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Nr. 2 (144) 2010. gada februāris Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

* jaunākais novada domē
* ūdens atdzelžošanas stacija 
darbojas
* ziemas sporta aktivitātes
* skolu ziņas

Audz, manu bērniņu,
Audz manai laimei.
Ņem manu darbiņu, 
Ņem tikumiņu.

Dzimusi 
Signe Unda Seržante.

Sveicam vecākus!

16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības diena
24. februāris – Igaunijas Republikas neatkarības diena
8. marts – Starptautiskā sieviešu diena
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
25. marts – Māras diena

MAKŠĶERNIEKIEM
Dienas, kad ķeras labi – 16.02., 23.02., 24.02., 27.02., 03.03., 
04.03., 05.03., 10.03., 11.03.
Dienas, kad ķeras ļoti labi – 17.02., 18.02., 25.02., 26.02., 
28.02., 01.03., 02.03., 08.03., 09.03.

Tā saimniekoja Jaunpiebalgā. Artūra Dulbes 30. gadu fotogrāfijas.
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REDAKCIJAS SLEJA Jautājumi pašvaldībai

Šodien gribas runāt par bērniem, arī vakar 
gribējās un arī rīt, varbūt, gribēsies. Es vien-
kārši jau ilgāku laiku domāju un nesaprotu, 
kāpēc bērni negrib, lai tētis vai mamma būtu 
informēti par viņu gaitām, par viņu sekmēm, 
par viņu uzvedību skolā. Ne jau nu visi dara 
nerātnības, nemācās, neiet uz skolu, traucē 
vai kavē stundas, pīpē vai... Lielākā daļa ir 
normāli skolēni, kam tikai savu reizi gadās 
pa nedarbam. Bet kuros laikos tā nav bijis? 
Izrādās, ka bērni ir tik ļoti pieraduši, ka vecā-
ki par viņu ikdienu neinteresējas, ka nemaz 
negrib, lai kaut kas mainītos. Pie mums ģime-
nes dzīves standarta modelis ir šāds – bērns 
ir apģērbts, pabarots, saņem kabatas naudu, 
un vakarā atskan viens un tas pats retoriskais 
jautājums: „Vai tu jau esi izmācījies?” Viss 
pārējais ir zēna vai meitenes pašu ziņā.

Mammas un tēti, jūs zināt, par ko domā 
jūsu atvase, kas viņu uztrauc, ko viņai gri-
bas, kas traucē dzīvot? Lai to noskaidrotu, 
ir vajadzīgs laiks, atklāta saruna ar jūsu 
pusaudzi, un tas nebūt nav vienkārši. Tur-
klāt pirmajās reizēs nekas var nesanākt, jo 
bērns nav pieradis dalīties ar vecākiem sa-
vās domās, tāpēc visbiežāk atmetam ar roku 
un liekamies mierā. Labi, ka ir izdomāts 
mobilais telefons, vismaz tā vecāki var uz-
zināt, kur tobrīd bērns atrodas un ko dara. 
Bet ne vairāk. Audzināšana pa telefonu ir 
tik parasta, ka bieži visus – gan bērnus, gan 
vecākus– pilnībā apmierina. Tomēr dabiski 
tas nav, un pareizi arī ne. Bērns ir jāaudzina 
ģimenē, nevis visa atbildība jāuzgrūž skolai 
un pedagogiem. Cik skolotājs sūtīs īsziņas 
par savas klases bērnu darbiem un nedar-
biem?!

Diez kāpēc bērnam tagad tiek atļauts 
gandrīz viss – viņš var neko nedarīt mājās, 
staigāt, kur un kad vēlas, iet uz diskotēkām 
un atgriezties mājās četros vai piecos rītā, 
piesēsties pie datora un nepiecelties vairā-
kas stundas, nogulēt skolu un tā tālāk. Mēs, 
vecāki, taču negribam, lai mūsējie būtu slik-
ti. Katra normāla mamma un tētis no sirds 
vēlas, lai bērns izaugtu par labu cilvēku. Bet 
piepūlēties, lai tas tiešām izdotos, nespē-
jam, atrodot milzum daudz atrunu, kāpēc 
viss notiek tā, kā notiek. Mēs strādājam, 
esam noguruši, dusmīgi par kaut ko darbā 
un dzīvē neizdevušos, no prāta neiziet kāds 
strīds, vēl naudas maks ir tukšs... Tādā vā-
veres ritenī griežamies ik dienu, nemanot, 
kā ziemu nomaina pavasaris, kā uzplaukst 
vasara... Nauda, nauda. Protams, to vajag. 
Bet mums neko nemaksā un nemaksās par 
nopietnu bērna audzināšanu, tas ir vecāku 
svēts pienākums, kuru paši uzņemamies, 
radot pēcnācējus, un tieši viņi mūsu dzīvē 
ir pats galvenais! Diez vai skolotāja īsziņa 
kaut ko vērsīs uz labu.

Zane Althabere

Pēc māju (Līvānu) pieslēgša-
nās centrālās kanalizācijas tīk-
lam bieži smako kanalizācija. 
Vai tā nav projekta nepilnība, 
vai tas nav vēl novēršams?

– Līvānu māju kanalizāciju sma-
košana nav saistīta ar projektu, ko 
realizē pašvaldība, jāpiebilst, ka 
par šādu pretenziju līdz šim nebiju 
informēts... Tās ir māju iekšējo ka-
nalizācijas sistēmu nepilnības – vai 
nu slikti sifoni, vai cauruļu ventilā-
cijas  nepilnības.  

Iedzīvotāji ievērojuši ūdens-
torņa augšpusē vakaros gais-
mu. Ar ko izskaidrojams, ka 
virspuse apgaismota?

– Apgaismojums kalpo kā sig-
nālierīce zemāk lidojošiem pilo-
tiem, lai nejauši neskartu šo objek-
tu. Tādi apgaismojumi ir obligāta 
prasība, to nosaka likumdošana.

Jaunpiebalgas kultūras namā 
notiek renovācija. Vai kontro-
les arhitekts ir šim objektam? 
Vai tiks sakārtotas nepareizī-
bas jumta izbūvē? Katram re-
dzams, ka jumta segums par 
īsu. Dzirdams, ka ievilksies arī 
nama izbūves termiņi. Ar ko 
izskaidrojams? Kas par firmu 
būvē kultūras namu?

– Tāds jēdziens – „kontroles 
arhitekts” vairs ne-
pastāv. Projektu iz-
strādāja sertificēta 
projektu organizā-
cija. Tas apstipri-
nāts toreiz vēl Cēsu 
rajona būvvaldē. 
Projekta uzraudzī-
bu nodrošina darba 
grupa, kurā ir serti-
ficēts būvniecības 
uzraugs, projekta 
autors, pasūtītāja 
un būvfirmas pār-
stāvji. Jumta izbūvē nekādas nepa-
reizības nesaskatu. Tā ir vecā tipa 
māja, un arhitekts projektēja jumtu 
atbilstoši ēkas stilam un normām. 

Par izbūves termiņiem. Termiņš 
ir pagarināts, jo, veicot demon-
tāžas darbus, atklājās daudzas 
lietas, ko nebija iespējams pare-
dzēt projektā un darbu apjomos. 
Bija papildus jānostiprina pamati, 
un nesošajām sienām bija jāveic 

papildus stiprinājumi, jānomaina jumta 
konstrukcijas elementi. Tas kavēja sākt 
apdares darbus. Īpaši aukstā ziemas dēļ 
iekavējās atsevišķi darbi. Pamatdarbi 
būs pabeigti līdz marta vidum. 

Būvdarbus veic SIA „Bazalts”, kas 
tika izvēlēts konkursa rezultātā no 12 
pretendentiem un  piedāvāja  zemāko 
cenu. Pēdējos gados firma ir veikusi 
arī vairāku kultūras namu rekonstrukci-
ju labā kvalitātē. (V.J. Te sameklēju in-
formāciju internetā, ka būvfirma ir no 
Valmieras. SIA „Bazalts” darbojas kā 
būvfirma kopš 1991. gada. Uzņēmums 
veic visus vispārceltnieciskos darbus no 
pamatiem līdz jumtam, kā arī iekšējos un 
ārējos siltumapgādes, elektroapgādes, 
ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves 
darbus. Lai kvalitatīvi un termiņā izpil-
dītu līgumā paredzētos būvdarbus, uzņē-
muma rīcībā ir pietiekošs tehniskais un 
darbaspēka nodrošinājums. 

Uzņēmuma veiksmīgas darbības ķīla– 
kvalificēti darbinieki, precīzi un kvalita-
tīvi padarīts darbs. Šobrīd pastāvīgi tiek 
nodarbināti ap 60 strādnieku, lielākā 
daļa – augsti kvalificēti speciālisti.

Uzņēmumā izveidotas vairākas būvbri-
gādes, kuras vada pieredzējuši, diplomē-
ti un sertificēti būvinženieri. Būvdarbu 
vadītāji regulāri apmeklē jaunu būvnie-
cības tehnoloģiju apmācības seminārus. 

Savā pastāvēšanas laikā būvfirma ir 

parādījusi sevi kā konkurētspējīgu uzņē-
mumu ar labām atsauksmēm no pasūtī-
tāju puses.)

– Iepazīstoties ar projektu izmak-
sām, skaidrs, ka sava daļa līdzekļu ir 
no Eiropas naudām, daļa no valsts, 
daļa no pašvaldības. Vai daļa, kas tiek 
segta no pagasta (piemēram- kanalizā-
cijas, ūdensvada), netiks pierēķināta 
komunālajām izmaksām privātajiem, 
kā arī uzņēmumiem?

– Pašvaldības finansējums netiek pie-



�

rēķināts komunālajām izmaksām. Iz-
maksās ņem vērā ekspluatācijas izdevu-
mus un amortizācijas atskaitījumus. Par 
šīm lietām varēs runāt vairāk, kad notiks 
jauno tarifu sagatavošana. Drīzāk varētu 
samazināties, jo nebūs nepieciešami re-
montdarbi. 

Par spīti bargajai ziemai, puteņiem, 
vairākkārt saņemti labi vārdi, ka sav-
laicīgi uzveikti lielie sniega blāķi. Kas 
veic šo darbu, kas šos paldies visvairāk 

pelnījis? Gan jau palika arī neapmie-
rinātie, kuriem likās, ka varētu iztīrīt 
ceļu ātrāk...

– Vispirms jau prieks, ka dzirdami arī 
labi vārdi. Mēs jau domē vairāk saņemam 
kritiku, bet tas jau ir mūsu uzdevums– iz-
darīt labāk un strādāt ar iedzīvotāju kri-
tiskajām piezīmēm, ierosinājumiem.

Protams, ka ir arī tādi, kam vajag tūlīt 
un tagad... Mūsu novada kopējā kilomet-
rāža (kopā ar māju ceļiem gandrīz 200 
km) ir tik liela, ka ar „tūlīt un tagad” neko 
nevar izdarīt. Jārēķinās, ka vismaz 40 
stundas vajadzīgas, lai iztīrītu visus ce-
ļus. Šos darbus veic zemnieku saimniecī-
ba „Uzvaraskalns”, un darbus vada Ivars 
Blūms. Čaklie traktoristi ir Māris, Jānis 
un Leo. Zosēnos ar pašvaldības tehniku 
strādā Kristaps Dravants. Jāsaka, ka ceļi 
uz privātajām mājām pašvaldībai nav jā-
tīra, bet domes sēdē deputāti vienojās, ka 
šogad vairāk vai mazāk nodrošinām ceļu 
tīrīšanu līdz mājām, bet,samazinoties lī-
dzekļiem, tas noteikti būs maksas pakal-
pojums. Nevis pašvaldības pakalpojums, 
bet maksas pakalpojums ar ceļu tīrītāju. 
Otra lieta, ka šodien tīrīsim līdz mājām, 
bet pagalmus netīrīsim. Novada domē, 
sākot ar šā gada 1. februāri, par ceļu uz-
raudzību atbildīgais ir Kristaps Dravants 
(t.26194646).

Cik pretendentu ir uz kultūras nama 
direktora amatu? Kad būs zināms 
jaunais kultūras dzīves vadītājs?

