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 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

* jaunākais novada domē
* aktualitātes lauku uzņēmējiem
* vārds uzņēmējiem
* skolu ziņas

Maijs
1. maijs – LR Satversmes sasaukšanas diena. Darba svētki
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
8. maijs – Nacisma sagrāves diena. Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
9. maijs – Mātes diena
9. maijs – Eiropas diena
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena
23. maijs – Vasarsvētki

Jūnijs
1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena

MAKŠĶERNIEKIEM
Dienas, kad labi ķeras maijā – 02., 03., 05., 08., 16., 19., 20., 23., 29., 30.
Dienas, kad ļoti labi ķeras maijā – 01., 04., 09., 10., 13., 14., 18., 26., 27., 31.

Izkāpa šalcošas straumes;
Nozuda domīgie krasti...
Kur savādi viss, kur sveši,
Kur sveši un neparasti!
	 	 (V.Plūdonis)

Te nu mēs esam –
Debess no perlamutra,
tā ir gliemežnīca,
kas pāri.
Un te mums ir jākļūst
par pērlēm.

Dzimuši:

Anna Kažociņa un
Krista Gabriela Karpa

Apsveicam vecākus un 
vecvecākus!

Man šodien pieder viens skatiens,
kas debesis padara zilas,
un otrs,
kas padara kastaņus brūnus,
un trešais,
kas atālam zaļot liek. Kas man 
            no tā tiek?
Tik zilgums un zaļums,
un brīnums,
un, ja savu sarkano klāt,
tad pelēkas dzīves man nebūs...

Jaunu ģimeni dibina
Ieva Dunska un
Sandris Keišs.

Apsveicam!
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REDAKCIJAS SLEJA Novada domē

Pavasaris ne bez pamata uzskatāms par skaistāko 
gadalaiku. Daba mostas, un sākam izjust tās krāšņu-
mu arvien vairāk. Un kas var būt labāks par to?! Jā, 
arī ūdeņi šogad parādījuši savu spēku un varenību, un, 
šķiet, jebkuram piebaldzēnam Gauja šopavasar bijusi 
tik tuvu kā nekad. Varbūt tāpēc tieši šajā laikā atsedzas 
ne tikai ūdens, bet arī pašu cilvēku postošā ietekme uz 
procesiem dabā. 

Ļoti graujoša parādība, ar ko nākas sadzīvot arī ik-
dienā, bet kas jo īpaši izceļas skaistajā pavasara saulī-
tē, ir nežēlīgi piegružotā vide. Grūti Latvijā atrast pat 
pāris hektāru publisko mežu, kur nebūtu kāda mēslu 
krava vai vismaz čipsu pakas paliekas komplektā ar 
plastmasas pudeli. Tāli un tuvi meži slēpj mazas un 
lielas civilizācijas nesmukās puses. Un kāda ir mūsu 
skaistā Baltijas jūras piekraste?! Dodoties pie dabas, 
jau iepriekš noskaņojies, ka nāksies redzēt cūcības. Un 
ar katru jaunu pavasari to kļūst vairāk un nepiegružotu 
vietu paliek mazāk. Un, kad nokusis pēdējais sniegs, 
kādi skati paveras Latvijas lielceļu malās! Braucot 
labāk vērsties tālē, jo uz ceļmalām riebjas skatīties. 
Šķiet, ļoti daudziem līdzpilsoņiem neko nenozīmē iz-
mest pa automašīnas logu visu lieko. Arī no lepnām 
mašīnām. Dzirdēts, ka vēl cilvēki savus atkritumus 
aizved uz mežu vai izgāž pie daudzdzīvokļu māju kon-
teineriem...

Kur cēlonis šādai patvaļai? Vai nesodāmībā?! Vai 
bargākām jākļūst pašvaldībām un administratīvajām 
komisijām?! Bet kur palikusi mūsu pašu, sabiedrības 
aktīvā attieksme? Vai tiešām vienaldzība svin uzvaru?! 

Ja jau bērnībā neradām pārliecību, ka ir slikti nomest 
zemē konfektes papīrīti, tad diez vai vēlāk cilvēks mai-
nīsies pats un diez vai arī saviem bērniem to ģimenē ie-
mācīs. Atliek audzināšanas darbs skolā un sabiedrībā?! 
Diemžēl prakse ir pierādījusi, ka ģimenes personīgais 
piemērs vienmēr ir un būs noteicošais, lai kā skolā par 
to runātu un skolēni tiktu iesaistīti apkārtnes uzkop-
šanā. 

Iespējamais administratīvais sods arī nelīdzēs. Vai, 
piemēram, cilvēks, kurš neatļaujas nomest izsmēķi 
Jaunpiebalgā uz ielas, to nedara tāpēc, ka apzinās sodu 
par šādu rīcību pēc administratīvo pārkāpumu kodeksa 
kāda tur panta vai novada saistošajiem noteikumiem? 
Taču ne! Viņš to nedara, jo apzinās, ka tā rīkoties ir 
gluži vienkārši stulbi. (Stulbums latviešu valodā no-
zīmē garīgu aprobežotību, neapķērību, un, manuprāt, 
tas ir visatbilstošākais apzīmējums masveidīgai dabas 
piecūkošanai.)  Un šai pašai morāles normai vajadzētu 
atturēt arī visos iepriekš minētajos gadījumos: neiz-
mest pudeli pa automašīnas logu, neatstāt drazas Gau-
jmalā pēc piknika, neizgāzt nevajadzīgas lietas mežā 
un tā tālāk.  

Atcerēsimies viedo teicienu – nedari otram to, ko tu 
negribi, lai dara tev! Tas otrs ir arī daba, mūsu apkārt-
ne un vide, kurā dzīvojam. Laukā ir pavasaris, lielais 
tīrīšanas un sakopšanas laiks.

Zane Althabere

2010. gada 18. marta novada domes sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2009. 

gada pārskatu.
2. Apstiprināt Jaunpiebalgas kultūras nama štatu konkursa rezultātus. 
3. Apstiprināt Jaunpiebalgas kultūras nama pasākumu plānu mar-

tam – jūnijam.
4. Piešķirt nosaukumu zemes vienībām ar kadastra numura apzīmē-

jumu 4298 002 0071 – 32,3 ha un 4298 002 0082 – 11,0 ha– „Dzes-
trenes mežs”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125 un 
zemes vienībai ar kadastra numuru 4298 002 0083– 34,2 ha – Lagātu 
mežs, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125. Minētais 
lēmums nav pretrunā ar Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta teri-
torijas plānojumu.

5. Noteikt dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijai Melnbārži, Gau-
jas iela 1A ēku, kas atrodas uz zemes īpašuma „Kalna Melnbārži”, 
kadastra numurs 4298 003 0074 uzturēšanai un zemes nomas līguma 
noslēgšanai nepieciešamo zemes platību – 0,2 ha. Ēku uzturēšanai 
nepieciešamā platība var tikt precizēta, izdarot zemes instrumentālo 
uzmērīšanu. Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ēku uzturēšanai 
nepieciešamai zemes platībai – 0,2 ha noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (šifrs 1001).

6. Noteikt dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas Jaunpiebalga, 
Gaujas iela 33A ēkas, kas atrodas uz zemes īpašuma „Kalna Naudē-
ļi”, kadastra numurs 4256 006 0165, uzturēšanai un zemes nomas lī-
guma noslēgšanai nepieciešamo platību – 0,205ha. Ēku uzturēšanai 
nepieciešamā platība var tikt precizēta, izdarot zemes instrumentālo 
uzmērīšanu. Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ēku uzturēšanai 
nepieciešamai zemes platībai – 0,205 ha noteikt zemes lietošanas 
mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (šifrs 1001).

Zemes un mežu īpašnieku ievērībai!
Jaunpiebalgas novada dome uzdod par pienākumu visiem nekus-

tamā īpašuma īpašniekiem un apsaimniekotājiem sakopt savus ēku, 
zemes un meža īpašumus.

Atgādinu, ka atbilstoši administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. 
panta 4. daļai  „Par kūlas dedzināšanu” fiziskai personai piemēro-
jams naudas sods no 200 – 500 Ls vai piemēro administratīvo arestu 
līdz 15 diennaktīm.

Maija Elsta, nekustamā īpašuma speciāliste

21.aprīlī – Latvijas pašvaldību sapulces 
20. gadadiena!

LPS valde aicina pašvaldības atzīmēt 20. gadadienu, kopš 1990.
gada 21. aprīlī Rīgā, „Daugavas” stadionā, notika visu Latvijas paš-
valdību sapulce, kas deva mandātu Augstākajai Padomei 1990. gada 
4. maijā pieņemt Neatkarības deklarāciju.

LPS valde aicina visas Latvijas pašvaldības:
1. Atzīmēt Vislatvijas pašvaldību sapulces 20. gadadienu savā no-

vadā un pilsētā, rīkojot pasākumus (vēstures stundas skolās, kopīgu 
koku stādīšanu, tikšanos sabiedriskās vietās, bibliotēkās u.c., novad-
pētniecības izstādes un citus pasākumus), kuros iesaistītu sapulces 
dalībniekus un jaunatni.

2. Vietējiem novadpētniekiem apzināt sapulces dalībniekus, tikties 
ar viņiem, pierakstīt atmiņu stāstus, veidot novadu muzejos ekspozī-
cijas par neatkarības atjaunošanas procesu Latvijas novados.
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1. maijs – Darba svētki
1886. gada 1. maijā notika vispārē-

jais streiks ASV. Streika laikā Čikāgā 
tika apšaudīta strādnieku demonstrā-
cija. Strādnieku nemieri nepalika bez 
rezultātiem. Daudzās rūpnīcās darba 
dienas garums tika saīsināts. 

1. maijs – Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasaukšanas diena

1920. gada 1. maijā uz savu pirmo sēdi 
sanāca Latvijas Satversmes sapulce.

1920. gada pavasarī Latvijā notika 
pirmās brīvās, vispārējās vēlēšanas. 
Tauta ievēlēja savus pārstāvjus, kuriem 
bija jāizstrādā Latvijas valsts pamatli-
kums– Satversme. Tādēļ arī šo vēlēto 
tautas pārstāvju sanāksmi nosauca par 
Satversmes sapulci.

4. maijs – Latvijas Republikas Ne-
atkarības deklarācijas pasludināša-
nas diena

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR 
Augstākā Padome pieņēma Deklarā-
ciju par Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanu. 

1989. gadā trīs Baltijas republiku va-
došās tautas kustības (Igaunijas Tautas 
fronte, Latvijas Tautas fronte un Lie-
tuvas „Sajūdis”) bija uzņēmušas kursu 
uz pilnīgu valstiskās neatkarības atjau-
nošanu. 1990. gada pavasarī Baltijas 
tautu vēsturē notika daudzi būtiski po-
litiski notikumi. 1990. gada 18. martā 
notika LPSR Augstākās Padomes vēlē-
šanas, kurās uzvaru guva Latvijas Tau-
tas fronte (LTF).

11. martā Lietuvas Augstākā Pa-
dome pasludināja savas valsts neat-
karības atjaunošanu. Tautas frontes 
vēlētāji Latvijā arī gaidīja, ka viņu 
pārstāvji jaunajā parlamentā sekos lie-
tuviešu piemēram.

Kad Lietuvas Republikas Augstākās 
Padomes deputāti griezās pie PSRS 
vadītāja Mihaila Gorbačova ar priekš-
likumu sākt sarunas par jautājumiem, 
kas saistīti ar neatkarīgās Lietuvas 
valsts atjaunošanu, Maskava šo priekš-
likumu asi noraidīja un uzsāka Lietu-
vas ekonomisko blokādi.

24. martā Viļņā sanāca Baltijas pa-
dome, kura pieņēma paziņojumu vi-
siem demokrātiskajiem spēkiem PSRS 
atbalstīt Baltijas tautu centienus parla-
mentārā ceļā atjaunot pilnīgu valstisko 
neatkarību. Paziņojumā Padomju Sa-
vienības valdība tika aicināta izbeigt 

pret Lietuvu vērsto naidīgo darbību.
Latvijas tauta aktīvi atbalstīja Lietu-

vu. Bīskaps Vilhelms Ņukšs aicināja:        
„[..] dot Lietuvai sava gara spēka daļu. 
Trīs dienas – ceturtdien, piektdien un 
sestdien – tajā rīta stundā un minūtē, 
kad pār Lietuvu aust saule, lai zvana 
visi Latvijas dievnamu zvani. Ar zva-
nu mēlēm pa gājputnu ceļiem debesīs 
sūtīsim uz Lietuvu ziņu par apņēmību 
būt kopā līdz jūsu un mūsu brīvības 
uzvarai.”

Neraugoties uz Gorbačova draudiem 
par ekonomisko blokādi, Lietuva tur-
pināja veidot savu neatkarīgo valsti. 
Arī Latvijā darbojās dažādi latviešu 
neatkarības centieniem naidīgi spēki. 
Interfronte un Rīgas pilsētas komunis-
tiskās partijas komiteja draudēja likvi-
dēt visus masu informācijas līdzekļus, 
kas neatbalstīja komunistiskās idejas 
un PSRS nedalāmību.

Aprīļa sākumā pienāca ziņas no 
Igaunijas, ka arī viņi saņēmuši Gorba-
čova brīdinājumu pārtraukt „pašdarbī-
bu”, jo citādi arī pret Igauniju Maskava 
uzsāks ekonomisko blokādi. 4. aprīlī 
Igaunijas Augstākās Padomes priekš-
sēdētājs Arnolds Rītels paziņoja, ka 
Igaunija turpinās iet iesākto ceļu. Šajā 
situācijā Gorbačovs saskatīja draudus, 
ka arī Latvija pievienosies kaimiņu 
tautām un atšķelsies no lielās padomju 
impērijas.

