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Nr. 10 (140) 2009. gada oktobris Jaunpiebalgas novada  domes izdevums

 Piebaldzēniem

02.11. – Dvēseļu diena
10.11. – Mārtiņa diena
11.11. – Lāčplēša diena
18.11. – Latvijas Republikas proklamēšanas diena
29.11. – Pirmā advente
30.11. – Andreja diena

# Ja oktobrī vēl turas pie koka augļi, tad būs auksta 
ziema.

# Ja oktobra sākumā kokos lapas turas un lietus gāž ar 
krusu, tad ziema vilksies garumā.

# Ja lapas krītot paliek koku tuvumā, tad būs auglīgs 
gads. 

# Ja daudz ozolzīļu, tad gaidāma auksta ziema ar 
daudz sniega.

# Ja novembrī daudz saulainu dienu, tad nākamā pa-
vasarī agri jāsēj.

# Ja novembris auksts, tad marts silts.
# Ja novembrī ūdeņi ceļas, tad nākamā gadā būs slap-

ja vasara.

Senču novērojumi 
rudenī

NOVEMBRIS

Pasaule smaida kā teiku ābele,
Tā gaida, lai to krata,
Un vēlas, lai zelta ābolus
Mazais cilvēks redz un skata.

Dzimuši
Kristers Beikulis,

Anete Zirne,
Kitija Jūlija Vietniece.

Apsveicam vecākus!

Uz tavu sirdi pusceļā. Nav devis
Pat atelpas man ilgais tuvums tavs.
Es vienmēr būšu pusceļā uz tevi,
Jo mīlestības ceļam gala nav.

Vladimirs Seļms
Irita Zahare

Apsveicam jauno ģimeni!

* Jaunākais novadā
* Valsts karoga jubileja
* „Gada cilvēks – 2009” nolikums
* Ziņas lauksaimniekiem

Šajā numurā:
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REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē

Veļu mēnesis, apceru laiks...Aiz-
smaržojušas samtenes, joprojām zied 
miķelīši, un kādā rītā skatāmies – tie 
noliekušies gluži pie zemes no sma-
gās sniega segas. Daba ar mums at-
kal spēlējas. Tomēr gaisā vēl skumji 
smaržo pēc rudens. 

Jā, aizgājusi vēl viena vasara, un 
kas zina, cik katram mums mūžā to 
lemts... Oktobris atkal strauji rauc 
gadu. Apcirkņos sabērtā daudzums 
vai mazums jau izmērīts. Paši savus 
darbus un nedarbus, laimes mirkļus 
un nebaltās dienas atmiņās vētīsim 
drusciņ vēlāk, ap Ziemassvētku lai-
ku, Jaungada noskaņā. Bet rudens 
vēji mums pāri pūš mūžības elpu, 
nesdami sveicienus no paaudzēm, 
kuru vairs nav, no tiem mīļajiem un 
tuvajiem, kas kapsētā. Nupat vēl šo-
ruden apgūluši, pirms gada, pirms 
desmit, pirms divdesmit un, ak, cik 
sen jau... Kā būtu, ja viņi vēl būtu 
mums līdzās? Smeldz nepateiktais 
un tas, ko vairs nekad neuzzināsim, 
mūžam neatbildēts paliks kāds izmi-
sīgs – kāpēc? Mīļie, labie. Domās 
vien varam pieminēt jūs, kas dusat 
tālajās kapsētās, un pēdējos asteru 
ziedus aiznest uz kapiņiem, kas te-
pat tuvumā. Mīļie, vai jūs tur, zem-
zemītē, zināt, kas notiek te – mūsu 
valstī?! 

Ak, laiki, ak, tikumi! Joprojām 
kādam šķiet, ka Viņš ir viss, bet otrs 
nav nekas, ka Viņš ar pārējiem var 
izrīkoties pēc sava prāta, un mēs klu-
siņām pacietīsim visas pārestības... 
Cik ilgi? Vai vadzis nelūzīs? Pa-
cietība, šķīsta dvēsele, ieaudzinātā 
pienākuma un atbildības izjūta – no 
sendienām mūsu tautas raksturojo-
šie parametri – mūsdienās darbojas 
nosacīti. Laiki mainās un liek mainī-
ties arī mums. Paliek vien Mūžības 
likums, likteņa neizbēgamība, paša 
sirdsapziņas tiesa, neremdināma at-
miņu sūrme, no kuras neizbēgt, lai 
kā gribētos. Vai tiešām Viņiem nav 
bail ne no kā?!

     
 Zane Althabere

2009. gada 31. augusta nova-
da domes sēdē

Nolēma:
1. Veikt Jaunpiebalgas novada Pētera 

pamatskolas reorganizāciju, pievienojot 
to kā struktūrvienību Jaunpiebalgas vi-
dusskolai.

2. Apstiprināja Jaunpiebalgas mūzikas 
un mākslas skolas Nolikumu.

3. Apstiprināja Jaunpiebalgas novada 
dzimtsarakstu nodaļas Nolikumu.

4. Par sociālās palīdzības dienesta iz-
veidošanu ziņoja G. Upena.

5. Apstiprināja Jaunpiebalgas novada 
domes dalību Cēsu rajona lauku partne-
rībā.

6. Apstiprināja Jaunpiebalgas novada 
domes iestāšanos Latvijas Pašvaldību 
darba devēju asociācijā.

7. Anulēja R.G. deklarēto dzīvesvietu.
8. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpa-

šumā „Gunta Pūķi” zemi 11,54 ha platī-
bā, - samazināt aprēķināto samaksu par 
40 %.

9. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpa-
šumā „Daukstu Pūķi” zemi 9,3 ha platī-
bā, - samazināt aprēķināto samaksu par 
50 %.

10. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpa-
šumā „Oškalni” zemi 2,71 ha platībā, - sa-
mazināt aprēķināto samaksu par 50 %.

11. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot 
īpašumā „Rudgalvji” zemi 11,3 ha pla-
tībā, - samazināt aprēķināto samaksu par 
50 %.

12. Mainīt nosaukumu zemei un ēkām 
ar kadastra Nr. 4256 007 0129, apstip-
rinot adresi – „Bašu Oškalni”, Jaunpie-
balgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 
LV-4125. Minētais lēmums nav pretrunā 
ar Cēsu rajona teritorijas plānojumu un 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pa-
gasta teritorijas plānojumu.

2009. gada 14. septembra no-
vada domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta 

Saistošo noteikumu projektu “Par grozī-
jumiem Nr. 1,  2009. gada 23. februāra 
Saistošajos noteikumos Nr. 2 “Jaunpie-
balgas novada domes pamatbudžetu un 
speciālo budžetu 2009. gadam”. 

2. Apstiprināt finasējumu uz 01. 09. 
2009. pedagogu darba samaksai vienam 
mēnesim Jaunpiebalgas vidusskolai un 
Piebalgas pamatskolai.

3. Apstiprināt Saistošos noteikumus 
Nr.17 „Par Jaunpiebalgas novada terito-
rijas atļauto izmantošanu”.

4. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 
Zosēnu pagasta pašvaldības zemes īpa-
šumiem nosaukumus.

5. Noteikt Jaunpiebalgas novada Zosē-
nu pagasta pašvaldībai piederošām zemes 
vienībām:„Lielsilakalns”, „Silakalns”, 
„Gaujmaļi” – zemes lietošanas mērķi 
– meža zeme (šifrs 0201); Zemes vienī-
bai „Augstāres”, - zemes lietošanas mērķi 
– derīgo izrakteņu ieguves (šifrs 0401).

6. Iznomāt A. K. Jaunpiebalgas nova-
da domes lietošanā esošo zemes vienību 
„Jēcu kalns”– 10,34 ha platībā.

7. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpa-
šumā „Upmaļi”– zemi 8,05 ha platībā, - 
samazināt aprēķināto samaksu par 25 %.

8. Apstiprināt noslēgtos zemes nomas 
līgumus.

9. Jaunpiebalgas novada domei piekrīt 
neapbūvēta lauku apvidus zemes vienība 
ar kadastra Nr. 4298 003 0210 – 0,14 ha 
platībā saskaņā ar  likuma „Par valsts un 
pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un 
to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. pan-
ta otrās daļas 4. punktu. Zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu „Piemiņas vieta 
V.Gaujeram”, Zosēnu pagasts, Jaunpie-
balgas novads, LV – 4133. Zemes vienī-
bas lietošanas mērķis – dabas pamatne, 
parki (šifrs 0501).

Pēdējais pasākums 
ar Ievas Čaklās svētī-
bu „Jāņaskolas” muze-
jā– tikšanās ar juristu 
un vairāku grāmatu 
autoru Andri Grūtupu. 
Zīmīgi, ka autors apska-
ta savos darbos dažādas 
ķēķa puses Latvijas vēs-
turē. Viss turpinās. Mu-
zejs no Jaunpiebalgas 
novada pārcelts apsaim-
niekošanai „Orisārei” – 
Vecpiebalgas novadam.
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Vēsturiska izziņa
Latvijas valsts sarkanbaltsarkanā karo-

ga krāsu un to salikuma vēsture sniedzas 
tālā pagātnē. Tā pamatā seno cēsnieku 
kara karogs no XIII gadsimta. Par to vēsta 
„Vecākā Livonijas Atskaņu hronika” vācu 
valodā. Heraldikā sarkanā krāsa nozīmē 
drosmi, cīņu, varonību, bet baltā – cēlu-
mu, atklātību, arī padošanos. Latvijas ka-
roga pašreizējo dizainu izstrādājis māk-
slinieks Ansis Cīrulis 1917. gada maijā. 
Baltā josla karoga vidū simbolizē latvie-
šu tautas likteņupi Daugavu, bet sarkanā 
krāsa – par brīvību kritušo cīnītāju asinis. 
Zem sarkanbaltsarkanā karoga1918. gada 
18. novembrī Nacionālajā teātrī tika prok-
lamēta Latvijas Republika.

LR Satversmes sapulce 1922. gada 
februārī to apstiprināja par valsts ka-
rogu. Sarkanbaltsarkanais karogs bija 
valsts karogs līdz 1940. gada 25. augus-
tam. Karogu pēc tautas spiediena sāka 
atzīt tikai 80. gadu beigās. Un pēc Lat-
vijas PSR Augstākās Padomes sesijas 
lēmuma 1990. gadā sarkanbaltsarkanais 
karogs tika atzīts par valsts karogu. Un 
27. februārī tas tika pacelts virs Latvijas 
PSR Augstākās Padomes prezidija, Mi-
nistru Padomes, izpildkomiteju un citām 
oficiālajām ēkām.

