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Nr. 12 (142) 2009. gada decembris Jaunpiebalgas novada domes izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

DECEMBRIS - JANVĀRIS

* Aktualitātes novadā
* “Gada cilvēks-2009” nominācijas
* Veselības aprūpe trūcīgajiem
* Par Pēterskolas likteni

Laulībā stājušies
Ivars Līcis un 

Ieva Martinsone

24. decembris – Ziemassvētku vakars
25. decembris – Pirmie Ziemassvētki
26. decembris – Otrie Ziemassvētki
31. decembris – Vecgada diena
1. janvāris – Jaungada diena
17. janvāris – Teņa diena
20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju 
atceres diena
26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās 
atzīšanas diena (de jure)

Nakts paņēma mūsu dziesmas
par rozi un ziemas tumsu
un kļuva klusa un svēta.
 Bij tumsā atvērtas durvis,
 mīlestība un siltums,
 un gaisma no pasaules citas.
	 	 	 (R.Gāle)

Lai klusais Ziemassvētku miers un 
Jaunais – 2010. – gads sniedz visiem mūsu 

novada ļaudīm prieku, veselību un mīlestību!
   

Jaunpiebalgas novada dome 

Lai uzplaukušie ziediņi
Aplaimo smaidā un priekā!
Lai maigā staru lokā
Dzīves ceļi gaiši mirdz!

Dzimuši Ivars Veips,
Lauma Ciekurzne. 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 
bērnu vecākus un vecvecākus!

Dejat, brāļi, zābakiem,
Lai rīb tautu istabiņ’!
Sit, māsiņa, plaukstiņām,
Lai skan tavi gredzentiņ’! 

Apsveicam jauno 
ģimeni!
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REDAKCIJAS SLEJA

Esam jau pieraduši pie maigajām zie-
mām, un bieza sniega sega ar salu būtu jau 
kā pārsteigums. Neparasti silts oktobris un 
novembris pēc vēsas un lietainas vasaras. 
Klimata svārstības sasaucas ar politiska-
jām kaislībām, kuras gan nav atkarīgas no 
Baltijas jūras un Atlantijas okeāna gaisa 
masām, bet no varasvīru augstprātības 
gan. Tomēr par spīti visām sabiedriskajām 
un politiskajām negācijām, masu mediju 
brīdinājumiem un kārtējiem statistikas 
datiem, jau labu laiku esam nodarbināti 
pirmssvētku rūpēs. Gatavošanās svētkiem 
ir brīnišķīga ģimenes kopā pabūšanas rei-
ze, kad mūsu emociju gamma ir tik daudz-
veidīga! 

Gada nogale ir īpaša, jo šajā laikā apdo-
mājam, kas labs noticis aizvadītajās 365 
dienās, ko esam paveikuši paši, ko – citi. 
Jau ceturto reizi mūsu valsts jubilejas pa-
sākumā ar dziļām emocijām vadu goda 
nomināciju piešķiršanas ceremoniju un 
apbrīnoju katru no šiem ļaudīm. Šogad 
cilvēki no visa jaunizveidotā novada bija 
atsūtījuši daudz anketu, kurās stāstījuši 
par pazīstamiem un ne tik pazīstamiem 
novadniekiem, kas ir darījuši daudz laba 
un vērtīga visiem,– kādam tas ir bijis 
viens veiksmīgs un perspektīvs projekts, 
citam – ikdienas darbs. Par šiem ļaudīm 
runā darbi, bieži vien klusi, bet pamatīgi 
padarīti. Tādās reizēs domāju,– cik labi, 
ka neesam zaudējuši spēju priecāties lī-
dzi tiem, kam izdodas, kam veicas. Tātad 
Latvijā viss vēl nav zaudēts, jo sabiedrī-
bas pamatkodols nav samaitājies un kļuvis 
vienaldzīgs. 

Svētki ir nepieciešami, lai mēs varētu iz-
just patiesu prieku un pozitīvi uzlādēties. 
Ziemassvētki ir pārdomu, sapņu, brīnumu 
gaidīšanas un jaunas apņemšanās laiks, 
kad cits citam varam dāvināt mīlestību, 
uzticību, cerību. Lai mums tas izdodas! 
Šis ir piedošanas laiks. 

Aizmirsīsim slikto un ieraudzīsim labo 
ikvienā! Labā taču ir bezgala daudz. Cie-
ņa un mīlestība palīdzēs izkliedēt rūgtuma 
brīžus un aizmirst pārestību un aizvaino-
jumu.

Lai vairāk gaišuma ienāk attiecībās ģi-
menē, darbā un uz ielas! Lai seju biežāk 
rotātu gaišs, neviltots un labestīgs smaids! 
Vēlu jums visiem garīgi baltus un īpašus 
Ziemassvētkus, bet Jaunais gads lai nāk 
ar ticību tam, ko visvairāk vēlamies, ar 
darbiem bagātu ikdienu, labu veselību un 
mīlestības piepildījumu!

Zane Althabere

Jautājam pašvaldībai
1. Kā  vērtē jauno apkures piedāvā-

jumu daudzdzīvokļu mājām?
– Kā  jau zināms, daudzdzīvokļu 

māju iedzīvotājiem SIA “Wenden Fur-
niture” izteica piedāvājumu par lētāku 
siltuma piegādi tuvākajos 3 gados. Tas 
būtu Ls 22,5 par megavatstundu + PVN 
(likumā noteiktais), kā arī +- izmaiņas, 
kādas saistītas ar inflāciju valstī. Viņi 
apņēmās palielināt gan savas katlumā-
jas jaudu, gan ierīkot siltumtrasi 220 m 
garumā līdz pieslēgumam pie esošajiem 
siltumtīkliem. Protams, ka par šādu cenu 
šodien saražot siltumu nav ekonomiski 
iespējams, zemākās cenas, kur nav ne-
pieciešamas investīcijas, Latvijā ir Ls 
27-28 par megavatstundu. Šajā gadījumā 
piedāvātājam ir sava specifika, viņš ražo 
siltumu uzņēmuma apkurei, izmantojot 
atgriezumus, un šajā gadījumā pieļauju, 
ka nevajag papildu darbiniekus, papildu 
iekārtas, lai ekonomiski pamatoti iegūtu 
lētāku siltumu un to piedāvātu arī mums. 
Tomēr jāatzīst, ka šodien, tas ir 1. de-
cembrī, šis piedāvājums ir atsaukts. Pēc 
vētrainajām māju iedzīvotāju sapulcēm, 
pēc iedzīvotāju domstarpībām, savstar-
pējiem apvainojumiem ražotājs šo pie-
dāvājumu atsaucis, kaut gan ir izteicis 
viedokli, ka paliek atvērts sarunām ko-
pīgai sadarbībai.

Vēlreiz daru zināmu visai sabiedrībai 
to, ko jau teicu sanāksmē daudzdzīvokļu 
māju pārvaldniekiem un iedzīvotājiem. 
Tātad – līdz šā gada 1. novembrim 6 
daudzdzīvokļu mājām parāda kopējā 
summa pašvaldībai ir Ls 24 380, no kā 
Ls 21 032  ir 27 dzīvokļu parāds. Katrā 
no mājām ir 4 – 5 šādi dzīvokļi. Kopā pa 
visām šīm 6 mājām ir 106 dzīvokļi. 79 
dzīvokļu parāds ir tikai nepilni Ls 3000, 
bet 27 dzīvokļu parāds no visas kopējās 
parādu summas ir 86,3%. Jāatzīst, ka ie-
priekšējā apkures sezonā, vasarā varbūt 
komunālais dienests nestrādāja pietieko-
ši efektīvi parādu piedzīšanas jautājumā. 
Tagad komunālo jautājumu komiteja 
darbojas aktīvāk, un ir ierosinātas vairā-
kas parādu piedziņas lietas, vairāki pa-
rādnieki ir parakstījuši arī saistībrakstus, 
kādā kārtībā un kādos termiņos parāds 
tiks nokārtots. Ar dažiem parādniekiem 
panāktas kopīgas vienošanās par samak-
su. Ļoti ceru, ka parāds samazināsies,  
tad nebūtu jācieš citiem apzinīgajiem 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri 
vienmēr samaksā, lai vai cik grūts ma-
teriālais stāvoklis. Mēs visi vēlamies 

lētāku siltumu, bet viens ir siltum-
enerģijas cena, otrs – tās patēriņš. Ša-
jās daudzdzīvokļu mājās vidējais sil-
tumenerģijas patēriņš gadā sasniedz 
250 kilovatus uz kvadrātmetru, bet 
normāli mājai atbilstoši normatīviem 
un pēc siltināšanas tiek patērēti ne 
vairāk kā 150 kilovati uz kvadrāt-
metru. Mājas nosiltinot, mēs ieeko-
nomētu apmēram 40% siltumpatēriņa 
jeb attiecīgi 40% naudas par apkuri. 
Jāatzīst, ka 250 kilovati uz kvadrāt-
metru ir vidējais siltumpatēriņš mūsu 
6 daudzdzīvokļu mājām, bet zināms, 
ka Dārza ielā 2 un Dārza ielā 4 ir vēl 
lielāks siltumpatēriņš par vidējo. Šos 
skaitļus var iegūt, ņemot vērā siltuma 
daudzumu, ko gada laikā saražo kat-
lumāja, izdala ar kvadrātmetriem, un 
tie ir kilovati uz kvadrātmetru. Tā ir 
objektīvā realitāte, un katrs dzīvoklis 
ir kādam īpašums. Šajā ekonomiskajā 
situācijā diemžēl es neredzu, ka mūsu 
iedzīvotāji var vienoties kopīgam 
māju siltināšanas projektam.

2. Vai pagasta iedzīvotāji komu-
nālā dienesta grāmatvedei nevar 
ziņot par saviem skaitītāju rādītā-
jiem elektroniskā formā?

– Nevar, jo tad būtu jāiegādājas 
jauna grāmatvedības programma, bet 
uz šo mūsu novada komunālās saim-
niecības apjomu tas nebūs efektīvi. 
Skatīsimies nākamgad, kā šo priekš-
likumu realizēt. Ūdensskaitītāja rādī-
jumi jāpaziņo līdz nākamā mēneša 3. 
datumam pa telefoniem – 64162218, 
28606189, pa e-pastu: v.dandena@
inbox.lv.

3. Veco dzirnavu teritorijā, 
daudzdzīvokļu māju pagalmā vē-
rojami klaiņojoši suņi un kaķi. Ko 
pašvaldība dara šajā sakarā?

– Diemžēl šī jautājuma risināšana 
turpinās tāpat kā līdz šim, likumdo-
šanā nekas nav mainījies, un līdz šā 
gada beigām nekādas izmaiņas neva-
ru solīt. Apelēsim pie katra dzīvnieka 
īpašnieka sirdsapziņas un godaprāta.

4. Kā realizējas, tā saucamo, sti-
pendiātu programma mūsu nova-
dā?

– Projekts ilgs līdz nākamā gada 
novembrim, un mūsu novadā šajā 
programmā iedalītas 30 darba vietas. 
Ne vairāk kā 6 mēnešus vienam cil-
vēkam, bet dažs nevar izturēt pat mē-
nesi. Kopumā no projekta uzsākšanas 
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dienas dažādu iemeslu dēļ ir nomainī-
jušies 10 cilvēki. Ir divi jautājumi, kas 
aktuāli šajā programmā, – vēlme strādāt 
un attieksme pret darba disciplīnu. Ko-
pumā vērtēju – programma mūsu pagas-
tā norisinās labi, darbi notiek, izdarām 
arī daudzas lietas, kam līdz šim pietrūka 
darbaspēka vai finansējuma. Zosēni un 
Jaunpiebalga kļūst sakoptāki. Uztrauc, 
kas notiks, kad uzsnigs sniegs, tāpēc in-
tensīvi plānojam darbus, ko varētu darīt 
ziemā, ne tikai sniegu rakt un trotuārus 
kaisīt...

5. Kas izdevies un kas tomēr ne tik 
labi projektu realizācijā šajā – 2009.– 
gadā?

– Valsts budžeta grozījumos jūnijā 
tika noņemta daļa finansējuma Piebal-
gas pamatskolai, bet par novada veido-
šanas naudu, kas mums ir, mēs izdarām 
daudz vairāk nekā tad, ja mēs būtu to sa-
ņēmuši 2008. gadā, kad celtniecības ma-
teriālu un darba izpildījuma cenas bija 
daudz augstākas. Tātad darbi tika veikti 
lētāk, nekā plānots, un līdz ar to mums 
radās iespēja vairāk kaut ko izdarīt. Par 
novada naudu – Jaunpiebalgas vidus-
skolas jumts un logi, Jaunpiebalgas sā-
kumskolas logi, Piebalgas pamatskolas 
jumts, siltināšana, attīrīšanas iekārtas, 
sporta zāles remonts, ugunsdzēsības 
signalizācija, vēl Ls 130 000 novirzīti 
kā līdzfinansējums kultūras nama re-
konstrukcijas projektā, vēl Pētera pa-
matskolas jumts, logi, Melnbāržu ciema 
ūdens apgāde un kanalizācija, būs vēl 
Zosēnu kluba jeb kultūras nama reno-
vācija. Ar ELFLA finansējumu rekons-

truējam Jaunpiebalgas kultūras namu, 
ierīkots Zosēnu ielu apgaismojums. Par 
ERAF līdzekļiem sakārtoti dabaszinību 
kabineti vidusskolā, diemžēl valsts jau 
otro gadu taisa centralizēto iepirkumu 
mācību līdzekļiem... Patīkama ziņa, ka 
ir piešķirti ERAF līdzekļi vidusskolas 
pieejamības projekta realizācijai.

