu rajons, Vecpiebalgas pagasts, “Cīrulīši”
Telefons: 26565977
E-pasts: piebalga@cesis.lv 

6.februāra vēlā pēcpusdienā Piebalgas pa-
matskolā noritēja kāds neikdienišķs pasākums. 
Turpmāk Jaunpiebalgas politisko partiju saimi 
kuplinās apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK vietējā grupa, kura tika izveidota minē-
tajā vietā. Dibināšanas sapulci vadīja no Rīgas 
atbraukusī TB/LNNK valdes locekle un Jau-
natnes nodaļas priekšsēdētāja vietniece Laura 
Dabare. Jaunpiebaldzēni par savas jaundibinā-
tās grupas vadītāju ievēlēja Ivaru Blūmu, par 
viņa vietnieku – Leo Ābelnieku.

Pasākums noritēja nepiespiestā gaisotnē. Sa-
runās par dažādiem politiskiem jautājumiem 
un gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām iesais-
tījās gan topošie partijas biedri un atbalstītāji, 
gan L.Dabare un cits Jaunatnes nodaļas pār-
stāvis – Guntis Brencāns, gan pieredzē dalī-
jās TB/LNNK Bauskas grupas vadītājs Raitis 
Ābelnieks. 

Sarīkojuma noslēgumā, sekojot K.Ulmaņa 
“Draudzīgajam Aicinājumam”, TB/LNNK 
biedri Piebalgas pamatskolas bibliotēkai uz-
dāvināja daudzas bērnu un jauniešu iecienītas 
grāmatas.

Pasākuma dalībnieki pateicas Guntai un Va-
silijam Leimaņiem par ieinteresētību un laipno 
uzņemšanu.

Raitis Ābelnieks

TB/LNNNK 
partijas grupa 
Jaunpiebalgā
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Ziema mudina steigšus pievērsties vis-
senākajam ziemeļu valstu pārvietošanās 
veidam – slēpošanai, kas tagad kļuvusi 
moderna.

Slidsolī vai klasikā?
Universālu slēpju, kas vienlīdz der 

abiem slēpošanas stiliem, nav un nevar 
būt. Šur tur sastopamas “Combi” slēpes, 
bet tas vairāk ir mārketinga triks. Katrā 
solī slēpes strādā atšķirīgi un tāpēc arī to 
konstrukcijas ir dažādas.

Slidsolī slēpot iespējams tikai pa sa-
gatavotām trasēm vai arī pa piebrauktu 
lauku ceļu, vai viegli apsnigušu ezeru.

Klasiskais stils piemērots neatkarīgam 
slēpotājam. Trasi sev katrs var sagatavot 
pats jebkurā vietā, kur vien ir sniegs. At-
liek tikai vienreiz izdzīt un pēc tam pāris 
reizes iemīdīt (šis darbs gan atkrīt, ja pie-
dalās vairāki slēpotāji) sliedi.

Šis gads ir pateicīgs ar to, ka ir sērsna, 
kas notur slēpotāju sniega virspusē. Vien-
mēr sagatavotas trases ir pie Raimonda 
Dombrovska. Nu jau otro gadu šeit ir arī 
apgaismota trase. Būdams šī sporta vei-
da fanātiķis, viņš neatsaka nevienam slē-
pot gribētājam trašu izmantošanu. Šeit 
notiek arī sacensības slēpošanas sprintā 
ar laika kontroli, kur piedalās arī amatie-
ri. Kā saka saimnieks: “Ir idiotu klase, 
čaiņiku un meistarklase.”

Trase atrodas, braucot Vecpiebalgas 
virzienā, 150 m – pirms sākas šoseja, 
pagrieziens pa kreisi (Vanagkalna vir-
zienā), pagrieziens uz Dzirkstiņiem. 
Norāde neuzkrītoša – mazs slēpotājs ar 
mugursomu.

Pagasta iedzīvotājiem trases izmanto-
šana par velti.

Tiek piedāvāta arī slēpju noma, kā arī var 
iegādāties labas slēpes, zābakus, nūjas.

Ragavas taisīsim vasarā!
Tagad, slēpošanas sezonai beidzoties, 

var par lielām atlaidēm sporta veikalos 
iegādāties slēpošanas inventāru.