Gunita Ozoliņa („Dienai”)
„Nebaidos ieķīlāt pats savu galvu, lai 

apgalvotu, ka vispilnīgākā informācija 
par Latvijas karoga vēsturi pašlaik sasto-
pama Cēsu vēstures muzejā,” tā pusno-
pietni, pusjokojot saka muzeja vēstures 
nodaļas speciālists izstādes „Sarkanbalt-
sarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēs-
turē” autors Tālis Pumpuriņš. Interesen-
tiem nebūs jaunums, ka, pamatojoties uz 
Livonijas Atskaņu hronikas tulkojumu, 
Cēsis tiek uzskatītas par Latvijas karoga 
šūpuli. Latvijas brīvvalsts laikā muzejā 
bija pat karoga nodaļa, kuras ekspozīcija 
padomju gados tika uzskatīta par iznīci-
nātu. Šodien cēsniekiem jānoliec galvas 
muzeja darbinieces Ernas Bergholces 
priekšā, kura lielu daļu kurtuvei nodoto 
materiālu piecdesmitajos gados savāca 
un sataupīja līdz pat mūsdienām. Pirms 
dažiem gadiem muzeja darbiniekiem 
radās doma zīmīgākos vēstures karoga 
faktus apkopot un izdot nelielā brošūrā, 
un šis darbs tika uzticēts Tālim Pumpuri-
ņam. Patiesībā šī tēma vēsturniekam prā-
tu jau bija nodarbinājusi arī agrāk, tāpēc, 
kolēģu atbalstīts, viņš azartiski nodevās 

No Latvijas valsts karoga vēstures
darbam, un tas gandarīja arī ar negai-
dītiem pārsteigumiem. Šobrīd savāktā 
materiāla apjoms ir vismaz 300 lappušu 
apmērā, un mazā brošūrā tas vairs nav 
ietilpināms. Arī Cēsu vēstures muzeja 
vadība meklē ceļus, kā apkopoto izdot 
kultūrvēsturiskā monogrāfijā, perfektā 
tipogrāfiskā izpildījumā, krāsu toņos, kas 
atbilstu saturam. Ideju ar nelielu sākuma 
summu fotokopiju iegādei ir atbalstījusi 
Cēsu rajona padome. Ir radušies pirmie 
monogrāfijas tapšanas atbalstītāji – tajā 
skaitā arī Prezidenta kancelejas heral-
dikas komisija. Cēsnieki cer arī uz citu 
valsts institūciju ieinteresētību. Unikāli 
materiāli par karoga vēsturi kā likumsa-
karīgs vēsturnieka vairāku gadu pētīju-
ma rezultāts ir nesen muzeja torņa zālē 
atklātā izstāde. Viņš pirmo reizi nodod 
sabiedrībai plašu, sistematizētu faktu 
materiālu, kas interesentiem sniedz vis-
pusīgu priekšstatu par polemiku, pirma-
jiem karoga metiem, krāsu proporcijām 
un daudzām savdabīgām niansēm valsts 
karoga tapšanas gaitā. Nav šaubu, ka 
viens no visvērtīgākajiem ir pats pirmais 
nacionālā karoga paraugs. Tas darināts 
pēc žurnālista un pedagoga, valmierie-
ša Jāņa Lapiņa skices, un to 1917.gadā 
izšuvusi viņa līgava, bēgļu patversmes 
darbiniece Marianna Straumane. Liels 
bija muzeja darbinieku pārsteigums un 
prieks, kad, T.Pumpuriņa uzrunāta, šo 
vērtīgo ģimenes un visas tautas relikviju 
muzejam nesen dāvināja M.Straumanes 
un J.Lapiņa meita - valmieriete Līga 
Poga. «Esmu izlasījis daudz literatūras 
par dažādu valstu karogiem. Ir aprakstīti 
arī daudz vecāki karogi par mūsējiem, 
tomēr nekur neesmu lasījis, ka līdz mūs-
dienām būtu saglabāts kādas nācijas pir-
mā oriģinālā karoga prototips,» atzīstas 
izstādes autors un norāda, ka Mariannas 
Straumanes šūdinātajam sarkanbaltsar-
kanajam karogam ir aveņu krāsa. Augšā 
kreisajā pusē uz tā ir uzšūta daudzstaraina 
saule. Baltā svītra vidū aizņem vienu tre-
šo daļu no sarkanā laukuma kopapjoma. 
Ir zināms, ka Jāņa Lapiņa dzīvoklī savu-
laik pulcējušies daudzi tā laika nacionāli 
domājošie inteliģences pārstāvji – Pauls 
Dāle, Kārlis Skalbe, Jānis Akuraters, Li-
nards Laicens, Ēriks Blanks u.c. Arī vi-
ņus nodarbināja jautājums par to, kādam 
būt Latvijas karogam, bet 1917. gadā 
te atradās Latvijas nacionāldemokrā-
tu birojs. Tā gada martā M.Straumanes 
darinātais karogs parādījās atklātībā 

virs Valmieras Latviešu biedrības nama 
Vidzemes zemes sapulces laikā. Lai 
izstādes apmeklētāju atklāsmei paliek 
fakti par to, ka, jau sākot no Tērbatas 
latviešu studentu literārajiem vakariem, 
no pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 
Dikļos latviešu inteliģences un tautas 
apziņā pamazām nobrieda doma par sar-
kanbaltsarkano krāsu salikumu. Tā ir ie-
spēja uzzināt, cik aktuāla šī tēma kļuva 
Pirmā pasaules kara laikā. Dažādu laiku 
liecības vēsta par to, kā karoga tapšanā 
iesaistījās kultūras izglītības darbinieki, 
mākslinieki, izdevēji jau pirms tam, ka-
mēr nebija tapusi pati Latvijas valsts. Par 
to, kāda ir Anša Cīruļa, Voldemāra To-
nes, Oļģerta Grosvalda, Burkarda Dzeņa 
un pat igauņu mākslinieces Jūlijas Suites 
nozīme šo notikumu attīstībā, vēstī izstā-
des autora apkopotais materiālu klāsts. 
Pētījumu gaitā autors ir atklājis arī dažu 
labu kļūdainu priekšstatu, kā piemēram, 
faktu, ka ilgus gadus par vienu no Lat-
vijas karoga meta autoriem ticis uzska-
tīts mākslinieks Jāzeps Grosvalds, kaut 
gan patiesībā tas bijis viņa brālis Oļģerts 
Grosvalds. Savā ziņā pārsteidzoši, ka 
sarkanbaltsarkano krāsu salikuma ide-
ju popularizējuši gan Linards Laicens, 
gan Augusts Kirhenšteins. T.Pumpuriņš 
atzīst, ka centies izkārtot materiālu tā, 
lai informācija atbilstu dažādu vecumu 
apmeklētāju interesēm. Savukārt Cēsu 
vēstures muzeja direktores vietniece zi-
nātniskajā darbā Vija Rozentāle pastās-
tīja, ka apkopotais droši vien ieņemšot 
savu vietu muzeja pastāvīgajā ekspozīci-
jā. Galu galā zināt sava karoga vēsturi ir 
gan pienākuma, gan pašcieņas lieta, un 
cēsnieki šādu iespēju ir sagādājuši. Nav 
ne mazāko šaubu, ka cēsnieki saviem 
apmeklētājiem joprojām sagādā daudzus 
pārsteigumus. Pēc ziemā pārlaistās krī-
zes visu vienprātīgs secinājums ir, ka 
muzejam jātop maksimāli atvērtam vis-
dažādāko interešu skatītājiem.Valtera 
fon Pletenberga iznācienam pie apmek-
lētāja īpaša reklāma vairs nav vajadzī-
ga. Izrāde, kurā viduslaiku varoņu lomā 
iejutušies paši muzeja darbinieki, ir tik 
pieprasīta, ka rodoties problēmas, kā vi-
sus redzētgribētājus apkalpot. Cēsnieki 
turpina arī tradicionālās lukturīšu eks-
kursijas pilsdrupās, bruņinieku svētkus. 
Arī izstāžu namā būšot tik daudz jaunu 
un interesantu notikumu, ka grafiks esot 
maksimāli aizpildīts. (saīsināts no raksta 
„Dienai”) 
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Jautājam pašvaldībai

1. Vai ūdenim, kurš tek no ūdenstor-
ņa pa krāniem, ir veikta kāda pārbau-
de, vai tas ir dzerams?

– Ņemot vērā aktivitātes ūdenstor-
ņa teritorijā, jautājums ir pamatots. Ar 
ūdeni viss ir kārtībā, jo ūdens jau nāk 
no jaunā urbuma, kurā ūdens analīzes ir 
veicis PVD normatīvajos aktos noteikta-
jā kārtībā, bet tas, protams, vēl neatbilst 
ES jaunajām normām pēc dzelzs satura. 
Ūdens neiet arī caur torni, bet pašlaik 
tiek padots sistēmā pa tiešo no urbuma 
ar sūkņiem, kurus darbina ar frekvenču 
vadību. Tie stāv pastāvīgi ieslēgti, tik-
līdz, kā spiediens krītas, sūknim pieaug 
apgriezieni. Vienkārši sakot – darbojas 
automātiskā režīmā. Domājams, ka līdz 
novembra beigām, kā ir plānots dar-
ba grafikā, tiks samontētas arī iekārtas 
ūdens atdzelžošanas stacijā. Tad ūdens 
būs tīrs un nofiltrēts. Tuvākajās dienās 
tiks paveikti darbi ūdenstornī. Pa gabalu 
jau visi var redzēt, ka no ārpuses tas tiek 
siltināts, pārkrāsots, sakārtota teritorija, 
būvēts pievadceļš. Arī ūdenstorņa iekš-
pusē – rezervuārā noņemts vecais krāso-
jums un veikta torņa rezervuāra tīrīšana 
un  iekšējā apdare ar tam paredzētām 
speciālām krāsām.

2. Kā veicas citu projektu īstenoša-
nā?

– Ūdenssaimniecības projektā pirmā 
sadaļa – tīklu rekonstrukcija un paplaši-
nāšana - ir pabeigta un 14. oktobrī tiks 
nodota  ekspluatācijā. Otrās sadaļas dar-
bi rit pilnā sparā, novembra beigās jā-
būt atdzelžotam ūdenim, ieregulēšanas 
process varbūt būs ilgāks, līdz jaunam 
gadam, bet ūdeni sāksim padot jau ap 
decembri. Vēl jāatzīmē, ka ir pabeigts 
tehniskais projekts attīrīšanas iekārtām, 
ir saņemti ekspertu atzinumi un  būvat-
ļauja, un jau šonedēļ sākam strādāt pie 
attīrīšanas iekārtu būvniecības. Paralēli 
tiks veikta sūknētavu rekonstrukcija, - 
pie grāmatnīcas, tiks uzstādīta sūknēta-
va pie Gaujas ielas 6, bet nākamgad tiks 
pārbūvēta galvenā sūknētava.

 Nākamais galvenais projekts – kultū-
ras nama rekonstrukcija. Objekts grūts 
un sarežģīts, tomēr ceram, ka varēsim 
iekļauties paredzētajā grafikā. Labiekār-
tošana, protams, saprāta robežās būs jā-
atstāj uz pavasari.

Ne tik labi veicās ar firmu, kas strādāja 
pie vidusskolas jumta un logiem. Sko-

lotāji ievērojuši, ka diezgan neapzinīga 
bija darbu vadītāju un firmas attieksme 
pret veicamo... Tuvākajā laikā sāksies 
darbi pie sākumskolas logu nomaiņas. 
Arī Zosēnos Pēterskolas jumta nomai-
ņas darbi neiet, kā gribētos. Tur gan cita 
vaina. Kā zināms, sakarā ar ekonomis-
kajām problēmām, nav pieejami visi tie 
būvmateriāli, kas nepieciešami. Ja ag-
rāk lielajās būvmateriālu tirdzniecības 
firmās allaž bija rezerve, - kā pasūti, tā 
operatīvi tika piegādāts, tad tagad pasūti, 
samaksā un vēl gaidi pāris mēnešus. Pie-
balgas pamatskolā jaunajam galam ir uz-
likts jumts, ir kārtībā tualetes, tuvākajās 
dienās ieliksim attīrīšanas iekārtu.

3. Vērojam, ka ceļa remontdarbi 
notiek Rankas virzienā. Kad gaidāms 
melnais segums?

– Domāju, ka nākamajā rudenī varētu 
braukt pa asfaltu. Ja atceramies ceļu uz 
Vecpiebalgu, kādi darbi tur tika veikti, 
lai tiktu līdz asfaltēšanai,-  kamēr sagata-
vo, kamēr iztaisno līkumus, izrok grunti, 
aizvieto to ar pareizo pamatni, kamēr no-
blietē, utt., - tad varētu domāt, ka asfalts 
uz Ranku, ja vēl viss notiks, kā paredzēts, 
būs ne ātrāk kā nākamā gada otrajā pusē. 
Bet runājot par tiem (uz Vecpiebalgas 
pusi) 6 km līdz Zariņu pienotavai, mana 
pašreizējā informācija ir, ka trešās kārtas 
darbu konkurss  izsole-  varētu būt nāka-
mā gada pavasarī. Atliek tikai cerēt.

