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Nr. 6 (138) 2009. gada jūnijs Jaunpiebalgas novada domes izdevums

 Piebaldzēniem

ŠAJĀ NUMURĀ:

Jūnijs

Jūlijs

22.06. – Varoņu piemiņas diena
23.06. – Līgo diena
24.06. – Jāņu diena
27.06. – Septiņu gulētāju diena
29.06. – Pētera diena

10.07. – Septiņu brāļu diena
25.07. – Jēkaba diena (Saimnieka diena)
26.07. – Annas diena (Saimnieces diena) 

Jaunpiebalga ir spēcīga āderu vieta. 
Tā pievelk savējos. Atceras tos, kuri 

tālumā, neaizmirst tos, kas tepat, 
un jaunajiem neapgriež spārnus 

patstāvīgam uzdrīkstēšanās brīdim. 
To kārtējo reizi izjutām novada 

pašvaldību vēlēšanās. Esam ļoti 
pateicīgi mūsu atbalstītājiem un 

vēlētājiem par dāvāto uzticību, cerot 
uz turpmāko sadarbību mums visiem 

kopā, – vēlētāju apvienība 
“Mūsu novads – mūsu mājas – 

mūsu atbildība”.

* novada dome ievēlēta
* tikšanās ar zemkopības ministru
* Piebalgas skolai – 140
* Tautskolai - 10
* klāt Jāņi un izlaidumu laiks

29. jūnijā plkst. 17.00-19.00 Jaunpiebalgas reģionālajā Tautskolā ar lekciju 
“Garīgums – visa pamats” viesojas 

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes profesors 
Andris Buiķis

Lai aug meita tik lokana
Kā vītola žagariņš!

Dzimusi Aleksa Vīķele.
Apsveicam vecākus!

Prātiņā man iekrita
Tautu meita zeltenīte;
No prātiņa neizkrita,
Tā būs mana līgaviņa.

Kopdzīvi uzsāk
Līga Ķēniņa 

un
Edgars Ziediņš

Apsveicam jauno ģimeni!

Visiem mūsu novada iedzīvotājiem 
 

Deg atkal kalni, atkal meži līgo,
Un atkal mirklim veras burvju zieds.

    (R. Skujiņa)

Priecīgus Līgo svētkus un labu, auglīgu vasaru! 
Sveicam vārda dienā mūsu Līgas un Jāņus!

Jaunpiebalgas novada dome

Vēlētāju apvienība 
„ZOSENA ĻAUDIS” pateicas 

saviem vēlētājiem par atbalstu un 
doto uzticību. Centīsimies nepievilt!
Aicinām arī jūs kopīgi veidot novadu 
par vienotu un stabilu pašvaldību, 

kurā ikviens iedzīvotājs justos 
piederīgs, novērtēts un atbalstīts. 
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REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē
Ja man pajautātu, kurus Jāņus 

es vislabāk atceros, jāatzīst, ka 
šeit, Jaunpiebalgā, Līgosvētki man 
saistās ar bērnības atmiņām, jo es, 
kurzemniece no mazpilsētas, vasa-
rās braucu uz tēta dzimto pusi Vid-
zemē. Bieži tā sagadījās, ka bija arī 
Jāņi. Tie man bija liels brīnums, jo 
nevaru lepoties, ka no bērnības 
būtu īpaši audzināta latviešu Jāņu 
tradīcijās. Visā nopietnībā mājās 
nestās meijas, kūts durvju pušķo-
šana ar pīlādžiem, pagraba durvju 
– ar ozolzariem, ķimeņu siera sie-
šana, pīrāgu cepšana, ugunskura 
kurināšana – visa gatavošanās, kas 
noritēja, likās savdabīga, pat mis-
tiska, un tad vēl nakts ar vainagiem 
un dziedāšanām. Šīs atmiņas (arī 
par visskaistāko Martas tantes pīto 
vainadziņu no sarkanā āboliņa un 
baltām rozītēm), kas tā palikušas 
prātā, gribas visu laiku saglabāt. 
Vēlāk, kad Filoloģijas fakultātē 
pasniedzēja Skaidrīte Bikova (to-
laik) pamatīgi mūs iepazīstināja ar 
Jāņu tradīcijām, sapratām, ka Jāņu 
izdarības pamatīgi tika ekspluatē-
tas dažādos koncertos, arī festivālā 
„Baltica”, kad radās neīstuma, pat 
dekoratīvisma izjūta. Tikai tagad, 
atkal dzīvojot šeit, klasiķu apdze-
jotajā zemē Piebalgā, un esot tuvu 
dabai, jūtu – jā, Jāņi tiešām būs, tie 
tuvojas...  Visa šī zeme glabā vēs-
tures atmiņas, to seno latvisko, kas 
šeit ir bijis. Gribas visu to uzturēt 
un arī attīstīt. Gribi vai negribi, ne-
var jau Jāņiem paiet garām. Tepat 
viņi ir, un ir jādomā, kā svinēt. 

Varbūt Jāņi mazliet ir skumji un 
smeldzīgi svētki, jo tomēr saul-
grieži, vasara iet uz otru pusi un 
maz mums viņa ir dota, toties ša-
jos svētkos viss saistās ar līksmī-
bu, brīnumu, audzelības mistēriju 
gan dabā, gan ļaudīs... Tāpēc, kad 
mājas darbi apdarīti, dārzi izravē-
ti un govis jāņuzālēm sabarotas, 
pulcēsimies pie visdažādākajiem 
ugunskuriem radu un draugu pulkā 
un izdziedāsimies no sirds! Līgo! 
Līgo! Un daudz laimes visām Lī-
gām un, protams, visiem Jāņiem 
vārda dienā!

Zane Althabere

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta 

Saistošo noteikumu Nr. 11 projektu “ Par 
grozījumiem Nr. 1 2009. gada 23. februāra 
Saistošajos noteikumos Nr. 2 “Jaunpiebal-
gas novada domes pamatbudžetu un spe-
ciālo budžetu 2009. gadam” (ar Saistošiem 
noteikumiem var iepazīties novada domē 
katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 17.00).

2. Piekrist pārņemt Em. Dārziņa muzeju 
„Jāņaskola”  Jaunpiebalgas novada domes 
īpašumā kopā ar tam paredzēto valsts bu-
džeta dotāciju, slēdzot līgumu par finan-
sējumu uz laika periodu ne mazāk kā 5 
gadiem. Lai radītu iespēju plašākai muzeja 
sadarbībai, attīstībai un tūristu piesaistei 
pēc muzeja pārņemšanas veidot kopīgu 
muzeju apvienību ar Vecpiebalgas nova-
du. Pieņemto lēmumu iesniegt Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijai.

3. Nepilngadīgajam A. G., kā bērnam ar 
smagiem garīga rakstura traucējumiem ve-
cumā no 4 līdz 18 gadiem, ir nepieciešams 
saņemt valsts finansēto sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas institūcijā.

4. Pārņemt Jaunpiebalgas novada domes 
īpašumā no Būvniecības, enerģētikas un 
mājokļu valsts aģentūras valdījuma valsts 
dzīvojamās mājas „Straumes” neprivati-
zēto daļu: Dzīvoklis Nr. 2 – 4420/27130 
kopīpašuma domājamā daļa; Dzīvoklis Nr. 
3 – 3300/27130 kopīpašuma domājamā 
daļa; Dzīvoklis Nr. 4 – 5780/27130 kop-
īpašuma domājamā daļa. 

5. Akceptēt Jaunpiebalgas novada do-
mes projekta pieteikumu „Atbalsts jaunie-
šu centru darbības nodrošināšanai pašval-
dībā”.

6. Izdarīt izmaiņas Jaunpiebalgas nova-
da domes štata saraksta amata nosaukumu 
sarakstā - štata vietas amata nosaukumu 
„sociālās palīdzības organizators” pārdē-
vēt par „sociālais darbinieks”.

7. Apstiprināt detālplānojuma zemes 
vienībai „Gaujmala”, kadastra Nr. 4256 
006 0235 redakciju par galīgo redakciju. 
Apstiprināt detālplānojuma grafisko daļu, 

teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumos – kā saistošos noteikumus Nr. 10 
„Detālplānojums zemes vienībai Gaujma-
la”, kadastra Nr. 4256 006 0235”. 

8. Atstāt spēkā Jaunpiebalgas novadā 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānoju-
mu un  Zosēnu pagasta teritorijas plāno-
jumu.

9. Piešķirt A. S. piederošai ēkai ar kadas-
tra Nr. 4298 003 0049 002, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra Nr. 4298 003 
0223,  jaunu nosaukumu “Ūdensrozes”, 
Melnbārži, Jaunpiebalgas novads, Zosēnu 
pagasts, Cēsu rajons, LV – 4125.

10. Noteikt trīs dzīvokļu mājai „Dārza 
Roci”, kadastra Nr. 4256 011 0032 001, 
telpu grupas numurus:

1.1. Telpu grupa 52,4 m2 – Dārza Roci 
1, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, Cēsu rajons, LV – 4125

1.2. Telpu grupa 45,7 m2 – Dārza Roci 
2, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, Cēsu rajons, LV – 4125;

1.3. Telpu grupa 74,7 m2 – Dārza Roci 
3, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, Cēsu rajons, LV – 4125;

11. Noteikt a/s „Latvijas valsts meži”, 
nekustamam īpašumam „Tirzas ceļš” ka-
dastra Nr. 4256 013 0066 – 3,37 ha kop-
platība – zemes vienības daļai zem ceļiem 
0,16 ha platībā, lietošanas mērķi (šifrs 
1101) zemes ceļu zemes nodalījuma joslā.

12. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Vecpaupi” 
sadalīšanai saskaņā ar pievienoto Kopīgā 
īpašuma reālās sadales līgumu.

13. Atļaut nekustamā īpašumā „Kadiķi” 
veikt meža zemes transformāciju 0,42 ha 
platībā par lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi.

14. Iznomāt Jaunpiebalgas novada do-
mes lietošanā esošos zemes gabalus –  pla-
tībā 0,95 ha un platībā 0,37 ha platībā.

15. Atļaut Jaunpiebalgas novada domei 
izstrādāt projekta dokumentāciju dīķa būv-
niecībai 1,0 ha platībā Zosēnu pašvaldības 
teritorijā zemes vienībā ar kadastra Nr. 
4298 002 0084.

2009. gada 6. aprīļa novada domes sēdē
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Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pa-

gasta Saistošo noteikumu Nr. 12 
projektu “Par grozījumiem Nr. 1 
2009. gada 23. februāra Saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Jaunpiebalgas 
novada domes pamatbudžetu un 
speciālo budžetu 2009. gadam” (Ar 
Saistošiem noteikumiem var iepa-
zīties novada domē katru darbdienu 
no plkst. 9.00 līdz 17.00).

2. Apstiprināt Zosēnu pagasta 
sporta klubiņa „Gribu-Varu-Daru” 
iekšējos kārtības noteikumus.

3. Uzņemt ārpuskārtas dzīvokļu 
pieprasītāju uzskaitē E. T.

4. Apstiprināt M. S. K. piedero-
šām ēkām  nosaukumu “Līčupji”, 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpieb-
algas pagasts, Cēsu rajons, LV– 
4125.