Ūdenssaimniecības projektā tīklu sa-
daļu esam pabeiguši, dzeramā ūdens 
sadaļa iet uz beigām, torņa renovācija 
ir pabeigta, turpinās iekārtu montāža 
un vairāk nekā 90% esam droši, ka uz 
Ziemassvētkiem būs attīrīts dzeramais 
ūdens. Es nezinu, kas var pārskriet pār 
ceļu, jo viss ir skaidrs, nevajadzētu būt 
nekādu problēmu. Intensīvi turpinās 
darbs pie attīrīšanas iekārtām – beto-
nēšanas un montēšanas darbi. Nākamā 
gada augustā tām varētu sākties regulē-
šanas darbi.

Kultūras nama renovācijā atklājās ar-
vien jauni zemūdens akmeņi, tāpēc mēs 
vienojāmies, ka nav jēgas sasteigt, bet 
strādāt šajā vecajā ēkā prātīgi un secī-
gi, tāpēc prognozēju, ka februāra otrajā 
pusē varētu kultūras nams būt gatavs. 
Tātad visi projekti daudzmaz veiksmīgi 
realizējušies vai turpina realizēties, ko 
nevar teikt par stāvokli valstī. 

Visi šie projekti tiek izstrādāti un veik-
ti ar vienu mērķi – tie būs vajadzīgi ne 
tikai šodien, bet arī pēc 5 un 10 gadiem 
mūsu bērniem un mazbērniem. Diemžēl 
mūsu valsts politika nav bijusi tāda, lai 
plānveidīgi un vienmērīgi attīstītu visus 
reģionus. Ļoti daudzas lietas būs atkarī-
gas no jaunās paaudzes, kas vēlēsies un 

sauks Jaunpiebalgu un Zosēnus par sa-
vām mājām.

Pašreizējā  ekonomiskā situācija ir 
draudīga pašvaldības budžetam un vi-
sām tām lietām, pie kurām mēs jau esam 
pieraduši. Mēs nevaram prognozēt, kāds 
būs budžets nākamajam gadam, jo katru 
dienu kaut kas tiek mainīts – ieņēmumu 
prognozes, dažādi nodokļi, dažādi no-
sacījumi. Prognozēju, ka nebūs sliktāk 
kā 10% mīnusā pret pašreizējo situāciju 
(mēneša izdevumu un ieņēmumu līmeni). 
Jāpiezīmē, ka tieši domāju pašreizējo si-
tuāciju, nevis to, kāda bija gada sākumā. 
Atgādinu, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, 
mums jau tā budžetā ir mīnus 30%. 

6. Kā  vērtē jauno deputātu domi?
Aktīva, atsaucīga, darboties spējīga un 

darboties griboša, lieku lielas cerības.
7. Ko vēlētu novada ļaudīm Ziemas-

svētkos un Jaunajā gadā?
Nākamajā gadā mums var palīdzēt ti-

kai savstarpēja sapratne, izpalīdzība un 
arī katra paša attieksme pret savu māju, 
savu valsti. Apkārt mums ir tik daudz 
labu piemēru, kur cilvēki ir atraduši 
savu risinājumu, savu izeju no bezizejas. 
Gribētos aicināt visus piebaldzēnus uz 
vienotību un vienprātību. Varbūt derētu 
padomāt par piebaldzēnu biedrības dibi-
nāšanu...

Ar Laimi Šāvēju sarunājās 
Zane Althabere

P.S. Atbildes uz jautājumiem par kon-
krētām personām, viņu darba pienāku-
miem, atalgojumu u.c. tiks sniegtas per-
sonīgi. 

      Z. A.

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”. 

2. Apstiprināt Saistošos noteikumus 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu”.

3. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 
Zosēnu pagasta Pētera pamatskolas pre-
ču un materiālo vērtību inventarizācijas 
datus.

4. Atļaut SIA Firma “Liepa - AR” 
veikt zivju produkcijas tirdzniecību 
Jaunpiebalgas novada teritorijā saskaņā 
ar MK noteikumiem “Par izbraukuma 

Jaunpiebalgas novada domes sēdē 
(2009. gada 9. novembris)

tirdzniecību”.
5. Piešķirt jaunu nosaukumu zemes 

vienībām ar kadastra Nr. 4256 008 0045 
un 4256 008 0089, “Elizejas lauki” Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 
LV – 4125.

6. Iekļaut Jaunpiebalgas novada do-
mes pamatlīdzekļu sastāvā būvi – ga-
rāža ar kadastra apzīmējumu 4298 003 
0223 003, kopējā platība 343,3 m3, pa-
matojoties uz VZD kadastra izziņu Nr. 
11-06-42/1072, no 05.11.2009. Piešķirt 
garāžai adresi Gaujas iela 2A, Melnbār-
ži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV – 4125.

7. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
īpašumam “Asari”, Zosēnu pagasts.

8. Apstiprināt zemes ierīcības projek-

tu nekustamam īpašumam „Vecpaupi”, 
Jaunpiebalgas pagasts.

9. Atļaut SIA “Zosena Rīti”, izstrādāt 
projekta dokumentāciju vēja elektro-
stacijas būvniecībai nekustamā īpašumā 
“Rīti”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas 
novads.

10. Jaunpiebalgas novada dome at-
sakās pārņemt savā īpašumā bezman-
tinieka mantu ½ domājamās daļas no 
pamatceltnes “Ceļa Krūzes”, kas atrodas 
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, 
Jaunpiebalgas novadā.
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Mazliet no vēstures

Varam lepoties, ka šajās dienās novad-
nieks Tālavs Jundzis kļuvis par Eiropas 
Zinātņu un mākslas akadēmijas locekli. 
Tā kā Tālava Jundža, Dr. habil.sc.pol., 
Dr.iur., profesora redzeslokā starptautis-
kās drošības jautājumi, tad apsveicam un 
novēlam, lai paveras jaunas iespējas vēl 
pilnīgāk pievērsties gan drošības, gan 
Eiropas tiesību un tiesību vēstures jau-
tājumiem.

Latvieši ir vareni karotāji. Tas lasāms 
Latvijas vēstures grāmatās. Valsts ap-
balvojumus saņēmuši latvieši dažādos 
vēsturiskajos laikposmos. Jaunpiebal-
dzēni viņu vidū. Spītīgi un sīksti latvieši 
bijuši – folkloras un svētvietu sargātāji. 
Arī piebaldzēni. Un arī šodien. Paldies 
novada domes vārdā Tālavam Jundzim 
par nopietnu pievēršanos un atbalstu 
Jaunpiebalgas sv. Toma baznīcas un Brī-
vības pieminekļa atjaunošanas darbu or-
ganizēšanā ne tikai piebaldzēnu vidū un 
Latvijā, bet meklēt un saukt kopā visus 
pasaulē izklīdušos jaunpiebaldzēnus. 

Laimis Šāvējs, Jaunpiebalgas 
novada domes priekšsēdētājs

“Goda cilvēks- 2004”
Sarma Petrovska – Goda cilvēks 

muzikālajā audzināšanā
Maija Pikure – mūža ieguldījums 

izglītībā
Ilgvars Leimanis – mūža ieguldījums 

izglītībā un sportā
Elza Vasile – mūža ieguldījums 

izglītībā
Vilnis Lācgalvs – Goda lauksaim-

nieks
Aija Petrovska – garīgās mūzikas 

dzīves veidotāja
Aldonis Bērziņš – sava aroda meis-

tars
Arturs Teikmanis – mūža ieguldī-

jums muzikālajā audzināšanā
Dzidra Kuzmane – mūža ieguldī-

jums kultūrā

“Goda cilvēks- 2005”
Ausma Cimdiņa – par ieguldījumu 

latviešu literatūrzinātnē un atbalstu 
kultūras aktivitātēm

Guntars Dolmanis – par ieguldījumu 
vides sakārtošanā, ainavas veidošanā un 
lauku tūrisma attīstībā

Astrīda Knāķe – par ieguldījumu 
novadpētniecībā

Olga Lisovska – par ieguldījumu 
Jaunpiebalgas literārajā dokumentēšanā

Antra Radziņa – par ieguldījumu 
lauksaimniecībā

Imants Robežnieks – par latviešu 
tautas mūzikas instrumentu popularizē-
šanu Latvijā un pasaulē

“Gada cilvēks- 2006”
Andrejs Alksnītis – par neatlaidīgu 

darbu lopkopības attīstībā
Elga Balode – par sirdsgudrību 

ilggadējā darbā ar pirmsskolas vecuma 
bērniem

Valentīna Dolmane – par nozīmīgu 
ieguldījumu reģionālās tautskolas attīs-
tībā un iedzīvotāju tālākizglītībā

Maija Ķīķere – par augstu pienāku-
ma apziņu un nesavtīgu darbu lauksaim-
nieciskās dzīves organizēšanā

Juris Pīčs- par uzņēmību un radošu 
attieksmi moderno tehnoloģiju nozarē

Sandra Strēle – par ieguldījumu 
mākslas skolas attīstībā

Laima Upmale – par sākumskolas at-
tīstības veicināšanu un projekta “Bērnu 
rotaļu laukums” realizēšanu

“Gada cilvēks- 2007”
Dzintra Bērziņa – par izciliem panā-

kumiem lauksaimniecībā
Vēsma Johansone – par nozīmīgu 

ieguldījumu pagasta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā

Gunta Leimane – par ieguldījumu 
Piebalgas pamatskolas attīstībā

Ulla Logina – par ilggadēju un rado-
šu pedagoģisko darbību bērnu, jauniešu 
izglītošanā un veiksmīgu starptautisko 
projektu īstenošanu

Pēteris Micāns – par ieguldījumu 
pārtikas nozares un alus darītavas attīs-
tībā un alus ražošanā

Jānis Ozers – par labdarību, kultūras 
un izglītības iestāžu atbalstīšanu

Mudīte Puķīte – par neatsveramu un 
pašaizliedzīgu darbu medicīnā

Māra Vīksna – par lielu un mazu 
jaunpiebaldzēnu māksliniecisko spēju 
kvalitatīvu attīstīšanu un radošu darbību

Jānis Biezais – par izciliem panāku-
miem sportā

Dzintra Klapare – par ilggadēju un 
godprātīgu darbu lauksaimniecībā

10 Jaunpiebalgas 
personības – 2008

1. Emīls Dārziņš 
2. Jānis Dūklavs 
3. Vēsma Johansone
4. Tālavs Jundzis
5. Dzidra Kuzmane 
6. Ulla Logina
7. Kārlis Miesnieks
8. Lāsma Skutāne 
9. Laimis Šāvējs 
10. Otto Vāliņš

Lepojamies

Lai puteņo
Pa aizputinātu ceļu es eju uz mājām,
Jo mani tur gaida tie, kas mani mīl.
Un pietiks man spēka tur aiziet   
                                                kājām,
Kaut puteņo sniegi un ceļš vēl tik tāls.

Uguns, kas kamīnā, sasildīs mani
Un vēl kāda mīļa sirds,
Kas būs mani gaidījusi
Tā no visas, visas sirds.

Te es laimīgs, te man labi,
Jo ir viss, ko vēlējos.
Sajust to, ka gaida tevi,
Citam tas tik izsapņots.

Tavs acu skats man pateic visu
Un roku pieskārieni ar’,
Un ir tik labi, ka tu esi
Ar mani kopā atkal šovakar.

Tev paldies, ka gaidi mani,
Tas tik daudz man nozīmē.
Ar tevi kopā ir tik labi,
Lai sniegs aiz loga puteņo!
   JĀNIS
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Gada cilvēks
Kā sevi tu izdziedāsi no tās vietas, ko 

par bērnību sauc?
Ne vairāk – tik, cik Tev pašai ir mīles-

tības, spēka. Un tas ir daudz. 
Un ikreiz, kad sapņi iznāk zvaig-

žņu gaismā, es domāju – satikt cilvēku 
sapņus, dziedēt tos. Lai rītiem ir ceriņu 
smarža un ābeles līkst ziedos un rude-
nī – ražā. Es ticu, ka cilvēkam ir viens 
mūžs, bet esmu laimīga, ka pēc manis 
meklē un taujā. Kādās mājās varbūt mi-
nūtes dzīvībai vērtību svin. Mirklis sit kā 
vējš, kā krusas grauds. Iesienu aukliņā 
stiprus mezglus un iebāžu kabatā. Vētra 
pārvēršas vieglā vēja pūsmiņā un tikai 
tad, kad viens mezgls atraisīts, būs atkal 
nākamais stāsts par labestību, pacietību, 
svētību. Kā pateicība Tev puķes iznāk 
visos ceļos, tie vairs ceļi nav, bet ziedu 
upes. Dvēselē tās saplaukt var. Un Piena 
ceļš pie debesīm vien ziedu atblāzma vai 
atspīdums. 

“Gada cilvēks 2009” nominācijā par 
mūža ieguldījumu medicīnā saņēma 
ILGA BOBROVA.

• • •
Kamēr tev nekas nesāp, kamēr esi 

pie puslīdz labas veselības, par ārstēša-
nos nav jādomā. Bet, vaimandieniņ, ja 
nākas sasirgt! Tad ir jāsauc dakterīte, 
jādzer zāles. Ārsta priekšraksti ne vien-
mēr mums patīkami. Zāles, protams, ir 
rūgtas, bet bez ārsta un zālēm nevar. Bez 
Viņas nevar. Viņa – taisni tāda, kāda 
Viņa ir, mums ir nepieciešama. Mums, 
mūsu Jaunpiebalgai, mūsu cilvēkiem, 
mūsu laikam. 

Un nekas netiek darīts pa vējam. Un 
katram Laikam savas sajūtas. Aveņu Lai-
ka saldums augustā, pīlādžu rūgtums– 
rudenī. Vai esmu priecīga vai bēdīga, rīt 
zināšu. Vai parīt. Vai pēc tam. Bij’ diena 
gara, grūta... Vien tā lielā laime no mazi-
ņām krājas. Te kopā ar Ilmāru bērnu un 
mazbērnu smiekli, te asaras, te ravēju ro-
zes un azaidu raugu. Dārzā ābeles turas. 
Nu kārta no jauna ko iestādīt. Un debesis 
divtik augstu. No lietus dziesmas man 
meldija tiek, no putna dziesmas – spal-
va. Un cilvēku uzticība– pasaules lielā-
kā balva. 