4. Ejot uz rīta autobusu, kas atiet uz 
Rīgu, ir pilnīga tumsa. Vai nav iespē-
jams apgaismot vismaz pieturvietas?

– Diemžēl pieturvietām mums nav at-
sevišķa apgaismojuma. Apgaismojuma 
tīkls Jaunpiebalgā tie vadīts no divām 
centralizētas ieslēgšanas vietām, un, lai 
uz šo autobusu pieturvieta būtu apgais-
mota, tad būtu jāieslēdz gaisma visā 
Jaunpiebalgas apgaismojuma tīklā jau 
pulksten 4:00. Tātad – 2 h agrāk. Pašrei-
zējā laikā to solīt nevaram. Skatīsimies, 
kā veidosies nākamajā gadā budžets...

5. Daudzas aplamības notiek valstī. 
Bijušā dzelzceļa sliedes demontē, bet 
vai zināms, ka demontēs arī dzelzceļa 
tiltu? Vai pašvaldībai nav iespējams 
izzināt firmu, kas to veic?

– Kā zināms, sliedes, tilts un pārējā 
infrastruktūra ir valsts akciju sabiedrības 
„Latvijas Dzelzceļš” īpašums, un viņi ir 
arī pasūtītāji pie šī dzelzceļa demontā-
žas. Protams, ka viņi paši šo demontā-
žu neveic. Zināms, ka tiks veikta sliežu 
demontāža, gulšņu noņemšana un atstātā 
virsma tiks noplanēta. Vidzemes novada 
vadītāji reģiona padomes sēdē pieņēma 
lēmumu pieprasīt, lai tiktu saglabāti til-
ti pār ūdenskrātuvēm, bet vai „Latvijas 
Dzelzceļš” prasībā ieklausīsies?! Mazas 
cerības, tomēr - šāds lēmums viņiem tika 
aizsūtīts. Jāatzīmē, ka dzelzceļu tilti pēc 
savas uzbūves neatbilst ne gājēju, ne 
transporta vajadzībām, tāpēc droši vien 
„Latvijas Dzelzceļš” rīkosies pēc saviem 
ieskatiem.

6. Ko vēl vēlētos sacīt avīzītes lasī-
tājiem?

– Ceram, ka plānotais budžets iespē-
ju robežās izpildīsies, vairāk vai mazāk 
ar grūtībām savus pienākumus veicam. 
Šajā laikā sabiedrība ir daudz vērīgāka 
uz visām lietām, visām negācijām, kas 
mūsu valstī sastopamas ik uz soļa, tāpēc 
arī pašvaldības domē esam pārskatījuši 
pienākumus,  veicam papildus pasāku-
mus taupības nodrošināšanā. Ir arī biju-
ši anonīmi signāli par mūsu darbinieku 
ne tik godprātīgo attieksmi pret saviem 
pienākumiem darbā, tāpēc pārbaudīsim, 
izskatīsim kopā ar deputātiem novada 
pašvaldības struktūrvienību darbu, kā 
arī darba disciplīnas jautājumus. Paldies 
cilvēkiem, ka neesat vienaldzīgi un mūs 
informējat!

Jaunpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājam Laimim Šāvējam 

jautāja Zane Althabere.
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Vai uz lauksamniecībā izmantoja-
mās zemes drīkst cirst kokus, kuru 
diametrs uz celma pārsniedz 12 cen-
timetrus? Kur un kam jāiesniedz at-
skaites, vai ir nepieciešams ciršanas 
apliecinājums?

– Drīkst, ja vien neierobožo Ministru 
kabineta noteikumi „Kārtība koku cir-
šanai ārpus meža zemes”, uzsver Valsts 
meža dienesta Mežsaimniecības daļas 
vecākais referents Gvido Kaufelds. Šajos 
noteikumos sacīts, ka zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs kokus var cirst 
pēc sava ieskata, izņemot gadījumus:

* ja zeme, uz kuras aug koki, atrodas 
īpaši aizsargājamā teritorijā;

* kultūras pieminekļu aizņemtās platī-
bās un to aizsargjoslās;

* parkos, kapsētās, mākslīgas izcelsmes 
koku rindās (alejās), kas ir garākas par 20 
m, kā arī dabiskas izcelsmes koku rindās, 
kuru platums ir mazāks par 20 metriem;

* virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās;
* ekspluatācijas un drošības aizsarg-

joslās (arī aizsargapstādījumos);
* pilsētas un ciema administratīvajās 

teritorijās u.c. 
Šajos gadījumos nepieciešama attiecī-

gās iestādes (vietējās pašvaldības, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas adminis-
trācijas, Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas) vai objekta pār-
valdības atļauja.

Kokiem aizaugušu zemes statusu un 
ciršanas kārtību konkrētajā vietā jāno-
skaidro vispirms Valsts meža dienestā 
konkrētajā vietā.

Kādas normas jāievēro (attālums no 
robežas u.c.) un kādi saskaņojumi vaja-
dzīgi, ja laukos savā īpašumā rok dīķi?

– Lai nenonāktu konfliktā ar likumu 
un dabas aizsardzības iestādēm, pirms 
būvdarbu uzsākšanas jākonsultējas vie-
tējā pašvaldībā – tā norādīs, kā jārīkojas, 
lai vēlmes piepildītu.

Vispirms novada pārvaldē ir jāsaņem at-
zinums par zemes lietošanas mērķa maiņas 
atbilstību pagasta teritorijas plānojumam. 
Ja dīķi iecerēts rakt lauksaimniecībā iz-
mantojamā zemē (aramzemē, pļavā, ganī-
bā, augļu dārzā), saimniekam Lauku atbal-
sta dienesta reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti:

* rakstisks iesniegums;
* pagasta pārvaldes atzinums vai būv-

valdes plānošanas un arhitektūras uzde-
vums;

* zemes robežu plān;
* īpašuma tiesību apliecinošs doku-

ments (Zemesgrāmatas apliecības kopi-
ja). Vēlams arī - zemes īpašuma melio-
rācijas pase.

Zemes transformācijas atļauja vairs 
nav vajadzīga, nav jāsaskaņo arī tehniskie 
noteikumi ar Reģionālo vides pārvaldi, 
bet dīķa rakšanai ir obligāti noteikumi. 
Atļauts rakt ne tuvāk kā 10 m kaimiņa 
zemes robežai. Protams, ka var vienoties 
par mazāku attālumu. Ja dīķa virsmas lau-
kums pārsniedz vairāk nekā 1000 kvad-
rātmetrus, nepieciešams dīķa projekts, ko 
var izstrādāt sertificēts projektētājs.

Katrā gadījumā rīcība un likumdo-
šana paredz mazliet atšķirīgus noteiku-
mus. Vietējā pašvaldība ir kompetenta 
izskaidrot katram zemes lietotājam viņa 
gadījumam nepieciešamos dokumentus 
un tālāko rīcību.

(Saīsināta informācija no žurnāla 
„Praktiskais Latvietis” 2009. gada 28. 
septembra numura)

Atbildes uz jautājumiem, kas interesē 
arī Jaunpiebalgas novada zemes 

īpašniekusAr 2009. gada 1. oktobri Piebalgas 
mežniecība tika apvienota ar Taurenes 
mežniecību. Līdz ar to Jaunpiebalgas, 
Zosēnu, Drustu, Vecpiebalgas, Inešu, 
Dzērbenes, Kaives, Taurenes pagasta 
iedzīvotāji pakalpojumus varēs saņemt 
Taurenes mežniecībā („Rudiņi”, Taure-
nes pagasts, Vecpiebalgas novads, tele-
fons 64170418)

Meža īpašnieku 
zināšanai!

Jauniešu iniciatīvas centrs „Horizonts” 
aicina pievienoties jauniešus, kuriem ir 
interese darboties un ļaut vaļu savām 
idejām.

Mēs vēlamies, lai katrs justos piede-
rīgs Jaunpiebalgai, lai katrs no jums būtu 
gatavs veidot šo vietu labāku un patīka-
māku, jo tas ir atkarīgs tikai no mums un 
mūsu intereses. 

Esi viens no mums! Pievienojies! Mūs 
var atrast skolas sporta zālē!

Informāciju sagatavoja JIC 
„Horizonts” vadītāja Elīna Poste

AICINĀM 
PIEVIENOTIES
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Lauksaimniekiem

Informāciju sagatavoja: Krista Garkal-
ne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbī-
bas padomes (LOSP) sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste.

Pēc valdībā pieņemtā lēmuma, ka ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2011.
gada iecerēts aplikt arī valsts atbalstu vai 
Eiropas Savienības atbalstu lauksaimnie-
cībai un lauku attīstībai. Tas dos papildu 
7,5 miljonus latu. Pret šādu valdības lē-
mumu kategoriski iebilst Lauksaimnieku  
organizāciju sadarbības padome, jo tas ir 
pretēji visas pārējās Eiropas Savienības 
uzstādījumiem un visām vienādas kon-
kurences normām. 

Tas tikai pierāda, ka lēmuma pieņem-
šanas procesā līdz galam visi nav iedzi-
ļinājušies, lai izprastu lietas būtību un tā 
ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, jo 
nav loģiski, ka ar vienu roku atbalsts tiek 
izsniegts un ar otru roku tiek paņemts 
caur nodokļiem atpakaļ. Tāpēc valdībai 
vajadzētu saprast, ka uz valsts ieņēmu-

LOSP protestē pret valdības 
plāniem par nodokļu palielināšanu

mu rēķina nevar vienkārši palielināt no-
dokļu slogu, tādējādi cerot, ka tas nesīs 
tikai labumu valsts kasei. Valsts ir tās ie-
dzīvotāji, tāpēc vajadzētu domāt arī par 
viņu eksistenci ne tikai valsts budžeta 
skaitļiem. Ir apsveicams fakts, ka valsts 
ir plānojusi palielināt valsts budžetu par 
54,2 miljoniem latu, taču ir jāsaprot, ka 
šajā situācijā tas ir nāves spriedums vai-
rākiem sektoriem. 

LOSP iebilst arī par nodokļa likmes 
palielināšanu zemei un saimnieciskajā 
darbībā izmantotajām ēkām līdz 1,5% 
no kadastrālās vērtības, arī nosakot mi-
nimālo nodokļa maksājumu 5 latu apmē-
rā par katru nodokļa objektu, kas var būt 
gan zeme, gan ēka. Palielinot nodokļa 
likmi par 0,5%, paredzēts saglabāt 25% 
pieauguma griestus. Lauksaimnieki ap-
sveic lēmumu, ka par neapstrādātu lauk-
saimniecības zemi būs jāmaksā īpašuma 
nodoklis tikai 3% apmērā no tās kadas-
trālās vērtības, bet atgādina, ka LOSP ai-

cināja celt nodokli “dīvāna zemniekiem” 
par neapstrādāto zemi piecas reizes, lai 
lauksaimniekiem būtu pieejama zeme 
ražošanai. Šeit valdībai ir iespēja iekasēt 
vēl papildu naudu budžetā no „dīvāna 
zemniekiem” un spekulantiem.