5. Apstiprināt Jaunpiebalgas no-
vada pašvaldības teritorijā esošo 
ēku un būvju adreses (nosauku-
mu) saskaņā ar nekustamā īpašuma 
valsts kadastra reģistra un Valsts 

2009. gada 18. maija novada domes sēdē

adrešu reģistra datiem. Izslēgt ēku 
un būvju adreses (nosaukumus) no 
Valsts adrešu reģistra, kuras dabā 
neeksistē. Apstiprināt Jaunpiebalgas 
novada teritorijā esošo telpu gru-
pu numurus saskaņā ar nekustamā 
īpašuma valsts kadastra reģistra un 
Valsts adrešu reģistra datiem. Ap-
stiprināt izmaiņas adrešu reģistrā 
nosaukumos īpašumiem ar vienādu 
nosaukumu.

6. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu-
mu „Meža Naukšēni”, atdalot no tā 
atsevišķu zemes vienību – 3,6 ha pla-
tībā un piešķirt jaunu nosaukumu– 
„Kalna Jaunskrāģi”, Jaunpiebalgas 
pagasts, Jaunpiebalgas novads, Cēsu 
rajons, LV-4125, noteikt zemes lie-
tošanas mērķi – galvenā saimniecī-
bas darbība – mežsaimniecība (šifrs 
0201).

7. Iznomāt A. B., Jaunpiebalgas 
novada domes lietošanā esošo zemes 
vienību „Sprīdīši”– 12,0 ha platībā.

8. Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu īpašumam „Meža Viņķi”.

2009. gada 8. jūnija novada domes sēdē
Nolēma:
1. Akceptēt Jaunpiebalgas no-

vada domes Pētera pamatskolas 
sagatavoto projekta pieteikumu  
Valsts izglītības attīstības aģentū-
ras izsludinātajā atklātā projekta 
iesniegumu atlases kārtā Eiropas 
Sociālā fonda apakšaktivitātē Nr. 
1.2.2.4.2. „Atbalsts pasākumu īs-
tenošanā jauniešu sociālās atstum-
tības riska mazināšanai un jauniešu 
ar funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā” ar projektu  
„Laikā sniegts atbalsts – kā viens 
no nosacījumiem pozitīvas dzīves 
virzībā”. Piešķirt projekta „Laikā 
sniegts atbalsts – kā viens no nosa-
cījumiem pozitīvas dzīves virzībā” 
īstenošanai 2010. gadā līdzfinan-
sējumu 7,5 % apmērā no projekta 
„Laikā sniegts atbalsts – kā viens 
no nosacījumiem pozitīvas dzīves 
virzībā” kopējām izmaksām.

2. Akceptēt Jaunpiebalgas nova-
da mazpulku sagatavoto projekta 
pieteikumu  Valsts izglītības attīs-
tības aģentūras izsludinātajā atklātā 
projekta iesniegumu atlases kārtā 
Eiropas Sociālā fonda apakšakti-

vitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsts pasā-
kumu īstenošana jauniešu sociālās 
atstumtības riska mazināšanai un 
jauniešu ar funkcionālajiem trau-
cējumiem integrācijai izglītībā” ar 
projektu  „Visu daru es ar prieku”. 
Piešķirt projekta „Visu daru es ar 
prieku” īstenošanai 2010. gadā līdz-
finansējumu 800 Ls  apmērā.

3. Atbalstīt Jaunpiebalgas novada 
domes līdzdalību biedrības „Attīstī-
bas JP” projektā „Kopā ar ģimeni”.

4. Atļaut I. R. izstrādāt projektu 
dokumentāciju pirts būvniecībai ne-
kustamā īpašumā „Jaunboļi”.

5. Piešķirt atvieglojumus, izpērkot 
īpašumā Gaujas iela 34 – zemi 0,12 
ha platībā – samazināt aprēķināto sa-
maksu par 25 %.

6. Iznomāt J.C.Jaunpiebalgas pa-
gasta padomes lietošanā esošo ze-
mes gabalu ar kadastra Nr. 4256 006 
0120, kopplatībā 1,0 ha.

7. Iznomāt J. C. Jaunpiebalgas no-
vada domes lietošanā esošo zemes 
vienību „Mazviņķi” – 0,6 ha platībā.

Ar sēžu lēmumu pilniem tekstiem 
var iepazīties Jaunpiebalgas novada 
domē.

30. maija pēcpusdienā Jaunpiebalgas novada 
zemnieki, uzņēmēji un arī citi tāpat vien ieinte-
resēti iedzīvotāji pulcējās Jaunpiebalgas kultūras 
namā, lai tiktos ar jauno zemkopības ministru, nu 
jau īsti mūsējo – piebaldzēnu Jāni Dūklavu. Sa-
runas ritēja brīvi, atraisīti. Pārrunāti tika dažādi 
temati, arī par pagājušiem laikiem. Zemnieki no 
ministra saņēma skaidrojumu, kāpēc Latvija sa-
ņem viszemākos platībmaksājumus Eiropas Sa-
vienībā, kas tiek darīts, lai samazinātu birokrātiju, 
vēl zemnieki pauda neapmierinātību par LAD 
pārbaudēm. Ministrs pastāstīja, kā risinās sarunas 
par produkcijas realizācijas iespējām Krievijā un 
ka par šo pašu tematu ir bijušas un vēl gaidāmas 
sarunas arī ar Baltkrieviju. Tika skaidrots, kāpēc 
šis tirgus neveras vaļā tūlīt un kādi ir nosacījumi, 
lai šajā tirgū ieietu. 

Kā pozitīvu iezīmi ministrs pieminēja faktu, ka 
sarosījusies darbība kokapstrādes uzņēmumos, 
kas nenoliedzami dod izdzīvošanas iespējas ļoti 
daudziem lauku iedzīvotājiem.

Zemnieki saņēma arī apstiprinājumu, ka akcīzes 
nodokļa atmaksu par lauksaimnieciskai darbībai 
iegādāto degvielu šogad vēl saņems, bet tiek do-
māts par degvielas marķēšanu nākamajos gados.

Interesanti bija paklausīties, kā norit darbs Bri-
selē, kā notiek lēmumu pieņemšana no ES lauk-
saimniecības komisāres puses.

Izraisījās saruna par to, ka tiek slēgtas vairā-
kas Lauku attīstības plāna atbalsta programmas. 
Kāpēc tas notiek? Tam par iemeslu ir arī tas, ka 
ļaudis negodīgi izmanto likumu nepilnības un lī-
dzekļi nenonāk domātajiem mērķiem.

Saņēmām aizrādījumu par to, ka zemnieki sa-
ņem samērā lielu atbalstu, bet maz realizē pro-
dukciju un maz nodokļu nonāk valsts kasē. Sa-
vukārt zemnieki pārmeta par biežām nosacījumu 
maiņām no ministrijas puses un produkcijas reali-
zācijas grūtībām. 

Tomēr var teikt, ka visiem vienlīdzīgi vērienīgi 
saimniekot nav iespēju, ka no subsīdijām un ES 
atbalsta  atkarīgi gan lielāki, gan mazāki saimnie-
kotāji, un varbūt atbalsts mazajām saimniecībām 
ir atvieglojums valsts sociālajā budžetā, jo ievēro-
jami samazina bezdarbnieku rindas.

Vēl ministrs pieminēja zemnieku saimniecību 
un uzņēmumu restrukturizācijas gaitu: no 120 
pieteikumiem izskatīti 40, un pozitīvi vērtējams, 
ka 30 projektiem bankas piekrīt piešķirt finansē-
jumu. Šinī sakarā ministrs lūdza zemniekiem ļoti 
rūpīgi izvērtēt savus projektus un plānot reālus ci-
parus naudas plūsmās, kas galvenokārt ir noteico-
šais, lai nenonāktu pie  nespējas atmaksāt kredītus 
un nonākt līdz bankrotam.

Sakām paldies savam ministram un ceram, ka 
priekšrocība šādām pārrunām jaunpiebaldzēniem  
būs arī turpmāk. 
Lauksaimniecības darba organizatore Maija Ķīķere

Diskusija ar zemkopības 
ministru
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Latvijā pašvaldību vēlēšanās kopumā nobalsoja 52,06% balsstiesīgo Latvijas iedzī-
votāju. Jaunpiebalgā balsstiesīgo personu kopskaits 2125, balsojušo kopskaits 1075 
(derīgas vēlēšanu zīmes 1060). Tas nozīmē, ka par Jaunpiebalgas novada jauno domi 
nobalsoja 50,58 % balsstiesīgo Jaunpiebalgas un Zosēna iedzīvotāju.

Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaits:

Kandidātu saraksta 
nosaukums

Derīgo vēlēšanu 
zīmju skaits

% no kopējā 
balsu skaita

Iegūto deputātu 
vietu skaits

Mūsu novads – mūsu 
mājas – mūsu atbildība

606 56,583 8

Novada izaugsmei 89 8,310 1
Zosena ļaudis 247 23,063 3
Jaunais laiks 118 11,018 1

Ievēlētie deputāti Jaunpiebalgas novada domē

N.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums
1. Zane Althabere Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
2. Silva Dolmane Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
3. Kristaps Dravants Zosena ļaudis
4. Marina Grīnberga Novada izaugsmei
5. Ainārs Intenbergs Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
6. Agris Kažociņš Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
7. Maija Ķīķere Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
8. Askolds Liedskalniņš Jaunais laiks
9. Aija Petrovska Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
10. Valda Pumpure Zosena ļaudis
11. Sandra Strēle Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
12. Laimis Šāvējs Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
13. Girta Upena Zosena ļaudis

No vēlēšanu komisijas protokoliem izrakstīja  V. Johansone. 
Sīkākas ziņas varat saņemt pie Jaunpiebalgas novada domes vēlēšanu komisijas sek-

retāres Līgas Ābelnieces vai internetā vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv 

Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas 
beigušās

Raimonda Ozola 
par Jāņu svinēšanu Vācijā 

- Latvieši priecīgi, ka var atrast kādus vietējos šai tālajā zemē... salasās no tuvākās 
apkārtnes (līdz pat 200 km attāluma), galvenais jau ir latviešu groziņi – katrs nu cenšas 
no tiem vācu produktiem pagatavot kaut ko latvisku... reiz pat centāmies sieru siet... 
Īsts Jāņu siers gan nesanāca, bet uz to pusi bija gan. Katrā ziņā galdā ir  pīrāgi, rasols, 
plātsmaizes (ar vācu piegaršu) gan netrūkst!!! Neatliekama sastāvdaļa noteikti ir šaš-
liks – cik nu tas īsti latvisks Jāņu ēdiens ir!? Ar to pulcēšanās vietu gan tā ir, kā ir, jo 
Vācijā nedrīkst  brīvā dabā ne ugunskuru kurināt, ne skaļi uzvesties...tā kā ļoti iemīļota 
vieta ir Haidelbergas Nekāras pļava. Tur nu vismaz grilēt atļauts (gan arī tikai konkrēti 
norādītās, betonētās vietās), bet nu sēdēšana pati sanāk zālītē, upītes krastā – nu kaut 
cik pie dabas krūts. Tad, kad latviešu ēdieni ir sanesti, tad seko dzērieni. Tie nu gan 
diemžēl nav latviski..... alus gan ir, bet nu ne Piebalgas, ne “Aldara”, ne “Ķenča”, ne 
“Minhauzena”, ne “Zelta”.... bet galu galā galvenais taču ir kopā būt un runāt latviešu 
mēlē, kas reti šajā zemē izdodas! Tad PATS galvenais ir DZIESMAS... tās nu gan 
mums neviens vācietis nevar atņemt, tās mēs neatdodam nevienam (dažas tantes gan 
dusmīgi lūr ar baltu aci, ka ārzemnieki tik skaļi bļaustās, bet... kam gan mūsu LĪGO... 
galu galā neiet pie sirds?!

