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Nr. 8/9 (139) 2009. gada augusts – septembris Jaunpiebalgas novada  domes izdevums

 Piebaldzēniem
SEPTEMBRIS

22.09. – Baltu vienības diena
23.09. plkst.0.18 – Rudens sākums

29.09. – Miķeļa diena

OKTOBRIS
25.10. – pāreja uz ziemas laiku

Lai Laimas roka ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis ceļu savu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā ziedu pilna pļava, 
Kur tēva, mātes mīlas saule spīd.

                 Dzimusi
                 Zīle Žīgure

                  Apsveicam vecākus!

Krāšņos ziedus saņemot, lai piepildās 
iecerētie sapņi un ilgas!

Dzintaru Krieviņu un
Guntu Jauntirāni;

 
Uģi Dreimani un

Kintiju Pāžu;

Sveicam jaunās ģimenes kāzu dienā! 

* jaunākais novada domē
* par svētkiem
* pašdarbnieki Itālijā
* velotūres nolikums
* lauksaimniekiem

Šajā numurā:

Darba uzraudzības grupa apspriež būvniecības gaitu, jo bijušajā muižas 
klētī, to jaucot rekonstrukcijai, atklājas ne viens vien pārsteigums.
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REDAKCIJAS SLEJA Pagasta padomē

Pāri mums gāžas informācijas gūz-
ma. Tad, kad dzirdi par kārtējo nelai-
mi, par kārtējās skolas vai slimnīcas 
aizvēršanu, kilometriem, kas šķir no 
attiecīgās vietas, un cilvēkiem nav 
nozīmes. Un nevari apturēt emoci-
jas... Nezinu, varbūt kādam viss nupat 
teiktais neliekas uzmanības vērts vai 
atstāj vienaldzīgu, jo zinu cilvēkus, 
kas dzīvo ar principu,- ja tas neskar 
mani, tad tas nav svarīgi...Tomēr, ma-
nuprāt, neviena ģimene Zosēnu pusē 
pēdējās augusta dienās nav varējusi 
domāt par savu bērnu skolas gaitām 
bez uztraukuma un pārdzīvojuma. 
Bija skola, un vairs tās nav. Fakts. 
Palikusi ēka, kurai vēl turpinās jumta 
nomaiņa. Un ēkā pašlaik strādā tikai 
viena pirmsskolas bērnu grupiņa ar 
savu audzinātāju un auklīti. Rodas 
neskaitāmi – KĀPĒC?!

Skaidras atbildes, protams, nav. 
Skaidrs ir viens,- skola bez bērniem 
nevar izdzīvot, un tā šoreiz ir arī no-
ticis. Tomēr ļoti cerams, ka nebūs ilgi 
jāgaida, lai varētu pastāstīt par jauna 
un mūsdienīga projekta realizāciju 
Pētera pamatskolā. Šajā jomā strādā 
ne tikai jaunie deputāti, bet arī erudītu 
un pieredzes bagātu novada iedzīvo-
tāju grupa. Lai izdodas!    

Septembris ir mācību gada košā-
kais uzplaiksnījums. Ar puķu puš-
ķiem pirmajā skolas dienā, ar mēneša 
garumā stāstāmām vasaras atmiņām, 
ar tik priecīgu: „Laimīgu jauno mācī-
bu gadu, skolotāj!” Bet visa mācību 
gada garumā jau gan gadīsies visādi... 
Tomēr gribas izteikt cerību tiem ko-
lēģiem, kas 1. septembrī beidzot bija 
vecāku, nevis pedagogu statusā, ka 
nepaies necik daudz laika, kad atkal 
varēsit strādāt skolā. Šis ārprāts ne-
drīkst ilgi turpināties! ... 

Kad trakuma ir par daudz, jāiziet 
laukos, lai dzirdētu, cik ilgi tīrumā 
strādā traktors, jāredz, kā aizkustino-
šā zeltainumā iekrāsojies mūsu kvie-
šu zelmenis, jājūt, cik saldi un sāpīgi 
iedzeļ salnas skartās kļavas sārtums, 
cik padevīgi zemei pieplakuši neno-
pļautie mieži. 

Starp citu, ir jau rudens. Nēsāsim 
kabatās kastaņus!

     
  Zane Althabere

2009. gada 10. augusta nova-
da domes sēdē

Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas pagasta 

Saistošo noteikumu projektu “ Par gro-
zījumiem Nr. 1 2009. gada 23. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Jaunpie-
balgas novada domes pamatbudžetu un 
speciālo budžetu 2009. gadam”. 

2. Izvirzīt Jaunpiebalgas novada domes 
priekšsēdētāju Laimi Šāvēju par pārstāvi 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomē. Novada pārstāvis Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības padomē ir 
tiesīgs pilnvarot savā vietā citu novada 
deputātu piedalīties Vidzemes plānoša-
nas reģiona Attīstības padomes sēdē ar 
balsstiesībām.

3. Apstiprināt Pētera pamatskolas No-
likumu.

4. Apstiprināt Piebalgas pamatskolas 
Nolikumu.

5. Organizēt skolēnu pārvadājumu 
maršrutā Ranka-Rēveļi-Jaunpiebalgas 
vidusskola, sākumskola.

6. Apstiprināt maksas pakalpojumus 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēkā.

7. Ar 2009. gada 1. septembri aptip-
rināt privatizācijas komisiju šādā sastā-
vā – priekšsēdētājs Kristaps Dravants, 
locekļi – Maija Astrīda Elsta, Marina 
Grīnberga, Valentīna Dandena.

8. Piešķirt dzīvokļi Nr. 10 dzīvojamā 
mājā „Dzelmes”, Zosēni, I. Z.

9. Atļaut Ū. P. izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma „Asari” 
zemes vienības sadalīšanai. Apstiprināt 
Darba uzdevumu.

10. Jaunpiebalgas novada domei noslēgt 
vienošanos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Stacijas iela 7 dzīvokļu īpašnie-
kiem par zemes nodošanu bez atlīdzības 
vai nomā uz 99 gadiem kā dzīvokļu īpa-
šumā  ietilpstošo zemes domājamo daļu. 
Uzdot Jaunpiebalgas novada privatizāci-
jas komisijai kārtot jautājumu par zemes 
gabala nodošanu bez atlīdzības uz 99 
gadiem kā dzīvokļa īpašumos ietilpstošo 
zemes gabala domājamo daļu. 

11. Apstiprināt noslēgtos zemes no-
mas līgumus, nosakot nomas maksu 0,5 
% no zemes kadastrālās vērtības šādām 
personām: J. C. – „Mazviņķi”, kadastra 
Nr. 4256 008 0104 – 0,5 ha platībā; V. 
P. – „Strautnieki”, kadastra Nr. 4256 013 
0036 – 5,0 ha platībā; D. K.– „Vecpau-
pi 1”, kadastra Nr. 4256 002 0073; 4256 

002 0074 – 6,9 ha platībā; M. L. – Loka 
iela 14, kadastra Nr. 4256 006 0378 
– 0,1 ha platībā; V. K.– „Kalna Strupi-
ņi”, kadastra Nr. 4256 002 0049 – 6,0 ha 
platībā; U. S. – „Kalna Strupiņi”, kadas-
tra Nr. 4256 002 0050 – 0,2 ha platībā; 
R.K.– „Jaunlejas Cebuļi”, kadastra Nr. 
4256 010 0039 – 9,5 ha platībā.

12. Reģistrēt zemesgrāmatā par labu 
Jaunpiebalgas novada pašvaldībai – ne-
kustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrū-
tinājumu – servitūta tiesības uz braucamo 
ceļu – īpašumā „Jaungarauši”, kadastra 
Nr. 4256 006 0233 – 1000 km2 platībā.

13. Piešķirt SIA „Bite Latvija”, re-
ģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā 
adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, elek-
tronisko sakaru bāzes stacijai un sakaru 
tornim – CES 16 adresi – Rūpniecības 
iela 1C, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125. 
Minētais lēmums nav pretrunā ar Cēsu 
rajona teritorijas plānojumu un Jaunpie-
balgas novada Jaunpiebalgas pagasta te-
ritorijas plānojumu.

14. Atzīt K. S. tiesības iegūt īpašumā 
mantojamo zemi „Tīrummauragi”, pama-
tojoties uz Jaunpiebalgas pagasta zemes 
komisijas 1997.gada 25.marta lēmumu 
Nr.12 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu 
uz zemi” – 16,5 ha platībā. Nosakot, ka 
zemes gabala platība var tikt precizēta, 
izdarot instrumentālo uzmērīšanu. Atcelt 
Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 
23.februāra lēmumu Nr. 21. & 5. „Par 
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ze-
mes lietotājiem, kuri nav veikuši zemes 
kadastrālo uzmērīšanu vai nav veikuši 
priekšapmaksu” Noteikt zemes vienībai 
ar kadastra Nr. 4256 001 0041 – zemei 
un ēkām vienotu nosaukumu „Tīrum-
mauragi”, Jaunpiebalgas p. , Jaunpiebal-
gas novadā (pamatojoties uz Valsts vēs-
tures arhīva izziņu Nr. S-1122).

15. Precizēt zemes lietojuma „Jaunlā-
či”, platību – 0,6884 ha platībā, saskaņā 
ar instrumentāli uzmērīto zemes robe-
žu plānu. Apstiprināt zemes vienībai ar 
kadastra Nr. 4256 011 0090 nosauku-
mu– „Jaunlāči”, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, LV-4125.

16. Precizēt zemes lietojuma „Liepu 
Rudiņi”, platību – 43,9 ha platībā, saska-
ņā ar instrumentāli uzmērīto zemes ro-
bežu plānu. Apstiprināt ēkām un zemes 
vienībai ar kadastra Nr. 4298 001 0019 
adresi – „Liepu Rudiņi”, Zosēnu pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, LV-4133.
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Jaunpiebalgas novada dome 2009. 
gada 31. augustā izskatījusi jautājumu 
par Jaunpiebalgas novada Pētera pamat-
skolas reoganizāciju.

Izvērtējot Jaunpiebalgas novada do-
mes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītos apstākļus un pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām”, Vispārējās 
izglītības likumu, ņemot vērā Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas sēdes atzi-
numu, Jaunpiebalgas novada dome at-
klāti balsojot,  nolemj: 

1. Veikt Jaunpiebalgas novada Pētera 
pamatskolas reorganizāciju, pievienojot 
to kā struktūrvienību Jaunpiebalgas vi-
dusskolai.

2. Uzdot Jaunpiebalgas vidusskolai iz-
darīt grozījumus skolas nolikumā.

3. Noteikt, ka skolēni mācīsies Jaun-
piebalgas novada Jaunpiebalgas vidus-
skolā, transportu nodrošinās Jaunpiebal-
gas novada dome.

4. Lūgt skolotāju arodbiedrības saska-
ņojumu Pētera pamatskolas pedagoģisko 
darbinieku atbrīvošanai sakarā ar Pētera 
pamatskolas reorganizāciju.

Par Jaunpiebalgas novada Pētera pamatskolas reorganizāciju ar 2009. gada 1. septembri

Skolas ziņas
Esi sveicināts 2009./ 2010.m.g.! Kār-

tējais LAIMĪGAIS Jaunpiebalgas vi-
dusskolā! Esam 341 skolēns un vēl 72 
pirmsskolēni. Kopā 413. 29 bērni 1. kla-
sēs. 20 skolēnu jaunajā 10. klasē. Skolā 
iestājušies  55 jauni skolēni no dažādām 
tuvākām un tālākām skolām. 95 skolēni 
dzīvo citos pagastos, no tiem 64 – arī ci-
tos novados. 

Skolā ar dažādām slodzēm strādā 42 
skolotāji. Jaunā angļu valodas skolotāja 
Ieva Ušča skolā ienāk caur „Iespējamo mi-
siju”. Ievas mentore ir Ineta Balode, kurai 
jau ir liela pieredze darbā ar topošiem sko-
lotājiem ( atcerieties vācu valodas skolotā-
ju Mihalu Spišāku no Slovākijas...).

