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   Nr. 4 (136) 2009. gada aprīlis Jaunpiebalgas novada domes izdevums

 Piebaldzēniem
18. aprīlī – visi uz Lielo talku!

Šajā numurā:
 * jaunākais novada domē
 * 18. aprīlis - talka
 * teātra skate pagājusi
 * vokālistu konkursā
 * raksta jaunieši
 * ziņas no skolām

Vasarsvētki
Vasarsvētkos jāiet baznīcā, tad esot svētība.
Vasarsvētkos meijas jāliek šķūnī zem siena, tad siens nepelē.
Vasarsvētkos baznīca izpušķota bērziņiem. Nocērt kādu zaru no tiem un noliek 

siena šķūnī, tad peles negrauzīs sienu.
Ja pirms Vasarsvētkiem, kamēr vēl bērzu sulas nav nestas baznīcā, peras pirtī ar 

jaunām peramajām slotām, tad dabū kašķi.
Vasarsvētku rītā agri jāiet uz upi, kas tek pret rītiem, mazgāties, lai nekad neaiz-

gulētos un nenāktu miegs.
Vasarsvētkos pārnes mājās bērzus, izpušķo istabas.
Ja pērkons dūc pirms Vasarsvētkiem, tad būs auglīga vasara.

Maijs
1. maijs 

LR Satversmes sapulces sasaukšanas 
diena; Darba svētki.

4. maijs 
Latvijas Republikas Neatkarības dekla-

rācijas pasludināšanas diena.
8. maijs 

Nacisma sagrāves un II pasaules kara 
upuru piemiņas diena.

10. maijs 
Mātes diena.

15. maijs 
Starptautiskā ģimenes diena.

31. maijs 
Vasarsvētki

1. maijs – Lapu diena
Sensenos laikos 1. maiju ļaudis turēja svētu kā Lapu dienu.
Lapu dienā lapiņām vajag būt vismaz tik lielām kā peļu austiņām, tad būs laba vasara.
Lapu dienā nedrīkst nevienam kokam kādu zariņu nolauzt, jo citādi koks asiņo.
Lapu dienā arvien tiek zirņi sēti un lopi pirmo reizi laisti ganībās.
Ja Lapu dienā mīlīgs laiks, būs labs rudens. 
Ja naktī pēc Lapu dienas līst, var cerēt uz bagātu gadu.
Pirmajā maijā jauks laiks – būs labs rudens.

Plaukst pūpoli – Lieldienu sveicienam!
Kur tu citur atradīsi tādu pavasari, kur tik rožainā gaismā kvēlo bērzi, 

veselas jaunu bērzu birzis, kamēr tie vēl pumpuroti, un nekur tie tā nesmaržo, 
kad saplaukst! 

Egila Johansona foto.
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REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē

2009. gada 16. marta novada domes sēdē
Nolēma:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības 

(ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 
2007. – 2013. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ar apvienotu projektu „Jaunpiebalgas kultūras nama rekonstrukcija”.

2. Apstiprināt par Jaunpiebalgas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Baibu 
Ābelnieci un par vietnieci Zinaidu Šoldri.

3. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Murdēni”, jo minē-
tais nekustamais īpašums nav nepieciešams novada funkciju pildīšanai.

4. Piešķirt z/s „Vecjēci”, piederošām ēku un būvju īpašumam zivju – vēžu audzē-
tava  jaunu nosaukumu “Lejas Ilzēni”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, Jaunpie-
balgas pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

Novada domes sēde notika Melnbāržos, Zosēnu pagastā. Deputāti iepazinās ar Pē-
tera pamatskolas darbu un apmeklēja gleznu galeriju.

 Deputāta mandātu nolika Zosēnu pagasta deputāte Dzintra Prūse, deputāta statusu 
ieguva Viesturs Upens.

Jau atkārtoti šogad, 18.aprīlī, visā Lat-
vijā tiks rīkota Lielā talka. Šajā dienā arī 
mums, Jaunpiebalgas novada iedzīvotā-
jiem, jāpiedalās, lai sakoptu vidi, kurā 
mēs dzīvojam. 

Jaunpiebaldzēni, zosēnieši! Ir atnācis 
pavasaris, nokusis sniegs, atklājot visus 
atkritumus, kuri mētājas ielu un trotuāru 
malās, zemes īpašnieku zemes gabalos, 
daudzdzīvokļu māju pagalmos un ap tām.

Lūgums visiem Jaunpiebalgas novada 
iedzīvotājiem iesaistīties pagastu labie-
kārtošanas darbos un piedalīties lielajā 
sakopšanas talkā!

Daudzdzīvokļu mājām ir piesaistītas 
konkrētas zemes platības, kuras dzīvokļu 
īpašniekiem ir kopīgi jāsakopj. Daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekotājiem nepie-
ciešams organizēt dzīvokļu īpašniekus, 
lai viņi piedalītos sakopšanas talkā. 

Iestāžu, uzņēmumu vadītājiem lūgums 
sakopt teritorijas, kuras piekļaujas jūsu 
uzņēmumam, kā arī ielu malas, kas ved 
uz tiem.

UZ LIELO TALKU !
Ēku, būvju un zemes gabalu īpašnie-

kiem, nomniekiem nepieciešams sakopt 
savus īpašumus, iznomātās platības, se-
višķu vērību pievēršot tām zemes platī-
bām, kuras robežojas ar Jaunpiebalgas 
novada ielām, ceļiem un trotuāriem.

Garāžu kooperatīva biedriem lūgums 
sakopt zemes teritoriju starp garāžām un 
trotuāru.

Lai veiksmīgi realizētu atkritumu sa-
vākšanu, 18.aprīlī tiks izveidotas atkritu-
mu novietošanas vietas Rūpniecības ielā 
1 (pie atkritumu konteineriem),Gaujas 
ielā 4 (pie vecajām slimnīcas garāžām) 
un Zosēnu pagasta Jūrniekos (laukums 
pie pakalpojumu centra).

Savācot atkritumus, vajadzētu tos ie-
vietot maisos vai kā citādi iepakot, lai 
vējš nevarētu tos aizpūst pa gaisu.

Plašāka informācija un priekšliku-
mi par LIELĀS TALKAS norisi Jaun-
piebalgas novada komunālajā die-
nestā – Jaunpiebalgā (tālr. 64162104, 
mob. 29182807).

J.Smilgins, 
Komunālā dienesta vadītājs

Ja klāt aprīlis, tas nozīmē, ka marts ir 
garām, pavasaris sācies, un cik tad vairs 
ilgi līdz skolu eksāmeniem un jaunās 
novada pašvaldības vēlēšanām?! 

Gribas pavasara silto saulīti, bet no 
otras puses – labāk nē, jo tad skolas-
bērni solos nav noturami un mācīties 
negribas vairs nevienam, pat potenciā-
lajiem absolventiem. Pavasara dullums 
skar visus, arī mani, tāpēc nemaz ne-
spēju izsekot līdzi  notikumiem valstī 
un novadā, jo viss vēl straujāk plūst 
un mainās... Ja pat valsts augšējos slā-
ņos nav vienota viedokļa par Latvijas 
attīstību, ja pat tur jūtamas šaubas un 
skepse par iesākto reformu veiksmīgu 
pabeigšanu, ja pat tur notiek blēdīšanās 
un mānīšanās, ko lai domā un kā lai rī-
kojas vienkāršais Latvijas iedzīvotājs? 

Vērtējot un analizējot notiekošo 
savā – Jaunpiebalgas novadā –, mani 
iepriecē, ka mēs vēl turamies un nedo-
mājam padoties nekādām ekonomiska-
jām krīzēm. Tas vairo manu ticību un 
cerību Latvijai kā sakārtotai, tiesiskai 
un cilvēciskai valstij. Novadā veidojas 
cilvēku kopas, kam ir vienotas intere-
ses, savas domas par Jaunpiebalgas un 
Zosēnu attīstību un novada pārvaldi. 
Prieks, ka kopīgu valodu spēj atrast 
gan zemnieki, mediķi, uzņēmēji, strād-
nieki, skolotāji un pat vienmēr tik ak-
tīvie pensionāri. Ieskatoties nākamajos 
Latvijas pašpārvaldes attīstības plānos, 
secinām, ka Jaunpiebalgas novads ir lī-
dzās tādiem novadiem mūsu apriņķī kā 
Gulbenes, Vecpiebalgas, Raunas... Tā-
tad viss ir mūsu pašu rokās, cienījamie 
novadnieki! Ja valstī iestājusies dziļa 
ekonomiskā, sociālā, kultūras un izglī-
tības krīze, tad no pašiem atkarīgs, lai 
mums neiestātos dziļa savstarpējo at-
tiecību krīze, jo no mūsu pašu darbības 
un bezdarbības izriet, cik smagi mēs šo 
laiku izjūtam uz savas ādas. Ja spēsim 
ievēlēt gudru, aktīvu un strādīgu nova-
da domi, kas nākamajos četros gados 
spēs nopietni izstrādāt un aizstāvēt 
mūsu novada pašpārvaldes optimālāko 
variantu, tad viss būs labi. Tikai tā ir bi-
jis un būs iespējams tikt pie nopietnām 
ES investīcijām, kuras palīdzēs attīstīt 
uzņēmējdarbību, pabeigt novada infra-
struktūras un komunālās saimniecības 
sakārtošanu, izvērst nopietnu tūrisma 
programmu. Jo spēcīgāka un nopietnā-
ka uzņēmējdarbība būs Jaunpiebalgā 
un Zosēnos, jo lielāka būs iespēja no-
vada varai palīdzēt trūcīgajiem un maz 
aizsargātajiem iedzīvotājiem. 

Ieklausīsimies katrs savā sirdsbalsī 
un veidosim visi kopā mūsu novadiņu 
par vēl dinamiskāku, sakoptāku, atvēr-
tāku vidi mums visiem!

Zane Althabere
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Tā kā šoreiz man jautājumi tika ie-
sniegti iepriekš, iepazīstoties ar tiem, 
secināju – ir gan reālas vajadzības, gan 
priekšlikumi šodienas problēmu risinā-
šanai. Tomēr šodienas situācija liek aiz-
mirst optimistiskas nākotnes prognozes, 
jo tuvākā gada līdz trīs gadu laikā mums 
būs jāatsakās un jāaizmirst pat daudzas 
tās lietas, pie kurām bijām pieraduši, 
daudz kas būs atkarīgs no mums pašiem, 
ko spēsim kopā padarīt, cik savstarpēji 
saprotoši un izpalīdzīgi būsim. Atkārto-
šos..., bet vēlreiz gribu uzsvērt – krīze 
vēl tikai sākas! Cik dziļa un kādas būs 
sekas, pat valsts līderi vēl nezina...

Runājot par mūsu novadu, jāsaka, ka 
mēs jau esam samazinājuši šī gada bu-
džetu par 25% pret 2008.gadu. Tas ir uz 
šodienu, un mums ir izdevies sabalansēt 
budžetu, lai  pakļautās institūcijas, iestā-
des, skolas, kā arī ceļu apsaimniekošana, 
siltumpiegāde utt. darbotos netraucēti. 
Viss vēl notiek, strādājam, kā ierasts. 
Bet, ja šodien zinām, ka pirmā ceturkšņa 
valsts budžeta deficīts ir apmēram mīnus 
160 miljoni latu, ja valsts nesaņem nāka-
mo Valūtas fonda maksājumu (protams, 
nav jau prātīgi šo naudu noēst budžeta 
tēriņos neražojošajā daļā), ja netiek sa-
mazināta budžeta izdevumu daļa un mil-
zīgā birokrātiskā pārvaldes sistēma, tad 
Valsts kasē nebūs naudas ko izmaksāt 
algām no budžeta finansētajās nozarēs. 
Negribu satraukt, bet pašvaldības izde-
vumus vēl par 10 - 20% nāksies sama-
zināt jūnijā vai jūlijā. Nāksies samazi-
nāt algas, telpu uzturēšanas izdevumus, 
stipri ekonomēt elektrību, papīru utt. Arī 
avīzīte droši vien vairs nevarēs iznākt uz 
20 vai padsmit lapaspusēm, bet varēsim 
drukāt tikai pirmās nepieciešamības zi-
ņas uz A3 formāta lapas... Skarba reali-
tāte, bet ko darīt!? Ko vainot? Valdību? 
Saeimu?

 Nav darba, nav ienākumu. Arī mūsu 
novadā ir dzīvokļi, kuriem komunālo 
maksājumu parāds pārsniedz pustūksto-
ti un pat tūkstoti. Katrs gadījums ir in-
dividuāls, bet arī attieksme pret savām 
saistībām parādniekiem ir dažāda. Ja 
pašvaldībai trūks apgrozāmo līdzekļu un 
pieaugs parādu apjoms, tad kā sāksim 
nākamo apkures sezonu?! Jā, problēmu 
ir un būs daudz.

1. Vai ir cerība, ka vienu reizi nedēļā 
varētu būt kāda satiksme no Zosēniem 
uz Jaunpiebalgu? Varbūt var novada 

Jautājam pašvaldībai

transports izlīdzēt? Tas nav bieži, bet 
tomēr?

– Skolas laikā mums satiksme ar Zo-
sēniem labi nodrošināta abos virzienos. 
Esmu iesniedzis pieteikumu CATAi 
un rajona padomei par reisu vienu die-
nu nedēļā vasaras sezonā no Zosēniem 
(Melnbāržiem) uz Jaunpiebalgu un atpa-
kaļ. Ļoti ceru, ka pasažieru pārvadājumu 
komisijā mums izdosies šo jautājumu at-
risināt. Precīzāk zināsim maijā, tad, pro-
tams, tas tiks publicēts arī avīzē.

Zosēnu iedzīvotāji jau zina, ka ar 
pagasta mašīnu tika vietējiem iedzī-
votājiem risinātas dažādas sadzīviskas 
problēmas. Arī šodien tas paliek spēkā, 
protams, stingri izvērtējot, kam un kad šī 
palīdzība ir tiešām nepieciešama. Par to 
atbild un vislabāk prot izvērtēt pakalpo-
jumu centra vadītājs un mans vietnieks 
Kristaps Dravants un sekretāre Zinaida 
Šoldre.

