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Nezinu, kurš sacījis, ka pats apbrī-
nojamākais uz pasaules esot dvēse-
les iemiesošanās dzīvā būtnē. Atnāk 
no mūžības jauna dvēselīte uz mūsu 
grēcīgās zemes un cenšas atminēt 
tos uzdevumus, to sūtību, kāpēc šeit 
nokļuvusi. Cits tā arī varbūt svaidās 
visu mūžu, meklēdams un nespē-
dams atrast savu vietu dzīvē. Lai-
mīgs tas, kurš jau kopš mazām die-
nām zina savu ceļu un iet to, savas 
ceļazvaigznes vadīts. Šīs pārdomas 
raisīja mūsu vidusskolas absolventi, 
17. jūlijā saņemot sertifikātus par no-
kārtotiem centralizētajiem eksāme-
niem. Gan gandarījums par paveikto 
un klusa cerība iestāties augstskolā, 
tikt budžeta grupā, gan vilšanās rūg-
tums, kuram jāspēj tikt pāri. Kurš 
skolotājs saviem audzēkņiem gan 
nevēlēs visu to labāko, priecājoties 
par viņu panākumiem un skumstot 
par neveiksmēm. Un tomēr...Cik maz 
mēs varam kādam palīdzēt, jo katram 
pašam ejams savs ceļš un izdzīvo-
jams savs mūžs. Būt kopā ar šodie-
nu, ar savu laiku, atrast sevi un savu 
attieksmi pret šo trako pasauli, kādā 
mēs dzīvojam. 

Agrākos laikos buriniekiem, kad 
tie devās tālākos ceļos, vēlēja labu 
ceļavēju, jo tikai spirgta brīze spēj 
piepūst buras un dzīt laivu uz priek-
šu. Mani divpadsmitie un visi pārējie 
skolas absolventi, lai arī Jūsu burās 
vienmēr pūstu spirgts ceļavējš!

  Zane Althabere 

Vakar dzimis kumeliņš,
Šodien tek kājiņām.
Cilvēciņš, ļaužu bērns,
Gadu staigāt mācīsies.

Dzimuši - 
Pēteris Denis,

Katrīna Eihentāle,
Armands Lukašēvics.

Apsveicam vecākus!

Jaunpiebalgas novada pašvaldības va-
dītājam Laimim Šāvējam.

Vēlētāji Tev uzticējušies, deputāti 
arī, ievēlēdami Tevi par novada domes 
priekšsēdētāju. Raksturo jauno domes 
deputātu sastāvu.

– Vispirms saku paldies Jaunpiebalgas no-
vada iedzīvotājiem par atbalstu mūsu vēlē-
tāju apvienībai, kuru es pārstāvu – gan par 
atbalstu sev, gan par atbalstu kandidātiem, 
kas ar mani kopā startēja. Mēs apzināmies, 
ka šajā periodā nebūs viegli. Droši vien 
būs situācijas, kad būs jāpieņem nepo-
pulāri lēmumi, lai pastāvētu novads, lai 
iedzīvotāji saņemtu nepieciešamo soci-
ālo palīdzību, bērni varētu iet skolā, lai 
pastāvētu novadam pakļautās iestādes. 
Budžeta samazinājums sasniedzis jau 
gandrīz 40 %. Jāapzinās, ka būs lietas, 
kuras nebūs iespējams finansēt. Tas ne 
jau katram būs labi izprotams. Par šiem 
jautājumiem esam runājuši jau ar deputā-
tu kandidātiem, veidojot vēlētāju apvie-
nību. Kopumā deputātu sastāvs ir cerīgs. 
Cits pēc rakstura straujāks, cits – emo-
cionālāks. Būs zināms pārejas laiks, lai 
saprastu, ko nozīmē būt deputātam, kādi 
jautājumi jālemj atbilstoši likumdošanai, 
kur sākas pašvaldības tiesības.

Citur runā par krīzi, bet Jaunpieb-
algā vīri rosās pie ūdenstorņa, kā arī 
Jaunpiebalgas vidusskolas ēkai maina 
jumtu, logus...

– ...Pēterskolai Zosēnos jumtu, tikko 
noslēdzām līgumu par kultūras nama re-
konstrukciju, tuvākajās dienās ķersimies 
klāt Piebalgas skolas jaunā gala jumtam 
un ārējai kanalizācijai, un tad vēl ir ga-
tavs projekts Melnbāržu ciema ūdensap-
gādei un attīrīšanas iekārtām. Jā, tas ir 
iepriekšējo gadu darba rezultāts. Katrs 
avīzītes lasītājs sīkāk par naudas apjo-
miem, projektiem var iepazīties Jaunpie-
balgas mājas lapā. Tomēr atzīmēšu, ka 
piesaistīti līdzekļi no ES Kohēzijas fonda 
ūdenssaimniecības projektam vairāk kā 2 
miljonu latu apmērā, 400 tūkstoši novada 
atbalstam piešķirta valsts nauda – tāpēc 
notiek darbi vidusskolā – jumta un logu 
maiņa, arī Pēterskolas jumta maiņa, Zo-
sēnu pagasta dzeramā ūdens un kanali-

zācijas sistēmas būve. Arī Zosēnu centra 
apgaismojums tiks sakārtots par Eiropas 
fonda naudu. Vēl 194 tūkstoši latu no ES 
Lauksaimniecības fonda līdzekļiem pa-
redzēti  Jaunpiebalgas kultūras nama re-
konstrukcijai. Pēc plāna uz Ziemassvēt-
kiem jābūt kultūras namam kārtībā, darbs 
paredzēts 20 nedēļām. Kultūras namā 
paredzēta jumta nomaiņa, ēkas siltinā-
šana, zāles, telpu un vestibila remonts, 
2. stāva rekonstrukcija, ventilācijas un 
centrālapkures izbūve, no skatuves izeja 
uz aktieru ģērbtuvēm, katlumāja (tā būs 
kopīga ar novada domi). Arī vidusskolas 
mācību kabinetu materiālās bāzes uzla-
bošanas projekts ar ES atbalstu  uzsākts 
– šeit gan mācību līdzekļus Izglītības mi-
nistrija sola tikai nākamgad.  

Piedalījos (V.J.) kādā no ražošanas ap-
spriedēm, kas notiek katru nedēļu. Tad 
arī tūlīt gribu pateikt, ka apjautu, ko no-
zīmē „projekts darbībā”. Neliels ieskats 
21. jūlija sanāksmē- 

„Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija 
un dzeramā ūdensgūtnes rehabilitācijas 
projektēšana un izbūve Jaunpiebalgā”.

Jau krietnu laiku manāma rosība pie 
ūdenstorņa, kur notiek ūdenssaimnie-
cības attīstības projekta 1. kārtas darbi. 
Katru nedēļu notiek sanāksme par pa-
veikto, darāmo, problēmām. Sīki, gan-
drīz vai pa detaļām, tiek izrunāti dažādi 
ar projektu saistītie jautājumi. Gan par 
pamatu rakšanu artēzisko aku ēkām, 
veidņu montāžu, pamatu betonēšanu un 
citiem specifiskiem darbiem 21. jūlija 
rīta sanāksmē atskaitījās SIA „MERKS” 
darbu vadītājs Aleksandrs Rimensons. 
Uzklausīja, situāciju analizēja, atse-
višķās reizēs iebilda un meklēja jaunus 
risinājumus – tehniskā projekta autors 
Andrejs Lubovičs no ”EkoAkva”, pro-
jekta  koordinators Juris Bērziņš, būvuz-
rauga palīgs no „L4” Armands Zeimuls, 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsē-
dētājs Laimis Šāvējs un Jānis Doniņš 
– projekta vadītājs no firmas „MERKS”. 
Jaunu priekšlikumu pieņemšana notiek 
saskaņā ar projektētāju. Tā diskusijas 
notika par ūdenstorņa jumta mezgla 
konstrukcijām.