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas 
lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa 
lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas 
apvieno 48 lauksaimniecības nozaru un 
daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās 
organizācijas un kopumā pārstāv vairāk 
nekā 10 500 ražojošo lauksaimnieku. 
LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecī-
bas un lauku attīstības politikas veido-
šanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts 
likumdevējiem, valsts pārvaldes institū-
cijām, Zemkopības ministriju un citiem 
sociālajiem sadarbības partneriem

Papildu informācija pa tālruni 
67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz 
losp@losp.lv

4. oktobra pēcpusdienā baznīcas kal-
nā rosība. Ļaudis nāk, dažādu vēlmju va-
dīti, klausīties katra latvieša sirdij tuvās 
vīru kora balsīs, skolotāji – vērtēt savu 
bijušo audzēkņu izaugsmi, vecāki – prie-
cāties par savu bērnu varēšanu.

Rudens vēji todien nebija saudzīgi. 
Tas, kurš ģērbies plānāk, līdz koncerta 
beigām dabūja pasalt, jo programma iz-
vērtās samērā gara un kontrastaina.

Tie, kuri atnāca, aizgāja no koncerta 
piepildīti, jo katram atradās priekšne-
sums, kas uzrunāja tieši viņu.

Pirms baznīcas zvans aicināja, – mū-
zika skanēja baznīcas tornī. Mācītāja 
uzruna, ļoti emocionāls lūgšanas brīdis 
un ... „Melanholiskais valsis”. Desmito 
gadu– tikai šoreiz pašu spēkiem – mūsu 
pašu Emīla sabalsojumā. Tad raibā virk-
nē rindojās mūzikas skolas absolventu 
un pašreizējo labāko audzēkņu priekš-
nesumi.

Šajā brīdī gribu iestarpināt pārdomas 

Satikšanās rudens koncertā
par to, cik esam bagāti. Mēs, skolotāji, 
lepojamies ar saviem esošajiem un bi-
jušajiem audzēkņiem. Viņi ir arī Jaun-
piebalgas lepnums. Ar mūziku nākotni 
saista nedaudzi, taču izvēlētās nopietnās 
profesijas, kuru apgūšana prasa darbu un 
nopietnību, liecina par atzīstamām īpašī-
bām – vēlēšanos sevi attīstīt un izturību.

Pamatu pacietīga darba iemaņām no-
teikti veicina mācības mūzikas skolā. 
Bērns pierod pie tā, ka tikai ar savu vin-
grinājumu palīdzību var apgūt instru-
menta spēli. Viņš notic sev un ar laiku 
novērtē sistemātiska darba ietekmi uz 
panākumiem.

Šobrīd melni padebeši klīst virs mūsu 
galvām. Jubilejas koncerts (rudens kon-
certs notika 10. reizi) parādīja, cik daudz 
guvusi sabiedrība, cik daudz paši jaunie 
izpildītāji.  Šo desmit gadu laikā mūsu 
iespējas un varēšana ir ļoti augušas.

Ko gan domā tie, kuri uzspiež mums 
dažādas reformas, svītro, griež, samazi-

na? Mēs nezinām, ko vēl gatavojas at-
ņemt mūsu bērniem. Vai tiešām iespēju 
pilnveidoties, izglītoties?

Koncerta otro daļu piepildīja Arvīda 
Platpera vadītā vīru kora „Ķekava” trie-
ciendūre (paša diriģenta apzīmējums). 
Sākumā nedroši, vēlāk pārliecinoši. Pie-
devās dažas populāras dziesmas, iesais-
tot arī klausītājus. Ievēroju dažu klau-
sītāju sejās apbrīnu par Arvīda Platpera 
teicamo koncertmeistara ampluā. 

Koncerts izskanēja, bet sajūtas vēl li-
dinās gaisā. 

Paldies par šīm sajūtām saka mūzikas 
skolas skolotāja Māra Vīksna

Svētki

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
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12. septembrī Rīgā bija ieradušies 
Latvijas mākslas un mūzikas skolu au-
dzēkņu vecāku pārstāvji, lai izteiktu 
vismaz 3000 vecāku sašutumu par si-
tuāciju, kādā mūsu valsts ir nostādījusi 
bērnu izglītošanu mākslas un mūzikas 
skolās. Daloties ar viedokļiem un ar ak-
tuālāko informāciju, vecāki secināja, ka 
no vārdiem ir jāpāriet pie darbiem, jo 
ļoti daudzās pašvaldībās ir apdraudēta 
mākslas un mūzikas skolu pastāvēšana 
un programmu realizēšana. Reti kurš no 
vecākiem pats personīgi var kvalitatīvi 
iemācīt mūzikas instrumentu spēli vai 
kāda mākslas veida pamatus atšķirībā no 
lasīt un rakstīt prasmes. Tātad, – būtiski 
ierobežojot piekļuvi mūzikas un mākslas 
izglītībai, tūkstošiem bērnu nepārpro-
tami un nenovēršami tiks liegta iespē-
ja sevi pilnveidot šajās jomās, lai gan 
mūzika un māksla ir HARMONISKAS 
PERSONĪBAS neatņemama sastāvdaļa. 
Vecāki nevar pieļaut arī finansējuma kri-
tisku samazināšanu, pat saglabājot sko-
las, jo, piemēram, mūzikas instrumentu 
mācīšanu nevar apgūt grupā, sasteidzot 
vai izlaižot kādus posmus. Līdz ar to, 
palielinot vecāku līdzfinansējumu, bērni 
var saņemt daudz zemāku izglītības kva-
litāti. Un tam bērnu vecāki nekādi nevar 
piekrist. Savu bērnu nākotnes vārdā ve-
cāki apvienojās un nodibināja „Latvijas 
mūzikas un mākslas skolu audzēkņu ve-
cāku biedrību”. 

Jaundibinātās biedrības turpmākajai 
darbībai tika izvirzīti šādi mērķi: sa-
glabāt, pilnveidot un veicināt bērniem 
un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu 
mūzikas un mākslas izglītību Latvijā; 
rūpēties par mūzikas un mākslas izglī-
tības, kultūras pieejamību visā Latvijas 
teritorijā; piedalīties mūzikas un mākslas 
izglītības politikas izveidē un ietekmēt 
to. Lai veiksmīgi realizētu šos uzstādītos 
mērķus, vecāki vienojās: apvienot kopē-

Ar mūziku un mākslu pret vienaldzību!
jā darbībā mūzikas un mākslas izglītī-
bas iestāžu audzēkņu vecākus; aizstāvēt 
bērnu tiesības iegūt pilnvērtīgu mūzikas 
un mākslas izglītību izvēlētajā izglītī-
bas programmā visā Latvijas teritorijā; 
aizstāvēt mūzikas un mākslas izglītības 
iestāžu intereses un vajadzības; sadarbo-
ties ar valsts un pašvaldību institūcijām 
un citām sabiedriskām un profesionālām 
organizācijām; piedalīties mūzikas un 
mākslas izglītības likumu un normatīvo 
aktu projektu izstrādē; nepieļaut vecāku 
līdzfinansējuma mūzikas un mākslas iz-
glītības iestādēs nesamērīgu palielināju-
mu; ierosināt un īstenot konkrētus kul-
tūras projektus, atbalstot, kā arī rīkojot 
koncertus, izstādes, festivālus, konkur-
sus; veicināt sadarbību un pieredzes ap-
maiņu ar līdzīgām organizācijām Latvijā 
un ārvalstīs. 

Jau pirmajā LMMSAV biedrības tikša-
nās reizē tika apspriesta iespēja par mu-
zikālu un māksliniecisku akciju rīkoša-
nu, lai pievērstu valdības, pašvaldību un 
sabiedrības uzmanību šai pazemojošajai 
situācijai, tika apzinātas tās māk-slas un 
mūzikas skolas, kuru liktenis tuvākajā 
laikā ir apdraudēts un kurām skolām ir 
nepieciešams sabiedrības atbalsts. Šajā 
sanāksmē vecāki uzklausīja un piekrita 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu aso-
ciācijas vadītāja Aivara Broka viedok-
lim: „Mūzikas un mākslas skolas, mū-
zikas un mākslas vidusskolas, mūzikas 
un mākslas augstskolas – tā ir sistēma, 
par ko mūs apskauž ne viena vien valsts. 
Šīs sistēmas ,,produkti” ir Gidons Krē-
mers, Mariss Jansons, Pēteris Vasks, 
Elīna Garanča, Baiba Skride, Vestards 
Šimkus un daudzi citi pasaules slavu 
ieguvuši mākslinieki un mūziķi. Pats 
paradoksālākais šajā situācijā ir tas, ka 
valsts, kura atļaujas būvēt pašus dārgā-
kos tiltus un gandrīz pašas dārgākās ceļu 
maģistrāles pasaulē, nevar atrast pāris 

miljonus latu mākslu izglītībai!? Valsts, 
kuras ierēdniecības izmaksas, pēc neat-
karīgo ekspertu domām, varētu samazi-
nāt par 300– 400 miljoniem latiem? Kas 
ir Latvija bez kultūras – folkloras, dai-
nām, tautas dziesmām, koriem, Vispārē-
jiem latviešu dziesmu un deju svētkiem? 
Varbūt tā tiešām ir Zeme, kurā dzied un 
tādējādi ir saglabājusi pati sevi un savu 
identitāti? Un ja tā, tad šo ,,druvu” vajag 
kopt un sargāt, nevis ,,griezt”, paklausot 
starptautisko naudas aizdevēju ieteiku-
miem (vai arī pašu bāleliņu ierosmei?). 
Mūzika Latvijā var būt ne tikai kvalita-
tīva ,,iekšējā” prece, bet vesela pelnoša 
industrija, vērsta arī uz ārpasauli. Un 
mūzikas un mākslas izglītība ir būtiska 
šīs nozares sastāvdaļa.” Arī mēs – mū-
zikas un mākslas skolu audzēkņu vecā-
ki– vēlamies, lai mūsu bērniem netiktu 
liegta iespēja pilnveidot savas prasmes 
un iemaņas, nodrošinot viņiem izaugsmi 
un pilnveidošanos nākotnē. Šāda valsts 
bezatbildība novedīs pie tā, ka būtiski 
tiks ierobežota bērnu kvalitatīvas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas ar visām no 
tā izrietošajām sekām, kuras izjutīs vis-
pirms bērni, vecāki un tad daudzos ga-
dījumos arī visa sabiedrība. Iznīcināt ir 
viegli, bet atjaunot šādu skolu tīklu (īpa-
ši lauku reģionos) būs ļoti grūti, vietām 
pat neiespējami, līdz ar to šī situācija var 
skart ne tikai pašreizējos skolēnus, bet 
arī tos bērnus, kuri skolā vēl tikai mā-
cīsies. Un tas būs tikai vēl viens iemesls 
atbildīgiem vecākiem meklēt citu dzī-
vesvietu, kur saviem bērniem ielikt la-
bākus turpmākās dzīves pamatus. Ja arī 
jūs vēlaties aktīvi iesaistīties savu bērnu 
tiesību aizstāvēšanā, piesakieties mūsu 
e-pasta adresē:  lmmsvecaki@inbox.lv, 
uz kuru sūtot vēstuli, jums būs pieejama 
arī sīkāka informācija par vecāku biedrī-
bas aktivitātēm. 

 Latvijas mūzikas un mākslas skolu 
audzēkņu vecāku biedrības valde

Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs 
sveic DRAUDZĪGĀ  AICINĀJUMA 
“Cēsu skolotājs 2009” laureātus vidus-
skolu grupā:

Daigu Rubeni par 2. vietu un ceļojošo 
PŪCI,

Arni Ratiņu par 6. vietu un ceļojošo 
PŪCI,

Arti Beķeri par 11. vietu - CERĪBU 
balvu.

