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   Nr. 6 (127) 2008. gada jūnijs Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

Tava saule vēl ir rītos,
Tava laime – pumpuros...
  

Dzimusi Lauma Bukša.
Apsveicam vecākus!

Pa dzīves līču loču takām,
Kur vajadzēs gan skumt, gan smiet,
Lai jūsu ceļi vienmēr blakām 
Kā labiem draugiem kopā iet.

Laulības noslēdza
Zane Misiņa un

Normunds Leitis
Apsveicam jauno ģimeni!

1.jūlijs – Francijas ES Prezidentūra, 1.jūlijs – 31.decembris
4.jūlijs – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena, 
   – ASV Neatkarības diena
5.jūlijs – XXIV Latviešu Dziesmu svētki ( XIV Deju svētki )  

     “Latvija – Saules zeme”, 5. – 12. jūlijs
6.jūlijs – plkst.11.00 – Dziesmu svētku gājiens
10.jūlijs – plkst.22.00 – Deju svētku lieluzvedums
12.jūlijs – Jūras svētku diena, Folkloras diena, plkst. 21.00   

     – Dziesmu svētku noslēguma koncerts
13.jūlijs – Melnkalnes valsts svētki 
14.jūlijs – Francijas valsts svētki
21.jūlijs – Beļģijas valsts svētki
25.jūlijs – Jēkaba jeb Saimnieka diena
26.jūlijs – Annas jeb Saimnieces diena

augustā
1.augusts – Šveices valsts svētki, 
       – Eiropas U-20 jauniešu čempionāts basketbolā Ventspilī, 1.-10.augusts
8.augusts – 29.vasaras Olimpiskās spēles Pekinā, Ķīnā, 8.-24.augusts
10.augusts – Labrenča diena
11.augusts – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
15.augusts – Lielās Māras diena, Debesbraukšanas dienas svinības Aglonā
20.augusts – Ungārijas valsts svētki
21.augusts – Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” 

pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena
23.augusts – Tautas manifestācijas “Baltijas ceļa” deviņpadsmitā gadadiena
24.augusts – Ukrainas neatkarības diena, Bērtuļa diena
27.augusts – Moldovas valsts svētki
29.augusts – Slovākijas valsts svētki  

Dienas jūlijā, kad ķeras ļoti labi 
– 1.,2.,3.,4., 5., 6.,18., 19., 29., 30., 31. 

Dienas jūlijā, kad ķeras labi – 7., 8., 9., 10.
Dienas augustā, kad ķeras ļoti labi 

– 1., 2., 3., 4., 17., 18., 27., 28., 29., 30., 31.
Dienas augustā, kad ķeras labi – 5., 

6., 7., 8., 16., 24., 25., 26.

Vēzis 
22.jūnijs – 22.jūlijs

Lauva 
23.jūlijs – 23.augusts

Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
  (Latv.t.dz.)

Ja Jāņu tradīcijas nezudīs arī pēc simt, divsimt, 
pat tūkstoš gadiem, tad varēsim sacīt, ka latviskums 
plaukst. Jāņi ir iespēja ne tikai domāt par tradīcijām, 
bet arī tās izkopt.

Pagasta pašvaldība novēl visiem jaunpiebaldzēniem 
priecīgus Līgo svētkus un lustīgus Jāņus! 

Svētku, atceres un atzīmējamās dienas un 
Eiropas kalendārs

 jūlijā 

* Ziņas no pagasta padomes
* 14. jūnijs – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
* Izlaidumu laiks
* No Jāņiem līdz Jāņiem
* Dzīvosim veselīgi
* Ziedosim ērģeļu remontam

Makšķerniekiem
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REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē
Mīts par papardes brīnumaino 

uzziedēšanu Jāņu naktī no seniem 
laikiem līdz pat mūsdienām pamazām 
iemantojis citu jēgu. Folkloristi, kas 
ilgus gadus pētījuši senču tradīcijas un 
rituālus, atklājuši, ka tolaik tam nav 
bijusi nekāda sakara ar pārīša nodoša-
nos mīlas priekiem zaļumos.

Cilvēkam Jāņu naktī papardes ziedu 
bijis jādodas meklēt vienam – jānoslē-
dzas no apkārtējās pasaules, jāiet uz 
mežu, jāvelk aplis ap papardi un sevi 
un tik ilgi tajā jāveras, kamēr patiesi 
ierauga brīnumaino ziedu. Tā ir medi-
tācija, iedvesmošanās, ieklausīšanās 
dabas skaņās un trokšņos, atslēgšanās 
no visa liekā un pasaulīgā. Protams, 
diezin vai patiesi kāds ziedu papardēs 
ieraudzīja, ja nu vienīgi spēcīgāka par 
īstenību bija paša izdoma.

Lai arī mūsu dienās visai stilizēti iz-
prot papardes zieda būtību, Jāņu nakts 
ir un paliek kulta nakts, jo pat senču 
rituālos samanāma erotika. Piemēram, 
kailiem mazgāties rasā, brist rudzu 
laukā, saimniekam un saimniecei bez 
nevienas drānas gabaliņa apskriet kat-
ram savus laukus. Arī zīlēja visbiežāk 
tādēļ, lai izraudzītos vēlamo partneri 
turpmākajai dzīvei. Agrā rītā meitas ar 
asu nazi līdz ar sakni nošķina papardi 
un griezuma vietā raudzījās, kurš burts 
parādīsies, jo ar to tad bija jāsākas 
izredzētā vārdam. Vai arī no deviņām 
zālītēm pītu vainadziņu meta ozolā. 
Pēc cik reizēm tas zaros ieķērās, pēc 
tik gadiem kāzas bija gaidāmas.( Ceru, 
ka mani vienpadsmitie to jau ir ņēmu-
ši vērā un varēs dalīties pieredzē...)

Kas tad ir šis nezināmais un ilgotais 
sapņu zieds, tīrs, rasas pilienu pilns, 
smaržīgs un skaidrs un vīst tad, kad 
vīst cilvēka mūžs, tad, kad vecumdie-
nu skaits rūk, tad, kad tās cita aiz citas 
aizslīd kā ābeles sārtās ziedlapiņas, kā 
izlasītās grāmatas lapas. Mīlestība... 
Tā arī uzplaukst, smaržo un novīst... 

Pēteris Jurciņš teicis: 
“Mīlestība – 
ko nevar piesaistīt ar smagām ķēdēm,
ko nevar izbēdāt ar savām bēdām?
Vārds – Mīlestība – reti valkājams un svēts.
Tai ugunij ir jānes rožu malka,
Tā važiņa tik ļoti smalka,
kas dvēseles spēj kopā noturēt.” 

Saulainu, ražīgu, mīļuma pilnu 
vasaru!

  Zane Althabere 

2008. gada 19. maija pagasta pa-
domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagas-

ta Saistošo noteikumu Nr. 8 projektu 
“Grozījumi 2008.gada 11. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr.2 “Jaunpiebalgas 
pagasta padomes pamatbudžetu un spe-
ciālo budžetu 2008. gadam””. (ar Saisto-
šiem noteikumiem var iepazīties pagasta 
padomē katru darbdienu no plkst. 9.00 
– 17.00).

2. Izbeigt Administratīvo lietu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu par 
nekustamā īpašuma “Lejas Nedēļas” 
ēkām un zemi, sakarā ar nodokļa parāda 
neesamību.

3. Izbeigt Administratīvo lietu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu par 
nekustamā īpašuma “Tenslavas” zemi, 
sakarā ar nodokļa parāda neesamību.

4. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Kalna Nedē-
ļas” sadalīšanai.

5. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma “Birzmalas” 
atsevišķa zemes gabala sadalīšanai.

6. Atļaut nekustamā īpašumā “Maz-
dzirkstiņi” izstrādāt projekta dokumen-
tāciju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, 
pagraba un garāžas būvniecībai saskaņā 
ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plā-
nojumu un 2002.gada 23.oktobrī apstip-
rinātiem “Apbūves noteikumiem”.

7. Atļaut nekustamā īpašumā “Jaun-
kalni” izstrādāt projekta dokumentāciju 
dzīvojamās mājas rekonstrukcijai saska-
ņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu un  2002.gada 23.oktobrī ap-
stiprinātiem “Apbūves noteikumiem”.

8. Atļaut nekustamā īpašumā “Alks-
nājs”, kadastra Nr. 4256 006 0284, iz-
strādāt projekta dokumentāciju dzīvoja-
mās mājas, garāžas un saimniecības ēkas 
būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas 
pagasta teritorijas plānojumu un 2002.
gada 23.oktobrī apstiprinātiem “Apbū-
ves noteikumiem”.

9. Atļaut nekustamā īpašumā “Kadiķi” 
izstrādāt projekta dokumentāciju dīķa 
būvniecībai saskaņā ar Jaunpiebalgas 
pagasta teritorijas plānojuma 2002.gada 
23.oktobrī apstiprinātiem “Apbūves no-
teikumiem”.

Šogad aprit 67.gadskārta kopš pirmās lielās deportācijas 1941.gada 14.jūnijā. Ar-
hīvu izpēte liecina, ka šajā dienā no Latvijas izvesti 15424 iedzīvotāji, pēc žurnāla 
“Latvijas Arhīvi” datiem. 

90. gadu vidū žurnālā “Latvijas Arhīvi” publicēti 1941. un 1949. gadā deportēto 
iedzīvotāju saraksti (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vieta, no kuras izsūtīts, izsūtī-
šanas laiks, sākotnējā nometinājuma vieta, laiks, kad izsūtītais miris vai atbrīvots no 
izsūtījuma, izsūtītā lietas numurs), taču tur ir arī nepilnības un neprecizitātes. Vēstur-
nieki turpina pētīt arhīvus, un ziņas par izvestajiem tiek precizētas un papildinātas. 
2001. gadā klajā nāca apjomīga grāmata “Aizvestie”, kurā ir izsmeļošs pētījums un 
dokumentu krājums par 1941. gada 14.jūnija deportāciju. 

        Z.A.

14. jūnijs – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
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teikt to pašu. Gudra ārste, 
tikai iespējas tagad plašā-
kas. Saņem norīkojumu un 
brauc pie konkrētiem spe-
ciālistiem. Nav vairs vie-
nam dakterim visas vainas 
jāārstē. Izglītoties turpina 
arī vistuvākā ārstes palī-
dze Ilva Grauze. Vairāk 
ar papīriem strādā Liesma 
Ozola. Šāds ievads ienāca 
prātā, kad ciemojos telpu 
atklāšanas brīdī.  

Jauno telpu iesvētīšana gan bijusi dažas dienas atpakaļ, kad 
ieradās pirmā kliente no Gatartas. Viņa noteikti bija izbrīnīta 
par pārmaiņām, un ikviens, kas šajās dienās apmeklējis dok-
torātu, būs priecīgi pārsteigts. Tas viss sakārtots pacientu labā. 
Nebūs jākāpj pa trepēm. Arī meitenēm ērtāka strādāšana. No 
sarunām uzzinu, ka par visu rūpējusies Brantu ģimene. Ilmārs 
piebilst, ka sākumā bijusi firma, bet paveiktais darbs nebija īsti 
pa prātam. Tad tā arī sadomāja, ka jādara pašiem.

Un svētku reizē apsveikumi un ziedi no ātrajiem, no pagasta 
pašvaldības, no kolēģiem ambulancē, no Piebalgas pamatsko-
las… Aldonis ar kundzi nav varējuši vien šo atklāšanas reizi 
sagaidīt. Tad nu arī bučas meitenēm un dziesmas no Aldoņa, 
bet ziedi no kundzes. Un es centos kaut ko no visa noklausīties, 
atcerēties. Paldies par iespēju būt šajos svētkos!

V.Johansones teksts un foto

Nu jau pagājis krietns laiciņš, kad valstī izziņoja, ka pacien-
tiem jāpiereģistrējas pie ģimenes ārstiem. Katrs varēja izvēlē-
ties savu ārstu pēc sirds patikas. Jaunpiebalgas doktorātā darbu 
uzsāka ārste Ingrīda Brante. Apkalpo ne tikai Jaunpiebalgas 
iedzīvotājus, bet arī tuvākās apkārtnes. Ja rodas neatliekama 

vajadzība, pacienti zina, kā jāizsauc daktere vai ātrā palīdzība. 
Gan ātrajos, gan dakteri Jaunpiebalgā jau no seniem laikiem 
bijuši gudri un saprotoši. Par Liepiņu Jāni iepriekšējā gadsimtā 
jaunpiebaldzēnu atmiņas vēsta, ka pats braucis bērnus pieņemt 
pat uz mājām. Tieši vietējais acu ārsts Kārlis Lībietis Emīla 
Dārziņa acīm toreiz noteicis īsto vainu. Par Ingrīdu Branti var 

Doktorātam jaunas telpas
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Vasaras saulgriežu laikā augos, dzīvniekos un cilvēkos ir vis-
spēcīgākie vitālie, dzīvību rosinošie spēki. Izsenis saulgriežu 
svētkos ir pīti vainagi. Tie laikam ir vienīgie, kas nav izskausti 
no Jāņu rituālajām tradīcijām pēdējo gadsimtu laikā. 