Otrs apskatītais jautā-
jums tika izdebatēts vēl 
konsekventāk. Firmas ir 
specializējušās uz šauras, 
vienas jomas darbiem. Iz-
rādās, ka vienus darbus, 
piemēram, ieliek zemē 
caurules – viena firma, 
bet motoru sūkņu staci-
jai pie grāmatnīcas liek 
un visu kopā montē cita. 
Daži tehniski jautājumi 
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palika apspriešanai un galavārdam nā-
kamajā sēdē, jo inženiera komandas 
vadītāja vietnieks Ralfs Kārkliņš nebija 
klāt un nevarēja dot savu piekrišanu un 
atbildību, lai pasūtītāja vēlme saska-
nētu ar projektētāju un izpildītāja ietei-
kumiem. Viena firma no otras atkarīga. 
Tad arī svarīgi, kur beidzas vienas firmas 
atbildība un sākas otras firmas atbildī-
ba. Reālajā dzīvē jaunpiebaldzēni varēs 
pārliecināties tikai tad, kad projekti būs 
realizēti. Ļoti vienkārši. Pirmais jautā-
jums - labs, kvalitatīvs ūdens pietiks vai 
nepietiks? Un otrs – kanalizācijas trase 
darbosies vai ik pa laikam līkņāsies vīri 
un labos, pielabos, un visas sanāksmes 
un pieņemtās garantijas vējā?  Tomēr 
cerēsim, ka firmas darbus veiks ar atbil-
dību un precizitāti. Un ja vien avīzes iz-
došanai līdzekļi atliks, tad droši vien par 
projekta virzību vēl rakstīsim. 

Sanāksmē piedalījos un redzēju, kā par 
nedēļā padarīto atskaitās darbu vadītāji 
un ka objektā strādāja 6 cilvēki.

– Šādas sanāksmes tādu vērienīgu pro-
jektu realizēšanas laikā notiek katru ne-
dēļu, un dažreiz diskusijas ir krietni vien 
asākas...

Jautājums par Jaunpiebalgas teri-
torijas apkopšanu. Iepriekšējos gados 
līdz Jāņiem ceļmalas vismaz  pagasta 
teritorijā tika izpļautas...

– Jāskatās reāli, roku darbu ar izkapti 
neviens vairs negrib darīt, trimmeri dārgi 
izmaksā, bet ceļa malas centrā nav pie-
mērotas traktortehnikai. Bezdarbnieku 
darbs ne visai ražīgs. Un tagad darbi sa-
nākuši reizē – krāmējam malku no kultū-
ras nama šķūņa, jo tajā vietā nāks katlu-
māja. Pļaujam un līdz novada svētkiem 
tiksim ar vienas reizes pļaušanu galā, bet 
vairāk nesanāks. Principiāli esam pie-
ņēmuši lēmumu, ka pabalsti būs, ja būs 
atsaucīgi pagasta darbos. 

Cik liela ir novada domes atbildība 
par mākslas un mūzikas skolas pastā-
vēšanu?

– Tas pat nav mums lemjams jautājums, 
jo mērķdotāciju pedagogu algām saņe-
mam no Kultūras ministrijas. (Pēc ne-
oficiālām ziņām gada pēdējiem četriem 
mēnešiem tā samazināta apmēram sep-

tiņas reizes!) No novada budžeta mums 
diemžēl nav iespēju palīdzēt, tas samazi-
nāts gandrīz uz pusi, tā kā knapi varam 
izvilkt, lai nodrošinātu novada domei 
pildāmās obligātās funkcijas. Ja valstī 
lems, ka jālikvidē mūzikas un mākslas 
skolas un naudas resursi netiks iedalīti, 
tad arī mums nebūs šīs skolas, būs tikai 
pulciņi, kuriem arī nauda tikai iespēju 
robežās. Tomēr risinājumu meklēsim, 
un tiem, kam būs nopietna interese, šo 
skolu saglabāsim. Algu pārējām skolām 
saņemam no valsts mērķdotāciju veidā, 
tā nav pagasta budžeta plānotā nauda. 
Pārdalīt naudu algām nav iespējams, jo 
mums jau bija jāsedz piecgadnieku un 
sešgadnieku apmācība, kā arī bērnudār-
za pedagogu algas... 

Noteikti, ka lasītājus interesēs arī si-
tuācija ar pieaugušo izglītību, ar taut-
skolas pastāvēšanu...

– Pagaidām viss notiks, kā bijis ie-
priekš. 

Kādus pakalpojumus novadi pirks 
no citiem novadiem?

– Pašlaik novadu vadītāji apspriež jau-
tājumu par dažu pašvaldību funkciju 
veikšanu kopīgiem spēkiem. Ir projekts, 
ka dibināsim novadu sadarbības pado-
mi. Nav efektīvi katram algot atsevišķus 
speciālistus. Cēsu pilsēta droši vien ne-
piedalīsies, bet pārējie 7 novadi esam ru-
nājuši par to, ka veidosim izglītības pār-
valdi ar 2 speciālistiem izglītības jomā, 2 
cilvēki būvvaldes jautājumos, speciālists 
pašvaldību un juridiskajos jautājumos, 
speciālists vides, tūrisma  un starptautis-
ko sakaru projektu jautājumos, kopā ne 
vairāk kā 6 cilvēki. 

Lauksaimnieki uztraukušies, vai or-
ganizators lauksaimniecības jautāju-
mos paliks novadā...

– Ir situācija tāda kā daudzās citās jo-
mās – valdība nolikvidē, bet darba saistī-
bas paliek uz pašvaldību. Tomēr Zemko-
pības ministrija (paldies mūsu ministram 
Jānim Dūklavam) ir atradusi iespēju no 
Eiropas struktūrfondiem novirzīt daļu 
naudas lauksaimniecības speciālistu al-
gošanai 50 – 60 novados Latvijā.  

Vai būs izmaiņas pašvaldības darbi-
nieku štatu sarakstā?

– Ir izmaiņas. Optimi-
zēti pienākumi, slodzes. 
Iekļaujamies budžeta sa-
mazinājumā arī pagastā. 
Pašlaik cilvēkiem atdoti 
piedāvājumi par izmai-
ņām darba līgumos. 

Vai kapsētas mūra iz-
būve tiks turpināta?

– Noteikti, bet šogad lai-
kam nevarēsim. Ir nelieli 
ziedojumi saņemti Kapu 
svētkos, kas iegrāmatoti 
un ieskaitīti ziedojuma 
kontā, bet pašlaik nav 

reāla cilvēka, kas to darītu. Iepriekšējam 
strādniekam līgums līdz gada beigām ar 
citu darba devēju, viņš nepārtrauks dar-
ba attiecības un nenāks pie mums strādāt 
uz dažiem vasaras mēnešiem. Prasmes 
darīt šo darbu nav daudziem, tas jādara 
vasarā... 

Vēlreiz lūdzu skaidrojumu par mo-
totrasi, jo zēnu aktivitāte domes sēdes 
laikā bija ar vienu jautājumu – kāpēc 
nevar oktobrī Jaunpiebalgas mototra-
sē „Ozoli” notikt sacensības?

– Vēlreiz jāatgādina, ka dome nav 
pret sporta pasākumiem vai dažādām 
pozitīvām iniciatīvām. Šeit ir vienkārša 
lieta – juridiski nesakārtots jautājums. 
Likums par teritorijas plānošanu nosa-
ka katras teritorijas atļauto izmantošanu 
un darbības, kādas jāveic, lai šo darbību 
legalizētu. Konkrētā gadījumā – teritori-
jas plānojumā ir atļauta vietējās nozīmes 
sporta un atpūtas būvju ierīkošana, bet 
nepieciešams izstrādāt zemes gabala de-
tālplānojumu, saskaņot ar Valsts zemes 
dienestu, Vides pārvaldi un citām valsts 
iestādēm, veikt sabiedrisko apspriešanu, 
uzklausot  iedzīvotāju priekšlikumus un 
iebildumus. To nosaka likums. Izstrādes 
kārtība un nepieciešamie saskaņojumi, 
un projekta publiskās apspriešanas kārtī-
ba zināma zemes īpašniekam. Interesen-
tiem ir sniegta nepatiesa informācija, ka 
novada dome  kaut ko aizliedz. Šīs lietas 
juridiski jāsakārto. Tomēr tas nav vienī-
gais jautājums. Cēsu būvvalde ir sastā-
dījusi aktu un apturējusi tālāko darbību 
nekustamajā īpašumā „Ozoli”. Zemes 
masu pārbīdīšana bez detālplānojuma, 
dīķu rakšana, dzīvojamās  mājas nojauk-
šana un grausta atstāšana ielas malā ir 
pretrunā ar likumdošanu, un sastādīto 
aktu izskatīs novada domes administra-
tīvā komisija.

17. jūlija publikācija „Latvijas Avī-
zē” par muzeja „Jāņaskolas” pievie-
nošanu Vecpiebalgai. Iespējams, ka 
gribi ko vēl pateikt par pretrunām 
šajā rakstā?

– Mūsu valstī daudzus jautājumus ri-
sina un lēmumus pieņem ar atsevišķu 
ierēdņu un interešu vadītu skatījumu. Tā 
arī šoreiz. 