Par neatsveramu un pašaizliedzīgu 
darbu medicīnā “Gada cilvēks 2009” - 
ārste INGRĪDA BRANTE. 

• • •
Ikkatram savos dzīves ceļa ratos patīk 

allaž tā sēdēt, ka var, cik vien iespējams, 

skatīties tālumā uz priekšu. Un domas 
klaiņo, meklējot savu pareizo vietu. 
Un brauciens ir traks. Tā ir izlaušanās 
un izraušanās no tā, kas jau ir. Pagrie-
zieni. Kūp ceļš. Liels nemiers piejaukts 
klāt mātes un tēva dzīvei. Liels nemiers 
piejaukts ceļa vējam klāt. Dzīve kā ka-
ruselis– starp melno un balto. Bet stūrei 
viens likums – savaldīt, stūrei viens li-
kums – griezt! Un cik labi būtu, ja va-
rētu bez bremzēšanas braukt! Uzvara. 
Būs atkal autiņš jāizārda. Tad no jauna 
viss kopā jāsaliek. Jums pašiem šķiet,- 
ir laime tā un prieks. Un, tikai līkločus 
mezdama, mašīna atkal no jauna kauks... 
Puikas, šis ceļš ir labi sācies! Ne velti 
Jaunpiebalga par „Gada cilvēkiem” Jūs 
sauks! Un kā dziesmā dzied: „Tu esi vēl 
jauns, tev viss vēl priekšā!”   

Par izciliem panākumiem sportā – ral-
lijsprintā – “Gada cilvēks 2009” nomi-
nācija brāļiem – 

NAURIM un ATIM BRUŅINIE-
KIEM.

• • •
Nolaužu krietnu gabalu no patiesības. 

Mēs nepadodamies. Laiks – zelta meklē-
tājs. Viņš sijā smiltis, un mēs tam sietam 
izbirstam cauri vai aizķeramies kā mazs 
smilšu graudiņš lielā pasaulē. 

Veiksmīga augļu un dārzeņu audzēša-
na, sekmīga iekļaušanās Latvijas tirgū un 
veselīgas pārtikas popularizēšana. Tādi 
ir “Lejas Augstāru” saimnieku Sarmītes 
un Viļņa Brūveru darbi.   

Viena pagale nedeg. Tai vajag otras. 
Kas paliek pāri?– Vai tikai pelni? Nē, arī 
siltums. 

Aiziet gājputni. Sakliedzas. Zvaigznes 
vēro, bet mūs neievēro. Sijā lietus. Tur 
zemie mākoņi sēro. Uzspīd saule pār spī-
tīgiem zāles ceriem, piemiedz acis. Tad 
vasara trako un vējš ballē pa straumei. 
Skaties – lauki un dārzs, tad sirdi atvel-
dzēt es eju – tavu ūdeņu un tavu vēju. Eju 
klausīties, kā briestot dzeltē lauks, ābe-
lēs dārzā āboli aug. Pupa augšup stīdz, 
bet līdzās, tai zemē nometies, dus ķirbis 
vēderains. Neprātodami, kas ļauns, kas 
labs, zirņi pākstīs, grozīdamies, čab... 
Fantastiskais augt un izaugtprieks– Jūsu 
darbam stipru laipu liek. 

“Gada cilvēks 2009” nominācija par 
ieguldījumu lauksaimniecībā SARMĪ-
TEI un VILNIM BRŪVERIEM.

• • •

Neesmu ar mieru visādi. Dzīvoju savā 
brīnumā un tajā noturos. Aizvien vēl 
trūkst laika. Sapnī brienu pa dzimtās 
Kurzemes pļavām... Bet nostāties savā 
vietā dzīve labo iespēju dod. Augstumā 
pacelšanās – kopsavilkumu meklējot. 

Ne dienu, ne stundu nav nācies nožē-
lot, ka mīlestība un rūpes atdotas skolai,  
ģeogrāfijai un latviešu valodai, allaž zie-
došajam dārzam un mājai, meitai Dacei 
un, protams, visiem trim jaukajiem maz-
dēliem...   

Es domāju, ka dvēsele ir nepiesieta.
Es domāju par lielām lietām.
Par lieliem ceļiem, lieliem notiku-

miem... Un mēs zinām, ka pasaules 
ģeogrāfijas karti Viņa vienkārši redz 
pat aizvērtām acīm, bet bijušie skolēni 
vēl tagad atceras skolotājas vārdus kādā 
ģeogrāfijas stundā: “Kur nu cilvēkam 
būs diezgan! Lai skatās un griežas, kurp 
grib, – puspasaule viņa priekšā!” 

“Gada cilvēks 2009” nominācija 
par mūža devumu izglītībā skolotājai          
RITAI KAUPIŅAI.

• • •
Sensenos laikos... Tā sākas daudzas 

pasakas. Šai dažādajai krāsu pasaulei, 
kurai galvenā šodien ir cerību pilnā rīta 
blāzma, bija sākums pirms 13 gadiem. 
Viss bija jāsāk no nulles. Un nu zem-
nieku saimniecības “Lejas Jaunskrāģi” 
saimnieki Maruta un Vilis Līviņi nemitī-
gi strādā pie uzņēmuma attīstības, ir sko-
las un pagasta pasākumu bieži atbalstītā-
ji. Jūsu darbs novērtēts. 

Kas tad ir vārdi, tie uzzib un nobirst kā 
rasa! Tomēr prieku dod. Prieku dod pa-
darītais un pasaulē redzētais. Un redzēts 
ir patiesi daudz – gan saulriets tuksnesī 
un Lielais kanjons Amerikā, gan pārva-
rēta krāčaina upe un Kazahstānas trakie 
ceļi... Tā kā piedzīvojumu meklētāji... 

Tad atkal atpakaļ savā Piebalgā. Gan 
jau arī jums (tāpat kā daudziem)  “nekur 
nav tik labi kā mājās”, – un darbos ie-
rakties līdz kaklam, palaikam nesot kādu 
prieka dzirksti līdzcilvēkiem.  

Kā toreiz viss sākās... un nu jau dau-
dzo palīgu rokās viss iet savu stabilu gai-
tu. Vienmēr no jauna kaut kas jāizveido 
un jāizdomā...Tad vēlam turēties un būt 
arvien zirgā! 

Par veiksmīgu uzņēmējdarbību “Gada 
cilvēki 2009” ir ģimene – MARUTA un 
VILIS LĪVIŅI.

• • •
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“Latvija ir mana zeme, un es patiesi 
domāju, ka tā ir viena no skaistākajām 
un harmoniskākajām vietām uz šīs pa-
saules,” viņš allaž apgalvo. Latvietim 
patīk vērot, domāt, analizēt un meklēt 
līdzsvaru. Līdzsvara meklēšanu jau no-
saka pati daba ar četriem gadalaikiem, 
kas šūpo mūs kā šūpolēs caur rudeni un 
ziemu un caur pavasari uz vasaru. Ir kaut 
kas lielāks par manu pasauli: Tas ir Mek-
lētāja gars. Tas ir Atradēja gars. Daba 
veido un ārda formas, kas tāpat kā ceļa 
zīmes caur pārmaiņām ved uz stabilitāti. 
Upēm nav krustojuma. Tāpat ir cilvēki, 
kas nemierā ar sevi, meklē arvien jaunus 
ceļus, jaunus apvāršņus. Un atrod. Atkal 
jauni darbi, idejas, tēmas un projekti. Un 
pirtiņa sestdienas vakarā dod garu mie-
sai un dvēselei. Un kad dzirdam: “Šogad 
pēdējo gadu...”, klusi spļaujam pār ple-
cu,– lai nepiepildās un nekādi vēji neļauj 
tikt vaļā no tiem daudzajiem darbiem, 
kas ir un būs!

Par radošu pedagoģisko darbību bēr-
nu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu 
projektu īstenošanu Nominācija „Gada 
cilvēks 2009” skolotājam ARNIM     
RATIŅAM. 

• • •

Brīnums nāca pamazām. Mierīgi, bet 
stabili. Iegūstot – parasti daudz jāzaudē. 
Ilzes un Roberta Ruķu savulaik atras-
tais ir patiess ieguvums. Un ja Roberts 
ar sava talanta spēku pārliecinoši parā-
dīja, ka viņa Zosēni atrodas neba kādā 
Latvijas malā, bet pašā viducī, ka ap 
Zosēniem griežas gan Vidzeme, gan pat 
visa latviešu zeme, it sevišķi Jāņos, tad 
Ilze savukārt ar Piebalgas mākslas darbu 
krātuves atjaunošanu un vadīšanu Zosē-
nus padarījusi par brīnumainas pasaules 
un, tas ir, – kultūras un mākslas pasaules 
centru. Tas prasīja daudz enerģijas un 
neizsīkstošu gribasspēku. 

Vakar laistīju puķes uz palodzes un 
domāju... Gleznas dzīvo jaunu dzīvi. Tu 
arī. Uz rāmju malām neredz nekādas pē-
das, bet katrs otas vēziens ir savā vietā. 
Fantāzija sajaucas ar ikdienu, un dzīve 
piepildās ar laiku, ar brīnumu, ar pašas 
apņēmību un spēku, ar šaubām un ne-
mieru.

Logā austošā rīta blāzma dod atbildi 
gan par piemītošo sievišķību, gan par to, 
ka pasaule pēc pirmā pērkongrāviena pa-
devīga atraisās un atkal no jauna zied...

“Gada cilvēks 2009” nominācija par 
kultūras vērtību apzināšanu un populari-
zēšanu piešķirta ILZEI RUĶEI.

• • •

Krāsu pasaulē mēs izdzīvojam pelēkza-
ļo trauslumu pavasarī, pilnbrieda zaļo 
vasarā līdz visu iespējamo krāsu eksplo-
zijai rudenī, uz ziemas balto apskaidrību. 
Ir tādas dienas, kad saule apvelk sarka-
nu maliņu. Gaisma padzeras rasā. Es 
apveļu akmeni, zem tā guļ varavīksne. 
Atmostas septiņas krāsas. Zīmes un krā-
sas pastāv gan neatkarīgi no mums – kā 
debesis, zeme, zvaigznes, mēness, koki, 
gan gadsimtiem ilgi cilvēku veidotas un 
par pašsaprotamām pieņemtas – kā māja, 
ceļš, tilts, maize. Viena tāda zīmju sistē-
ma ir latviskais ornaments, kura pamatā 
ir visvienkāršākās rakstu zīmes, tomēr šo 
valodu atšifrēt nav lemts katram. Ir jābūt 
atslēgai, lai to saprastu, un Viņai tā ir. 
Ilzes austajās segās un paklājos, glezno-
tajās ainavās un klusajā dabā krāsas un 
zīmes radītas kādam notikumam, kaut kā 
izcelšanai vai iezīmēšanai, arī pārsteigu-
šas pašu audēju... „Raksti, raksti! Ieaud 
šai laikā baltas stīgas sudrabā!” 

Nomināciju “Gada cilvēks 2009” par 
tautas mākslas tradīciju saglabāšanu sa-
ņēma ILZE ŠEINFIŠA.

 Jaunā gada dienā vajag labi paēst, 
tad visu gadu būs daudz, ko ēst.
 Jaunā gada pirmajā dienā jāstrādā, 

tad visu gadu būs čakls; nedrīkst ilgi gu-
lēt, lai visu gadu nebūtu jāguļ.
 Jaunā gadā trīs reizes jākāpj turpu 

un atpakaļ pār mājas slieksni, tad tajā 
mājā nebūs ugunsgrēka.
 Zvaigznes dienas vakarā jāiet ābe-

les purināt; no kuras puses suņi rej, no 
tās puses nāks precinieki.
 Ja Triju kungu dienā saule spīd visu 

dienu, tad tajā gadā kara nebūs.
 Meitas, lai uzzinātu, kuru pirmo 

precēs, Jaungada naktī nostājās riņķī, 
katra nober sev priekšā sauju graudu un 
ielaiž gaili vidū. No kuriem graudiem 
gailis pirmo knābienu taisa, tā meita pir-
mā izies pie vīra.
 Jaungada naktī jāiesauc suns un 

jātur vienā rokā baltmaize, otrā - gaļa; 
kuru suns paņems pirmo, tas nākamajā 
gadā labi izdosies.
 Ja Zvaigznes dienas priekšvakarā 

debesis nozvaigžņojušās, tad nākamajā 
gadā padosies lopiņi, piemēram, aitas.

Tautas ticējumi

 Bašķu vakarā jāvāra govs gaļa ar 
kāpostiem, tad govis paliek ļoti treknas 
un dod daudz piena.
 Jaungada vakarā jāsaķer pa tum-

su kāda malkas pagale. Ja pagale ir 
maza– vīrs būs nabags, ja liela – tad 
bagāts, ja zaraina – vīrs būs dusmīgs, ja 
ieplīsusi –  tad šķirsies no vīra.
 Ar Zvaigznes dienā svētīto ūdeni 

jāmazgā visādas vainas, – kā cilvēku, 
tā lopu,– lai ātri dzīst.
 Ja Zvaigznes dienas naktī re-

dzams daudz zvaigžņu, tad nākamajā 
vasarā būs daudz ogu.

Mācītājs Uldis 
Jumejs no draudzes 

atvadoties...

 No visas sirds pateicos Jaunpie-
balgas Sv. Toma draudzei, visiem 
Jaunpiebalgas pagasta ļaudīm un va-
dītājiem par vairāk nekā 10 gadu ilgo 
sadarbību. Ar jūsu atbalstu ir notikusi 
un vēl notiks draudzes augšana un baz-
nīcas atjaunošana. Paldies visiem laba-
jiem ļaudīm, kuri palīdzēja mācītājam 
atrast naktsmājas.

