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Nr. 1 (143) 2010. gada janvāris Jaunpiebalgas novada domes izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:
*  novada domē
* 2009. gada notikumi
* skolu ziņas
* demogrāfiskā situācija

Janvāris – februāris
20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju
                      atceres diena
26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās
                      atzīšanas diena (de jure)
16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības
                      diena
24. februāris – Igaunijas Republikas neatkarības
                      diena

Jaunpiebalgas Pēterskola ap 1930. gadu.

Dienas, kad labi ķeras – 

janvārī – 20., 23., 24., 30.,
februārī – 3., 4., 11., 13., 15., 16., 23., 24.,
               27.

Dienas, kad ļoti labi ķeras – 
janvārī – 21., 22., 26., 27., 31., 
februārī – 1., 2., 12., 14., 17., 18., 25., 26.,
                28.

no „Lauku Avīzes” 
Makšķernieka gadagrāmatas

Artūra Dulbes foto

Pēterskola 1923. gadā.
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REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē
Smejies par dzīvi, jo tā par tevi nerau-

dās! Tagad nožēloju, ka nevienam drau-
gam to neierakstīju Jaunā gada vēlēju-
mos. Bet vajadzēja gan, jo 365 dienās 
taču nebija tikai nopietnais un pareizos 
plauktos ieliekamais, bet sava trakuma 
un raibuma arī savu reizi pat par daudz 
sanāca.

Man vēl sēž uz sirdsapziņas pa neiz-
darītā melnumam. Un tas ir tikai tāpēc, 
ka no manis gaidīja gaišu publikāciju, 
bet nejutos tai pietiekami gatava. Maz-
liet jāiepazīst un jāsačamda drēbe, lai 
varētu to izdarīt. Pa kriksim, pa emo-
cijai, pa frāzei un atmiņā paliekošam 
spilgtam gadījumam, un tad var rakstīt, 
nezinot, kas gala beigās sanāks.Varbūt 
šķiet, ka ir viegli uz papīra pļāpāt par 
dažādām nopietnām un augstām lietām, 
jo dzīvē viss ir daudz sarežģītāk. Tomēr 
noskaņojums, kādā esam pārkāpuši Jau-
nā gada slieksnim, ir ļoti svarīgs ne ti-
kai katra paša, bet arī daudzu jo daudzu 
citu dzīves un attiecību dēļ. Viss gads 
ir priekšā, tāpēc sākums labiem dar-
biem ir labas, cerīgas domas, protams, 
izprotot šodienas situāciju, un tam nav 
jābūt nācijas vai visas cilvēces mērogā. 
Vislielākās lietas var sākties no šķietami 
ikdienišķā. 

Viedais kinorežisors Andrejs Tarkov-
skis ir sacījis: „Jo vairāk pasaulē ir ļau-
nā, jo nozīmīgāk ir likt dzimt skaista-
jam. Neapšaubāmi tas ir daudz grūtāk, 
bet arī daudz nepieciešamāk.” Tagad tas 
brīdis ir klāt, kad var īstenoties visa Ad-
venta, Ziemassvētku un Jaungada laika 
uzkrātā garīgā enerģija un spēks. Tam 
nevajadzētu izčākstēt šodien, rīt, parīt 
tikai tāpēc, ka it kā nekas liels un no-
zīmīgs nav vēl piepildījies. Acīmredzot 
joprojām esam ceļā uz to. 

Viss notiek un notiks, kā jau dzīvē, 
un, nedod Dievs, šim gadam tādus pa-
reizus un līdzsvarotus rāmjus! Es taču 
to neesmu pelnījusi, jo gribu dzīvot, ne 
tikai būt...

 Zane Althabere

2009. gada 14. decembra 
novada domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta 

Saistošo noteikumu projektu “Par grozī-
jumiem Nr. 10 2009. gada 23. februāra 
Saistošajos noteikumos Nr. 2 “Jaunpie-
balgas novada domes pamatbudžetu un 
speciālo budžetu 2009. gadam”. 

2. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 
domes Grāmatvedības organizācijas un 
kārtošanas nolikumu.

3. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 
domes grāmatvedības dokumentu apgro-
zības noteikumus.

4. Ierosināt administratīvās lietas par 
nekustamā īpašuma parādu piedziņu par 
labu Jaunpiebalgas novada domei.

5. Apstiprināt štatu vienības sociālajā 
dienestā – dienesta vadītājs 1 slodze, so-
ciālais darbinieks 1 slodze, sociālās palī-
dzības organizators 0,5 slodzes.

6. Atļaut biedrībai „Meldras” reģistrēt 
juridisko adresi „Gaujas krasti”, Meln-
bārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV – 4125.

7. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Jaunmāliņi”, jo 
minētais nekustamais īpašums nav ne-

pieciešams pašvaldības funkciju pil-
dīšanai.

8. Precizēt zemes vienības „Maz-
viņķi” platību – 0,4748 ha saskaņā ar 
instrumentāli uzmērīto zemes robežu 
plānu.

9. Atļaut z/s SIA „Jaunskrāģi” iz-
strādāt projekta dokumentāciju tirdz-
niecības nama „Līva ML” paplašinā-
šanai Gaujas iela 21A, Jaunpiebalgas 
pagasts, saskaņā ar Jaunpiebalgas pa-
gasta teritorijas plānojuma „Apbūves 
noteikumiem”.

10. Atļaut SIA „Mežogles” izstrādāt 
projekta dokumentāciju kokmateriālu 
kaltes būvniecībai un teritorijas labie-
kārtošanai nekustamā īpašumā Abru-
pe 2, Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads ar kadastra Nr. 
4256 007 0049.

11. Atļaut nekustamā īpašumā „Le-
jas Baši” nojaukt ēku ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 007 0006 002.

12. Apstiprināt Jaunpiebalgas no-
vada kapsētai nosaukumu.

13. Izslēgt no Jaunpiebalgas novada 
domes pamatlīdzekļu sastāva zemes 
vienību Stacijas iela 5, Jaunpiebalgas 
pagasts, jo zemes lietotāja S. S. zemes 
vienību ir reģistrējusi zemesgrāmatā 
uz sava vārda.

Ar 2009. gada 1. martu tika izveido-
ta  Jaunpiebalgas dzimtsarakstu nodaļa, 
kurā apvienotas Jaunpiebalgas pagasta 
un Zosēnu pagasta dzimtsarakstu noda-
ļas.

2009. gadā novadā dzimuši 15 mazu-
ļi–   8 puisīši, 7 meitenītes. Pirmais bērns  
6 ģimenēs, otrais bērns 5 ģimenēs, trešais 
bērns 3 ģim., bet Deņu ģimenē – cetur-
tais. Divi vārdi doti 2 bērniem Kitija Jū-
lija, Adrians Ralfs. Pēdējos gados vecāki 

Par demogrāfisko situāciju 
novadā

nav devuši vārdus Līga, Jānis. Mazāk 
populāri – Zīle, Aleksa, Teodors. Lau-
lības noslēgtas 5,  visas dzimtsarakstu 
nodaļā. Baznīcā 2009.gadā nelaulājās. 
Ar katru gadu demogrāfiskā līnija vir-
zījusies uz leju. 2009. gadā aizsaules 
ceļos aizgājuši 38 novada iedzīvotāji. 
2008. gadā dzimuši –13, laulājušies– 
4, miruši – 28.

Baiba Ābelniece,
Jaunpiebalgas novada 

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Notikumi

2009. gada 21. janvāris – Jaunpiebalgas novada domes 
vēlēšanas un 1. sēde pēc pagastu apvienošanās. Sēdi vada 
Latvijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 
Edgars Zalāns. Par novada domes priekšsēdētāju ievēl Lai-
mi Šāvēju, priekšsēdētāja vietnieku – Kristapu Dravantu.

2009. gada 23. janvāris – barikāžu dalībnieku Piemiņas 
zīmes saņem jaunpiebaldzēni, zosēnieši, drustēnieši, kuri 
piedalījās barikādēs Rīgā 1991. gadā.

2009. gada 28. janvāris – Jānis Ozers saņem „Draudzīgā 
Aicinājuma” kustības balvu „MECENĀTS” par ilglaicīgu 
finansiālu ieguldījumu Jaunpiebalgas vidusskolas materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanā un tās modernizēšanā.

2009. gada 30. janvāris – Jaunpiebalgu apmeklē zemko-
pības ministrs Mārtiņš Roze. Viesojas zemnieku saimniecī-
bā „Kalēji” pie Marijas un Viļņa Lācgalviem. 

2009. gada 21. februāris – deju kolektīva „Piebaldzēni” 
15 gadu jubilejas pasākums.

2009. gads – slēpojums „Apkārt Alaukstam” notiek 20. 
reizi, 778 dalībnieki.

2009. gada 12. marts – SIA „Piebalgas alus” valdes 
priekšsēdētāju Jānis Dūklavu apstiprina par Latvijas zem-
kopības ministru. 

2009. gada aprīlis – SIA „Piebalgas alus” valdes priekš-
sēdētājas amatā tiek apstiprināta Ināra Dūklava.

2009. gada 16. marts – Jaunpiebalgas novada dome no-
lemj piedalīties ES (ELFLA) izsludinātā atklātā projektu 

Aizvadītais 2009. gads notikumos mūsu novadā
iesniegumu konkursā ar projektu „Jaunpiebalgas kultūras 
nama rekonstrukcija”. 

2009. gada 23. marts – 1. sēde, kuru vada LZA vicepre-
zidents Tālavs Jundzis, kurš ierosina uzsākt ziedojuma fon-
da dibināšanu un juridisko noformēšanu (statūti, padome, 
valde, bankas konts) Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas 
un pieminekļa restaurēšanai. 

2009. gada pavasaris – pašdarbnieki izrāda M.Zīles lugu 
„Sunītis un viņa kauliņš”. Izrāde rajonā iegūst nomināciju 
„Augsta skatuviskā kultūra”. Labākās raksturlomas tēlotā-
jas titulu saņem Velta Ciekurzne. Režisore Aina Damroze.