Balvas “Cēsu skolotājs 2009” reitinga 
sarakstā ir arī skolotāju Zanes Althabe-
res, Vēsmas Johansones, Jolantas Glā-
zeres, Ivetas Bērziņas, Daigas Meleces 
un Rutas Intenbergas vārdi par skolēnu 
veiksmīgu sagatavošanu mācību olimpi-
ādēm un zinātniski pētnieciskajiem dar-
biem. Lai veicas arī turpmāk !

Ulla Logina,
Jaunpiebalgas vidusskolas direktore

Apsveicam!
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Nolikums

Organizētājs
Jaunpiebalgas novada dome Gaujas 

4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā, 
reģ.nr. 90000031033

Mērķi:
1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldī-

to darbu nolikumā izvirzītajās nomināci-
jās.

2. Dot stimulu ikvienam piedalīties 
novada tālākā attīstībā.

3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju 
realizēšanu.

4. Godināt labākos sava aroda, amata, 
radošā darba veicējus.

5. Godināt abu pagastu – Jaunpiebalgas 
un Zosēnu – attīstības un pozitīvā tēla vei-
dotājus.

Nomināciju pretendenti
Ikviens, bijušais un esošais Jaunpiebal-

gas novada iedzīvotājs, kuru nominācijai 
ir izvirzījis darba kolektīvs, domubiedru 
grupa vai individuāls pieteicējs.

Nominācijas:
1. Lauksaimniecībā.
2. Ražošanā.
3. Izglītībā, kultūrā un sportā.
4. Valsts un sabiedriskajā darbā.
5. Uzņēmējdarbībā.
6. Apkalpojošajā sfērā (medicīna, 

tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana).

Pretendentu pieteikšana
Pieteikumu par pretendentu lūdz ie-

sniegt novada domes sekretārei, Zosē-
nu pakalpojumu centra vadītājai, pasta 
nodaļā vai veikalos „Līva ML”, kā arī 
veikalos Zosēnu pagastā izvietotajās 
kastītēs.

Darba kolektīvs, domubiedru grupa 
vai individuālais pieteicējs var izvirzīt 
vairākus pretendentus.

Pieteikumu izvērtēšana
Pieteikumus izvērtē Jaunpiebalgas no-

vada domes sēdē.
Nomināciju pretendentu izvērtēšanas 

komisijā piedalās visi novada domes de-
putāti.

Nolikums nominācijai
„Gada cilvēks”
Nomināciju paziņošana un apbalvo-

šana
Nominācijas paziņo novembrī un ap-

balvo Latvijas Republikas proklamēša-
nas dienas svētku pasākumā.

Informācija – 64162440 – pag. pad. 
sekretāre.

Pieteikuma anketas var saņemt novada 
domē, Zosēnu pakalpojumu centrā, kā arī 
no publikācijas „Avīzē Piebaldzēniem”.

Pieteikums Jaunpiebalgas novada 
„Gada cilvēks 2009” nominācijai

Vārds.............................................Uzvārds................................................

Adrese..........................................................................................................

Pamatojums................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
(īsi jāraksturo, kādai nominācijai un kāpēc izvirzāt šo cilvēku)

Pieteicējs...........................................................(vārds, uzvārds vai grupa)

Paraksti.......................................................................................................

.....................................................................................................................

.............................................................(ar vārda un uzvārda atšifrējumu)

Pieteikumi nominācijām iesniedzami līdz 4. novembrim.



�

Pieļauju domu, ka svētki dzejai daudzviet bija plaši, 
ar daudzu dzejnieku piedalīšanos. Kurzemes dzejnieki 
satikās Saldū, bet Rīgā tika pasniegtas Dzejas balvas 
dzejniekiem Arvim Vigulim, Anitai Skrjabei, Liānai 
Langai. Daudzo pasākumu virkni papildināja Latvijas 
skolu skolēnu dzejas  konkursa noslēgums. Prieks, ka 
apbalvoto vidū Jaunpiebalgas vidusskolas 11. klases 
skolniece Zelda Althabere. Dzejniece Inese Zandere 
teica: „Zelda savos dzejoļos prot savākt visu pasauli 
kopā. Un tas ir skaisti.” Viņa piemetina, ka pašu gud-
rāko grāmatu dāvina Zeldai.

V. Johansones teksts,
G. Poļa foto

Restauratori pārbaudījuši K. Zāles 
veidoto Brīvības cīņās kritušajiem vel-
tīto pieminekli, gatavo veicamo darbu 
sarakstu un izmaksas. Gads paies ātri, 
un nākamajā gadā plānojam Jaunpieb-
algas Brīvības pieminekļa (tēlnieks Kār-
lis Zāle) iesvētīšanu 80 gadu jubilejā, 
piedaloties Valsts prezidentam un NBS 
orķestrim, kā tas bija atklāšanas reizē 
1930. gada 29. jūnijā. 

Fondā ienākušie ziedojumi ļauj ķerties 
pie baznīcas centrālo durvju restaurāci-
jas.

Mūsu fonda darbība notiek vairākās 
jomās, un problēma ir ne tikai ziedoju-
mu piesaistīšana naudas veidā, bet lielā-
ka  problēma ir darbotiesgribošu, aktīvu 
cilvēku trūkums, kas palīdzētu organizēt 
koncertus, kā arī iesaistītos baznīcas 
apkārtnes labiekārtošanā. Ir jāsūta ielū-
gumi, jāizplata bukleti un simtiem citu 
dažādu darbu. 

Priecāsimies par katru (adresi, vārdu 
un uzvārdu) jaunu informāciju, lai ap-
zinātu un piesaistītu VISUS IEINTE-
RESĒTOS CILVĒKUS, KURI VĒLAS, 
LAI BAZNĪCA BŪTU ATJAUNOTA, 
kā arī tālumos izklīdušos jaunpiebaldzē-
nus. (Zvanīt – 26615072 – Johansone vai 
29489249 – Jundzis)

Par paveikto, plāniem, ziedotājiem sī-
kāka informācija izlasāma mājas lapā

www.jbaf.lv
Tomēr ziedotāju sarakstu nopublicē-

jam atkārtoti, jo ir vēl atsevišķi jauni 
ziedotāji, un visiem nav pieejama infor-
mācija elektroniskā veidā. Ziedojuši baz-
nīcas atbalstam – Pārsla Blāķis, Jānis 

Par Jaunpiebalgas baznīcas un 
Brīvības pieminekļa atjaunošanas 

gaitu
un Valda Bolis no ASV, Ilga un Marga 
Ceras, Velta un Jānis Ciekuržņi, Dzin-
tra Ciekurzne, Guntis Gailītis, Mārīte 
Jansone, Jautrīte un Tālavs Jundži, 
Vēsma Johansone, Karina un Lotārs 
Kēlbranti, Sarma, Vilnis un Jānis Kļa-
viņi, Biruta un Jānis Knāķi, Guntis 
Lipiņš, Jānis Līpācis, Edgars Logins, 
Edīte Peilāne, Natalija un Vladimirs 
Pozdņakovi no Maskavas, Laila Pros-
sere – Vittande, Ingmars Vittands, Jē-
kabs Vittands, Jānis Šāvējs. Paldies! 

Kopā pašlaik naudas izteiksmē sa-
ņemti:

Ls- 1654.-
USD- 200.-
Eiro- 300.-

Palīdzi, ja vari! Priecāsimies par 
katru latu. Varat ziedot naudu arī vei-
kalu „Ķencis” un „Līva ML” izvieto-
tajās ziedojumu kastītēs. 

Nodibinājuma “Jaunpiebalgas Svē-
tā Toma baznīcas atbalsta fonds” 
konts: LV11HABA 0551025061418 
Swedbank, Balasta dambis 1 a, Rīga, 
LV-1048.

Atvērts arī ziedojumu tālrunis. Pie-
zvanot uz numuru 90006881, katrs var 
ziedot vienu latu.

Atbalsta fonda vārdā 
Vēsma Johansone

Monētas grafisko dizainu veidojis 
mākslinieks Laimonis Šēnbergs, ģipša 
modeli – tēlniece Ligita Franckeviča. 

LB skaidro, ka jubilejas monētas ir mi-
niatūri mākslas darbi, ko velta Latvijas 
vērtībām – notikumiem, panākumiem, 
cilvēkiem, kultūras zīmēm. Tagad šādu 
monētu skaits sasniedzis 68.

Šogad pirmo reizi LB velta monētu li-
terāram darbam – pirmajam latviešu ro-
mānam – brāļu Kaudzīšu “Mērnieku lai-
kiem”. „Mākslinieks L.Šēnbergs, dzimis 
piebaldzēns, par godu romāna izdošanas 
130.gadadienai monētā atveidojis brāļu 
Kaudzīšu un E.Brencēna kopdarbā tapušo 
populāro varoņu vizuālos tēlus,” skaidro 
LB un piebilst, ka tādējādi pirmoreiz Lat-
vijas monētā atveidots tik daudz cilvēku 
figūru. Tajā netrūkstot arī satīras. 

Monētas aversā – Ķencis, bet rever-
sā redzami Prātnieks, Pāvuls, Švauksts, 
Pietuka Krustiņš, Liena un Oļiniete.

Sudraba viena lata monēta “Mērnieku 
laiki” ir likumīgs maksāšanas līdzeklis 
Latvijā. Tās maksimālā tirāža – 7000. 

Monēta būs iegādājama LB un tradicio-
nālās monētu tirdzniecības vietās – bankās, 
suvenīru un juvelieru veikalos. Monētas 
cena centrālās bankas kasēs būs 23,10 lati.

Latvijas Banka (LB) 
septembrī laidusi 
apgrozībā sudraba 
jubilejas monētu 
“Mērnieku laiki”
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Pedikulozi jeb utainību izraisa sīkie 
kukaiņi bez spārniem, bet ar ķepiņām 
kājiņās. Ar šīm ķepiņām utis var ieķer-
ties matos un sēdēt diezgan ilgu laiku.

Kad utīm gribas ēst, šie kukaiņi pārvie-
tojas pa galvas ādu un rada ļoti lielu dis-
komfortu. Utis pārtiek no cilvēka asinīm, 
tādējādi šie kukaiņi sūc asinis apmēram di-
vas vai trīs reizes dienā. Utis var dabūt ļoti 
vieglā ceļā – visbiežāk tās rodas bērniem, 
it sevišķi bērnudārzā, kad bērniņi apmai-
nās ar ķemmēm, lakatiem un citām lietām, 
kā arī apmīļo cits citu. Tātad ciešā kontakta 
ceļā utis var dabūt arī sabiedriskajā trans-
portā jebkurš cilvēks. Utis rada ne tikai 
diskomfortu, bet arī niezi, nepatīkamas sā-
pes un arī emocionālo kaunu.

Likvidēt šos kukaiņus var palīdzēt da-
žādi šim mērķim paredzētie ārstniecības 
zāļu līdzekļi – aptiekā var iegādāties bez 

Utainība jeb pedikuloze – skolas problēma
ārsta receptes gan speciālus šampūnus, 
gan losjonus, gan krēmus un ziedes, ko 
var droši lietot galvas ādas apstrādei. 
Galvenais ir tas, ka cilvēkam, kam jau 
ir konstatētas utis, ir nepieciešama liela 
pacietība cīņā pret šo kaiti.

Kā tikt galā ar utīm?
Kad konstatēta problēma, mati jāap-

strādā ar atutošanas līdzekli.  (Šampūns 
palīdzēs, ja utu nav pārāk daudz.) Pēc 
divām trim nedēļām mati ar speciālu lī-
dzekli jāmazgā atkārtoti.