1. septembrī par labiem sasniegu-
miem pedagoģiskajā darbā Cēsu rajona 
padomes Izglītības pārvaldes pateicības 
saņēma skolotājas Ilva Bobrova, Ineta 
Balode, Dace Mačukāne, Daiga Melece, 

Ilga Prīse.
Veiksmīgs ir bijis 2008./ 2009. m.g. 

ar labiem panākumiem olimpiādēs, kon-
kursos, skatēs, sporta sacensībās. Ma-
kulatūru vācot, izglābti 162 koki. Arī 
vasara – aizrautīga, darbīga, rezultatīva. 
Piebalgas novada svētkos Jaunpiebal-
gā viesojās Izglītības ministre Tatjana 
Koķe, kura apmeklēja Jaunpiebalgas 
vidusskolu, iepazīstoties ar materiālo 
bāzi, remontu un projektu gaitu. Skolas 
komanda piedalījās 3. Eiropas Veselību 
veicinošo skolu konferencē Viļņā.

Tālākās izglītības gaitās devušās abas 
9. klases, no kurām 17 skolēni par savu 
arī turpmāk sauks Jaunpiebalgas vidus-
skolu. 12. klases absolventes Liene Ša-
kina  un Evita Rusova  par veiksmīgu 
darbu vidusskolā saņēmušas Ministru 
prezidenta Valda Dombrovska pateicību, 
kas publicēta arī MK mājas lapā.

Pateicos Jaunpiebalgas novada domei 
un priekšsēdētājam Laimim Šāvējam par 
sapratni un atbalstu vidusskolai dažādos 
projektos un materiālās bāzes pilnveidoša-
nā. Šajā vasarā lielā skola ir tikusi pie jauna 
jumta un logiem. Pavisam drīz vidusskolā 
pilnīgā kārtībā būs bioloģijas kabinets , kā 
arī datorcentrs. Remonti turpinās un arī sā-
kumskolas ēku gaida pārmaiņas.

Pateicos skolas tehnisko darbinieku 
kolektīvam Eduarda Vīķeļa vadībā par 
skolas sagatavošanu  1. septembrim!

 Jaunais mācību gads piedāvās tradi-
cionālu skolas dzīvi. Joprojām darbosies 
interešu izglītības pulciņi, 2010.gads 
taču būs X Skolu jaunatnes Dziesmu un 
deju svētku gads!

Būsim saprotoši, draudzīgi, savstarpē-
ji izpalīdzīgi!

Lai mums visiem veicas ! 
 Ulla Logina, direktore 

Sarmīte Āboltiņa
***

Lai skolu zvani skan!
Lai sasaucas!
Lai dzidrās skaņu dzirkstis
sārto viršu rasā līst!
Lai skaņu viļņojumu kvēlo
aiznes tālu vējš!

Lai skolu zvani sasaucas
un ticību sēj stiprām sēklām:
augs zemes kopējs gudrs,
kas nepļaus naktsvijoles sienā
un vardei kājas steigā nenopļaus,
augs- zinātnieks,
augs- ārsts.

Augs flautas pūtēja,
un vienmēr kokli koklēs kāds-
un tas ir mūsu zemei
viss- tik vajadzīgs.

Lai skolu zvani skan,
lai sirdis labiem darbiem
cilā skaņu dzidrais nemiers,
tad slinkās mēles
nevalstīs vairs tenkas,
bet stiprus vārdus teiks

par ticību,
par mīlestību,
darbu.

Ministru prezidents Valdis Dombrov-
skis nosūtījis pateicības vēstules 733 
labākajiem Latvijas vidējās izglītības 
iestāžu 12.klašu absolventiem, izsakot 
pateicību par teicamām sekmēm, izcilu 
radošo un organizatorisko darbu, kā arī 
panākumiem valsts un starptautiskā mē-
roga olimpiādēs, zinātniskajās konferen-
cēs un konkursos visdažādākajās jomās. 

Ministru prezidenta pateicībā teikts: 
“Izglītoti cilvēki ir Latvijas valsts gal-

venais resurss, jo tieši tādi jaunieši kā 
Jūs veicinās Latvijas konkurētspēju citu 
Eiropas un pasaules valstu vidū. Zinoši 
un darba tirgū konkurētspējīgi jaunieši 
noteiks Latvijas valsts attīstību jau nā-
kamajās desmitgadēs. Mūsu valsts poli-
tiskās un ekonomiskās attīstības nākotne 
lielā mērā ir Jūsu rokās, un es ceru, ka 
tā būs daudz veiksmīgāka, atbildīgāka 
un sabiedrībai tuvāka valsts. 

Ceru, ka pasaules un Latvijas ekono-
misko krīzi uztverat kā jaunu izaicināju-
mu un iespēju laiku, jo šis pārbaudījums 
ir arī mācībstunda mums visiem. Esmu 
pārliecināts, ka kļūsim daudz zinošāki un 
vienlaikus apdomīgāki, pieņemot lēmu-

Ziņas no Valsts kancelejas
mus, kas ietekmē ne tikai katra paša dzīvi, 
bet arī valsts pastāvēšanu un attīstību. Es 
ceru, ka Latvijai vairs nekad nebūs jāpie-
dzīvo brīdis, kad valsts ir bankrota priek-
šā un nākas vērsties pie starptautiskajām 
organizācijām, lai no tā izvairītos. 

Novēlu teicamas sekmes, labus sasnie-
gumus turpmākajās studijās un izcilus 
panākumus, uzsākot profesionālās dar-
bības gaitas! Un vienmēr atcerieties– 
Latvija ar Jums lepojas!”

Labākos skolēnus izvirzīja republikas 
pilsētu un rajonu izglītības pārvaldes sa-
darbībā ar skolām. 2008./2009. mācību 
gadā Ministru prezidenta pateicības no 
Jaunpiebalgas vidusskolas saņēmušas 
Liene Šakina  (teicamas sekmes, sasnie-
gumi valsts mācību priekšmetu olim-
piādēs, dalība pasaules vides projektu 
olimpiādē Turcijā, sasniegumi Latvijas 
skolēnu zinātniskajās konferencēs, dalība 
Comenius projektos), Evita  Rusova (tei-
camas sekmes un aktīvs radošais darbs, 
panākumi rajona vizuālās mākslas olim-
piādē, dalība Comenius projektos).

Saraksts pieejams Ministru kabineta 
mājas lapā.
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Nolikums

Organizētājs
Jaunpiebalgas novada dome Gaujas 

4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā, 
reģ.nr. 90000031033

Mērķi:
1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldī-

to darbu nolikumā izvirzītajās nomināci-
jās.

2. Dot stimulu ikvienam piedalīties 
novada tālākā attīstībā.

3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju 
realizēšanu.

4. Godināt labākos sava aroda, amata, 
radošā darba veicējus.

5. Godināt abu pagastu – Jaunpiebalgas 
un Zosēnu – attīstības un pozitīvā tēla vei-
dotājus.

Nomināciju pretendenti
Ikviens, bijušais un esošais Jaunpiebal-

gas novada iedzīvotājs, kuru nominācijai 
ir izvirzījis darba kolektīvs, domubiedru 
grupa vai individuāls pieteicējs.

Nominācijas:
1. Lauksaimniecībā.
2. Ražošanā.
3. Izglītībā, kultūrā un sportā.
4. Valsts un sabiedriskajā darbā.
5. Uzņēmējdarbībā.
6. Apkalpojošajā sfērā (medicīna, 

tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana).

Pretendentu pieteikšana
Pieteikumu par pretendentu lūdz ie-

sniegt novada domes sekretārei, Zosē-
nu pakalpojumu centra vadītājai, pasta 
nodaļā vai veikalos „Līva ML”, kā arī 
veikalos Zosēnu pagastā izvietotajās 
kastītēs.

Darba kolektīvs, domubiedru grupa 
vai individuālais pieteicējs var izvirzīt 
vairākus pretendentus.

Pieteikumu izvērtēšana
Pieteikumus izvērtē Jaunpiebalgas no-

vada domes sēdē.
Nomināciju pretendentu izvērtēšanas 

komisijā piedalās visi novada domes de-
putāti.

Nolikums nominācijai
„Gada cilvēks”
Nomināciju paziņošana un apbalvo-

šana
Nominācijas paziņo novembrī un ap-

balvo Latvijas Republikas proklamēša-
nas dienas svētku pasākumā.

Informācija – 64162440 – pag. pad. 
sekretāre.

Pieteikuma anketas var saņemt novada 
domē, Zosēnu pakalpojumu centrā, kā arī 
no publikācijas „Avīzē Piebaldzēniem”.

Pieteikums Jaunpiebalgas novada 
„Gada cilvēks 2009” nominācijai

Vārds.............................................Uzvārds................................................

Adrese..........................................................................................................

Pamatojums................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
(īsi jāraksturo, kādai nominācijai un kāpēc izvirzāt šo cilvēku)

Pieteicējs...........................................................(vārds, uzvārds vai grupa)

Paraksti.......................................................................................................

.....................................................................................................................

.............................................................(ar vārda un uzvārda atšifrējumu)
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ir veidot un palīdzēt veidoties globālajai 
sabiedrībai, piedāvājot iespēju jauniem 
cilvēkiem pilnveidot sevi, attīstīt līdera 
spējas, sociālo ieinteresētību un atbil-
dību, uzņēmējdarbību un sadarbību ar 
līdzcilvēkiem, radot pozitīvas pārmaiņas 
sabiedrībā. Jau vairāk nekā pirms gada 
vēlējāmies atjaunot ‘‘Baltijas ceļa’’ ide-
ju, bet bija šaubas, vai šodienas sabiedrī-
ba būtu gatava šādam vēsturiskam solim. 
Laikam tomēr tas nebūtu īstenojies, un ir 

neviltots gandarījums, ka „Baltijas sirds-
puksti” nedaudz savādākā koncepcijā 
tika kopējā kardiogrammā ierakstīti un 
ka akcija izdevās, sniedzot jaunas sajūtas 
un pārdomas. 

Es tomēr ticu, ka arī šodien jauni cilvē-
ki spēs noticēt sev un nemuks strādāt uz 
ārzemēm, ka atkal un atkal notiks disku-
sijas par jauniešu vērtībām, patriotismu, 
ka mīlēsim savu zemi tāpat kā pirms 20 
gadiem, cienīsim tās simbolus un vēsturi.

Mums visiem un katram no mums ir 
pienākums pret sevi, saviem vecākiem, 
saviem bērniem, savu pilsētu un savu 
mīļo valsti Latviju –  būt laimīgiem, 
veiksmīgiem, uzņēmīgiem, veseliem un 
turīgiem. Lai Tev veicas, un mūsu tautai 
un valstij ir paveicies, ka Tu mums esi! 
/A.Alliks, JCI Latvia Prezidents 2008/ 

Silva Dolmane

Toreiz, tieši pirms 20 gadiem, to ne-
apzinoties, man bija sajūta, ka šī die-
na, ka šis notikums ir kaut kas īpašs un 
nozīmīgs. Atceros vien to, ka kaut kur 
braucām, un, sastājoties uz ceļa, sadodot 
rokas, virs mums lidinājās helihopters. 
Dažviet plīvoja sarkanbaltsarkanais ka-
rogs. Laikam tas man, mazai meitenei, 
izraisīja īpašas emocijas...  

Nedaudz skumīgi, ka izjūtas par valsts 
vienotību, latvietību mūsu sabiedrībā ir 
dalītas... Tas likās aizkustinoši , ka bija 
cilvēki, kuri, organizējot Vislatvijas ak-
ciju „Sirdspuksti Baltijai”, spēja iedves-
mot un kaut nedaudz lika atcerēties sa-
liedētību, ejot uz lielu, kopīgu mērķi...  

