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Tagad mums jādala smiekli un asaras,
Saule, mēness, ziemas un vasaras, 
Septiņas dienas, rīti un vakari...
Jādala viss, ko var dalīt un dot.

2012.gada 7.jūlijā laulības noslēdza

  Inga Vētra un
  Aivars Lukašēvics.

Vēlam laimi un mīlestību kopdzīvē!

Augusts - rudzu mēnesis

05.08. – Latvijas dzelzceļa dibināšanas diena 
1919.gadā. 
10.08. – Labrenča diena. Šo dienu bieži sauc tās senajā 
vārdā par uguns dienu. Labrencis latviešu tradīcijās 
saukts par uguns nēsātāju. 
10.-12.08. – Trešais Vislatvijas Dziesminieku Saiets 
Jaunpiebalgas pagasta „Lielkrūzēs”.
11.08. – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena. Šī 
diena tika uzskatīta arī par Latvijas 1918.-1920.gada 
Brīvības cīņu uzvarošu noslēgumu.
11.08. – Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” jau 
septīto reizi Jaunpiebalgā.
15.08. – Lielā Māras diena. dainas šo dienu sauc arī 
par maizes dienu. 
21.08. – Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Repub-
likas valstisko statusu” pieņemšanas diena 1991.gadā.
24.08. – Bērtuļa diena. Ar šo dienu saistās dažādi 
ticējumi, piemēram: kāds laiks Bērtulī, tāds visu ru-
deni; sākas sēņu laiks. 

septemBris - virŠu mēnesis

01.09. – Zinību diena.
02.09. plkst.18.00 – Svecīšu vakars Jaunpiebalgas ka-
pos.
08.09. – Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”.
09.09. – Tēva diena. Atzīmē septembra otrajā svētdienā.
11.09. - Dzejas diena. Rainim – 147.
22.09. – Baltu vienības diena. to atzīmē, pieminot 
1236.gada vēsturiskos notikumus baltu tautām – 
lietuviešiem un zemgaļiem saules kaujā sakaujot 
zobenbrāļu ordeni.
22.09. plkst.17.49 – rudens sākums. 

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši. 
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

2012.gada vasarā dzimuši:
evelīna Kļaviņa 12.jūnijā
dārta Kažociņa 16.jūnijā
Adele Laganovska 18.jūnijā
gatis dulbergs 27.jūnijā
renāte dravante 3.jūlijā
Oskars Bukšs 10.jūlijā

Sveicam laimīgos vecākus un 
vecvecākus!

Šajā numurā:
• jaunākais novada domē
• puķu draugu saiets veiksmīgi aizvadīts
• izstāde – gadatirgus „izvēlies piebalgu!”
• pasākumi novadā
• dažādas ziņas
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Jau pavasarī un vasaras sākumā 
domas arvien saistījās ar gaidāmajiem 
puķu svētkiem Jaunpiebalgā. Tādēļ 
nu, kad viss ir garām, prātā joprojām 
gūtie iespaidi, emocijas... Tāpēc 
šoreiz pārdomu sleja būs arī kā at-
skats uz šo jauko ziedu svētku dienu.

Jutos priecīga, saņemot ielūgumu 
uz Puķu draugu saietu, tāpēc 
nolēmu visur līdzi braukt, skatīties 
un tad arī rakstīt par redzēto. 
Plānus mainīja uzaicinājums būt par 
gidu ciemiņiem. Darīju to pirmoreiz 
( līdzīgi bija daudziem), bet, pastei-
dzoties notikumiem priekšā, jāsaka, 
man tas patika, liekas, arī izdevās.

14.jūlija rīts nāca pavēss, 
apmācies, bet, ieraugot rosību 
„Tacēs”, likās, ka interesenti 
ieradušies uz svētkiem ar domu, 
ka nekas nevarēs izjaukt šīs  
dienas plānus. Patīkams pārsteigums 
sagaidīja jau pie ieejas „Tacēs” – 
tas bija skanīgais, jautrais sieviešu 
vokālā ansambļa „Postscriptum” 
sniegums kā sveiciens svētku 
viesiem.