Pēc apstrādes ar līdzekli mati jāķemmē 
ar “utu ķemmi” (metāla vai plastmasas 
ķemme ar ļoti smalkiem zariņiem) di-
vas trīs stundas katru otro dienu, kamēr 
utu un gnīdu (gnīdas jātīra arī ar rokām) 
vairs nav.

Pēc matu apstrādes jāuzvelk tīrs ap-
ģērbs.

Apģērbs un gultas veļa jāmazgā veļas 
mašīnā (vismaz 60 grādu temperatūrā), 
cepures, šalles, virsdrēbes jātīra sausajā 
ķīmiskajā tīrīšanā vai arī jāievieto plast-
masas maisā uz divām nedēļām. Mēbeles, 
paklāji, grīda jātīra ar putekļu sūcēju.

Regulāri jāpārbauda galva un jāizlasa 
gnīdas jeb utu oliņas.

PREPARĀTI:
*  Benzilbenzoāta ziede
* Nittyfor krēms, šķīdums ārīgai lieto-

šanai
* NIX krēms, šampūns
* Pedeks gels, šķīdums ārīgai lietoša-

nai
* Permetrīna ziede

O. Ivaņina, skolas medmāsa 

Skaista, saulaina diena. Vaņka sakopj 
lopus un jau gatavojas jūgt zirgu ratos un 
braukt mājās. Skatās, – mētājas miltu mai-
šelis – 10 vai 15 kg, neies jau tādu mantu 
laist garām, iemet ratos, labi noplacina, 
uzliek sienu pa virsu un brauc mājās pus-
dienot. Uzbrauc uz lielceļa, skatās, viss 
kluss, ceļš tukšs, nevienas dzīvas dvēse-
les. Ticis netālu no mājas, dzird mašīnas 
rūkoņu, taurēšanu un uguņu zibināšanu. 
Vaņka domā: „Nu būs sūdi, kāds šo no-
devis.” Dod zirgam pa pakaļu, lai ātrāk 
tiktu mājās. No ātras braukšanas mājas 
ceļa līkumā gandrīz rati uz mutes. Ie-
skrien pagalmā, knapi piesējis zirgu, kad 
jau šķērsām pie vāģu pakaļas piebrauc 

Feļetons no nesenās pagātnes ainām

priekšnieka „bobis” ar vairākiem varas-
vīriem. Vaņka nāk pretim un tūdaļ prasa 
pirmajam priekšniekam: „Vai tad jūs pēc 
manis, vai?” Pēc tevis, pēc tevis, Vaņka,” 
tas atbild.  Nu jau no ratiem izkāpj pārē-
jie divi līdzbraucēji, apstaigā ratus un pie 
tiem piestutējas. Viens uzjautā, kur tad šis 
tā skrienot pašā dienas vidū un ko darot. 
Vaņka atbild, nu ko tad šis nu tā varot da-
rīt, sakopis fermas lopiņus, nospēris drus-
ku kombikormu, sabarošot privātos lopi-
ņus, paēdīšot pats pusdienas un braukšot 
atkal atpakaļ uz darbu. Visi trīs smejas: 
„Ha, ha, ha, esi gan tu jokdaris, Vaņķa, 
ja visi tā zagtu, kolhozs ietu uz augšu.” 
Priekšnieks turpina: „Redzi, Vaņķa, mēs 

Atjautīgais lopkopējs
atbraucām pie tevis, te vēl divi liecinie-
ki, un nesaki, ka nezināji, tev sestdien 
jābrauc uz lopkopēju balli. Uzpucējies, 
uzliec šlipsi un esi klāt, tev būs pateicības 
raksts par labu darbu fermā.”

Vaņka arī priecīgs solās noteikti ieras-
ties, vēl visi nedaudz papļāpā un tad jau 
arī „bobis” ar ciemiņiem aizlīgo uz kan-
tora pusi. Vaņka iet istabā, pie galda dre-
bošām rokām sēž sieva: „Nu tad izsauca 
gan uz valdes sēdi?” „Nevis izsauca, bet 
uzaicināja sestdien uz balli, tur man vēl 
par labu darbu dos goda rakstu,” lepni 
atteic Vaņka. 

Ar atmiņām  par dzīvi kolhozā dalās 
bijušā kolhoza „Gaujaslīči” agronoms 

Edgars Ziediņš  „Gaujas Magonās”

Dzirnavas atrodas Gaujas kreisajā 
pusē apmēram kilometru no Melnbār-
žu centra, netālu vijas Drustu - Zosēnu 
lielceļš. Apkārtne šeit ļoti skaista. Gauja 
tek pa dziļu gravu. Labajā pusē paceļas 
Augstāru kalnājs, kura virsotnē kādreiz 
atradās Saiešanas nams. Kreisajā pusē 
pie dzirnavām vecu, sen pamestu māju 
mūri. Pašas dzirnavas mūrētas kā divstā-
vu celtne no laukakmeņiem, kas piekal-
nē pāriet vienstāvu celtnē. Šis ēkas gals 

Kalna Apteku – Vēveru dzirnavas
apmūrēts baltiem ķieģeļiem, un tam ir 
uzlikts jauns jumts. Dzirnavu galā jumts 
vecs, vietām iebrucis, arī dzirnavu iekār-
tas nav saglabājušās. Kādreiz šeit darbo-
jušies divi dzirnavu akmeņi un putraimu 
iekārta. Pēc 81 gadu vecā Pētera Ziediņa 
stāstītā Kalna Apteku dzirnavas celtas, 
kad viņš bijis vēl mazs, 10 gadīgs zēns. 
Dzirnavas darbojušās līdz 1950. gadam.

Daži iedzīvotāji dzirnavas dēvēja par 
Vēveru dzirnavām. Šāds nosaukums ra-

dies no augstāk pa Gauju esošā Vēveru 
ciemata, kura iedzīvotājiem te bijuši ze-
mes streigabali.

Kad dzirnavas un māja gāja uz pārdoša-
nu, tās iegādājās Vikmanis, līdztekus īpaš-
niekam mainījās arī dzirnavu nosaukums– 
tās kļuva Vikmaņa dzirnavas. Savukārt 
Vikmaņa meita apprecējās ar Mucinieku, 
uz kura vārda tad arī pārgāja īpašumi.

Atmiņas pierakstījis Edgars Ziediņš, 
dzīvo „Gaujas Magonās”, Zosēnu pagastā
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Domstarpības un pārpratumi par suņu 
un kaķu turēšanas noteikumu neievēroša-
nu ir radušies katru gadu. Tāpat kā katru 
gadu, arī šogad novada domē ienākušas 
gan rakstiskas, gan mutiskas iedzīvotāju 
sūdzības. 

Pašvaldības uzdevums, bez suņu un 
kaķu reģistrācijas, žetonu un uzskaites 
karšu nodrošināšanas, ir slēgt līgumus ar 
institūcijām, kas veic bezsaimnieka dzīv-
nieku izķeršanu, izolēšanu un eitanāziju, 
kā arī slēgt līgumus par dzīvnieku pat-
versmes pakalpojumiem. Līdz šim mūsu 
pašvaldība šādus līgumus nav slēgusi. 
Iepazīstoties ar citu pašvaldību pieredzi, 
jākonstatē, ka tas arī nav tik vienkārši. 
Ne klaiņojošu dzīvnieku ķērāju, ne pat-
versmes pakalpojumi nav lēti.  Šogad ar 
Cēsu domi par šādiem pakalpojumiem 
līgumu ir noslēdzis Pārgaujas novads, 
tas viņiem ir maksājis 1800 latus. Šādi 
izdevumi būtu sedzami dzīvnieku turētā-

Par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu 
pārkāpumiem Jaunpiebalgas novadā

jiem. Šinī sakarībā jāatzīmē, ka Jaunpie-
balgas pagasts no dzīvnieku turētājiem 
iekasēja vienreizējo nodevu, kaut gan 
citās pašvaldībās ir apstiprināta ikgadējā 
nodeva. Varbūt jautājumu jārisina šādi. 
Taču vai arī tad būs vēlamais rezultāts? 
Maz ticams, ka klaiņojošais dzīvnieks 
būs vairs tajā vietā, uz kuru izsauks no 
Cēsīm ķērājus.

Mēs nezinām, cik lielu postu mežā iz-
dara klaiņojoši kaķi, taču ienāk sūdzības 
par to, ka suņi tramda un saplosa meža 
dzīvniekus. Iedzīvotāji sūdzas, ka suņi 
uzbrūk un traucē sabiedriskās vietās, 
Piekritīsiet, ka ir diezgan pazemojoši, ja 
nevari pat savās mājās droši  nokļūt. 

Pavisam nopietni jau ir tad, ja suņi sa-
plosa mājlopus (novadā tikai vienā vien 
saimniecībā ir saplosītas 35 aitas, taču 
ir ziņas, ka šādi gadījumi konstatēti arī 
citās zemnieku sētās). Negribas ticēt, ka 
šo suņu saimnieki pat nenojauš par savu 

mīluļu gaitām. 
Mums pašiem jāatbild par tiem, ko 

esam pieradinājuši, un šī atbildības sajū-
ta arī dotu vislielāko rezultātu.

Tāpat ir sūdzības, ka suņi klaiņo pie 
skolas. Šķiet, vasarā tas nenotiek, tātad 
suņus apzināti vai neapzināti uz skolu 
atved bērni. 

Administratīvā komiteja ir paveikusi 
konkrētu darbu, un, ja ir ziņojumi, tad ar 
šiem cilvēkiem tiek  strādāts, izdodas arī 
šīs lietas pozitīvi sakārtot.

Gaidām iedzīvotāju atsaucību.  Lū-
dzu ziņojiet par konkrētiem notikumiem 
mežniecībai, novada domei vai policis-
tam! Profilaktiskus pasākumus vajadzē-
tu organizēt mednieku kolektīviem. 

Noteikumi ir publicēti vietējā avīzē, ar 
tiem var iepazīties arī novada domē.

Gaidām iedzīvotāju sapratni un lielā-
ku atbildības sajūtu, izvēloties veidu, kā 
savā sētā turēt kaķi vai suni.  

Cerot uz sadarbību,  
Jaunpiebalgas novada dome  

Doma par talku dzima jauniešiem 
kādā no sapulcēm. Plastmasas maisiņi, 
činčiki, skārda bundžas un cita cūcība lai 
pazūd no krūmiem un ceļmalām! Visu 
Jaunpiebalgu sakopt nevaram, bet varam 
kaut nedaudz darīt to tīrāku.

Tāpēc š.g. 8. oktobrī devāmies uzveikt 
nekārtību Meža ielā. Spars liels, atkritumu 
daudz, bet tas mums netraucē. Ar smaidu 
sejā, bruņojušies ar cimdiem un atkritumu 
maisiem rokās, metāmies cīņā.

Liels paldies par ideju un aktīvu ie-
saistīšanos jāsaka jauniešiem – Annai 
B., Annai P., Elīzai, Ingai P., Ingai K., 

JIC „Horizonts” domā zaļi
Līnai un Laurim! Iesaistījām arī bērnus, 
kuri aktīvi palīdzēja rosīties, nepalaižot 
garām nevienu papīrīti vai bundžu, tāpēc 
paldies jāsaka arī Kristiānai un Sigitai. 
Bez jums šis solis uz tīrāku vidi nebūtu 
paveikts. 

Daži jaunieši apņēmu-
šies arī uztaisīt atkritumu 
statīvus, lai šī cūcība nav 
jāmētā pa labi, pa kreisi, 
bet tam paredzētā vietā. 
Tādējādi ceram, ka apkār-
tējā vide būs sakoptāka. 