 Visiem no sirds novēlu svētīgus, 
miera un mīlestības pilnus Ziemas-
svētkus un Jauno gadu!

 Kristus “Katru gad’ no jauna” nāk 
pie mums katrā mājā, arī pie jums, 
Jaunpiebalgas ļaudīm, klaudzina un 
sauc – “Es dzīvoju, un arī jums būs 
dzīvot!”.

Priecīgus Ziemassvētkus!  
Jūsu mācītājs Uldis Jumejs
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Noslēdzies konkurss 
“Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” 

Konkursa mērķis ir izcelt labas un Bal-
tijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības 
prakses piemērus, veicināt zināšanu un 
informācijas apriti starp Baltijas jūras 
reģiona valstīm, kā arī sniegt pozitīvus, 
iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos 
piemērus, lai veicinātu iespējami plašu 
ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses iz-
platību.

Par konkursa “Gada lauksaimnieks Bal-
tijas jūras reģionā” Latvijas uzvarētāju 
šogad tika atzīta Guntara Dolmaņa z/s 
“Lielkrūzes”, kas atrodas Jaunpiebalgas 
novadā. Strādājot daudznozaru saimniecī-
bā jau vairāk nekā 20 gadus, saimnieks ir 
veicinājis ne vien savas saimniecības attīs-
tību, bet arī realizējis dažādus vides izglī-
tības projektus, tādējādi sekmīgi nododot 
savas zināšanas tālāk.

Uģis Rotbergs, Pasaules Dabas fonda 
direktors, uzsvēra, ka tieši Baltijas jūra 
ir viena no visvairāk apdraudētām jūrām 
pasaulē. Viņš teica: “Aizaugšana ar ūdens-
zālēm ir visnozīmīgākā problēma sadarbī-
bā ar visām valstīm, kas apskalo Baltijas 
jūru. Tātad – arī Latvija piedalās pirmo 
reizi akcijā, kurā meklē cilvēkus, kuri ne 
tikai aizsargā dabu, bet saimniekošanas 
metodes ir īpašas – nelieto minerālmēs-
lus. Meklējam kopā ar Lauku konsultāciju 
centru saimniekus, kas pēc iespējas mazāk 
nodara zaudējumus ūdenssaimniecībai. 
Žūrija apbrauca saimniecības pie iespēja-
miem pretendentiem. Varu runāt daudz, 
bet Dolmaņa kungs ar ģimeni ir izdarījis 
ļoti daudz un izpelnījās žūrijas vērtējumu. 
Visvairāk plusiņu daudznozaru saimniecī-
bai – saimniekošana ar meža dzīvniekiem, 
ūdeņiem. Tiek saimniekots, lai būtu tīra 
vide arī nākamajām paaudzēm. Pozitīvi, 
ka nav noslēgta vide, bet iesaistās sabied-
riskā darbībā, veicina pieredzes apmaiņu  

bioloģiskā lauksaimniekošanā.”  “Latvijā 
ir daudz saimniecību, kas vēlētos strādāt 
ar gudrām un videi draudzīgām metodēm, 
bet bieži, lai to iesāktu, ir nepieciešams 
redzēt šo saimniekošanu praksē,” norāda 
konkursa laureāts Guntars Dolmanis.

““Lielkrūzes” ir īpaša saimniecība  ar 
spēju, savstarpēji sabalansējot, izmantot 
meža, zemes un ūdens resursus. Tā, pie-
mēram, saimniecībā ir apskatāma kaskā-
des dīķu sistēma, kuras rezultātā uzkrātās 
dūņas tiek izmantotas zemes auglības uz-
labošanai. Tāpat jāpiemin, ka saimnieks ir 
viens no retajiem Latvijā, kas saviem spē-
kiem atjaunojis iepriekš taisnotās Gaujas 
upes posmu, atjaunojot tās dabisko tecē-
jumu un tādējādi uzlabojot zivju ziemoša-
nas apstākļus, un palielinot to populāciju. 
Saimnieks prasmīgi ievēro arī augu maiņu, 
kurā iekļauj arī tauriņziežus, kas nodrošina 
pēcaugus ar bioloģiski fiksētu slāpekli un 
līdz ar to samazina arī kultūraugu audzē-
šanas pašizmaksu,” pie šāda secinājuma 
nonāca vairāki runātāji, vērtējot saimnieka 
Guntara Dolmaņa ieguldījumu. Kāds no 
runātājiem teica: “Visu summējot, jāpie-
bilst, ka “Lielkrūzes” izvirzītas startēt uz 
Baltijas reģionu.” 

Saimniekus sveikt bija ieradušies no 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra, kā arī novada domes. Klāt piedalī-
jās arī laikraksta “Druva” un novada izde-
vuma “Avīze Piebaldzēniem” pārstāvji.

Konkursa galvenā balva somiem
Starptautiska žūrija, kas vērtēja kandi-

dātus no astoņām Baltijas jūras reģiona 
valstīm, par konkursa uzvarētājiem atzina 
Somijas zemniekus Katarīnu Vapolu un 
Jirki Ankelo. Kā atzinību saimnieki sa-

ņēma titulu “Gada lauksaimnieks Baltijas 
jūras reģionā” un naudas balvu 10 000 eiro 
apmērā no Swedbank. Žūrija izraudzījās 
tieši šo saimniecību, jo tā sniegusi „būtis-
ku ieguldījumu vides aizsardzībā, prakti-
zējot vairākas inovatīvas metodes barības 
vielu noplūdes samazināšanā”.

Somijas zemnieki izpelnījās žūrijas atzi-
nību arī tādēļ, ka daudzas no saimniecībā 
praktizētajām metodēm var tikt salīdzino-
ši vienkārši ieviestas arī citās saimniecībās 
apkārt Baltijas jūrai. 

Starptautiska žūrija paziņoja reģionā-
lo uzvarētāju 26. novembrī konferences 
“Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas 
jūrai” laikā, kad Rīgā dalījās pieredzē arī 
pārējo valstu finālisti.

Atkāpe
Neskatoties uz to, ka galvenā balva so-

miem, sirsnīgi sveicam par iegūto novēr-
tējumu! Dolmaņu ģimene aizvien ko jaunu 
izdomās, uzsāks, īstenos. Zaļi dzīvos, pa 
īstam zaļi. Un septiņas reizes nomērīs, tad 
darīs.  Un Guntars stingri pieprasa no vi-
sas ģimenes pakļaušanos. Stingrs no viena 
gala līdz otram. Varbūt nav ērti, ka veļa jā-
ved mazgāt uz Cēsīm, bet pelēkos ūdeņus 
aizliegts novadīt augsnē. Un saimnieces 
Valentīnas dārzā nav rožu, jo arī tām vaja-
dzētu kaut ko no ķīmijas uzpurināt. Un nav 
vērts skaidrot, cik skaistas tās būtu mājas 
galā visdažādākās krāsās. Esmu pārliecinā-
ta, – konkursa noslēgums ir atkal kā jauna 
sākums “Lielkrūžu” saimniecībā. Ir taču 
lepnums, ka veikums labs. Tā arī vēlu,– lai 
paveiktais ir atkal jauna apņemšanās, ar 
cerību, ka nākotne nesīs ko jaunu, ko labu. 
Kādam jaunam zaļam darbam.

V. Johansone
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Ejot cauri gadiem
Tā saucās valsts svētku pasākums 

Zosēnu kultūras namā. 18.novembrī 
mūsu goda zālē tika izvietota ekspozī-
cija par Zosēnu pagasta vēsturi.  Tagad 
Goda cilvēku rindas papildina  Zosēnu 
pagasta priekšsēdētāju saraksts, kuri 
strādājuši no Zosēnu ciema dibināša-
nas 1945.gadā līdz novada izveidoša-
nai 2009.gada janvārī. Zosēnu pagasta 
63 gadu pastāvēšanas laikā strādājuši 
trīspadsmit priekšsēdētāji. Visilgāk 
par pašvaldības vadītājiem strādājuši: 
Aina Lauka – 23 gadi, Roberts Ruķis– 
11,5 gadi, Anna Bāliņa – 10 gadi. 

Pasākumā piedalījās bijušās pašval-
dības vadītājas Annas Rupaines meita 
Rigonda Slaidiņa, bijušie pašvaldības 
vadītāji Ernests Štēbelis un Aina Lau-
ka, kā arī aizsaulē aizgājušā padomes 
priekšsēdētāja Roberta Ruķa dzīves-
biedre Ilze Ruķe. Viņi dalījās atmiņās 
un pastāstīja par to laiku, kad viņi vai 
viņiem tuvi cilvēki bija pašvaldības 
vadītāji. Atmiņu stāstījums izvērtās 
ļoti emocionāls. Emocijas papildināja 
video filmiņa par Zosēniem un  paš-
darbnieku – dramatiskā kolektīva un 
dāmu deju grupas – priekšnesums, 
kurš tika veidots kā mežābeles stāsts. 

1945.gada aprīlī Jaunpiebalgas pa-
gastā dibināja ciemus. Viens no tiem 
bija Zosēnu ciems.

“Pirmā diena, kas ausa bez sloga,
Agri cēlušies, gājām mēs iedēstīt 
Jaunu ābeli dārzā pie loga.”
1955.gadā uzplaukst kultūras dzī-

ve– darbojas dramatiskais kolektīvs, 
ciema koris. Un tā ābele iesakņojas. 
Sārtbaltās ziedu pilnās zaru pīnes sa-
saista un ievij sevī visu tuvumā esošo. 
Ābele redz un uztver visu un sniedz 

mierinājumu. 1961. ga-
dā Cēsu rajona strād-
nieku un kolhoznieku 
svētkos ar deju un kora 
priekšnesumiem pieda-
lās kolhoza „Gaujaslīči” 
pašdarbnieki. Veidojas 
jaunas tradīcijas – Bēr-
nības svētki, svinīga 
jauniesaucamo pavadī-
šana armijā, tiek atklāta 
autobusu satiksme Cē-
sis – Zosēni. 1968.gada 1.novembrī 
notiek pirmais sarīkojums jaunajā 
klubā. 1971.gadu sagaida 751 ciema 
iedzīvotājs. Šī gada augustā Tulejas 
līcī zaļumballi “Atvadas no vasaras” 
apmeklē 250 cilvēki. Attīstās tradī-
cijas – svinīga dzimšanas apliecības 
izsniegšana, Pilngadības svētki, jauno 
ģimeņu vakari, stipro ģimeņu vakari, 
pensionāru vakari.

Ābele zied un dod augļus. Skaistie 
un smaržīgie āboli stiprina, jau tos 
vērojot vien. Cienīdami ābeli, jūtam 
vajadzību darīt ko labu. Tradīcijas at-
tīstās – izrāde “Baņuta” Skrāģukrogā, 
Līgo svētki un prezidentes Vairas Vī-
ķes-Freibergas viesošanās Zosēnos.
“Mana mežābele,
es metu ugunskurā tavas nodzeltēju-
šās lapas
un domīgs raugos, kā lēni tās sadeg...
Tikai mans prieks,
kuru reiz pārdzīvoju, tevī lūkodamies,
nekad negaisīs, kā izgaist pat labākā 
diena,
kā izgaist šīs vieglās dūmu strūklas,
kas ceļas no tavām degošajām la-
pām.” (Pāvils Vīlips) 

Laiks iet neapturami uz priekšu. Zo-

sēnu pagasts jau veselu gadu raksta 
savas vēstures lappusi jaunajā Jaun-
piebalgas novadā. Zosēnu pašvaldī-
bas vēstures aculieciniece mežābele ir 
augusi, ziedējusi, nesusi pilnus zarus 
augļu, bet šo 63 gadus veco mežābeli, 
kurai zari jau apsūbējuši, vairs nepār-
stādīt. Dzīvojot jaunajā novadā, stādī-
sim citu ābeli! Ābele, pati tiekdamās 
pēc saules, to dāvā arī cilvēkiem, mī-
lēdama zemi, arī mūs aicina to mīles-
tībā kopt.

Ļoti iepriecinoši bija zosēniešu pēc 
koncerta teiktie vārdi:

– pasākums bija ļoti interesants un 
sirsnīgs;

– kaut arī nākamgad 18.novembra 
svētkus varētu svinēt šeit – Zosēnos;

– malači, pašdarbnieki, kur jūs, dā-
mas, (dejotājas) tādus tērpus un cepu-
res iegādājāties?!

Paldies pašdarbības kolektīvu va-
dītājiem Tālivaldim un Dacei Narvi-
ļiem, Ilzei Cīrulei, paldies visiem zo-
sēniešiem, kas apmeklēja pasākumu 
vai domās bija kopā ar mums!

Zinaida Šoldre,
 Zosēnu pagasta 

pārvaldes sekretāre
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Lasītprieks nav zudis!
Tā kā šajā mācību gadā Jaunpiebal-

gas sākumskolā skolēnu lasītprasmei 
tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, tad 
ļoti priecājamies par skolotāju un bērnu 
atsaucību bibliotēkas piedāvātajos pa-
sākumos. Viens no tiem ir darbošanās 
“Bērnu žūrijā 2009”. Visaktīvākās ir 
2.un 3.klase. Liels paldies klašu audzinā-
tājām Daigai un Rutai! Traucēklis čakli 
iesaistīties žūrijas darbā arī pārējām kla-
sītēm ir vienīgi nepietiekamais grāmatu 
eksemplāru skaits, jo šogad mazā Valsts 
Kultūrkapitāla finansējuma dēļ lielākā 
daļa no “Bērnu žūrijas” kolekcijā iekļau-
tajām grāmatām bija jāpērk par biblio-
tēkas budžeta naudu un tāpēc ir vienā 
eksemplārā. 