 2. Par sporta zāles trūkumiem būv-
niecībā vai apsaimniekošanā... Kā tas 
tiks sakārtots?

– Tas velns nav tik melns, kā to mālē. 
Speciālisti ir pārbaudījuši sporta zāli, ir 
sastādīts akts. Plaisiņas, kas radušās da-
biskās būvju sēšanās rezultātā, nevienu 
neapdraud. Grunts bija pietiekoši sarež-
ģīta, ēka liela un sastāv no vairākiem ap-
jomiem, visām būvēm pirmajos 2-3 ga-
dos ir vērojama sēšanās. Kas ir būtiski? 
Tās ir sniega barjeras, kas ir notrūkušas. 
Pirmām kārtām, tas notika tāpēc, ka kat-
ram jumtam ir paredzēta sava slodze. Un 
arī sniega barjeras ir paredzētas noteiktai 
slodzei. Pie noteikta sniega daudzuma uz 
jumta plakanie jumti ir jātīra, un tā dara 
ne tikai visā Eiropā, bet arī Latvijā. Jā, 
varētu paredzēt sniega barjeru, kas notu-
rētu ne tikai šo normatīvo slodzi – 120 
kg uz kvadrātmetru, varbūt noturētu pus-
tonnu, bet tad varbūt neizturēs un ielū-
zīs pats jumts. Tāpēc tieši ir vajadzīga 
šī sniega tīrīšana no jumta, un tas jau ir 
apsaimniekošanas jautājums. Domāju, 
ka šādu problēmu turpmāk vairs nebūs. 
Ko te detaļās runāt,- kādas troses, kādi 
cilvēki jāapmāca un kā tas jādara... Fak-
tiski tas ir tā,- ka ar speciālām plastmasas 
lāpstām, kurām nav metāla detaļu, no-
šķipelē daļu sniega nost. Jāpiezīmē, ka 
šoziem bija ļoti īpatnēji sniega apstākļi, 
kad sniegs regulāri salija ar lietu. Tāpēc 
ir ne tikai norautas sniega barjeras mums 
un arī citur Latvijā, bet pat zem sniega 

sabrukušas  ēkas un vēl citas likstas. 
Katrā ziņā celtniecības firma, kaut arī 
garantijas laiks ir beidzies, ir apņēmusies 
šovasar šos bojājumus novērst. 

3. Vai ir skaidrība par skolēnu dar-
bu vasarā?

– Diemžēl šogad skolēnu darbu vasa-
rā nevarēsim atbalstīt, tāpēc ka līdzekļi 
nodarbinātības pasākumos ir ierobežoti 
un pamatā tiks novirzīti pieaugušo dar-
ba apmaksai. Bezdarbnieku skaits ir ļoti 
strauji pieaudzis (šodien ir jau 90 reģis-
trēto bezdarbnieku), arī sociālā situācija 
ģimenēs ar zemiem ienākumiem ir ļoti 
kritiska, tāpēc, pirmām kārtām, mēs šos 
budžeta līdzekļus virzīsim tiem, kam 
pienākas GMI un citiem pieaugušo no-
darbinātības pasākumiem.

Vēl varētu būt atsevišķs lēmums par 
skolēniem, kuri vasarā patstāvīgi un ļoti 
aktīvi strādātu pie skolas sakopšanas 
darbiem. Tad uz skolas ierosinājuma pa-
mata tiktu risināts jautājums par brīvpus-
dienu piešķiršanu šiem bērniem.  

4. Vai zināms, kas notiks ar Jāņa-
skolas muzeju?

– Muzeju apvienību, kurā ietilpst arī 
Emīla Dārziņa muzejs Jāņaskola, Kultū-
ras ministrija vēlas reorganizēt un nodot 
E.Dārziņa muzeju Vecpiebalgas pagasta 
muzeju apvienībai “Orisāre” . Esmu  ru-
nājis ar Kultūras ministrijas ierēdņiem, 
kā arī mums ir  sarakste par šo tēmu. 
6.aprīļa domes sēdē pieņēmām lēmumu, 
ka mēs izsakām savu priekšlikumu Kul-
tūras ministrijai – Em. Dārziņa muzeju 
Jāņaskola kopā ar valsts finansējumu 
nodot Jaunpiebalgas novada domei. Pēc 
tam Jaunpiebalgas novada dome kopā 
ar Vecpiebalgas novada domi var veidot 
kopīgu Piebalgas muzeju apvienību, kas 
būtu gan katra novada interesēs, gan ko-
pīgi Piebalgas interesēs. Tuvākajās die-
nās nosūtīsim ministrijai, un tad redzēs, 
kāda būs tās reakcija uz šo piedāvājumu. 
Uzskatām, ka komponista Emīla Dār-
ziņa vārds  Jaunpiebalgai ir pietiekoši 
svarīgs. Tālākā gaitā būtu jāiet tas ceļš, 
lai mūsu novadpētniecības muzejs tiktu 
akreditēts kā vietējās nozīmes muzejs. 
Tad ar vecpiebaldzēniem veidotos tāda 
kā muzeju ķēde, kurā piesaistītu vēl ci-
tus  objektus, un tas jau varētu būt viens 
no reāliem tūristu maršrutiem Piebalgā 
ar visu infrastruktūru. 

5. Kad slēdz līgumus par ceļu ap-
saimniekošanu jaunai sezonai? Vai 
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domātas kādas izmaiņas? Bija sma-
gi ziemas apstākļi un centās tīrīt, bet 
piedzīvojām arī gadījumus, kad pašā 
novada teritorijā bija gan ļoti slidenas 
ielas, gan risas, ka izmanīties sarežģīti. 
Vai tomēr saimnieka acij nav jābūt re-
dzīgākai? Paldies, bija arī nokaisīti un 
tīrīti trotuāri, bet tas jau ir jādara...

– Arvien mēs varam vēlēties labāk, bet 
šogad vasaras sezonā mums būs jāsatau-
pa arī līdzekļi, lai būtu nākamajā ziemā. 
Par ceļu apsaimniekošanu vasaras sezo-
nā pašreiz ir iepirkums – cenu aptauja 
– par ceļu greiderēšanas darbiem. Kādi 
pretendenti būs, nemāku teikt, ap 14.ap-
rīli zināsim, ko iepirkuma komisija būs 
izvēlējusies. 

6. Par atkritumiem un kopšanu pa-
vasarī, par 18. aprīļa talku, kur un kā 
cilvēki var pieteikties?

– 18. aprīlī – Vislatvijas sakopšanas 
talkā – arī aicināti piedalīties visi mūsu 
novada iedzīvotāji. Komunālais dienests 
gādās par maisiem un to savākšanu. 
(Sīkāka informācija rakstā „Uz Lielo 
talku”!”). Šī akcija domāta, lai savāktu 
visus atkritumus, kas atkal uzradušies no 
jauna. 

7. Kā plānots  šogad sociālais bu-
džets novadā, jo, zināms, ka valstī būs 
stipri sarežģīti?

– Sociālais budžets pašreiz ir saplā-
nots atbilstoši situācijai uz gada sākumu. 
Pieņemu, ka nepieciešamības gadījumā 
novada budžets tiks grozīts par labu so-
ciālajam budžetam. Tas, kurās nozarēs 
varēs paņemt nost vai pārdalīt, vēl nav 
zināms, bet skaidrs – sociālā sfēra ir pir-
mā prioritāte. Novadā ir apstiprināts vie-
nots, jauns sociālās aprūpes nolikums. 
Tā izstrādāšana nebija viegla, sociālajai 
komitejai gāja grūti, bet prasības ir vie-
nādas visai novada teritorijai. Pamatā 
prioritārie ir valsts noteiktie pabalsti, tad 
tālāk pārējie. 

8. Cik cilvēki novadā ir bez darba, 
kuri gribētu strādāt, jo ir jau tādi cil-
vēki, kuri visu mūžu strādā gadījuma 
darbus un nodokļus nemaksā, vēl le-
pojas ar to, ka nav valstij nevienu latu 
samaksājuši. Nauda tiek pārlikta no 
kabatas kabatā. Vai zināms arī, cik 
cilvēki no Jaunpiebalgas strādā ārze-
mēs? Vai ir zināms, ka tuvākajā nā-
kotnē varētu attīstīties kāds jauns ra-
žošanas veids, kāds individuālā darba 
pakalpojums vai cita uzņēmējdarbī-
bas forma, kurā cilvēki rastu darbu?

– Tuvākajā laikā bezdarbnieku skaits 
arī mūsu novadā varētu palielināties. 

Cilvēki ir diezgan aktīvi un piesakās da-
žādiem darbiem pagastā – malkas sagā-
dē un sagatavošanā, arī labiekārtošanas 
darbos un ceļu sakārtošanā. Ceru, ka arī 
starp šiem cilvēkiem atradīsies tādi, kas 
prastu un vēlētos strādāt pie kapsētas 
mūra restaurācijas un saņemtu par to zi-
nāmu pabalstu.

Par ražošanu šodien ir ko grūti teikt. 
Pirmām kārtām, tas ir atkarīgs no cilvē-
kiem, - kur viņi spēj ieraudzīt vēl kādu 
nišu pakalpojumam, kas būtu vajadzīgs 
citiem. Jā, nezinām, kā tad būs ar to lielo 
ekonomiku, - cik ātri tā sarosīsies un kā-
das no tās būs atskaņas...

Likumdošanā nav tādu normu, kad, 
izbraucot strādāt uz ārzemēm, būtu jāre-
ģistrējas pašvaldībā, tāpēc, cik no mūsē-
jiem strādā citur aiz robežām, varam vēr-
tēt tikai orientējoši. Domāju, ka šodien 
fakti liecina, ka ir mazāk, nekā bija.

9. Vai plānots kapsētai apkārt turpi-
nāt žoga veidošanu? Tikai par ziedo-
jumiem vai arī no novada līdzekļiem?

– Šogad plānojam pabeigt iekšējā mūra 
sakārtošanu iespēju robežās. Jāatzīmē, 
ka lielākā daļa darbu iepriekšējā gadā 
tika veikti par Jaunpiebalgas pagasta 
līdzekļiem. Ziedojumi bija tikai neliels 
apjoms, bet, protams, mēs joprojām gai-
dām to cilvēku atbalstu, kuri saprot un 
ir gatavi palīdzēt mums visiem nozīmīgā 
objekta sakopšanā.

10. Kas piena tirgotājiem jādara, lai 
Jaunpiebalgas tirgū varētu tirgoties ar 
pienu un citiem lauksaimniecības pro-
duktiem – sviestu, biezpienu, gaļu?

– Lai tirgotos ar pienu Jaunpiebalgas 
tirgū, vispirms jābūt tiešās tirdzniecības 
piena kvotai, jāpiereģistrējas PVD (to 
izdarīt ir vienkārši, speciāli sagatavotu 
iesnieguma veidlapu, kuru jums palīdzēs 
sameklēt tuvākais lauksaimniecības kon-
sultants, pa pastu jānosūta PVD. Pēc tam 
PVD inspektors izbrauc pārbaudīt aps-
tākļus uz vietas saimniecībā):

1) ja realizē svaigpienu, jāievēro higi-
ēnas prasības svaigpiena apritei nelielos 
daudzumos (M.K. not.nr.875/2007);   

2) ja vēlas pārdot piena produktus 
(sieru, biezpienu, sviestu u.c.), jāreģis-
trējas kā mājražotājam, un tad jau attie-
cas stingrākas PVD prasības (ES regula 
nr.852/2004.)

Jāievēro specifiskas prasības mājražo-
šanas uzņēmumam – izejvielu atbilstība, 
uzglabāšanas ilgums un temperatūra, teh-
noloģiskais process, gatavās produkcijas 
uzglabāšana, nekaitīguma uzraudzība.

Lai realizētu tirgū gaļu, dzīvniekam jā-

būt kautam atzītā kautuvē, jāievēro izej-
vielu uzglabāšanas higiēna un jāpievērš 
uzmanība attiecīgas temperatūras nodro-
šināšanai.  

Savukārt VID prasīs, lai tirgotājam 
būtu uzņēmuma reģistrācijas apliecība, 
pārdošanā esošo produktu pavadzīme, 
jābūt līdzi ieņēmumu uzskaites reģis-
tram, un pēc pircēja pieprasījuma jāiz-
sniedz kvīts.

Sīkāku informāciju var saņemt pie 
lauksaimniecības konsultantiem.       

Laimi Šāvēju uzklausīja
 Zane Althabere

P.S.Jaunpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs – Tiekos 
ar jums, lasītāji, mūsu avīzītes jubilejas 
numurā, jo kopš pirmā „Avīzes 
Piebaldzēniem” numura iznākšanas 
pagājuši tieši 12 gadi. Tāpēc vēlos visu 
lasītāju vārdā sveikt mūsu redaktores 
Zani Althaberi un Vēsmu Johansoni 
šajā jubilejā un pateikties par ieguldīto 
darbu  12 gados un 136 avīzes numuros.
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25. martā apritēja 60 gadi, kopš notika skaita ziņā lielākā, 
masveidīgākā deportācija, kurā cieta mums neiedomājami lie-
la daļa latviešu tautas. Aptuveni 13 504 ģimenes, kuru vidū 
liela daļa bija bērni vecumā līdz 16 gadiem, kā arī sirmgalvji, 
vecāki par 80 gadiem. Latvijas stacijās cilvēku izvešanai  bija 
sagatavoti 1974 vagoni, mobilizētas 3316 smagās automašī-
nas, un vietās, kur automašīnas nespēja piekļūt, šo darbu veica 
ar zirgu pajūgiem ragavās. Jaunpiebalgā 1945.gada 25.marta 
upuru ceļš uz Sibīriju sākās naktī vai agrā rītā, kad pagalmos 
iebrauca zirgu pajūgi, kurus pavadīja bruņoti zaldāti. Cilvēki 
tika aizvesti, sadzīti lopu vagonos un ar vilcienu necilvēciskos 
apstākļos, bez ēdiena un dzeramā ūdens, aukstumā sākās moku 
ceļš uz Sibīriju. 

Uz tematisku pasākumu, kurā mēs godinājām komunistiskā 
genocīdā cietušo cilvēku piemiņu, atcerējāmies tos, kuri pali-
ka dzīvi ziemeļu tundrās, Sibīrijas plašumos, tika aicināti  tie 
Jaunpiebalgas novada ļaudis, kuri to piedzīvoja un pārdzīvoja. 
Tie, kuri toreiz tik ļoti skuma un ilgojās pēc draugiem, radiem, 
mājām, savas zemes, savas Latvijas. Dvēseles asiņoja, bet 
mainīt diemžēl nevarēja neko. Bija jādzīvo tālāk ar salauztām 
sirdīm. Tās rētas, kas tika cirstas 1949.gada 25.martā, nav iz-
dziedināmas. 

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs 
savā uzrunā dziļā cieņā vērsās pie sava novada ļaudīm, kuri 
bija ieradušies uz pasākumu, lai pieminētu un atcerētos par 

tā laika netaisno rīcību pret viņiem. Aicināja ar klusuma brī-
di pieminēt tos, kuru dzīves ceļi aprāvās svešumā. Pasākumu 
apmeklēja arī Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases skolēni , 
par ko priekšsēdētājs bija gandarīts un aicināja ikvienu vairāk 
stāstīt par mūsu senču pārdzīvoto nākamajām paaudzēm, lai 
nepieļautu to aizmirst un nezināt arī turpmāk.