Rakstā parādās ne tikai attieksme 
„Jāņaskolas” jautājumā, bet nievājoša 
attieksme pret Jaunpiebalgas novadpēt-
niecības muzeju. 

Nu tad pēdējais jautājums - vai „Avī-
ze Piebaldzēniem” pie lasītājiem dosies 
retāk? Kādas izmaiņas gaidāmas?

– Arī avīzes apjomi būs jāsamazina. 
Padomāsim, bet izmaiņas būs...

Novada domes priekšsēdētāju iztaujā-
ja, cerīgi uz lietām paskatīties, darboties 
pašiem novēl avīzītes veidotājas – Zane 
Althabere un Vēsma Johansone.
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Novada domē
2009. gada 29. jūlija novada 

domes sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta Sais-

tošo noteikumu projektu “Par grozījumiem 
Nr. 1 2009. gada 23. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 2 “Jaunpiebalgas novada domes 
pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009. ga-
dam”. (Ar Saistošiem noteikumiem var iepa-
zīties novada domē katru darbdienu no plkst. 
9.00 – 17.00).

2. Apstiprināja izmaiņas Ūdenssaimniecī-
bas līgumos.

3. Par projekta „Izvēlies Piebalgu” vadī-
tāju apstiprināja Pārslu Jansoni – kultūras 
nama vadītāju. 

4. Apstiprināt mājīpašumam „Mazviņķi” 
ierakstīšanai Zemesgrāmatā zemes robežu 
plānu un zemes platību 0,5 ha.

5. Reģistrēt uz Jaunpiebalgas novada domes 
vārda zemes vienību „Mazviņķi” – 0,5 ha platī-
bā. Zemes iemērīšanas un reģistrēšanas izdevu-
mus segt ēku īpašniekam.

6. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada Zosē-
nu pagasta teritorijā esošo ēku un būvju adre-
ses (nosaukumu) saskaņā ar nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra reģistra un Valsts adrešu 
reģistra datiem.Apstiprināt izmaiņas adrešu 
reģistrā nosaukumos īpašumiem ar vienādu 
nosaukumu.

7. Izbeigt zemes lietošanas tiesības ze-
mes lietotājam M. A. uz nekustamo īpašumu  
„Lejas Abrupi” – 2,6 ha platībā. Uz minētā 
nekustamā īpašuma zemes vienībām M. A. 
iegūst zemes nomas pirmtiesības, noslēdzot 
zemes nomas līgumu ar Jaunpiebalgas no-
vada domi līdz 2009. gada 1. septembrim. 
Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes bilancē 
nekustamā īpašuma „Lejas Abrupi”– 2,6 ha 
platībā.

8. Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes 
lietotājam L. M. uz nekustamā īpašuma  „Kal-
na Skubiņi” zemes gabalu – 10,0 ha platībā. 
Uz minētā nekustamā īpašuma zemes vienī-
bu L. M. iegūst zemes nomas pirmtiesības, 
noslēdzot zemes nomas līgumu ar Jaunpie-
balgas novada domi līdz 2009. gada 1. sep-
tembrim. Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes 
bilancē nekustamo īpašumu „Kalna Skubiņi”, 
kadastra Nr. 4256 009 0057, 10,0 ha platībā.

Jaunpiebalgas novada domes
sēde

DARBA KĀRTĪBA
2009. gada 1. jūlijā plkst. 14:00

Jaunpiebalgā
Vada Novada vēlēšanu komisijas priekšsē-

dētājs Valdis Gansons.
1. Domes priekšsēdētāja vēlēšanas 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pir-
mās daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu 
un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, 
aizklāti balsojot ar 13 balsīm „par”, 0 bal-
sīm „pret”, 0 balsīm „atturas”, novada 
dome nolemj:

ievēlēt deputātu Laimi Šāvēju par Jaun-
piebalgas novada domes priekšsēdētāju.

Sēdi turpina vadīt jaunievēlētais novada 
domes priekšsēdētājs.

2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšana.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-
bām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās 
daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu un, 
ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, aiz-
klāti balsojot ar 13 balsīm „par”, 0 balsīm 
„pret”, 0 balsīm „atturas”, novada dome,  
nolemj:

ievēlēt deputātu Girtu Upenu par Jaun-
piebalgas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku.

3. Novada domes pastāvīgo komiteju iz-
veidošana un deputātu ievēlēšana komiteju 
sastāvā.

Novada domes priekšsēdētājs ierosina sa-
saukt ārkārtas sēdi plkst. 16:00, 01.07.2009., 
Jaunpiebalgā un izsludina sekojošu darba 
kārtību:

1. Par novada pašvaldības  amatpersonu 
paraksta tiesībām.  

Noteikt, ka paraksta tiesības bez novada 
domes priekšsēdētāja Laimja Šāvēja vēl ir 
galvenajai grāmatvedei Initai Saliņai. 

2. Novada pašvaldības Nolikuma pieņem-
šana.

Apstiprina Jaunpiebalgas novada domes 
Nolikumu.

2009. gada 13. jūlija novada 
domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada Sais-

tošo Noteikumu Nr. 9 “Par sabiedrisko kārtī-
bu Jaunpiebalgas novadā” jaunā redakcijā.

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada Sais-
tošo Noteikumu Nr. 7 “Saskaņošanas kārtība 
koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebal-
gas novada teritorijā” jaunā redakcijā.

(ar Saistošiem noteikumiem var iepazīties 
novada domē katru darbdienu no plkst. 9.00 
– 17.00).

3. Atļaut M. O. izstrādāt projektu doku-
mentāciju dīķa būvniecībai nekustamā īpa-
šumā „Alksnāji” saskaņā ar Jaunpiebalgas 
novada Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu un 2002. gada 23. oktobra apstip-
rinātiem „Apbūves noteikumiem”. Noteikt, 
ka krūmu vietā plānotam dīķim nav nepiecie-
šama zemes transformācija un ka gar Gaujas 
ielu ievērot aizsargjoslu izbūvētam kanalizā-
cijas spiedvadam (5 m uz katru pusi no vada 
centra).

4. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpašumā 
„Meža Kūģi” – zemi 2,1 ha platībā - samazināt 
aprēķināto samaksu par 50 %.

5. Jaunpiebalgas novada domei piekrīt ap-
būvēta lauku apvidus zemes vienība Stacijas 
iela 9 – 0,1443 ha platībā saskaņā ar likumu 
„Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāma-
tā” 3. panta otrās daļas 1. punktu. Pieņemto 
lēmumu iesniegt VZD.

6. Izbeigt zemes nomas līgumus ar daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš-
niekiem I. P. , J. P., G. S., N. S., S. K., I. Ķ. 
Jaunpiebalgas novada domei noslēgt vieno-
šanos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Stacijas ielā 9 dzīvokļu īpašniekiem - par 
zemes nodošanu bez atlīdzības vai nomā uz 
99 gadiem, ka dzīvokļu īpašumā  ietilpstošo 
zemes domājamo daļu. Uzdot Jaunpiebalgas 
novada privatizācijas komisiju kārtot jautāju-
mu par zemes gabala nodošanu bez atlīdzības 
vai nomā uz 99 gadiem kā dzīvokļa īpašumos 
ietilpstošo zemes gabala domājamo daļu. 

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS UN KOMISIJAS

Finanšu, attīstības 
komiteja

Sociālās aprūpes 
komiteja

Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja

Komunālās Saimniecības 
un labiekārtošanas 

komiteja

Administratīvā 
komiteja

Priekšsēdētājs:  Lai-
mis Šāvējs
Locekļi: Silva Dol-
mane, Maija Ķīķere,  
Askolds Liedskalniņš, 
Girta Upena
Sekretāre: Dace Biše-
re - Valdemiere

Priekšsēdētājs: Valda 
Pumpure
Locekļi: Zane Altha-
bere,
Silva Dolmane, Maija 
Ķīķere, Aija Petrovska
Sekretāre: Līga Ābel-
niece

Priekšsēdētājs: Sandra 
Strēle
Locekļi: Girta Upena– 
vietniece, Zane Altha-
bere, Marina Grīnberga, 
Aija Petrovska
Sekretāre: Pārsla Janso-
ne

Priekšsēdētājs: Agris 
Kažociņš
Locekļi: Askolds 
Liedskalniņš - vietnieks, 
Kristaps Dravants, Ainārs 
Intenbergs, Sandra Strēle
Sekretāre

Priekšsēdētājs: Ai-
nārs Intenrbergs
Locekļi: Kristaps Dra-
vants, Marina Grīn-
berga, Agris Kažociņš, 
Valda Pumpure
Sekretāre: Baiba Lau-
kubriede
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2009. gada 20. jūlija novada 
domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta 

Saistošo noteikumu projektu “Par gro-
zījumiem Nr. 1 2009. gada 23. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Jaunpie-
balgas novada domes pamatbudžetu un 
speciālo budžetu 2009. gadam”. (Ar 
Saistošiem noteikumiem var iepazīties 
novada domē katru darbdienu no plkst. 
9.00 līdz 17.00).