Plānojam arī organizēt 
„zaļās stundas”, kuru lai-
kā varētu sniegt informā-
ciju citiem par šo nelāgo 
paradumu visu piemēslot. 
Galu galā mēs paši dzīvo-
jam šajā vidē. Un tas, cik 
patīkama tā būs, ir atka-

rīgs tikai no mums. 
Aicinām jūs visus veidot mūsu Jaun-

piebalgu, mūsu mājas par sakoptu un pa-
tīkamu vietu!

 Informāciju sagatavoja JIC 
„Horizonts” vadītāja Elīna Poste

Ar šī gada 1. oktobri Zosēnu pagasta 
Pētera pamatskolas telpās darbojas lieto-
tu mantu apmaiņas punkts. Laipni lūgti 
visi, kam mājās ir pašiem nevajadzīgas 
lietas, kas varētu noderēt citiem, kā arī 
tie, kam nepieciešamas dažādas mantas 
( apģērbs, apavi, sporta inventārs, trauki, 
sadzīves tehnika, grāmatas, žurnāli, ro-
taļlietas u.c.).

Punkta darba laiks ir katru darba dienu 
no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pār-
traukums no 12.00 līdz 12.30).

Neskaidros jautājumos lūgums sazinā-
ties ar sociālo darbinieci Valdu Pumpuri, 
tālr. 64129821 vai punkta vadītāju Daigu 
Golubovu, tālr. 28336038.

Sirsnīgi pateicamies visiem tiem, kas 
piedalījās punkta izveidošanā, kā arī 
tiem, kas jau ir ziedojuši mantas, no ku-
rām daļa jau ir atradušas savus jaunos 
īpašniekus.

Ar cerību uz turpmāku sadarbību– 
Zosēnu pagasta sociālā darbiniece

 Valda Pumpure 

Sācis darboties 
apmaiņas PUNKTS 
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Velotūre “Pāri Piebalgas pakalniem” 2009
Sporta klase

           
Absolūtais Nr. Vārds,Uzvārds Dz.g. Komanda Grupa Rezultāts Vieta
vērtējums grupā

26 29 Ojārs Zeimalis 1963 Zosēni V35 1:46:14 11
38 54 Askolds Liedskalniņš 1967 Jaunpiebalga V35 1:52:50 18
61 25 Vilnis Kalvis 1974 Zosēni V35 2:28:30 27
62 33 Andris Grīvāns 1960 Jaunpiebalga V35 2:30:20 28
64 14 Jānis Žagariņš 1964 Jaunpiebalga V35 2:55:06 30

17 Inese Dzene 1968 Jaunpiebalga S35

Sporta klasē pavisam reģistrējās 68 dalībnieki, no kuriem 64 finišēja. 
 

Velotūre “Pāri Piebalgas pakalniem” 2009
Tautas klase

           
Absolūtais Nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Grupa Rezultāts Vieta
vērtējums grupā

12 304 Mairis Markuss 1994 Jaunpiebalga VJ 0:45:55 5
20 294 Raivis Heiselis 1980 Jaunpiebalga V 0:45:55 7
22 293 Sandis Heiselis 1981 Jaunpiebalga V 0:45:55 8
31 308 Viesturs Eglītis 1994 Jaunpiebalga VJ 0:49:55 8
37 350 Pēteris Micāns 1947 Jaunpiebalga V50 0:51:00 2
39 349 Pēteris Micāns 1984 Jaunpiebalga V 0:51:00 13
56 300 Andis Bārdiņš 1967 Jaunpiebalga V35 0:55:40 17
62 325 Henrijs Eglītis 1992 Jaunpiebalga VJ 0:57:30 11
77 342 Aigars Kokins 1977 Jaunpiebalga V 1:00:05 25
79 305 Daira Markusa 1967 Jaunpiebalga S35 1:01:00 3
96 282 Madara Grīvāne 1992 Jaunpiebalga SJ 1:04:45 5
100 209 Arnis Bukšs 1978 Jaunpiebalga V 1:06:00 27
106 224 Kristiāna Skoboļeva 1995 Zosēni SM 1:06:45 3
109 232 Brenda Beķere 1996 Jaunpiebalga SM 1:08:00 5
110 239 Inita Koļesņikova 1974 Jaunpiebalga S35 1:08:25 8
111 211 Sandra Zemiša 1965 Jaunpiebalga S35 1:08:25 9
113 329 Ingvilda Ivanova 1990 Jaunpiebalga S 1:12:00 9
116 278 Kristīne Mihailova 1994 Zosēni SJ 1:12:50 7
117 279 Vladimirs Pušakovs 1994 Zosēni VJ 1:13:10 13
118 337 Dace Ikšele 1967 Jaunpiebalga S35 1:13:35 10
119 336 Ilze Zariņa 1964 Jaunpiebalga S35 1:13:35 11
123 345 Kristaps Razminovičs 1997 Jaunpiebalga VZ 1:16:45 16
125 330 Mareks Varzilovs 1999 Jaunpiebalga VZ 1:22:10 17
129 341 Dace Dūklava Kokina 1976 Jaunpiebalga S 1:28:10 11
132 312 Sabīne Blūma 1998 Jaunpiebalga SM 1:38:10 10

346 Armanda Azace 1998 Jaunpiebalga SM DNF

Tautas klasē pavisam reģistrējās 133, bet finišēja – 132.
Visu sportistu panākumus varat skatīt Jaunpiebalgas novada mājas lapā.



��

Skolas ziņas

Kārtējā (jau astotā pēc kārtas) velotūre 
„Pāri Piebalgas pakalniem” aizripojusi. 
Šogad startēja 201 dalībnieks – 68 sporta 
un 133 tautas klasē. Sporta klasē distan-
ces garums 57,2 km, tautas klasē – 24,8 
km. Laiks bija saulains un pasākumam 
ļoti labvēlīgs. Kā kuram veicies, varat 
ieskatīties rezultātu tabulā (pieejama arī 
mājas lapā: www.jaunpiebalga.lv)!

Paldies sponsoriem, t.sk: „Wenden 
Furniture” (Madara Intenberga, Nor-
munds Brēmers), „Piebalgas alus” (Ināra 
Dūklava, Pēteris Micāns), „AVON” (Ma-
rina Grīnberga), zemnieku saimniecības 
„Lejas Jaunskrāģi” (Maruta un Vilis Lī-
viņi) un „Lejas Līčupi” (Maija un Paulis 
Elsti), veikali „Ķencis” (Armands Kal-
nups) un „Sava puķe” (Līga Jansone), 
apdrošināšanas akciju sabiedrība „Bal-
va” (Lilita Siliņa, Ausma Ceple)! Paldies 
visiem, kuri piedalījās, lai pasākums 
veiksmīgi sāktos un tikpat laimīgi finišē-
tu: tiesnešu brigādei no Rīgas Aleksandra 

Paldies par velotūri!
Trofimova vadī-
bā, tiesnešiem 
Valdim Ganso-
nam un Intim 
Skoboļevam ar 
palīgiem, sekre-
tariātam – Sar-
mītei Vlodarei, 
Guntai Vīksnai, 
Ivetai Bērziņai, 
Ivetai Razmi-
novičai, Jurim 
Pīčam, Zandai 
Liedskalniņai, 
Jolantai un Jānim Glāzeriem, tehniska-
jai palīdzībai – Eduardam Vīķelim un 
Jānim Smilginam, mediķēm Baibai Ka-
lašinskai un Olgai Ivaņinai, policistiem 
Raimondam Kalašinskim un Edgaram 
Leimanim, videooperatoram Valdim Ķē-
niņam, informatoram Indulim Caucim, 
Mārtiņam Smilginam un Intaram Ozo-
lam par skaņas nodrošinājumu, Andrim 

Jaunpiebalgas vidusskolā viens no šī-
brīža aktuālajiem jautājumiem, skolēnu 
individuālo skapīšu iegāde. Par šo tēmu 
tika spriests vecāku padomes sēdē 2009.
gada 7.oktobrī. Tika demonstrēts sekcij-
veida skapis, kas sadalīts vairākos mazā-
kos, slēdzamos skapīšos.

Firma, kas veica šo prezentāciju, pie-
dāvāja šo skapīšu nomu ar mācību gada 
maksu LVL 20,00 par vienu skapīti.

Vecāki šos skapīšus atzina par labiem 
esam, vienīgi radās jautājums par iespē-
ju tos iegādāties, nevis nomāt. Tika no-
skaidrots, ka šādus skapīšus, citā firmā, 
ir iespējams iegādāties par LVL 480,00. 
Vienā sekcijas skapī ir 16 skapīši, līdz ar 

Cien. skolēnu vecāki!
to maksājums par vienu skapīti ir LVL 
30,00.

Ir saprotams, ka iegādāties šādu skapī-
ti ir lētāk nekā katru gadu maksāt LVL 
20,00 par tā nomu. 

Tādēļ katram skolēnam šobrīd ir iz-
sniegts paziņojums vecākiem:

Šobrīd ir iespēja mazliet palīdzēt 
mūsu bērniem, atvieglojot ikdienā līdzi 
nesamo lietu daudzumu un svaru, kā arī 
nodrošināt bērnu personīgo lietu drošu 
uzglabāšanu skolā.

Tiek piedāvāti slēdzami skolēnu in-
dividuālie skapīši. Skapīša izmēri 
A390xP300xDz550mm. Skapīši ir izvie-
toti kopīgā, nedalāmā sekcijā. Tie būs 

izvietoti Jaunpiebalgas vidusskolas ves-
tibilā.

Skapīši ir pieejami par vienreizēju 
maksājumu, kas nodrošina tālāku ska-
pīša izmantošanu neierobežotu laiku 
ar iespēju to „mantot” nākamajiem jūsu 
ģimenes skolēniem. Vienreizējais mak-
sājums par skapīti ir LVL 30,00. Skapīši 
no to iegādes brīža būs Jaunpiebalgas 
vidusskolas īpašums un tiks iegādāti 
caur Jaunpiebalgas vidusskolas ziedoju-
mu fondu.

Tuvāka informācija pie Eduarda Vīķe-
ļa, tel. 29169198

Jaunpiebalgas vidusskolas 
administrācija

Rudens krosā Cēsīs piedalījās no 4. 
klases – Ailena Ķīķere, Kristers Leima-
nis; no 5.a klases – Roberts Brikmanis, 
Aigars Krūmiņš, Renārs Pelšs; no 5. 
b klases – Ieva Bojāre, Sabīne Seržā-
ne, Sintija Šostaka; no 6. klases – Una 
Gaile, Arta Glāzere, Jēkabs Brasavs, 
Kristers Kozlovs; no 7. b klases – Lau-
ra Bojāre, Ilze Grasimoviča, Marģers 

Ozoliņš, Jurģis Pētersons (2. vieta); no 
8. klases Ivo Gailis,  Bogdans Kvecko,  
Andra Pētersone, Kristiāna Skoboļe-
va, Viesturs Eglītis (2. vieta), Madara 
Zēbolde (3. vieta); no 9. a klases Atis 
Grīnbergs; no 9. b klases – Aina Birker-
te; no 10. klases – Edžus Arahovskis, 
Armands Dzenža, Matīss Elksnis; no 11. 
klases –  Aiga Dzenža, Madara Grīvāne, 

Inese Kustova, Lelde Lāce, Daumants 
Lūsa, Salvis Ozoliņš, Mārtiņš Smilgins; 
no 12. klases – Laura Ivanova.   Skolot. 
S. Vlodare.

Paldies skolēniem un skolotājai par 
izturību sevišķi sliktos laika apstākļos!

Arnis Ratiņš 

Treiliņam, Mārim Eihentālam un Inārai 
Reinsonei par sapratni un atļauju sportis-
tiem traukties pa zemnieku saimniecību 
laukiem un pļavām! Paldies Jaunpiebal-
gas novada domei un tās priekšsēdētājam 
Laimim Šāvējam par ieinteresētību un 
iespēju arī finansiāli visai ierobežotajos 
laikos uzturēt šo sportisko tradīciju!