Nelielu ieskatu par tā laika traģiskajiem  notikumiem mums 
sniedza Anita Auziņa , kas bija apkopojusi faktus un liecības  
par mūsu pašu novada izsūtītajiem ļaudīm.  

Pasākumā īpaši mīļu un sirsnīgu veltījuma koncertu sniedza 
Sanita un Didzis Eglīši no Alūksnes. Tas sirdis darīja gaišākas 
un smagās atmiņas mazliet vieglākas.

Pie kūpošas tējas tases un pīrādziņiem raisījās tā laika atmi-
ņas.    

Pasākuma noslēgumā tika nolikti ziedi Piebalgas stacijā pie 
piemiņas akmens un piemiņas vietā Abrupē.

Mēs katrs esam savas zemes saimnieks, kuram vienīgā vie-
ta, lai dzīvotu un attīstītos, ir sava zeme, ko sauc par Latviju. 
Gadu gadiem, neraugoties uz to, ka esam bijuši dažādu ieka-
rotāju kalpi, mēs tomēr savu zemi sakopjam un lolojam, lai tā 
kļūtu vēl krāšņāka un ziedošāka.

Paldies visiem, kas atrada laiku, lai pabūtu kopā ar mums, un 
visiem tiem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā! 

Elga Vovere, kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

„..pat melns brīdis var cilvēkam iemācīt baltu.. “ 
/K.Skujenieks/

Tēlnieks un gleznotājs Jānis Strupulis 1973. gadā beidzis 
Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu. Piedalījies 
izstādēs daudzās pasaules valstīs. Liela daudzpusība raksturo 
mākslinieka daiļradi.Bez zināšanām mākslā, literatūrā, mūzi-
kā, medicīnā, astronomijā nebūtu iespējami darbi – atseviš-
ķas medaļas vai medaļu sērijas. Interesantas tikšanās bijušas 
Zosēnos, bet šoreiz vairāk par to, kas ieinteresējis pievērsties 
mākslai – par dzimtajām vietām Piebalgas pusē. 

Šajā gadā jūs atzīmējāt nozīmīgu dzīves gadskārtu.  Ko 
savā dzīvē vērtējat kā ieguvumu un veiksmi?

– Šī apaļā jubileja mani pašu nu nekādi neietekmē, nejūtu
nekādu atšķirību. Tikai kalendārā tā redzama...  Lai gan Aus-

trumu tautām tā ir ļoti būtiska – ir nomainījušies pieci 12 gadu 
cikli, un atkal ir tā pati horoskopa zīme, kas bija piedzimšanas 
dienā. Korejā svinot tikai pašu pirmo un 60. dzimšanas dienu. 
Bet reālas pārmaiņas domāšanā un uztverē un daudzu vērtību 
pārvērtēšana notika, tā sauktajā, Kristus vecumā – 33 gados.
Kas ir un kas nav svarīgs. Tas laikam bija kāda jauna attīstības 
posma sākums. ( Ar interesi gaidu nākamo). Un tiešām – ir 
ziņas par Kristus bērnību, tad ne vārda par jaunību, tad spilgta 
atgriešanās 33 gadu vecumā un visu Jaunajā derībā minēto no-
tikumu sablīvējums īsā laikā līdz pat krustā sišanai.

Jūsu dzīves sākumposms ir saistīts ar Cēsu rajonu, ar 
Zosēniem. Pastāstiet par šo laiku! Kuri spilgtākie bērnības 
iespaidi? 

– Esmu dzimis Vecpiebalgā, bet apzinos sevi no 4 gadu ve-
cuma Zosena pagastā (nevis Zosēnu, kā ierēdņi “uzlaboja” šo 
seno vietvārdu, ar zosīm te sakara nekāda). Zosēnu 8-gadīgā 
skola (tā padomju laikos sauca Pēterskolu) ir mana pirmā sko-
la, to absolvēju 1964.gadā. Šīs atmiņas ir visgaišākās, vislai-

Ne tikai Latvijas apgrozības un jubilejas monētu autors…
mīgākās, visinteresantākās – bērns atklāj un iepazīst Pasauli, 
šo Dieva brīnumu. Jāpiekrīt Rainim par bērnību: “Sasmēlies es 
esmu Saules, pietiks man(i)m visam mūžam”.

Mani vecāki, skolotāji, iepazinās Drustu skolā, iemīlējās un 
apprecējās. Tēvu pārcēla uz Vecpiebalgas vidusskolu par di-
rektoru, es piedzimu tautā mīlētā ārsta Gediņa aprūpēts, bet 
pēc 2 mēnešiem sākās deportācijas... Māte stāstīja, ka cilvēki 
naktīs modās no mašīnas trokšņa un klausījās, vai tā apstāsies 
vai brauks tālāk. Mūs neizsūtīja, bet mātei aizliedza strādāt par 
skolotāju kā “nepiemērotai padomju skolai”. Par viņas godīgu-
mu un taisnīgumu. Tēvu pārcēla uz pašu mazāko un nomaļāko 
Cēsu apriņķa skoliņu – Zosēnu skolu. Tur viņš nostrādāja līdz 
pat pensijai.

Pēterskolas bijušajiem klasesbiedriem  ir ļoti draudzīgas 
attiecības arī pēc daudziem gadiem. Kas  skolā bija tas no-
zīmīgais, tas pievilkšanas spēks?

– Pirmā skolas diena 1.klasē. Šī klasīte atradās uz skatuves, 
ienākot bija jākāpj vairāki pakāpieni. Siena uz zāles pusi bija 
izņemama un plāna, skaidri varēja dzirdēt citas klases fizkultū-
ras vai dziedāšanas nodarbības zālē. Tā teikt -– paralēlā dzīve. 
Plašāka stāsta vērts būtu apraksts par tintnīcām un spalvaskā-
tiem, un notikumiem ar tiem.

Mani sasēdināja vienā solā ar Uldi, mana mamma Latvijas 
laikā (tā tautā toreiz teica) bija mācījusies šajā skolā kopā ar 
Ulda tēvu un Almas mammu, vēl bija  Aina, Ženija, Gunārs 
un Juris, visi kopā arī beidzām skolu. Citi skolēni mainījās, 
nāca un gāja. Almu, Ainu, Gunāru un Juri satiku absolventu 
salidojumā pirms dažiem gadiem. Bet par skolotājiem gan būtu 
garš stāsts. Tie bija ļoti labi katrs savā priekšmetā, katrs īpaša 
personība ar raibiem dzīvesstāstiem. Laikam jau tāpēc nonāku-
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ši šajā tālajā skoliņā. Ar pamatskolas “bagāžu” it viegli veicās 
gan vidusskolā, gan Mākslas akadēmijā.

Jūsu darba nozīmīgākā daļa saistās ar monētu veidoša-
nu. Vai šī izvēle ir nejauša vai likumsakarīga?

– Mans darbs Latvijas monētu veidošanā laikam būs “nejau-
ša” likumsakarība. Ja pirms tam nebūtu 16 gadus čakli veidojis 
medaļas (vairākus simtus), tad diez kā būtu ar santīmu un latu 
ģipša modeļu veidošanu 1991.gadā. Bet medaļas sākumā man 
likās tikai kā pagaidu nodarbošanās, jo nebija ne darbnīcas, ne 
dzīvokļa, pat ne pieraksta (pēdējā vārda jēga mūsdienās ilgi 
jāskaidro). Tā laikam būs bijusi nevis izvēle, bet drīzāk likte-
nis. Un mākslas darba izmērs jau nav noteicošais, būtiska ir tā 
mākslinieciskā vērtība.

Ar vienu jūsu darba veidu ( konkrēti – esat veidojis monē-
tu izskatu) mēs saskaramies ikdienā. Kā top šādi projekti?

– Metālnaudas jeb monētas izgatavošana ir kolektīvs darbs. 
Grafiķis monētu projektē uz papīra, tēlnieks veido tēlniecisku 
plastisko modeli, kas ir vairākas reizes lielāks par pašu monē-
tu. Naudas kaltuvē ar reducēšanas mašīnu (pantogrāfu) šo mo-
deli precīzi samazina līdz monētas izmēram, mašīna to gravē 
tēraudā.  Tā jau ir kā monēta, tikai tēraudā, un to sauc par pat-
ricu (tēva forma). Patricu iespiežot atlaidinātā, mīkstā tēraudā, 
iegūst matricu (mātes formu), ko atkal rūda. Starp divām mat-
ricām (monētas divas puses) ievieto monētas sagatavi – vaja-
dzīgā metāla ripiņu un, presējot ar lielu spēku, iegūst monētu. 
Izgatavo daudzas matricas, jo tās dilst, kaļot monētas. Tātad 
tēlnieka veidotais monētas modelis ir vienīgais oriģināls, katra 
monēta pēc būtības ir samazinēta šā modeļa kopija.

Monētas averss ir monētas priekšpuse (ģerboņa puse), mo-
nētas reverss ir tās mugurpuse (lasis, govs u.c.).

Jūsu darbi ir skatāmi arī Jaunpiebalgas novadā Zosēnu 
pagastā. Tie ir Ķenča un Pāvula attēli, Zosēnu pagasta ģer-
boņa un karoga izskats, piemiņas zīme pie Skrāģu kroga. 
Nenoliedzami virzību tam deva Piebalgas novada kultūras 
svētki 1999. gada augustā. Arī šajā vasarā notiks Piebalgas 

novada kultūras svētki gan Zosēnu, gan Jaunpiebalgas pa-
gastā, bet pirmoreiz – Jaunpiebalgas novadā. Vai te būtu 
kāda ideja vai ierosme?

 – 1999.gadā izgatavoju Ķenča un Pāvula bronzas portretus, 
šie reljefi ir iestiprināti divos laukakmeņos un novietoti pie abu 
mājām, kur „Mērnieku laiku” varoņu prototipi tiešām ir dzī-
vojuši. Viņus aprakstījis un brāļiem Kaudzītēm “piespēlējis” 
skolotājs un sabiedriskais darbinieks Pēteris Ceriņš, kurš arī 
ir viens no Pietuka Krustiņa prototipiem. Skola tautā saukta 
skolotāja vārdā par Pēterskolu, vēlāk tas kļūst par oficiālo no-
saukumu. Piemiņas zīmju uzstādīšana bija viena no daudzajām 
pagasta vadītāja Roberta Ruķa idejām.

Cita viņa ideja bija Zosena pagasta ģerbonis un karogs. Ma-
nas pirmās ģerboņa idejas bija upes pērlene (Pērļupe zviedru 
laikos bijusi ar tām bagāta) un vēlāk – Ķencis. Pie Zinātņu 
akadēmijas valodniekiem noskaidroju šā vārda vairākas no-
zīmes, kas izrādījās ne visai cildenas, tāpēc pagasts Ķenci 
neakceptēja. Man tika atsūtīti arī Pēterskolas bērnu zīmējumi 
ar ģerboņiem. Studējot pagasta senvēsturi, atradām vislabā-
ko ideju – teiku par zelta iemauktiem Māras (vai Svētezera) 
dzelmē. Zelta iemauktus kopā ar sudraba zirga galvu Zosena 
pagasta ģerbonī izstrādāja Laimonis Šēnbergs, viņš radījis arī 
oriģinālo Jaunpiebalgas pagasta ģerboni.

Pagasta ģerboni 2004.gadā veidoju Pēterskolas zvana bron-
zas rokturī, kā arī sudraba medaļā, kuru 2005.gada 23.jūnijā 
līgo vakarā Skrāģu estrādē pasniedza prezidentei Vairai Vīķei-
Freibergai, ievēlot viņu par pagasta Goda cilvēku.

Savam dzimtajam Vecpiebalgas pagastam izgatavoju un dā-
vāju ģerboni un karogu ar vērpjamā ratiņa ratu, arī Inešu pa-
gasts man pasūtīja savu ģerboni ar vēsturisko akmens sargtorni 
pie novada dienvidu robežas.

Piebalgas ievērojamo kultūras darbinieku un notikumu pie-
miņas iemūžināšanā vēl ir daudz darāmā, idejas arī ir, bet tēl-
niecība paliekošā materiālā ir darbietilpīga un dārga.

         Jautājumus Jānim Strupulim uzdeva Ilze Ruķe

Mākslinieka Jāņa Strupuļa medaļu izstāde Piebalgas no-
vada Mākslas darbu krātuvē 
Zosēnu pagasta Pēterskolas 
telpās. Pirms desmit gadiem 
Pēterskolā notika izstāde, ku-
ras atklāšanā pulcējās daudzi 
mākslinieka talanta cienītāji. 
Izstādes apmeklētājiem to-
reiz bija iespēja vienkopus 
redzēt plašu Jāņa Strupuļa 
medaļu, gleznu izstādi, kā 
arī redzēt monētu maketus 
un dzirdēt jauko, draudzīgo 
autora stāstījumu. Īpaša gru-
pa bija cilvēki, kuri ar Jāni 
Strupuli kopā mācījušies un 
kurus saista skolas gadu at-
miņas, jo mākslinieks mācījies Pēterskolā (vecajā Pēterskolā). 
Draudzība saglabājusies ar bijušajiem klasesbiedriem cauri 
gadu ritējumam. 

Mākslinieks Jānis Strupulis rosinājis visdažādākajām aktivi-
tātēm dzimtā novada ļaudis. Vai esat ievērojuši Ķenča un Pā-
vula bareljefus akmenī pie mājām, kurās dzīvojuši brāļu Kau-
dzīšu romāna „Mērnieku laiki” prototipi? Tas ir Jāņa Strupuļa 
roku darbs un ideja. Jānis Strupulim pieder arī ideja par pagasta 
karoga un ģerboņa izskatu. Vai zinājāt, ka 2007. gadā „Ciparu 

Izstāde Pēterskolā
monēta”, kas izdota 2007 eksemplāru lielā metienā, jau kļuvu-
si par retumu, bet veidotājs ir mūsējais – Jānis Strupulis (pēc 
Ilmāra Blumberga projekta)? Ar to mēs arī lepojamies! 

Katrai mākslas nozarei ir sava specifika, radošums. Nāc un 
pārliecinies arī Tu! Pulcēsimies Pēterskolas telpās 24. aprīlī 
plkst. 15.00, lai iepazītos ar Jāņa Strupuļa darbiem. Izstādes 
atklāšanas noskaņu veidos izcilās klavesīnistes Ainas Kaln-
ciemas koncerts, kuru varēsim baudīt Zosēnu pagasta kultūras 
namā tūlīt pēc izstādes.

