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Nr. 3 (135) 2009. gada marts Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

Aprīlis
9. aprīlis – Zaļā Ceturtdiena
10. aprīlis – Lielā Piektdiena
11. aprīlis – 1. Lieldienas
12. aprīlis – 2. Lieldienas
23. aprīlis – Jurģi

Aprīlis – sulu mēnesis
s Sulas jāurbj pilnā mēnesī - bērzā, kuram ir tievi un
       gari zari.
s Bērzu sula attīra organismu no nederīgām vielām.
s Pirms sulu dzeršanas vajag ar tām nomazgāt seju, tad
        saule seju „nenoēd”.
s Bērzu sulu var dzert svaigu vai ieskābēt.
s Lai sula ieskābtu, tai var pielikt cukuru, pievienot 

citrona miziņu vai dažas rozīnes. Citi pieliek 
apgrauzdētu rudzu maizes garoziņu, upeņu zariņu u.tml.

s Sulu tecināšana jābeidz savlaicīgi.

Lieldienas
s Lieldienu rītā agri saule danco un visa zeme trīc.
s Lieldienu rītā jāiet upē mazgāties, lai visu gadu būtu
       vesels.
s Lieldienu rītā ikkatram jāapvelk jauns krekls, jo 
       Kristus uzcēlies Lieldienu rītā ar jaunām miesām.
s Jo vairāk olu bija saimniecei Lieldienās, jo vairāk
       nākamajā gadā vairojās lopi un deva pienu.
s Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks
       miegs.
s Kas olu bez sāls ēd, tas visu gadu daudz melos.
s Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi
        kā olas.
s Kurš Lieldienu rītā visagrāk uzceļas, tas visu vasaru 
       nekad neaizguļas.
s Lietus pirmajās Lieldienās norāda, ka līdz
       Vasarsvētkiem katra svētdiena būs lietaina.
s Lieldienu rītā, izejot ārā, jāpēta, no kuras puses vējš
       pūš. No tās puses tad arī jās meitai precinieki.
s Ir pilnīga patiesība, ka ar koka olu var sadauzīt veselam
       pagastam vistu dētās Lieldienu olas.

Vislatvijas akcijā „Skolu vienības ugunskurs” par 
mazajām lauku skolām, to saglabāšanu piedalījās arī 

Zosēnu pagasta Pētera pamatskola.

2009. gada 12. marts ieies Jaunpiebalgas 
vēsturē. Jāni Dūklavu apstiprina par 

Latvijas zemkopības ministru. 

Tu stāvi uz jauna dzīves sliekšņa. Ja Tu zini 
mērķi, tad durvis vaļā un Tu esi ceļā.

Lai izdodas!

Jaunpiebalgas novada dome, 
„Avīzes Piebaldzēniem” redakcija un lasītāji

* jaunākais novada domē
* piemiņas dienas
* lauksaimnieciskās, veterinārās aktualitātes
* koncerti, pasākumi
* draudzes ziņas

Jurģu diena
s Ziedos tērpies Jurģis pareģo aukstu un slapju  
       maiju.
s Ja Jurģa naktī ir salna, tad rudenī agri būs salnas.
s Kāds laiks Jurģa dienā, tāds arī Miķeļdienā.
s Jurģu dienā saldena putra jāvāra, tad mājā būs
       saticība.
s Jurģu rītā nedrīkst nevienam neko dot, citādi 
       piemetas kas ļauns.
s Ja Jurģu dienā līst, būs slapja vasara.
s Jurģos vajag vārīt gaļu, tad visu gadu būšot gaļa, 
       ko ēst.
s Jurģī jaunā mājā no rīta puses jāiet.
s Jurģī nevērpj un neada.

Sandas Prūses foto
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REDAKTORES SLEJA Pagasta padomē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada do-

mes Saistošo noteikumu Nr. 1 projektu 
“Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 
(ar Saistošiem noteikumiem var iepazīties 
novada domē katru darbdienu no plkst. 9.00 
– 17.00).

2. Apstiprināja  Jaunpiebalgas novada 
domes un pakalpojuma centra veidlapas.

3. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada paš-
valdības administratīvo centru Gaujas iela 
4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, 
Cēsu rajons, LV – 4125.

4. Par novada domes priekšsēdētāja viet-
nieku ar 11 balsīm ievēl Kristapu Dravan-
tu.

5. Veidot Jaunpiebalgas novadā vienu 
dzimtsaraksta nodaļu ar 2009. gada 1. mar-
tu.

6. Veidot Jaunpiebalgas novadā vienu 
bāriņtiesu ar 2009. gada 1. martu.

7. Apstiprināt finanšu  komiteju šādā 
sastāvā:

Komitejas priekšsēdētājs – Laimis Šā-
vējs.

Locekļi –  Arnis Ratiņš, Valdis Bern-
hards, Zinaida Šoldre, Kristaps Dravants.

Protokoliste – Dace Bišere-Valdemiere
8. Apstiprināt attīstības un lauk-

saimniecības komiteju šādā sastāvā:
Komitejas priekšsēdētāja – Maija Ķī-

ķere. 
Locekļi – Marina Grīnberga, Valdis 

Bernhards, Sanda Pogule, Jānis Antons
Protokoliste – Dace Bišere-Valde-

miere
9. Apstiprināt sociālās aprūpes  ko-

miteju sekojošā sastāvā:

Komitejas priekšsēdētāja – Valda Pum-
pure. 

Locekļi – Arnis Ratiņš, Maija Ķīķere, 
Andris Krūmiņš, Inese Žvīgure.

Protokoliste – Līga Ābelniece
10. Apstiprināt izglītības, kultūras un 

sporta  komiteju šādā sastāvā:
Komitejas priekšsēdētājs – Egils Andrejs 

Johansons. 
Locekļi – Arnis Ratiņš, Marina Grīnber-

ga, Dzidra Prūse, Sanda Pogule.
Protokoliste – Pārsla Jansone.
11. Apstiprināt komunālās saimniecī-

bas un labiekārtošanas  komiteju šādā 
sastāvā:

Komitejas priekšsēdētājs – Andris Krū-
miņš.

Locekļi – Laimis Šāvējs, Kristaps Dra-
vants, Baiba Ābelniece, Jānis Laganovs-
kis.

Protokoliste – Inese Bruņiniece
12. Apstiprināt administratīvo komisiju 

šādā sastāvā:
Komitejas priekšsēdētājs – Andris Krū-

miņš. 
Locekļi – Baiba Ābelniece, Valdis Bern-

hards, Ilze Cīrule, Kristaps Dravants.
Sekretāre – Baiba Kalašinska.

2009. gada 21. janvāra novada domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas 

novada  Saistošo noteikumu Nr. 2 projektu 
„Par Jaunpiebalgas  novada domes pamat-
budžetu un speciālo budžetu 2009.gadam”. 

2. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas 
novada  Saistošo noteikumu Nr. 3 projektu 
“Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 
Jaunpiebalgas novadā”.

3. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas 
novada  Saistošo noteikumu Nr. 4 projektu 
“Noteikumi par Jaunpiebalgas novada paš-
valdības sociāliem pabalstiem”.

4. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas 
novada  Saistošo noteikumu Nr. 5 projektu 
“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvo-
joša persona atzīstama par maznodrošinātu 
Jaunpiebalgas novadā”.

5. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas 

novada  Saistošo noteikumu Nr. 6 projektu 
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas no-
teikumi Jaunpiebalgas novadā”.

6. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas no-
vada  Saistošo noteikumu Nr. 7 projektu “Sa-
skaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža 
zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā”.

7. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas 
novada  Saistošo noteikumu Nr. 8 projektu 
“Jaunpiebalgas novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi”.

8. Apstiprināt  iesniegto Jaunpiebalgas 
novada  Saistošo noteikumu Nr. 9 projek-
tu “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas 
novadā”.

Ar saistošajiem noteikumiem varēs ie-
pazīties Jaunpiebalgas mājas lapā www.
jaunpiebalga.lv, novada domes ēkā un no-
vada pakalpojuma centra ēkā pēc RAPLM 

2009. gada 23. februāra novada domes sēdē

Pavisam drīz klāt astronomiskais 
pavasaris, un, lai gan laika apstākļi 
vēl pilnīgi atgādina ziemu un Va-
nagkalnā pie Raimonda slēpošana un 
citi ziemas prieki vēl rit pilnā sparā, 
gan jau sniegs gribot vai negribot 
nokusīs un diena beidzot būs sasnie-
gusi nakts garumu, modinās sauli un 
plaukstošo gadalaiku. 

Atmoda dabā, kad ledus atkāpjas, 
atklāj uz mūsu ceļiem neglītas, vai-
rāk vai mazāk iespaidīgas bedres, 
starp kurām ar lavierēšanu jātiek galā 
katram šoferim. Šis laiks pirms kār-
tējās bedru aizlāpīšanas ir nopietns 
pārbaudījums ne vien mūsu nerviem 
un braukšanas prasmei, bet arī kat-
ram autiņam. Vēl atmiņā ir redzētais 
sižets ziņu raidījumā Latvijas Tele-
vīzijā, kad kāds autovadītājs pauda 
savu sašutumu par bedrē pārsisto 
automašīnas riepu... Protams, ne jau 
tikai Jaunpiebalgā vai Zosēnos, arī 
citur Cēsu rajonā un Latvijā nemaz 
nav jāgaida pavasaris, lai kārtējo rei-
zi pārliecinātos, ka ceļi mums patie-
šām ir vissliktākie Eiropā un ka mūsu 
maksātais ceļu nodoklis nesaprotamu 
iemeslu pēc neatrod adresātu.  

Cik jauki vēl sniegs un ziemā sasa-
lušais ūdens pārklājis visus negludu-
mus un nesmukumus! Kad to redzam, 
nevilšus prātā nāk politiķu un jaunās 
valdības solījumi. Cerēsim, ka tie arī 
neizkusīs kā ledus spogulis attiecīgā 
temperatūrā. Tad atklāsies visas uz 
neilgu laiku nomaskētās bedres, un 
tad redzēsim, kurš izlaipos un kurš 
patiešām gatavs tās riktīgi aizlāpīt. 

Par šo laiku jāpriecājas cīruļiem, 
jo pavisam drīz Latvijā pāriesim uz 
vasaras laiku, tātad modīsimies stun-
du agrāk. Bet, tā saucamajām, pūcēm 
būs vien jāsamierinās ar to stundu, jo 
nedrīkstam taču nogulēt skaistos pa-
vasara mirkļus! Šis gadalaiks ir pie-
mērotākais, lai atvērtu sevi kaut ne-
lielai laimes izjūtai, kas iezogas sirdī 
ar putnu balsīm un glāstošo saules 
staru. Vēl nekas nav nokavēts. 

Priecīgie un skumjie! Apmierinā-
tie un dusmīgie! Laimīgie un nelai-
mīgie! Visi, visi citi – ielaidiet sevī 
pavasari! 

Zane Althabere
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atzinuma saņemšanas.
9. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 

dokumentu aprites shēmas noteikumus.
10. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 

domes grāmatvedības struktūru.
11. Apstiprināt ar 2009. gada 1. aprīli 

Jaunpiebalgas novada domes un to iestāžu 
štatu sarakstu.

12. Uzņemt dzīvokļu pieprasītāju uzskai-
tē S. Z.

13. Piešķirt M.R. dzīvokli Nr. 5 58. km 
ēkā, Jaunpiebalga, dzīvokļa kopējā platība 
15,5 m2.

14. Apstiprināt Gaujas iela 4A telpu 
nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par m2 

mēnesī. Iznomāt telpas Gaujas iela 4A, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, Jaun-
piebalgas pagasts, Cēsu rajons, SIA „Kora 
MG”. Jaunpiebalgas novada komunālai 
saimniecībai noslēgt telpu nomas līgumu ar 
SIA „Kora MG” uz pieciem gadiem.

15. Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolā 
pusdienu maksu 0,80 Ls ar 2009. gada 2. 
martu.

16. Apstiprināt Pētera pamatskolas darbi-
niekiem pusdienas maksu 1,16 Ls ar 2009. 
gada 2. martu.

17. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Veczariņi”, Jaunpiebalgas novads, Jaun-
piebalgas pagasts, Cēsu rajons.

18. Precizēt zemes lietojuma „Kalna Bri-
ci” zemes platības saskaņā ar instrumentāli 
uzmērīto zemes robežu plānu.

19. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamam īpašumam „Zie-
doņi”. Projektā zemes vienība Nr.1- 2,3 ha 
platībā, zemes vienībai un ēkām nosaukums 
„Ziedoņi” Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpieb-
algas novads, Cēsu rajons, LV-4125, zemes 
lietošanas mērķis – lauksaimniecība (šifrs 
0101). Projektā zemes vienība Nr.2- 9,1 ha 
platībā, zemes vienībai nosaukums „Lauki” 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, Cēsu rajons, LV-4125, zemes lietoša-
nas mērķis – lauksaimniecība (šifrs 0101). 
Apstiprinātais zemes ierīcības projekts nav 
pretrunā ar Jaunpiebalgas pagasta un Cēsu 
rajona teritorijas plānojumu.

20. Atļaut Guntaram Dolmanim izstrādāt 
projektu dokumentāciju gājēju tilta būvnie-
cībai nekustamā īpašumā „Lielkrūzes”.

21. Apstiprināt noslēgtos zemes nomas 
līgumus, nosakot nomas maksu 0,5% no ze-
mes kadastrālās vērtības, šādām personām:

1. L.B.- Abrupe 1-  1,3ha
2. J.O.- Gaujas 50- 0,1334ha
3. I. C.- Kalna Kaņepi- 1,9ha
4. J. Č. mantinieki- Kalna Kaņepi- 1,3ha
5. J. K.- Lejas Spundēni- 2,0ha
6. G. A.- Pļavas iela 7- 0,1284ha
7. S. S.- Stacijas iela 50,1132ha
8. S. G., S.N., P. J., P. I.- Stacijas iela 9- 

0,1443 ha
22. Noteikt nekustamam īpašumam 

„Dārziņi” 1,14ha platībā zemes lietošanas 
mērķi- lauksaimniecība (šifrs0101).

23. Izslēgt no Jaunpiebalgas pagasta 
bilances zemes vienību „Dārziņi”, pama-
tojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību 
īpašumu privatizācijas sertifikātu izmanto-
šanas pabeigšanas likuma” 25. panta pir-
mās daļas 2. punktu, kurā teikts, ka lauku 
apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, 
kuri līdz 2008. gada 1. septembrim nav 
iesnieguši Valsts zemes dienesta (turpmāk 
tekstā - VZD) reģionālajā nodaļā reģistrā-
cijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra ir-
formācijas sistēmā (turpmāk tekstā – NĪVK 
IS) zemes robežu plānu vai apliecinājumu 
par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas 
sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirku-
ma) līguma noslēgšanas, izbeidzas zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības, un tie iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lie-
tošanā bijušo zemi un likuma „Par zemes 
lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu un 
VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu 
biroja pārskatu, MK 2005. gada 30. augusta 
noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neiz-
pirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanu” Jaunpiebalgas novada dome, 
atklāti balsojot, nolemj:

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības ze-
mes lietotājiem:

1. K. S. uz nekustamo īpašumu – „Tī-
rummauragi”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 001 004, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 001 0041 
– 13,1 ha platībā un ar kadastra Nr. 4256 
001 0042 – 7,4 ha platībā. 

