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Nr. 7 (120) 2007. gada jūlijs, augusts Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem Piebaldzēniem
Septembris – Silu mēnesis
1. septembris – Skolas svētki, Zinību diena
1. septembris – II pasaules kara sākuma diena (1939); 

Miera diena
6. septembris – Baltijas jūras diena
8. septembris – Žurnālistu diena, 

Dievmātes dzimšanas diena
11. septembris – Dzejas diena; Rainim - 142
17. septembris – Latvijas Republikas ANO 

uzņemšanas diena (1991)
22. septembris – Baltu vienības diena
23. septembris – Rudens sākums. Saule ieiet Svaru zīmē
27. septembris – Tūrisma diena
29. septembris – Miķeļdiena
30. septembris – Veļu laika sākums

Dziedi, māmiņ, šūpļa dziesmu,
To – par saules dienu,
Noliec pagalvī man siltu
Viņas staru vienu!

Dzimusi 
Keita Anna Grīnberga.

Apsveicam vecākus!

Šajā numurā:
• Ziņas no pagasta padomes
• Par izstādi – gadatirgu
• Piebalgas novada svētkos
• “Skaista mana tēva sēta” 

konkursa dienasgrāmata
• Sporta ziņas

 Vēzis 22.06. – 22.07.
 Lauva 23.07. –  23.08.
Jaunava 24.08 – 23.09.

Numura 
foto
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REDAKCIJAS SLEJA

Visapkārt saka, un jau apnicis klausīties, 
ka šovasar ir slikts laiks. Tomēr  vasara vēl 
ir savā pilnbriedā, zaļa un skanīga pasaule 
tepat visriņķī mums – īpaši tiem, kas šogad 
nav paredzējuši tālus pasaules ceļus un ekso-
tiskas vietas par dažāda barguma naudiņām. 
(Zinu gan, ka vairāki mūsu piebaldzēni jūli-
jā jau paspējuši iepazīt Aspazijas un Raiņa 
trimdas zemi – skaisto Šveici, apciemot tur 
bijušo jaunpiebaldzēnieti Olgu,un ne tikai...) 
Daudzi no mums ir pārliecinājušies, ka arī 
Latvijā iespējams izdomāt lieliskus, iepazīs-
tamām vietām piepildītus maršrutus. 

Pirms laba laika apbrīnojām ārzemju tū-
ristu pieticīgo vienkāršību – paburzītos gaiša 
auduma uzvalciņos, kostīmiņos vai šortiņos, 
vienkāršos, toties ērtos apavos visa vecuma 
ārzemnieki, īpaši cienījama gadagājuma, 
naski tipināja gidiem līdzi gan pa Vecrīgu, 
gan Cēsīm,gan... - garas stundas bez pagu-
ruma. Tagad jau paši vairs nesmalkojamies 
nevietā un tādos pašos uzvalciņos, kostīmi-
ņos, šortos vai nobalējušos, bet tīros T-krek-
los, lai nu kādi tie stilbi un tauku riepiņas uz 
vēdera, braucam, vismaz gadā reizi kaut ko 
jaunu ieraudzīt gribēdami. 

Jā, tikai arvien retāk (vienalga, kurā vir-
zienā kustot), arvien retāk kaut kur  upju 
līkumos un ezeru krastos var ieraudzīt vien-
tuļas ceļotāju teltis, kā tas bija kādreiz. Droši 
vien atgūtā privātīpašuma saimnieku stingrā 
attieksme pret savu pļavu, savu tīro piekrasti 
un savu interešu neaizskaramību nav vies-
mīlīga individuālajiem ceļotājiem. Tikai žēl, 
ka šādā situācijā visvairāk cieš tie, kas savu 
mūžu nav aiz sevis atstājuši nenovāktus at-
ritumus un liesmojošu ugunskuru. 

Jā, tagad kā sēnes aug arvien jaunas un 
jaunas viesu mājas. Tā ir nepieciešamība 
galvenokārt svešzemniekiem, jo ārzemnieks 
nelīdīs plikos, kaut arī ekoloģiski nevaino-
jamos Latvijas kārklos un neslaucīs, es at-
vainojos, dupsi ar dadža lapu, sajūsmā par 
šo iespēju dvesdams pateicības vārdus. Eiro-
pietis, arī skandināvs, kur nu vēl amerikānis 
vai japānis ir pieradis pie komforta par savu 
naudu un dīķmalā telti necels. Un lai cik sa-
vādi tas nebūtu, bet šovasar visbiežāk teltis 
redzam savrupmāju zālienos, kur vai nu cie-
miņi, vai pašmāju jaunieši ķer vasaras nakts 
burvību.

Tomēr vismaz reizi gadā arī es gribu telti 
un ugunskura dūmu smaržu drēbēs, rīta dzes-
tro miglu svešā Latvijas vietā un romantisku 
saulrietu pie jūras. Lai mums katram izdodas 
šovasar vēl paspēt iecerēto piepildīt! 

Zane Althabere

Nolēma:
1 Pieņemt iesniegto Saistošo notei-

kumu Nr.3 projektu “Grozījumi 2007.
gada 22.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.1 “Jaunpiebalgas pagasta 
2007.gada budžets”” (ar Saistošiem 
noteikumiem var iepazīties pagas-
ta padomē katru darbdienu no plkst. 
9.00 līdz 17.00).

2. Apstiprināt “Jaunpiebalgas sporta 
svētku (dienas)” nolikumu un tāmi. 

3. Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz nekustamo īpašumu „Meža 
Viņķi”, jo minētais nekustamais īpa-
šums nav nepieciešams pašvaldības 
funkciju pildīšanai.

4. Atļaut Dacei Kreitusei, nekus-
tamā īpašumā „Vidus – Naukšēni”, 
izstrādāt projekta dokumentāciju dzī-
vojamās mājas verandas būvniecībai 
saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojumu un 2002.gada 
23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves 
noteikumiem”.

5. Atļaut Vilim Ločmelim, nekusta-
mā īpašumā „Ziediņi”, izstrādāt pro-
jekta dokumentāciju garāžas būvnie-
cībai uz veciem pamatiem saskaņā ar 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plā-
nojuma 2002.gada 23.oktobrī apstip-
rinātiem “Apbūves noteikumiem”.

6. Atļaut Daukstei Genovaitei, ne-
kustamā īpašumā “Lejas Pūķi”, iz-
strādāt projekta dokumentāciju bišu 
māju un tehnikas remontdarbnīcas 
būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebal-
gas pagasta teritorijas plānojumu un 
2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem 
“Apbūves noteikumiem”.

7. Piešķirt Dacei Bišerei - Valde-
mierei atvieglojumus, izpērkot īpašu-
mā „Veckaņepi” zemi. 

8. Piešķirt Kārlim Bišeram atvieg-
lojumus, izpērkot īpašumā „Kaņepi” 
zemi.

9. Piešķirt SIA „Piebalgas Termo” 
piederošai ēkai ar kadastra Nr. 4256 
006 0160016 jaunu adresi Rūpniecī-
bas iela 1B, Jaunpiebalga, Jaunpiebal-
gas pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

10. Piešķirt Inārai Dūklavai piede-
rošām ēkām – katlumājai ar kadastra 
Nr. 42560060003006 un angāram ar 
kadastra Nr. 42560060003005 ad-
resi Gaujas iela 2B, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons,         
LV – 4125.

11. Precizēt Jaunpiebalgas pagasta 
padomei lietošanā piešķirtā zemes ga-
bala “Mālkalni” platību – saskaņā ar 
instrumentāli uzmērīto zemes robežu 
plānu  3,30 ha platībā.

12. Precizēt Jaunpiebalgas pagasta 
padomei lietošanā piešķirtā zemes ga-
bala Gaujas iela 52A platību – saskaņā 
ar instrumentāli uzmērīto zemes robe-
žu plānu  0,4506 ha platībā.

13. Atļaut Skaidrītei Vīksnai, nekus-
tamā īpašumā Gaujas ielā 36, izstrādāt 
projekta dokumentāciju lokālā kana-
lizācijas tīkla būvniecībai saskaņā ar 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plā-
nojumu un 2002.gada 23.oktobrī ap-
stiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

Apstiprināja sociālās komitejas zi-
ņojumu, kurā tika piešķirti: 

1. GMI pabalsts;
2. bērna piedzimšanas pabalsts;
3. pabalsts ārstēšanās izdevumu 

segšanai – 1 personai;
4. krīzes situācijas pabalsts – 6 per-

sonām;
5. apbedīšanas pabalsts – 4 perso-

nām;
6. pabalsts pensionāriem dzīves 90 

un vairāk gadu jubilejā – 2 personām;
7. trūcīgas ģimenes statuss – 1 per-

sonai;
8. ievietošana pansionātā Gatarta - 

1 persona.

2007. gada 11. jūnija pagasta padomes sēdē

Nolēma:
1. Pieņemt iesniegto Saistošo notei-

kumu Nr.4 projektu “Grozījumi 2007.
gada 22.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.1 “Jaunpiebalgas pagasta  
2007.gada budžets”” (ar Saistošiem 
noteikumiem var iepazīties pagas-
ta padomē katru darbdienu no plkst. 
9.00 līdz 17.00).

2. Slēgt līgumu ar  SIA “Telia Lat-
vija”, reģistrācijas Nr. 40003057571, 
juridiskā adrese Lielvārdes iela 8a, 

2007. gada 23. jūlija pagasta padomes sēdē

Rīga, par datu pārraides pakalpoju-
miem projekta ”E-Vidzeme” ietvaros.