Ziedu svētki pulcēja negaidīti lie-
lu apmeklētāju skaitu no visas Latvi-
jas – vairāk nekā 1 700! Pārsteidza 
arī lielais tirgotāju skaits - vairāk 
nekā 60 - no visdažādākajām Latvi-
jas vietām – Liepājas, Talsiem, Rīgas, 
Līgatnes, Mārupes, Cesvaines, Ma-
donas, Iecavas, Apes, Gulbenes, 
Babītes, Ogres, Cēsīm, Siguldas, 
Valmieras, Skrīveriem, Ropažiem, 
Krimuldas, Ādažiem, arī divi no 
Lietuvas. Tie bija gan amatnieku 
izstrādājumu, gan stādu tirgotāji, 
arī vietējie ražotāji. Ikvienam bija 
iespēja iegādāties savam dārzam vai 
saimniecībai nepieciešamo. Izvēle 
milzīga – visdažādākās puķes, arī 

ūdensrozes, augļu koki, ogu krūmi, 
pinumi, dārza figūriņas, māla 
izstrādājumi. Ja ne pirkt, tad acis 
pamielot noteikti! 

Nedaudz svētku noskaņu rīta 
pusē izbojāja lietus, lai gan labās 
domas, ka tas drīz pāries, drīz 
piepildījās. 

Pēc svētku atklāšanas, Ķenča 
uzmundrinošās uzrunas (nav 
jābaidās no lietus, jo neesam tak 
no cukura, neizkusīsim!) sākās 
ceļošana, skatīšanās, viesošanās 
Jaunpiebalgas novada skaistajās 
vietās. Alūksnes puses ciemiņi, ar 
kuriem es biju kopā visas dienas 
garumā, jau, izbraucot no estrādes, 
brīnījās par Gauju – cik tā esot 
šaura, maza. Viņu pusē upe krietni 
platāka, lielāka! Līdz šim nevienam 
nebija iznācis mūspusē būt, tādēļ 
ar interesi klausījās stāstījumā par 
novadu. Daudzreiz dzirdēju, ka ne 
tikai apskatāmās sētas, bet viss tik 
sakopts un skaists. Vai mēs paši arī 
vienmēr to pamanām? Piemēram, 
braucot garām mūzikas skolai, nevar 
neredzēt vienmēr ziedošās, dažādās 
puķes, kas ir Rudītes Rupaines allaž 
rūpīgi koptas un lolotas. 

Skatot tālava un Jautrītes 
Jundžu mājas un sētas skaistumu, 
visi atzina, ka te ik centimetrs ir 
rūpīgi pārdomāts, ko tajā sēs vai 
stādīs. Vienreizēji skaisti, radoši, 
ikdienā jau aiz sētas un zaļā dzīvžoga 
viss paslēpies, tas tikai pašu saim-
nieku priekam, mieram un klu-
sumam.

Ceļā uz „Uzvaras Kalnu” 
nedaudz informācijas viesiem par 
to, ar ko tieši nodarbojas mūsu zem-
nieki. Ciemiņus šajā plašajā sētā 
uzrunā un piesaista vienkāršība, 

skaistums, izdoma, mīlestība, kas 
jūtama no ilzes un ērika Blūmu 
paveiktā. Neparasti ir dažādie sētas 
iemītnieki, kas parāda saimnieka 
Ērika fantāziju, strādājot ar koku, 
koka saknēm. Apskatīts tiek viss, 
saimniece Ilze smejoties teic, ka 
aizgājuši pat tur, kur domājusi, ka 
nemaz neies. Jāpiebilst, ka šajā vietā 
mūs vēl joprojām pavadīja nejauks, 
smidzinošs lietus.

Dodamies atpakaļ uz Jaunpiebal-
gu, uz „Stūrīšiem”, skatīties mar-
tas sproģes un viņas abu dēlu 
ģimeņu paveikto. 

Ceļā redzam nepieciešamās 
norādes, greznotas ar puķu podiem 
vai vienkārši puķu pušķiem. Pa 
E.Dārziņa ielu, garām Dairas 
Alksnītes krāšņajam rožu dārzam, 
garām kapsētai, pārbraucam 
pāri bijušajam dzelzceļam ( viss 
šķiet interesants tiem, kas te pir-
moreiz!), nevar nepamanīt vienmēr 
rūpīgi kopto un izpļauto Leimaņu 
ģimenes „Ozoliņu” māju apkārtni, 
tāpat „Stūrīšu” kaimiņienes Ineses 
Cimdiņas izveidoto samteņu dobi 
otrpus ceļam.