2. V. K.- uz nekustamo īpašumu – „Kal-
na Strupiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 002 0049, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 002 0049 – 6,0 
ha platībā. 

3. U. S.- uz nekustamo īpašumu – „Kal-
na Strupiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 002 0050, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 002 0050 – 0,2 
ha platībā. 

4. D. K.- uz nekustamo īpašumu – „Vec-
paupi I”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu ra-
jons, kadastra Nr. 4256 002 0073, zemes 
vienībām ar kadastra Nr. 4256 0073 – 4,4 
ha platībā un ar kadastra Nr. 4256 002 0074 
– 2,5 ha platībā. 

5. V. E.- uz nekustamo īpašumu – Emī-
la Dārziņa iela 26, Jaunpiebalgas pagasts, 
Cēsu rajons, kadastra Nr. 4256 006 0186, 
zemes vienību ar kadastra Nr. 4256 006 
0186 – 0,12 ha platībā. 

6. Z. B.- uz nekustamo īpašumu – Sta-
cijas iela 5a, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 006 0271, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 006 0271 
– 0,12 ha platībā. 

7. M. L.- uz nekustamo īpašumu – Loka 

iela 14, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, 
kadastra Nr. 4256 006 0378, zemes vienību ar 
kadastra Nr. 4256 006 0378 – 0,1 ha platībā. 

8. J. S.- uz nekustamo īpašumu – „Saul-
grieži”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, 
kadastra Nr. 4256 007 0109, zemes vienī-
bu ar kadastra Nr. 4256 007 0109 – 2,3 ha 
platībā. 

9. F. Z - uz nekustamo īpašumu – „Nauk-
šēni”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, 
kadastra Nr. 4256 007 0160, zemes vienī-
bām ar kadastra Nr. 4256 007 0160 – 1,0 ha 
platībā un ar kadastra Nr. 4256 007 0250 
– 0,3 ha platībā. 

10. A.K.- uz nekustamo īpašumu – „Dru-
pas”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, 
kadastra Nr. 4256 007 0253, zemes vienī-
bu ar kadastra Nr. 4256 007 0253 – 1,5 ha 
platībā. 

11. J. L.- uz nekustamo īpašumu – „Maz-
viņķi”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, 
kadastra Nr. 4256 008 0104, zemes vienī-
bu ar kadastra Nr. 4256 008 0104 – 0,6 ha 
platībā. 

12. J. E.- uz nekustamo īpašumu – „Krēs-
liņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, ka-
dastra Nr. 4256 009 0079, zemes vienību ar 
kadastra Nr. 4256 009 0079 – 8,4 ha platībā. 

13. J. V.- uz nekustamo īpašumu – „Kal-
na Skrasti”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 010 0037, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 010 0037 
– 22,5 ha platībā. 

14. R. K.- uz nekustamo īpašumu 
– „Jaun-Lejas Cebuļi”, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Cēsu rajons, kadastra Nr. 4256 010 
0039, zemes vienību ar kadastra Nr. 4256 
010 0039 – 12,0 ha platībā. 

15. K. Z.-  uz nekustamo īpašumu – 
„Mazbaltiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 010 0067, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 010 0067 – 0,9 
ha platībā. 

16. A. A. - uz nekustamo īpašumu – 
„Krogzemji”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 011 0095, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 011 0095 – 2,9 
ha platībā. 

17. M. L.- uz nekustamo īpašumu – „Kal-
na Vītiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu ra-
jons, kadastra Nr. 4256 012 0036, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 012 0036 
– 1,6 ha platībā. 

18. L. Ā.- uz nekustamo īpašumu – „Stal-
kas”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons, 
kadastra Nr. 4256 007 0166, zemes vienī-
bas ar kadastra Nr, 4256 006 0308  – 6,2 ha 
platībā un ar kadastra Nr. 4256 009 0069 
– 2,7 ha platībā. 

19. V. P.- uz nekustamo īpašumu – 
„Strautnieki”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
rajons, kadastra Nr. 4256 013 0034, zemes 
vienību ar kadastra Nr. 4256 013 0034 – 5,0 
ha platībā. 



�

1. Iedzīvotāji vēlas zināt, kas notiek 
ar Gaujas privatizāciju?

– 2006. gadā, kā paredzēja likums par 
privatizācijas pabeigšanu, tika saņemts ie-
sniegums par zemes gabala „Gaujas upe” 
privatizāciju (ar to jāsaprot ne jau visa 
upe, bet zemes gabals ar noteiktu kadas-
tra numuru, upe Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijā ir sadalīta 4 zemes gabalos). Ie-
sniegums bija par zemes gabalu, uz kura 
atrodas Ilzēnu HES. 2006. gada oktobrī 
Jaunpiebalgas pagasta padome vienbal-
sīgi nolēma atteikt nodot privatizācijai šo 
zemes gabalu. 2006. gada novembrī Ad-
ministratīvajā rajona tiesā privatizācijas 
ierosinātāji SIA Jecis, z/s “Vecjēci” un 
Jānis Razminovičs iesniedz pieteikumu 
tiesai atcelt pagasta padomes lēmumu par 
atteikumu nodot privatizācijai. No šī laika 
arī tiesājamies. (Administratīvā procesa 
likums nosaka fizisku vai juridisku per-
sonu tiesības apstrīdēt lēmumu, kas iero-
bežo tās tiesības kādai noteiktai darbībai). 
Nav runas par Gaujas upes (ūdens) priva-
tizāciju. Var būt runa tikai par kaut ko fik-
sētu, ko var iemērīt, tātad – ne par ūdeni, 
bet tikai par zemes gabalu zem ūdeņiem. 
Zeme zem Gaujas upes, augšpus Tirzas 
ietekas, neskaitās publiskie ūdeņi Civil-
likuma izpratnē. Savā atteikumā pamato-
jāmies, ka pašvaldībai jānodrošina Gaujas 
upes pieejamība visai sabiedrībai visā tās 
garumā pagasta teritorijā, ka valsts nav 
pieņēmusi normatīvos aktus par upju ba-
seinu apsaimniekošanu, projekts ir tikai 
pieņemšanas stadijā. Arī zemes reformas 
gaitā neviens no zemes īpašniekiem ne-
bija uzrādījis īpašuma dokumentu, ka ir 
piederējusi  zeme zem Gaujas visā tās pla-
tumā vai līdz upes ass līnijai, tāpēc 1997.
gadā Jaunpiebalgas pagasta zemes komi-
sija piešķīra zemes gabalu „Gaujas upe” 
pastāvīgā lietošanā Jaunpiebalgas pagasta 
padomei. Notikušajās  tiesas sēdēs (kurās 
pieaicinātas vairāk nekā 40 fiziskas un ju-
ridiskas personas, kas ir šī zemes gabala 
pierobežnieki) sabiedrības attieksme jūta-
ma tāda, ka nav nododama zeme zem Gau-
jas upes privatizācijā, bet lai pašvaldība 
paturētu to savā valdījumā. Administratī-
vā rajona tiesa  pēc vairākām tiesas sēdēm 
izbeidza tiesvedību šajā sakarā. Pieteicējs 
lēmumu pārsūdzēja Administratīvajā ap-
gabala tiesā. Pirms dažām dienām notika 
tiesas sēde, bet lēmumu saņemsim tuvā-
kajās dienās. Pilno sprieduma tekstu sola 
mēneša beigās. Katram ir savas tiesības ... 
un taisnības izpratne. Ceram uz Temīdas 

taisnīgu lēmumu. 
Līdzīgā gadījumā Zosēnu pagastā šo 

pašu pieteicēju prasību Administratīvā 
apgabala tiesa jau noraidīja. 

2. Vai šogad būs konkurss par sakop-
tāko sētu?

– Pagaidām gada plānos nav, bet finan-
šu un attīstības komitejā esam runājuši, 
ka atradīsim iespēju vasarā izvērtēt mūsu 
mājas un lauku sētas gan Zosēnos, gan 
Jaunpiebalgā, lai valsts svētkos pateiktu 
paldies tiem, kuri rūpējās par savu īpa-
šumu. Piekritīsit, ka pašreizējos apstāk-
ļos, kad daudziem nav iespējas ieguldīt 
līdzekļus, jāpārdomā, ko var izdarīt bez 
naudas. Daudz ko varam izdarīt ar lāpstu, 
cirvi, izkapti un divām rokām...

3. Kā plānoti Jaunpiebalgā novada 
svētki?

– 16. Piebalgas novada svētku plāno-
jums jau ir. Novada svētki notiks 14. un 
15. augustā. Šogad aprit 10 gadi kopš 
“Baņutas” pirmuzveduma Zosēnos. Gun-
tis Gailītis ierosināja atzīmēt šo pasāku-
mu. Vēl nav skaidrs, vai būs izrāde vai 
koncertuzvedums. 

15. augustā dienā Jaunpiebalgā 16. Pie-
balgas novada svētku norises ar visu 9 
pagastu (kā katru gadu) piedalīšanos kopā 
ar 4. izstādi – gadatirgu “Izvēlies Piebal-
gu” un vakarā kopīgs pasākums estrādē. 
Dienas gaita būs mazliet citāda – būs 
gan kultūras programma, gan tautastērpu 
skate, gan katra pagasta ekspozīcija ar 
zemnieku, amatnieku un pašdarbnieku 
izrādīšanos. Prieks, ka visi 9 pagasti ir 
apliecinājuši gatavību piedalīties svētkos, 
neatkarīgi no novadu veidošanas un vēlē-
šanu rezultātiem. Bija pirmā sanāksme, 
kurā pārrunājām galvenos organizatoris-
kos jautājumus. Katrs pagasts rīkosies pēc 
savām iespējām. Arī Cēsu rajona pado-
mes budžetā paredzēts finansiāls atbalsts 
svētku rīkošanai. 

4. Tā kā par kultūras jautājumiem 
runājam, - vai Jaunpiebalgas novadā 
saglabāsies visi pašdarbības kolektīvi? 

– Esmu dzirdējis arī pats šo jautāju-
mu– vai samazināsim? Domāju, ka jau-
tājumam nav vietas, šī gada budžets ir 
pieņemts, esam pašlaik spējīgi visu at-
stāt, kā ir. Kolektīvi mums ir brīnišķīgi, ir 
spējīgi strādāt. Protams, jārēķinās, ka pie 
nākamā budžeta samazinājuma (progno-
zēju līdz pat 20%), samazināsies arī atal-
gojums. Mūsu valstī šobrīd nauda ir tik, 
cik ir, bet svarīgi saglabāt šos kolektīvus,  
domubiedru grupas, lai  izdotos saglabāt 

Jaunpiebalgas kultūras tradīcijas kā tad, 
kad iespējas bija lielākas. Redzot pārpil-
dīto zāli mūsu koncertos vai teātra izrā-
dēs, jādomā par atkārtotu koncertu, teātra 
izrāžu organizēšanu gan Jaunpiebalgā, 
gan Zosēnu kultūras namā. Ir mums labi 
kolektīvu vadītāji un aktieri, un pašdarb-
nieku mums netrūkst. Grūtajos laikos vēs-
ture atkārtojas, ļaudis meklē kopību, caur 
kultūru – 19. gs. sākumā – kori un teātris, 
Latvijas laikā 30. gados – kori un teātris, 
pēc kara – pašdarbnieki, padomju laikos 
– deju kolektīvi, teātris, koris. 

5. Redzot, ka Jaunpiebalgas būves 
nav izcili uzraudzītas būvniecības lai-
kā, jo sporta zāles jumts jālabo, sienās 
plaisas. Kas būs jaunās būves uzraugs?

– Jautājums dalāms divās daļās. Uzrau-
dzība skolas piebūvei bija kvalificēta, dar-
bu laikā tika atklātas un novērstas daudzas 
kļūdas un nepilnības būvdarbu izpildē, bet 
katrai būvei, materiāliem, augsnei notiek 
fiziskie procesi. Sporta zāle, kas ir liela 
apjoma būve vietā ar sarežģītu reljefu un 
neviendabīgu ģeoloģisko struktūru, ir pa-
kļauta šiem procesiem. Tās divas plaisiņas 
zāles sienās nedod pamatu uztraukumam. 
Uzaicināsim būvniecības speciālistu-ek-
spertu un projektētāju veikt pārbaudi, 
bet mana pārliecība ir, ka nebūs nekāda 
pamata uztraukumam arī šajā gadījumā. 
Šogad gan ir arī izcili nelabvēlīga ziema. 
Tas redzams– kaut vai no asfalta segu-
ma straujās bojāšanās (lielais mitrums un 
temperatūras straujās izmaiņas rezultāts). 

Otrs – par sniega barjerām. Tā ir būv-
nieku vaina. Projekta autori uzskatīja, ka 
darbs veikts atbilstoši prasībām. Pavasarī 
būvfirma ir solījusi defektu novērst. Ko 
gan gribētos piebilst - ja esam sagādāju-
ši, uzbūvējuši vai nopirkuši, tad lai arī ar 
saimnieka aci novērtējam un kārtīgi ap-
saimniekojam.

Otra jautājuma daļa – par jaunās būves 
uzraudzību. Jaunpiebalgas ūdenssaim-
niecības attīstības projekts ir ES Kohē-
zijas fonda finansēts objekts. Būvdarbu 
un inženieruzraudzība  projektēšanas un 
būvniecības laikā, kā arī 5 gadus pēc tam 
tiek veikta atbilstoši FIDIC (starptautisks 
standarts) prasībām. Uzraudzību nodroši-
na sertificēta būvfirma L4. Tā ir viena no 
vadošajām firmām Latvijā, kas nodarbojas 
ar ūdenssaimniecības projektiem. Ikviena 
darbu vieta tiek regulāri pārbaudīta, visi 
darbi tiek dokumentēti un uzmērīti, katru 
nedēļu notiek sanāksmes par visiem trim 
objektiem (tīklu izbūve, ūdens atdzelžo-
šanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas), kurās pārrunāto un visas izmaiņas 
fiksē protokolos. Pārbauda Latvijas Vides 
ministrija, būvuzraugs, tikai tad pagasta 

Jautājumi

Jautājam pašvaldībai
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pašvaldība liek saskaņojumu par padarīto, 
lai varētu pārskaitīt naudu par veikto.  

6. Notiek jaunā ūdenssaimniecības 
projekta izpildes darbi, bet šajā saka-
rā arī jautājums, – vai nav iespējams 
turpmāk paredzēt ūdens nepiegādes 
laikus un par to cilvēkiem pateikt ie-
priekš, lai sagatavotos? Daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji arī vairākas dienas pa-
lika bez ūdens...

– Visa projekta ietvaros ir trīs līgumi: 
1) tīklu paplašināšana un jaunu tīklu 

izbūve (tai skaitā arī vidusskolas pieslēg-
šana), 

2) divas jaunas artēziskās akas, ūdens-
torņa renovācija un ūdens atdzelžošanas 
stacija (lai ūdens būtu atbilstošs pastāvo-
šajiem normatīviem), 3) jauna notekūde-
ņu attīrīšanas iekārta.