Ja pārzināsi vainaga iedarbības spēku, to papildinās arī domu 
spēks, kas jāņubērniem ļaus justies daudz labāk.

Ozolu vainagā ir spēka un ilga mūža kods, un tas nodrošina 
enerģētisko aizsardzību.

Bērzs veicina attīrīšanos un tādēļ ir izvietojams visās tel-
pās. 

Margrietiņas veicina mīlestību un kaislību.
Sausserdis jeb saldā mīla gādā par garīgo spēku un aizsardzību.
Asinszāle rūpējas par veselību un spēku.
Zemeņu ziedi nes veiksmi.
Āboliņš spēcina garīgos spēkus, uzticību un aizsardzību.

Vasaras saulgrieži un mēs
Piparmētra veicina atbrīvošanos no ļauniem spēkiem un 

sargā no tiem. 
Biškrēsliņš gādā par ilgu mūžu. 
Tradīcija lasīt trejdeviņu ziedu pušķīti, tas ir, 27 dažādus au-

gus un katram noplūktajam augam ar domām uzlikt būtisku 
nākamā gada vajadzību ir tāpēc, ka cilvēks gribētu to redzēt 
piepildāmies līdz nākamajiem vasaras saulgriežiem. Lasot trej-
deviņu ziedu pušķīti, jādomā par savu veselību, dzīvesveidu, 
attiecībām ar draugiem un nedraugiem, radiem, kaimiņiem, 
pagastu, valsti un pasauli. Jo priecīgāk un sirsnīgāk domāsi, 
jo patīkamāks būs nākamais laika posms. Bet, ja gribi justies 
slikti, šajās stiprajās dienās čīksti, gaudies, pukojies un baries, 
bojā cietiem omu! 

Tuvojas Jāņu laiks – mūsu katra paša laiks. 
Materiālu sagatavoja Z.Althabere

Nu dīvaini senāk bijuši arī tie Jāņa bērni. Gan amatniecībā, 
gan laukkopībā bijušas interesantas darbošanās. Arī pārtika 
senāk bijusi ne vienmēr tā bioloģiskākā. Par to stāsta tautas 
dziesmas. Tikai dažas nocitēšu. Piemēram, trīsdesmit četri tūk-
stoši seši simti sešdesmit sestā:

„Es nezinu, kas man vainas,
Es nevaru locīties.
Es apēdu jēlas desas,
Vienu mazu gabaliņu.” 
Vai atkal trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit trešā 

pierakstīta par dīvainībām laukkopības darbos:
”Došu, došu meitiņām,
Ko vakari solījos:
Došu savu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.” 
Latvieši dziedātāji no senseniem laikiem. Meitas vairāk 

dziedājušas, puiši klausījušies. To nemaz nezinātu, ja neatras-
tu trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit septīto tautas 
dziesmu: 

„Dziedat, meitiņas,
Es jums maksāšu!
Es došu sīpolus
Ar visu kātu.”
Sapratāt, ka jokoju. Bet dažām satiktajām Līgām un Jāņiem, 

vienkārši tāpat sastopot veikalā vai uz ielas, vai caur draugiem.
lv, vai pa telefonu, uzdevu divus jautājumus. Tos gan - pa no-
pietnam.

1. Kas jauns no Jāņiem līdz Jāņiem Jums vai Jūsu ģimenē? 
2. Daudzi brauc uz eksotiskajām zemēm, priecājas, ir par 

tām sajūsmā. Par ko priecājaties Jūs?
Līga Ābelniece: 1.Prieks par diplomu, kas nu jau ir kabatā, 

bet neesmu apstājusies - šonedēļ jau turpinu mācības nākamajā 
līmenī.

2. Priecājos par sauli, par labu izdevušos dienu, par šiku zie-
diņu pļavā. Mana meita Anete saka: ”Tu, mamma, gan proti 
priecāties par vienkāršām lietām!”

Līga Ceple: 1. Dzīvē lielāka pieredze, mazbērns lielāks. Viss 
notiek, tikai laika paliek mazāk, steiga, daudz darba. Bet arī tas 
viss ir jauki. 

No Jāņiem līdz Jāņiem
2. Es priecājos par savu zemi Latviju. Ir skaisti citur, vajag 

apskatīt, kā citur dzīvo. Tomēr vislabāk jūtos mājās.
Līga Sece (ex Dombrovska): 1. Jauns no Jāņiem līdz Jāņiem? 

Man patīk nevis jauns, bet, ka no jauna nāk vasara, var lasīt 
puķes. Man patīk kaut kas tāds, kas it kā no jauna, bet tomēr 
nemainās. Jāņi man ir tāda klusa, mierīga un personīga diena. 
Iepazinos ar vīru tieši Jāņos.

2. Priecājos, ka blakus man ir tuvi, mīļi cilvēki. Dažreiz brī-
nos, bet laikam ar dievpalīgu tieku pāri raizēm, pat reizēm lie-
kas, neiespējamām lietām. Priecājos par dabu, par sauli, kas no 
rītiem lec, vakarā noriet…

Jānis Rozentāls: 1.Es mācos SPPA Datordizaineru 3. kur-
sā, kopā jāmācās 5 gadi. Strādāju uzņēmumā SIA “Grafos”. 
Ražojam darba drošības un informācijas uzlīmes. Šajā firmā 
es strādāju 6 mēnešus, strādāju ar drukas iekārtu un daru savu 
vismīļāko darbu - maketēju.

2. Priecājos par savu pašlaik sasniegto!
Jānis Šinka: 1.Jā, tūlīt varu pateikt, kas noticis pa šo gadu. 

Esam iestādījuši 15 ozoliņus, dažas kļavas, bērziņus, pūpolvī-
tolus, 12 paša diedzētas priedītes. Kad pajautāju – kā tas iz-
devās – pašu audzētas, saimnieks turpināja: ”Uz mūsu zemes 
izgāzās priede. Ievācu čiekurus, un nu jau iestādītas priedītes. 
Bija tik lielas izaugušas. Patīrījām no Gaujmalas krūmus, kori-
dorā ielikām flīzītes… Labi, ka jaunie cilvēki darbojas.”

2. Priecājos par Latviju, par Latvijas ainavu. Kopju pats savu 
zemīti un priecājos, ja kāds cits to dara. Man patīk, ka Arnis, 
atbraucot uz Piebalgu, ar riteni izbrauc, meklē interesantas 
vietas, vai vienkārši atpūšas šādā veidā. Man vairs tas nav pa 
spēkam, bet priecājos, ka to var citi.

Jānis Radziņš un Antra: 1.Mājā izdevās sataisīt dziļurbuma 
aku, uzlikām jaunu jumtu, teļu dzimst aizvien vairāk un vairāk 
(liekot saprast, ka ganāmpulks kuplojas), jāgatavojas diviem 
izlaidumiem – viena meita beidz 12. klasi, otra – augstskolu.

2. Ja viss labi padodas, ja laba veselība, tad arī pārējo prieku 
sev varam sagādāt.

Jānis Smilgins: 1.Pats galvenais jaunums, ka mums ir maz-
meitiņa Santiņa.

2. Lielākais prieks, ja tieku uz copi tālāk par Gauju. Gaujā 
sēžu, sēžu, bet nekas neķeras. Ja tieku uz Aivieksti, tad lielāku 
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prieku nevajag. Gaidu pensiju, tad varbūt tikšu biežāk. Tagad 
darbs pagastā un darbs mājā.

Jānis Putniņš un Maija: 1.Jānim lielākais prieks bija, kad jan-
vārī atlidoja meita, kura dzīvo ASV Kalifornijas štatā. Tagad gai-
da atkal, ielidos Rīgā 13.jūnijā kopā ar abiem dēliņiem. Jānis ar 
jaunāko - Julianu vēl nav ticies, tad nu būs lielie prieki visiem! 

2.Mums abiem lielākais prieks ir mūsu bērni un mazbērni. 
Kristīne - mazmeita šogad beidza LU un mazdēliņš Ivars at-
griezās no Īrijas dzīvot un strādāt dzimtenē.

Mēs esam BAGĀTI! Dzīvojam līdzi viņu priekiem un bē-
dām. Žēl tikai, ka fi nansiāli nevaram viņus pabalstīt, jo valdība 
mūsu mūža darbu ir novērtējusi tik zemu...Gribētos kaut kur 
paceļot, bet...Mēs neapskaužam tik daudzos miljonārus mūsu 
mazajā valstī, jo viņiem vairs nav par ko sapņot, viņiem ir viss, 
bet nav sapņu. Jānim hobijs ir zolīte un makšķerēšana, man 
- dārzs, laba mūzika, krustvārdu mīklas, daba. Pašlaik gan ar 
dārzu ir vairāk kreņķu nekā prieka, jo viss izdeg. Skumdina 
tas, ka cilvēks tik bezgala daudz dara pāri Mātei Dabai. Bet 
mēs abi esam optimisti, par slikto nedomājam. Jādomā labas 
domas, nedrīkst nolaisties, katra diena ir fantastiska! Visiem 
priecīgus Līgo un lustīgu Jāņu dienu!

 Jānis Āboliņš: 1.Šis gads ir zīmīgs ar manas meitas sko-
las maiņu un galvenais, ka viņa ir apmierināta ar izmaiņām. 
Manai ģimenei liekās būtiski, ka pats esmu pabeidzis studijas 
augstskolā.

2. Ikdienā vispatīkamākais ir iegūtas pozitīvas emocijas no 
saskarsmes ar cilvēkiem, labiem cilvēkiem. Piemēram, saruna 

vidusskolā ar 11- tajiem, satikts kāds ilgāku laiku neredzēts 
bijušais kolēģis. Arī savā darbā katru dienu ir kāds patīkams 
brīdis saskarsmē ar darbiniekiem.

Patīkami, ka pat tagad, kad neesmu ne pašvaldības vadītājs, 
ne deputāts, jūtu cieņu no līdzcilvēkiem.

Jānis Ontužāns: 1. No Jāņiem 2007. līdz šiem, ja tā pado-
mā, kārtējo reizi ir pamainījušies veicamie darba pienākumi 
SIA Stora Enso Mežs. Ir nākusi klāt papildus darba sfēra pie 
jau esošajiem darba pienākumiem. Pašreiz jau esmu uzņēmu-
mā atbildīgs par FSC sertifi kācijas jautājumiem, vidi un darba 
drošību. Nākas gan atkal  piezīmēt, ka laiks pagājis ātri, nesot 
sev līdzi dažādus saspringtus un atkal mierīgākus brīžus. Uz 
doto brīdi izskatās, ka laiks no šiem Jāņiem 2008. līdz nākoša-
jiem būs saistīts ar daudz lielākām pārmaiņām manā dzīvē kā 
līdz šim...Un ceru, ka arvien vairāk būs laika pievērsties savai 
senču saimniecībai “Uplejās”.

2. Lielāku interesi manī izraisa kāds kārtējais brauciens uz 
Krieviju, Baltkrieviju nekā doties uz kādu Eiropas valsti... Pē-
dējā laikā ik pa brīdim sanāk paviesoties Krievijā, un joprojām 
nezūd interese atgriezties tur vēl kādu reizi. Tuvākā vai tālākā 
laikā ir doma aizbraukt līdz Karēlijai. Bet, neskatoties uz ro-
bežas šķērsošanas izaicinājumiem, daudz lielāku prieku manī 
rada Latvijas daba. Kaut vai pavasara krāsu kontrasti Latvijas 
mežos...Tas patiešām ir brīnišķīgi skaisti. Droši varu teikt, ka 
manī valda patriotiskas jūtas pret Latviju un kā jau meža noza-
res speciālistam mežs vienmēr būs sirdij tuvs.

V.Johansone

Tas ir Visums,
tie ir Gaismas gadi
tās ir galaktikas.
Tā ir apjauta –
mūsu zeme tik maza
un sargājama.

Rīta pirmsmoda palsumā
nolieciet ieročus,
Zemes bērni –
Zemei griežoties
gaisma virs mežiem
plaukdama aust.