2. Apstiprināt konta plānu Jaunpiebal-
gas novada domei.

3. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 
domes Darba kārtības noteikumus. 

4. Apstiprināt Nolikumu par kases 
operāciju veikšanu Jaunpiebalgas nova-
da pašvaldībā.

5. Apstiprināt kases limitu – skaidras 
naudas atlikumu dienas beigās Jaunpie-
balgas novada domes kasē Ls 500,00 
(pieci simti lati 00 santīmi) apmērā.

6. Deleģēt novada domes priekšsēdē-
tāju Laimi Šāvēju par pārstāvi darbam 
rajona pašvaldības reorganizācijas uz-
raudzības komisijā.

No 2009. gada 1. augusta Jaunpiebal-
gas novada domes darba laiks:

Darba laika sākums 
– Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 

ceturtdienās, piektdienās – plkst. 9.00
Darba laika beigas
– pirmdienās – plkst.18.00, 
– otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 

– plkst.17.00, 
– piektdienās – plkst.16.00. 
Pusdienas pārtraukums
– Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 

ceturtdienās, piektdienās no plkst.12.00 
līdz plkst. 12.30.

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevu par 

tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) apliekamos 
objektus, nodevas  likmes un atvieglojumus, kā arī nodevas 
maksāšanas kārtību.

1.2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Jaunpiebalgas nova-
da administratīvo teritoriju. 

1.3. Nodevas maksātāji ir fiziskas personas, juridiskas perso-
nas vai individuālā darba veicēji, kas vēlas veikt tirdzniecību 
Jaunpiebalgas novadā publiskās vietās. 

1.4. Tirdzniecība notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju 
un tikai tam norādītās vietās.

1.5. Nodeva šo noteikumu noteiktajā apmērā iemaksājama 
Jaunpiebalgas novada budžetā pirms tirdzniecības atļaujas sa-
ņemšanas. Nodeva  tiek ieskaitīta Jaunpiebalgas novada domes 
budžetā.

1.6. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar 
dažāda sortimenta precēm, nodevas apmērs tiek noteikts pēc 
lielākās nodevas likmes.

 2. Nodevas likmes:
2.1. Nodeva par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās (Gau-

jas iela, Jaunpiebalga; Tirgus laukums, Jaunpiebalga; Taces, 
Jaunpiebalga; Jūrnieki, Melnbārži) saskaņā ar Jaunpiebalgas 
novada domes izsniegto atļauju. 

N.p.k. Nodevas objekts Likme, latos 
par vienu reizi

2.1.1. Tirdzniecībai  ar  pašu  izgatavotiem   
mākslas priekšmetiem,   lietišķās  
mākslas  un daiļamatniecības 
izstrādājumiem

2,00

2.1.2. Tirdzniecībai ar ziediem 2,00
2.1.3. Tirdzniecībai ar pašaudzētiem 

augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem, 
dēstiem, uzrādot izziņu par zemes 
lietošanas tiesībām

2,00

2.1.4. Tirdzniecībai ar savvaļas augiem, 
ogām, sēnēm un riekstiem saskaņā ar 
likumu „Par meža apsaimniekošanu 
un izmantošanu”

2,00

Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma

”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4. punktu.

2.1.5. Tirdzniecībai ar kvasu un alu no 
cisternām (mucām), kā arī saldējumu, 
bezalkoholisko dzērieniem un 
karstām uzkodām (piemēram, 
pīrādziņi) no speciālām iekārtām, 
ja tās atbilst sanitārajām un higēnas 
normām (tikai juridiskās personas un 
individuālā darba veicēji)

5,00

2.1.6. Tirdzniecībai ar preses izdevumiem 
(tikai juridiskās personas un 
individuālā darba veicēji)

2,00

2.2. No 2.1.1. un 2.1.3.apakšpunktā paredzētās nodevas at-
brīvotas Jaunpiebalgas novadā deklarētās personas.

2.3. Nodeva  par vienas tirdzniecības vietas līdz 10 m2 iz-
mantošanu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās:
N.p.k. Nodevas objekts Likme, latos 

par vienu reizi
2.3.1. Tirdzniecībai ar rūpniecības precēm 

(tikai juridiskās personas un 
individuālā darba veicēji)

5,00

2.3.2. Tirdzniecībai ar pārtikas precēm 
(tikai juridiskās personas un 
individuālā darba veicēji)

5,00

2.3.3. Tirdzniecībai ar lietotiem apģērbiem 
(tikai juridiskās personas un 
individuālā darba veicēji)

3,00

2.3.4. Tirdzniecībai ar pašaudzētiem augļiem, 
dārzeņiem, ogām, stādiem, dēstiem

2,00

2.3.5. Tirdzniecībai ar savvaļas augiem, 
ogām, sēnēm un riekstiem

2,00

2.3.6. Tirdzniecībai ar pašizgatavotiem 
lietišķās mākslas, daiļamatniecības 
izstrādājumiem un bižutēriju

3,00

2.3.7. Sabiedriskajai ēdināšanai bez 
alkoholiskajiem dzērieniem

10,00

2.3.8. Sabiedriskajai ēdināšanai ar 
alkoholiskajiem dzērieniem, t.sk. 
fasētu alu

25,00

2.3.9. Tirdzniecībai ar izlejamo alu 10,00
L. Šāvējs, Novada domes priekšsēdētājs     
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Vēl nesen piedalījāmies Jāņu ielīgošanas pasākumos – Viņķu 
kalnā, lauku sētās. Tad paši Saulgrieži - ar visiem jaukumiem 
tuvākā un tālākā apkārtnē. Ja negribēja pats līgotāju pulkā 
mesties, knapi spēja izsekot līdzi izklaides lapām un izvēlēties 
virzienu - kurp doties. Svētki Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā, 
Druvienā un Salacgrīvā, Kuldīgā un Lizumā. Pēc brīža tepat 
kaimiņos - Cesvainei – 800, un tad jau būs svētki pašu mā-
jās - 16. Piebalgas novada svētki. Lai izdodas! 

No numura līdz numuram un tālāk...

Antons un Aņņe jau gan iepriecināja katru zālē sēdošo ar 
savu dabisko un lustīgo izrādīšanos. Alus un siers tika arī 

skatītājiem.

Emīldienu „Jāņaskolā” ieskandināja ķekavieši. 
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Tiek dedzināti iepriekšējā gada Jāņu vainagi. Šoreiz tos 
ugunskurā met pats Jānis.

Līgo svētkus un Jāņu dienu iedziedāja Viņķu kalnā.

Lizumā X parkā skatītāji varēja būt liecinieki, ka 
interesants uzvedums „Skroderdienas Silmačos”sanāk 

arī Leļļu teātra izpildījumā. Pasākumu virkni turpināja 
Lielvārdes kora enerģiskā uzstāšanās.

21. jūnijā vakars Druvienā.
Plašākie Zāļu vakara svētki tuvākā apkārtnē gan laikam 

notiek „Lielkrūzēs”.



�

Redakcijas pastā

Sveiciens piebaldzēniem!
Pie manām durvīm un sirds gaiši pie-

skandināja Jūsu maija un jūnija avīzītes 
numurs, kā arī skaistā grāmata „Jaunpie-
balgas Svētā Toma baznīca un mācītāji”.  
Ir tik labi, ka dvēseli sasilda un tavām 
domām rodas atbalss, to sajutu, lasot 
par Jūsu ikdienu un svētkiem. No attālu-
ma viss izgaismojas spilgtāk, un redzu, 
cik Jūs esat stipri un saulaini. Lai nu kā 
mums visiem pašlaik iet, bet, ja esam 
atvērti labajam un skaistajam, ja protam 
vērtēt savu zemi un vēsturi, mēs pratīsim 
saglabāt savu mentalitāti un garu.

Tādus es Jūs ieraudzīju avīzes stāstos, 
un tādus es Jūs atceros no ciemiem un 
svētkiem Jaunpiebalgā.