Tīkli jāsakārto līdz novembrim. Pēc 
darba grafika arī dzeramā ūdens sadaļa 
(otrais projekts) arī līdz novembrim, bet 
trešā projekta daļa – par notekūdeņu ie-
kārtu – nākamā gada vidū.

Jāatvainojas visiem, kuri cieta no ūdens 
nepiegādes: 1) Līvānu māju rajonā un 
vidusskolā no kļūdām darbu izpildē un 
tāpēc, ka esošajiem ūdensvadiem nav 
shēmas, tīkliem nav saglabājušies izpild-
zīmējumi;

 2) daudzdzīvokļu mājām nebija ūdens 
tieši tīklu vecuma un bojāto armatūru 
dēļ– spiediens pārplēsa hidrantu pie lielā 
veikala. Tāpēc projektā paredzēta arī hid-
rantu un noslēgarmatūras nomaiņa, aku 
sakārtošana. 

7. Cilvēki uztraucas par to, cik lielā 
mērā sakārtos asfaltu, sajauktās malas?

– Projekta darbu apjomos pilnībā ietver-
ta gan brauktuves sakārtošana, gan zemes 
izlīdzināšana, ieskaitot zāles iesēšanu. 

8. Vai ir zināms, cik rentabls ir spor-
ta zāles noslogojums?

– Jautājums, ko no nozīmē rentabilitāte 
sporta zālei? Domāju, ka aktivitāte – zāles 
noslodze varētu būt lielāka, vakaros daudz 
brīvu stundu zālē,  bet par izmaksām – te 
nekad nebūs tā – ar peļņu. Nomas cenas ir 
apstiprinātas, lai segtu mainīgās uzturēša-
nas izmaksas un nolietojumu, arī nomas 
līgumi sakārtoti. 

Arī trenažieru zāli pašlaik apmeklē 
labi.

9. Vai, sākoties pavasarim, mototrasē 
atsāksies kvadraciklu noma, vai trase ir 
legalizēta? 

– Trases legalizēšanas sakarā nav ne-
kas uz priekšu virzījies. Zemes īpašnieks 
nav iesniedzis novada domē darba uzde-
vumu detālplānojuma izstrādei. Zinot, ka 
detālplānojuma izstrāde un sabiedriskā 
apspriešana prasa ne mazāk kā 6 mēnešus 

laika, tad nākas izteikt prognozi, ka šajā 
vasarā trasē nekas nenotiks. 

10. Vai ir saņemtas kritiskas piezīmes 
vai kādi ierosinājumi no zosēniešiem? 
Vai tur būs kāda norāde, kur cilvēki 
var savus jautājumus tev un novada 
deputātiem adresēt? 

– Ja jautājumi un ierosinājumi ir, tad 
aicinu tos adresēt man vai novada domei. 
Ja gribam anonīmi rakstīt (tad gan atbildi 
nevaram garantēt), lai notiek, tad arī būs 
Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastā un vei-
kalā novietotas kastītes jautājumiem. 

Dzimtsarakstu nodaļa ir apvienota un 
atrodas Jaunpiebalgā, jo diemžēl Tieslietu 
ministrijas Dzimtsarakstu departaments 
neatļāva veidot 2 nodaļas. Arī Zosēnu 
pusē pagasta pakalpojumu centram ir 
transports, ar ko palīdzēt cilvēkiem, ja 
pakalpojums nepieciešams Jaunpiebalgā. 
Tās lietas esam izrunājuši, tikai elastīgi 
jādarbojas, nevis avīzē “Druva” interpre-
tēt jautājumu pretēji tā būtībai. 

11. Kā pildījies nekustamā īpašuma 
nodoklis par iepriekšējo gadu? Kāpēc 
šogad nodoklis palielinājies?

Ziņas par nekustamā īpašuma no-
dokļa (NIN) iekasēšanu 2008.gadā.

1.Jaunpiebalgas pagastā:
No aprēķinātā  NIN par zemi  Ls 

28728.00 apmērā esam iekasējuši 87.9%.
Parādi no iepriekšējiem gadiem NIN 

par zemi iekasēti 68%.
No aprēķinātā NIN par ēkām Ls 5764.00 

apmērā esam iekasējuši 62.6%.
Parādi no iepriekšējiem gadiem NIN 

par ēkām iekasēti 79%.
Zosēnu pagastā:
No aprēķinātā  NIN par zemi  Ls 

9150,24 apmērā esam iekasējuši 79,8%.
Parādi no iepriekšējiem gadiem NIN 

par zemi iekasēti 42%.
 No aprēķinātā NIN par ēkām Ls 260,75 

apmērā esam iekasējuši 96,0%.
Tuvākajā novada domes sēdē tiks lemts 

par jaunu administratīvo lietu ierosināša-
nu pret lielākajiem NIN parādniekiem (10 
īpašniekiem Jaunpiebalgas pagastā un  30 
īpašniekiem Zosēnu pagastā).  

2.Par nekustamā īpašuma nodokli 
2009.gadam.
Jaunpiebalga 
Aprēķinātais NIN par zemi Ls 30605.76
Aprēķinātais NIN par ēkām  Ls   4554.55
Zosēni
Aprēķinātais NIN par zemi Ls 9477,00
Aprēķinātais NIN par ēkām  Ls  241,00

Nekustamā īpašuma  nodoklis tiek ap-
rēķināts no īpašuma kadastrālās vērtības.  
Savukārt kadastrālās vērtības nosaka VZD 
Cēsu birojs. Šajā sakarā īpašumiem, kuru 
kadastrālā vērtība 2009.gadā ir palielinā-

jusies, ir pieaudzis arī nekustamā īpašuma 
nodokļa apmērs. Taču šis nodokļa pieau-
gums nedrīkst pārsniegt 25% no iepriekšē-
jā (2008.g.) nodokļa aprēķina. Maksāšanas 
paziņojumos nodokļa pieauguma gadīju-
mos ir īpaša atzīme par to, ka “darbojas” 
nodokļa pieauguma ierobežotājs.

12. Vai likums paredz atvieglojumu 
nekustamā īpašumā nodoklī ?

– Jā, paredz, bet tikai nepamatoti repre-
sētajiem pilsoņiem.

13. Varbūt kāda piebilde vēl neuzdo-
ta tieši jautājumu veidā?

– Šogad darbu apjoms ievērojami pie-
audzis, izmaiņas sakarā ar novada veido-
šanu, papildu atskaites, visādas prasības 
no valsts institūcijām, daudz darba prasa 
iepirkumi, liels būvdarbu apjoms piesais-
tītajam finansējumam, papildu darbi ir jā-
veic vairākiem pagasta padomes darbinie-
kiem, bet ne visiem ir vienāda attieksme 
pret darbu. Jāsaka, ka ir darbinieki, kas 
uzskata, ka viņi paliek, bet deputāti nāk 
un iet... ik pa četriem gadiem...

14. Tuvojas vēlēšanas. Sarakstu ie-
sniegšana sāksies 17. aprīlī. Daudzi pie-
baldzēni ir pārliecināti, ka tu noteikti 
kandidēsi vēlēšanās, pat saka, ka citu 
līderi neredz, tomēr piebilst, ka vaja-
dzētu gan vairāk jaunu ideju, jauniešus 
iesaistīt... 

Vai deputāts – uzņēmējs dotu labāk, 
vai pagasta darbinieks deputāts? 

– Pašreiz darbu tik daudz, ka grūti atrast 
tam laiku. Bet vēlēšanās piedalīšos, jo iz-
jūtu atbildību par iesāktajiem darbiem, arī 
sarakstu veidojam, komandu, kurā ir da-
žādu paaudžu cilvēki, kas ir aktīvi savās 
nozarēs, kam ir savi, atšķirīgi viedokļi par 
dažādām lietām pagasta – nu jau novada 
dzīvē. Mēs negribam, lai būtu kā parasti 
– trīs mēnešus pirms vēlēšanām aktivitā-
te liela, kalnus gribam gāzt, sarakstu, ka 
ne saskaitīt... Paiet vēlēšanas, paliek tikai 
9 deputāti, un aktivitāte – kā nu sanāk... 
Neatkarīgi no vēlēšanu rezultātiem, jābūt 
nākotnē cilvēkiem, kuriem šīs lietas no-
dot tālāk. Jauniem cilvēkiem ir jāmācās 
būt deputātos, lai nebūtu tikai atsēdēšana. 
Aktīvi cilvēki vajadzīgi, lai spētu iesaistīt 
tos dažādās darbībās. Krīze jau vēl īsti nav 
jūtama, vēl tikai sākas un būs skarba...

Katrā pagastā situācija savādāka, viss 
atkarīgs no kandidāta cilvēciskajām īpašī-
bām. Neuzskatu par labu praksi likt pagas-
ta pārvaldes darbinieku sarakstā par depu-
tāta kandidātu, no citām struktūrvienībām 
gan var būt. Deputātu kandidātiem jābūt 
no dažādām nozarēm, tikai tad var gaidīt 
labu darbu un atbalstu no sabiedrības.

Iedzīvotāju jautājumus uzdeva un 
atbildes pierakstīja V. Johansone
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2009. gada 6. jūnijā
Latvijā notiks Eiropas Parlamenta 

(EP) un pašvaldību vēlēšanas

Kandidātu sarakstu iesniegšana:
     Kandidātu sarakstus EP vēlēšanām pieņems Centrā-
lā vēlēšanu komisija. Kandidātu sarakstu  iesniegšana 

notiks no 2009.gada 18.marta līdz 2.aprīlim. 

     Kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlē-
šanām paredzēta no 2009.gada 17. līdz 27.aprīlim. 

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu saraksti iesniedzami 
attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu 

komisijai.

Ziņas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas 
http://www.cvk.lv/pub/public/

1943. gadā Ostlandes ministrijas ierēdņi nolēma iesaistīt ka-
radienestā ar vietējās jaunatnes organizāciju starpniecību arī 
iekaroto tautu jauniešus, lai atbrīvotu pieaugušos karavīrus 
frontes dienestam. 12. jūlijā Latvijas leģiona ģenerālinspek-
tors O. Dankers parakstīja aicinājumu 1928.gadā dzimušajiem 
zēniem pieteikties brīvprātīgi gaisa spēku palīgdienestā. Brīv-
prātīgā pieteikšanās tomēr jūtamus rezultātus nedeva. Bija pie-
teikušies tikai aptuveni 200 jauniešu, tāpēc 24. jūlijā rakstiski 
pavēlēja O. Dankeram dot iesaukšanas rīkojumu. Pamatojoties 
uz to, O.Dankers parakstīja rīkojumu par 1927.gadā dzimušo 
jaunekļu iesaistīšanu gaisa spēku palīgdienestā. Iesauca 4140 
zēnus.” 

„Latviešu karavīrs zem kāškrusta karoga” Igors Vārpa.
 Kārļa Burjota atmiņu stāstu 

pierakstīju pirms vairākiem ga-
diem. Saistīja vecā vīra spilgtais 
stāstījums un dzīves gudrība. 
Aizvien likās, ka zinu pārāk 
maz, lai rakstītu par Kārļa kara 
gaitām un dzīvi, taču nesanāca 
vairāk parunāties,  un nu ir par 
vēlu, pavisam drīz – 4.maijā būs 
jau pagājuši trīs gadi, kopš Kār-
lis vairs nav starp mums.

Rakstot šo atmiņu stāstu, gri-
bas salīdzināt šodienas grūtības 
ar tiem pārbaudījumiem, ko nā-
cās pārvarēt mūsu vecākiem un 
vecvecākiem. Protams, paliek 
jautājums, vai vajag šodienas 

situāciju salīdzināt ar to, kāda tā bija kara laikā un sen jau vēs-
turē? Taču kara laika paaudzei izvēles nebija. 

Kārlis Burjots dzimis 1927.g.30.septembrī Jaunpiebalgas 
pagasta  “Jaunzemos”. Ģimenē  bijis piektais bērns, un Kārlis 
atcerējās, ka kāda radiniece mātei pārmetusi: kam nu tā „mazā 
kaupīna” vēl vajadzēja (tas liek domāt, ka nepārdomātie radi-
nieces vārdi gruzdējuši visu mūžu, un vēl likteņa ironija: par 
bargo soģi Kārlim vajadzēja rūpēties visa mūža garumā.). 

Tēvs miris, kad zēnam bijuši vien deviņi mēneši. Taču puika 
audzis stiprs ,vesels un apsviedīgs. Agri izbaudījis kalpa zēna 
gaitas. 1941./1942.gadā, neskatoties uz trūcīgajiem apstākļiem 
ģimenē, Kārlim dota iespēja apgūt elektrotehniķa arodu. Rīgā 
dzīvoja māsa, kas bija nedaudz turīgāka un varēja atbalstīt brā-
ļa skološanos. Mācības nācās pārtraukt, taču iegūtās zināšanas 
dzīvē noderēja.

Bija kara laiks, vācu armija atkāpās, un kā palīgus vācu gai-
sa spēkos 1944.gada vasarā iesauca 1927.-1928.gadā dzimušus 
zēnus, arī Kārli, kuram tobrīd vēl bija tikai sešpadsmit gadi. 
Mobilizācija nebija likumīga, taču astoņi Jaunpiebalgas pui-
ši–  Vilis Cīpurs, Gunārs Baķis, Pēteris Kažociņš, Vilis Baurī-
tis, Vilis Seržants, Kārlis Burjots un vēl viens, ko Kārlis vairs 
nevarēja atcerēties, 17.augustā ieradās Āgenskalna kazarmās 
uz mācībām.

„Tas nenotika ne brīvprātīgi, ne labprātīgi. 1944.gadā ie-
spēju karā neiet nebija, solīja izrēķināties ar mājiniekiem un 
mājām. Arī bēguļot negribējās. Vecākais brālis Jānis (viņš tā 
arī nepārnāca, kaut māte gaidīja visu mūžu) jau bija iesaukts 
1943.gadā. Skarbs liktenis arī brālim Pēterim – viņu izsūtīja 
uz Vorkutu).”

Kārli iedalīja ugunsdzēsējos, viņa pienākums bija dzēst aviā-
cijas uzlidojuma laikā radušos ugunsgrēkus. Kārlis atcerējās 
1944.gada 19.septembra nakti: ”Naktī sākās Sarkanās armijas 
aviācijas uzlidojums. Tās tranšejas, uz kurām aizskrēja mani 
biedri, spēcīgi sabombardēja, es tiku norīkots uz citu objektu. 
Otrā rītā cilvēku atliekas redzēju izmētātas koku zaros.” 

Tajā naktī bojā aizgāja vairāk nekā 40 latviešu jaunekļu. 
Liktenis bija izlēmis, ka Kārlis paliek dzīvs. Pēc uzlidojuma 
rotu pārvietoja uz kazarmām Vīlandes ielā, tur jaunajam kara-
vīram gadījās saslimt un trīs nedēļas pavadīt Tukuma lazaretē. 
Iznākot no lazaretes, jādodas uz Vāciju, jo biedri jau bija turp 
aizbraukuši, kamēr Kārlis slimoja.