2009. gada pavasaris – Jaunpiebalgas jauktais koris ra-
jona koru skatē iegūst 2. pakāpes diplomu. Diriģente Māra 
Vīksna.

2009. gada 8. aprīlis – oficiāli reģistrēts nodibinājums 
„Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas atbalsta fonds”. At-
vērts konts SEB bankā naudas ziedojumiem.

2009. gada 16. aprīlis – Tautskolai 10. Visā pastāvēšanas 
laikā tautskolu vada Valentīna Dolmane.

2009. gada 24. aprīlis – mākslinieka Jāņa Strupuļa me-
daļu izstādes atklāšana Pēterskolā un klavesīnistes Ainas 
Kalnciemas koncerts Zosēnu pagasta kultūras namā.
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2009. gada 14.-21. aprīlis – Eiropas projektu desmitga-
de, kopš piedalās Jaunpiebalgas vidusskola. Skolā viesojas 
Lielbritānijas vēstnieks Latvijā R. Mūns un Latvijas Goda 
konsuls Velsā Andris Tauriņš. Projektus vada skolas direk-
tore Ulla Logina.

2009. gada 30. maijs – Jaunpiebalgas novada zemnieku, 
uzņēmēju un interesentu tikšanās ar jaunievēlēto zemkopī-
bas ministru Jāni Dūklavu.

2009. gada 21. jūnijs – Emīldienas svinības „Jāņasko-
las” muzejā. Piedalās vīru koris „Ķekava”, sieviešu koris 
„Daugaviete”. Diriģenti – Rita un Arvīds Platperi. 

2009. gada jūnijs – konkursā „Sieviete Latvijai 2009” 
Dzidra Kuzmane saņem balvu par mūža ieguldījumu.

2009. gada 1. jūlijs – Jaunpiebalgas novada domes pir-
mā sēde jaunajām pašvaldības vēlēšanām. Par novada do-
mes priekšsēdētāju ievēl Laimi Šāvēju, vietnieci – Girtu 
Upenu.

2009. gada jūlijs – konkursā „Atbalsts jauniešu centru 
darbības nodrošināšanai pašvaldībās” atbalstīta jaunpie-
baldzēnu iesniegtā programma. Jauniešu iniciatīvu centru 
„Horizonts” vada Elīna Poste.

2009. gada 29. jūlijs – 7. augusts – deju kolektīva „Pie-
baldzēni” līdzdalība folkloras festivālos Itālijā (Atikā, Ro-
ccavivi, Castro).

2009. gada 1. augusts – trešie ceļojošie Ziedu svētki 
„Lielkrūzēs” ar nosaukumu – „Palaid’ puķīti pa dambi...”. 

2009. gada 14.-16. augusts – 16. Piebalgas novada kultū-
ras svētki Jaunpiebalgā un gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” 
Pasākuma ietvaros piemiņas zīmes atklāšana novadniekam 
Artūram Krūmiņam, operas „Baņuta” libreta autoram. Jāņa 

Kalniņa operas „Lolitas brīnumputns” uzvedums Baņutas 
parka brīvdabas estrādē. Koncerts „Alfrēds Kalniņš un 
viņa laikabiedri” Jaunpiebalgas Sv.Toma evaņģēliski lute-
riskā baznīcā. Piedalās J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-
jas studenti un pasniedzēji– Guna Cēse, Agris Hartmanis, 
Vita Kalnciema, Santa Jākobsone un Valsts 1. ģimnāzijas 
meiteņu koris „Sapnis”. Diriģentes Iveta Rismane un Baiba 
Danovska.

2009. gada 31. augusts – Pētera pamatskolas reorgani-
zācija. Ar 2009. gada 1. septembri skolēni mācās Jaunpie-
balgas vidusskolā un citās skolās, bet Pēterskolā darbojas 
viena bērnudārza grupa.

2009. gada augusts – Jaunpiebalgas kultūras nama re-
konstrukcijas uzsākšana.

2009. gada 6. septembris – pasākums pie baznīcas, vel-
tīts Kārļa Zāles jubilejai un Brīvības pieminekļa restaurā-
cijas darbu izpētei.
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2009. gada 17. novembris – „Gada cilvēks 2009” no-
mināciju saņem – Ilga Bobrova, Ingrīda Brante, Nauris un 
Atis Bruņinieki, Sarmīte un Vilnis Brūveri, Rita Kaupiņa, 
Maruta un Vilis Līviņi, Arnis Ratiņš, Ilze Ruķe, Ilze Šein-
fiša.

2009. gada 22. novembris – luterāņu draudzes mācītājs 
Uldis Jumejs aiziet no Jaunpiebalgas draudzes, šajā dienā 
viņš notur pēdējo dievkalpojumu Jaunpiebalgas baznīcā. 
Ulda Jumeja laikā (1999. gada 15. augusts – 2009. gada 22. 
novembris) baznīcai aprit 200 gadu – draudze un baznīca 
nosaukta Svētā Toma vārdā.

2009. gada 11. decembris – koncerts „Vēstules no Pie-
balgas” Latviešu biedrības namā Rīgā. Piedalās Jaunpie-
balgas pašdarbības kolektīvi un aktieris novadnieks Jānis 
Paukštello. 

2009. gada 19. decembris – 1. reizi Jaunpiebalgā notiek 
Jauno uzņēmēju kluba pasākums – tirdziņš un „Dižķibeles 
svilināšana” . Jauno uzņēmēju klubu vada Jaunpiebalgas 
vidusskolas kādreizējais skolnieks Gints Barkovskis.

2009. gada 6. septembris – katoļu draudzē viesojas Rī-
gas arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts Jānis Pujats. 

2009. gada septembris – laista apgrozībā sudraba jubile-
jas monēta „Mērnieku laiki”. Monētas aversā – Ķencis, re-
versā– redzami Prātnieks, Pāvuls, Švauksts, Pietuka Krus-
tiņš, Liena un Oļiņiete. Monētas grafisko dizainu veidojis 
mākslinieks Laimonis Šēnbergs.

2009. gada septembris – pabeigta Jaunpiebalgas vidus-
skolas jumta rekonstrukcija un logu nomaiņa.

2009. gada janvāris – septembris – izcilus panākumus 
ralijsprintā ar automašīnu W Golf II izcīna autosportisti 
Atis un Nauris Bruņinieki. Viņi startē 1600 m3 klasē 7 sa-
censību posmos, no tiem 6 posmos savā grupā ir pirmie, bet 
vienu reizi izstājās tehnisku iemeslu dēļ.  

2009. gada 4. oktobris – 10. rudens koncerts Jaunpiebal-
gas Svētā Toma baznīcā. Koncerts veltīts komponista Emīla 
Dārziņa piemiņai. Piedalās Jaunpiebalgas mūzikas skolas 
absolventi un audzēkņi, vīru koris “Ķekava”. Māksliniecis-
kais vadītājs Arvīds Platpers, diriģents – Edgars Briņķis.  

2009. gada 15. oktobris – notiek dzelzceļa sliežu no-
jaukšana Jaunpiebalgas apkārtnē. 
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2009. gads – Piebalgas skolai - 140. Iesvētot to nosauca 
par Mārtiņa pagastskolu.

2009. gads – Latvijas mazpulcēnu 80. jubilejas gads. 
Jaunpiebalgā mazpulcēnus vada skolotāja Baiba Kalniņa.

2009. gads – Pasaules Dabas fonda rīkotajā konkursā 
„Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” Latvijas uzva-
rētājs Guntars Dolmanis (z/s „Lielkrūzes”. ) 

2009. gads – turpinās iesāktais (2008 - 2010) projekts 
„Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības I kārta”.

23.01.1895. Kārlis Gaujēns skolotājs, mācījies Pēterskolā
24.01.1920. Ilze Rulle ārste
07.02.1885. Pēteris Zivtiņš skolotājs, sabiedrisks darbinieks
18.02.1860. Jēkabs Ozoliņš mācītājs
(?)      1900. Jānis Rauziņš  ārsts
20.02.1910. Voldemārs Aparjods skolotājs, diriģents, sab. 

darbinieks
21.02.1910. Jānis Drullis skolotājs
22.02.1895. Jānis Antons gleznotājs
23.02.1910. Arvīds Ūdris agronoms
25.02.1960. Laimonis Začs astronoms
13.03.1905. Jēkabs Strazdiņš gleznotājs, mākslas pedagogs, 

kritiķis
26.03.1895. Kārlis Lobe militārs darbinieks
01.04.1920. Jānis Lācgalvis jurists, meža apsardzības in-

spektors
13.04.1930. Dzidra Kuzmane bibliotekāre, kultūras darbi-

niece
29.04.1875. Jānis Liepiņš ārsts, sabiedrisks darbinieks
23.04.1905.  Ēriks Raisters  rakstnieks
24.05.1910. Marģeris Zariņš komponists, rakstnieks
04.06.1875. Oskars Jēpe grāmatu izdevējs
27.06.1880. Augusts Rudītis skolotājs, sabiedrisks darbinieks
18.07.1915. Alise Robežniece etnogrāfe
19.07.1905. Pēteris Vimba lauksaimnieks
01.08.1810. Pēteris Ulpe skolotājs, literāts, ērģelnieks
04.08.1895. Jānis Mednis skolotājs, strēlnieks
28.08.1880. Aleksandrs Dulbe advokāts, rakstnieks
09.09.1895. Jānis Vadzis ārsts, literāts, virsnieks
18.09.1850. Auseklis dzejnieks, skolotājs
30.09.1950. Ausma Cimdiņa literatūras vēsturniece, pasnie-

dzēja
01.11.1885. Kārlis Zārdiņš skolotājs, Cēsu pilsētas mērs
03.11.1875. Emīls Dārziņš komponists
18.11.1890. Pēteris Pikurs skolotājs
19.12.1950. Felikss Zvaigznons pedagogs, žurnālists

Kalendāru sastādīja Baiba Logina, bibliotēkas vadītāja

Novadnieku 
kalendārs 2010

Ir jauns gads....
Bet dažus teikumus vēl par veco.
Sadarbībā ar sākumskolu, novada kultūras komiteju un taut-

skolu mēneša garumā strādājām pie Adventa pasākumiem. Cik 
veiksmīgs un lietderīgs bijis šis darbs, spriest ļausim tiem, kas 
apmeklēja, ieklausījās, saprata un atbalstīja.

