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   Nr. 5 (137) 2009. gada maijs Jaunpiebalgas novada domes izdevums

 Piebaldzēniem
Tikšanās ar Jaunpiebalgas novada vēlētāju 

apvienībās izvirzītajiem deputātu kandidātiem 
Jaunpiebalgas kultūras namā 

26.maijā plkst. 17.00 un 
Zosēnu kultūras namā 28.maijā plkst. 17.00 

Šajā numurā:
	 *	deputātu	kandidātu	saraksti	un	programmas
	 *	par	pavasara	talkām
	 *	Jānim	Strupulim	jubilejas	izstāde
	 *	teātru	vēstis
	 *	jauno	dejotāju	panākumi
	 *	skolu	ziņas
	 *	velsieši	Jaunpiebalgā
	 *	nodibinājums	baznīcas	remontam

01.06.	–	Starptautiskā	bērnu	aizsardzības	diena	
14.06.	–	Komunistiskā	genocīda	upuru	piemiņas	diena
15.06.	–	Vītus	diena
17.06.	–	Latvijas	Republikas	okupācijas	diena
22.06.	–	Varoņu	piemiņas	diena
23.06.	–	Līgo	diena
24.06.	–	Jāņu	diena
27.06.	–	Septiņu	gulētāju	diena
29.06.	–	Pētera	diena
*	Jūnijā	saulains	laiks	nes	bagātu	gadu,	bet	dubļains	–	bada	gadu.	
*	Mitrs	jūnijs	zīmējas	uz	labu	bišu	medus	ražu.
*	Pērkons	jūnijā	kuplina	druvas.
*	Ja	vasara	iesākas	ar	lietiem,	tad	tā	beidzas	ar	sausumu	(un	otrādi).	
*	Ja	pavasarī	lieli	plūdi,	tad	vasarā	karsts	laiks	un	daudz	kukaiņu.	
	 *	Ja	Vītus	dienā	lietus	līst,	tad	gaidāma	laba	raža.
	 *	Sēt	jābeidz	četras	dienas	pirms	Vītus	dienas.	
															Pēc	Vītus	dienas	sētā				labība	vairs	nenogatavojas.
	 *	LīdzVītus	dienai	drīkst	tikai	ar	roku	plūkt	zāles.
														Pēc	Vītus	dienas	var	pļaut	arī	ar	izkapti.

Cīrulītis mazputniņš,
Augstu skrēja dziedādams.
Dievs atnesa div’dēliņus,
Saule siltu vasariņu.

Dzimuši
Roberts Fridrihsons un 

Teodors Raģis.

Apsveicam vecākus!

Jūnijs

Baibas Loginas foto
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REDAKCIJAS SLEJA Intervija

Pavasaris	 neapstājas	 ne	 mirkli.	
Pelēkums	 pazudis	 un	 jau	 vizbuļi,	
cālenes	 –	 baltās	 un	 dzeltenās,	 zilās	
vizbules	un	citas	sīkās	puķītes	dārzos	
iekrāso	 zemi	 vietām	 ar	 dzelteniem,	
vietām	ar	baltiem	vai	ziliem	robiem.
Cilvēki	 priecājas	 un	 bēdājas	 tāpat	

kā	 pirms	 simts	 gadiem.	 Un	 tāpat	 kā	
toreiz	 savus	 vadoņus	 varēja	 ne	 tikai	
iecelt,	 bet	 arī	 nogāzt,	 ja	 tie	 nepildīja	
tautas	prātu	un	vēlmes.	Grūti	noticēt,	
ka	Andrejs	Pumpurs,	zaudējis	cerības,	
uzrakstīja	 savu	mūža	darbu	„Lāčplē-
sis”.  
Arī	tagad,	ja	vēlētie	vadoņi	vai	val-

doņi	nepilda	tautas	gribu,	tā	var	nede-
rīgos	kalpus	atcelt.	Vietā	nāk	citi.	Viss	
mainās.	 Daudzi	 jau	 noveco.	 Ir	 tādi,	
kas	 domā	–	 jāsāk	no	 jauna.	Neviena	
diena	nav	par	vēlu.	Vai	–	„labāk	vēlu,	
nekā	nekad”.		Dzīvo	mūžīgā	cerībā.
Ir	 kas	 lasa	 un	 cītīgi	 seko	 „lielajai	

politikai”,	zina,	kā	visu	vajadzētu,	bet	
paši	 pie	 darīšanas	 nelaužas.	 Arī	 pie	
mums.	Ikdienas	sarunas	tā	vien	ap	to	
pašu	 iegriežas	–	par	nesaimniecisku-
mu	valstī,	par	 ierēdņu	algām,	par	 to,	
ka	vieniem	samazina,	citiem	–	nē.	
Netipisks	 laiks	 Latvijā,	 līdz	 ar	 to	

arī	–	Jaunpiebalgā,	Jaunpiebalgas	no-
vadā.	 Katrs	 priecīgs,	 kam	 darbs.	 Un	
kailo	patiesību,	ka	naudas	maz,	nevar	
noslēpt.	 Tikai	 cilvēkiem	 uz	 laukiem	
vairāk	nāk	līdzi	zemes	un	zāles	smar-
ža.	Lai	arī	līdzekļu	krietni	mazāk,	tā-
pat	katram	savs	mērķis	–	šodien	gan	
noteikti	 krietni	 vienkāršāks.	 Gan	 ģi-
menēs,	 gan	 pagastā,	 gan	 valstī.	Mūs	
vairāk	interesē	mūsu	vieta,	mūsu	no-
vads.
Izlasot	Jaunpiebalgas	novada	depu-

tātu	kandidātu	 sarakstu	priekšvēlēša-
nu	programmas,	katram	būs	atšķirīgs	
spriedums.	 Kopumā	 programmu	 sa-
turs	 piezemētāks	 nekā	 iepriekšējos	
priekšvēlēšanu	laikos,	konkrēti	solīju-
mi	tikai	dažviet	lasāmi.	Tad	nu	mūsu	
izvēle,	parasti	pasakās	tautas	simpāti-
jas	 iemanto	 –	 gudrākais	 un	 strādīgā-
kais.
Ko	 izvēlēsimies?	To	 rādīs	 –	 6.	 jū-

nijs.	Un	varbūt,	ka	tieši	tava	balss	iz-
šķirošā?	Tieši	šajā	reizē,	šajā	pavasarī,	
šajā	 daudzkrāsainā	 vasarā.	 Lai	 upju	
tecējums,	 ceļi	 un	 taciņas,	 dzīves	 ri-
tējuma	mainīgums	dod	mums	visiem	
saskaņu	–	dabas	norišu	un	cilvēka	iz-
jūtu	saskaņu!	Lai	mums	veicas	!

V. Johansone

Ierastās intervijas vietā, –
3 jautājumus uzdevu dažādu paaudžu 

un profesiju jaunpiebaldzēniem – sko-
lā, uz ielas, nejauši piezvanot...

Kā vērtē pagasta padomes priekšsē-
dētāja darbu?

I.B.	 Nevaru	 neko	 sliktu	 teikt,	 man	
personīgi	nav	bijusi	saskarsme.	Nezinu,	
kam	 īsti	 par	 tiem	 ceļiem	 jāzina,	 tie	 nu	
gan	atkal	uz	visām	pusēm	briesmīgi	bija.	
Kad	ministri	tuvojās,	kaut	ko	jau	padarī-
ja,	bet	vēl	uz	Rankas	pusi	ir	bedrains,	tur	
nu ratus var nolauzt.

D.B.	Domāju,	ka	ir	liela	izaugsme,	salī-
dzinot	ar	sākotnējo	darbu.	Zinošs	par	pro-
jektu	virzīšanu	un	ES	struktūrfondiem.

I.L.	Maz	esmu	satikusi,	nav	bijusi	va-
jadzība,	 bet	 laikam	 jau	 aktīvi	 darbojas,	
pa	avīzēm	raksta.	

L.L.	Baidos,	ka	neprotu	novērtēt.	Man	
patīk	 sadarbība,	 atsaucība	 dažādos	 pa-
gasta	pasākumos.

J.G. Man	šķiet,	ka	viss	kārtībā,	vienmēr	
var	vēlēties	labāk,	bet	cilvēks	vien	ir.	

D.A.	 Pagastvecis?	 No	 viņa	 sapratnes	
atkarīgs	mans	darbs,	 tas	 atkarīgs	arī	no	
pagasta	 deputātiem.	 Citur	 sašaurināja	
vai	likvidēja	šo	likmi,	bet	mums	palika.	
Jūtos	stabili,	ka	varu	strādāt.	Tas	pašlaik	
galvenais	man	personīgi.	

A.S.	Tā	 gan	 ir	 laba	 doma	 paprasīt	 tā	
uzreiz.	Par	citiem	jautājumiem	(kā	”Dru-
vā”)	arī	vēl	kādreiz	varētu,	nudien	inte-
resanti.	 Par	 pagastveci?	 Nē,	 neko	 īpaši	
nevaru	pateikt.	Laikam	jau	strādā.	Kam	
šodien	viegli?	Tāpat	jau	ir	darījies	–	gais-
mas	jau	sakārtotas,	tikai	varētu	ilgāk	tais-
ni	tajos	baļļu	vakaros	degt.	Nu	jau	ziema	
pagājusi,	 tad	 gan	 reizēm	nezināju,	 kurš	
jālamā,	ka	tie	ceļi	ne	tīrīti,	ne	kaisīti.	Bet	
dzirdēju	jau,	ka	pārmaiņas	būs.	

J.B. Saņemu	savu	pensiju	un	viss.	Ne	
labu,	ne	sliktu	vairs	gribu	 teikt.	Tas	bija	
jau	pirms	kādiem	diviem	gadiem,	kad	bija	
pēdējā	saruna.	Par	baznīcas	parku	kādreiz	
runāju,	toreiz	bija	ieklausījies.	Bet	biblio-
tekāres	zinošas	un	 ļoti	atsaucīgas.	Gribu	
gan	pateikt	vēl	ko	–	par	petardēm.	Pavasa-
rī	lasīju,	ka	nedrīkst	bez	atļaujas	tās	šaut.	
Citam	ar	citu	jārēķinās,	jādara	saskaņā	ar	
likumu,	bet	pie	mums	tā	nenotiek.

Kā vērtē deputātu padomes darbu?
I.B.	 Neko	 nemācēšu	 pateikt.	 Viņiem	

jau	tā	teikšana	mazāka.
D.B. Laikam	jau	dara	iespēju	robežās,	

vietējās	padomes	deputātiem	vienmēr	no	
jauna	 jāmācās,	 lai	 izprastu	 pienākumus	
un	tiesības.

I.L.	 Viņiem	 jau	 laikam	 nav	 nekādu	
lāga	tiesību.

L.L.	 Kur	 es	 redzu	 deputātu	 padomi?	
Man	nav	bijusi	saskare,	vairāk	esmu	ie-
pazinusi	 no	 avīzē	 rakstītajiem	 pieņem-

tajiem	 lēmumiem.	 Gribētu,	 lai	 vairāk	
interesējas	 par	 mazturīgo	 iedzīvotāju	
problēmām	pagastā.

J. G.	Viņi	tā	kā	otrā	plānā	paliek,	ne-
kādas	 aktivitātes	 neesmu	 sajutusi.	 Gan	
jau,	 ka	 ir	 kādi	 darbi,	 bet	 nevaru	 uzreiz	
atcerēties.

D.A.	Tas	arī	pie	deputātu	 jautājuma	
jāpiemin,	ka	sajūta,	ka	finansiālās	 lie-
tas	sakārtotas,	jūtos	stabili.	Vizuāli	re-
dzam	–	ūdensattīrīšanas	projekti	bīdās,	
pagasta	sakopšana.	Te	–	gan	pagastve-
cis,	 gan	 deputāti	 droši	 vien	 organizē-
jas.

A.S.	Nu	par	 tiem	deputātiem	maz	ko	
zināšu	pateikt.	Ne	lāga	ko	paši	dara,	ne	
ko	citiem	prasa.	Nē,	varbūt,	ka	dara,	bet	
tā	esmu	dzirdējis,	ka	vairāk	roka	jāpaceļ	
balsojot.	Nu	tā	īsti	nez	vai	ir	labi.	

Kā vērtē pagasta darbinieku darbu?
I.B.	 Kādreiz	 jau	 katram	 var	 gadīties,	

ka	 ir	 slikts	 garastāvoklis,	 bet	 pagastā	
laikam	būtu	tās	emocijas	jāsavalda.	Man	
pašai	nav	nekādi	konflikti	sanākuši,	bet	
dzirdējusi	 esmu,	 ka	 ir	 gan	 laipnāk,	 gan	
nelaipnāk	paskaidrots.

D.B. Te	gan	jāvērtē	atšķirīgi,	Neētiski	
būtu	 kādu	 saukt	 konkrēti,	 bet	 darbinie-
kiem	jāpārdomā,	jo	konkurence	var	pie-
meklēt	arī	pagasta	darbiniekus.

I.L.	 Domāju,	 ka	 sociālās	 problēmas	
ir	neatrisināmas	pilnībā,	bet	pārāk	maza	
vērība	tā	ir,	salīdzinot	kaimiņpagastus.

L.L.	Kritizēt	ir	viegli,	bet	patīkama	ir	
atsaucība	no	vairāku	pagasta	darbinieku	
puses	darījumu	kārtošanā,	dažādu	prob-
lēmu	risināšanā.	Vai	ar	to	kas	mainīsies,	
ka	atsevišķās	 reizēs	nerodu	atbalstu	vai	
saņemu	 kādu	 skarbāku	 teicienu.	 Būtu	
labi,	ja	pagasta	darbinieki	mazāk	kritizē-
tu	citus.

J.G.	Ja	atklāti	jāsaka,	tad	ļoti	vienkār-
ši,	-	lai	ievēro	darba	laiku.	Nu	gadās	man,	
nu	diezgan	bieži.	Gribētu	lielāku	atsaucī-
bu,	bet	ne	jau	no	visiem.	Tomēr	konkrēti	
negribu	saukt.	Tas	būs	avīzītē	publicēts,	
ja?	Tad	varbūt	tā	arī	pierakstiet,	lai,	šos	
teikumus	 izlasot,	 varbūt	 katrs	 pārdomā	
arī	savu	attieksmi.		

D.A.	Kas	 uz	mani	 personīgi	 attiecas,	
tad,	 -	pie	grāmatvedes	vienmēr	saņemu	
strupas	atbildes,	varbūt	ļoti	aizņemta,	bet	
trepītes	vajadzīgas,	lai	piekļūtu.	Sociālā	
darbiniece	 Līga	 atsaucīga,	 ļoti	 labi	 sa-
kārtoti	tika	jautājumi.	

A.S. Man	maz	tās	darīšanas,	bet	mans	
kaimiņš	gan	bija	pārskaities,	ka	nez	cik	
reižu	brauca	uz	Cēsīm,	ka	nebija	pagastā	
riktīgi	papīri	sarakstīti.

Paldies visiem, kuri atbildēja un ie-
rosināja arī turpmāk uzdot pa telefonu 
jautājumus.

V.Johansone
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Vēlēšanas programmas

Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
Vārds Uzvārds Darba vieta

1 Laimis Šāvējs Jaunpiebalgas	novada	dome,	priekšsēdētājs
2 Zane Althabere Jaunpiebalgas	vidusskola,	skolotāja
3 Guntis Gailītis Rīgas	pašvaldības	aģentūra	“Rīgas	pieminekļu	aģentūra”,	direktors
4 Maija Ķīķere Jaunpiebalgas	novada	dome,	Lauku	attīstības	speciāliste

5 Silva Dolmane
Veselības	ministrijas	invest.	depart.	Eiropas	Reģ.	attīst.	fonda	ieviešanas	
nodaļa,	vecākā	referente

6 Aija Petrovska Jaunpiebalgas	mūzikas	un	mākslas	skola,	skolotāja
7 Egita Zariņa Bioloģiskā	saimniecība	“Lejas	Krūzes”,	vadītāja
8 Sandra Strēle Jaunpiebalgas	mūzikas	un	mākslas	skola,	skolotāja
9 Ainārs Intenbergs VAS	“Latvijas	valsts	meži”,	mežizstrādes	meistars

10 Agris Kažociņš SIA	“Mežogles”,	ražošanas	daļas	vadītājs
11 Andris Krūmiņš SIA	“Grantiņi	-	1”,	mežizstrādes	meistars
12 Roberts Lieldienis VAS	“Latvijas	autoceļu	uzturētājs”,	ceļu	meistars
13 Maruta Kažociņa AS	“Latvijas	pasts”	Jaunpiebalgas	pasta	nodaļa,	nodaļas	priekšniece
14 Ieva Dulberga Pētera	pamatskola,	matemātikas	skolotāja
15 Ilga Bobrova Cēsu	rajona	slimnīcas	neatliekamā	medicīniskā	palīdzība,	feldšere

Novada izaugsmei  

1 Marina Grīnberga SIA	Kora	MG,	vadītāja
2 Dace Bišere - Valdemiere Jaunpiebalgas	novada	dome,	lietvede
3 Ervīns Urbāns SIA	RCI	Gulbene,	tehniskās	darbu	daļas	vadītājs
4 Ivo Kļava z/s	Kļavas	koks,	īpašnieks
5 Liesma Ozola Ingrīdas	Brantes	ģimenes	ārsta	prakse,	reģistratore
6 Aigars Azacis VUGD	Cēsu	brigādes	Jaunpiebalgas	postenis,	vada	komandiera	vietnieks
7 Ulla Logina Jaunpiebalgas	vidusskola,	direktore
8 Raimonds Kārkliņš p/s	Lejas	Lāci,	īpašnieks
9 Uldis Nedēļa SIA	Grantiņi-1,	šoferis

10 Gunta Leimane Piebalgas	pamatskola,	direktore
11 Zinta Arahovska Jaunpiebalgas	vidusskola,	pirmsskolas	skolotāja
12 Vilnis Eglītis SIA	Piebalgas	alus,	traktorists
13 Elīna Poste Biznesa	Augstskola	Turība,	studente

Zosena ļaudis   

1 Girta Upena Zosēnu	kooperatīvā	krājaizdevu	sabiedrība,	valdes	priekšsēdētāja
2 Aigars Plotkāns Vidzemes	augstskola,	lektors
3 Zinaida Šoldre Jaunpiebalgas	novada	dome,	Zosēnu	pakalpojumu	centra	sekretāre
4 Kristaps Dravants Jaunpiebalgas	novada	dome,	Zosēnu	pakalpojumu	centra	vadītājs
5 Valda Pumpure Zosēnu	feldšeru	punkts,	feldšere
6 Sarmīte Brūvere saimnieciskās	darbības	veicēja,	mājražotāja
7 Dzidra Prūse bezdarbniece
8 Inese Ulmane tautskola	“99	baltie	zirgi”,	skolotāja
9 Edgars Žīgurs Latvijas	etnogrāfiskais	brīvdabas	muzejs,	nodaļas	vadītājs

10 Alda Koliņa Zosēnu	kooperatīvā	krājaizdevu	sabiedrība,	grāmatvede-kasiere
11 Alla Ļutova PKS	“Drusti”,	savāktuves	vadītāja
12 Sanda Pogule Pētera	pamatskola,	pirmsskolas	skolotāja
13 Lolita Zariņa Jaunpiebalgas	novada	dome,	lauku	attīstības	speciāliste
14 Lāsma Zaķe BO	VAS	Latvijas	pasts	Jaunpiebalgas	pasta	nodaļa,	pastniece
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15 Gunārs Ciekurznis Z/s	“Mazvieķi”,	īpašnieks
16 Jānis Prīsis Jaunpiebalgas	vidusskola,	kurinātājs

Jaunais laiks   

1 Pārsla Jansone Jaunpiebalgas	novada	dome,	kultūras	nama	direktore
2 Askolds Liedskalniņš A/S	8CBR	Smiltene,	iecirkņa	vadītājs
3 Ilze Ruķe z/s	“Rudiņi”,	īpašniece
4 Vilis Līviņš z/s	“Lejas	Jaunskrāģi”,	īpašnieks
5 Aina Kalnciema J.Vītola	Latvijas	mūzikas	akadēmija,	docente
6 Laima Upmale Jaunpiebalgas	vidusskola,	direktora	vietniece
7 Lāsma Skutāne Jaunpiebalgas	vidusskola,	skolotāja
8 Judīte Beķere Jaunpiebalgas	vidusskola,	sākumskolas	skolotāja,	logopēde
9 Mārtiņš Rāvietis SIA	“Wenden	Furniture”,	ražošanas	meistars