„Oktobra sākumā ar kuģi no Liepājas devāmies uz Vācijas 
ostu Gotenhāfenu. Pirmais mēnesis pagāja apmācībās Tīrin-
gā. Dzīvojām pagaidu būdās pa astoņi karavīri vienā būdā, 
protams, diezgan pabadīgi. Ļoti gribējās ēst, gājām čiept kar-
tupeļus no lauka, ābolus. Par zagšanu stingri sodīja. Pēc tam 

16.marts - Latvijas leģiona diena

Viens no iesauktajiem 
zēniem - Kārlis Burjots no 

Jaunpiebalgas.

Par Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas 
darbību

 
   2009.gada 21. janvārī Jaunpiebalgas novada dome apstipri-

nāja jauno bāriņtiesas sastāvu sešu locekļu sastāvā un ievēlēja 
to uz pieciem gadiem.

Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa, kura darbosies Jaunpiebal-
gas un Zosēnu pagasta administratīvajā teritorijā, savu darbību 
uzsāk ar š.g. 1. martu.

   Turpmāk – apmeklētāji Zosēnu klientu apkalpošanas cen-
trā “Jūrnieki” Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, tiks pie-
ņemti, kā arī uzklausīti priekšlikumi, pieņemtas sūdzības un 
iesniegumi, šādos darba laikos:

Otrdienās –  13:00-17:00
Piektdienās –  9:00- 13:00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – 
Ilze Cīrule, tel. 64129837
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mūs pārveda uz Egeru (tagadējā Ungārijas teritorija). Blakus 
atradās lidlauks, tāpēc bija bieži uzlidojumi. Atceroties jāsaka, 
ka bieži glāba tikai brīnums vai varbūt mātes līdzi dotie sargā-
tājvārdi?!

Kāda uzlidojuma laikā biju norīkots mežā sagatavot malku, 
tajā dienā bombardēja banku, kas atradās blakus mūsu kazar-
mām. Karavīri pie izdevības bija savākuši kādu reihsmarku, 
dažu par to pat nošāva. Vēlāk mani iedalīja pretgaisa uzbruku-
mu aizsardzībā pie gaisa baloniem. Laidām balonus ar nolūku, 
lai traucētu lidmašīnām. Netiku gan redzējis, ka tas būtu ko 
līdzējis. Tur arī nonācām ielenkumā un padevāmies amerikāņu 
gūstā.

Amerikāņu karavīri vispirms mūs sadzina barā, tad sablīvē-
ja kravas mašīnās, ar automāta laidi sastumjot, cik vien  cieši 
var. Kolonnā veda uz kādu apdzīvotu vietu netālu no Beļģijas– 
Francijas robežas. Šoferi bija melnādainie, brauca ļoti ātri, it 
kā kravas kastē būtu malkas pagales, ne cilvēki, uzjautrinā-
jās par gūstekņiem, kas bieži pagriezienos vai, mašīnai strauji 
bremzējot, saslīdēja uz vienu vai otru pusi. Pamanījos mašīnā 
ieņemt vietu pie priekšējā borta, jo tur bija vieglāk nostāvēt. 
Visu aprīli gulējām dubļos, ja tikai pacēla galvu, pazemojumi 
sekoja cits pēc cita.

No Beļģijas pierobežas pārdzina kolonnā pāri kalniem uz 
Franciju. Viens apsargs ar zirgu gūstekņu kolonnai jāja pa 
priekšu, otrs tāpat no aizmugures. Pats izvēlējos iet gājiena 
priekšgalā, jo tad bija iespēja, ka nogurušam un pakritušam 
biedri palīdzēs piecelties. Pēc tam mūs pa dzelzceļu vagonetēs 
pārveda uz Marseļu. Sastapāmies ar milzīgu franču tautas nai-
du. Mēs viņu acīs bijām tikai fašisti. Vilcienam braucot zem 
viaduktiem, franču cilvēki no augšas meta uz gūstekņiem vis-
riebīgākos netīrumus un mēslus. Marseļā bija ļoti liela nomet-
ne, 25 aplokos aptuveni 7 – 8 tūkstoši gūstekņu. Katru vakaru 
kurināja ugunskurus, lai radītu dūmus, no kuriem visu laiku 
sāpēja galva. Dūmus lietoja kā aizsarglīdzekli pret dzelteno 
drudzi. Teica, ja viens saslims, visus nošaus.

1. maijā pie mums ieradās krievu pārstāvji un aicināja brīv-
prātīgi pieteikties karot austrumu frontē, ja ne, tad ceļš uz Si-
bīriju. Plānots bija Marseļā sēdināt kuģos un prom uz Japānas 
karu, taču amerikāņi braucienu atsauca, un palikām Marseļā. 
Marseļas nometnē bijām aptuveni 450 latviešu. Augustā varēja 
pieteikties, lai atgrieztos dzimtenē. No Marseļas devāmies atpa-
kaļ uz Vāciju, Vitenbergu, kur izgājām smalku filtrāciju. Pētīja 
asins grupas, kuriem nebija ietetovēta asins grupa, tie neskaitī-
jās tik svarīgi karotāji. Identificēja personību, arī tas nebija tik 
viegli, jo latviskie uzvārdi bija izkropļoti, vajadzēja lieciniekus 
un tulkus, kas apgalvoja, ka tas patiešām ir tas pats sarakstā 
minētais cilvēks. Katru dienu sauca uz pārrunām un beidzot, 
septembra sākumā, iedeva izziņu, ka esmu nekaitīgs un varu 
atgriezties dzimtenē. Aptuveni ¼ tikai izglābās no Sibīrijas. 

Bijām kopā ar Jāni Elperi no “Paupiem”. Mājupceļš grūts un 
ilgs – nosaluši, izsalkuši, zagšus, pa vilcienu tamburiem slap-
stīdamies, ceļojām no Vācijas uz Brestļitovsku, Minsku, Viļ-
ņu, Daugavpili uz Rīgu. Mocīja milzīgs bads. Kaut kā dabūjām 
spaini ar kartupeļiem, kurus arī tūlīt notiesājām. Lielas mokas 
bija, kad apstājās kuņģis, pilnīgi lieki runāt, ka kaut kur varētu 
saņemt medicīnisko palīdzību vai zāles. Te guvu pietiekami 
svarīgu dzīves mācību – ēst mēreni, lai arī kāds izsalkums mo-
cītu.

Iebraucot Rīgā, pilsētā svinēja Oktobra svētkus. Biju diez-
gan noskrandis, mugurā amerikāņu frencis ar gūstekņa emblē-

mu nodilušām, paīsām piedurknēm. Mani aizturēja un teica, lai 
tāds apkārt nevazājos. Gadījās satikt māsīcu, viņa man sagādā-
ja drēbes, un tad jau varēju iet un piereģistrēt savu atgriešanos. 
Piedāvāja 300 rubļus, lai radiofonā pastāstu, ka dzimtenē tieku 
labi sagaidīts. No tā izvairījos, gribējās ātrāk uz mājām, uz Pie-
balgu. Mājās jau bija pienākusi ziņa, ka esmu kritis.”

Tik daudz rūgtas pieredzes tikai piecpadsmit mēnešu laikā. 
Jaunajam Piebalgas puisim likās, ka pagājusi jau visa dzīve.

„Tolaik dzīvojām vēl turpat “Jaunzemos”. Pirmā darba vieta 
bija Jaunpiebalgā par tekstilkrāsotāju vilnas dzirnavās. 1947. 
gadā izsauca uz pārbaudi kara komisariātā. No pagasta iesnieg-
ta sūdzība, ka esmu pretvalstisks elements. Jaunpiebalgā strā-
dāt vairs nedrīkstēju, nosūtīja uz Drabešiem, kur ceļu remon-
tiem skaldīja akmeņus. Tā kā biju mācījies tehnikumā, strādāju 
par priekšstrādnieku. Akmeņlauztuvēs nostrādāju trīs gadus, 
līdz darba laikā notika nelaimes gadījums. Nokļuvu Ķemeru 
sanatorijā, kur izdeva izziņu, ka neesmu piemērots fiziskam 
darbam. Darbu sameklēt nācās ar lielām grūtībām, jo nekur ne-
pieņēma. Tomēr caur labiem cilvēkiem atgriezos vecajā darba 
vietā trikotāžas cehā Jaunpiebalgā.”

Ilgus gadus Kārlis strādāja par melderi kolhoza dzirnavās, 
kopā ar sievu Annu izaudzināja strādīgas, gudras un labas mei-
tas, kopa savu piemājas saimniecību, vasarās vāca sienu, sarū-
pēja malku kārtējai ziemai un ik rudeni priecājās par košajām 
dālijām, kas bagātīgi ziedēja mazajā dārziņā pie mājas.

Visu dzīvi Kārli Burjotu ir pavadījusi gudrā dzīves ziņa un 
darbs, no kura sirmā vīra rokas nešķīrās nekad. Kārļa atziņa 
bija: „Cilvēks ir sīksts un var daudz izturēt.” 

Lai arī mums visiem sīkstums un izturība šajos pārmaiņu 
pilnajos laikos!

Bet 16. marts ir leģionāru diena. Vecajiem vīriem novēlu ve-
selību, izturību, smelt vēl spēkus un prieku no katras nākamās 
dienas!

Kārļa Burjota atmiņas pierakstīja Maija Ķīķere
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29.X. Svētdiena. Esmu visu dienu 
mājā. Sāku būvēt pirtiņu. Izmēri 2m x 
2m. Ar Pēteri mežā nozāģējām stabus. 
Tos jau ieraku. Andris  labo  istabu, 
mūrē sienas  un balsina. Pēteris palīdz. 
Mammīna šodien norīkota pie kombai-
na. Runā, ka nupat kāds  no mūsējiem, 
laikam  Sestulis  no Vecpiebalgas, saju-
cis prātā. Bērnus novietošot bērnu namā. 
Piederīgo neesot. Tā pazūd cits pēc cita. 
Mirdza stāsta, ka mājnieki saņēmuši vēs-
tuli ar bēdīgām ziņām. Māriņas slimība 
sarežģījusies, nezin, vai šoziem varēs 
apmeklēt skolu. Tas galīgi nomāc un 
nospiež nervus. Nopūtas viena pēc otras 
seko no krūtīm. Ai, briesmīgā katorga!

30.X. No kalēja dabūju durvju eņģes. 
Tos piestiprinu pie bišu mājas un dravas, 
pielieku atslēgu, kura stāvējusi pie bū-
das. Plāns sniedziņš uzsnidzis. Zaķi no-
lakstījuši visus celiņus, visas takas. Nav 
cilpu zaķu ķeršanai. Satiku Knāķa puisē-
nu, kas jau zaķu vietas apstaigājis. Viņš 
noķēris sesku, balto sermuli un kādu 
dzeltenu dzīvnieciņu. Saņēmis par ādi-
ņām labu naudu.Viņš laimīgs mednieks. 
Ir arī pašam savs suns. Tikai bises nav. 
Zvērus ķer ar kapkāniem un cilpām.

31.X. Esmu mājā. Blankoju pirtiņai 
sienas. Aukstums jau 10 grādi sals. Koki 
jau sasaluši. Tāpat zeme krietni sasalu-
si. Mammīna pēdējā kulšanā. Pēteris 
no pasta atnes paciņu, kuru sūta Apsī-
ši. Paciņa atnākusi ar pēdējo kuģi no 
Tomskas, šī visvērtīgākā no paciņām, 
no visām šogad  sūtītām.Visi 8 kg tauk-
vielas– sviests un aitas gaļa. Pietiks ko 
paņemties ilgākam laikam. Kā lai patei-
cas Apsīšu ģimenei, kas tik daudz palīdz. 
Gan jau pienāks laiks, kad varēsim arī 
viņiem ko labu darīt.

1.XI. Novembris sākas ar lielu aukstu-
mu. Sniega vēl maz, tāpēc zeme sasalst. 
Gāju apskatīt dravu un krietni nosalstu. 
Pūš ass, no rīta ziemeļu, uz vakaru 
dienvidvējš. Temperatūra bišu mājā +5 
grādi, pastāv vienmērīga. Papļauju  vēl  
garo zāli  un  nolieku iekšdurvju  priekšā 
uz kāpnēm. Saņēmu  „Pčelovdstvo” des-
mito numuru, kurā bioloģijas  doktors  
raksta jaunus  atzinumus bišu  ziemoša-
nas  jautājumā. Māsīca saņēmusi vēstuli 
no Rīgas, kurā rakstīts, ka krievs parādu 
negribot maksāt, bet 100 rbļ. – tas viss 
tik vajadzīgs, tikai nepieciešams, bez kā 

mēs  eksistēt nevaram. Mīļš paldies de-
vējam!  Pienākusī ”Pčelovodstvo” nr.8 
un nr. 9 daudz interesanta. Pēteris ar 
Andri visu dienu zāģē malku. Sauso tūlīt 
atvelk mājā.

23.X. Dravā vairs nepalieku pa nakti. 
Aizeju, apskatu  un nāku uz sādžu.Vi-
sas saimes guļ mierīgi.Vēdināšanas lūka  
visa vaļā, temperatūra + 5 grādi . Uz sā-
džu atnesu pa kūlīšam garo zāli. Naktis 
skaistas, nozvaigžņojušās mēnesnīcā. 
Salst. Dienas pasiltas, saulainas, sausas. 
Itin nekas jauns nav. Bērniem skolā tikai 
teikts, ka Ziemeļkorejas galvaspilsētā 
notiekot ielu cīņas. Sarkanie visur atkāp-
joties. Par vienu otru dzirdamas bēdīgas 
ziņas. Sirmbārdis, kas no cita kolho-
za braukāja pastāvīgi pēc degvielas uz 
MTS, arestēts par it kā barības zādzību, 
notiesāts uz 10 gadiem bez sarakstīšanās 
tiesībām. Tāpat kāda sieviete, kura bēga 
uz Latviju, sagūstīta un notiesāta uz 10 
gadiem. Cers Pēteris ar varu piespiedis 
iestāties kolhozā. No Jāņa Cera neviens 
nav saņēmis ziņas. Neviens nezin, kur 
nometināts. Tas pats arī piedraudēts Pē-
terim. Ai, katorga, katorga, cik smaga 
esi! Mēs gurstam. Mūsu miesu ēd utis 
un bads.

25.X. Šodien paliku mājā. Arī mam-
mīna izprasījusi  brīvdienu. Virtuvē no-
bērtos tupeņus beram pagrabā, tas ir bed-
rē. Zem grīdas tupiņi bij apsaluši, kāpēc 
daudz sapuvuši. Mums arī vairāki sko-
lēni. Arī Ozoliņu Baiba 4. klasē pirmā 
skolniece. Mūsu bērni daudz atīstītāki 
par krieviņiem.Tas nepatīk krieviem.