Visvairāk iepriecināja brīvā griba atsaukties. Paldies lielvei-
kala „Līva ML” administrācijai par skatlogu noformēšanu un 
iespēju iegādāties rotājumus atbilstoši tēmai „Eņģeļu laiks”.

Sirds iesila, redzot logā iekārtu eņģelīti Naukšēnu pusē... 
ceļā uz mājām aizvien atskatījos, kur tas rotājās citos logos. 
Dace jau vairākus gadus saposa pagastmājas telpas ... Brīnišķī-
ga noskaņa vidusskolas gaiteņos, baznīcā ...

Sākumskolas kolektīva noturīgā ideja uzaicināt caur katra 
bērna zīmēto eņģeli savu tēti un māmiņu smelties mīlestību, 
labestību, pārdomas Baltajās stundās...Bija gan tik maz, kas 
uzklausīja savu bērnu...

Priecēja bibliotēkas darbinieku izdoma veidot grāmatzīmes, 
sākumskolas kolektīva lielie un mazie cilvēki bija neaizstājami 
eņģelīšu griezēji, kuriem piepalīdzēja draugi lielajā skolā un 
pagastmājā. Paldies Dzintrai Cerai par lieliska Adventa vai-
naga izgatavošanu, Velgai Rubenei par eņģeļu īpašu dekoru 
veidošanu, visiem, kas palīdzēja svētku avīzes noformēšanā, 
pastniekiem paldies par tās nogādāšanu ikvienā mājā, par pēr-
ļotāju un filcētāju dāvanām – eņģelīšiem paldies!

Paldies Sandrai, Zandai, Artim, Jurim par afišu nodrošinā-
jumu!

Par dziesmām un mūziku paldies Aijai un viņas meitenēm, 
ansamblim „Silāre” un Mārai!  Paldies Mārītei Karpai, kas jau 
atkārtoti dalās sirdssiltumā un palīdzībā , par atsaucību ģimeņu 
pasākumā paldies visiem, kas kuplināja un radīja jauku, ģime-
nisku noskaņu gan ar savu klātbūtni, gan dziesmām un atmiņu 
stāstiem, gan gardu medus kūku un smaržīgiem speķpīrāgiem. 
Īpašs paldies Justīnei un Elzai par viesu sagaidīšanu dziedošās 
Vītolu ģimenes pasākumā. Tas bija mīļi.

Paldies Anitai Auziņai, Dacei Dzerkalei, Zanei Althaberei, Da-
cei Mačukānei, Daigai Melecei, Sandrai Strēlei! Visstabilākais 
balsts man bija Laima Upmale, paldies par palīdzību it visur!

Paldies novada domes vadītājam Laimim Šāvējam par sa-
pratni un atbalstu!

Valentīna Dolmane, tautskolas vadītāja 
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* 25.janvārī plkst. 16. 00 Sandra Pallo 
izdegšanas sindromu mazināšana caur 
krāsām.

Februārī
* 4.februārī plkst. 17. 00 Kaspars Bik-

še “Mācīsimies optimismu’’ 
* 8.februārī plkst.17.00 Kustību me-

ditācija veselības atjaunošanai. Vada 
dziednieks, gaišreģis, Kraijona speciā-
lists Aldis Ķeviņš. Pieņem arī individuāli 
ar pierakstu.

Tautskolā gaida ikvienu!
* 10.un 17.februārī plkst. 17. 00  Ta-

pošana, instrumenti un dzijas būs no-
pērkamas pie pasniedzējas., var uz siena 
grābeklīša.

* 11., 12., 13., 14. februārī Joga pie Lī-
gas Krustkalnas.

Zosēnos
5. februārī plkst. 16.00 Kaspara Bikšes 

seminārs
19. februārī plkst. 16.00 Dabas dzied-

niecība “Pavasaris”, vada Agrita Gailīte.

Ziedotāju skaits baznīcas atbalstam 
krietni gājis plašumā. 2009. gadu no-
slēdzot, publicējam visus, kuri naudas 
izteiksmē atbalsta fondā iemaksājuši. 
Tie ir - Elmārs Marģers Apinis, Ieva Ap-
rāne, Ingrīda Ābola, Ilvars Ābelnieks, 
Agris un Mārīte Baķi, Pārsla Blāķis, Jā-
nis un Valda Bolis no ASV, Ilga un Marga 
Ceras, Velta un Jānis Ciekuržņi, Dzintra 
Ciekurzne, Dace Dūklava-Kokina, Liāna 
Eglīte – Kuškevica, Guntis Gailītis, 
Māra Goba, Mārīte Jansone, Jautrīte un 
Tālavs Jundži, Līga un Viesturs Jundži, 
Vēsma Johansone, Uldis Jumejs, Karina 

Adventa laikā notiek daudz labdarības 
akciju. Un vai katrs no mums izvēlas 
kādu, kam pieplusot savu artavu.

Ierosmei un apliecinājumam, ka šajā 
grūtajā laikā var arī tā, gribu pastāstīt 
par svētīgu darbu, kas norisinās teju vai 
kaimiņu novadā – manā dzimtajā Jaun-
piebalgā.

Nākamvasar’ paliks 80 gadu, kopš 
Jaunpiebalgas dievnama dārzā atklāts 
Kārļa Zāles piemineklis Latvijas Brīvī-
bas cīnītājiem. Saprotams, laika zobs da-
rījis savu, un nu vajadzīga restaurācija. 
Arī kādreiz balti mirdzošā baznīca, kurai 
plecos jau trešais gadu simtenis, kļuvusi 
pelēka un aplupusi.

Ko darīt, lai jubileju sagaidītu godam? 

Pretī baltajam dievnamam
Pēc ilggadējā Jaunpiebalgas ev. lut. baznī-
cas draudzes mācītāja Edgara Jundža dēla 
Tālava Jundža ierosmes šā gada pavasarī 
tika izveidots nodibinājums «Jaunpiebal-
gas Svētā Toma baznīcas atbalsta fonds».

«Tā var šķist dīvaina akcija – šajā tra-
kajā laikā atjaunot kultūras un garīgās 
vērtības. No otras puses, – tagad, kad 
darbaspēka cenas ir piezemētas, darbus 
var paveikt lētāk. Galvenais, ko mums 
visiem vajadzētu saprast, – te nav runa 
par atbalstu vienai draudzei vai ticībai, 
bet gan – par kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanu,» tā šī nodibinājuma 
priekšsēdētājs T. Jundzis.

Lai lielais darbs uz priekšu tiek, Tālavs 
pulcē vienkop dažādu jomu lietpratējus, 

Marts veltīts uzņēmējdarbībai. Nodar-
bības sestdienās, vada Gints Barkovskis 
(sīkāk februāra avīzītē).

Ja tev ir draugi, kam to vari pastāstīt, 
izdari labu darbu! Paldies! Lai veiksmīgs 
un jauks laiks! Aicināti apmeklēt visi no-
vada ļaudis un arī no kaimiņu novadiem!

Sarosieties dziedātgribētāji Zosēnos! 
Gaidu tevi arvien! Ja nav apgrūtinā-

jums, piesakies, mob. t. 29146397
 Valentīna Dolmane

Kaspars Bikše dzimis 1970. gada 18. 
novembrī Liepājā. Mācījies Liepājas ra-
jona vakara (maiņu) vidusskolā, Dānijā 
studējis Hillerød Højskole Frederiksberg, 
Kopenhāgenas Karaliskajā universitātē 
studējis psiholoģiju, Liepājas Pedagoģi-
jas akadēmijā - filoloģiju un pedagoģiju; 
šobrīd RPIVA augstākā līmeņa studijās 
turpina studēt psiholoģiju.

Strādājis par skolotāju Rīgas 1. vakara 
(maiņu) vidusskolā, Iļģuciema sieviešu 
cietumā, Rīgas Natālijas Draudziņas ģim-
nāzijā un Jūrmalas alternatīvajā skolā. 

Pašlaik Kaspars dzīvo un strādā gan 
Latvijā, gan Dānijā, kur skolotājiem un 
policistiem vada tālākizglītības kursus. 
Kaspars ir 9 grāmatu autors.

Kaspara dzīves moto ir – būt nevis la-
bākajam, bet gan laimīgākajam.

Seminārā „Mācīsimies optimismu!” 
Kaspars piedāvā iepazīties ar dažādiem 
psiholoģijas atzinumiem par to, kā mēs 
varam kļūt apmierinātāki ar sevi, ģimeni 
un dzīvi kopumā. 

Programmas atslēgvārdi: optimisms, 
prieks, gandarījums, labizjūta, laime, 

radošs pacēlums, personiskā izaugsme, 
dzīves mērķa izjūta, apmierinātība u.c. 
Ar praktisku vingrinājumu palīdzību 
apgūsim prasmes atslābināt trauksmi, at-
brīvoties no bailēm un satraukuma, dis-
ciplinēt prātu, atbrīvoties no haosa galvā, 
apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert 
bez bažām un satraukuma u.tml. 