Lūdzam baudīt skaistos mirkļus kopā ar māksliniekiem Jāni 
Strupuli un Ainu Kalnciemu!

Ilze Ruķe,
Piebalgas novada Mākslas darbu krātuves vadītāja 
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Raksta jaunieši

Esmu viens no cilvēkiem, kas dzīves cīņās grib gūt visu vai 
neko. Man nepietiek ar mazumiņu, gribu visu līdz pēdējai vī-
lītei un melnumiņam. Varbūt tas ir banāli, bet kādēļ apmieri-
nāties ar mazumiņu, ja zini – var dabūt visu?! Tā laikam ir 
mērķtiecība neapstāties pie vienām sliedēm, neapstāties pie sa-
dragāta tilta un neapstāties pat pie bezdibeņa malas. Tā ir mana 
dzīves jēga – nedzīvot dzīvošanas dēļ, bet dzīvot baudījumu, 
piedzīvojumu un izaicinājumu dēļ. Dzīvot tā, lai nav žēl sevis 
un savas dzīves.

Neuzdrošinos teikt, ka vienmēr iegūstu to, ko vēlos. Neskai-
tāmas reizes ir bijusi tā neveiksmīgā iepirkšanās sajūta – gribu 
nopirkt tās skaistās kurpes, bet, ak tavu neražu, tās man neder, 
nav mana izmēra! Tādos brīžos atmetu ar roku, jo negribu staigāt 
apavos, kas par mazu. Labāk staigāšu basām kājām, nekā, iegūs-
tot mazumiņu, likšu sev ciest sāpes no maziem apaviem. Tādēļ 
ikreiz, ejot tālāk, pacietīgi gaidu izdevību, kad iegūt visu – kad 
būs mans izmērs.

VISU VAI NEKO
Vissūrākās cīņas ir par laimi. Laimīgam būt mūsdienu civi-

lizācijā ir grūti, jo ik uz soļa ir laimes garantijas šķīdinātāji. 
Bet tādēļ vien negribu laimi ieslēgt nerūsējošā tērauda seifā, jo 
tad jau laimīgs būs seifs, nevis es. Laimes būtība ir būt līdzās 
ikdienā.

Ikdienišķākā cīņa ir par naudu, par izdzīvošanu. Tā ir ļoti 
vienmuļa un neinteresanta. Taču ik mēnesi ir viens datums, kad 
šīs cīņas dēļ ir svētki, jo kārtējā trofeja, kas ātri gaist no cilvēka 
maka, ir iegūta.

Mana mīļākā cīņa ir par sapņiem. Tā nenāk viegli, taču zinu 
– nākotnē nesamierināšos ar glazūru no tiem. Kaut nelabi me-
tas, ēdīšu sapņus līdz trauka dibenam.

Vai arī jūs tā cīnāties par sevi? Ceru, ka jā! Jo gribēt mazumi-
ņu nav vērts, tāpat dzīve vienmēr iedod mazāk. 

 Anda Dzenža

Kad dienas kļūst garākas, ziemas tumsonība atkāpjas un 
laiks kļūst siltāks, mīlīgāks, tad skaidrs ir viens – nāk pava-
saris. Tikai nākotne gan nav skaidra, jo agri gaišos un bieži 
saulainos rītus kā drūms un pelēks mākonis neatlaidīgi aizēno 
ekonomiskā krīze. Tā joprojām mūsu dzīvē izspēlē daudz prob-
lēmu, izdzīvošanas grūtību, nepatīkamus pārsteigumus un pat 
izmisumu. Un nevaram vien sagaidīt, kad Latvijā iegriezīsies 
tas politiķu solītais, brāzmainais vējš, kas, nežēlojot spēkus, 
pūtīs, pūtīs un pūtīs, līdz aiztrauks prom krīzi pāri trejdeviņiem 
kalniem, aiz trejdeviņām jūrām, cauri trejdeviņiem mežiem uz 
horizontu...uz vietu, kas neaizsniedzama mums.

Bet varbūt vēju mums nevajag. Varbūt krīze omulīgi ziemoja 
baltajā sniega seģenē, un, pavasara saulītei to kausējot, zudīs 
krīzes varenības spēks... Ar saulīti pie krūtīm pavasaris ik gadu 
nāk radīt dzīvesprieku, nāk gleznot smaidus cilvēku sejās un 
rosināt kļūt kaislīgākiem dzīves dejā. 

Vai šogad pavasaris ir zāles ne tikai pret nomāktību, bet arī pret 
ekonomisko, finanšu un visām citām krīzēm valstī, to radīto no-
skaņojumu un atmosfēru – to jautāju Jaunpiebalgas iedzīvotājiem. 
Lai gan daudzi piebaldzēni nevēlējās vai vienkārši nebija laika da-
līties viedoklī, no mūsu pagasta līdzcilvēkiem ieguvu domas, par 
kurām šajā laikā var tikai lepoties. Ieklausieties arī jūs!

Lolita Petkēviča: „Mans pavasaris šogad ir ziedošs un sau-
lains, jo, pierādot, ka mācīties nekad nav par vēlu, martā pa-
beidzu augstskolu. Mans pavasaris ir ģimene – mana auglīgākā 
augsne, kas nemitīgi jākopj, lai tajā neiemestos nezāles – dep-
resijas un krīzes veidolā. Dažus manas ģimenes locekļus un 
draugus ir skāris bezdarba nezvērs, taču šie cilvēki ir morāli 
spēcīgas personības, kuras nenolaiž rokas problēmas priekšā, 
bet gan to risina. Mans pavasaris ir mani draugi – ziedošs un 
smaržīgs dārzs, kuram aizņemtības dēļ pēdējā laikā diemžēl 
esmu veltījusi pārāk maz uzmanības. Bet ticu, ka draugi sapra-
tīs un piedos. Par krīzi runājot, domāju, ka dzīvē viss ir līdz-
svarā – ir vajadzīgs kaut viens niecīgs melnās krāsas piliens, lai 
novērtētu balto. Ir vajadzīga krīze, lai cilvēks sevi sapurinātu 
un sāktu darboties intensīvāk, cenšoties to pārvarēt. Pavasaris 
ir īstais laiks rīcībai. Domājot, darbojoties cilvēkiem neatliek 
laika dzīves negācijām. Ne tikai pavasarī, bet visā dzīvē manu 
rīcību un uzskatus nosaka moto – domāt pozitīvi. Tāds ir arī 
mans pavasaris – burvīgais iespēju laiks!”

Alda Krieva: „Tik tiešām pavasaris ir iezadzies sirsniņā, do-
mās, visapkārt. Mostoties no rītiem, gribas smaidīt un posties, 

lai dotos ikdienas gaitās un ņemtu sev visu, ko tās sniedz. Man 
šis pavasaris ir īpašs, tādēļ laiks, lai domātu par krīzi, tās ie-
tekmi un citām negācijām, neatliek. Allaž esmu pamanījusies 
dzīvot savu individuālo dzīvi, un, diemžēl vai par laimi, vals-
tiski masu procesi un notikumi mani nav skāruši. Eju augšup 
lēniem, bet pārdomātiem, pamatīgiem soļiem.

Šobrīd man ir saspringts darba laiks gan studiju gaitās, gan 
profesionālajā jomā. Laiks aizrit nemanot. Pat brīvdienas pa-
zūd un nereti tik ļoti ilgojos pēc atpūtas, pēc saviem laukiem 
un ģimenes. Bet visam savs laiks – esmu iemācījusies spēt vi-
sas šīs lietas veiksmīgi apvienot. Un pavasaris pāri tam visam 
ir kā dopings.”

Maija Putniņa: „Šogad ziema nemaz negrib atkāpties – sau-
lītei nav siltuma, pūš ziemeļu vēji, sniegs kūst gausi. Taču 
esam optimisti, pavasaris tomēr ir iestājies! Man jau sadīgušas 
pirmās puķītes, arī tomāti. Priekšā piķēšanas darbi. Ar nepa-
cietību gaidu laiku, kad dienas varēšu vadīt dārzā. Dārzs un 
ģimene – tas mans lepnums un dārgums. Gaidu pirmo māllēpe-
ni un vizbulīti! Domāju labas domas, tomēr sirds sāp par jau-
najiem, kam nav darba. Izrādās, ka pat augstākā izglītība vairs 
nav vajadzīga. Šinī smagajā laikā vairāk kā jebkad ikvienam ir 
vajadzīgi labi vārdi, dosim tos citiem! Kad tad, ja ne pavasarī, 
kad viss atdzimst un mostas no jauna!?”

Māris Heiselis: „Saulainās dienas manī raisa prieku un dod 
enerģiju darbiem. Pavasaris kā ik gadu liek aizmirst daudz ko, 
kas notiek apkārt :) Tādēļ par, tā saucamo, „Latvijas krīzi” ne-
maz nedomāju!”

Linda Dzenža: „Pie manis pavasaris atnāca pavisam nesen, 
tikai aprīļa pirmajās dienās. Prakse, eksāmeni un darbs saistīja 
visu manu uzmanību, liedzot redzēt un priecāties par to, kas 
notiek apkārt dabā un cilvēkos. Tagad, kad viss veiksmīgi pali-
cis aiz muguras, varu ievilkt elpu – dziļi, dziļi ieelpot pavasari. 
Tas ir klāt – gan apkārt, gan sirdī! Redziet!? Tās pašas nevaļas 
dēļ arī krīzi jutusi neesmu, taču zinu – daudzi man tuvi cilvēki 
ir zaudējuši darbu vai ir nestabilā darba pozīcijā. Jāsaka, ka 
arī pašai samazinājušās darba stundas, bet vai par to satrauk-
ties, kad visapkārt ir pamanīts pavasaris?! Sirds traucas arī uz 
laukiem, jo tur šis laiks skaistāks nekā pilsētā :) Baudīšu šo 
atelpas brītiņu, lai uzņemtu spēkus pēdējam izglītošanās darba 
posmam – bakalaura darba rakstīšanai.”

Anda Dzenža

VAI PAVASARIS IR ZĀLES PRET KRĪZI?
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Trešajā grupā startēja: Sabīne Rubene, 
Madara Kārkliņa, Madara Kaņepe, 
Līna Laukubriede, Vieda Lūsa. Pirmā 
vieta Viedai Lūsai, otrā vieta Laumai 
Makarei.

iesūtīja organizatoriem.
Secinājām, ka grūti panākt kompromi-

su un cik argumentēti un dedzīgi katra 
komanda aizstāvēja savas pārstāvamās 
valsts intereses! Īsta diplomātijas garša. 
Tas nekas, ka neieguvām godalgotās vie-
tas un ekskursiju uz NATO galveno mītni 
Briselē. Esam apmierināti arī ar atzinību, 
jo mūsu mērķis bija - piedalīties. Uzska-
tām, ka bija vērts pacīnīties un neikdie-

nišķā veidā iepazīt vienu no svarīgākajām 
starptautiskajām organizācijām. Izjūtas 
no pasākuma atsvaidzinās organizatoru 
sarūpētie suvenīri. Kur jaunieši, tur dzī-
vīgums kūsā. Arī šoreiz: tika ierosināts 
dalībniekiem izveidot domubiedru grupu 
un turpināt diskusiju. Spēles gaitā netrū-
ka ne humora, ne nopietnu argumentu, un 
guvām pieredzi, kas varbūt nākotnē palī-
dzēs aizstāvēt intereses (savas un Latvi-
jas) kādā svarīgākā un vēl interesantākā 
spēlē, kuru visi saucam par dzīvi.

Normunds Makars un 
Mārtiņš Auziņš

 (Teikmaņu un Auziņu mazdēls)

Mēs – Normunds Makars un Mārtiņš 
Auziņš – 27. martā Rīgā, Ārlietu minis-
trijā piedalījāmies konkursa aktīviem 
jauniešiem „NATO 60 gadu pieredze 
– quo vadis?” noslēdzošajā kārtā.

Konkursu par godu Latvijas dalības 
NATO 5.gadadienai un šīs Alianses 
60.jubilejai rīkoja Latvijas Transatlantis-
kā organizācija sadarbībā ar LR Ārlietu 
ministriju un ar NATO Publiskās diplo-
mātijas nodaļas un LR Aizsardzības mi-
nistrijas atbalstu. Tā mērķis bija veicināt 
jauniešu zināšanas un interesi par NATO 
un starptautiskās drošības politikas jau-
tājumiem, kā arī lēmumu pieņemšanas 
procesa izpratni.

Pirmajā kārtā vajadzēja sagatavot ese-
ju par NATO politiskajiem, militārajiem 
aspektiem un Latvijas 5 gadu pieredzi 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijā. 
Kādā sarunā apspriedām šo konkursu. 
Izvērtējot potenciālās dalības pozitīvo un 
negatīvo ietekmi, piekritām izaicināju-
mam. Tā kā starp mums bija vairāk nekā 
150 km, tad esejas rakstīšanas procesā 
sazinājāmies, izmantojot mobilos tālru-
ņus, e-pastu un portālu draugiem.lv. Jā, 
attālums 21.gadsimtā vairs nav šķērslis.

Esejas konkursam iesūtīja jaunieši no 
visas Latvijas. Gan no tādām augstsko-
lām kā Latvijas Universitāte, Rīgas Stra-
diņa universitāte, Rīgas Tehniskā univer-
sitāte, Vidzemes augstskola, Ventspils 
augstskola, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Rīgas Ekonomikas augst-
skola un Baltijas Starptautiskā akadēmi-
ja, gan vidusskolām – Rīgas 34.vidus-
skolas, Liepājas 1.ģimnāzijas, Jelgavas 
Spīdolas ģimnāzijas un Jaunpiebalgas 
vidusskolas.

Jaunieši no visas Latvijas diskutē par drošības jautājumiem
Vērtēšanas komisija noteica 26 ko-

mandas (katrā 2 cilvēki), kas piedalīsies 
NATO samita simulācijas spēlē. Koman-
dām bija uzdevums vienoties par kopīgu 
deklarāciju, kurā iekļauti dažādi aspekti 
par NATO, piemēram, nākotnes stratē-
ģiskā vīzija, miera uzturēšanas operāci-
jas. Tas izrādījās gana āķīgs, jo deklarā-
ciju var pieņemt tikai vienprātīgi, bet par 
to, kam tajā jābūt - viedokļi pretrunīgi.