 „Stūrīšos” viss pārdomāti veidots 
gadu gaitā, iekopts, stādīts. Ikdienā, 
braucot garām, neko daudz no visa 
tā nevar redzēt. Vien to, ka māju 
saimniece Marta Sproģe, neskatoties 
uz savu cienījamo vecumu, arvien 
pamanās kaut ko vēl izravēt, nogrābt 
jau tā sakoptajā vietā. Apmeklētāji 
apskata un priecājas arī par viņas 
adītajiem rakstainajiem cimdiem un 
zeķēm.

Tālāk ceļš ved uz „Mazrītiņiem”. 
Braucam augšā Viņķu kalnā. Kokos 
paslēpušās gleznotāja K.Miesnieka 
dzimtās mājas. Skats vienreizējs 
- tālumā, mežu ieskauts, redzams 
baltais baznīcas tornis.

„Mazrītiņos” sagaida māju saim-
nieki Anna un imants robežnieki. 
Dzirdu viesus sakām, ka te jau kā īstā 
muzejā (ejot cauri istabām). Patiesi, 
varam redzēt pie sienām izstādītos 
austos gobelēnus, citas senlietas. Ja 
vien būtu vairāk laika, tad varētu 
noskatīties Japānas sabiedriskās 
televīzijas veidoto filmu par Imantu 
kā kokļu meistaru. Par viņu daudzi 
uzzina pirmoreiz. Māju apkārtne – 
vienkārša, bet viss pārdomāti, rūpīgi 
veidots. Skaists, ziedošs dārzs. 

Pēdējā apskatāmā vieta pirms 
pusdienām – „Jaunžagari”- pie 
saimniekiem Anitas Jansones 
un Jura spolīša. Te valda miers, 
klusums, jaunas idejas var pārņemt 
no sai-mniekiem puķu dobju 
noformēšanā, neparastas liekas 
sazāģētās koku ripas ar caurajiem 

emOciJām BAgātā dienA- pārdomas
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vidiem, kas labi noder kā vieta 
puķu podam, rožu dobe gar mājas 
pamatiem. Mani pārsteidza lielais, 
sakoptais kalns līdzās mājām, tāds 
neparasts skats, nezinu, šķiet, pat 
maģiska šī vieta. Vairāki ciemiņi 
paguva pa iemīto taciņu tajā uzkāpt. 
Pati saimniece teikusi, ka šeit debesis 
var aizsniegt ar roku.

Puse no paredzētā jau apskatīta, 
iespaidu daudz. Kad prasu, kas īpaši 
paticis, tad grūti kādu vienu nosaukt. 
Bet, ko īpaši pamanījuši ceļotāji – tie 
ir dīķi! Nu gandrīz katrā sētā tie ir! 
Uz to atbildu, ka īpaši daudz dīķu 
būs sētā, kurp vēl dosimies.

Pēcpusdienā nedaudz garāks 
pārbrauciens uz „Tīrumjānēniem”. 
Pa ceļam redzami daudzi jaukumi – 
saules zīme pie Ontužānu ģimenes 
mājas, ziedu pušķotie siena zārdi, 
dīķis ar ūdensrozēm pie vidusskolas, 
Kasparžaku ģimenes sakoptā bērzu 
birztaliņa un saules zīme tajā...

Tekstilmāksliniece dzintra 
vilks viesus sagaida ēkā, kur 
izstādīti arī viņas darbi – gobelēni, 
katrs no tiem veidots kā stāsts par 
dabu. Var iegādāties arī grāmatu 
(ar autogrāfu) „Vilka albums” – 
tajā Dz.Vilks darbu reprodukcijas 
un rakstnieces G.Repšes esejas par 
mākslinieci un viņas darbiem. 
Astoņos gados ir daudz padarīts, kā 
atzīst pati māksliniece, ir prieks, 
ka viens mazs stūrītis mūsu zemītē 
ir sakopts. Viņa gan piebilst, ka 
vislabāk patīkot tieši pļavas puķes, 
kas pašas aug, tādēļ daudz neaizrau-
jas ar dārza ziedu stādīšanu. Daudzi 
paspēj uzkāpt izbūvētajā skatu tornī 
un palūkoties uz apkārtni.

Dodamies uz Zosēnu pusi. 
Garām Svētezeram, un drīz jau 
Skrāģukrogs, kur sagaida guntis 
gailītis ar dzīvesbiedri Litu 
Beiris. Jāteic, ka šeit ir vienīgā 
vieta, kur apmeklētāji kavējas ilgāk 
par noteikto laiku, un kā nu ne, jo 
Guntis Gailītis taču visus paņem ar 
savu dzirkstošo, asprātīgo stāstnieka 
talantu. Klausīties un klausīties! 
Negaidīts pārsteigums šķūnī –  
Eduarda Rozenštrauha mūzas In-
dras Lintiņas dziedātā dziesma. Uz 
mirkli ienākam arī „Baņutas” muz-
eja ēkā, tur redzam uz A.Kalniņa 
klavierēm nolikto vāzi ar sārtu rožu 
zaru, šķirne – ‘Kārlis Zariņš’. Viss te 
liekas interesants, pašam apskatāms, 
bet laiks steidzas tik ātri...