26.X. Apskatu dravu. Viss kārtībā. Tur 
atpakaļ jānoiet 12 km, kāpēc piekūstu. 
Nav kā vecos laikos, kad, maizītes un 
visa labi paēdis, šādu gabalu nogāju vai 
vienā pusstundā, skriešus vien. Bēdīgas 
ziņas no Molčanovas. Klapartēvs atkal 
nupat ievietots vietējā slimnīcā. Aknas 
paplašināšanās, sirds  nestrādājot, ārsts  
galvu grozot  un sakot, ka  kolhozs  tik-
mēr  dzenot, kamēr uz vagas krītot.Tauta 
tiekot pārmocīta un mērdēta. Par cilvēku 
kā augstāko un vērtīgāko radījumu vis-
mazāk rūpējas.

Papļauju garo zāli kāpņu telpās piepil-
dīšanai starp abām durvīm.Vakarā esmu 
sādžā. Pienākusi paciņa no brāļa. Daudz 
labu lietu: bībele, putraimi, pastalāda 2 
pāriem un ielāpiem ādas siksnas, mazs 

nazītis, kuveri, Dacei sērkociņu kastīte 
ar 10 kap. naudas, vīlīte. Priecājamies 
un izjūtam sirsnīgu pateicību.Ir arī zāles 
pret galvas sāpēm un gripu. Ienāk Knāķu 
māte. Atnes mātei jauno gailēnu.Viņai 
tagad esot 15 vistu. Tie māk dzīvot, nekā 
netrūkst. Tēvs vēl slimnīcā. Pilāts nupat 
miris. Žēl nelaimīgo tautiešu, žēl bāre-
nīšu. Ko lai sirds nesaka? Kā lai netiesā 
nodevējus, tautas slepkavas?

17. XI. Pār balto sniega segu dabā ie-
stājas zināms miers un klusums. Dvēselē 
turpretīm  nemiers  kļūst arvien  lielāks  
un baigāks. Taigas aukstums baida lielos 
un mazos. Nevienam nav siltu drēbju. 
Manim  pastalas  kājās  tādas, kādu ne-
viens  nav  redzējis  dzimtā zemē. Ielāpi 
vairs kopā neturas, ar garu auklu zem  
kājas tie piesieti. Apauti divi pāri  vecu, 
vecu  zeķu, pat zaķādiņa  iekšā ievilk-
ta, bet kājas  salst  jau tagad. Arī kalašas  
no  gabalu gabaliem, kas kopā  saistīti ar 
auklām.Tie vienīgie apavi. Solītās pasta-
lādas nesaņēmām. Ar  parītdienu  ūdens  
satiksmi ar Tomsku pārtrauc līdz nāka-
majam  maijam. Paliekam uz sēkļa. Dzī-
vo un domā, kā sagaidīt nākošo  pavasari 
ar silto saulīti. Birst lēnām smalkas pārs-
las, salst dvēsele līdzi miesai. Sakārtoju 
bišu ziemošanas telpas un vakarā eju uz 
sādžu. Pa ceļam iegriežos Petrečenko. 
Bites vēl uz lauka. Kravcovs teicis, lai 
sanesot telpās, kad paši dravinieki labāk 
skaitot. Kalējam nodevis pasūtījumu 
pagatavot durvju aizbīdni  manai  bišu 
mājai. Kad pagatavojot, atnākšot un pie-
stiprināšot durvīm. Par bisi neko nerunā-
jis.Viņš vakar nošāvis 7 rubeņus. Pašreiz 
ēd cepeti, kurš vareni smaržo. Manim, 
izsalkušam,  slienas  tek, ka  parunāt ne-
var. Sādžā viss pa vecam. Istabiņa auk-
sta, dūmu pilna istaba, plītiņa nevelk, 
sanāk arī skolēni jau lielā tumsā. Skolā 
politiskā stundā stāstīts, ka sabiedroto 
rokās kaujas turpinoties Ziemeļkorejā. 
Arī Ķīnā rūgstot notikumi. Divi bum-
bvedēji nometuši bumbas krievu aero-
dromā, tālu iekšienē. Ar krievu notām un 
protestiem nerēķinoties. Kaut jel  drīzāk  
sācies  vispārējais  karš, kas mierīgi var 
atnest mums atbrīvošanu.

Publicēšanai sagatavoja 
V. Johansone

1950. gads. Pētera Rubeņa Sibīrijas 
dienasgrāmatas fragments
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Jaunpiebaldzēns Ivars Blūms atzīst, ka 
pašlaik lauksaimniekiem sarežģīta situā-
cija. Būtu svarīgi noturēt pašreizējās pie-
na cenas un strādāt, lai produkcijai būtu 
noiets, tad arī var notikt cenu kāpums. 
Ivars Blūms, kura saimniecībā Uzva-
raskalns pašlaik ir 120 slaucamas govis, 
vērtē, ka līdz šim nepārtraukti saimnie-
cību attīstījis, taču pašlaik baidās ko tur-
pināt pirkt. Paplašināt ir riskanti. Šobrīd 
vienkārši jāizdzīvo. I.Blūms bija viens 
no piena ražotāju kooperatīva organizē-
tājiem, tāpēc arī jautājums – cik tagad 
esat kooperatīvā un kas saimniekošanā 
notiek kopīgi, līdz ar to izdevīgi?

– Pašā sākumā bijām sešas zemnieku 
saimniecības, bet tagad – Ciekuržņi, Lāc-
galvji, Deņi, Jolanta Briede, Ināra Pil-
mane, Mārīte Karpa, Zivtiņa, Miesnieki, 
Iršas, Knāķi, Razminoviči, ka tikai kādu 
nepiemirsu. Bet ne jau tas ir svarīgākais. 
Labi, ka apvienošanās gadījumā varējām 
nopirkt piena mašīnu un Smiltenei pie-
nu paši pievedam. Tā domājam, ka esam 
vieni no pēdējiem, ja nu pienotavas ap-
stāsies, ja pienu nekur vairs nevajadzēs... 
Pagaidām piena naudas neaizkavējas. 

Tāpat esam kooperējušies uz dažādu 

preču piegādi saimniecībām, jo, vairumā 
pērkot, dabūjam preci lētāk, arī starpnie-
kiem nav jāmaksā...

Kādas cerības tu liec uz jauno minis-
tru – piebaldzēnu Jāni Dūklavu?

– Ja valdība kopā nestrādās lauku labā, 
nekas nebūs. Viens jau neko nevar izda-
rīt. Ja produkcija būs vajadzīga vai tiks 
sakārtots tirgus, ka – būs vajadzīga, tad 
viss uz labu. Ieklausījos dažas dienas 
iepriekš J.Dūklava teiktajā, ka vairākas 
lietas jāsakārto bez naudas izdevumiem. 
Tātad, šķiet, ka redzīgs būs valsts mēro-
gā. Nu zemnieki bez subsīdījām neiztiks, 
nekas nenotiks strauji, lai kāds cilvēks 
nāktu pie varas grožiem.

Kāds būs Tavs zemniecības pavasaris?
– Darba pilnas rokas, kā vienmēr, 

neskatoties uz cenām. Kas iesākts – jā-
turpina. Daudz jāsēj, pamazām gādāju 
degvielu. Arī tā jāmeklē lētāka, jo manas 
zemes apstrādāšanai vajag lielu vairumu. 
Kūtī 200 galvas, zeme arī kopā ap 300 ha 
apstrādājama. Pašlaik pastāvīgi strādā 5 
cilvēki, redzēs, pavasarī un vasarā var-
būt vajadzēs vēl palīgus.

Kāds ir tavs dienas režīms? 
– Jāpārskata katru dienu, vai saim-

Saimniekojam paši
niecībā viss kārtībā (ar to jau daudz kas 
jāsaprot, nav viss sīkumos izstāstāms – 
cilvēki, papīri), ja kas trūkst, jādomā, kā 
sagādāt. Jādomā, ko var darīt citādi – jā-
domā lētāk, bet labāk. Jādomā, kā un kur 
samazināt izdevumus. Māja, ģimene.

Pirms neilga laika esi iestājies parti-
jā – TB/LNNK. Kāds bija mērķis? Vai 
piedalīties vēlēšanās? 

– Kādu brīdi domāju, ka varbūt jāiet 
kādā vēlēšanu sarakstā. Pagasta pado-
mes priekšsēdētājam, manuprāt, ir tālāks 
redzējums uz lietām, bet tajā pašā laikā 
paliek mazāk redzama, tā saucamā, durv-
ju priekša. Cilvēkiem pašiem jābūt aktī-
vākiem savas vietas sakopšanā. Daudz 
varētu vēl izdarīt, ja kāds deputāts ietu 
priekšgalā, ne tikai atsēdētu tajās sēdēs 
un citur nekur nav pamanāms. Sarakstos 
vairāk vajag jauniešus ar jaunām idejām. 
Dažādās jomās – teritorijas sakopšanā, 
sportā. Pats tā kā esmu apdomājis, ka 
neiešu, pārāk grūts gads būs jāvelk saim-
niecībā. Tomēr – nekad nesaki: nekad.

Ivaru Blūmu uz sarunu aicināja 
V. Johansone

Uzsmaidīsim pavasarim, – kaut šo-
brīd tikai ceram, ka sniegs nokusīs, lai 
no zemes netraucēti izsprauktos pirmās 
vizbulītes. Mēs visi gaidām pavasari, jo 
esam noilgojušies pēc spēcinošā saules 
glāsta.

Mīļās sievietes! Jau devīto gadu pēc 
kārtas 8.martā mēs sagaidām pavasa-
ri ar jauku Sieviešu dienas pasākumu. 
Prieka pilnām sirdīm mēs dāvinājām 
jums šos svētkus. Lai šie svētki dod 
jums spēku radīt mīlestības brīnumu, 
lai sejā staro patiess smaids un labes-
tība! Lai labos vārdus mēs dzirdētu 
ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā! 
Svētki izdevās. Manuprāt, visiem ļoti 
patika gan Cēsu vīru kora „Vendene” 
skaistās dziesmas, jo dāmas dziedāja 
līdzi, gan Inešu deju grupas „Drosta-
liņas” jaukās dejas, gan dziednieces 
Ilzes Jansones pikantais stāstījums par 
uzturu un dzīves realitāti. Gribētos, lai 
katrs Jaunpiebalgas novada iedzīvotājs 
piedomātu pie vārdiem: „Veselības pa-
matā ir būt labam cilvēkam. Jābēg no 

naida un ļaunām domām. Lai mēs vairāk 
mīlam – mīlam sevi, savus tuvākos un 
pavisam svešus, bet lai mīlam...”

Lielu paldies saku visiem, visiem, kuri 
palīdzēja pasākuma organizēšanā.

Paldies saku Jānim Razminovičam, 
kas ar prieku atbalstīja mūsu sirsnīgo 
vēlmi – tējas galdu, lai dāmām raisītos 
omulīgas sarunas! Paldies mākslinie-
kiem par jauko sniegumu!

 Paldies par jaukajiem 
vārdiem un vēlējumiem, 
kurus es saņēmu pēc pa-
sākuma!

 Paldies!

Viens mazs prieks lai jums būtu katra diena,
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet debesis, 
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu!

Lai priecīgs jums pavasaris, lai gaišas 
un atvērtas sirdis, un viss mums izdo-
sies! 

  Inga Kļaviņa, 
Zosēnu kultūras nama vadītāja

Pavasarīgs, saulains sveiciens visiem Jaunpiebalgas 
novada   iedzīvotājiem!
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6. un 7.marts mums bija ļoti nozīmī-
gas dienas. 6. marts – skolas akreditā-
cija, bet 7. marts - mūzikas un mākslas 
skolas atskaites koncerts – mākslas dar-
bu izstāde. 

Kā jau tas mūzikas un mākslas skolai 
pienākas, akreditācijas komisiju mēs ie-
priecinājām ar plašu kultūras program-
mu. Vispirms ar vispusīgu, labi pārdo-
mātu koncertu mūzikas skolā. Tad ar 
jauku mākslas skolas audzēkņu darbu 
un skolas absolventu diplomdarbu iz-
stādi tautskolas zālē. Tālāk visi kopā 
devāmies uz Jaunpiebalgas baznīcu, kur 
mazās svecīšu liesmiņas sildīja mākslas 
skolas bērnu darbiņu izstādi baznīcas 
priekštelpā, bet Kriša, Zanes, Sandras 
un „Žagariņu” sirsnīgie priekšnesumi –
klausītāju sirdis vēsajā baznīcā. Vēl līdz 
pusdienām atlika laiks ekskursijai pa 
mākslas skolu. Pēcpusdienā – mūzikas 
skolas telpu apskate un darbs pie mācību 
iestādes dokumentācijas.

Eksperti bija apmierināti ar mūsu 
darbu. Noslēgumā dzirdējām atzinīgus 
vārdus gan par akreditācijas dienas kār-
tību, gan skolas mācību darba kvalitāti. 
Vairākkārt atzinīgi vārdi tika veltīti arī 
pagasta padomei (nu jau novada domei) 
par materiālo atbalstu mūsu skolas pa-
stāvēšanas un attīstības nodrošināšanai.  

Paldies visiem skolas darbiniekiem, 
pedagogiem un audzēkņiem, kuri pieda-
lījās akreditācijas sagatavošanā!

Sarma Petrovska

Mūzikas un mākslas skolā

Noslēdzies VKKF lasīšanas veici-
nāšanas programmas “Bērnu žūrija” 
2008. gada lasīšanas maratons un Lie-
lo lasīšanas svētku laikā Ķīpsalas izstā-
žu centrā 28. februārī apbalvoti bērnu 
grāmatu autori, mākslinieki, tulkotāji un 
izdevniecības. “Bērnu žūrijas” eksper-
tu izvēle ir lielākā atzinība visiem, kuri 
strādā grāmatniecības jomā.

Apbalvotie grāmatu autori, mākslinie-
ki, tulkotāji un izdevniecības.

1. - 2. klašu Latvijas Bērnu žūrija 
2008.gadā piešķīrusi: 

• 3. vieta Māris Rungulis “Pasaka par 
Tebras bebru”, mākslinieks Aleksejs 
Naumovs, izdevniecība “Pētergailis”, 

• 2. vieta Urmass Nemvalts “Mazo 
vīru stāsti”, izdevniecība “Astlandija”, 

• 1. vieta Inese Zandere “Ko teica Gai-

ļa kungs”, māksliniece Ilze Vītoliņa, iz-
devniecība “liels un mazs”.

3. - 4. klašu Latvijas Bērnu žūrija 
2008. gadā piešķīrusi: 

• 3. vieta Māra Cielēna “Pūčumuižā 
mums jāpietur”, māksliniece Ilze Dam-
be, apgāds “Lietusdārzs”, 

• 2. vieta Kristīne Nestlingere “Vauk-
šķis”, izdevniecība “Zvaigzne ABC”, 

• 1. vieta Mauri Kunnass, “Vikingi 
nāk”, tulkotāja Maima Grīnberga, izdev-
niecība “Jumava”. 