Izmantojot dažādus praktiskus vingri-
nājumus, liela vērība ir pievērsta pozitī-
vas attieksmes veidošanai pret sevi un 
apkārtējo pasauli.

pirmkārt, tos, kuri savās sirdīs jūtas pie-
baldzēni. Gada nogalē Rīgā, Latviešu 
biedrības namā, norisinājās kārtējā, ļoti 
mīļa un pacilājoša Adventa laika, akcija. 
Uz galvaspilsētu steidza jaunpiebaldzē-
nu runas vīrs Ķencis, bērnu, jauniešu un 
vidējās paaudzes deju kolektīvi, bērnu 
un sieviešu vokālie ansambļi, jauniešu 
instrumentālais sekstets un teātra grupa, 
lai kopā ar novadnieku Jāni Paukštello 
vienotos ziedojumu koncertā. Savukārt 
Rīgā un tās apkārtnē dzīvojošo piebal-
dzēnu uzdevums bija piepildīt zāli.

Vislielāko emocionālo pacēlumu atne-
sa sveču liesmiņu gaismā dziedātā «Klu-
sa nakts, svēta nakts», kam fonā – balti 
mirdzošs Jaunpiebalgas dievnams. Šajā 
vakarā tam izdevās paiet pretī par 1083 
latiem.

Dzintra Mozule

un Lotārs Kēlbranti, Sarma, Vilnis un Jā-
nis Kļaviņi, Biruta un Jānis Knāķi, Gun-
tis Lipiņš, Jānis Līpācis, Edgars Logins, 
Dace Mačuka, Valensija Oša, Ilga Ozo-
la, Edīte Peilāne, Natalija un Vladimirs 
Pozdņakovi no Maskavas, Laila Prossere 
– Vittande, Rudīte Radziņa, Ilzīte Rum-
ba, Ieva Sentivani, G.Rita Sēja, Imants 
Sinka, Tālivaldis Strauja, Jānis Šāvējs, 
Laimonis Šēnbergs, Māra Tamane, Ing-
mars Vittands, Jēkabs Vittands, Bostonas 
latviešu trimdas draudze (Lailas Prosse-
res iniciatīva), Aigars un Rita Zaikovs-
ki. Jaunā gada pirmajās dienās saņemta 

krietna summa no uzņēmuma „Piebalgas 
alus”. Paldies Inārai Dūklavai! Paldies 
visiem ziedotājiem! 

Cerībā, ka šogad mums izdosies ne 
tikai talka pie baznīcas un pieminek-
ļa restaurācija ar svētkiem 3. jūlijā, bet 
iegūsim arī baznīcai jaunas durvis un 
varēsim sākt tālāku baznīcas restaurēša-
nu. Par 2010. gada plāniem runāsim 
1. februārī plkst. 16.00 LZA 2. stāva 
zālē. Aicināti interesenti! 

Tālavs Jundzis,
atbalsta fonda valdes priekšsēdētājs
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2000. gada 14.februāris. Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrē-
ta Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība – tobrīd Latvijā 
pēc skaita vienpadsmitā.

Tieši šo datumu arī uzskatām par atskaites punktu mūsu 
sabiedrības darbībā, kaut arī vairākkārtēji krājaizdevu sabied-
rības veidošanas mēģinājumi bija piecu gadu garumā. Pirmā 
dibināšanas kopsapulce tika sasaukta 1995. gadā. Tas tikai 
pierāda, cik grūti šāda finanšu kooperatīva ideju ir bijis ienest 
mūslaiku sabiedrībā, cik grūti ir bijis pārliecināt ļaudis par 
pašu radītas un pašu pārvaldītas  lauku „bankas” nepiecieša-
mību, it īpaši pēc bankas „Baltija” un firmas „Auseklītis” rūg-
tās pieredzes. Bet cilvēku neticība un kūtrums pieņemt jaunas 
idejas nemazināja toreizējā Zosēnu pagastveča Roberta Ruķa 
neatlaidību. Krājaizdevu sabiedrība bija jādibina un viss! Ne-
skaitāmas reizes tika runāts ar pagasta iedzīvotājiem. Tika pie-
saistīts finansējums no Cēsu rajona Privatizācijas fonda un no 
Dānijas-Latvijas asociācijas. Tika braukts uz kursiem, seminā-
riem, pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju, kā arī uz nesen 
dibinātajām krājaizdevu sabiedrībām tepat Latvijā. Un kur nu 
vēl biezās dokumentu paketes sagatavošana Latvijas bankai, 
lai varētu saņemt licenci kredītiestādes darbībai. Neaizmirsta-
mi mirkļi jaundibināmās sabiedrības amatpersonām palikuši 
par pārrunām un eksāmenu Latvijas bankā...

Bez Roberta Ruķa, kurš ir bijis mūsu krājaizdevu sabiedrības 
idejiskais tēvs, dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, tās tapšanā 
piedalījās arī Rita Smeltere (valdes priekšsēdētāja vietniece), 
Anitra Ernstsone (grāmatvede) un Baiba Loža (revīzijas komi-
sijas priekšsēdētāja). Nenoliedzami, liela loma ir arī pārējiem 
dibinātājiem, kuri tomēr noticēja un sniedza savu morālu un 
materiālu ieguldījumu pagasta finanšu institūcijas veidošanā.

Šobrīd krājaizdevu sabiedrības saime no 24 dibinātājiem ir 
izaugusi līdz 407 biedru skaitam. Interesanti, ka drīz biedru 
būs tikpat, cik iedzīvotāju Zosēnu pagastā. Tas tāpēc, ka savu-
laik pieņemts tālredzīgs lēmums dot iespēju arī kaimiņpagastu 
iedzīvotājiem izmantot mūsu finanšu pakalpojumus. Un tā par 
mūsu biedriem no 2002. gada var kļūt iedzīvotāji no Jaunpie-
balgas pagasta, no Drustu pagasta un Rankas pagasta, kā arī 
piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības „Drusti” biedri. Ad-
ministratīvi teritoriālā reforma savukārt pavēra vēl plašākas 
robežas mūsu darbībai, ietverot Raunas novadu un Gulbenes 
novadu. Taču krājaizdevu sabiedrības mērķis nav „iekarot” 
plašākas teritorijas, bet nodrošināt pēc iespējas izdevīgākus fi-
nanšu pakalpojumus atpazīstamiem biedriem. Tieši savstarpējā 
atpazīstamība ir mūsu veiksmīgas darbības pamats – gan droša 
noguldījumu piesaistīšana, gan veiksmīga kredītu atgūšana. 
Jāpiemin, ka desmit gadu laikā nav neviena zaudēta kredīta. 
Tas liecina, ka cenšamies pietiekami izvērtēt katru kredītpie-
prasījumu, uzturēt ciešu saikni ar klientiem un rast risinājumu 
arī smagākos gadījumos.

Šo gadu laikā ir pierādījies, ka nenovērtējama ir noguldītāju 
uzticēšanās. Jo tieši noguldītāji attaisno krājaizdevu sabiedrī-
bas ideju, kas atspoguļojas jau pašā nosaukumā – „krāj” un 
„aizdod”. Cerēsim, ka krāšanas un taupīšanas tikums, maino-
ties paaudzēm, izdzīvos un ka krājaizdevu sabiedrībām Latvijā 
nebūs sevi jādēvē par kredītkooperatīviem, kā tas ir daudzviet 
pasaulē.

Neraugoties uz visām krīzēm un kapitāla pieauguma no-
dokļa ieviešanu, mūsu noguldītāji ne brīdi nav krituši panikā 

Zosēnu kooperatīvajai krājaizdevu 
sabiedrībai – 10 

un palikuši uzticīgi, par ko mēs viņiem arī esam pateicīgi. Lai 
dotu iespējas izvēlēties, kādā valūtā savus uzkrājumus glabāt, 
ar šo gadu piedāvājam pakalpojumus arī eiro. 

Iepriekšējā gada ekonomiskā situācija ietekmēja arī mūsu 
darbību. 2009. gadu noslēdzām ar zaudējumiem, jo saimnie-
ciskā aktivitāte strauji samazinājās un līdz ar to arī aktīvi ir 
mazinājušies. Taču šeit jāuzsver, ka pretēji bankām ne brīdi 
neesam pārtraukuši kredītu izsniegšanu. Priecājamies, ka kre-
dītu „bums” ir pārgājis – cilvēki naudu aizņemas pārdomāti un 
mazākos apmēros. Ja vien ir saprātīgs mērķis un reālas atmak-
sāšanas iespējas, mūsu sabiedrībā kredītu joprojām iespējams 
saņemt uz pieņemamiem procentiem. Un tā arī ir atšķirīgā 
iezīme, ka mūsu kredītprocenti „nelēkā” kā tāds termometra 
rādījums atkarībā no ekonomikas atdzišanas vai sakaršanas 
pakāpes. Un „lieso” gadu zaudējumus nosedzam ar „trekno” 
gadu uzkrātajām rezervēm.

Domājot par turpmākajiem desmit gadiem un valdes sēdēs 
pārrunājot par attīstības iespējām, bieži nonākam pie slēdzie-
na, ka nav pietiekama valsts atbalsta šādu finanšu kooperatīvu 
veidošanā. Krājaizdevu sabiedrību loma tā īsti nav novērtēta, it 
īpaši laukos. Trūkst arī spēcīgas jumta organizācijas, jo šobrīd 
esošā Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība 
apvieno gan lauku, gan arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības, 
kuras ir ļoti atšķirīgas gan biedru skaita, gan finansiālo iespēju 
ziņā.

Pat vairākkārt starp mums ir izskanējusi doma veidot Pie-
balgas pusē vienu kopēju krājaizdevu sabiedrību, apvienojo-
ties Zosēnu KKS, Taurenes KKS un Vecpiebalgas KKS. Tas 
ļautu samazināt daļu izmaksu, optimizētu naudas plūsmu, kā 
arī varētu izstrādāt spēcīgāku attīstības stratēģiju. Bet tā savā 
ziņā būtu arī savas identitātes zaudēšana.