Oktobrī Jaunpiebalgas sākumskolas 
abu 1.klašu audzēkņi bija atnākuši un 
iepazinās ar bibliotēku, tās darbiniekiem 
un noteikumiem. Bērni uzzināja par inte-
resantākajām grāmatām un saņēma atbil-
des uz jautājumiem, kas viņus interesēja. 
Daudzi pirmklasnieki bibliotēku apmek-
lēja pirmo reizi un kļuva par tās lasītā-
jiem. 1.a klase pateicībā par interesanto 
stāstījumu nodziedāja jauku dziesmiņu, 
bet 1.b klases skolēni uzdāvināja zīmē-
jumus, kuros attēloti mīļāko grāmatiņu 
varoņi.

Savukārt 9.novembra rītā bibliotēkas 
vadītāja Baiba ciemojās pie 1.a klases 
skolēniem un viņu audzinātājas Judītes 
Beķeres, jo Ziemeļvalstu bibliotēku ne-
dēļas ietvaros notika Rītausmas stunda. 
Tajā lasījām latviešu tautas pasaku “Zvē-
ru karš”. Pēc tam pārrunājām dzirdēto, 
un bērni šai pasakai uzzīmēja ilustrāci-
jas, kuras tika izstādītas Jaunpiebalgas 
pagasta bibliotēkā.

23.oktobrī Jaunpiebalgas novada do-
mes zālē notika pasākums sākumskolas 
2., 3., 4.klašu audzēkņiem “Rudentiņš- 
bagāts vīrs”. To vadīja Anita, bet Rudens 
rūķa tēlā iejutās kultūras nama vadītāja 
Pārsla. Viņa lasīja latviešu tautas pasa-
ku „Zelta ābols”. Tika uzdoti jautājumi, 
izteiktas atziņas un citēti sakāmvārdi. 
Grāmatu izstādi veidoja un par tām pa-
stāstīja Baiba, mīklas uzdeva Ilze. Par cī-
tīgo klausīšanos un pareizajām atbildēm 
Rudens Rūķis no pārpilnības raga visiem 
izdalīja konfektes. Ciemiņi tika cienāti 
arī ar āboliem.

Bērni bija sagatavojuši vairākus pār-
steigumus: 2.klases skolēni uzdāvināja 
mapi ar Rudens Rūķa portretiem, bet 
3.klases bērni, pārējiem piebalsojot, vel-

tīja viņam dziesmu.
27.novembrī visi sākumskolas audzēk-

ņi atkal pulcējās uz bibliotēkas rīkotu pa-
sākumu, kas bija veltīts rakstnieka Kārļa 
Skalbes 130.jubilejai. Viņi tikās ar kaķe-
nīti Mīcīti un kopīgi noskatījās animāci-
jas filmu “Kaķīša dzirnaviņas”.

Domājam, ka šādas tematiskās pēc-
pusdienas varētu kļūt par labu tradīciju. 
Mēs priecājamies, ka, pateicoties savu 
bērnu lasītpriekam, bieži vien bibliotēku 
sāk apmeklēt arī viņu vecāki.

21.oktobrī Cēsīs notikušajā Vidze-
mes novadu bērnu un skolu bibliotekāru 
darbinieku 9.konferencē “Bērni savu 
nākotni zina, viņi izaugs…” dzirdētās 
atziņas:

• lasītpriekam šodien naudu neva-
jag– bibliotēkās un bieži vien arī mājās 
ir daudz grāmatu, kuras tik jāņem ārā no 
plauktiem un jālasa;

• bērni, kuri lasa grāmatas, labāk iz-
sakās, raksta un mācās, labāk vispārīgi 
attīstās;

• grāmatu lasīšana attīsta kritisko do-
māšanu, pacietību, dod vienreizēju, ne-
aizmirstamu sajūtu, ko nevar aizstāt ne-
kas cits; 

• grāmatas ir kā milzu debesskrāpji, 
pilni ar neizdzīvotām dzīvēm;

• grāmatu lasīšana uz cilvēka iekšējo 
pasauli iedarbojas tieši, nepastarpināti, 
liek viņam izdzīvot notikumus, iejusties 
tēlos;

• ir jāsamierinās ar faktu, ka nākotnē 
cilvēki daudz lasīs arī internetā, īpaši 

mācību un uzziņu literatūru, bet jebku-
ram ir jāmeklē sevī līdzsvars un jāatrod 
laiks labai grāmatai;

• pētījumi liecina, ka bērni pašreiz lasa 
vairāk nekā agrāk, taču – nevis grāmatas, 
bet gan internetā… Mums vajag mudināt 
viņus informāciju vispirms meklēt grā-
matās. Internetā informācija bieži vien ir 
virspusīga, sadrumstalota. Vajag iemācīt 
bērnus atlasīt būtisko, nozīmīgāko.

Neaizmirsīsim, ka lasītprasmi un la-
sītprieku veicina ne tikai skolas un bib-
liotēkas. Bieži vien to saknes ir meklē-
jamas jau ģimenē, un tas ir vislabākais. 
Pirksim saviem bērniem grāmatas vai arī 
atradīsim laiku un iespēju apmeklēt bib-
liotēku! Ikdienas steigā atradīsim laiku 
palasīt bērniem priekšā pasaciņu, pārru-
nāt kopīgi izlasīto grāmatu vai noskatīto 
filmu, spēlēties un citādi kopā darboties!

Visiem Jaunpiebalgas novada ļaudīm 
novēlam:

“Rast sevī spārnus un lidot!-
Tuvāk debesīm tikt!
Un kā sniedziņam baltam
Pār zemi snigt,
Pārklāt baltu Pasauli
Spārnu vēdām-
Darīt galu visām raizēm un bēdām!
/G.Sēja./
Gaišus, prieka pilnus Ziemassvētkus! 

Laimīgu, darbīgu un radošu Jauno 
gadu!

Jaunpiebalgas bibliotēkas darbinieku 
vārdā Baiba Logina
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Kā palīdzēt bērniem kļūt par dedzīgiem lasītājiem
Bērniem, kuriem patīk lasīt, ir attīstīts 

vārdu krājums un iztēle. Viņi veic labāk 
skolas uzdevumus, un visu mūžu tos 
pavada lasītprieks. Vecāki, vecvecāki, 
draugi un kaimiņi var palīdzēt bērniem 
kļūt par dedzīgiem lasītājiem mūža ga-
rumā.

Metodes, kuras es šeit pieminēšu, 
neprasa īpašu papildu laiku. Tās piedā-
vā to laiku, ko jūs jau pavadāt kopā ar 
bērniem, izmantot nedaudz savādāk. Iz-
mēģiniet dažas no šīm idejām, sāciet ar 
vienu vai divām! Vērojiet, kā jūsu bērns 
reaģē. Daži bērni kļūst atsaucīgi tūlīt, 
citiem nepieciešams ilgāks laiks. Jūs 
sapratīsiet, kad ir īstais laiks turpināt un 
izmēģināt vēl kaut ko jaunu, lai nostipri-
nātu lasīšanas paradumus. 

Galvenais, lai jums visiem būtu prieks! 
Kad jūs dalīsieties lasītajā ar bērnu, jums 
būs iespēja būt atkal bērnišķīgiem. Arī 
īsu sprīdi lasot, jūs gūsiet prieku. Lielā-
kā daļa bērnu īstenībā ir labi lasītāji un 
rakstītāji, tāpat kā pieaugušie. 

Lasiet skaļi savam bērnam! Lasiet 
katru dienu! Ja jūs satiekaties retāk, la-
siet katru reizi, kad tiekaties. Lasīšana 
pirms gulētiešanas ir tradicionāls veids, 

kā harmoniski pabeigt dienu. 10 minū-
šu lasīšana dos mieru un labsajūtu jūsu 
ģimenei un nostiprinās labas attiecības 
jūsu vidū. Viena no lielākajām dāvanām, 
ko jūs varat pasniegt savam bērnam, ir 
7-10 minūšu lasījums pirms miega.  

Gulētiešanas laiks nav vienīgais laiks 
lasīšanai. Jūs varat lasīt vienmēr, kad 
kaut ko gaidāt, piemēram, ārsta apmek-
lējumu poliklīnikā vai braucienā sabied-
riskajā transportā. Viss, kas jums nepie-
ciešams, ir grāmata un nedaudz brīva 
laika. Atcerieties, ka 10 minūtes var pār-
vērst jūsu bērna dzīvi, padarīt to daudz 
interesantāku.  

Vecāki var lūgt vecvecākus, tantes, 
onkuļus un citus draugus un radus katra 
apmeklējuma laikā palasīt jūsu bērnam 
grāmatu.

  Ko lasīt? Sāciet ar īsiem gabali-
ņiem– dzejolīšiem, bilžu grāmatām, pa-
saciņām. Vecākiem bērniem patiks stāsti 
par ikdienas notikumiem. Bibliotekārs 
bērnu nodaļā vai konsultants grāmatnīcā 
jums noteikti kaut ko labu ieteiks. 

Kā lasīt? Ielieciet savā balsī visas 
emocijas, ko izraisa teksts. Mainiet balss 
toni, kad lasāt lomās. Bērniem patīk teat-

ralizēts lasījums, tā viņi vēlēsies dzirdēt 
vienu un to pašu pasaku vairākas reizes 
dažādos izpildījumos.

Abonējiet bērnu žurnālus! “Ezis”, 
“Zīlīte”, “Spicīte” ir brīnišķīgi žurnāli 
pašiem mazākajiem, kas palīdz atklāt 
pasauli. Lasot žurnālus, jūsu bērns labāk 
sapratīs, kas viņu patiešām saista un in-
teresē. Ja bērnu interesē sports, tas var 
būt kāds sporta žurnāls, ko jūs abonējiet 
tieši viņam. Atcerieties, ka žurnāls, ko 
saņem abonents, ir ne tikai lasāmviela, 
bet arī “vēstule” – kaut kas personisks 
tieši viņam. 

Dāviniet grāmatas! Ja tev pieder grā-
mata, tas ir lieliski. Publiskās bibliotēkas 
bērnu nodaļā jūs uzzināsiet, ko būtu vērts 
iegādāties. Apspriedieties ar sava bērna 
vienaudžu vecākiem par populārākajām 
grāmatām.

Bērnu grāmata ir mūsu pirmais kon-
takts ar literatūru, bezgalīgu pasauli, ar 
kuru saskarsimies visas dzīves garumā. 
Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šis pirmais kon-
takts ir ar īpašu rūpību izvēlēts un spēj 
mums parādīt, ko dod laba grāmata.  

Silvija Tretjakova, LNB Bērnu
 literatūras centra vadītāja                          

Būtiski atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai trūcīgiem pacientiem
Lai saglabātu veselības aprūpes pieeja-

mību un ārstēšanās iespējas pacientiem 
ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīga-
jiem pacientiem – valdība apstiprinājusi 
Sociālā drošības tīkla pasākumus arī ve-
selības aprūpes jomā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.214 
(pieņemti 2009.gada 3.martā) paredz 
kārtību, kādā iedzīvotāji vai ģimene var 
tikt atzīti par trūcīgiem ( ja ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mē-
nešu laikā nepārsniedz 50% no spēkā 
esošās minimālās darba algas valstī, ja 
nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un 
vērtspapīri, nav parādsaistību, aizdevu-
mu, nepieder īpašums, kuru var izmantot 
ienākumu gūšanai u.tml.).

Izziņu, kas apliecina trūcīgas personas 
statusu, izsniedz pašvaldības sociālais 
dienests, kurā iedzīvotājs ir deklarēts.

Atbalsta pasākumi trūcīgajiem pa-
cientiem no 2009.gada 1.oktobra ir šādi:

1.Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no 
pacientu iemaksas.

No 1.oktobra trūcīgajiem pacientiem 
nekādas pacientu iemaksas nav jāmaksā 
(ne pie ģimenes ārsta, ne pie speciālista, 
ne uz izmeklējumiem, ne slimnīcās). Bez 
tam, trūcīgās personas būs atbrīvotas no 
pacienta līdzmaksājuma 15 latu apmērā 
par vienā ārstēšanās reizē slimnīcā veik-
tajām ķirurģiskajām operācijām.

2. Trūcīgie pacienti atbrīvoti no maksas 
par uzturēšanos “slimnīcu viesnīcās”.

Slimnīcās sāk veidot, tā sauktās, “slim-
nīcu viesnīcas”, kurās pacientiem tiks 
piedāvāta iespēja nakšņot. Tādējādi pa-
cienti, kuri ārstēsies dienas stacionāros, 
ietaupīs uz transporta izdevumu un uz-
turēšanās izdevumu rēķina. Trūcīgajām 
personām slimnīcā izveidoto viesnīcas 
tipa gultu apmaksa tiks kompensēta un 
būs par velti, ja pacients saņems dienas 
stacionāra pakalpojumus, kur pacientam 
nodrošināta gultasvieta ne mazāk kā čet-
ras stundas dienā.

3. Valsts apmaksās trūcīgām personām 
izdevumus par kompensējamiem medi-
kamentiem pilnā apmērā, ja izdevumi 
par valsts nekompensēto daļu kalendāra 
gada laikā sasniedz 50 latus.

No 2009.gada 1.oktobra pacienti, 
kuriem piešķirts trūcīgas personas sta-
tuss, varēs saņemt bezmaksas kompen-
sējamās zāles arī to slimību ārstēšanai, 
kuriem šobrīd ir noteikta 75% vai 50% 
kompensācija no valsts, bet atlikusī star-
pība 25% vai 50% bija jāpiemaksā aptie-
kai pašiem.

Kas jādara, lai saņemtu šādu atlaidi?
– Jākrāj čeki, kuros norādīts pacienta 

personas kods un zāļu nosaukums.
– Jāseko līdzi čeku summai, kas sa-

maksāta kā līdzmaksājums par zālēm. 
Čeku summai par kompensējamo medi-
kamentu valsts nekompensēto daļu ka-
lendārā gada laikā jāsasniedz 50 latus vai 
no šā gada 1.oktobra līdz 31.decembrim 

- 12,5 latus!
– Jāsagatavo visi nepieciešamie do-

kumenti (izziņas par atbilstību trūcīgas 
ģimenes statusam kopija, kases čeki, ie-
sniegums, ko uz vietas palīdzēs uzrakstīt 
speciālisti).