3. Apstiprināt  SIA “MĀRVA” ,re-
ģistrācijas Nr. 410302157, adrese  
Meža ielā 10, Priekuļu pagasts,  Cēsu 
rajons, tiesības gatavot ēdienu Jaun-
piebalgas vidusskolā laika periodā no 
2007. gada 1. septembra līdz 2012. 
gada 31. maijam.  Apstiprināt maksu 
par ēdināšanu skolēniem: 0,22 Ls par 
launagu; 0,60 Ls par pusdienām.
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4. Organizēt pagasta pašvaldībai pie-
derošās vieglās automašīnas BMW iz-
soli.

5. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Lejas Purmaļi”, 
jo minētais nekustamais īpašums nav ne-
pieciešams pašvaldības funkciju pildīša-
nai.

6. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Dārza Jēci”, jo 
minētais nekustamais īpašums nav ne-
pieciešams pašvaldības funkciju pildī-
šanai.

7. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Krasta iela 7”, jo 
minētais nekustamais īpašums nav nepie-
ciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.

8. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Meža Cebuļi”, jo 
minētais nekustamais īpašums nav nepie-
ciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.

9. Atļaut Jānim Kvitkam, nekustamā 
īpašumā Raiņa iela 1, izstrādāt projekta 
dokumentāciju dzīvojamās mājas re-
konstrukcijai, malkas šķūņa un pagraba 
būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas 
pagasta teritorijas plānojumu un 2002.
gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbū-
ves noteikumiem”.

10. Atļaut Kasparam Zirnim, nekus-
tamā īpašumā Gaujas iela 37, izstrādāt 
projekta dokumentāciju dzīvojamās 
mājas rekonstrukcijai saskaņā ar Jaun-
piebalgas pagasta teritorijas plānojumu 
un 2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem 
“Apbūves noteikumiem”.

11. Atļaut Svetlanai Salnai, nekusta-
mā īpašumā “Slocene”, izstrādāt pro-
jekta dokumentāciju saimniecības ēkas 
un pirts būvniecībai saskaņā ar Jaun-
piebalgas pagasta teritorijas plānojumu 
un 2002.gada 23.oktobrī apstiprinātiem 
“Apbūves noteikumiem”.

12. Atļaut Ilzei Blūmai, nekustamā 
īpašumā „Jaunzemu ferma”, izstrādāt 
projekta dokumentāciju siena šķūņa būv-
niecībai un esošā šķūņa rekonstrukcijai 
saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta terito-
rijas plānojumu un 2002.gada 23.oktobrī 
apstiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

13. Atļaut SIA „JOY FITNESS”, re-
ģistrācijas Nr. 50003837771, juridiskā 
adrese Brīvības iela 137 – 204a, Rīga, 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Guntiņas” sadalīšanai.

14. Atļaut sadalīt Jānim Pauliņam pie-
derošo „Vecgaraušu” īpašumu.

15. Atļaut sadalīt Ilzītei Rumbai piede-

rošo „Kalna Ķeiķi” īpašumu. 
16. Piešķirt Austrai Krūmiņai, atvieg-

lojumus, izpērkot īpašumā Em. Dārziņa 
iela 20 zemi. 

17. Precizēt Jaunpiebalgas pagasta 
padomei lietošanā piešķirtā zemes ga-
bala “Pļavas Jānēni” platību – saskaņā 
ar instrumentāli uzmērīto zemes robežu 
plānu.

18. Precizēt Irēnai Zirnei  lietošanā 
piešķirtā zemes gabala “Jaunstrupiņi” 
platību – saskaņā ar instrumentāli uzmē-
rīto zemes robežu plānu.

19. Atļaut Laimonim Ošam izgatavot 
zemes gabala Gaujas iela 50 zemes robe-
žu plānu – zemes nomas līguma slēgša-
nai un ēku ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Apstiprināja sociālās komitejas ziņo-
jumu, kurā tika piešķirti: 

1.bērna piedzimšanas pabalsts;
2. krīzes situācijas pabalsts – 2 perso-

nām;
3. apbedīšanas pabalsts – 3 personām;
4. ārkārtas situācijas pabalsts – 1 per-

sonai;
5. trūcīgas ģimenes statuss – 1 perso-

nai;
6. pabalsts pensionāriem dzīves 90 un 

vairāk gadu jubilejā – 1 personai.

Aktīvu pilsoņu izveidotās darba grupas 
uzsākušas parakstu vākšanu, lai panāktu 
Valsts pensiju likuma grozījumu, kas 
noteiktu, ka valsts minimālā pensija ir 
koeficients trīs reizināts ar valsts noteik-
to sociālā pabalsta summu. Tāda pensija 
(45 Ls x 3=135) tātad sastāda 135 latus. 
To piešķir tajā gadījumā, ja sociālās ap-
drošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem. Ja 
stāžs ir 40 un vairāk gadu, tad minimālā 
pensija ir 202,50 latu.

Nosūtām jums nepieciešamo doku-
mentu paketi, lai aktīvi uzsāktu arī pa-

Godātie Latvijas pilsoņi, draugi!
rakstu vākšanu savā apkaimē. Tajā at-
rodas likumu izvilkumi, kas nosaka, kā 
jādara, lai paraksti būtu derīgi un jūs va-
rētu rīkoties likuma noteiktajā kārtībā. 

Šajā darbā var piedalīties ne tikai pen-
sionāri, bet arī jaunāki cilvēki, ģimenes 
locekļi, ikviens Latvijas pilsonis. Arī vi-
ņiem kādreiz pienāks pensijas vecums, 
tāpēc ir lietderīgi jau laikus par sevi pa-
rūpēties.

Pensijas minimuma paaugstināšanā 
ir ieinteresēti dažādu politisko uzskatu 
cilvēki, tāpēc jāiesaistās likumprojekta 

parakstīšanā, neatkarīgi no partijas pie-
derības.

Novēlam labu veselību, spēkus un iz-
turību, un veiksmi mūsu kopējā darbā!

 Darba grupas vārdā:
         Jānis Leja, tel.2 9209 678;  

Jānis Kleinbergs tel. 2 619 0614.

Parakstītās Likumprojekta lapas 
lūdzam atsūtīt:

Jānis Kleinbergs
Nometņu ielā 32 – 9
Rīgā LV - 1002

Pamatojoties uz Likuma “Par tautas 
nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 
normām, esam uzsākuši parakstu vākša-
nu, lai ierosinātu izdarīt grozījumus liku-
mā “Par valsts pensijām”.

Mūsu priekšlikuma būtība – noteikt, ka 
minimālā pensija nedrīkst būt zemāka, 
kā Ministru kabineta noteiktais sociālā 
nodrošinājuma pabalsts ar koeficientu 
3,0. Tas nozīmē, ka pabalsta summa 45 
Ls jāreizina ar 3,0 un viszemākā iespēja-
mā pensija attiecīgi ir 135 lati mēnesī. 

Parakstu vākšanas noteikumi
Likuma ”Par valsts pensijām” grozījumam

1) apdrošināšanas stāžs līdz 20 ga-
diem, – 3,0; pensija –135 Ls/mēn.

2) apdrošināšanas stāžs  no 21 gada 
līdz 30 gadiem, – 3,5; pensija – 157,50 
Ls/mēn. 

3) apdrošināšanas stāžs  no 31 gada 
līdz 40 gadiem, – 4,0; pensija –180 Ls/
mēn.

4) apdrošināšanas stāžs  41 gads un 
vairāk gadu, – 4,5; pensija – 202,50 
Ls/mēn. 

Minimālā pensija pienākas, ja saņēmē-
ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem. 
Ja apdrošināšanas stāžs ir 41 un vairāk 
gadu, pienākas augstākais koeficients 
4,5, kas rezultātā dod (45x 4,5=) 202,50 
latu pensiju mēnesī. Atgādinām, ka visi 
šie skaitļi rāda tikai minimālās pensijas 
apmērus, bet neaizskar pensijas, kas ir 
augstākas virs šiem skaitļiem. 

Mūsu priekšlikuma īstenošanas rea-
litāte pamatojas uz to, ka vairākas val-
došā Saeimas koalīcijā ietilpstošās par-
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tijas apsolījušas savu atbalstu. Tās saviem vēlētājiem apsolīja  
pirmsvēlēšanu kampaņā, ka, nākot pie varas, nodrošinās, ka 
pensijas būs ne mazākas par 200 latiem. Tas nozīmē, ka valdī-
bu veidojošo partiju atbalsts mūsu pasākumam ir jau nodroši-
nāts. Mūsu piedalīšanās ierosina valdībā esošo partiju solījumu 
izpildīšanu.

Mums tikai jāsavāc 10 000 notariāli apstiprināti parak-
sti. Pilsētās vajadzīgs zvērināta notāra paraksta apstiprinājums, 
lauku pašvaldībās parakstu apstiprina institūcijas, kas veic no-
tariālas darbības. Tās ir pagastu bāriņtiesas. Ministru kabine-
ta noteikumi Nr.534 (Noteikumi par zvērinātu notāru amata 
atlīdzības taksēm).

Par paraksta apliecinājumu jānomaksā noteiktā amata atlī-
dzība zvērinātam notāram Ls 1,50 (plus PVN) par katru parak-
stu. Laukos, bāriņtiesās šo likmi nosaka “Bāriņtiesu likums” 
79. pants – 2,00 lati par katru parakstu.

Jau minējām, ka laukos nodevas likmi nosaka “Bāriņtiesu 
likums” 79. pants.

79.pants. Valsts nodevas *Valsts nodevas par bāriņtiesas 
pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa ieka-
sē šādas valsts nodevas: *par paraksta apliecināšanu – 2 latus; 
*Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības piemērot valsts no-
devu 1,00 latu par katru parakstu.

Šādu parakstu apstiprināšanu paredz Likums “Par tautas no-
balsošanu un likumu ierosināšanu” 22. pants, tāpēc jāuzskata, 
ka zvērinātais notārs vai bāriņtiesa izdara jums pilnīgi tiesisku 
pakalpojumu.

Likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 
paredzēta arī kārtība, kādā jānotiek parakstu savākšanai. Liku-
ma jau pieminētais 22.pants nosaka:

22. pants. Ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu un per-
sonas kodu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi 
izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu pro-
jektu. Katram parakstam ne agrāk kā 12 mēnešus pirms 
likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta iesnieg-
šanas Centrālajai vēlēšanu komisijai jābūt apliecinātam 
pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā, kura veic 
notariālas darbības.

Kas notiek tālāk ar savāktajiem parakstiem? Atbild uz šo 
jautājumu Likuma 23. pants. (1) Konstatējusi, ka iesniegto 
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu parak-
stījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, 
Centrālā vēlēšanu komisija paziņo, ka tiek uzsākta parak-
stu vākšana šā likuma ierosināšanai, vienlaikus nogādājot 
visām pilsētu un pagastu vēlēšanu komisijām attiecīgo li-
kumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī 
parakstu vākšanas lapas pietiekamā skaitā. 

(2) Paziņojums par likuma ierosināšanai nepieciešamo 
parakstu vākšanas uzsākšanu kopā ar iesniegto likumpro-
jektu vai Satversmes grozījumu projektu publicējams laik-
rakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Vēlēšanu komisijai likumprojekta atbalstam jāsavāc 10% no 
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju parakstu. 

25. pants. (1) Ja likumprojektu vai Satversmes grozījumu 
projektu ir parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa 
no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu 
skaita, Valsts prezidents šo likumprojektu vai Satversmes 
grozījumu projektu iesniedz Saeimai. 

Kas notiek, ja Saeima neakceptē vēlētāju parakstīto likum-

projektu, ko saņem no Valsts prezidenta? Likums dod atbildi 
uz šo jautājumu. 11. pants. (1) Ja Saeima nav pieņēmusi bez 
satura grozījumiem ne mazāk kā vienas desmitās daļas vē-
lētāju iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu 
projektu, šis vēlētāju iesniegtais likumprojekts vai Satver-
smes grozījumu projekts nododams tautas nobalsošanai. 

(2) Tautas nobalsošana par vēlētāju iesniegto likumpro-
jektu vai Satversmes grozījumu projektu sarīkojama ne 
agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc 
vēlētāju iesniegtā likumprojekta vai Satversmes grozījumu 
projekta noraidīšanas vai tā pieņemšanas ar satura grozī-
jumiem Saeimā. 

Ņemot vērā pašu pensionāru un pie pensionāriem piesaistīto 
ģimenes locekļu un draugu lielo skaitu un tiešo materiālo iein-
teresētību pozitīva rezultāta sasniegšanai, nav ne mazāko šau-
bu par to, ka nepieciešamais parakstu daudzums, lai ierosinātu 
likumu grozījumu, tiks savākts.

Kurš Latvijas pilsonis un no apmēram pus miljona pensionā-
riem, kas tagad saņem pensiju, mazāku par iztikas minimumu, 
un viņu jaunākie ģimenes locekļi nevēlēsies piedalīties mini-
mālās pensijas uzlabošanā?      

Ja vēlaties piedalīties, izveidojiet savu darba grupu. No-
tariāli apstiprināto parakstu anketas lūdzu savākt un atsūtīt 
mums. Neskaidrību gadījumā par parakstu vākšanu zva-
niet pa tālr.26190614, arī 29209678 vai sūtiet e-pastu uz              
<tauta@apollo.lv> 

Mūsu adrese:
Jānis Kleinbergs
Nometņu ielā 32 – 9
Rīga, LV – 1002
Pievienojam parakstu savākšanai: Likumprojektu „Grozī-

jums likumā “Par valsts pensijām”.
Paldies par līdzdalību! 

Likumprojekts
Grozījums likumā “Par valsts pensijām”

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 
3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 
6.nr.; 2005, 13., 24.nr.; 2006, 24.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt pārejas noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:
“34. Līdz 2009.gada 31.decembrim vecuma pensijas mini-

mālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalstu, kuram piemērots šāds koeficients:

1) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, 
– 3,0; 

2) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 
gadiem, – 3,5; 

3) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 
gadiem, – 4,0; 

4) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk 
gadu, – 4,5.”

Nr. Vārds, 
uzvārds

Paraksts Personas 
kods

Datums

1.
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 Likumprojekts
IETEIKUMI IEGAUMĒŠANAI

Parakstu savācējiem likuma ”Par valsts pensijām” grozījumu priekšlikumam
1. Pavisam jāsavāc 10 000 parakstu 12 mēnešu laikā. (Mēs aicinām nevilcināties un pabeigt parakstu vākšanu līdz 1. 

septembrim).
2. Parakstam jābūt apstiprinātam: pie  zvērināta notāra vai lauku apvidū – bāriņtiesas priekšsēdētāja.
3. Parakstu var apstiprināt jebkurš notārs vai sava pagasta bāriņtiesa.
4. Pie notāra vai bāriņtiesā jāierodas, līdzi ņemot: pasi, 2,5 latus un tīru, neparakstītu lapu ar likuma grozījuma Li-

kumprojekta tekstu.
5. Parakstu apstiprināt var doties ikviens balsstiesīgs pilsonis.
6. Pie notāra vai bāriņtiesā var doties individuāli viena persona vai arī vairākas personas nelielā grupā.
7. Nelielas grupas parakstus notārs vai bāriņtiesa var apkalpot ātrāk, tāpēc, ja iespējams, dodieties parakstīties nelielās 

grupās. 
8. Parakstītās Likumprojekta lapas nododiet savas darba grupas vadītājam vai atsūtiet:  

 Jānim Kleinbergam
 Nometņu iela 32-9

 Rīga, LV-1002

20. jūlijs.
Šī vasara jau pilnbriedā. Dārzos viena par otru skaistāk zied 

lilijas. Un tomēr – vērojam un gaidām, kāda būs jaunā raža 
– tuvojas rudens.

Komisija pilnā sastāvā brauc skatīties, kā veicies piebaldzē-
niem. Arī mazais Kārlītis līdzi, domājams,  viņš pamatīgi būs 
apguvis vērtēšanas iemaņas un savā laikā šādu darbu darīs ar 
lielu kompetenci.

Jāatzīst, ka Jaunpiebalga gadu no gada kļūst sakoptāka, ceļ-
malās ganās lielāki un mazāki ganāmpulki un nekopto platību 
kļūst mazāk. Pēc ieilgušā lietus perioda ļaudis steidz izmantot 
saulaino dienu un vāc pēdējo sienu.

Taču joprojām sāpīgi, ka pagasta centrā Gaujas pļavas ne-
nopļautas, vecā ēdnīca neapsaimniekota, nesakopta un nolais-
ta, šķiet, īpašnieki ieņēmuši pozu – “kurš pirmais” – vai pa-
gasta padomei apniks sūtīt aicinājuma un brīdinājuma vēstules 
par nekopto īpašumu vai arī 
ēka galu galā sabruks.

Nekopti īpašumi ir arī citur, 
taču šie sevišķi dzēlīgi duras 
acīs gan pašiem piebaldzē-
niem, gan arī bezgala daudza-
jiem Jaunpiebalgas viesiem.

Šodien vērtēšanu sākam ar 
Kalna ielu, trīs šīs ielas mā-
jas ir pieteiktas vērtēšanai. 
Kopumā gandrīz visi Kalna 
ielas iedzīvotāji ir sakopuši sa-
vas teritorijas, un iela izskatās 
jauki, taču vislielākais prieks 
par skolotājas Pakules plašo 
un košo puķu dārzu. Nepa-
jautājām, cik liliju šķirnes aug 
dārzā, bet to bija daudz, bla-
kus arī citas, vairāk un mazā-
kas redzētas puķes. Lai jums, 
cienījamā skolotāja, veselība 
un tikpat daudz darba spara arī 
turpmāk!

Braucot pa centru, nevar ne-

No konkursa “Skaista mana tēva sēta” dienasgrāmatas
pamanīt Gaujas – 27. Šīs daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji pra-
tuši mobilizēties kopējam darbam, un rezultāts jau arī visiem 
pamanāms. 

Priežu un Loka ielas līvānmāju pilsētiņa. Krāšņas un vēl 
krāšņākas puķu dobes, gaumīgas  skujeņu grupas, jauks dār-
za kamīns, skaisti apaudzētas mūra atbalstsienas – kā te gan 
pateiksi, kur ir visskaistāk?! Rodas iecere, ka nākošgad šāds 
konkurss varētu norisināties starp ciemata ielām un savukārt 
arī mazciemi (Jēci, Paupi, Abrupe, Kalnieši utt.) varētu sacen-
sties savā starpā.

“Bašabrupu” mājas ir ieteikto sētu sarakstā. Mūs sagai-
da un savu saimniecību parāda mājas saimnieks Zigurds. Šī 
ir vecsaimniecība, un kā pastāsta saimnieks, Latvijas pirmās 
brīvvalsts laikā “Bašabrupu” saimniecība ir bijusi 100 labāko      
saimniecību sarakstā. Zigurda ģimene pret šo mantojumu iztu-
ras ar lielu pienākuma apziņu un cieņu. Mājas apkārtne aizņem 



6

patiešām lielu teritoriju, kas pakāpeniski 
tiek apgūta un labiekārtota – pagalmā ir dī-
ķītis ar krāšņumaugiem apaudzētu krastu un 
visā plašajā pagalmā, kur vien skaties, puķu 
dobes, vēl acis pievēršas akai ar vindu, tādu 
Jaunpiebalgā nav daudz. Darba ir daudz, un 
tas šeit tiek darīts ar gudrību. Interesants bija 
saimnieka stāstījums par to, kā šajās mājās 
ierīko puķu dobes – bet tas jau cits temats.