Katrai komandai tika 
piešķirta (izlozējot) pār-
stāvamā valsts. Mums 
bija jācenšas iejusties 
Nīderlandes amatpersonu 
lomā. Spēles sākumā kat-
rai komandai tika dotas 
3 minūtes, lai iepazīsti-
nātu ar savām pozīcijām 
un saprastu, ar kurām tās 
saskan, bet ar kurām - ne. 
Spēlē  jāaizstāv pārstāvē-
tās valsts, nevis personī-
gais viedoklis. Gluži kā 
dzīvē, kad ne vienmēr var darīt to, ko 
vēlamies, bet jādara tas, ko vajag. Pēc 
tam notika sarunas, kuru laikā koman-
das diskutēja, lai vienotos par savstar-
pēji pieņemamu pozīciju. Ar interesi un 
aizrautību virzījām kuluāru sarunas un 
meklējām atbalstu savai pozīcijai. Nā-
cās arī piekāpties dažos jautājumos, lai 
gūtu atbalstu no citām komandām un 
galu galā nepaliktu vispār bez atbalsta. 
Līdz pēdējai minūtei dalībnieki centās 
iestrādāt savu viedokli deklarācijas gala 
variantā, jo vērtējot tika ņemts vērā arī 
tas, vai deklarācijā atspoguļotas valstu 
pozīcijas, ko pirms spēles katra komanda 

Īsti aizraujošu un krāsainu piedzīvoju-
mu skatītājiem sagādāja vokālistu kon-
kurss „Mēs tiksimies martā”, kas notika 
28.martā Jaunpiebalgas kultūras namā. 
Pasākumu vadīja kultūras nama direkto-
re Pārsla Jansone. Konkursā varēja pie-
dalīties no septiņu gadu vecuma.  Patīka-
mi pārsteidza lielā aktivitāte – konkursā 
piedalījās 29 talantīgi dziedātāji no visa 
Piebalgas novada. Priecēja arī repertuāra 
izvēle – dziesmas bija skanīgas un re-
pertuāra laikā neatkārtojās. Dalībniekus 
vērtēja kompetenta žūrija: Jaunpiebalgas 
mūzikas un mākslas skolas pasniedzēja 
Inga Eihentāle, Ekonomikas un kultūras 

Vai jūti, kā debesis elpo un pumpurā sakustas zieds.
Šis gadalaiks piesakās dziedot, lai varam uz vasaru iet

augstskolas , kultūras menedžmenta stu-
dents Kristaps Upmalis, Smiltenes mūzi-
kas skolas pasniedzēja Viola Krūmiņa. 

Konkursanti dalījās četrās vecuma 
grupās.

Jaunākajā grupā startēja: Amanda 
Sinka, Amanda Zariņa, Karīna Azace, 
Kaspars Žēpers, Ivanda Ķīķere, Alise Laz-
diņa, Armanda Azace. Pirmā vieta  Alisei 
Lazdiņai, otrā vieta Karīnai Azacei.

Otrajā grupā startēja: Kristiāna Skobo-
ļeva, Sandis Grīnbergs, Klinta Āboliņa, 
Salvis Pajats, Sanita Šostaka, Atis Grīn-
bergs, Jana Kiščenko, Edijs Jakobijs. 
Pirmā vieta Klintai Āboliņai, otrā vie-
ta Atim Grīnbergam.
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Macolu par brī-
nišķīgo sniegumu  
kopā ar pasāku-
ma vadītāju Pār-
slu. Pārtraukumā 
skatītājus priecē-
ja deju studijas 
„Saule” spor-
ta deju dejotāji 
Agrita Eglīte un 
Valts Pabērzs. Ar 
sirsnīgu, muzikā-
lu priekšnesumu 

uzstājās 10. klases jaunieši.  Pasākuma 
īpašie viesi sporta deju dejotāji, šova 
“Dejo ar zvaigzni” dalībnieki Ieva un 
Kārlis Kemleri.

 Mīļš, jauks, vokālā ansambļa „Žagari-
ņi” uzvedums „Zaķīšu pirtiņa”.

Ar ieejas biļetēm tika izlozēta lielā 
pārsteiguma balva, ko dāvināja z/s „Le-
jas Jaunskrāģi ” īpašnieki Vilis un Maru-

Ceturtajā grupā startēja: Viktorija Ro-
dzika, Kristīne Reikmane, Jana Grobiņa, 
Daiga Dene, Inese Ivanova, Maija Klapa-
re, Raimonds Kārkliņš. Pirmā vieta Ine-
sei Ivanovai, otā vieta Janai Grobiņai.  

Īsti aizraujošus mirkļus pasākuma lai-
kā mums sniedza ne tikai konkursanti, 
bet  arī mākslinieki, kas mūs izklaidēja  
nelielajās pauzēs starp grupām. Sākumā 
jau nevar nepieminēt pasākuma atklāša-
nā dziedošo mazo, jauko  solisti Danielu 

tā īsi par spēlēšanu Jaunpiebalgas kul-
tūras nama amatierteātrī saka Inese.

Jā, ir amatierteātri, kuros strādā reži-
sori no teātriem, kuros strādā vairāk vai 
mazāk režijas pamatus pārzinoši cilvēki, 
bet aktieri vienmēr ir tīrradņi no tautas. 
Tie ir cilvēki, kuri vēlas izpausties, ir 
priecīgi, ja var vakarus pavadīt kopā ar 
citiem. Pārspriest, domāt, lai būtu labāk 
un labāk. Nav viegli aizrādīt, ja jūti – nu 
vajadzētu mazliet citādi. Lielajos teātros 
ir dzirdēti veseli paaudžu konflikti starp 
režisoriem un aktieriem, ar aktieru aiz-
iešanu no teātriem. Arī amatierteātros 
jābūt sevišķi uzmanīgam, lai kādu neaiz-
vainotu, bet, lai tomēr lietai nāktu par 
labu (te nav ko tik viegli paņemt citu ak-
tieri kāda vietā), jāpasaka, ka varbūt… 
kā cilvēks pieņem vai nē, tas katra aktie-
ra paša ziņā, bet no malas labāk redzam, 
un tāpēc jau ir režisors. Šādas pārdomas 

„Teātris – dvēseles veldze,” 
radās, redzot, cik Ainai 
labi izdevies sabalan-
sēt un sakārtot visas šīs 
smalkās lietas. Un Aina 
nu vienreiz ir tajā vietā, 
kur viņai jābūt. Diplomē-
ta režisore taču.

Un kā jau solīju „Avī-
zes Piebaldzēniem” mar-
ta numurā, ka būs mazliet 
plašāk par teātri un spē-
lēšanu, lūdzu aktierus, lai 
savās domās dalās ar avī-
zītes lasītājiem. 

Jolanta Glāzere:
– Teātra spēlēšana ir lieliska atslodze 

no ikdienas problēmām. Man katra loma 
ir bijusi interesanta, bet Melita nāca vis-
vieglāk. Prieks bija par žūrijas komisijas 
locekļa, režisora un aktiera V.Lūriņa uz-
slavu skatē Cēsīs. Protams, ka ir vieglāk 

parādāmas un grūtāk izrādāmas vietas, 
bet kolektīva gars palīdz tikt pāri visam. 
Mums prireks par vienmēr kupli apmek-
lētajām pirmizrādēm, publikas atsaucī-
bu. Tad tā īsti saprotam, ka spēlējam ne 
tikai savam, bet arī citu priekam.

Iveta Razminoviča:
– Jaunpiebalgas amatierteātra kolek-

tīvā darbojos jau 5. gadu. Iesākumā do-
māju tikai pamēģināt, kā tas ir – spēlēt 
teātri. Āķis lūpā! Esmu ļoti gandarīta, ka 
mūsu kolektīvs ir draudzīgs, saliedēts, 
atsaucīgs. Mums ir pati labākā režisore 
– Ainīte. Un visforšākie skatītāji – pie-

baldzēni. Teātra spēlēšana 
ir kā zāles pret ikdienas 
nebūšanām, dažādām ne-
gācijām un citām ķibelēm. 
Pozitīvās emocijas, kas 
rodas uz skatuves, ir neno-
vērtējamas un neaizstāja-
mas ne ar ko citu. Sākuma 
uztraukums, bet pēdējā cē-
liena vai uzgājiena prieks 
un tad – gandarījums, ka 
izdevās.

Novēlu visiem savējiem 
un arī citiem trakajiem (pat 
lugas nosaukums vienā 
gadā mums bija „Trakie”), 

kas vēlas izmēģināt spēkus – nevis šau-
bīties un vilcināties, bet uzdrīkstēties rī-
koties un piepulcēties.

Velta Ciekurzne:
– Teātris man ir kā atslodze no ikdie-

nas rūpēm. Būtībā visās izrādēs esmu 

ta Līviņi. Par to liels paldies!
Pirms tika sumināti konkursa uzvarē-

tāji, tika pasniegtas specbalvas, ko bija 
sarūpējuši atbalstītāji:

specbalva no Jaunpiebalgas novada 
domes priekšsēdētāja Laima Šāvēja , sa-
lona „Daniela”; 

Jaunpiebalgas kultūras nama, SIA 
“Vidzemes papīrs”, “Jaunais laiks” un 
rotaslietu meistarēm Ilzes Stoleres un 
Lindas Krasovskas. Mīļš paldies!

Un, protams, lielākais paldies pasāku-
ma Lieldraugiem Normundam Brēme-
rim un Mārtiņam Rāvietim!

Paldies pasākuma vadītājai Pārslai, 
paldies skolotājai Aijai,   paldies gais-
mas, skaņas un video projekciju meista-
riem, paldies visiem atbalstītājiem,  pal-
dies žūrijai un lielais paldies, protams,  
mūsu atsaucīgajiem skatītājiem! 

Elga Vovere, kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja 
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redzēt un zināt, ko tu gribi panākt, otrs 
to izdarīt – reizēm sevi pilnīgi salaužot. 
Mēs cenšamies no abām pusēm. Ceru, ka 
mums kaut nedaudz izdevās iepriecināt 
skatītājus ar izrādi 14. martā. Protams, 
izrāde ir tāds darbs, kuru var pilnveidot 
un slīpēt arvien vairāk, pietrūkst tikai 
laika. Par skati? Hm...Es saprotu, kā var 
novērtēt dejotājus, kam vienāda prog-
ramma, bet teātriniekus?Jā, tās ir dziļi 
personīgas simpātijas vai antipātijas, tā 

mirkļa emocionālais stāvoklis utt. Mani 
ļoti iepriecināja režisora Lūriņa analītis-
kais vērtējums, kurš bija necerēti pozi-
tīvs. Paldies maniem mīļajiem aktieriem, 
kas piecieš mani! 

Vai brauksiet arī citiem rādīt?Vai 
būtu kāda vēlme, kādi palīgi būtu va-
jadzīgi? Kas jauns atkal padomā nā-
kamajā sezonā?

–  Brauksim uz vella paraušanu...Var-
būt jau 12.aprīlī uz Veselavu. Labi būtu, 
ja būtu gaismotājs, skaņotājs. Par nākot-
ni? Gribētos kaut ko vērienīgāku – ar de-
jām, dziesmām...bet laiks rādīs. Ceru pa 
vasaru kaut ko sameklēt…

Par ko tu priecājies ikdienā?
– Vienkārši esmu laimīga par saviem 

bērniem, mazbērniem, darbu un saviem 
aktieriem.

Pārsla Jansone:
– Man allaž ir prieks un lepnums par 

savējiem! Tā turpināt!

Tik vēl piebildīšu, ka šajā sezonā teāt-
ra trupai savs nosaukums – „Triksteri”. 

Vai atminējāt – kāpēc tieši tāds nosau-
kums?  Varbūt sapratīsit no vēlējuma – lai 
veicas gan nopietnajās lomās, gan triku 
rādīšanā jaunā sezonā!

V. Johansone

kopā, pasmieties pašiem 
par sevi un citiem mēģinā-
jumu laikā. Dienu pabeidz 
ar pozitīvu lādiņu!

Ineta Elksne (šogad 
Helēna):

– Jau vairākas sezonas 
uz skatuves jāizdzīvo 
sievas ar dažādiem cun-
duriem, tas ir tīrais nieks. 
Monikas Zīles lugā ir tādi 
teksti, kas skatītājiem ro-
sināja jautāt man – vai tie 
vārdi bija scenārijā vai arī 
tu tos pati izdomāji?

Lai arī darbdienās allaž 
esmu publikas priekšā, teātrī atliek spē-
lēt dienas laikā apslēptās emocijas. Tur 
var laist vaļā..., un tas man patīk!

Ainārs Ozols:
– Man patīk nelielas lomas, jo nevaru 

darba dēļ garus tekstus iemācīties. Man 
nav svarīgi arī pašam izvēlēties to vai 
citu lomu. Paļaujos uz režisori, kura mūs 
pazīst. Zina, ko mēs katrs varam. Labi 
arī, ka ģimene atbalsta un varu šos brīti-

ņus atlicināt dramatiskajam kolektīvam. 
Tas, ka saņēmu uzslavas gan no drau-
giem, gan citiem režisoriem, liecina par 
to, ka manam Ansim ar iesauku ”Bočka” 
viņi noticēja. Citādi jau nevar. Jānotic 
tam, ko dari, un viss.

Aina Damroze:
– Esmu laimīga un pateicīga Kasparam 

Loginovam par to, ka viņš mani uzrunāja 
nākt teātrnieku pulciņā, žēl tikai, ka es 
šo piedāvājumu nepieņēmu tad, kad ai-
cināja Jančuks ar Daci. Teātra mīļotāji, 
teātra spēlētāji ir tādi īpaši ļaudis, kam 
nepietiek tikai ar dzīves teātri vien. At-
rasties mēģinājumā – tā ir atpūta un reizē 
tas ir smags darbs mums visiem.Viens ir 

tēlojusi saimnieci vai māti, nu tāds pa-
reizais tēls. Šoreiz M. Zīles „Sunītis un 
viņa kauliņš” teicu, ka māti nespēlēšu un 
Vijolīti (dzērāju) vispār nav runas, bet 
sanāca tā, ka tā Vijolītes loma tomēr kri-
ta man un bija vien jāiejūtas dzērājīšas 
lomā. Pilnīgi no pozitīvā tēla uz šo – ne-
gatīvo. Mūsu teijāter’s ir ļoti saliedēts – 
viens par visiem, visi par vienu. Izrādes 
laikā mēs dzīvojam līdzi katra iznācie-
nam, netaupām labus vārdus cits citam. 
Galvenais ir spēlētprieks, kad emocijas 
un jūtu draiskums sit augstu vilni. Pašas 

labākās zāles, 
kad vari pats par 
sevi pasmieties, 
un vēl lielāks 
prieks, ja dzirdi, 
ka skatītāji sme-
jas. 

Paldies mūsu 
režisorītei Ai-
nītei! Kopā ar 

mums viņa katru gadu paliek jaunāka, 
un pavērojiet, kā viņa staro, un kāpēc 
gan ne, ja savu darbiņu dara no sirds. 
Vislielākais gandarījums ir, ja zālē skatī-
tāju reakcija jūtama – skatītāji smejas no 
sirds, aplaudē. Tad zinām, ka esam savu 
panākuši – skatītājiem patīk. 