5. - 7. klašu Latvijas Bērnu žūrija 
2008.gadā piešķīrusi: 

• 3. vieta Kārlis Vērdiņš “Burtiņu 
zupa”, mākslinieks Otto Zitmanis, ap-
gāds “liels un mazs”, 

• 2. vieta Mišela Peivere “Vilkabrā-
lis”, tulkotājs Andis Būrmanis, apgāds 

“Zvaigzne ABC”, 
• 1. vieta Sampē “Marselēns Kajū”.
8. - 9. klašu Latvijas Bērnu žūrija 

2008. gadā piešķīrusi:
• 3. vieta Kira Poutanena “Skaistā 

jūra”, tulkotāja Maima Grīnberga, Jāņa 
Rozes apgāds, 
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Es piedzimu māmiņai,
Kad dziedāja lakstīgala:
Netrūkst dziesmu man dziedot,
Ne valodu runājot.
Dziesmu šogad netrūka 15 maziem 

„cālīšiem”, kuri piedalījās pirmsskolas 
vecuma vokālistu konkursā „Piebalgas 
cālis 2009”, kas notika 28.februārī. Mā-
miņām un tētiem, omītēm un opīšiem, 
krustmāmiņām un krusttēviem par prie-
ku skanēja raibu raibās dziesmas mazo 
vokālistu izpildījumā – gan par kaķi, 
kura nav mājās, gan par lāci, kurš mazgā 
muti, gan uzzinājām, kā rūķītis stādīja 
konfektes. 

Kā jau konkursā, visu vērtēja nopiet-
na žūrija un bez balvām un nominācijām 
neizpalika neviens:

Dagnis Krūmiņš – „Stilīgākais cālis”
Līga Džīnija Rubene – „Pavasarīgā-

kais cālis”
Tīna Rukmane – „Drosmīgākais cā-

lis”
Tālavs Dravants – „Saulainākais cā-

lis”
Rēzija Blūma – „Ņiprākais cālis”
Elīna Zariņa – „Cālis mīļums”
Zanda Loginova – „Pasaku cālis”
Renārs Vietnieks – „Sirsnīgākais cā-

lis”
Gerda Johansone – „Košākais cālis”
Ivars Bojārs – „Skanīgākais cālis”
Dārta Berķe – „Šiverīgākais cālis”
Rebeka Bērziņa – „Pļāpīgākais cālis” 
Ēriks Ralfs Blaubergs – „Cālis dejo-

tājs”

Konkursa uzvarētāji un nomināciju 
„Piebalgas cālis 2009” ieguva Daniela 
Macola un Kate Smilga.

Šie divi “cālīši” pārstāvēs Jaunpiebal-
gu 4.aprīlī Cēsu kultūras centrā vokālistu 
konkursā „Cēsu cālis 2009”. Mēs turē-
sim īkšķus par jums!

Sirsnīgs paldies skolotājiem Jānim 
Žagariņam un Aijai Petrovskai par ie-
guldīto darbu mazo vokālistu sagatavo-
šanā konkursam. Mīļš paldies visiem 
skatītājiem, kas ar skanīgiem aplausiem 
un sirsnīgu smaidu atbalstīja mazos “cā-
līšus”. Īpaši gribu uzrunāt mums tik mī-
ļās bērnudārza audzinātājas, kas katru 
gadu kā saulītes ar košiem baloniem un 
konfektēm aplaimo savus māksliniekus. 
Liels paldies Elgai par jaukām dekorā-
cijām un Ilvaram par skaņu operatora 
darbu!

 Pārsla Jansone, Jaunpiebalgas 
novada kultūras nodaļas vadītāja

Piebalgas Cālis 2009

• 2. vieta Kristīne Ulberga-Rubīne “Es 
grāmatas nelasu”, apgāds “ALIS”, 

• 1. vieta Māris Rungulis “Avenes”, 
māksliniece Agija Staka, apgāds “Zvaig-
zne ABC”.

Latvijā ir 17 tūkstoši lasīšanas eksper-
tu, kuri aizrautīgi darbojas „Bērnu žūri-
jā”, dažs jau piecus un pat sešus gadus. 
573 bibliotēkās Latvijā un 14 latviešu 
diasporas centros visā veselu ½ gadu rū-
pīgi strādājusi tūkstošskaitlīga analizētā-
ju un vērtētāju armija, kas nu ir nomi-
nējusi populārākās bērnu grāmatas. Ar 
savu dedzību „Bērnu žūrijas” eksperti ir 
aizrāvuši daudzus savus skolas biedrus 
un draugus, brāļus un māsas. 

Mēs priecājamies par visiem saviem 
lasītājiem, bet īpaši par tiem, kas „Bērnu 
žūrijā” darbojas jau vairākus gadus un ar 

nepacietību gaida katra jauna lasīšanas 
maratona sākumu.

”Bērnu žūrijas” 2008. gada anketas ir 
aizpildījuši un līdz ar to līgumu izpildī-
juši 32 bērni no 1. līdz 9.klasei. Tas ir 
vairāk nekā iepriekšējā gadā, un mūs ļoti 
iepriecina. Īpaši jāuzteic Anda Jaksta un 
Ivanda Keiša, kuras pirmās izlasīja visas 
savas grupas grāmatas 
un aizpildīja elektronis-
kās anketas.

Visčaklākie un aktī-
vākie bija sākumskolas 
skolotājas Daigas Mele-
ces 2.klases audzēkņi. 

”Bērnu žūrijas” darbā 
iesaistījās gandrīz visa 
klase –18 bērni. Paldies 
viņiem par lasītprieku, 

aizrautību un interesi!
Ceram, ka aizraujošais ceļojums bērnu 

grāmatu pasaulē veiksmīgi turpināsies 
arī šogad un galvenie projekta dalībnie-
ki– bērns un grāmata – atradīs ceļu viens 
pie otra.

Baiba Logina
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Skolas ziņas

Baznīca

Rajona matemātikas olimpiādē pie-
dalījās Arta Glāzere, Elīna Zariņa (5.kl.), 
Andris Podiņš, Elvita Potapova (6.a kl.)- 
atzinība, Brenda Beķere, Alise Smilga 
(6.b kl.), Agnese Smilga (8.b kl.) – 2. 
vieta. Sk. I. Bērziņa, R. Jaksta.

Tautasdziesmu konkursā „Lakstī-
galas” novada skatē Ogrē piedalījās 
Lauma Makare (8.a kl.), Zane Alksnīte, 
Sabīne Rubene (9.a kl.), Madara Grīvā-
ne, Madara Kārkliņa, Daumants Lūsa, 
Emīls Rusovs (10.kl.) – 1. vieta. Sk. 
M.Vīksna.

Rajona olimpiāde vizuālajā mākslā 
piedalījās Lāsma Alksnīte, Alise Apsīte, 
Natālija Jankovska, Sintija Posse (9. b 
kl.), Agita Radziņa (12. kl.) Sk. B. Kal-
niņa.

Rajona olimpiādē vēsturē piedalījās 
Matīss Elksnis, Natālija Jankovska (9. b 
kl.) Sk. I. Elksne.

Rajona olimpiādē politikā un tiesī-
bās piedalījās Mikus Spalviņš, Renārs 
Tenisons (12. kl.) Sk. Ineta Elksne. 

Rajona sacensībās basketbolā 
„Oranžā bumba” piedalījās Jēkabs 
Brasavs, Elvijs Ciekurznis, Jānis Ka-
ņeps, Andris Krūmiņš, Rolands Petrov-
skis , Niks Ruņģis, Andris Trops, Inguss 
Žēpers (5. kl.) – 3. vieta. Sk. S. Vlodare.

K. Skalbes literārajā konkursā 
Cēsu rajonā piedalījās Karīna Astašo-
va, Oskars Gusts, Jana Kiščenko, Laura 
Lēģere, Viktorija Postolati, Juta Pūpola, 
Lelde Putniņa, Kristīne Seržāne, Justs 
Vīķelis (7. kl.) Sk. Z. Althabere.

CSDD rīkotajā konkursā „Gribu 
būt mobils” finālā Rīgā komanda 8. b 
klases „Piebalgas atstarotāji” ieguva 3. 
vietu un dāvanu karti 240 latu vērtībā. 
Piedalījās Līga Alksnīte, Rūdolfs Kal-
niņš, Jānis Peilāns, Aivis Sietiņš, Agnese 
Smilga (8.b kl.)  Sk. I. Balode. 

Zinātniski pētniecisko darbu kon-
kursā rajonā:

* kulturoloģijas sekcijā 1. vietu ie-
guva 10. klases skolēni Daumants Lūsa, 
Henrijs Eglītis. Sk. A.Ratiņš;

* informātikas sekcijā 1. vietu iegu-
va 10. klases skolēns Mārtiņš Smilgins. 
Sk. A. Beķeris;

* filozofijas sekcijā atzinību ieguva 
12. klases skolniece Ieva Kazāka. Sk. 
A.Ratiņš;

* vēstures sekcijā 2. vietu ieguva 10. 
klases skolēns Krišs Spalviņš. Sk. V. Jo-
hansone.

Ziņas apkopoja Arnis Ratiņš 

Jaunpiebalgas vidusskolā 
2009. gada 25. februārī notika kon-
kurss „Talants 2009”. Konkursā piedalī-
jās 5. klases skolniece Klinta Āboliņa, 7. 
klases skolnieks Edijs Jakobijs, 9.a kla-
ses skolnieces Liene Alksnīte un Sabīne 
Rubene,10. klases skolēni Liene Bleive, 
Madara Grīvāne, Madara Kārkliņa, Dau-
mants Lūsa, Emīls Rusovs, Krišs Spal-
viņš. 

Jaunos talantus vērtēja neatkarīga žū-
rija – Pārsla Jansone un Aija Petrovs-
ka.  1. vietu ieguva 10. klases sekstets 
ar skaņdarbu „My heart will go on” no 
kinofilmas „Titāniks”. Emīls Rusovs 
to bija aranžējis instrumentiem. 2. vie-
tu ieguva Krišs Spalviņš par skaņdarbu 
klavierēm. 3. vietu – Liene Bleive par 
dziesmu „Man esi tu”. Viņa saņēma arī 
skatītāju simpātiju balvu, bet veicinā-
šanas un pateicības balvas saņēma visi 
dalībnieki. Tā bija pirmā uzdrīkstēšanās, 
bet varbūt ne pēdējā. 

Paldies sponsoriem par vērtīgām bal-
vām: V. Johansonei, G.Gončoronokam, 
z/s „Lejas Jaunskrāģi” un personīgi 
Marutai Līviņai. Paldies darba gru-
pai – M.Smilginam, R.Kazerovskai, 
A.Dzenžai, I.Lorencei, I.Misiņai! Pal-
dies skatītājiem un līdzjutējiem!

Kultūras nama direktore Pārsla Janso-
ne uzaicināja dalībniekus izmēģināt lielo 
skatuvi „Mēs tiksimies martā!” konkursa 
pasākumā.

Liene Lorence
Pētera pamatskolā
Vokālajā konkursā „Balsis” Cēsīs pie-

dalījās Megija Podberjozkina un Alvis 
Lībergs no 3. klases. Skolotājs Aldis 
Bašķers.

Kārļa Skalbes literāro pasaku konkur-
sā Cēsu rajonā piedalījās Vita Pokovba 
(8.kl.), Kristīne Mihailova (8.kl.), Lau-
ra Laganovska (8.kl.), Solveiga Saulīte 
(6.kl.) un Aleksandra Kuzmenko (8.kl.). 
Skolotāja Zane Althabere.

Ziņas apkopoja Zane Althabere

Lieldienu Ceļā
Tagad esam Baznīcas gada Ciešanu 

laikā, kas sācies no Pelnu dienas un tur-
pinās līdz Lieldienu rītam. Pelnu diena 
ir savas vainas, vājuma, grēka ieraudzī-
šanas diena, kurā tad cenšamies ierau-
dzīt KATRS savā dzīvē, attiecībās, arī 
domās, vārdos, darbos – visu to, kas 
mums varbūt par traucējumu vai pat par 
lielu postu, lai spētu pieredzēt jēgpilnu, 
piepildītu dzīvi šeit un tagad. Nav tāda 
cilvēka zem saules, kuram nebūtu šādā 
dienā kāda vaina sevī redzama un nožē-
lojama.

    Tad nu Ciešanu laiks ir tam nolikts, 
lai, šīs sāpīgās lietas sevī ieraugot, mēs 
no visas sirds meklētu, kas mums var pa-
līdzēt, ko mainīt. Tad ticībā, cerībā lūg-
tu, lai Dievs caur Kristu, caur savu Vār-
du dievkalpojumā un Sv.Vakarēdienā ar 
savu Maizi un Vīnu mūs varētu mainīt.

Kristus gāja savu Ciešanu ceļu, lai 
piepildītu savu misiju, pieredzēja Krusta 
Nāvi un Augšāmcelšanos, lai arī mums 
būtu daļa Lieldienu notikumā. Notiku-

mā, par kuru dzirdēs Nakts Vigilijā arī 
šogad kristību saņēmušie un draudze: 
„Kristus arī par Tevi ir cietis, miris 
un augšāmcēlies.”

Īpaši svarīga šajā Ciešanu laika ceļā uz 
Lieldienu notikumu ir katra Svētdiena, 
dievkalpojums, kas ir kā tādas pārdomu, 
lūgšanu un dziedināšanas stacijas, lai 
saņemtu cerību, mieru un spēku dzīvot, 
mainīt dzīvē to, kas ir par postu pašam 
un tuvākajiem, kas ir strupceļš, beigas. 
Dievs negrib, lai tā notiktu. Kā vēl nekad 
mums  ir jālūdz, lai Dievs palīdz mums 
visiem pārdzīvot  šo izmisuma, neskaid-
rības, neuzticības laiku. Vairāk kā nevie-
nu citu gadu.

   Dievs varbūt īpaši šim gadam mums 
saka: ”Meklējiet Mani, kamēr esmu at-
rodams, ja jūs no visas sirds Mani mek-
lēsiet, Es ļaušos atrasties.” Ceļā uz Liel-
dienu rītu.

Svētīgu pārdomu laiku novēlot, 
Jūsu mācītājs Uldis Jumejs

“…jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, jo tāpēc, 
ka viņš /Jēzus/, pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti… 
Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu 

žēlastību, palīdzību īstā laikā.”
/Vēstule Ēbr.4.nod./
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Veterinārās aktualitātes
Kā jau katru gadu, arī šogad Pārtikas un 

veterinārā dienesta uzdevumā pievērsīšu 
uzmanību, lai dzīvniekiem tiktu veikti 
nepieciešamie profilaktiskie pasākumi.

Liellopiem pēc PVD rīkojuma attiecī-
gām sētām būs jāveic asins pārbaude uz 
liellopu enzootisko leikozi. Par šo pasā-
kumu samaksa no valsts līdzekļiem. Ja 
ganāmpulkā atrodas vaislas bullis, tam 
vienreiz gadā jāveic paredzētās obligātās 
analīzes, kuras sedz īpašnieks.

Ja saimniecībā nobeidzas liellops, 
vecāks par 24 mēnešiem, jāņem galvas 
smadzeņu paraugs uz govju sūkļveida 
encefalopātiju. Latvijas republikā šos lī-
ķus savāc sertificēta savāktuve 48 stundu 
laikā. Šī firma veic arī galvas smadzeņu 
parauga noņemšanu. Ja līķa savākšana 
notiek vēlāk par 48 stundām, tad īpaš-
niekam jāsazinās ar sertificētu veteri-
nārārstu, kurš noņem galvas smadzeņu 
paraugu. Ja notiek liellopa nokaušana 
mājās, kurš ir vecāks par 30 mēnešiem,  
jāziņo vetārstam, kurš veic vajadzīgās 
analīzes. Šajā gadījumā ceļu izdevumus 
un darba izmaksas sedz īpašnieks. 