Klusiniet cirvjus,
džungļu cirtēji –
klausieties, Zemei jau sāp.
Neliec pie vectēva bērza 
motorzāģi, latviešu mazdēl,-
to bērzu vectēvs
tavam tēvam par godu dēstīja.

Maza, maza planēta Zeme
Visumā griežas,
tā glabājama
kā zīdainis šūpulī.
                          (Sarmīte Āboltiņa)
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Tas ir jauki, ka Tu piedalies Bērnu žūrijā 2008!
Gribam uzzināt Tavas domas par 2007./2008. gadā Latvijā 

izdotajām grāmatām.
Tas it nemaz nav viegls uzdevums, lai no tik daudzām grā-

matām izvēlētos pašas labākās.
Sameklē bibliotēkā savas vecumgrupas grāmatu sarakstu! 

Grāmatas ir jāizlasa līdz decembrim, bet vērtējums jādod par, 
Tavuprāt, labāko grāmatu, aizpildot anketu. 3 grāmatas no 
savas vecumgrupas Tu drīksti aizstāt ar citas vecumgrupas 3 
grāmatām.

Raksti to, ko domā!
Pagājušā gada labākās grāmatas :

1. – 2. klase
1. Inese Zandere. Māsa un brālis. Rīga: liels un mazs, 2006.
2.   Daniela de Luka. Vilcēns Varis. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006.
3. Braucam Rīgu lūkoties. Rīga: Annele, 2007.

3. – 4. klase
1. Juris Zvirgzdiņš. Konteineru meitene Rudīte. Rīga: Zvaig-

zne ABC, 2007.
2. Herge. Faraona cigāri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
3. Valdis Rūmnieks. Murjāņu pasakas. Rīga: Garā pupa, 2007.

 5. – 7. klase
1. Māris Rungulis. Taksis Maksis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

2. Zizū Kordere. Lauvu zēns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
3. Šarls Pero. Pasakas. Rīga: Omnia mea, 2007.

 8. – 9. klase
1. Aidi Vallika. Ko darīt, Anna? Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
2. Silvana de Mari. Pēdējais elfs. Rīga: Laikraksts Diena, 2006.
2. Džonatans Strouds. Samarkandas amulets. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2006.  
Piekto gadu arī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas lasītāji ir 

ieguvuši iespēju piedalīties Bērnu žūrijas darbā. Par pagāju-
šā gada darbu saņemtais vērtējums piecu ballu sistēmā mūsu 
žūrijas ekspertiem bija 4. 2008.gada grāmatu lasīšanu un vēr-
tēšanu varēsim sākt jūnija beigās. Aicinām vecākus mudināt 
bērnus lasīšanai. Par labi paveiktu darbu žūrijas eksperti šogad 
saņems atslēgu piekariņus un atstarotājus. 

Sveiks, bērnu žūrijas dalībniek!
 Publicējam arī Bērnu žūrijas - 2008 

grāmatu sarakstu.  
1. - 2. klase

1. Zandere I. Ko teica Gaiļa kungs. 
– Rīga: liels un mazs, 2008.

2. Boēra – Benidira. M. Brīnumak-
mens.- Rīga: Jāņa Rozes apg., 2007.

3. Rungulis M. Pasaka par Tebras bebru. – Rīga: Pētergailis, 2008. 
4. Nemvaltss U. Mazo vīru stāsti. - Rīga: Astlandia, 2007.

5. Kūlis Ē. Bišu brīnišķīgais bērnudārzs.- Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2008

3. - 4. klase
1. Cielēna M. Pūčumuižā mums jāpietur.- Rīga: Lietusdārzs, 

2007.
2. Kunnass M. Vikingi nāk!. - Rīga: Jumava, 2007.
3. Blūms P. Rīgas peles Ēdolē. – Rīga: Datorzinību centrs, 

2008.
4. Spekke V. Zili zaļie cilvēciņi, kavalieris, sautēti kāposti un 

viens citplanētietis. – Rīga: Zelta grauds, 2007.
5. Nestlingere K. Vaukšķis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

5. - 7. klase
1. Bankovskis P.Mazgalvīši spēlē mājās. - Rīga: liels un 

mazs, 2007.
2. Vērdiņš K. Burtiņu zupa. - Rīga: liels un mazs, 2007.
3. Peivere M. Vilkabrālis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
4. Rodari Dž. Pasakas pa telefonu. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
5. Sampē. Marselēns Kaijū. – Rīga: Omnia mea, 2007.
 8. - 9. klase
1. Poutanena K. Skaistā jūra. - Rīga: Jāņa Rozes apg., 2007
2. Ulberga - Rubīne K. Es grāmatas nelasu. - Rīga: Alis, 

2008.
3. Balode I. Ledenes, ar kurām var sagriezt mēli.- Rīga: ¼ 

satori, 2007.
4. Vensko S. Vāvere. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
5. Rungulis M. Avenes.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Vēlam Tev lasītprieku!
Anita Auziņa

Par kultūras darbu, ekstrēmismu…par esošo un gai-
dāmo stāsta Pārsla Jansone.

 „Tikko pagājuši bērnu Sporta svētki „Re, kā es jau varu!”. 
Aicinājām visus pirmsskolas vecuma bērnus līdz 7 gadiem. Un 
svētki šoreiz piegāja klāt. No daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jiem saņēmām vislielāko sapratni, jo nemiers jau bija šajā die-
nā. Mazajiem sportistiem arī bija ko turēt, jo iepriekšējā dienā 
bija dejošana Limbažos, atgriezās vēlu. Tomēr otrā dienā mun-
dri bija gatavi startam. Interesanta bija ģimeņu piedalīšanās, 
komandas izdomāja nosaukumus. „Zirnekļu cilvēkos” startē-
ja Kaspars, Aleksis, Atis. „Nezinīšu ģimene”, kurā piedalījās 
Dace, Nando, Beate, „Cepurīšu ģimenē” – Marta un Jurģis, 
„Rozā komandā”- Keita, Gerda, Vineta, Nils. Visjaunākais da-
lībnieks bija Kārlis Bišers – Valdemiers, kurš meta bumbiņu, 
skrēja, lēca tālumā un ieguva 1. vietu.

Paldies skolotājai Sarmītei Vlodarei par sporta aktivitāšu 
dažādību, par finansiālu palīdzību paldies Maigonim Ostrov-
skim, Ilzei Koļesņikovai, paldies Anitai Auziņai, māmiņām 
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un tētiem paldies par 
aktīvu piedalīšanos! 
Paldies tiesnešu ko-
mandai – Ilvai Bo-
brovai, kura vadīja un 
ļoti labi tika galā ar 
tiesāšanas komandas 
(Natālija Jankovska, 
Sintija Posse, Agnese 
Vietniece, Lāsma un 
Līga Alksnītes, Kris-
ta Krūmiņa, Alise 
Apsīte) saliedēšanu, 
pienākumu sadali un 
rezultātu apkopoša-
nu. 

Nākamajā gadā 
tiksimies atkal pagal-
ma svētkos. Varbūt, 
ka kāds vēlas, lai pie 
viņa mājās būtu šādi 

svētki. Tad labprāt uzklausīšu ierosinājumus.”
Bet skolotāja Sarmīte sarindo uzvarētājus. 6 gadnieku gru-

pā labākie – Karīna Azace, Jānis Jansons (1. vieta), Simona 
Alkšere, Dāvis Staškēvics (2. vieta), Elza Skutāne, Toms Drul-
le (3. vieta), Gunda Glāzere, Ernests Damroze (atzinība). No 
5 gadniekiem labākie bija – Beate Bišere, Artūrs Erdmanis, 
Aleksis Loginovs (1. vieta). Krista Macola, Dikijs Zariņš (2. 
vieta), Justīne Skutāne (3. vieta). 4 gadnieki un jaunāki bērni 
ierindojās sekojošās vietās – 1. vietā Daniela Macola un jau 
pieminētais jaunākais dalībnieks Kārlis Bišers- Valdemiers, 2. 
vietā – Zanda Loginova, 3. vietā – Keita Zariņa, 4. vietā Gerda 
Johansone, 5. vietā Elīna Zariņa. 

Tā jau arī, tikai aktīvi darbojoties, dzimst gan jaunas idejas, 
gan jauni sportisti. Lai veicas arī turpmāk!

Visu centās fotografēt Linda Krasovska.
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Ieskandināta estrāde

„Zem Ķenča cepures”- bērnu un popgrupas festivāls notika 
31. maijā. Piedalījās pašmāju dalībnieki un ciemiņi no Trape-
nes. Pārsla Jansone: „Jaunpiebalgā pasākumu bija tik daudz, 
ka šis pasākums nebija tik kupli apmeklēts, kā varētu vēlēties. 
Bija arī mūsu pašu kļūdas no organizatoriskās puses. Vienu 
gan gribu teikt - estrāde pēc pasākuma bija neparasti kārtīga. 
To varētu vēlēties vienmēr! Estrādē veikts liels remonts. Vi-
siem taču patīk aiziet uz tīru un kārtīgu pasākuma vietu. Ļoti 
ceru, ka nebūs starpgadījumu, ka nebūs demolētāji un lauzēji. 
Saudzēsim to, kas mums ir! Liels paldies par „jauno” estrādi 
Ilvaram Jansonam un Mārtiņam Morozam!”

Par gatavošanos Dziesmu 
svētkiem

„Svētki Rīgā šogad no 5. līdz 12. jūlijam. Uz svētkiem dodas 
4 kolektīvi – jauniešu deju kolektīvs „Piebaldzēni”, vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Piebaldzēni”, jauktais koris, bērnu deju 
kolektīvs. Paldies vadītājām -Lāsmai, Dairai, Zanei un Mārai 
par ieguldīto darbu un labiem rezultātiem rajona skatēs. Ļoti 
noslogots laiks svētkos būs vidējās paaudzes deju kolektīvam, 
jo viņi piedalīsies ar divām programmām – viena standarta 
programma svētkiem, otra būs Ķīpsalā koncertprogramma 
„No sirsniņas uz sirsniņu”. Tērpi dejotājiem sašūti, top vēl ko-
rim blūzes. Nopietni domāju par Dziesmu svētku gājienu, lai 
Piebalga visā savā godībā un lepnībā varētu soļot pa Rīgas bru-
ģi ar augsti paceltu galvu! Domāts arī par Ķencīša piedalīšanos 
svētku gājienā, jo esam pārliecinājušies, ka gājiens bez Ķenča 
kā putra bez sāls. Tad nu Dzidriņu ričos (nopušķoti stumjamie 
rati) iekšā un prom uz gājienu.

Gribu novēlēt visiem pašdarbniekiem un vadītājiem izturību, 
veselību, saulīti gan pie debesīm, gan savā sirsniņā, skanošas 
dziesmas bez kakla sāpēm un raitu deju soli bez čūlām!

Turiet īkšķus, lai nu mums izdodas!”

16. augustā izstāde - 
gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”

„Domāju, ka aizvien labākam jāsanāk šim pasākumam. Te sev 
interesanto var atrast gan jaunais, gan vecākās paaudzes cilvēks. 
Mārtiņš Sirmais gatavos ēdienu no bioloģiski augstvērtīgiem pro-
duktiem. Būs suitu sievas, izsole, dziedās Gaujas laivinieki, tirgus. 
Sv. Toma ev. lut. baznīcā notiks Jura Karlsona jubilejas koncerts. 
Mūzikas festivālā vakarā neiztiksim bez Aišas, Credo… Salūtu 
veidos uzņēmums ar pieredzi no „Cēsu 800-gades svinībām.”

Noklausoties darīto un vēl darāmo, rodas jautājumi: „Kas mai-
nījies Tavā dzīvē, kopš Tu strādā kultūras namā? Pašlaik esi viena, 
kā iespējams visu padarīt un galu galā, kad atpūties un kā?”

„2008. gada 3.oktobrī būs 3 gadi, kā esmu kultūras nama di-
rektore. Ne daudz, ne maz. Bet ko pārdomāt ir! Brīžiem liekas, 
ka laiks skrien tev garām, gribas visu paspēt, izdarīt....un es arī 
daru! Šogad pabeidzu Kultūras ministrijas kultūrmenedžmen-
ta skolu, bet mācos joprojām. Beigšu 3. kursu Starptautiskajā 
Baltijas akadēmijā uzņēmējvadībā. 