Ķermeni ļoti vispusīgi attīsta abi slē-
pošanas stili. Slidsolī vēl mazliet vairāk 
tiek nodarbināts augšstilba četrgalvai-
nais muskulis.

Garums un svars
Slidsoļa slēpes ir īsākas un cietākas. 

Tām slēpotāja augumu nevajadzētu pār-
sniegt vairāk par 10 cm. Neiesaku par 
pašu īsākas slēpes, tādas pa cietu un le-
dainu sniegu būs grūti valdīt. Kvalitatī-
vām slēpēm, kas maksā dārgāk par 100 
Ls, nereti norādīts, kāda svara slēpotā-
jiem tās piemērotas.

Profesionāļiem klasikas slēpes kļuvu-

Šī skaistā māksla – SLĒPOT!
šas īsākas, tomēr joprojām izmantoja-
ma senā metode, tās izvēloties, garumā 
līdz izstieptas rokas plaukstas pamatnei. 
Svarīga arī cietība. Gandrīz katrā sevi 
cienošā sporta veikalā ir īpašas svara 
mērītājierīces, ar kurām arī nosaka pēdas 
garumu. Nekādā gadījumā, stāvot uz slē-
pēm, to vidusdaļa nedrīkst spiesties pie 
grīdas. Nūju garums slidsolim svārstās 
no zoda līdz degungalam, klasikai – no 
paduses līdz plecam. Garākas nūjas iz-
vēlas mīkstam sniegam un tie, kam ir 
spēcīgas rokas.

Universāls un īpašs zābaks
Slēpošanai klasiskajā solī paredzētie 

zābaki ir zemi, ar brīvu potīti un lokanu 
zoli. Slidsoļa zābaks ir augsts, stingrs, ar 
ļoti cietu zoli, un tas fiksē potīti gandrīz 
kā kalnu slēpošanā. Bet tiek ražoti arī 
universālie zābaki, kuriem stingrā augš-
daļa ir noņemama. Protams, tiem arī zole 
mīkstāka. Tomēr ar šādiem apaviem itin 
pieņemami iespējams slēpot abos stilos.

Divējādi stiprinājumi
Izvēloties zābakus, jābūt skaidrībai arī 

par stiprinājumiem. Ir divas principiāli 
vienādas, bet tikai dažos izmēros atšķi-
rīgas sistēmas – NNN, kas pārņēmusi 
~80% tirgus, un SNS, kas galvenokārt 
der tikai slaloma zābakiem. Turklāt dau-
dzas firmas slēpes ražo ar sliedi, uz ku-
ras bez skrūvēšanas uzmontējami NNN 
stiprinājumi, tādējādi slēpi pasargājot no 
mehāniskas iejaukšanās.

Gan NNN, gan SNS sistēmu stiprinā-
jumi tiek gatavoti abiem slēpošanas sti-
liem. Ārēji bieži tie izskatās pilnīgi vie-
nādi, tomēr klasiskajam solim paredzēto 
lamatu priekšgalā gumija ir mīkstāka, 
palīdzot purngalam vieglāk locīties. Se-
kojiet inventāra marķējumiem!

Parafīni un gludeklis
Slidsoļa slēpei jārūpējas tikai par labu 

slīdamību, ko nodrošina ar parafīniem, 
kas nopērkami veikalos. Ir vienkārši 
komplekti ar viegli saprotamiem norā-
dījumiem, kādā temperatūrā tos lietot. 
Ja cilvēks apņēmies pats nodarboties ar 
slēpju smērēšanu, tad viņam jāiegādājas 
arī īpašs gludeklis (uzmanīgi var lie-
tot arī vecu veļas pletīzeri), plastmasas 
cikls, īpašs, apaļš cikls gropes tīrīšanai, 
viena smalku stieplīšu suka, otra īpašu 
saru birste. Vispirms slīdvirsmai uzkar-
sē (ar minimālu temperatūru) attiecīgo 
parafīnu vai to kombināciju. Pēc tam 
pagaida, līdz slēpe pilnībā atdziest (stei-
dzīgie šo būtisko procedūru, kas neprasa 
nekādu piepūli, pilnīgi nepareizi izlaiž). 