„Jaunķūģu” mājās mūs sagai-
da īpaši – jāizspēlē „Kas dārzā?”, 
tad arī paši saimnieki – velta un 
Jānis ciekuržņi sasveicinās ar 
atbraucējiem. Pie katras no ēkām 
ziedi, puķudobes, krāsu un formu 
dažādība. Īpaši piesaista vecā klētiņa 
ar bagātīgi ziedošo puķu dobi. Cik 
liels darbs te ieguldīts! Skatos un 

domāju, kā to visu var tā izplānot, 
ko katrā dobē likt, kā stādīt, 
sakombinēt...Apbrīnojami!

Īss brītiņš, un esam „Lielkrūzēs”. 
Mājas saimnieki valentīna un gun-
tars dolmaņi iepazīstina ar sevi, 
ar bērniem. Guntars uzsāk dziedāt 
paša sarakstīto „Lielkrūžu” himnu, 
pievienojas pārējā ģimene. Pie mājas 
augstā mastā plīvo māju karogs. 
Valentīna teic, ka viņi esot laimīgi, 
jo vienmēr šai sētā ir darbs, ko darīt. 
Te nu katrs var redzēt daudzos 
dīķus ( apmēram 15), par kuriem jau 
iepriekš minēju. Ciemiņus pārsteidz 
estrāde, ka arī tāda var būt pašu 
sētā. Tajā skan Ulda Kākuļa dziedātā 
dziesma svētku viesiem. Šī spēcīgā, 
varenā balss... Arī aicinājums uz 
Dziesminieku Saietu augustā. Citi 
puķu draugi tiek iepriecināti ar 
priekšnesumu, ko parāda dejotāji no 
Hījumā salas Igaunijā. Šajās mājās 
pārmantots senču darba tikums, 
skaistuma mīlestība, kārtība, videi 
draudzīga saimniekošana. 

Laiks paskrējis nemanot, 
atgriežamies Jaunpiebalgā, doda-
mies uz pēdējo sētu pie ilgas 
dzinējas Priežu ielā. Neliels, 
bet īpaši rūpīgi veidots dārzs, kur 
katrai puķei, skujenim, kociņam vai 
krūmiņam atvēlēta sava noteikta 
vieta. Var gūt sev noderīgas idejas.

Ciemiņi pamana un atzinīgi 
novērtē arī citu Priežu ielas māju 
gadu gaitā iekopto apkārtni – rožu 
dobes, samteņu rindas pie ieejas 
celiņiem... Kaimiņi taču redz viens 
otru, noskatās un dara līdzi.

Atceļā piestājam pie baznīcas. 
Iespēja tiem, kas rīta pusē nepaguva 
apskatīt pieminekli un baznīcu, to 
izdarīt tagad. Taču pats galvenais – 
izpētīt, kā veidota ziedu kompozīcija 
- mandala, pie tās nofotografēties. 
Viesiem tā ļoti patīk, viņi slavē šīs 
idejas autorus un realizētājus, viņi 
patiešām jutās iepriecināti. Paldies 
par šo skaistumu! 

Kā noslēgumā atzina puķu 
draugi, tad viņi ir guvuši prieku 
un gandarījumu par redzēto Jaun-
piebalgas novadā (arī pati tam 
pilnībā pievienojos!), jaunas idejas 
un ierosmes savu dārzu veidošanā, 
iegādājušies puķu dēstus atmiņai no 
šī brauciena. Paticis, ka gidi daudz 
stāstījuši par novadu, ievērojamiem 
cilvēkiem, vietām. Paldies saku 
maniem Alūksnes ļaudīm par precīzi 
ievēroto laiku apskates vietās, par 
jauko dāvaniņu! Cerams, ka arī 
vakara koncerts visiem būs paticis!

Nākamgad puķu draugi satiksies 
Kurzemē, Kuldīgā.

Lai mums visiem jauka, saulaina 
atlikusī vasara!

Aija Ķīķere

mīļie
JAunpieBALdzēni!