Jēcu ceļš. Šīs puses ļaudis Jēcu ceļu lep-
ni dēvē par “Brīvības ielu”. Esiet lepni, 
jūsu ceļš arī ir (ar maziem izņēmumiem) 
ļoti skaists. “Krācītes” atrodas pie Pededzes 
upītes ietekas Gaujā – upīte iztīrīta, iesēts 
zālājs, īpašums sākts apgūt pavisam nesen, 
taču padarīts ļoti daudz. Aiz vienmēr sakoptā 
Freibergu īpašuma iegriežamies uz “Ziedi-
ņiem”. Par šo sētu esam stāstījuši jau agrāk, 
taču tagad braucām paskatīties, kā iedzīvo-
jušās no tālām zemēm vestās ūdensrozes. 
Patīkami pārsteidza ne tikai spēcīgi saaug-
ušās dažādu krāsu ūdensrozes, bet arī dīķī izvietotās mājiņas  
gaigalām. “Lejas Krūzēs” Zariņu ģimene pirtiņu jau uzcēlusi, 
arī puķu dobes, šķiet, papletušās tālāk. Netraucējam Valentīnu 
un Guntaru “Lielkrūzēs”, šo saimniecību ir vērtējušas daudz 
kompetentākas komisijas, uzskatām, ka šīs mājas ir ārpus kon-
kurences, un visi, kas bijuši “Lielkrūzēs” zina, ka tur ir ļoti, ļoti 
daudz ko redzēt. Pabraucam garām “Ligzdiņu” ceļam ar domu 
tur vēl kādreiz iegriezties. Tuvojamies “Vecjēcu” īpašumam. 
Varam diskutēt par Gaujas upes izmantošanas lietderību, bet 
darba kultūra te ir cieņā, arī kociņi alejā, kas ved uz HES-u, 
paaugušies. Nopriecājušies par “Vecķūģu” ļaužu krietno vei-
kumu, aizbraucam  uz “Jaunķūģiem”.

Tāpat kā vienmēr viss ir sakopts un kārtībā, un vēl ir uzsākts 
pamatīgs darbs – tiek atjaunota vecā rija.

Vecpiebalgas ceļš. Nu jā, dzīvošana tāda 
skaista ceļa malā uzliek pienākumu, jādzīvo 
skaisti. Daudz un dažādi ļaudis saimnieko 
šim ceļam pieguļošajos īpašumos, lielākā 
daļa arī rūpējas par savu dzīves un darba 
telpu, varētu minēt veselu virkni saimniecī-
bu, kas jau sen godā turējušas sakoptu vidi. 
Prieks, ka sakopto māju kļūst aizvien vairāk. 
Tā taču ir, ka pat laikus nopļauta ceļmala vai 
pagalms, neieguldot lielus līdzekļus, rada pa-
visam citu iespaidu par īpašumu.

Ja nu visas šī ceļa sētas būtu tik sakoptas 
kā “Lejas Pēterīši” un “Vec-Pēterīši”, tad 
Jēcu ļaudīm būtu jāšķiras no “Brīvības ielas” 
statusa. 

Taču kārtīgi ļaudis savas sētas kopj ne jau 
ceļa dēļ, tak’ jau lai savā sētā justos labi un 
harmoniski, un tā braucam paskatīties, kā 
piebaldzēni dzīvo dziļākos laukos, kur blakus 
nav lielceļu. “Lieldzirkstiņi” ir otrā lielākā 
biškopības saimniecība pagastā. Arī šeit      sa-
imnieki, tāpat kā mēs,  meklē ūdeņus – saim-
nieks rok aku, neiet viegli, pat mūsu komisi-
jas loceklis Jānis izmēģina rīkstnieka spējas. 
Šīs mājas, atšķirībā no kaimiņu sētām, ir ap-

dzīvotas un koptas – izpļauts pagalms un dārzs, skaists dīķītis 
ar krāšņumaugiem apaudzētu krastu,  projekta ietvaros uzcelta 
medus apstrādes telpa.

Ko dara gaujmalieši “Strupiņos”? Gaujas pļavas appļautas, 
labu ražu sola “Lejasstrupiņu” kartupeļu lauks, arī mistrs saau-
dzis kā mūris, pagalmā, mājas priekšā baseiniņš, akmeņu ko-
lekcija. “Vecstrupiņos” audzē ārstniecības augus, ir garšaugu 
kolekcija, tas viss prasa daudz roku darba, taču arī šeit neko 
nedara tāpat vien, saimnieks tā, starp citu, nosaka – ir jau jāzi-
na, kad kuru darbu darīt. 

Vērtēšanas komisijas slēdziens – tikai lieliski un gudri cilvē-
ki dara labus darbus.

Komisijas vārdā Maija Ķīķere  
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Dažādi svētki „Lielkrūzēs” svinēti. 
Darba svētki. Dzīves svētki. Ģimenes 
svētki. Bijušas kāzas un bēres. Tie ir 
saieti, kuros parasti pulcējas lielāks 
radu un draugu loks. Šoreiz – dzimtas 
svētki, kuros aicināti Valentīnas un 
Guntara Dolmaņu radi un draugi.

Vispirms piereģistrēšanās, esmu– 
174. Bet pulcēšanās turpinās. 

Gaidot svētku runas, karoga pa-
celšanas brīdi, apmetu līkumu skais-
ti sakoptajai sētai. Atspulgs ūdenī, 
izkoptais pagalms un plašākā ap-
kārtne, ziedošais puķu dārzs… Un 
drīz vien pašā sanākšanas centrā pie 
mājas „Lielkrūžu” pagalmā sākas 
rosība. Citi iepazīstas paši, citi tiek 
iepazīstināti… Man šķita, ka arī tāds 
jautājums: „Kas tu esi?” neizska-
nēja, jo dzimtas saites uzturētas jau 
no sendienām, un cits citu atpazina. 
Sarunas par Dolmaņu un Leima-
ņu dzimtām, atvasēm, apsveikumi no 
radiem, kaimiņiem, draugiem. Mājas 
saimnieks Guntars atzīst, ka spēku un 
latviskumu smēlies no saviem priekš-
tečiem – mātes, mātes māsām, tēva… 
29 rožu ziedi Valentīnai no Guntara kā 
pateicība par mīlestību, uzticību, par 29 
kopā pavadītiem gadiem.

Svētki „Lielkrūzēs”

Pirms svinīgām svētku uzrunām– 
„Lielkrūžu” karoga pacelšana. Svētki 
turpinās! Līdz dejām, līdz ugunskuram, 
līdz rītam. Un tā vien, „Lielkrūzēs” ie-
braucot, liekas, ka vienmēr ir svētki. 
Viss tīrs un saposts, dobes ziedošas, 
dārzs izravēts. Un sestdienās neiztrūk-
stošais pirtsvakars. 

Lai Diānai, Silvai, Ievai, mazajam 
Rūdolfam – dzimtas tālākajam turpinā-
jumam izdodas saglabāt un pilnveidot 
vecāku un vecvecāku iecerēto – dzim-
tas ciešo sakņu apziņu, latviskumu un 
patriotismu!

V. Johansone
Foto no Dolmaņu personiskā albuma
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Vēl ir 
laiks vākt 

dziedniecības 
augus

Tāpēc vēlreiz atgādinu – aiz-
mirstiet mājās plēves maisiņus, 
kad esat apāvis kājas tēju lasī-
šanai! Ņemiet kurvi, audekla 
maisus, nepeliet arī iepirkuma 
tīkliņu! Ieguvumu tūlīt izklājiet 
uz žāvēšanas sieta! Ja tas vēl nav 
sagādāts, izklājiet uz grīdas papī-
rus un uz tiem izkliedējiet drogu! 
Uzreiz katrai pielieciet zīmīti, jo 
dažkārt izžuvušas tās vairs nevar 
atšķirt!

Ko gan vākt augusta beigās 
un septembra sākumā?

Visus ārstniecības augus, kuri 
vēl zied. Mežā – melleņu lapas 
(var arī ar visiem svaigajiem za-
riņiem). Viršu ziedošās galotnes. 
Es viršu drogu pievienoju nomie-
rinošajai tējai, tie palīdzot arī pret 
roku tirpšanu. Lakstus vācot, nav 
ieteicami augi, kas beidz ziedēt, 
bet jebkurā laikā (sausā!) svaigos 
ziedus varat izplūkt baltajai nāt-
rei, deviņvīruspēkam, zilajai 
rudzupuķei.

Jau tagad atgādinu – oktob-
rī, novembrī varat vairs neatrast 
blaktenes. Tām laksti tad būs no-
melnējuši, augu nepazīsiet. Tāpēc 
jau tagad meklējiet vietas, kur 
aug baldriāni, dižzirdzenes un 
citi sakņu augi! Katram blakte-
nes augam es piespraužu skaliņu. 
Tagad tās vēl zied maziem sārti 
violetiem zirņa ziediņiem. Tāpat 
savos pastaigu vai sēņu maršrutos 
iegaumējiet, kur varēs lasīt vilkā-
beļu, pīlādžu, irbenāju, melno 
plūškoku, mežrozīšu auglīšus. 
Nebrāķējiet arī melnaugļu aro-
nijas!

Latvijas augu valstī populārākie 
pret audzēju darbību ir strutenes, 
zemestauki, bērza melnā čaga. 
Nedrīkst to sajaukt ar piepēm, ku-
ras aug pie kritušiem kokiem!

Katram par savu veselību vis-
pirms jau jārūpējas pašam, vai 
ne?!