10 Ēriks Blūms Jaunpiebalgas	vidusskola,	kurinātājs
11 Kristaps Upmalis Tipogrāfija	“Advent”,	brošētājs
12 Artūrs Petkēvičs 	bezdarbnieks
13 Ivars Lācgalvs Jaunpiebalgas	novada	domes	komunālā	daļa,	operators
14 Valdis Ķēniņš bezdarbnieks
15 Vera Ķiņķere pensionāre

Mūsu novads - mūsu 
mājas - mūsu atbildība

Mūsu mērķis – ilglaicīga novada at-
tīstība.
Mūsu	darbības	programma	ir	 iepriek-

šējos	 gados	 veiksmīgi	 iesākto	 darbu	
turpinājums:	 sociālā	 aprūpe,	 rūpes	 par	
pensionāriem,	 atbalsts	 zemnieku	 saim-
niecībām	 un	 uzņēmējdarbībai,	 infra-
struktūras	 attīstība,	 vides	 aizsardzība,	
izglītība	un	kultūrvēsturisko	tradīciju	sa-
glabāšana,	jaunu	nodarbinātības	virzienu	
meklēšana,	pašvaldību	sadarbība	un	no-
vada	attīstības	programmas	izstrāde.
Vēlētāju	 apvienība,	 izvirzot	 deputātu	

kandidātus,	 apzinās	 reālo	 ekonomisko	
un	sociālo	situāciju	valstī.
Mēs	solām	tikai	to,	ko	varam	izpildīt	un	

uzņemamies	atbildību	par	novada	nākotni.	
Aicinām	 uz	 sadarbību	 cilvēkus,	 ku-

riem	 ir	 idejas	un	mērķi,	 jaunības	azarts	
un	dzīves	pieredze,	zināšanas	un	prakse,	
kuri	paši	piedalās	to	realizēšanā.
Mūsu	vērtības	–	profesionalitāte,	kom-

petence,	sapratne	un	spēja	darboties.
Apņemamies turpināt darbus infra-

struktūras sakārtošanā:
komunālajā	saimniecībā
–	ūdenssaimniecības	attīstība	Jaunpie-

balgā	ar	ES	Kohēzijas	fonda	atbalstu,
–	 dzīvojamo	 māju	 siltināšanas	 pro-

jekts,
–	Melnbāržu	ciema	ūdenssaimniecības	

sakārtošana;
izglītībā

PRIEKŠVĒLĒŠANU  PROGRAMMAS

–	 vidusskolas	 jumta	 un	 logu,	 sākum-
skolas	logu	nomaiņa,
–	Piebalgas	skolas	renovācija,
–	Zosēnu	pamatskolas	jumta	remonts,
–	 vidusskolas	mācību	 kabinetu	mate-

riālās	bāzes	uzlabošana;	
kultūrā
–	Jaunpiebalgas	kultūras	nama	rekons-

trukcija,
–	Zosēnu	kultūras	nama	telpu	remonts.
Darbības virzieni:
sociālajā darbā
–	 piesaistīt	 bezdarbniekus	 sabiedriski	

derīgos	 darbos	 (labiekārtošanā,	 komu-
nālajā	 saimniecībā,	 ceļu	 uzturēšanā	 un	
remontos)	un	citos	nodarbinātības	pasā-
kumos,
–	 palielināt	 budžeta	 daļu	 pensionāru	

un	maznodrošināto	iedzīvotāju		sociāla-
jiem		un	materiālajiem	pabalstiem,	brīv-
pusdienām,	 veselības	 aprūpes	 izmaksu	
kompensācijām,
–	izveidot	vienotu	novada	sociālās	ap-

rūpes	dienestu;
izglītībā
–	saglabāt	visu	novada	izglītības	iestā-

žu	specializāciju	un	paaugstināt	sasnieg-
to	izglītības	kvalitātes	līmeni,				
–	 nodrošināt	 skolēnu	 pārvadājumus	

novada	teritorijā,
–	veicināt	profesionālas	ievirzes	izglī-

tības	 programmu	 un	 interešu	 izglītības	
attīstību;

brīvā laika organizēšanā
–	 saglabāt	 mākslinieciskās	 pašdarbī-

bas	kolektīvu	darbību,
–	 turpināt	 tradicionālo	 kultūras	 un	

sporta	pasākumu	 („Līgo	 svētki”,	 „Izvē-
lies	Piebalgu”,	velotūre	„Pāri	Piebalgas	
pakalniem”	u.c.)	organizēšanu,
–	atbalstīt	novada	kultūrvēsturisko	un	

tūrisma	objektu	popularizēšanu	un	tūris-
ma	maršrutu	izstrādi;

lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā
–	 nodrošināt	 informācijas	 pieejamību	

aktuālos	 jautājumos	–	finanses,	 alterna-
tīvie	 ražošanas	virzieni,	 tirgus,	 tehnolo-
ģijas	u.c.,
–	 atbalstīt	 zemnieku	 tirdziņu	 	 un	 ko-

operatīvu	veidošanos,	veicinot	amatnie-
cības	tradīciju	attīstību,
–	 organizēt	 jauno	 uzņēmēju	 darbību	

veicinošus	pasākumus;
apkārtējā	vidē	
–	 veicināt	 ilgtspējīgas	 vides	 attīstību	

novadā,
–	izstrādāt	Gaujas	saglabāšanas	un	tū-

risma	attīstības	koncepciju,
–	turpināt	pagastu	centru	labiekārtoša-

nas	darbus	un	rosināt	iedzīvotājus	rūpē-
ties	par	savu	īpašumu	sakoptību.
Savā	 darbībā	 esam	 atvērti	 sarunai	 ar	

iedzīvotājiem,	īstenojot	atklātības	un	at-
bildības	 principus,	 kļūstot	 par	 sava	 no-
vada	attīstības	virzošo	spēku,	saskaņojot	
biznesa	un	sabiedrības	intereses,	nodro-
šinot	 līdzsvarotu	 ekonomisko,	 sociālo,	
vides	un	kultūras	attīstību,	aicinot	iesais-
tīties	visus	novada	iedzīvotājus	šo	mērķu	
sasniegšanā.
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Novada izaugsmei
Jaunpiebalgas novada izveidošana ir 

tikai	sākums.	Novada	izaugsmi	veicināt	
var	uzņēmīga	komanda	ar	visu	iedzīvotā-
ju	atbalstu.	Mūsu	komandas	moto	-	No-
vads	 –	 iedzīvotājiem.	Mēs	 balstīsimies	
uz	 rosīgiem	cilvēkiem,	kuriem	 ir	 idejas	
un	mērķi,	 jaunības	azarts	un	 iegūtās	zi-
nāšanas,	piesaistot	ikvienu	iedzīvotāju	ar	
savu	iniciatīvu.
Galvenie	virzieni	programmas	realizē-

šanā:	sociālā	sfēra,	 izglītība	visos	 līme-
ņos,	ekonomiskā	attīstība.

Sociālā aprūpe
•	 Nodrošināt	 sociālās	 aprūpes	 tiešu	

kontaktu	novada	iedzīvotājiem.
•	Noturēt	budžeta	daļu	sociāli	mazno-

drošināto	 iedzīvotāju	 GMI	 un	 materiā-
liem pabalstiem.
•	Katru	skolas	semestri	izskatīt	iespē-

jas	 par	 brīvpusdienu	 piešķiršanu	 skolē-
niem	 no	 visām	 maznodrošinātajām	 ģi-
menēm	ciešā	sadarbībā	ar	skolu	vadību,	
vecākiem,	sociālo	dienestu.
•	Sniegt	 atbalstu	biedrībām,	kooperā-

cijām	jaunu	projektu	pilnveidošanā.	Pro-
jektu	 izstrādē	 ieviest	progresīvo	atmak-
sas	sistēmu.

Izglītība
•	Turpināt	 Jaunpiebalgas	vidusskolas,	

Piebalgas	pamatskolas,	kā	arī	Pētera	pa-
matskolas	ēku	renovācijas	projektus.
•	Saglabāt	sākumskolas	sagatavošanas	

grupiņu	darbību.
•	 Sadarbībā	 ar	 skolu	 vadību	 meklēt	

papildu	finansējumu	 skolu	pastāvēšanā,	
jaunu	projektu	realizācijā.
•	Virzīt	 Tautskolas	 darbību	 uz	 profe-

sionāli	orientētu	kursu	rīkošanu.
•	 Sadarbībā	 ar	 biedrībām,	 dibināju-

miem,	piesaistot	gan	mākslas	skolas	spe-
ciālistus,	 gan	 	 absolventu	diplomdarbus,	
veidot	atpūtas	parku	un	bērnu	rotaļu	lau-
kumu	Jaunpiebalgas	un	Zosēnu	pagastā.

Komunālā saimniecība, infrastruk-
tūra
•	Veikt	uzlabojumus	komunālā	dienes-

ta	 darbā,	 palīdzot	 apsaimniekot	 daudz-
dzīvokļu	 mājas	 kopējā	 sadarbībā	 ar	 to	
īpašniekiem.
•	 Kopējā	 sadarbībā	 ar	 daudzdzīvokļu	

māju	 īpašniekiem	piesaistīt	 pašvaldības	
un	 ES	 finanšu	 līdzekļus	 daudzdzīvok-
ļu	 māju	 norobežojošo	 būvkonstrukciju	
siltināšanai,	 līdz	 ar	 to	 panākot	 apkures	
izmaksas	 samazināšanu	 un	 ēku	 fasādes	
atjaunošanu,	veidojot	sakoptu	un	mājīgu	
vidi.	(Ēkas	siltināšana	un	citi	energoefek-
tivitātes	pasākumi	liecina,	ka	siltuma	pa-
tēriņu	var	samazināt	līdz	pat	70%).

•	 Kontrolēt	 kvalitatīvu	 darbu	 izpildi	
ūdensapgādes,	 notekūdeņu	 attīrīšanas	
iekārtu	rekonstrukcijas	izbūvē.
•	Īpašu	uzmanību	pievērst	novada	ielu	

un	ceļu	uzturēšanai	kārtībā.
•	Piesaistīt	pašvaldības	un	ES	 līdzek-

ļus	drošu	gājēju	celiņu	izbūvei.
•	Strādāt	pie	novada	sakoptības.
•	Radīt	labvēlīgu	vidi	mazā	un	vidējā	

biznesa	attīstībai.
•	Stingri	kontrolēt	ekonomisku	līdzek-

ļu	izlietojumu	komunālajā	saimniecībā.
Administrācija
•	Lēmumu	pieņemšanā	ievērot	demo-

krātijas	 principus.	 Uzņemties	 atbildību	
par	pieņemtajiem	lēmumiem	un	kontro-
lēt	to	izpildi.
•	 Saglabāt	 un	 optimizēt	 sniegtos	 pa-

kalpojumus	 iedzīvotājiem	 pakalpojumu	
centros.
•	Atbalstīt	 jauniešu	 centra	 izveidi,	 tā	

darbību,	piesaistot	Eiropas	struktūrfonda	
līdzekļus.
•	Informēt	iedzīvotājus	par	novada	do-

mes	aktualitātēm	un	atskaitīties	par	pa-
veikto	novada	avīzē.

Lauksaimniecība
•	Rīkot	mācības,	seminārus,	pieaicinot	

speciālistus	 interesējošos	 un	 aktuālos	
jautājumos,	saglabājot	lauksaimniecības	
organizatora darba vietu.
•	Sadarbībā	ar	zemniekiem	un	mājra-

žotājiem	popularizēt	saražotās	produkci-
jas	realizācijas	iespējas.

Kultūra
•	 Īstenot	novada	Jaunpiebalgas	kultū-

ras	nama	rekonstrukcijas	un	Zosēnu	kul-
tūras	nama	remonta	projektus.
•	Saglabāt	māksliniecisko	pašdarbības	

kolektīvu	darbu.
•	Veidot	jaunas	tradīcijas	kopīgu	svēt-

ku	svinēšanai	novada	teritorijā.
Tikai	 ar	 kopīgu	 darbu	 un	 savstarpējo	

uzticēšanos	 mēs	 jutīsimies	 novadā	 kā	
mājās.	
Mūsu	 komanda	 ir	 gatava	 uzņemties	

atbildību.

Zosena ļaudis
Mudināsim	 izmantot	 visas	 novada	

izveidošanas	 pavērtās	 iespējas,	 lai	 no-
drošinātu	 pagastu	 iedzīvotāju	 sekmīgu	
iekļaušanos	jaunā	novada	dzīvē.

Novada attīstībai
Neraugoties	 uz	 vispārējā	finansējuma	

samazināšanos,	 nodrošināt	 pašvaldības	
pakalpojumu	 pieejamību	 visiem	 iedzī-
votājiem.
ES	 fondu	 līdzekļu	 sekmīgai	 piesais-

tīšanai	 un	 apgūšanai	 izveidot	 novadā	
jaunu	amata	vietu	–	projektu	vadītājs,	lai	

izstrādātu	un	realizētu	ne	tikai	pašvaldī-
bas	 projektus,	 bet	 sniegtu	 konsultācijas	
arī	citiem	interesentiem.
Veicināt	nevalstisko	organizāciju	vei-

došanos	 un	 to	 darbību	 novadā,	 lai	 sek-
mētu	 aktīvu	 iedzīvotāju	 iesaistīšanos	
sabiedriskajos,	 kultūras	 un	 sociālajos	
procesos.	Atbalstīt	NVO	projektu	izstrā-
di	ES	fondu	piesaistē.
Sniegt	 plašu	 informatīvo	 atbalstu	 no-

vada	 lauksaimniekiem,	 uzņēmējiem,	
sabiedriskām	 organizācijām	 un	 citām	
interešu	grupām	par	dažādu	līdzekļu	un	
finansējumu	 piesaisti,	 kā	 arī	 organizēt	
dažādus	 informācijas	 apmaiņas	pasāku-
mus.
Sekmēt	 vietējo	 ražotāju	 produkcijas	

noietu	savā	un	apkārtējos	novados	(ēdi-
nāšana	izglītības	iestādēs,	regulāra	gada-
tirgus	tradīcija	utt.).
Nodrošināt	 satiksmi	 iedzīvotājiem	 uz	

novada	centru	vismaz	vienu	reizi	nedē-
ļā.
Organizēt	 novada	 sakopšanas	 darbus,	

iesaistot	bezdarbniekus,	citus	pagasta	ie-
dzīvotājus	un	zemju	īpašniekus.	Turpināt	
sakoptāko	īpašumu	saimnieku	izvērtēša-
nu	un	godināšanu.

Sociālā sfēra. Veselības aprūpe
Sociālo	 jautājumu	 risināšanu	 novadā	

uzskatīt	par	prioritāru.
Nodrošināt	 veselības	 aprūpes	 pieeja-

mību,	saglabājot	aptiekas,	feldšeru	pun-
kta	un	ģimenes	ārsta	pieņemšanas	vietu	
Melnbāržos.
Ņemot	 vērā	 budžeta	 samazinājumu,	

nodrošināt	atbalsta	sistēmu	maznodroši-
nātajiem	un	 trūcīgajiem	vismaz	 esošajā	
līmenī,	dažādojot	un	piemērojot	atbalsta	
veidus	pēc	nepieciešamības	(GMI	pabal-
sti,	 ārstniecības	 izdevumiem,	 mājokļa	
apkurei,	mācību	līdzekļu	 iegādei,	bērnu	
ēdināšanai	u.tml.).
Izveidot	sociālās	palīdzības	punktu	–	lie-

toto	mantu	apmaiņa	 (apģērbi,	 apavi,	 grā-
matas,	 sadzīves	priekšmeti,	 sporta	 inven-
tārs),	veļas	mazgātava,	duša	u.c.
Turpināt	 realizēt	 apmaksātas	 darba	

vietas	projektus	 sadarbībā	ar	Valsts	no-
darbinātības	dienestu.

Komunālā saimniecība. Infrastruk-
tūra
Turpināt	 projektu	 “Melnbāržu	 ciema	

ūdenssaimniecības	un	kanalizācijas	tīklu	
rekonstrukcija”	un	“	Pētera	pamatskolas	
jumta	nomaiņa”	realizāciju.
Izvērtēt	esošās	apkures	sistēmas	efek-

tivitāti	 daudzdzīvokļu	 mājās,	 izskatot	
iespējas	 izmantot	 alternatīvās	 enerģijas	
resursus,	 lai	 samazinātu	 iedzīvotājiem	
apkures	izmaksas.
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Rūpēties	par	pašvaldības	ceļu	kvalitā-
ti	un	izstrādāt	programmu	novadā	esošo	
ceļu	uzlabošanai.

Izglītība. Kultūra. Sports
Saglabāt	novadā	esošo	mācību	iestāžu	

tīklu,	uzlabojot	izglītības	kvalitāti	un	pa-
nākot	līdzekļu	efektīvu	izmantošanu.
Atbalstīt	 Pētera	 pamatskolas	 pastāvē-

šanu,	 veicinot	 tās	 specializāciju	 īpašu	
pedagoģisko	 programmu	 realizācijā.	
Rast	 iespēju	 saglabāt	 esošās	 pedagogu	
un	citu	darbinieku	darba	vietas.
Nodrošināt	 skolēniem	 transportu	 no-

kļūšanai	uz	mācību	iestādēm	novadā.
Stimulēt	 iedzīvotājus	 izmantot	 Jaun-

piebalgas	Tautskolas,	sporta	zāles	un	citu	
kultūras	objektu	piedāvātās	iespējas.
Veicināt	 māksliniecisko	 pašdarbības	

kolektīvu	darbību	arī	Zosēnu	pagastā.
Rūpēties	 par	 kultūrvēsturiskā	 manto-

juma	 un	 novadam	 raksturīgās	 ainavas	
saglabāšanu.
Meklēt	 iespējas	 izveidot	 velotūrisma	

maršrutu	 novada	 teritorijā,	 ko	 ziemas	
periodā	 varētu	 izmantot	 kā	 slēpošanas	
trasi.

Drošība. Sabiedriskā kārtība
Aktivizēt	 administratīvās	 komisijas	

darbu,	lai	panāktu	novada	Administratī-
vo	noteikumu	ievērošanu.
Pievērst	 uzmanību	 bērnu	 un	 jauniešu	

brīvā	laika	lietderīgas	pavadīšanas	iespē-
jām,	lai	novērstu	klaiņošanu	un	pasargā-
tu	viņus	no	nelabvēlīgas	ietekmes.
Aktīvāk	sadarboties	ar	policijas	darbi-

niekiem	un	sabiedriskās	kārtības	nodro-
šināšanā	iesaistīt	brīvprātīgos	un	zemes-
sargus.
Veidosim	 novadu	 par	 vienotu,	 stipru,	

stabilu	pašvaldību,	kurā	 ikviens	cilvēks	
justos	piederīgs,	novērtēts	un	atbalstīts.
Viss	mūsu	pašu	rokās!

Jaunais laiks
Partijas Jaunais laiks	darbības	pamat-

principi	ir	godīgums,	profesionalitāte	un	
atklātība.	Mūsu	mērķis	ir	nodrošināt	go-
dīgu	novada	pārvaldi,	vienlīdzīgu	attiek-
smi	pret	visiem	iedzīvotājiem,	strādājo-
šiem	un	uzņēmējiem.	Mūsu	prioritāte	ir	
novada	 saimnieciskā	 attīstība,	 tā	 iedzī-
votāju	labklājības	līmeņa	celšana.

Nākotnes redzējums
Jaunpiebalgas	 novads	 –	 tīra,	 sakopta,	

darbīga	 un	 atvērta	 vide,	 kurā	 labi	 jūtas	
ikvienas	 paaudzes	 iedzīvotājs,	 vēlas	 at-
griezties	jaunieši	un	viesmīlīgi	tiek	gai-
dīts	 ikviens.	 Novadā	 saglabājas	 esošās	
vērtības,	 realizējas	 	 interesantas	 idejas	
un labas gribas izpausmes.