Kā būs, to rādīs laiks. Galvenais, ka krājaizdevu sabiedrība 
noteikti pastāvēs, kamēr vien būs cilvēki, kuriem šī ideja nav 
vienaldzīga, kuri gatavi atvēlēt laiku un darboties tajā. Grūti 
uzskaitīt visus valdes, kredītkomitejas, revīzijas komisijas lo-
cekļus un grāmatvežus, kuri šo gadu laikā nodrošinājuši sa-
biedrības darbību. Sanāktu ap 30. Bet noteikti gribas pieminēt, 
ka joprojām esam spējuši uzturēt entuziasma garu un nesavtī-
gumu biedros, kas iesaistās līdzdarboties. Krājaizdevu sabied-
rībā it tikai divi algoti darbinieki. Vai mūsdienās ar to jālepojas 
vai jākaunas? Mēs ar to lepojamies!

Bet nobeigumā gribētos sniegt nelielu atskatu vēl tālākā pa-
gātnē.

*1908. gada 15. septembris – darbību uzsāk Jaunpiebalgas 
krājaizdevu sabiedrība. Uz 1936. gada 1. janvāri tā apvienoja 
815 biedrus un tās aktīvi pārsniedza 466 tūkstošu latu.

*1925. gada 1. februāris – darbību uzsāk Drustu-Gatartas 
krājaizdevu sabiedrība. Uz 1936. gada 1. janvāri tā apvienoja 
164 biedrus un tās aktīvi pārsniedza 56 tūkstošu latu.

Domāju, daudzi vēl nezina, ka šādi finanšu kooperatīvi nav 
nekas no jauna radīts. To vēsture pasaulē un Latvijā ir vairāk 
nekā pusotra gadsimta sena. Piemēram, 1936. gadā Latvijā 
vien to bija ap 630. Un šobrīd esam viena no 35 krājaizdevu 
sabiedrībām – kā atjaunotā Jaunpiebalgas un Drustu-Gatartas 
krājaizdevu sabiedrība.

Girta Upena, Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 
valdes priekšsēdētāja
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Dižķibeles svilināšanas dienā

Skolas ziņas

UZ LABĀM UN TEICA-
MĀM SEKMĒM 2009./2010. 
mācību gada 1. semestri beidza: 

Azace Armanda, Blūma Sabīne, 
Brikmanis Roberts, Zariņa Amanda -5.a 
kl.; 

Lazdiņa Alise, Skosa Vita,  Šostaka 
Sintija, Zariņa Agita – 5.b kl.; 

Kļava Sigita, Rēdmane Agita, Zariņa 
Elīna, Žīgurs Rāmulis – 6. kl.; 

Bobrovs Ivars, Grīnbergs Sandis, 
Krievs Digmārs, Podiņš Andris, Potapova 
Elvita, Sūcīte Guna – 7.a kl.;  

Beķere Brenda, Krasovska Linda, 
Smilga Alise – 7.b kl.; 

Elksnis Elvis, Lapiņa Ilze – 8. kl.;
Āboliņa Aiga, Makare Lauma, Podiņš 

Jānis – 9.a kl.; 
Alksnīte Līga, Smilga Agnese – 9.b kl.; 
Arahovskis Edžus, Dzenža Armands, 

Elksnis Matīss, Ķīķeris Mārtiņš, Tinkuse 

Lāsma, Urbāns Arvis – 10. kl.; 
Dzenža Aiga, Lūsa Daumants, Rusovs 

Emīls, Spalviņš Krišs – 11. kl.; 
Seržāns Jānis, Vanders Toms – 12. kl.
Angļu valodas olimpiādē Priekuļos 

piedalījās Kristīne Ozere (10. kl.), Toms 
Vanders (12. kl.) – 2. vieta - sk. Gunita 
Kundrate.

Mazpulku rudens darbu skatē  2009. 
novembrī piedalījās Andra Pētersone 
(8.kl.), Madara Kārkliņa (11.kl.), Ivanda 
Keiša (5.b kl.) – 3. vieta, Rūdolfs Kalniņš 
(9.b kl) – 3. vieta – sk. Baiba Kalniņa

Zīmējumu konkursā  ”Zemes krāsas 
2009” (”Lasām un zīmējam” Igaunijas 
11. jauno mākslinieku zīmējumu kon-
kurss) piedalījās Armanda Azace, Sabīne 
Blūma, Emīls Drulle, Pēteris Gajeviks 
(5. a kl.); Ieva Bojāre, Mareks Keišs, Ali-
se Lazdiņa, Andra Annemarija Krūmiņa, 
Diāna Rubene, Sintija Šostaka, Agita 
Zariņa (5.b kl.); Klinta Āboliņa, Elvijs 

Ciekurznis, Una Gaile, Anete Jansone, 
Deniss Koltaševs, Kristers Kozlovs, Irita 
Labzova, Sanda Pelša (6.kl.); Lana Gav-
loviča, Laura Jakovļeva, Vija Kazāka, 
Guna Sūcīte, Jānis Timofejevs (7.a kl.); 
Bērtulis Ābelnieks, Anna Baltā, Laura 
Bojāre, Gints Cīrulis, Ilze Grasimoviča, 
Marģers Ozoliņš (7. b kl.); Viktorija Pos-
tolati, Dāvids Uķis (8. kl.); Pauls Dikma-
nis, Atis Grīnbergs, Zanda Krasnā, Hen-
rijs Mucenieks, Andis Pelšs ( 9. a kl.); 
Rūdolfs Kalniņš, Dainis Labzovs, Anna 
Petkēviča, Andris Šostaks,  Liene Tanne 
(9.b kl.) -  sk. Baiba Kalniņa

Vides zinību olimpiādē piedalījās 
Elvis Elksnis (8. kl.) – 3. vieta; Zelda 
Althabere (11.kl.) – 2.vieta un Madara  
Kārkliņa (11. kl.) – 2. vieta – sk. Arnis  
Ratiņš.

Ziņas apkopoja 
Arnis Ratiņš, direktores vietnieks 

izglītības jautājumos

2009. gada 19. decembrī Jaunpie-
balgā notika pirmais Jauno uzņēmēju 
kluba rīkotais pasākums – „Dižķibeles 
svilināšana”. Vidusskolā bija atvērts Zie-
massvētku tirdziņš, kurā piedalījās māj-
ražotāji, amatnieki, mākslinieki gan no 
Jaunpiebalgas, gan kaimiņu novadiem. 
Paralēli notika dažādas aktivitātes un 
plkst. 15.00 tika dedzināta „Dižķibele”.

Mēs sakām paldies visiem atbalstītā-
jiem: Jaunpiebalgas novada pašvaldībai 
un priekšsēdētājam Laimim Šāvējam par 
materiālo atbalstu un sagādāto pārsteigu-
mu – salūtu, vidusskolas direktorei Ullai 
Loginai par sapratni un morālo atbalstu, 
mākslas skolai par „Dižķibeles” izveidi 
un plakātiem. Paldies kosmētikas kom-
pānijai „Dove”, atkritumu pārstrādes 
uzņēmumam ZAAO. 
Vislielākais paldies 
iedzīvotājiem, kuri 
ieradās, piedalījās, 
atbalstīja ar pirkšanu 
vai vienkārši bija klāt, 

dziedāja un aktīvi līdzi dzīvoja  „Dižķi-
beles svilināšanas” pasākumā. Cerot uz 
turpmāku sadarbību, sirsnīgu paldies 
sakām mūsu pasniedzējam Gintam Bar-
kovskim, kurš lielu daļu no sava brīvā 
laika sestdienās atvēlē mums.

Jaunpiebalgas Jauno uzņēmēju kluba 
vārdā – Zelda, Daumants, Arvis...
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Zosēnu pagastā lietotu mantu ap-
maiņas punkts darbojas jau piekto 
mēnesi. Kāds bijis šis laiks, jautāju 
apmaiņas punkta vadītājai Daigai Go-
lubovai.

– Septembrī, kad sāku strādāt Pētera 
pamatskolas telpās, bija tā jocīgi. Ēka 
tāda klusa. Strādāju es, bērnudārza pavā-
re, apkopēja, un  bērnudārzā darbojās au-
dzinātāja ar mazajiem bērniem. Ēkā sākās 
rosība, kad mainīja jumtu, tad logu maiņa, 
un tagad jau darbojas trenažieru zāle. Drīz 
sāksies pieaugušo izglītības nodarbības. 
Ēka kļūst arvien vairāk apdzīvota.

Apmaiņas punktā katru dienu divi, trīs 
cilvēki atnes lietotās mantas, un ir die-
nas, ka pat 12 cilvēki ienāk meklēt sev 
vajadzīgo. Daudzi interesējas pa telefo-
nu.

Kas ir apmaiņas punkta apmeklētā-
ji?

– Nāk veci cilvēki, daudzbērnu ģime-

Lietotu mantu apmaiņas punkts vajadzīgs 
iedzīvotājiem

nes, nāk mazu bērnu māmiņas, nāk arī 
citi pagasta iedzīvotāji. Pārsvarā no Zo-
sēnu pagasta teritorijas, bet ir apmeklētā-
ji arī no Jaunpiebalgas pagasta. 

Kādas mantas varat piedāvāt un kā-
das ir nepieciešamas apmaiņas pun-
ktā?

– Mums plašā izvēlē ir bērnu apavi 
un apģērbi, ir sieviešu apģērbi un maza 
izmēra sieviešu apavi, ir vīriešu krekli. 
Pašlaik ļoti noderētu ziemas apavi, sil-
tas jakas un džemperi gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. Ļoti ejošas lietas ir trau-
ki, gultas veļa, dvieļi, galdauti, spilveni, 
aizkari, kā arī gludekļi, tosteri, gaļas ma-
ļamās mašīnas un cita sadzīves tehnika. 
Šīs mantas ļoti ātri atrod jaunos īpašnie-
kus. Arī bērnu rotaļlietas ir pieprasītas, 
trūkst bērniem spēles. Tagad daudzi jau-
tā pēc slēpēm un slidām. Jau ilgāku laiku 
cilvēki gaida gultu, skapi, televizoru. Ja 
kādam mājās ir pašam nevadzīgas lietas, 

būsim priecīgi tās saņemt lietoto mantu 
apmaiņas punktā. 