19. aprīlī notika Gorbačova tikšanās 
ar Latvijas Augstākās Padomes deputā-
tiem I.Bišeru, V.A.Bresi, A.Gorbunovu 
un D.Īvānu, lai vēlreiz apspriestu jau-
tājumu par Latvijas valstiskās suve-
renitātes atjaunošanu. Sarunu gaitā 
M.Gorbačovs piedāvāja Latvijai ne-
atkarību atgūt tā, kā to pieļauj PSRS 
likumi, un veidot Latvijas un PSRS 
attiecības uz konfederācijas pamata. 
Gorbačovs brīdināja:  „[..] ja Latvijas 
PSR Augstākā Padome ar vienpusēju 
aktu pasludinās republikas neatkarību, 
sarunas netiks turpinātas. [..] ja tauta 
referendumā būs par atdalīšanos, runā-
sim tālāk [..]”

1990. gada 3. maijā notika Latvijas 
PSR Augstākās Padomes jaunā sasau-
kuma pirmās sesijas sēde. Pirmajā se-
sijas dienā Latvijas neatkarības prok-
lamēšana vēl nenotika. Pirmajā sesijas 
sēdē par jaunā parlamenta priekšsē-
dētāju apstiprināja reformkomunistu 

Anatoliju Gorbunovu, bet par viņa 
pirmo vietnieku ievēlēja Tautas fron-
tes priekšsēdētāju Daini Īvānu. Depu-
tāti sadalījās divās frakcijās – Latvi-
jas Tautas frontes frakcijā un frakcijā 
„Līdztiesība”. Tautas frontes frakcijas 
deputāti iestājās par Latvijas Republi-
kas atjaunošanu.

Frakcijas „Līdztiesība” deputātu 
vairākums atbalstīja sociālisma pastā-
vēšanu un komunistiskās partijas va-
ras monopolu. Nodarbošanās ziņā viņi 
galvenokārt bija komunistiskās par-
tijas funkcionāri un padomju armijas 
militārie darbinieki. Šī frakcija atklāti 
pauda savu naidīgo nostāju pret Latvi-
jas neatkarības pasludināšanu.

Tāds bija Latvijas PSR Augstākās 
Padomes deputātu sastāvs 1990. gada 
4. maijā. 4. maija vēsturiskajā sēdē 
LPSR AP ar 138 balsīm pieņēma Dek-
larāciju par Latvijas valstiskās neat-
karības atjaunošanu. „Līdztiesības” 
57 deputāti, demonstratīvi noraidot 
Neatkarības deklarāciju, pirms balso-
šanas atstāja parlamenta zāli.

Deklarācija pasludināja, ka „Latvijas 
valsts oficiālais nosaukums ir LATVI-
JAS REPUBLIKA, saīsināti – LATVI-
JA”. Saskaņā ar Neatkarības deklarā-
ciju tika atjaunoti svarīgākie Latvijas 
Republikas 1922. gada Satversmes 
panti:

„1. pants – Latvija ir neatkarīga de-
mokrātiska republika;

2. pants – Latvijas valsts suverēnā 
vara pieder Latvijas tautai;

3. pants – Latvijas valsts teritoriju 
starptautiskos līgumos noteiktās robe-
žās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurze-
me un Zemgale;

6. pants – Saeimu ievēlē vispārējās, 
vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un pro-
porcionālās vēlēšanās.”

4. maija deklarācija noteica „Latvi-
jas Republikas valsts varas de facto 
atjaunošanai pārejas periodu, kurš bei-
dzas ar Latvijas Republikas Saeimas 
sasaukšanu. Pārejas periodā augstāko 
valsts varu Latvijā realizē Latvijas Re-
publikas Augstākā Padome.”

Deklarācijas pieņemšanas laikā pie 
parlamenta ēkas kuplā skaitā sapul-
cējusies tauta apsveica Deklarācijas 
pieņemšanu ar saucieniem „Lat-vi-ja, 
Lat-vi-ja”, deputātiem veltot ovāci-
jas. Tūkstošiem cilvēku pie televizoru 
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ekrāniem vēroja tiešo translāciju no 
Augstākās Padomes un ar satraukumu 
skaitīja „par” nodoto balsu skaitu. Kad 
bija skaidrs, ka Neatkarības deklarācija 
ir pieņemta, cilvēki no prieka raudāja, 
sauca un uzgavilēja deputātiem, kuri 
iznāca no parlamenta ēkas. Vērtējot šo 
pacilātības pilno tautas prieku, Dainis 
Īvāns atceras: „Diezin vai kādreiz vēl 
parlamenta deputāti ir bijuši un būs tā-
das mīlestības un uzmanības apskauti.” 
Tā bija svinīga, neaizmirstama diena.

Visām trijām Baltijas valstīm nebija 
savas armijas, nebija bruņutranspor-
tieru un varas struktūru, kas varētu 
kontrolēt situāciju valstī. To vienīgais 
spēks bija tautas atbalsts.

8. maijs – Nacisma sagrāves diena 
un Otrā pasaules kara upuru piemi-
ņas diena

1945. gada 8. maijā nacistiskā Vā-
cija parakstīja aktu par kapitulāciju. 
Eiropā beidzās Otrais pasaules karš 
(1939-1945).

9. maijs – Eiropas diena
1986. gada 9. maijā – R. Šūmana 

100. dzimšanas dienā, lai godinātu 
viņa ieguldījumu Eiropas apvienoša-
nā, Eiropas Kopiena nolēma šo dienu 
pasludināt par Eiropas dienu.

Maija otrā svētdiena – Mātes diena
Amerikāniete Anna Džervisa pirmo 

reizi Mātes dienu atzīmēja 1907. gada 
maijā.

Maija otrā svētdienā svin Mātes die-
nu. Šie svētki Latvijā ir jauni. Padomju 
varas gados Latvijā svinēja Starptau-
tisko sieviešu dienu 8. martā. 1989. 
gada kalendārā parādījās jauna svētku 
diena, un tā pamazām ieviešas dzīvē. 
Liela daļa iedzīvotāju svin arī 8. marta 
svētkus, kad sveic visas sievietes, ne 
tikai tās, kuras ir mātes.

Līdzīgi Mātes dienu svin arī Zvied-
rijā, Dānijā un citur, kur šos svētkus 
atzīmē galvenokārt baznīcā.

Latvijā Mātes dienu pirmo reizi ofi-
ciāli svinēja 1992. gadā. Šo dienu arī 
20. un 30. gados atzīmēja kā ģimenes 
un mātes dienu, uzskatot, ka stipra ģi-
mene vispirms ir mātes nopelns.

Vasarsvētki
Vasarsvētkus ir ieviesusi kristīgā 

baznīca. Vasarsvētki ir pieminēti arī 
dažādās latviešu tautasdziesmās, ku-
ras runā par govju pušķošanu. Tas liek 
domāt, ka mūsu senči tagadējos Vasar-
svētkus svinējuši kā ganu svētkus.

Uz Vasarsvētku saistību ar ganību 
sezonas sākšanos norāda arī nedaudzās 

senču paražas un ticējumi. Vasarsvētku 
rītā pirms saules ganos izdzītas govis 
labi paēdot un dodot daudz piena. Pie-
na daudzumu palielinot arī govju ap-
pušķošana. Tāpat ticējuši, ka, ja govis 
pārnāk mājās, jautri lēkādamas, tad 
arī saime visu gadu būs jautra, miegā 
trausla un darbos čakla. Sevišķu vērību 
piegriezuši pēdējai govij, kas nesteig-
damās sekojusi lopu baram. To īpaši 
appušķojuši un nosaukuši par Vasar-
svētku govi. No tā cēlusies paruna: 
„Izpušķojies kā Vasarsvētku govs.”

Ticējuši arī, ka Vasarsvētkos ar baz-
nīcā nosvētītiem bērzu zariem nopērtie 
bērni top mierīgi un rāmi. Ganāmpul-
ka labā Vasarsvētkos bija aizliegts ēst 
gaļu, dzert brandavīnu un kurināt lau-
kā ugunskuru. Lai acis neasarotu, Va-
sarsvētku rītā tās jāizmazgā avotiņā.

15. maijs – Starptautiskā ģimenes 
diena

ANO Ģenerālā asambleja 1993. gada 
20. septembrī proklamēja 15. maiju par 
Starptautisko ģimenes dienu. Ik gadu 
šajā dienā īpaši tiek uzsvērta attieksme 
pret ģimeni kā svarīgāko sabiedrības 
sastāvdaļu, pievēršot uzmanību ģime-
nes situācijai dažādās pasaules valstīs 
visā pasaulē.

Aicinājums
Latvijas PSR Augstākajai Padomei un Latvijas tautai

Mēs, Latvijas PSR likumīgi ievēlētie 
deputāti no visiem pagastiem, pilsētām 
un rajoniem, kopskaitā 8086 cilvēki, 
esam sanākuši Vislatvijas tautas depu-
tātu kopējā sapulcē, lai jaunievēlētajai 
republikas Augstākajai Padomei paustu 
savu un savu vēlētāju nelokāmo gribu 
ar demokrātiskām, nevardarbīgām meto-
dēm darīt visu, lai atgūtu Latvijas vals-
tisko neatkarību.

Latvijas Republika kā patstāvīga, brī-
va un neatkarīga demokrātiska valsts 
tika proklamēta 1918.gada 18.novembrī. 
1920.gadā to atzina Padomju Krievija, 
noslēdzot ar Latviju miera līgumu, kurā 
oficiāli tika deklarēts, ka tā uz mūžīgiem 
laikiem atsakās no pretenzijām pret Lat-
viju un tās teritoriju. 1921.gadā Latviju 
atzina vairums pasaules valstu, un tā 
kļuva par pilntiesīgu Tautu Savienības 
locekli.

1940.gadā Padomju Savienība, rupji 
pārkāpjot starptautisko tiesību normas un 

abu valstu līgumsaistības, panāca Latvi-
jas valdības atkāpšanos, okupēja Latvi-
jas teritoriju un izveidoja sev paklausīgu 
valsts varas un pārvaldes aparātu, kuru 
izmantoja kā instrumentu Latvijas ie-
kļaušanai PSRS sastāvā. Tās valstiskā 
patstāvība tika varmācīgi atņemta. Sā-
kās masveida terors un atklāts genocīds 
pret Latvijas tautu. Piecdesmit apspiestī-
bas gados tā cieta milzīgus zaudējumus 
arī ekonomikas, ekoloģijas un kultūras 
jomā. Latviešu tautas turpmākajai pastā-
vēšanai radās nopietnas briesmas.

Taču apspiestība nespēja izdzēst no 
Latvijas tautas alkas pēc brīvības un ne-
atkarības. Pēdējā pusgadsimta vēsturiskā 
pieredze mūs pārliecina, ka tikai brīva 
un neatkarīga valsts var garantēt latviešu 
tautas pastāvēšanu un attīstību, visu Lat-
vijas iedzīvotāju drošību un labklājību.

Tāpēc Vislatvijas tautas deputātu ko-
pējā sapulce griežas pie jaunievēlētās 
Augstākās Padomes, lai tā jau pirmajā 

sesijā neatliekami izskatītu un izlemtu 
jautājumu par Latvijas valstiskās neatka-
rības atjaunošanu.

Mēs, Vislatvijas tautas deputātu sapul-
ces dalībnieki, griežamies arī pie jums, 
Latvijas iedzīvotāji! Aicinām jūs neatka-
rīgi no jūsu sociālās, nacionālās un reli-
ģiskās piederības, no dzimuma, vecuma 
vai nodarbošanās, aktīvi iesaistīties 
Latvijas Republikas valstiskās neatkarī-
bas atjaunošanas darbā. Brīvās Latvijas 
ietvaros visi kopīgi uz demokrātiskiem, 
līdztiesīgiem pamatiem veidosim sev, 
saviem bērniem un mazbērniem sociāli 
taisnīgu sabiedrību, cilvēka cienīgu dzī-
vi!

Avots: 4.maijs. Rakstu, atmiņu un do-
kumentu krājums par neatkarības dekla-
rāciju. Red. T.Jundzis. Rīga: Fonds Lat-
vijas Vēsture, 2000., 775 lpp.,401.-402.
lpp.

Publicēts: Cīņa. 1990., 24.aprīlī, 
1.lpp.
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Sākusies “Lauksaimniecības skaitīšana 2010”

Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Centrālā Statistikas pārvalde sa-
darbībā ar Lauku atbalsta dienestu 
un Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centru ir uzsākusi Lauksaim-
niecības skaitīšanu. Tā tiek veikta 
reizi desmit gados ar mērķi iegūt 
detalizētu informāciju par situāciju 
lauksaimniecībā. Lauksaimniecības 
skaitīšanā iegūtie rezultāti tiks iz-
mantoti situācijas analīzei nozarē un 
atbilstošas politikas īstenošanai – kā 
objektīvs arguments Latvijas saru-
nās ar Eiropas Komisiju par jauno 
tiešo maksājumu apjoma noteik-
šanu un finansējuma izlīdzināšanu 
starp ES dalībvalstīm. 