Tādi nu ir tie Jāņi šai zemē – Vācijā, kuru es saucu par savu kādus gadus, jo studēju 
šeit. Ko vēl? Jāņi ir ar teorētisku latvisku garšu bez ugunskura, tikai ar mazu liesmiņu 
grilā, bet ar siltām latviešu sirdīm un tēvuzemes mīlestību krūtīs. Jā, tikai šai konkrētajā 
dienā tik kvēla, tik latviski kvēla. 

14. jūniju nedrīkstam 
aizmirst

Lasīti un dzirdēti stāsti, bet visu 
pārdzīvot… Daudzi deportētie, kuri 
izdzīvoja, guva grūtas un neārstēja-
mas slimības, viņu dzīve, veselība un 
karjera bija sagrauta. No izsūtījuma 
atgriezušies, cilvēki ļoti ilgus gadus 
bija pakļauti dažāda veida diskriminā-
cijai. Viņiem netika atdots atņemtais 
īpašums, viņiem bija problēmas iegūt 
izglītību, ieņemt atbildīgu amatu. De-
portētie padomju režīmā jutās kā otrās 
vai trešās kategorijas cilvēki, kuru tie-
sības bija ierobežotas un pret kuriem 
vara allaž izturējās ar aizdomām.

Vēsturnieki, pētot padomju režīma 
vēsturi Latvijā, atzīmē, ka redzams, 
ka 1941.gada 14. jūnija deportācija 
nebija kaut kāda spontāna akcija. Tā 
bija labi izplānota un ilgstoši gatavo-
ta operācija. Pati deportācijas ideja 
nāca no Maskavas, jo staļiniskais re-
žīms šādas represijas jau iepriekš bija 
vērsis arī pret citām tautām. Bet šajos 
noziegumos bija iesaistīti arī latvieši. 
Redzama vieta deportāciju organizē-
šanā bija tā laika Latvijas kompartijas 
vadītājam Jānim Kalnbērziņam, iekš-
lietu ministram un tautā populāram 
rakstniekam Vilim Lācim, čekistam 
Alfonam Novikam, Jānim Cinim, 
Vikentijam Latkovskim u.c. 

Padomju varas realizēto represiju 
galvenais mērķis bija salauzt cilvēka 
gribu, iznīcināt viņā pārliecību un ti-
cību savai valstij, saviem ideāliem. 
Staļiniskā režīma terors vispirms tika 
vērsts pret sabiedrības politisko un 
ekonomisko eliti, inteliģenci. Depor-
tācija vissmagāk skāra kultūras un 
izglītības darbiniekus, neatkarīgās 
Latvijas politiķus, uzņēmējus, diplo-
mātus, virsniekus u.c.    

Vai, mācot Latvijas vēsturi, skaid-
rojot to, nepazūd patiesums? Tā nav 
tikai represēto problēma, tā ir visas 
Latvijas tautas un valsts problēma. Ir 
labas filmas, grāmatas, tagad arī diski 
par šo Latvijas vēstures traģiskumu. 
Stāstiet bērniem, mazbērniem un maz-
mazbērniem! Šie traģiskie notikumi 
skāra lielu mūsu tautas daļu. Nedrīk-
stam aizmirst!

V.Johansone
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Ticējumi
Jāņos
– Līgo vakarā nogriezti sērmūkšļa 

zari, ja tos aizliek aiz istabas sijas, pasar-
gā māju no visādiem kukaiņiem.

– Tur, kur līgotāji Jāņu naktī iet pāri 
pļavām, zāle aug labāk.

– Jāņu ugunskuri jākur kalniņos, jo 
ugunskura pelnos Dieviņš naudu ber.

– Līgo vakarā nevajag gulēt, tad cil-
vēks visu gadu ir miegains vai arī neda-
bū sievu.

– Ja Jāņos līst lietus, tad slapja vasa-
ra. Ja Jāņos dienā nelīst lietus, būs jauks 
rudens.

– Jāņu dienai tiek piešķirts tāds spēks 
un svētums, ka zālēm, kas tai dienā la-
sītas, esot lielas un brīnišķīgas īpašības 
pret ugunsgrēkiem, cilvēku un lopu ļau-
nām sērgām un slimībām.

– Jāņu rītā govis nedrīkst laist laukā, 
kamēr rasa nav nobirusi, citādi govis ne-
dos piena.

– Jāņu dienas rītā jānogriež papardes 
kāts pie pašas pamatnes. Uz nogriezuma 
būs redzams burts, ar kuru sāksies nāka-
mā vīra vai sievas vārds.

Septiņu gulētāju diena
– Lietus Septiņu gulētāju dienā nes lie-

tu septiņas dienas no vietas, bet Septiņu 
brāļu dienā – septiņas nedēļas no vietas.

– Ja Septiņu gulētāju dienā guļ ilgi no 
rīta, tad visu gadu no rītiem jākaujas ar 
miegu.

– Ja Septiņu gulētāju dienā daudz guļ, 
tad visu gadu daudz gulēs.

– Ja pēc septiņām dienām lietus nepār-
stāj, tad tāds laiks turpināsies vēl septi-
ņas nedēļas. 

Pētera diena
– Ja Pēteros spīd kaut tik ilgi, kamēr 

apseglo zirgu, tad tai gadā daudz uguns-
grēku.

– Pētera diena ir pērkona diena, un, kas 
tai dienā strādā, tam pērkons ko nosper.

– Pētera dienā līgo tāpat kā Jāņu dienā. 
Līgo tās pašas Jānu dziesmas, bet vārda 
Jānis vietā liek vārdu Pēteris.

– Ja Pētera diena lietaina, viss siena 
laiks lietains.

Piektdienas vakars

Ir atkal piektdiena, tev brīva diena,
Pa putekļainu lielceļu tu brauc,
Tevi taču gaida mājas dzimtās,
Kāds tevi turpu klusi, klusi sauc.

Varbūt bērnība, kas pavadīta,
Varbūt jaunība tur tevi sauc,
Bet varbūt pavisam klusi, klusi
Aicina tur tevi mātes balss.

Aiz līkuma tu redzi savas mājas
Un saproti, cik laimīgs esi te,
Pie vecā ozola vēl šūpoles ir tavas
Un visa bērnu dienu pasaule.
	 	 	 	

„Avīzes Piebaldzēniem”
 lasītājs JĀNIS

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Visi ļaudis tevi gaida;
Gaida govis, gaida gani,
Gaida lauku arājiņi.

Paldies teicu māmiņai,
Ka Jānīti vārdā lika;
Kad atnāca Jāņu diena,
Visi Jāni daudzināja.

Jāņu dienas vakarā
Sudrabota rasa krita – 
Visas pura purmalītes
Sudrabiņu vizināja.

Mežmalā vien staigāju
Skaistu dziesmu klausīties;
Dziedāj’ oši, dziedāj’ kļavi,
Ozoliņi gavilēja.

Mēs Jānīti piesējām
Pie ozola vārtu staba,
Kam Jānītis mums nedeva
Pērno mieža alutiņu.

Jāņa bērni sanākuši,
Man vēl alus kocenē;
Jāj, Jānīti, apkārt kalnu,
Līdz izkāsu alutiņu.

Jēkaba diena
Jēkaba diena ir saimnieku diena, tāpat 

kā Annas diena ir saimnieču diena. Tad 
raudzīja pirmos kartupeļus un burkānus 
un kāva pirmo aunu. Abas minētās die-
nas bija iecienītas arī kāzu svinēšanai.

– Jēkaba dienā kauj jēru un vāra zupā 
ar jaunajiem kartupeļiem un kāļiem.

– Labība, kas līdz Jēkaba dienai neiz-
plaukst, līdz rudenim nenogatavojas.

– Ja Jēkaba diena iekrīt jaunā Mēnesī, 
rudzi jāsēj ar jauno sēklu; ja iekrīt vecā 
Mēnesī, tad ar veco sēklu.

– Jēkaba dienā nedrīkst sienu vest šķū-
nī, tad tas maitājas.

– Jēkabs audzē un briedina ābolus, tā-
dēļ tos pirms Jēkabiem nedrīkst ēst. 

– Ja skaidra Jēkaba diena – var gaidīt 
daudz augļu.

– Pa Jēkabiem sāk rakt jaunos kartupe-
ļus un vārīt zirņu pākstis.

– Silta un gaiša Jēkaba diena nozīmē 
aukstus Ziemassvētkus.

Annas diena 
– Ja Annas dienā līst lietus, tad būs 

slapjš rudens.
– Annas dienā ēd jauno rudzu maizi.
– Ja pa Annām vanagi ap kādām mā-

jām laidelējas, tad tajās mājās gaidāmas 
kāzas.

– Ja Annas dienā līst lietus, tad rudenī 
būs daudz sēņu.

1. augustā plkst.17.00 Jaunpiebalgas “Lielkrūzēs” 
trešie ceļojošie ZIEDU SVĒTKI

Programmā:
dāmu cepuru konkurss (mājas uzdevums – izrotāt savu cepuri 

ar ziediem atbilstoši ģērbšanās stilam.......platmale, 
žokejcepure, pludmales kepons utt.) Notiks vērtēšana

No līdzpaņemtajiem ziediem veidosim Ziedu taku 
tautiskās joslās

Būs iespēja apgūt dažādas vainagu pīšanas tehnikas
Dziesmu kari par puķu tēmu
Īpaša programma vīriešiem

Ap plkst  21.00 sāksies CEPURU BALLE
Dalība uz balli Ls 2,- Līdzi ņemt groziņus

Sekot reklāmai afišās!
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Labi darbi atmaksājas.....mēs it kā to zi-
nām, tikai reizumis negribam noticēt. Un 
tomēr ir jātic. Es mācos Starptautiskajā 
Baltijas Akadēmijā uzņēmējvadību. Šo-
brīd jau ceturtajā kursā, un teju, teju jau 
redzama gaisma tuneļa galā . Jau četrus 
gadus es ne tikai cītīgi mācos, bet arī esmu 
kursa vecākā un studentu pašpārvaldes 
vadītāja, kas, protams, uzliek papildu pie-
nākumus un prasa ieguldīt ne tikai laiku, 
bet arī zināšanas un izdomu. Šogad maijā 
saņēmu burvīgu dāvanu no savas augstsko-
las – bezmaksas ceļojumu uz Strasbūru, 
kura galamērķis bija Eiropas Parlamenta 
apmeklējums. Ceļā devāmies ar komfor-
tablu autobusu 38 studenti no dažādām 
augstskolām. Par mums gādāja ļoti jauka 
gide Daiga Kivleniece. Mūsu ceļojums 
ilga sešas dienas, kuru laikā mēs pabijām 
četrās valstīs – Lietuvā, Polijā, Vācijā un 

Francijā. Viesojāmies piparkūku un desi-
ņu cienītāju paradīzē – Nirnbergā, relak-
sējāmies minerālūdens paviljonā Bāden 
– Bādenē, iepazinām augstceltņu pilsētu 
Frankfurti, baudījām Drēzdenes vēsturiskā 
centra burvību – Zempera opera, Karaļpils, 
Dievmātes katedrāle, Zwingers, malkojām 
tasīti lieliskas kafijas greznajā grāfa Koze-
ļa pils kafejnīcā. Un, protams, bijām gai-
dīti ciemiņi Eiropas Parlamentā Strasbūrā, 
kurā mūs iepazīstināja gan ar interesanto 
celtnes veidolu, gan ar Eiropas Parlamenta 
pārstāvjiem, tai skaitā Eiropas Parlamen-
ta priekšsēdētāju Hansu Gertu Poteringu. 
Piedalījāmies Parlamenta sēdē, kurā kat-
ram tika iedotas austiņas un, nospiežot 
vajadzīgo cipariņu, visus sēdes runātājus 
mēs sadzirdējām skaidrā latviešu valodā. 
Tiesa gan, sēdes laikā mums nebija tiesību 
izteikties vai balsot. Apmeklējums noslē-
dzās ar oficiālām pusdienām kopā ar Geor-
gu Andrejevu. Pēc Eiropas Parlamenta ap-
meklējuma mēs ar kuģīti devāmies stundu 
garā ekskursijā pa Reinas upi un vērojām 
Strasbūras burvību. Pievakarē devāmies 
uz Strasbūras katedrāli, kurā ir fantastisks 
astronomiskais pulkstenis. Un pēc tik ļoti 
labām un gaišām emocijām piepildītas die-
nas baudījām īstu franču vīnu mazā vecpil-
sētas kafejnīcā, kura apbūra mūs ar savu 
smalko franču šarmu.