 Egils Johansons
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Vai jūsu datorā visas da-
torprogrammas ir licencē-
tas? Vai jūs uztraucaties par 
savu programmu lietošanas 
likumību? 

Krimināllikuma 148. 
pants par nelicencētu dator-
programmu lietošanu paredz 
pat sodu līdz 100 minimā-
lajām mēneša algām un datortehnikas 
konfiskāciju.

Piedāvāju nodrošināt jūsu datoru at-
vērtē pirmkoda programmatūru, kas ir 

pilnīgi likumīgi un bez-
maksas. Vienīgās izmak-
sas ir saistītas ar prog-
rammatūras uzstādīšanu, 
bet tas ir nesalīdzināmi 
lētāk (vismaz 100 rei-
zes) nekā pirkt komerci-
ālo programmu licences. 
Protams, izšķiroties par 

šo soli, jāņem vērā gan ieguvumi, gan 
zaudējumi– tāpēc katrs gadījums jāana-
lizē individuāli. 

Zvaniet 26353466.

Informācija

Piedāvā Rotvei-
lera-vilka krustoju-
ma sugas kucēnus, 
dzim. š. g. 5. sep-
tembrī. 

Suns vidēja au-
guma, melnā krāsā ar brūnām uzacīm, 
kāju un krūšu iekrāsojumu, īsu spalvu. 
Var turēt dzīvoklī, labs intelekts, būs 
labs draudziņš un īpašuma sargs.

Apskatīt no š. g. 10. oktobra, saņemt 
10. – 15. novembrī.

Tel. 64100391, Dūnijas, Ieviņš,
zvanīt rītos 7:00 – 9:00, 

vakaros 20:00 – 22:00

Trenažieru zāle uzsākusi 
aktīvu darbību

Informējam, ka ar septembri savu 
darbību atsākusi trenažieru zāle.

 To var apmeklēt jebkurš interesents, 
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un 
politiskās pārliecības. Gaidīti ir visi!

Cenas:
• Abonements bez laika ierobežoju-

ma1 – 15, 00 Ls/ mēn.
• Abonements ar laika ierobežoju-

mu* – 10,00 Ls/mēn.
• Vienas stundas apmeklējums– 

1,50 Ls
 1 Mēneša laikā trenažieru zāles pakal-

pojumus izmanto jebkurā dienā un neiero-
bežoti ilgi.

* Mēneša laikā trenažieru zāles pakal-
pojumus izmanto katru nedēļu divas reizes 
un neierobežoti ilgi.

Ko mēs piedāvājam:
 • Juridiskie pakalpojumi
 • Fitnesa pakalpojumi
 • Projektu sagatavošana
Trenažieru zāle uzsākusi aktīvu 

darbību
 

īpašniece   Elīna Poste

Darbu uzsācis jauns uzņēmums
I/K “ĪzĪ”

Telefons: +(371) 29547873
E-pasts:elina.poste@gmail.com

Zemniekiem
Aktuāli oktobrī
Valsts ieņēmumu dienestā jāsniedz:
 Atskaite par darījuma kvīšu iz-

lietojumu – iesniegšanas termiņš 
15.oktobris
 Atskaite par pavadzīmju numu-

ru izlietojumu – iesniegšanas termiņš 
15.oktobris
 PVN mēneša deklarācija un 

maksāšanas termiņš 15.oktobris
 Sociālās apdrošināšanas obli-

gātās iemaksas (pašnodarbinātajiem) 
termiņš 15.oktobris

Joprojām pieņem: 
 Iesniegumus PVTM par 2009.

gadā nokautiem vai eksportētiem liel-
lopiem;
 iesniegumus PVTM par zīdītāj-

govīm;
 iesniegumus atbalstam apdro-

šināšanas polišu iegādes izdevumu 
segšanai.

No 16. oktobra līdz 16. novembrim 
reģionālajās lauksaimniecības pārval-
dēs  pieņems projektus Lauku attīstības 
programmas pasākumam „Lauksaim-
niecības produkcijas pievienotās vēr-
tības radīšana”(pretendents – juridiska 
persona, kas lauksaimniecības uzņēmu-
mā vismaz divus gadus nodarbojas ar 
lauksaimniecības produkcijas pārstrādi. 
Atbalstīs investīcijas lauksaimniecības 
produkcijas pārstrādei, iepakošanai, 
pirmapstrādei, informācijas tehnoloģiju 
iegādei un uzstādīšanai). 

Drīzumā gaidāma projektu pie-
ņemšana LAP pasākumam „Lauku 
saimniecību modernizācija”.

Vairāk informācijas Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā.

Pasākumi
2009. gada 11. novembrī 

Jaunpiebalgā Lāčplēša dienai 
veltīts piemiņas pasākums 
plkst. 19.00 lāpu gājiens

 (no kultūras nama līdz ev. lut. sv. 
Toma baznīcai); 

plkst. 19.30 piemiņas koncerts
 ev. lut. sv. Toma baznīcā

17. novembrī plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas vidusskolas sporta 

zālē
Latvijas Republikas 

proklamēšanas svētku pasākums 
“Mans Latvijas karoga stāsts “.
Koncertuzvedums veltīts Latvijas 

karoga 730 gadu jubilejai
“Gada cilvēks 2009” godināšana

Ieeja bez maksas

Pateicība

2. oktobrī notika ikgadējais Jaunpie-
balgas vidusskolas skolotāju pieredzes 
apmaiņas brauciens. Šoreiz uz Kokne-
si un Skrīveriem, kā arī Lielvārdi. Lai 
arī laiks mūs nelutināja, tomēr ceru, ka 
patīkami mirkļi atmiņā paliks, jo sa-
gādāja arī pozitīvas emocijas. Paldies 
visiem dalībniekiem un sponsoriem! 
Sirsnīgs paldies: z/s „Lejas Jaunskrā-
ģi” (personīgi Marutai Līviņai, Ilzei 
Ontužānei), SIA ‘‘Mārva’’ (personīgi 
Jānim Zvirbulim), z/s „Ķelmēni” (per-
sonīgi Jurim Pavlovičam), A/S ‘‘Ran-
kas piens’’ (personīgi Lailai Spalviņai 
un mūsu absolventam Kristiānam Dū-
tem), SIA ‘‘Piebalgas alus’’ (personīgi 
Vinetai Johansonei). Paldies Vēsmai 
Johansonei un Ilgai Kurzemniecei!

 Uz tikšanos citā reizē! 

Ceļojuma direktors (tā mani nodē-
vēja ekskursijas laikā kolēģi) –

Arnis Ratiņš.

Vetārste Anna Mackeviča gaidīs zvanus 7.,8. un 28., 29. novembrī (29409709)
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Sēru vēsts

Katra puķe vispirms pieder pļavai, kurā piedalās krāsu un smaržu veidošanā. 
Garāmejot izjūtam pļavas smaržu, un tad puķe vairs nepieder tikai pļavai vien. Tā 
arī skolotāja Anna Garā, dzimusi 1923. gada 13. maijā Lubānas klānu malā, kur 
cīruļu treļļi visskanīgākie. Grūtībās rūdīta – brīvajos brīžos smagus vīrieša darbus 
darot, ar labo spītību un uzņēmību beigusi Rīgas pedagoģiskā institūta Fizikas un 
matemātikas fakultāti, kopš 1952. gada līdz 2000. gadam strādāja Jaunpiebalgas 
vidusskolā. Nepiederēja tikai sev, bet godīgi kalpoja savai Jaunpiebalgai, daudza-
jiem skolēniem. 

„Visi gadiņi pagājuši kā viena diena,” teica skolotāja kādā skaistā jubilejas reizē. 
„Esmu audzinājusi 9 klases un izvadījusi tās dzīvē. Mana pirmā audzināmā klase, arī pirmā, kas iestādīja pir-
mos kociņus pie jaunās, vēl neapkoptās skolas, audzināja mani vairāk nekā es viņus. 26. izlaidums – vislielākā 
klase – gudri, izdomas bagāti un vismazāk rūpju sagādāja man.”

Kad zirnekļu tīmeklīšos rasas pilieni un plašums, iestājies klusums skolotājas dvēselē. Ik rītu ejot pie loga, 
jautāsim: ‘‘Vai bērzs parkā vēl turas? Vēl turas. Tikai skolotāja pati mūžības ceļā tika aizvadīta sestdien, 10. 
oktobrī, plkst. 13.00 Rugāju pagasta Reibānu kapsētā.

Atpakaļ Anna savā Dzimtenē, tieši tur vēlējās būt atkal piederīga. Lai izplauktu kādā ziedā. 
Vieglas smiltis vēlēja Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāju kolektīvs, bijušie audzēkņi

Atkal kāda zvaigzne 
krītot izdziest klusi,
Atkal stāvā kalnā
kādi soļi rimst.
Kāda vārdu sauks,
viņš neatsauksies,
Tikai atbalss skanēs, izgaisīs...

Smilšu kalniņā guldīti:
 Rasma Liesma Zvejniece   69 gadu vecumā,
 Reinis Tišanovs 44 gadu vecumā,
 Jānis Arturs Vļodarzs 67 gadu vecumā,
 Jānis Knāķis 78 gadu vecumā,
 Marta Ērgle 82 gadu vecumā; 
 Uldis Miervaldis Rubenis 78 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Jaunpiebalgas novada dome

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi...

Skumju brīdī esam kopā
 ar mūsu klasesbiedreni 

Astru Ābelnieci.

10. klase un audzinātāja

Līdzjūtības

Uz debess mājām aiziet cilvēks mans,
Līdzi paņemot baltu paklāju, 
baltas domas un baltas smilšu 
saujas...

Kad gaisā virmo sniega pārslas un 
sirdī asa sāpe dzeļ, uz Balto kalnu 

jāpavada Marta Ērgle – māte, 
vecmāmiņa, radiniece...

Vispatiesākā līdzjūtība Tev, Laima,
 un Tavai ģimenei!

Skolotāju saime

Skolotāju pieminot
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Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.

Apsveicam!

60

Voldemārs Alkšers 06.11.1949. Emīla Dārziņa iela 8
Gunārs Dzinējs 12.11.1949. Priežu iela 18
Valdis Gansons 26.11.1949. Birzmalas

Kārlis Tučs 28.11.1949. Kalna Baltiņi
Jānis Upmalis 01.11.1949. Lejas Kaņepi

65

Jautrīte Bormane 23.11.1944. Oglītes
Sofija Cīrule 03.11.1944. Kameņi

Egils Andrejs Johansons 22.11.1944. Raiņa iela 18
Biruta Puķīte 26.11.1944. Gaujas iela 52-2

70
Velta Ābele 21.11.1939. Birzmalas

Rasma Ruta Bērziņa 13.11.1939. Lejas Strupiņi
Pēteris Loža 12.11.1939. Jaunmigļi, Zosēnu pag.

75 Velta Kaņepe 02.11.1934. Kalna Strupiņi

80

Gunārs Erdmanis 10.11.1929. Vecgarauši
Gaida Skaidrīte Podiņa 03.11.1929. Tautieši

Laimons Zoss 13.11.1929. Stacijas iela 9D-6
Ilga Rasma Ferstere 12.11.1929. Gaujas iela 2, Zosēnu pag.

97 Elza Bite 15.11.1912. Bites
Apsveicam novembra jubilārus!

Lai tūkstoš krāsās tavas dienas staro,
Lai gadi skaisti tālāk zaro.
Lai spēka daudz, lai viss tev sokas,
Lai negurst sirds un prāts, un rokas!