Pēc tam slīdvirsmu nociklē, iztīra gropi. 
Ar metāla birsti, velkot tikai slīdamības 
virzienā (!),  noņem to lieko, kas vēl pa-
licis pāri, un pēc tam ar suku parafīnu 
iebirstē slīdvirsmas struktūrā.

Kā smēri dabūt nost?
Lai slēpju smēri noņemtu nost (tas 

jādara, ne tikai mainoties laika apstāk-
ļiem, bet arī pēc ilgstošākas slēpošanas), 
uzkausē vislētāko parafīnu un slīpi neat-
dzesējot (!) to nociklē nost.

Klasiskajam solim paredzēto slēpju 
iesmērēšana ir krietni augstāka māksla. 
Slēpju gali ir paredzēti slīdēšanai, bet 
pēdas daļai (sākot no papēža gala līdz 
apmēram 12cm virs purngala) jāgādā, lai 
nesistu atpakaļ. Ar galiem ir vienkārši. 
Uz tiem, tāpat kā slidsoļa slēpēm, uzklāj 
parafīnu, kas paredzēts attiecīgajai tem-
peratūrai un sniega struktūrai.

Pēdā liek īpašos smērus, kas parasti ir 
fiksēti apaļās kārbiņās. Uz tām uzrakstīti 
visi sniega stāvokļi un temperatūras, kā-
dām šīs ziedes paredzētas. Vēlams pašā 
apakšā uzklāt bāzes smēri. Pēdas ziedes 
izlīdzināšanai izmanto klasisko korķi.

Ir slēpes, kuru pēdas daļā iestrādāta 
īpaša redelīte jeb atskabarga, kas novērš 
atpakaļslīdēšanu. Tām tikai uz galiem 
jāuzklāj parafīns slīdamībai. Par pēdas 
daļas smērēšanu nav jārūpējas.

Arī klasikas slēpes no smēra atbrīvo 
tāpat kā slidsoļa, nociklējot nost ar visā 
garumā uzkausētu siltu parafīnu. Tikai 
pēc tam vēl slēpi notīra ar īpašā šķīdinā-
tājā vai terpentīnā samitrinātu salveti.

Bērnu vecākiem no klasiskā soļa ne-
izvairīties! Mazie slēpot jāmāca tieši tā. 
Uzskatu, ka slidsolis bērniem līdz 14 
gadiem izstiepj potīšu, ceļa locītavu un 
gūžu kaulu saturošās saites, pēc kā rodas 
dažādas traumas.

Klasiskais solis palīdz bērniem vieglāk 
apgūt prasmi slīdēt un noturēt līdzsvaru.

Rūpēsimies par savu un bērnu veselī-
bu!

Tā tagad maksās ļoti dārgi. Jāatceras, 
ka slēpošana sākas vasarā. Peldēsim, 
skriesim, soļosim!

Klasisko soli ļoti palīdz apgūt nūjo-
šana. Šim sporta veidam piemērotas ir 
slēpošanas nūjas, kas paredzētas klasis-
kajam solim. (Protams, var iegādāties arī 
speciālās nūjas. Iesācējiem paredzētas 
nūjas, kuras ir saliekta elkoņa augstu-
mā.)

Vēlu veselību, izturību, gribasspēku, 
tad panākumi neizpaliks!