– Jādodas uz Veselības norēķinu cen-
tru pēc izziņas Rīgā , Cēsu ielā 31 k-3 vai 
Smiltenē. Pēc visu nepieciešamo doku-
mentu un iesnieguma iesniegšanas (var 
nosūtīt arī pa pastu) Veselības norēķinu 
centra teritoriālajā nodaļā pacientam pie-
cu darba dienu laikā tiks izsniegta spe-
ciāla izziņa. Pārmaksāto naudas summu 
atmaksās pacientam, pārskaitot naudu uz 
pacienta bankas kontu.

– Ar izziņu aptiekā var saņemt zāles 
bez maksas. Kad pacientam atkal nepie-
ciešamas kompensējamās zāles, aptiekā 
kopā ar īpašo recepti jāuzrāda arī Veselī-
bas norēķinu centra izdotā izziņa un var 
saņemt zāles bez maksas.

SVARĪGI IEVĒROT! Atlaide un šie 
noteikumi attiecas tikai uz lētākajām 
zālēm līdzvērtīgu zāļu grupā! Ja pacients 
izvēlas cita ražotāja zāles, kuras ir ar tādu 
pašu zāļu aktīvo vielu, bet dārgākas, tad 
starpību jāpiemaksā pacientam pašam.

Sīkāka informācija: Veselības norē-
ķinu centra bezmaksas informatīvais 
tālrunis 80001234 katru darba dienu no 
plkst.8.30 līdz 17.00. 
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Par atkritumu apsaimniekošanu
No nākamā gada 1.janvāra pašvaldī-

bās, kurās atkritumu apsaimniekošanu 
nodrošina SIA “Ziemeļvidzemes atkri-
tumu apsaimniekošanas organizācija” 
(ZAAO), tiks mainīta maksa par atkritu-
mu apsaimniekošanu. 

Izmaiņu pamatā ir grozījumi Dabas re-
sursu nodokļa likumā, kas paredz nodok-
ļa likmes par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu poligonos pieaugumu no 2010.
gada 1.janvāra no 1,25 latiem par tonnu 
uz trīs latiem par tonnu.

Jau ziņots, ka Vidzemes sabiedrisko 
pakalpojumu regulators apstiprinājis 
izmaiņas poligona “Daibe” tarifā saistī-
bā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa 
likmēs, un sadzīves atkritumu apglabā-
šanas tarifs no jaunā gada būs 17,30 lati 
par tonnu pašreizējo 15,55 latu par tonnu 
vietā. “Atkritumu ražotājiem – gan ie-
dzīvotājiem, gan juridiskām personām– 
cena par atkritumu apsaimniekošanu sa-
stāv no divām daļām - izdevumiem par 

atkritumu savākšanu un transportēšanu 
un maksas par atkritumu apglabāšanu 
poligonā. Šobrīd izmaiņas tiek veiktas 
daļā par atkritumu apglabāšanu sakarā 
ar valdības apstiprināto Dabas resursu 
nodokļa likmju kāpumu, kas tiek piemē-
rots katrai poligonā “Daibe” noglabāto 
atkritumu tonnai,” skaidro ZAAO mār-
ketinga daļas vadītāja Ieva Tabūne. Arī 
administratīvi teritoriālā reforma ietek-
mējusi maksas noteikšanu. Gandrīz vi-
sas Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldības 
ar saviem lēmumiem jau apstiprinājušas 
šā gada oktobrī notikušajā ZAAO kop-
sapulcē pieņemto lēmumu par vienotas 
maksas noteikšanu katrā jaunizveidotā 
novada teritorijā.„Līdz šim Ziemeļvid-
zemes reģionā bija divas tarifu zonas. 
Pēc jauno novadu izveidošanas veicām 
aprēķinus un nonācām pie vidējās mak-
sas par atkritumu apsaimniekošanu kat-
rā novadā, ko oktobra vidū apstiprināja 
uzņēmuma kopsapulcē. Veiktos aprē-

ķinus, kā arī informāciju par atkritumu 
apglabāšanas tarifa kāpumu iesniedzām 
reģiona pašvaldībām, lai tās apstiprinātu 
maksu par atkritumu apsaimniekošanu 
no nākamā gada savā administratīva-
jā teritorijā,” informēja Ieva Tabūne. 
Mazo pagastu apvienošana un novadu 
izveidošana radījusi nosacījumus tam, 
ka vairāk nekā pusē pašvaldību gala 
maksa par atkritumu apsaimniekošanu 
nākamgad nevis pieaugs, bet samazi-
nāsies. Informācija par pašvaldību pie-
ņemtajiem lēmumiem par piemērojamo 
maksu atkritumu apsaimniekošanai ir 
pieejama pašvaldībās, ZAAO klienti to 
saņems kopā ar ikmēneša rēķiniem par 
sniegtajiem pakalpojumiem novembrī 
un decembrī, kā arī kopā ar informāciju 
par atkritumu izvešanas un maksāšanas 
nosacījumiem 2010.gadā, kas tiks nosū-
tīta tuvākajās nedēļās.

Sīkāk varat lasīt mājas lapā internetā 
– www.zaao.lv

Pētera pamatskolas liktenis pašu rokās
“Latvijas reģionu mazajām skolām ir 

augsts potenciāls būt konkurētspējīgām 
un sniegt augstvērtīgu izglītību, ja tās re-
aģēs uz vietējās sabiedrības vajadzībām 
un mainīsies līdzi laikam,” tā secinājuši 
Latvijas un ārvalstu eksperti Sorosa fon-
da – Latvija (SFL) 6.novembrī organizē-
tajā konferencē “Pastāvēs, kas pārvēr-
tīsies”. 

Konferences laikā 53 Latvijas reģio-
nu skolas spēra būtisku soli pretī šādām 
pārmaiņām un parakstīja līgumus par 
finansiāla atbalsta saņemšanu Sorosa 
fonda– Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu ie-
spēja skolām” ietvaros. 

Konferencē Rīgā piedalījāmies arī 
mēs, pārstāvji no Jaunpiebalgas nova-
da,– Girta Upena, Silva Dolmane un 
Sanda Prūse.

Sakarā ar bērnu skaitu samazināšanos 
Jaunpiebalgas novada Pētera pamatskola 
tika reorganizēta, kurā 1.septembrī atvē-
ra tikai grupiņu pirmsskolas vecuma bēr-
niem. Lai ēku neatstātu pustukšu un to 
apdzīvotu, Jaunpiebalgas novada dome 
piedalījās Sorosa fonda- Latvija projektu 
konkursā “Pārmaiņu iespēja skolām”.

Sākotnēji projektu konkursa 1.kārtā 
tika iesniegti 323 projekti, no kuriem 
uz otro kārtu tika virzīts 151 projekts. 
Rezultātā finansējumu ieguva tikai 53 
Latvijas reģionu skolas. Tādēļ varam 
priecāties, ka tieši Pētera pamatskola 
bija viena no tām skolām, kurās neiestā-

sies dziļš klusums un 
turpmāk rosīsies gan 
bērni un jaunieši, 
gan vietējiem iedzī-
votājiem būs iespēja 
izglītoties un saņemt 
psiholoģisku un 
praktisku atbalstu. 

Projektu “Jaun-
piebalgas novada 
Pētera pamatskolas 
daudzfunkcionā-
lā centra izveide” 
finansiāli 22947 EUR apmērā atbalsta 
Sorosa fonds – Latvija Ārkārtas palīdzī-
bas fonda ietvaros. Plašāka informācija 
par Sorosa fonda – Latvija atbalsta vir-
zieniem pieejama internetā www.sfl.lv. 
Mūsu projekta aktivitātes:

1.bloks: Jauniešu centrs – Trenažieru 
zāle, kokapstrādes darbnīca, datorzāle, 
spēļu, rotaļu, atpūtas istaba, video, foto  
pulciņš, gleznošanas pulciņš, filcēša-
nas pulciņš, bērnu kafejnīca, floristikas   
darbnīca, pērļošanas pulciņš.

2.bloks: Jaunpiebalgas novada do-
mes reģionālā tautskolas filiāle – reizi 
mēnesī tiks organizēts tematisks pasā-
kums vietējiem iedzīvotājiem, piesaistot 
interesantus cilvēkus, lektorus, pasnie-
dzējus.

3.bloks: Sociālās pašpalīdzības 
centrs – lietoto mantu apmaiņas punkts, 
veļas mazgātava un žāvētava, dušas tel-
pa, kapelas telpa.

Lai vairāk uzzinātu par projekta lai-
kā realizētajām aktivitātēm, aicinām 
Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus un 
īpaši– Zosēnu pagasta iedzīvotājus uz 
projekta Atvērto durvju dienu 2010. 
gada 15. janvārī plkst. 15.00 Zosēnu 
pagasta kultūras namā. Šajā laikā būs 
iespēja iepazīties ar pasākumiem, mācī-
bu iespējām un mācību programmu, kas 
gaidāma nākamajā gadā.

Būsiet mīļi gaidīti!
Sanda Prūse, projekta direktore,

telefons: 26349788
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Uzmanību!
2009. – 2010. gada apkures sezo-

nas laikā AS “Latvenergo” un biedrība 
“Latvijas Pašvaldību  savienība” veic 
sociālo atbalsta kampaņu AS “Latvener-
go” piegādātās elektroenerģijas lietotā-
jiem– garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta saņēmēju un trūcīgo ģimeņu 
ar bērniem mājsaimniecībām.

Lai saņemtu “Elektrības norēķinu 
karti – 500kWh”, jāvēršas pašvaldības 
Sociālajā dienestā pie sociālā darbinie-
ka, līdzi ņemot:

• pasi;
• trūcīgas ģimenes (personas) statusa 

izziņu;
• pēdējā maksājuma kvīti par elektro-

enerģiju.
Informāciju sagatavoja L.Ābelniece

Aktualitātes zemniekiem 
decembrī

Pasākuma nosaukums Pieteikšanās laiki
Atbalsts Lauku attīstības plāna pasākumiem

Lauku saimniecību modernizācija (M.K. not.nr.1209.) 07.12.09. – 07.01.10.

Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un 
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu -meža zemē 
meliorācijas rekonstrukcija, LIZ – meliorācijas jaunbūve 
un rekonstrukcija (M.K. not. nr. 792.)

07.12.09.- 07.01.10.

Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja 
apmežošana (M.K.not.nr.1182)

 no 14.12.2009.

EZF atbalsta ieviešanas pasākumi Latvijā
Investīcijas akvakultūras uzņēmumos(M.K. not. nr.240.) 10.12.2009. -11.01.2010.

Valsts subsīdijas
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai Līdz 30.decembrim

• Iespējas

Ar sīkāku informāciju par atbalstā-
mo pasākumu aktivitātēm var iepazīties 
LAD mājas lapā www.lad.gov.lv/ vai pie 
novada lauku attīstības speciālista.

• !!! PVTM par nokautiem un eks-
portētiem liellopiem 2009. gadā sada-
līts divās daļās:

1. Saistītais PVTM par nokautiem 
un eksportētiem liellopiem (sasaistīts ar 
nokauto un eksportēto liellopu skaitu).

2. Atdalītais PVTM par nokautiem 
un eksportētiem liellopiem (sasaistīts 
ar iepriekšējā gadā nokauto vai ekspor-
tēto liellopu skaitu).

PAPILDU VALSTS TIEŠIE MAK-
SĀJUMI PAR NOKAUTIEM UN 
EKSPORTĒTIEM LIELLOPIEM 
(sasaistīts ar nokauto un eksportēto liel-
lopu skaitu):

 – dzīvnieku apzīmē 20 dienu laikā 
pēc piedzimšanas un pirms tas atstāj ga-
nāmpulku, kurā piedzimis; 

– liellopus nokauj PVD uzraudzībā 
esošā vai Eiropas Kopienas teritorijā at-
zītā kautuvē vai eksportē ārpus Eiropas 
Savienības teritorijas tieši no saimniecī-
bas vai izmanto komercsabiedrības pa-
kalpojumus; 

– liellopi ir turēti lauksaimnieka ga-
nāmpulkā pirms nokaušanas vai ekspor-
tēšanas ne mazāk par diviem mēnešiem; 

 – līdz nākamā gada 15. februārim, 
bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc no-
kaušanas vai eksportēšanas, LAD re-
ģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir 
iesniegts iesniegums, kurā norādīti kār-
tējā gadā nokauto vai eksportēto liellopu 
identitātes numuri.

Lūdzu, nenokavējiet pieteikumu ie-
sniegšanas termiņu!

 • Zemnieku saimniecību pārreģis-
trācija atlikta līdz 2012. gadam.

• No 2011. gada spēkā stājas elektro-
niskā deklarēšanās sistēma.

Pārvēršas laiks un telpa, pārvēršas viss ap mums.
Apņem mūs dievišķa elpa – Ziemassvētku starojums.
Vēlot visiem mīļus Ziemassvētkus, veselību un iecerētā 

piepildījumu Jaunajā gadā, 
 jūsu Maija (m.t.29131170)

Ziemassvētku 
laiks

Dienas ir kļuvušas īsākas, vakari – 
gari, gari, ir sācies Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks, un domās aizvien biežāk 
esam kopā ar saviem mīļajiem.  Mums 
katram no bērnības nāk līdzi Ziemas-
svētku atmiņas ar piparkūku smaržu, iz-
rotātu eglīti un svecītēm.

Taču diemžēl tas var būt arī raižpilns 
laiks cilvēkiem, kas cieš no alerģijas.

Visizplatītākā šajā laikā ir alerģija no 
pārtikas.