Ceļojums bija burvīgs – jauni draugi, 
jaunas emocijas, jaunas zināšanas. Pat brī-
žiem mazliet skumji, ka arī mans ceļojums 
augstskolas koridoros tuvojas izlaidumam. 
Bet vienmēr jau var mācīties tālāk! Tāpēc 
aicinu gan absolventus, gan tos, kam jau 
vidusskolas laiks ir aizmirsies, – nešaubie-
ties, dodieties ceļojumā, kura gala mērķis 
ir izglītība. Latviešu tauta ir maza tauta, tā-
pēc mums ir jābūt ļoti gudriem. Un, ja vēl 
nezināt, kur mācīties, varbūt varu ieteikt 
savu augstskolu – Starptautiskā Baltijas 
Akadēmija!

Pārsla Jansone,
Jaunpiebalgas kultūras nama direktore 

Strasbūra maijā

Statistikas dati liecina, ka kopumā 2008. 
gads stiprināja visu Latvijas bibliotēku 
sistēmu. Bibliotēkās pieauga apmeklētāju 
skaits un līdzekļi grāmatu iegādei, remon-
tiem. Savukārt 2009. gadā bibliotēkām tiek 
samazināts finansējums, samazinātas slo-
dzes, saīsināts darba laiks. Atšķirības starp 
pašvaldībām ir lielas. Vissliktākais stāvok-
lis ir dažos Latgales rajonos, kur bibliotēku 
budžets samazināts pat par 50%. 

Bibliotēkas visos laikos ir bijušas kā 
kultūras saliņas, īpaši laukos, kaut gan to 
ikdienu ir skārusi gan padomju laiku ideo-
loģija, kad visas grāmatas nevarēja likt 
plauktos, gan Atmoda, kad nebija jaunu 
grāmatu. Taču uz bibliotēku cilvēki ir nā-
kuši vienmēr, lai iegūtu zināšanas, infor-
māciju, jaunas atziņas, lai satiktos, izklai-
dētos utt. 

Šobrīd ir ļoti maz tādu vietu, kur cilvēks 
var aiziet un viņam neko neprasa, bet dod. 
Bibliotēka ir tāda vieta. Un uz bibliotēku 
pašlaik nāk ļoti daudz cilvēku. Šogad Lat-
vijas bibliotēkās mainījusies arī pieprasīju-
mu struktūra: būtiski audzis medicīnas un 
juridiskās informācijas pieprasījums. Ievē-
rojami mainījies apmeklētāju kontingents– 

pie datoriem rindā gaida jauni vīrieši, kas 
meklē darbu. Parādījusies arī jauna sociāla 
problēma, kas prasa dialogu ar pašvaldī-
bām un risinājumu — bibliotēka kā dzīves 
vieta ielu bērniem un bezpajumtniekiem. 
Cilvēki, kuri šī brīža situācijā ir nonākuši 
uz ielas, iet uz bibliotēku. 

Bibliotēkas ir kļuvušas par mūsdienī-
giem kultūras un in-
formācijas centriem, 
un to pakalpojumi ir 
vajadzīgi. Arvien vai-
rāk tajās tiek izman-
toti e-pakalpojumi. 
Radikāli pieaugusi 
bibliotēku apmeklētī-
ba un lasītāju skaits. 

Arī Jaunpiebalgas 
pagasta bibliotēkā re-
ģistrēto lasītāju skaits ir strauji pieaudzis– 
visā 2008.gadā to bija 583, bet šogad jūnija 
sākumā – jau 630.

Daudzi no viņiem, protams, izmanto ti-
kai datorus, internetu. Taču daudziem ir 
vajadzīgas arī grāmatas – gan mācībām un 
sevis pilnveidošanai, gan izklaidei. Šogad 
mūsu bibliotēkas grāmatu krājums jau ir 

papildināts ar 135 jaunākajiem izdevu-
miem dažādām gaumēm un vecumiem, 
tiek abonēti 33 laikraksti.

Aprīļa beigās visiem interesentiem bija 
iespēja tikties ar rakstnieci Santu Mežābe-
li, kura pastāstīja par sevi un savām grā-
matām, to tapšanu. Lai šī jaukā un sirsnīgā 
tikšanās notiktu, mums ļoti palīdzēja Vel-

ta Ciekurzne, kurai vēlreiz 
mīļi pateicamies. 

Kā ik vasaru, līdz pat 
1.septembrim Jaunpiebal-
gas pagasta bibliotēka sest-
dienās būs slēgta.

B.Logina

Bibliotēkas- kultūras un patvēruma saliņas
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Īsi par skolas vēsturi
Par Piebalgas pamatskolu pirmās zi-

ņas no 1869. gada. Jaunpiebaldzēni tad 
nolēmuši celt skolas namu. Pirms tam 
bērni mācījās muižas ēkās vai zemnieku 
mājās. Jaunpiebalgas muižas skolas pēc-
tece –  Mārtiņskola. Vairākkārt dzirdēts 
stāstījumos par skolām, ka nosaukumos 
doti pirmo skolu pārziņu vārdi, bet tie 
doti tikai Pēterskolai un Jēkabskolai – 
Pētera un Jēkaba vārdi. Skolotāja Maija 
Pikure atceras, ka māte stāstījusi, ka sko-
las nosaukums Mārtiņskolai radies no 
svēto rakstiem. Tad nosaukumu „Mār-
tiņskola” skola guvusi no Mārtiņa Lutera 
vārda. Tāda pati skola bijusi arī Rankā, 
tad nu Rankas skolu nosauca par Lutera 
skolu, bet Jaunpiebalgā palika – Mārtiņa 
skola. Skolā par skolotājiem strādājuši –  
Spricis Kalniņš, Andrejs Ducens, Jānis 
Bumbērs (bijis augsti izglītots, savam 
amatam labi sagatavots jaunlaiku sko-
lotājs un rosīgs sabiedrisks darbinieks), 
Pēteris Miesnieks (Cimzes seminārists), 
Kārlis Miesnieks, Pēteris Pikurs. 

Skolas nosaukuma biežā maiņa
Nezinu, vai vēl kādai skolai (vismaz 

tuvākā apkārtnē – nē) kā Piebalgas pa-
matskolai mainījušies nosaukumi. Iesvē-
tot skolas ēku nosauc par Mārtiņa pagast-
skolu. 1938. gada 13. maijā, domājams, 
lai iemūžinātu Jaunpiebalgā dzimušā 
jurista, zinātnieka, valodnieka, mūziķa 
(sacerējis mūziku Blaumaņa „Skroder-
dienas Silmačos” izrādei), mākslinieka 
vārdu,   skolu  nosauc par Aleksandra 
Būmaņa 1. pakāpes pamatskolu. Skolā 
joprojām glabājas skaisti izšūtais karogs, 
uz kura vārdi „Jaunpiebalgas A.Būmaņa 
pamatskola”, bet otrā pusē – ceļš ar 
skolas ēku kalnā un vēlējums – „Ne-
apnīkstat strādāt, neapnīkstat cīnīties”. 
1940. gadā, sākoties vācu laikam, īsu 
brīdi skolu dēvē– Jaunpiebalgas pagasta 
Mārtiņa pamatskola, bet jau 1941. gada 
rudenī– Mārtiņa 1. pakāpes pamatskola. 
1942. gadā atgūst Aleksandra Būmaņa 
vārdu, bet no 1944. gada oktobra – Jaun-
piebalgas pagasta Mārtiņa pamatskola. 
Padomju periods atkal ir laiks, kad sko-
lai vairākkārt mainīts nosaukums: Pie-
balgas septiņgadīgā skola, bet no 1962. 
gada, kad ar Izglītības likuma maiņu 
pieliek vienu klasi, nosaukums – Pie-

balgas astoņgadīgā skola, bet no 1989. 
gada – Piebalgas deviņgadīgā skola. No 
1992. gada – Piebalgas pamatskola. Lai 
kā arī mainījās nosaukumi, skolā ar sirdi 
un dvēseli kā viena ģimene, strādāja sko-
lotāji. Un tautā joprojām tie, kuri beidza 
skolu Pētera Pikura un viņa meitas Mai-
jas laikā, mīļi sauc par Pikurskolu. 

Vārds „Piebalga” skolas nosauku-
mā un pārpratumi 

Atceras Maija Pikure: “Ar to skolas 
nosaukumu jau visādi kuriozi gājieni 
bijuši. Pirmais jau tas, ka Jaunpiebal-
gas vārdu nevarēja likt, jo Jaunpiebal-
gas vārds jau bija izmantots centrā, tad 
mūsu skolu nosauca par Piebalgas skolu. 
Ar vispārināto Piebalgas vārdu vairāk 
saistījās Vecpiebalga. Bija vairāki pār-
pratumi, bet izstāstīšu tikai vienu gadī-
jumu. No Drustu kopsaimniecības bijām 
sarunājuši tehniku. Tie aizbraukuši uz 
Vecpiebalgu, sadzirdot, ka jābrauc uz 
Piebalgas skolu. Arī tur, Vecpiebalgā, 
skolā notikuši āra remontdarbi. Vecpieb-
algā brīnās, ka ieradies traktorists ar teh-
niku, rausta plecus, domā un norunā, cik 
drustēnieši labi, paši atsūtījuši palīgu. 
Tikmēr Piebalgas skola gaida un nevar 
sagaidīt solīto traktoru. Zvana, sieva otrā 
telefona galā skaidro, ka vīrs aizbraucis 
jau agri no rīta. Tad nu beidzot pārpra-
tums noskaidrojās, ka viss noticis tikai 
skolas nosaukuma pēc. Bedri gan arī tajā 
pašā dienā ūdensvada labošanai izraka.” 

Skolotāja Pētera Pikura laiks
Skolotāja Pētera Pikura laikā (no 1919.

gada strādā par skolas pārzini līdz 1961.
gadam)  skola izvērtusies par ievērojamu 
kultūras un sabiedriskās dzīves centru. 
No 1921. līdz 1924. gadam skolā strā-
dāja arī skolotāja Berta Misiņa (Cīrule), 
kuru atceras kā īpašu skolotāju daudzi 
skolēni. Skolotājs Pēteris Pikurs bija ilg-
gadējs pagasta padomes darbinieks. 