Norise
 Saņemot platībmaksājumu pie-

teikuma veidlapas, klāt būs pievieno-
tas lauksaimniecības statistikas veid-
lapas, kuras jūs varēsiet aizpildīt paši 
vai izmantot konsultantu palīdzību, 
aizpildītās veidlapas  varēsiet nosūtīt 

ar Latvijas pasta starpniecību Cen-
trālai Statistikas pārvaldei vai kopā 
ar platībmaksājumu iesniegumu no-
gādāt Lauku atbalsta dienestā.   
 Ziemeļvidzemes reģionālajā 

pārvaldē Valmierā un sektoru telpās 
(Priekuļos) vienlaicīgi ar pieteikša-
nos atbalsta maksājumiem, CSP in-
tervētāji aprīlī un maijā aptaujās lau-
ku saimniecību pārstāvjus.
 Vienlaicīgi informāciju var ie-

sniegt LLKC konsultantiem un lauku 
attīstības speciālistiem.
 Ja informācija netiks iegūta 

pavasarī, tad jūlijā un augustā LLKC 
personāls apmeklēs lauku saimniecī-
bas un veiks intervijas.
 Vienlaicīgi no jūlija līdz sep-

tembra vidum CSP veiks telefoninter-
vijas, kā arī būs iespēja elektroniski 
iesniegt lauksaimniecības skaitīšanas 
informāciju.

Sākusies pieteikumu 
pieņemšana 2010. gada 

platībmaksājumiem
No 12. aprīļa līdz 15. maijam (līdz 

11. jūnijam ar atbalsta samazināju-
mu) reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs pieņems platībmaksājumu 
pieteikumus. Maijā LAD pārstāvis 
platībmaksājumu pieteikumus pie-
ņems arī Priekuļos.

Lauku attīstības plāna piedāvātās 
iespējas aprīlī

Pasākuma nosaukums Pieteikšanās laiki
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana
(mērķis palielināt meža ekonomisko vērtību, 
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu). MK 
not. nr.783

No 04.01.2010.

Lauku saimniecību modernizācija
(mērķis modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai 
uzlabotu ekonomiskos rādītājus un konkurētspēju). 
MK not. nr. 1209

No 05.05.2010.-30.12.2010.

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 
(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību dažādošanu)
(mērķis veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku 
teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas 
aktivitātes). MK not. nr. 132

No 12.04.2010.-13.05.2010.

Enerģijas ražošanas no lauksaimnieciskas un 
mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas
(mērķis atbalstīt komersantus, kas nodrošina enerģijas 
ražošanu no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas 
izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes 
koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju). MK 
not. nr. 696

No 05.05.2010.-07.06.2010.

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

Informācija
20., 21. maijā Jaunpiebalgā notiks 

bezmaksas mācības bioloģiskajā 
lauksaimniecībā (programmā teorē-
tiskas nodarbības un izbraukumi uz 
labas prakses saimniecībām kaimiņu 
novados). Sīkāka informācija un pie-
teikšanās pie novada lauku attīstības 
speciālistes, t. 29131170 

Maija Ķīķere, 
novada lauku attīstības speciāliste

(t. 64107899, m.t. 29131170)

***
Vajag apsēsties un padomāt,
Kāpēc ar mums viss notiek tā, kā 
notiek,
Kas ir izdarīts un kas vēl darāms?

Parasti mēs domājam,
Ka citi vienmēr izvēlas mūsu vietā,
Bet tā tas nav.

To, kam ir jābūt kopā ar mums,
Dievs nekad neatņem,
Viņš atņem tikai to, kas ir lieks.

Ir noticis tas, kam ir jānotiek,
Citādi Dievs to nebūtu pieļāvis.
Uztverot dzīvi šādā veidā,

Zūd aizvainojums,
Un mēs iegūstam dzīvei
Atkal jaunas krāsas...
  [Anke]
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Vārds uzņēmējiem

Īsi no vēstures.
Latvijas Krājbanka ir tradīcijām ba-

gātākā Latvijas komercbanka, kas ap-
kalpo klientus jau vairāk nekā 85 gadus. 
Tās darbība kā Latvijas Pasta krājkasei 
aizsākās jau 1924.gadā. Banka vienmēr 
izcēlusies ar plašo un attīstīto klientu 
apkalpošanas tīklu visā Latvijā, kas ļauj 
ērti un ātri apkalpot klientus visās Lat-
vijas pilsētās un novados. Šobrīd darbo-
jas jau 115 klientu apkalpošanas centri, 
no kuriem 34 ir minibankas. Latvijas 
Krājbanka ieņem pirmo vietu Latvijas 
komercbanku vidū pēc klientu apkalpo-
šanas centru skaita. Latvijas Krājbankai 
ir 194 skaidras naudas izņemšanas auto-
māti (ATM), un to skaits pieaug.

Latvijas Krājbanka ir viena no lielāka-
jiem banku pakalpojumu sniedzējām pri-
vātpersonām Latvijā. Krājbankā tiek ap-
kalpoti vairāk nekā 91% visu privatizācijas 
sertifikātu kontu Latvijā. Banka piedāvā 
privātpersonu un korporatīvo klientu kre-
ditēšanu. Krājbankas darbība ir vērsta arī 
uz korporatīvo klientu piesaistīšanu, piedā-
vājot viņiem šodienas un nākotnes prasī-
bām atbilstošus bankas pakalpojumus.

Mēs nemitīgi turpinām pilnveidot savu 
pakalpojumu klāstu, ieviešot aizvien jau-
nus un ienesīgus ieguldījumu un uzkrā-
šanas veidus, pensiju plānus, uzlabojot 
un padarot ērtākas norēķinu kartes, Onli-
ne banku, Telefonbanku, Mobilo banku. 
Krājbanka regulāri papildina klientiem 
piedāvāto produktu klāstu ar jaunām 
kartēm, piemēram, „Svētku karte”, „Šo-
kolādes karte”, „Dižkarte”, noguldījumu 
konta „Duets” karte. Piedāvājumu klāstu 
allaž dažādo arī Ziemas, Pavasara, Va-
saras un Rudens noguldījumi, jauni pa-
kalpojumi apdrošināšanas jomā, dažādas 
privātpersonu un juridisku personu ie-
spējas uzkrāt 2. un 3.līmeņa papildpen-
sijas, līzinga u.c. pakalpojumi. 

2003.gadā noslēdzās Krājbankas priva-
tizācija un patlaban 100% bankas akciju 
pieder privātiem akcionāriem un bankas 
darbiniekiem. 2005.gada 20.septembrī 
par AS “Latvijas Krājbanka” galveno 
akcionāru ir kļuvusi viena no Lietuvas 
lielākajām komercbankām „Snoras”.

Latvijas Krājbanka jau vairākus gadus 
sekmē Latvijas izglītības, mūzikas un 
kultūras dzīvi, atbalstot īpašus pasāku-
mus, kas nodrošina kvalitatīvu mākslas 

norišu pieejamību un kultūras procesu 
attīstību ne tikai galvaspilsētā, bet arī 
Latvijas reģionos. Kā nozīmīgākos pē-
dējā gada laikā atbalstītos pasākumus jā-
atzīmē XXIV Vispārējos latviešu dzies-
mu un XIV deju svētkus, glezniecības 
akciju „Lielākais koris pasaulē” un Mū-
zikas ierakstu gada balvas pasniegšanas 
ceremoniju. Bez tam Krājbanka organi-
zējusi stipendiju konkursu jauniešiem 
„Aeroplāns”, atbalstījusi 7 Vītolu fonda 
stipendiātus, piešķirot regulāru ikmēne-
ša stipendiju visam studiju laikam, pie-
dalījusies akcijā „Iespējamā misija” un 
projektā „Latvijas Vienotības josta”.

 Arvien jauni piedāvājumi
Pavasara noguldījums – jaunās no-

guldījumu sezonas pirmais īpašais un 
nu jau par tradicionālu kļuvušais piedā-
vājums, kas turpināsies līdz 12.maijam. 
Latviešu tautas ticējums vēsta – „Kad 
ziema auksta un daudz sniega, tad vasa-
ra būs karsta un ražīga” – noguldi tagad 
un vēlāk saņemsi ražīgus procentus.

Savukārt, ja jūs izmantojat Krājbankas 
maksājumu karti vai kredītkarti, esat sa-
ņēmis aizdevumu bankā, lietojat Online 
banku vai Mobilo banku un esat kāda 
Krājbankas pensiju plāna 2.līmeņa da-
lībnieks, jums ir iespēja paaugstināt savu 
noguldījumu likmi. Ieskatieties 4more 
piedāvājumā!

Dzintara komplekts – īpašs piedā-
vājums senioriem, kas saņem vecuma 
un izdienas pensijas. Tajā ietilpst viss 
nepieciešamais jūsu līdzekļu pārvaldīša-
nai– norēķinu konts, maksājumu karte 
Visa Dižkarte līdz ar tās speciālo atlaižu 
programmu, Online banka, kurā vienmēr 
var redzēt naudas atlikumu un pārlieci-
nāties par to, vai pensija jau ieskaitīta, 
un pēc vajadzības arī Telefonbanka vai 
Mobilā banka. Izmanto Dzintara kom-
plektu un rēķinu apmaksa Krājbankas 
internetbankā tev būs lētāka un izdevīgā-
ka– Ls 0,20 par katru juridiskas personas 
izrakstītu rēķinu. Noformē komplektu 
bez maksas jebkurā Krājbankas klientu 
apkalpošanas centrā!

Atbalsta komplekts – ja regulāri 
saņemat valsts, savas pašvaldības vai 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras pabalstu, šis piedāvājums domāts 
jums. Arī šajā komplektā ietilpst norēķi-
nu konts, Dižkarte un Online banka. Ja 

ērtāk noskaidrot naudas atlikumu kontā, 
piezvanot uz banku, varat izmantot Tele-
fonbanku, kur bankas operatori jūsu zva-
nus pieņems darbdienās no plkst. 8:00 
līdz 20:00 un sestdienās no plkst. 10:00 
līdz 17:00. Arī šo komplektu var nofor-
mēt bez maksas.

Visa Dižkarte – bankas darbinieki to 
sauc par gaišāko un latviskāko no bankas 
maksājumu kartēm – uz tās attēlota tumši 
zaļa ozollapa ar zelta dzīslu. Ar Dižkar-
ti bez maksas var izņemt skaidru naudu 
Latvijas Krājbankas un Draudzīgā tīkla 
banku (Swedbank, SEB banka, Parex 
banka, DnB NORD Banka, GE Money 
Bank, Hipotēku un zemes banka un Ban-
kas SNORAS (Lietuva) bankomātos visā 
Latvijā – kopskaitā 1110 vietās. Dižkar-
tes lietotājs ik uz soļa var izmantot arī tās 
atlaižu programmu – veikalos, aptiekās, 
kafejnīcās, grāmatnīcās, zobārstniecībā, 
zooveikalos u.c., norēķinoties līdz pat 
50% lētāk vai atsevišķus pakalpojumus 
saņemot vispār bez maksas. Ar Dižkarti 
var ietaupīt arī, veicot TELE2, Lattele-
com, LMT rēķinu apmaksu Online ban-
kā bez komisijas maksas, un iepirkties 
internetā, izmantojot servisu „Drošs pir-
kums internetā”. 

Jaunpiebalgas klientu apkalpošanas 
centram – 10 gadi

Jau aizritējuši 10 gadi, kopš 2000.gadā 
Jaunpiebalgas pagasta padomes priekš-
sēdētājs Laimis Šāvējs atbalstīja Lat-
vijas Krājbankas klientu apkalpošanas 
centra iekārtošanu, un maijā, pašā piene-
ņu laikā, darbu uzsāka tā pirmā vadītāja 
Liesma Lazda. Par pirmajiem nozīmī-
gākajiem juridiskajiem klientiem kļuva 
pašvaldība un visas pagasta skolas, kā 
arī citi nozīmīgākie pagasta uzņēmumi. 
Sākotnēji darbs neritēja viegli. Bija jā-
apgūst jaunie apstākļi, jāuzsāk pielietot 
dažādas tehnoloģiskās iekārtas un prog-
rammas. Pagasta ļaudīm jāpieņem jaunās 
iespējas, ko piedāvāja banku sektora ak-
tualitātes. 2000.gada vasarā sākām aktīvi 
noformēt un izsniegt klientiem norēķinu 
kartes, kas iedzīvotājiem bija gluži jauns 
produkts. Jaunpiebalgas klientu apkal-
pošanas centrs uzsāka Privatizācijas ser-
tifikātu apkalpošanu, pēc krājkasu slēg-
šanas, apvienojot Vecpiebalgas, Inešu un 
Dzērbenes klientu sertifikātu kontus. 

    Laiks gāja, un, palielinoties klientu 
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skaitam un darījumu apjomiem, centra 
vadītājai pievienojās kolēģes, kas pa-
līdzēja darbiem ritēt raitāk, nodrošinot 
klientu vajadzības. 

2007. gada rudenī Jaunpiebalgas tirdz-
niecības centrā “Līva ML” uzstādīts  
Krājbankas bankomāts, kas ievērojami 
atvieglo klientu ērtības, palīdz opera-
tīvāk saņemt skaidru naudu klientiem 
pieejamā laikā un vietā. Šobrīd Jaunpie-
balgas centrs iemantojis 58 juridiskos 
klientus, savukārt fizisko personu klien-

tu skaits sasniedzis 1,5 tūkstoti. 
Jaunpiebalgas un citu tuvāko pagastu 

iedzīvotāji ir kļuvuši par pastāvīgiem 
bankas klientiem, veicot daudzus būtis-
kus, ikdienai nepieciešamos darījumus: 
rēķinu apmaksu, skaidras un bezskaidras 
naudas pārskaitījumus, norēķinu kontu 
un norēķinu karšu noformēšanu, nogul-
dījumu, aizņēmumu apkalpošanu un ci-
tus pakalpojumus.  