Vaira Vīķe - Freiberga nesen kādā in-
tervijā teica, ka „mums par savu brīvību 
būs jācīnās visu mūžu”. Tas ir tas, ko es 
patiesi izjutu, piedaloties Baltijas sirds-
pukstos, jo patiesībā šīs emocijas – pat-
riotisms izgaist... 

Nav jau nekas jauns, ka īpaši mazai 
valstij bez patriotisma un tautas nacio-
nālās pašapziņas neiztikt. Priecājos, ka 
piedalījās tik daudz jaunu cilvēku, bija 
arī vecākas paaudzes ļaudis, bet visīpa-
šākās sajūtas pārņēma pēc skrējiena ,kad 
mums, jauniešu bariņam no Jaunpieb-
algas, pienāca klāt sirmgalvis, paspieda 
roku pateicībā par piedalīšanos... Viņš 
bija gandarīts par noorganizēto pasāku-

Sirdspuksti Latvijai, Baltijai... 
mu, kas lika mums sapurināties, atmos-
ties, būt modriem... Brīvība, kas pieder 
man, bija viņa un viņam līdzīgo izcīnī-
ta...Un neviļus jāatceras eksprezidentes 
vārdi... 

Vairāk nekā gadu esmu biedre un brīv-
prātīgi darbojos starptautiskā bezpeļņas 
organizācijā ‘‘Junior Chamber Interna-
tional’’ (JCI), kas apvieno jaunus pro-
fesionāļus un uzņēmējus vecumā no 18 
līdz 40 gadiem. Šīs organizācijas misija 
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Zemnieku saimniecībā „Jaunķūģi” vecā droškā gozējas 
skaistas un ziedošas petūnijas.1861. gadā celtā klētiņa pama-
zām iegūst svaigu izskatu. Saimnieks ar saviem palīgiem pie-
labo sagruvušo, bet nejauc laukā veco. Nu kārta pirtiņai. Bet, 
kura dobe skaistāka, tā arī nevarēju saprast. Visur saimniece 
ar saviem palīgiem – vedeklu Ievu, mazmeitu Lāsmu izruši-
nājušas. Arī vecā muciņa pārtapusi par baltu ziedu kupenu... 
Ne velti komisijai patika un „Jaunķūģu” saimniekiem Veltai un 
Jānim Ciekuržņiem konkursā 1. vieta. 

Lūk, kā raksturoja šo sētu konkursam „Jaunķūģu”draugi Ju-
dīte un Artis Beķeri:

Vieta, kur vecās lietas iegūst jaunu dzīvi 
Jaunpiebalgas novada „Jaunķūģu” sēta ir vieta, kur ikdienā 

satiekas pagātne ar mūsdienām. Šī ir vieta, kur senās lietas ie-
gūst jaunu dzīvi. Pati „Jaunķūģu” ēka ir jau teju 150 gadus 
veca. Zemnieku saimniecībā „Jaunķūģi” 144 hektāros saim-
nieko Velta un Jāni Ciekuržņi. Veltai un Jānim bez nebeidza-
majām ikdienas rūpēm piemīt degsme rūpēties par savu sētu, 
par tās pievilcību, cenšoties izvairīties no visa samākslotā un 
pārspīlētā. Šeit savu vietu atrod gan vecā klētiņa, gan zirga ratu 
riteņi un arī paši rati, gan savu mūžu nodzīvojušais osis, kas 
pieredzējis vairāk nekā jebkurš cilvēks, un pat vecais čuguna 
pods, kurā agrāk vārīja lopiem ēdienu.

    Paviesosimies šajā sētā!
Vecā kāpostu muca       
Agrāk tajā skābēja kāpostus... Pavisam necila lieta, bet kā tā 

pārvēršas, nonākot gādīgās un prasmīgās rokās. Kā viss „Jaun-
ķūģos”, arī šī vecā muca apaugusi ar puķēm. 

 Vecais čuguna katls
 Agrāk tajā vārīja lopiem ēdienu. Tagad tajā „vārās” ... ziedi. 

Un tik maz vajadzīgs, lai radītu sev šādu tīkamu objektu sētā. 
Jānis, runājot par šo katlu, saka: „Ak tas pods?... Varēju jau 
atdot metāllūžņos, bet nebija jau vērts stīvēties dažu latu dēļ. 
Tad nu nodevu to Veltas „pārziņā”... Un galu galā – vai tad no 
kartupeļiem, maizes un gaļas vien dzīvojam? Vajag arī kaut ko 
sirdij.” 

 Zirga ratu riteņi
Nu ko lai mūsdienu saimniecībā dara ar vecajiem ratu rite-

ņiem, kas saglabājušies vēl no pagājušā gadsimta? Var atdot 
kādam novadpētniecības muzejam – muzejos tādi riteņi gan 
nav nekāds retums. Var vienkārši izmest.. Bet var arī restau-
rēt un piekārt pie vecā zirgu staļļa sienas virs puķudobes, lai 
tie, beiguši vadāt vezumus, dzīvo jaunu dzīvi, priecējot acis 
un dvēseli. 

Droška jeb „federrati”
Šodien nereti par cilvēka stāvokli sabiedrībā spriež pēc viņa 

automašīnas. Agrāk automašīnu nebija, un, iespējams, ka nebi-
ja arī tik seklu stereotipu par cilvēka dzīves kvalitāti. Bet lai nu 
kā – īsta droška piederēja tikai kārtīgam saimniekam... Attēlā 
redzamā ir „Jaunķūģu” saimnieka Jāņa tēva mantojums. Un 
interesanti, ka šis transporta līdzeklis ir pilnā darba kārtībā; ar 
to „Jaunķūģu” ļaudis – saime – pirms pāris gadu desmitiem vēl 
līgot braukuši. Te nu redzam vecās droškas jauno dzīvi – šo-
dien tā vairs nevizina līgotājus vai tirgū braucējus, bet tikpat 
cēli vizina krāsainas petūnijas. 

 

Jauna dzīve vecām lietām

Vecā  klētiņa  
Klētiņa, tāpat kā māja, ir celta 1861. gadā. Kādreiz te glabāja 

labību. Tagad „Jaunķūģos” labība netiek audzēta, kur nu vēl 
klētiņā glabāta. Mūsdienās klētiņai ir pavisam cita aura– te tiek 
svinētas jubilejas, te glābjas no lietus Līgo vakarā un Jāņos, te 
ir vieta, kur sanākt kopā visai dzimtai, kad atjaunotajā dzīvo-
jamajā ēkā vairs nepietiek vietas. Pagājušajā gadā klētiņai tika 
atjaunoti pamati un kāpnes, katru vasaru tā tiek ietērpta ziedu 
rotā. 

Osis
Vecais osis pieredzēja divas gadsimtu mijas, divas revolūci-

jas, divus Pasaules karus un divas latviešu tautas atmodas. Tad 
to traumēja zibens un neatlika nekas cits kā veco koku nozāģēt, 
lai neapdraudētu māju. Un te nu izpaužas ‘‘Jaunķūģu’’ saim-
nieku attieksme – sirmais koks neaizgāja zudībā, to saimnieks 
sazāģēja dēļos un pārvērta soliņos. Pašu resgali, ko nevarēja 
sazāģēt, novietoja pagalmā, lai tā spēcīgais stumbrs, sevī gla-
bādams mēmas vēstures liecības, balsta ziedus, tādējādi, pat 
nelapodams, šis koks paliek „Jaunķūģu” sētai piederīgs.

Par to visu lasāms  29. jūlija „Latvijas Avīzes” pielikumā 
„Māja. Vide”. To ciemojoties redzēja arī –

Vēsma Johansone
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Svētki

Deviņreiz deviņas reizes
Tavām mēlēm būs gailēt!
Deviņreiz deviņas reizes
Latvija no jauna ziedēs!
Deviņreiz deviņas reizes
Ugunis tumsu kliedēs!

.....un deviņi lāpneši iekūra guni....16. 
Piebalgas novada kultūras svētki un 4. re-
ģionālā izstāde – gadatirgus „Izvēlies Pie-
balgu!” ir izskanējuši. Deviņu Piebalgas 
pagastu lepnums un sirds siltums, vare-
nība un darba tikums, dziesmas un dejas 
spēks mijās vienuviet. Mums bija gods un 
laime – būt kopā!

Liels paldies par finansiālu atbalstu 
Cēsu rajona padomei, Nemateriālā kul-
tūras mantojuma valsts aģentūrai, SIA 
„Piebalgas alus”, Vidzemes plānošanas 
reģionam, SIA „Bazalts”, SIA „Būvpro-
jekts”, SIA „Melko”.

Paldies par izturību lieliem un maziem 
deju kolektīva „Piebaldzēni” dejotājiem 
un skolotājai Lāsmai Skutānei, J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas operstudi-
jas ”Figaro” māksliniekiem un sieviešu 
korim „Sapnis!”.

Sirsnīgs paldies visiem piebaldzēniem, 
kas mīlestībā par savu Piebalgu svētku 
organizēšanā palīdzēja ar gaišu domu un 
labu darbu:

Guntim Gailītim, Svētā Toma evaņģē-
liski luteriskās baznīcas draudzei, Zandai 
Liedskalniņai, Vēsmai Johansonei, Ilva-
ram Jansonam, Maijai Ķīķerei, Elgai un 
Ivaram Voveriem, Anitai Šūtelei, Anitai 
Auziņai, Initai Saliņai, Guntai Vīksnai, 
Līgai Ābelniecei, Jānim Smilginam un 
viņa darba grupai, Dacei Bišerei - Valde-
mierei, Jurim Pīčam, Agrim Kažociņam, 
Jānim Zvirbulim, Ilvaram Ābelniekam. 
Paldies Kristapam Dravantam un Zosē-
nu pagasta ļaudīm! 

Sirsnīgs paldies šoferīšiem par košiem 
apvidus auto pagastu promenādei:– Iva-
ram Blūmam, Ivaram Alksnītim, Ainā-
ram Intenbergam, Mārim Eihentālam, 
Jānim Razminovičam, Raimondam 
Dombrovskim, Robertam Lieldienim, 
Jānim Kvitkam, Andrim Rutkam, Mārti-
ņam Dravantam!

Paldies par uzdrīkstēšanos dienas kon-
certa vadītājam Aigaram Metumam! Mīļš 
paldies maniem pašdarbniekiem un vadī-
tājām:  Aijai Petrovskai, Lāsmai Skutānei, 
Ainai Damrozei, Mārai Vīksnai! 

Vissirsnīgākais paldies lielākajam, va-
renākajam un izturīgākajam Piebalgas 
runas vīram – mūsu Ķencītim!

Paldies!
Jaunpiebalgas kultūras nama

 direktore Pārsla Jansone

Latvieši vienmēr ir mācējuši „bēdu likt zem akmeņa” vai arī  
16. Piebalgas novada kultūras svētki izskanējuši

Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā bijām va-
kar. 

Vienmēr cieņā un godā turam savus novadniekus.

Piebaldzēns četros zemes vējos izpūsts, izsalis un rūdījies.

Sen atkal pie mums nav bijis tik daudz ļaužu. Esam uz dažā-
dām jaktēm pulcējušies, famīlijas reizi gadā visu apraudzīt nā-
kušas. Tirgoties, sevi izrādīt un citus apskatīt – deviņi pagasti 
kā bijām pa vecam.   

„Druvas” ļaudis paši reti kad tiek kadrā. Šoreiz pie kaivē-
niešiem kaut ko nosmēķē žurnāliste Sarmīte Feldmane.
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Cilvēki Piebalgas novadā krietni. Mums par savu dzīvošanu 
un saviem darbiem nav jākaunas. Un ne tikai piebaldzēni. Visi 
kungu spēlei turamies pretī ar dziesmu un deju.

Par nākamību domājot, mums atkal pašiem, katram savā no-
vadā ar savu saprašanu būs jāvērtē un jāizšķir, kurus likumus 
godāt un no kuriem izvairīties. Ir valdīšanas likumi, bet ir arī 
cilvēka sirds krietnības likumi.