Šokolādes figūriņas, rieksti, cepumi, 
piparkūkas, citrusaugi, karstvīns ar ti-
piskajām Ziemsvētku garšvielām kā ka-
nēlis, anīss, koriandrs un kardamons var 
izsaukt alerģiskas reakcijas.

Bez tam lielas problēmas alerģiskiem 
cilvēkiem sagādā mākslīgās smaržvie-
las.

Kaitējumu var nodarīt arī iekštelpās 
dedzinātas sveces, jo 95% no lētajām, 
pārdošanā esošajām svecēm ražotas no 
ātri sadegoša parafīna, kas satur naftas 
produktus, pesticīdus, šķīdinātājus un 
tādus smagos metālus kā svins un cinks, 
kas sadegot izdalās telpās.

Galvenais, lai prieks un mīlestība ie-
nāk katrā mājā. Mēs taču visi  gribam sa-
gaidīt savu brīnumu. Brīnumu, kas atnāk 
pie mums un ko mēs ar mīlestību varam 
dot citiem.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!

Skolas medmāsa O. IvaņinaVetārste Anna Mackeviča gaidīs jūsu zvanus 
2010. gada  9., 10.,  23. un  24. janvārī. Telefons 29409709.
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Jaunumi tautskolā
Gads atkal aizritējis dienu pa dienai 

tik netverami kā smiltis caur pirkstiem....
Pret mūžīgo laika ritumu mēs esam bez-
spēcīgi...

Jauki, ka mūs vieno kopīgas intere-
ses...

No jauna jūsu izvēlei:
– 19. janvārī plkst. 17. 00 tikšanās ar 

Valteru Korāli, šobrīd vienīgo brīvmācī-
tāju Latvijā, kas organizē laulības, kris-
tības netradicionālās vietās, pie dabas, 
gaisa balonā. Ir cieši saistīts ar latvisko 
dzīvesziņu, sadarbojas ar Mazsalacas 
“Ģendertu” saimnieku Austri Grasi, kas 
savukārt kopā pulcina kopu ESMU, kam 
mērķis organizēt daudzveidīgus kultūras 
pasākumus, piesaistot finanšu līdzekļus 
un cilvēkresursus; atbalstīt un veicināt 
sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, 
cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī ga-
dos vecāku cilvēku iekļaušanos dažādās 
kultūras aktivitātēs. Apzināt kultūrvēstu-
riskās vērtības un mantojumu, veidojot 
pozitīvu attieksmi pret šo vērtību sagla-
bāšanu.

– 21. janvārī plkst.17.00 Solvita Lo-
diņa Dainu simbolu būtība.

Mūsdienās mēs aizraujamies ar dažāda 
veida garīgajām mācībām, kuras mums 
piedāvā citu zemju garīgie skolotāji. Tās 
ir pamācošas un vērā ņemamas. Taču, 
labi ieskatoties savas tautas dvēselē– 
dainu simbolos,– varam atklāt, ka tikpat 
liela gudrība ir atrodama mūsu senču at-
stātajā mantojumā.

 Lekciju ciklā aplūkosim šādas tēmas:
 Dainu simboli, kuri atklāj cilvēka ap-

ziņas uzbūvi.
Dainu simboli – mīti par Visuma ra-

šanos.
Psihosomatiskās prakses dainu sim-

bolos. (dao, krija joga, reiki, hatha 
joga)

* rakstu darināšana domās;
* darbs un koncentrēšanās;      
* dziedāšana  kā lūgšana un meditācija.
Gadskārtu ieražu svētku simboli un to 

dziļākā būtība.
Rituāli ikdienai, īpašām dienām, svēt-

kiem

Jaunpiebalgas Svētā Toma baznī-
cas atbalsta fonda vārdā saku paldies 
ikvienam, kas piedalījās koncertā, kā arī 
visiem, kuri organizēja, veidoja scenāri-
ju, aicināja savējos, rūpējās par to, lai 11. 
decembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā, 
būtu kopā draugi, radi, paziņas un Jaun-
piebalgai līdz šim sveši cilvēki. 

Paldies novada domei un priekšsēdē-
tājam Laimim Šāvējam, novadniekam 
aktierim – Jānim Paukštello, paldies– 
Pārslai Jansonei, Lāsmai Skutānei, Aijai 
Petrovskai, Mārai Vīksnai, Dzidrai Kuz-
manei, Dairai Alksnītei, Dacei Dzerka-
lei, Uldim Jumejam. Koncerts ir tikai 
mirklis, lai ieklausītos, ka ir TĀDA vieta 
JAUNPIEBALGA. Kāds dzirdēja pir-
moreiz, cits varbūt iedrošināsies palīdzēt 
kopīgam mērķim. Daru zināmu, ka 11. 
decembra koncertā saziedoti 1083 lati!!!

Mēs priecātos par ikvienu, kas būtu ar 
mieru kļūt par Fonda sadarbības partne-
ri, ko popularizēsim turpmākajos pasā-

Naudas izteiksmē ziedojuši baznīcas 
atbalstam – Ieva Aprāne, Agris, Marīte 
Baķi, Pārsla Blāķis, Jānis un Valda Bo-
lis no ASV, Ilga un Marga Ceras, Velta 
un Jānis Ciekuržņi, Dzintra Ciekurzne, 
Liāna Eglīte-Kuškevica, Guntis Gailītis, 
Māra Goba, Mārīte Jansone, Jautrīte un 
Tālavs Jundži, Vēsma Johansone, Uldis 
Jumejs, Karina un Lotārs Kēlbranti, Sar-
ma, Vilnis un Jānis Kļaviņi, Biruta un 
Jānis Knāķi, Guntis Lipiņš, Jānis Līpā-
cis, Edgars Logins, Dace Mačuka, Edīte 
Peilāne, Natalija un Vladimirs Pozdņa-
kovi no Maskavas, G.Rita Sēja, Tālival-
dis Strauja, Jānis Šāvējs, Laimonis Šēn-
bergs, Laila Prossere-Vittande, Ingmars 
Vittands, Jēkabs Vittands, Bostonas lat-
viešu trimdas draudze (Lailas Prosseres 
iniciatīva), Aigars un Rita Zaikovski. 
Paldies!

25. janvārī plkst. 16.00 Sandra Pallo:
1. Stress un tā pazīmes
2. Kā darbojas mūsu labā un kreisā 

smadzeņu puslode
3. Ko varam darīt izdegšanas sindroma 

gadījumā
4. Krāsu zīmēšana (vienkārša ainavu 

un priekšmetu zīmēšana)
5. Mazliet par mandalām.....Radošas 

idejas mandalu zīmēšanā
4., 5. februārī Pozitīvas domāšanas  

kursu vadītājs KASPARS BIKŠE  vadīs 
3 dažādām auditorijām seminārus “Mā-
cos optimismu!”

10.,17.februārī Sarma Kviesīte pa-
sniegs jaunu amatniecības prasmi        
TAPOŠANU.

Pārējās nodarbības pēc grafika turpi-
nās.

Lai interese un vēlme Jaunajā gadā!
Valentīna Dolmane, 

tautskolas vadītāja

kumos un reklāmās.
Paldies visiem, kuri ņēmuši aktīvu da-

lību līdzšinējās Fonda aktivitātēs! Būsit 
ievērojuši, ka mājas lapā www.jbaf.lv 
publiskojam jaunākos notikumus, kas 
saistās ar ziedojumiem, ar organizatoris-
ko, saimniecisko darbu. 

Pavasarī būs nepieciešamas Baznīcas 
un apkārtnes sakopšanas un labiekārto-
šanas talkas, kā arī gatavosimies Valsts 
prezidenta sagaidīšanai sakarā ar Kārļa 
Zāles pieminekļa 80. gadadienu. (1930. 
gada 3. jūlijā pieminekļa atklāšanā Jaun-
piebalgā viesojies Valsts prezidents 
Alberts Kviesis.) Tad ne tikai naudas 
izteiksmē būs vajadzīga palīdzība, bet 
katra darba roka būs nozīmīga. Cerot uz 
palīdzību, mierīgu gada nogali un  Zie-
massvētku laiku, vēlot daudz veiksmju 
Jaunajā gadā,

Fonda valdes priekšsēdētājs 
Tālavs Jundzis
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Pateicības

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Piebaldzēni –
aicinām katru līdzdarboties 
ZIEDU MUZEJA izveidošanā. 
Mēs vēlamies apkopot, veidot stāstus 

par ziedu pasauli.
Kā ziedi mūs uzrunā senajās pastkar-

tēs, gleznās, rotās...
Laikā, kad logos drīz vien ziedēs le-

duspuķes, vairāk laika padomāt. Un tieši 
vislielākajā aukstumā var uzplaukt vis-
skaistākie ziedi. 

Lai jums Ziemassvētku rīts atnāk ar 
baltu sapni sirdī!

Velta (tālr.29461226)

Miers virs zemes...
Reiz kāds ķēniņš gribēja iegādāties 

gleznu, kurā būtu attēlots miers. Daudzi 
mākslinieki atnesa savus darbus ķēni-
ņam. Ķēniņš rūpīgi apskatīja visus un 
divus no tiem paturēja. 

Vienā gleznā bija attēlots ezers, kura 
virsma bija kā spogulis. Ūdenī majestā-
tiski atspoguļojās kalni, zila debess ar 
baltiem gubu mākoņiem. Viss bija tik 
mierīgs. Ķēniņš, brīdi skatījies, nolika 
gleznu. “Jā, tas ir miers,” viņš nodomā-
ja. 

Arī otrā gleznā bija redzami kalni, tie 
bija kaili un klinšaini. Debesis virs tiem 
bija drūmas, pelēkas. Lietus, kas pieņē-
mās tikai spēkā, kapāja šo kailumu pēc 
sava prāta, zibeņoja. Putojošs ūdenskri-
tums gāzās bezdibenī. Nekas neatgādinā-
ja par mieru. Bet, labi ieskatījies, ķēniņš 
ieraudzīja uz kailās klints sienas iedobītē 
mazu krūmiņu, kurā bija ligzdiņa. Ligz-
diņā, šīs trakojošās vētras vidū, mierīgi 

sēdēja putniņš ar saviem mazuļiem. Un 
tieši šī glezna ieguva ķēniņa balvu. Vai 
zināt – kādēļ? Ķēniņš secināja, ka miers 
nav tur, kur nav trokšņu, grūtību, sāpju, 
smaga darba, bet tur, kur vislielākā ne-
miera apstākļos sirds var būt mierīga. 
Kas gan tas par mieru, kurš ir tik dažāds 
un tomēr līdzīgs? “Mieru es jums atstāju. 
Savu mieru es jums dodu; ne kā pasaule 
dod. Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiz-
trūkstas un neizbīstas.”(Jāņa 14-27).

Mieru, mīlestību, labestību un pāri vi-
sam ticību labajam, baltajam, tam, kas 
mūs veido labākus, gudrākus, bet ne pa-
saulīgo gudrību vēlu, bet dievišķo, - tā, 
kura mīt dvēselēs, kura nesamīs ziedu 
dubļos, kura pamanīs asaras sava bērna 
acīs, kura spēs piedot.

Mieru es jums atstāju. To atrast jums 
vēlu šajos brīnuma pilnajos svētkos – 
Ziemassvētkos.

Jūsu diakone – Tamāra

Kā pastkartē senā viz mirdzošā rotā
Gan smildziņa sīka, gan čiekurots zars,
Ak, Ziemassvētki, jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainās cilvēka gars.

Jaunpiebalgas kapsētas mūra 
atjaunošanai 2009. gadā ziedojuši:

Ilga Prīse, Edīte Spolīte, 
Liene Lorence, Velga Sietiņa

Jaunpiebalgas novada dome pateicas 
visiem ziedotājiem,  vēlot mīļus 

Ziemassvētkus, veiksmi un veselību 
Jaunajā gadā.   

Jaunumi mūzikas skolā
Jaunpiebalgas mūzikas skolā šī mā-

cību semestra lielākais pasākums bija 
valsts konkursa pūšminstrumentiem I 
kārta. Tajā piedalījās visi pūšaminstru-
mentu klases audzēkņi 3 vecuma grupās. 
Jāpiebilst, ka, neskatoties uz samazināto 
nodarbību skaitu, bērni konkursam bija 
sagatavojušies ļoti rūpīgi. Jaunākajā 
grupā godalgotās vietas ieguva Artūrs 
Krams (1.v.), Ramona Grobiņa (2.v.), 
Sintija Šostaka (3.v.); vidējā vecuma 
grupā: Sigita Razminoviča (1.v.), Līga 
Alksnīte (2.v.), Justs Vīķelis (3.v.). Ve-
cākajā grupā bija tikai divi dalībnieki 

un abu priekšnesums bija izcils. 1. vieta 
Madarai Grīvānei un 2. vieta Matīsam 
Elksnim.

Konkursā savu spēlēt prasmi rādīja arī 
daļa 1. klases audzēkņu. Šeit 1. vieta El-
zai Skutānei.

Konkursu klausīties bija ieradušies 
bērnu vecāki. Arī viņi varēja izteikt savas 
simpātijas, balsojot par labāko priekšne-
sumu katrā grupā. Skatītāju simpātiju 
balvas ieguva Elza Skutāne, Ramona 
Grobiņa, Sigita Razminoviča un Matīss 
Elksnis. 

Sarma Petrovska

Vidusskolā
Literāro darbu konkursā “Iededzies 

par savu tautu, valsti un valodu!” pieda-
lījās Lauma Makare (9.a kl.) - sk. Jolanta 
Glāzere.

Eseju konkursā “Mans Latvijas ka-
roga stāsts” piedalījās Madara Grīvāne 
(11. kl.) – sk. Jolanta Glāzere.