– Pirmajā reizē izsludinātajā konkursā 
uz kultūras nama direktora amatu tikai 

viens pretendents, tāpēc komisija nolē-
ma pieteikšanās termiņu pagarināt līdz 
1. martam plkst. 16.00, un jāatzīmē, ka 
vienlaicīgi arī izsludināts konkurss uz 
mākslinieciskās daļas vadītāja amatu. 
Tas tomēr ir komandas darbs, un, ņemot 
vērā mūsu tradīcijas un sasniegto līmeni, 
jāpieiet atbildīgi kandidātu atlasei. Cil-
vēkiem, kuri vadīs šo darbu, jābūt ar la-
bām režisoriskā un  mākslinieciskā dar-
ba iemaņām, gan jāprot administrēt visu 

kultūras darbu novadā. 
Ceru, ka pretendenti būs 
un jautājumi sakārtosies.

Kas notiek ar, tā sauk-
to, mežniecības māju- 
Gaujas ielu 13? Vai 
notika izsole, kā bija iz-
ziņots?

– Izsole notika, preten-
denti nepieteicās. Vairāki 
piebaldzēni ir izrādījuši 
interesi, bet tas arī viss... 
Jautājums ir atvērts, gai-
dām, ka radīsies idejas 
darbībai, jebkuru priekš-

likumu. 
Vecajā gadā bija neskaidra mūzikas 

un mākslas skolas nākotne. Vai šogad 
nekas neapdraud skolas 
pastāvēšanu?

– No finansiālā viedokļa 
mūzikas un mākslas sko-
las jautājums (protams, 
nav tāds, kā bija pagājuša 
gada sākumā), bet tomēr 
labāks nekā gada beigās 
(tāpat kā visiem pedago-
giem). No pašvaldības 
viedokļa nav apdraudē-
juma. Ārējie faktori, kas 
noteikti ietekmēs, – kā-
das būs KM gatavotās izmaiņas mācību 
programmās, valsts budžets un bērnu 
skaita samazināšanās,- šīs trīs lietas mēs 
nevaram paredzēt. 

Deputāti iesākuši darboties katrs 
savā komitejā. Notiek jauni projekti. 
Vai gribētu komentēt?

– Deputāti ir sēdēs pietiekami aktī-
vi. Saprotu, ka katram ir savs darbs, tas 
aizņem lielu laiku. Katrs apzinājis savu 
jautājumu sfēru, bet nu jau varētu sākt 
darboties aktīvāk katrs savā jomā - da-
rāmā daudz.... 

Vēl par nekustamā īpašuma nodok-
ļa izpildi 2009. gadā. 

– Nekustamā īpašuma nodoklis joprojām 
tiek ieskaitīts vietējā budžetā 100% apmē-
rā. Tas gan sastāda tikai 10 %  no nodokļu 
ieņēmumiem mūsu budžetā. 2009.gadā 
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi ie-

kasēts 84,3 %, par ražošanas ēkām– 72,4% 
no aprēķinātā (Ls 45271.-), kā arī iekasēti 
iepriekšējo gadu parādi par šiem nodok-
ļiem Ls 7147.- (kas sastāda  gandrīz 16 
% no gada maksājuma).  Parādi ir (uz 
01.01.2010 gandrīz 15000.- Ls), bet, 
skatot un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
tomēr pagājušajā gadā labāk samaksāti 
šie nodokļi. 

2010. gads iesākas ar vērienīga pro-
jekta pabeigšanu. Atklāj dzeramā 
ūdens atdzelžošanas staciju. Ūdens 
kvalitāte nesalīdzināmi labāka. 

– Saprotams, ka ūdens kvalitāte labā-
ka. Pieslēgšanās sākumā varbūt reizēm 
pa vadiem nāca brūns ūdens, jo ūdens-
vadi vecie, tie vēl kādu laiku skalosies. 
Projekta vēsture aizsākās 2002. gadā, kad 
tika iekļauts arī Jaunpiebalgas objekts 
ES Kohēzijas fonda finansētajā prog-
rammā „Austrumlatvijas upju baseina II 
kārta apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības 
sakārtošana ar cilvēku ekvivalentu virs 
2000”. (Risinājumu gan sākām meklēt 
jau 1998. gadā, kad sapratām, ka ūdens 
kvalitāte nav laba.) Atdzelžotava ir uz-
būvēta moderna. Darbs tajā ir pilnīgi au-
tomatizēts.

Varbūt ir kāda tēma, kuru neskāru, 

bet šobrīd ir aktuāla...
– Valstī ekonomiskā situācija ir nepa-

tīkama. Valsts budžets šajā gadā pārāk 
optimistisks. Mēs plānojam novada bu-
džeta izdevumu daļu  ar rezervi, lai varē-
tu visa gada laikā nodrošināt pašvaldības 
iestāžu darbu. Esam līdz šim pratuši no-
drošināt visus pakalpojumus, kas ir obli-
gāti mums jāveic.

Novada pašvaldības speciālisti arī 
turpmāk gaida jautājumus. Tos sūtīt, ie-
sniegt līdz mēneša 5. datumam. Var sūtīt 
elektroniski vesma.johansone@gmail.
com vai personīgi pagastu pašvaldībās.

Šoreiz jautājumus novada domes 
priekšsēdētājam Laimim Šāvējam 

uzdeva un atbildes pierakstīja 
Vēsma Johansone
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Novada domē

2010. gada 18. janvāra 
novada domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 

domes budžeta izpildi 2009. gadā. 
2. Pieņemt iesniegto saistošo noteiku-

mu Nr. 1 projektu “Par grozījumiem Nr. 
1” 2009.gada 13. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 17 “Par sabiedrisko kār-
tību Jaunpiebalgas novadā”.

3. Pieņemt iesniegto Saistošo notei-
kumu Nr. 2 projektu “Par grozījumiem 
Nr. 1” 2009.gada 13. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 18 “ Saskaņošanas 
kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 
Jaunpiebalgas novada teritorijā””.

4. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 
domes Jaunpiebalgas kultūras nama va-
dītāja amata kandidāta konkursa Noliku-
mu.

5. Atcelt Jaunpiebalgas pagasta pado-
mes 16.06.08. sēdes lēmuma Nr. 57 (pro-
tokols Nr. 7) „Par detālplānojuma izstrā-
di nekustamam īpašumam “Ozoli””.

6.  Atļaut izstrādāt projekta dokumen-
tāciju lopbarības šķūņa būvniecībai ne-
kustamā īpašumā “Pēterīši” Zosēnu pa-
gastā saskaņā ar teritorijas plānojumu un 
“Apbūves noteikumiem”.

7. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“Jaunmagonas” Zosēnu pagastā.

8. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“Lielkaņepi”, atdalot no tā atsevišķu ze-
mes vienību – 7,9 ha platībā.

9. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot īpa-
šumā „Meža Butlēri”, zemi – samazināt 
aprēķināto samaksu par 25 %.

10. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot 
īpašumā „Veckaņepi”, zemi – samazināt 
aprēķināto samaksu par 23 %.

15.02.2010. gada sēdē tika apstipri-
nāts sadarbības līgums “Par novadu 
pašvaldību sadarbību atsevišķu funk-
ciju veikšanai” starp septiņām novada 
pašvaldībām, darām zināmu, ka turpmāk 
būvatļauju – dokumentu, kurš apliecina 
tiesības būvēt, turpmāk izsniegs Amatas 
novada pašvaldības apvienotā būvvalde.

Apvienotā būvvalde Amatas, Priekuļu, 
Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaun-
piebalgas novadam atrodas J.Poruka iela 
8 – 318, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 
Tālrunis / fakss: 64127915 

Būvinspektors Artūrs Repšs, tālr. 
9243611, e-pasts: arturs.repss@and.lv

Būvvaldes vadītājs/arhitekts Juris 
Jaunozols, tālr. 29157995, e-pasts: ju-
ris.jaunozols@and.lv

15.02.2010. gada sēdē tika apstipri-
nāti atkritumu savākšanas un izveša-
nas tarifi:

1. Apstiprināt ar 2010. gada 1. aprīli at-
kritumu savākšanas un izvešanas tarifu:

1.1.Ls 1,40 no cilvēka plus 21 % PVN, 
mēnesī:

1.1.1. Daudzdzīvokļu mājām – Br. 
Kaudzīšu 3; 5; 7; 7A

1.1.2. Dārza 2; 4  
1.2. Ls 0,84 no cilvēka plus 21 % PVN, 

mēnesī, pārējām dzīvojamām mājām, 
par kurām līgumu ar SIA ZAAO slēdz 
Jaunpiebalgas novada dome:

1.2.1.  Gaujas 11; 29; 29A; 33; 35; 36; 38; 52
1.2.2.  Rūpniecības 2; 3A
1.3. Ls 0,84 no darbinieka plus 21 % 

PVN, mēnesī, iestādēm, par kurām līgu-
mu ar SIA ZAAO slēdz Jaunpiebalgas 
novada dome:

1.3.1. UGD
1.3.2. BO VAS Latvijas pasts
1.3.3. A/s Latvijas Krājbanka

No Jaunpiebalgas novada galvenās 
grāmatvedes Initas Saliņas ziņojuma 
„Par Jaunpiebalgas novada domes 
budžeta izpildi 2009. gadā”

Pamatojoties uz likumu “Par pašval-
dībām” 21. panta 2. punktu, 46. pantu 
un likumu “Par pašvaldības budžetu”, 
Jaunpiebalgas pagasta padome, atklāti 
balsojot, nolemj:

1. Apstiprināt 2009. gada Jaunpiebal-
gas novada domes pamatbudžeta izpildi 
ar šādiem rādītājiem:

Ieņēmumi - Ls 2 757 432,00
Izdevumi - Ls 2 774 892,00
Ieņēmumu deficīts - Ls 17 460,00
2. Apstiprināt 2009. gada Jaunpiebal-

gas novada domes speciālā budžeta  iz-
pildi ar šādiem rādītājiem:

Ieņēmumi  - Ls 65 449,00
Izdevumi  - Ls 83 542,00
Ieņēmumu deficīts - Ls 18 093,00
3. Apstiprināt 2009. gada Jaunpiebal-

gas novada domes ziedojumu izpildi ar 
šādiem rādītājiem:

Ieņēmumi - Ls 554,00
Izdevumi - Ls 443,00
Ieņēmumu pārsniegums - Ls 111,00

No 2010.gada 1.februāra pensijas 
bez ierobežojumiem saņems strādājošie 
un nestrādājošie vecuma pensijas saņē-
mēji, kā arī tie izdienas pensijas saņēmē-
ji, kuriem pensijas maksā Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra.

Tāpat ar šī gada 1.februāri ierobe-
žojumi (10% apmērā) atcelti arī tiem 
pensionāriem, kuriem līdz 2009.gada 
30.jūnijam vecuma pensija piešķirta 
priekšlaicīgi. Viņiem jau februārī pensi-
ju izmaksās līdzšinējā jeb 80 % apmērā 
no piešķirtās pensijas. 

Neizmaksāto pensijas daļu par laiku no 
2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. janvā-
rim šie pensionāri saņems atpakaļ aprīlī. 

No 2010. gada 1. februāra atcelti ierobežojumi 
arī priekšlaicīgo vecuma pensiju saņēmējiem

Atgādinām, ka līdz 2009.gada 1. 
jūlijam priekšlaicīgā vecuma pensija 
tika izmaksāta 80% apmērā no piešķir-
tās vecuma pensijas. Pēc 1. jūlija tiem 
pensionāriem, kuri līdz 2009. gada 30. 
jūnijam pensionējušies priekšlaicīgi, 
piešķirtās vecuma pensijas apmēru sa-
mazināja par 10%. Tādējādi no 2009.
gada 1.jūlija pensiju izmaksāja 70% ap-
mērā no piešķirtās vecuma pensijas.