Vitālijs Skrebelis
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Starta Nr. Uzvārds, vārds Dz.gads  Grupa Rezultāts Vieta kopv. Vieta gr.
111 Žagars Ivars 1971 V 0:41:52   21   15
  49 Lūsa Daumants 1992 VJ 0:42:12   25     6
180 Smilgins Mārtiņš 1991 VJ 0:43:38   45     9
    4 Krūmiņa Krista 1992 SJ 0:46:04   72     1
177 Eglītis Viesturs 1994 VJ 0:47:14   87   17
179 Eglītis Henrijs 1992 VJ 0:51:12 137   25
176 Uķis Dāvids 1994 VJ 0:55:17 204   32
449 Lūsa Vieda 1989 S 0:55:32 206     6
182 Grīnbergs Sandis 1996 VZ 0:58:51 242     9
862 Kalvis Vilnis 1974 V 1:00:36 268 123
542 Spolītis Kārlis 1971 V 1:02:06 291 134
836 Upens Jānis 1948 V50 1:02:57 298   35
610 Ivanovs Haralds 1985 V 1:05:02 325 148
786 Jakovļevs Jānis 1987 V 1:05:17 329 151
226 Dandens Edgars 1975 V 1:06:25 339 155
175 Johansons Nils 1976 V 1:10:51 392 183
393 Inka Uģis 1976 V 1:11:04 396 186
181 Grīnbergs Atis 1994 VJ 1:11:46 402   52
289 Dravants Mārtiņš 1977 V 1:12:42 416 196
122 Ontužāns Lauris 1982 V 1:14:42 442 207
196 Peilāns Jānis 1994 VJ 1:17:34 460   59
820 Pogule Zane 1992 SJ 1:17:43 462   12
619 Majore Elīna 1989 S 1:18:52 475   27
584 Vlodare Sarmīte 1958 S50 1:19:48 482     7
186 Sīmanis Ilars 1994 VZ 1:20:32 485   21
189 Micāns Pēteris 1984 V 1:21:24 491 218
187 Černovs Sandris 1995 VZ 1:21:25 492   22
818 Grigorjevs Ričards 1990 V 1:23:56 510 223
123 Ontužāns Aivars 1956 V50 1:24:50 518   61
225 Balodis Gundars 1985 V 1:34:16 580 241
188 Micāns Pēteris 1947 V50 1:37:09 598   75
185 Mūrnieks Mārtiņš 1990 V 1:46:15 637 253
197 Grigorjevs Gvido 1971 V 1:47:26 643 255
823 Bratka Raitis 1980 V 1:48:59 654 257
271 Apsīte Līga 1985 S 1:50:15 660   55
736 Kļaviņš Armands 1998 VZ 1:52:36 668   40
184 Hartmanis Lauris 1992 VJ 1:52:45 669   75
821 Skoboļeva Kristiāna 1995 SM 1:53:01 670 11
825 Zariņa Lolita 1976 S 1:57:17 684   61
269 Ivaņina Olga 1964 S40 2:01:42 694   25
275 Dombrovskis Raimonds 1962 V40 2:01:44 695 92
267 Grigorjeva Alise 1991 SJ 2:04:19 700   22
824 Zariņa Agita 1998 SM 2:17:16 723   13
737 Kļaviņa Inga 1966 S40 2:19:11 725   29
178 Ozoliņš Salvis 1992 VJ     –              – –
183 Miļūns Kristiāns 1995 VZ   – – –

Beidzot ziema atkal labvēlīga, un iz-
devies sarīkot arī divdesmito tautas slē-
pojumu „Apkārt Alaukstam”.  Tātad –
jubilejas reize. Pasākumu patīkamu dara 
laika apstākļi, kas dažkārt pārbaudījuši 
slēpotājus, liekot tiem distancē gan pa-
matīgi nosarmot, gan citreiz finišēt lie-
tū. Silts, temperatūra ap nulli, vismaz 
Alauksta galā, kur dalībniekiem 
pulcēšanās startam un atelpa pēc 
finiša. 