Zālīšu vīrs

Pirmā kārta notika 19.jūnijā Raunas pa-
gasta SIA “Pasāža”, kur mēs uzzinājām 
daudz ko jaunu par lopkopību un piena 
ražošanu. Piena dienu rīkoja “Latvijas 
Jauno Zemnieku klubs” (JZK). Katrā ko-
mandā jābūt četriem skolēniem un vienam 
pieaugušajam. Mēs komandā bijām visas 
meitenes – Liene Alksnīte, Lāsma Alksnī-
te, Madara Kārkliņa, Zelda Althabere un 
skolotāja Baiba Kalniņa.

Konkurss bija ļoti interesants, jo mēs 
iepazinām jaunus piena produktus, piemē-
ram, sieru ar aprikozēm, un varējām pie-
dalīties arī dažādās aktivitātēs – slaucām 
gumijas govi, garšojām dažādus piena pro-
duktus un centāmies noteikt, kas tas ir u.c.

Bijām sagatavojušas saldo ēdienu no 
biezpiena, kaņepēm, rupjmaizes un zeme-
nēm. Ieguvām godpilno trešo vietu. Puiši 
no Inešiem ieguva otro vietu, bet vecpie-
baldzēnietes – pirmo.

Šajā konkursā nebija īstas sacensību 
spriedzes, visi bija ļoti draudzīgi, un vie-
tas, manuprāt, nevienu īpaši neinteresēja. 
Pasākums izvērtās ļoti interesants, un tā-
pēc nolēmām piedalīties arī  Medus  un 
Maizes dienās.

Otrā kārta notika 25. jūlijā Drabešu pa-
gasta “Kalna Smīdēs”, kur ir ļoti skaista 
apkārtne. Varēja dzirdēt, kā blakus čalo  
Amatas upe. Tur mēs iepazinām medus ra-
žošanas specifiku.

Ko jaunu uzzinājāt?
Baiba Kalniņa: “Uzzināju, ka propoliss 

ir bišu līme. Uzzināju, kāds ir krēmveida 
medus.”

Liene Alksnīte: “Jaunums bija tas, ka 
bites neatšķir melnu no sarkanas krāsas, 
tādēļ stropus krāso zaļus, zilus, dzeltenus 
un baltus. Bites atceras sava stropa krāsu 
un lido uz to.”

Madara Kārkliņa: “Par tām krāsām es 
arī nezināju...”

Kas vislabāk patika?
Baiba Kalniņa: “Laikam jau skaistā ai-

nava – koki, puķes, mājas interesantā fasā-
de. Bija ļoti laipni saimnieki. Lija lietus, un 
mums uzvārīja tēju, atnesa jaciņas. Saim-
nieks atbildēja uz visiem jautājumiem un 
stāstīja tiešām interesanti par bitēm, medu 
un dravnieka profesiju. Bija padomāts, 
lai būtu, kur palikt, uzstādītas nojumītes.    
Saimnieki katrā ziņā bija padomājuši, kā 
uzņemt ciemiņus.”

Lāsma Alksnīte: “Man vislabāk patika 
atraktīvie un atsaucīgie konkursa vadītā-
ji.”

Madara Kārkliņa: “Man arī patika va-

Konkurss “Medusmaize ar pienu”
dītāji -  LLA 4.kursa studenti. Pasākums bija 
ļoti interesants, pateicoties viņiem. Visi bija 
draudzīgi, un notika dažādas aktivitātes un 
spēles, kurās ieguvām skaistas balvas.”

Liene Alksnīte: “Patika paskatīties citu sko-
lēnu sagatavotos priekšnesumus. Jauki bija 
vadītāji un skaista, sakopta ainava.”

Baiba Kalniņa: “Interesanti, ka katru reizi 
mainās vadītāji. Tad arī pasākumi ir dažādi, jo 
katram cilvēkam ir individuāla pieeja, kā va-
dīt. Mēs varam no tā mācīties, kā Jaunpiebal-
gā kaut ko līdzīgu noorganizēt. Visā pasāku-
mā bija apvienotas ļoti daudzas prasmes, – kā 
salikt tekstiņu ar bildēm kopā datorsalikumā 
(to mums palīdzēja skolotājs Artis Beķeris, 
paldies!), kā veidot dažāda rakstura un satu-
ra reklāmas, gatavot ēst – gan saldos ēdienus, 
gan citus našķus,  kā radīt jaunas, interesan-
tas idejas, kā strādāt komandā u.c. Ja pirmajā 
reizē meitenes bija kautrīgas, tagad jau varēja 
redzēt raksturiņu un bija daudz atvērtākas. Pa-
tika tas, ka uz pasākumu bija atbraukuši arī 
citi cilvēki, ne tikai paši dalībnieki. Šī, šķiet, 
bija tāda iesildīšanās pirms pēdējā – Maizes 
konkursa mūsu rajonā un lielā republikas 
konkursa Jelgavas Lauksaimniecības akadē-
mijā, lai jau pierastu, sagatavotos.”

Madara Kārkliņa: “Es gribēju izmēģināt 
Inešu komandas zaļo sejas masku. Tā bija no 
spinātiem, baltā māla un medus. Izklausījās 
labi.”

Medus dienu organizēja arī “Latvijas Jauno 
Zemnieku klubs”. Bija citi vadītāji, citādāk 
organizēts pasākums. Man viss ļoti patika, 
vienīgi laiks varēja būt mazliet saulaināks un 
bez lietus. Šoreiz mēs ieguvām otro vietu (jau 
mazliet augstāk). Tas priecē. Sapratām, ka 
šie pasākumi notiek ar mērķi – piesaistīt jau-
niešus dzīvot un strādāt laukos. Cik esmu no 
citiem jauniešiem dzirdējusi, visiem laukos 
patīk, šķiet interesanti, bet nepiemēroti... nā-
kotnei, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kad laukos 
vēl nav, bet  pilsētās tomēr ir vairāk iespēju 
darba tirgū, ir  komfortabli apstākļi un dau-
dzas citas priekšrocības. 

Kādus varētu izdarīt secinājumus?! 
Prieks, ka arī vasaras brīvlaikā par skolē-

niem tiek domāts un ka ir tik uzņēmīga un 
pašaizliedzīga skolotāja – mūsu Baiba (kā 
slepus saucam skolotāju Baibu Kalniņu), kas 
savā atvaļinājumā gatavo mūs – četras spin-
dzeles – konkursiem, neskatoties pulkstenī...

Ko tagad? 
Gaidām nākamo – Maizes dienu. Tā va-

rētu būt no 18. līdz 24. augustam un pēc 
tam – konkursa fināls Jelgavā 25. augustā. 
Turiet īkšķus!

Konkursa dalībniece Zelda Althabere
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Septembris
Mēneša nosaukums “septembris” cēlies no latīņu “septimus” 

(septītais)
* Kad ir jauks septembra sākums, tad gaidāms jauks rudens.
* Ja septembris ir silts, tad būs vēla ziema un maz sniega.
* Ja septembrī ir negaiss, tad ap Ziemassvētkiem būs daudz 

sniega.
* Stiprs pērkons septembrī pareģo daudz sniega.
* Kāds laiks septembrī, tāds būs arī martā.
* Septembrī dārzos noņem augļus.
* Jāizzāģē un  jāizgriež sausie zari.
* Mēneša beigās var kokus stādīt.

Māka strīdēties
Prakse parāda, ka strīdus enerģija ir diezgan primitīva. Iz-

laist tvaiku var, mazgājot grīdu, logus utt. Neatkarīgi no tā, kas 
jums uzbrucis, piedāvājam sešus paraugstrīda noteikumus.

1. Ja nav iespējams no strīda izvairīties, to nedariet. Neejiet 
otrā istabā. Tā jūs tikai traciniet pretinieku.

2. Lai kas viņš būtu, mēģiniet viņu apsēdināt – kļūs mierī-
gāks.

3. Uzmanīgi uzklausiet, ko saka uzbrucējs.
4. Savā atbildes replikā izslēdziet asumus.
5. Turieties tālāk no pretinieka un žestikulējiet mazāk.
6. Humoru vairāk, bet nopietnus vārdus mazāk.
Uz skandālu vajag paraudzīties no malas. Ja tajā nepieda-

lies – patiesi smieklīgi.

8 padomi karjeristiem
1. Nekavējiet! Kavēšana ir ideāla darbinieka vislielākais 

grēks. Darba vietā vienmēr ir jābūt laikā, bet vēl labāk, ja drus-
ku agrāk par priekšnieku.

2. Nesteidzieties ar iniciatīvu! Tur pārāk daudz dažādu “ja”. 
Ja nu netieku galā. Ja nu priekšniekam nepatīk mana aktivitā-
te. Ja nu kādam redzamākam kolēģim arī ir savs viedoklis par 
konkrēto projektu?

3. Nevilcinieties! Labākais veids, kā izcelties – pildīt visus 
pienākumus nevilcinoties. Un tai pat laikā pacentieties nesū-
dzēties par dzīvi.

4. Neesiet agresīvi! Pārāk emocionāla reakcija uz kritiku, ne 
tāds tonis un citas negācijas nevienam nav palīdzējis veidot 
karjeru. Intelekts, pievilcīgums – lūk, kas ikdienas darbā pa-
līdzēs gūt panākumus.

5. Neesiet pelēka pele!Kaut vienam firmas brendam apģērbā
vai aksesuārā jābūt obligāti acīs krītošam. Vai tas būtu kakla 
lakatiņš, efektīga rotas lieta vai skaists pulkstenis.

6. Sargājiet šefa reputāciju! Stipriniet viņa autoritāti! Un tad 
pateicīgais priekšnieks vai priekšniece, virzoties pa karjeras 
kāpnēm, neaizmirsīs arī jūs paķert sev līdz.