Tā kā Satversmes tiesas spriedums 
attiecas tikai uz iepriekšminētajiem ga-
dījumiem, bet ierobežojumi pensiju iz-
maksai personām, kuras pensijā priekš-
laicīgi devušās pēc 2009.gada 1.jūlija 
noteikti likumā „Par valsts pensijām”, 

tad šīs personas turpina saņemt gan pen-
siju, gan piemaksu 50% apmērā.

Atgādinām, ja persona ir pensionējusies 
priekšlaicīgi, tad līdz vispārējā pensionē-
šanās vecuma sasniegšanai (62 gadiem) 
priekšlaicīgi piešķirtās vecuma pensi-
jas izmaksu pārtrauc laikā, kad perso-
na strādā (t.i., ieguvusi darba ņēmēja vai 
pašnodarbinātās personas statusu). 

Informāciju sagatavoja: Ilona Jurševska, 
Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

67021665, 26110065, 
ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību 
speciāliste, 67021666, 29538825, 

marika.kupce@lm.gov.lv. 
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1. Konkursa mērķis 
Konkursa kārtībā izvēlēties piemērotā-

ko Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja 
amata kandidātu.

 2. Konkursa organizācija 
1. kultūras nama vadītāja amata 

konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk 
tekstā – Komisija) uzdevums ir izvērtēt 
pretendentus un noteikt atbilstošāko kan-
didātu kultūras nama vadītāja amatam.

2. Amata kandidāti izraugāmi atklātā 
konkursā. 

3. Komisijas priekšsēdētājs ir Laimis 
Šāvējs, Jaunpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs.

4. Komisija sastāv no šādiem komite-
jas locekļiem:

*) Laimis Šāvējs, Jaunpiebalgas nova-
da domes priekšsēdētājs,

*) Girta Upena, Jaunpiebalgas novada 
domes priekšsēdētāja vietniece,

*) Sandra Strēle, Jaunpiebalgas nova-
da domes Kultūras, Izglītības un sporta 
komitejas vadītāja,

*) Sarma Petrovska, Jaunpiebalgas 
mūzikas un mākslas skolas direktore,

*) Askolds Liedskalniņš, Jaunpiebal-
gas novada domes deputāts.

5. Komisijas priekšsēdētājs sasauc ko-
misijas sēdes, nosakot to norises vietu un 
laiku, kā arī vada Komisijas sēdes.

6. Komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē 
piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) Komisijas 
locekļi. 

7. Konkursa laikā Komisija noskaidro 
katra amata pretendenta atbilstību ama-
tam izvirzītājām prasībām.

8. Katrs Komisijas loceklis vērtēšanas 
laikā par katru pretendentu aizpilda ie-
priekš izstrādātu pretendentu vērtēšanas 
tabulu.

9. Komisijas locekļu aizpildītās preten-
dentu atlases tabulas Komisija apkopo 
vienā tabulā, kurā, summējot individu-
ālos vērtējumus, iegūst katra pretendenta 
novērtējuma kopējo punktu skaitu. Ja vai-
rākiem pretendentiem ir vienāds kopējais 
punktu skaits, tad Komisija ņem vērā vai-
rākuma vērtējumu. Ja Komisijas locekļu 
vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir 
Komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

Jaunpiebalgas novada domes
Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja amata 

kandidāta konkursa
Nolikums

10. Konkursa pirmā kārtā pretendentu 
vērtēšana notiek pēc iesniegtajiem doku-
mentiem, pārbaudot to atbilstību pamat-
prasībām, kā arī tiek izvērtēti iesniegtie 
priekšlikumi par Jaunpiebalgas novada 
kultūras nozares attīstības redzējumu.

11. Konkursa otrajai kārtai – pārrunām 
Komisija izvirza pretendentus, kas at-
bilst pamatprasībām. 

12. Konkursa otrā kārtas vērtēšana tiek 
veikta saskaņā ar pretendentu vērtēšanas 
tabulas noteiktajiem kritērijiem.

13. Komisija var lemt par papildus 
konkursa vērtēšanas kārtas organizēšanu 
un/vai papildu uzdevumu uzdošanu kon-
kursa pretendentiem vai konkursa termi-
ņa pagarināšanu.

14. Komisija pieņem lēmumu par at-
bilstošāko amata kandidātu, ar ko slēgt 
līgumu par darba tiesiskajām attiecībām 
uz konkursā izsludināto amatu. 

15. Komisijas sēdes tiek protokolētas, 
un Komisijas sēžu protokolus paraksta 
visi klātesošie Komisijas locekļi. Komi-
sijas sekretāre vērtēšanā nepiedalās. 

16. Ja neviens no pretendentiem neat-
bilst šī nolikuma prasībām vai arī Komi-
sija nevienu no pretendentiem neatzīst 
par piemērotu kultūras nama vadītāja 
amatam, Jaunpiebalgas novada dome 
lemj par jauna konkursa rīkošanu. 

3. Pretendenti 
1. Pretendentiem izvirzāmās pamat-

prasības: 
• vidējā speciālā izglītība kultūras jomā 

un augstākā izglītība (var būt arī pēdējā 
kursa studējošais) jebkurā specialitātē;

• vismaz divu gada darba pieredze kul-
tūras jomā;

• valsts valodas zināšanas augstākajā 
līmenī;

• vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
• labas vadītāja, organizatora un ko-

munikācijas spējas; 
• prasme strādāt ar datoru – Word, Ex-

cel, Power Point;
• Autovadītāja apliecība – B kategorija.
2. Personām, kuras vēlas piedalīties 

konkursā, ne vēlāk kā līdz 01.03.2010. 
plkst. 16:00 jāiesniedz Jaunpiebalgas 
novada domei Gaujas ielā 4, Jaunpiebal-

ga, Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas 
pagasts, LV – 4125, šādi dokumenti: 

• Komisijai adresēta motivācijas vēs-
tule; 

• izglītību apliecinošu dokumentu ko-
pijas un/vai izziņa no mācību iestādes, 
kas apliecina, ka pretendents ir attiecīgās 
mācību iestādes students; 

• dzīves apraksts (CV);
• priekšlikumi par Jaunpiebalgas kul-

tūras nama un Jaunpiebalgas novada 
kultūras attīstības redzējumu;

• rekomendācija(-s) vai ieteikums(-i).
4. Konkursa termiņi 
1. Pretendentu pieteikšanās un nepie-

ciešamo dokumentu iesniegšanas ter-
miņš – 01.03.2010. plkst. 16:00. 

2. Komisija izskata pieteikumus un ie-
sniegtos dokumentus 01.03.2010. 

3. 04.03.2010. tiek rīkota konkursa 
otrā kārta.

5. Kultūras nama vadītāja galvenie 
uzdevumi:

• nozares stratēģijas sagatavošana;
• kultūras pasākumu koordinēšana un 

organizēšana;
• priekšlikumu sagatavošana nozares 

finanšu plānam, t.sk. atbalsta finansēša-
nas kritēriju sagatavošana;

• pasākumu kalendāra sagatavošana 
un saskaņošana; mārketings; pasākumu 
kvalitātes uzraudzība;

• novada pasūtītu pasākumu organizē-
šana;

• ēku, zāļu, estrāžu u.c. izmantošanas 
koordinēšana;

• pārstāvība valsts un reģionālajās in-
stitūcijās;

• kultūras vēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanas koordinēšana.

Motivācijas vēstuli, izglītību ap-
liecinošo dokumentu kopijas, dzīves 
aprakstu (CV), rekomendācija(-s) 
vai ieteikums (–i), priekšlikumus 
par Jaunpiebalgas novada kultūras 
nozares attīstības redzējumu līdz 
01.03.2010. jāiesniedz personīgi 
Jaunpiebalgas novada domei Gaujas ielā 
4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagastā, 
Jaunpiebalgas novadā, LV – 4125, tel. 
uzziņām 64162440.
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1. Konkursa mērķis 
Konkursa kārtībā izvēlēties piemēro-

tāko Jaunpiebalgas kultūras nama māks-
linieciskās daļas vadītāja amata kandidā-
tu.

2. Konkursa organizācija 
1. kultūras nama mākslinieciskās da-

ļas vadītāja amata konkursa vērtēšanas 
komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) 
uzdevums ir izvērtēt pretendentus un 
noteikt atbilstošāko kandidātu kultūras 
nama mākslinieciskās daļas vadītāja 
amatam.

2. Amata kandidāti izraugāmi atklātā 
konkursā. 

3. Komisijas sastāvs (skat. vadīt. no-
likumā).

4. Komisijas priekšsēdētājs sasauc ko-
misijas sēdes, nosakot to norises vietu un 
laiku, kā arī vada Komisijas sēdes.

5. Komisijas ir tiesīga lemt, ja sēdē 
piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) Komisijas 
locekļi. 

6. Konkursa laikā Komisija noskaidro 
katra amata pretendenta atbilstību ama-
tam izvirzītājām prasībām.

7. Katrs Komisijas loceklis vērtēšanas 
laikā par katru pretendentu aizpilda ie-
priekš izstrādātu pretendentu vērtēšanas 
tabulu.

8. Komisijas locekļu aizpildītās preten-
dentu atlases tabulas Komisija apkopo 
vienā tabulā, kurā, summējot individu-
ālos vērtējumus, iegūst katra pretendenta 
novērtējuma kopējo punktu skaitu. Ja 
vairākiem pretendentiem ir vienāds ko-
pējais punktu skaits, tad Komisija ņem 
vērā vairākuma vērtējumu. Ja Komisijas 
locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķi-
rošais ir Komisijas priekšsēdētāja vērtē-
jums.

9. Konkursa pirmā kārtā pretendentu 
vērtēšana notiek pēc iesniegtajiem doku-
mentiem, pārbaudot to atbilstību pamat-
prasībām, kā arī tiek izvērtēti iesniegtie 
priekšlikumi par Jaunpiebalgas novada 
kultūras nama radošo amatieru kolektīvu 
darbību.

10. Konkursa otrajai kārtai – pārru-
nām Komisija izvirza pretendentus, kas 
atbilst pamatprasībām. 

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas kultūras 
nama mākslinieciskās daļas vadītāja amata 

kandidāta konkursa
nolikums

11. Konkursa otrās kārtas vērtēšana 
tiek veikta saskaņā ar pretendentu vērtē-
šanas tabulas noteiktajiem kritērijiem.

12. Komisija var lemt par papildu kon-
kursa vērtēšanas kārtas organizēšanu un/
vai papildu uzdevumu uzdošanu konkur-
sa pretendentiem vai konkursa termiņa 
pagarināšanu.

13. Komisija pieņem lēmumu par at-
bilstošāko amata kandidātu, ar ko slēgt 
līgumu par darba tiesiskajām attiecībām 
uz konkursā izsludināto amatu. 

14. Komisijas sēdes tiek protokolētas, 
un Komisijas sēžu protokolus paraksta 
visi klātesošie Komisijas locekļi.

15. Ja neviens no pretendentiem neat-
bilst šī nolikuma prasībām vai arī Komi-
sija nevienu no pretendentiem neatzīst par 
piemērotu kultūras nama mākslinieciskās 
daļas vadītāja amatam, Jaunpiebalgas no-
vada dome lemj par jauna konkursa rīko-
šanu. 

3. Pretendenti 
1. Pretendentiem izvirzāmās pamat-

prasības: 
• vidējā speciālā izglītība kultūras 

jomā vai augstākā izglītība vai pēdējā 
kursā studējošais (kultūrā, mākslā, mū-
zikā, sabiedriskajās attiecībās); 

• darba pieredze ne mazāka kā divi 
gadi kultūras jomā;

• valsts valodas zināšanas augstākajā 
līmenī;

• vismaz vienas svešvalodas zināša-
nas;

• labas organizatora un komunikācijas 
spējas; 

• prasme strādāt ar datoru.
2. Personām, kuras vēlas piedalīties 

konkursā, ne vēlāk kā līdz 01.03.2010. 
plkst. 16:00 jāiesniedz Jaunpiebalgas 
novada domei Gaujas ielā 4, Jaunpiebal-
ga, Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas 
pagasts, LV – 4125, šādi dokumenti: 

• Komisijai adresēta motivācijas vēs-
tule; 

• izglītību apliecinošu dokumentu ko-
pijas un/vai izziņa no mācību iestādes, 
kas apliecina, ka pretendents ir attiecīgās 
mācību iestādes students; 

• dzīves apraksts (CV);

• priekšlikumi par Jaunpiebalgas kul-
tūras nama un Jaunpiebalgas novada 
kultūras nama radošo amatieru kolektīvu 
darbību attīstības redzējumu;

• rekomendācija (-s) vai ieteikums (-i).
4. Konkursa termiņi 
1. Pretendentu pieteikšanās un nepie-

ciešamo dokumentu iesniegšanas ter-
miņš – 01.03.2010. plkst. 16:00. 