Jo mazāka tauta pēc skaitļa, jo vairāk par to jāgādā. Un gara 
kopšanas laiks būs svarīgs arī turpmāk. Spēks un izturība ne-
pieciešama. 

Katrā cilvēkā mīt talants, spējas, kas var dot kopīgai lietai. 

Radošs gars, oriģinalitāte pašlaik ļoti vajadzīgas vērtības.
Un nebaidīsimies no sapņa – savu zemi, savu Latviju redzēt 

kā skaistu, attīstītu un bagātu valsti. 

Rakstu zīmes uz priekšmetiem un audumiem dod spēku un  
vedina mūs uz labu izdošanos.

Nevar nemaz saprast, kur arāju kārta ņēma spēku? 
Sadziedāšanās sākās jau Kaudzīšu laikā Vecpiebalgā, kad 

dakteris Jurjāns par brīvdomību valdīšanas acīs bija kritis ne-
žēlastībā, bet Kaudzītes Matīss jau trikātiešus ciemos paaicinā-
jis uz dziedāšanu. Drīz vien kāds Jānis Zālītis tiek par meitieti 
pārģērbts, tik tā bēda, ka teijātera laikā lakatiņš neatsienas un 
no pusplikās galvas nenoslīd. Tā bija liela trakulība vīrišķi pār-
ģērbt par sievišķi. Un neba Jaunpiebalga bija švakāka –  Ce-
riņu Pēteris no Jaunpiebalgas pirmais Latvijā vīru kvartetu uz 
ārzemēm aizveda.Vai šeit cilvēkam nav trakam jāpaliek? Tāpat 
kā toreiz, arī šodien ļaudis sanākuši no tuvienes un tālienes, 
daudzi cītīgie saiešanu un tradīciju kopēji, – gandrīz vai kā ar 
varu būtu šurp vesti. Bet visi skaidrā prāta gaišumā šurp nāku-
ši, kuplinot gan izrādītāju pusi, gan skatītāju rindas.
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Ar rūgtumu jāsaka, ka turpmāk nebūs vairs svētki ar deviņu  
pagastu kuplinājumu, spriedums un lēmums pieņemts. Cilvēka 
prāts nav mierā ar šo rūgto ziņu.

Reinis Kaudzīte grūtā brīdī dreijāja ratiņus. Ko darīsim 
mēs?

Augsta laime krietnajiem censoņiem Piebalgā! Tā teica 
toreiz, tā jāsaka arī šodien! Ierastā kārtība krietni apdrau-
dēta. Krietna darbošanās būs vajadzīga vairāk par tautisku 
vārdu tērēšanu. Līdz ar strādāšanu, – „kop zemi un zeme 
kops tevi”  – Piebalgā kā senāk  arī svētkus neaizmirsīsim.

Uz visu labo cerot, fotografēja un svētkiem līdzi dzīvoja
 V. Johansone

Ja cilvēks vājš un kļūdījies, tas atzīstas savā vārgumā, izslien 
muguru taisnāku, skatiens kavējas nenoteiktos tālumos. Citu 
kļūdas labojot, mūsu gars nesalūst, bet tiecas uz jauniem dar-
biem. Piebaldzēns katram vējam līdzi neskrien. 

Gaidīsim, kamēr mūsu tēvzemē gara mantas atkal tiks godā 
celtas. 

Latvija ir kā skudru pūznis, kurā ganu puika palaidņodamies 
iemetis akmeni. Ticība tiek pārdota par nieka grašiem. Un tam 
nu nav spēka turēties pretī. Tāpēc uz kādu laiku, kamēr duļķai-
nie ūdeņi nogulsnējas, rateni novada domes tēvs Laimis Šāvējs 
nodod Ķencim glabāšanā.

Un prieks sākas tur,
kur dvēseles durvis vaļā...
viss sākas ar mīlestību...

Ar mīlestību ir pagājuši kārtējie ceļojošie Ziedu svētki 
„Lielkrūzēs’’ pie Dolmaņu ģimenes.

Šogad programma atkal daudzpusīga. Vēlreiz centīšos uz-
burt svētku noskaņu. 

No viesu atnestajiem ziediem tiek veidots Ziedu ceļš, kas 
krāsainos ziedu rakstos krāšņi aizvijas tālu pār kalniņu. Vakarā 
Ziedu ceļš tiek izgaismots kā pasakā ar sveču lukturīšiem– ceļš 
uz Laimīgo zemi...

Darbojas vīšanas meistardarbnīca – interese liela. Te jaun-
kundzes un kundzes mācījās un lika savu roku meistarību lietā, 
kā pareizi vīt vainagus no smilgām, kā no liepziedu ķekari-
ņiem sataisīt skaistu vainadziņu (ar dažiem knifiņiem) un kā no 
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kļavu lapām taisīt cepures. Paldies meistardarbnīcai „Grieta’’, 
tagad būsim zinošas!

Kamēr cītīgi mācījāmies vīt vainagus, vīriem, kuriem pievie-
nojās dažas dāmas, tika dots starts makšķernieku maratonam 
„Ne asakas!’’- lomi... hm... kā nu kuram!

‘‘...Sniedz roku, daiļā meitiņa, nāc sēdies laiviņā...’’ aicināja 
kungi un vizināja dāmas pa zilajiem „Lielkrūžu’’ ūdeņiem.

Visus ļoti iepriecināja Anitas Pirogas grupas „Flora+’’ kolek-
cijas „Mežģīņraksts’’ demonstrācija. Skanot mūzikai, dāmas 
cita pēc citas izrāda savus tērpus – katrs tērps veidots atbilstoši 
nosaukumam: Medniece, Taurenis, Lietus, Pavasaris... Kāda 
izdoma, kāds darbs! Vienreizēji skaisti! Paldies meitenēm!

Daudzas dāmas bija ieradušās burvīgās, izdekorētās cepurēs. 
Šarms un elegance! Nu piestāv tās cepures dāmām!

Darbojās stādu tirdziņš. Aijas Kaškures padomi noderēja 
daudziem. Paldies! Te ikviens piestāja un krita kārdinājumā. 
Zāles pret šo „slimību’’ nav vēl izdomātas!

Novakare tiek pavadīta jaukā ziedu svētku apņemtā noskaņā. 
Ļaužu daudz, un par to prieks – tātad šādi svētki ir vajadzīgi 
sirdij un dvēselei. Jūs to pierādījāt! Paldies!

Liels, liels paldies visai Dolmaņu ģimenei, kas uzņēmās rī-
kot svētkus savā sētā! Par viņu čaklumu runā pati sēta, jo viss 
te tiek darīts no sirds un ar mīlestību!

Nemaz neceru, ka pār mani līs 
sudraba lietus
un viss notiks kā pasakā
nemaz negaidu
 eju gar klusējošu pļavu
 un pļava ar mani nerunā
 es pati ik skābenei uzsmaidu
es pati pārvēršu akmeni
ja gribu
no auksta par siltu
nemaz neceru, ka pār mani līs
sudraba lietus 
un varavīksne cels tiltus
 es pati tiltiņu uzcelšu
 no drusciņas vien
 un no nieka
 un manis pašas pagurums
 pāri tur staigās
 ik dienas pēc
 dzīvotprieka...

Maija Laukmane

Vēlreiz paldies visiem, kas paciemojās, kas atbalstīja, palī-
dzēja!

...un vakarā tika rībināta dēļu grīda uz nebēdu, jo palaidām 
„puķīti pa dambi’’ uz „Žagariem”! Tiksimies nākamgad pie 
Anitas kundzes un Jura Spolīša „Žagaros’’ atkal augusta pir-
majā sestdienā!

Velta Ciekurzne
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Daudz saules, smaidīgi cilvēki, Roma 
un Vidusjūra! Tie ir spilgtākie iespaidi no 
ceļojuma uz tālo Itāliju, kur Jaunpiebalgas 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Piebal-
dzēni” sadarbībā ar Valmieras, Vijciema, 
Cēsu un Rīgas dejotājiem piedalījās starp-
tautiskajā folkloras festivālā Itālijā– pilsē-
tā Atina. Dejotāji Itālijā aizvadīja desmit 
neaizmirstamas dienas, kuru laikā pieda-
lījās 8 koncertos un 3 gājienos. „Piebal-
dzēniem” bija iespēja piedalīties vēl divos 
festivālos, kuri norisinājās Rocavivi un 
Kastro pilsētā. Rocavivi festivāls izcēlās 
ar krāšņu skatuves noformējumu un pla-
šu programmu, savukārt Kastro festivālā 
Jaunpiebalgas dejotājiem un mūziķiem 
bija jāsniedz 50 minūšu garš koncerts. 
Kaut gan 38 grādu karstumā 100% vilnas 
auduma tautas tērpā tas nebūt nebija vieg-

li, tomēr iegūtās skatītāju simpātijas un 
gūtie iespaidi paliks atmiņā vēl ilgi.

No koncertiem un mēģinājumiem 
brīvajā laikā festivāla organizatori bija 
noorganizējuši ekskursijas. Pirmais ap-
skates objekts bija slavenais klosteris 
Monte - casino, kurš atrodas augsta kal-
na pašā virsotnē un savulaik bija drošs 
patvērums no uzbrucējiem ne tikai tur 
mītošajiem mūkiem, bet arī vietējiem 
iedzīvotājiem. Nākamajā ekskursijā fes-
tivāla dalībnieki devās uz Romu. Lai gan 
šim ceļojumam tika atvēlēta tikai viena 
diena, tomēr priekšstats par senās pilsē-
tas varenumu un nojausma par tās milzu 
apmēriem bija iespaidīgi. Šī apmeklēju-
ma laikā mēs varējām klātienē iepazīties 
ar mazāko valsti pasaulē Vatikānu. Tie, 

Neparastie VPDK „Piebaldzēni” piedzīvojumi Itālijā

kuri vēlējās stāvēt rindā, arī ielūkojās 
Vatikānā no iekšpuses. 

Viena diena no ceļojuma tika veltīta at-
pūtai pie jūras. Diena bija karsta un sau-
laina. Līdz ar to varējām pārliecināties, 
ka bez saulessargiem neiztikt. Vidusjūrā 
ūdens ir ļoti tīrs, bet arī ļoti sāļš. Eksotis-
ki izskatījās pludmales tirgotāji, kuri ar 
tirgus ratiem apbraukāja pludmali. Pie-
dāvājumā bija visdažādākās lietas, sākot 
ar peldkostīmiem līdz kleitām un rotas-
lietām. Interesants bija ceļojošais bārs ar 
dažādiem atspirdzinošiem dzērieniem. 
Kolektīva dalībnieki rūpējās cits par 
citu, lai kāds saulītē nepiedeg, gulošie 
tika periodiski apgriezti uz otru pusi.

Ēdināšana un gulēšana bija ļoti līdzīga 
tiem apstākļiem, kuri ir raksturīgi latvie-
šu Dziesmu un deju svētkiem. Savdabīgs 

itāļiem ir tas, ka viņu brokastis ir ļoti pie-
ticīgas, kuras sastāv no gabaliņa maizes, 
kubiciņa sviesta, trauciņa ar džemu un 
glāzes karstas tējas vai kakao. Turpretim 
pusdienas un vakariņas parasti bija ļoti 
sātīgas. Kā pirmais ēdiens itāļiem ir ne-
vis salāti, bet pasta, ko latvieši sauc par 
makaroniem. Neiztrūkstoša pusdienu un 
vakariņu piedeva ir vīns, kuru arī „Pie-
baldzēni” pamanījās dzert atšķaidītu ar 
ūdeni.

Vēl tikai jāpiebilst, ka Jaunpiebalgas 
kolektīvam šajos svētkos bija jāpārstāv 
visa Latvija, jo mūsu valsts šajos festivā-
los piedalījās pirmo reizi. „Piebaldzēni” 
iznesās godam, par ko liecināja skatītāju 
ovācijas, aplausi un noslēgumā svinīga 
pieņemšana pie Claudio Fortunas, kas 
bija viens no festivāla organizatoriem. 
Turpinot veiksmīgi iesākto sadarbību, 
oktobrī Jaunpiebalgā uzņemsim visus 
desmit festivāla organizatorus un Atinas 
pilsētas mēru. 