Esmu Vecpiebalgas „Saulrietos” no-
dzīvojusi 25 gadus, vasarās un rudeņos 
gleznodama, bet 20 gadus turpinu mī-
lēt  mūsu Vidzemes augstieni Dzērbenē. 
Esmu bijusi arī citās zemēs, bet nekur 
nav tik skaisti kā pie mums, un neviens 
taču nevar atņemt latvietim mīlestību uz 
savu zemi, tradīcijām un dziesmām, bet, 
ja to sajūt, tad neviens tā īsti arī nevar 
mums nodarīt pāri, un vēlu gaiši turēties 
arī turpmāk!

Māksliniece Ausma Krūmiņa

Pārdomās par savu dzimto zemīti vēlē-
jos dalīties ar Jums – „Avīzes Piebaldzē-
niem” lasītājiem.

Atpūta ceļmalā
Cik skaisti ir atpūsties ceļmalas zālē,
Kur smilgas un lēpenes kājas glauž,
Tur sienāži noskaņo vijoles savas,
Bet ziedos zirneklīt’s mežģīnes auž.

Tāds miers pārņem sirdi šeit, ceļa 
malā,

Un liekas, ka puķe esmu es pati;
Vējš žūžodams vīgriezes čemuru šūpo,
Un kopā ar smilgām man sajaucas 

mati.

Ai, palikt uz laikiem tā ceļmalas zālē,
Lai pasaule garām pa ceļu man trauc;
Tik ļoti es piederu zaļajai zemei
Un svētajam vārdam – ko Latviju 

sauc!
A____..

Sudraba šūpolītes
Šai pelēkā laikā, kad viss bez mirdzu-

ma,
Es uzbūru sapnī sev šūpolītes,
No sidraba dēlīšiem, zīda virvītēm,
Ar skrējienu vieglu – kā atspolītes.

Tās mazliet būs apburtas kā jau sapnī
Un aicinās tos, kuriem dvēselē salti;
Pa saulītes stariem tikai uz augšu,
Kur debesīs šūpojās mākoņi balti.

Kur ziedlapu krāsu burvība staro
Un acis mirdz priekā no vēziena līgā;
Es smejoties turos pie zīda virvītēm,
Lai šūpoles nes mani bezgalībā...
Un tas tik labi, ka ir mums sapņi,
Kas paņem pie rokas, kad skumusi 

sirds,
Ir jāprot tam pelēkam izlauzties cauri
Līdz apvārsnim baltam, kas priekšā 

mirdz.

Ir brīži, kad grūti šo zemi staigāt,
Jo ikdiena spiedīgi lejup liec;
Tad jāuzbur sapnī sev šūpolītes,
Lai domās lidojot – augšup tu tiec!
A_____..

1. - 2. klase 
Cielēna M. Teo un Mūmīte : pasa-

kas. – Rīga : Lietusdārzs, 2008. 
Cielēna M.Trakulīte sandalīte.- Rīga : 

Lietusdārzs, 2008. 
Geislers U. Vislabākās zāles ir smiek-

li. – Rīga : Jumava, 2008. 
Rungulis M. Tuk, tuk, mizgrauzi! : La-

sāmi un skaitāmi panti . – Rīga : Valters 
un Rapa, 2008. 

Vācietis, Ojārs. Mēnesim robs . – Rīga: 
Liels un mazs, 2008. 

3. - 4. klase 
Havukainena A., Toivonens S. Tatu un Patu 

iepazīst profesijas. – Rīga : Jumava, 2008. 
Jundze A. Ķiparu Ļerpatu čieps. – 

Rīga: Pētergailis, 2008. 
Laukmane M. Garlaicībai deguns garš/ 

māksl. Signe Ērmane. – Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2009. 

Rodari, Džanni. Sīpoliņa piedzīvoju-
mi. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

Šehovcovs A. Ēzopa fabulas komik-
sos. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

5. - 7. klase 
Bērziņš M. Resnais svešinieks jeb 5.A 

Arī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā 
darbu uzsāk “Bērnu žūrija-2009”!

klases skolnieka Kristera, viņa draugu 
un nepārspējamā Cūkmena pārdzīvoju-
mi un piedzīvojumi. – Rīga : Liels un 
mazs, 2008. 

Dobele M. Nepareizas dzīves sko-
la. – Rīga : Liels un mazs, 2008. 

Rungulis M. Sniega cilvēki . – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2008. 

Samauska I. Eņģelītis. – Rīga: Zvaig-
zne ABC, 2008. 

Vecenāte, Iveta. Vectētiņš Antoniņš un 
mēs. – Rīga : Liels un mazs, 2008. 

8.- 9. klase 
Gailīte A.Sk. Patrīcijas dienasgrāma-

ta. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 
Gavalda A. 35 kilogrami cerības. – 

Rīga : Atēna, 2008. 
Hokinga, Lūsija. Džordža slepenā 

atslēga uz visumu. – Rīga: Jāņa Rozes 
apg., 2009. 

Skots M. Alķīmiķis: Nemirstīgā Niko-
lasa Fleimela noslēpumi. – Rīga: Jum-
ava, 2008. 

Šteinberga D. Spēle. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2008. 

Jau 12. gadu “Latvijas Avīze” sadar-
bībā ar Hipotēku banku un portālu Delfi 
organizē vēstuļu konkursu “Sieviete Lat-
vijai 2009”. Šogad konkursā piedalījās 
vairāk nekā pusotrs simts vēstuļu.

19. jūnijā Tukuma rajona Smārdes pa-
gasta atpūtas bāzē “Valguma pasaule” 
notika konkursa svinīgais noslēguma pa-
sākums, kurā tika suminātas un sveiktas 
12 šā gada laureātes un vairākas žūrijas 
speciālbalvas ieguvušās sievietes. 

Rasma Freimane, Latvijas Lauku 
sieviešu apvienības vadītāja pasniedza 
Ķencim jeb Dzidrai Kuzmanei balvu par 
mūža ieguldījumu.

Sveicam!

Balva 
Dzidrai Kuzmanei
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Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrā-
cijas lietu ministrijas projektu iesniegu-
mu konkursā “Atbalsts jauniešu centru 
darbības nodrošināšanai pašvaldībās” 17 
atbalstīto pašvaldību vidū ir arī mūsu no-
vada pašvaldība. Kā rezultātā no jūnija 
mēneša Jaunpiebalgā savu darbu uzsāka 
Jauniešu iniciatīvas centrs „Horizonts”. 

Jauniešu iniciatīvas centrs ir vieta, kur 
pulcēties jauniešiem (vecumā no 13 līdz 
25 gadiem, saskaņā ar Jaunatnes likumu) 
un lietderīgi izmantot savu laiku.

Centra mērķis ir radīt jauniešiem ie-
spēju pulcēties vienkopus, kopīgi plānot 
brīvā laika lietderīgu izmantošanu, gūt 
viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu 
informāciju, lai sniegtu atbalstu aktivitā-

Jauniešu iniciatīvas centrs „Horizonts”
šu (pasākumi, akcijas, semināri, konfe-
rences u.c.) izstrādē un īstenošanā. Tas 
nozīmē, ka jaunieši veidos dažādus pa-
sākumus: Sporta dienu, tematiskos vaka-
rus, nakts pārgājienu, filmu vakarus. 

Pirmais pasākums, kurā mēģināsim 
sevi apliecināt, būs 18. jūlijā estrādē, rī-
kojot Sporta dienu. 

Jaunpiebalgas novads ir mūsu mājas, 
bet, lai būtu vēlme atgriezties mājās, 
mums pašiem jāveido vide, kas tuva 
sirdij, prātam un gribai. Mums pašiem 
jābūt gataviem upurēt savu brīvo laiku, 
dalīties ar idejām un nežēlot spēkus, tās 
realizējot. Jāatceras, ka tikai mēs paši 
varam veidot tādu dzīvi un vidi, kurā 
jūtamies labi, kuru vēlamies parādīt arī 

18. jūlijā Jaunpiebalgas estrādē norisi-
nājās Jauniešu iniciatīvu centra „Hori-
zonts” pirmais pasākums – Sporta diena. 
Jau no rīta valdīja uztraukums par pasā-
kumu un liela rosība jauniešu vidū – cits 
pūta balonus, cits uzstādīja savu inventā-
ru pasākumam, cits palīdzēja otram. 