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 
Vecpiebalgā piedalījās Ivars Bobrovs 
(7.a kl.) – 3. vieta, Brenda Beķere (7.b 
kl.)- 1. vieta, Sigita Razminoviča (8.kl.) 
– 1. vieta, Aiga Āboliņa (9.a kl.) – 2. 
vieta, Lauma Makare (9.a kl.) – 3. vie-
ta, Aiga Dzenža, Krišs Spalviņš (11. kl.) 
– 3. vieta - sk. D. Rubene.

Vides izglītības aktivitātē ZAAO 
mēneša jautājums - piedalījās vides pul-
ciņa dalībnieki Aiga Āboliņa, Kristaps 
Bedeicis, Lauma Makare  (9.a kl.). Lau-
mai balva oktobra mēneša atbildēs uz 
jautājumiem – sk. Arnis Ratiņš.

Bioloģijas olimpiādē Priekuļos pie-
dalījās Aiga Āboliņa (9.a kl.) - 3. vieta, 
Lauma Makare (9.a kl.) – 3. vieta, Ag-
nese Smilga (9. b kl.) – 2. vieta, Aiga 
Dzenža (11. kl.), Krišs Spalviņš (11.kl.), 
Emīls Rusovs (11. kl.) – 1. vieta - sk. D. 
Rubene.

Izsaku pateicību neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības meitenēm Dacei 

Ločmelei, Inesei Stauverei un šoferim 
Guntim Pencim par sapratni, iejūtību, 

mīļumu un sniegto palīdzību mūsu 
Vapai traumas gadījumā.

Leimaņu ģimene “Ozoliņos”

Sirsnīgi pateicamies visiem, kas 
palīdzēja mūs apkopt, veikt dažādus 
mājas darbus, risināt daudzas dzīves 

problēmas. It īpaši paldies Zosēnu un 
Rīgas Bankovu ģimenēm, kaimiņiem 
Tenteļiem, Orlovskiem, Cīruļiem un 
Leimaņu ģimenei, Piebalgas skolas 
saimei, Jānim Upmalim un Sarmītei 

Āboltiņai! Paldies par labestību un 
atsaucību, siltajām sirdīm un čaklajām 

rokām! Paldies dakterei Brantei un 
viņas palīdzēm!

Priecīgus Ziemassvētkus, raženu Jauno 
gadu jums un “Piebaldzēniem”.

Pensionāres Vasile, Pikure

Sirsnīgi pateicamies Eduardam 
Vīķelim par iejūtību un izpalīdzību 

grūtā brīdī! Priecīgus Ziemassvētkus, 
laimi, prieku, veselību visai viņa 

ģimenei Jaunajā gadā!
Loginu ģimene

Skolu ziņas
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Apsveikumi

gribas kā bērnībā
pūst siltu elpu aizsalušā stiklā
ilgojoties ieraudzīt to
kas lielajā pasaulē notiek

gribas kā bērnībā
pūst siltu elpu aizsalušā stiklā
sasalušos vārdos
sastingušās cerībās un 
pieskarties

vienīgi maigumā
vienīgi
mīlot
ļoti

Patiesībā gribu pateikt paldies cilvē-
kiem, kuri manā dzīvē spēj radīt brīnu-
mu arī pelēkā novembra darba dienā. 
Paldies, kas ievēro un novērtē, ko daru 
un jūtu. Paldies cilvēkiem, kas palīdz at-
vērt acis un ieraudzīt...smaidu. Smaidu 
par jaunu dienu, košām krāsām, jaunām 
smaržām un nebijušām emocijām.Un 
tad jau brīžam rodas sajūta, ka Jaunais 
gads sākas katru dienu. Un nav vajadzī-
ga tā viena vienīgā gadā, kad solāmies 
sākt jaunu, skaistu dzīvi...

Neatlieciet savu sapņu piepildījumu 
uz 1. janvāri, uz kādu nezināmu laiku! 
Novēlu jums gaišu katru decembra die-
nu un atrast katram savu svētku sajūtu!

Valentīna tautskolā

Šis gads mūs ieskāvis Latvijas Pasta 
nebeidzamo pārmaiņu procesā, kas pē-
dējos pāris mēnešos mainījis arī Jaunpie-
balgas pasta gadiem ierasto darba speci-
fiku, un ne visiem darbiniekiem tas nesis 
patīkamas pārmaiņas. Cerībā uz jauno 
pārmaiņu pozitīvo gala rezultātu saku 
paldies savam kolektīvam par kopā pa-
veikto darbu un novēlu izturību, veselību 
un pacietību, nākamgad vairāk naudiņas 
un nebeigt ticēt kāda sava sapņa piepil-
dījumam. Jaunpiebalgas novada ļaudīm 
novēlu saglabāt sirds siltumu, vairot la-
bestību sevī un apkārtējos.

Drīzi nāks atkal sniegs,
Balta irbe pār kupenām tecēs,
Un iedegsies Ziemsvētku svecēs
No debesīm atgriezies prieks.   
                         (K.D.Bitēna)

Ar gaišām domām, ejot uz Jauno gadu,
Jūsu Jaunpiebalgas pasta priekšniece 

Maruta Kažociņa

Šonakt savas durvis neaizver,
Ielaid debess atspīdumu telpā.
Šonakt varbūt atnāks eņģel’s kluss
Sasildīties tavā siltā elpā.
Tad varbūt viņš pats par gaismu kļūs,
Saplūzdams ar gaismu debess telpā,
Kad tā nosalušie spārni būs 
Sasiluši tavā elpā.
Šonakt savas durvis neaizver.

Lai eņģeļi uz spārniem atnes mums 
sniega baltumu, egļu zaļumu, mājas 

siltumu un piepildītas cerības 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Kultūras nama direktore 
Pārsla Jansone

Sirsnīgi sveicu Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā visus mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņus, viņu vecākus un pe-
dagogus. Jaunā gada vēlējumam jums 
Brigitas Drebeļskas dzejas rindas:
“Varbūt kāds sacīs-
Ko tu runā niekus,
Ko tu vienmēr 
Par prieku...
Es katru dienu meklēju prieku.
Uz zemes, debesīs, cilvēkos.
Pa lāsītei krāju, sāpēm pretī lieku,
Lai spētu mīlēt, lai spētu smaidīt, lai 
izturētu, lai uzvarētu.”

Skolas direktore Sarma Petrovska

Satin sirdi eņģeļa matos,
Ziemas saulgriežu vakars kad klāt.
Prieka brīžus kā rudzus liec statos,
Jaunam gadam graudus sāc krāt.

Savējiem – Piebalgas skolas, “Dzīves 
enerģija” kolektīvam un visiem piebal-
dzēniem vēlu gaišus Ziemassvētkus un 

izturības pilnu Jauno gadu!
Direktore Gunta

Būs vai nebūs zeme balta, 
Ko tur domāt, ko tur zīlēt?
Sveces dos mums uguns dzirksti,
Zvaigznes zilu gaismu lies.
Dvēslei  trīsot, zvaigznēm krītot,
Sirdīs ielīs svētku prieks.

Lai klusā Ziemassvētku vakarā katrs 
cilvēks tiek svētīts un katra sēta! Un 

Jaungada naktī iedegsim cerību sveces!
Jūsu Ausma Ceple  

un apdrošināšanas sabiedrība “Balta”

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir. 
(I.Ziedonis.)

Lai Ziemassvētku prieks ielīst visās 
piebaldzēnu sirdīs, nesot spēku nākamā 

gada darbiem!
Jaunā gadā piepildīt iecerēto, nepazau-

dēt iegūto, atrast meklēto!
z/s “Lejas Jaunskrāģi” kolektīvs

Dižķibeles svilināšana 
Jaunpiebalgā

Pirmo reizi Latvijā Nolāpīto Dižķibe-
li sadedzinās plkst. 15.00 Ziemassvētku 
jampadrača laikā, kuru 19. decembrī 
Jaunpiebalgā rīko Jaunpiebalgas Jauno 
uzņēmēju klubs.

Jampadracī būs gan ķekatnieku jaunās 
sezonas modes šovs, gan retro biatlona 
kantainā kausa izcīņa, gan šļūkšana ar 
ekstrēmo padirseni, gan visu likstu tālu, 
tālu prom dzīšana.

Saulgriežu tējas degustācija, pašu ro-
kām darināto dāvanu darbnīca un Vid-
zemes amatnieku meistardarbi – šo un 
daudz ko citu jampadrača laikā būs ie-
spējams iegādāties Ziemassvētku dāva-
nu tirdziņā Jaunpiebalgas vidusskolas 
telpās no plkst. 11.00 līdz 15.00.

Aicinām uz Jaunpiebalgu visus aktīvās 
atpūtas cienītājus, tuvus un tālus, radus 
un draugus, lielus un mazus. Jautrību ga-
rantējam!

Aicinām uzņēmējus, mājražotājus 
un visus pārdot gribētājus pieteikt savu 
dalību tirdziņā pa tālruni vai e-pastu Ar-
vim – 22023644 (arvisurbans@gmail.
com) vai Daumantam – 26401393 (dau-
mantslusa@tvnet.lv)

Balvu sponsorus, medijus un reklām-
devējus lūdzam savu iespēju robežās at-
balstīt Jaunpiebalgas jampadraci.

Gaidot ciemos,
Jaunpiebalgas Jauno uzņēmēju klubs
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Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.

Vai no tālās mūžības ciemos
Kādu reizi vēl atnāksi?
Kas mūs norās un atkal piedos,
Kas mums savu svētību dos?

Izsakām patiesu līdzjūtību Tev, 
Kristap, vectētiņu uz Balto kalnu 

aizvadot.

9.a klase un audzinātāja

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Mūžības slieksnis klāt.
Uz debess mājām dodos cerībā,
Un tomēr dzīves – ļoti, ļoti žēl.

Smilšu kalniņā aizvadīts 
Laimonis Bedeicis 62 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Jaunpiebalgas novada dome

Tas mirklis sudrabots, kad labi vārdi spieto
Un tā kā bites sirdī sauli nes,
Lai atkal domas cero zaļos dzietos
Un gribas dzīvot uz šīs pasaules.
	 	 (K.Apškrūma.)

60 Mārīte Jundze 16.01.1950. Kalna iela 14

65 Pāvels Gavlovičs 01.01.1945. Apsāji

Jānis Lācis 01.01.1945. Dārza Jānēni

70 Marga Razminoviča 03.01.1940. Lejas Jēci

75 Ausma Medne 23.01.1935. Jaungaujas

80 Ženija Bruņiniece 22.01.1930. Rūpniecības iela 4-4

Dzidra Klāsone 27.01.1930. Gaujas iela 27-7

Velta Ozoliņa 26.01.1930. Gaujas iela 29A-2

Uldis Strads 16.01.1930. Brāļu Kaudzīšu iela 7-8

Apsveicam Jaunā gada pirmā mēneša jubilārus!

Lai Ziemassvētkos iemirdz
Spoža ticības un cerības zvaigzne
tam, ko mēs visvairāk vēlamies,
bet Jaunais gads lai atnes pacietību un 
spēku šīs vēlmes piepildīt!

Kultūras pasākumi decembrī Zosēnos:
* 18.decembrī plkst. 19.00 dueta 
“Sandra” koncerts, plkst.21.00 dejas
* 26.decembrī plkst. 13.00 
Ziemassvētku dievkalpojums, mācītājs 
E.Kalniņš, kora “Gauja” koncerts, pēc 
pasākuma eglīte pensionāriem
* 29.decembrī plkst.12.00 pirmsskolas 
vecuma bērnu eglīte
* 31.decembrī plkst. 24.00 salūts, 
Jaungada disko nakts balle 

Lai vairojas prieks un 2010.gadā 
piepildās it viss, kas dziļi sirdī iecerēts!
  Zosēnu kultūras nama 

vadītāja Inga Kļaviņa

Jaunpiebalgas ev. lut. sv. 
Toma draudzē

13. decembrī 
* plkst. 11.00 – Ziemassvētku tirdziņš. 

Saziedotā nauda tiks izmantota pensio-
nāru eglītei;

* plkst 17.00 – mūzikas skolas ērģeļu 
klases audzēkņu koncerts.

20. decembrī plkst.11.00 – pie mums 
viesojas Lizuma kultūras nama jauktais 
koris, vadītāja Anita Ledaine.

24. decembrī plkst. 18.00 – Ziemas-
svētku dievkalpojums. Kā allaž gaidīsim 
ikvienu šajos Kristus bērniņa piedzimša-
nas svētkos.

25. decembrī plkst. 11.00 – šī Zie-
massvētku diena atvēlēta bērniem. Iz-
rāde “Ziemassvētku stāsts” ļaus mums 
piedzīvot tikšanos ar ganiem, eņģeļiem 
un trim gudrajiem. Atnāc un piedzīvo šo 
stāstu kopā ar mums – Jaunpiebalgas sv. 
Toma draudzi.

2010. gada 10. janvārī plkst. 14.00 
pensionāru eglīte. Mīļi aicināti visi drau-
dzes pensionāri uz jauku kopā pabūšanu.

Rīgā,
Pēterbaznīcā, 17. decembrī plkst. 

19.00 Ziemassvētku koncertā “Nāc lī-
dzās!” piedalīsies Laura, Ralfs un Alvis 
Miškas kopā ar operas solisti Kristīni 
Gailīti. Jaunās zvaigznītes skatīsimies te-
levīzijā – TV1 Pirmajos Ziemassvētkos.

Zināšanai
Tirdzniecības nama “Līva ML” 1. stāvā 
atvērta ziedu, telpaugu nodaļa. Floriste 

pieņem pasūtījumus ziedu pušķu, 
dekoru, vainagu veidošanai. 

Sēru vēstsLīdzjūtība
Jaunpieblgas novada domes zālē 
26. decembrī plkst.13.00

Jaunpiebalgas novada dome aicina 
pensionārus uz Ziemassvētku tējas 
pēcpusdienu

Lūgums pieteikties pa tālruni 64162440 
pie pagasta sekretāres.
Ja nepieciešams transports, lūdzu paziņot.