Milzīgs paldies visiem dejotājiem par 
izturību, muzikantiem par skanīgām 
dziesmām, un, protams, mīļš paldies at-
balsta grupai, kas devās mums līdzi! 

Pie kam, tā kā atraktīvākie no jaunie-
gūtajiem draugiem bija sicīlieši, tad nā-
kamajā vasarā dodamies nekur citur kā 
uz Sicīliju! Ja vēlies doties arī tu, aici-
nām kolektīvā! 

Pārsla Jansone, 
Jaunpiebalgas kultūras nama direktore



��

Redakcijas pastā

Mēs abi, Jaunpiebalgas vidusskolas nu jau 11.klases skolēni 
Madara Grīvāne un Krišs Spalviņš, piedalījāmies ļoti jaukā, 
izglītojošā, piedzīvojumu pilnā debašu nometnē Salacgrīvā. 

Nometnē ļoti, ļoti patika, visi bija ļoti draudzīgi, atsaucīgi, 
vienoti daudzās un dažādās aktivitātēs!

Viena no ikrīta nodarbēm bija peldēšanās jūrā plkst.7.00 no 
rīta. Šis prieks bija baudāms tikai vienas saimes bērniem, arī es 
biju to skaitā. Bet tieši rīta pelde uzmundrināja un deva skaid-
ru domāšanu, lai varētu labi debatēt. Guvu pozitīvas emocijas, 
gan tad, kad es pati runāju, gan arī tad, kad klausījos, kā to 
dara citi – gan pieredzējušāki, gan arī tādi, kam debatēšana bija 
pirmā reize mūžā. 

Vasaras nometnē
Viena no sportiski interesantām aktivitātēm bija pārgājiens 

gar jūras krastu no Ainažiem uz Salacgrīvu, bija gan jāpārvar 
džungļi, gan jāiet tikai pa ūdeni, kas ir līdz ceļiem, gan bija ar 
komandu jāpiedalās brīnišķīgās saulrieta olimpiskajās spēlēs 
jūras krastā.

 Atmiņām bagātākais un emociju pārpilnākais man šķita pē-
dējais vakars, kad bija danči. Tā nebija ne diskotēka, ne balle, 
bet gan īsteni latviešu danči folkloras grupas pavadībā. Nebija 
neviena, kas sēdētu malā un tikai noskatītos. Izdancojās visi. 
Jaunie nometnes krekli bija izgriežami, jo sviedru bija daudz, 
bet prieku sagādāja tas, ka visi aktīvi piedalījās un visi smaidī-
ja, neviens nebija piekusis! Es domāju, ka dančos vienaldzīgo 
nebija.

Vēl skaists bija nakts gājiens uz jūru ar lāpām, visi gājām 
klusēdami, un tas deva to foršo sajūtu. Emocijas pārņēma tieši 
brīdī, kad visi stāvējām, sadevušies rokās ap maģisko lapu apli 
un dziedājām nometnes himnu un citas populāras dziesmas.
Tieši tas vakars man palicis visspilgtāk atmiņā.

Katrs arī noslēguma koncertā varēja justies brīvs un ievē-
rots. Katram, kas varēja ko nodemonstrēt parējiem, varēja to 
darīt. Krišs nospēlēja savu sacerēto skaņdarbu. Tas bija skaisti, 
un dzirdējām par Krišu brīnišķīgas atsauksmes, klausītājiem 
tas bija paticis. Es savukārt biju priecīga un varēju lepoties, 
ka mācos ar viņu vienā klasē. Man ļoti, ļoti patika būt debašu 
nometnē. Ceru, ka dižķibele nepieveiks debates un nometne 
notiks arī nākamgad. 

Madara Grīvāne

Vēlos dalīties savā sajūsmā par 1. augusta pasākumu „Palaid 
puķīti pa dambi ”Lielkrūzēs””.

Vārdos to izteikt pat nav iespējams, tas jāredz katram, bet tomēr 
mazliet no tā visa, ko pārdzīvoju es, lai tiek arī avīzītes lasītājiem.

Viesus sagaidīja „Lielkrūžu” šarmantie saimnieki – Valen-
tīna un Guntars. Guntars viesus cienāja ar pašbrūvēto miezīti, 
kādu sen nebiju garšojusi. Viesiem laiku pakavēja, parādīja, uz 
kuru pusi var doties, smaidīgās meitas – Silva, Ieva un mazdē-
liņš Rūdolfs.

Cik daudz darba „Lielkrūzēs”ieguldīts ikdienā! Skaisti izvei-
dotie zivju dīķi ar tajos ziedošām ūdensrozēm. Skaistās puķes 
dobēs, katra vieta sakopta un gaumīga. Nav jābrauc uz tālām 
zemēm, lai acis un sirdi priecētu ar skaistumu, lai gūtu adrena-
līnu dvēselei, aicinu – aizbrauciet līdz „Lielkrūzēm”! 

Ļoti daudzi viesi bija braukuši no tālienes, lai redzētu, lai 

Ziedu svētki „Lielkrūzēs”
paši piedalītos un veidotu ziedu ceļu. Vīri un arī dažas sievas 
piedalījās makšķerēšanas maratonā, tad tika izvērtēti lielākie 
lomi. Citi savas dāmas vizināja ar laivām.

Tad – cepuru un tirgus parāde. Daudzas dāmas mājās bija dari-
nājušas cepures ar tādu rūpību un izdomu. Un cita par citu skais-
tāka. Ja bija līdzi materiāli, varēja ķerties pie vainagu vīšanas.

No visas sirds vēlos pateikties Dolmaņu ģimenei par 1. au-
gusta pasākumā redzēto un izjusto. Saņēmu labestību, sirsnību, 
laipnību, viesojoties „Lielkrūzēs”. 

Iesaku visiem, kas vēlas uzkrāt spēkus, paviesoties, atpūsties 
„Lielkrūzēs”! 

 Šī fantastiskā diena paliks ilgi atmiņā gan ar piedzīvoto, 
redzēto, gan sirdī izjusto latvisko, sirsnīgo gaisotni. Mājās at-
griezos, kā no pasakas izkāpusi.

Paldies, Valentīna, Guntar! Paldies visai ģimenei saka
Anita Ērgle Zosēnos

Ziņas no bibliotēkas
Sakarā ar to, ka Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā palieli-

nājies pieprasījums pēc kopēšanas un printēšanas pakalpoju-
miem, bet finansējums bibliotēkai samazinājies, tiek palielinā-
tas pakalpojumu izmaksas. Bezmaksas pakalpojumi skolēniem 
tiek samazināti līdz konkrētam lappušu skaitam. Noņemti at-
vieglojumi studentiem.  

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā sniedz šādus maksas pakal-
pojumus:

– informācijas resursu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotē-
kām (SBA) – pasta izdevumu apmaksa 

- printera izdrukas: - Ls 0,10 par 1 melnbaltu A4 lpp.; 
- Ls 0,30- par krāsainu A4 lpp.;
- kopēšana: - 1A4 lapa – Ls 0,05;
- no abām pusēm- Ls 0,08;
- 1A3 lapa – Ls 0,10;
- no abām pusēm- 0,12; 
- skenēšana: -1 lpp.– Ls 0,30.
( ar klienta materiālu – ½ cena)
Skolēniem mācību materiālu kopēšana un printēšana (līdz 10 

lpp.) bezmaksas, nākamās pēc cenrāža.
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Rīkotāji
Jaunpiebalgas novada dome (priekšsē-

dētājs Laimis Šāvējs) sadarbībā ar Latvi-
jas Riteņbraukšanas federāciju. Pasāku-
ma norisi koordinē un vada orgkomiteja 
(vadītājs Egils Johansons) ar tiesnešu 
brigādi (galvenais tiesnesis Aleksandrs 
Trofimovs).

Vieta un laiks
Starts un finišs Jaunpiebalgā 2009.

g.12. septembrī.
Distance
Sporta klase: Jaunpiebalga–Abrupe–

Pēterīši–Kleivas–Stepeļi–Vīndedzes–
Gaujaskrogs–Magonas–Melbārži–Ste-
peļi–Kāpurkalns–Jēci–Paupi–Jaunpiebalga 
(57,2 km).

Tautas klase: Jaunpiebalga–Abrupe–
Kāpurkalns–Jēci–Paupi–Jaunpiebalga 
(24,8 km)

Dalībnieki
Visi interesenti, sākot no 12 gadu ve-

cuma, kuriem riteņbraukšanā ir pietie-
kama fiziskā sagatavotība un tiesības ar 
velosipēdu pārvietoties pa vispārējas lie-
tošanas autoceļiem, ievērojot transporta 
kustības un drošības noteikumus (SM, 
VZ, SJ, VJ vecuma grupās vajadzīga arī 
vecāku atļauja dalībai braucienā). Dalīb-
nieku reģistrācija starta vietā pie Jaun-
piebalgas kultūras nama 12.septembrī no 
plkst.9.00. Katrs dalībnieks pirms starta 
ar savu parakstu apliecina, ka ievēros 
Ceļu satiksmes noteikumu un ekipēju-
ma prasības velosipēdu vadītājiem, uz-
ņemas pilnu atbildību par savu drošību 
un veselības stāvokli izvēlētās distances 
veikšanai. Aizsargķiveres visiem ir ob-
ligātas. Aizsargķiverei jābūt sertificētai. 
Līdzi vajadzētu būt pumpim, rezerves 
kamerai, universālai atslēgai, pudeles 

Nolikums velotūrei “Pāri Piebalgas pakalniem”
turētājam, dzērienam un, vēlams, mo-
bilajam telefonam. Velotūres rīkotāji 
neatbild par iespējamām traumām sa-
censību laikā. 

Dalības maksa
Tiek iekasēta starta vietā: pieauguša-

jiem – Ls 4.00, skolēniem – Ls 1.00. Ie-
spējama arī iemaksa Latvijas Krājban-
kā Jaunpiebalgas novada domei (konts 
Nr.LV13UBAL4107192126001, reģ. 
Nr. 90000031033) līdz 10.septembrim, 
starta vietā piesakoties un uzrādot pār-
skaitījuma kopiju, komandām – dalīb-
nieku sarakstu.

Norises kārtība 
Starts kopējs plkst.11.00 Jaunpiebalgā 

pie kultūras nama. Dalībnieki izvietojas 
rindās starta numuru kārtībā, kā pirmie 
sporta klasē, tad tautas klasē startējošie. 
Startā, iestājoties nepareizā koridorā, 
sods: starta pozīcija – pēdējais koridors. 
Sporta klasē numuri un norādes dzelte-
nā krāsā, tautas klasē – baltā krāsā. Da-
lībnieks bez ķiveres vai ar neaiztaisītu 
ķiveri tiek diskvalificēts. Atkārtoti šķēr-
sojot finiša līniju, dalībniekam kā rezul-
tātu ieskaita pēdējo šķērsošanas laiku un 
vietu. Finiša līnijas šķērsošana pretējā 
virzienā – sods: +10 min. pie rezultāta. 
Maršrutu pārrauga tiesneši distancē un 
kontrolpunktos. Kontrollaiks maršruta 
veikšanai 3 stundas. Dalībniekiem, kuri 
pārsniedz kontrollaiku, rezultāts netiek 
fiksēts. Distancē aiz pēdējā dalībnieka 
katrā no klasēm seko tehniskās un me-
dicīniskās palīdzības automašīna. Ties-
nešu kolēģijai kopā ar organizatoriem 
ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav 
minēti sacensību nolikumā. Sacensību 
organizatori nav atbildīgi par bērniem, 
kas paņemti līdzi distancē bez reģistrā-

cijas un organizatoru piekrišanas (jaunāki 
par 12 gadiem).