11:00 ATKLĀŠANA.
 Jāsaka, ka interesenti ieradās jau pirms 

laika un vēroja mūsu aktīvo darbību. 
Atklāšana sākās ar uzmundrinošiem 
vārdiem un frāzēm, kā arī ar iesildīša-
nās vingrinājumiem, kurus demonstrēja 
dienas treneri – jaunieši un klātesošie 
atkārtoja. Pirmais – rīta skrējiens apkārt 
estrādei, tad roku un kāju vingrinājumi! 
Visi aktīvi darbojās. Nevienam nebija 
ļauts sēdēt malā un neko nedarīt, jo galu 
galā – Sporta diena.

Tad, kad visi bija iesildījušies, viņi va-
rēja startēt individuālajās stafetēs. Te nu 
katrs pazuda savā malā – cits gāja mest 
pa bundžām, cits spēlēt Pinjatu (ar aiz-
sietām acīm mēģināja trāpīt pa balonu), 
cits aktīvi meklēja pupiņu smilšu kastē, 
kas izrādījās nav nemaz tik viegli, kā 
izskatījās, bet dažs labs bērns ļāva vaļu 
radošajai mākslai. Patīkami bija vērot, 
kā katrs ar aizsietām acīm mēģināja iz-
krāsot savu seju! Pie katra jaunieša bija 
rinda. 

Sporta diena!
Tad ap 13:00 individuālās 

stafetes nomainīja lielais 
skrējiens, kuram reģistrē-
jās 25 cilvēki – gan bērni, 
gan jaunieši, gan pieaugu-
šie. Mazākais skrējējs bija 
sešus gadus vecais Dikijs 
Zariņš. Aktīvākās mam-
mas – Dzintra Staškēviča 
un Iveta Zariņa – skrēja, 
piepalīdzot savām atva-
sēm. Stafetēs pirmā vieta 
bija Elvim Elksnim, otrā 
vieta – Gatim Kamenim 
un godalgotā trešā vieta 
Evitai Kamenei, bet iztu-
rīgākā mazā skrējēja bija 
Elīza Bankava.

Pēc lielā skrējiena ļā-
vām nedaudz atpūsties, 
lai pēc tam varētu startēt 
komandu stafetēs. Jāsaka, 
ka šajā stafetē jaunieši 
bija sagatavojuši grūtus 
pārbaudījumus koman-
dām. Stafete sākās ar to, 
ka komandai bija jāpār-
bauda saskaņa savā star-
pā, visiem ar sasietām kājām jānoiet līdz 
ugunskuram, kur viņus gaidīja nākamais 
stafetes uzdevums – krokets (ar gaļas 

āmurīšiem sist cauri šķēr-
šļiem golfa bumbiņu), pēc 
šāda uzdevuma komandas 
savu izturību rādīja, skrie-
not zig-zag skrējienu gar 
estrādes solu rindām līdz 
skatuvei. 

Uz skatuves komandas 
sagaidīja Inga un Lauma, 
kuras sasēja komandas un 
aizsēja acis, lai vestu viņus 
nezināmā virzienā. Šajā 
posmā komandas varēja ti-
kai paļauties uz savām gi-

dēm, kuras veda viņus cauri tuneļiem un 
peļķēm. Jāsaka gan, ka peļķes bija ūdens 
šļakatas un lielie tuneļi bija lielas kartona 
kastes. Izejot šo šķēršļu joslu, komandas 
gaidīja nākamais pārbaudījums – lēkt ar 
maisiem. Šis pārbaudījums komandām 
veicās tīri labi, tika līdz nākamajam pos-
mam dažās sekundēs. 

Nākamais pārbaudījums tik ātri neve-
dās. Laikam jau nav viegli 3 litrus pār-
nest uz otru spaini, izmantojot mazas 
glāzītes. Bet komandas cīnījās, cik spē-
ka, lai varētu ķerties klāt pēdējam uzde-
vumam – vēzīšu gaitā tikt līdz finišam. 
Jāsaka godīgi, bija kritieni, smaga piepū-
le, mēģināšana „pašmaukt”, bet stingrie 
tiesneši neļāva sevi mānīt. 

Komandu stafetē pirmo vietu izcīnīja 

citiem. Tāpēc, ja arī Tu esi gatavs darīt 
un būt radošs, vari pievienoties mums.

Tiekamies katru otrdienu 19:00 un ce-
turtdienu 19:00 sporta zālē sporta meto-
diķa kabinetā.

Informāciju sagatavoja Elīna Poste 
(tālr. 29547873)
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Katrā ziņā šī diena daudziem paliks 
atmiņā ar patīkamām emocijām. Pirm-
kārt, ģimeņu vidū, otrkārt, jauniešu vidū, 
kas visu organizēja un plānoja. Jaunieši 
saka: „Tas bija aizraujoši vērot, kā mazie 
smaida un lēkā aiz prieka par balvām, 
par konfektēm. Vērot, kā tēti tur īkšķus 
par savām atvasēm vai uzmundrina lielā 
skrējiena laikā. Kā mammas uz rokām 
nes mazos, lai ātrāk tiktu pie finiša. Šī 
ir fantastiska pieredze! Cerams, ka vēl 

komanda „Paši labākie”, otro vietu ieņēma 
„Čikāgas Buļļi” un trešo vietu – „Kaķīši”. 
Nominācijā „Ģimeniskākā komanda” bija 
„Kaimiņi”, kur aktīvākās komandu līde-
res atkal bija mammas – Dzintra un Iveta. 
Nomināciju „Drosmīgākā komanda” izcī-
nīja komanda „Sportiskie”, kas startēja ar 
pirmo kārtas numuru, izbaudot vissarež-
ģītākos šķēršļus, un drosmīgi stājās pretī 
pretiniekiem – komandai „Spicie”, kas 
tika nominēti kā „Izturīgākā komanda”. 

kādreiz varēsim darīt ko līdzīgu!”
Vēlamies pateikt īpaši lielu paldies arī 

sponsoriem – biedrībai „Attīstība JP”, kā 
arī personīgi vēlos pateikt paldies saviem 
jauniešiem – Ingām, Annai, Elīzai, Lau-
mai, Sintijai, Lienei, Evitai, Kristīnei, 
Rolandam, Atim, Laurim un Mārtiņam. 
Šie jaunieši ir pirmie, kas bija gatavi pār-
baudīt savas spējas, organizējot pasāku-
mu! Jūs esat superīgi!

Elīna Poste

Bibliotēku modernizācijai un biblio-
tekāru apmācībai ir izlietoti ļoti daudz 
līdzekļu. Tās ir kļuvušas par modernām 
informācijas un izglītības iestādēm. Sa-
līdzinot ar pagājušā gada 1.pusi, šogad 
bibliotēku darba apjoms ir palielinājies 
vidēji par 1/3. Neskatoties uz to, publis-
ko bibliotēku sistēmai tagad tiek pievie-
notas arī skolu bibliotēkas.

Bibliotekāriem ir jāprot ļoti daudzas 
lietas, jābūt orientētiem uz daudzām no-
zarēm. Tāpēc ļoti svarīgi ir sadarboties, 
uzklausīt citus, mācīties, apgūt citas pro-
fesionālās iemaņas, pasargāt sevi no pro-
fesionālās izdegšanas un rutīnas darbā. 

Bibliotekārā sistēma ir viena no sakār-
totākajām sistēmām Latvijā, un mēs ļoti 
ceram, ka nekādas dižķibeles to nespēs 
sagraut. 

Par spīti grūtiem laikiem Latvijas 
Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes 
nodaļas (VN) valde, Madonas rajona 
bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes biblio-
tēkām, Latvijas Bibliotekāru biedrības 
valdi un citiem sadarbības partneriem 
2009. gada 15. jūlijā jaukā viesu namā 
“Kučuru dzirnavas” (Madonas novads, 
Aronas pagasts) organizēja LBB VN 12. 
saietu – konferenci “Bibliotēkas– virzība 
uz sadarbību, saprašanos, radošumu”. 
Tajā piedalījās 95 Vidzemes bibliotekā-

Vidzemes bibliotekāri tiekas tradicionālajā saietā – konferencē
ri, pārstāvji no LBB valdes un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB). Jaunpie-
balgas novadu konferencē pārstāvēja 
B.Logina un V.Johansone. 

Pasākuma programma bija veidota, 
uzklausot pašu bibliotekāru ieteikumus 
un atsaucoties uz aktuālajām norisēm 
valsts dzīvē. 

Sieviešu tiesību institūta valdes priekš-
sēdētāja, Sabiedrības integrācijas fonda 
Padomes locekle Laila Balga informēja 
par bibliotekāru lomu pilsoniskās sa-
biedrības attīstībā, radošumu projektu 
izstrādē un jaunumiem finanšu piesaistē.