Gribu teikt paldies par šo 
skaisto Puķu draugu saieta die-
nu, kuru mēs radījām gan paši 
sev, gan Latvijai!

Atzīšos, pirms pusgada man 
bija zināmas bažas par to, vai 
Jaunpiebalga spēs attaisnot or-
ganizatoru uzticību un uzņemt 
Vislatvijas 35. Puķu draugu sa-
lidojumu, vai mums ir tik daudz 
daiļdārzu. Taču šovasar mūsu 
iedzīvotāji un sētu īpašnieki 
pierādīja, ka mēs to varam, ka 
Piebalga ir skaistākais Latvi-
jas novads. Mēs esam to godam 
paveikuši.

Vēlos teikt trīs lielus paldies. 
Pirmais - vislielākais pal-

dies mūsu desmit saimniecēm 
un saimniekiem par drosmi, par 
čaklumu, par uzdrīkstēšanos 
atvērt savas sētas, savus dārzus 
un arī savas sirdis tūkstošiem 
viesu no visas Latvijas. Paldies 
viņiem par ieguldīto darbu!

Otrs paldies – visapzinīgākajai, 
visorganizētākajai, viskārtīgā-
kajai sabiedrības daļai – Puķu 
draugu salidojuma dalībniekiem, 
jo aiz viņiem nepaliek ne izmīdītas 
dobes, ne zemē nomesti papīri.

Trešais paldies – Jaun-
piebalgas novada domes un  
vidusskolas darbiniekiem un 
visiem jaunpiebaldzēniem, 
kas pielika savu roku, izdomu, 
iniciatīvu svētku veidošanā. 

Tikai visi kopā mēs varējām 
radīt šo skaisto pasākumu, kas 
izskanējis visā Latvijā. Paldies 
jums visiem par to!

Lai mums izdodas arī turpmāk!

Jaunpiebalgas novada
domes priekšsēdētājs 

Laimis Šāvējs
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daži fotomirkļi no puķu draugu saieta
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Nevarēju noticēt Aivara Irbes 
teiktajam, ka uz Jaunpiebalgu 
brauks ļoti daudz puķu draugu. 
Brauks ne tikai dārzus skatīt, 
brauks uz pašu Piebalgu - vēsturiski 
skanīgo, amatniekiem bagāto, dabas 
krāšņumā lielisko, darba sīkstumā 
rūdīto...

Un tā arī notika. Nu svētki 
aizvadīti. Ieguldīts liels komandas 
darbs.

Paldies domes darba grupai par 
atbildību, izturību, mērķtiecīgu, 
precīzu darbu!

Daudz no sava brīvā laika svētku 
norises vadīšanā ieguldīja gidu ko-
manda - Jaunpiebalgas novada peda-
gogi, darbinieki un skolas absolventi 
Vēsmas Johansones vadībā. Paldies 
par vēlmi palīdzēt, atbildēt uz viesu 
jautājumiem, stāstīt par Jaunpiebal-
gas vēsturi, tās ļaudīm un novada 
labajiem darbiem. Lai jums jaukas 
vasaras dienas! 

Svētku teritorijā ar labu omu 
viesiem ienākt palīdzēja Aijas 
Petrovskas vadītās „Postscriptum” 
meitenes. Paldies par skanīgajām 
dziesmām pasākuma laikā!

Viesiem ļoti patika Saules sim-
bols – ziedu mandala pretī „Ķenča” 
veikalam, kas tika veidots Alvja 
Žukovska vadībā kopā ar domu-
biedriem, draugiem, sabiedrisko 
organizāciju pārstāvjiem. Paldies! 
Bija skaisti. Patiešām!

Netradicionāls piedāvājums bija 
Ineses Leites radošā darbnīca, vides 
objekts pie Gaujas. Jau atzinos 
Inesei, ka maniem laikabiedriem 
jāmācās saprast, pieņemt radošas do-
mas, drosmīgus risinājumus. Novēlu 
tā turpināt !

Vesels mākslas darbs tika 
paveikts ar Dairas Alksnītes rokām. 
Paldies, Daira, Ķencītis ārā kāpt 
negribēja, vēlējās apceļot visas sētas 
ar Tevis rotāto pajūgu. Ceru, ka ro-
zes Tavā dārzā jau uzzied no jauna... 
Dzidriņa, pateicos, ka esi!

Pateicība arī vietējiem 

mājražotājiem, kas ar savu preci 
papildināja svētku tirgu.