Vecuma grupas
Sporta klasē:
sievietēm:
SJ dzim.1992.-1997.g.
vīriešiem: 
VJ dzim.1992.-1997.g.  
S dzim.1975.-1991.g.  
V dzim.1975.-1991.g.
S35 dzim.1958.-1974.g. 
V35 dzim.1958.-1974.g.
S50 dzim.1957.g.un agrāk 
V50 dzim.1957.g.un agrāk
Tautas klasē:
sievietēm:
SM dzim.1995.-1997.g.
vīriešiem:
VZ dzim.1995.-1997.g.
SJ dzim.1992.-1994.g.  
VJ dzim.1992.-1994.g.
S dzim.1975.-1991.g.  
V dzim.1975.-1991.g.
S35 dzim.1958.-1974.g.  
V35 dzim.1958.-1974.g.
S50 dzim.1957.g.un agrāk 
V50 dzim.1957.g.un agrāk 
Apbalvošana
Tiek apbalvoti absolūtie uzvarētāji un 

1.-3. vietu ieguvēji attiecīgajās vecuma 
grupās sporta un tautas klasēs. 

Katrs distanci beigušais saņem uzlīmi 
un piedalās balvu izlozē. 

Serviss
Atspirdzinoši dzērieni kontrolpunktos. 

Bufete.
Medicīniskā palīdzība un dalībnieku, 

kuri nav spējīgi turpināt distanci, nogādā-
šana maršruta galapunktā.

Informācija
tel. 64162440, 64162582, 29428293

Augusta sākumā Jaunpiebalgas ev. 
lut. Svētā Toma baznīcā tikās nodibinā-
juma “Jaunpiebalgas Svētā Toma baz-
nīcas atbalsta fonds” un Jaunpiebalgas 
novada domes atbalsta darba grupas 
pārstāvji, kā arī kultūras pieminekļu 
restaurācijas darbu lietpratēji. Dialoga 
mērķis – palīdzēt atgūt savu kādreizējo 
krāšņumu trešo gadu simteni uzsāku-
šajam dievnamam un pie tā pirms teju 
80 gadiem Latvijas Brīvības cīnītājiem 
uzceltajam piemineklim.

Saruna aizsākās uzkalniņā pie baznī-
cas, kur 1930.gada 29.jūnijā iesvētīšanu 

Visas Latvijas un pasaules piebaldzēniem!
pieredzēja tēlnieka Kārļa Zāles šūn-
akmenī veidotais piemineklis Latvijas 
Brīvības cīņās kritušajiem. Padomju 
gados tas ar gudru ziņu tika paslēpts 
krūmājos, taču tagad atkal stāv klajumā 
un atgādina, ka pienācis laiks  uzpoša-
nas darbiem. Enciklopēdijas “Latvijas 
luterāņu baznīcas” autors Vitolds Maš-
novskis varēja līdzēt ar padomu arī šajā 
lietā. Viņš pastāstīja, ka līdzīgs piemi-
neklis atrodas Smārdē, bija sekojis tā 
restaurācijas gaitai un zināja teikt, ka 
tās izmaksas varētu būt ap trim tūksto-
šiem latu.

Arī kādreiz balti mirdzošā baznīca ta-
gad kļuvusi pelēka un aplupusi. Tāpat res-
taurācija  nepieciešama masīvajām ozol-
koka parādes durvīm un dievnama sienu 
un griestu krāšņajiem greznojumiem, bet 
lietainās un sniegotās dienas atgādina, ka 
jāpielabo jumts.

Nodibinājums “Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīcas atbalsta fonds” izveidots 
23.martā un reģistrēts 8. aprīlī. “Tā var 
šķist dīvaina akcija – šajā trakajā laikā 
atjaunot kultūras un garīgās vērtības. No 
otras puses – tagad, kad materiālu un dar-
baspēka cenas ir piezemētas, darbus var 
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paveikt lētāk. Galvenais, ko mums visiem 
vajadzētu saprast, – te nav runa par atbal-
stu vienai draudzei vai ticībai, bet gan – 
par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanu,” teica nodibinājuma priekšsēdētājs 
Tālavs Jundzis. Jāpiebilst, ka visus pa-
domju gadus par Jaunpiebalgas dievnama 
saglabāšanu gādāja Tālava tēvs– draudzes 
mācītājs Edgars Jundzis.

T. Jundzis arī solīja rūpēties par fon-
dā ienākošo līdzekļu caurskatāmību, jo 
līdzīgu akciju laikā tā arvien bijusi lie-
lākā problēma. Cilvēks neredz, kur viņa 
ziedotā nauda aiziet. Turklāt darbi tiks 
uzsākti tūdaļ, nevis pēc visas nepiecieša-
mās summas savākšanas.

To secība varētu būt šāda. Līdz 
2010.gada 29.jūnijam – 80.dzimšanas 
dienai – jārestaurē Brīvības cīņās kri-

tušo piebaldzēnu piemineklis. Paralēli 
jāveic baznīcas restaurācija – jāsāk ar 
jumta un durvju remontu un pamatu 
nostiprināšanu, pēc tam kārta baznī-
cas apmetuma atjaunošanai un krā-
sošanai. Trešajā posmā – dievnama 
iekštelpu remonts, jāatjauno sienu un 
griestu krāsojums.

Jau atsaukušies pirmie ziedotāji. Jaun-
piebalgā koncertējis novadnieks Jānis 
Paukštello, saziedoto naudu atvēlot pie-
minekļa un baznīcas restaurācijai. Zie-
dojuši arī Pārsla Blāķis, Jānis un Valda 
Bolis no ASV, Ilga un Marga Ceras, Vel-
ta un Jānis Ciekuržņi, Dzintra Ciekurz-
ne, Guntis Gailītis, Mārīte Jansone, Jaut-
rīte un Tālavs Jundži, Vēsma Johansone,  
Sarma, Vilnis un Jānis Kļaviņi, Biruta un 
Jānis Knāķi, Guntis Lipiņš, Jānis Līpā-

cis, Natalija un Vladimirs Pozdņakovi 
no Maskavas, Jānis Šāvējs, Tālivaldis 
Strauja.

Viņiem aicināts pievienoties ikviens, 
kurš sevi sirdī uzskata par piebaldzēnu. 
Šo dievnamu mūsu senči uzcēluši trīs 
gados (1801-1804). Mums kopīgiem 
spēkiem tas atkal jāsaved kārtībā. Un tad 
ar padarīta darba apziņu varēsim pulcē-
ties visas pasaules piebaldzēnu un baznī-
cas labvēļu salidojumā!

Nodibinājuma “Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīcas atbalsta fonds” konts: 
LV11HABA 0551025061418 Swedbank, 
Balasta dambis 1 a, Rīga, LV-1048.

Atvērts arī ziedojumu tālrunis. Piezva-
not uz numuru 90006881, katrs var zie-
dot vienu latu.

Dzintra Ciekurzne - Mozule

Jaunpiebalgā viesojās strēlnieka maz-
dēls Pjotrs Avens („Alfa Banka” pre-
zidents Krievijā, ekonomikas zinātņu 
kandidāts) ar ģimeni un Artūra Dulbes 
radinieks Voldemārs Dulbe ar savu ģi-
meni. Abu dzimtas saknes nāk no Zo-
sēnu pagasta „Lejas Zeikariem”. Par to 
abas dzimtas vēlreiz pārliecinājās, skatot 
Jaunpiebalgas baznīcas grāmatas. Avenu 
un Dulbju ģimenes apmeklēja ne tikai 
baznīcu un kapus, bet arī Jaunpiebalgas 
novadpētniecības muzeju, vidusskolu, 
klausījās novada domes priekšsēdētāja 
Laimja Šāvēja informāciju par pašvaldī-
bas uzsāktajiem projektiem.

Festivālā „Satiksimies Piebalgā!” uz-
stājās vairāk nekā 50 dalībnieku. No 
Jaunpiebalgas skatītājus priecēja grupa 
„Kājgrieži” un perkusionisti. Bildē re-
dzami šoreiz bez mucām un vālītēm.
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Tautskolā

Septītais mūzikas festivāls Piebalgā izskanējis. Atkal satikā-
mies pie Alauksta. Atbrauca visi, kurus gaidījām, un vēl dažs. 
Ja bijāt šajā skaistajā atvasaras vakarā ezermalā, paši visu klau-
sījāties un skatījāties. Nepārstāstīšu, kas ko dziedāja, spēlēja, 
rādīja. Blakus Latvijā populāriem mūziķiem uzstājās mazāk 
pazīstami, jo satiekamies visi. Šis pasākums nav „zvaigžņu” 
parāde un vairākkārtējos mēģinājumos pieslīpēts koncerts. 
Tāds tas arī nebūs.

Paldies festivāla dalībniekiem, paldies apmeklētājiem, paldies 
daudzajiem palīgiem, atbalstītājiem, sponsoriem, kuru skaitā: 
uzņēmumi un firmas - „Aldaris”, bārs „Sarunas”, „Red Bull”, 
„Lauku sēta”, „Jelgavas gaļas kombināts”, „Alauksta krasti”, 

     Paldies par sapratni, 
paldies par kopā sanākšanu!

„Virši-A”, zemnieku saimniecības „Jaunķūģi”(Ciekuržņu ģi-
mene), „Lejasskrāģi”(Althaberu ģimene), „Vecļūdiņi” un Zel-
tīte Riekstiņa, Maigonis Ostrovskis, Antons Kuzmans, Valdis 
Cīrulis, bitenieks Aivars Radziņš, Kristīne Šķerberga, LNT, 
TV5, Radio3, Latvijas mūzikas kanāls, laikraksti „Druva” un 
„Stars”, izdevumi „Avīze Piebaldzēniem” un „Birža”, interne-
ta portāli „draugiem.lv” un citi, Cēsu kultūras centrs, Piebalgas 
tūrisma informācijas centrs. Paldies programmas vadītājam 
Sandrim Rakauskim, apsardzes vīriem, kuri gādāja par kārtību, 
„puķu meitenēm” – Laurai Kupčai ar draudzenēm un daudza-
jiem šeit vārdā nepieminētajiem palīgiem!

     Ceru – tiksimies nākamgad!
Rīkotāju vārdā – Egils Johansons 

Jūsu izvēlei un vērtējumam tiks piedāvātas šādas nodarbī-
bas:

Datorapmācība. Artis Beķeris
Antroposofija. Māra Meijere
Gleznošana.  Zanda Liedskalniņa
Pērļošana.  Ilze Stolere
Filcēšana. Velga Rubene
Auro-soma. Santa Pīlāce
Daiļdārzniecība. Aija Kaškure
Stresa un psiholoģiskās izdegšanas sindromu novēršana, iz-

mantojot radošo zīmēšanu...Sandra Pallo un Daina Slūka
...un kas to būtu domājis? stāstniece Anita Vīksna kopā ar 

dziesmu skandētāju- koklētāju Andu Ābeli 

Dainu anatomija. Solvita Lodiņa
Homeopātija. Indra Spirģe 

Tevi gaidīšu es, Valentīna Dolmane, Tautskolas vadītāja jau 
11. gadu, mob. t. 29146397

Kā parasti, būs mīļi pārsteigumi, jauka kopā pabūšana, omu-
līgai pasēdēšanai paņem līdzi kaut ko groziņā.

Uz pasākumu gaidu visus, kas ir apmeklējuši Tautskolu kādā 
no 10 gadiem, protams, arī tos, kas izlēmuši nopietni to darīt 
tikai šogad.

Tikmēr novāksim ražu lielākos un mazākos dārziņos, sako-
posim domas un izbaudīsim jauku atvasaru!

Tradicionālā ATVĒRTO DURVJU DIENA Tautskolā
notiks 26.septembrī plkst.15. 00

7. jūlijā tuvākās apkārtnes gaļas liellopu audzētājiem un šīs 
nozares interesentiem bija iespēja tikies ar Amerikas latviešu 
apvienības lauksaimniecības lietu referentu,  lauksaimniecības 
zinātņu doktoru  Juri Plēsumu.