Skolā darbojās Jaunpiebalgas Silze-
mes 83.mazpulks, kuru vadīja skolotāji  
B.Misiņa un P.Pikurs.

Skola bija cieši saistīta ar Jaunpieb-
algas kultūras biedrību. Tā apvienoja 
apkārtnes iedzīvotājus. Notika koru mē-
ģinājumi, koncerti, teātru izrādes. Diri-
ģents Jānis Rubenis, kurš vienā rokā prata 
turēt cirkuli (strādāja par mērnieku), bet 
otrā rokā – diriģenta zizli,  kā amatieris 
bija koru diriģents, pianists, vijolnieks. 
Organizējis Dziesmu svētkus Jaunpieb-
algā un ar dziedātājiem piedalījies VI un 
VII Vispārējos Dziesmu svētkos. 

Pārskatot skolotāju sarakstu, nevar ne-
pieminēt skolotājus – Mariju Apini, Na-
tāliju Pakuli, Valentīnu Zvirgzdiņu, Jāni 
Šķerbergu un daudzus citus, kuri  strādā-
juši Mārtiņskolā un katrs ar savu darbu 
ilgus gadus veidoja jauno paaudzi, deva 
savas zināšanas, pieredzi.
Skolotāja un direktore Maija Pikure

Uz īsu brīdi iegriežos „Sprīdīšos”, lai 
uzrunātu Maiju un Elzu. Jautāta par to, 
kas tad bijis tas galvenais iemesls, kāpēc 
iecienīta Pikuru dzimta, ko domā par šo-
dienas skolotāju. Maija sakautrējas, bet 
pēc brīža saka, ka viņa par to cieņas iz-
rādīšanu nekad nav domājusi, bet ar sko-
lēniem gan sapratusies labi. Un turpina: 
„Visādi ir gājis. Ar skolēniem izdevies 
sadzīvot. Esmu gan kopā pasmējusies, 
pajokojusies. Esam kopā labus darbus 
darījuši. Esmu vairākkārt skolēniem at-
vainojusies, ja jutu, ka esmu šāvusi pār 
strīpu. Ar palaidņiem arī izdevās labi 

Piebalgas skolai - 140
un ilggadējai skolas direktorei Maijai Pikurei 

skaistā dzīves gadskārtā – „Daudz baltu dieniņu...
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sadzīvot. Ar kādiem atsevišķiem izņē-
mumiem, kur bija lielāki pārkāpumi 
izdarīti. Protams, ka sekmes, tas ir kas 
cits. Tur nebija piekāpšanās. Mēs daudz 
gājām pārgājienos, es ar slēpēm. Ar ri-
teņiem brauca Elza. Vēlāk uz tālākām 
vietām, – vairākkārt gan pa Latviju, gan 
Ļeņingradu. 

Laiki jau ir krietni mainījušies. Mēs 
strādājām, nedomājot par algu, jo visam 
kam vajadzēja, un zinājām, ka tās naudas 
pagastam maz. Visos laikos skolotājiem 
nav bijusi liela alga, un nekad tas nebija 
galvenais. Ļoti daudz darījām bez mak-
sas. Arī šodien turpina skolotāji daudz 
darīt bez maksas, vismaz laukos. Pilsē-
tā citādi. Tur skolotāji prasa vecākiem. 
Dzirdam, ka tas tā ir, tad tas nav īsti sa-
protami.” 

Elza: „Godīgums un cilvēcība bija 
Maijas galvenās īpašības. Paskaidrošu, 
ko tas nozīmē. Visi skolēni bija kā ģime-
nes locekļi. Neviens netika šķirots.”

Gunta turpina: “Maija ir ļoti prasīga 
pret sevi un citiem. Visos darbos gāja 
pati pa priekšu. Mums bija kauns nedarīt. 
Citi dabūja gatavu ar kliegšanu un bļau-
šanu, bet Maija ar savu priekšzīmi – gan 
pie malkas zāģēšanas, gan kraušanas. Arī 
pasākumus organizējot, Maija prata klu-
si un mierīgi darīt, un visi darījām līdzi. 
Arī saviesīgajos pasākumos viņa pirmā 
uzsāka dziesmu un no mazmazītiņas glā-
zītes arī neatteicās. Tam gan bija jābūt 
kam garšīgam, ar saldumiņu.”

Un tas viss sākās 1953. gadā, kad 
skolotāja Pētera Pikura meita Maija at-
griezās dzimtajā Jaunpiebalgā, kur sāka 
strādāt tēva vadītajā skolā un kur pavadī-
ja visu savu darba mūžu. No 1961. gada 
viņa pārņēma skolas vadīšanu un nostrā-
dāja par skolas direktori līdz 1984. ga-
dam, mērķtiecīgi turpinot tēva iesāktās 
tradīcijas, izvirzot augstas prasības sev 
un kolektīvam. Pikuru dzimtas laiks 
šajā skolā – 71 gads.

 Kopā ar skolas direktori Maiju Pikuri 

ilgus gadus strādāja skolotāji Otto Vā-
liņš, Valentīna Zvirgzdiņa, Benita Kriš-
jāne, Rūdolfs Krišjānis, Anna Klausa, 
Kārlis Klauss, Ilga Lūse, Elza Vasile, 
Jānis Apsītis, Mirdza Apsīte, Gunta Lei-
mane.

Saprotoša un zinoša skolotāja Maija Pi-
kure mācīja vēsturi, literatūru, ģeogrāfiju, 
matemātiku un vadīja gan skolas mācību, 
gan saimniecisko dzīvi, pati nebaidīda-
mās no praktiskā darba veikšanas.

Kopš 1954. gada katru gadu skolā tika 
iestudēta vismaz viena teātra izrāde. Iz-
rādītas visas A. Brigaderes bērnu lugas, 
Z. Ērgles darbi, Raiņa “Zelta zirgs”, J. 
Švarca “ Sniega karaliene”, O. Lutsa 
“Pavasaris” u. c. , kurām lieliskas de-
korācijas un režiju veidoja skolotāja M. 
Pikure. 

Gadu gaitā skolā izveidojās ne tikai 
mīlestība uz teātra mākslu, bet arī nopiet-
na interese par Piebalgas novada izpēti. 
Priekšgājēju iesākto novadpētniecības 
darbu turpināja skolotājas Maija Pikure 
un Elza Vasile. Viņu darbības laikā ar la-
biem panākumiem skolas novadpētnieki 
piedalījās gan rajona, gan republikānis-
kajās skatēs. 

No pusvārdiem
Kolēģi par Maiju Pikuri saka daudz 

labu vārdu, ka, būdama direktore, viņa 
prata saliedēt skolotāju un visas skolas 
kolektīvu svarīgu uzdevumu pildīšanai. 

Skolotāja M. Pikure ir Izglītības darba 
teicamniece, bet šķiet, ka lielākā balva 
viņai ir dzirdēt par bijušajiem skolēniem 
labus vārdus. Un abām sirmajām skolo-
tājām, kas joprojām caur Guntas stāstīto 
dzīvo līdzi skolas un skolasbērnu likte-
ņiem, prieks par to, ka skolas ēka tika sa-
glabāta skolēnu izglītošanai. To klusām 
esmu sajutusi, ciemojoties „Sprīdīšos”, 
sajutusi tā – no pusvārdiem. 

Notiek maiņa
Skolas direktora amatā 

no 1984. līdz 1994.gadam 
– Aldis Lorencis. Pama-
zām mainās arī skolotāju 
sastāvs, un jau šodien var 
teikt, ka blakus pieredzē-

jušiem skolā strādā gados jauni skolotāji 
– Maija Apsīte, Ligita Vietniece, Liene 
Lorence, Aija Ķīķere, Daira Alksnīte, 
Rasma Gansone, Daiga Rubene, Sigita 
Petrovska, Lienīte Rukmane. Un iesāk-
tās teātra mācīšanas tradīcijas turpi-
na skolotāji Ilga Lūse, Liene Lorence. 
2003./2004. mācību gadā apritēja 50 
gadi, kopš pirmās teātra izrādes “Kaķu 
nams”(1954).

Skolā par direktori absolvente Gun-
ta Leimane

No 1994. gada direktores amatā kādrei-
zējā  skolas audzēkne – skolotāja Gunta 
Leimane, turpinot iesāktās tradīcijas un 
veidojot jaunas, laikam atbilstošas. Sko-
lēni sāk iepazīt datorzinību pamatus, ap-
gūst veselības mācību, ekonomiku. Sko-
lēniem ir iespējams apgūt sarīkojumu 
deju pamatus, darbojas ritmikas pulciņš. 

Nopietnas pārmaiņas piedzīvo Guntas 
Leimanes vadītā Piebalgas skola laikā, 
kad skolēnu skaits samazinās. Tā pārtop 
par rehabilitācijas centru „Dzīves ener-
ģija” ar pagasta pašvaldības atbalstu, ar 
skolas skolotāju  vēlmi un dziļu apņem-
šanos palīdzēt no psihoaktīvām vielām 
atkarīgiem bērniem. Skolotāji jau no 
2003. gada piedalās programmā, kas sa-
skaņota ar Labklājības ministriju– „Soci-
ālās rehabilitācijas programma no psiho-
aktīvām vielām atkarīgajiem bērniem”. 
Rehabilitācijas centrā „Dzīves enerģija” 
iespējams uzņemt 57 audzēkņus. 

Par pēdējā laika projektiem un aktivi-
tātēm lasīsiet laikrakstā „Druva”, tomēr 
neliels ieskats pašos jaunākajos notiku-
mos.

Luksoforā zaļā gaisma – iededzies! 
Projektā ar šādu nosaukumu iesaistījās 

gan bērni, gan skolotāji. Skolas psiholo-
ģe un grupu vadītāja Gunta Grīnhofa pēc 
šāda piedāvājuma izzināja bērnu vēlmes 

darboties. Bērni izvēlējās 
vairākas aktivitātes – sports, 
dziedāšana, dejošana, krū-
zīšu, krekliņu, akmeņu ap-
gleznošana. Un tie, kas brauc 
garām skolai, var redzēt uz-
rakstu „Piebalgas skola” – 9. 
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klases dāvana skolai 140 gadu jubilejā. Kad bērniem jautāju, 
kas to veidoja, visi kā vienā balsī zināja teikt, ka  9. klase un 
direktores vīrs. Tad krūzīšu koku, apzīmētos akmeņus skolas 
dārzā apskatīju un nobildēju, bet tas jāredz dabā. 

Kad atbraucu uz šo skolu...  
... sākumā jutos slikti, lai arī cik ilgi un bieži es nebiju biju-

si mājās. Nevēlējos sākt jaunu dzīvi... esmu pateicīga visiem 
pieaugušajiem par atbalstu, par palīdzību. Es vēlos, lai Dievs 
sargā viņus un visus audzēkņus!     L.

...jutos traki, jo domāju, ka galīgi šeit neiederēšos. .. Esmu 
lepna, ka 9. klasi varu beigt tieši šeit kopā ar man mīļiem un 
tuviem cilvēkiem.  E.

...jutos kā vientuļš vilks, jo viss bija svešs un nepierasts. 
..Sen esmu sapratis, ka neesmu šeit viens un apkārt ir cilvēki, 
kas par mani rūpējas. Man liekas, ka tagad ar mani viss būs 
kārtībā.      T.