Savā darbā atļaujos uzdrošināties. To salīdzinu kā lēkšanu 
ar gumiju. Izlēcu, šūpojos, krītu, nedomāju par bailēm. Tikai 
viens mirklis pie pašas malas pirms lēkšanas..... Kad lido, viss 
pazūd. Tā arī ar projektiem un pasākumiem, to organizēšanu 
un uzstāšanos tajos vai vadīšanu. Domāju, gatavojos, uzdodu 
sev simtiem jautājumus – vai viss ir pārdomāts? Kad dzirdu 
skatītāju aplausus un redzu smaidus sejās – viss kārtībā. Atkal 
jauna ideja, un viss sākas no jauna. Pēc dabas laikam esmu 
ekstrēmiste. Bez lekšanas ar gumiju, Sarkanā jūrā esmu arī 
daivingojusi (ienirt jūrā 20 m dziļumā) un  kāpusi kalnos. Sevi 
pārvarēt un apzināties, ka es varu, tā ir labākā sajūta! 

Kad atpūšos? Telefona zonas robežās atrodos jebkurā dien-
nakts laikā. 16. augusts ir viens no lielākajiem projektiem šajā 
vasarā, tad tūlīt nāk dzimšanas diena un tad gan – ar ģimenīti 
padusē tālēs zilajās - prom no Piebalgas, arī no Latvijas.

Vēl pie visa jāpiezīmē, ka 23. jūnijā Līgo svētkos būsim kopā 
estrādē. Aplīgošanās gājiens būs arī šogad. Visi laipni aicināti! 
Priecīgus Līgo visiem – gan kuri nāk uz svētkiem, gan tiem, 
kuri piedalās pasākumos un kolektīvos, gan tiem , kuri vada, 
atbalsta šos kolektīvus, gan skatītājiem! Lai šajā naktī nolikti 
darbi pie malas un tiek svinēti svētki. Lai nebūtu tikai Jūsu 
ikviena skats no malas, bet visā iekšā… Gaidīšu!” 

Sarunu pierakstīja V. Johansone
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Ar izcilām vai labām un teicamām sekmēm 2007./2008. mā-
cību gadu Jaunpiebalgas vidusskolā pabeidza Ivars Bobrovs, 
Sandis Grīnbergs, Digmārs Krievs, Andris Podiņš, Guna Sūcī-
te (5. a kl.), Brenda Beķere, Linda Krasovska, Alise Smilga (5. 
b kl.), Elvis Elksnis, Laura Lēģere, Viktorija Postolati, Lelde 
Putniņa, Sigita Razminoviča, Kristīne Seržāne, Kristiāna Sko-
boļeva  (6. kl.), Aiga Āboliņa, Lauma Makare, Jānis Podiņš 
(7. a kl.), Agnese Smilga (7. b kl.), Zane Alksnīte, Armands 

Mācību gads noslēdzies

Jau otro sezonu mācību gada garumā bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem ir iespēja no mācībām un darba brīvajā laikā 
apmeklēt sev interesējošas nodarbības BJTS „Saule” (bērnu 
jauniešu talantu studija). Šogad nodarbībās iesaistījās audzēk-
ņi arī no Lizuma pagasta, atsaucība bija liela. Kā jau tas ir no-
teikts un atļauts, nodarbības audzēkņi apmeklē visu mācību 
gadu regulāri vienu vai divas reizes nedēļā, kā arī tikai tad, 
kad radusies īpaša vēlēšanās – pirms vokālistu konkursiem, 
pirms izlaiduma balles vai gatavojoties kāzu pasākumam vai 

vienkārši - jubilejai. Vecuma ierobežojums praktiski nepastāv, 
tomēr šogad nācās saskarties ar situāciju, kad vecākiem nācās 
teikt, lai nu mazulis vēl paaugas. Pieteikumus uz nodarbību 
apmeklējumiem visjaunākā vecuma audzēkņiem muzikālo ro-
taļu grupiņā „Zīļuks” es nesaņēmu, un darbība netika uzsākta. 
Toties kļuva skaidrākas un noteiktākas dažas vajadzības. Pie-
mēram, daži sarīkojumu deju dejotāji nolēmuši nopietni pie-
vērsties dejošanai. Tāpēc kopīgiem spēkiem meklēsim sporta 
deju treneri otrā un trešā gada dejotājiem, papildus ikdienas 
nodarbībām. Spējīgi un talantīgi jaunieši ir starp ģitāristiem, 
gan dziedātājiem. Arī viņiem jaunajā sezonā būs īpaši piedāvā-
jumi sava talanta tālākai attīstīšanai un izpaušanai.

16. maijā Lizuma kultūras namā notika studijas audzēkņu 
sezonas noslēguma koncerts, kurā piedalījās jaunie censoņi no 
Rankas, Jaunpiebalgas un Lizuma.  Savas prasmes demonstrē-
ja ģitāristi, atskaņojot dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbus 
un dziesmu pavadījumus. Pēc koncerta uz nodarbībām pietei-
cās divas jaunas audzēknes, kurām jau bija pirmā nodarbība 
jaunajā sezonā. 

Prožektoru gaismas, mūziku un skaistos tērpus – to visu var 
izbaudīt sarīkojumu deju dejotāji un skatītāji. Satraukums, ap-
jukums, lepnums pirmo reizi mūžā vismazākajiem dejotājiem 

Mēs strādājam un mums izdodas

Dzenža, Sabīne Rubene (8. a kl.),  Alise Apsīte, Matīss Elksnis, 
Natālija Jankovska, Krista Krūmiņa, Mārtiņš Ķīķeris, Sintija 
Posse, Lāsma Tinkuse (8. b kl.), Aiga Dzenža, Daumants Lūsa, 
Alise Ozola (9 a kl.), Zelda Althabere, Pēteris Ķīķeris, Krišs 
Spalviņš (9. b kl.),  Toms Vanders (10. kl.), Kristaps Lācgalvs, 
Ieva Lorence, Evita Rusova, Mikus Spalviņš, Liene Šakina 
(11.kl.), Nora Cābe, Eva Matīsa, Madara Ontužāne, Kristīne 
Tenisone (12. kl.). 

Ziņas apkopoja Arnis Ratiņš 

(5 – 6 gadnieki), dodoties uz deju laukumu. Pirmie soļi Lēnajā 
valsī, Ča-ča-ča, un tad vēl jāpagūst apskatīt kaimiņienei kleitu 
un sakārtot partnerim šķībo tauriņu. Visjaunākie dejotāji (stāža 
ziņā) ir no Jaunpiebalgas – Elza Skutāne un Gustavs Dravants. 
Ne bez uztraukuma, bet jau sarežģītāku Lēno valsi dejo Agrita 
Eglīte, Kristiāna Spirģe ar savu galveno partneri Valtu Pabēr-
zu (Jaunpiebalga). Īpaša iespēja tika piedāvāta centīgākajām 
Lizuma vidusskolas audzēknēm ( 5.-9.kl.) – aicināt uz valsi 
kādu no ātrā šova „Mācīsimies dejot valsi” labākajiem dejotā-
jiem, jo dalībnieki bija tikai vīriešu kārtas pārstāvji. Līdz ar to 
kājas izlocīt dabūja ne viens vien tētuks.

Kā nelielu koncertprogrammu sniedza studijas gan mazākās, 
gan lielākās dziedātājas, savas soloprogrammas izvēloties no-
pietnas, vokāli sarežģītas, sirdij tīkamas dziesmas sākušas vei-
dot Lizuma vidusskolas audzēknes - Inga Mikolajeva un Inga 
Ozoliņa. Vokāli saskanīgs un jauks duets izveidojies starp Ingu 
Ozoliņu un skolotāju Judīti Ferst (tā skan latviski). Par drosmi 
un noticēšanu savām spējām atzinību izsaku Madarai Lazdai 
(Ranka). Viņa apmeklēja ģitārspēles nodarbības un pavasara 
pusē pievērsās dziedāšanai, un galu galā izdevās. Arī šajā kon-
certā Maija Klapare (tagad pazīstama kā Džeina Fonda) aplie-
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cināja, ka divu gadu neatlaidīgs un centīgs darbs vokālajās no-
darbībās nav bijis veltīgs. Mazākās Jaunpiebalgas dziedātājas 
Karīna Azace, Agrita Eglīte 29. aprīlī izbaudīja arī lielā Cēsu 
rajona vokālistu konkursa spriedzi. Pēc šī noslēguma pasāku-
ma studijas audzēkņiem pienāk uzaicinājumi uzstāties dažādos 
pasākumos. Izmantojiet iespējas!

Neatlaidību, centīgu darbu, spītību prasmju pilnveidošanā 
novēlu visiem audzēkņiem! Paldies vecākiem par atbalstu sa-
viem bērniem – par skaistajiem tērpiem, fonogrammu ierak-

stiem, par ticību bērnu sējām un varēšanu! Paldies par brīnišķī-
gajiem ziediem koncerta noslēgumā! Paldies Lizuma kultūras 
nama direktorei un Lizuma pagasta pašvaldībai par atbalstu un 
sapratni visas sezonas garumā! Arī vasaras periodā varat mani 
meklēt, ja rodas nepieciešamība. Rudenī aicināšu uz nodarbī-
bām no jauna. Tikai iekšējās kārtības noteikumi būs nedaudz 
stingrāki nekā līdz šim. Lai visiem jauka vasara! 

BJTS „Saule” vadītāja 
Dzintra Rozentāle

Jaunpiebalgas vidusskolā pēdējā zvana dienā 23. maijā, kad 
skolēni saņēma arī veltes par labiem rezultātiem olimpiādēs, 
konkursos, viesojās arī vidusskolas bijusī absolvente Liene 
Zostiņa. Protams, lai dziedātu. Un kā tad lai neizmanto izdevī-
bu parunāties?!

Kāda tad skola Tev 
šķiet tagad no vairāku 
gadu attāluma?

– Sāku jau savādi jus-
ties brīdī, kad nogrie-
zāmies no šosejas uz 
Jaunpiebalgas pusi. Sir-
sniņa sāka trīcēt. Jocīgi, 
ka bērni skrien pretī un es 
viņiem tagad esmu auto-
ritāte. Esmu atpazīstama. 
Skrien pēc autogrāfiem, 
uzskata mani par tādu 
kā kaut ko neaizsniedza-
mu. Es uzskatu sevi par 

vienkāršu cilvēku. 
Vienīgi nodarbo-
šanās tāda redza-
ma. Uzstāties bija 
viegli, bērni bija 
gatavi piedalīties. 
Savējiem uzstāties 
vienmēr ir grūtāk. 
Sākumā uztrau-
cos, bet atmosfē-
ra bija ļoti jauka. 
Aizgāja no sirds 
uz sirdi.

Par notikušo„Zvaigžņu šovu” – Tu taču esi ieguvēja?
– Protams, ka esmu ieguvēja. Tas, ko raksta dzeltenā prese, 

mani vairs neinteresē un neaizskar. Tā jau laikam tam jābūt. 
Katrs pelna, kā prot.

Kādi ir Tavi nākotnes nodomi? Vai būs arī koncerti?
– Uzstāsimies kopā koncertos gan ar Ediju, gan katrs atse-

višķi. Mums ir labas attiecības arī ar Intaru Rešetinu, tā kā viss 
notiks. Tomēr mans pamatdarbs ir televīzija, kur daru gan ne-
redzamus darbus, gan arī turpināšu darbu jums visiem redza-
majā „Zelta drudzī”. 

Runājām arī par dārzeņu zupiņu, ko Liene kādā televīzijas 
raidījumā rādīja kā gatavo, par gadskārtējo festivālu „Satiksi-
mies Piebalgā!”, kurš šogad notiks Vecpiebalgā 9. augustā… 

Pēdējais zvans un tikšanās ar Lieni Zostiņu
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Jau vairākus gadus krāšņus mirkļus baudu mūzikas skolā, 
bet otro gadu - mākslas skolā. Ejot uz šiem pasākumiem grūti 
pat iztēloties, kas mani sagaidīs. Vien zināms, ka būs dažādas 
toņkārtas. No prieka līdz tādai kā smeldzei, ka skrien laiks. 
Tikko bija pienenēm pilni uzkalni, tad baltās pūkas. Nu jau 
kaķpēdiņas, ceriņi, kastaņas noziedējušas. Vieta jāatdod peo-
nijām, madarām. Varbūt vēl kaut kur uzziedēs arī rudzupuķes. 
Nē, vēl nē! Tās zied vēlāk. Lai vēl pagaida!

24. maijs. Izlaidums mūzikas skolā.
 Šķiet, ka pavisam nesen meklēja ceļu uz mūzikas skolu 

bērns kopā ar vecākiem. Laiks paskrējis un šopavasar absol-
ventu pulciņam pieplusojās 14 audzēkņi, kuri beiguši Jaunpie-
balgas mūzikas skolu. Zane Alksnīte (klavieres), Sandra Briede 
(flauta), Oskars Dauksts (saksafons), Zane Dzerkale (vijole), 
Atis Grīnbergs (klarnete), Madara Grīvāne (klavieres), Ieva 
Kasparoviča (flauta), Jānis Krams (klavieres), Inga Pavalko-
viča (flauta), Sabīne Rubene (klavieres), Evita Rusova (kla-
vieres), Emīls Rusovs (trompete), Krišs Spalviņš (klavieres), 
Jānis Zārdiņš (klavieres). „Vai tās ir beigas? ”jautā skolotāja 
Aija Petrovska. Un visi zinām arī atbildi: „Tas ir tikai sākums, 
sākums mīlestībai uz mūziku.” Lai tā arī būtu!