Pēc starta raķetes distancē do-
das 778 dalībnieki, kuru vidū vai-
rāki Latvijas biatlonisti, slēpotāji, 
orientieristi, motosportisti. Viņi 
un visi citi – uz slēpēm. Slīdamība 
laba, daļēji pateicoties arī meis-
tariem slēpju sagatavošanā, starp 
kuriem arī Juris Ģērmanis, kurš sa-
vulaik vinnēja Alaukstu. Pamazām 
košā slēpotāju karavāna izstiepjas 
garā,  blīvā virknē, te paceļoties 
ezermalas pakalnos, te strauji trau-
coties lejā. Jau sākumā izveidojas 
līderu grupa, kura noslēgumā sav-
starpēji sadala vietas rezultātu ta-
bulas augšgalā. Pirmais ir Ilmārs 
Bricis (Priekuļi), atkārtojot pirms 
12 gadiem gūto panākumu. Toreiz 
viņš tikai pašā finišā par vienu 
sekundi apsteidza Robertu Rai-
mo. Lai arī Jura Ģērmaņa 2000. 
gadā sasniegtais– 0:36:19 paliek 
nepārspēts,– šoreiz Ilmārs Bricis 
uzvar pārliecinoši ar nepilnu divu 
minūšu atrāvienu – 0:36:55. Otrā 
vietā Mareks Birkentāls (Talsi), 
trešā– Mārtiņš Daļeckis (Prieku-
ļi). No, tā saucamā, daiļā (dēvēt 
par vājo negribētos) dzimuma āt-
rākā ir Ilmāra meita Anete Brice 
(Priekuļi) – 0:44:24. Otrā vietā 
Krista Krūmiņa (Jaunpiebalga), 
trešā vietā – Anastasija Sardiko 
(Daugavpils). Atsevišķās vecu-
ma grupās uzvar: Rasma Rudzīte 
(Alūksne), Krista Krūmiņa (Jaun-
piebalga), Anete Brice (Priekuļi), 
Dana Ceplīte (Valmiera), Aira 
Bērziņa (Madona), Indulis Bik-
še (Madona), Mārcis Paeglītis 
(Taurene), Ilmārs Bricis (Prieku-
ļi), Guntars Ceplītis (Valmiera), 
Anatolijs Ļevša (Daugavpils). 
Četri slēpotāji – Aivis Cīrulis, Il-
mārs Glāzers, Nils Johansons un 
Ilmārs Jukēvics slēpojumā veik-
smīgi piedalījušies visas 20 rei-

zes. Jaunākie dalībnieki ir – 2001. gadā 
dzimušie – talsinieks Renārs Birkentāls 
un līgatniete Elīza Vaska. Savukārt pats 
gados cienījamākais – Jānis Ozers no Rī-
gas dzimis 1928. gadā. 

Visus slēpojuma rezultātus varat ska-
tīt–  www.burusports.lv; www.roller-
tour.lv; www.infoski.lv. Vairākos inter-

Tautas slēpojums “Apkārt Alaukstam” finišē 20. reizi
neta portālos daudzi foto un video no šī 
pasākuma. Apslēpots veiksmīgi, cerē-
sim, ka spēsim to arī nākamajā gadā!

 Rīkotāji saka visiem lielu paldies par 
piedalīšanos – gan dalībniekiem, gan 
sponsoriem, informatīvajiem atbalstī-
tājiem, tiesnešu – sekretariāta brigādei, 
daudzajiem palīgiem un līdzjutējiem!

Jaunpiebalgas novada slēpotāju rezultāti
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2009. gada 21. janvārī pie  Līvānu mājām 
uz Eglīšu ģimenes dīķa notika Jaunpiebalgas 
vidusskolas hokeja turnīrs. Kopā pieteicās 8 
komandas un tika izspēlētas 27 spēles. Turnīrs 
notika jaukā, draudzīgā atmosfērā ar mūzi-
ku, kuru gādāja Mārtiņš Smilgins.  Sacensību 
norisi komentēja Rolands Jurkevičs. Bija arī 
divi cietušie, kuriem tika sniegta nepiecieša-
mā medicīniskā palīdzība. Kā īstā hokejā! Pēc 
vairākām stundām turnīrs noslēdzies un vietas 
sadalītas.

1. vietu ieguva 12. klase. Komandas sastā-
vā – Kristiāns Dūte, Māris Heiselis, Normunds 
Makars, Mikus Spalviņš. 

2. vietu ieguva Līvānu komanda, kuras 
sastāvā sacentās – Henrijs Eglītis, Viesturs Eg-
lītis, Atis Grīnbergs, Daumants Lūsa, Salvis 
Ozoliņš, Intars Ozols, Mārtiņš Smilgins.

3. vieta – turnīra organizētājiem –  9. b 
klasei. Komandas sastāvā – Edžus Arahovskis, 
Matīss Elksnis, Mārtiņš Ķīķeris, Agnis Pogulis, 
Andžs Pūpols, Arvis Urbāns, Didzis Vietnieks, 
Toms Zirnis.