Vai lēmums par lietotu mantu ap-
maiņas punkta izveidošanu bija pa-
reizs?

– Vispirms gribu pateikt lielu paldies 
visiem tiem labajiem cilvēkiem, kas ir 
atsaucīgi un nes mantas uz apmaiņas 
punktu, un paldies arī tiem, kas nāk un 
skatās, vai nav uzradusies viņa gaidītā 
manta. Pašreizējā situācijā šāda veida 
apmaiņas punkts ir cilvēkiem vajadzīgs. 
Ir dzirdētas daudzas labas atsauksmes. 
Ir cilvēki, kas saka, ka tagad ir vismaz 
viena vieta, kur var atnākt arī tad, kad 
nav naudiņas kabatā. Laipni aicināti visi 
novada ļaudis sadarboties lietotu mantu 
apmaiņā ar šīs iestādes starpniecību!

Ar Daigu Golubovu sarunājās un 
sarunu pierakstīja Zinaida Šoldre

Ir pagājis kārtējais meža apsaimnie-
košanas gads un pienācis brīdis iesniegt 
atskaites mežniecībā par veiktajiem dar-
biem savā mežā – gan par ciršanu, gan 
atjaunošanu un meža kopšanu. Pēdējais 
datums, līdz kuram atskaites jānogādā 
mežniecībā, ir 1. februāris. Pēc tam, 
pamatojoties uz Latvijas administratī-
vo pārkāpumu kodeksa 53.2 pantu, pret 
jums var vērst soda sankcijas līdz simt 
piecdesmit latiem.

Pavasaris arī vairs nav aiz kalniem, 
tāpēc būtu jāsāk domāt par izcirsto 
meža platību (ja tādas ir) atjaunošanu. 
Lai atjaunošanu varētu veikt ar kvalita-
tīviem stādiem, tie jāpasūta stādaudzē-
tavās. Informācija par tām ir atrodama 
VMD informācijas stendā pagastos (arī 
AS „Latvijas valsts meži” mājas lapā 
– http://www.lvm.lv, sadaļā „Sēklas un 
stādi”).

Vēlot panākumus meža apsaimnieko-
šanā un cerot uz sadarbību, – 

Jānis Taškovs, 
Taurenes mežniecības mežzinis 

Meža īpašnieku 
ievērībai

26. decembra pēcpusdiena – novada 
pensionāri aicināti pulciņā uz kopā pa-
būšanas un pasēdēšanas mirkli pēc Zie-
massvētku mājas svinībām.

Cik patīkami, ka mūs aicina, ka mūs 
gaida, ka par mums domā! Svētkiem sa-
posta zāle. Baudām Aijas mazo ”Žagari-
ņu” daudzveidīgos priekšnesumus, ieprie-
cina „Žagariņu” mammu veltījums. Sirds 
un dvēsele veldzējas gatavotajā sniegu-
mā. Un kur nu vēl dāvana katram – kā jau 
Ziemassvētkos! Ar mums kopā novada 
domes priekšsēdētājs L. Šāvējs, kurš vel-
ta mums siltus, izjustus vārdus. Klāts ļoti 
bagātīgs galds. Priecē mums veltītā Līgas 
Ābelnieces uzmanība – katrs uzaicināts, 
pie katra pieiets, katram piedāvāts. Laiks 
aiziet patīkamās sarunās, pašdarbībā, 
dziesmās un atmiņās. Bija padomāts, lai 
krēslainajā pēcpusdienā, slidenumā visi 
laimīgi un veseli nokļūtu mājās. Pateicos 
savā  un, domāju, mūsu visu pēcpusdie-
nas dalībnieku vārdā novada domei par 
uzaicinājumu, par patīkamo uzmanības 
apliecinājumu, par daudzveidīgajiem abu 
ansambļu priekšnesumiem, par bagātīgo 
tējas un  kafijas galdu. Mēs, visi pensio-
nāri, priecāsimies, ka šis pasākums kļūtu 
par jaunu tradīciju novada sadzīvē.

Rita un Ida

Informēju, ka veiktas izmaiņas cenrādī 
trenažieru zālei.

 To var apmeklēt jebkurš interesents 
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un poli-
tiskās pārliecības. Gaidīti ir visi! Ir veikti 
arī daži jauninājumi – organizētas jogas 
un aerobikas nodarbības.

Cenas:
• Abonements bez laika ierobežojuma 

(mēneša laikā trenažieru zāles pakalpo-
jumus izmanto jebkurā dienā un neiero-
bežoti ilgi) – 12, 00 Ls/ mēn. Cenā ie-
kļautas trenažieru zāles pakalpojumi un 
jogas/ aerobikas nodarbības.

• Abonements ar laika ierobežojumu  
(mēneša laikā trenažieru zāles pakalpo-
jumus izmanto katru nedēļu divas reizes 
un neierobežoti ilgi) – 6,00 Ls/mēn. 
Cenā iekļautas trenažieru zāles pakalpo-
jumi un jogas/ aerobikas nodarbības.

• Viena nodarbība trenažieru zālē vai 
aerobikas vai jogas nodarbība – 1,50 Ls

Papildu informāciju var uzzināt, zva-
not pa tālruni: 29547873.

Elīna Poste, IK „ĪzĪ” īpašniece 

Izmaiņas 
cenrādī
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Pateicības

Pretendentiem izvirzāmās pamatprasības: 
• vismaz vidējā speciālā izglītība kultūras jomā un augstākā 

izglītība (var būt arī pēdējā kursa studējošais) jebkurā specia-
litātē; 

• vismaz divu gadu darba pieredze kultūras jomā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
• labas vadītāja, organizatora un komunikācijas spējas; 
• prasme strādāt ar datoru – lietotāja līmenī;
• autovadītāja apliecība – B kategorija.

Jaunpiebalgas novada domes Jaunpiebalgas 
kultūras nama vadītāja amata kandidāta konkurss

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, ne vēlāk kā 
līdz 25.01.2010. plkst. 16:00 jāiesniedz Jaunpiebalgas nova-
da domei Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novadā, 
LV – 4125, šādi dokumenti: 

• komisijai adresēta motivācijas vēstule; 
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un/vai izziņa no 

mācību iestādes, kas apliecina, ka pretendents ir attiecīgās mā-
cību iestādes students; 

• dzīves apraksts (CV);
• priekšlikumi par Jaunpiebalgas kultūras nama un Jaunpie-

balgas novada kultūras attīstības redzējumu;
• rekomendācija(-s) vai ieteikums(-i).
Konkursa termiņi: 
1. Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu ie-

sniegšanas termiņš – 25.01.2010. plkst. 16:00
2. Komisija izskata pieteikumus un iesniegtos dokumentus 

26.01.2010.
3. 29.01.2010. tiek rīkota konkursa otrā kārta.

Sāpju muklājā stingušam dvēsele zaudējuma smagumā plok. 
Vissirsnīgākie, mīļākie pateicības vārdi novada domes dar-
biniekiem, deputātiem, radiem, draugiem, ikvienam, kas 
pateica līdzjūtības vārdus, kas pasniedza roku vai izteica līdz-
jūtību klusējot. Vārdos neizsakāms, bet tikai dvēselē izjūtams 
paldies tālajā Anglijā dzīvojošajiem – Helēnai un Pēterim par 
sirds siltumu, labestību, palīdzību. Paldies Vēsmai, kura bija 
ar mūsu ģimeni šajās tumšajās dienās, kad ANSIS pāragri bija 
jāatdod smilšu kalniņam.  

Piederīgie

Liels paldies Jaunpiebalgas vidusskolas saimniekam Eduar-
dam Vīķelim un 2008. gada absolventiem – Kasparam Stau-
veram, Aināram Kuzminam, Ilgvaldam Ivanovam, Artu-
ram Razguļājevam par kārtības nodrošināšanu mūsu žetonu 
vakarā.

 12. klases kolektīvs

PALDIES!
Ziemassvētku labie rūķi un viņu palīgi, kas sarūpēja apsvei-

kumus mūsu novada viscienījamākā vecuma ļaudīm, ir 5.b 
klases skolēni – Andra Annemarija Krūmiņa, Ivanda Keiša, 
Ieva Bojāre, Diāna Rubene, Agita Zariņa, Alise Lazdiņa, Vita 
Skosa, Sabīne Seržāne, Mārtiņš Bērziņš, Ināra Granta, Kārlis 
Pētersons, Mareks Keišs, Mārcis Mārtiņš Stūriška, Emīls Ra-
dziņš, Aigars Krūmiņš, Sintija Šostaka, Uldis Bundzinieks, 
9.b klases skolēni – Andris Šostaks, Rūdolfs Kalniņš, Mairis 
Markuss, Jānis Peilāns, Andrejs Krišjānis, Laura Jefimova, 
Ketija Osīte, Dainis Labzovs, Edgars Pētersons, 10. klases 
skolēni – Egija Kirkenšteine, Linda Astašova, Kristīne Kus-
tova, Lāsma Tinkuse, Evita Zaķe, Inga Pavalkoviča, 11. kla-
ses skolnieces – Inese Kustova, Zelda Althabere, vidusskolas 
vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki, Drustu pamatskolas sko-
lēni Laura Miška, Ralfs Miška, Alvis Miška, kā arī skolotājas 
Baiba Kalniņa, Iveta Razminoviča un Vēsma Johansone.