... es biju aizmigusi. Nevienu nepazinu. Bailes. .. Šīs daļēji ir 
manas mājas. Es nevēlos aizbraukt no šejienes... I.

... uzreiz likās, ka būs labi. ..ļoti priecājos, ka nokļuvu šajā 
skolā.  S.

... likās, ka man nebūs draugu. Man patīk saprotošie un for-
šie skolotāji. Man pašai žēl, ka taisīju sev nepatikšanas. Ceru, 
ka nedaudz esmu sev palīdzējusi mainīties. Par to paldies saku 
šai skolai. S.

... biju nobijusies un nobēdājusies. .. Piebalgas pamatskolā 
esmu ieguvusi māku saprasties ar citiem, iespēju pabeigt pa-
matskolu un sākt jaunu dzīvi.      J.

„Mīļā mamma!”
Ko vairāk, Gunta, Tu vari vēlēties? Lielākā balva par dau-

dziem nostrādātiem gadiem noteikti bija, ka Tev 9. klases iz-
laidumā kāds bērns teica : „Mīļā mamma!” Tāda Tu arī esi 
saviem bērniem, savam skolas kolektīvam.

Piebalgas skolas vēstures lapas pāršķīra un sirsnības vārdos 
ieklausījās V. Johansone.

(Artūra Dulbes, Gata Brenča, Valentīnas Dzinējas, Vēsmas 
Johansones un skolas arhīva foto)
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Ar labām un teicamām 
sekmēm 2008/./2009. mācību 

gadu Jaunpiebalgas vidusskolā 
pabeidza: 

5. kl.- Sigita Kļava, Agate Rēdmane, Elī-
na Zariņa

6.a kl. - Ivars Bobrovs, Sandis Grīnbergs, 
Digmārs Krievs, Andris Podiņš, Elvita Po-
tapova, Guna Sūcīte

6.b kl. - Brenda Beķere, Linda Krasovs-
ka, Alise Smilga

7. kl. - Elvis Elksnis, Andra Pētersone, 
Viktorija Postolati, Lelde Putniņa, Sigita 
Razminoviča, Kristīne Seržāne, Kristiāna 
Skoboļeva, Madara Zēbolde

8.a kl.- Aiga Āboliņa, Lauma Makare, Jā-
nis Podiņš

8.b kl.- Agnese Smilga
9.a kl.- Armands Dzenža, Sabīne Rubene
9.b kl.- Lāsma Alksnīte, Alise Apsīte, 

Edžus Arahovskis, Matīss Elksnis, Natālija 
Jankovska, Krista Krūmiņa, Mārtiņš Ķīķe-
ris, Sintija Posse, Lāsma Tinkuse, Agnese 
Vietniece

10. kl.- Daumants Lūsa, Krišs Spalviņš, 
Emīls Rusovs, Aiga Dzenža

11. kl. - Toms Vanders
12. kl.- Ieva Kazāka, Kristaps Lācgalvs, 

Ieva Lorence, Ineta Pūpola, Evita Rusova, 
Mikus Spalviņš, Liene Šakina

Arnis Ratiņš

Paldies sākumskolas bērniem par čaklo 
mācību darbu, par radošo domu, par mīļa-
jiem pašu roku darinātajiem un zīmētajiem 
darbiņiem!

Paldies par prieku un centību, apgūstot 
visu jauno!

Lai saulaina vasara visiem pirmsskolas 
un sākumskolas bērniem!

Vecākiem un skolotājiem katra diena lai 
sākas ar pateicību un prieku! Lai dzīve vien-
mēr ir kustībā, katrs dzīves mirklis ir neat-
kārtojams un unikāls! Tā nesen lasot, ļoti 
iepatikās lektora Kaspara Bikšes teiktais.

Laima Upmale 

Pētera pamatskolā 2008./2009.mācību 
gadā ar labām un teicamām sekmēm mācī-
jušies - 2. kl. - Ņikita Ļutovs, Marta Irša; 4. 
kl. – Mārtiņš Bērziņš; 5.kl. – Deniss Kolta-
ševs, Ģirts Rozītis; 7.kl. – Ņikita Fimbergs.

Pateicības par skolas vārda populari-
zēšanu Vidzemes novadā un valstī saņē-
ma– Ralfs Lauris Miška, Laura Miška, Al-
vis Miška, Megija Podberjozkina un Alvis 
Lībergs, kā arī skolotāji – Mārīte Sietiņa, 
Baiba Lasmane un Aldis Bašķers. 

Zane Althabere

12. klases absolventi
Sintija Bukacinska, Kristiāns Dūte, Agata Gajevika, Jānis Grundāns, Māris Heiselis,  
Ieva Kazāka, Justīne Kustova, Laura Ķirse, Kristaps Lācgalvs, Ieva Lorence, Juta 
Ludzeniece, Normunds Makars, Liene Misiņa, Dace Moroza, Ineta Pūpola, Agita Ra-
dziņa, Marta Rubene, Evita Rusova, Mikus Spalviņš, Liene Šakina, Renārs Tenisons, 
Vladimirs Timofejevs, Jānis Zelčs, Dace Žukova. Audzinātāja Zane Althabere

9.a klases absolventi
Zane Alksnīte, Linda Astašova, Kristīne Ābelniece, Guntars Bērziņš, Reinis Brasavs, 
Armands Dzenža, Radislavs Garbuzjuks, Māris Kaņeps, Jānis Keišs, Anrijs Makars, 
Edgars Misiņš, Kristīne Pacēviča, Inga Pavalkoviča, Kristaps Pīčs, Kristīne Razminovi-
ča, Kate Rubene, Sabīne Rubene Audzinātāji - Dace Kļava, Valdis Gansons

9. b klases absolventi
Lāsma Alksnīte, Alise Apsīte, Edžus Arahovskis, Sandra Briede, Matīss Elksnis, Na-
tālija Jankovska, Krista Krūmiņa, Kristīne Kustova, Mārtiņš Ķīķeris, Vitauts Morozs, 
Jānis Petkēvičs, Agnis Pogulis, Sintija Posse, Andžs Pūpols, Lauris Rukmanis, Lāsma 
Tinkuse, Arvis Urbāns, Agnese Vietniece, Didzis Vietnieks, Toms Zirnis. Audzinātājas- 
Maija Apsīte, Ineta Elksne
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30. maijā mākslas skolā – svētki. 
Trešais izlaidums. Šogad Jaunpiebalgas 
mūzikas un mākslas skolas profesionālās 
ievirzes izglītības programmu „Vizuāli 
plastiskā māksla” absolvēja 8 meitenes. 
Audzēknes bija ļoti nopietni gatavojušās 
skolas noslēguma darbiem – diplomdar-
biem, tāpēc rezultāts visus iepriecināja. 
Pirms skolas beigšanas apliecību saņem-
šanas notika diplomdarbu aizstāvēšana, 
kurā piedalījās mākslas skolas pedagogi, 
komisija un vecāki.

Pirmā uzstājās Agata Gajevika. Dip-
lomdarba tēma „Seno kristietības vērtību 
aktualizācija mūsdienās”. Diplomdarba 
vadītāja Sandra Strēle. Agatas darbos 
galvenais ir dažādu svēto tēlu portretu 
glezniecība, jo gleznas atradīsies Jaun-
piebalgas Romas katoļu baznīcā. Strādā-
jot pie šiem darbiem, Agata vēlējās, lai 
cilvēki, gleznas uzlūkojot, vismaz ne-
daudz aizdomātos par savu dzīvi, ņemot 
vērā šo svēto dzīvesstāstus un dzīvesvei-
du. Darbi gleznoti uz audekla ar eļļas un 
akrila krāsām.

Nākamā pieturvieta – Jaunpiebalgas 
vidusskola. Arī šeit skatāmie Ineses 
Kustovas un Līnas Kurzemnieces dip-
lomdarbi paliks skolas vestibila interjerā. 
Inese savu darbu „Četri skatieni” veica 
krāsainajā grafikā. Cauri gleznām vijas 
gadalaiku tēma un ziedi tajos ir galvena-
jā lomā. Caur ziedu smaržu mēs spējam 
sajust dabu – kad tikko nolijis lietus, ir 
uzsnidzis pirmais sniegs, uzplaukuši 
pirmie pumpuri un rasas pilieni iekri-
tuši zirnekļa tīklā... Tas viss ir jūtams 
Ineses gleznās. Arī Līnas darbā galvenie 
ir ziedi. Viņas diplomdarbs „Gaismas 
pieskāriens” ir veidots kā stikla vitrāžas. 
Pateicoties savai gaismas caurlaidībai, 
vitrāžas kalpo par fantastisku telpu ele-
mentu. Der atzīmēt, ka tikai vitrāžas ir 
spējīgas interjerā radīt īpaši gaisīgu vidi 
un mainīgu krāsu spēli. Abu meiteņu 
diplomdarbu vadītāja –  Zanda Liedskal-
niņa.

Diplomdarbu aizstāvēšana turpinājās 
Jaunpiebalgas novada domes zālē. Agitu 
Radziņu jau kopš bērnības interesējusi 
šūšana, arī tagad viņa seko līdzi visam, 

kas notiek jaunākās 
modes pasaulē. Tāpēc 
diplomdarba tēma bija 
skaidra – jāšuj kleitas. 
Agitas 2009. gada va-
saras kleitu kolekcija 
„Sieviete kā zieds” tika 
uzņemta ar skaļiem 
aplausiem. Arī Leldes Putniņas dip-
lomdarba „Latvju rakstu pielietojums 
mūsdienās” tēma – tērps. Viņa izvēlējās 
izšūt krustdūrienā Saules zīmes, kas bija 
kā rotājošie elementi pašas šūtajai vestei 
un svārkiem. No krāsu un rakstu ziņā 
dažādiem, skaisti sakārtotiem auduma 
gabaliem, tos sašujot citu ar citu, tapa 
Lauras Lēģeres diplomdarbs „Spēles ar 
tekstilmozaīku”. Tradicionālā tekstilmo-
zaīkas tehnika mūsdienās ir jaunatklā-
jums, taču tai ir senas tradīcijas, it īpaši 
Amerikā. Liekot lietā radošumu, Laura 
uzmeistaroja brīnišķīgu mākslas darbu 
ar praktisku pielietojumu – segu un spil-
venus. Interese par latviešu rakstu zīmju 
nozīmi Vendiju Rozenblati iedvesmoja 
diplomdarbam „Austrumvidzemes vai-
naga un krekla kopija”. Jauki, ka nezūd 
interese par folkloru, etnogrāfiju, mūsu 
seno tautas mākslu. Visas rokdarbnieces 
pacietīgi konsultēja un viņu diplomdar-
bus vadīja Maija Apsīte.

Ļoti sirsnīgi un emocionāli par savu 
diplomdarbu „Brīvība” pastāstīja Evita 
Rusova. Glezniecības tehnikā izstrādā-
tajos Evitas darbos galvenais izteiksmes 
līdzeklis ir zirgs, kas kā tēls iet cauri 
četriem galvenajiem cilvēka vecuma 
posmiem un gadalaikiem, proti, bērnība- 
pavasaris, jaunība- vasara, briedums- ru-
dens, vecumdienas- ziema. Raugoties uz 
šīm gleznām, domāju, visi gūst pozitīvas 
emocijas. Evitas diplomdarba vadītāja– 
Sandra Strēle. 