Šo gadu laikā ir iepazīti Jaunpiebalgas 
ļaudis un to vajadzības. Ir prieks, ka va-

Stāsta Madara Intenberga: “2010. 
gada pavasara sākumā esam uzdrīk-
stējušies spert solīti uz priekšu, atverot 
mēbeļu salonu lielveikalā Spice Home, 
Rīgā. Salons “Wenden mēbeles” piedāvā 
Latvijā ražotus galdus un krēslus virtu-
vei, ēdamistabai un viesistabai. Ražotne 
šobrīd visu produkciju eksportē uz ār-
valstīm. Lielākoties tās ir Ziemeļvalstis– 
Zviedrija, Somija, Dānija, Norvēģija. 
Līdz ar to arī mēbeļu dizains ir skandi-
nāvisks. Taču ir kolekcijas, ko veidojam 
sadarbībā ar Latvijas dizaineriem. Kā 
jaunums rūpnīcai ir ozola mēbeles, ko 
ražot un piedāvāt esam sākuši pavisam 
nesen. Salonā pircējiem ir iespēja izvē-
lēties jebkuru no piedāvājumā esošajiem 
galdiem un krēsliem un pasūtīt to sev 
vēlamā tonī – sākot no gaiši lakota līdz 
pavisam tumšam venges tonim. Piedāvā-
jumā ir arī plašs audumu klāsts, jo jebku-
ru krēslu iespējams saražot gan ar koka, 
gan polsterētu sēdīti. 

Tā kā salons ir atvērts tikai pirms ne-

ram palīdzēt un būt noderīgi, atvieglojot 
ikdienas soli, jo ne katrs pagasts var le-
poties ar bankas pieejamību tuvu mājām, 
ka nav jābrauc uz pilsētu un jātērē laiks. 
Jaunpiebalgas klientu apkalpošanas 
centrā katrs klients ir gaidīts. Ar prieku 
sniegsim konsultāciju ikvienam, kas vē-
las kļūt par Latvijas Krājbankas klientu.

Mēs esam jūsu  tuvākā banka.
Inese Grīvāne,

Jaunpiebalgas klientu 
apkalpošanas centra vadītāja

Uzņēmumā “Wenden Furniture” 
(Jaunpiebalgas mēbeļu ražotne)

pilniem diviem mēnešiem, piedāvājums 
vēl tiks papildināts. Mums ļoti patīk 
Latvijā ražotas lietas, tāpēc šobrīd piedā-
vājam linu galdautus, ko lieliski var pie-
skaņot mūsu galdiem. Pavisam drīz būs 
iespēja iegādāties Latvijā ražotas bufetes 
un vitrīnas, lai pilnībā varētu iekārtot 
viesistabu.  

 P.S.
Mēs esam nofilmēti raidījumam 

“Mājokļa jautājums”.  TV rādīs  –
21.04.2010.

Vēl var pieminēt to, ka salonā tirgojam 
tieši Jaunpiebalgā izgatavotas amatniecī-
bas lietas – gleznas, ādas izstrādājumus, 
svečturus, paklājus, zeķes, galdautus utt. 
Lūgums visiem, visiem darbīgajiem ļau-
dīm, kas kaut ko meistaro, amatniekiem, 
kundzēm, kam ir talants uztamborēt 
brīnišķīgu galda segu, kas vēlas savas 
uzmeistarotās lietas atrādīt un nopelnīt 
naudiņu,  sazināties ar mani  – Mada-
ru (madara.intenberga@wenden.lv, 
64107740 vai 26491493).”

SIA „Piebalgas alus” valdes priekšsē-
dētāja Ināra Dūklava: „Beidzot ar sauli 
un siltumu ir atnācis pavasaris. Līdz ar to 
arī alus darītavas kolektīvā pēc nosacītā 
ziemas miera perioda sākusies lielāka 
rosība.

Izvērtējot aizvadītajā gadā paveikto, 
ir zināms gandarījums. Par spīti „lielajai 
dižķibelei” valstī, esam spējuši noturēt 
ražošanu un realizāciju gandrīz 2008.
gada rādītāju līmenī. Un līdz ar to pats 
galvenais: spējām turēt mūsu darbinie-
kiem doto solījumu saglabāt darbavietas. 
Ir prieks, ka SIA „Piebalgas alus” darbi-
niekiem nenācās pievienoties jau tā mil-
zīgajai bezdarbnieku saimei.

Šobrīd esam gatavi jaunajai sezonai. 

Mūsu uzņēmuma pamatprodukcijas sor-
timents nav mainījies, un šajā sezonā sa-
viem klientiem piedāvāsim jau pazīstamās 
un iecienītās alus šķirnes. Taču domājot 
par veselīgāku ikviena cilvēka ikdienu, 
pēc sešu gadu pārtraukuma esam atsākuši 
dzeramā ūdens pildīšanu. No dziļurbuma 
iegūtais ūdens pēc trīspakāpju filtrēšanas 
un tālākās apstrādes ir atbilstošs visstin-
grākajām šodienas kvalitātes prasībām. 
Un tā februārī veikalu plauktos nonāca 
pirmās 1,5 litru un 5,0 litru PET pudeles 
dzeramā ūdens „Piebalga”. Par brīnišķī-
gajām garšas īpašībām iesaku pārliecinā-
ties ikkatram pašam!

Alus darītavas kolektīva vārdā piebal-
dzēniem vēlu siltu un saulainu vasaru!”

Uzņēmumā “Piebalgas alus”

Apdrošināšanas akciju sabiedrība 
„Balva” ir viena no vecākajām Lat-
vijā.

AAS „Balva” piedāvā klientiem 
plašus apdrošināšanas veidus. Ikvie-
nam tiesības apdrošināt ēkas, dažā-
das būves, ražošanas iekārtas, birojus 
utt. Piedāvājam izvēlēties arī dzīvo-
jamo eku, dzīvokļu, mantu, nelaimes 
un veselības apdrošinājumus. Gribu 
atzīmēt, ka tarifi ir zemi. Notiekot 
apdrošināšanas gadījumam, ir nepie-
ciešami valsts dienestu atzinumi par 
postījumu cēloņiem. Visi iespējamie 
veidi apdrošināti pret uguns, stihis-
ko postu, trešo personu prettiesisku 
rīcību, zādzību. Apdrošinot vēlamos 
veidus, ir drošības sajūta, ka, notie-
kot negadījumam, tiek saņemta atlī-
dzība.

Savā darbības laikā daudzo gadu 
darba pieredze rāda, ka visiem klien-
tiem, kuri slēguši apdrošināšanas lī-
gumus AAS „Balvā”, ir izmaksātas 
naudas kompensācijas. 

Esmu pieejama katru dara dienu 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rūpniecī-
bas 2 a (bijušajās ģimenes ārstes tel-
pās) – 2. stāvā, tel. 64162318, mob. 
20074140.

Esat vienmēr gaidīti!
Ar cieņu, Ausma Ceple

AAS “Balva”
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2010. gads Latvi-
jā ir izsludināts par 
Lasīšanas gadu. Tā 
mērķis ir radīt cil-
vēkos vēlmi lasīt 
grāmatas. Lasīšanas 
gada devīze ir “Vai-

rāk nekā viena dzīve”, jo grāmatas ļauj 
katram izdzīvot vairāk nekā vienas dzīves 
pieredzi, izspēlēt dažādas lomas un atrast 
savu īsto ceļu.

Lasīšana būtiski papildina zināšanas 
un paplašina redzesloku, bagātina valodu 
un spēju izteikties, kā arī attīsta kritisko 
domāšanu. Šis ir laiks, kad ikvienam no 
mums jāsāk vairāk domāt, jāiedziļinās un 
jāvērtē, nevis jāpaļaujas uz visu, ko saka 
apkārtējie. 

Projekta patrons, kultūras ministrs Ints 
Dālderis saka: „Man ir gods būt par šīs 
iniciatīvas pozitīvās idejas nesēju sa-
biedrībā, būt par Lasīšanas gada patronu. 
Kultūras ministrija lasīšanas veicināšanu 
izvirza kā svarīgu prioritāti un aicina sa-
biedrību līdzdarboties šajā iniciatīvā gan 
ar grāmatu lasīšanu, gan ar dažādu akti-
vitāšu atbalstīšanu, kas veicinātu grāmatu 
lasīšanu!”

Lasīšanas gads ir pasākums, kuru ir ai-
cināti atbalstīt un jau atbalsta daudzi Lat-
vijas uzņēmumi un valsts organizācijas. 
Tajā ar savu ieguldījumu var iesaistīties 
jebkurš – gan privātpersonas, gan uzņē-
mumi un citas organizācijas, dāvinot bib-
liotēkām grāmatas vai preses izdevumus.

Lai LASĪŠANAS GADĀ nevienam 
netrūkst labas, jaunas lasāmvielas!

Ļausim grāmatām ceļot, ļausim tām 
nonākt citu rokās un sagādāt prieku citu 
acīm un sirdij. /P.Koelju./

Bibliotēku pirmsākumi Jaunpiebalgas 
novadā

Jaunpiebalgas novadā bibliotēkas grā-
matas ceļu pie lasītājiem sāka jau 19.gs. 
beigās, kad 1885. gada Dziedāšanas 
biedrības biedri par kopīgiem līdzekļiem 
sāka abonēt laikrakstus “Austrums” un 
“Balss”, kas vēlāk ir pamats bibliotē-
kai Abrupē, kur tolaik atradās pagasta 
nams. Dziedāšanas biedrība bibliotēkas 
dibināšanai no saviem līdzekļiem atvē-
lējusi 200 rubļus un ar bazāra palīdzību 
savākusi 400 rubļus. Grāmatu sarakstu      
sastādījuši skolotāji kopīgi ar citiem 
intliģentiem spēkiem, un ar 1909. gada 
septembri bibliotēka sākusi darboties. 
Arhīva izziņa gan vēsta, ka oficiāli tā di-
bināta 1910. gadā. 1912. gadā tika ievē-
lēta bibliotēkas padome un paaugstināta 
grāmatu abonēšanas maksa no 50 uz 75 
kapeikām. 

1914. gadā bibliotēkas padomes sa-
pulcē noskaidrojies, ka 1913. gads no-
slēdzies ar nelielu deficītu. Padome nav 
bijusi apmierināta arī ar citām bibliotē-
kas lietām, tāpēc nolemts, ka grāmatas 
izdalīs skolām un bibliotēku slēgs, bet 
inspektors to ir aizkavējis. Sākās Pirmais 
pasaules karš, kas biedrībai nesa mate-
riālus zaudējumus, jo 1916. gadā tās tel-
pās mitinājās karaspēks.

1919. gadā tika ievēlēta jauna biblio-
tēkas komisija: skolotāji P. Pikurs un E. 
Buduls, ārsts J. Liepiņš ar kundzi. Ko-
misija noteica, ka bibliotekāra alga būs 
500 rbļ. gadā, bet grāmatu abonēšanas 
maksa– 50 kapeikas mēnesī. Grāmatu 

izsniegšana notikusi svētdienās no plkst. 
13.00 līdz 17.00. Tika iegādātas 179 jau-
nas grāmatas, un bibliotēkas darbība at-
jaunojās.

1920. gadā bibliotēkas komisijas sa-
pulcē pie pagasta skolām tika noorgani-
zētas bibliotēkas nodaļas. Par to naudas 
līdzekļiem rūpējās bibliotēkas komisija.

1923. gada 21. aprīlī Jaunpiebalgas 
Dziedāšanas biedrības pilnvarotais sko-
lotājs Jānis Drulle parakstījis Kultūras 
fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 
491 grāmatas bibliotēkas krājuma papil-
dināšanai. 

No 1945. līdz 2002.g. tur atradās Gau-
jas bibliotēka, bet no 2003. līdz 2006. 
gadam – grāmatu izsniegšanas punkts. 
Tajā no 1956. līdz 2007. gadam strādāja 
bibliotekārs Viktors Laškovs. 

1926. g. pie Jaunpiebalgas Kultūras 
biedrības (tagadējā kultūras nama) arī 
tika dibināta bibliotēka. Arhīva izziņā 
rakstīts, ka 1926. gada 9. februārī biedrī-
bas pilnvarotais Jānis Jēps-Baldzēns arī 
ir parakstījis Kultūras fonda bibliotēku 
noteikumus un saņēmis 601 izdevumu.

// Arhīva izziņas
// A.Rudītis. Jaunpiebalgas Dziedā-

šanas biedrības 50 gadi /1885.-1935/.- 
Rīgā, E.Pīpiņa un J.Upmaļa Grāmatu un 
nošu spiestuve, 1935.

// Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas 
novadpētniecības materiāli

Sagatavoja Baiba Logina

Lasi par brīvu!
Nav lētākas un ilgstošākas izpriecas 

par lasīšanu. /Meri Montagjū./
Cilvēki daudz diskutē par eGrāmatām 

un to lasāmību, bieži nemaz nezinot, kā 
tad īsti ir lasīt elektronisku grāmatu. Tad 
nu īss apskats par dažām vietnēm, kur 
eGrāmatas vai to fragmenti ir pieejamas 
par brīvu. 

www.satori.lv ir viens no labākajiem 
resursiem latviešu literatūrai par brīvu. 
Domājams, visi mūsu apmeklētāji šo 
vietni zina, bet, apkopojot – Satori tiek 
publicēti latviešu autoru stāsti un dzeja, 
jaunākie tulkojumi, literatūrkritika un ar 
kultūru saistīti raksti. Viena no interesan-
tākajām vietnes daļām ir dažādu pazīsta-
mu cilvēku blogi. Satori arī ir jaunāko 
grāmatu afiša.