  Sociālās komitejas vārdā –
Zane Althabere

Zosēnu pagasta pārvaldes pingvīni cieši saspieduši 
muguras. Lai sasildītos tā, ka siltuma pietiek visam 
2010. gadam. Vēlam visiem novada ļaudīm saskaņu, 
saticību, lai varam turēties cieši kopā, sasildīt sirdis un 
cerēt uz izdošanos!                                               

Zosēnu pagasta pārvaldes kolektīvs
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1. Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:
1) 1,5 % no nekustamā īpašuma ka-

dastrālās vērtības:
a) zemei;
b) ēkām vai to daļām;
c) inženierbūvēm;
2) vienģimenes un divģimeņu dzīvoja-

mām mājām, daudzdzīvokļu mājām:
a) 0,1 % no kadastrālās vērtības, kas 

nepārsniedz 40 000 latu;
b) 0,2 % no kadastrālās vērtības da-

ļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepār-
sniedz 75 000 latu;

c) 0,3 % no kadastrālās vērtības daļas, 
kas pārsniedz 75 000 latu.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokļa pa-
pildlikmi 1,5 % apmērā apliek neapstrā-
dātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 
izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 
vienu hektāru vai kurai normatīvajos ak-
tos ir noteikti lauksaimnieciskās darbī-
bas ierobežojumi.

3. Ministru kabinets nosaka institū-

Par nekustamā  īpašuma nodokli
cijas, kas pārbauda neapstrādātās lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes gaba-
lus, un kārtību, kādā nosakāma šo zemes 
gabalu platība, kā arī kārtību, kādā no-
teiktās institūcijas sniedz ziņas pašvaldī-
bām nodokļa aprēķināšanai.

4. Šā likuma izpratnē neapstrādāta 
lauksaimniecībā izmantojama zeme ir 
lauksaimniecības zeme, kuru neizmanto 
lauksaimniecības produktu ražošanai vai 
audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, 
dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauk-
saimniecības nolūkiem, vai kura netiek 
uzturēta labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī.

5. Nekustamā īpašuma nodokli ap-
rēķina no nekustamā īpašuma nodokļa 
objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa 
taksācijas gada 1. janvārī.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo 
taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai 
valdījuma tiesību izbeigšanās.

7. Ja īpašumu atsavina vai dāvina, ze-
mesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģis-
trēt pēc tam, kad ir nomaksāts nodokļa 
maksājums par taksācijas gadu, kurā no-
tiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu 
nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsais-
tes datu pārraides režīmā.

8. Par ēkām, kas saskaņā ar šā likuma 
2. pantu neatrodas kādas personas īpašu-
mā vai tiesiskajā valdījumā, nekustamā 
īpašuma nodokli maksā ēkas lietotājs.

9. Ja taksācijas gada laikā Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra reģistrā tiek re-
ģistrētas kadastra datu izmaiņas, aktua-
lizētā kadastrālā vērtība nodokļa aprēķi-
nam tiek piemērota ar nākamo taksācijas 
gadu.

Paliek spēkā 25 % nodokļa pieaugu-
ma ierobežojums.

Pēc VZD informācijas, zemes un ēku 
kadastrālā vērtība ar 2010. gada 1. jan-
vāri samazināta par 30 – 40 %, atbilstoši 
īpašumu tirgus vērtībai.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsē-
dētāja vietnieka izglītības jautājumos 
Ilmāra Ančāna jau vairākus gadus 
izteiktajam aicinājumam vasarās ar 
atvieglotiem noteikumiem pilsētā uz-
ņemt bērnus un jauniešus no Latvijas 
reģioniem atsaukušās ne tikai skolas, 
bet arī bērnu atpūtas centrs „Knip-
ska” Jaundubultos.

Dažādas atpūtas, radošās un sporta no-
metnes, kurās uzturas bērni no visas Lat-
vijas, regulāri notiek vairākās pilsētas iz-
glītības iestādēs, bet pašlaik kustībai klāt 
nākusi arī privātā iniciatīva – uzaicināt 
bērnus no Latvijas novadiem ir gatavs 
bērnu atpūtas centrs „Knipska”,” teic      
I. Ančāns. „Man ir prieks, ka, lai arī ne 
pārāk strauji, tomēr mana ideja par lauku 
bērnu atpūtu Jūrmalā realizējas. Tas dod 
divējādu labumu – Latvijas novadu bērni 
atpūšas pie jūras un bauda citus Jūrmalas 
jaukumus, bet mūsu izglītības iestādes 
var labāk izdzīvot saspringtajā finanšu 
situācijā un uzņēmēji var labāk realizēt 
savus biznesa plānus.”

„Latvijas novadiem piedāvāju sadarbī-
bu,” teic bērnu atpūtas centra „Knipska” 
direktore Sarmīte Keiša. „ Bezgala inte-
resanta un daudzveidīga ir mūsu mazā 

Uz Jūrmalu vasarā aicina bērnus 
no Latvijas novadiem

Latvija ar Zemgales līdzenumiem, Lat-
gales zilajiem ezeriem, Vidzemes gotiku 
un Kurzemes vācisko dižciltību. Tāpēc 
es aicinu skolas iesūtīt mums savus va-
saras atpūtas Jūrmalā projektus, vienlai-
kus parādot, kā viņas gatavas pārējiem 
nometnes bērniem parādīt savu novadu. 
Līdz šim šādā veidā sevi ir prezentējuši 
bērni no Īrijas, Vācijas, Krievijas un Iz-
raēlas. Būsim gandarīti, ja projektos būs 
ietvertas interesantākās vēstures lappu-
ses, novada kultūras bagātības, sadzīves 
īpatnības, nākotnes perspektīvas.”

Projekti iesniedzami bērnu atpūtas 
centrā „Knipska” Strēlnieku prospektā 
42, Jūrmalā, LV-2015, tālrunis 29547272 
līdz 22.martam. Projektus izvērtēs sko-
lēnu pavasara brīvlaikā kopā ar projektu 
autoriem un pedagogiem. Tad arī varēs 
vienoties par nometnes laiku un noteikt 
diennakts uzturēšanās izmaksas.

„Mēs ceram uz novadu pašvaldību un 
sponsoru atbalstu, lai bērni nākamvasar 
varētu divas nedēļas skaisti un pilnvērtī-
gi pavadīt Jūrmalā,” teic S.Keiša. „Mūsu 
nometne ir dibināta 1928. gadā palīdzī-
bas sniegšanai bērniem. Turklāt ziedoju-
miem pašlaik ir ne tikai materiāla, bet arī 
dziļi filozofiska un politiska vērtība.”

Bērnu atpūtas centrs „Knipska” piedā-
vā ne tikai divas nedēļas ilgu uzturēšanos 
nometnē, bet arī četras ēdienreizes dienā, 
kino, diskotēkas, pašdarbības koncertus, 
kā arī sporta aktivitātes pludmalē, kas at-
rodas piecu minūšu gājienā no nometnes. 
Maiņu sākuma datumi ir: 6. un 20.jūnijs, 
4. un 18.jūlijs, 1. un 15. augusts. 

Ik vasaru bērnu atpūtas centrā „Knip-
ska” notiek Marinas Šavkinas vācu 
valodas skolas, skolēnu tenisa kluba, 
taekwon-do, vizuālās mākslas, moder-
no deju skolas, Maskavas privātskolas 
„ALEF” un armēņu bērnu vasaras atpū-
tas nometnes. Tādējādi „Knipskā” var 
satikties ne tikai Latvijas dažādu novadu 
bērni, bet arī bērni ar kādām izteiktām 
interesēm un no ārvalstīm atbraukušie. 
Tas sola jaunus kontaktus un daudzvei-
dīgus iespaidus ikvienam.

Ingmārs Čaklais, 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 

             
Papildinformācija: 
Veronika Ramāne, tālr. 67093872, 

fakss 67093871, 
e-pasts: prese@jpd.gov.lv
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Afiša

Nolikums

Tradicionālais tautas slēpojums “Apkārt Alaukstam“
* 21. reizi – Vecpiebalgā 2010. g. 6. februārī

Slēpojuma mērķis – popularizēt slēpošanu, aktīvu ziemas at-
pūtas un sporta veidu. Veicināt citu novadu slēpošanas entuzi-
astu ierašanos Vecpiebalgas novadā, tādējādi veicinot tūrisma 
attīstību. 

Pasākumu organizē – sporta klubs ”ALAUKSTS” /Vecpie-
balga/

Starta vieta un laiks – Alauksta ezera krastā pie estrādes, ko-
pējais starts pl.12.30

Distances garums – 15 km
Kontrollaiks – 3 stundas 

Jaunums! 06. 2010. 0,8 – 1 km Mini – ALAUKSTS

Katra grupa startē atsevišķi ar kopējo startu un slēpojumu 
veic vienā aplī.

Sacensību programma 
08.00 – 11.30 Reģistrācija
08.00 – 12.00 Slēpju serviss startam  
09.00 – 11.15 Trase atvērta 
11.00 – 11.20 Uzruna 
11.30 – 11.50 Starts “Mini Alauksts”  1 km
12.30 – 16.30 Starts tautas slēpojumam “Apkārt Alaukstam” 

15 km

13.30 – 17.00 Pusdienas sacensību dalībniekiem 
17.00 – 18.00 Apbalvošana
20.00 – 03.00  Afterparty

Dalībnieku pieteikšanās un reģistrācija –
iepriekšēja pieteikšanās no 25.01.2010.:
 online www.apkart-alaukstam.lv, 
Vecpiebalgas novada domē, Jaunpiebalgas vidusskolā un 

Cēsu sporta skolā līdz 05.02.2010 
Sacensību dienā 06.02.2010. no pl.8.30 līdz 11.30 starta vie-

tā.

Dalības maksā (15 km) ietilpst:  
    * Tēja starpfinišā pēc 7,5 km distances 
    * ēdināšana finišā Alauksta krastā 
    * starta numurs
    * medaļa katram dalībniekam, kas ir piedalījies slēpojumā 

„Apkārt Alaukstam”  un sekmīgi finišējis 10x, 15x, 20x 
    * autostāvvieta
    * medicīniskā palīdzība

Dalības maksa un norēķins – iepriekš piesakoties www.ap-
kart-alaukstam.lv (Banklinks Swedbank klientiem)

.
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 * ar pārskaitījumu uz sporta kluba „ALAUKSTS” norēķi-
nu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: 
sacensību nosaukumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas 
kodu; vecuma grupu;

* piesakoties uz vietas, norēķināties varēs ar skaidru naudu, 
kredīta vai debetkartēm.