Uz semināru ieradās vairāki Jaunpiebalgas, Zosēnu un arī 
Drustu pagasta zemnieki, skaitliski ne pārāk daudz, taču visi 
darbīgi un ieinteresēti.   

Plēsuma kunga zināšanas un darba pieredze par šo nozari 
gūta Amerikā, kur Viskonsīnas un Minesotas universitātēs 
mācījies lauksaimniecības  zinības, arī savu saimniecību sācis 
veidot ASV ar 200 dolāru aizņēmumu no bankas.  Amerikā 
tikai 2% no strādājošiem nodarbojas ar lauksaimniecību, un tur  
situācija ir atšķirīga, taču profesora  uzkrātā pieredze un zinā-
šanas ir ļoti bagātas un noderīgas arī Latvijas zemniekiem.

 Latvijā dažādos projektos un kā konsultants Juris Plēsums 

Par gaļas liellopiem un liellopu gaļas ražošanu 
Amerikā, Latvijā un Piebalgā

darbojas jau 20 gadus un uzsver, ka aitkopība un gaļas liello-
pu audzēšana ir Latvijā perspektīvas nozares, kurām nevajag 
lielu sākumkapitālu un, salīdzinot ar piena lopkopību, prasa 
mazu darba ieguldījumu. Plēsuma kungs uzskata, ka Latvijā 
trūkst augstvērtīgas liellopu gaļas un tikai nedaudzas saim-
niecības tādu var piedāvāt. Par augstvērtīgu nevar saukt tādu 
gaļu, kas iegūta no 2-3 gadus veciem liellopiem.  Ļoti svarīgs 
ir intensīvs nobarošanas režīms.  No neintensīvi audzēta lopa 
ieņēmums ir tikai no subsīdijām, nevis no produkcijas. Tāpat 
kā citas lauksaimniecības nozares, arī gaļas liellopu audzēšana 
prasa pietiekoši daudz zināšanu. Augstvērtīgu, augstas kvali-
tātes liellopu gaļu var iegūt, lopus intensīvi nobarojot ļoti labi 
koptās, uzlabotās ganībās. Šāds produkts ir īpaši vēlams, jo sa-
tur paaugstinātu veselīgo Omegas taukvielu saturu gaļā.

Uzsākot gaļas lopu audzēšanu, Plēsuma kungs iesaka visu 
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labi pārdomāt, saredzēt perspektīvu un tad, nemētājoties no 
nozares uz nozari, sākt darboties. Uzsākot jebkuru biznesu, lai 
nebūtu jāviļas, pieredzējušais fermeris ieteic  aprēķināt visslik-
tāko variantu.

Pasaulē ir vairāk nekā 800 liellopu šķirnes (daļa tiek izman-
tota arī piensaimniecībai un darbam), taču Latvijā tās visas nav 
piemērotas un vairāk par četrām  to arī nevajadzētu,  jo tirgus 
prasa vienlīdzīgu produkciju. Runājot par produkcijas nodro-
šinājumu tirgum, Plēsuma kungs uzsvēra kooperācijas nozīmi 
un to, ka jāprot pārdot, jāattīsta tirgus, jākontaktējas ar līdzī-
gām ražotāju  grupām, jāpārdod ar zemnieku pašu iniciatīvu, 
bet valstij šis process jāatbalsta  no sākuma līdz galam.

Pēc semināra apmeklētāju lūguma  Plēsuma kungs raksturoja 
gaļas liellopu šķirnes, minot to labās un sliktās īpašības – piena 
daudzumu, teļu lielumu, gaļas šķiedras kvalitāti, agresivitāti 
un citas,  kā labu iesakot Herefordas un Angusa krustojumu, 
jo Latvijas ziemas ir garas, kas savukārt iespaido zīdītājgov-
ju uztura izmaksas. Mērena lieluma mātēm ir zemākas uztura 
izmaksas, kā arī krustojumu rezultātā iegūst vēlamo heterozes 
iespaidu, īpaši Angusa mātes krustojot ar Šarolē vai Limuzīnu, 
tā iegūstot maksimālo heterozes iespaidu pēcnācējos.

Savs un samērā atšķirīgs viedoklis Plēsuma kungam ir par 
daudzām lietām Latvijā: par attieksmi pret bioloģisko lauk-
saimniecību – viņam ir nepieņemami, ja šādas saimniekošanas 
rezultātā augs nesaņem vajadzīgās barības vielas un nīkuļo. 
Tādu barību izēdinot, nevar nodrošināt arī pilnvērtīgu lopko-
pības gala produktu. Tas tāds akmentiņš  bioloģisko lauksaim-
nieku dārziņā. Kritika jāpieņem, dažviet redzamie nezāļainie 
un mazražīgie lauki godu nedara nevienam saimniekam, bet  
daudz labu piemēru  bioloģiskajā lauksaimniecībā ir arī mūsu 
Piebalgā, atliek mācīties un sekot tiem. Plēsuma kungs kritiski 
uztver arī ĢMO  ierobežojumus, viņaprāt, ir zaudējums, ka ne-
var audzēt pret raundapu modificētu kukurūzu. Kritiskas pie-
zīmes saņēma mūsu āboliņa šķirnes, kuras nenodrošina pietie-
kamu tauriņziežu sastāvu zelmenī  garākā laika periodā, proti, 
ir samērā īsmūžīgas. 

Sanāca nedaudz pieskarties arī politiskiem jautājumiem. 
Ražošana un ekonomika patiešām ir  ļoti saistītas ar politiku. 
Citēšu Plēsuma kunga atziņu: „Gan piensaimniecībā, gan gaļas 
lopkopībā valstī, kura ir vēl tik jauna un kurai tik daudz jā-
mācās, politiķiem, ekonomistiem un zinātniekiem nevajadzē-
tu būt augstprātīgiem un iedomīgiem.  Uzsākot savu darbību 
Latvijā, Plēsuma kungam bija izveidojusies laba sadarbība ar 
Tautas partiju, taču šīs partijas politiķu pēdējo gadu aktivitātes 
likušas nostāju mainīt, jāpiezīmē, ka kritiku saņēma arī „Zaļo 
un Zemnieku savienība”, kura iepriekšējās vēlēšanās Jaunpie-
balgā tika plaši atbalstīta un kuras politiskās darbības rezultātā 
blakus lielajām saimniecībām līdz šim ir dota iespēja strādāt 
un attīsties arī  mazākām, kurām ražošanas apjomi nav tik lie-
li, taču pie vienādiem atbalsta saņemšanas  nosacījumiem sa-
sniegti ļoti augsti ražošanas rādītāji. Tagad cienījamā profesora 
domu biedri vairāk rasti partijās „Jaunais laiks” un „Pilsoniskā 
savienība”.  

Runājot par ekonomisko, it sevišķi par piena lopkopības krī-
zi, pieredzējušais lauksaimnieks atzīmēja, ka savā mūžā Ame-
rikai nācies pārdzīvot vairākas šādas krīzes, taču tās ir  pārgā-
jušas, un, ja  saimniekots ir saprātīgi un tālredzīgi, tās graujošu 
ietekmi nav atstājušas. 

 Pēc semināra interesenti varēja iegādāties mācību materiā-
lu par gaļas lopkopību. Ar videomateriālu un mācību grāmatu, 
kuras autori ir lauksaimniecības zinātņu doktors Juris Plēsums 
un vairāki  Latvijas lauksaimniecības zinātnieki un mācību 
spēki, var iepazīties pie lauksaimniecības darba organizatores 
Maijas.    

Noslēgumā gribas atgādināt atziņu, ne reizi vien dzirdētu, 
ka labs rezultāts valsts, tāpat arī lauksaimniecības attīstībā būs 
tad, ja partijas neķildosies, „nenesīs viena otrai zārku”, spēs 
sadarboties, respektējot viena otru, pieņems nesavtīgus un pa-
reizus lēmumus . Cerēsim!

 
Seminārā sadzirdēto un saprasto pierakstīja lauksaimniecī-

bas darba organizatore Maija Ķīķere

Pagājušajā nedēļas nogalē Liepājā un tās apkaimē notika ral-
lija sacensības „Kurzeme 2009”, kas bija Latvijas rallijsprinta 
čempionāta sezonas noslēgums. Šajās sacensībās tika noskaid-
roti rallijsprinta sezonas uzvarētāji. 1600 klasē (mašīnas tiek 
iedalītas klasēs pēc motora tilpuma atšķirībām, tātad 1600 no-
zīmē motora tilpumu) čempioni ir brāļi Bruņinieki. Viņi kļuva 
ne tikai par rallijsprinta sezonas čempioniem 1600 klasē, bet 
arī par šīs sacensības „Kurzeme 2009” uzvarētājiem 1600 kla-
sē. 

Sezonā kopā ir bijuši septiņi posmi (septiņas sacensības), 
sešus no tiem brāļi ir nobraukuši kā pirmie savā klasē. (Vienā 
no posmiem, rallijsprinta sacensībās Gulbenē – “Gulbis 2009” 
brāļu ekipāžai nācās izstāties tehnisku iemeslu dēļ.)

Rallija sacensībās „Kurzeme 2009”, lai brāļu ekipāža iegūtu 
nepieciešamos punktus sezonas čempionu titulam, galvenais 
bija finišēt, nebija nepieciešams finišēt pirmajiem, tomēr ne-
skatoties uz sliktajiem laika apstākļiem – dubļiem, lietu, sliktu 
redzamību, kas sarežģīja braukšanu un palielināja risku avarēt, 
kā arī tehniskajām ķibelēm, Atis izvēlējās arī šīs sacensības no-
braukt pirmais savā klasē.

Kā raksta rallija portāls www.4rati.lv – „Pamatīga intriga 
valdīja 1600 klasē. Pirmo piecu posmu uzvarētāji brāļi Atis un 
Nauris Bruņinieki („VW Golf II”) pēdējā posmā izlēma star-
tēt atsevišķi. Atis par stūrmani uzaicināja Miķeli Mežaku, bet 
Nauris pats sēdās pie 2008. gada čempiona Andra Andiņa „VW 

Brāļu Bruņinieku uzvara
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Lauksaimniekiem

Erozijas ierobežošana
Lauksaimniekus, kuri 2006. gadā uz-

ņēmušies saistības pasākuma „ Erozijas 
ierobežošana”  nosacījumiem, lūdz sep-
tembrī pieteikties atbalsta  saņemšanai.

Septembra sākumā ( konkrēts datums 
vēl nav zināms)  Ziemeļvidzemes re-
ģionālajā lauksaimniecības pārvaldē 
Valmierā, Mūrmuižas ielā 18, varēs sa-
ņemt iesnieguma veidlapas. Lai saņemtu 
veidlapu, pretendentam jāuzrāda klienta 
reģistrācijas numurs.

* Izpildīta veidlapa un lauku bloku 
karte reģionālajā lauksaimniecības pār-
valdē jāiesniedz  līdz 2. oktobrim.

* Erozijas Ierobežošanai uzņemto at-
balsta saistību platību nedrīkst samazi-
nāt.

* Jaunas saistības 2009. gadā netiek 
uzņemtas, t.i, jauni klienti nevar pieteik-
ties, un atbalsts par papildus pieteikto 
platību netiek piešķirts.

Ir iespēja pieteikuma veidlapas sa-
ņemt Jaunpiebalgā un Zosēnos, taču 
jāpiesakās personīgi vai pa telefonu 
lauksaimniecības darba organizatorei 
Maijai Ķīķerei, m.t. 29131170, nosau-
cot savu lauku atbalsta dienesta pie-
šķirto  klienta numuru.

Tuvākajā laikā zemnieki varēs pie-
teikties atbalstam  Lauku attīstības 
plāna pasākumiem šādās aktivitātēs:

„Meža ekonomiskās vērtības uz-
labošana” (tuvākajā laikā valdībā tiks 
pieņemti noteikumi, kas ļaus pieteikša-
nās kārtību uz šo aktivitāti ievērojami 
vienkāršot)

„Lauku saimniecību modernizāci-
ja”,

„Lauksaimniecības produktu pie-
vienotās vērtības radīšana”.