„Taureņu projektu” vadītāja 
- sākumskolas skolotāja Judīte 
Beķere. Sagādnieces un koor-
dinatora lomu izvēlējās Velta 
Ciekurzne. Sirsnīgs paldies maza-
jiem taureņiem, jūs radījāt vieglu un 
priecīgu noskaņojumu. Māmiņām 
pateicība!

Paldies dejotājiem, paldies izstādes 
”....ziedi, ziedi” dalībniekiem, pal-
dies taureņu dekorāciju gatavotājām, 
noformētājām, īpaši Ingūnai 
Krūmiņai, Ilzei Jansonei, Baibai 
Kalniņai, Ilzei Dūmiņai.

Par autobusu nomas pakalpoju-
miem pateicība Ilvaram Ābelniekam 
un viņa darbiniekiem!

Paldies mūsu māksliniekiem 
- Sandrai, Rūdolfam Strēļiem, 
Zandai Liedskalniņai par uzrakstu 
veidošanu, drukas, maketēšanas, 
izstādes iekārtošanas darbiem.

Pie mazajiem un lielajiem puķu 
draugiem ciemos bija Kalsnavas 
Arborētuma darbinieki. Paldies par 
zinībām un spēlēm!

Paldies zemessargiem A.Ontužāna 
vadībā, apsardzes cilvēkiem, arī 
O.Ivaņinai, S.Dolmanei, E.Kļaviņai, 
A.Sidorokam, A.Intenbergam, 
U.Kākulim, I.Kulinskim un visai 
apskaņošanas komandai, Gunai un 
Guntai Leimanēm.

Svētkus krāšņākus darīja mūsu 
sadarbības partneri - izdevniecība 
„Saimnieks. LV” un valdes 
priekšsēdētājs Rihards Krastiņš, 
žurnāls „Dārzs un Drava” un galvenā 
redaktore Sabīna Alta, mārketinga 
un reklāmas nodaļas vadītāja Ilze 
Vārpiņa, A/S „Latvijas valsts meži” 
un komunikācijas daļas vadītājs To-
mass Kotovičs , SIA „Piebalgas alus”, 
„Dārznieks” z/s „Kliģēni” un Alek-
sandrs Raubiško, piena kooperatīvs 
„Piebalga” un Jānis Razminovičs. 
Paldies par ļoti veiksmīgo sadarbību 
un palīdzību, organizējot Vislatvijas 
35. Puķu draugu saietu!

Īpaša pateicība māju saimnie-
kiem, kas ieguldīja ļoti lielu darbu 
pie savas sētas, mājas, pagalma, 
dārza, apkārtnes sakopšanas.

Operatīvi tika pasniegtas pus-
dienas svētku dalībniekiem. Par to 
paldies SIA „Valrito” personālam!

Jau no aprīļa vēroju, kā mainījās 
Jaunpiebalgas koptēls. Pēc domes 
uzaicinājuma sarosījās daudzi 
nekustamā īpašuma saimnieki, 
nemanāmi pazuda atsevišķi graus-
ti, nokaltušie koki, ceļmalu krūmi, 
likās, ka zālieni tiek kopti vairāk un 
centīgāk. Man gribas pateikt pal-
dies visiem, kas kaut vai domās bija 
kopā ar mums, lai padarītu šo dienu 
skaistāku, lai tā izdotos...

Mani uzrunāja izpušķotā Butlēru 
māju ceļa norāde, skaisti sakoptais 
„Ozoliņu” pagalms, dārzs, intere-
santais Lolitas , Rutas un Aināra 
Taureņu projekts, SIA „Piebalgas 
alus” zaļā zona, Baibas ziedošais 
puķu dārziņš, Ludmilas perfek-
tais veidojums , ziedošās „rūķu” 
cepures uz bijušās ēdnīcas žoga, 
daudzdzīvokļu māju krāšņās lodžijas, 
puķu kastes Dārza ielā (piedodiet, 
ja neredzēju tās pagājušajā gadā), 
sakoptais plašais zāliens Andra 
jaunbūves teritorijā un dīķa tīrīšanas 
darbi, Jumīša pelēki rakstainās 
pārvērtības Ilzes un Sandras gādībā, 
brīvprātīgā cilvēku vēlme izdaiļot 
Abrupes pieturu ar ziedu ratiņiem, 
svētku priekšvakarā sapušķot 
apdzīvotās vietas norādes zīmes 
Paupos, Edītes darbi pie lielveikala, 
skaistās beciņas, Daiņa darinātas, uz 
celma ceļmalā, mūzikas skolas teri-
torija... Priežu ielas māju pagalmi 
piesaistīja ar ziedu bagātību un to 
daudzveidību.