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV 
PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA 
MAKSA -Ls 7 vai Ls 4 !!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU 
NOSAKA PĒC DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, 
NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA

sacensību dienā 06.02.2010. Mini- ALAUKSTS  Ls 1 
iepriekš piesakoties līdz 31.01.02010. Ls 4 un Ls 3 (S15, 

S16, V15, V16 grupās)
iepriekš piesakoties līdz 04.02.2010. Ls 6 un Ls 4 (S15, S16, 

V15, V16 grupās)
sacensību dienā 06.02.2010. Ls 7 un Ls 4 (S15, S16, V15, 

V16 grupās)
* Ģimenes komplekts, piesakoties uz vietas sacensību dienā 

uz vietas Ls 6 un Ls 4 (S15, S16, V15, V16 grupās) (Katrā 
grupā 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar sponsoru balvām. Gan-
darījuma balvas un pārsteiguma balvas. Visi „Mini-Alauksts” 
dalībnieki saņem piemiņas medaļas.) 4 un vairāk personas (re-
ģistrācijā var pieprasīt apliecinošu dokumentu)

Starta numuru saņemšana 
Piektdiena, 05.02.2010. 12.00 – 17.00 Vecpiebalgas novada 

domē 
Sestdiena, 06.02.2010.  08.00 – 11.30 sacensību vietā

Dalībnieku rezultāti tiek vērtēti atsevišķās grupās – 
Mini – ALAUKSTS
 B1 - 2004.g.dzim. un jaunāki
 B2 - 2002. - 2003.g.dzimušie
 B3 - 2000. - 2001.g.dzimušie

TAUTAS SLĒPOJUMĀ „APKĀRT ALAUKSTAM”
 S15    jaunietes līdz 1995. gadam (iesk.) dzimušās       
 S16    jaunietes 1991. – 1994. dzimušās       
 S20    sievietes 1981. – 1990. dzimušās
 S30    sievietes 1971. – 1980. dzimušās
 S40    sievietes 1961. – 1970. dzimušās
 S50    sievietes 1960. dzimušās un vecākas

 V15    jaunieši līdz 1995.gadam (iesk.) dzimušie
 V16    jaunieši 1991. – 1994. dzimušie
 V20    vīrieši 1981. – 1990. dzimušie
 V30    vīrieši 1976. – 1980. dzimušie
 V35    vīrieši 1971. – 1975. dzimušie
 V40    vīrieši 1961. – 1970. dzimušie
 V50    vīrieši 1951. – 1960. dzimušie
 V60    vīrieši 1950. dzimušie un vecāki

1. Vīrieši/Sievietes Euro 160 
2. Vīrieši/Sievietes Euro 100
3. Vīrieši/Sievietes Euro 50

Pretenzijas tiek pieņemtas, iemaksājot Ls 20. Pamatotas pre-
tenzijas gadījumā iemaksa tiek atdota. Par nepakļaušanos ties-
nešu norādījumiem dalībnieks tiek diskvalificēts. 

Uzmanību!
Aicināti piedalīties visi interesenti un slēpošanas entuziasti. 

Par savu veselības stāvokli atbild pats dalībnieks. Par bērnu 
veselības stāvokli atbild vecāki vai personas, kas viņu pavada. 
Organizatori laika apstākļu dēļ (nepietiekami sniega) var pār-
celt vai atcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.ap-
kart-alaukstam.lv un iespēju robežās informējot dalībniekus.

Organizatori nav atbildīgi, ja slēpojuma dalībnieks nav iepa-
zinies ar nolikumu.

Rekvizīti: 
Biedrība sporta klubs “ALAUKSTS”
Reģ.Nr.: 40008108605
Adrese: Kalna-Igauņi/Vecpiebalga/Vecpiebalgas novads
AS Swedbank; Konts: LV26HABA0551016006877
Kods HABALV22
Tel.: +371 29478255; 

Informācija:
Organizācija 
Izpildu komiteja: 
Aivars Avens, 1st priekšsēdētājs +371 29478255, 
                                                     +371 29153574
Uvis Avens, 2nd priekšsēdētājs +371 22013324
Egils Johansons, OK vadītājs +371 29428293, 64162582
Juris Kreilis, galvenais tiesnesis
Ieva Eglīte, sacensību sekretāre 
Ilona Muižniece, reģistrācija, 
e-pasts : registracija@apkart-alaukstam.lv
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Sēru vēsts

Tu aizej prom pa balto ziemas ceļu.
Uz mūžību! Šalc egle, priede, bērzs.
Un kādas mīļas, tuvas mājas durvis
Nekad vairs tavas rokas neatvērs.

Dzīves ceļš pārtrūcis:
 Venerandai Pundurei 58 gadu vecumā;
 Neldai Lilijai Elksnei 81 gadu vecumā;
 Martai Lācei 68 gadu vecumā;
 Jānim Auziņam 62 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Jaunpiebalgas novada dome

Informācija

Piedāvāju grāmatvedes pakalpojumus no pirmdokumentiem 
līdz atskaišu iesniegšanai fiziskām un juridiskām personām. 
Pārstāvu klienta intereses valsts institūcijās. Tālr. 29497616 
(Vivita)

 Vetārste Anna Mackeviča gaida jūsu zvanus 6.,7. un 20., 
21. februārī. Tālr. 29409709

Ciemos pie kaimiņiem Vecpiebalgā 
„Lizete, dzejniekam lemtā”– Ingunas Baueres grā-

mata par Kārļa Skalbes mūzu, sievu, bieži – ģimenes 
apgādnieci, pavarda turētāju Lizeti Skalbi. Lizetes un 
Kārļa Skalbes dzīvesstāsts aizkustina lasītāju. Lizete bija 
dzejniekam lemtā no 16 gadu vecuma, un visu kopdzīves 
laiku viņa Kārlim bija gan ēna, gan saule. „Viņa sekoja 
Skalbem visos viņa ceļos – šajā ziņā varētu teikt, ka viņa 
bija ēna. No otras puses, viņa bija saule, jo sildīja dzej-
nieku – vispirms kā mūza, tad – kā sieva, ģimenes kopēja 
un nereti pat apgādniece.”(Māra Svīre.)

Vecpiebalgā bija sanākuši daudzi interesenti, lai tiktos 
ar grāmatas autori, savu novadnieci Ingunu Baueri. 

Inguna Bauere radījusi sirsnības caurstrāvotu darbu par 
Lizeti Skalbi, Kārļa Skalbes sievu, kuru latviešu lasītāji 
pazīst kā skandināvu un franču literatūras tulkotāju. Ro-
mānā līdz ar Lizetes mūža gājumu tiek atklāta arī “klu-
sākā un sirsnīgākā  latviešu dzejnieka”  Kārļa Skalbes 

personība pretrunu plosītajā 20. gadsimtā. Atainota sa-
biedriskā vide ar daudziem tā laika  pazīstamiem latviešu 
dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem un politiska-
jiem darbiniekiem.

Arī pretrunu laikmetā var cilvēks palikt garīgi bagāts. 
Un beigu beigās, pēc smagiem un vieglākiem emig-
rācijas gadiem, visi trīs – Kārlis, Lizete un viņu meita 
Ilze – atgriežas Vecpiebalgas „Saulrietos”, lai paliktu 
uz mūžu. Vaktskalnā. Viņu vēlēšanos piepilda mazdēls 
Andrejs Legzdiņš (arhitekts un dizainers), kurš izceļoja 
uz  Zviedriju  8 gadu vecumā, bet atzina, ka Latvija un 
Piebalga viņa sirdī neizdzēšama. Un, ka zviedrs viņš ne-
kad nav bijis un nebūs, bet gan latvietis. Lai šīs rindas 
iedvesmo grāmatu izlasīt!

Vecpiebalgā viesojās arī dažas jaunpiebaldzēnietes. 
Foto: Muntis Rāvietis

Vēsma Johansone

Jaunpiebalgas novada dome sniedz novada pagastu iedzī-
votājiem iespēju nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo 
maksājumu parādniekiem parāda summas apmērā piegādāt 
pašvaldībai malku līdz 2010. gada 01. jūlijam  par 10,40 LVL 
par m3 uz iepriekš noslēgtās vienošanās pamata. Vienošanās 
slēgšanai pieteikties personīgi līdz 2010. gada 27. janvārim pie 
Jaunpiebalgas novada domes komunālās saimniecības vadītāja 
Jāņa Smilgina (64162104, 29182807) vai pie Zosēnu pagasta 
pārvaldes sekretāres Zinaidas Šoldres (64129837, 26600039).
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 64162437 (darbā), 26345624 (mob.), Vēsma Johansone tālr. 64162582 (mājās), 26615072 (mob.),

Zinaida Šoldre tālr. 64129837, 22409419, e-pasts biblio@jvdc.edu.lv Mājas lapas adrese http://www.jaunpiebalga.lv
Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.

Apsveicam!

Veiksmi un prieku vēlam
Kā svētkos, tā ikdienā gūt;
Lai ar jums notiek vislabākais,
Kas vien var pasaulē būt!

60 Anela Ķibere 05.02.1950. Dārza iela 4-15

Nikolajs Postolati 14.02.1950. Stacijas iela 9

Vija Supe 23.02.1950. Stacijas iela 9-5

65 Irīna Abuce 20.02.1945. Mācītājmuiža 7

Aija Pogule 04.02.1945. Gaujas iela 6, Zosēnu pag.

70 Skaidrīte Ābelīte 05.02.1940. Silzemji

Jānis Lēģeris 14.02.1940. Loka iela 9

75 Anna Ošiņa 04.02.1935. Vecžagari

91 Marija Sietiņa 18.02.1919. Jaunpentuļi

Apsveicam februāra jubilārus!