Novada attīstībai: 
–	 	 	 īstenojot	novada	 attīstību,	noteik-

sim	tā	prioritātes,		
–	 	 	 īstenosim	uzņēmējdarbībai	 labvē-

līgu	 vidi,	 veicinot	 privātā	 kapitāla	 pie-
saistīšanu	 jaunu	 projektu	 īstenošanai,	
radīsim	jaunas	darba	vietas,	
–			sadarbosimies	ar	uzņēmējiem,	no-

vadā	veidojot	 	 savstarpēji	draudzīgu	un	
atklātu	dialogu,
–	 	 sekmēsim	 zemnieku	 kooperāciju	

novadā,	atbalstīsim	amatniecību,	rosinā-
sim	Zaļā	tirgus	attīstību,
–	 izveidosim	 bērnu	 rotaļu	 un	 atpūtas	

laukumus	Zosēnos	un	Jaunpiebalgā,
–	 	 	 izveidosim	 sabiedriskā	 transporta	

kustību	Zosēni-	Jaunpiebalga.
Budžetam un finansēm:  
–			sastādot	novada	budžetu	un	pieņe-

mot	tā	grozījumus,	īstenosim	izstrādātās	
tā	prioritātes,
–				pieņemsim	pamatotus	lēmumus	ES	

struktūrfondu	piesaistei	un	apguvei,
–	 	 	 izstrādājot	 novada	 budžetu,	 pare-

dzēsim	finansējumu	pensionāru	aktivitā-
tēm.

Drošībai un sabiedriskai kārtībai:   
–			veicināsim	pašvaldības	un	iedzīvo-

tāju	savstarpējo	uzticību,	nodrošinot	sa-
biedrisko	kārtību	novada	teritorijā,
–			iedzīvotāju	iesniegumus	un	priekš-

likumus	analizēsim	un	izmantosim	tālā-
kai	darba	pilnveidošanai.

Izglītībai:
–				pilnveidosim	labas	obligātās	izglī-

tības	 iespējas	un	nodrošināsim	 izglītību	
pirmsskolas	vecuma	bērniem,	
–				veicināsim	interešu	izglītības	pie-

ejamību	skolēniem,
–				atbalstīsim	skolu	materiālās	bāzes	

attīstību,	
–			sadarbībā	ar	pašvaldības	dienestiem	

rosināsim	bērnu	un	jauniešu	nodarbinātī-
bu	novadā,
–	 	 	 	 realizēsim	 labāko	 pedagogu	 un	

skolēnu	apbalvošanu,
–				veicināsim	un	pilnveidosim	iedzī-

votāju	izglītošanu	mūža	garumā,
–	 	 	 paplašināsim	 mākslas	 skolas	 tel-

pas.
Sociālajai jomai:
–	 	 	 veiksim	 pasākumus,	 lai	 uzlabotu	

pakalpojumu	un	objektu	pieejamību	 ie-
dzīvotājiem	ar	īpašām	vajadzībām,	
–				nodrošināsim	skolēnus	ar	kvalitatī-

vu	uzturu,	veicināsim	brīvpusdienu	pie-
šķiršanu	 bērniem	 no	 maznodrošinātām	
ģimenēm,		
–			sekmēsim	bezdarbnieku	iesaistīša-

nu	darba	tirgū.

Pašvaldības īpašumu un komunālās 
saimniecības jomai:
–	 	 izvērtēsim	 paveikto	 un	 izvirzīsim	

jaunus	uzdevumus	saimniecības	pilnvei-
došanai,
–			veicināsim	degvielas	uzpildes	sta-

cijas	izbūvi.
Novada ceļi un ielas:
–			nodrošināsim	labāku	gājēju	pāreju	

aprīkojumu	un	pārskatāmību,	vajadzības	
gadījumos	uzstādot	„gulošos	policistus”	
gājēju	drošībai,	
–		regulāru	novada	ceļu	planēšanu	vis-

maz	3x	gadā,
–		panāksim	Vecpiebalgas	Jaunpiebal-

gas	ceļa	rekonstrukcijas	pabeigšanu.
Kultūrai, atpūtai un izklaidei: 
–	 	 pilnveidosim	 novada	 svētkus	 un	

pasākumus,	turpināsim	pētīt	novada	vēs-
turi	un	tā	tradīciju	noderību	mūsdienām,	
radīsim	 piedāvājumu	 gan	 pašmāju,	 gan	
ārvalstu	 tūristiem	 skatīt	 	 Jaunpiebalgas	
novadu	Latvijas	tēla	kopainā,	
–				veicināsim	privātā	kapitāla	līdzda-

lību	kultūras	un	mākslas	pasākumos,
–				atbalstīsim	profesionālās	un	tautas	

mākslas	 aktivitātes,	 nodrošinot	 novadā	
kvalitatīvu	kultūras,	 atpūtas	un	 izklaides	
vidi.

Sportam: 
–			nodrošināsim	sporta	zāles	efektīvu	

izmantošanu	 skolēnu,	 jaunatnes	 un	 no-
vada	iedzīvotāju	vajadzībām,
–		atbalstīsim	novada	sporta	dzīvi,	tai	

skaitā	netradicionālos	sporta	veidus.
Tūrismam:
–		sekmēsim	ilgtspējīga	tūrisma	attīstī-

bu	Jaunpiebalgas	novadā,	meklējot	part-
nerību	arī	ārvalstīs,	
–		veicināsim	novada	aktīvāku	iekļau-

šanu	 valsts	 un	 starptautiskos	 tūrisma	
maršrutos,
–	 	 izstrādāsim	novada	ūdens	un	saus-

zemes	tūrisma	maršrutus,
–		veicināsim	skatu	torņu	izbūvi.
Vides aizsardzībai:
–	 	aizsargāsim	un	pilnveidosim	mūsu	

zaļās	zonas	un	vēsturiskās	vietas,
–  pilnveidosim novada teritorijas vi-

zuālo	skatu,	
–			uzsāksim	ikgadēju	tradīciju	par	tu-

vējo	 mežu	 un	 teritoriju	 atbrīvošanu	 no	
sadzīves	un	rūpnieciskiem	atkritumiem,
–		pilnveidosim	sakoptību	novadā.
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1. Nodibinājuma nosaukums
1.1.	 Nodibinājuma	 nosaukums	 ir	

„Jaunpiebalgas	Svētā	Toma	baznīcas	at-
balsta	fonds”	(turpmāk	tekstā	–	Nodibi-
nājums).

2. Nodibinājuma mērķi
2.1.	Nodibinājuma	mērķis	 ir	 Jaunpie-

balgas	Svētā	Toma	baznīcas	kultūrvēstu-
riskā	mantojuma	saglabāšana,	atjaunoša-
na	un	popularizēšana.
2.2.	Šī	mērķa	 sasniegšanai	Nodibinā-

jums sadarbojas ar Jaunpiebalgas nova-
da	domi,	Jaunpiebalgas	Svētā	Toma	baz-
nīcas	draudzi	u.c.	organizācijām,	kā	arī	
veic	 līdzekļu	 vākšanu	 ziedojumu	 veidā	
u.c.	nepieciešamās	darbības.	

3. Mantas nodošana nodibinājumam
3.1.	 Nodibinājuma	 dibinātāji	 un	 zie-

dotāji	 nodod	 Nodibinājumam	 naudas	
līdzekļus,	 iemaksājot	 tos	Nodibinājuma	
bankas	kontā.
3.2.	Ja	Nodibinājumam	tiek	nodotas	ne-

reģistrējamas	kustamas	lietas,	par	to	tiek	
sastādīts	pieņemšanas	–	nodošanas	akts.
3.3.	 Reģistrējamu	 kustamo	 lietu	 un	

nekustamo	 lietu	 nodošana	 tiek	 nofor-
mēta	 ar	 ierakstu	 attiecīgajā	 reģistrā	 vai	
Zemesgrāmatā.

4. Nodibinājuma līdzekļu izmanto-
šanas kārtība
4.1.	Nodibinājuma	līdzekļi	tiek	izmanto-

ti	tikai	Nodibinājuma	mērķa	sasniegšanai.
4.2.	Par	Nodibinājuma	līdzekļu	izman-

tošanu	 lēmumus	 pieņem	Nodibinājuma	
valde	vai	tās	priekšsēdētājs.
4.3.	 Ja	Nodibinājumam	 nodotās	 kusta-

mās	vai	nekustamās	lietas	nav	tieši	izman-
tojamas	Nodibinājuma	mērķu	sasniegšanai	
un	Nodibinājuma	administratīvajai	darbī-
bai,	 valde	 vai	 tās	 priekšsēdētājs	 organizē	
šo	 lietu	pārdošanu	 izsolē.	 Iegūtie	 līdzekļi	
tiek	 nodoti	Nodibinājumam	un	 izmantoti	
Nodibinājuma	 mērķa	 sasniegšanai.	 Izso-
lē	 nav	 tiesību	 piedalīties	 Nodibinājuma	
dibinātājiem,	dalībniekiem,	valdes	un	Pa-
domes	locekļiem,	kā	arī	to	radiniekiem	un	
svaiņiem,	 skaitot	 radniecību	 līdz	 otrajai	
pakāpei	un	svainību	līdz	pirmajai.

5. Nodibinājuma darbības termiņš
5.1			Nodibinājums	ir	nodibināts	uz	ne-

noteiktu	laiku.
6. Nodibinājuma mantas sadales 

kārtība Nodibinājuma likvidācijas ga-
dījumā
6.1.	 	 Nodibinājuma	 likvidācijas	 ga-

dījumā	 visa	manta,	 kas	 paliek	 pāri	 pēc	
kreditoru	prasījumu	apmierināšanas,	no-
dodama	Jaunpiebalgas	Svētā	Toma	baz-
nīcas	draudzei.

Nodibinājums
„Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas atbalsta fonds”

 Statūti
7. Valdes locekļu iecelšana un atcel-

šana, to pārstāvības tiesības
7.1.	Valde	sastāv	no	trīs	valdes	locek-

ļiem,	 no	 kuriem	viens	 ir	 valdes	 priekš-
sēdētājs.	 Valdes	 locekļus,	 t.sk.	 valdes	
priekšsēdētāju	 	uz	četriem	gadiem	ieceļ	
Nodibinājuma	 	 dibinātāji	 ar	 vienkāršu	
balsu	vairākumu,	klātesot	vairāk	par	pusi	
no	faktiskā	dibinātāju	sastāva.	Dibinātā-
ju	sapulci	sasauc	valde	vai	vismaz	viens	
dibinātājs.	 Ja	 laikus	 izsludinātā	 sapulce	
nav	 lemttiesīga	 kvoruma	 trūkuma	 dēļ,	
tad	14	dienu	laikā	tiek	sasaukta	atkārtota	
sapulce,	kura	ir	lemttiesīga	neatkarīgi	no	
klātesošo	skaita,	ja	tajā	piedalās	vismaz	
viens	dibinātājs.
7.2.Ja	 visi	 Nodibinājuma	 dibinātāji	 ir	

beiguši	 pastāvēt,	 lēmumu	 par	 valdes	 lo-
cekļu	iecelšanu	un	atcelšanu	ar	vienkāršu	
balsu	vairākumu	pieņem	personas,	kuras	ir	
ziedojušas	mantu	Nodibinājumam	pēdējā	
kalendārā	 gada	 laikā	 pirms	 sapulces	 (ja	
ziedojumi	nav	veikti	ilgāk	par	gadu	pirms	
sapulces,	ziedotāju	sapulcē	lēmumu	ir	tie-
sīgi	pieņemt	10	ziedotāji,	kas	hronoloģiskā	
secībā	pēdējie	ir	veikuši	ziedojumus).	At-
tiecībā	 uz	 ziedotāju	 sapulci	 piemērojami	
7.1.	punktā	minētie	noteikumi.
7.3.Valdes	locekli	var	atcelt	pirms	termi-

ņa,	ja	tam	ir	svarīgs	iemesls.	Par	svarīgu	
iemeslu	jebkurā	gadījumā	ir	atzīstama	

valdes	 locekļa	 rīcība,	kas	 ir	pretrunā	ar	
Nodibinājuma	statūtiem.
7.4.Valde	 ir	 tiesīga	 pieņemt	 lēmumu	

par	 jebkuru	 jautājumu,	 kas	 ir	 saistīts	 ar	
Nodibinājuma	 darbību,	 cik	 tālu	 tas	 nav	
citas	institūcijas	ekskluzīvā	kompetencē.
7.5.Valdes	 locekļi	 ir	 tiesīgi	 pārstāvēt	

Nodibinājumu	katrs	atsevišķi.
7.6.Valdes	 locekļi	 pilda	 savus	 pienā-

kumus	bez	atlīdzības.
8. Padome
8.1.	Padome	ir	valdes	padomdevēja	in-

stitūcija.	Tā	 tiesīga	dot	padomus	valdei	
jebkurā	 nodibinājuma	 kompetencē	 eso-
šajos	 jautājumos,	kā	arī	 izteikt	priekšli-
kumus	valdes	darbības	uzlabošanai.
8.2.	Padome	sanāk	kopā	pēc	vajadzī-

bas	vai	valdes	ierosinājuma	un	lēmumus	
pieņem	ar	klātesošo	vairākumu.

8.3. Padomi izveido valde uz savu 
pilnvaru	laiku.	Tā	ir	tiesīga	izdarīt	mai-
ņas	Padomes	locekļu	sastāvā.
8.4.	Padome	no	sava	vidus	ievēl	pado-

mes	priekšsēdētāju	un	vietniekus.
8.5.	Valdes	 locekļi	 nevar	 būt	 vienlai-

kus	arī	Padomes	locekļi.
9. Revidents.
9.1.	 Nodibinājuma	 finansiālās	 un	

saimnieciskās	darbības	kontroli	veic	re-
vidents,	kuru	 ievēl	dibinātāji	vai	ziedo-
tāji,	ievērojot	statūtu	7.1.	un	7.2.	punkta	
noteikumus.	 Revidents	 tiek	 ievēlēts	 uz	
četriem	gadiem.
9.2.	Nodibinājuma	revidents	nevar	būt	

Nodibinājuma	valdes	loceklis.
9.3.	Revidents:
9.3.1.	 veic	 Nodibinājuma	 mantas	 un	

finanšu	līdzekļu	revīziju;
9.3.2.	 dod	 atzinumu	 par	 Nodibināju-

ma	budžetu	un	gada	pārskatu;
9.3.3.	 izvērtē	 Nodibinājuma	 grāmat-

vedības	un	lietvedības	darbu;
9.3.4.	 sniedz	 ieteikumus	 par	 Nodibi-

nājuma	finanšu	un	saimnieciskās	darbī-
bas	uzlabošanu;
9.3.5.	 Revidents	veic	revīziju	ne	retāk	

kā	reizi	gadā.
10. Grozījumu izdarīšana statūtos
10.1.	valde	ir	tiesīga	izdarīt	grozījumus	

Nodibinājuma	 statūtos,	 izņemot	 statūtu	
2.1.,	4.3.,	5.1.	un	7.	punktu.
Dibinātāji:	(paraksti)

Statūti	apstiprināti	dibināšanas	sapulcē	
Rīgā,	Akadēmijas	laukumā	1,	2009.	gada	
23.	martā.	No	Jaunpiebalgas	sanāksmē	un	
statūtu	apspriešanā	piedalījāmies	–	Jaun-
piebalgas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Laimis	 Šāvējs,	 ev.lut.	 draudzes	mācītājs	
Uldis	Jumejs	un	es	–	Vēsma	Johansone.	
Sanāksmē	piedalījās	Ausma	Cimdiņa,	

Jautrīte	Jundze,	Sarma	Kļaviņa,	Vitolds	
Mašnovskis,	Ivars	Tirāns	un	citi.	
Par	 nodibinājumu	 saka	 tā	 iniciators,	

jaunpiebaldzēns	 Tālavs	 Jundzis:	 „Esam	
reģistrēti	 2009.gada	 8.	 aprīlī	 LR	 Uzņē-
mumu	reģistra	biedrību	un	nodibinājumu	
reģistrā	 kā	nodibinājums	 “Jaunpiebalgas	
Svētā	Toma	baznīcas	atbalsta	fonds”	(re-
ģistrācijas	 numurs	 40008139111),	 bet	
nu	 jau	 atvērts	 multivalūtu	 bankas	 konts	
(tas	 nozīmē	 –	 var	 ieskaitīt	 jebkuru	 Lat-
vijas	 vai	 ārvalstu	 valūtu	 nekonvertējot)	
Swedbankā	 (adrese	 Balasta	 dambis	 1a,	
Rīga,	 LV	 -	 1048),	 konts	 LV11HABA	
0551025061418,	 pārskaitot	 no	 ārze-
mēm,	 jānorāda	 bankas	 adrese	 un	 BIC/
S.W.I.F.T.HABALV22
	 Ziedotājiem	 tiek	 izstrādātas	 Pateicī-

bas	rakstu	veidlapas,	kuras	saņems	katrs	
ziedotājs	 atbilstoši	 ziedojuma	 summai.	
Ja	 ziedotājam	 nebūs	 iebildumu,	 publis-
kosim	viņa	vārdu	topošajā	mājas	lapā	!”

Materiālu	publicēšanai	sagatavoja		
V. Johansone
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Latvijai	nupat	paies	pieci		gadi	Eiropas	
Savienībā.	
Jaunpiebalgas	 vidusskola	 atzīmē	

skolas	 starptautisko	 Eiropas	 projektu	
DESMITGADI	 (	1998-	2008).	Šim	no-
tikumam	veltīta	izstāde	vidusskolā,	kuru	
apskatīja	 	 arī	 draudzības	 un	 sadarbības	
projekta	ar	Velsu	dalībnieki	–	vidussko-
lēni,	kuri	viesojās	Jaunpiebalgā	un	Lat-
vijā	no	14.	līdz	21.	aprīlim.	
Jaunpiebalgas	vidusskolas	un	Tredega-

ras	skolas	draudzība	sākās	pirms	diviem		
gadiem	,	kad	Tredegaras	skolas	direkto-
re	Anna	Foote	un	projekta	koordinatore	
Lynne	 Williams	 ieradās	 Jaunpiebalgā	
projekta	sagatavošanas	vizītē.	Jau	2007.
gada	oktobrī	vairāk	nekā	20	jaunpiebal-
dzēnu	 apmaiņas	 programmā	 viesojās	
Velsā,	iepazīstoties	ar	Tredegaras	skolu,	
izglītības	sistēmu	Velsā,	vēsturi,	ģeogrā-
fiju,	kā	arī		papildināja	savas	angļu	valo-
das	zināšanas.	
2008.gada	septembrī	saņēmām	ielūgu-

mu	 piedalīties	 debatēs	 par	 aktualitātēm	
ES	 Velsas	 galvaspilsētā	 kopā	 ar	 labāko	
Velsas	 skolu	 skolēniem.	 Uzdevums	 bija	
grūts,	jo	bija	jāpārstāv	Lielbritānijas	vie-
doklis,	ko	veiksmīgi	prata	12.	klases		sko-
lēni	Liene	Šakina	un	Mikus	Spalviņš.	
Draudzību	starp	abām	skolām	palīdzē-

jis	veidot	un	veicināt	Latvijas	Goda	kon-
suls	Velsā	Andris	Tauriņš,	kurš	 ir	mūsu	
novadnieks,	jo	dzimis	Jaunpiebalgā.	