30. maijs. Izlaidums mākslas skolā 
Tiek noņemts skolas iepriekšējā gada karogs, himnai skanot, 

audzēkņi uzvelk mastā jaunu karogu. 

Mākslas skolas skolotāja Sandra Strēle uzrunā klātesošos. 
Viņa atzīmē, ka šodien lielā mērā ir izjucis senais, dabīgais 
darba un dzīves ritms un līdzsvars. Mākslas skolas audzēkņi 
cenšas apgūt zināšanas un prasmes, iepazīt sen aizmirsto, ba-
gātināt Jaunpiebalgas vidi, lai ieguvēji būtu daudzi. Šogad vai-

Mūzikas un mākslas skolai nozīmīgas dienas
rāki mākslas skolas absolventi veidojuši vides objektus. 

Ugunsratu izgatavojis 8. klases skolēns Arvis Urbāns. Tas 
var kalpot gan kā svečturis, gan kā āra dekors. Darba idejas 
pamatā latviešu tautas ornamentālās zīmes, kuras apzīmē gada 

debespuses, gan gadalaikus. „Varbūt iesāktais, padarītais pa-
mazām palīdzēs atgriezties pie sentēvu zināšanām, saprast, no 
kurienes nāk tautas gudrība. Priecājos, ka bērniem interesē un 
patīk darboties, tā katrs mazliet pieskaras šīm senajām tēmām. 
Arvja darbu analizējot, varam runāt par uguns nozīmi, par zī-
mēm, par latviešu svētku simbolu nozīmi. Ja bērns gatavo dar-
bu, arī skolotājam vēl vairāk jāiedziļinās. Ugunsrats kalpos, lai 
mēs mākslas skolā vēl vairāk mācītos latviešu tautas dzīveszi-
ņu, ” saka diplomdarba vadītāja Sandra Strēle.

Vides kokobjektu veidojis Toms Zirnis. 
„Par materiālu izvēlējos osi, jo tas ir stiprs koks, labi sagla-

bāsies,” droši saka Toms. Diplomdarba veidošanas laikā To-
mam palīgā nākuši brāļi. Diplomdarba vadītāja Sandra saka, 
ka viens stūrītis Jaunpiebalgā sakopts, bet vienīgi bažas rada 
tas, ka citi šīs sakoptās vietas steidz piemēslot vai demolēt. 
Viņa ierosina un uzaicina pīpētājus, pudeļu dauzītājus un visā-
di citādi demolēt gribošos: „Izveidojiet savu stūrīti, kur pulcē-
ties, bet nepiemēslojiet citu veidoto!”

Diplomdarbu par saules pulksteni aizstāv divi audzēkņi 
– Aigars Bērziņš un Edžus Arahovskis. 

Zēni atzīst, ka bija nepieciešams ne tikai darbs ar metālu, 
bet, lai šo pulksteni pareizi izveidotu, uzstādītu, bija vajadzīgas 
zināšanas astronomijā, matemātikā, fizikā, mākslā..

Skolēni ir pateicīgi palīgiem - ne tikai skolotājam Aināram, 
bet arī Rihardam, skolotājai Sandrai un Aigara mammai. Kas 
tikai tur bijis meklējams un organizējams - grants, betons, bru-
ģis…
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Tad pārceļamies uz pagasta padomes telpām, un turpinās 
diplomdarbu aizstāvēšana.

Par ugunskrustiem diplomdarbu veidojusi Krista Krū-
miņa. 

Vispirms pētījums par ugunskrustu veidiem, atšķirīgais un 
kopīgais tajos. „Ļoti daudz to ir Stāmerienas villainē. To bija 
atradusi skolotāja Maija Apsīte - mana diplomdarba vadītāja, ” 
atzīst Krista. „Darbs prasīja lielu pacietību un labu, asu redzi, 
jo viena rūtiņa nepareizi un viss jāsāk no jauna,” diplomdarba 
aizstāvēšanā saka Krista Krūmiņa. 

Seno latgaļu tērpa veidošanu izvēlējās Lāsma Alksnīte. 
„Kreklam izmantoju lina audumu, brunčiem - vilnas audu-

mu. Josta un villaine arī no vilnas dzijas. Apavi - no ādas. Dip-
lomdarba process bija ļoti aizraujošs un interesants,” diplom-
darba aizstāvēšanas noslēgumā saka Lāsma Alksnīte.

Darba vadītāja Maija Apsīte.

„Sapņa atspulgs”. Alise Apsīte darbu veidojusi, apglez-
nojot stiklu. „Stikla apgleznošana jāveic ļoti uzmanīgi. Krāsai 
ir jābūt šķidrai, tā lēni žūst. Alise darbiņu veica pacietīgi,” saka 
diplomdarba vadītāja Zanda Liedskalniņa.

Seno latgaļu rotas veidojuši Jānis un Oskars Rozenblati, 
diplomdarba vadītājs Edgars Žīgurs. Darināts rotu komplekts, 
ko valkājuši mūsu senči. To viegli pateikt. Vispirms pētījums 
par 7. – 13. gs. rotām un tikai tad izpildījums. Profesionāls, 
labs sākums metālklasē. Darbu redzot, to katrs var secināt. Un 
interesanti, ka abi brāļi māsu pušķoja ar kaklarotām, galvas 
vainagu un gredzeniem.

6. klases skolniece Viktorija Postolati aizstāvēja diplom-
darbu „Burtu spēles”. Katram burtiņam uzzīmēta bilde. Sā-
kumskolas skolēniem izveidotais diplomdarbs būs labs palīgs 
burtiņu mācīšanā. „Ko te piebilst? Mazs cinītis gāž lielu vezu-
mu,” saka diplomdarba vadītāja Zanda Liedskalniņa. „Viktori-
ja ir pati jaunākā diplomande. Viņai tikai 13 gadu.

Sintija Posse „Laika auglis”. Apgleznotas mēbeles. Vis-
pirms mazais beņķītis, tad- taburete, krēsls, līdz beidzot - galds. 
Tas var simbolizēt kā ģimeni, tā arī cilvēka dzīves posmus. 
Sintija ir pateicīga uzņēmumam „Wenden furniture”, kas dāvi-
nāja mēbeles, lai būtu, ar ko strādāt.

Pēc darbu aizstāvēšanas, kā jau tas pieņemts, absolventi sa-
ņem diplomus. Ziedi. Paldies ne tikai bērniem, bet arī skolotā-
jiem, vecākiem…

Mākslas skolas skolotāji un bērni izglītojas un dalās pieredzē 
ārzemēs. Būts Itālijā, Ungārijā, Zviedrijā, Turcijā, Polijā. Jūni-
ja pirmajās dienās jāsagaida draugi no Polijas. 

23. maijs - Pēdējais zvans
Mūs priecēja skaistais laiks, pirmklasnieku, abu astoto un 

vienpadsmito sagatavotie sveicieni absolventiem. Dziesmas, 
apsveikumi, dažādi ticējumi mudināja un vēlēja visiem sekmī-
gi nokārtot pārbaudījumus – ieskaites un eksāmenus.

Neej pirms eksāmena pie friziera, tā var nogriezt gudrības 
cirtas!

Ja gribi nolikt eksāmenu, tad no rīta aizej uz bankomātu!
Ja pirms eksāmena likšanas, uz skolu ejot, pirmā pretī nāk 

Elksne – izkritīsi, ja Ratiņš- noliksi. 
V. Johansone

Šogad Jaunpiebalgas Svētdienas skolas apliecību saņēma: 
Klinta Āboliņa, Keita Lemeša, Kristīne Seržāne, Samanta 
Seržāne, Sabīne Seržāne, Agrita Eglīte, Elīna Zariņa, Di-
kijs Zariņš, Kintija Eglīte, Sigita Razminoviča, Una Leone, 
Sintija Leone, Anda Jaksta un Iveta Zariņa. 

Esam sīkas sēkliņas,
Bet – lūk, dārzs mums liels!
Zeme dārzā auglīga,
Dārznieks tajā – Dievs.
Un kad ziedos uzplauksim,
Kā tad smaržos ārs!
Kaut jel ātrāk augtu mēs,
Lai kļūst skaistāks dārzs...
  (N.Ginters)

Liels paldies bērniem, kas mācījās Svētdienas skolā, kur mēs 
bijām visi kopā. 

Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.  
	 	 	 	 																			(Rom.8:28)

Beidzot šo mācību gadu, bija ļoti jauki dārza svētki (pikniks), 
kur mēs cepām desiņas, spēlējām spēles un ēdām saldējumu. 

Mēs arī Tevi gaidīsim nākošgad mūsu pulciņā.
Ilze Stolere
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Skolēniem bija dotas iespējas izmēģināt spēkus 
un piedalīties specifiskajās aktivitātēs, ko organizēja 
LBS sauszemes spēku 1. kājnieku bataljons ar Andri 
Subaču priekšgalā un mūsu skolas absolventi Gunitu 
Šubi. Žēl, ka dažādās aktivitātēs piedalījās ne jau visi 
mūsu skolas skolēni. Aktīvākie un veiklākie saņēma 
diplomus, cepurītes, T veida krekliņus, termoskrūzī-
tes ar LATBAT firmas emblēmu.

Varbūt kāds vēlēsies saistīt savu nākotni ar karavī-
ra dzīvi? Parunājos ar puišiem, kuri ikdienu pavada 
dienestā – bataljonā, pēc darba ir sava privātā dzīve. 
Sapratu, ka savstarpēja uzticēšanās, pašdisciplīna, 
atbildības sajūta, precizitāte raksturo katru karavīru 
atsevišķi un vienību kopumā. Karavīri piedalījušies 
arī operācijās Afganistānā. Karavīri ne vienreiz vien 
palīdzējuši Latvijā dažādu dabas stihiju, ugunsgrēku 
likvidēšanā. 

 V.Johansone

Mācību gada noslēgumā…
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Te, laikā, kad tika uzņemtas šīs fotogrāfijas, vēl neviens ne-
zināja, ka būs pirmajā trijniekā un ka balvā iegūs braucienu ar 
prāmi uz Zviedriju. Bet tas nu tagad notiks. Visi dažas dienas 
baudīs atpūtu un uzvarētāja priekus Stokholmā.

Komandā piedalījās - Ilgvalds Ivanovs, Kristaps Gončoro-
noks, Pēteris Klapars, Artūrs Razguļajevs, Artis Tentelis, Dā-
vis Logins, Kristiāns Dūte, Kaspars Stauvers, Māris Heiselis, 
Ainārs Kuzmins. Konsultēja un uz sacensību garu mudināja 
skolotāja Sarmīte Vlodare, skolas medmāsa Olga Ivaņina, 
ugunsdzēsējs Aigars Azacis. 

Lai saule nekļūtu par ienaidnieci!
Skaidrs, ka saulains laiks mums patīk. Galu galā pie mums 

vasaras ir tik īsas, tāpēc jāizbauda no sirds. Sauļojamies, pel-
damies un ļaujamies citiem priekiem!

Tomēr– esiet uzmanīgi, jo augsta gaisa temperatūra un neat-
bilstoša uzvedība karstā laikā var būt par iemeslu karstuma un 
saules dūrieniem vai pat vēl nopietnākiem veselības traucēju-
miem! Tad nu ieklausīsimies padomos, lai neiznāk tā, ka saule 
no drauga kļūst par ienaidnieku.

Ja paredzama ilgstoša atrašanās saulē:
1. Izvairīties no atrašanās saulē laika posmā no 10:00 līdz  

15:00, kad saules stari ir visintensīvākie. Vislabākais laiks, lai sau-
ļotos, ir no plkst. 09:00 – 11:00 un no plkst.14:00 līdz vakaram.

2. Vilkt cepuri vai lakatu. Tas var šķist pašsaprotami, taču 
galvassega ir lieliska barjera tiešiem saules stariem.

3.Kontrolējam savu pašsajūtu, kafijas vietā labāk dzert 
ūdeni (1,5-2 litri) dienā.