Katram liellopu turētājam jāsaņem 
PVD Cēsu pārvaldē oficiāli brīvā statu-
sa– no leikozes – kartīte. 

Ja saimniecībā būs kādi pārkāpumi 
liellopu numerācijā, turēšanā..., tad pie 
veterinārā inspektora apmeklējuma var 

tikt atņemts šis statuss. Lai to atgūtu, 
jāizpilda vairāki pasākumi, tai skaitā arī 
jāzaudē finanses. Pārvietojot liellopu 
no viena saimnieka pie cita, – obligā-
ti jāuzrāda brīvā statusa kartīte, – gan 
pirmoreiz satiekoties ar īpašnieku, gan 
brīdī, kad ved projām liellopu.

Tā kā trakumsērga nav ārstējama, tad 
suņi, kaķi jātur ar apziņu, ka jārūpējas 
par šo dzīvnieku ikgadēju vakcināciju. 
Atgādināšu, ka no trīs mēnešu vecuma 
suņi, kaķi, mājas seski obligāti jāvak-
cinē pret trakumsērgu. Katram dzīv-
niekam jābūt vakcinācijas apliecībai, 
kuru izsniedz sertificēts veterinārārsts. 
Uzraksts uz vienkāršas papīra lapas būs 
neatbilstošs. Vakcināciju var veikt jeb-
kurš sertificēts veterinārārsts. Regulāri 
jāseko visu mājdzīvnieku veselības stā-
voklim attiecībā uz parazītiem. Dzīv-
nieki regulāri jāattārpo. Tas attiecas arī 
uz liellopiem. Suņi, kaķi attārpojami 
trīs līdz četras reizes gadā, jo viņi cēr-
mes un lenteņus var iegūt no blusām.

Iedzīvotājiem jābūt saprotošiem, ja 
tur niknus suņus, lai tie neapdraudē-
tu cilvēkus. Pie mājas teritorijas jābūt 
uzrakstam, kas brīdina par niknu suni. 
Agresīvie suņi jāiežogo vai jāsien ķēdē. 
Vecākiem vienmēr jābūt modriem, lai 
suņu tuvumā neatrastos mazi bērni bez 
uzraudzības. 

Joprojām vairākiem suņu turētājiem ir 
pavirša attieksme pret to, ka viņu suņi re-
gulāri dzenā savvaļas dzīvniekus. Par to 
var saņemt bargu sodu. Šis fakts apgrūti-
na arī mežsargam mežacūku atšaušanu, jo 
arī tās suņi iztramda.

Zirgiem tiks veikta asins pārbaude uz 
zirgu infekciozo anēmiju reizi trijos ga-
dos. Ja 2007., 2008. gadā nav veikta šī 
pārbaude, – jāpiesakās pie sertificēta ve-
terinārārsta.

Bišu dravu īpašniekiem, arī tiem, kam 
ir tikai dažas saimes, jāaicina vetārsts, lai 
pārbauda bites uz Amerikas, Eiropas peru 
puvi. Lielo dravu īpašniekiem par pārbau-
di jābūt ierakstam dravas pasē, bet dažu 
saimju īpašniekiem uz papīra uzrakstīts 
veterinārārsta slēdziens. 

Īpašniekiem, kuriem ir zivju dīķi un 
notiek arī makšķerēšana, jābūt lašveidīgo 
kārtas zivju un karpu dzimtas zivju pār-
baude uz aenomonozi. Šai pārbaudei jā-
būt klīniskai, laboratoriskai. Zivīm jābūt 
izmeklētām uz parazitārajām slimībām. 
Katram šādam īpašniekam jābūt 1 x gadā 
no sertificēta veterinārārsta uzrakstītam 
klīniskās izmeklēšanas aktam.

Attiecībā uz nomedītām mežacūkām 
medniekiem, sadarbojoties ar sertificētu 
veterinārārstu, mežacūkas jāpārbauda uz 
cūku klasisko mēri.

Aivars Babris, veterinārārsts

Ņemot vērā situāciju, ka bezdarbnieku 
skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies 
par 14001 cilvēku, laikraksts „Birža” uz-
sācis piedāvāt Vidzemes un citiem Lat-
vijas uzņēmumiem iesniegt bezmaksas 
darba piedāvājumus publicēšanai laik-
rakstā. 

 „Jau 2008.gadā laikraksts aizsāka pie-
ņemt bezmaksas sludinājumus no iedzī-
votājiem. Šis sludinājuma iesniegšanas 
veids guvis lielu atsaucību no laikraksta 
lasītājiem Valmierā, Cēsīs, Valkā, Gul-
benē, Madonā, Alūksnē un citviet. Jau 
šobrīd laikraksts saņem desmitiem vēs-
tuļu. Taču, pieaugot bezdarba līmenim, 
sapratām, ka nepieciešams nākt pretim 
arī uzņēmumiem, pašvaldībām, kas vēl 
joprojām mēģina rast dažāda veida ri-
sinājumus, lai turpinātu uzņēmuma dar-
bību. Uzskatām, ka tieši šis ir laiks, kad 
uzņēmumi var atrast ļoti kvalificētus un 

Lai mazinātu bezdarbu, laikraksts „Birža” piedāvā 
bezmaksas sludinājuma iespējas

mērķtiecīgus darbiniekus. Tāpēc aici-
nām uzņēmējus, kuriem ir brīvas darba 
vietas uzņēmumā, ziņot par tām laik-
raksta redakcijai avize@abirza.lv. Kā 
jau minējām, šie sludinājumi tiks publi-
cēti laikrakstā bez maksas,” – saka SIA 
„Gimmik” valdes loceklis Ivars Ceriņš.

Jāmin, ka, neskatoties uz daudzu laik-
rakstu abonēšanas apjomu un pārdoša-
nas apjomu kritumu, laikraksts „Birža” 
ne tikai spējis saglabāt savus esošos 
lasītājus, bet laikraksta pārdošanas ap-
jomi 2009.gada janvārī palielinājušies 
par 10%.

Informāciju sagatavoja
Indra Lapiņa

laikraksta „Birža” 
galvenā redaktore

T: 64226641

1.Par Jaunpiebalgas novada bāriņ-
tiesas darbības uzsākšanu 

Jaunpiebalgas novada dome paziņo, 
ka, pamatojoties uz Jaunpiebalgas nova-
da domes 2009.gada 21.janvāra sēdes lē-
mumu Nr.4 (protokols Nr.2), ir izveidota 
Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa, kurā 
apvienotas Jaunpiebalgas pagasta bāriņ-
tiesa un Zosēnu pagasta bāriņtiesa.

Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa savu 
darbību uzsāk ar 2009.gada 1.martu. 

2.Par Jaunpiebalgas novada dzimt-
sarakstu nodaļas darbības uzsākšanu 

Jaunpiebalgas novada dome paziņo,  
ka, pamatojoties uz Jaunpiebalgas  nova-
da domes 2009.gada 21.janvāra sēdes lē-
mumu Nr.5 (protokols Nr.2), ir izveido-
ta  Jaunpiebalgas novada dzimtsarakstu  
nodaļa, kurā apvienotas Jaunpiebalgas 
pagasta dzimtsarakstu nodaļa un Zosēnu 
pagastu  dzimtsarakstu nodaļa.

Jaunpiebalgas novada dzimtsaraks-
tu nodaļa darbību uzsāk ar 2009.gada 
1.martu.
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Novakars. Viegli un klusi pa krēslas taciņu nāk gra-
ciozās meža būtnes. Stirnu ģimene nāk vakariņās. Tā 
skaisti, rindiņā. Vīrišķais min pēdas dziļi piesnigušajā 
laukā, pārējie seko ar mazo draiskuļu izlēcieniem uz 
vienu un otru pusi, tā piezīmējot celiņam ausis. 

Te pēkšņi apstājas. Ieklausās, vijīgos, garos kaklus 
pasnaikstot, ieklausoties – vai tikai nenāk ļaundaris? 
Bet ēstgriba uzvar bailes, un visi pieplok pie galda. Pļa-
viņā pie mājas stāv sagubotas statiņas smaržīga siena. 
Vasaras dāvana! Visi seši rotaļīgi aplenc vienu no tām. 
Un tad jau ir ko noskatīties, kā katrs iegūst sev maltīti. 
Dažs plūkā gubas cepuri, kura vēl turas stariņas galā, 
grib dabūt lejā, jo pārējais viss jau notērēts. Pienesums 
gan tiek dots vēl un vēl. Cita ir pieticīgāka un ložņā pa 
zemi. Vēl kāds cits ir nomodā, vēro apkārtni, tikai pa 
reizei iebaudot siena stiebriņu.

Kāda elegance! Un to lielisko palēcienu, ko veido satrauku-
sies stirna, var salīdzināt ar balerīnas deju. Neizsakāma bauda 
to skatīt! Kā brīnišķā gleznā!

Un, kad jau punči pielinčoti, jaunaudze izbaudījusi plašās 
āres, gleznainās kājas aujot, stirnu bariņš dodas uz zaļo patvē-
rumu, ko sauc par mājām.

Vakara noskaņas

Egļu zaru rokas paklās smaržīgas un siltas skuju villaines, 
skaistie meža iemītnieki uz brīdi iegūs atelpu. Nakts.

Meža māte uzraudzīs savus bērnus un audzinās tālāk, cik 
vien atļauts būs viņas spēkos. Saudzēsim, žēlosim dabas skais-
tākos, graciozākos  radījumus – stirnas!

Ar savām pārdomām iepazīstina mūs Anna Rabe

Laimja Šāvēja foto

Uzrunāju Raimondu Dombrovski, lai komentē ledus sienu:
”Jaunpiebalgas Vanagkalnā uzcēla ledus sienu. Jā, Latvijā ir dažas dabīgas 

uz iežiem, un dabas draugi, ka arī Dabas  Nacionālais parks ir ļoti pret rāpša-
nos, jo saprotu, posta šos sasalušos avotus. Radās doma pašiem uzcelt tādu 
mākslīgu kalnu. Kaimiņš Māris Eihentāls palīdzēja, ar traktoru atveda no 
Andreja Alksnīša vecos ruļļus, ko viņam vairs nevajadzēja, un viss notika. 
Priecājos, ka pagasta cilvēki, tā nemanot, piedalījās šajā pasākumā, arī kāds 
vietējais puika (pazinu bildē – Oskars no manas 7. klases – V.J.) bija iemal-
dījies slēpojot, tūlīt dabūja 
pamēģināt, tika pirmais pie 
šīs ekskluzīvās iespējas pa-
mēģināt parāpties pa ledus 
sienu...nemaz nebija jā-
brauc uz Alpiem....te katru 
nedēļas nogali kāpj Latvijas 
entuziasti, kā arī svarīgākie 
cilvēki valstī šajā industrijā. 
Te parāpās Kristaps Liepiņš 
(alpīnistu instruktors), viņš 
ielika arī kādu bildi un rak-
stu – Adventure.lv 

.... vx.lv.”

Ledus siena



��

 Ar sīkāku informāciju par atbalstāmo pasākumu akti-
vitātēm var iepazīties LAD mājas lapā www.lad.gov.lv –(ES 
atbalsts)

• Par ražošanas plāna izstrādi saimnieciskās darbības stabi-
lizācijai. Sadarbojoties saimniecību vadītājiem, to lielākajiem 
kreditoriem un LLKC nozaru ekspertiem, tiks veikta saimnie-
ciskās darbības kopējā analīze un stratēģijas virzienu izvērtē-
šana. Pēc tam tiks izveidots saimniecības ražošanas plāns un 
kreditoru prasību saskaņošana ar saimniecības šā brīža finansu 
iespējām. ZM un LLKC aicina tos lauksaimniekus, kuru saim-
niecības tuvākā laikā varētu nonākt ekonomiskas grūtībās, pie-
teikties LLKC centrālajā birojā. Pieteikuma veidlapas un sīkā-
ka informācija iegūstama LLKC mājas lapā:  http://www.llkc.
lv vai pašvaldību lauku attīstības speciālistiem.

• Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinā-
tiem:  ar 2009. gadu iemaksas tiek veiktas no 180,00 Ls , kas ir 
30,48%. Viena mēneša iemaksas -  54,86 Ls

Atgādinājums.
Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz:
• saimnieciskās darbības veicējiem;
• nodokļu maksātājiem, kuriem ienākuma nodoklis nav ietu-

rēts  no visa apliekamā ienākuma;
• fiziskām personām, kuras taksācijas gadā guvušas ar no-

dokli apliekamus ienākumus ārvalstīs;

Pasākuma nosaukums Pieteikšanās 
laiki

Lauksaimniecībā
Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem 
paredzēto konsultāciju pakalpojumu 
izmantošana

atvērts

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturizēšanai

15.01.2009.–
31.03.2009.

Zivsaimniecībā
Investīcijas akvakultūras uzņēmumos 05.03.2009.– 

06.04.2009.
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 05.03.2009.– 

06.04.2009.
Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai 
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā.(ES 
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākums)
(atbalsta pretendenti ir biedrības, kas 
vismaz trīs gadus iepriekš reģistrētas UR, 
vietējā pašvaldība vai valsts iestāde)

05.03.2009.– 
06.04.2009.

Jauna noieta tirgus sekmēšana un reklāmas 
kampaņa
(atbalsta pretendenti ir biedrības, vietējās 
pašvaldības vai valsts iestādes)

23.03.2009.– 
23.03.2010.

Mežsaimniecībā
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana 16.03.2009.– 

17.04.2009.
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes 
pirmreizējā apmežošana

16.03.09.– 
17.04.2009.

Mežsaimniecības ražošanas potenciāla 
atjaunošana ugunsgrēku un dabas 
katastrofu radīto postījumu vietās.

16.03.2009.– 
17.04.2009.

Zemniekiem
• Iespējas

• fiziskām personām, kuras taksācijas gadā guvušas neaplie-
kamos ienākumus, kuri pārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam 
noteikto neapliekamā minimuma 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 per-
sonas, kurām iedzīvotāju ienākuma nodoklis avansā ir ieturēts 
vairāk nekā pienācās, nepiemērojot neapliekamo minimumu 
vai atvieglojumus pilnā apmērā.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņš līdz 01.ap-
rīlim. 

 Piena ražotājiem
Noslēgumam tuvojas 2008./2009. kvotas gads. Saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām kvotas gada beigās tiks veikts aprē-
ķins par kvotas izpildi katram piena ražotājam. 

1. Ja ražotājs piena kvotu no kvotas gada sākuma izpilda ma-
zāk nekā par 70 procentiem, nākamajam un turpmākiem kvotas 
gadiem ražotāja kvotu samazina par visu neizpildīto apjomu 
un atbrīvoto kvotas daudzumu ieskaita valsts rezervē. 