Pasakas ir senāks un labāk pazīstams 
projekts, ko īpaši iemīļojušas ģimenes 
ar bērniem, jo šeit līdztekus pasaku un 
bērnu literatūras audiogrāmatām ir arī 
lieliskas, mīļas latviešu multfilmas un 
izglītojošas spēles. 

Tiem, kas lasa krieviski, savukārt vis-
plašākais resurss ir Lib.ru, samizdata 
literatūras un tulkojumu krātuve, kurā 
var pazust ātri un uz ilgu laiku. Dažādas 
grāmatas – gan daiļliteratūra, gan popu-
lārzinātniskā un informatīvā literatūra.

Angliski lasošajiem klāsts arī ir ļoti 
plašs. Interneta grāmatveikalā The Book 
Depository ir pieejams plašs elektronis-
ko grāmatu klāsts par brīvu. (Starp citu, 
šo veikalu ir vērts ielikt grāmatzīmēs, ja 
vēlaties pasūtīt grāmatas no ārzemēm– 
sūtīšana ir par brīvu.) 

Viena no interesantākajām eGrāmatu 
īpašībām ir tā, ka salīdzinoši lētās “iz-

došanas” dēļ ir pavērušās durvis uz pub-
likāciju daudziem autoriem, kas citādi 
par to nesapņotu – daļa no tiem, dabiski, 
tādēļ, ka kvalitāte nav apmierinoša, citi 
savukārt tādēļ, ka viņu rakstītais atbilst 
šaurai lasītāju nišai un tādēļ nav tipiski 
komerciāls. Vēl arī ir autori, kas princi-
piāli izplata savus darbus par brīvu, vis-
maz elektroniskā formātā. Ieskatu šādas 
(tiesa, angliski rakstītas) literatūras dažā-
dībā var gūt Web Fiction Guide – vērtī-
gā resursā, kas apkopo dažādu literatūru, 
kas pieejama internetā, lielākoties par 
brīvu.Vēl bagātīga literatūras krātuve ir 
izdevniecību un interneta žurnālu, kā arī 
pašu autoru mājas lapas. 

Grāmatas vienmēr ir bijušas noslē-
pums. Jau tādēļ vien, ka ar cilvēku tās 
sarunājas bez skaņas.

/Pauls Bankovskis./
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Novada skolu ziņas

Vidusskolā
Starpnovadu vizuālās mākslas olim-

piādē Priekuļos Karīna Astašova (8. 
kl.) ieguva 3. vietu, Viktorija Postolati 
(8. kl.) – 1. vietu, piedalījās – Agnese 
Brence (5.a kl.), Vita Skosa (5.b kl.), 
Līna Stolere (9.a kl.), Inese Kustova (11. 
kl.)–  sk. B. Kalniņa

Starpnovadu informātikas olimpi-
ādē 1. vietu ieguva Brenda Beķere (7.b 
kl.), 3. vietu – Aiga Āboliņa (9.a kl.)–   
sk. A. Beķeris

5.-7. klašu skolēnu mākslas kon-
kursā „Tērpies zaļāk” Cēsīs piedalī-
jās Jānis Guņko, Ansis Kalniņš, Renārs 
Pelšs (5.a kl.), Ieva Bojāre, Ināra Granta, 
Ivanda Keiša, Mareks Keišs, Kārlis Pē-
tersons, Diāna Rubene, Sabīne Seržāne, 
Vita Skosa (5.b kl.), Lana Gavloviča, 
Guna Sūcīte (7.a kl.) – sk. B. Kalniņa.

Arnis Ratiņš

Mūzikas skolā
Marta beigās mūzikas skolas audzēk-

ņi piedalījās muzikāli-literārā konkursā, 
veltītā poļu komponista Frederika Šo-
pēna 200. dzimšanas dienai. Konkurss 
notika Mazsalacas mūzikas  skolā. Mūsu 
skolas komandā bija 3 audzēkņi: Bren-
da Beķere, Aiga Āboliņa un Emīls 
Rusovs. Komanda ieguva 1. vietu. Au-
dzēkņus konkursam sagatavoja skolotāja 
Gunta Kalniņa.

10. aprīlī Līvānu mūzikas skolā notika 
IV Jēkaba Graubiņa jauno pianistu kon-
kurss. Mūsu skolu pārstāvēja 2 audzēkņi: 
Sabīne Blūma un Emīls Rusovs. Sabīne 
savā vecuma grupā ieguva 3. vietu (1. un 
2. vieta netika piešķirta), Emīls savā gru-
pā – 2. vietu. Audzēkņus konkursam ga-
tavoja skolotājas Egita Vanaga un Ina 
Iļjučonoka.

Sarma Petrovska

TAUTSKOLĀ
Aktīvais mācību gads beidzies. Nepa-

rastāk kā citugad, izlaidums nenotiks, 
bet radošo studiju veikums būs apska-
tāms kultūras nama izstāžu telpās.

Aicinu kopīgā ekskursijā uz Upīša 
dārzu Dobelē 29. maijā, kur notiks gads-
kārtējie Ceriņu svētki. Iegriezīsimies arī 
Pokaiņos! Braucienam pieteikties līdz 
17. maijam.

Projekta ietvaros VESELĪBAS DIENA 
Zosēnos notiks 21. maijā plkst. 16. 00 

Seminārs “Piebalgas ritmi”
Marta beigās jauniešu iniciatīvas 

centrs „Horizonts” organizēja jauniešu 
apmācību semināru „Piebalgas ritmi”. 
Seminārs tika veidots projekta „Lai runā 
ritms!” ietvaros. 

Semināra laikā jaunieši apguva per-
kusionismu. Viņi mācījās veidot instru-
mentus, ar kuriem tālāk semināra laikā 
strādāt. Meistarklases un individuālās 
apmācības pedagogs Dzintars Vīksna 
jauniešiem bija sagatavojis video filmu 
par ritma izcelšanās vēsturi un attīstību. 
Tālāk jau kopā ar jauniešiem viņš pie-
strādāja pie tehnikas un mācīja, kā var 
veidot ritmus no dažnedažādākajiem sa-
dzīves priekšmetiem, piemēram, avīzēm, 
spaiņiem, kannām u.c. 

Tālāk jau Matīss izveidoto grupu ņēma 
savā vadībā un piestrādāja pie šova un 
tālākas instrumentu apguves. 

Elīza un Anna veidoja tērpu, lai visa 
grupa būtu saskanīga.

Izstrādāto programmu jaunieši plāno 
izrādīt Jaunpiebalgas novadā, Ventspilī, 
Rīgā, Liepājā, Cēsīs, Siguldā un vēl dau-
dzās Latvijas pilsētās. Plānota arī uzstā-
šanās LNT organizētajā akcijā „Labestī-
bas diena”.

Paldies jauniešiem, kuri savā brīvlai-
kā laiku veltīja šim semināram! Paldies 
Ingai, Matīsam, Rolandam, Atim, Jutai, 
Kristīnei, Edijam, Sigitai, Viktorijai, Ke-
tijai, Edgaram, Jānim, Lāsmai, Oskaram, 
Elīzai, Annai un Jurģim! Kā arī milzīgs 
paldies biedrības un jauniešu iniciatī-
vas centra „Horizonts” dalībnieku vārdā 
Dzintaram, kurš palīdzējam mums atrast 
pareizo ceļu šai virzienā! Paldies!

Informāciju sagatavoja
Elīna Poste

“Tērpies zaļāk!”
1. aprīlī mazpulku un vizuālās mākslas 

pulciņa dalībnieki piedalījās Cēsu BJC 
rīkotajā konkursā “Tērpies zaļāk!”. Kon-
kursa mērķis bija rosināt bērnus radoši 
veidot apģērbus un aksesuārus no videi 
draudzīgiem vai otrreiz pārstrādājamiem 
materiāliem. Modes skatē demonstrēja 6 
kolekcijas – no Cēsīm, Inešiem, Stalbes 
un Jaunpiebalgas. Visas tika atzītas par 
ļoti labām, zaļās idejas apdvesmotām 
kolekcijām un tika izvirzītas uz novada 
mākslas festivālu Madonā. Bija sagata-
votas gan tapotas vestes, adītas vestes- 
šalles, kuras dažādi nēsājamas, kokvilnas 
kleitas Līgo vakaram, linu maisu tērps, 
floristikas aksesuāri. Mēs izvēlējāmies 
zaļo ideju kā labu iespēju sakopt savu 

apkārtni un lietderīgi izmantot plastma-
su, plēves, folliju, metāla bundžas, vecus 
maisus. Aicinot uz talku, katrs varam 
padomāt, ka daudz ko mēs varam ne-
mest ārā, bet lietderīgi izmantot vēlreiz. 
Vasarā reizēm grūti atrast, no kā paga-
tavot putnubiedēkļus, jo viss ir izmests, 
bet par to jau varam domāt tagad. Tad 
nebūs jābaidās no strazdiem ķiršu dārzā 
un mežacūkām kartupeļu tīrumā. Bērni 
prot radīt dažādus fantastiskus tēlus no 
šķietamajiem krāmiem. Baltie maisi labi 
redzami arī tumsā, nemirkst ūdenī un 
ilgi kalpo. Metāls atstaro gaismu un rada 
skaņu, plēves vējā čab, follijs – kā skais-
tas rotas – izceļ neglītos putnubiedēkļus. 
Dārzā parādās sargi, kas liek pasmaidīt 

arī garāmgājējiem. Kas 
var būt skaistāks par kon-
fekšu papīru puķēm un 
krāsainu maisiņu krel-
lēm? Priecāsimies par 
savu bērnu skaistajiem 
darbiem arī pavasarī! Jau-
ku talkošanu!

Paldies šoferītim Ilva-
ram Ābelniekam, kurš 
mūs aizveda uz Cēsīm un 
Ērgļu klintīm!

Baiba Kalniņa, 
skolotāja 
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Fotoakcija 
“Lasīt ir modē!”  
Lasīšanas gada 

ietvaros
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka 

aicina savus lietotājus, novada iedzī-
votājus un visus pārējos interesen-
tus piedalīties bibliotēkas veidotajā 
akcijā “Lasīt ir modē!”, fotografējot 
lasošus bērnus, sievas, vīrus, drau-
gus, kaimiņus un sūtot mums savas 
fotogrāfijas. 

Akcijas nolikums
 Akciju organizē Jaunpiebalgas pa-

gasta bibliotēka Lasīšanas gada ietva-
ros.

Akcijas mērķis:
Šīs akcijas un arī Lasīšanas gada  

mērķis ir radīt cilvēkos vēlmi lasīt 
grāmatas un apzināties, ka lasīšana 
būtiski papildina zināšanas, palielina 
redzesloku, bagātina valodu un rosina 
cilvēku vairāk domāt ne tikai sadzīvis-
kā, bet arī garīgā līmenī.

Akcijas apraksts:
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ai-

cina savus lietotājus, novada iedzīvotā-
jus un viesus fotografēt lasošus bērnus, 
sievas, vīrus, draugus, kaimiņus un sū-
tīt mums savas fotogrāfijas. Lūdzam 
pievienot fotogrāfijām nosaukumu.

Fotogrāfijas gaidīsim līdz 19. mai-
jam elektroniskā formātā uz e-pastu 
biblio@jaunpiebalga.lv vai arī diskos 
ierakstītas bibliotēkas darba laikā (dar-
ba dienās no 9:00 līdz 17:00, sestdie-
nās no 10:00 līdz 13:00) Gaujas ielā 4, 
Jaunpiebalgā (2. stāvā)

 Iesūtītās bildes izvērtēs bibliotēkas 
un Jaunpiebalgas novada domes darbi-
nieki un asprātīgākās fotogrāfijas tiks 
izgatavotas un izstādītas bibliotēkā.

Visas fotogrāfijas varēsiet aplūkot 
Jaunpiebalgas bibliotēkā un novada 
mājas lapā http://www.jaunpiebalga.
lv no 20. maija un balsot par savu fa-
vorītu. 

Ziņu sagatavoja:
Baiba Logina, Jaunpiebalgas pagas-

ta bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 22449769, 64107903

Jaunpiebalgas   novadā ir pieejami 
A/S„SWEDBANK” pakalpojumi

Vai kādreiz nav gadījies nodomāt - 
cik ērti būtu, ja varētu aiziet uz banku 
tepat pagastā un nebūtu jābrauc uz 
pilsētu kārtot naudas lietas?

Jums jau ir tāda   iespēja, jo SWED-
BANK  jau kādu laiku ir atvērusi  Klien-
tu informācijas centru Jaunpiebalgas 
pagasta bibliotēkā, kur katru pirmdienu 
no plkst.10.00 līdz 11.00  strādā  SWED-
BANK  darbinieks. 

Ja ir pieprasījums no klientu puses, tad 
pirmdienās no 16.00 līdz 17.00 bankas 
darbinieks brauc arī uz Zosēnu pagasta 
bibliotēku.