Paldies ne tikai 9. b klasei par turnīra orga-
nizēšanu un Mārtiņam Smilginam par mūziku, 
bet Toms Zirnis bija labs sagādnieks, Eglīšu ģi-
menes labvēlība tika izrādīta, lai vispār sacen-
sības varētu notikt. Viņi atļāva izmantot savu 
dīķi sacensību rīkošanai. Paldies Spalviņu ģi-
menei par balvu sponsorēšanu, bet Mikum par 
šī jautājuma sakārtošanu – sarunāšanu!

Arvis Urbāns no 9. b klases mēģināja 
izsekot svarīgākajiem notikušajā 

1.  hokejmačā

Tik azartiski kā 
lielajā hokejā

“Avīzei Piebaldzēniem” stāsta Krista   
Krūmiņa: “31. janvārī un 1. februārī Igaunijā 
Haanjā notika VIESSMAN sacensības biatlo-
nā– attiecīgi pirmajā dienā sprints un otrajā 
biatlons. Sestdien bijā īsta ziemas temperatū-
ra– mīnus 15 grādi, sniega gan bija daudz vai-
rāk nekā Latvijā. Visiem ļoti sala rokas un kāju 
pirksti, tāpēc šaušana bija apgrūtināta. Sprinta 
distancē A grupā ierindojos trešajā vietā ar 4 
sodiem, nākamajā dienā sacensības atcēla lielā 
aukstuma dēļ.”

Lauksaimniekiem

Pasākuma nosaukums Pieteikšanās laiki
Investīcijas akvakultūras uzņēmumos
(ES Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākums)

05.03.2009.- 06.04.2009.

Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga 
iekārtās un infrastruktūrā.(ES Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākums)

05.03.2009.-06.04.2009.

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturizēšanai

15.01.2009.-31.03.2009.

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 09. februāris – 09. marts
Lauku saimniecību modernizācija 09. februāris – 09. marts
Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un
ekonomikai – 1. kārta

09. februāris – 09. marts

Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un 
ekonomikai – 2. kārta

10. marts – 10. aprīlis

Tūrisma aktivitāšu veicināšana 09. februāris – 09. marts
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 
(ietverot arī lauksaimniecību)
Nesaistītu darbību dažādošana

09. februāris – 09. marts

• Iespējas

Ar sīkāku informāciju par atbalstāmo pasākumu aktivitātēm var iepazīties 
LAD mājas lapā www.lad.gov.lv/

• Par ražošanas plāna izstrādi saimnieciskās darbības stabilizācijai. Sadar-
bojoties saimniecību vadītājiem, to lielākajiem kreditoriem un LLKC nozaru 
ekspertiem, tiks veikta saimnieciskās darbības kopējā analīze un stratēģijas 
virzienu izvērtēšana. Pēc tam tiks izveidots saimniecības ražošanas plāns un 
kreditoru prasību saskaņošana ar saimniecības šā brīža finanšu iespējām. ZM 
un LLKC aicina tos lauksaimniekus, kuru saimniecības tuvākā laikā varētu 
nonākt ekonomiskās grūtībās, pieteikties LLKC centrālajā birojā. Pieteikuma 
veidlapas un sīkāka informācija iegūstama LLKC mājas lapā:  http://www.
llkc.lv vai pie pašvaldību lauku attīstības speciālistiem.

• Atgādinājums
 Lai saņemtu maksājumu par 2008. gadā likumīgā kautuvē nokautiem liel-

lopiem, iesniegums LAD bija jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 15. februārim.
 Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

maksātājiem
Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz:
• saimnieciskās darbības veicējiem;
• nodokļu maksātājiem, kuriem ienākuma nodoklis nav ieturēts  no visa ap-

liekamā ienākuma;
• fiziskām personām, kuras taksācijas gadā guvušas ar nodokli apliekamus 

ienākumus ārvalstīs;
• fiziskām personām, kuras taksācijas gadā guvušas neapliekamos ienāku-

mus, kuri pārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamā mini-
muma apmēru. 