4. Sauļošanās sākuma periodā nepieciešams līdzeklis ar spē-
cīgu UV aizsargfiltru. Gaišas un ļoti gaišas ādas īpašniekiem 
pirmajās dienās aizsarglīdzekļa SPF var būt 20–25. Līdzko āda 
kļūst brūnāka, nepieciešama mazāka aizsardzība.

Aizsarglīdzekli pret sauli uz ādas vēlams uzziest pusstundu 
pirms iešanas atklātā saulē, jo tam jāpaspēj lēnām iesūkties, 
līdzekli būtu vēlams atjaunot ik pēc trim stundām.

Bērnu āda ir maigāka, tāpēc mazuļiem saules peldes vēlams 
veikt ar apklātu ķermeni vai atklātā saulē neapģērbtam 

būt ne ilgāk kā 5–7 minūtes. Pakāpeniski šo laiku var palie-
lināt. Noteikti jāizmanto aizsarglīdzeklis pret UV stariem ar 
lielu SPF aizsargfaktoru (25–35);

Ir cilvēku grupas, kuriem sauļošanās mērenās devās ir vēlama 
(atopiskā dermatīta un zvīņēdes slimniekiem). Tomēr ir cilvēki, 
kuriem vēlams sauļoties uzmanīgi. Tie ir cilvēki, kuriem:

• ir ļoti gaiša un jutīga āda; 
• asinsvadi atrodas ļoti tuvu ādas virskārtai, īpaši uz sejas;
• ir sarkanā vilkēde (izsitumi uz ādas);
• nepieciešama fotosensibilizējošu (antibakteriālu, urīndze-

nošu u. c.) medikamentu lietošana;
• ir hormonālā stāvokļa izmaiņas, piemēram, grūtniecības 

periodā; 
• uz ādas ir daudz lielu un tumšu dzimumzīmju, kā arī dažādi 

ādas jaunveidojumi;
• ir alerģija pret sauli (UV stariem). Sauļojoties uz ādas parā-

dās izteikts apsārtums, sīki pūslīši, āda kļūst sausa.
Pavisam atteikties no draudzēšanās ar sauli arī nevajadzētu. 

Saules starojums mērenās devās cilvēka organismam ir vaja-
dzīgs. Tas aktivizē vielmaiņas procesus, stimulē imūno sistē-
mu. Ultravioleto staru ietekmē ādā veidojas tik ļoti nepiecieša-
mais D vitamīns, kas uzlabo kaulu struktūru.

Saule ir enerģijas un prieka avots, taču izmantosim to saprātīgi.
Lai mums jauka vasara!!!

             Olga Ivaņina, skolas medicīnas māsa
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Redakcijas pastāv

Pensionārs arī ir cilvēks
Par šo tēmu rakstu jau atkārtoti. Jau vairākus gadus mani ne-

liek mierā doma, kā tik vienkārši un pašsaprotami piebaldzēnu 
vecākā paaudze ir samierinājusies ar atstumtību no pagasta va-
došo darbinieku uzmanības loka. Patīkams izņēmums ir Taut-
skolas vadītājas Valentīnas Dolmanes patiesā ieinteresētība, 
piesaistot pašizglītošanās kursos dažāda vecuma grupas arī no 
kaimiņu pagastiem. Mūsu Tautskola ir gandrīz vienīgā saliņa 
Piebalgā, kur pensionārs var realizēt savas ieceres un vēlmes. 
Man šis piedāvājums šķiet ļoti nozīmīgs un interesants. es ar 
prieku izmantoju uzaicinātu profesionāļu zināšanas, tomēr 
kursi ir par maksu un vairums pensionāru, šķiet, tos nevar at-
ļauties. Arī ne visiem ir tik noturīga interese par garīgām vēr-
tībām, savas apkārtnes izdaiļošanu vai savas iekšējās pasaules 
revīzijas nepieciešamību.

Es vēlos runāt par tiem pensionāriem, kuri ir gandrīz katrā 
ģimenē un arī tiem vientuļajiem, kuri jau ir apraduši ar pagasta 
vadības vienaldzību un nespēju realizēt cilvēcīgas attiecības 
starp vecākajiem pagasta ļaudīm.

Kultūras nama darbiniecēm šķiet interesantāk sagatavot šo-
vus vai groziņu vakarus, kuros pensionāri ne vēlas, ne arī īsti 
iederas. Šie vieglie žanri jau dominē televīzijā, bet vecākajai 
paaudzei kārojas kaut ko nopietnāku - tieši šī kopā sanākšanas 
būšana. 

Domāju, ka jāsāk ar pensionāru skaita apzināšanu un vēlmi 
izzināt, ko vēlas lauku darba darītājs pēc ikdienas kaut reizi 
mēnesī baudīt, redzēt, dzirdēt vai līdzdarboties. Bez pensionā-
ru padomes izveidošanas tas nebūs paveicams. Vai tikai Jaun-
piebalga nav vienīgā, kur vēl šādu aktivitāšu nav? Apmēram 12 
aktīvākie un gribošākie darboties, koordināt kuplo pensionāru 
saimi, pieaicinot jaunākos sirdscilvēkus. Iesākumam varētu 
izmantot tagadējo pagasta zāli. Nemaz nav tik neiespējamas 
individuālas sarunas ar katru pensionāru.

Kopēja vakarēšana ar adīkli vai šuvekli rokā, dažādas pīša-
nas un veidošanas variācijas , kulināru jaunumi vai vecās la-
bās receptes, izkustēšanās nepieciešamība speciālistu vadībā, 
dziedāšanas un dejošanas iespējas, ceļotkārie iesākumā var 
apskatīt rajona interesantākās vietas, izmantot Cēsu kultūras 
piedāvājumus. Tiekoties radīsies ierosmes un galvenais kopā 
sanākšanas prieks, personīgie kontakti, uzdrīkstēšanās un ap-
liecināšanās.

Dzīve pēc 60 gadiem iezīmē jaunu posmu, kuru var piepil-
dīt ar līdz šim nepagūto, neiepazīto, nerealizēto. Dejošanai 
un dziedāšanai gadi netraucē, ko apliecina citu pagastu sirmo 
dāmu un kungu ansambļu šarmantums un mundrums.

Mēs vēlamies darboties, vēlamies sanākt kopā ar pagasta at-
balstu un ieinteresētību. Pagasta vadības acīmredzamā nevēlēša-
nās darboties šai lauciņā ir pārrāvusi saites ar vecajiem ļaudīm, 
izņemot tos pašus uzņēmīgākos un neatlaidīgākos.

Vai tik vienīgā pagasta artava nav apciemot vecos ļaudis 
dzimšanas dienās pēc 90 gadiem? Vai tiešām jāgaida līdz šim 
vecumam, lai pagasta ļaudis pirmo reizi ienāktu Tavā pagalmā?

Skumji, ka uz Ziemassvētkiem, kuri veciem cilvēkiem ir tik 
gaidīti un nozīmīgi, neatrodas neviena ierosme arī no deputātu 
puses vai pāris simtlatnieku lai iepriecinātu, pārsteigtu un iesil-
dītu vientuļo ļaužu sirdis.

Izčākstēja arī vienīgā pensionāru balle gadā, kur pensionāri 
mielojās ar pašu atnesto, toties varēja baudīt vareno vīru balsu 
„Baltie bērzi” skandinātās dziesmas.

Pagasta darbiniekiem jāiemācās šovos grezno pušķu un dā-
vanu savstarpējo apdāvināšanos nomainīt ar pieticīgāku uz-
manības apliecināšanu darba rūķiem, kuri, starp citu, sastāda 
krietnu saraksta daļu pagasta vēlēšanās. Grūti jau mainīt iekšē-

jās inteliģences slieksni. Negribas ticēt, ka visi pagasta deputā-
ti ir tik tuvredzīgi un salti pensionāru jautājumos.

„Harmonijā” darbojās aktīvākie centra pensionāri. Vienkār-
šais vecākais cilvēks taču necentīsies iespraukties jau saliedētā 
kolektīvā. 

Piešķirt pensionāru pasākumiem autobusu, manuprāt, ir pa-
gastveča goda jautājums.

Pagastā jāatdzīvina pensionāru kopā sanākšanas iespējas, 
lai katram aktīvo darba gaitu beigušam būtu izdevība iejusties 
sava vecuma grupas kolektīvā, būt noderīgam. Lai viņiem būtu 
pārliecība, ka pagasts rūpējas par saviem ļaudīm arī dvēseles 
atveldzēšanas jomā.

Izvēdināsim savas pūra lādes, savus vaļaspriekus iznesīsim 
tautā, neturēsim noslēpumā sieru vai kādu citu našķu receptes. 
Kur vēl amatniecības talanti, ziedu kārtošanas un audzēšanas 
prieks, kolekcijas, seno dziesmu atceres utt.

Rosīsimies paši un iedvesmosim kaimiņus! Izmantosim vie-
tējos talantus! Iespējas izpausties un priecāties mūsu pašu ziņā. 
Sanāksim visi kopā rudenī un apliecināsim savu varēšanu un 
vēlēšanos!

Lai mums izdodas!
Pensionāre Valda Rubene

Pēc „Avīze Piebaldzēniem” redakcijas lūguma izteikšu savas 
pārdomas par šo vēstuli.

Neapšaubot izteikumus par pensionāru dzīves problēmām, 
tomēr pamatoti gribu iebilst pret tendenci ar skaļiem lozun-
giem nomelnot pagasta dzīvi kopumā.

Kultūras un atpūtas iespēju piedāvājumu pašvaldība veido 
ne tikai ar Tautskolas palīdzību, mūsu pagastā dažādi pasāku-
mi notiek pietiekami bieži un ir daudzpusīgi – pieejami un in-
teresanti dažādām paaudzēm un gaumēm. Kā piemērus gribētu 
minēt dažādus pasākumus un muzikālās izrādes gan bērnu, gan 
pieaugušo pašdarbības kolektīvu izpildījumā, koncertus gan 
kultūras namā, gan baznīcā, gan pagasta padomes zālē. Mums 
ir viena  no labākajām bibliotēkām rajonā. Joprojām regulā-
ri notiek pensionāru klubiņa „Harmonija” saiešanas. Augustā 
atkal visus aicināsim piedalīties izstādē - gadatirgū „Izvēlies 
Piebalgu!”. Informāciju izplatīt palīdz „Avīze Piebaldzēniem”. 
Diemžēl bieži vien labi pasākumi notiek pustukšā zālē...

Tā būtu lietas viena puse, otra – kā jau daudzreiz esmu ai-
cinājis, arī ar mūsu avīzes starpniecību, esiet aktīvi, nāciet ar 
ierosinājumiem, priekšlikumiem kopīgai rīcībai, pagasta pa-
domes darbinieki, deputāti vienmēr ir gatavi uzklausīt un sa-
darboties! Bet ne jau pagasta darbinieki izveidos pensionāru 
padomi vai pasniegs gatavu pasākumu...

Esmu uzdevis kultūras un izglītības, kā arī sociālās aprūpes 
komitejām iepazīties ar V.Rubenes kundzes vēstuli un sagata-
vot priekšlikumus, kā uzlabot pagasta sadarbību ar pensionā-
riem. Vienlaicīgi gribu aicināt visus pagasta iedzīvotājus būt 
aktīvākiem un izteikt savu viedokli par šo tēmu- gan klātienē 
pagasta padomē, gan rakstiski – kā katram izdevīgāk vai pie-
ejamāk.

 Laimis Šāvējs,
Jaunpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs

Komentārs
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„Reiz, senos laikos Dievs radīja pasauli, debesis – zilas kā 
ilgu upi, zemi ar mežiem – kā viskrāšņāko dzīvības simbolu 
un upes, ezerus, jūras – lai zilajām debesīm būtu, kur spo-
guļoties, un mākoņus kā lielas kupenas  vasarīgajās debesīs. 
Dievs radīja visu dzīvo, ko mēs sastopam ap sevi. Un, pro-
tams, viņš radīja arī mūs. Bet cilvēks tā aizrāvās ar visu, kas 
ir uz zemes ap viņu, ka aizmirsa pašu galveno – viņš aizmir-
sa Dievu. Un tad Dievs radīja baltu baznīcu kalna galā, un, 
lai cilvēks varētu sadzirdēt viņa vēlmes un vēlējumus, Dievs 
radīja ērģeles, kas runāja tūkstoš mēlēs. Un, kad cilvēks iz-
dzirdēja ērģeļu stabuļu spēcīgo un krāšņo dziedāšanu,  viņš 
aizmirsa savas ikdienas rūpes un raizes un ļāva, lai ērģeles 
runā un aizved ikvienu klausītāju tur, kur vēl šodien mājo 
trīs skaistākās un patiesākās lietas, kas cilvēku padara tik cil-
vēcīgu – TICĪBA, CERĪBA UN MĪLESTĪBA...”