Klientu informācijas centrā jūs varat 
saņemt lielāko daļu no bankas pakalpo-
jumiem. Ceram, ka visvērtīgākais jums 
būs mūsu bankas speciālista padoms, 
konsultācijas, lai izvēlētos interesējošo, 
atbilstošāko bankas pakalpojumu. Tā, 
piemēram, klientu informācijas centrā 
jūs varat atvērt kontu, pasūtīt un saņemt 
dažādas maksājumu kartes, tajā skai-
tā kredītkartes, pieslēgt internetbanku, 
mobilo banku un telefonbanku, pieteik-
ties automātiskajai rēķinu apmaksai, 
kā arī saņemt konsultācijas par bankas 
piedāvāto pakalpojumu izmantošanu 
un izvēlēties sev piemērotākos finanšu 
produktus – patēriņa kredītu, hipotekāro 
kredītu, līzingu, uzkrājumu pensijai vai 
ģimenei, dzīvības apdrošināšanu. 

Visi iepriekšminētie pakalpojumi ir 
bezskaidras naudas darījumi.

Savukārt, ja esat  Swedbank klients 
un jums nepieciešama skaidras naudas 
izņemšana no bankas konta, joprojām 
varēsiet izmantot A/S „SWEDBANK” 
bankomātus, kā arī  bez komisijas mak-
sas   izņemt naudu gan no  A/S „Krāj-
banka”, A/S „SEB”, A/S „DnB NORD 

Banka” bankomātiem.
Klientam pieejama un lietošanā ērta 

Internetbanka. 
Visdraudzīgākais un lētākais attālināto 

norēķinu instruments ir internetbanka.
Ja esat vai kļūsiet par SWEDBANK  

klientu, internetbankā jums iespējams 
nokārtot jebkuru darījumu ar banku.

Kā piemēram, jebkuram no mums ir 
jāmaksā dažādi rēķini (par elektrību, 
par telefonu, par ūdeni, par siltumu) un 
šobrīd sanāk, ka jāmaksā vēl papildu 
komisijas maksas par bankas, pasta u.c. 
pakalpojumiem.

SWEDBANK Klientu informācijas 
centra darbinieks labprāt jums parādīs 
un ierādīs, kā dažādus rēķinus iespējams 
apmaksāt bez maksas, ja esat Swed-
bank  klients un vēlaties naudu pārskaitīt 
Swedbank  kontu ietvaros. Gadījumā, 
ja nauda jāpārskaita no jūsu Swedbank  
konta uz citu banku, tad par pārskaitī-
jumu būs 0,25 LVL komisijas maksa. 
Internetbankas pakalpojumi ir pieejami 
gan Klientu informācijas centrā, gan pie 
jebkura datora, kam pieslēgts internets. 

Internetbankā var ne tikai apmaksāt 
rēķinus, veikt pārskaitījumus, apskatīt 
konta atlikumu, bet arī izdrukāt konta 
apgrozījumu noteiktā laika periodā, kā 
arī aizpildīt pieteikumus bankas pakal-
pojumiem, tostarp kredītiem, un noslēgt 
ar banku dažādus līgumus, tajā skaitā lī-
gumu par depozītnoguldījumu, par auto-
mātisko rēķinu apmaksu un citus. 

Īpaši vēlamies akcentēt, ja esat Swed-
bank klients, tad, veicot maksājumus 
internetbankā uz citu Swedbank kontu, 
jums nebūs jāmaksā komisijas maksa. 

Uz tikšanos Jaunpiebalgā un Zosēnos!
Labas idejas piepildās vienmēr!

Jaunpiebalgas baznīcas atbalsta 
fonds papildinājies. Ziedotāji – Elmārs 
Marģers Apinis, Ieva Aprāne, Ingrīda 
Ābola, Ilvars Ābelnieks, Agris un Mārī-
te Baķi, Juris Blaus, Pārsla Blāķis, Jānis 
un Valda Bolis no ASV, Ilga un Marga 
Ceras, Velta un Jānis Ciekuržņi, Dzintra 
Ciekurzne, Dace Dūklava-Kokina, Ināra 
Dūklava („Piebalgas alus”), Liāna Eglīte-
Kuškevica, Guntis Gailītis, Māra Goba, 
Mārīte Jansone, Ilze Jundze-Lundegran-
de,  Jautrīte un Tālavs Jundži, Līga un 
Viesturs Jundži, Vēsma Johansone, Uldis 
Jumejs, Tekla Kalniņa, Karina un Lotārs 
Kēlbranti, Sarma, Vilnis un Jānis Kļavi-
ņi, Biruta un Jānis Knāķi, Ivars Knāķis, 
Austra Kokorēviča,Gunta un Vasilijs 
Leimaņi, Guntis Lipiņš, Inta un Ventis 

Lipski, Jānis Līpācis, Edgars Logins, 
Dace Mačuka, Valensija Oša, Ilga Ozo-
la, Edīte Peilāne, Natalija un Vladimirs 
Pozdņakovi no Maskavas, Laila Prosse-
re-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 Zaikovski. 
Paldies!

Pēc lasītāju lūguma publicē-
jam konta numuru: Swedbank 
Reģ. nr.: 40008139111; Konts: 
LV11HABA0551025061418 Nodibinā-
jums “Jaunpiebalgas Svētā Toma baznī-
cas atbalsta fonds”

V.J.
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Esiet uzmanīgi, pērkot gāzi balonos!
Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairāk-

kārt notikušas balonu eksplozijas, kuru 
iemesls ir ar autogāzi pildītie un neparei-
zi pievienotie baloni. Arī Jaunpiebalgas 
novadā gāzes balonu lietotāji vairākkārt 
griezušies pie SIA „Latvijas propāna 
gāzes” speciālistiem ar sūdzībām par 
„lētāk” nopirktajiem, ar autogāzi pildīta-
jiem gāzes baloniem. 

Pasliktinoties finansiālajai situācijai 
valstī un mēģinot ietaupīt, gāzes lieto-
tāji aizvien biežāk  meklē veidus, kā, 
neņemot vērā savu un citu drošību, lētāk 
iegādāties gāzi balonos, tādējādi apdrau-
dot gāzes lietotāju veselību un dzīvību. 
Pildīt autogāzi balonos ir nelikumīgi un 
bīstami. Nereti ir arī gadījumi, kad ne-
godīgi tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, 
bet no patērētāja samaksu saņem kā par 
pilnu balonu. Tāpēc, mēģinot ietaupīt, 
pircēji nereti pat pārmaksā negodīgajiem 
tirgotājiem. 

Balona pildīšanas procesā sašķidri-
nātā gāze jāpiepilda tikai 85% no balo-
na tilpuma. Ja sašķidrinātā gāze šķidrā 
stāvoklī aizpildīs pilnībā gāzes balonu, 
temperatūrai paaugstinoties, šķidrā gāze 
nesaspiedīsies un  spiediens turpinās pie-
augt, kā rezultātā ir iespējama eksplozi-
ja. Tādēļ visi sadzīves gāzes baloni ir jā-
uzpilda ar speciālām iekārtām, vadoties 
pēc gāzes svara. 

SIA “Latvijas propāna gāze” nodar-

bojas ar gāzes balonu uzpildi, tirdznie-
cību  un apmaiņu. Sadzīves lietošanai 
paredzētajos balonos tiek pildīts propā-
na– butāna sašķidrinātās gāzes maisī-
jums. Iegādājoties balonu, pircējam tiek 
izsniegts garantijas talons un instrukcija, 
kā pareizi jāpievieno, jātransportē gāzes 
balons. Safasēto gāzi dažāda tilpuma 
balonos var iegādāties ikvienā novada 
pagastā. Šos balonus var atpazīt pēc ven-
tiļa, kuram jābūt apvilktam ar termoplē-
vi (zaļā krāsā). SIA “Latvijas propāna 
gāze” ir vienīgais uzņēmums Latvijā, 
kas nodrošina diennakts bezmaksas 
avārijas izsaukumus saviem pārdota-
jiem gāzes baloniem. Avārijas dienesta 
tālr.: 80000404.

Jaunpiebalgas novadā SIA „Latvijas 
propāna gāze” gāzes balonus var iegādā-
ties šādās tirdzniecības vietās:

 • SIA “Gaujas kalns”, DUS, Jaunpie-
balga, Meža 10

• Z/S “Lejas Jaunskrāģi”, Jaunpiebal-
ga, Gaujas 6a

• Z/S “Lejas Jaunskrāģi”, Jaunpiebal-
ga, Abrupes 5

• KS „Cēsu RPB”, Zosēni, „Gau-
jaslīči”

Informāciju sniedza:
SIA „Latvijas propāna gāze”

Vidzemes RP komercmenedžere 
Dace Grūbe

T: 28646650; e-pasts: grube@lpg.lv

Ceļi brūk. Transporta līdzekļu nodoklis jāmaksā. Vai tiks arī ceļi laboti? Dažkārt 
novērots, ka, slapjam laikam iestājoties, tiek labotas bedrītes asfalta segumā. Vai tur 
slēpjas kāds tehnoloģijas noslēpums?

Fotografēja un vērojumus pierakstīja V. Johansone

Redakcijas pastā
No 2010. gada 27. janvāra Kalna 

ielā un vēl dažām apkārtējām mā-
jām, kas pieslēgtas kopīgajam tīk-
lam, nav ūdens.

 
Par Kalna ielas 

ūdensapgādi
Ūdens piegāde Kalna ielas iedzī-

votājiem ir tiešām sāpīgs jautājums, 
kuru vēl neesam varējuši atrisināt. 
Visi zinām šīs nepatīkamās situā-
cijas iemeslus – mazais ūdens pa-
tēriņš un lielais sals janvārī. Šāda 
situācija šoziem izveidojās ne vienā 
vien mājā, ēkā, ciemā vai pilsētā...

2005. gadā aizsalušais ūdens 
dzelzs cauruļvada posms uz Kalna 
ielu tika nomainīts pret plastmasas, 
kas pie normālām āra gaisa tempe-
ratūrām nodrošināja ūdens piegādi 
ziemā. Šoziem pie tik zemām gaisa 
temperatūrām visa mēneša garumā 
tas aizsala.

Komunālā daļa darīja visu iespē-
jamo, lai atjaunotu ūdens piegādi, 
atkausējot hidrantus un cauruļvadu 
no Em. Dārziņa ielas krustojuma 
līdz Kalna ielai. Atkausēšanas dar-
bi noritēja vairāku nedēļu garumā, 
sadarbojoties ar vairākiem uzņē-
mumiem, ar dažādām metodēm. 
Pašvaldībai visi šādi pakalpojumi 
jāpērk, jo tās rīcībā nepieciešamās 
tehnikas šādiem darbiem nav. Fi-
nansiāli jau iztērēta ievērojama 
naudas summa. Budžeta līdzekļi 
ierobežoti.

Tika salabots arī centrālais cau-
ruļvads pirms pašas Kalna ielas, kur 
atklājās bojājums. Diemžēl tehniski 
vairāk nebija iespējams neko izdarīt. 
Aizsalušo vietu tālāk nav iespējams 
noteikt, jāgaida, kad atkusīs. Jācer, 
ka vēl neatklāsies kādi bojājumi.

Jāpiebilst, ka trīs reizes nedēļā 
nodrošinām ūdens pievešanu Kalna 
ielas iedzīvotājiem. Tiek piedāvāta 
iespēja un konkrēti laiki nomazgā-
ties sporta zāles dušās.

Jānis Smilgins,
Jaunpiebalgas novada domes

Komunālās daļas vadītājs  
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Tuvojas “Labo siržu Vasarsvētki”

“Bērzi ir neparasti koki – baltā stumbra 
koki. Nav citu tādu koku. Bērzs ir mīļš, 
silts un skaists. Bērzs mums katram ir 
savas mājas un Dzimtenes simbols. Kam 
Dzimtene sirdī, tam bērzi ir mīļi. Tāpēc 
bērzs ir arī Latvijas simbols. Ziema sa-
vus skaistākos sarmas kristālu tērpus 
karina bērzu līgano zaru vainagos. Ru-
dens savus krāšņākos zelta toņus zemes 
ainavā iezīmē bērzu vainagos. Pavasaris 
bērzu lapu pusplaukušajās austiņās mai-
gāk skan un, saulei cauri spīdot, zvana 
atdzimšanu.” /G. Eniņš./

Bērza stumbra ārējo mizu veido balta 
tāss ar tumšām šķērssvītrām, caur kurām 
koks elpo. Miza aizsargā koku no ārpu-
ses pret apkārtējās vides kaitīgo ietek-
mi– salu, sauli, slimību ierosinātājiem, 
mehāniskiem bojājumiem. Zem ārējās 
mizas kārtas atrodas lūksne, pa kuru 
kokā notiek barības vielu vadīšana.

Sulu tecēšanas laikā augošam ko-
kam noņemt 70 cm visapkārt stumbram 
mizu– esam šokēti – kāpēc gan šim ko-
kam jāmirst?!

Šis pārkāpums notika Jaunpiebalgā 
12. aprīlī ap septiņiem vakarā, divi bērza 
tāss tīkotāji ieradās baltā automašīnā... 

Daloties savās pārdomās par pašrei-
zējo situāciju  valstī, novadā, kā arī par 
grūtībām daudzu pazīstamu un tuvu cil-
vēku ģimenēs, Jaunpiebalgas novada 
domes Sociālajā komitejā radās vēlme 
kaut nedaudz palīdzēt grūtībās nonāku-
šajiem. Un tā dzima doma par labdarības 
pasākuma rīkošanu Jaunpiebalgas nova-
dā. Tāpēc šī gada maijā aicināsim visus 
piedalīties akcijā „Labo siržu Vasar-
svētki Jaunpiebalgā”.