2. Komisija izskata pieteikumus un ie-
sniegtos dokumentus 01.03.2010. 

3. 04.03.2010. tiek rīkota konkursa 
otrā kārta.

5. Kultūras nama mākslinieciskās 
daļas vadītāja galvenie uzdevumi

1. Plānot un nodrošināt kvalitatīvu 
kultūrizglītojošu un izklaides pasākumu 
programmu Jaunpiebalgas novada iedzī-
votājiem – Valsts svētku, kultūrvēsturis-
ko un tradicionālo svētku norises, kon-
certus, atpūtas un izklaides sarīkojumus 
visu paaudžu iedzīvotājiem, organizēt 
izstādes;

2. organizēt un koordinēt radošo ama-
tieru kolektīvu darbību, iesaistīt tos kul-
tūras norisēs novadā un valstī, veicināt 
starptautisko radošo sadarbību;

3. dokumentēt un analizēt Jaunpiebal-
gas kultūras nama izglītojošo un radošo 
darbību.

 Motivācijas vēstuli, izglītību ap-
liecinošo dokumentu kopijas, dzīves 
aprakstu (CV), rekomendāciju(-as) 
vai ieteikumu(-us), priekšlikumus par 
Jaunpiebalgas novada kultūras nama 
radošo amatieru kolektīvu darbību līdz 
01.03.2010. jāiesniedz personīgi Jaun-
piebalgas novada domei, Gaujas ielā 4, 
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, 
Jaunpiebalgas novadā, LV- 4125, vai 
sūtīt pa pastu uz minēto adresi, nodroši-
not dokumentu saņemšanu ne vēlāk kā  
01.03.2010.

Telefons uzziņām: 64162440.
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Jauniešu inicia-
tīvas centrs „Hori-
zonts” uzsāk īstenot 

jauniešu nacionālās iniciatīvas projektu 
„Lai runā ritms!”. Šis projekts tiks īstenots 
ar Valsts aģentūras „Jaunatnes Starptautis-
ko Programmu Aģentūras” atbalstu.

Projekts tika iesniegts programmā 
„Jaunatne darbībā”.

Īsumā par projektu.
Šī projekta laikā jaunieši organizēs 

trīs seminārus. Viens seminārs būs marta 
beigās Jaunpiebalgā. Otrs būs maijā Rīgā 
un trešais plānots jūlija vidū Ventspilī. 
Sadarbosimies ar jauniešu centriem no 
Rīgas un Ventspils. Mēs viņiem mācīsim 
perkusionismu, viņi atbilstošos deju so-
ļus un teātra sportu. Rezultātā tiks radīts 

Labi runā ritms!
šovs, kurš tiks izrādīts Liepājā, Saldū, 
Dobelē, Cēsīs un citās Latvijas pilsētās. 

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt 
solidaritāti un veicināt iecietību jauniešu 
vidū, lai sekmētu sociālo vienotību Eiro-
pas Savienībā. 

Projekta tiešais mērķis ir aktivizēt un 
saliedēt jauniešus no dažādām sociālām 
vidēm un vietām, ar ritmu, dejām un teāt-
ra sportu veidojot draudzīgāku pasauli.

Ideja par projektu radās jauniešiem, kad 
pastaigājās pa ielu un ieklausījās savu soļu 
ritmā. Izrādās, ka katra lieta rada skaņu, 
kas kopā veido ritmu. Mēs vēlamies paši 
veidot ritmu, izmantojot sadzīvē esošos 
priekšmetus, piemēram, mucas, pannas 
utt., un šī ritma mūzikā radīt mākslu. Sa-
zinoties ar sadarbības partneriem Ventspi-

lī un Rīgā, vienojāmies, ka projekta ideja 
ir saistoša visiem.

Projekts tiek īstenots deviņu mēnešu 
garumā, laika posmā no 1. februāra līdz 
1. oktobrim.

Vēlos uzsvērt, ka komanda projekta 
realizācijai vēl pilnībā nav nokomplek-
tēta tāpēc, ja ir jaunieši, kam ir interese 
organizēt nometnes, iesaistīties perku-
sionistu grupā, tad droši var pieteikties. 
Durvis vienmēr ir vaļā jauniem, rado-
šiem un aktīviem jauniešiem!

Esam atvērti jaunām idejām!

Rakstu sagatavoja
JIC „Horizonts” vadītāja

Elīna Poste

Latvijā pašlaik ir 10 000 ģimeņu, kas 
nav paēdušas, jo tās skārusi krīze. Iegā-
dāt pārtiku ģimenes vairs nespēj. Cits 
dzīvo no vecāku pensijas, lai pabarotu 
vēl trīs savus bērnus, cits cīnās, kā māk, 
bet cits padodas, jo visi spēki jau ir izsī-
kuši. Un tas nav tāpēc, ka visu mūžu viņi 
tādi bijuši, tas ir tāpēc, ka ekonomiskās 
krīzes dēļ viņi zaudējuši savu darbu.

Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” 
ir labdarības portāla ziedot.lv pārtikas 
programma krīzes skartām ģimenēm, lai 
sniegtu atbalstu ikdienas pārtikas nodro-
šināšanā.

Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” 
pārtikas paku, pirmām kārtām, var sa-
ņemt ģimenes ar bērniem, kurās kāds 
no strādājošajiem kopš 2008. gada jū-
nija krīzes rezultātā ir kļuvis par bez-
darbnieku. Turklāt ģimenei pašvaldība 
nav piešķīrusi vai formālu iemeslu dēļ 
nevar piešķirt trūcīgas ģimenes statu-
su, bet ģimenes ienākumi ir zemāki par 
iztikas minimumu (2009. gada rudenī 
– Ls 165 uz 1 cilvēku). Izņēmumu gadī-
jumos paku var piešķirt ģimenēm, kuras 
ekonomiskā krīze skārusi citos veidos 
nekā darba zaudējums (piemēram, kri-
tiski samazināta alga, bankrotējis savs 
uzņēmums, zuduši citi ienākumi, finanšu 
samazināšanas dēļ atņemta budžeta vieta 
augstskolā vai stipendija citā izglītības 
iestādē un tamlīdzīgi). Tomēr šīs ģime-
nes nebūs prioritārās, bet katrs gadījums 
tiks izvērtēts individuāli.

Dalīsimies!
Vienas pārtikas pakas izmaksas nepār-

sniedz 8,5 latus. Tajā iekļauti paši nepie-
ciešamākie produkti, kas dod iespēju ģi-
menēm nodrošināt ikdienas maltīti (milti, 
auzu pārslas, eļļa, putraimi, manna, rīsi, 
griķi, sausais piens, konservi). 

Lai saņemtu pārtikas paku, jāpiesa-
kās tuvākajā Pārtikas bankas labdarības 
organizācijā, iesniedzot pieteikuma an-
ketu. Jaunpiebalgas novadā labdarības 
organizācija ir biedrība „Attīstība JP”. 
Pieteikuma anketas un papildu informā-
ciju jūs varat iegūt, zvanot pa tālruni Elī-
nai 29547873 (Jaunpiebalgā) vai Leldei 
28448588 (Zosēnos).

Kopumā laika posmā no 2009. gada 
oktobra līdz 2010. gada janvārim ir pa-
līdzēts 75 ģimenēm. Daudzas ģimenes 
saņēmušas pakas vairākas reizes. Esam 
uzsākuši sadarbību arī ar Madonas un 
Vecpiebalgas novada domēm. Kopumā 
palīdzēts 200 ģimenēm. 

Plānojam tuvākajā laikā izlikt arī zie-
dojuma kastīti, kurā varēs ziedot naudu, 
lai iegādātos pārtiku tām ģimenēm, kas 
nav prioritāras, piemēram, pensionāriem. 
Aicināti ziedot arī uzņēmēji. Palīdzēsim 
savējiem!

Plašāka informācija par pārtikas banku 
ir atrodama mājaslapā www.paedusailat-
vijai.lv. Tur var atrast arī informāciju par 
ziedošanas iespējām.

 Elīna Poste,
biedrības „Attīstība JP”

projektu vadītāja 

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā 2009.
gads ir bijis ražīgs un radošs. Tika piere-
ģistrēti 866 lasītāji un bibliotēkas lietotāji 
par 283 vairāk nekā 2008.gadā. No tiem 
gandrīz puse ir bērni – 428. Izsniegums 
pērn bija 20195, apmeklējums- 11451, 
sniegtas 229 uzziņas. 

Uzsākām darbu Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas projektā „Zudusī Latvija”– 
tika noskenētas, digitalizētas un uz LNB 
aizsūtītas 50 fotogrāfijas.

Bibliotēkas krājums papildinājās ar 
351 jaunu grāmatu 1638,85 Ls vērtībā. 
No tām 53 bija dāvinājumi. Paldies vi-
siem tiem lasītājiem, kuri bibliotēkai 
dāvināja grāmatas! Īpaši pateicamies Jā-
nim Pauliņam!  

Notika 23 dažādi literatūru un grāmatu 
popularizējoši pasākumi un izveidotas 
26 izstādes.

Čaklākie lasītāji ir Valentīna Dzinēja, 
Sarmīte Āboltiņa, Jolanta Grauze, Dace 
Liģere, Aija Balode, Pārsla Jansone, Maija 
Elsta un Pēteris Krasovskis, no bērniem– 
Ramona Grobiņa un Kristīne Baltkaula.

Uz 2010.gada sākumu bibliotēkā bija 
16619 grāmatas un citi dokumenti, abo-
nējam 29 preses izdevumus. Šis gads 
bibliotēkā ir sācies ar patīkamām pār-
maiņām. Kad atnāksiet, tad redzēsiet. 
Un arī šajā gadā jau viss rit savu gaitu. 
Vienmēr laipni gaidām lasītājus! Priecā-
jamies, ja esam noderīgas!

Baiba Logina, bibliotēkas vadītāja

No atskaites par 
2009.gada darbu 
Jaunpiebalgas 

pagasta bibliotēkā
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Skolu ziņas

Ministru kabinets otrdien, 26.janvā-
rī, apstiprināja Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) 
izstrādātos grozījumus noteikumos par 
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atviegloju-
mus maršrutu tīkla maršrutos, palielinot 
kompensāciju apmēru skolēnu pārvadā-
jumiem.

Grozījumi noteikumos paredz, ka līdz 
2011. gada 31. decembrim novada pašval-
dībai no valsts budžeta piešķir līdzekļus, 
lai kompensētu izdevumus, kas radušies, 
sedzot tās administratīvajā teritorijā un 
blakus teritorijās dzīvojošo reorganizēto 
un likvidēto vispārējās un profesionālās 
izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas 
izdevumus, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ.

Ministrijas pakļautībā esošā Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 
kompensācijas apmēru katrai novada 
pašvaldībai aprēķina pēc īpašas formu-
las un kompensāciju piešķir 90 procentu 
apmērā no novada pašvaldības budžeta 
faktiskajiem izdevumiem šim mērķim.

Grozījumi noteikumos tāpat paredz 
palielināt izmaksas pārvadājumu kom-
pensācijas aprēķināšanai uz vienu skolē-
nu dienā no 1,20 latiem uz 2,50 latiem, 
jo pašreizējā situācija pierāda, ka ne vi-
sas pašvaldības piesakās kompensācijas 
saņemšanai. Ja pašvaldības faktiskie iz-
devumi uz vienu skolēnu ir mazāki par 
maksimālo izmaksu lielumu dienā, tad, 
aprēķinot kompensāciju, ņem vērā faktis-

Palielinās kompensāciju apmēru skolēnu 
pārvadājumiem
ko izdevumu summu uz vienu skolēnu. 