Semināru un konsultāciju centra 
LETIJA lektore Olga Kārkliņa runā-
ja par aktuālo profesionālās izdegša-
nas tēmu, tās novēršanas iespējām un 
stresa terapiju. 

“Darba vieta – “teritorija bez emoci-
jām”?” – tāda bija Komunikāciju Aka-
dēmijas treneres - konsultantes Lailas 
Jembergas lekcijas tēma, kura izraisīja 
vislielākās diskusijas un klausītāju inte-
resi.

Jau par tradīciju ir kļuvusi tikšanās 
ar vietējās varas pārstāvjiem. Par Ma-
donas rajona/novada un Aronas pagasta 
vēsturi, šodienu un nākotni, kultūru un 
cilvēkiem pastāstīja Madonas novada 
domes priekšsēdētājs A.Ceļapīters un 

Aronas pagasta pārvaldes izpilddirekto-
re S.Čurkste. 

Par aktualitātēm bibliotēku dzīvē va-
rēja uzzināt, noklausoties LBB priekšsē-
dētājas Silvijas Tretjakovas uzrunu. Ma-
donas rajona bibliotēku darbu palīdzēja 
iepazīt Madonas rajona bibliotēkas di-
rektore I.Saulīte un metodiķe D.Puķīte, 
Aronas pagasta Viesienas bibliotēkas 
vadītāja I.Cimere. 

Saieta – konferences dalībniekiem 
tika piedāvāta plaša kultūras program-
ma: dzirnavu muzeja apskate, lomu 
spēle “Notikumi “Kučuru” dzirnavās”, 
līnijdejotājas no Kusas un Lubānas kul-
tūras nama jauktais vokālais ansamblis 
“Naktsputni” sniedza jauku koncertu. 

Saietu–konferenci atbalstīja Madonas 
rajona padome, Vidzemes plānošanas 
reģions / Valsts Kultūrkapitāla fonds, 
Sieviešu tiesību institūts, Semināru un 
konsultāciju centrs LETIJA, Komunikā-
ciju Akadēmija un citi.

Lai viss izdotos, kā plānots, palīdzēja 
pats Dieviņš, jo diena bija skaista un sau-
laina. Taču vislielākais paldies ir jāsaka 
pasākuma dvēselei - LBB VN priekšsē-
dētājai Guntai Romanovskai. 

Mēs ļoti priecāsimies, ja pēc gada at-
kal varēsim tikties Alūksnes pusē.

Baiba Logina

Jaunpiebalgā jaunieši aktīvi nodarbo-
jas ar futbolu. Ir pat izveidota komanda 
ar nosaukumu „Piebaldzēni”. Komandas 
sastāvs: Kristaps Pīčs, Andrejs Krišjā-
nis, Guntars Bērziņš, Reinis Brasavs, 
Viesturs Eglītis, Sandis Grīnbergs, 
Atis Grīnbergs, Elvis Elksnis, Rolands 
Jurkevičs. Komanda pašlaik pieda-
lās Jaunpiebalgas novada minifutbola 
turnīrā.1.posmā komanda izcīnīja 1.vietu 
ar Rolanda Jurkeviča gūtajiem vārtiem. 
Tomēr 2. posmā komandai neveicās tik 
labi kā pirmajā, bet tomēr izcīnīja 3.vie-
tu. Nākamjā 3.posmā komanda atkal 
nostabilizējās un izcīnīja 1.vietu. 4.jūlijā 
norisinājās 4.posms un komanda ieguva 

Kā veicas mums – jaunajiem 
futbolistiem?

3.vietu. Neskatoties uz to, ka komandai 
pašlaik nav trenera, kopvērtējuma tabulā 
ieņemam 2.vietu. Nākamais posms būs 
25.jūlijā uz Taurenes lidlauka. Atgādinā-
sim, ka Cēsu rajona turnīrā komanda iz-
cīnīja 1.vietu. Komandai  ‘‘Piebaldzēni” 
būtu vajadzīgs sponsors, kas komandai 
sadabūtu vajadzīgo ekipējumu, un tre-
neris, kas noslīpētu komandas kļūdiņas. 
Domāju, ka Jaunpiebalgā tomēr ir vērts 
lepoties ar jauniešu sasniegumiem futbo-
lā. Labprāt uzklausīsim ierosinājumus, 
pieņemsim ieinteresēto cilvēku labvēlī-
bu un palīdzību!

Elvis Elksnis

Manai meitenei

Vēl jau es varu gaidīt,
Līdz sirds Tava brīva reiz būs,
Lai varētu Tevi mīlēt
Un kopā mūžīgi būt.
 Būt kopā dienu un nakti,
 Mīlēt un cienīt no sirds.
 Kā zvaigznes tumšajās naktīs
 Tā laimē lai acis Tev mirdz.
Nodzīvot kopā mūžu,
Kura ilgums ir nezināms.
Tu mana un es tavs būšu
Kā viens vesels un nedalāms.
 Jānis,

 „Avīzes Piebaldzēniem” lasītājs
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Atceramies laiku, kad, pateicoties 
enerģiskā draudzes priekšnieka Jāņa 
Ozera aktivitātēm un daudziem atsaucī-
giem cilvēkiem – Uldim Misiņam, Aiv-
aram Jansonam un citiem, tika ierīkots 
apgaismojums baznīcas apkārtnē, ie-
kārtota telpa Svētdienas skolai, pavisam 
nesen – ar Aijas Petrovskas enerģiju un 
uzņēmību iesākts un turpinās ērģeļu re-
monts, mainīti logi. 

Laiki nav no vieglajiem, lai neteiktu 
vairāk. Tomēr - jaunpiebaldzēna Tālava 
Jundža ierosinājums – nodibināt fondu, 
lai ieinteresētie cilvēki no visas pasaules 
varētu ziedot dievnama labāka izskata 
veidošanai, - pamazām gūst atbalstu. 
Nodibinājums „Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīcas atbalsta fonds” uzsācis 
darbību.

Konts: LV11HABA 0551025061418 
Swedbank, Balasta dambis 1 a, Rīga, 

LV-1048
Nodibinājuma priekšsēdētājs Tālavs 

Jundzis un valde uzņemas atbildību par 
līdzekļu izlietojumu paredzētajam mēr-
ķim.

Atvērts arī ziedojuma tālrunis. Pie-
zvanot uz numuru 90006881, katram 
iespējams ziedot vienu latu!

Jaunpiebalgas padomē apstiprināta 
arī atbalsta darba grupa – Uldis Jumejs, 
Laimis Šāvējs, Liene Lorence, Vēsma 
Johansone, Astrīda Knāķe, Zane Altha-

Palīdzība Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas atjaunošanai 
sākas!

bere, Sandra Strēle, Pārsla Jansone, Aija 
Petrovska un jaunais draudzes priekš-
nieks – Kārlis Spolītis.

Vairākas sarunas notikušas, kā labāk 
organizēt darbus, kā labāk organizēt zie-
došanas aktivitātes. Nodrukāts prospekts 
par esošo baznīcas situāciju, jau noticis 
jaunpiebaldzēna Jāņa Paukštello koncerts, 
kurš atsaucās būt ar mums un koncerta 
ienākumus ziedot baznīcas remontam. Iz-
sūtītas gandrīz 70 vēstules gan piebaldzē-
niem, gan ārzemju latviešiem, kuri nāk 
no Piebalgas. Ziedojumu kastītes būsiet 
pamanījuši veikalos „Ķencis”un „Līva 
ML”. Katrs kā tencinājumu par atmiņu 
saņem Pateicības rakstu.

Pirmie ziedotāji atsaukušies: Pārsla 
Blāķis (ASV), Jānis un Valda Bolis 
(ASV), Ilga un Marga Ceras, Natalija 
un Vladimirs Pozdņakovi no Maska-
vas. Pašlaik nodibinājuma kontā – 540 
latu plus 149 Ls (ieņēmumi no Jāņa 
Paukštello koncerta), 100 eiro un 200 
dolāru. Protams, ka vairāki ir ziedojuši 
draudzes kontā. Paldies visiem, jo mēr-
ķis viens – lai būtu skaists, balts diev-
nams no ārpuses, restaurēts no iekšie-
nes, lai būtu jaunas durvis un skanīgas 
ērģeles...

Palīdzēsim baznīcai gan kā draudzes 
namam, gan kā īpašai arhitektūras un 
kultūras vērtībai! Uzklausīsim jebkuru 
ierosinājumu! Iespējams, ka arī jums zi-

nāmi cilvēki, kuri labprāt ziedotu, bet šo 
informāciju nav saņēmuši, dzīvo ārpus 
Jaunpiebalgas, Latvijas...Paldies Ievai 
Dulbergai par sniegto informāciju! 