Jānis Ciekurznis:
– Mūsu ikdienas dzīve ir kā viens liels 

teātris ar savām raizēm un priekiem. Tad 
nu nenāk par ļaunu visiem trakiem sanākt 
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21. martā Lēdurgā Jaunpiebalgas jauk-
tais koris sadraudzības koncertā tikās ar 
Lēdurgas jaukto kori „Lettegore” un ar 
Limbažu jaukto kori „Doma”. Koncerta 
galvenās vaininieces izrādījās pašas di-
riģentes, kormeistares un koncertmeista-
res, kurām vārda diena 25. martā, tātad 
– Māras, Maritas un Mārītes. Starp tām 
arī Jaunpiebalgas jauktā kora diriģente 
Māra Vīksna un Limbažu jauktā kora 
„Doma” diriģente Māra Skride.

Koncertā skanēja V. A. Mocarta, L. 
van Bēthovena, R.Paula, I. Kalniņa un 
citu komponistu dziesmas, kā arī latvie-
šu tautasdziesmas. Visi trīs kori un solisti 
gavilēja pavasarim un saulei. Tika sumi-
nātas jubilāres, skanēja Ķenča prātulas 
un Jaunpiebalgas vidusskolas 10. klases 
zēnu apsveikuma dziesma.

Neparasti plašajā Lēdurgas kultūras 
namā uz kādas sienas izlasīju: „Kamēr 
cilvēka dvēsele alkst izaicinājumus, jau-
nus ceļus, zināšanas un pieredzi, tikmēr 
cilvēks ir jauns. Un kas mums ko var 
padarīt, ja jūtamies jauni!” Jā, tik tiešām 
pavasaris izprovocē jauniem izaicināju-
miem arī mūsu kora dziedātājus, tāpēc 
dziedāšanas sezona šogad nenoslēgsies, 
kā ierasts, maija beigās, bet gan jūlija 
beigās... Sekojiet reklāmai!

Otro altu rindās dziedāja arī
 Zane Althabere

Māras dienas 
koncertā Jaunpiebalgas pašvaldības ambulan-

cē strādā Mudīte Puķīte (izrādās jau 35 
gadus), Daina Bērzone (38 gadus) un 
Ruta Logina. Ikdienā tā arī viņas mīļi 
tiek sauktas vārdos. „Bērniem gan nāk-
šana pie manis sagādā ne vienu vien 
pārdzīvojumu, pat līdz asarām. Atnāk 
mazās skoliņas bērni kopā ar skolotāju 
vai māmiņu. Skolotājas arī kā tādas cāļu 
mātes – mierina, čubina, jo bērns uztrau-
cies. Protams, ka aizejot ir apmierināts, 
ka zobiņš salabots,” saka daktere Mudīte 
Puķīte.„Reizēm gan ir sajūta, ka es uz-
bāžos, jo neatnāk vecāki ar bērniem no-
runātā laikā. Man tad jāgaida nākamais 
klients, bet laiks pagājis. Tad esmu bē-
dīga. Šogad pašvaldība nopirka zobārst-
niecības krēslu kopā ar jaunu urbi. Ie-
priekšējais bija kalpojis 12 gadus. Īpaši 
citu uzlabojumu nav, bet ir gaisma urbja 
galā. Tās tādas specifiskas lietas. Gribē-
tos gan piebilst, lai vecāki saprastu, cik 
nopietni ir salabot zobus laikus,” turpina 
daktere.

Tā kā par zobiem, to veselību neesam 
avīzītē rakstījuši, pievienoju nelielu in-
formāciju, kas tad visvairāk ietekmē 
zobu veselību.

* Imūnsistēmas stāvoklis. 
* Ģenētiskie faktori. 
* Siekalu sastāvs. Siekalas apskalo zo-

Ja darba netrūkst, tas nozīmē –uzticas
bus un satur dažādas vielas, kuras palīdz 
cīnīties ar baktērijām, kas izraisa kariesu. 

* Mutes dobuma higiēna. Ja nekopj 
zobus, uz tiem krājas ēdienu atliekas, 
baktērijas tās ēd un ražo skābi, skābe 
bojā zobu emalju, un rodas problēmas. 

* Ēšanas paradumi. Diemžēl jo aug-
stāks civilizācijas līmenis, jo vairāk mēs 
ciešam no zobu kariesa. Paradoksāli, bet 
labās ģimenēs augušiem bērniem kariess 
ir biežāk nekā internātu audzēkņiem, 
kas neēd katru dienu čipsus un neuzdzer 
virsū kolu, kas ļoti slikti iespaido zobu 
emalju. Kola no zobārsta viedokļa ir se-
višķi nevēlama, to dzert nozīmē burtiski 
peldināt zobus skābē. Ēdot ogļhidrātiem 
bagātu, mīkstu barību, zobi arī nesaņem 
pietiekamu slodzi, tāpēc bieži vien vese-
lāki zobi ir tiem cilvēkiem, kuri ēd vien-
kāršu, rupju barību. 

* Uzturs. Jāuzņem pietiekami daudz 
kalcija un fluora. Kalciju, kā zināms, sa-
tur piena produkti, fluors ir melnajā tējā, 
jūras kāpostos, zivīs, pupās u.c. Uztura 
jautājumus būtu vēlams pārrunāt ar diē-
tas ārstu vai savu ģimenes ārstu.

Piekritīsiet, ka ļoti daudzi iemesli ie-
tekmē mūsu zobus. Tikai paši varam sa-
ņemties un pārvarēt nepatiku pret zobu 
labošanu. Mūsu zobārstei  Mudītei darba 
netrūkst. Tātad – uzticas.

V. Johansone

Reiz internetā izlasīju rakstu, kā kādā 
ciematā iedzīvotāji paši savākuši, sarū-
pējuši un izveidojuši veco leļļu un rotaļ-
lietu izstādi. Ciematnieki sanesuši savas 
vecās, bēniņos aizmirstās rotaļlietas vie-
nuviet – saremontējuši, atjaunojuši, res-
taurējuši, un galu galā sanācis skaisti un 
interesanti, jo eksponāti bijuši pat 50 līdz 
70 gadu veci un vēstījuši par seno laiku 
modi un parašām.

Es lelles mīlu jau sen, kopš bērnības. 
Esmu saglabājusi dažas sava tēva dari-
nātās leļļu galviņas (viņš strādāja Leļļu 
teātrī Rīgā). Pirms 30 gadiem esmu uz-
šuvusi divas lupatu lelles, saglabājušās 
arī rotaļlietas no bērnības laikiem – lācis, 
lauva, zaķis. Tādēļ gribu aicināt visus, 
kam šādas lietas mājās saglabājušās, sa-
nest uz tādu kā leļļu balli Mazrītiņu mā-
jās, lai izveidotu ekspozīciju – izstādi. 

„Ciku, caku, caku,
Šuju lellei jaku…”

Pirmkārt, būs interesanti ne tikai mums 
pašiem, bet arī tūristiem, kas iegriežas 
mūsmājās. Šogad jau 21. martā „Skaisto 
skatu aģentūra” atveda pirmos tūristus 
uz Mazrītiņiem. Viņi bija sajūsmā par to, 
ko mēs šeit darām, kā dzīvojām. Teicās 
braukt un organizēt grupas vēl un vēl.

Kopš pagājušā gada mūsmājās var ap-
skatīt arī dažādus tērpus no veciem lai-
kiem. Īpašs ir kāzu tērps no Smiltenes, 
kuram jau 70 gadu. Būtu interesanti šo 
kolekciju pilnveidot un papildināt ar 
jūsu interesi un palīdzību. Varbūt kādam 
mājās ir saglabājies kāds tērps ar kādu 
raksturīgu modi vai virzienu. Arī somi-
ņas, apavi, piespraudes – aksesuāri, kas 
stāstītu par aizgājušo laiku modi. Lai sa-
zinātos, lūdzu zvaniet 28379461 vai no 
30. aprīļa uz Mazrītiņiem – 64162136 
Annai Robežniecei. Priecāšos par jūsu 

atsaucību! Arī jums būs prieks, ka no tā 
visa iznāks interesanta izstāde!

Anna Robežniece
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Skolu ziņas

27.februārī 4. klavieru klases audzēkne Sabīne Blūma pie-
dalījās pianistu konkursā „Jaunais virtuozs” P. Jurjāna mūzikas 
skolā Rīgā, ped. Egita Vanaga.

11. martā 3 audzēkņi piedalījās Vidzemes reģiona mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu spēles konkursā un visi saņēma god-
algotas vietas: Ingus Žēpers – 2. vietu (ped. Tālivaldis Nar-
vils), Matīss Elksnis – 2. vietu, ped. T. Narvils, Dārta Āboli-
ņa – atzinību, ped. Aija Dimza.

26. martā Ingus Žēpers (2. klarnetes kl.), Dārta Āboliņa 
(2. flautas kl.) un Emīls Rusovs (7. trompetes kl.) piedalījās 
konkursā par Em. Dārziņa prēmiju, kurš jau otro gadu notiek 
Vangažu mūzikas skolā.

1. aprīlī Strenču mūzikas skolā notika konkurss mūzikas 
literatūrā, veltīts Alfr. Kalniņa 130. dzimšanas dienai. Mūsu 
skolas komandā piedalījās Zane Alksnīte, Sandra Briede un 
Emīls Rusovs, ped. Gunta Kalniņa. Komanda ieguva 2. vietu.

Sarma Petrovska

Valsts latviešu valodas un lieteratūras olimpiādē Rīgā piedalī-
jās 12. klases skolniece Liene Šakina. Skolotāja Z.Althabere.

Mazo lauku skolu basketbola sacensībās piedalījās Edžus 
Arahovskis, Matīss Elksnis, Mārtiņš Ķīķeris, Agnis Pogulis, 
Arvis Urbāns (9.b kl.) - sk. S. Vlodare

Mūzikas skolas audzēkņi konkursos un festivālos

Rajona olimpiādē ģeogrāfijā piedalījās Aiga Dzenža, Dau-
mants Lūsa, Emīls Rusovs (10. kl.) - sk. R. Gansone.

Rajona olimpiādē informātikā piedalījās Aiga Āboliņa (8.a) 
– 3.vieta, Brenda Beķere (6.b kl.) – atzinība - sk. A. Beķeris.

Rajona konkursā vides zinībās „Vai es zinu ” finālā CBJC 
piedalījās Aiga Āboliņa, Sabīne Rubene, Agnese Smilga – 3. 
vieta  – sk. A. Ratiņš.

Rajona mājturības olimpiādē piedalījās Sigita Kļava ( 5. kl.), 
Juta Pūpola (7.kl.) – sk. M. Apsīte.

K. Skalbes pasaku konkursā piedalījās Ivars Bobrovs (6.a 
kl.), Laura Bojāre (6.b kl.) – sk. J. Glāzere, I. Prīse.

Matemātiķu konkursā rajonā piedalījās Agnese Smilga (8.b 
kl) – 1. vieta, Jānis Podiņš ( 8.a kl.) – 1. vieta, Andris Podiņš 
(6.a kl.) – 2. vieta, Alise Smilga (6. b kl.) – 4. vieta, Arta Glā-
zere, Elīna Zariņa (5.kl.), Elvita Potapova ( 6.a kl.), Brenda 
Beķere, Alise Smilga (6. b kl.) – sk. I. Bērziņa, R. Jaksta.

Tautas bumbu Cēsīs spēlēja 3. klases skolēni – Sabīne Ābel-
niece, Rūdolfs Dolmanis-Dravants, Linda Drulle, Anna-Ma-
rija Gajevika, Ance Krūmiņa, Ivanda Ķīķere, Raivis Ķīķers, 
Kristers Leimanis, Gunta Vineta Lēģere, Jūlija Postolati, Aivis 
Šakums, Armīns Zvēriņš – sk. S. Vlodare.

Sagatavoja Arnis Ratiņš

Aktuāli

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta 13.punktu, likuma “Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likums” 35.pantu, liku-
ma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” 25.pantu, likuma “Bērnu tiesību aizsardzības 
likums” 12.panta 4.daļu un 43.panta 1.daļu 

 1. Vispārīgie jautājumi
1.  Saistošos noteikumos lietotie termini:
1.1. Pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabal-

sti – ir no Jaunpiebalgas novada domes budžeta izmaksājamie 
pabalsti naudas vai mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes 
(personas) ienākumu stabilizācijai līdz noteiktam līmenim, ja 
persona objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus. 
Tiesības saņemt pabalstu tiek noteiktas, veicot ienākumu iz-
vērtēšanu un ģimenes (personas) atbilstību konkrēto pabalstu 

Saistošie noteikumi nr.4,
apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada domes

 2009.gada 23.februāra sēdes
 lēmumu Nr.3 (protokols nr.3)

                          

 Saistošie noteikumi Nr.4 
 “Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā“

veidu saņēmēju lokam.
1.2. Pašvaldības iedzīvotāji – Jaunpiebalgas novada terito-

rijā pamata dzīvesvietu deklarējušas personas.
1.3. Ģimene – personu grupa, ko saista radniecība vai ci-

tas personiskas attiecības, kam kopēji izdevumi uzturam, kas 
mitinās vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u.tml.), kuras 
uzturēšanu veic kopīgi.

1.4. Trūcīga ģimene (persona) – ja tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no 
valstī noteiktās minimālās darba algas.

1.5. Maznodrošināta ģimene (persona) – ja tās ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
75% no valstī noteiktās minimālās darba algas.

1.6. Vientuļš pensionārs – persona, kura saņem vecuma vai 
invaliditātes pensiju un kurai nav likumīgu apgādnieku.

1.7. Likumīgais apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar 
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Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu  laulāto, bērniem, 
mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem.

1.8.  Audžuģimene – ģimene, kas nodrošina bērnam, kuram 
uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura in-
teresēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, īpašu valsts un 
pašvaldības palīdzību un aizsardzību līdz brīdim, kamēr bērns 
nav atgriezies savā ģimenē, vai, ja tas tiek adoptēts, viņam no-
drošināta aizbildnība, vai bērns ir ievietots bērnu aprūpes un 
audzināšanas iestādē.

1.9. Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības 
aprūpe, obligātā izglītība.

1.10. GMI – garantētais minimālais ienākums.
1.11. Līdzdarbības pienākums – patiesu ziņu sniegšana, 

personiska ierašanās, pakļaušanās medicīniskai izmeklēšanai, 
ārstēšanās un atveseļošanās pasākumu pildīšana, piedalīšanās 
sabiedriskajos darbos, regulāra kontaktu uzturēšana ar pašval-
dības sociālā darba speciālistiem.