Jau no 17. maija ikkatram no mums 
būs iespēja palīdzēt trūcīgākām ģime-
nēm. Divu nedēļu garumā novada soci-
ālā dienesta darbinieki organizēs ziedoto 
mantu pieņemšanu. Ja vien jums mājās 
ir lietas, kas pašiem nav vajadzīgas, bet 
vēl lieti noderētu kādai citai ģimenei, tad 
droši atsaucieties. Tādā veidā mēs varētu 
sarūpēt daudz no nepieciešamā – apģēr-
bus, apavus, sadzīves priekšmetus, spor-
ta inventāru, rotaļlietas un spēles, pārti-
kas krājumus utt.

Kā kulminācija akcijai būs labdarības 
koncerts Vasarsvētkos – 2010. gada 
23. maijā plkst. 14.00 Jaunpiebalgas 
kultūras namā. Ieeja koncertā būs pret 
ziedojumiem.

Koncertā piedalīsies gan pašdarbības 
kolektīvi, gan novada dziedošās ģime-
nes, kā arī viesmākslinieki. Koncerta 
laikā esam iecerējuši izsolīt arī dažādas 
vērtīgas lietas no jaunpiebaldzēnu krāju-

miem, darbosies loterija. Iegūtie naudas 
līdzekļi tiks izmantoti, lai apmaksātu 
piedalīšanos vasaras nometnēs novada 
talantīgākajiem bērniem no mazturīgām 
ģimenēm.

Ļoti ceram uz novada iedzīvotāju, uz-
ņēmēju, zemnieku atbalstu gan ar labiem 
padomiem un idejām, gan ar materiālo 
un finansiālo palīdzību, lai padarītu kādu 
dienu saulaināku ģimenēm un bērniem, 
kuriem tas patiesi nepieciešams.

Krīzes ir bijušas un pārgājušas, bet 
labo darbu nekad nevar būt par daudz. 
Tāpēc ļoti ceram, ka šis pasākums kļūs 
par vienu no jaukākajām Jaunpiebalgas 
novada tradīcijām, jo laikam jau vien-
mēr būs kāds, kuram mūsu līdzjūtība un 
palīdzība būs vajadzīga. Un mēs ceram, 
ka vienmēr arī būs cilvēki, kas vēlēsies 
palīdzēt.

Tuvākā informācija Jaunpiebalgas no-
vada domē:

– sociālās komitejas priekšsēdētāja 
Valda Pumpure, tel. 64129821;

– sociālā dienesta vadītāja Līga Ābel-
niece, tel. 64107898.

Dariet zināmu arī tad, ja nokļūšanai uz 
pasākumu nepieciešams transports!

Uz tikšanos Vasarsvētkos!
Valda Pumpure,

Jaunpiebalgas novada domes
Sociālās komitejas priekšsēdētāja 

Arī šis bērzs raud.

Kūlas dedzināšana notiek arī Jaunpie-
balgā. Vai dienesti, kas izmeklēs kūlas 
dedzināšanu pie vidusskolas, atradīs vai-
nīgo? Tomēr nākamajā avīzītē gaidām 
informāciju par izmeklēšanas gaitu. At-
gādinām! Par kūlas dedzināšanu draud 
administratīvais sods no 200 līdz 500 
latiem vai administratīvais arests līdz 
15 diennaktīm.

Redakcija

Sorosa fonda atbalstītais projekts 
“Jaunpiebalgas novada Pētera 
pamatskolas daudzfunkcionālā 

centra izveide”
Grafiks maijam

5. maijs – KOKAPSTRĀDES DARB-
NĪCA – 17.00
11. maijs – PĒRĻOŠANA – 16.00
14. maijs – FLORISTIKA – 16.00
15. maijs – GLEZNOŠANA – 14.00
18.maijs – FILCĒŠANA – 16.00
22. maijs – GLEZNOŠANA – 14.00
25. maijs – FLORISTIKA – 16.00
26. maijs – KOKAPSTRĀDES DARB-
NĪCA – 17.00
28. maijs – FILCĒŠANA – 16.00
31. maijs – PĒRĻOŠANA – 16.00

Par pieaugušo tālākizglītības pasāku-
miem informācija tiks sniegta pie ziņo-
juma stenda.

*Lietoto mantu apmaiņas punkts katru 
darbadienu no 9.00 līdz 17.00

*Datorzāle darbojas no pirmdienas 
līdz sestdienai no 16.00 līdz 19.00

*Trenažieri – pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās, sestdienās no 16.00 līdz 
19.00
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Par copes lietām un piebaldzēniem, vai – gaidīsim vimbas!
Par copēšanu un copes lietām inter-

netā var lasīt pilnīgs nekā nezinātājs par 
šo nodarbi. Kāds gudrinieks raksta: “Es 
domāju, ka šobrīd nebūtu īstais laiks dar-
boties ar bļitkām, šķērsenēm vai parasta-
jām, jo asari ir ikru pilni un lielu kumosu 
neņems. Tāpēc var būt daudzas copes rei-
zes bez loma, kā rezultātā copmanim var 
rasties riebums pret bļitkām. Es ar šķēr-
seni darbojos no pirmā ledus līdz janvāra 
beigām. Ir, protams, arī izņēmumi.”Vēl 
kāds cits dod labus padomus, ka ar Pei-
pusu jokot nevar. 1. aprīļa ieraksts: “Viņu 
pusē (domāta Igaunija) jau situācija ātrāk 
paliek bīstama, kā nekā valdošie vēji un 
saule tieši spiež uz viņu pusi un krasts ar’ 
līdz ar to bīstamāks.”

Man tomēr vislabāk patīk parunāties 
klātienē ar tiem piebaldzēniem, kuri do-
das tuvējos vai tālākos ūdeņos (sasalu-
šos, proti, uz ledus). Gribu pierakstīt to 
aizrautīgo piebaldzēnu vārdus, kuri retāk 
vai biežāk dodas lielo lomu meklējumos 
gan Peipusā, gan pašmāju ūdeņos. Lai-
mis Auziņš cenšas atcerēties, baidoties, 
ka kāds netiek piemirsts, bet sākam skai-

tīt, aizrautīgos makšķerniekus. Sanāk tīri 
daudz – Jānis un Ļusija Biezie, Jānis un 
Juris Kazāki (tēvs un dēls), Aleksandrs 
un ... Postolati (tēvs un dēls), arī Inga 
Postolati, Zigmunds Althabers, Artis un 
Jānis Beķeri (tēvs un dēls), Jānis un Jā-
nis Ciekuržņi (tēvs un dēls), Andris un 
Pēteris Klapari (tēvs un dēls), Jānis Knā-
ķis, Jāzeps Logins, Jānis Peilāns, Jānis 
Kislijs, Edgars Žagariņš, Juris Petrov-
skis, Andis Stalažs, Ilgvars Prikņa, Ivars 
Vīksna, Viesturs un Sandis Ķīkeri (tēvs 
un dēls), Valdis Gansons, Mairis Tenčs,  
Guntars Podnieks, Jānis Zvirgzdiņš, Rai-
monds Kalašinskis, Mārtiņš Denis, Val-
dis Ceruss, Astra un Ilmārs Vabuļi, Val-
dis Bērzons un Inguna Krūmiņa, Ritma 
un Vilis Iršas. 

Un stāsti ir visdažādākie. Gan par to, 
ka mājas jāmeklē pēc dažu stundu maldī-
šanās, vai atkal dažs atklājis to Peipusu 
tikai šogad un nu jau āķis lūpā.

Arī tas, ka Peipusa zivis ir daudz sme-
ķīgākas par pašmāju...

Breksi 3 kg svarā, kas ir liels retums, 
izdevies izvilkt Ivaram Vīksnam, bet par 

Sportiskās aktivitātes medniekiem 

800 gramīgo asari priecājies Jānis Bie-
zais. 

Jautāju par kārtību uz Peipusa, jo ezers 
atrodas Eiropas Savienībā un daļa Krie-
vijā. Laimis Auziņš saka: „Samaksājam 
120 kronas, kas ir gandrīz 5 lati, un viss 
notiek. Līdz 1. aprīlim varam braukt, bet 
atļaujas labāk, ja iegādājas iepriekš. Tad 
nav nekādu nepatīkamu pārsteigumu un 
uztraukumu pašam priekš sevis.”

– Un ko makšķernieki dara pēc 2. ap-
rīļa?

„Makšķerē,” atbild Laimis. „Gaujā– 
vimbas vai jūrā – asarus. Aiviekstē– lī-
dakas. Kas jau pieradis un aizraujas ar 
šo prieku, tas nevar vaļā tikt. Tā ir kā 
slimība...”

Neņemiet ļaunā, ja nu kādu nepie-
rakstīju vai arī makšķernieks Laimis Au-
ziņš sarunā piemirsa nosaukt! Saprotu, 
ka jums tomēr svarīgākais ir loms. Un 
makšķerniekiem saka: „Ne asakas!”

Citu gadu atkal labus lomus Peipusā 
vai šogad Aiviekstē un vēl citos ūdeņos–  
novēl – V. Johansone

Mednieku kolektīvam „Timšils” sadar-
bībā ar mednieku kolektīvu „Drusti” trešo 
gadu pēc kārtas izveidojusies jauka tra-
dīcija – rīkot kopīgu mednieku biatlonu. 
Par pasākuma vietu tika izvēlēta Viestura 
Upena un Herberta Graudiņa piederošais 
īpašums. Uz sacensībām ieradās gan lieli, 
gan pavisam mazi sportisti. Par inventā-
ru – slēpēm, nūjām, un zābakiem – bija 
parūpējušies Intis Skoboļevs un Edgars 
Dandens. Jebkurš no dalībniekiem varēja 
izvēlēties sev trūkstošu inventāru. Šef-
pavārs Gvido Grigorjevs mūs lutināja ar 
kārtīgu meža sivēna soļanku. 

Mednieku biatlonam sevi pieteica jau-
nā mednieku maiņa – jaunākajam spor-
tistam tikai seši gadi. Slēpoja un iemēģi-
nāja roku šaušanā ar gaiseni pa baloniem. 
Spraigākā cīņa par vērtīgām balvām 

noritēja jauniešu grupā, kurā piedalījās 
lielākais dalībnieku skaits. Jauniešu gru-
pā ātrākie slēpotāji un precīzākie šāvē-
ji–  Kaspars Dukaļskis un Santa Kļaviņa. 
Neatpalika arī seniori virs 40 un vairāk. 
Šajā grupā uzvarēja Pēteris Lūkins. 

Ar gandarījumu varam atzīmēt, ka 
sporta svētki tiešām bija izdevušies. 
Katrs šā sporta veida cienītājs varēja 
baudīt pēdējo ziemas sniegu un labi at-
pūsties draugu un ģimenes lokā. 

Paldies visiem organizatoriem un 
sponsoriem par šo jauko dienu! 

Rēdmaņu ģimene Drustos
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KULTŪRAS PANORĀMA   APRĪLIS–MAIJS
20. aprīlis – plkst.13.00 Jaunpiebal-

gas novada domes zālē tikšanās ar dzej-
nieci Sarmīti Radiņu. Varēs iegādāties 
jaunāko dzejoļu krājumu “It kā pelnīti, it 
kā par velti” (2,50 Ls)

 Uz pasākumu ieeja bez maksas.
23. aprīlis – Jaunpiebalgas kultūras 

nama atklāšana

24. aprīlis – plkst. 18.00 – Jaunpie-
balgas kultūras namā Aijas Petrovs-
kas autorkoncerts. Koncertā piedalās 
“Žagarēni”, “Žagariņi”, “Žagariņu 
māmiņas” un absolventi.

25. aprīlis – plkst. 13.00 – Jaunpie-
balgas ev. lut. baznīcā kora “Jubila-
te” koncerts. Diriģents Juris Kļaviņš. 
Mākslinieciskā vadītāja Ilze Dzērve.

“Jubilate” ir Latvijas Universitātes 
absolventu koris, kurš darbojas pie mi-
nētās augstskolas Teoloģijas fakultātes. 
Astoņus gadus koris darbojās Latvijas 
telekomunikāciju uzņēmuma Lattelecom 
paspārnē, bet kopš 2006./2007. gada se-
zonas tā saimnieki ir Latvijas Universi-
tāte, un otro sezonu koris nes „Jubilate” 
vārdu. Tulkojumā no latīņu valodas tas 
nozīmē „gavilējiet!”. Kora dalībnieki 
savu prieku un dziedātprasmi pierāda, 
atskaņojot gan pasaules un latviešu kom-
ponistu garīgo mūziku, gan Baltijas val-
stu komponistu skaņdarbus, gan latviešu 
tautas dziesmas.

Kolektīvs ar koncertiem uzstājas Lat-
vijas baznīcās un kultūras namos, pie-
dalās Latvijas Universitātes pasākumos, 
sniedz labdarības koncertus. Ar labiem 
panākumiem “Jubilate” piedalās Vispā-
rējos latviešu dziesmu svētkos.

Gandrīz visi kora “Jubilate” dalībnieki 
dziedājuši koros kopš skolas un studi-
ju gadiem, daudzi no viņiem – Latvijas 
Universitātes jauktajā korī „Juventus”, 
kurā strādāja gan kora mākslinieciskais 
vadītājs Juris Kļaviņš, gan Latvijā plaši 
pazīstamā un augstu vērtētā koncert-
meistare Ilze Dzērve. 