„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai”.

Nākamās projektu pieņemšanas kārtas 
iepriekšminētajos pasākumos tiek plā-
nots izsludināt 2009. gada oktobrī.

ZM ir arī sagatavojusi MK noteikumu 
projektu „Valsts un ES atbalsta piešķir-
šanas, administrēšanas un uzraudzības 
kārtība pasākumā „Lauksaimniecībā ne-
izmantojamās zemes pirmreizējā apme-
žošana” īstenošanai”.

Informāciju sagatavoja lauksaimnie-
cības darba organizatore Maija Ķīķere  
m.t. 29131170 

„Cik viegli man elpot! Cik daudz gai-
sa un tāda brīvības sajūta! Tik viegli un 
tik klusi gaiss ieplūst manī, dodot jau-
nu dzīvības elpu... Un man pietiek spē-
ka katrai stabulei! Es varu jums gavi-
lēt, jo man ir iedota jauna sirds. Jauna 
sirds – tīra, skaidra un stipra kā klints. 
Tā izturēs jebkuru tokātu vai fūgu, tā 
izturēs visskanīgākās fanfaras manās 
stabulēs! Paldies jums – visi mīļie un 
labie, kas iedevāt man jaunu sirdi!...” 
Jūsu ērģeles

Jā, patiešām, ir padarīts daudz. Patei-
coties cilvēku atsaucībai, ērģeļu restau-
rācija notiek pēc plāna. Tika saziedots 
pietiekami naudas, lai varētu nomainīt 
ērģeļu motoru un uzsākt stabuļu restau-
rācijas procesu. 

1. posmā tika nomainīts skaļais un jau 
stipri nolietotais motors. Lai paveiktu 
šos darbus, bija nepieciešami 2590,10 
Ls. Tika iesniegts projekts KKF (Kultūr-
kapitāla fondā), kā rezultātā. 

♫ KKF piešķīra 1600,00 Ls;
♫ SIA „Piebalgas alus” ziedoja 800,- 

Ls ērģeļmotora iegādei;
♫ Eihentāļu ģimene ziedoja 200,- Ls.

Ērģeles manai baznīcai
Paldies jums!
Ērģeļu motors tika nomainīts. Un jau 

pagājušā gada 16. augustā pasākuma 
„Izvēlies Piebalgu!” ietvaros baznīcā no-
tiekošajā koncertā varējām dzirdēt mūsu 
ērģeles skanam bez motora radītā fona 
trokšņa.

2. posmā bija paredzēts restaurēt sta-
bules. Tika iesniegts projekts Rietumu 
Bankas labdarības fondam. Fonds pie-
šķīra 1300,00 Ls lielu summu ar noteiku-
mu, ka nauda tiks izlietota bojāto ērģeļu 
stabuļu restaurācijai, izgatavojot trūksto-
šās stabules, kuras tika izzagtas padomju 
gados. Arī šo ziedojumu esam izlietojuši 
atbilstoši mērķim. Tika izņemtas 1. ma-
nuāļa stabules, iztīrīta ērģeļu iekšiene un 
stabules. Nomērīti nepieciešamie izmē-
ri jauno stabuļu izgatavošanai. Atvērtas 
vējlādes un pārlīmētas atsevišķas mem-
brānas, kuras jau nefunkcionēja. Visai 
drīz būtu jāveic arī visu membrānu pārlī-
mēšana vējlāžu iekšienē. 

Turpmāk tiks veikti otrā manuāļa un 
pedāļa pārbaudes un restaurācijas darbi.

2009. gada maijā Jaunpiebalgā vieso-
jās Latvijas goda konsuls Velsā Andris 

Tauriņš, kura bērnība arī saistās ar Jaun-
piebalgu. Iepazīstoties ar Jaunpiebalgu, 
cilvēkiem, tradīcijām un apmeklējot 
Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcu, 
Tauriņa kungs ziedoja ērģeļu restaurāci-
jai 2000,- Ls, kurus varam izlietot turp-
mākajā ērģeļu restaurācijas gaitā. 

Pavisam ērģeļu pilnīgai restaurācijai 
bija nepieciešami 8590,10 Ls. Tagad pie-
trūkst vairs tikai nedaudz vairāk kā 2000,- 
Ls. Arī jaunpiebaldzēnu saziedotā nauda, 
kura ir savākta labdarības koncertos 
baznīcā, tiks summēta klāt iepriekšējiem 
ziedojumiem un izlietota, lai ērģeles res-
taurētu pilnībā un savā simtgadē – 2014. 
gadā – tās varētu skanēt kā jaunas!

Nāciet uz koncertiem un pārliecinie-
ties, ka jau šobrīd ir dzirdams liels uz-
labojums ērģeļu skanējumā. Vairs nešalc 
motors un var saklausīt katras stabules 
skanējuma nianses. Protams, vēl ir jātur-
pina darbi, lai savestu kārtībā trūkstošās 
stabules 2. manuālī. Bet mēs jau esam 
paveikuši ļoti daudz!

Paldies tev, piebaldzēn, paldies tev, 
viesi, ka tev rūp mantojums, kuru vēla-
mies atstāt nākamajām paaudzēm!

Aija Petrovska

Golf II” stūres, par stūrmani ņemot Māri 
Ešmani. Šādas rokādes, neapšaubāmi, 
vairoja Mārtiņa Vītola/Ronalda Rozen-
berga („VAZ 2108”) izredzes kopvērtē-
jumā tomēr aizspraukties priekšā Bruņi-
niekiem. Cerības vēl vairāk pieauga pēc 
pilsētas ātrumposma, kurā A. Bruņinieka 
automašīna smagi atsitās pret ceļa ap-
mali un tika saliekts aizmugures tilts. Tā 
vietā, lai otrajā dienā aizvadītu taktisku 

braucienu un gūtu nepieciešamos punk-
tus (vajadzēja vienkārši tikt līdz finišam), 
A. Bruņinieks izvēlējās iet uz visu ban-
ku, iesaistoties azartiskā cīņā par uzvaru 
ar Vītola ekipāžu. Spraigajā duelī par 4,1 
sekundi ātrāks izrādījās A. Bruņinieks. 
Šāds sacensību iznākums nozīmēja, ka 
par čempioniem var pasludināt ekipāžu 
Atis un Nauris Bruņinieki, jo brāļiem 
pietika arī ar, kopā braucot, izcīnītajiem 
punktiem.”

(Līdz šim brāļi brauca kopā vienā 
ekipāžā, taču pēdējo sezonas posmu 
– sacensības “Kurzeme 2009” izlēma 
nobraukt atsevišķi. Taču arī turpmāk va-
ram gaidīt brāļus braucam kopā – vienā 
ekipāžā.)

Vairāk info:
http://4rati.lv/?cat=42&lang=lv
http://autosport.lv/?id=5
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Paziņojums

Pieaugušo un jauniešu grupās kopā iz-
spēlētas 305 spēles. Jauniešu grupā – 5 
komandas. 1. vietā ierindojās Taurenes 
komanda, 2. – Jaunpiebalga, 3. – Vecpie-
balga, 4. – Ineši, 5. – Drusti.

Jaunpiebalgas komandā spēlēja – Ro-
lands Jurkevičs, Atis un Sandis Grīnber-
gi, Viesturs Eglīti, Elvis Elksnis, Reinis 
Brasavs, Guntars Bērziņš, Kristaps Pīčs, 

Noslēdzies Piebalgas novada 
minifutbola turnīrs

Andrejs Krišjānis.
Par komandas vērtīgāko spēlētāju jaun-

piebaldzēnu vidū tika atzīts Elvis Elksnis. 
Jaunpiebaldzēni turnīra laikā kopā guva 
27 vārtus. 

Sākot ar š. g. novembri sāksies Jaunpie-
balgas novada minifutbola turnīrs Jaun-
piebalgas sporta zālē.

Par izmaiņām komunālo maksājumu uzskaitē 
Ar šā gada 1. septembri:
1) komunālo maksājumu uzskaiti veiks grāmatvede Valentīna Dande-

na; 
2) komunālo maksājumu rēķinus var izņemt novada domes kasē vai 

pie grāmatvedes;
3) ūdens skaitītāju rādījumi jāpaziņo līdz nākamā mēneša 3. datumam 

pa telefoniem – 64162218, 28606189, 
pa e-pastu: v.dandena@inbox.lv.

Inita Saliņa, 
Jaunpiebalgas novada grāmatvede 

Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības izdevums
Redakcija: Zane Althabere tālr. 64162437 (darbā), 26345624 (mob.) Vēsma Johansone tālr. 64162582 (mājās), 26615072 (mob.),

Inga Kļaviņa 26616795 (mob.) 
E-pasts: vesma.johansone@gmail.com, inga.klavina4@inbox.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”.

Š. g. 4. oktobrī plkst. 17.00 Jaunpiebalgas 
ev. lut. Sv. Toma baznīcā

10. RUDENS KONCERTS,
veltīts komponista

 Emīla Dārziņa piemiņai
Koncertā piedalīsies:

Jaunpiebalgas mūzikas skolas absolventi 
un audzēkņi,

vīru koris „Ķekava” – mākslinieciskais 
vadītājs Arvīds Platpers, 

diriģents – Edgars Briņķis
Būs skatāma Jaunpiebalgas mākslas skolas 

bērnu darbu izstāde
Ieeja par ziedojumiem

Tava mantība –
bija šī dzīve ar kaislībām, maldiem un alkām,
kur ik cilvēks 
ir daļa no mūžīgās uguns.

Aizsaules ceļu gājuši: 
Uldis Zigfrīds Kiriņš 83 gadu vecumā;
Antons Pavalkovičs 68 gadu vecumā;
Jānis Dzenža 86 gadu vecumā;
Eduards Ceplis 59 gadu vecumā;
Tālivaldis Kornets 78 gadu vecumā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
Jaunpiebalgas novada dome

Apsveicam!

Šī diena lai skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

60 Līga Ceple 27.10.1949. Gaujas iela 29A-3
Mirdza Burjote 05.10.1949. Vecmurdēni

Skaidrīte Slavēna 02.10.1949. Jaunabrupi
65 Jānis Balodis 19.10.1944. Gaujas iela 19

Anita Ozoliņa 02.10.1944. Mazpūķi
70 Skaidrīte Čakstiņa 20.10.1939. Meža Ķūģi

Ērika Kaimiņa 01.10.1939. Jaunormaņi
Jānis Marcišs 11.10.1939. Lielskrāģi

Artūrs Rudmiezis 29.10.1939. Dārza iela 5
Skaidrīte Šarkovska 22.10.1939. Lielbaši

75 Broņislava Pabērža 27.10.1934. Jaunzīdeņi
80 Aloizs Smelters 13.10.1929. Gaujmaļi

Viktorija Smeltere 11.10.1929. Gaujmaļi

Sveicam oktobra jubilārus! Sēru vēsts

5. septembrī slēpošanas- biatlona 
kompleksā „Priekuļi” norisinājās va-
saras biatlona sacensības 2 disciplīnās: 
individuālais starts uz rolleriem un mi-
nisprints. Daumants Lūsa piedalījās, 
bet neveiksmīgi krita rolleros, bet mi-
nisprintā izcīnīja 1. vietu, neskatoties, 
ka bija guvis krietnu nobrāzumu.

6. septembrī rollerslēpošanas sacen-
sību 3. kārtā startēja 2 jaunpiebaldzēni. 
Pirmās vietas savās grupās izcīnīja gan 
Viesturs Eglītis (8.kl.), gan Daumants 
Lūsa (11.kl.). Abi ir līderi kopvērtējumā.

Līdzi juta skolotājs 
Vitālijs Skrebelis

Informācija

Vetārste Anna Mackeviča gaida jūsu zvanus 
10., 11., 24. un 25.septembrī.

Telefons 29409709.