2009. gadā VRAA jau ir izmaksājusi 
kompensācijas 38 novadu pašvaldībām 
16,7 tūkstošu latu apmērā. Zemgales 
reģionā – desmit novadu pašvaldībām, 
Kurzemes reģionā – piecām, Latgales 
reģionā – deviņām, Vidzemes reģionā - 
deviņām, Rīgas reģionā – piecām. 

Grozījumi noteikumos, palielinot 
kompensāciju apmēru skolēnu pārva-
dājumiem, izstrādāti, pamatojoties uz 
2009. gada oktobra un novembra mēneša 
kompensētajiem izdevumiem. Pašvaldī-
bas līdz savā administratīvajā teritorijā 
esošajai izglītības iestādei nogādā arī 
blakus novados dzīvojošos reorganizē-
to un likvidēto vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestāžu izglītojamos, un 
pašvaldību faktiskie izdevumi uz vienu 
skolēnu dienā ir lielāki par iepriekš no-
teiktajiem 1,20 latiem dienā.

Izmaksu pieaugums saistīts ar skolēnu 
mēnešbiļešu cenu kāpumu un pašvaldī-
bām sniegto pārvadājumu pakalpojumu 
izmaksu pieaugumu sakarā ar maršruta 
garuma izmaiņām vai reisu skaita izmai-
ņām.

Papildu grozījumi noteikumos paredz, 
ka no 2009. gada 29. maija reorganizē-
to un likvidēto vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestāžu izglītojamiem ir 
tiesības saņemt kompensāciju nevis 50 
procentu apmērā, bet gan 100 procentu 
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā 
no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ.

Sociālās drošības tīkla stratēģijas 
viens no uzdevumiem ir finansiāli stipri-
nāt pašvaldības un nodrošināt transporta 
pakalpojumus izglītības sistēmā. Izglī-
tības sistēmas reformas un skolu tīkla 
optimizācijas rezultātā uz 2009. gada 1. 
septembri likvidēja 59 skolas un reor-
ganizēja 68 skolas, pārveidojot tās par 
pirmsskolas izglītības iestādēm, saglabā-
jot sākumskolas izglītību vai pievienojot 
citai novada teritorijā esošai skolai. 

Katra pašvaldība ir izvērtējusi skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanas iespējas un 
izmaksas atbilstoši savam budžetam, sa-
biedriskā transporta pieejamībai, sabied-
riskā transporta kustības intensitātei un 
citiem katrai pašvaldībai raksturīgajiem 
faktoriem. 

Skolēnu pārvadājumus pašvaldībās 
veic, - iegādājoties autobusus skolēnu 
pārvadājumiem, kompensējot biļešu ie-
gādes izdevumus vai pērkot pārvadājumu 
pakalpojumu no pārvadājumu pakalpo-
jumu sniedzējiem. Skolēnu pārvadājumu 
izdevumu kompensācija plānota tikai tām 
novadu pašvaldībām, kuru teritorijā lik-
vidētas vai reorganizētas skolas, izņemot 
Rīgu un republikas nozīmes pilsētas.

Informāciju sagatavoja: 
Ilze Dišlere

Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja 
vietniece

Tālr.: 67770388; 26111123
E-pasts: Ilze.Dislere@raplm.gov.lv; 

prese@raplm.gov.lv 

Valsts olimpiādē bioloģijā piedalījās 
Agnese Smilga ( 9.b kl.) - sk. D. Rubene

Mājturības olimpiādē Priekuļos 
(7 novadi) piedalījās Aina Birkerte 
(9.b.kl.) – 2.vieta - sk. M. Apsīte

5.-8. klašu matemātikas konkursā 
DACVĢ piedalījās Armanda Azace, 
Roberts Brikmanis, Agita Zariņa (5.a 
kl.), Vita Skosa (5.b kl.) – atzinība, 
Andra Annemarija Krūmiņa (5.b kl.), 
Arta Glāzere, Elīna Zariņa (6. kl.), 
Andris Podiņš (7.a kl.), Brenda Beķe-
re, Linda krasovska, Alise Smilga (7.b 
kl.)-  sk. Iveta Bērziņa 

CSDD konkursā „Gribi būt mobils” 
pusfināla sacensībās komanda izcīnīja 4. 
vietu. Piedalījās – Brenda Beķere, Linda 
Krasovska, Alise Smilga (7.b kl), Elvis 
Elksnis, Ivo Gailis (8.kl.) - sk. Ineta Balode

CSDD konkursā „Gribi būt mobils” 
komandā „Asi”piedalījās Mārcis Ara-
hovskis, Andris Podiņš, Emīls Posse, 
Jānis Timofejevs (7.a kl.),  Justs Vīķe-
lis (8.kl.) - sk. Ineta Balode

Latviešu valodas olimpiādē Prieku-
ļos (7 novadi) piedalījās Ilze Lapiņa, 
Lelde Putniņa, Sigita Razminoviča 
(8.kl.); Agnese Smilga (9.b kl.) – atzi-
nība; Matīss Elksnis, Lāsma Tinkuse 
(10. kl.) – 3. vieta - sk. Z. Althabere; 
Aiga Āboliņa (9.a kl.) – atzinība, Lau-
ma Makare (9.a kl.) – 1. vieta; Zelda 
Althabere, Emīls Rusovs (11.kl.) – sk. 
J. Glāzere

Ķīmijas olimpiādē Priekuļos ( 7 no-
vadi) piedalījās Jānis Podiņš (9.a kl.) 
– 2. vieta; Agnese Smilga (9.b kl.) – 3. 
vieta; Matīss Elksnis (10. kl.) – atzinī-

ba, Lāsma Tinkuse (10. kl.) – atzinība; 
Emīls Rusovs (11. kl.) – 2. vieta - sk. 
A. Ratiņš

Fizikas olimpiādē Priekuļos (7 nova-
di) piedalījās Jānis Podiņš (9. a kl.)- 2. 
vieta; Edžus Arahovskis (10. kl) – at-
zinība, Arvis Urbāns (10. kl) - sk. L. 
Lorence

Sagatavošanās olimpiādē vēsturē 
Vecpiebalgā (starpnovadu) piedalījās 
Aiga Āboliņa, Lauma Makare (9. a 
kl.); Agnese Smilga ( 9. b kl.) – 3. vieta; 
Krišs Spalviņš (11. kl.); Kitija Stauve-
re (12. kl.) - sk. I. Elksne

Ģeogrāfijas olimpiādē Priekuļos (7 
novadi) piedalījās Emīls Rusosvs (11. 
kl.) – 1. vieta, Daumants Lūsa (11. kl.) 
– 2. vieta - sk. R. Gansone

Sagatavoja Arnis Ratiņš
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Krišs Spalviņš: „Šodien vēl kas ne-
izpausts palicis. Šodien laiks rit mazliet 
gausāk, sniegpārslas krīt mazliet lēnāk 
un sirdī maigs satraukums aust, bet tas 

jau ne bez iemesla. Atmiņas par piedzī-
voto un pārdzīvoto. Gribas to visu vēl-
reiz izdzīvot, tomēr mierā neliek domas, 
ka vislielākie pārdzīvojumi vēl tikai 
priekšā. Instrumentālais sekstets D65 
tika nodibināts 2009. gada 2. februārī, 
un pirmo skaņdarbu „Eglīte” atskaņoja 
kvintets, bez manis pie klavierēm. Radās 
nosaukums D65, kas arī mūzikā apzīmē 
akordu – dominantes kvintsekstakordu, 
kas skan tik tīkami ausij, bet vienmēr 
prasīt prasās pēc atrisinājuma. Drīz vien 
pēc pirmajiem priekšnesumiem skolā 
nāca koncerts pēc koncerta no Rankas 
līdz Rīgai, un mēs aizvien vairāk sākām 
apzināties, ka šis ansamblis sāk katram 
no mums nozīmēt ko vairāk par 6 mūzi-
kas fanātiem, kas sanāk kopā pēc skolas, 
lai muzicētu. Protams, bija brīži, kad pār-
agrais rudens vējš prata satricināt mūsu 
pārliecību, uzticību vienam pret otru un 
viest šaubas katrā no mums. Gatavoša-
nās šim koncertam prasīja visgarākos 
mēģinājumus un vislielāko pacietību, tas 
saliedēja mūs un lika iemīlēt šo ansambli 
vēl vairāk. Ansamblī spēlē Emīls Rusovs 
(trompete un mūzikas aranžijas), Liene 
Bleive (pirmā vijole), Madara Kārkliņa 
(otrā vijole), Madara Grīvāne (sakso-
fons), Daumants Lūsa (flauta), Matīss 
Elksnis (fagots un bungas) un es - Krišs 
Spalviņš (klavieres).” 

Tā iesākās gada jubilejas koncerts 12. 
februārī.

Katru no dalībniekiem aicināju uz sa-
runu ar galveno jautājumu – kas patīk, 
spēlējot savā septetā? Ko dod mūzika? 
Runājām par uztraukumu pirms koncer-
tiem. Un vienkārši par to, kā var apvie-
not visas brīvā laika aktivitātes, jo dau-
dziem mūzika nav vienīgā aizraušanās.

D65 koncerts izskanējis
Emīls: „Iniciatore sekstetam bija Ru-

dīte Jaksta. Atnākot uz 10. klasi, sākām 
domāt par Ziemassvētkiem. Un tad viņa 
izteica domu, ka visi tik daudz muzicē, 

vai nav ie-
spējams to 
visu apvie-
not. Tā arī 
notika. 2009. 
gada sāku-
mā. Sākām 
d a r b o t i e s 
kopā jau pa-
matīgāk.

Mūsu ins-
trumentiem 
bija jāpiemē-
ro skaņdarbi. 

Tā arī sākās aranžējumi. 
No pavisam vienkāršām 
melodijām. Nu jau maz-
liet sarežģītāki skaņdarbi 
tiek aranžēti (tas nozīmē 
– pielāgoti) mūsu instru-
mentiem.

Ko daru? Attīstu savu 
pieredzi. Joprojām spēlēju 
ērģeles pie Aijas, arī kla-
vierspēli neesmu pametis. 
Tikai spēlējot, iespējams 
pilnveidoties. Ansamblī 
jāsaskaņojas, tas prasa 
lielu atbildību.

Arī savas nākotnes mēr-
ķus saistu ar mūziku, vai-
rāk interesē kompozīciju 
veidošana.”

Madara G.: „Mūzika 
rada harmoniju, mieru. 
Esam daļa no klases, dar-
bojamies visi kopā. Ne 
tikai prieka pēc, bet arī 
daudz ko iemācos. Agrāk arī uztraucos, 
bet tieku tagad galā. Esam kopīga ko-
manda, tas palīdz pārvarēt uztraukumu, 
bailes. Mūzikas skolā pabeidzu klavieres 
pie skolotājas Inas, bet nu jau pirms pus-
otra gada pārgāju uz saksofonu.

Emīls – vadība, aranžē, ko saka, tas 
jādara, bet katram mums ir savs pienā-
kums. Es vairāk atbildu par praktisko 
daļu. Jūtos kā menedžeris. 

Ar skolotāju Elksni sarunājām, kopīgi 
dekorējām, palīdzēja skolas saimnieks ar 
tiem materiāliem, kas skolā bija pieejami. 
Viņa arī mums palīdzēja ar Edgara Jako-
bija sarunāšanu. Ka tas būs skatītājiem 
interesantāk, ka pa vidu būs mazi starp-
teksti. Sākām paši savā starpā runāt un 
iedomājām, ka vajag arī ilustratīvo ma-

teriālu. Un Pēteris bija ar mieru palīdzēt. 
Tā radās noskaņu fotoattēli. Tā kā skolas 
koncertā mums bija daudz palīgu.”

Daumants: „Kopumā nav ne viegli, 
ne grūti par to, kā tieku galā ar visu...
Treniņi, mēģinājumi...dažreiz aizskrienu 
mazliet vēlāk, aizelsies no sportošanas. 
Tā bija arī pirms koncerta. Atbraucu no 
Ērgļiem, pārģērbos un uz koncertu, tā nu 
visi bija sakārtojuši zāli bez manis. Prie-
cājos, ka maniem klases biedriem tas 
bija izdevies labi. Dažreiz no spēlēšanas 
skrienu uz sportošanu.