Ir noslēdzies viens posms meiteņu dzī-
vē. Arī viņu pedagogu. Skolas beigšanas 
apliecība lai ir pierādījums tam, ka ar 
pacietību, mīlestību, iedvesmu, centību, 
iztēli, drosmi un labu garastāvokli viss ir 
iespējams.

Zanda Liedskalniņa,
mākslas skolas skolotāja

Tu dod tikai mazumu, kad tu dod no savas mantības.
Tikai tad, kad tu dod pats no sevis, tu patiesi dod.
Ir tādi, kam pieder maz, bet tie atdod visu.
Tie ir tie, kas tic dzīvei un dzīves devīgumam,
Un viņu krātuve nekad nav tukša.
Ir tādi, kas dod ar prieku, un šis prieks tiem ir atlīdzība.
    (Halils Džibrāns.)

Mākslas skolā
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     Atklāta vēstule 
par Emīla Dārziņa un 

Jāņa Sudrabkalna muzeju 
„Jāņaskola”

A.god. Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram

A. god. Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas priekšsēdētājam 

Jānim Strazdiņam
A.god. Ministru prezidentam 

Valdim Dombrovskim
A. god. kultūras ministram 

Intam Dālderim

  Jaunpiebalgas novada ļaudis lepojas 
ar savu bagāto kultūras mantojumu, tajā 
skaitā ar Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrab-
kalna muzeju „Jāņaskola”, kas vēsturiski 
atrodas mūsu novada administratīvajā te-
ritorijā.

  Mēs – novada domes deputāti – izsa-
kām kategorisku protestu Kultūras mi-
nistrijas izstrādātajam projektam – nodot 
„Jāņaskolas” muzeju Vecpiebalgas no-
vadam (muzeju apvienībai „Orisāre”)!

Jaunpiebalgas novada dome 2009. gada 
6. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu – piekrist 
pārņemt Em.Dārziņa muzeju „Jāņaskola” 
novada domes īpašumā kopā ar tam pare-
dzēto valsts budžeta dotāciju. Diemžēl par 
turpmāko rīcību no Kultūras ministrijas 
nekādu atbildi Jaunpiebalgas novada dome 
nesagaidīja, vien Cēsu rajona laikrakstā 
„Druva” š.g. 29. maijā iedzīvotāji varēja 
lasīt negaidītu informāciju: „Jaunpiebal-
gas muzeju atdod Vecpiebalgai”. Esam 
neizpratnē par to, ka Kultūras ministrijas 
atbildīgās personas vienpusīgi pieņēma 
šo, mūsuprāt, nepārdomāto lēmumu, par 
to nediskutējot ar novada ļaudīm, ar vie-
tējiem izglītības un kultūras pārstāvjiem, 
tā klaji ignorējot mūsu pausto labo gribu 
uzņemties atbildību un rūpes par novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 
un godā turēšanu. 

Kultūras ministrijas sagatavotais pro-
jekts ar nepārdomāto reorganizāciju un pie-
ņemto lēmumu, neizvērtējot, nesaskaņojot 
un nerespektējot novada vēsturiskās tra-
dīcijas, noniecina Jaunpiebalgas novadu, 
tā iedzīvotāju pašlepnumu, administratīvi 
atdalot novadā esošās kultūrvēsturiskās 
vērtības – šajā gadījumā - „Jāņaskolu”.

Saglabāsim Jaunpiebalgai mūsu 
kultūras mantojumu – ,,Jāņaskolas” 

muzeju! 
Vēstule nosūtīta ar vairāk nekā 600 
parakstiem. Paldies par atsaucību!

Jaunpiebalgas novada dome

Mūzikas skolu beidza 15 audzēkņi:

Fagota klasi – Matīss Elksnis, eifonija klasi – Vitauts Morozs, saksofona kla-
si–   Toms Strelkovs,  flautas klasi – Agnese Smilga, Līna Stolere,  vijoles klasi–  
Liene Bleive, Anna Petkēviča, klavieru klasi – Gunita Kļava, Kintija Kundrate,  
Madara Lazda,  Lauma Makare, Kristīne Pacēviča,  Jānis Petkēvičs, Kate Rube-
ne, Signe Vovere.

Sarma Petrovska

“Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas atbalsta fonds”  
reģistrēts 2009.gada 8. aprīlī LR Uzņēmumu reģistrā kā nodibinājums (reģistrā-

cijas numurs 40008139111).
 Atvērts multivalūtu bankas konts (tas nozīmē, ka var ieskaitīt jebkuru Latvijas 

vai ārvalstu valūtu nekonvertējot) Swedbankā (adrese Balasta dambis 1a, Rīga, 
LV- 1048), konts LV11HABA 0551025061418, pārskaitot no ārzemēm, jānorā-
da bankas adrese un BIC/S.W.I.F.T.HABALV22

 Ziedotājiem izstrādātas pateicības rakstu veidlapas, kuras saņems katrs ziedo-
tājs atbilstoši ziedojumu summai. Ja ziedotājam nebūs iebildumu, publiskosim 
viņa vārdu topošajā  mājas lapā! Būs drīzumā izliktas ziedojumu kastītes vei-
kalos „Līva ML” un Ķencis”. 

Paldies, ja ziedosiet paši un varbūt iespējams piesaistīt interesentus vai dzimtas, 
ģimenes, kuras saistītas ar Jaunpiebalgas draudzi paaudžu paaudzēs un vēlas, lai 
dievnams būtu baltāks un krāšnāks gan no iekšpuses, gan ārpuses.

Paldies pirmajiem ziedotājiem! Apkopojumu sniegsim kādā no nākamajiem 
avīzes numuriem.

Drīzumā būs atvērta mājas lapa internetā: www.jbaf.lv
Nodibinājuma valdes priekšsēdētājs Tālavs Jundzis

Draudzes mācītājs Uldis Jumejs

Jaunpiebalgas draudze 2009. gada 5. jūlijā pēc dievkalpojuma (aptuveni 
plkst. 12. 30) jūs mīļi ielūdz sakristejas telpā uz Bībeles stundām kopā ar Jēzus 
draudzi un mācītājiem.

Tēma – Jaunieši ir nozīmīga draudzes daļa (5. jūlijā)
Arī turpmāk mīļi aicināti kopīgai sadraudzībai par tēmām – 
Lūgšana un tās nozīme (19. jūlijā)
Ko nozīmē būt Dieva bērnam? (2. augustā)

Jaunpiebalgas Svētā Toma draudze
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Man ir simtiem iespēju šodien
kādam pateikt ko labu 

kādu
noglāstīt kādam
dāvināt smaidu un cerēt ka
pretim saņemšu

mierīgu vakaru 
mierīgu
zvaigzni logā un 
pakrūtē kņudošu gaišumu 

kad
liekot galvu uz spilvena
pati sev varēšu teikt 

jā
laba diena aizdzīvota ar
draugiem vien un
bez ēnas

Un te nu jūs esat...tie, kas nenes ēnu.
Katrs pavasaris atnāk ar savādākām 

krāsām. Tā arī šogad. 
Saldi smaržo narcises un ābeles, tulpju 

svaigais aromāts liek atspirgt darbiem.
Rūgti reibina ievas un tagad pienenes! 

Visa pasaule sazied košās, zeltainās sau-
lītēs! Un tas ir prieks!

Arī mums. Par padarīto.
Šis gads ir bijis praktisks.

Mums savu darbu atrāda gleznotāji un 
rotaslietu studija.

Kas izdarīts vēl?
Esam noklausījušies ekskluzīvus mak-

robiotiskas dienas kursus pie Roberta 
Lācīša.

Bija labs sākums fotokursiem. Varbūt 
kādreiz taps izstāde...Te paldies jāteic 
Mārim Buholcam.

Notikušas 3 lekcijas psiholoģijā pie 
Dainas Reinfeldes.

Ļoti interesants kurss aizsācies pie 
Māras Meijeres antropozofijā, par ko 
beigšanas apliecības saņemsim citugad, 
jo turpināsim darbu.

Notikusi lekcija aromeļļu pielietoša-
nā.

Notikušas 4 homeopāta pieņemšanas 
Tautskolā, ko jau trešo gadu veic Indra 
Spirģe no Rīgas.

Noticis dzejas vakars ar jauno dzejnie-
ci Inese Toru un studijas “Saule” dalīb-
niekiem.

Rotas lietu studijai bija pieredzes no-
darbība kopā ar Dzērbenes pērļotājām...

Nepazūd labais iedibinātais...turpina 

darbu astrologi, šķiet, jau 8. gadu, dzied 
Tautskolas veidotais sieviešu vokālais 
ansamblis Māras Vīksnas vadībā, vairā-
ki Tautskolas apmeklētāji praktizē medi-
tāciju skolā Vaidavā pie Valda Biļinska.

Kas nav izdevies? Kas nav no solītā 
noticis?

Nav izdevies atdzīvināt Dziesmu va-
karus.

Vēl nav notikusi Andra Buiķa lekcija.
Nav sākusies roku līniju mācība, bet tā 

vietā sākās Māras Meijeres kursi antro-
pozofijā.

Nav notikusi Tautskolas 10 gadu ju-
bilejas balle... Bet dalībniekiem uzsaucu 
svētku kliņģeri!

Pateicības skolotājām Ilzei Stolerei, 
Zandai Liedskalniņai.

Nominācijas „Lielo konfekti” saņēma 
jaunākā gleznotāja no Zosēniem Marta 
Irša; ja sāku, tad esmu – Astrīda Maje-
niece, Māra Eglīte, Anita Jansone; par 
drosmi – Linda Krasovska; par radošu-
mu – Alla Purviņa. 

Nominācijas „KODOLS” tika piešķir-
tas gleznotājām.

Valentīna Dolmane

Kad Gaujas līčos noziedējušas ievas 
un māju pagalmos sāk smaržot ceriņi, 
arī Jaunpiebalgas tautskolas dalībnieki 
parasti pulcējas kopā, lai apskatītu un 
novērtētu padarīto. Šogad sapulcējušos 
ar skaistām dziesmām, lielisku vokālo 
meistarību un izteiksmīgiem vārdiem 
priecēja Jaunpiebalgas sieviešu vokālais 
ansamblis. Tautskolas vadītāja Valentīna 
Dolmane un pagasta vadība sveica visus 
klātesošos, atzīmēja labākos un čaklākos 
klausītājus.

Aizvadītās sezonas darbu izstādē va-
rēja apmulst no mākslas darbu krāsu, 
formas un materiālu bagātības. Ļoti lielu 
atsaucību šogad bija ieguvusi rotaslietu 
veidošanas grupa, kuru vadīja atsaucī-
gā un talantīgā šīs mākslas pratēja Ilze 
Stolere. 

Kaklarotās iemirdzējās pusdārgakme-
ņi: malahīts, mēness akmens, kvarcs un 
upes pērles. Krāšņās rokas sprādzes un 
gaumīgie auskari pamatā bija gatavoti 
no dabīgiem un mākslīgiem materiā-
liem. Šai nozarē lielāko atzinību izpelnī-
jās Maijas un Anitas darbi, kā arī Allas 
darinātās rotas. Jādomā, ka daļu no šī 
skaistuma mēs vēl ieraudzīsim novada 
gadatirgū.

Piebaldzēnu gleznošanas tradīcijas 
turpina izkopt grupa Zandas Liedskalni-
ņas vadībā. Aplūkojot izstādītos darbus, 
var secināt, ka visu dalībnieču izaugsme 
ir acīmredzama. 