1.12. Ārkārtas situācija – stihiska nelaime, ugunsgrēks, ie-
priekš neparedzēti apstākļi.

1.13. Klients – Jaunpiebalgas novada administratīvajā teri-
torijā pamata dzīves vietu deklarējusi persona vai viņa ģime-
nes loceklis, kurš tieši vēršas pie sociālā darba speciālista un 
lūdz sociālo palīdzību.

2. Šie noteikumi nosaka Jaunpiebalgas novada sociālās palī-
dzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsta veidus un apmērus, 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (perso-
nām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par 
pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

3. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kuras deklarētā pa-
mata dzīves vieta pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Jaunpiebalgas 
novada administratīvajā teritorijā, izņemot noteikumu 4.1. 
punktā minētos pabalstus un ja:

3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs un 
vērtspapīri;

3.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.3. tā nav izsniegusi aizdevumu;
3.4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gū-

šanai;
3.5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
4. Jaunpiebalgas novada pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu 

veidi:
4.1. Latvijas Republikas likumos noteiktie pašvaldībai obli-

gāti izmaksājamie sociālie pabalsti:
4.1.1.pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro-

šināšanai;
4.1.2. dzīvokļa pabalsts;
4.1.3. pabalsts bārenim;
4.1.4. pabalsts audžuģimenei.
4.2. Atbilstoši Jaunpiebalgas novada sociālam budžetam un, 

ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pie-
prasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un citiem 4.1.punktā minētajiem pabalstiem, 
Jaunpiebalgas novadā izmaksājamie sociālās palīdzības pabal-
sti ir:

4.2.1. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4.2.2. bērna piedzimšanas pabalsts;
4.2.3. apbedīšanas pabalsts;
4.2.4. pabalsts ārstēšanās izdevumiem;
4.2.5. pabalsts personām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma 

vietas;
4.2.6. pabalsts krīzes situācijā;

4.2.7. transporta izdevumu segšanai, nokļūšanai uz attālā-
kām medicīnas iestādēm;

4.2.8. pabalsts skolas uzsākšanai 1.klasē;
4.2.9. svētku pabalsts;
4.2.10. pabalsts bērnu audzināšanai un izglītībai.
5. Lēmumu par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

piešķiršanu, par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pie-
ņem Jaunpiebalgas novada sociālā darba speciālists.

2.  Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (GMI)

6. Garantētā minimālā ienākumu (turpmāk tekstā – GMI) 
līmeņa apmērs klientam mēnesī ir noteikts Ministru kabineta  
2003.gada 9.decembra  noteikumu Nr.693 “Noteikumi par ga-
rantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garan-
tētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai” 2.punktā.

7.  Pabalstu piešķir personai, kura saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.97 “Kārtība, kādā 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” 
ir atzīta par trūcīgu un ir gatava līdzdarboties savas sociālās 
situācijas uzlabošanai.

8. Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 
2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 96 “Kārtība, kādā piešķi-
rams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

9. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Jaunpiebalgas 
novada iedzīvotājiem ir Ls 45, 00 uz vienu ģimenes locekli 
mēnesī.

3. Dzīvokļa pabalsts
10. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenēm (perso-

nām), kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trū-
cīgas ģimenes (personas) statuss, personām, kuru ienākumi uz 
katru ģimenes locekli nepārsniedz 50% no noteiktās minimālās 
darba algas apjoma valstī un 1.grupas invalīdiem.

11. Dzīvokļa pabalstu piešķir komunālo maksājumu kārtoša-
nai vai kurināmā iegādei.

12. Dzīvokļa pabalsta apmērs vienai mājsaimniecībai apku-
res sezonā (no oktobra līdz aprīlim) ir Ls 60,00.

4. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušiem 
bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem

13. Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumi Nr. 857 “Noteikumi par so-
ciālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” VI nodaļa.

14. Pabalstu apmēri:
14.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 

– divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā 
- Ls 90,00;

14.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei, šo pabalstu var izsniegt mantiskā veidā – Ls 
175,00;

14.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem – valstī noteiktā sociālā 
nodrošinājuma apmērā – Ls 45,00, izmaksā katru mēnesi, ja bērns 
turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās vai augstākās iz-
glītības iestādēs un ir sekmīgs to audzēknis vai students.
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5. Pabalsts audžuģimenei
15. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decem-

bra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.panta 
noteiktajā kārtībā. 

16. Pabalsta apmēri:
16.1.Pabalsts bērna uzturam – 50% apmērā no noteiktās mi-

nimālās darba algas valstī;
16.2.Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegā-

dei – Ls 100,00.

6. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
17. Pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts vienas valstī 

noteiktās minimālās darba algas apmērā  ģimenei (personai), 
neizvērtējot tās materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš ne-
paredzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

18. Izvērtējot konkrēto situāciju, novada dome ir tiesīga pie-
ņemt lēmumu par lielākas pabalsta summas piešķiršanu.

19. Pabalstu piešķir, ja iesniegums reģistrēts ne vēlāk kā vie-
na mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

20. Pabalsts netiek piešķirts, ja ārkārtas situācija radusies ģi-
menes (personas) vainas dēļ.

7. Bērna piedzimšanas pabalsts
21. Pabalsts tiek piešķirts vienam no jaundzimušā bērna ve-

cākiem, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, ja viņa pamata 
dzīvesvieta deklarēta Jaunpiebalgas novadā un bērna dzimšanas 
fakts reģistrēts Jaunpiebalgas novada dzimtsarakstu nodaļā.

22. Bērna piedzimšanas pabalsts – Ls 30,00  (trīsdesmit lati).
23.Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un 

dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu dzimšanas apliecības kopiju.

8. Apbedīšanas pabalsts
24. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu 

daļējai segšanai mirušām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvie-
ta miršanas brīdī bija deklarēta Jaunpiebalgas novadā, un tiek 
izmaksāts personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

25. Apbedīšanas pabalstu piešķir, neizvērtējot mirušā ģime-
nes materiālo stāvokli.

26. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu 
un dzimtsarakstu nodaļas izsniegto miršanas apliecības kopiju.

27. Apbedīšanas pabalsts – Ls 50,00  (piecdesmit lati).
28. Ja mirušai personai, kura deklarēta Jaunpiebalgas no-

vadā, nav apgādnieku vai persona, kas uzņemas apbedīšanu, 
to organizē Jaunpiebalgas novada sociālā darba speciālists un 
pašvaldība sedz neatliekamos izdevumus, kas saistīti ar apbe-
dīšanu (morga pakalpojumi, transporta pakalpojumi, sēru cere-
monijas vadīšana, kapraču komandas darbs, zārks).

 
9. Pabalsts ārstēšanās izdevumiem

29. Slimnīcas izdevumi (konsultācijas, izmeklējumi pie ārsta 
speciālista) – 25% no izdevumiem, bet ne vairāk kā Ls 60,00  
(divdesmit lati) gadā pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas.

30. Tiesības saņemt pabalstu ārstēšanās izdevumiem ir trūcī-
gām un maznodrošinātām personām, kuri Jaunpiebalgas nova-
da teritorijā deklarējuši pamata dzīvesvietu. 

31. Jaunpiebalgas novada dome pēc sociālā darba speciālista 
ieteikuma ārkārtas gadījumā (komplicētas operācijas, sarežģīti 
izmeklējumi u.c.) var piešķirt cita veida un apmēra pabalstus 
ārstēšanās izdevumu segšanai par trūcīgajiem  vai maznodro-
šinātiem atzītajiem pašvaldības iedzīvotājiem. 

32. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu 
un medicīnisko izdevumu apliecinošiem dokumentiem.

10. Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanās 
no ieslodzījuma vietas

33. Pabalstu piešķir personām, kuras pēc soda izciešanas ir 
atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un pirms apcietināšanas pa-
mata dzīvesvietu bija deklarējušas Jaunpiebalgas novadā.

34. Pabalstu piešķir valstī noteiktā GMI pabalsta apmērā, ja 
pieprasītāja iesniegums reģistrēts ne vēlāk kā sešu dienu laikā 
pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

35. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz iesniegumu un ieslo-
dzījuma vietu pārvaldes izdotu izziņu par atbrīvošanu.

11.  Pabalsts krīzes situācijā
36. Materiāla palīdzība ģimenei (personai), ja tā neatbilst 

šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, 
bet nokļuvusi krīzes situācijā un ģimenei (personai) radušās 
papildus grūtības pamatvajadzību nodrošināšanā. 

37. Lai saņemtu krīzes situācijas pabalstu, pieprasītājam jā-
noslēdz vienošanās par līdzdarbības pasākumiem savas soci-
ālās situācijas uzlabošanā. 

38. Lēmumu par krīzes situācijas pabalsta piešķiršanu pie-
ņem sociālā darba speciālists, izvērtējot pieprasītāja un viņa 
ģimenes locekļa ienākumus.

12. Transporta izdevumu segšanai, nokļūšanai uz 
attālākām medicīnas iestādēm

39 Tiesības saņemt transporta izdevumu pabalstu ir ģime-
nēm (personām), kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 
piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kuru ienākumi uz 
katru ģimenes locekli nepārsniedz 50% no noteiktās minimālās 
darba algas apjoma valstī.

40. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu un 
izdevumu attaisnojošiem dokumentiem – sabiedriskā transpor-
ta biļetes, degvielas kases čeki.

 13. Pabalsts skolas uzsākšanai 1.klasē
41. Tiesības saņemt pabalstu skolas uzsākšanai ir ģimenēm 

(personām), kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pie-
šķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kuru ienākumi uz 
katru ģimenes locekli nepārsniedz 50% no noteiktās minimālās 
darba algas apjoma valstī.

42. Pabalsts skolas uzsākšanai – Ls 10,00.
43. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu. 

14. Svētku pabalsti
44.  Pabalsti jubilāru sveikšanai.
44.1. Naudas pabalstu Ls 17,50 apmērā piešķir Jaunpiebal-

gas novadā pamata dzīvesvietu deklarēto iedzīvotāju  sveikša-
nai 90 un vairāk gadu dzīves jubilejās.

44.2. Šie pabalsti var būt arī mantiski.

15. Pabalsts bērnu audzināšanai un izglītībai
45. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kurai nor-

matīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statuss, kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli nepār-
sniedz 50% no noteiktās minimālās darba algas apjoma valstī.

45.1. Pabalsta apmērs 20 lati vienam bērnam.
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16. Sociālās palīdzības līdzekļu izlietojums citiem 
pasākumiem   

46. Vienreizējs pabalsts (Ziemassvētku saldumu paciņas) tiek 
piešķirts Jaunpiebalgas novadā deklarējušiem bērniem līdz 10 
gadu vecumam un Jaunpiebalgas novada pensionāriem.

47. Šo pabalstu izsniedz mantiskā veidā.
48. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu izmaksa var 

tikt pārtraukta, ja sociālajā budžetā nepietiek līdzekļu valsts 
noteikto pašvaldībās izmaksājamo sociālo pabalstu izmaksai.

17. Pabalstu saņemšanai iesniedzamie dokumenti
49.  Lai saņemtu pabalstu garantētā minimālā ienākumu lī-

meņa nodrošināšanai, kā arī lai tiktu izvērtēts ģimenes materiā-
lais stāvoklis, pieprasītājam jāiesniedz novada domes sociālā 
darba speciālistam:

49.1. Rakstisks iesniegums;
49.2. Iztikas līdzekļu deklarācija;
49.3. Ziņas par ģimenes locekļu ienākumiem pēdējo trīs mē-

nešu laikā;
49.4. Izziņa par bezdarbnieka statusu, izziņa par bezdarbnie-

ka pabalsta lielumu un darba meklētāja (bezdarbnieka) apmek-
lējuma uzskaites lapa;

49.5. Dokuments, kas apliecina uzturlīdzekļu maksājumu 
apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzi-
nāšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz izziņa no 
tiesu izpildītājiem par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;

49.6. Izziņa par ikmēneša valsts sociālo pabalstu apmēru 
(vecuma pensija, ģimenes valsts pabalsts, invaliditātes pansija, 
apgādnieka zaudējuma pensija u.c.);

49.7. Papildu dokumenti atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam;
49.8  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

18. Klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība
50. Klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas risi-

nāšanā, kā to nosaka likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likums” 7.pants un likuma “Par sociālo drošību” V nodaļa.

 19. Pabalstu piešķiršanas kārtība
51. Sociālās palīdzības pabalsta pieprasītājs iesniedz rakst-

veida iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta 
veidu, visu ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli 
apliecinošus dokumentus, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju. 
Lai saņemtu noteikumu 4.3. punktā minētos pabalstus, jāie-
sniedz arī izdevumus apliecinoši dokumenti, kas izsniegti ne 
agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem.

52. Sociālā darba speciālistam persona uzrāda personu aplie-
cinošu dokumentu, kā arī uzrāda pensionāra vai invalīda aplie-
cību, ja persona ir pensionārs vai invalīds.

53. Sociālā darba speciālists klienta sniegtās ziņas pārbauda 
izlases kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot klien-
ta dzīves apstākļus, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību insti-
tūcijām, kā arī no citām juridiskām un fiziskām personām.

54. Sociālā darba speciālists pēc pabalsta pieprasītāja ie-
snieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 
darbdienu laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un 
pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma no-
sacījumiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

55. Sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas in-
formē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteikto kārtību.

20. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai
56. Pabalsta piešķiršanu var atteikt pilnībā vai daļēji, snie-

dzot motivētu rakstveida atbildi:
56.1. Ja ģimene (persona) nepilda Latvijas Republikas li-

kuma “Par sociālo drošību” V nodaļā noteiktos līdzdarbības 
pienākumus;

56.2. Ja ģimene (persona) atsakās līdzdarboties savas soci-
ālās situācijas uzlabošanā (atsakās no medicīniskās izmeklēša-
nas, ārstēšanās, rehabilitācijas pasākumiem, utt.);

56.3. Ja ģimene (persona) bez attaisnojoša iemesla atsakās 
no piedalīšanās sabiedriskajos darbos;

56.4. Ja ģimene (persona) ļaunprātīgi neveic norēķinus par 
komunālajiem pakalpojumiem;

56.5. Ja ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas par sevi, 
saviem ienākumiem un īpašumiem;

56.6. Ja ģimene (persona) atsakās sniegt nepieciešamos pie-
rādījumus un dokumentus pabalsta saņemšanai;

56.7. Ja ģimene (persona) piekopj parazītisku dzīvesveidu 
(pamatojoties uz pārbaudes aktiem vai policijas ziņām);

56.8. Ja darbaspējīgie ģimenes locekļi neizmanto iespēju iz-
audzēt pārtiku savā piemājas saimniecībā.

21. Pārbaude dzīvesvietā
57. Klientam pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc so-

ciālās palīdzības pabalsta, sociālā darba speciālista pienākums 
ir pārbaudīt klientu viņa dzīvesvietā.