Mūzikas skolu pabeidzu un divus ga-
dus nespēlēju. Pirms gada sākās viss no 
jauna. Atsāku spēlēt. Skaņdarbi, kas pa-
liek grūtāki, pilnveido mūs katru.

Interesanti, ka Matīss atnāca. Viņš sā-

kumā izteica domu, ka varētu ar bungām 
mums piebiedroties, bet Emīls izmantoja 
to, ka Matīss spēlē fagotu, un nu jau viņš 
ir mūsējais. Gan ansambļa spēlēšanā, 
gan kopīgajos tusiņos.” 

Krišs: „Ko dod piedalīšanās? Pilnvei-
dojas tikai spēlējot. Izmantoju lietderīgi 
brīvo laiku, kas man ir svarīgi. Uztrau-
kums? Šajā koncertā gandrīz neuztrau-
cos. Gada sākumā, kad sākām spēlēt, tad 
gan satraucos, bet tagad zinu savu daļu, 
notiek arī paļaušanās uz citiem. Tas lai-
kam nozīmē, ka sākam cits citu izjust, 
saspēlēties. Bez tā nevar.

Tekstus runājot, mazliet vairāk satrau-
cos, bet domāju, ka tiku galā.”

Matīss: ”Priecājos, ka varu spēlēt 
kopā ar 11. klasi. Sākumā biju domā-
jis kā bundzinieks, bet galu galā noder 
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mans instruments – fagots, kuru apguvu 
mūzikas skolā. Tas notur arī manu līme-
ni. „Melanholiskais valsis” domāts klar-
netei, bet tā kā klarnetes spēlētāja nav, 
tad es šo daļu spēlēju. 

Pirms koncertiem pārāk nesatraucos. 
Laikam - jo vairāk uzstājos, jo mazāk 
uztraucos.

Visi notikumi iet cits pēc cita. Reti, bet 
kādreiz sakrīt reizē, tad jāizdara izvēle. 
Tad jāizšķiras par tobrīd svarīgāko – spē-
lēt, braukt uz olimpiādi vai sportot. Mūzi-
ka aizpilda brīvo laiku, ir interesanti. Es 
vairāk klausos ārzemju gabalus, – jaunos. 
Man patīk tā mūzika, kur cauri var dzirdēt 
bungu dažādos ritmus...” 

Madara K.: „Mūzikas skolā vēl mā-
cos, bet mani drošāku dara tas, ka spē-
lēju kopā ansamblī ar citiem. Direktore 
Sarma Petrovska klausījās, bija jāatspēlē, 
tad man juka, uztraucos. Spēlējot svarī-
gākais, ka mums jānotrāpa ar Lieni reizē, 
citādi būs šķībi. Kas man patīk vēl? Mēs 
esam aizvien stabilāki savās attiecībās.

Mūsu ansamblim ir savas tradīcijas. 
Mums īpaša ir dzimšanas dienu tradi-

cionālā kūka no BAFa. Tāda ar diviem 
ābolīšiem. Un ar kašķiem esam tikuši 
galā. Tikko šķiet, ka jāizbeidz, atkal no 
jauna velk būt kopā. Izrunājamies, vie-
nojamies.

Tagad gatavojamies 20. februārī 
Rīgā – no skolām piedalīsies. Skolotā-
ja Māra ieteica mums šo skati. Iepriek-
šējam koncertam Rīgā palīdzēja saga-
tavoties Aija, Māra, Tālis, bet vadītājs 
mums ir Emīls. Laikam jau viņu esam 
pieraduši klausīt. Viņš savā mierā pa-
saka, kas jādara, un viss notiek. 

Savā brīvajā laikā arī dejoju. Reizēm 
dejošana papildina spēlēšanu un otrādi.”

Audzinātāja Rudīte Jaksta sveicot 
teica: „Mans liktenīgais jautājums: „Var-
būt pamēģināsim visu, ko protat, salikt 
kopā?” Visas skolas priekšā zālē pirmo 
reizi tiek spēlēta „Eglīte”, pēc tam pielie-
kam vēl kādu skaņdarbu un... āķis lūpā!

Sākas mēģinājumi, tad dullais brau-
ciens uz Valmieru uz Zelta talantu atlasi. 
Parādās pirmie piedāvājumi koncertēt, 
vadīt pasākumus, braucieni uz Rīgu. Šo-
dien atkal skolas zālē pēc gada. Tāpat, 

bet jau citādi. Attīstībā pa spirāli tā, ka 
ar labsirdīgu smaidu atceramies pirmo 
reizi. Kāpēc jūs vēl esat kopā? Es zinu... 
Katrs no jums ir savādāks – loģika un 
emocionalitāte, dzīvesgudrība un sirsnī-
ba, talants un domas lidojums mijas cits 
caur citu.

Apvienojot 6 unikālus mainīgos vienā 
veiksmes formulā, tā ir nesatricināma. 
Es esmu laimīga, ka stāvēju pie jūsu šū-
puļa. Es esmu lepna, ka šodien redzu jūs 
nostājamies uz kājām.

Es ceru, ka vēl būs iespēja redzēt jūsu 
plašos soļus nākotnē. Lai skan!”

Apsveikuma vārdi tika saņemti no 
vidusskolas un mūzikas skolas skolotā-
jiem, kultūras nama bijušās direktores, 
vecākiem un draugiem, vēlot nepazau-
dēt draudzību un kopā spēlēšanas prieku 
arī tad, kad katrs būs savās gaitās ārpus 
skolas. 

Lai mūs priecē septets arī turpmāk! Lai 
veicas Latvijas izglītības iestāžu mazo 
muzikālo kolektīvu konkursā Rīgā! 

Par septeta skanējumu priecājos 
arī es – Vēsma Johansone

02.03.2010. plkst.10:00  Zosēnu pa-
gasta zālē notiks seminārs bioloģiskajā 
lauksaimniecībā.

Darba kārtība:   
• Veiksmīga bioloģiskās augkopības 

produkcijas tirdzniecības pieredze Lat-
vijā un Francijā.

• Likumdošanas nosacījumi, kas jāie-
vēro saimniecībām bioloģiskās sertifikā-
cijas laikā.

• Par aktualitātēm lauksaimniekiem 
saistībā ar likumdošanas izmaiņām LAP 
2007.-2013. pasākumu īstenošanā.

  
Atgādinājums:
• Joprojām, sākot no 4. janvāra, meža 

īpašnieki (fiziskas un juridiskas personas, 
pašvaldības)  var pieteikties Lauku attīs-
tības programmas pasākumam „Meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošana”

• Tikai līdz 15. februārim reģionāla-
jās lauksaimniecības pārvaldēs pieņēma 
iesniegumus par  2009. gadā kautiem 
un eksportētiem liellopiem.

Bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem 

un citiem 
interesentiem Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās 

ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, 
lai pārrunātu Meža dienu 2010 norisi un 
centrālo pasākumu gaitu. Valsts prezi-
dents ir arī Meža dienu 2010 patrons.

Tā kā šogad tiks svinēta Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarācijas paslu-
dināšanas 20. gadadiena, Valsts prezidents 
ar meža nozares pārstāvjiem apsprieda 
ideju Meža dienas 2010 šogad organizēt 
Latvijas pagastos, novados, kā arī mazās 
un lielās pilsētās. 

Lai Latvija kļūtu bagātāka un krāšņā-
ka ar jauniem koku stādījumiem, alejām, 
birzīm, parkiem un stādījumiem pie sko-
lām, slimnīcām, baznīcām un kapsētām, 
Meža dienu 2010 norisē aicināts iesaistī-
ties ikviens Latvijas iedzīvotājs. 

Kopīgais finansējums  – Ls 141 tūk-
stotis; no tiem - 32 824 lati tiks piešķir-
ti meža nozares atbalsta un attīstības 
programmu un projektu īstenošanai, tajā 
skaitā sabiedrības informēšanai un izglī-
tošanai paredzēti 9824 lati.  Meža dienu 
norisei visā Latvijā piešķirti 10 000 latu, 
bet meža nozares gada balvas ”Zelta 
Čiekurs” balvu fondam – 13 000 latu.

Par projektiem, gada balvu „Zelta 
čiekurs” un dažādu aktivitāšu finansē-
jumu skatīt internetā: www.mk.gov.lv/
doc/2005/ZMNot_301209.13.doc -

Paliek vien jautājums, ko darīsim 
mēs?

V.J.

Meža dienās var 
piedalīties ikviens 

iedzīvotājs
Slēpot ir skaisti, veselīgi un arī viegli 

iemācīties, bet distanču slēpošana ir ide-
āls izturības treniņš jauniem un veciem. 
Šis ziemas sporta veids ne tikai stipri-
na un nodarbina gandrīz visas muskuļu 
grupas, bet tam piemīt arī relaksējoša 
iedarbība. Tā tiek trenētas un formētas 
ne tikai rokas un kājas, bet arī mugura, 
vēders un sēžamvieta, uzlabo līdzsvara 
izjūtu un kustību koordināciju,  kā arī 
veicina izturību un saudzē locītavas.

Atšķirībā no straujajām slēpošanas tra-
sēm kalnos vienmērīgā slīdēšana, baudot 
ziemas dabasskatus, sniedz mieru un 
rada apcerīgu noskaņojumu.

Distanču slēpošana ir viens no skais-
tākajiem sporta veidiem vispār. Snie-
gotās ainavas izraisa neierastas izjūtas. 
Ziemas pasaules plašums un klusums 
atbrīvo saspringto prātu, tāpēc atšķirībā 
no straujajām distancēm kalnu slēpošanā 
distanču slēpošana ir gandrīz vai meditā-
cija. Vienmērīgās, plūstošās kustības un 
elpošana svaigā gaisā liek aizmirst ikdie-
nas rūpes un rada iekšēju harmoniju.

Citi pozitīvi efekti: distanču slēpošana 
aktivizē tauku sadedzināšanu, veicina 
vielmaiņu un stiprina imūnsistēmu.

Mums ir lieliskas iespējas izmantot slēpo-
šanas trasi, kas sākas vai beidzas Vanagkalns 
– Abrupe – Benzīntanks. Ainava tik skaista, 
gribas teikt, visskaistākā Latvijā...

Rūpējamies par savu veselību! Lai izdodas!
O.Ivaņina, skolas medmāsa 

Ziemas 
aktivitātes un 

veselība
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
1.marts 2.marts 3. marts 4. marts 5. marts 6. marts

• Trenažieri
16.00-19.00

• Foto, video apstrādes 
pulciņš
17.00

• Trenažieri
16.00-19.00

• Kokapstrādes darbnīca
17.00

• Trenažieri
16.00-19.00

• Trenažieri
16.00-19.00
• Uzņēmējdarbība
Gints Barkovskis
14.00

8. marts 9. marts 10. marts 11. marts 12. marts 13. marts
• Trenažieri
16.00-19.00

• Filcēšanas pulciņš
16.00

• Trenažieri
16.00-19.00

• Pērļošanas pulciņš
16.00

• Trenažieri
16.00-19.00

• Trenažieri
16.00-19.00
• Uzņēmējdarbība
Gints Barkovskis
14.00

15. marts 16. marts 17. marts 18. marts 19. marts 20. marts
• Trenažieri
16.00-19.00

• Floristikas pulciņš
16.00

• Trenažieri
16.00-19.00

• Foto, video apstrādes 
pulciņš
17.00

• Trenažieri
16.00-19.00

• Trenažieri
16.00-19.00
• Gleznošanas pulciņš
14.00

22. marts 23. marts 24. marts 25. marts 26. marts 27. marts
• Trenažieri
16.00-19.00

• Pērļošanas pulciņš
16.00

• Trenažieri
16.00-19.00

• Kokapstrādes darbnīca
17.00

• Trenažieri
16.00-19.00
• Stresa menedžments 
Aiga Sliņķe 15.00

• Trenažieri
16.00-19.00
• Gleznošanas pulciņš
14.00 

29.marts 31.marts
• Trenažieri
16.00-19.00

• Trenažieri
16.00-19.00

Sorosa fonda atbalstītais projekts 
„Jaunpiebalgas novada Pētera 

pamatskolas daudzfunkcionālā centra izveide”
Grafiks martam

 ***Lietoto mantu apmaiņas punkts katru darbadienu no 9.00 līdz 17.00
        *** Datorzāle darbojas no pirmdienas līdz sestdienai no 16.00 līdz 19.00

To rīko Igo Japiņa sporta aģentūra.
1. posms notika Pļaviņu novadā
Izvilkums no „Virši – A” slēpošanas 

maratona nolikuma 2010
2. posms 21. martā – Jaunpiebalga
 Distances un starta laiki
Starta laikos iespējamas izmaiņas, 

par apstiprinātiem starta laikiem sekot 
līdzi sacensību programmai mājas lapā 
www.velo.lv! 