Eiropas projektu desmitgade Jaunpiebalgas vidusskolā

Šī	 projekta	 ietvaros	 17.aprīlī	 Jaunpie-
balgas	 vidusskolā	 bija	 GADA	 KON-
CERTS	„Izplaucēt	vizbulīti”,	kuru	noska-
tījās	 arī	 Lielbritānijas	 vēstnieks	 Latvijā	
Ričards	Mūns	un,	protams,	Latvijas	Goda	
konsuls	 Velsā	 Andris	 Tauriņš	 ar	 kun-
dzi	Annu,	 Jaunpiebalgas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	 Laimis	 Šāvējs	 un	 Cēsu	
rajona	padomes	Izglītības	pārvaldes	vadī-
tājs	Tālis	Jaunzemis,	vecāki	un	skolotāji.	
Koncerts	 reizē	 bija	 arī	 	 tautisko	 deju	

skate	ar	kompetentu	žūriju	,	gatavojoties	
2010.gada	vasaras	Skolu	jaunatnes	dzies-
mu	 un	 deju	 svētkiem.	 Veikumu	 rādīja		
septiņi	Jaunpiebalgas	vidusskolas	un	divi	
Drustu	pamatskolas	deju	kolektīvi	Lāsmas	
Skutānes	 vadībā.	 Programmu	 kuplināja	
vidusskolas	 kori,	 ritma	 grupa,	 folkloras	
konkursa	 „Lakstīgala”grupa,	 solisti,	 10.	
klases	instrumentālais	sekstets,	10.	klases	
zēnu	kvartets	un	ģimeņu	deju	ansamblis,	
mākslas	 skolas	 audzēkņu	 darbu	 izstā-
de.	 Pateicība	 skolotājiem	 –	 M.Vīksnai,	
S.Petrovskai,	A.Petrovskai,	J.Žagariņam,	
D.Vīksnam,	 S.Strēlei,	 Z.Liedskalniņai,	
M.Apsītei,	 D.Mačukānei,	 B.Kalniņai,	
D.Alksnītei,	 J.Glāzerei,	 E.Vīķelim	 un	
koncerta	vadītājai	P.Jansonei.
Koncerta	 programmā	 piedalījās	 arī	

Velsas	jaunieši,	kas	kopā	ar	mūsu	12.	kla-
ses	skolēniem	dziedāja	velsiešu	dziesmu	
„The	Rose”	(Amanda	Mc	Broom).
Projekta	 nedēļā	 Jaunpiebalgas	 vidus-

skolas	 jaunieši	 iepazīsti-
nāja	Tredegaras	 skolēnus	
un	 skolotājus	 ar	 Latviju,	
Rīgu,	Siguldu,	Cēsīm	un,	
protams,	 jaunizveidoto	
Jaunpiebalgas novadu un 
tuvāko	 apkārtni.	 Divas	
dienas	skolā	pagāja	mācī-
bu	stundās	kopā	abu	skolu	
skolēniem	un	skolotājiem	
5.,	 6.a,	 7.,	 8.a,	 9.a,	 1.,	
11.,	 12.kl.,	 kuras	 vadīja	

skolotājas	 J.Glāzere,	 D.Kļava,	 R.Jaksta,	
L.Lorence,	 D.Rubene,	 Z.Althabere,	
I.Bērziņa,	I.Prīse,	I.Elksne,	V.Johansone.
Savā	mājā	velsiešus		mīļi	uzņēma	Oze-

ru	ģimene.	
20.aprīlī	projekta	grupu	Lielbritānijas	

vēstniecībā	 pieņēma	 vēstnieks	 Ričards	
Mūns,	 iepazīstinot	ar	savu	darbu.	Katrs	
vēstniecības	darbinieks	pastāstīja	par	sa-
viem	pienākumiem.	Secinājums	–	katras	
zemes	 jaunieši	 ir	 labākie	 savas	 valsts	
vēstnieki	pasaulē.	
Projekta	 noslēgumā	 nospriedām,	 ka		

turpināsim	uzsākto	sadarbību.
Projektu	organizējot	un	vadot,	aktīvākie	

mūsu	 vidusskolēni	 bija	Mikus	 Spalviņš,	
Kristaps	 Lācgalvs,	 Liene	 Šakina,	 Ieva	
Lorence,	 Kristiāns	 Dūte,	 Evita	 Rusova,	
Agita	Radziņa,	Dace	Žukova	no	12.	kl.,	
Lauris	Dāvids	no	11.kl.,	Kristīne	Ozere,	
Madara	Grīvāne,	Inese	Kustova	no	10.kl.
Daudz	palīdzēja	angļu	valodas	skolotājas	
Gunita	Kundrate	un	Dace	Kļava.	
Pateicos	 visam	 skolas	 kolektīvam,	

Jaunpiebalgas	 novada	 domei,	 Lielbritā-
nijas	 vēstniecībai,	Mūzikas	 un	mākslas	
skolai,	 Piebalgas	 pamatskolai	 un	 reha-
bilitācijas	 centram	 „Dzīves	 enerģija”,	
Ozeru	ģimenei,	Jaunpiebalgas	Sv.	Toma	
baznīcai,	Rankas	arodvidusskolai,	Rēve-
ļu	pamatskolai,	a/s	„Rankas	Piens”,	mai-
zes	 ceptuvei	 „Ķelmēni”,	 viesu	 namam	
„Lācītes”,	 ēdināšanas	 uzņēmumiem	
„Kāpnes”	 un	 „Mārva”,	 novadpētniecī-
bas	 muzeja	 vadītājai	 V.Johansonei	 un	
M.Elstai,	 šoferim	 I.Ābelniekam,	A.	 un	
U.Misiņiem.	 Par	 morālu	 un	 finansiālu	
atbalstu	sirsnīgs	paldies	Andrim	un	An-
nai	Tauriņiem.

Ulla Logina, projektu	vadītāja,
	Jaunpiebalgas	vidusskolas	direktore

1. Pēc koncerta kopā ar uzplaukušo vizbulīti: Lielbritānijas vēstnieks Latvijā R.Mūns, direktore U.Logina, Latvijas 
Goda konsuls Velsā A.Tauriņš, novada domes priekšsēdētājs L.Šāvējs

Projekta grupa ar viesiem.
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Maija	brīvdienās	kora	„Balsis”	un	viņu	diriģenta	Inta	Teterovska	
rīkotās	labdarības	akcijas	ietvaros	trīs	Pētera	pamatskolas	skolēni	–	
Uldis	Endziņš	(6.kl.),	Laima	Jaka	(7.kl.),	Ņikita	Fimbergs	(7.kl.)	un	
direktore	Aija	Groza	izbaudīja	interesantu	un	neaizmirstamu	ceļoju-
mu	pa	kaimiņzemi	Igauniju	un	Skandināviju	–	Zviedrijā	un	Somijā.	
Tallinas,	Helsinku,	Turku,	Stokholmas	arhitektūras	pērles,	Zviedrijas	
karaļa	dārzs	un	Vasas	muzejs	ar	pasaulē	dārgāko	(no	100	melnajiem	
ozoliem)	kuģi,	milzu	akvārijs	ar	haizivīm	un	rajām,	Zviedrijas	kara-
ļa	goda	sardzes	maiņas	ceremonija	un	skaistais	rātsnams,	Studentu	
dienas	košie	pasākumi	Helsinkos	un	romantiskais	brauciens	pa	upi	
un	ezeriņiem	–	paliks	vēl	ilgi	ceļotāju	atmiņās.	
Ar	 fotogrāfijām	 un	 skolēnu	 iespaidiem	 var	 iepazīties	 arī	 Rīgā	

tirdzniecības	centrā	„Galerija”.	
Ar	labestīgu	skaudību	(jo	nav	bijusi	Somijā)

	pierakstīja	Z. Althabere

Akcijā „Uzdāvini Pasauli”

Arvien jaunas dzirksteles uzlasu
no ceļā satiktiem priekiem,
visas ejamās takas pilnas
ne ar jāņtārpiņiem –
ar draugu sirds pukstiem.
 visas ejamās takas pilnas
 rakstiem, zīmēm un rūnām,
 lakatiņu stūros iesietiem
 neaizmiršanas mezgliem,
 smiekliem un runām...
arvien jaunas dzirksteles uzlasu
no ceļā satikto sprakšķiem,
un ejamās takas mirdz
nevis no jāņtārpiņiem,
bet no mums pašiem.

Dzimšanas	 diena	 ir	 diena	 ar	 tuvāka-
jiem	draugiem	un	mīļākajiem	cilvēkiem,	
ar	 daudz	 pārsteigumiem	 un	 smiekliem.	
Šajā	dienā	mēs	skatāmies	arī	uz	aizgāju-
šajiem	 gadiem,	 sastaptajiem	 cilvēkiem,	
raibajiem	 notikumiem,	 veidojot	 jauku	
dienas	stāstu...

Īss	izvilkums	no	2009.gada	21.	februāra	scenārija
Jauniešu deju kolektīva „Piebaldzēni” 

15 gadu jubilejas pasākuma un 
„Lielās Baibas” pasniegšana

Nevienam	 nav	 noslē-
pums,	ka	dejotāji	ir	ļoti	lieli	
aktīvās	atpūtas	cienītāji.	Tā	
kā	 polkas,	 šanē	 un	 galopi	
atņem	 visas	 iespējamās	
spēka	 rezerves,	 aktīvākā	
dejotāju	atpūta	–	miegs.

Nominācijā – „Saldā-
ko sapņu meistars”	 tiek	
nominēti
Mārtiņš	Dzerkals,	Mār-

tiņš	Krišjānis,	Pēteris Be-
ķeris,	Inga	Zēbolde.	Bal-
vas	 pasniegšanai	 aicināta	
uz	 skatuves	 lielo	 pasaku	
teicēja,	mazu,	mīļu	saulēnu		grupiņas	au-
dzinātāja	–	Inese	Dzene.		
	Lai	nu	kurš,	bet	čangalietis	jau	nu	māk	

iznest	 sevi	 visā	 godībā,	 un,	 ja	 nav,	 ko	
nest,	izdomā	savus	dizaina	elementus.

Nominācijā „Elegantākais čangalie-
tis”	tiek	nominēti:

Jēkabs Kapusts,	 Mārtiņš	 Krišjānis,	
Mārtiņš	Dzerkals,	Intars	Ozols,	Kaspars	
Stauvers.
Balvas	pasniegšanai	aicināta	uz	skatu-

ves	fantastisku	tērpu	šuvēja	un	dizainere	
Ingūna	Krūmiņa.
Es	jau	saprotu,	ka	jauniešu	deju	kolek-

tīvs	ir	jauniešu,	un	tomēr	gribētos	teikt	zel-
ta	vārdus,	ka	VPDK	ir	atvērts	jums,	un	tā	

Nominācijā „Vecie zaldāti”	 tiek	no-
minēti	Madara	 Intenberga,	Mārtiņš	Rā-
vietis,	Edgars Kļaviņš. Balvas pasnieg-
šanai	aicināts	uz	skatuves	izcils,	iznesīgs	
un	ilggadējs	dejotājs,	kurš	sirdī	vienmēr	

jauns	–	Zaigonis	Bērziņš.
Smaids	 neko	 nemaksā,	 bet	 dod	 tik	

daudz,	jo	īpaši,	ja	smaida	ar	32	baltiem	
zobiem.
Nominācijā	 „Zelta	 mute”	 tiek	 nomi-

nēti	 Mārcis	 Misiņš,	 Mārtiņš Rāvietis,	
Jānis	Rozenblats.
Balvas	 pasniegšanai	 aicināts	 uz	 ska-

tuves	 šīs	 nominācijas	 iepriekšējais	 ie-
guvējs,	 nu	 jau	 ārzemju	 deju	 kolektīva	
„Sprigulītis”	vadītājs	Jānis	Kalašinskis.	
Dejotāji	 ir	 fantastiski	 mākslinieki,	 jo	

viņi	māk	ne	tikai	augstu	pacelt	kāju,	no-
stiept	pirkstgalu,	iztaisnot	muguru,	bet	arī	
skatītājiem	parādīt	kosmiskas	mīmikas.

Nominācijā „Mr. Bīna vaibsts”	 tiek	
nominēti	Kārlis	Apsītis,	Atis	Bruņinieks,	
Nora Cābe.	Balvas	pasniegšanai	aicinā-
ta	 uz	 skatuves nopelniem bagātā Jaun-
piebalgas	teātra	režisore	Aina	Damroze.
Nav	noslēpums,	ka	tautas	deju	dejotā-

ju	stiprākais	instruments	ir	mēle	–	
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Nominācijā „Kārā mēle” tiek no-
minēti Jānis	Šūtelis,	Aigars	Matišiņecs,	
Mārtiņš	Krišjānis,	Liene Lācgalve. Bal-
vas	 pasniegšanai	 aicināta	 uz	 skatuves	
medicīnas	 privātprakses	 jaunākā	 darbi-
niece	Liesma	Ozola.	
Galvas	rota	allaž	ir	izdaiļojusi	meitas,	

kur	nu	vēl,	ja	tā	ir	tautu	meita	ar	burvīgu	
matu	sakārtojumu.	Nominācijā „Stilīgā 
bize” tiek nominēti Zane Alksnīte, Lie-
ne	Alksnīte.	
Balvas	pasniegšanai	aicināta	uz	skatu-

ves	 atraktīvākā	matu	meistarīte	Oksana	
Macola.
Jauniešiem	 bieži	 gribas	 justies	 vēl	

kā	 bērniem.	 Bērnu	 moto	
–	kas	rokā,	tas	mutē.

Nominācijā „Lielais 
kārums” tiek nominē-
ti Kārlis Apsītis,	 Lāsma	
Mekša,	 Liene	 Lācgalve.	
Balvas	 pasniegšanai	 aici-
nāta	uz	 skatuves	garšīgā-
kā	 kārumu	 meistare	 Ilga	
Pabērza.
Sākoties	 deju	 mēģinā-

jumam,	 pirmās	 dejotāju	
sirsniņas	un	kājiņas	 iesil-
da	 līganās	 klavieru	 ska-

ņas...	 Nominācijā „Smaidīgākā taus-
tiņu pavēlniece”	 tiek	 nominēta	 Daira 
Alksnīte.  
Balvas	pasniegšanai	aicināts	uz	skatu-

ves	Jaunpiebalgas	novada	domes	kultū-
ras	un	izglītības	komisijas	priekšsēdētājs	
Egils	Johansons.	
Jaunpiebalgā	ir	daudz	dejotāju,	un	to-

mēr	ir	kāds	cilvēks,	kuru	mēs	gribam	uz-
runāt	 īpaši.	Un	 tā	 -	Nominācijā „Šķel-
mīgākā polkas virtuoze” tiek nominēta 
Lāsma Skutāne.  Balvas pasniegšanai 
aicināts	uz	skatuves	Jaunpiebalgas	nova-
da	domes	priekšsēdētājs	Laimis	Šāvējs.	

Pasākumā	piedalījās	un	skatītājus	prie-
cēja:	Priekuļu	deju	kolektīvs	„Virpulis”,	
Ādažu	 kolektīvs	 „Sprigulītis”,	 Prieku-
ļu	 kolektīvs	 „Miķelēni”,	 Vecpiebalgas	
kolektīvs	 „Slātaviņa”,	 Jaunpiebalgas	
VPDK	 „Piebaldzēni”	 un	 deju	 kolektīvs	
„Krustainis”.		
Dejoja	arī	paši	gaviļnieki.	Paldies	vi-

siem!
Īsu	 izvilkumu	 no	 scenārija	 sagatavo-

ja Elga Vovere un Vēsma Johansone 
(neminēsim	to,	kas	no	dejotājiem	solīja	
rakstīt	jau	iepriekšējā	numurā).	

P.S. Kāda lasītāja jautājums: „Lab-
dien, nu jau saņēmām otro avīzīti pēc 
lieliskā pasākuma – jauniešu deju kolek-
tīvam - 15, bet avīzē ne vārda, ka tāds 
pasākums bijis. Kāpēc tā? Tik daudz 
jaunu cilvēku atbrauca, godāja O. Vāli-
ņa piemiņu, dejoja, apsveica, līksmoja, 
„Lielās Baibas” pasniedza. Jauniešiem 
ļoti svarīgi, ka arī viņus novērtē un uz-
slavē. Kāpēc tāda attieksme? Kādi kri-
tēriji, kurus pasākumus atspoguļo presē 
un kurus ne?” 

26. aprīlī	 rīta	 pusē	BJTS	 „Saule”	 au-
dzēkņi	sporta	deju	dejotāji	–	Valts,	Agrita	
un	Kristiāna	 kopā	 ar	 vecākiem	un	mani	
Kristiānas	tēta	vadītajā		busiņā	dodamies	
uz	Ķekavu,	lai	piedalītos	pirmajās	sporta	
deju	 sacensībās	 „Pavasara	 ritmi	 2009”.	
Visi	esam	mierīgi,	jo,	laicīgi	atbraukuši	un	
atraduši	pasākuma	vietu,	vēl	nenojaušam,	
kas	mūs	sagaida.	Satraukums	sākas,	ieejot	
kultūras	 namā,	 ieraugot	 dejotāju	 skrai-
delēšanu	 un	 pieaugušo	 rosību.	 Izrādās,	
ka	 pirmā	 dienas	 daļa	 vēl	 nav	 beigusies.	
Mums	jādejo	vakara	daļā,	bet	reģistrācija	
kavējas.	Sekojam	norādēm	un	dodamies	
uz	ģērbtuvēm.	Kā	labirintā	meklējam	ceļu	
un	vietiņu,	kur	apmesties	 lai	pārģērbtos.	
Dejotāji	 uztraukušies,	 mammām	 no	 ro-
kām	 krīt	 matadatas,	 trūkst	 krekliem	 un	
biksēm	 pogu,	 smaržo	 gaisā	 matu	 laka.	
Sagaidām	mūsu	treneri	–	konsultanti	Ievu	
Kemleri,	 tad	 dodamies	 reģistrēties,	 kur	
jāuzrāda	personu	apliecinošs	dokuments,	
jāsaņem	pretī	starta	numurs.	Sākas	iesil-
dīšanās.	Uz	viena	deju	 laukuma	 redzam	
dejojam	kungus	un	kundzes	krietni	gados	
un	vienlaikus	turpat	arī	jauniešus.	Izrādās,	
ka	,	tā	dēvētajā,	hobijklasē	dejotājiem	nav	
vecuma	ierobežojuma,	kas	ietverta	arī	šajā	
sacensību	programmā.	Tā	nu	nākas	diez-
gan	ilgi	gaidīt	līdz	uzgājienam.	Dejotāji	ir	

Pirmās sacensības un pirmie panākumi
jau	 mazliet	 paguruši,	 bet	
sarosās,	 kad	 tiek	 aicināti	
uz	deju	laukumu	(zāli).	Ie-
sācēju	grupās	visas	četras	
obligātās	dejas	(2.-3.	līm.)	
jādejo	 vienā	 piegājienā	
(lēnais	 valsis,	 kviksteps,	
ča-ča-ča,	 džaivs).	 Vienas	
dejas	 ilgums	 līdz	2	minū-
tēm.	Valts	iztur	un	nodejo	
pirmo	deju	ar	partneri	Ag-
ritu	(Nr.31).	Maza	pauzīte	
un	jādodas	uz	starta	ar	otru	
partneri	Kristiānu	(Nr.32).	
Nedaudz	 aizelsies,	 no-
svīdis,	 arī	 otrā	 uzgājienā	
veiksmīgi	ticis	galā	ar	visām	dejām,	Valts	
nonāk	no	laukuma.	Jāgaida	rezultāti.	
Brīnišķīga	dejotāju	noslēguma	parāde,	

un	sirdspuksti	kļūst	straujāki,	kad	sākas	
rezultātu	 paziņošana	 un	 balvu	 pasnieg-
šana.	Klausāmies	un	ceram,	ka	varbūt...	
Un	tad	atskan:	„Otrā	vieta	iesācēju	kla-
sē	 –	Valts Pabērzs un Agrita Eglīte.” 
Prieks	 visiem,	 un	 laimes	 asaras	 mam-
mām,	 dubultā	 uzslava	 no	 tiesnešiem,	
kad	 Valts	 tiek	 nosaukts	 apbalvošanai	
otro reizi ar partneri Kristiānu Anniju 
Spirģi.	Visi	dejotāji	saņēma	diplomus	un	
sponsoru	dāvanas.	Mājās	braucām	paci-

lātā	garastāvoklī,	priecīgi,	bet	zinām,	ka	
tas	 ir	 tikai	 sākums	un	atpūtas	nebūs,	 jo	
priekšā	vēl	divas	šīs	sezonas	sacensības	
–	Ādažos	un	Jelgavā.	Mēs	strādāsim	un	
centīsimies,	 lai	uz	Jaunpiebalgu	atvestu	
vēl	kādu	balvu.
Paldies	dejotāju	vecākiem	par	palīdzī-

bu!
BJTS	„Saule”	vadītāja	un	arī	sporta	

deju trenere Dzintra Rozentāle

P.S. Uz nākamajām sacensībām minē-
tie dejotāji dosies jau kā pilntiesīgi spor-
ta deju kluba „Nianse”dalībnieki.
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Kristiāna	 sporta	 dejas	 dejo	 otro	 gadu.	
Un	 viņai	 patīk.	Arī	mums,	 vecākiem,	 ir	
prieks,	 jo	 dejojot	 tiek	 izkopta	 stāja,	 gan	
manieres.	 Deja	 nav	 tikai	 sports	 –	 tā	 ir	
māksla.	Šogad	bērni	pirmo	reizi	piedalījās	
sacensībās,	un	bailes	un	satraukums	bija	
ne	 tikai	bērniem,	arī	mums	–	vecākiem.	
Vispirms	Ķekavā	un	otrreiz	–	Ādažos.	Jau	
mazliet	drošāk.	Skatoties,	kā	bērni	laižas	
dejas	solī,	sajūtas	ir	fantastiskas.	Tiesneši	

Sacensības Ādažos
vērtēja	katru	detaļu,	katru	 sīkumiņu.	Un	
galu	galā	rezultāts	labs.	Otrā	vieta,	prieks	
par	pirmo	nopelnīto	medaļu,	–	tas	taču	ir	
labi.	Kristiāna	 saka,	 ka,	 dejojot	Ādažos,	
jutusies	nedaudz	drošāka.	„Man	patīk	de-
jot,	kā	dejo	 lielās	meitenes,	bet	man	vēl	
ļoti	daudz	jāmācās,	lai	sanāktu	tik	labi	kā	
viņām.	Un	tas	ir	mans	sapnis,	kuru	vēlos	
piepildīt,”	 saka	Kristiāna.	Viņa	 ir	mums	
pateicīga,	 ka	 atbalstām	 un	 priecājamies	

līdzi	pirmajām	veiksmēm.	
Sacensības	 ir	 fantastiska	 iespēja	 sev	

un	citiem	parādīt	dejošanas	prasmes,	ta-
lantu...	Turpināsim,	varbūt	izdosies	kāpt	
augstāk	soli	pa	solītim.	Paldies	Dzintrai	
Rozentālei	par	to,	ka	ir	dota	šāda	iespēja.	
Viņa	iedrošina	mūs,	pārliecina,	un	mums	
tikai	augt	un	augt.