7. Esiet gatavi! Runa ir par nepelnītiem apvainojumiem. Ja 
tikai ir vēlēšanās, jebkuras nepatikšanas var pārvērst nenovēr-
tējamā pieredzē.

8. Sakiet “jā”! Atrodiet sevī spēku atbildēt apstiprinoši uz 
pašām trakākajām bosa prasībām. Un jau tuvākajā laikā arī 
viņš pats sāks piebalsot tādiem gudriem un saprotošiem dar-
biniekiem.

Materiālu apkopoja Z. Althabere

11. augustā aicinām uz mūzikas festivālu „Sa-
tiksimies Piebalgā!” Jau piekto gadu, bet šoreiz 
- Drustu estrādē. Sākums plkst. 18.00.

Kā allaž, arī šoreiz piedalīsies vairākas mūzikas 
un deju grupas, solisti: 

„Liepavots”,
„Kokmuižas muzikanti”,
„Servus”,
„Tālbraucēji’,
„Ķirmji”, 
„Device”,
jauniešu grupa „D.O.L.T.”,
bērnu popgrupa „Dream Team”(bij. „Aprīļa 

pilieni”),
čigānu ansamblis „Dzheski Gloss”,
čigānu ansamblis „Brīvais vējš”, 
Jenny May,
Yana Kay,
Ēriks Gruzniņš un Santa Kasparsone,
Andris Kivičs („Z-Scars”),
aktieris Dainis Ozoliņš,
eksotisko deju teātris „Karinedance”,
vēderdeju studija „Haidar”,
Juris Čapligins,
Liene un Inga Zostiņas,
Jānis Tamulis (Rūdis),
Mārtiņš Straume (Kārumiņš),
Agnese Rozenbauma (Rasa),
Inese Stupele.
Programmu vadīs Kristīne Sproģe un citi biju-

šie „fabrikanti”. 
Pasākumu atbalsta: Drustu pagasta padome, 

„Piebalgas alus”, „Rankas piens”,  „Servilat”, 
kafejnīcas „Kundziņkalns”, „Kāpnes” un „Sil-
vans”, z/s „Ķelmēni”, „Uplejas”, „Ligzdiņas”, 
„Lejas Skrāģi” un „Lieldzirkstiņi”, Maigonis 
Ostrovskis u.c.

Ieeja Ls 3.-
• Rīkotāji jau iepriekš atvainojas par esošajām 

un iespējamajām izmaiņām programmā, kā arī 
kļūdām festivāla afišā. Vietā teiciens- „gribējām
labāk, bet sanāca…”

Mārtiņš Matisons, Egils Johansons

Festivāls 
„Satiksimies 

Piebalgā!”
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Šajās karstajās vasaras dienās, kad pāri Latvijai ”brā-
žas” festivālu un daudzu citu muzikālu pasākumu viļ-
ņi, „BILŽU BIROJS” arī gatavo kārtējo festivālu, kas 
tradicionāli notiks vēlā rudenī!

Mūzikas un mākslas festivālam „BILDES” šogad 
– 22!

Kā vienmēr, neatņemama festivāla „BILDES” sa-
stāvdaļa būs mūziķu, mākslinieku un citu radošo pro-
fesiju pārstāvju veidota mākslas darbu izstāde. Pēdējos 
gados izstādes bijušas tematiskas – mūziķi apglezno-
juši galda virsmas, šķīvjus, pudeles, kreklus, veidojuši 
instalācijas no datortehnikas elementiem, par objektu 
mākslinieciskās domas izpaušanai izmantojuši krēs-
lus, spilvenus un deķus, karotes, kā arī darinājuši brī-
numainus pogu darbus. 

Šogad izstādes vienojošais un galvenais elements 
– ČEMODĀNS!

Izstādes nosaukums – „Čemodānu parāde”.
Iepriekšējos gados festivāla skatītāju, klausītāju un 

atbalstītāju aktivitāte „BILŽU” akcijās visā Latvijā 
bija pārsteidzoši liela – 2003.gadā tika savāktas vairāk 
nekā 1 miljons pogu un izveidota plaša izstāde „Po-
gas un podziņas”; 2004.gadā izstādē „Ķiseni un deķi” 
blakus mākslinieku darbiem tika eksponēti aptuveni 
800 skolēnu darbi, kurus vēlāk „BILŽU BIROJS” kā 
Ziemassvētku dāvanu nogādāja Latvijas veco laužu 
pansionātu iemītniekiem; 2005.gadā vairāk nekā 3,5 
tūkstoši skolēnu zīmēja savus mīļākos mūziķus – šī 
darba rezultātā tapa izstāde „Latvijas mūziķu portretu 
galerija” un katalogs-kalendārs 2006.gadam. Visas šīs 
izstādes pārtapušas par ceļojošām un pabijušas dau-
dzās Latvijas pilsētās.

Arī izstādes „Čemodānu parāde” veidošanai 
mums ir nepieciešama Jūsu palīdzība! 

Aicinām piedalīties akcijā „Čemodāni nāk!”!
Lūdzam Jūs palūkoties visapkārt – māju un va-

sarnīcu bēniņos, pagrabos, garāžu plauktos un 
verandās – varbūt atradīsiet sen nekustinātu un 
noputējušu čemodānu! Iespējams, tas piepildīts 
ar vecām avīzēm, ievārījuma burciņām, citiem 
priekšmetiem vai atmiņām no pagājušā vai pat aiz-
pagājušā gadsimta! Bet, iespējams, uz šo aizmirsto, 
„noskumušo” čemodānu jau gadiem neviens nav lū-
kojies... Tad varbūt to varētu dāvināt „BILDĒM”, 
lai populāri mūziķi un mākslinieki izveidotu māk-
slas darbus, kas visus mūs priecētu izstādē „Čemo-
dānu parāde”! Nav svarīgi, kāda lieluma, krāsas 
vai materiāla tas būtu – papes, ādas vai koka... tas 

nekas, ja arī pabojāti! Lai čemodāni sanāk kopā un 
parādās jaunajos „parādes tērpos”!

Ja nolemsiet, ka Jums ir iespēja un vēlēšanās sa-
darboties, lūdzam par to mūs informēt pa tālruni 
7205295, 29282866 vai e-pastu bildes@bildes.lv vai 
arī nākt ciemos uz „BILŽU BIROJU” (Meistaru 
10/12 – 411.kab., Rīga) ar visu čemodānu! Trīs in-
teresantāko čemodānu dāvinātājiem esam sagata-
vojuši specbalvas – jaunus, modernus čemodānus, 
pārējiem aktīvistiem – arī balviņas!

Būtu jauki, ja par savu lēmumu mums paziņo-
tu pēc iespējas ātrāk, jo jau 6.augustā mūziķi un 
mākslinieki ceļos uz vasaras nometni, kur tieši Jūsu 
čemodāniņš varētu būt viens no pirmajiem, kas ie-
gūst „jaunu elpu”.

Izstādes veidošana turpināsies līdz novembra bei-
gām, bet – jau Rīgā! Darba procesā plānots iesaistīt 
daudzus no festivāla koncertu dalībniekiem, arī žurnā-
listus, māksliniekus un citus radošo profesiju pārstāv-
jus, kuri gadu gaitā ir saistīti ar festivāla „BILDES” 
norisēm! Cerams, ka ilggadējiem izstādes dalībnie-
kiem pievienosies arī jauni mākslinieki!

Dalību „Čemodānu parādes” veidošanai jau ap-
stiprinājuši: mūziķi Jānis Brunovskis, Sandra Bula- 
Ziemele, Zane Dombrovska, Roberts Gobziņš, Igo, 
Ilze Kalve, Uldis Kākulis, Mirta un Jevgēnijs Krupe-
ņini, Gvido Linga, Aldans Milzarājs, Bruno Prieku-
lis, Valts Pūce, Dina Skreitule, Uldis Timoško, Āris   
Ziemelis, mākslinieki Ināra Garklāva, Marta Krasta, 
Sigits Kreivaitis, Ināra Liepa, Ivars un Inese Mailīši, 
Zanda Milzarāja, Guntars Ošenieks, Elita Patmalnie-
ce, Maija Rezenberga, Jānis Straupe, Vija un Kaspars 
Zariņi, aktieris Varis Vētra, fotogrāfi Valts Kleins, Jā-
nis Deinats, Ansis Starks u.c.

Paredzēts, ka vasaras nometnē tapušos darbus varēs 
apskatīt lidostā „Rīga” no 12.augusta, bet izstādi „Če-
modānu parāde” kopumā – Rīgas Kongresu namā no 
6. līdz 8.decembrim festivāla „BILDES 2007” laikā! 
Domājam, ka arī šī izstāde, kā citas iepriekšējās, kļūs 
ceļojoša!

Informācija un biļetes uz „BILŽU” koncertiem – 
„Biļešu Paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. 

Cerot uz sadarbību un atsaucību,
ar cieņu - 

Tija Auziņa,
festivāla “BILDES” direktore

mob.tālr. 29282866, e-pasts: bildes@bildes.lv 

„BILŽU BIROJS” 2007.gada 25.jūlijā

AKCIJA „ČEMODĀNI NĀK!”
Veidosim festivāla „BILDES 2007” izstādi kopā!



11

18. un 19. jūlijā Priekuļos uz Latvijas Bibliotekāru bied-
rības Vidzemes nodaļas 10.saietu-konferenci „Bibliotēka 
indivīdam un sabiedrībai” pulcējās 150 bibliotekāri. Pa-
sākuma organizatore un dvēsele, nodaļas vadītāja Gunta 
Romanovska sakarā ar 30 darba gadiem tika apbalvota ar 
Kultūras ministrijas goda rakstu. 