2. Ja ražotājs kvotas gada laikā vispār nav pārdevis pienu, 
visu ražotāja kvotu ieskaita valsts rezervē. 

Papildus informējam, ka līdz 15.aprīlim var iesniegt doku-
mentus par „ force majoure” gadījumu saimniecībā, lai nepie-
mērotu noteikumus par kvotas samazinājumu. 

Par „Force majoure” gadījumiem tiek uzskatīti: 
1. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts pilnvarotā veterinār-

ārsta izdots apliecinošs dokuments: 
1.1. par epizootiju gadījumiem, kas ietekmējuši lauksaim-

niecības dzīvnieku veselību vai izraisījuši to nobeigšanos un 
kuru dēļ ir samazinājusies piena ražošana saimniecībā; 

1.2. par piespiedu kārtā likvidētajiem dzīvniekiem; 
2. attiecīgo institūciju izdots apliecinošs dokuments: 
2.1. par ražotāja nāvi (dokumentus iesniedz kvotas pārvald-

nieks); 
2.2. par ražotāja darbnespēju, kas nav mazāka par vienu mē-

nesi;
2.3. par dabas stihiju, kuras dēļ nebija iespējams turpināt pie-

na ražošanu iepriekšējā apjomā.
Informācija par atskaišu iesniegšanu
 Atskaites projekta „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību 

pārstrukturizācijai” par 2008.gadu jāiesniedz līdz 2009. gada 
01. jūnijam, pievienojot Valsts Ieņēmumu dienestā apstipri-
nātu gada ienākumu deklarāciju. Ja 2008.gada aktivitātes nav 
izpildītas, tad nepieciešams iesniegt grozījumus.
 Atskaite par darījumu kvīšu un  pavadzīmju ar VID pie-

šķirtajiem numuriem izlietojumu jāiesniedz līdz 15. aprīlim.
 Pārskats par sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-

sām pašnodarbinātiem par pirmo ceturksni jāiesniedz līdz 15. 
aprīlim.

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

Pirms 75 gadiem. 
Artūra Dulbes foto
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Ikvienai precei ir savs derīguma laiks, un tas attiecas arī uz 
dažāda veida elektroierīcēm, piemēram, ledusskapi, gāzes plī-
ti, veļas mašīnu, televizoru, datoru. Kad tās beigušas mums 
kalpot, rodas jautājums, kā no tām atbrīvoties? 

Novietot nevajadzīgos priekšmetus saimniecības ēkā visbie-
žāk ir īslaicīgs risinājums. Agri vai vēlu rodas vajadzība at-
brīvoties no tiem. Ir pašvaldības, kurās joprojām ir vērojama 
šķietami atbalstāma iniciatīva, kad kāds vietējais iedzīvotājs 
piedāvā savākt nolietotu elektrotehniku, taču ar to apkārtējai 
videi draudzīgā rīcība arī beidzas, jo savāktie priekšmeti mājas 
apstākļos tiek izjaukti, atdalot krāsainos metālus, bet videi tik 
kaitīgie šķidrumi un pārējie atlikumi nonāk augsnē, nodarot 
ļaunumu gan apkārtējai videi, gan apkārtējo cilvēku veselībai. 
Tāpat joprojām pastāv visai nosodāma prakse – nevajadzīgos 
priekšmetus atstāt ceļa vai meža malās, tādējādi nodarot kaitē-
jumu dabai. 

Ērtākais un arī videi draudzīgākais veids, kā atbrīvoties no 
nolietotām elektroierīcēm,  ir nodot tās atkritumu apsaimnie-
kotājam. Turklāt šim atkritumu veidam likumdošana piemēro 
speciālu apsaimniekošanas shēmu, ko, nenodarot kaitējumu 
apkārtējai videi, spēj īstenot tikai atkritumu apsaimniekotājs.

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organi-
zācija” (ZAAO) nodrošina ērtu nolietotās elektronikas savāk-
šanu un atbilstošu noglabāšanu. Turklāt iedzīvotājiem par šo 
atkritumu savākšanu samaksa netiek prasīta. Atliek vien pie-
zvanīt ZAAO, tālr. 26132288, un vienoties par dienu, kad pēc 
nolietotās tehnikas ieradīsies ZAAO transports.

Piezvani un bez maksas nodod nolietotu elektrotehniku!

Papildu informācija:
Ginta Gailuma
SIA ZAAO šķirotu atkritumu savākšanas daļas vadītāja
Tālr. 642 81250
Mob.tālr. 26132288
E-pasts: ginta@zaao.apollo.lv
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Pabērzs
SIA ZAAO attīstības daļas vadītāja vietnieks
Tālr. 642 81250
Mob. tālr. 29121093
E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv 

Ir atkal pavasaris klāt, sāk saule  
  sniegu kutināt.
Un baltie pūpoli kā labi draugi,
    uz visiem smaidot, pretī raugās.

Pavasarī, kūstot sniegam, mēs gaidām 
Lieldienas. Latviešiem jau kopš seniem 
laikiem Lieldienas ir pavasara saulgriežu 
svētki. Lieldienas un to tradīcijas asoci-
ējas ar dzīvības sākšanos. Olas pavasarī ir 
briestošās dzīvības simbols, šūpošanās– 
kustības simbols. 

Arī šogad Zosēnos notiks latvisko svēt-
ku svinēšana. Pirmajās Lieldienās, kā jau 
katru gadu, apciemosim pagasta vecļau-
dis, nesot pavasara sveicienu dziesmās, jo 
pagastā ir cilvēki, kuriem veselība liedz 
apmeklēt kultūras namā rīkotos pasāku-
mus. Otrajās Lieldienās pasākums kultū-
ras namā un tā apkārtnē. Kā jau ierasts, 
bērni varēs izpausties gan zīmējumos, gan 
olu apgleznošanā, kā arī dažādās veiklības 
atrakcijās kopā ar vecākiem.

Gaidīsim silto saulīti, un lai mums izdo-
das!                             

Inga Kļaviņa, 
Zosēnu kultūras nama vadītāja

Pirmizrāde Monikas Zīles 
„Sunītis un viņa kauliņš” lugai 

notikusi. 
Plašāk nākamajā numurā.
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Pateicība Kultūras pasākumi 
Jaunpiebalgā

25. martā plkst. 14.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē
„..tur izzuda un pazuda

mans vārds no dzimtenes...”
Pirms 60 gadiem represēto piebaldzēnu 

piemiņai veltīts pasākums.

28.martā Jaunpiebalgas kultūras namā
plkst. 19.00 vokālistu konkurss „Mēs tiksimies martā”

■ piedalīsies 29 dziedoši piebaldzēni četrās vecuma 
grupās;
■ īpašie viesi – sporta deju dejotāji, šova „Dejo ar 
Zvaigzni” dalībnieki Ieva un Kārlis Kemleri;
■ loterija „Laimīgā biļete” – kāds no pasākuma ap-
meklētājiem savā īpašumā iegūs vērtīgu balvu!

plkst. 22.00 lustīga balle – groziņvakars kopā ar grupu 
„Lustīgais blūmīzers”.

12.aprīlī Jaunpiebalgas kultūras namā
plkst. 20.00 izrāde, Margarita Meijo “Mans luteklītis”,

Vijciema teātra apvienība.
Režisore Maija Jančevska.

“Meli, meli, meli! Sievietes un meli ir nešķirams jēdziens. 
Apbrīnojami, kā dēļ viņas dažreiz melo! Kas no tā sanāk? 

Nāciet – mēs jums parādīsim!”
plkst. 22.00 Lieldienu lielā balle – groziņvakars kopā ar grupu 

„Dakota”.

25.aprīlī Jaunpiebalgas kultūras namā
Starptautiskajai joku dienai veltīts koncerts ar nešpetnām 
latviešu populārām dziesmām Aijas un viņas tikpat nešpetnā 

ansambļa izpildījumā!

Sīkāka informācija par pasākumiem – afišas, mājas lapā 
www.jaunpiebalga.lv vai pa tālruni 64162182. 

IR KAM PATEIKTIES....
Nakti no 2. uz 3. martu uzskatu par savu otro dzimšanas die-

nu, kuru piedzīvoju Jaunpiebalgā.
Jau novakarē jutos nelāgi. Nācās pirms pusnakts, vēl apzinā-

ti, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Operatīvi, ātri un sagatavoti darbam ieradās brigāde - Dace 

Martinsone, Māra Grīnberga un šoferis Jānis Ābelnieks.
Vairākas stundas ar milzu uzmanību, iespējām izdarīt 

maksimālo un nepieciešamo, nogādājot mani Cēsu centrāla-
jā slimnīcā, pašaizliedzīgi darbojās mediķes. Aculiecinieku 
novērtējums– „strādāja kā karā”, vienā vārdā – pildot savus 
pienākumus, otrā – dodot rīkojumus visiem, kas varētu ko pa-
līdzēt.

Es izsaku vissirsnīgāko pateicību šīm sievietēm, kas patiesi 
strādā īstajā vietā , kam dežūras laikā jāizdara dažkārt vairāk, 
nekā fiziski spēj. Priecājos, ka laukos – tik pieticīgi nodrošinā-
tajā laikā – strādā tik zinoši, iejūtīgi un prasmīgi darbinieki.

Piebaldzēni! Lepojieties ar viņiem, ne vienmēr pilsētā jūs 
sastapsieties ar tādu rūpi un sirsnību kā laukos, kur jūs visus 
pazīst kā savējos! Un savējam nepalīdzēt vienkārši nevar!

Patiesā cieņā un pateicībā Dagnija Mērniece Jūrmalā, no-
vēlot Dacei Martinsonei, Mārai Grīnbergai un Jānim Ābelnie-
kam pašiem stipru veselību, saglabāt mīlestību uz cilvēkiem un 
savu darbu, atceroties, ka dots devējam atdodas...

Arī pārējam personālam ĀTRĀS palīdzības dienestā izturī-
bu, sapratni un iedzīvotāju novērtējumu šajā ne vieglajā dar-
bā.

17.aprīlī plkst. 18.00 sporta zālē
JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLAS GADA 

ATSKAITES  KONCERTS

24.aprīlī plkst. 14.00 
Jaunpiebalgas novada domes zālītē būs tikšanās 

ar rakstnieci Santu Mežābeli.
Aicināti visi interesenti.

Ieeja bez maksas.

Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē var pieteikties uz 
solāriju. 1 minūte – Ls 0,25 Pieteikties pa tālr. 29363570

4. aprīlī Jaunpiebalgā homeopāte Indra Spirģe
Lūdzu pieteikties telefoniski – 29146397.

6. aprīlī plkst. 17. 00 Māra Meijere – antroposofija, trešā 
nodarbība.

Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
pieņem noguldījumus un izsniedz aizdevumus 

uz izdevīgiem procentiem.
Klientus apkalpo katru darbadienu 

no plkst.8.30 līdz 15.30, 
Jaunpiebalgā otrdienās no plkst.8.30 līdz 11.00.

Tālrunis 64129840 vai 28465902

Ziemas vakaros Henrijs, Viesturs, Mārtiņš, Daumants, 
Atis, Sandis, Pēteris, Toms, Jānis fiziski un radoši pa-
strādāja. Tapa 9,30 m augsta būve un 6 m plata. Sniega 
būve priecēja ne tikai Loka un Priežu ielas iedzīvotājus.

Sludinājumi

Sniega būve
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Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 4162437 (darbā), 26345624 (mob.), Vēsma Johansone tālr. 4162582 (mājās), 26615072 (mob.),
Inga Kļaviņa inga.klavina4@inbox.lv (26616795), 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”.

Visdrošāk es paļaujos pati uz savu sirdi:
kad pasaule mani nesaprot,
zinu, ka vismaz viņa mani sapratīs...
  (M.Laukmane)

Sirsnīgi sveicam aprīļa jubilārus!

60 Ritma Irša 23.04.1949. Lielnaukšēni
Skaidrīte Zaļeska 19.04.1949. Veckaņepi

65 Jānis Kazāks 07.04.1944. Gaujas Rudgalvji
Ilga Rudīte 
Kurzemniece

19.04.1944. Kalna iela 12A

Juris Riekstiņš 25.04.1944. Gaujas Skola
70 Daina Pētersone 24.04.1939. Rūpniecības iela 3-1

Ivans Potapovs 24.04.1939. Plienkalns
75 Maiga Lekse 08.04.1934. Gaujas iela 18
80 Ida Melānija Bērziņa 08.04.1929. Gaujas iela 29-4

Ojārs Lēģeris 29.04.1929. Emīla Dārziņa iela 22
85 Jānis Oskars Belte 18.04.1924. Kalna iela 5

Ilgvars Cukurs 27.04.1924. Zanderi
Milda Šenberga 05.04.1924.  Raiņa iela 8-1

91 Marta Šāvēja 11.04.1918. Ceļa Rempi

Apsveikumi

Un zvaigznes visaugstākās
Man gaismu kā likteni spēlē. Es aizeju atmiņās...

Mūžības ceļu gājusi 
Herta Alise Biezā  
87 gadu vecumā.

 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Jaunpiebalgas novada dome

Dvēsele sastingst, saņemot bēdas. Vissirsnīgākais 
paldies radiem, draugiem, darbabiedriem, Jāņa Puķī-
tes vienaudžiem un skolotājiem, paldies visiem, kuri 
izteica vai rakstīja līdzjūtības vārdus! Paldies visiem, 
kuri klusējot, vienkārši ar skatienu vai rokas spiedienu 
juta līdzi! Paldies visiem, kuri bija un joprojām ir do-
mās ar mums!

Vecāki 

Negaidīta pieclapīte ceriņos maijā,
negaidīts ilgu mākonis debešos.
Peldēt sapņu bezgalībā
Un priecāties par to,
cik krāsaini mākoņi un cik vienkārši
arī dubļi izbrienami.

Skaidrīti Zaļesku 60. dzimšanas dienā 
sveic znoti, meitas, dēli un liels mazbērnu pulks.

Mēs – likteņa vijolē stīgas,
un vijole ir mūsu mūžs,
kas dara mūs bezgalīgus vai
projām kā lapas pūš.
Tāpēc jāizspēlē dzīve
kā vijole,
kas neprāta gunis kur,
un mēs kā notis,
uz gadu lapām, kas spīd.

Mammu – Rozāliju Zaļesku 86. dzimšanas dienā 
sveic meita ar ģimeni, mazbērni, mazmazbērni.

JAUNPIEBALGAS  NOVADA DOME  
INFORMĒ

Zosēnu pakalpojumu centrā pieņem:
* vadītājs Kristaps Dravants (pirmdienās, treš-
dienās no 9.00 līdz 12.00, tālr. 64129860, mob. tālr. 
26538154);
* sekretāre Zinaida Šoldre (katru 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 darbdienu 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 (pirm-
dienās, trešdienās, ceturtdienās no 9.00 līdz 14.00, 
tālr. 64129860, mob. tālr.28729039).

Uzziņas var saņemt: 
* Pētera pamatskolā, tālr. 64129869, mob. 64129832;
* Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā, 
tālr.64129840;
* pasta nodaļā Pērļupe, tālr. 64129841.

Vetārste Anna Mackeviča gaida zvanus 11.,12. un 
25., 26. aprīlī. Tālrunis -29409709

Sēru vēsts

Pateicība