Mēs, jaunpiebaldzēni, esam bagāti, jo mums visiem kopā 
pieder šī unikāla vērtība – ērģeles.

Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut. baznīcas ērģeles ir vienīgais 
saglabājies vācu meistara Šteinmeijera instruments Latvijas 
lauku baznīcās. Ērģeles uzstādītas 1914. gadā, un klāt bijis 
rakstnieka un komponista Marģera Zariņa tēvs Oto Zariņš, 
kurš strādājis par baznīcas ērģelnieku un draudzes skolas sko-
lotāju. Instrumentu ir būvējusi ievērojamā Bavārijas ērģeļbū-
ves firma Etingenā „G.F.Steinmeier”, kura darbojas kopš 1847.
gada. Jaunpiebalgas ērģeles tiek apzīmētas ar Nr.1200.

Ērģelēm piemīt bagātīgs skanējums tembru un to kombināci-
ju ziņā, kā arī dinamisko nianšu ziņā, tās ir vidēja lieluma divu 
manuālu ērģeles ar savu koncerta tipa dispozīciju un spēles pa-
līgierīcēm. Ērģeļu unikalitāti un pneimatiskās sistēmas precī-
zo darbību augstu novērtējuši vairāki latviešu ērģelnieki, kuri 
spēlējuši šo instrumentu – O. Šepskis, P. Jozuus, Alfr. Kalniņš, 
O. Zariņš, T. Deksnis, V. Kalnciema, K. Adamaite un citi. 

1989. gadā tika ierakstīta skaņuplate „Jaunpiebalgas baz-
nīcas ērģeles” no sērijas „Latvijas vēsturiskās ērģeles”, 
kurā iekļauti tādu komponistu darbi kā J. S.Baha, C.Franka, 
J.Pahelbela, M.Rēgera, O.Mesiāna, tos izpildīja ērģelnieks Tā-
livaldis Deksnis.

Jau 6. gadu ērģeļspēles pamatus šeit apgūst Jaunpiebalgas 
mūzikas skolas audzēkņi. Baznīcā notiek arī aktīva koncertdar-
bība, kurā tiek iesaistīti gan Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi, gan mākslinieki no visas Latvijas. Par tradī-
ciju ir kļuvuši Rudens koncerti, kuri veltīti komponista Em. 
Dārziņa piemiņai, un ērģeļmūzikas koncerti. 

Tomēr nekas nav mūžīgs, un arī ērģeļu mehānismi ir nolietoju-
šies, un nepieciešams tos pakāpeniski atjaunot. Ar Jaunpiebalgas ev. 
lut. Sv. Toma draudzes un pagasta pašvaldības atbalstu tiek veikta 
regulāra ērģeļu apkope – skaņošana, bet tas ir nepietiekami. Tāpēc 
tika uzsākta ērģeļu restaurācija, kas paredzēta vairākos posmos. Ko-
pējā ērģeļu restaurācijas tāme šobrīd sastāda summu 8590.10 Ls. 
Ērģeļu restaurācijas gaitā ir paredzēts veikt:

♫ ērģeļu motora nomaiņu;
♫ stabuļu tīrīšanu, demontāžu, trūkstošo stabuļu izgatavoša-

nu un montāžu, esošo stabuļu remontu;
♫ intonēšanu, skaņošanu;
♫ plēšu remontu;
♫ paminu mehānisma atjaunošanu un pievienošanu.
1. posms ir skaļā un jau stipri nolietotā motora nomaiņa. Lai 

paveiktu šos darbus, bija nepieciešami 2590,10 Ls. Tika ie-
sniegts projekts KKF (Kultūrkapitāla fondā), kā rezultātā KKF 
piešķīra 1600,00 Ls ērģeļmotora iegādei, 990,10 Ls ir ziedo-

juši vietējie uzņēmēji. 29. maijā Jaunpiebalgas baznīcā notika 
labdarības koncerts „Ērģeles manai baznīcai”, kurā piedalījās 
Jaunpiebalgas mūzikas skolas ērģeļu klases audzēkņi – Aman-
da Zariņa, Klinta Āboliņa, Lauma Makare, Agnese Vietniece, 
Zane Alksnīte un vokālais ansamblis „Žagariņi”. Pēc koncerta 
tika saziedoti 60,00 Ls ērģeļu restaurācijai. Tādēļ šobrīd pie-
tiek naudas, lai varētu veikt 1. restaurācijas kārtu, un jau 16. 
augustā – pasākuma „Izvēlies Piebalgu!” ietvaros baznīcā no-
tiekošajā koncertā varēsim dzirdēt mūsu ērģeles skanam bez 
motora radītā fona trokšņa.

2. posmā paredzēts restaurēt stabules. Tika iesniegts projekts 
Rietumu Bankas labdarības fondam. Viņi piešķīra 1300,00 Ls 
lielu summu ar noteikumu, ka nauda tiks izlietota bojāto ērģeļu 
stabuļu restaurācijai un, izgatavojot trūkstošās stabules, kuras 
tika izzagtas padomju gados.

Pēc 6 gadiem mūsu baznīcas ērģeles svinēs 100 gadus, tā-
dēļ vēlamies jau laicīgi sakārtot instrumentu, lai savā simtgadē 
mūsu ērģeles varētu skanēt pilnvērtīgi. 

Arī Tu vari palīdzēt ar savu ziedojumu!!!
Savāktā summa projektos un ziedojumos šobrīd sastāda 

3950.10 Ls. Pietrūkst 4640.00Ls. Ja katrs piebaldzēns ziedotu 
kaut pāris latiņus, mūsu ērģeles atkal skanētu un priecētu ik-
vienu klausītāju!

Ja arī Tu vēlies ziedot ērģeļu restaurācijai, to var izdarīt svēt-
dienās – baznīcā, savu ziedojumu iemetot speciāli tam pare-
dzētā ziedojumu urnā, vai arī ieskaitot naudu Jaunpiebalgas ev. 
lut. baznīcas kontā:

Konta nr.: LV 84 UBAL 4100 1922 5300 1 
Bankas kods UBAL LV2X 
Reģ. nr. 90000976826
Norādiet ziedojuma mērķi – „Jaunpiebalgas baznīcas ērģeļu 

remontam”. 
Sakārtojot un restaurējot šo vēsturisko instrumentu, mēs 

atstāsim unikālu vērtību nākamajām paaudzēm, jo tās būs 
mūsu vēstures liecinieces.

Jaunpiebalgas baznīcas ērģelniece Aija Petrovska

Ērģeles manai baznīcai
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Ikvienai precei ir savs derīguma laiks, un tas attiecināms arī 
uz dažāda veida elektroierīcēm. Kad tās beigušas mums kalpot, 
rodas jautājums, kā no tām pareizi atbrīvoties. Tās ir jānodod 
savam atkritumu apsaimniekotājam, jo šim atkritumu veidam 
likumdošana piemēro speciālu apsaimniekošanas shēmu.  

Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotāji Latvijā ir vienīgie, ku-
riem tiek piedāvāts īpašs pakalpojums - nolietotas elektroteh-
nikas bezmaksas savākšana no privātmājām. 

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 
ir izstrādājusi maršrutus, kad pēc pieteikuma uz katru Cēsu, 
Limbažu, Valkas un Valmieras rajona pašvaldību divas reizes 
mēnesī dodas ZAAO transports, lai bez maksas savāktu nolie-
totu sadzīves elektrotehniku - ledusskapjus, gāzes plītis, veļas 
mašīnas, televizorus, datorus u.c. elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumus. 

Atsevišķās pašvaldībās ir vērojama šķietami atbalstāma ini-
ciatīva, kad kāds vietējais darbonis piedāvā savākt nolietotu 
elektrotehniku, taču ar to apkārtējai videi draudzīgā rīcība arī 
beidzas, jo savāktie priekšmeti mājas apstākļos tiek izjaukti, 
atdalot krāsainos metālus, bet videi tik kaitīgie šķidrumi, gāzes 

Apzinies savas rīcības sekas!
un pārējie atlikumi nonāk augsnē vai gaisā, nodarot ļaunumu 
gan apkārtējai videi, gan apkārtējo cilvēku veselībai. 

ZAAO aicina Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotājus piedo-
māt, kam nolietotā sadzīves elektrotehnika tiek atdota. Izman-
tojot ZAAO piedāvāto pakalpojumu, tiek nodrošināts, ka visa 
savāktā elektrotehnika tiek nodota pārstrādes uzņēmumiem 
gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām, kur tā tiek izjaukta un 
pārstrādāta, izmantojot speciālas, sertificētas apstrādes iekār-
tas, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un cilvēkiem. 

Turklāt Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, ir apņēmusies 
jau 2009.gadā savākt 4 kg elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu no katra iedzīvotāja. 2007.gadā ZAAO pavisam ir 
savākusi vairāk nekā 160 tonnas šo atkritumu, un līdz valstij 
izvirzīto mērķu sasniegšanai vēl tālu, tādēļ ZAAO aicina ap-
zināties nepareizas atkritumu apsaimniekošanas sekas un iz-
mantot uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus. Vienoties par 
nolietotas sadzīves tehnikas savākšanas iespējām varat, zvanot 
pa mobilo tālruni 26132288. 

  
Informāciju sagatavoja: SIA	ZAAO

Mācību gads  noslēdzies, Mākslas skolas izlaidums pagājis.  
Jau otro reizi mēs organizējām Comenius sanāksmi Latvijā 

un mūsu skolā. Tā bija no 8.-13. jūnijam. Ieradās 5 skolotāji: 
Maciej Szaniawski, Aneta Žak, Ewa Cabala, Jerzy Cabala, Ka-
rolina Szmalec un 4 skolnieces: Patrycja Szaniawska, Victoria 
Snarska, Dominika Bilewicz, Anna Malinowska no Polijas. 
Diemžēl 2-gadīgā Comenius projekta „Tradicionālās mākslas 
tehnikas” projekta noslēguma sanāksmē nevarēja piedalīties 
draugi no Turcijas. 

Diviem mūsu kolēģiem šī bija jau otrā viesošanās Latvijā, 
bet 7 viesojās mūsu zemē pirmoreiz. Centāmies radīt priekš-
statu par Latviju. Rādījām Rīgu, Jūrmalu, Cēsis, Siguldu, savu 
skolu, vidusskolu, muzeju un Jaunpiebalgu. 

Ciemiņi priecājās par mūsu vidusskolas plašo parku, vides 
projektiem sākumskolā, skaistajām ainavām, tīro gaisu, mil-
zīgā apjoma darbu, ko veikušas vairākas Jaunpiebalgas vidus-
skolas skolēnu un skolotāju paaudzes. Skolas muzejs ir tam 
liecinieks. Viesi secināja, ka Piebalgas novads ir bagāts ar 
radošiem, mākslinieciski domājošiem, sirsnīgiem cilvēkiem 
ne tikai senatnē, bet arī šodien. Viņi apbrīnoja mūsu Mākslas 
skolas izaugsmi, audzēkņu darbus, absolventu diplomdarbus, 
skolotāju izdomu, atdevi. 

COMENIUS Jaunpiebalgas Mākslas skolā
Prezentācijā, kas notika pagasta padomes zālē, projekta da-

lībniekus uzrunāja  priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.
Par atbalstu projekta sanāksmei Mākslas skolas skolotāji, 

audzēkņi un projekta dalībnieki pateicas SIA „Piebalgas alus”  
un personīgi Pēterim Micānam, Vinetai Johansonei un Ilzei Za-
riņai; paldies maizes ceptuves „Ķelmēni” kolektīvam, kā arī 
atpūtas centram „Lācītes”. 

 Paldies audzēkņu vecākiem, kuri savās ģimenēs uzņēma bēr-
nus no Polijas- Postolati ģimenei, Gajeviku ģimenei, Johanso-
nu ģimenei. Paldies Mārītei Apsītei! Patīkama atkalredzēšanās 
šī bija Agnesei Vietniecei, Viktorijai Postolati, Evitai Rusovai, 
Sabīnei Rubenei, Inesei Kustovai un Evai Matīsai , kuras pro-
jekta gados pašas pabija vai nu Turcijā, vai Polijā. Fotogrāfijas, 
filmas un kopīgi redzētais vēl ilgi atgādinās par iespēju un gu-
vumu darbojoties mākslas projektā, apgūstot gan tradicionālas, 
gan mums jaunas mākslas tehnikas. Šajā reizē Rīgā Dekoratī-
vās mākslas un dizaina muzeja darbnīcā apguvām filcēšanu. 
Mākslas skolā projekta dalībnieki veica tekstilapdruku. Rīgā 
iepazināmies ar arheoloģisko un etnogrāfisko priekšmetu res-
taurēšanu. Mūs gaida atkal jauni projekti...