Un tā varētu turpināt, ja labajiem 
darbiem ēnu nemestu ne tik skaistie 
darbi. Bet par tiem varbūt citreiz.

Valentīna Dolmane

svētki izskanējuši

dažas no saņemtajām pateicībām  par puķu draugu saieta rīkošanu

Tagad, kad iespaidi jau nosēdušies, vēlreiz gribu izteikt apbrīnu par ļoti 
augstā līmeņa organizāciju, ko nodrošinājāt visā pasākuma laikā.

Ir patīkami sadarboties ar labi organizētu un precīzu partneri.
Otrs paldies ir personīgs – mums abiem ar kundzi tā bija ļoti interesanta 

diena, kuru sākām zināmā mērā kā oficiālu pienākumu, tomēr interesantā 
brauciena laikā diena pārvērtās par īstu piedzīvojumu ar gandarījumu vakarā 
un daudziem iespaidiem, ko vēlāk pastāstīt draugiem.

 Ar sveicieniem
 Tomass Kotovičs, AS „Latvijas valsts meži”

Komunikācijas daļas vadītājs
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Kā izstāstīt Jaunpiebalgu?
Ne tā, ka pa sīkumam tādiem 

trekniem otas triepieniem Piebal-
gas gleznā ir ievilktas sētas. Un sēta 
nav žogs, kas norobežo. Tas ir ceļš, 
kas atved. Atved pie miera. Atved 
pie pamatīguma un dzīru slāpēm. 
Piebaldzēnam patīk izrādīties, bet 
tikai tāpēc, ka rādāmais ir tik savs 
un mīļš, ka lepnumā pietvīkst vaigi. 
Un, pietvīkumu zem augstās ce-
pures malām slēpdams, piebaldzēns 
miestiņu brūvē un kaimiņu ciemos 
sauc. Pats ciemos iet. Un stāsta un 
stāsta... Kā mīl viņš. Un klausās, 
kā kaimiņi mīl. Jo tikai mīlestībā 
viss zied. Tikai tad, kad ar mīlestību 
aplaimotais redz ozolu kalnā un 
smilgu pie dīķa vienādā lielumā, kad 
roze dobē un pīpene pļavā ir vienādi 
skaistas, tad sētā nāk Dievs. Viņš ir 
Tev blakus ik solī, ik mirklī un mūžā.

Kā vēders maizes, tā rokas 
zemes un acis skaistuma lūdz. Roku 

čaklumam saulīte ceļu rāda. Zeme 
zemu muguras liec. Vēl tuvāk, vēl... 
Katru kukurzni, katru olīti, katru 
sēkliņu pārcilāt, apmīļot, nolikt, 
uzrunāt, iečukstēt buramus vārdus, 
lai stiepjas, lai ceļas, lai saulē sle-
jas. Bet saudzīgi, klusi, lai nedarām 
pāri. Nekaitēt, neplēst. Ar rokām un 
prātu, ar sirdi griezt zemi, ne tikai ar 
lāpstu. Vienā ritmā ar vēju, ar lietu, 
ar sniegu,  ar Dievu... No ziemas līdz 
vasarai un atkal pie ziemas. Solī ar 
sauli, katru dienu un mūžu.

Te ir! Te ir tikai tik daudz, cik 
katrs spēj paņemt, vai arī tik, cik 
katram ir vajadzīgs. Ne vairāk. Bet 
arī ne mazāk par vajadzīgo. Tieši 
tik, lai piepildīts kļūtu. Par daudz ir 
par daudz. Tā ir tāda gudrum gudra 
dzīvesziņa – pietiekamam būt! Ne 
mākoņus stumt, bet zemi par savējo 
saukt. Un savējais lieku neprasīs. 
Savējais savējo sapratīs, auklēs un 

lolos. Gudra. Tik gudra ir Piebal-
gas zeme. Dieva iemērīta un savējo 
kopta. Katram savējam pietiekama. 
No acs uz sirdi, lai ir, kur dvēselei 
ieskrieties.