Ina, Gatis Spirģi

Jānis Peilāns (8.b kl.) 
Māmuliņa
Es paskatos plaukstošā ziedā
un redzu tavu seju.
Es paskatos uz sauli
un redzu tavu smaidu.
Es paskatos baltajos mākoņos
un saprotu – tu esi visur.

Sigita Razminoviča (7.kl.)
Mana māmiņa
Kā pūpols maigs,
Tam gribas pieglaust vaigu.
Kā saules stars, kas sirdi sasilda,
Kā rudzu maizes smarža,
Kas spēku dod un mieru – 
Tā mana māmiņa,
Ko vienmēr mīlēšu. 

Anna Petkēviča (8.b kl.)
Mana ģimene
Māmiņa – ģimenes saulīte –
Staro kā rīta zvaigznīte.
Tētiņš – mūsu mēnestiņš –
Vienmēr čakls, smaidīgs viņš.
Mazais brālis jokus plēš,
Tikmēr lielais gudri lēš.
 Tā nu visi mīļi kopā
 Dzīvojam mēs roku rokā.

Aina Birkerte (8.b kl.)
***
Tu kā ziediņš atveries
Pa vienai ziedlapiņai.
 Tu kā skudriņa teci
 Visus darbus apdarīt.
Tu kā tauriņš aplido
It visu pasauli.
 Tu kā gaiss un ūdens esi visur,
 Un neviens bez tevis neiztiek.
Tu esi it visā, kas ir man apkārt,
Un tas ir pats labākais.
Jo tad tu vienmēr esi man līdzās.

Skolēnu	dzejā	ieskatījās Z. Althabere

10.maijs – 
Mātes diena Saulainā	aprīļa	pēcpusdiena,	mākslinie-

ka	Jāņa Strupuļa	 izstādes	 atklāšana	un	
klavesīnistes	Ainas Kalnciemas	koncerts	
Pēterskolā	pulcēja	Jaunpiebalgas	novada	
domes	 vadītājus,	 kultūras	 darbiniekus,	
mūzikas	un	mākslas	interesentus.
Piebalgas	 novada	mākslas	 darbu	 krā-

tuves	 vadītāja	 Ilze	 Ruķe	 pastāstīja	 par	
ekspozīcijas	 tapšanu,	 par	 zoseniešu	 sa-
darbību	ar	Jāni	Strupuli.
Pats	 mākslinieks	 uzrunas	 sākumā	mi-

nēja,	 ka	 šī	 ir	 jubilejas	 izstāde,	 bet	 dzīvē	
nekādas	 pārmaiņas	 nav	 jūtamas,	 jo	 seš-
desmitgade	ir	pieci	divpadsmit	gadu	cik-
li,	 kas	 nomainījušies,	 –	 viņaprāt,	 reālas	
pārmaiņas	uztverē	un	domāšanā,	vērtību	
pārvērtēšanā	cilvēks	jūt	daudz	agrāk	–	33	
gados.	 Jānis	Strupulis	 īsi	 raksturoja	dar-
bus,	 kas	 tapuši	 sadarbībā	 ar	 Zosena	 pa-
gastu	–	Ķenča	un	Pāvula	portreti,	pagasta	
ģerbonis	 un	 karogs,	 piemiņas	 zīme	 pie	

Tikšanās Pēterskolā
Skrāģu	kroga.
Pēc	 iepazīšanās	 ar	 izstādi	 varējām	

ļauties	 klavesīna	 skaņu	 burvībai.	 Uzzi-
nājām,	ka	Aina	Kalnciema	jau	vairākus	
gadus	 ir	 mūsu	 novadniece.	 Saistošs	 un	
izziņas	 bagāts	 bija	 stāstījums	 par	 iz-
vēlētajiem	 skaņdarbiem,	 par	 klavesīna	
vēsturi,	par	savu	ceļu	mūzikā	–	kā	sešu	
gadu	vecumā	mamma	pirmo	reizi	apsē-
dināja	pie	klavierēm,	kā	tika	pilnveidota	
klavierspēle	Pēterburgas	konservatorijā,	
kā	klavesīna	spēles	noslēpumi	tika	atklā-
ti	 Maskavā,	 Čehoslovākijā,	 Vācijā,	 arī	
Francijā,	Holandē	un	Norvēģijā.
Liekas,	 apskatot	 mākslas	 izstādi	 un	

klavesīna	 skaņās	 klausoties,	 ikviens	
guva	 veldzi	 dvēselei,	 jaukas	 pavasara	
noskaņas,	 ierosmi	un	enerģiju	veicama-
jiem darbiem.

Visu	vēroja	arī		Ilga Prīse

Cēsu	rajona	futbola	turnīrā	„A”	grupā	
piedalījās	Henrijs	Eglītis,	Andrejs	Kriš-
jānis,	Daumants	Lūsa,	Mārtiņš	Smilgins,	
Krišs	 Spalviņš	 (10.kl.),	 Matīss	 Elksnis	
(9.b	kl.)		–	sk.	S.	Vlodare.
Cēsu	rajona	futbola	turnīrā	„D”	grupā	

piedalījās	Sandis	Grīnbergs	(6.kl.),	Elvis	
Elksnis,	Oskars	Gusts,	Jūlijs	Morozs,	Ivo	
Žuravļovs	(7.	kl.)	–		sk.	S.	Vlodare.Cēsu	
rajona	futbola	turnīrā	„B”grupā	komanda	
ieguva	1.	vietu	–		Viesturs	Eglītis,	Elvis	
Elksnis	(7.	kl.),	 	Rolands	Jurkevičs	(8.a	
kl.),		Andrejs	Krišjānis	(8.b	kl.)	Guntars	
Bērziņš,	 Reinis	 Brasavs,	 Kristaps	 Pīčs	
(9.a	kl.)	–		sk.	S.	Vlodare.
Cēsu	 rajona	 futbola	 turnīrā	 „A”	 gru-

pā	meitenēm	 startēja	 9.	 b	 klases	 koman-
da–	 Lāsma	Alksnīte,	 Natālija	 Jankovska,	
Krista	Krūmiņa,	Kristīne	Kustova,	Sintija	
Posse,	Lāsma	Tinkuse	–		sk.	S.	Vlodare
Vidzemes	 novada	 futbola	 sacensībās	

piedalījās	Viesturs	Eglītis,	Elvis	Elksnis	
(7.kl.),	 	Atis	Grīnbergs,	Rolands	 Jurke-

Skolu ziņas

VIDUSSKOLĀ UN SĀKUMSKOLĀ
vičs,	 Kristaps	 Pīčs	 (8.a	 kl.),	 	 Andrejs	
Krišjānis,	 Edgars	 Pētersons	 (8.b	 kl.),		
Guntars	Bērziņš,	Reinis	Brasavs,	Māris	
Kaņeps	(9.a	kl.)	–		sk.	S.	Vlodare.
Skolēnu	 zinātniski	 pētniecisko	 dar-

bu	 lasījumos	Rīgā	 piedalījās	 12.	 klases	
skolniece	Ieva	Kazāka	(filozofijas	sekci-
jā)	–	sk.	A.	Ratiņš.
	Atklātā	matemātikas	 olimpiādē	Rīgā	

piedalījās	Alise	Smilga	(	8.b	kl.)	-	sk.	I.	
Bērziņa.
Konkursā	 Vecpiebalgā	 „Piebalgas	

Zeltene”	Agnese	Vietniece	(2.	vieta),	iz-
stādē	„Mīļmantiņa”.	Aina	Birkerte	(8.b	
kl.)	–	4.	vieta	–	sk.	M.	Apsīte.
4.	klašu	krosā	Cēsu	rajonā	1.	vietu	ie-

guva	Evita	Kamene.	Komandai	kopvēr-
tējumā	–	2.	vieta.	Piedalījās	un	palīdzēja	
uzvaru	izcīnīt	–		Uldis	Bundzinieks,	Inā-
ra	Granta,	Aigars	Krūmiņš,	Kārlis	Pēter-
sons,	 Endija	 Potapova,	 Emīls	 Radziņš,	
Sabīne	Seržāne.	–	sk.	S.Vlodare.

Arnis Ratiņš
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Noslēgumam	tuvojas	kārtējais	mācību	
gads	 mūzikas	 skolā.	 Šajā	 mācību	 gadā	
Jaunpiebalgas	 vārdu	 esam	 ieskandinā-
juši	13	dažādos	festivālos,	konkursos	un	
starptautiskajos	konkursos	Latvijā.	
Pēdējo	konkursu	dalībnieki:
15.	 aprīlī	 K.	 Štrāla	 Starptautiskajā	

konkursā	 „Jaunais	 flautists”	 piedalījās	
Sandra Briede	(ped.	Sanita	Šuriņa).
17.	 aprīlī	 IV	 Starptautiskajā	 mazās	

kamermūzikas	konkursā	Mārupē	dalību	
ņēma	divi	mūsu	skolas	kameransambļi:	
Dārta Āboliņa, Sabīne Blūma (ped. 
Aija	Dimza	un	Egita	Vanaga)	un	 Agne-
se Vietniece, Inga Pavalkoviča , Matīss 

*Angļu	 valodas	 olimpiādē	Cēsīs	 pie-
dalījās	Vita	Pokovba	(	8.kl.).	Sagatavoja	
sk.	Baiba	Lasmane.
*Par	 labu	 māksliniecisko	 sniegumu	

XII	Integratīvajā	mākslas	festivālā	„Nāc	
līdzās!”	 Vidzemes	 novadā	 laureātu	 no-
saukumu	 ieguva	 Laura,	Alvis	 un	 Ralfs	
Miškas.	Skolēni	izvirzīti	uz	festivāla	fi-
nālu	Rīgā	19.maijā.	Sagatavoja	sk.	Mārī-
te	Sietiņa.	Lai	veicas	televīzijā!
*7.maijā	 mūzikas	 stundas	 skolā	 va-

dīja	 jaunā	un	talantīgā	dziedātāja	Jenny	
May.	 Noklausījusies	 skolēnu	 individu-
ālos	 sniegumus,	 Jenny	May	 izraudzījās	
desmit	 talantīgākos	dziedātājus,	 kuriem	
iemācīja	 divas	 dziesmas,	 lai	 23.maijā	
arēnā	 „Rīga”	 ar	 bērniem	 kopā	 uzstātos	
sadziedāšanās	 dižkoncertā.	 Un	 tā	 uz	
Rīgu	dziedāt	dosies	–	Laura	Miška	(b/d),	
Laura	Krūmiņa-	Sūna	 (b/d),	Ralfs	Miš-
ka	(2.kl.),	Megija	Podberjozkina	(3.kl.),	
Alvis	 Lībergs	 (3.kl.),	 Solveiga	 Saulīte	
(6.kl.),	 Vita	 Pokovba	 (8.kl.),	 Henrijs	
Mucenieks	(8.kl.),	Aleksandra	Kuzmen-
ko	 (8.kl.)	 un	 Elvijs	 Briedis	 (8.kl.).	 Lai	
izdodas!
	 Ziņas	apkopoja	Z. Althabere

PĒTERA 
PAMATSKOLĀ

MŪZIKAS SKOLĀ
Elksnis (ped.	Aija	Dimza).	Viņi	saņēma	
balvu	 par	 labākā	 latviešu	 komponista	
skaņdarba	izpildījumu.
18.	aprīlī	III	J.	Graubiņa	jauno	pianistu	

konkursā	Līvānos	mūsu	skolu	pārstāvēja	
3	 audzēkņi	 Samanta Eihentāle, Evita 
Kamene un Edgars Dapševičs (ped. 
Ina	Iļjučonoka	un	Inga	Eihentāle).	
Paldies	 visiem	 audzēkņiem	 un	 viņu	

vecākiem!	Īpašs	paldies	Sandras	un	Sa-
bīnes	vecākiem,	kuri	arī	materiāli	atbals-
tīja	 savu	 bērnu	 nokļūšanu	 uz	 konkursu	
norises	vietām.

Sarma Petrovska

Daudzi jaunieši Latvijā pošas jaunam 
dzīves posmam. Par ko kļūt? Jautājums 
ne vienu reizi vien pārcilāts klasē, kopā 
liekot iespējas, varēšanu, intereses. Nā-
kotnes izvēli lielais vairums jauniešu uz-
tver dabiski, vienkārši un reāli. Vieglāk 
izvērtēt un saredzēt savu vietu, izaugsmi, 
kad tu jau mācies. Man iznāca parunā-
ties ar Jaunpiebalgas vidusskolas trīs 
absolventēm – Zaigu Balodi, Montu 
Cābi un Agnesi Vīksnu, kuras gatavojas 
savu dzīvi saistīt ar pedagoģiju. Viņas 
bija mūsu skolā praksē, tad izmantoju 
reizi, lai parunātos. 

Zaiga:	 „Sākumā	 iestājos	 LU	 Fizikas	
un	 matemātikas	 fakultātē,	 sapratu	 jau,	
pirmo	sesiju	kārtojot,	ka	tas	man	būs	par	
grūtu.	Pārgāju	uz	RPIVA	un	esmu	tagad	
3.	 kursā	 kopā	 ar	 savām	 skolas	 biedre-
nēm,	tagad	–	esam	kursa	biedrenes.	Tas	
ir	super!	Izvēlējos	kļūt	par	matemātikas	
skolotāju.”

Vai informācija par projektu „Iespē-
jamā misija” nebija līdz tavām ausīm 
nonākusi un nedomāji pamēģināt? 

Z.:	 -	 Es	 zināju	 gan,	 ka	 studenti,	 kas	
mācās	par	skolotājiem,	varēja	uzreiz	do-
ties	 uz	 skolām,	 bet	 es	 šo	 priekšlikumu	
nepieņēmu.	

Vai palīdzēja arī skolā pētītais un se-
cinātais tavas karjeras veidošanā?

Kas vieglāk - dziedāt vai risināt matemātikas uzdevumus?
Z.:	Jā,	man	sakrita	vairākas	lietas.	Man	

bija	 pirmā	 plānā	 –	 darbs	 ar	 cilvēkiem,	
palīdzēt	 citiem,	 un	 te	 jau	 arī	 skolotāja	
profesija,	kuru	es	tobrīd	konkrēti	nebiju	
izvēlējusies.	

Ko tu saviem vienaudžiem varētu 
pateikt, jo no laika attāluma viss citā-
di izskatās?

M.	–	Izvēloties	eksāmenus,	gan	pado-
māt,	kas	var	noderēt.	Izvēlēties	vairākas	
jomas,	lai	pēc	tam,	stājoties	citās	skolās,	
nav	nepatīkami,	ka	neesi	kādu	eksāmenu	
izvēlējies.

Z.:	 -	 Jāatrod	 savs	 dzīves	 mērķis	 jau	
skolā,	jo	citādi	kaut	kur	iet,	tas	nav	no-
pietni.	Tādu	 lielāku	mērķi	vajadzētu	un	
tad	 tādus	 vairākus	mazus	mērķīšus	 no-
spraust.	Tāpat	ieklausīties,	ka	mums	teica	
–	stāties	–	iesniegt	dokumentus	vairākās	
skolas,	 lai	būtu,	ko	 izvēlēties.	Meklējot	
šo,	 it	kā	 savu	 skolu,	 jau	 rodas	pieredze	
–	atmest	 to,	kas	mazāk	saista.	Protams,	
ka	mācīties,	neskatoties	uz	slikto	ekono-
misko	situāciju,	augstākā	izglītība	node-
rēs.	Tajā	pašā	intelekta	līmenī	ir	atšķirīgi	
starp	laukiem	un	pilsētu	–	pilsētā	infor-
mācija	vairāk	tiek	saņemta.	

Agnese	(tūlīt	no	12.	klases	gāja	uz	RPI-
VA):	-	Es	tūlīt	gāju	uz	šo	augstskolu,	bet	
piedalījos	konkursā	„Es	gribu	būt	skolo-
tājs”.	Konkursā	vinnēju	un	vēl	no	vidus-
skolas	nebiju	tikusi	laukā,	bet	augstskolā	

jau	 biju	 uzņemta.	 Uztraukums	 nebija	
vairs	par	eksāmeniem	vidusskolā,	jo	tik	
slikti	nemācījos,	lai	sagādātu	problēmas	
priekšā	 stāvošie	 eksāmeni.	Nemēģināju	
arī	nekur	citur	stāties,	jo	vieta	bija	skaid-
ra	–	iekšā	esmu	tikusi.	Arī	tagad	paralēli	
strādāju	 bērnudārzā.	 Baidos	 no	 skolas,	
bet	bērnudārzā	man	ļoti	patīk.	

Monta:	-	Es	arī	konkursa	rezultātā	ie-
stājos	augstskolā,	bet	man	tuva	bija	mū-
zika	un	visu	laiku	miera	nelika.	Sākumā	
biju	tur,	bet	diriģēšana	man	ļoti	nepatika	
un	pārgāju	uz	 šo	 fakultāti.	 Par	 skolotā-
ju	būt,	to	gan	jau	es	zināju	no	bērnības.	
Mamma	 skolotāja,	mammai	 bija	 skolas	
žurnāli.	Es	dažreiz	paņēmu,	runājos	vie-
na	pati	kā	ar	klasi,	kaut	gan	tur	neviena	
nebija.	 Iztēlojos,	 ka	 sēž	 priekšā	 klase.	
Māsu	Andu	 pa	 vasarām	 trenēju,	 to	 gan	
vairāk	 mūzikā.	 Man	 būs	 sākumskolas	
skolotājas	diploms.	

Vai esat pirmo reizi praksē, vai citur 
esat arī bijušas? 

M.:	Mums	šī	ir	trešā	prakse.
A.:	 Pirmā	 prakse	 mums	 bija	 sākum-

skolā,	privātskolā.	
Kādas jums šķiet skolēnu un skolo-

tāju attiecības, salīdzinot ar savu sko-
lu un klasi, kurā mācījāties?

A.:	Mums	bija	interesanti	salīdzināt.
Z.	Mums	bija	ļoti	laba	prakse	4.	klasē.	
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Skolēni	bija	ieinteresēti,	juta	mums	līdzi,	
nojautām,	ka	viņi	stipri	pārdzīvo,	darbo-
jās	stundās,	palīdzot	mums.