Ilva ļoti veiksmīgi savas gleznas vei-
dojusi eļļas tehnikā. Dace savukārt  ļā-
vusi izpausties guaša un akrila krāsu ba-
gātībai. Talitas un Valdas darbos parādās 
valdzinoši un daudzkrāsaini akvareļu 
toņi. Sigita  skatītājus uzrunā ar jaunu, 
neierastu krāsu gammu. Jūtami savas 
gleznošanas prasmes uzlabojusi Ilze. 
Pirmoreiz izstādē ar dažiem darbiem 
piedalījās arī jaunā un daudzsološā glez-
notāja  Ina. Astrīda šogad mēģinājusi sa-
vienot gleznošanu ar aplikācijas tehniku, 
tādā veidā radot interesantu un telpisku 
darbu.

Pēc izstādes saru-
nas par mākslu vēl  
turpinājās brīvā dabā 
pie ugunskura. Tur 
kopā ar daiļām māk-
sliniecēm runāja, 
dziedāja un alu pa-
garšoja arī

Slēģu Jānis

Tautskolas gada noslēgums

Tautskolai –10
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Atzinums - atraktīvākā grupa
23.maijā Pētera pamatskolas skolēni – Laima Jaka, Kristī-

ne Mihailova, Marta Irša, Laura Miška, Alvis Lībergs, Megija 
Podberjozkina, Henrijs Mucenieks, Aleksandra Kuzmenko, 
Ralfs Miška, Vita Pokovba un Elvijs Briedis tika uzaicināti uz 
sadziedāšanās kopkoncertu ar slaveniem Latvijas mākslinie-
kiem, kas notika Rīgā „Benson Auto” hallē. Pasākumu vadīja 
TV un radio zvaigzne Baiba Sipeniece, bet kopā ar bērniem 
uzstājās Mārtiņš Freimanis, Jenny May, Aisha, Cilli, Kešs 
(Cash), Normunds Jakušonoks un Annija Putniņa ar savu gru-
pu. Jaunie dziedātāji bija sabraukuši no septiņām Latvijas sko-
lām. Pēc uzstāšanās, kurā bērni kopā ar Jenny May dziedāja 
divas dziesmas, Pētera pamatskolas pārstāvji ieguva atzinumu 
kā atraktīvākā grupa. Piedzīvojumu un pārdzīvojumu tāpat 
kā autogrāfu un foto-
sesiju kopā ar Latvijas 
zvaigznēm bija gana, 
bet kādā sirsniņā modās 
sapnītis pēc gadiem arī 
kļūt slavenam dziedātā-
jam...

Zane Althabere

Jūsu pagastā būs pieejami
a/s Swedbank pakalpojumi

Vai kādreiz nav gadījies nodomāt – cik ērti būtu, ja varē-
tu aiziet uz banku tepat, pagastā, un nebūtu jābrauc uz pilsētu 
kārtot naudas lietas? Jums ir tāda iespēja, jo a/s Swedbank 
turpmāk katru pirmdienu  no 10:00 līdz 11:00 uzsāk savu 
darbību Klientu informācijas centrā, Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkā.

Klientu informācijas centrā jūs varēsiet saņemt lielāko daļu 
no bankas pakalpojumiem. Ceram, ka visvērtīgākais jums būs 
mūsu bankas speciālista padoms un konsultācijas, izvēloties 
jums visatbilstošāko bankas pakalpojumu. Tā, piemēram, 
klientu informācijas centrā jūs varēsiet atvērt kontu „Swed-
bank”, pasūtīt un saņemt dažādas maksājumu kartes, tostarp 
kredītkartes, pieslēgt internetbanku, telefonbanku un mobilo 
banku, pieteikties automātiskajai rēķinu apmaksai, kā arī sa-
ņemt konsultācijas par bankas piedāvāto pakalpojumu izman-
tošanu un izvēlēties sev piemērotākos finanšu produktus – pa-
tēriņa kredītu, hipotekāro kredītu, līzingu, uzkrājumu pensijai 
vai ģimenei, noguldījumu un dzīvības apdrošināšanu.

Visi iepriekš minētie pakalpojumi ir bezskaidras naudas da-
rījumi. Savukārt, ja nepieciešama skaid-
ras naudas izņemšana no bankas konta, 
naudu bez maksas iespējams izņemt no 
a/s Swedbank; a/s Latvijas Krājbanka; 
a/s SEB banka; a/s DnB Nord banka 
bankomātiem.

Sezonas noslēgums Zosēnu 
kultūras namā

Šā gada 29.maijā piektdienas vakarā Zosēnu kultūras namā 
notika humora vakars “Ievziedu smaids”. Skatītājus priecēja 
vietējais amatierteātris ar lugu “Čaukstenes” un anekdošu ma-
ratonu, ko vadīja Dace Narvile. Pārsteigumu sagādāja nesen 
izveidotā dāmu deju grupa, iestudējot divas dejas, vadītāja Ilze 
Cīrule. Pasākums izvērtās ar emocijām bagāts un interesants. 

Lai nepietrūkst darboties griba dalībniecēm un vadītājām arī 
turpmāk!          Alda Koliņa

Latvijas Kausa 4.posma orientēšanās sacensībās, kas no-
tika  Variņos,  3. vietu (22 zēnu konkurencē)  izcīnīja 3. klases 
skolnieks Kristers Leimanis. Piedalījās vēl – Sigita  Kļava, 
Arta Glāzere no 5. klases, Mārcis Klapars no 2. klases.

Skolotāja S. Vlodare

Ģimeņu sporta spēlēs
Tēti, māmiņas, vecvecāki un bērni 31. maijā par godu Starp-

tautiskajai bērnu aizsardzības dienai pulcējās Jaunpiebalgā, lai 
pavadītu brīvdienas kopā, piedaloties ģimeņu sporta pasāku-
mā, kuru organizēja Jaunpiebalgas novada dome.

Prieks bija visus redzēt tik lielā skaitā, taču vēl lielāks prieks 
par to, ka dalībnieku vidū bija arī tēvi un vectēvi, ne tikai mam-
mas ar bērniem, jo ģimene ir maza šūniņa un sabiedrību veido 
tieši šīs šūniņas, tādēļ jāstiprina ģimenes vērtības, lai sabiedrī-
ba būtu spēcīga.

Paldies organizatoriem, ka deva iespēju ģimenēm pavadīt 
dienu, aktīvi atpūšoties un kopīgi piedaloties dažādās sportis-
kās aktivitātēs, spēlēs un stafetēs. Domāju, ka parādījām, ka 
aktīvs dzīvesveids un sportiskas nodarbes nebūt nav domātas 
tikai profesionāliem sportistiem.

Māte daba priecēja ar jauko laiku. Kopīgi pavadītie mirkļi 
nesa patiesu prieku un gandarījumu.

Keitas mamma Kristīne

Sports
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Gleznotāja Nikolaja Elksniņa 
personālizstāde šovasar 

Cirstu muižā
Liega dabas harmonija, krāsu spēks un senatnes pa-

matīgums aicina šovasar  ikvienu  uz Cirstu muižu Inešu 
pagastā.

Šā gada 13.jūnijā Cirstu muižā  tiek atklāta gleznotāja 
Nikolaja Elksniņa 5.personālizstāde. Emocionāli bagā-
ti pasteļi, eļļas gleznas, vairāki punktiņu tehnikas dar-
bi, ab-strakcionisms, jūra un pilsēta, ceriņi un laikmeta 
vīzijas. Mākslas darbi atspoguļo 20.gadsimta dažādus 
glezniecības novirzienus.

N.Elksniņš ir dzimis 1933.gadā.Gleznošanas tehniku 
attīstījis  J.Skulmes un K.Fridrihsona akadēmiskajās stu-
dijās. 

Pēc N.Elksniņa projekta ir autentiski  atjaunots Cirstu 
muižas torņa jumta segums.

Izstāde būs atvērta līdz pat šā gada 30. septembrim 
no 11.00 līdz 16.00 (izņemot pirmdienas).

Cirstu muiža arī  laipni aicina uz Piebalgas jēra zupu 
(iepriekš pieteikšanās) un  brīvprātīgos arheoloģisko pē-
tījumu veikšanai. Gaidīsim labo sajūtu piekritējus. 

Sanita Griķe,  Cirstu muižas īpašniece
 Tālrunis: 29212990;
 e pats: cirstu.muiza@gmail.com

Caur gadu birzi dzīvē
Tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā
Lai staro patiess prieks!

Sirsnīgi sveicam jūlija jubilārus!

60 Dzintra Grāvelsiņa 27.07.1949. Gaujas iela 6-12
Ruta Žvīgure 28.07.1949. Lejas Slāķi

65 Aija Dzintra 
Sprince

18.07.1944. Kalna Līči

Andris Pogulis 05.07.1944. Jaunķenči
Vladimirs Vepris 13.07.1944. Abrupe 2

75 Marija Cīrule 08.07.1934. Kameņi
80 Inta Viese 28.07.1929. Gaujas iela 27A-8

Ernests Štēbelis 06.07.1929. Kalna Ķīši

Vienai jaukai pensionārei ir nepieciešams augstais 
staigulis (ar elkoņu atbalstu). Varbūt kādam ir un 

var izīrēt. Tehnisko palīglīdzekļu centrs nesola, jo ar 
1.septembri tiek likvidēts, bet jauns maksā Ls 123,00 latus 

Rīgā, Ortopēdijas centrā.
Varētu zvanīt uz 64162440 (sekretārei)

*********
Ja nepieciešami profesionālas masieres pakalpojumi, 

zvaniet – 20259349

*********
Vetārste Anna Mackeviča gaida jūsu zvanus 

 4., 5., 25., 26. jūlijā.
Tālr. 29409709

Paziņojumi

Jubilejas

Lietiņš lija dvēselē,
Veļiem jaunu atdodot.

Mūžības ceļu gājis 
Raivo Ziediņš 19 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Sēru vēsts

Paldies Visvaldim Jakobijam par dāvināto simtgadīgo 
atlantu Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejam.

Pateicība



��

PAZIŅOJUMS

SIA “Piebalgas alus” organizē 
Jāņu dienas vaļējā gaišā 
nefiltrētā alus “Jubilejas” 

tirdzniecību 
pie alus darītavas 

Jaunpiebalgā, Gaujas ielā -2
 20. jūnijā no 11.00 līdz 18.00
21. jūnijā no  10.00 līdz 18.00
22. jūnijā no 10.00 līdz 18.00

Cena: 1,00 Ls/l
Iepildīšana pircēja traukos.

21. jūnijā plkst. 21.00 
esi gaidīts Viņķu kalnā, lai kopīgi 

iedegtu Saulgriežu ugunskuru.
 

Līdzi ņemsim savas Jāņu 
dziesmas, cienastu, pagalīti 

ugunskuram un 
Saulgriežu laika noskaņu.

Jaunpiebalgas mākslas skola

Lai es būtu, kur būdam(i)s,
Līgot nācu Piebalgā!

Jāņu nakts burvību kā jau katru 
gadu baudīsim 

23. jūnijā Piebalgā, Zosēnu 
pagastā pie Skrāģukroga

Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 4162437 (darbā), 26345624 (mob.), Vēsma Johansone tālr. 4162582 (mājās), 26615072 (mob.),
Inga Kļaviņa inga.klavina4@inbox.lv (26616795), 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”.