Šoruden vēl plānojam veikt baznīcas 
pamatu atrakšanu. To var veikt daudzi 
talcinieki, draudzes locekļi vai vienkār-
ši ieinteresēti cilvēki, lai dievnams tiktu 
sakārtots mums pašiem un tuviem un tā-
liem viesiem. Koncertēt pie mums patīk 
daudziem, un patīkamāk būs, ja namam 
veikts remonts.

Atbalsta grupas vārdā-
Vēsma Johansone

1.augustā plkst. 17.00
Jaunpiebalgas novada „Lielkrūzēs” 

kārtējie ziedu svētki
„Palaid puķīti pa dambi...”

Programmā:
• Mājas uzdevuma – izdekorētas cepu-

res izrādīšana (kas vēlas) publikas vērtē-
jumam, atbilstoši ģērbšanās stilam.

• Ziedu ceļa- vijas veidošana no līdz-
paņemtiem pļavu vai dārza ziediem.

• Vainagu vīšanas MEISTARDAR-
BNĪCA (salons „Grieta”, Jelgava).

Līdzi ņemt smilgas (labāk īsas, viena 
veida), lāču zāli, kļavu degunus vai liep-
ziedu ķekariņus, arī kļavu lapas.

• Daiļdārzu stādmateriālu tirdzniecī-
ba: rozes, clematis, skujeņi (L.Smilga- 
Saulkrasti).

• Aijas Kaškures konsultācijas augu 
izvēlē, stādmateriāls (galvenokārt - lapu 
krūmi).

• Īpaša programma vīriešiem: makšķe-
rēšanas maratons 2h garumā (ierasties 
ar savu makšķeri un ēsmu), nemakšķer-
niekiem uzdevums vizināt dāmas ar lai-
vām.

• Cepuru konkursa uzvarētāju apbal-
vošana, lielīšanās ar zivju lomiem...

• Anitas Pirogas grupa “Flora+” de-
monstrē 2009.gada tērpu, cepuru un ak-
sesuāru kolekciju “Mežģīņraksts”.

• Darbosies bufete.
Svētku II daļā zaļumballe kopā ar lau-

ku kapelu no Mētrienas.
Deju starplaikos tematiskie dziesmu 

kari (puķes un Gauja).
Ieeja uz balli no personas Ls 2, -

Valentīna Dolmane

Es ielūdzu uz svētkiem savās mājās!

22.augustā plkst. 18.00 Vecpiebalgā 
Alauksta estrādē notiks mūzikas festivāls 
„Satiksimies Piebalgā”.

Festivāls kļuvis par gadskārtēju tradī-
ciju un notiks jau septīto reizi. Piedalās: 
„Apvedceļš”, „Oranžās Brīvdienas”, 
„Device”, „Vienalga man”, „Viktors un 
draugi”, „Kājgrieži”, Jenny May, Ilze 
Kalve („Pamatinstinkts”), Aina Boža, 
Normunds Rutulis, čigānu ansamb-
lis „Dzheski Gloss”, meiteņu kvartets 
„Twikster”, duets „SI”, vēderdeju studija 
„Haidar”, eksotisko deju studija „Man-
tigra”, perkusionistu grupa „Rhythmical 
Storm”. Sekojiet reklāmai un apmeklē-
jiet šo pasākumu!  
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Informācija

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

 Inga Kļaviņa 26616795 (mob.)          
E-pasts: vesma.johansone@gmail.com, inga.klavina4@inbox.lv    Mājas lapas adrese http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta. Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.

Sabiedriskais transports, 
kas skar Jaunpiebalgas novadu, tur-
pina kursēt ar š.g. 1. jūliju pa sekojo-
šiem maršutiem:

* Jaunpiebalga – Rempi – Variņi – 
Jaunpiebalga

* Jaunpiebalga – Melnbārži
* Jaunpiebalga – Drusti
* Cēsis-Drusti – Jaunpiebalga
* Vecpiebalga – Jaunpiebalga
* Melnbārži – Zeikari – Magonas-

Melnbārži
* Cēsis – Vecpiebalga – Jaunpiebalga
* Vecpiebalga – Jēci – Jaunpiebalga
Pamats: Cēsu rajona padomes lēmums 

no 30.06.09.

2009. gada 15.augustā plkst. 16.00
KLASISKĀS MŪZIKAS KONCERTS 

Jaunpiebalgas baznīcā
PROJEKTS “KĀPNES”

Jaunpiebalgas Svētā Toma draudzes 
un Rīgas Jēzus draudzes sadraudzībā, 
sākot ar š. g. jūniju, darbojas projekts 
‘‘Kāpnes’’.
Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:
• bībeles stundas, kuras vada Rīgas 
Jēzus draudzes mācītāji. (19. jūlijā un  
2. augustā pēc dievkalpojuma baznīcā)
• koncerti
• kristīgā nometne š.g. 21. – 23. au-
gustā:
- 21.08. koncerts,
- 22.08. bībeles stundas, sporta sacen-
sības, koncerts baznīcā,
- 23.08. noslēguma dievkalpojums 
baznīcā.

AICINĀM SEKOT INFORMĀCIJAI 
15. augusta PASĀKUMĀ!
Aicinām piedalīties Jaunpiebalgas ie-
dzīvotājus un viesus!

Jaunpiebalgas Svētā Toma draudze 
un Rīgas Jēzus draudze.

Vetārste Anna Mackeviča gaida jūsu 
zvanus 1., 2. un 22., 23. augustā.

Ja vēlies upenes, zvani – 26391570, bet 
ogas jālasa pašiem.

Ja nepieciešami profesionālas masieres 
pakalpojumi, zvaniet - 20259349.

Sirds lai sargā brīžus tos,
Kas dvēselē ar sauli līdzinās!
Tad dzīvesprieku, spēku var rast,
Saņemot visu, ko liktenis sniedz. 

65 Ivars Upens 12.08.1944. Vidus Zeikari

Dzintra Barkovska 25.08.1944. Zanderi

Austra Apine 06.08.1944. Maztirznieki
70 Vilnis Herberts Lācgalvs 05.08.1939. Kalēji

Leons Orlovskis 28.08.1939. Kalna Virdes
Lilita Papēde 10.08.1939. Vecabrupi
Jānis Pauliņš 23.08.1939. Vecgarauši

Marija Buhrjakova 26.08.1939. Gaujas iela 23
Gaļina Vilne 10.08.1939. Stacijas iela 13-6

Evalds Vilnītis 10.08.1939. Kalna Tenclavas
75 Valentīna Bārdiņa 21.08.1934. Mācītājmuiža

Aina Velta Teilāne 20.08.1934. Loka iela 8
80 Elza Pizāne 04.08.1929. Gaujas iela 46
90 Vera Greitaite 17.08.1919. Pļavas iela 2

60 Daina Ērgle 11.09.1949. Paupi
Ilga Prīse 08.09.1949. Brāļu Kaudzīšu iela 7-12

65 Valentins Keišs 22.09.1944. Aptekas
Zigrīda Kārkliņa 21.09.1944. Mācītājmuiža 9-2

70 Laimons Vilis Damroze 03.09.1939. Vecmauragi
Ruta Gaujere 19.09.1939. Slieķi

Nadežda Kazāka 19.09.1939. Gaujas Rudgalvji
Rasma Liesma Zveiniece 20.09.1939. Lielspundēni

75 Egita Biruta Kļaveniece 23.09.1934. Gaujas iela 29-2
80 Anna Burjote 26.09.1929. Krasta Līči

Velta Zariņa 07.09.1929. Gaujas iela 48B-8
85 Marija Meinarte 15.09.1924. Vecviņķi
90 Tekla Krasovska 15.09.1919. Stacijas iela 2-3
92 Vilis Strupausis 22.09.1917. Emīla Dārziņa iela 14A

Sirsnīgi sveicam augusta un septembra jubilārus!

Apsveicam!

Bērza zaros vakars zvana,
Baltā diena aizgājusi.
Aiziet diena, aiziet doma,
Sastingst darbi nedarīti.

Aizsaules ceļu gājuši:
Nannija Prūse 86 gadu vecumā;
Andris Grosbergs 63 gadu vecumā;
Juris Šūtelis 55 gadu vecumā. 

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Jaunpiebalgas novada dome.

Pateicība
Sirsnīgs paldies visiem, kas mani atce-

rējās 80 gadu jubilejā!
Maija Pikure

Paziņojumi
Sēru vēsts