M.	 Es	 biju	 bērnudārzā	 strādājām	 ar	
bērnim,	 kuri	 tūlīt	 ies	 uz	 skolu,	 jau	 labi	
visu	 samācījušies.	 Arī	 mūs	 pamācīja,	
vadot	stundu,	–	skolotāj,	jūs	tur	to	un	to	
aizmirsāt	u.tml.

A.:	 Vērojām	 stundas,	 bet	 vadījušas	
vairāk	neesam.

Kādi iespaidi savā skolā...
A.:	 Es	 jūtos	 brīnišķīgi	 savā	 skolā,	 jo	

Rīgas	skolās	bērni	pozitīvi,	bet	no	sko-
lotājiem	 vēsa	 attieksme,	 neieinteresēta.	
Pašas	 gājām	meklēt	 krēslus,	 kur	 apsēs-
ties.	Gaidīju,	ka,	ieejot	klasē,	būs	daudz	
nedisciplinētāki,	jo	vairākkārt	esam	dzir-
dējušas,	ka	bērni	vairāk	zina	savas	tiesī-
bas,	nevis	pienākumus,	bet	tā	nebija.	Tā	
nebija.	Kāds	 jau	 gribēs	 vienmēr	 izrādī-
ties,	bet	kopumā	labi.

M.:	Jānotic	sev,	ka	vari.	
A.:	Tagad	jau	viegli	dot	padomus,	bet	

skolā	pašām	tā	nelikās.
Vai tad augstskolu beidzot, būtu ar mie-

ru strādāt tādā kā Jaunpiebalgas vidus-
skola vai tomēr darbu meklēsiet citur?

A.:	Pagaidām	no	Rīgas	prom	negribu,	
labprāt	tur	arī	strādātu.	Man	patīk	aktīvā	

dzīve,	kas	notiek	visapkārt.
Z.:	Ar	mani	tāpat.	Jauniešiem	būtu	jā-

nāk	uz	laukiem,	to	es	saprotu,	bet,	ja	lau-
kos	 nevar	 nodrošināt	 ne	 mazumiņu	 no	
tā,	ko	saņem,	pilsētā	dzīvojot.	Rīgā	gribu	
iekārtot	savu	dzīvi	tā,	lai	būtu	iespēja	arī	
atgriezties	laukos.	

M.:	Es	gan	noteikti	 gribu	dzīvot	 lau-
kos.	 Nezinu,	 vai	 tā	 būtu	 Jaunpiebalga,	
bet	 nekādā	 gadījumā	 Rīgā.	 Tā,	 manu-
prāt,	ir	viens	liels	haoss.	Bet	tās	lietas,	ko	
mums	māca,	man	 gribētos,	 lai	 tas	 būtu	
arī	laukos.	

Ko darāt brīvajā laikā?
A.:	Dejoju	deju	kolektīvā	„Dardedze”.	

Dziesmusvētki	un	satikšanās	ar	jauniem	
draugiem.	Koncerts	„No	sirsniņas	uz	sir-
sniņu”...

Z.:	Es	nedejoju,	bet	Rīgā	par	labu	un	
interesantu	brīvā	laika	pavadīšanu	nevar	
sūdzēties.

M.:	 Strādāju	 bērnudārzā,	 un	 tur	 visu	
ko	gribas	paveidot.

Kas jums skolā šķita jauns un nebi-
jis? 
Visas	vienā	balsī,	ka	tā	ir	IT	klase.	
M.:	 Redzējām,	 kā	 9.	 klase	 prezentē,	

tas	bija	lieliski.

A.:	 Tas,	 ka	 varēju	 pasēdēt	 skolotāju	
istabā.

M.:	 Skolotāju	 istaba	 izmainījusies,	
sporta	piebūve,	sakārtoti	koridori.	Mums	
vēl	 šopavasar	 jāiet	 arī	 uz	 sākumskolu	
praksē	par	integrēto	mācīšanu.	

Z.:	Skolotāji	 ar	 smaidu	 sejā	un	paru-
nājās	 ļoti	 sirsnīgi,	 cilvēcīga	 attieksme.	
Un	skola	tāpat	kā	Rīga	nekad	nebūs	ga-
tava...

Kopā nospriedām, ka pēc gadiem būs 
interesanti atgriezties pie šodien izteik-
tajām domām. Var dažādu apstākļu sak-
ritība pavērst visu citādi.  

Meitenēm jau ir sava pieredze, viņas 
var sniegt padomus, kā pilnveidot sevi. 
Neapstāties, neapmulst, ja jūti, ka nav 
pareizā vieta. Mainies, meklē! Tāda bija 
Zaigas, Montas un Agneses pārliecība. 

Tad arī teikšu – vai svarīgākais būt 
skolotājam, režisoram, biologam, dak-
terim vai ārstam? Galvenais ticēt sev! 
Agnese, Monta un Zaiga mani pārlieci-
nāja, ka viņas ne tikai uzsmaidot atsmai-
dīs, bet, saglabājot jauneklīgo ambīcijas 
garu, būs veiksmīgas!

V. Johansone

ar	šādu	devīzi	24., 25.aprīlī		Cēsīs	CATA	
teritorijā	notika	izstāde	„Cēsu	uzņēmējs	
2009”,	 kurā	 	 plaši	 pārstāvēti	 bija	 gan	
pašu	rajona,	gan	valsts	mēroga	uzņēmu-
mi	 un	 pakalpojumu	 sniedzēji.	 	 Izstādē	
prezentējās	kaimiņu	republikas		Lietuvas		
Suwalki	un	Alytus	 rajona	pārstāvji.	Di-
binājās	kontakti	gan	izstādes	dalībnieku	
starpā,	 gan	 starp	 apmeklētājiem	 un	 da-
lībniekiem.	Šogad	izstādē	tika	pārstāvēts	
arī	 Jaunpiebalgas	 novads	 galvenokārt	
ar	 amatniecības	 izstrādājumiem.	 Jau	no	
veciem	 laikiem	 Piebalgas	 puses	 ļaudis	
ir	 bijuši	 prasmīgi	 amatnieki.	 Tradīcijas	
turpinās	–	piebaldzēni	auž,	taisa	galdus,	
krēslus,	 plauktus,	 ada	 un	 izšuj,	 glezno	
bildes,	vēl	iemanījušies	apstrādāt	ādu	un	
darināt	rotas,	un	kur	nu	vēl	pītās	somas,	
cepures	 un	 citas	 jaukas	 lietas.	 Novada	
stendā	tika	izvietoti	Zigmunda	Kasparža-
ka		darinātie	krēsli,	Ilzes	Šeinfišas	audu-
mi,	Egitas	Kļavenieces	un	Irēnas	Līcītes	
adījumi	 un	 izšuvumi,	Veltas	 Pētersones	
meldru	 pinumi,	 Baibas	 Kalniņas	 apda-
rinātie	 ādas	 izstrādājumi.	Stenda	vizuā-
lo	 noformējumu	 veiksmīgi	 papildināja	
Lindas	Krasovskas	darinātās	rotas	kom-
plektā	ar	Ilvara	Jansona	izgatavoto	rotu	
statīviņu	un	plauktiņu	un	mākslas	skolas	
bērnu	zīmējumi.	Lai	jums,	mīļie,	labi	so-
kas	turpmākie	darbiņi	un	liels	paldies,	ka	
atļāvāt	ar	saviem	darbiem	prezentēt	no-

„Veiksme atrod darbīgos”
vadu!		Ļaudis	priecājās	par	
skaisti	 noformēto	 stendu,	
aplūkoja	 izstrādājumus,	
taču	 bija	 gausi	 pircēji	 un	
lielāku	 interesi	 izrādīja	
par	 gastronomiskām	 vēr-
tībām	Vēl	otrā	dienā	nāca	
un	meklēja	Ilzes	maizītes	
un	 sulas.	 Jāpiebilst,	 ka	
Ilze	 Koļesnikova	 un	 Lo-
lita	Zariņa	novadu	stendu	
pārstāvēja	 pirmajā	 dienā,	
bet	 otrajā	 dienā	 izstādes	
apmeklētājus	 sagaidījām	
mēs	ar	Elgu.	Bija	jauki	sa-
stapt	pazīstamus	un	nepa-
zīstamus	 ļaudis,	cienāt	ar	
Valdas	sieto	Jāņu	sieru	un	aicināt	ciemos	
uz	Jaunpiebalgu.	Gadījās	arī	kuriozi,	aiz-
rāvāmies	par	daudz	un	ciemos	paaicinā-
jām	dažu	labu	īstu	jaunpiebaldzēnu.				
Kopumā	 tas	bija	patīkams,	 taču	diez-

gan	 pamatīgs	 darbs.	 Iekārtot	 un	 no-
formēt	 izstādi	 palīdzēja	 kultūras	 nama	
mākslinieciskās	daļas	vadītāja	Elga	Vo-
vere.	Mūsu	stends	atradās	CATA	kultū-
ras	 nama	 otrajā	 stāvā	 zālē	 uz	 skatuves,	
tāpēc	 esam	 pateicīgas	 visiem,	 kas	 palī-
dzēja	 izstādes	materiālus	 tur	 aiznest	 un	
vēl	lielāks	paldies	Vilnim,	Viesturam	un	
Daumantam,	kuri	ļoti	operatīvi	palīdzēja	
novākt	 eksponātus	 un	 aizgādāja	 tos	 uz	

busiņu	atpakaļceļam.	
Atgādinu,	 ka	 15.augustā no 

plkst.10.00 līdz 16.00 izstāde – gada-
tirgus notiks kārtējo reizi tepat Jaun-
piebalgā. Mīļi	aicināti	visi	amata	meis-
tari	un	citādi	pratēji,	nu	visi,	visi		–	gan	
pirkt,	 gan	pārdot	 gribētāji.	Tāpat	kā	 ie-
priekšējos	gados	būs	tradicionālas	lietas,	
gan	dažādi	pārsteigumi.

    Maija Ķīķere,
	lauku	attīstības	speciāliste	
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1. maijā –	Darba	svētkos	–	pēc	skatī-
tāju	vēlēšanās	atkārtoti	tika	rādīta	Moni-
kas	Zīles	luga	„Sunītis	un	viņa	kauliņš”.	
Grupa	 „Triksteri”	 ar	 lielāko	 prieku	 pēc	
ilgiem	laikiem	(	kas	zina,	varbūt	pat	pir-
mo	 reizi)	 pēc	 izrādes	 sauca	 :	 „Autoru!	
Autoru!”.	Un	tad...uz	skatuves	nāca	pati	
Monika	Zīle...
Teātrinieki,	tiklīdz	nonākuši	aizkulisēs,	

pat	 izrādes	 laikā,	virināja	aizkaru	 sprau-
dziņu,	 lai	 noskatītos	 Monikas	 Zīles	 re-
akciju	uz	mūsu	spēli	–	viņa	smaidīja,	pa	
reizei	smiedamās,	raustījās	plecos,	kā	jau	
kad	cilvēks	smejas	no	sirds.	Tātad	–	pa-
tika.

Autoru! Autoru!
Bez	šaubām,	pēc	izrādes	

mēs	 aicinājām	 uz	 nelielu	
cienastu	–		režisores	Ainas	
Damrozes	 sviestmaizēm,	
pašceptiem	 pīrādziņiem	
un	magoņmaizītēm,	kā	arī	
pašmāju	meistarītes	 cepto	
kūku.	Sarunu	 laikā	Moni-
ka	Zīle	izteicās:	„	Ar	lugu	
ir	tāpat	kā	ar	bērnu	–	izlaid	
to	pasaulē	un	pēc	tam	ap-
raugi,	kā	klājas.”

Helēna no 
‘‘Triksteriem’’

Ir gadījies būt man arī Cēsu rajona 
pašdarbības teātru skatē, kur parasti 
jāapbruņojas ar lielu pacietību, jo jā-
skatās un jāvērtē lugas no agra rīta līdz 
pēcpusdienai. Neapskaužam žūriju! Šo-
gad dzirdēju gan no skatītājiem, gan no 
aktieriem, ka fragmentus no lugām ska-
tīties bijis interesanti. Droši vien aizvien 
vairāk pārdomā spēlējamo lugu gabalus. 
Bet nu par pašu galveno. Jaunpiebaldzē-
nu rādītais fragments no Monikas Zīles 
lugas „Sunītis un viņa kauliņš” novēr-
tēts labi, arī pats galvenais žūrētājs Val-
dis Lūriņa kungs teicis atzinīgus vārdus. 
Īpaši par sieviešu lomas tēlotāju, kā Vel-
ta pati saka, dzērājīšu. Tātad Cēsu rajo-
na balvu – Labākā raksturloma - mājās 
pārveda Velta Ciekurzne. 

S v e i c i e -
niem noteikti 
pievienojas 
tie, kuri Tevi 
redzēja, Vel-
tiņ, bet bilde 
kopā ar lu-
gas autori no 
atkārtotās iz-
rādes maija 
sākumā kul-
tūras namā. 

Un nu 
kārta saru-

nai pienākusi Kasparam Loginovam, 
kurš šogad godā celts Gulbenes rajonā, 
bet savulaik (arī vēl iepriekšējā sezonā) 
spēlēja Jaunpiebalgā un uzaicināja Ainu 
Damrozi par režisorīti. Parunājos ar 
Kasparu par teātra spēlēšanu, jo padzir-
dēju, ka Gulbenes rajona skatē Kaspars 
ieguvis „Gulbenes zelta aktieris” titulu. 
Tad nu uz jautājumiem - ko dod teātra 

Tituli pašdarbniekiem
spēlēšana, kā uzņēma jauno novērtēju-
mu? Kāpēc spēlē Gulbenes rajonā kai-
miņpagastā? Vai nākamajā sezonā atkal 
nebūsi jaunpiebaldzēnos?

Kaspars saka:
	–	Patīk	spēlēt,	patīk	 iejusties	dažādu	

cilvēku	 raksturos.	 Dažādus	 raksturus	
atainot.	 Iedod	 lomu,	 jāizdomā,	 ko	 un	
kā	darīšu,	lai	citi	noticētu.	Ja	autors	pa-
redzējis	dusmīgu,	–	 jābūt	dusmīgam,	 ja	
paredzējis	 jautru,	 –	 jābūt	
priecīgam,	 sajūsminātam,	
ja	autors	paredzējis	nelie-
ti,	–	tāds	jāattēlo.	
Man	 patīk,	 ka	 lomas	

režisore	 pati	 iedod,	 arī	
te	 –	 Rankas	 kolektīvā.	
Ja	 es	 jau	 esmu	 spēlējis,	
tad	 režisors	 jau	 zina,	 ko	
es	 varu.	 Piekrītu,	 nav	 ko	
domāt.	Vai	lielāka	vai	ma-
zāka	 loma,	 nav	 svarīgi.	
A.Miglas	 lugā	 „Mīlestī-
bas	 līkloči”	 pirmo	 reizi	
tēloju,	 ka	 man	 ir	 sieva	
(smejas).	 Viens	 dzīvoju	
mājā,	 sieva	 brauc	 pa	 ār-
zemēm.	 Es	 laistu	 dārzu.	
Mani	piešmauc	kāda	 jau-
na	meitene.	Esam	samērā	
turīgi,	bet	paslīd	kāja.	Un	
tad	sākas	mīlestības	līkloči...
	Kas	man	patīk	Rankas	kolektīvā?	Mē-

ģinājumu	 sākums,	 ja	 noteikts	 septiņos,	
precīzi	sākas,	deviņos	–	beidzas,	tas	man	
patīk.	Režisore	brauc	ar	autobusu.	Inte-
resanta	 režisore	mūs	māca	–	no	Gulbe-
nes	tautas	teātra	–	Edīte	Siļķēna.	Cilvē-
kus	nepazinu,	bet	šķita,	ka	jau	vairākus	
gadus	esmu	kopā	spēlējis.
Gulbenes	novada	skatē	piedalījās	6	ko-

lektīvi.	(Cēsu	rajons	lielāks,	te	bija	vai-
rāk	–	15	 līdz	16	kolektīvu.)	Man	 šķiet,	
ka	Gulbenē	 bija	 godīgāka	 vērtēšana,	 jo	
atšķirībā	no	Cēsīm	Tautas	 teātris	netika	
vērtēts	kopā	ar	amatieriem.	
Kāpēc	pamainīju	kolektīvus?	Sākumā	

domāju	 vienu	 gadu	 atpūsties,	 bet,	 kad	
neatlaidīgi	 rancēnieši	 aicināja,	 aizgāju.	
Ranka	 jau	 man	 tāpat	 kā	 Jaunpiebalga.	
Dzīvošana	biežāk	Rankas	pagastā,	 strā-

dāšana	–	Jaunpiebalgā.	Vilināja	interese	
iepazīties	 ar	 jauniem	 draugiem,	 redzēt,	
kā	 tur	 viss	 notiek.	 Par	 jauno	 sezonu?	
–	Nezinu,	 nezinu...	Vēl	 jau	 šī	 pati	 luga	
jāspēlē.	 Slampē	 piedalījāmies	 festivālā	
„C	 vitamīns”.	 Tukums,	 Talsi	 noplūca	
galvenos	laurus.	Mēs	dabūjām	pateicību	
par	piedalīšanos.

Nu tagad –  par nomināciju ...
–	Nominācijai	 „Gulbenes	 zelta	 aktie-

ris”	izvirzīja	piecas	sievietes,	es	biju	ses-

Augšējā rindā saskatiet jaunpiebaldzēnus Kasparu 
Loginovu un Aināru Intenbergu.
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tais.	Pēc	žūrijas	vērtējuma,	Zelta	aktieris		
tika	piešķirts	man,	bet	nomināciju	varēja	
iedot	jebkuram.	Visi	labi	spēlēja.	Pat	ne-
zinu,	kas	bija	tas	noteicošais.	Laikam	jau	
skatītāji	un	žūrija	noticēja	tam,	ko	daru.	
Tas	jau	ir	galvenais	–	lai	notic.

Kaspar, tev taču arī, Piebalgas ko-
lektīvā spēlējot, bija kāda atzinība?
–	„Labākais	raksturlomas	atveidotājs”	

pie	režisores	Annas	Robežnieces	–	toreiz	

bija	loma	–	tāds	kautrīgs	puisītis.	Tad	–-	
„Labākais	otrā	plāna	aktieris”.	Režisore	
bija	 Liene	 Lorence.	 Neatceros	 lāgā	 pat	
izrādes	nosaukumus.	
Tagad	 nu	 sanāk,	 ka	 katram	 bērnam	

esmu	nopelnījis	pa	titulam.
Ko tālāk? Lai turpinās labā tradīci-

ja – vēlēsim vēl kādu mantinieku, lai 
atkal var jaunu titulu pelnīt! Kurā ko-
lektīvā – to izlemsi pats!