Trases veidotas brīvā un klasiskā stila 
slēpojumiem.

Vadība
Sacensības vada organizatoru apstipri-

nāta tiesnešu brigāde. Galvenais tiesne-
sis – A. Pīpkalējs.

Vecuma grupas
Maratonā: Tautas slēpojumā:
V-J 16.-18. 1995.-1992.

dz.g.
V-Z Līdz 14. Līdz 1996.dz.g.

V 19.-39. 1991.-1971.
dz.g.

V-J 16.-18. 1995.-1992.dz.g.

V-40 40.-49. 1970.-1961.
dz.g.

V 19.-39. 1991.-1971.dz.g.

V-50 50.u.v. 1960. un vecāki V-40 40.-49. 1970.-1961.dz.g.
S-J 16.-18. 1995.-1992.

dz.g.
V-50 50.u.v. 1960. un vecāki

S 19.-39. 1991.-1971.
dz.g.

S-M Līdz 14. Līdz 1996.dz.g.

S-40 40.-49. 1970.-1961.
dz.g.

S-J 16.-18. 1995.-1992.dz.g.

S-50 50.u.v. 1960. un vecāki S 19.-39. 1991.-1971.dz.g.
S-40 40.-49. 1970.-1961.dz.g.
S-50 50.u.v. 1960. un vecāki

 

‘‘VIRŠI- A’’ slēpošanas maratons sācies! 



��

qwertyio

    Pieteikšanās
Iepriekšējā pieteikšanās sākas no 

25.janvāra un beidzas sacensību posma 
nedēļas ceturtdienā plkst.19:00 reģistrā-
cijas vietās un plkst.21:00 interneta mā-
jas lapā www.velo.lv

 Dalībnieku numuru saņemšana
Sacensību dienā no 9:30 līdz 11:30 re-

ģistrācijas zonā.
Dalības maksa
Dalības maksa – 7 Ls.
Līdz 18 g. vecumam (līdz 1992.dz.g.)– 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 
– 5 Ls.

No 60 g. vecuma (no 1950.dz.g.) –  uz-
rādot personu apliecinošu dokumentu, 
– 5 Ls.

Sacensību dienā visām vecuma gru-
pām – 10 Ls.

Gadījumā, ja dalībnieks nevar startēt 
un sacensības tiek atceltas laika apstāk-
ļu dēļ (gaisa temperatūra zemāka par -
20ºC), dalības maksa atdota netiek.

Informācija un organizācija
Sacensības organizē Igo Japiņa spor-

ta aģentūra sadarbībā ar „Vanagkalnu” 
Jaunpiebalgā un sporta klubu „Vietalva” 
Pļaviņās.

Kontaktiem: Igo Japiņa Spor-
ta aģentūra: Brīvības gatve 222, tel. 
67314150, 26326622, fax 67312042, 
e-pasts:slepo@tl.lv.

Posmu organizatori:
1.posms Mailes – Arvīds Pīpkalējs 

28626845,
2.posms Jaunpiebalga Raimonds 

Dombrovskis 26567616

Apkārt Alaukstam apslēpoja 1100 dalībnieku.
Dziļos sniegos Vecpiebalgā noticis tradicionālais slēpojums 

„Apkārt Alaukstam”, kas 21. reizē bija pulcējis līdz šim kuplā-
ko dalībnieku skaitu – 1100 slēpotāju plus aptuveni 70 bērnu, 
kas centās godam pieveikt savām spējām atbilstošu trasīti.

Absolūtā vērtējumā godalgotajās vietās:
vīriešiem-

1.v. Rinalds Kostjukovs 1992 Madona 0.40:17
2.v. Gints Rozenbergs 1983 Alūksne 0.40:32
3. v. Mārcis Paeglītis 1991 Taurene 0.40:35

sievietēm-
1.v. Baiba Bendika 1991 Rozula 0.50:07
2.v. Krista Krūmiņa 1992 Jaunpiebalga 0.50:26
3.v. Laima Klauža 1969 Carnikava 0.52:21

No Jaunpiebalgas novada slēpojumā piedalījās:

V
ie

ta Nr. Uzvārds, 
vārds

Dz.g.

G
ru

pa Rezultāts Vieta 
grupā

18 136 Lūsa Dāvis 1990 V20            0:43:11 8
23 25 Lūsa 

Daumants
1992 V16            0:43:23 5

34 87 Eglītis 
Viesturs

1994 V16            0:44:30 7

50 45 Smilgins 
Mārtiņs

1991 V16            0:45:56 11

104 72 Krūmiņa 
Krista

1992 S16            0:50:26 2

135 145 Uķis 
Dāvids 

1994 V16            0:52:29 23

236 139 Eglītis 
Henrijs

1992 V16            0:59:16 28

276 137 Lūsa Vieda 1989 S20            1:01:53 4
314 21 Micāns 

Pēteris
1984 V20            1:04:13 77

344 397 Kalvis 
Vilnis

1974 V35            1:06:09 46

355 940 Peilāns 
Jānis 

1994 V16            1:06:44 39

447 743 Spolītis 
Kārlis

1971 V35            1:13:48 62

‘‘Apkārt Alaukstam’’
504 366 Ivanovs 

Haralds
1985 V20            1:17:00 106

544 365 Inka Uģis 1976 V30            1:19:54 51
606 191 Balodis 

Gundars
1985 V20 1:25:52 117

643 850 Vlodare 
Sarmīte

1958 S50            1:28:29 8

669 150 Johansons 
Nils

1976 V30            1:30:06 65

701 1092 Skoboļevs 
Dainis

1993 V16            1:34:00 63

727 538 Majore 
Elīna

1989 S20            1:36:55 22

733 1095 Lauks 
Krišjānis

1997 V15            1:38:05 32

741 951 Leimanis 
Māris

1978 V30            1:39:21 72

759 239 Bratka 
Raitis

1980 V30            1:41:00 74

797 742 Spolīte 
Ināra

1975 S30 1:46:19 39

814 1006 Eglītis 
Vilnis 

1966 V40            1:47:43 142

825 138 Lūsa Inga 1963 S40            1:48:26 30
853 387 Dūklava-

Kokina 
Dace

1976 S30 1:51:50 44

856 1097 Rozītis 
Ģirts

1997 V15            1:52:00 44

896 977 Kļaviņš 
Armands

1998 V15            1:59:02 51

912 1091 Skoboļeva 
Kristiāna

1995 S15            2:00:36 15

960 1026 Leimane 
Guna

1981 S20            2:07:53 45

987 1073 Vološins 
Jurģis 
Arvils

1996 V15            2:13:45 62

989 1027 Stolere 
Ilze

1975 S30            2:14:08 65
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994 1199 Grants 
Ilmārs

2000 V15 2:16:04 63

1017 1074 Kupce 
Sarmīte

1975 S30            2:21:40 73

1031 539 Majore 
Laura

1990 S20            2:25:37 53

1044 602 Ose 
Lauma

1989 S20            2:29:17 56

1053 301 Feldmane 
Zane

1990 S20            2:32:45 60

Vēl nelielas izmaiņas sagaidāmas, precizējot rezultātus.
Šajā reizē piemiņas medaļu saņēmēju vidū bija jaunpiebal-

dzēns Haralds Ivanovs, kurš šogad veicis 10. slēpojumu. 
Uzvarētāji un dalībnieki izlozē saņēma plašu balvu klāstu no 

sponsoriem un šī sportiskā pasākuma atbalstītājiem, bet „Tele2” 
katram slēpotājam uzdāvināja „Zelta zivtiņas” sarunu sākuma 

komplektu. Sponsoru 
skaitā arī Jaunpiebalgas 
novada dome (Laimis 
Šāvējs) un „Piebalgas 
alus”(Ināra Dūklava, Pē-
teris Micāns). Paldies par 
atbalstu! Paldies slēpotā-
jiem par līdzdalību!

Visu rezultātu sarakstu, 
komentārus, videosižetus 
un ļoti daudz fotogrāfiju va-
rat skatīt interneta portālos:
www.jaunpiebalga.lv; 
www.apkart-alaukstam.lv; 
www.infoski.lv; www.izkus-
ties.lv; www.draugiem.lv;
 www.xc.lv; www.turists.
wordpress.com

Egils Johansons

Noslēgušies Latvijas 
čempionāta distanču slē-
pošanā pirmie 3 posmi. 
Tie notika Priekuļos, Vie-
talvā un Alūksnē. Esam 
piedalījušies arī citās sa-
censībās un guvuši labus 
panākumus.

1. posmā savās vecuma 
grupās gan slidsolī, gan 
klasiskajā stilā 3. vietas 
izcīnīja Daumants Lūsa un 
Viesturs Eglītis. 2. posmā 
Vietalvā stafetēs Viesturam 
Eglītim, Oskaram Gustam, 
Dāvidam Uķim – 5. vieta, 
bet Henrijam Eglītim, Dau-
mantam Lūsam, Salvim 
Ozoliņam – 4. vieta; 2. dienā klasiskajā 
solī Daumantam – 3. vieta, Viesturam – 4. 
vieta. 3. posmā Alūksnē sprinta distancē 
Viesturs izcīnīja 1. vietu, Daumants – 3. 
vietu. Piedalījās arī Oskars un Dāvids.

Piedalāmies sacensībās un gūstam panākumus

Noslēgušās arī sacensības tautas slē-
pojumā „Baiļu apļi – 2010’’. Te ieguva 
Viesturs Eglītis 2. vietu, bet Daumants 
Lūsa 1. vietu. Oskars savā vecuma grupā 
ieguva 5. vietu.

Paldies kaimiņam Viestura un Henrija 

tētim Vilnim Eglītim par mūsu vizinā-
šanu, kā arī aktīvās atpūtas bāzes „Va-
nagkalns” enerģiskajam Raimondam 
Dombrovskim par visāda veida atbalstu, 
patiesu ieinteresētību!

Ziema tik drīz vēl nebeigsies, tāpēc ce-
ram uz panākumiem arī turpmāk!

Visu sportistu vārdā – Daumants
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Skolas dzīve

Vecāko klašu skolēniem 
bija iespēja klausīties infor-
māciju par studijām Rēzek-
nē, Daugavpilī un Latvijas 
Universitātē. Par mācībām, 
kredītiem, kopmītnēm un 
sabiedrisko darbību studiju 
laikā stāstīja studentes Lie-
ne Misiņa, Liene Lorence 
un Madara Elksne.

„Iespējamās misijas” ie-
tvaros vidusskolā viesojās Māris Olte –  dabas pētnieks, makšķernieks, 
ihtiologs, piedzīvojumu meklētājs un atradējs

Vidusskolā

Mācību stundas tēma: Kas ir vide un 
ko nozīmē to kopt?