Konferencē piedalījās un viesiem par Priekuļu pagastu 
un Cēsu rajonu pastāstīja A. Neimanis, F.Puņenko, I.Kal-
niņa, N.Krama, M.Niklāss u.c. Biznesa konsultants un pro-
jektu vadītājs J.Bērziņš ar savu atraktīvo uzstāšanos dau-
dzus klātesošos noteikti iedvesmoja rakstīt un īstenot dzīvē 
jaunus projektus. Filoloģijas doktors un folkloras pētnieks 
G.Pakalns visus aizrāva ar interesanto lekciju par stāstīt-
prasmi un mūsdienu folkloru, kā arī vadīja praktisku nodar-
bību „Spoku un bibliotekāru stāsti”. Izrādās, ka stāstīšana 
ir tikpat aizraujoša izklaide kā dejošana, dziedāšana vai TV 
skatīšanās un to var izkopt trenējoties – runājot un stāstot. 
Ļoti noderīgi tas varētu būt tieši jaunākajai paaudzei, kurai 
bieži ir ierobežots vārdu krājums. 

I.Ziņģīte un D.Rubene atgādināja, ka veselā miesā mājo 
vesels gars un pamācīja, kā pašiem sev palīdzēt, uzlabojot 
un saglabājott labu veselību, pašsajūtu. Netrūka arī kultū-
ras un izklaides pasākumu. Sirdi un dvēseli konferences 
dalībniekiem veldzēja V.Atāla un E.Kviļa koncerts. Eks-
kursijas pa Priekuļu pagastu un Cēsu pili iepazīstināja vi-
sus ar novada vēsturi un skaistākajām vietām, un Priekuļu 
bibliotēku. Taču galvenais akcents, protams, bija likts uz 
profesionālo informāciju. 

LBB priekšsēdētāja un LNB Bibliotēku attīstības institū-
ta direktore Anna Mauliņa pastāstīja par bibliotekārā darba 
aktualitātēm un to, kāpēc ir vajadzīga jaunā Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas ēka, kādus labumus no tās gūs lasītāji. 
Viņa uzsvēra, ka grāmatas u.c. iespieddarbi nezudīs, ka tie 
būs vajadzīgi, neraugoties uz elektroniskās informācijas 
plūsmas palielināšanos un papīra patēriņa samazināša-
nos. A.Mauliņa atgādināja, ka katras bibliotēkas galvenais 
trumpis ir tās krājuma saturs un kvalitāte, nevis lielums un 
ka katras bibliotēkas fondā ir jābūt tam, ko pieprasa lasītāji, 
un arī valstiski nozīmīgiem iespieddarbiem. 

LNB direktors Andris Vilks pievērsās Latvijas vēsturiskā 
mantojuma digitalizācijai un tās problēmām. Lekcija deva 
interesantas atziņas un ierosmes tālākajā darbā ar novad-
pētniecības materiāliem, lai tie būtu pieejami iespējami 
vairāk cilvēkiem un nepazustu.

SIA „TietoEnator Alise” mārketinga vadītāja Baiba 
Mūze pastāstīja par jaunumiem IT Alise programmatūrā 
un izmantošanā, uzburot skaistu vīziju par visas Vidzemes 
virtuālo bibliotēku un kopkatalogu. Lai to realizētu, mums 
visiem, arī skolu bibliotekāriem, priekšā ir garš ceļš – mā-
cības un pacietīgs darbs. Drīzumā tiks izveidots Latvijas 
bibliotēku portāls, kas varētu atvieglot bibliotekārā darba 
koordinēšanu un informācijas apmaiņu.

Konference deva jaunas idejas tālākajam darbam, rosi-
nāja nebaidīties ne no kā jauna, atgādināja, ka arī ikdienā  
jāprot priecāties par dzīvi un jāuztur dzirkstele sevī, lai va-
rētu saredzēt cilvēcisko katrā pretimnācējā un justies labi. 
Lai tas izdodas arī jums!

Baiba Logina, pagasta bibliotēkas vadītāja
 
Uzzināju
ne tikai to, ka Priekuļu pagastā 3152 nodarbinātie; 13% 

ar augstāko izglītību, 16% ar vidējo speciālo izglītību. Tieši 
Priekuļu pagastā atrodas skaisti dabas objekti – Gaujas sen-
leja, Ērgļu, Paeglīšu, Raibās un Ramātu klintis, Kazu gra-
va, Niniera ezers, kājnieku tilts pār Gauju pie Rāmniekiem 
un „Griezēs” – Jāņa Brikmaņa puķu un eksotisko putnu ko-
lekcijas.Viesus uzņem „Kunčos”, ”Spāriņu kalnā” un citur, 
bet mums (gandrīz 160 bibliotekāriem) bija iespēja baudīt 
viesnīcas „Tigra” apartamentus ar kafejnīcu un pirti. 

Priekuļu pagastā ir trīs sporta zāles, mototrase, aeroklubs, 
biatlona šautuve un distanču slēpošanas trase. Un muižas? 
Arī saskaitīju trīs – Jaunraunas muiža, Annas pusmuiža, 
Veismaņmuiža. Joprojām darbojas Valsts Priekuļu laukau-
gu selekcijas institūts… Tā varētu turpināt. Vēl tikai pie-
minēšu, ka brīnišķīga pagasta bibliotēka (ar plašām telpām, 
modernu aprīkojumu), kurā ar prieku un gandarījumu strā-
dā Liene Zuimača.  

Kāpēc notiek saieti?
Katrs zinās, būs izjutis, ka pieredzes apmaiņa, tikšanās 

ar bijušajiem vai esošajiem kolēģiem dod spēku ikdienā. 
Reizē atpūta. Tā arī mums. 

Izklaide
Pārdomāta arī atpūtas daļa. Tikšanās ar dzejnieku, mūzi-

ķi, gleznotāju Valdi Atālu un mūziķi Einaru Kvili vedinā-
ja uz pārdomām par dzīvi. Intīmais Valda Atāla sniegums 
neatstāja mūs vienaldzīgus. Pogu tehnikā veidotā gleznu 
izstāde papildināja dziedāto. Bibliotekāru savākto pogu dā-
vinājums kā paldies ar vēlējumu, lai rodas jauni darbi pogu 
tehnikā.

Un pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon 
Pletenberga un viduslaiku dzīres pils dārzā notika pa īstam. 
Ja vien neatpazītu vaigā pašu Pletenberga kungu – Dau-
mantu Vasmani. Turpat pilī īsts rotkalis. Pats Daumants 
Kalniņš. Un turpat pagalmā Latviešu folkloras krātuves va-
došais pētnieks Guntis Pakalns mudina visus uz spoku un 
bibliotekāru stāstu stāstīšanu.

Un rīta agrumā Inese Ziņģīte no Nītaures pagasta vada 
rīta rosmi ar dvieli.

„Dzīvot ir jāmāk tā, lai to gribētos vēl,” tā teikts Cēsu 
rajona padomes pieaugušo izglītības centra vadītājas Dai-
gas Rubenes noslēguma lekcijā. Šķīrāmies, lai tiktos atkal 
nākamgad. Limbažos.

V. Johansone

Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 10. saiets- konference 

„Bibliotēka indivīdam un sabiedrībai”
18. un 19. jūlijā notika Priekuļos
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28. jūlijā jau 14. reizi notika Piebalgas novada svētki.  Šoreiz – Vecpiebalgā.
Svētku organizatori bija parūpējušies par to, lai ikviens no dalībniekiem un vie-

siem gūtu gandarījumu. Kultūras programma – patiešām interesanta un daudzvei-
dīga.

Izstādes –
• Starptautiskā vērpjamo ratiņu izstāde – simpozijs ”Ripo, ratiņ, vecais draugs!”
• Garais galds – pagastu saimnieču gatavoto  cienastu  izstāde – pārdošana
• Piebalgas novada tautas tērpu izstāde
• Lietišķās mākslas darinājumu izstāde
• Bērnu vizuālās mākslas izstāde
• Novada draudžu darbības prezentācija 

– izstāde
• Novada kultūras iestāžu prezentācija – iz-

stāde
Pēc dalībnieku gājiena un svētku atklāšanas 

visu Piebalgas novada 9 pagastu amatiermāk-
slas kolektīvi piedalījās teatrālā uzvedumā 
”Manas saknes manā zemē”.

Lielu paldies saku visiem, kas pārstāvēja 
mūsu pagastu šajos svētkos – Laimim Šāvējam, Dzidrai Kuzmanei, Ilzei un      
Initai Koļesņikovām, Aijai Petrovskai un „Žagariņu māmiņām”, šoferītim 
Ilvaram Ābelniekam un mūsu atbalsta grupai – pensionāru klubiņa „Har-
monija” kundzēm!

Organizatoru vārdā – Liesma Ozola

Piebalgas novada kultūras svētki

Spēkavīru čempionāta 2. posms
Jaunpiebalgā 21. jūlijā saule lutināja visus – gan sportotgri-

bētājus, gan līdzjutējus. Sacentās Cēsu rajona spēkavīri. Svara 
kategorijā līdz 90 kg godalgotās vietas ieguva: Alvis Rogozins, 
Kaspars Kneksis un Kaspars Lapsa, bet svara kategorijā virs 
90 kg – Pēteris Zazītis, Ritvars Noviks un Agris Ozols.

Līdzjutēju uzmundrinājumus visvairāk saņēma jaunpiebal-
dzēni – Alvis Rogozins, Juris Misiņš, pa pusei jaunpiebaldzēns 
- Kaspars Kneksis. Juris Misiņš atzinās: „Pirmo reizi piedalos 
šādās sacensībās. Nolēmu, - jāpamēģina.” Juris īpašus uzmun-
drinājumus saņēma no Intara un Jāņa Vaščenkoviem, kuri malā 
nepārtraukti sauca: „Juri, Juri, sarauj, sarauj!” Arī Alvim pirms 
starta bija prieks dzirdēt uzmundrinājumus no savējiem, vis-
vairāk jau no mammas Gundegas. Un Kasparam – gan tēvs Il-
gonis, gan vectētiņš… Līdzi just var arī ar skatienu. Klusējot. 