58. Klienta pārbaude dzīvesvietā var notikt, sociālā darba 
speciālistam vienojoties ar klientu par pārbaudes datumu un 
laiku. Sociālā darba speciālistam ir tiesības veikt pārbaudi, arī 
iepriekš par to nebrīdinot klientu. 

59. Klienta atteikšanās no pārbaudes dzīvesvietā var būt par 
iemeslu sociālās palīdzības atteikumam.

22. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

60. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanas atteikumu 
sociālā darba speciālists pieprasītājam paziņo rakstveidā, norā-
dot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

61. Pašvaldības sociālās aprūpes komitejas lēmumu par pabal-
sta piešķiršanu vai atteikumu prasītājs var apstrīdēt Jaunpiebalgas 
novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

62. Ja  Jaunpiebalgas novada domes lēmums neapmierina 
prasītāju, tam ir tiesības šo lēmumu viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  
Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

63. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jaunpiebalgas no-
vada dome.

23. Pārejas noteikumi
64. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zau-

dējušiem Jaunpiebalgas pagasta padomes 2005.gada 14.no-
vembra saistošos noteikumus nr.4 “Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Jaunpiebalgas pagastā”.

65. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas li-
kumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī Jaunpiebalgas novada 
domes mājas lapā un Jaunpiebalgas novada domes informatī-
vajā izdevumā “Avīze Piebaldzēniem”.

L.Šāvējs, novada domes priekšsēdētājs                                                                     
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Izdoti saskaņā ar LR likumu 
„Par pašvaldībām”  15.panta  7. un 9.punktu,

LR likuma “Par  palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14.panta 6. daļu.

1. Vispārīgie nosacījumi 
1.1. Šie noteikumi nosaka Jaunpiebalgas novada teritorijā 

pamata dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju ienākumu un mate-
riālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no 
laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu 
un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša perso-
na (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) tiek atzīta par mazno-
drošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) 
ienākumi un materiālais stāvoklis.

1.2. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstī-
bu šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par 
ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam pieņem Jaunpiebalgas novada sociālā darba speciālists. 

1.3. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam sociālā darba speciālists novērtē pēc raks-
tiska iesnieguma un iztikas līdzekļu deklarācijas saņemšanas, 
kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvo-
joša persona (turpmāk tekstā - pieprasītājs).

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana 
2.1. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, pie-

prasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpilda iztikas lī-
dzekļu iesniegumu – ienākumu deklarāciju (turpmāk tekstā – dek-
larācija), kā arī iesniedz sociālā darba speciālistam dokumentus, 
kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas.

2.2. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra 
noteikumu Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvo-
joša persona atzīstama par trūcīgu” 8.punktam. Ienākumi, no 
kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarējami apmērā, kas 
veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas.

2.3. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbil-
dīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.4. Sociālā darba speciālists pārbauda deklarācijā sniegtās 
ziņas, pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī 
citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju un 
pieprasītāja dzīvesvietas pārbaudes datiem.

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru 
nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par 

maznodrošinātu
3.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ie-

nākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 75% no attiecīgā gada noteiktās mi-

Saistošie noteikumi nr.5,
apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada domes

 2009.gada 23.februāra sēdes
 lēmumu Nr.4 (protokols nr.3)

                           

Saistošie noteikumi Nr.5 
“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā”

nimālās mēneša darba algas  valstī, vienai personai mēnesī, un ja:
3.1.1. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
3.1.2. tai nav parādsaistību (par parādsaistībām nav uzska-

tāmi studiju un studējošo kredīti, kredīti mājokļa pielāgošanai 
invalīdam, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevu-
miem un komunālajiem pakalpojumiem);

3.1.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;
3.1.4. tai nepieder vērtspapīri:
3.1.5. tā nav izsniegusi aizdevumu;
3.1.6. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.1.7. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņe-

mot gadījumus, kad persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas iestādē, pēc sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu izbeigšanas var reģistrēties palīdzības reģistrā paš-
valdības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

3.1.8. personas, kuras saskaņā ar Civillikumu ir palīdzības 
pieprasītāja vai kopā ar pieprasītāju dzīvojošo personu liku-
mīgie apgādnieki, bet nedzīvo kopā ar palīdzības pieprasītāju, 
atbilst maznodrošinātās personas statusam.

4. Lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanu paziņošanas kārtība 

4.1.Sociālā darba speciālists divu nedēļu laikā pēc šo notei-
kumu 2.nodaļā minēto ziņu saņemšanas un to pārbaudes pie-
ņem lēmumu par pieprasītāja atbilstību maznodrošinātas ģime-
nes ( personas) statusam un  lēmumu paziņo pieprasītājam. 

4.2. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodro-
šinātas ģimenes (personas) statusu, sociālais dienests divu ne-
dēļu laikā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par attei-
kumu un tā pamatojumu, kā arī par lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtību.

4.3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:
4.3.1. uz trijiem mēnešiem - ja kaut viens no pilngadīgajiem 

ģimenes locekļiem ir darbspējīgs vai persona ir darbspējīga;
4.3.2. uz sešiem mēnešiem - ja neviens no pilngadīgajiem ģime-

nes locekļiem nav darbspējīgs vai persona ir darba nespējīga. 
4.4. Pēc palīdzības pieprasītāja lūguma sociālais dienests  

izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes /perso-
nas statusam.( 1.pielikums)

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
5.1. Sociālās aprūpes komitejas lēmumu par atbilstību vai 

neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
pieprasītājs var apstrīdēt Jaunpiebalgas novada domē.

5.2. Jaunpiebalgas novada domes pieņemto lēmumu var pār-
sūdzēt Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Pārējie noteikumi 
6.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
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Zemniekiem

• Iespējas
Pasākuma nosaukums Pieteikšanās laiki
Lauksaimniekiem un 
mežsaimniekiem paredzēto 
konsultāciju pakalpojumu 
izmantošana

atvērts

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturizēšanai

01.04.09. – 30.06.09.

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

Atgādinājums.
• Platībmaksājumu pieteikumus šogad Valmierā varēs sa-

ņemt, sākot no 20.aprīļa. Ja vēlaties, lai pieteikumus no Val-
mieras atved lauksaimniecības konsultantes, lūdzu, to perso-
nīgi apstipriniet ar parakstu vai arī informējiet telefoniski. 

• Par ražošanas plāna izstrādi saimnieciskās darbības sta-
bilizācijai. Sadarbojoties saimniecību vadītājiem, to lielā-
kajiem 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 lauksaimnie-
kus, kuru saimniecības tuvākā laikā varētu nonākt ekonomis-
kās grūtībās, pieteikties LLKC centrālajā birojā. Pieteikuma 
veidlapas un sīkāka informācija iegūstama LLKC mājas lapā: 
http://www.llkc.lv vai pie pašvaldību lauku attīstības speciā-
listiem.

• 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

Informācija par atskaišu iesniegšanu
 Atskaites projekta „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību 

pārstrukturizācijai” par 2008. gadu jāiesniedz līdz 2009. gada 
1. jūnijam, pievienojot Valsts Ieņēmumu dienestā apstiprinātu 
gada ienākumu deklarāciju. Ja 2008. gada aktivitātes nav izpil-
dītas, tad nepieciešams iesniegt grozījumus.

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

Santa Mežābele 
(Antoņina Ločmele)

Rakstnieces Santas Mežābeles vārds lasītājiem nav svešs. 
Viņas sarakstītās grāmatas plauktos neiegulst. Šie romāni ir par 
mīlestību un naidu, sarežģītām attiecībām un noziegumiem, ar 
neparedzētiem sižeta pavērsieniem. Ar grāmatām jūs varat ie-
pazīties arī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā, bet ar pašu autori 
visiem interesentiem būs iespēja tikties 24. aprīlī plkst. 14.00 
pagasta zālītē (2.stāvā). Rakstniece stāstīs par sevi un saviem 
darbiem. Būs arī iespēja iegādāties grāmatas un palūgt autorei 
autogrāfu.

Rakstnieces īstais vārds ir Antoņina Ločmele. Viņa savulaik 
ir beigusi Liepājas Pedagoģisko institūtu, strādājusi par skolo-
tāju Viduču pamatskolā, bet Mežvidus vidusskolā – par direk-
tori. Rakstniece ir arī viena no 2008.gada konkursa “Sieviete 
Latvijai” laureātēm. 

Rakstīt sākusi vēlu. Viņas pirmo romānu “Tēva priede” 
2000.gadā izdevis Latgales Kultūras centrs, tam sekoja trīs citi 
romāni latviešu oriģināldarbu sērijā “Lata romāns”, kas izdoti 
apgādā “Latvijas Avīze”: “Uz priekšu, meitenes!” (2002.gads), 
“Naktī uz svētdienu” (2002.gads) un “Viena lustīga sievie-
te” (2004.gads). Ar jaunāko romānu „Rītausmā te rēja lapsa” 
(2008) ir iepazinušies tikai nedaudzi, tāpēc par visu sīkāk ru-
nāsim šajā tikšanās reizē.

Uz drīzu satikšanos!
Baiba Logina

Interesentiem

2009.gada 6.jūnijā
Latvijā notiks Eiropas Parlamenta 

un pašvaldību vēlēšanas

Kandidātu sarakstu iesniegšana Jaunpiebalgas novada vē-
lēšanām notiks no 2009.gada 17.  līdz 27.aprīlim Jaunpie-
balgas novada domes telpās (sociālās aprūpes kabinetā). 

Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., 
Jaunpiebalgas nov., Cēsu raj., LV - 4125

Sarakstu pieņemšanas darba laiks no 17. aprīļa līdz 26. 
aprīlim no plkst. 13.00 līdz 15.00, bet 27. aprīlī no plkst. 
13.00 līdz 18.00

     Kandidātu saraksti iesniedzami Jaunpiebalgas novada 
vēlēšanu komisijai, iepriekš saskaņojot pa tālr. 29453129

Santa Mež bele

R TAUSM
TE R JA LAPSA...
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Pateicība
Jaunpiebalgas vidusskola pateicas skolas absolventei 

DACEI DŪKLAVAI- KOKINAI par dāvanu skolai – žur-
nāla “National Geography” abonementu 2009. gadam angļu 
valodā, kas gaida skolēnus, skolotājus un visus interesentus 
vidusskolas bibliotēkā.

 Direktore U. Logina un bibliotekāre V. Johansone

Makulatūras vākšanas akcijā, skolotāju mudināti, iesais-
tījās gan skolēni, bērnu vecāki, vecvecāki, kaimiņi, draugi... 
Svērt un skaitīt palīdzēja skolas saimnieks un apkopējas. Pal-
dies visiem par šo lielisko darbu! Kopā savāktas 12,5 tonnas. 
Esam izglābuši 170 kokus. 

Makulatūras akcija tika uzsākta 2008. gada rudenī. Tās or-
ganizētāji ir „Swedbank”, Latvijas Dabas fonds un Līgatnes 
papīrfabrika, kas ir vienīgā papīrfabrika Latvijā, kura papīra 
izgatavošanai izmanto makulatūru. 

Arnis Ratiņš, direktores vietnieks izglītības jautājumos

Visi ceļi aizved nezināmā bezgalībā,
Šai pusē atstājot kādu kripatiņu patiesības.

Aizsaules dārzos gājušas
Tekla Ceriņa 85 gadu vecumā un
Tekla Muižniece 86 gadu vecumā.

Sirsnīga līdzjūtība tuviniekiem!
Jaunpiebalgas novada dome

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

 Inga Kļaviņa 26616795 (mob.)          E-pasts: vesma.johansone@gmail.com, inga.klavina4@inbox.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”.

Nebeidzams jautājums-
Cik baltu darbadienu 
Paliks pēdās tavās, 
Cik ozolu
Ap tavu māju zels.
Un cik daudz dvēselītēm kļuvis silti
No tavas mīlestības,
Vāktas vienuviet.

60 Aina Kaimiņa 21.05.1949. Plienkalns
Maija Kalašinska 29.05.1949. Zaļkalni

Dzidra Kodola 19.05.1949. Lielkaņepi
Nikolajs Ostrovskis 22.05.1949. Mazjaunzemi

65 Jānis Leons 01.05.1944. Leoni
70 Emīlija Abuce 04.05.1939. Gaujas iela 27-1

Rūta Logina 24.05.1939. Brāļu Kaudzīšu 
iela 3-13

Velta Zadiņa 12.05.1939. Vecnaudēļi
Ina Murāne 28.05.1939. Jaunspulgas

75 Inta Spolīte 14.05.1934. Sporta iela 4
80 Aina Birnbauma 24.05.1929. Maznaukšēni

Vallija Cerus 05.05.1929. Mazrudgalvji
90 Ieva Ošiņa 03.05.1919. Ošiņi

Apsveicam!

Sirsnīgi sveicam maija jubilārus! 24.aprīlī plkst. 14.00 
Jaunpiebalgas pagasta zālē tikšanās ar rakstnieci 

Santu Mežābeli.
Ieeja bez maksas. Aicināti visi interesenti.

24. aprīlī plkst. 15.00 
Pētera pamatskolā Jāņa Strupuļa medaļu izstādes 

atklāšana. Pēc izstādes kultūras namā klavesīnistes 
Ainas Kalnciemas koncerts. Gaidīti visi interesenti!

01. maijā plkst. 20.00 
komēdija - Monika Zīle „Sunītis un viņa kauliņš”, 

Jaunpiebalgas amatierteātris.
16. maijā

 Koncerts sadarbībā ar Jaunpiebalgas mūzikas un 
mākslas skolu „Māmiņa, es Tev padziedāšu”.

23. maijā  
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas izlaidums.

30. maijā plkst 19.00 
Iesildām vasaru!

Ģimeņu sporta spēles „Multeņu parāde”
Olga Rajecka un Lielvārdes koris.

Zaļumballe ar grupu „Vēja radītie”.
Sekojiet reklāmai!

Pasākumi

Vetārste Anna Mackeviča gaida zvanus
9., 10 un 23., 24. maijā. Tālrunis – 29409709

Precizējums
Zosēnu pagasta grāmatvede Valentīna Dandena

pieņems iedzīvotājus Jaunpiebalgas novada domes telpās
katru darbdienu no 9.00 līdz 16.00

Informācija

TAUTSKOLĀ
22. maijā plkst. 19.00 

Tautskolas darba rezumējums, mācību gada noslēgums, 
darbu izstāde.