Juris Kļaviņš ir Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas profesors, vai-
rākkārtējs Vispārējo latviešu dziesmu 
svētku, starptautisko Baltijas studentu 
dziesmu svētku „Gaudeamus”, kā arī Ei-
ropas, Amerikas, Kanādas un Austrālijas 
latviešu dziesmu svētku, Latvijas rajonu 
dziesmu svētku un Dziesmu dienu virs-
diriģents. Par ieguldījumu latviešu kor-
dziedāšanas mākslā Juris Kļaviņš saņē-
mis vairākus augstus apbalvojumus: viņš 
ir Latvijas valsts augstākā apbalvojuma 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, Latvi-
jas Universitātes Goda biedrs.

Korī “Jubilate” dzied skolotāju Vijas 
un Ilgvara Leimaņu meita Sandra Lei-
mane-Tene. Pateicoties Sandras ieros-
mei, Līva ML īpašniecei Marutai Līvi-
ņai, “Piebalgas alus” darītavai (Inārai 
Dūklavai), varam uzņemt viesus. Paldies 
E. Dārziņa muzeja darbiniecēm – Guntai 
Misiņai un Līvai Grudulei par atsaucību 
ekskursijas vadīšanā.

Vēl tikai – ļoti gaidīts tiek ikviens tuvs 
vai tāls klausītājs! Ieeja par ziedojumu.

2. maijs – plkst. 18.00  Jaunpiebal-
gas kultūras namā Dzidras Kuzmanes 
godināšanas pasākums „Kādu dzies-
mu dzied dvēsele?”

“Jaunpiebalga, tā ir Dieva pasaule ze-
mes virsū,” – tā par savu dzimto vietu 
saka dižākais runasvīrs. 

Ķencis nesis pasaulē Piebalgas gaišu-
mu ar savu smuko vaigu, gudro prātu, un 
nav svarīgi, vai godos ir aicināts vai pats 
atnācis. Ar pauniņu un sirds mīlestību 
viņš ir klāt. Pelēko vīru vadmalas svār-
kos ar Piebalgas rateni galvā un nešpetno 
valodu kopš 1972. gada tautās iznes bib-
liotekāre Dzidra Kuzmane, kura šogad 
svin skaistu dzīves jubileju. Uz Čanga-
lienu aicinām tuvus un tālus ciemiņus. 
Lūgums pieteikties pa tālr.  26412399 
(Pārsla), 26615072, 64162311 (Vēsma)

3. maijs – Jaunpiebalgas novada sa-
kopšanas talka “Ceļš uz mājām”. 

AICINĀJUMS
Debesīs starp diviem apžilbinoši ro-

žainiem mākoņiem balti pūkaina svīt-
ra– lidmašīnas ceļš.

Egles kā stāvi jumti gar pļavu izslēju-
šās. Tumšzilais pāriet tumšzaļajā, bet pa 
vidu svītra – meža stiga.

Pureņu valgie puduri paklīduši līdz 
tumšbrūnai arumu svītrai, tālāk aizvijas 
taciņa uz Gauju.

Pieskaries zemes elpai un izjūti to 
prieku, ko sniedz tikai TAVS CEĻŠ UZ 
MĀJĀM!

Par godu 4. maija svinībām – Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas pa-
sludināšanas 20.gadadienai – Jaunpie-
balgas novadā (Jaunpiebalgā un Zo-
sēnos) 3. maijā tiks rīkots pasākums 
– sakopšanas talka – “CEĻŠ UZ MĀ-
JĀM”.

Aicinām cilvēkus būt kopā vienotā 
domā par to, ka valsts ir tik sakārtota un 
brīva, cik stiprs, sakārtots un brīvs ir katrs 
tās iedzīvotājs. Mēs katrs nākam un at-
griežamies savās mājās. Tā ir vieta, kur 
sākas mūsu brīvība, sakārtotība un spēks. 

Mums kopīgs ir arī ceļš cauri Jaunpie-
balgai un cauri Zosēniem – Gaujas iela. 
Ar prieku strādāsim, darot to skaistu! Pēc 
kārtīga darba – goda mielasts ar runām 
un lustēm. Ciemos būs Latvijas TV1, kas 
pārraidīs tiešajā ēterā talkas gaitu.

Svētkos, 4. maijā, sanāksim kopā 
savās mājās! Pacelsim karogu un klā-
sim galdu ģimenē par godu tam, ka brī-
vi varam dzīvot savā zemē! Brīvi runāt 
savā valodā. Būsim pateicīgi par to, kas 
mums pieder šobrīd, un būsim atbildīgi 
par to, kādu dzīvi vēlamies dzīvot. Šeit. 
Šodien.Latvijā. 

14. maijs – plkst. 20.00 Jaunpiebal-
gas kultūras namā Aivars Banka „Sau-
sā lapa” Jaunpiebalgas amatierteātra iz-
rāde. Iesildīšanās notika Drustu kultūras 
namā. 

15. maijs – plkst. 10.00 Jaunpie-
balgas Sv. Toma ev. lut. baznīcas sa-
kopšanas talka. Svinīga uzruna, vie-
tējo iedzīvotāju un ciemiņu (jaunsargu, 
zemessargu) darbs baznīcas un piemi-
nekļa apkārtnes labiekārtošanā, kopīga 
pusdienošana, un noslēguma saviesīgajā 
daļā pēc labi padarīta darba klausīsimies 
„Tēvzemes” kora dziesmas.

Aicināti visi piebaldzēni, kam atļauj 
veselība, kas vienkārši grib palīdzēt, lai 
Brīvības pieminekļa un Dievnama ap-
kārtne kļūtu sakoptāka! Priecāsimies, ja 
kādam būs līdzi sviestmaizes vai pīrāgi! 
Kopīga zupa, zirņi un alus tiks gādāti no 
vietējiem uzņēmējiem un daudzajiem 
labvēļiem.
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Kamēr pašu kultūras nams vēl top, jaunpiebaldzēni pirmizrādi – Aivara Bankas 
iestudējumu “Sausā lapa” sariktē pie kaimiņiem Drustos. Skatītāji izrādi uzņēma ar 
lielu interesi. 

  Jaunpiebalgas amatierteātra „Triksteri” Aivara Bankas lugas „Sausā lapa” izrā-
des– 1.maijā – Lizumā, 8.maijā – Variņos, 9.maijā – Cēsīs, 14.maijā – Jaunpiebalgā, 
15.maijā – Lejasciemā, 22.maijā – Vecpiebalgā. Mednieku biatlons varēja notikt, pa-

teicoties Jaunpiebalgas novada domei, 
kas tīrīja ceļu, veikalam “Līva ML”, 
kas sagādāja sveicienus bērniem, “Pie-
balgas alus” darītavai, īpaši – Inārai 
Dūklavai un  Pēterim Micānam – par 
alu, Raimondam Dombrovskim par 
trases sagatavošanu, z/s “Veckurmji” 
par atbalstu, ziedu salonam “Lemo” 
par ziedu pušķiem sievietēm Paldies 
visiem, kuri piedalījās un bija priecīgi 
pavasara pirmajā dienā, neatkarīgi no 
tā, vai dabūja vai nedabūja kādu bal-
vu.

Mednieku kolektīvs “Timšsils”
* * *  

Mēs dzīvojam te savā ierastajā pa-
saulē. Dzīvojam ar prieku un pateicī-
bu dzīvei, cits citam, bet lielu prieku 
ikdienā mums sagādā Modris Spēlītis. 
Dažreiz tikai iebraucot mūsmājās, ap-
jautājoties, kā mums klājas. Smaids, 
kādreiz uz zoba pavilkšana. Kopīga 
maizītes nopirkšana tuvējā veikalā, 
mazais kočiņš pie sarunu galda. Tie ir 
brīži, kas mums liek uzsmaidīt visai 
pasaulei. Tas ir daudz. 

Sirsnīgu paldies sakām mēs – 
Tavi vecīši

Pateicības

Distanču slēpošanā, kas notika Somijā, 
piedalījās Jaunpiebalgas vidusskolas 8. 
klases skolēns Viesturs Eglītis. “Somijā 
notika 3 sacensības. Manā grupā bija 30 
sportistu konkurence no 5 valstīm. Esmu 
priecīgs, ka tiku šādās sacensībās. Par 
braucienu esmu pateicīgs Cēsu sporta 
skolas skolotājiem. Skolu kavēt neva-
jadzēja, jo sacensības notika Lieldienu 
brīvdienās.”

Jaunatnes iniciatīvu centrā nodibinājusies perkusionistu grupa, skaitā ap 20 dalīb-
nieku. Ar mums strādā skolotājs Dzintars Vīksna.

Ingas Pavalkovičas foto, Jurģa Pētersona teksts
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Sēru vēsts

Atpakaļceļš
nav izlikts
ar akmentiņiem,
nav nostiepts
ar dvēseļu pavedieniem...

Miris
Arnolds Briedis 82 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!
Jaunpiebalgas novada dome

...tik, cik šodien darām, tas ir mērs,
Cik šodien darām, cik mēs neatliekam.
Nāks, nāks tā rītdiena un durvis vērs
Šai pašai laimei un šim pašam priekam.
Tu esi, cik šai brīdī! Neatliec!
Esi zieds šodienai – tās piepildījums.

Sveicam maija jubilārus!

60 Ausma Bruževica 21.05.1950. „Torņabrupi”
Andris Kārkliņš 08.05.1950. Dārza iela 4-12
Ludmila Rudzīte 22.05.1950. „Lejas Ķiguņi”, Zosēnu pag.

65 Dainis Kalnups 07.05.1945. Dārza iela 4-17
Velta Pētersone 20.05.1945. Stacijas iela 9-1
Skaidrīte Bērziņa 22.05.1945. Gaujas iela 1, Zosēnu pag.
Ināra Luhaera 28.05.1945. „Dzelmes”, Zosēnu pag.

70 Aina Briede 17.05.1940. „Mazķeiķi”
Jānis Arturs Mājenieks 18.05.1940. „Lielmežs”
Aina Līberga 25.05.1940. Gaujas iela 7, Zosēnu pag.
Juris Ulinskis 06.05.1940. Gaujas iela 11, Zosēnu pag.

80 Veneranda Sūcīte 08.05.1930. „Lauskas”
85 Elvīra Sproģe 03.05.1925. Gaujas iela 11-2
91 Emīlija Marta Sidere 01.05.1919. Rūpniecības iela 4-2

Tik agrā pavasarī Tu pasaulē nākusi,
Kad ziema vēl atkāpties negrib
Un pirmos ziedus liedz dāvināt.

Liec vāzē šo līgano bērza zaru!
Tas plaukstot lēnām zaļumu raisīs
Un Tavas dienas tam līdzi plauks
Ar pumpuru vēršanās spēku.

                                     (B.Žurovska)
Zinaida!

Lai Tavi 55 gadiņi plaukst un staro kā
pavasara pirmie ziediņi!

Kolēģi Zosēnu pagasta pārvaldē
Visu labu vēlot:

Zosēnu KKS grāmatvede Alda

15. maijā organizējam palīgus no Rī-
gas (jaunsargus u.c.), bet jāveic priekš-
darbi, lai talkas dienā ar vīriešu spēkiem 
izdarītu maksimāli vairāk. Tad tūlīt se-
kos pieminekļa restaurācija, kur ceram 
jau 15. maijā uz solīto Aivara Ontužāna 
palīdzību. Būs nepieciešamas stalažas 
apkārt piemineklim, lai restauratori va-
rētu strādāt.

Latvijas Zinātņu akadēmija  27. 
maijā plāno izbraukumu uz Jaunpiebal-
gu, lai apzinātu un iepazītu kultūrvēstu-
riskās vērtības. 

Šī pavasara pats galvenais mērķis – 3. 
jūlijā sagaidīt Valsts prezidentu un 
citus viesus uz Brīvības pieminekļa 80-
gadi. Jābūt sakoptai videi pieminekļa un 
baznīcas apkārtnē.

Priecāšos, ja 25. aprīlī uz kora „JU-
BILATE” (diriģents Juris Kļaviņš) kon-
certu Jaunpiebalgas baznīcā pulcēsies 
klausītāji un kāds ziedojums ienāks At-
balsta fondā.

Vetārste Anna Mackeviča būs 
sastopama Jaunpiebalgā 

8.,9., 22., 23. maijā. 
Tālr. 29409709

Profesionālas masieres pakalpoju-
mi. Zvanīt 29298727 (Marija)

Piedāvā AAS „BALTIKUMS” 
apdrošināšanas polises (OCTA, 
īpašuma, nelaimes gadījuma u.c.) 

par izdevīgām cenām. Ja ir interese, 
zvani 29547873 (Elīna Poste).

Pārdod granti un smilti 
(1- Ls kubikmetrs). 

Tālr. 29363570 (Inese)

Vēlas īrēt lauku māju. 
Zvanīt skolotājai Ievai (29124466)

Iedzīvotāju zināšanai!
Izmaiņas autobusu maršrutos
Reiss Rīga-Jaunpiebalga-Dru-

viena- Lizums plkst. 15:40 piekt-
dienās no Rīgas slēgts. 

Slēgtā reisa vietā  noteikta papildu 
izpildes diena – piektdienās Rīga-
Jaunpiebalga ar laiku plkst. 15:40 
no Rīgas. Pasažieriem no Rīgas uz 
Ranku, Druvienu un Tirzu ir iespē-
jams izmantot maršruta Rīga-Gulbe-
ne reisu plkst. 14:15 no Rīgas (darba 
dienās) ar pārsēšanos Ūdrupē plkst. 
17:20 autobusā Ūdrupe-Gulbene rei-
sā.