Prieks, ka mūsējiem Jaunpiebalgā veicās! 

Pagasta komandas sacenšas
Sacentās divas komandas – pagasta padomes un koman-

da „Paupi”. Stafetē, tūrisma šķēršļu joslas pārvarēšanā, ro-
keru stafetē, pludmales volejbolā un noslēguma stafetē labākā 
bija „Paupu” komanda, bet Morzas ābeci labāk saburtoja pa-
gasta komanda.

Pārējiem bija dota iespēja izmēģināt spēkus šautriņu mešanā, 
svara bumbas celšanā, vasaras biatlonā. Šautriņu mešanā labā-
kie bija – Nauris Zirnis, Agnese Vietniece, Māris Leimanis, bet 
svara bumbu vislabāk cēla – Nauris Zirnis, Olga Ahmetova, 
Alvis Rogozins. 

Sporto un atpūšas
Biatlonā labākie – Daumants Lūsa, Mārtiņš Smilgins, Hen-

rijs Eglītis. 
Skolotājs Vitālijs Skrebelis saka paldies tiesnešiem. Šoreiz 

palīdzēja: Maija Apsīte, Liene Lorence, Aldis Lorencis, Andris 
Lorencis, Dāvis Lūsa, Liesma Ozola, Juris Rozentāls, Daiga 
Rubene, Aigars Rubenis, Inita Saliņa, Laimis Šāvējs, Ligita 
Vietniece, Ineta Elksne.

Pierakstīja un līdzi sekoja V. Johansone
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Sacenšas biatlonisti
Vasaras čempionātā biatlonā, kas notika Priekuļos 14. jūlijā, 

startēja arī jaunpiebaldzēni. Daumants Lūsa, Mārtiņš Smilgins 
un Viesturs Eglītis ar prieku centās izmēģināt spēkus Latvijas 
sportistu vidū. Daumantam Lūsam – 7. vieta. Tas ir labs rezul-
tāts, startējot kopā ar tiem jauniešiem, kuri šajā sporta veidā 
trenējušies diendienā.  Esam pateicīgi Vilim Līviņam, bijuša-
jam biatlonistam un slēpotājam, kas mūs atbalstīja finansiāli! 

20. jūlijā Madonā mums bija ļoti labi rezultāti. 1. vietā – 
Mārtiņš Smilgins, 2. vietā – Daumants Lūsa, 3. vietā – Henrijs 
Eglītis. Viesturam Eglītim savā vecuma grupā – 1. vieta.

Treniņnometnēs
Esam Alūksnē treniņnometnē  jūnijā  – 2 nedēļas,   jūlijā – 2 

nedēļas un augustā – 2 nedēļas. 
Te darbojās vairāki zēni. Jau pieminētie un arī Atis un Sandis 

Grīnbergi.
No vēstures
Sporta biedrībā „Dinamo” darbojās Elmārs Gaters (jaun-

piebaldzēna Māra Gatera mātes brālis). No 1977.  līdz 1982. 
gadam bijis skolotāja Vitālija Skrebeļa treneris. Savukārt Alek-
sandrs Meirāns, kas arī bija Gatera audzēknis, noorganizēja 
E.Gatera piemiņai slēpotāju klubu, un nu jau vairākus gadus 
slēpošanas un biatlona trasē Alūksnē notiek gatavošanās jau-
niem startiem. 

Vitālijs Skrebelis, sporta skolotājs 

18.augustā – 
plkst.10.00 – 17.00 reģionālā izstāde-
gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” 
plkst.18.00 – grandiozs dienas noslēgums, 
balvas „Piebalgas prece 2007” pasniegšana, 
lustes visas nakts garumā ar dziesmām un 
dejām – veciem un jauniem, pašiem un 
ciemiņiem Jaunpiebalgas brīvdabas estrādē

1. septembrī – 
pasākums jauniešiem – diskotēka

2. septembrī – 
Svecīšu vakars Jaunpiebalgas kapos

15. septembrī – 
velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”,

                          diskotēka

28. septembrī –
diskotēka jauniešiem

Informācija par mākslas festivāla 
„Cēsis 2007” pasākumiem 

No 28. jūlija līdz 18. augustam pirmo reizi 
Cēsīs notiks mākslas festivāls „Cēsis 2007”. Tā 
laikā tiks piedāvāti vairāk nekā 20 augstvērtīgi 
profesionālās mākslas notikumi dažādās jomās 
– laikmetīgajā vizuālajā mākslā, akadēmiskajā 
mūzikā, kino, kā arī teātrī un operā. Mākslas 

festivāla “Cēsis 2007” patronese ir 
LR kultūras ministre Helēna Demakova. 

Sekojiet reklāmai!

Vairākus gadus veidoju kolekciju saistībā ar Latviju. 
Interesē viss līdz 1950. gadam, kā arī PSRS un LPSRS 
simbolika. Jums noteikti mājās ir nevajadzīgas lietas, 
no kā vēlaties atbrīvoties, bet man tās, iespējams, pat 
varētu noderēt un lieliski papildinātu manu bagātīgo 
kolekciju. Būšu pateicīgs par pastmarkām, atklātnēm, 
aploksnēm, kartēm, medaļām, krūšu zīmēm, apbalvoju-
miem, monētām, banknotēm, vērtspapīriem, dokumen-
tiem, grāmatām, žurnāliem, vēstulēm, etiķetēm, foto-
grāfijām, pulksteņiem, rotaslietām, porcelāna figūrām 
un visu citu saistībā ar Latviju. Iespējama simboliska 
samaksa. Par īpaši retiem eksemplāriem esmu gatavs 
maksāt iespēju robežās. 

T.: 22146963   
 epasts:   kolekcionars@gmail.com

Sniegs – ziemā, 
treniņš – vasarā

PASĀKUMI 
JAUNPIEBALGĀ

Mūzikas – mākslas ziņas
29. jūlijā mākslas festivālā „Cēsis 2007” Vidzemes 

jauno talantu koncertā Cēsu izstāžu namā piedalījās arī 
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

Zane Alksnīte – klavieres
Sandra Briede – flauta
Matīss Elksnis – fagots
Viņi muzicēja kopā ar Vidzemes kamerorķestri diri-

ģenta Andra Veismaņa vadībā.

*****
Mūzikas skola savus audzēkņus un vecākus uz 
jaunā mācību gada sākuma pasākumu aicina 

31. augustā plkst. 17.00 skolas pagalmā.

*****
Mākslas skola savus audzēkņus un vecākus uz 

pirmo tikšanos aicina 
7. septembrī plkst. 18.00 sākumskolā un 
8. septembrī plkst. 11.00 mākslas skolā.

*****
Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus gan 

mūzikas, gan mākslas programmās. 
Pieteikumus pieņem līdz 8. septembrim.
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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”.

Tev katram gadam sava krāsa,
Un katrā tīrumā savs grauds,–  
Tev prieks par rozi savā dārzā,
Tev darbu nebeidzamais strauts.

Birztalas krāsas un putnu balsis nemirstību izstaros, 
Kad mēs ieiesim dārzā, 
tu un es; 
Zvaigznes no debesīm nāks mūs uzlūkot, 
Mēs kā mēness tām pretī zaigosim, 
tu un es; 
Tu un es, ne atsevišķi vairs, aizgrābtībā vienā būtībā

 mēs…
(M.D.Rumi)

Laulību noslēdza 
ĀRIJA VECMANE un

IKARS SAMARDŽIJEVS
Apsveicam jauno ģimeni!

Jaunpiebalgā Gaujas ielā 36 darbu sācis 
veikals “Lietoti apģērbi”. 

Darba laiks P,O,T,C,P no 9:00 līdz 17:00 
S. no 9:0 līdz 13:00,

 Sv. – brīva

Reklāma  Reklāma  Reklāma
SIA „SALA VVV” Metalmaster 

JUMTU UN SIENU SEGUMI
ŪDENS NOTEKSISTĒMAS
CELTNIECĪBAS PLĒVES

Beātes iela 5,Valmiera LV-4201
Mob. tālr. 27191173; 27191174

 
Vetārste Anna Mackeviča Jaunpiebalgā būs 11., 12. 

un 25., 26.augustā un 8., 9. un 22., 23. septembrī.
Tālr. 29409709

Vien tuviniekiem paliek viss, ko grūti pasacīt,
ko nevar izrunāt…

Aizsaules ceļu gājuši

Margita Ābelniece 73 gadu vecumā,
Gunārs Grāvelsiņš 69 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Sludinājumi

Pārdod garāžu Jaunpiebalgā, 
Rūpniecības ielā pie jaunajām mājām.

tel: 29473807 

60
Jānis Auziņš 17.09.1947. Purviņi
Imants Lapiņš 01.09.1947. Saulieši
Līga Lazdiņa 16.09.1947. Gaujas iela 38-2
Pēteris Micāns  13.09.1947. Meža Noras

65
Anna Bukša 14.09.1942. Tīrumroci
Ausma Ceple 23.09.1942. Gaujas iela 27A-12
Ilga Putniņa 22.09.1942. Brāļu Kaudzīšu 

iela 3-6
80

Haralds Kļavs 09.09.1927. Gaujas iela 33-3
85

Aina Zīlīte 28.09.1922. Vecpūķi
90

Vilis Strupausis  22.09.1917. Emīla Dārziņa
iela 14A

92
Anna Krēsliņa   18.09.1915. Raiņa iela 1

Apsveicam septembra jubilārus!