Gada ienākumu deklarāciju var sastādīt un iesniegt arī tās personas, kurām 
taksācijas gadā ir bijuši attaisnoti izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem, kā arī personas, kurām iedzīvotāju ienākuma nodoklis avansā 
ir ieturēts vairāk nekā pienācās, nepiemērojot neapliekamo minimumu vai at-
vieglojumus pilnā apmērā.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņš līdz 01.aprīlim. 
 Informācija par atskaišu iesniegšanu
Atskaites projekta „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai” 

par 2008.gadu jāiesniedz līdz 2009. gada 01. jūnijam, pievienojot Valsts ie-
ņēmumu dienestā apstiprinātu gada ienākumu deklarāciju. Ja 2008.gada akti-
vitātes nav izpildītas, tad nepieciešams iesniegt grozījumus.
 Nākamā informatīvā diena zemniekiem – 27.februāris

Vēlot veselību un veiksmi – Maija(m.t.29131170) un Lolita (m.t.28729039)

Aktualitātes
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Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirdz
Un tukšas kā klajums kļūst mājas...

Visdziļākā līdzjūtība Jāņa Puķītes tuviniekiem un mūsu 
Ieviņai, negaidīti zaudējot brāli.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Līdzjūtības

Pasākumi

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

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

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

Pasākumi Jaunpiebalgā 
(februāris- marts)

21.02. 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”

07.03. plkst.18.00 Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas 
skolas atskaites koncerts

14.03. Jaunpiebalgas amatierteātra pirmizrāde 
Monika Zīle „Sunītis un viņa kauliņš”

28.03. Jaunpiebalgas vokālistu konkurss 
„Mēs tiksimies martā”

Sirsnīgs paldies Keišu ģimenei par atbalstu grūtā brīdī, 
tēvu Juri Dunski mūžībā pavadot. 

Meita Ieva
* * * 

Sirsnīgs paldies mūsu laipnajai un jaukajai 
pastniecītei Ingai par palīdzību. 

Lai veicas, pildot savus darba pienākumus!
 Visu to labāko novēl – Ilga Butlēros

Dārzs laiku pa laikam uzzied un atkal nozied,
Katru gadu no jauna – spītīgi pavasaros.
Tā uzzied arī mūži – no pavasariem
Līdz rudens smeldzīgai apskaidrībai.

60 Ilmārs Brants 02.03.1949. Kalna Bērzi

Gunta Žeikare 05.03.1949. Gaujas iela 29A-5

65 Maigonis 
Krasovskis

27.03.1944. Stacijas iela 2-3

70 Andrejs Gavars 15.03.1939. Veczariņi

Jānis Grigols 17.03.1939. Emīla Dārziņa 
iela 16

Janīna Seržante 30.03.1939. Brāļu Kaudzīšu iela 
7A-10

Elza Sietiņa 31.03.1939. Pakalnieši

Marija Zilberga 08.03.1939. Cinīši

75 Ivars Ķikuts 07.03.1934. Grantskalni

Valentīna 
Marciša

04.03.1934. Lielskrāģi

Skaidrīte 
Sudraba

14.03.1934. Kalna Gaujas

Pēteris Sudrabs 03.03.1934. Kalna Gaujas

93 Natālija Pakule 08.03.1916. Kalna iela 8

Apsveicam marta jubilārus!

Uz Jaunpiebalgas kapu kalnu aizvadīti:
Dzintra Damme  65 gadu vecumā;

Juris Dunskis 64 gadu vecumā;
Jānis Laimonis Ošs 65 gadu vecumā;

Anna Krēsliņa  93  gadu vecumā;
Jānis Puķīte 29 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa tevi līdz.
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesāp, kur silts.
Lai mūsu klusa un patiesa līdzjūtība palīdz pārvarēt sāpju 

smagumu Puķīšu ģimenei, dēlu mūžībā pavadot.
Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs

Apsveicam!

Pateicības

Ir brīdis, kad nevaram vairāk,
Kā tikai pavadot iet,
Līdz atvērtiem zemes vārtiem,
Ko mūžība aizdarīs ciet.

Kad atnākušo sāpi izraud sveces un ziedos birst atvadu 
asaras, skumju brīdī esam kopā ar Puķīšu ģimeni, 

no Jāņa atvadoties.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Sēru vēsts
Lai sapnis balts cilvēka dvēseli aijā un 
klusais miers ar saviem spārniem sedz!