Skola: Jaunpiebalgas vidusskola, Ie-
spējamās misijas skolotāja Ieva Ušča 

„Stundā Māris Olte pastāstīja vides 
aizsardzības pamatlietas – par cilvēku 
mijiedarbību ar zemi un dzīvesveida ie-
tekmi uz vidi. Runāja par to, ko nozīmē 
videi laba dzīve un kā katrs pavadītu 
pilnīgi brīvu dienu. Stunda balstījās uz 
vienkāršiem, bērniem saprotamiem pie-
mēriem un salīdzinājumiem. „Mēs ze-
meslodei esam kā vīrusi. Ja pārāk daudz 

savairojas, tad zemeslodei sākas prob-
lēmas. Ja zemeslode nošķaudīsies, mēs 
visi aizlidosim. Tāpēc mēs tagad sākam 
rūpēties par vidi – lai zemeslode nesli-
motu.“ „Pasaulē visās vietās nav vienādi 
– dažās vairāk dara (Indijā), dažās vairāk 
tērē (Amerikā). Tie, kas tērē, ir lielākie 
piemēslotāji,“ par stundā dzirdēto stāsta 
Ieva Ušča, Iespējamās misijas skolotāja 
Jaunpiebalgas vidusskolā. 

M.Olte pats par stundu saka: „Problēma, 
kuru es redzu, ka cilvēki vidi saprot ļoti 
šauri. Es ar 5. klasi pamēģināju paskatīties 
plašāk – kas ir vide vispār. Parunājām, ka 
piesārņot nedrīkst, mēslot nedrīkst. Tad no 
lielās vides pārgājām uz mikro vidi. Vie-

nai meitenei uz sola bija 
bulciņa – re, kur mazā vide 
ar bulciņām. Parunājām arī 
par to, kā runājam. Etniskās 
mātēs [lamuvārdi] – ledus-
māte, ripasmāte – tā arī ir 
vide. Un atkal atgriezāmies 
pie bulciņām, kā būtu videi 
visdraudzīgāk tikt galā ar 
bulciņām: varbūt sadalīt 
katram pa gabaliņam un 
kopīgi apēst...

Parunājām par to, kas no kā rodas, arī 
par uzmanību. Mums uz-
manības ir tik, cik ir. Dau-
dzi grib to savākt. TV ir 
kā mušpapīrs. Tas ir vis-
īstākais uzmanības laupī-
tājs,“ tā Māris Olte. 

„Māris uz stundu at-
nāca bez nekā. Bija ti-
kai tāfele, krīts un viņš 
pats. Rezultātā – lieliska 
stunda. Sarežģītas vides 
aizsardzības pamatlietas 
viņš pastāstīja vienkār-

šā, aizraujošā veidā. Ar joku stāstiņiem 

viņš parunāja par nopietnām un plašām 
tēmām,” secina Ieva Ušča. 

Pēc stundas M. Oltem bija tikšanās ar 
skolotājiem. Tā notika ļoti brīvā atmos-
fērā, jo Māris Olte ir pazīstams ar šejie-
niešiem un aktualitātēm. Interesantākās 
tēmas: globālā sasilšana – vai šoziem 
joprojām aktuāls jautājums – mazie HES 
– ko tie nodara videi un kā par to runāt, 
ja klasē ir HES īpašnieku bērni. Māris 
stāstīja par savu sapni – atvērt Piedzīvo-
jumu skolu bērniem ar āra aktivitātēm 
skolēnu ikdienā. 

Materiāls sagatavots pēc projekta 
„Iespējamā misija” un fotogrāfijas no 

Foto ziņu 
aģentūras 
f64. V.J.
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01.03. Solvita Lodiņa - cikla turpinā-
jums. (skat. afišu.)

04.03. Anita Vīksna ‘’Kas to būtu do-
mājis?’’ kopā ar Daci un Jāni Vītoliem, 
2. nodarbība

06.03. un 13.03. plkst. 14.00 Uzņē-
mējdarbība Melnbāržos, pasniedz Gints 
Barkovskis.

08.03. Meditatīvā dancošana kopā ar 
Aldi Ķeviņu plkst. 17. 00, pirms tam pri-
vāti.

25.,26. 03. Stresa menedžments, pa-
sniedz Daiga Sliņķe (gan Melnbāržos, 
gan Jaunpiebalgā).

Pastāvīgi notiekošās nodarbības pēc 
grafika. Vēlu veiksmes un ceru atkal uz 
atsaucību!

Valentīna Dolmane, 
tautskolas vadītāja

Marts tautskolā 
(jaunumi)

Darba plāns 2010. gadam
Nr. Pasākums Laiks Atbildīgais
1 Ziedojumu koncerts Jaunpiebalgas 

Sv.Toma baznīcā. Koris „Jubalte” 
(diriģents Juris Kļaviņš)

25.04.2010 Vēsma Johansone

2 Baznīcas, tās apkārtnes un pieminek-
ļa sakopšanas labiekārtošanas talkas 

- Skolēnu talka aprīļa beigas – 
maija sākums

Vēsma Johansone,
Tamāra Gončoronoka

- Sadraudzības talka, piedaloties Lat-
viešu strēlnieku apvienības un jaun-
sardzes pārstāvjiem, bijušajiem un 
esošajiem piebaldzēniem un drau-
dzes locekļiem

15.05.2010 Tālavs Jundzis, 
Vēsma Johansone

3 Kārļa Zāles veidotā pieminekļa Jaun-
piebalgā Latvijas Brīvības cīņās kri-
tušajiem 80.gadadienas atzīmēšana, 
piedaloties Valsts prezidentam, aiz-
sardzības ministram un Nacionālo 
bruņoto spēku orķestrim

03.07.2010 Tālavs Jundzis, 
Ilga Jansone, 

Guntis Gailītis, 
Laimis Šāvējs, 

Vēsma Johansone, 

4 Bukleta sagatavošana sakarā ar Kār-
ļa Zāles veidotā pieminekļa Latvijas 
Brīvības cīņā kritušajiem 80.gadadie-
nu, iekļaujot norādi par dāsnākajiem 
ziedotājiem (Ls 500 un vairāk) 

maijs, jūnijs Vēsma Johansone, 
Ilga Jansone, 

Tālavs Jundzis

5 Aicināt militārpatriotiskās un citas 
nevalstiskās organizācijas, kā arī uz-
ņēmējus ziedot Latvijas Brīvības cī-
ņās kritušo pieminekļa restaurācijas 
darbiem un apkārtnes labiekārtošanai

februāris - 
jūnijs

Tālavs Jundzis, 
Ilga Jansone, 

Vēsma Johansone

6 Izstrādāt Jaunpiebalgas Sv.Toma baz-
nīcas un pieminekļa labiekārtošanas 
projektu, saskaņojot ar draudzi un 
novada domi

februāris - 
aprīlis

Līga Apsīte,
Sandra Strēle

7 Baznīcas remontu un restaurācijas 
darbi, pamatu sausināšanas darbu pa-
beigšana un reljefa sakārtošana

2010.gada 
pirmais 
pusgads

Tālavs Jundzis, 
Guntis Gailītis

7.1. ūdensvada un kanalizācijas ie-
kārtošana 
7.2. centrālo durvju nomaiņa un sāna 
durvju remonts
7.3. baznīcas jumta pārbaude un pa-
redzamo darbu izvērtēšana 

2010.gada 
pirmais 
pusgads

Tālavs Jundzis, 
Guntis Gailītis

7.4. sagatavoties ārsienu balsināša-
nai un iekšdarbu veikšanai, tai skaitā 
jumta pārseguma siju nomaiņai un 
stiprināšanai

8. Veikt baznīcas un pieminekļa apkārt-
nes labiekārtošanas darbus

Jaunpiebalgas Svētā Toma 
baznīcas atbalsta fonds

Laikraksta „Druva” loterijā lai-
mējās mūsu novada iedzīvotājai Ainai 
Kaimiņai. Viņa šogad laikrakstu pasū-
tījusi pusgadam, bet pasūta un lasa to 
jau daudzus gadus.

Apsveikumiem pievienojas „Avīze 
Piebaldzēniem”.

Apsveicam!

Sludinājumi

Jaunaudžu kopšana, augošu koku atza-
rošana un meža stādīšana. 

Interesēties pa tālr. 26391086 (Uldis)

Organizē braucienus uz Rīgu – izstādēm 
 27.02. – „SKOLA 2010”
        13.03. – „MĀJA 2010” 
27.03. – „ATPŪTA un SPORTS 2010”  

 Pieteikties pa tālr. 29252048 (Ilvars)

Pārdod malku (dažāda garuma bluķī-
šus) ļoti lēti. Ar piegādi. 

Interesēties pa tālr. 26460958 (Agris)

Vetārste Anna Mackeviča gaidīs zvanus 
13., 14. un 27.,28. martā (29409709).
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Ir bezgala jauki, ja cilvēks cilvēkam 
spēj radīt prieku. Brīnišķīgi, ja esi ap-
mierināts, un vēl vairāk, ar citu cilvēku 
darbu. Paldies sakām puišiem, kuri strā-
dāja mūsmājās – Oskaram Duļbinskim, 
Aleksandram Pavalkovičam, Edga-
ram Žagariņam.

Rūta un Andris

Paldies Dacei Dūklavai - Kokinai par 
„National Geographic” ziedojumu Jaun-
piebalgas vidusskolai!  Žurnālu intere-
senti var lasīt skolas bibliotēkā.

Vēsma Johansone

Šī ziema ir bagāta ne tikai ar sniegu, 
bet ar līdz šim nebijušām iespējām vi-
siem slēpotgribētājiem Jaunpiebalgā.

Paldies Raimondam Dombrovskim 
(Vanagkalns) par kvalitatīvām slēpoša-
nas trasēm un inventāra iespējām!

Jaunpiebalgas slēpotāju vārdā 
Antons Logins

Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 4162437 (darbā), 26345624 (mob.) Vēsma Johansone tālr. 4162582 (mājās), 26615072 (mob.),

 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”.

Taisāt man mūža māju
Zaļajām durvtiņām,
Ne mūžam neatvēršu,
Saulei acis nerādīšu.

Miruši:
 Staņislavs Šavkelo 74 gadu vecumā,
 Uldis Baklāns 67 gadu vecumā,
 Didzis Drulle 32 gadu vecumā,
 Biruta Ķīķere 79 gadu vecumā,
 Didzis Zariņš 31 gada vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
Jaunpiebalgas novada dome

 

v v v
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Pateicības

Līdzjūtības

Tas ir visskumjākais brīdis,
Kad nevaram līdzēt.
Vien blakus būt 
Un – klusēt.

Jūtam līdzi tuviniekiem par 
viņsaulē aizgājušo Didzi Zariņu. 

Paturēsim gaišu piemiņu!

5.b., 6., 9.a klases skolēni, 
audzinātājas un 

bijusī klases audzinātāja 
Jaunpiebalgas vidusskolā

Par vienu cilvēku – tuvo – mazāk
Palika vieta tukša.
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Savās atmiņās glabās.

Domās esam kopā ar 
Lindu un Emīlu, 

tēti smilšu kalniņā pavadot.

Jaunpiebalgas vidusskolas 
4. klases skolēni, 

sešgadnieku grupas bērni un 
audzinātājas

Lai gadi iet, jo gadi nevar biedēt,
Var cilvēks rudenī un salnās ziedēt!

60 Laimonis Balodis 07.03.1950. Vecspundēni

Laimonis Drulle 09.03.1950. Vecrempi

65 Janīna Lapiņa 12.03.1945. Kalna Kaņepi

Andris Kārlis 
Miesnieks

23.03.1945. Kalna Skubiņi

70 Ausma Skaidrīte 
Kļaviņa

31.03.1940. Gaujas iela 27-3

Vilis Ivars Krūmiņš 17.03.1940. Gaujas iela 33-2

Kārlis Dravants 11.03.1940. Rīti

75 Irēna Lidija Līcīte 02.03.1935. Mežmaļi

Elza Pētersone 06.03.1935. Rūpniecības iela 
2A

Elza Zūkere 06.03.1935. Tīrumskubiņi

80 Skaidrīte Rozenova 20.03.1930. Brāļu Kaudzīšu 
iela 7-16

85 Maija Ērgle 23.03.1925. Vecķeiķi

94 Natālija Pakule 08.03.1916. Kalna iela 8

Apsveicam marta jubilārus!

Apsveicam!

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz.

Lai klusa līdzjūtība
Henrijam Muceniekam

no bijušajiem klases biedriem un 
audzinātājas Pēterskolā.

Sēru vēsts