V. Johansone

Jaunpiebalgas	jauktais	koris	piedalījās	
rajona	koru	skatē	Cēsīs.	Dziedājām	 trīs	
latviešu	 tautas	 dziesmas:	 Jura	Karlsona	
apdarē	 „Es	 nopirku	 kumeliņu”,	 Emila	
Melngaiļa	 apdarē	 „Tumša	 nakte,	 zaļa	
zāle”	 un	 Jevgēņija	 Ustinskova	 apdarē	
„Kālabadi	galdiņami”.	Tā	kā	šoreiz	vai-
rāk	nekā	desmit	dalībniekus	bija	pievei-
cis	vīruss	un	dažādas	citas	ķibeles	tādēļ	
ieradāmies	 ļoti	 nepilnā	 sastāvā,	 tomēr	
ieguvām	2.	pakāpes	diplomu.		
Kora	dalībnieku	vārdā	vislielākais	pal-

dies	 mūsu	 diriģentei	Mārai	 Vīksnai	 un	
kultūras	nama	meitenēm,	kas	turēja par 
mums vislielāko īkšķi un rūpi!
Uz	 tikšanos	 koru	 karos	 Jaunpiebalgā	

jūlijā!
 Z. Althabere

Koris skatē

Skaidrs	laikam	ir	viens,	
ka	 to	 izjūtu	 bagātību,	 ko	
sniedz	lasīšana,	nedod	ne-
viens	 televīzijas	 un	 radio	
raidījums.	Lasīšana	cilvē-
kam	neļauj	 pārvarēt	 slin-
kumu.	 Apstiprinājumu	
tam,	 ka	 patīk	 cilvēkiem	
savas	avīzes,	guvu	pie	kai-
miņiem	–	Rankas	pagastā.	
Kā	man	 teica	 kolēģes	 no	
Lizuma,	Liezēres	un	Līgo	
pagastu	 avīzēm,	 lasīt	 par	
savējiem,	–	tas	ir	pavisam	
liels	 prieks.	 Kur	 pēkšņi	
radās	 domas	 par	 lasīšanu	
un	pagastu	avīzēm?
Saņēmām	 aicinājumu	

uz	konkursa	„Zelta	spalvaskāts	 -	2009”	
noslēguma	 pasākumu.	 Tieši	 ar	 avīzes	
„Rankas	Vēstis”	redaktores	Mārītes	Ma-
ļeckas	iniciatīvu	notika	Gulbenes	rajona	
pašvaldības	 avīžu	 konkurss.	 Apbrīnoju	
Mārītes	enerģiju	–	sagatavot,	izlasīt	kopā	
ar	citiem	žūrijas	locekļiem	visus	rakstus,	
novērtēt,	izsijāt,	vadīt	pasākumu.	Komi-
sijā	bez	Mārītes	bija	Rankas	pamatskolas	
direktore,	 pagasta	 padomes	 priekšsēdē-
tājs,	kultūras	nama	direktore	(iepriekšējā	
redaktore	„Rankas	Vēstīm”).	
Avīzes	 saņēma	 14	 nominācijas,	

mums	 –	 4	 no	 tām	 –	 „Informatīvākais	
izdevums”,	 „Jaunieši	 mūsu	 pagastā”,	
„Veiksmīgākais	 pagasta	 padomes	 darbī-

Pie kaimiņiem

bas	 atspoguļojums”,	 „Redaktora	 sleja”	 .	
Domāju,	ka	daudzi	lasītāji	jau	iecienījuši	
mūsu	 avīzītes	 redaktores	Zanes	 redakci-
jas	slejas.	Vai	piekritīsit,	ka	katrā	redakci-
jas	slejā	kaut	ko	noderīgu	sev	atrodam	vai	
vismaz	uz	pārdomām	tiekam	mudināti?	
Galvenās	 balvas	 „Zelta	 Spalvaskāts	

-	2009”	ieguvēji	–	„Lizuma	Vēstis”.	No	
Madonas	 rajona	 avīžu	 veidotājiem	 klāt	
bija	„Ļaudonas	Vēstis”	veidotājas.	Viņas	
saņēma	nominācijas	–	„Kolēģu	simpāti-
ja”	un	arī	–	„Rakstošākais	pagasta	pado-
mes	priekšsēdētājs”.	
15.	maijā	jau	bijām	pie	kolēģiem	Ma-

donas	rajona	Sarkaņu	pagastā,	kur	atkal	
guvām	jaunus	draugus,	pieredzi.

V. Johansone

Atsaucoties	uz	aicinājumu	piedalīties	Liela-
jā	talkā	18.aprīlī,	Jaunpiebalgas	novada	abos	
pagastos	tika	organizētas	vietējās	talkas.
Kopumā	tika	savākti	Zosēnu	pagastā	2,4	

tonnas	 sadzīves	 atkritumu,	 Jaunpiebalgas	
pagastā	4,4	tonnas	sadzīves	atkritumu.
Varējām	vēlēties	talkā	lielāku	iedzīvotā-

ju	aktivitāti,	tam	par	iemeslu	varētu	būt	ne-
pietiekamā	informācija	par	talkas	norisēm,	
kā	arī	todien	esošie	sliktie	laika	apstākļi.
Paldies	tiem	iedzīvotājiem,	kas	sakopa	

Gaujas	malu,	ceļu	un	ielu	nomales,	pagal-
mus	un	laukumus,	ražotnes	teritorijas.
Jāpiebilst,	ka	sakoptajās	vietās	atkal	ir	

parādījušies	 izmētāti	 atkritumi.Aicinā-
jums	pēc	patīkamiem	piknikiem	aiz	se-
vis	neatstāt	piemētātu	apkārtni	ar	domu,	
ka	gan	jau	kāds	savāks.
Lūgums	iedzīvotājiem	savākt	un	nodot	

atkritumus,	 izmantojot	 pakalpojumus,	
ko	 sniedz	 Ziemeļvidzemes	 atkritumu	
apsaimniekošanas	 organizācija	 –	 tas	 ir	
-	konteineri,	šķiroto	atkritumu	laukums,	
stikla	šķiedras	maisi	būvgružiem.
Informāciju	 par	 atkritumu	 apsaim-

niekošanu	 var	 saņemt	 Jaunpiebalgas	
novada	 komunālājā	 dienestā	 –	 telefoni	
64162104;	29182807	 un	ZAAO	–	 tele-
fons 64281250.

J. Smilgins,	Jaunpiebalgas novada 
domes	komunālās	daļas	vadītājs	

PAR TALKU

Visus	bērnus,	kuriem	interesē	mūzika,	savā	pulkā	nākamajā	mācību	gadā	aicina

JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS SKOLA

Mūsu	skolā	Tu	vari	iemācīties	
klavieru,	ērģeļu,	vijoles,	flautas,	klarnetes,	saksofona,	fagota,	trompetes,	eifonija	un	tubas	spēli.

Gaidīsim	Tevi	kopā	ar	vecākiem	1.	vai	2.	jūnijā
no	plkst.	14:00	līdz	17:00

Uzņemšana	3.	jūnijā	plkst.	17:00
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Pateicības

Dārgie	 jaukie	 vecāki	 –	 mammas,	 tēti,	 vecāsmammas,	 ve-
cietēvi	 un	 bērni!	 Jūs	 esat	 nokļuvuši	 neparastas	 nometnes	 un	
jaukas	izvēles	priekšā!	Šī	nav	vienkārša	pasaule	–	šī	ir	pasaku	
pasaule.	Bet	ne	tik	vienkārša	pasaku	pasaule,	kas	atrodama		pa-
saku	grāmatās.	
Vai	atceraties,	kā	pēdējo	reizi	aplūkojāt	naksnīgi	zvaigžņotās	

debesis?	Tā	taču	bija	brīnumjauka	sajūta	un	piedzīvojums,	jo	
tieši	tur		slēpjas	tik	daudz	noslēpumu.	Kad		skatāmies	zvaig-
znēs,	mūs	pārņem	miers	un	neizsakāmas	jūtas,	kas	liek	mums	
justies	kā	daļai	no	apkārtesošās	pasaules.
Mēs	un	mūsu	bērni	atrodamies	pasaulē,	kurā	visapkārt	ir	as-

troloģijas	radītie	simboli,	zīmes	un	to	skaidrojumi.	Mēs	zinām,	
zem	kādas	zodiaka	zīmes	 ir	dzimuši	mūsu	bērni,	 un	arī	viņi	
to	 labi	zina.	Un	 tas	 taču	 ir	 svarīgi,	 jo	mēs	 	ar	zodiaka	zīmju	
palīdzību	izskaidrojam	dažādas	rakstura	iezīmes	gan	paši	sev,	
gan	bērniem.	Tāpēc	arī	šī	pasaule,	ko	mēs	saucam	par	„Zvaig-
žņu	valsti	Zodiaku”,	piedāvā	bērniem	iepazīties	ar		dažādajām	
zīmēm	caur	pasaku	valstību.	Šīs	valsts	apceļošanas	laikā	bēr-
niem	būs	iespēja	pabūt	mierpilnā	pasaulē,	kurā	nav	konfliktu	
un	pastāv	dažādu	savstarpējo	attiecību	veidošanas	iespējas.

Šī pasaku valsts veicinās bērnu dažādo: 
1.	sajutīgumu:	redzes,	dzirdes,	ožas,	garšas,	taktīlo	(ar	ādu)	

un	kinestētisko	(sajūtas	caur	kustību),
2.	savstarpējo	attiecību	veidošanas	pieredzi,	pozitīvās	iema-

ņas	un	vēlmi,	un	motivāciju	būt	pozitīvam	saskarsmē,
3.	pašvērtējuma	attīstīšanu	un	veicināšanu,
4.	emocionālās	pasaules	apzināšanu,	atklāšanu	un	saprašanu.
	Mēs	esam	ar	bērniem,	lai	rosinātu	tiem	iztēli	un	vēlmi	dar-

boties,	līdz	ar	to	arī	būt	ieinteresētiem	par	pasaules	procesiem,	
nebaidīties	no	tiem,	bet	atrast	tajos	savu	vietu.	

Bērnu nometne 
“ZEM ZVAIGŽŅOTĀS DEBESS MALAS”

Izglītojošā	un	atpūtas	nometne	paredzēta	bērniem		no	8 līdz 
12 gadiem.	Tā	ir	5	dienu	nometne	ar	nakšņošanu	kvalitatīvā	
viesu	namā!

Nometnes ilgums: 5 dienas 
Nometnes laiks: 28.06.2009 – 03.07.2009
Vietu skaits nometnē:		36
Bērnu	nometnē	.......		būs:	
•	Aktivitātes	un	jautrība
•	Smilšu	terapija
•	Radošās	darbnīcas
•Iespēja	attīstīt	saskarsmes	un	sadarbības	prasmes,	darbojo-

ties	komandā
•	Teorētiskās	un	praktiskās	nodarbības	par:	
							veselīgu	dzīves	veidu;	drošību;
							astroloģiju-	zvaigžņu	nosaukumiem,	horoskopiem
•	Sportiskās	aktivitātes	(batuts,	tautas	bumba	utt.)
•	Pirtiņa
•	Aktivitātes	atrakciju	parkā	“Ozolkalns”
•	Pasākumi	pie	ugunskura
•	Dejas	un	to	apgūšana,	piemēram,	brake	dance	(deju	pasnie-

dzēja	vadībā)
•	Ēdināšana	4	reizes		dienā
Dalības	maksa:	135 LVL	(cenas	norādītas	bez	PVN)

Nometnes vieta: atpūtas komplekss “Andrēni”
www.andrenik.lv

E-pasts:	info@andrenik.lv
Tālrunis: 29463352

Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. draudze	 pateicas:	
Jaunpiebalgas vidusskolas 5.-12. klašu skolēniem un skolo-
tājām Ritai Kaupiņai, Ilgai Prīsei, Vēsmai Johansonei par 
Baznīcas	 dārza	 sakopšanu,	 skolotājam Valdim Gansonam 
par	putnu	būrīšiem	Baznīcas	dārzā,	sākumskolas skolēniem 
un skolotājām	par	Brīvības	pieminekļa	apkārtnes	sakopšanu.
Ne	tikai	mums	pašiem	prieks,	bet	arī	tiem	ciemiņiem,	kuri	

tagad	nereti	iegriežas	Jaunpiebalgā,	jo	pavasara	sezona	sāku-
sies. 

Liene Lorence,
Jaunpiebalgas	Sv.Toma	ev.lut.	draudzes	priekšniece	

Saku	sirsnīgu	paldies	Inesei Ivanovai,	Maijai Antonei, Il-
gai Pabērzei,	kafejnīcas „Kāpnes”meitenēm un radiņiem,	
kas	mani	mīļi	sveica	dzimšanas	dienā!	

Ida Bērziņa

Nav	viegls	iecirkņa	inspektora	darbs,	īpaši	reizēs,	kad	jāatri-
sina	nepatīkami	uzdevumi.	Paldies	Raimondam Kalašinskim 
par	konkrētu,	veiklu	rīcību	Stacijas	ielas	negadījuma	likvidē-
šanā.

Laimonis Zoss

Paldies	visiem	atsaucīgajiem	cilvēkiem,	kas	svētku	dienā	–	4.	
maijā	–	vēlējās	mūsu	Jaunpiebalgu	padarīt	vēl	skaistāku,	sakop-
jot	teritoriju	līdz	pat	Gaujai	iepretim	mūzikas	skolai.	Sakopšanas	
talkā	piedalījās	Ivars	Alksnītis,	Zane	Althabere,	Zelda	Althabere,	
Zigmunds	Althabers,	Ilze	Auziņa,	Arnis	Bukšs,	Silva	Dolmane,	
Valentīna	Dolmane,	Guntars	Dolmanis,	Agata	Gajevika,	Guntis	
Gončoronoks,	Ruta	Intenberga,	Ainārs	Intenbergs,	Egils	Johan-
sons,	Ieva	Kazāka,	Agris	Kažociņš,	Andis	Kažociņš,	Maruta	Ka-
žociņa,	Edgars	Kļaviņš,	Līga	Knāķe,	 Ingūna	Krūmiņa,	Andris	
Krūmiņš	(sen.),	Andris	Krūmiņš	(jun.)	Kristīne	Kursīte,	Maija	
Ķīķere,	Ilona	Lieldiene,	Una	Lieldiene,	Roberts	Lieldienis,	Ta-
livaldis	Narvils,	Agris	Pelsis,	Aija	Petrovska,	Sarma	Petrovska,	
Juris	Petrovskis,	Kristaps	Pīčs,	Agita	Radziņa,	Daiga	Rubene,	
Jānis	Rubenis,	Rudīte	Rupaine,	Kaspars	Stauvers,	Valdis	Timo-
fejevs,	Amanda	Zariņa,	Egita	Zariņa,	Ārija	Zvaigzne.
Īpašs	 paldies	 Robertam	 Lieldienim,	 SIA	 ”Piebalgas	 alus”	

(Inārai	Dūklavai)	un	Agrim	Kažociņam!
Laimis Šāvējs,	Jaunpiebalgas	novada	domes	priekšsēdētājs
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Reklāmas

Šis pavasaris jaunpie-
baldzēnam	 Rihardam 
Makaram nesa lielo lomu 
–	sams	–	1,86	m	garš	un	43	
kg	 smags.	 Rihards	 saka:	
”Jā,	tas	bija	Aiviekstē	sest-
dien	rīta	pusē.	Kādu	pusot-
ru	 stundu	 bija	 jānokausē,	
līdz	izvilku	laivā.	Uzķērās	
uz	parastās	kustīgās,	māks-
līgās	zivtiņas.”	

Foto:	Dzintra Rozentāle

LIELAIS LOMS

		Visām	ekskursijām	sēdvietu	izvēle	
pieteikšanās	secībā.

			Pieteikties	var,	veicot	iemaksu	Raunas	
bibliotēkā.	

(tel.	64177360)
  

Izīrēsim	komfortablu	autobusu	un	noor-
ganizēsim	ekskursiju.

Par	sīkāku	ceļojuma	aprakstu	jautāt	
Līgai	29408385

vai	rakstīt	
info@balt-go.lv

 

Joprojām esam kustīgi un lustīgi  
Tūrisma	aģentūra
	„Balt-	Go”,	

Reģ.	nr.	44103049628,
Rauna,		Cēsu	rajons,	

	tālr.	Līga	Pommere	29408385
www.balt-go.lv

2009.gadā no Raunas (caur Cēsīm, Siguldu, Rīgu)

Ceļojumā	redzēsim:	delfīnu	šovu,	Kuršu	
kāpas	tuksnesi,	Dzintara	muzeju	...

 
Kuršu kāpa un delfīni

 
20.-21.jūnijā

Cena 45/40 Ls
Nakts 3*** viesnīcā Palangā

Ceļojumā	:
Kauņa,	Nemūna.	Druskininki,	akva-

parks,	Grūtu	ļeņinekļu	parks.
Viļņa	lietuviešu	Dziesmu	svētku	

noskaņās.

Lietuva pie Baltkrievijas 
robežas

5.-6.jūlijā
Cena 45/40 Ls

Nakts 3*** viesnīcā Druskininkos

Nobrauciens	ar	plostu	pa	Dunajecas	upi.
Pastaigas	pa	Augsto	Tatru	

kalnu	takām.
Akvaparki.	Veļičkas	sāls	alas.

Polijas	svētvieta	Čenstohova,	Krakova,	
Zakopāne	...

 
Dienvidpolija un 
Slovākijas Tatri

 
5.-10.augustā
Cena 140 Ls

Visas naktis viesnīcās un viesu namos

1 dienas ekskursijas:	(Cena	15	Ls.	Iekļautas	ieejas	biļetes)
30.maijā.		Babītes	rododendri,	Bulduru	pavasara	ziedi.	Jūra.		
18.jūlijā.	Latvijas	puķu	draugu	saiets	Apē	(Jāpiesakās	līdz	26.jūnijam)	
1.augustā.	Gar	Daugavas	krastiem.			
12.sept.	Alūksne,	Munameģis	un	igauņu	mežabrāļi	(+220EEK	mežabrāļu	

mielasts)
10.oktobris.	Ērgļu	apkārtne	ar	sezonas	noslēguma	pusdienām.		

Plānots arī: 
1)	Silta	atpūta	Polijas	Tropikankā.	Hitlera	

bunkuri,	Sv.Lipkas	baznīca.		4*	viesnīca,	
75	Ls;	20.	–	22.nov.
2)	Ziemas	slēpošana	Alpos	10	dienas.	No	

250 Ls
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Lai	arī	cik	dīvaini	šajos	 laikos	 tas	neizklausītos,	 taču	fakts	
paliek	fakts	–	noguldījumu	apjoms	mūsu	finanšu	kooperatīvā	
nevis	 sarūk,	bet	 tieši	otrādi	–	pamazām	palielinās.	Ažiotāžas	
vilnis	ap	Latvijas	latu	nu	jau	divu	gadu	garumā	ik	pa	laikam	
uzbango	un	norimst,	 toties	mēs	esam	centušies	neļauties	pa-
nikai	un	uz	to	esam	aicinājuši	arī	savus	esošos	un	potenciālos	
biedrus.
Šoreiz	mēģināšu	pastāstīt	par	tiem	apsvērumiem,	kas	mūsu	

krājaizdevu	sabiedrību	vēl	iedrošina	darboties	ar	fizisko	perso-
nu	noguldījumiem	un	savukārt	kāpēc	iedzīvotāji	šobrīd	turpina	
veidot	uzkrājumus,	tos	uzticot	savai	lauku	bankai.
Tagad	zinām,	ka	krīze	cilvēku	piespiež	izvērtēt	savus	iepriek-