Projekta grupas vārdā – Ulla Logina
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9. b klases absolventi
Indriķis Akimovs, Liene Alksnīte, Zelda Althabere, Zane 

Dzerkale Ruskule, Harijs Graudiņš, Ivars Grīnbergs Madara 
Grīvāne, Madara Kārkliņa, Mārtiņš Krišjānis, Inese Kustova, 
Sanita Ķēniņa, Pēteris Ķīķeris, Katrīna Laukubriede, Raivis 
Mačs, Kristīne Ozere, Salvis Ozoliņš, Krišs Spalviņš, Matīss 
Zariņš. 

Klases audzinātāja Rudīte Jaksta.

Jaunpiebalgas vidusskolas 2007./2008. m.g. 
absolventi

12. klases absolventi
Nora Cābe, Ieva Dolmane, Kristaps Gončoronoks, Ilgvalds 

Ivanovs, Pēteris Klapars, Ainārs Kuzmins, Eva Matīsa, Vineta 
Misiņa, Madara Ontužāne, Aija Radziņa, Artūrs Razguļajevs, 
Kaspars Stauvers, Santa Šparna, Kristīne Tenisone, Artis Ten-
telis. 

Klases audzinātāja Daiga Rubene.

9. a klases absolventi
Aiga Dzenža, Henrijs Eglītis, Kristaps Gavlovičs, Inga 

Grīnberga, Rūta Kazerovska, Agnese Krieva, Matīss Kuzma-
nis, Toms Laizāns, Daumants Lūsa, Alise Ozola, Intars Ozols, 
Dana Pelša, Elīza Rubene, Mārtiņš Smilgins, Sintija Tentele, 
Evita Zaķe, Elīna Žuravļova. 

Klases audzinātāja Liene Lorence
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Vetārste Anna Mackeviča gaidīs jūsu zvanus 5.,6.,19.,20. jū-
lijā un 2.,3.,23.,24. augustā. Tālr. 29409709

s s s s s s s
Jauna latviešu ģimene vēlas iegādāt zemi ar mežu. Var būt ar  

vai bez Zemesgrāmatas. Zvanīt pa tālr. 29691215
s s s s s s s

Saņemta vēstule no Anglijas. John Poltoraks vēlas kontak-
tēties ar kādu cilvēku, kurš var sazināties angļu valodā. Bred-
fordā dzīvo daudzi cilvēki no Latvijas, kuriem Jaunpiebalgā ir 
draugi. Viņš raksta avīzei, bet labprāt caur e-pastu saņemtu arī 
jaunu informāciju.

J.Poltorak1@Bradford.ac.uk

Neviens nav pasargāts no ugunsnelaimes. Ļoti svarīgi, ka cil-
vēks cilvēkam palīdz šādā brīdī, neanalizējot iemeslus un ne-
meklējot vainīgo. Vienkārši palīdz! Ar naktsmājām, ar drēbēm, 
ar traukiem, ar naudu, ar… izsakām milzīgu pateicību visiem, 
visiem, kas palīdzēja mums atgūties no ugunsnelaimes posta.

Paldies Arlitai, Jurim Riekstiņiem, Valentīnai un Gunta-
ram Dolmaņiem, Eldai Krastiņai, Judītei, Jautrītei, Edītei 
Bormanēm, Intai Jaunpujēnai, Mirdzai Ēķei, Maijai Lie-
piņai, Mārītei Sproģei, Ritai Riekstiņai, Vairai Āpšai, Mā-
rītei Auziņai, Dzintrai Klaparei un arī tiem, kuri nevēlas, 
lai viņu vārdu publiskotu.

No sirds Jums visiem saka paldies  Keišu ģimene „Vecķeiķos”.

Pateicība Paziņojumi

SIA ”Piebalgas alus” organizē
Jāņu dienas vaļējā gaišā nefi ltrētā alus „Jubilejas” 

tirdzniecību pie alus darītavas
 Jaunpiebalgā, Gaujas ielā -2

 
18. jūnijā no 11.00 līdz 18.00
19. jūnijā no  9.00 līdz 18.00

20. jūnijā no  9.00  līdz pēdējam kausam
Cena: 1,10 Ls/l

Iepildīšana pircēja traukos.

PAZIŅOJUMS

APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI

 OCTA (obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana)
 Īpašuma apdrošināšana
 Mantas apdrošināšana
 Auto KASKO apdrošināšana
 Nelaimes gadījumu apdrošināšana
 Mājdzīvnieku apdrošināšana
 Kravu apdrošināšana

Sniedz licencēta apdrošināšanas aģente

Inita Koļesņikova

Kontakttālrunis uzziņām: mob. t. 26105450, 64162301
e-pasts: inita.bta@inbox.lv

Vēlos Jūs informēt par izmaiņām OCTA apdrošināšanas vei-
dā, kas ir spēkā ar 2008.gadu.

1. Tiek atcelta vizuālās informācijas (uzlīmes) izmantošana. 
2. Tiek atcelta prasība, ka OCTA Standartlīgumam obligāti 

jābūt noformētam rakstveidā. Saskaņā ar OCTA likumu, sākot 
ar š.g. 1 jūniju, klientiem būs iespēja slēgt OCTA apdrošināša-
nas Standartlīgumus, izmantojot distances saziņas līdzekļus. 

• Ja piedāvātie līguma nosacījumi klientu apmierina, klients 
Internetā apmaksā apdrošināšanas prēmiju ar maksājuma karti; 

• Tad, kad līgums ir apmaksāts, visi dati par līgumu tiek no-
sūtīti uz LTAB un CSDD datu bāzi;

• Ja ir nepieciešams, rakstveida apdrošināšanas līgumu (po-
lisi) uz veidlapas klients var pasūtīt jebkurā BTA birojā vai pie 
apdrošināšanas aģenta.

Tātad, sākot ar 1. jūniju, BTA OCTA Standartlīgumus būs 
iespējams noformēt gan klātienē (BTA birojos), gan izmantojot 
distances saziņas līdzekļus (internets, telefons).

OCTA Standartlīgums būs spēkā neatkarīgi no tā, vai tiks 
noformēts rakstveidā vai elektroniski.

Rakstveida polises neesamība neietekmēs tā spēkā esamību!
Rakstveida OCTA Standartlīgums būs nepieciešams tikai, 

izbraucot ārpus no LR teritorijas.
Sākot ar 1. jūniju, ceļu policijas darbinieki OCTA apdrošināša-

nas esamību pārbaudīs elektroniski (tas nozīmē, ka, sākot ar 1. jū-
niju policijas darbiniekiem nav tiesību pieprasīt uzrādīt rakstveida 
OCTA Standartlīgumus un vizuālo informāciju (uzlīmes)).

Arī vēlamies informēt, kā tuvākajā laikā (divu nedēļu laikā) 
tiek plānots atteikties no zaļām Standartlīguma veidlapām un 
pāriet uz BTA unikālā veida Standartlīguma veidlapām. 

Ja Jums rodas neskaidrības vai jautājumi par augstāk minēto 
informāciju, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: inita.bta@inbox.lv vai 

tālr.26105450, vakaros 64162301

Labdien, cienījamie 
apdrošinājuma ņēmēji!

Kontaktinformācija:
Jānis Rozentāls: 
mob.tālr.: 26629326
e-pasts: janis@grafos.lv
info_grafos@inbox.lv

www.grafos.lv
Rīga, Brīvības gatve 204b, LV - 1039

Ir radusies doma par ekskursiju. Uz kurieni? Tepat Jaunpie-
balgā – pa lauku sētām, uz Jāņaskolu, baznīcu… Kad? Š.g. 
17. jūlijā plkst. 9.00 pulcēšanās pie ev. lut. baznīcas. Kam? 
Visiem mūsu pagasta pensionāriem. Kāpēc? Lai rastos atkal-
redzēšanās un kopā sanākšanas prieks, lai priecātos par citu 
piebaldzēnu veikumu, labajiem darbiem un, lai ekskursijas no-
slēgumā kārtīgi izdziedātos.

Atliek vien piebilst, ka ekskursija ir bez maksas.
Kontakttālruņi - 29461226, 26519152, 26345624.

Ekskursija pensionāriem
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Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 64162437 (darbā), 26345624 (mob.) Vēsma Johansone tālr. 64162582 (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 poligrāfi sts”.

Bij’ ceļi tāli, kalni augsti,
Kad pamet skatu atpakaļ.
Un jādomā, cik brīnumstrauji
Raibs dzenis mūsu mūžu kaļ. 

65 Vija Āre 22.07.1943. Oškalni
Jēkabs Grundāns 28.07.1943. Meža Naukšēni

Vilis Irša 01.07.1943. Lielnaukšēni
Jānis Laimonis Ošs 10.07.1943. Gaujas iela 50

75 Elvīra Dravante 08.07.1933. Bērzkalns
Vera Ķiņķere 21.07.1933. Gaujas iela 6-7

85 Jānis Dzenža 29.07.1923. Jaungarauši

Apsveikumi

Mūžībā aizgājis

Kad prieks un skumjas satiekas,
Plaukst debess zelta kļava,
Tad gaišās laimes nojausmās 
Tu ej pie Dieva sava.

Uz Jaunpiebalgas Balto kalnu gājis
Pēteris Keišs 50 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Jaunpiebalgas pagasta padome

Līdzjūtība

Grūti Tevi tālā ceļā pavadīt,
Vai trīs baltas smilšu saujas
Varēs tevi sasildīt?

Izsakām līdzjūtību Uldim Cimdiņam, vecomāti 
zaudējot.

Skaidrīte, Edvīns, Andris, Aivars

60 Ilga Pabērze 21.08.1948. Silmaļi
65 Teodors Aņins 26.08.1943. Loka iela 8

Māra Eglīte 29.08.1943. Kalna Žagari
75 Anna Āre 12.08.1933. Gaujas iela 11-7

Boriss Kartiševs 18.08.1933. Gaujas iela 48B-5
80 Aina Cimdiņa 20.08.1928. Brieži

Anna Ļele 06.08.1928. Gaujas iela 27-11
Velga Sietiņa 07.08.1928. Lejas Roci

Sveicam jūlija un augusta jubilārus!

KAPU SVĒTKI Jaunpiebalgā
2008.gada 6.jūlijā plkst. 13:00.

 
   Lai Kapu svētku dievkalpojuma laikā pieminētu aizgājē-

ju, tuviniekiem  pieteikt vēlamo tekstu  vai melodiju Jaunpie-
balgas pagasta padomē pie sekretāres vai  pa tālruni 4162440, 
vai Kapu svētku dienā pie mācītāja U.Jumeja.

21.06. plkst. no 21.00 gaidīsim Tevi kopā ar mums sagai-
dīt vasaras saulgriežus Viņķu kalnā.

Kursim ugunskuru, pīsim trejdeviņu ziedu un ozolzaru 
vainagus, dziedāsim un sagaidīsim Saules lēktu.

Rituālu vadīs: Māris Zvaunis no Silavotiem.
Jaunpiebalgas mākslas skola

„Satiksimies Piebalgā” 9.augustā 
Alauksta krastā

Šogad kārtējais mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā” 
notiks 9. augustā Vecpiebalgā, estrādē Alauksta ezera kras-
tā. Piedalīsies - „Pamatinstinkts”, „Apvedceļš”, „Vēja runa”, 
„Kokmuižas muzikanti”, „Liepavots”, „Kaugurieši”, „Ķir-
mji”, „Kājgrieži”, „Device”, „Oranžās brīvdienas”, „Dzheski 
Gloss”, čigānu ansamblis, meiteņu kvartets „Skabarga”, vē-
derdeju studija „Haidar”, eksotisko deju studija „Mantigra”, 
solisti Olga Rajecka un Uģis Roze, Liene Zostiņa, Jenny 
May, Yana Key, Emi, Akela, Marta Kukarāne, Aina Boža, 
Inese Stupele, Vilnis Daņiļēvičs, Juris Čapligins, Jānis Ta-
mulis (Rūdis), Miks Dukurs. Programmu vadīs Liene Zostiņa 
un Jānis Blūms. Iespējamas nelielas izmaiņas dalībnieku sa-
stāvā. Sekojiet reklāmai!

Paldies par mākslas skolai dāvināto šujmašīnu nezināma-
jam dāvinātājam! Tā mums noderēs!

Skolotāja Maija Apsīte

Pateicība

Informācija

Nākamais avīzītes numurs iznāks augusta 
mēnesī.

Priecīgus Līgo svētkus un Jāņu dienu vēlot, 
Vēsma un Zane