šējos	paradumus.	Un	secinām,	ka	esam	dzīvojuši	uz	svešiem	lī-
dzekļiem	un	tērējuši	par	daudz.	Salīdzinoši	pieticīgā	rocība	un	
neziņa	par	rītdienu	šobrīd	liek	mums	atgriezties	pie	vecā	labā	
taupīšanas	un	krāšanas	tikuma.	Jebkurš	niecīgākais	uzkrājums	
mūsos	rada	kaut	nelielu	drošības	sajūtu.	Mūsu	ietaupījumi	būs	
kā	tāds	spilvens,	 lai	nesāpīgāka	piezemēšanās	–	gadījumā,	ja	
būtu	vēl	dziļāka	bedre.
Tāpat	arvien	vairāk	iedzīvotāji	apņemas	atbalstīt	savējos	vi-

sās	jomās.	Tas	attiecas	arī	uz	šo	vietējo	finanšu	iestādi.	Kāpēc	
noguldīt	svešās	bankās	ārzemju	īpašniekiem,	ja	ir	savējā,	kurā	
klienti	vienlaikus	ir	arī	īpašnieki?	Pie	tam	bankas	no	iedzīvo-
tājiem	noguldījumus	gaida	atplestām	rokām,	tajā	pat	laikā	fi-
zisko	personu	kreditēšanu	tās	ir	pilnīgi	pārtraukušas	vai	arī	no-
teikušas	neizpildāmus	nosacījumus	un	pasakainus	procentus.	
Vietējās	naudas	aprite,	kuru	nodrošina	krājaizdevu	sabiedrība,	
ir	pavisam	reāls	piemērs	lokālās	ekonomikas	sildīšanai,	par	ko	
politiķi	ik	dienu	skandina.
Ne	mazāk	svarīgi,	ka	krājaizdevu	sabiedrībā	procenti	par	no-

guldījumiem,	tāpat	arī	kredītprocenti,	visos	laikos	–	gan	eko-
nomikas	augšupejas,	gan	lejupslīdes	periodā	–	ir	bijuši	stabili	
un	 izdevīgāki	kā	komercbankās	vai	citās	finanšu	uzņēmējsa-
biedrībās.	Protams,	šeit	nerunājam	par	dažu	banku	kampaņvei-
da	maldinošām	reklāmām,	kurās	pirms	mēneša	vēl	solīja	13%	
par	noguldījumiem,	bet	 šodien	 jau	 izsniedzot	 aizdevumus	 ar	
procentu	likmi	no	10%.	Rodas	jautājums,	vai	tiešām	latos?	Vai	
patiesi	 baņķieri	 būtu	 gatavi	 strādāt	 ar	 tādiem	 zaudējumiem?	
Kas	tad	aiz	tā	slēpjas?	Ja	kāds	vēl	savu	zemi,	māju	vai	dzīvokli	
nav	ieķīlājis,	tad,	naudas	grūtībās	nonācis,	var	paspēt	to	izda-
rīt	 tagad	 par	 sviestmaizi,	 jo	 banku	 skatījumā	 nekustamajiem	
īpašumiem	vērtība	vairs	nekāda.	Un,	ja	nu	ar	kredīta	atmaksu	
nesanāk,	kā	plānots,	tad	banka	pēc	pāris	gadiem	uz	ķīlas	pār-
došanas	rēķina	gan	vairākkārt	nopelnīs.	Tāpēc	gribas	aicināt,	
mācieties	 izprast	 reklāmas	 āķus un slēptos nodomus!	 Lasiet	
līgumus,	ko	parakstiet!
Runājot	par	noguldījumu	līgumu	āķīgiem	nosacījumiem,	jā-

atzīmē,	ka	krājaizdevu	sabiedrībā	par	noguldījuma	izņemšanu	
pirms	 noteiktā	 termiņa	 beigām	 soda	 naudas	 nav	 paredzētas.	
Noguldītājiem	bankās,	ja	bijusi	vajadzība	pēc	savas	naudiņas	
ātrāk,	kā	domāts,	gan	bieži	gadījies	saņemt	pat	mazāku	sum-
mu,	kā	noguldīts.
Tikpat	 būtiski,	 ka	 arī	 uz	 krājaizdevu	 sabiedrību	 pieņemta-

jiem	 noguldījumiem	 attiecas	 Noguldījumu	 garantiju	 likums.	
Mūsu	biedru	noguldījumi	ir	aizsargāti	un	to	izmaksa	garantēta	
pat	gadījumos,	ja	nu	mēs	vairs	nespētu	tikt	galā	ar	savām	finan-
šu	lietām.	Bet,	lai	mēs	savā	darbībā	tomēr	būtu	droši	un	uztica-
mi,	pirmkārt,	rūpējas	jau	pati	krājaizdevu	sabiedrības	vadība,	

Noguldījumi krājaizdevu sabiedrībā pieaug

un,	otrkārt,	darbojamies	Finanšu	un	kapitāla	 tirgus	komisijas	
uzraudzībā.
Ir	 gadījies	 saņemt	 pārmetumus,	 ka	 esam	pārāk	 piesardzīgi	

un	konservatīvi	un	kāpēc	vēl	nepieņemam	eiro	noguldījumus.	
Attieksmi	pret	savu	valsti	raksturo	arī	attieksme	pret	savu	na-
cionālo	 valūtu.	Domāju,	 daudzi	 latvieši	 līdz	 pēdējam	 spītīgi	
turēsies	pie	lata.	Jo	īpaši	tāpēc,	ka	ienākumi	–	algas,	pabalsti	
vai	samaksa	par	pārdoto	produkciju	joprojām	taču	ir	latos.	Un	
jebkuras	 operācijas	 ar	 valūtām	maksā	 naudu,	 ko	 vienkāršais	
cilvēks	bieži	vien	neprot	ne	sarēķināt,	ne	salīdzināt.
Protams,	arī	mūsu	finanšu	kooperatīvam	agrāk	vai	vēlāk	būs	

jāuzsāk	darboties	ar	eiro,	pirms	tam	esot	patiesi	pārliecinātiem,	
ka	spēsim	veiksmīgi	pārvaldīt	visus	ar	valūtu	operācijām	sais-
tītos	 riskus.	 Jāteic	 gan,	 ka	 ir	 liela	māka	 reizēm	nepakļauties	
masu	psiholoģijai.	Pēc	kredītu	buma	priecīgi	 ir	 tie,	kas	prata	
tam	visam	pretoties	un	kredītus	nesagrābties.	Un	pilnīgi	tica-
mi,	ka	pēc	eiro	buma	 vinnētāji	būs	 lata	 turētāji,	uz	procentu	
atšķirībām	nopelnot	pat	trīs	reizes	vairāk.
Zīlējot,	kas	tad	ar	tām	naudas	lietām	būs	vai	nebūs,	katram	

jādomā	ne	 tikai	no	savām	pozīcijām.	Jāpaanalizē,	kuri	 tad	 ir	
tie	lielākie	spēlētāji	un	noteicēji	finanšu	tirgū.	Mums	jau	gan	
gribētos,	lai	tās	būtu	krājaizdevu	sabiedrības.	It	īpaši	tāpēc,	ka	
jau	vēsturiski	to	nozīme	visvairāk	novērtēta	tieši	tautai	grūtos	
laikos.	Diemžēl	nevienam	nav	noslēpums,	kam	tad	latvieši	ir	
lielākie	 parādnieki.	 Pēdējie	 banku	 statistikas	 dati	 liecina,	 ka	
vairāk	 nekā	 85	%	 no	 kopējiem	 kredītiem	 ir	 eiro,	 noguldīju-
mos	–	 50	%.	Mans	 personīgais	 viedoklis,	 ka	 bankas	 nekādā	
gadījumā	 pie	 šāda	 eiro	 kredītu	 īpatsvara	 nepieļaus	 lata	 de-
valvāciju.	Kredītmaksātāji	 kļūtu	 tikai	 vēl	maksātnespējīgāki,	
banku	zaudējumi	tikai	vēl	 lielāki.	Un	vai	valdība	spētu	glābt	
vēl	kādu	grūtībās	nonākušu	banku?	Tas	savukārt	atkal	 radītu	
paniku	starp	noguldītājiem,	kas	finanšu	situāciju	vēl	vairāk	de-
stabilizētu.	Pieļauju,	kādam	arī	varētu	būt	izdevīgi	iedzīvotājus	
nemitīgi	biedēt	ar	devalvāciju,	lai	arvien	vairāk	noguldītāju	at-
brīvotos	no	latiem	un	izlīdzinātos	attiecība	starp	kredītiem	un	
noguldījumiem	eiro	valūtā.
Der	atgādināt,	 ja	kāda	finanšu	 iestāde	vairs	nebūtu	spējīga	

izmaksāt	noguldījumus,	tad	noguldītāji	garantēto	atlīdzību	no	
Noguldījumu	garantijas	fonda	saņemtu	tikai	nacionālajā	valū-
tā.	Tātad	arī	eiro	noguldījumus	izmaksātu	latos.
Jebkurā	gadījumā	katram	pašam	vien	 jāizsver,	 jāizlemj	vai	

jāpaļaujas	uz	savu	nojautu,	kā	ar	saviem	ietaupījumiem	rīko-
ties. 
Vēl	īpaši	gribu	uzrunāt	tos,	kas	naudiņu	joprojām	krāj	mājās	

–	zeķē,	zem	matrača	vai	skapī.	Ja	jau	LNT	raidījums	‘‘Degpun-
kts’’	jūs	nav	pārliecinājis,	ka	naudu	mājās	glabāt	ir	bīstami,	tad	
jau,	visticamāk,	arī	par	kaut	kādu	tur	devalvāciju	nesatrauca-
ties.	Un	tomēr	padomājiet,	varbūt	ir	vērts	šo	naudiņu	audzēt,	
noguldot	to	vietējā	krājaizdevu	sabiedrībā	uz	augstiem	procen-
tiem.	Nauda	ir	jāgroza	un	jāļauj	tai	strādāt	savā	un,	plašāk	do-
mājot,	tautsaimniecības	labā.	It	īpaši	šajā	laikā!

Girta Upena,
Zosēnu	kooperatīvās	krājaizdevu	sabiedrības

valdes	priekšsēdētāja



��

Nekrologs

Domājot	 par	 iespējamām	 izmaiņām	 pensiju	 izmaksas	 kār-
tībā,	 Latvijas	 Krājbanka	 sagatavojusi	 vecuma	 un	 izdienas	
pensijas	 saņēmējiem	 īpašu	 –	Dzintara komplektu.	Tas	 ļaus	
pensiju	 saņemt	 ērti,	 turēt	 naudu	 drošībā,vienlaikus	 ļaujot	 tai	
piekļūt	augu	diennakti.	Kā	papildu	ērtību	Dzintara	komplekta	
lietotāji	saņems	iespēju	sekot	konta	atlikumam	mobilajā	un	te-
lefonbankā.	Dzintara	komplekts	apvieno	vairākus	Krājbankas	
produktus	 –	 bankas	 kontus,	 maksājumu	 karti,	 rēķinu	 lētāku	
apmaksu	 Krājbankas	 interneta	 bankā	 (www.onlinebanka.lv),	
telefonbankas	un	mobilās	bankas	pakalpojumus.	Līdz	septem-
bra	vidum	klienti	Dzintara	komplektu	var	saņemt	un	lietot	bez	
maksas.	Jauno	produktu	savā	rīcībā	var	iegūt	visos
Krājbankas	 klientu	 apkalpošanas	 centros	 vai	 telefoniski,	

zvanot	uz	bankas	informatīvo	tālruni:	67092020.	Īpašas	uzlī-
mes	vēstīs	par	 laikiem,	kuros	vecākas	paaudzes	klienti	varēs	
saņemt	plašāku	informāciju	un,	piemēram,	apgūt	Online	ban-
kas	lietošanu.	To	izdarot,	rēķinus	var	pārskaitīt	gan	no	mājām	
(ja	 ir	 dators	 ar	 interneta	 pieslēgumu),	 gan	 no	 publiskām	 in-
terneta	piekļuves	vietām,	piemēram,	vietējās	bibliotēkas.	Tas	
ļauj	 ievērojami	 ieekonomēt	 līdzekļus	 par	 rēķinu	 apmaksu.	
Piedāvājumā	ir	iekļauta	arī	īpaša	maksājumu	karte	„Dižkarte”	
(Starptautiskā	maksājuma	karte	VISA).	Dižkartei	 strauji	 aug	
sadarbības	partneru	loks,	kas	piedāvā	atlaides	un	īpašas	privi-
lēģijas	tās	lietotājiem.	Starp	sadarbības	partneriem	ir	zobārst-
niecības,	Ģimenes	aptieku	tīkls,	grāmatnīcas,	veikali	un	kafej-
nīcas.	Dižkarte	 ļauj	bez	maksas	 izņemt	naudu	visos	Latvijas	
Krājbankas	automātos,	kā	arī	 „draudzīgajā”	bankomātu	 tīklā	
–	tie	ir:	SEB	bankas,	Parex	bankas,	Swedbank,	DnB	Nord,	Lat-
vijas	Hipotēku	un	zemes	bankas,	GE	Money	bankas	un	Lietu-
vas	Snoras	bankas	bankomāti.
Izmantojot	Dižkarti,	pensijas	saņemšana	notiek	bez	maksas,	

savukārt	klientu	apkalpošanas	centros	 (ieskaitot	minibankas)	
par	nelielu	komisijas	maksu.	Klients	var	noformēt	arī	papild-
karti	tuvam	cilvēkam	par	LVL	1,50.	Dižkarte	ir	arī	piemērota	

ceļošanai	un	ļauj	izņemt	naudu	vietējā	valūtā	citu	valstu	ban-
ku	automātos	(naudas	izņemšana	ārvalstīs	ir	maksas	pakalpo-
jums;
Latvijas	Krājbankas	Produktu	attīstības	un	mārketinga	pār-

valdes	vadītājs	Imants	Frederiks	Ozols:	„Dzintara	komplekts	ir	
patiesi	rūpīgi	izstrādāts,	domājot	par	vecākas	paaudzes	bankas	
klientu	vajadzībām	un	naudas	lietošanas	paradumiem.	Turklāt	
banka	sekos	līdzi	klientu	vēlmēm,	veidojot	Dižkartes	sadarbī-
bas	partneru	piedāvājumus.	Mums	pašiem	ir	būtiski,	lai	klienti	
varētu	dzīvot	 tieši	 tik	aktīvu	dzīvi,	cik	paši	 to	 izvēlas,	un,	 jo	
īpaši	ņemot	vērā	 šī	brīža	situāciju,	pēc	 iespējas	 ļaut	 ietaupīt,	
izmantojot	sadarbības	partneru	piedāvājumus.	Jācer,	ka	ozol-
lapas	ar	zelta	dzīslu	uzlīme	kļūs	iecienīta	mūsu	klientu	vidū	un	
tādēļ	sniegs	arvien	jaunus	un	interesantus	piedāvājumus.	Tāpat	
mums	bija	būtiski,	lai	vecuma	vai	izdienas	pensijas	saņemšana	
notiktu	 raiti,	 viegli	 un	droši.	 Šobrīd	 nav	nepieciešams	gaidīt	
mājās	pastnieka	ierašanos	vai	arī	gaidīt	rindās	pensijas	saņem-
šanai.	Dzintara	komplekts	ļauj	pensiju	saņemt	bankā	un	tur	arī	
to	izņemt	no	konta,	vai	arī	maksāt	par	pirkumiem,	liekot	lietā	
Dižkarti.”
Dzintara	komplekta	lietotājs,	izmantojot	interneta	banku	vai	

arī	 klientu	 apkalpošanas	 centrā	 var	 veikt	 naudas	 pārskaitīju-
mus.	Tāpat	vajadzības	gadījumā	iespējams	izmantot	Krājban-
kas	 partnera	 „Western	 Union”	 naudas	 pārvedumus.	 Latvijas	
Krājbanka	 apkalpo	 klientus	 jau	 85	 gadus,	 nesot	 sevī	 gan	 la-
bākās	tradīcijas	un	desmitgadēs	krātu	pieredzi,	gan	arī	izman-
tojot	modernas	tehnoloģijas.	Bankai	ir	lielākais	Latvijā	klientu	
apkalpošanas	centru	tīkls,	turklāt	Krājbankai	ir	trešais	lielākais	
bankomātu	tīkls	skaidras	naudas	saņemšanai	ar	kartēm.	Krāj-
bankas	klientiem	ir	pieejams	arī	plašs	„draudzīgo”	bankomātu	
tīkls	visā	Latvijā,	kur	naudas	izņemšana	notiek	bez	komisijas	
maksas.

Latvijas	Krājbanka	–	Tava	tuvākā	banka!

Latvijas Krājbankai jauns produkts pensionāriem – 
Dzintara komplekts

Mūžībā	devusies	ilggadējā
Jaunpiebalgas	vidusskolas	skolotāja
Gaida Dulberga, dzim. Virse
17.	III	1930.-	27.	IV	2009.

Viss acīm neredzamais nu pieder tiem, kam Tu ko 
devi. Un no tāluma vien saprotam, ka neredzamais nu 
pieder arī Tev aizvien drošāk.

No	1954.	 līdz	1969.	 gadam	viņa	mācīja	 ķīmiju	 Jaun-
piebalgas	vidusskolā,	 izveidoja	vienu	no	pirmajiem	mā-
cību	kabinetiem	 skolā.	Tas	bija	 laiks,	 kad	 skolas	 jaunie	
ķīmiķi	veiksmīgi	 startēja	mācību	olimpiādēs	un	 iestājās	
augstskolās,	kurās	bija	vajadzīgas	zināšanas	ķīmijā	–	gan	
toreizējā	LVU	un		RPS,	gan	LLA	un	RMI.
Prasīga	un	stingra	skolotāja.	Labestīga	un	sirsnīga	pe-

dagogu	kolektīvā.	Klases	audzinātāja	10.,	14.	un	17.	 iz-
laidumam. 

15	spraigi	darba	gadi	Jaunpiebalgā.	Pēdējos	gados	bija	ār-
pusklases	darba	organizatore.	Gaidas	dzīve	no	bērnības	līdz	
mūža	galam	saistīta	ar	Rūjienu	–	vecāku	mājām,	skolu.
Beigusi	 Rīgas	 Pedagoģisko	 institūtu.	 Strādājusi	 Rūjas	

skolā,	tad	–	Jaunpiebalgas	vidusskolā,	bet	pēdējos	darba	ga-
dus	Rūjienas	vidusskolā.	
Bez	tieša	darba	veikusi	VK	(vietējās	komitejas)	priekšsē-

dētājas	pienākumus.	Saņēmusi	daudzus	atzinības	rakstus	un	
Izglītības	darba	teicamnieces	krūšu	nozīmi.	
Vieglas	 smiltis	 Gaidai	 Dulbergai	 novēl	 Jaunpiebalgas	

vidusskolas	 kolektīvs	 un	 tie,	 kas	 gāja	mazu	 ceļa	 gabaliņu	
kopā.
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Iespiests	SIA	“Madonas	poligrāfists”.

Apsveicam!

Pasākumi 
Jaunpiebalgas kultūras namā

Līdz	avīzes	iznākšanai	jau	vairāki	pasākumi	maijā	būs	
notikuši,	tā	kā	vienmēr	jāseko	reklāmai.	Ļoti	iespējams,	

ka	visiem	interesentiem	būs	zināms	
23. maijā	notiekošais	Jaunpiebalgas	mūzikas	un	

mākslas	skolas	izlaidums	un	tad	nu	
30. maijā	pasākums	‘‘Iesildām vasaru!’’
Ģimeņu	sporta	spēles	„Multeņu	parāde”
Olga	Rajecka	un	violetais	Lielvārdes	koris
Zaļumballe	kopā	ar	grupu	„Vēja	radītie”.

Būsiet	laipni	gaidīti!

Zosēnu kultūras namā 
29.maijā plkst.19.00	atpūtas	vakars.	
Amatierteātris	ielūdz	uz	humora	vakaru	

“Ievziedu	smaids”.	
Līdzi	ņemt	nelielu	groziņu	un	smaidu!																																																						

Būt strautiem un tik plūst un plūst,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

60 Jānis Ābels 17.06.1949. Birzmalas
Tamāra Griščenko 20.06.1949. Gaujas iela 35-4
Jānis Kārkliņš 01.06.1949. Purva Lāci
Juris Rozentāls 03.06.1949. Stacijas iela 15
Vija Vanaga 20.06.1949. Pasta iela 1
Jānis Zvirgzdiņš 27.06.1949. Priežu iela 16

65 Jānis Strods 08.06.1944. Dārza iela 2-9
70 Liega Inesa Rupaine 09.06.1939. Jērūži

Frīda Guste 04.06.1939. Tirznieki
75 Silvija Adlere 13.06.1934. Emīla Dārziņa iela 32
80 Maija Pikure 24.06.1929. Sprīdīši

Jānis Šūtelis 09.06.1929. Sila Jānēni

Apsveicam jūnija jubilārus!

Mēs	klusi	paliekam	šajā	pusē,
Tikai	vēji	šalkos	un	mierinās	mūs.

Mūžības	ceļu	gājuši:

Jānis Liepiņlauskis		66	gadu	vecumā,
Rūta Sietiņa	74	gadu	vecumā,
Erna Vilhelmīne Avotiņa	83	gadu	vecumā.
Velta Jurjāne	87	gadu	vecumā,
Marija Zilberga	70	gadu	vecumā,
Gunārs Puķītis	65	gadu	vecumā,
Skaidrīte Zaļeska	60	gadu	vecumā,
Linards Bērtulis	24	gadu	vecumā.

Izsakām	līdzjūtību	tuviniekiem!

Relaksējošas	un	ārstnieciskas	masāžas	piedāvā	katru	dienu.	
Pieteikties	pa	tālr.	29363570

Vetārste	Anna	Mackeviča	gaidīs	zvanus	6.,	7.	un	20.,	21.	jū-
nijā.		Tālrunis	–	29409709

   Būt kā ābelei dāsnai un labai,
   Zemei un sirdīm svētību nest,
   Pavarda siltumu mīļajiem glabāt,
   Zvaigžņotus sapņus dvēselēs mest!

Apsveicam Annu Pakovbu 50 gadu 
un 

Anitu Ērgli 55 gadu jubilejā! 

Sveic darba kolēģi Zosēnu pagastā.

Paziņojumi

Afiša