Ir tik naivi mēģināt izstāstīt 
Jaunpiebalgu. Valoda, lai cik tā 
skaista, nespēj atskaņot zemi. 
Valoda nevar izrunāt darba sūrumu 
un prieku, nevar izteikt mīlestības 
dziļumu un laimi. Tomēr mūsu 
valoda var aicināt ciemos redzēt un 
sajust visu to, kam vārdi par vāju. 
Viensētu skaistums ir mūsu tautas 
vēstures pirmkods. Mēs visi esam 
no viensētām nākuši un ģenētiskā 
līmenī sajūtam savu sakņu spēku 
zemē. Savā zemē. To sajūtu dod 
Jaunpiebalga. Tur tās ir – mūsu 
saknes...

Imants Kulinskis,
Vislatvijas Dziesminieku Saieta 

režisors

Labdien, cienījamie 35.Latvijas puķu draugu saieta organizatori! 

Kocēnu novada mujānu izglītības biedrība jau astoto gadu apmeklē 
Puķu draugu saietus. Mācās pieredzi, gūst iedvesmu un bauda viesmīlību 
katrā Puķu draugu saieta vietā.

PALDIES, PALDIES, PALDIES par redzēto, dzirdēto, izjusto jūsu novadā! 
Skaistā Jaunpiebalgas ainava, cilvēku čaklums, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un patiess ģimeniskums - tās ir vērtības, kuras jūs grezno un 
padara neatkārtojamus. Sirsnīgs paldies mūsu gidei zintai Arahovskai par 
interesanto stāstījumu, grupas vadīšanu šī pasakainā ceļojuma laikā!

Lai jums turpmāk daudz jaunu ideju un enerģijas to īstenošanā! Lai mūsu 
Latvijas Ķencim, gribas teikt Ķencītim, laba veselība un lai vēl tiekamies 
Puķu draugu saietā, kur tā piepildās viņa lūgums Dieviņam!

Ar cieņu,
Biruta Zviedrāne

Labdien, mīļie puķu draugu svētku baudītāji!

Vēlējos pateikt lielu PALDIES tiem 
cilvēkiem, kuri naktī no sestdienas 
uz svētdienu (no 14.uz 15.jūliju) 
spēja saskatīt puķu podu skaistumu, 
kurus mums sarūpēja z/s „Kliģēni”, 
AIZNESOT TOS. Lūdzu, rūpējieties 
par to skaistumu turpmāk, lai labi 
aug! Mēs svētkus radījām visiem 
– gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 
ciemiņiem. Tādēļ man ir žēl, ka daži to 
nemāk novērtēt...

Jaunpiebalgas novada domes 
administrācijas vārdā – 

Dace Bišere - Valdemiere
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„Ir aizvadīts vasaras saulgriežu laiks. Senie latvieši 
svētīja šīs dienas, kurot ugunskurus, dziedot un de-
jojot, tā pasakot paldies par saules gadā piedzīvoto un 
noskaņodami sevi atnākošajam. Nakts tumšākajā laikā 
degtās ugunis izgaismoja tumsu, godinot gaismas spēkus. 
Latvijā daudzviet īstajās spēka dienās iedegās uguns-
kuri, arī mūsu - Viņķu kalnā. Šogad vasaras saulgriežu 
laiks iesākās naktī no 20. uz 21. jūniju, Saulei ieejot Vēža 
zīmē, kurā tā atradās līdz 22. jūnija rītam. Mēs uguns-
kuru iededzām 21.datumā, jo tas vienmēr iekrīt šajā 
spēka laikā, kurš, mainoties zvaigžņu stāvoklim, var būt 
laikā no 19.līdz 22.jūnijam.

Laikā, kad kalnā iedegās uguns skulptūras, varēja 
sajust, ka arī mums pieskārās Lielās Pasaules kārtība ar 
gadsimtos uzkrātām zināšanām. Katrs mēs varam sajust 
un izdzīvot šo laiku, un, sajūtot uzlecošās saules spēku, 
būt piepildīti saviem nākamajiem darbiem, iecerēm, 
rīcībām un sapņu īstenošanai. Saņemot uzlecošās saules 
spēku, tu jūties piepildīts un drošs paveikt to, ko vēlies. 
Paldies ikvienam par klātbūtni! „Viņķu kalnā nav jānāk 
kā uz teātra izrādi. Saulgriežos uz šo vietu jānāk ar savu 
dziesmu, domu un vēlēšanos,” tā Vilnis Lejnieks.”

/Sandra Strēle/

Jau otro gadu mēs aicinājām jaunpiebaldzēnus 
20.jūnija vakarā pulcēties, lai atbalstītu jaunas tradīcijas 
tapšanu. No pērnā siena tika veidotas vītnes, simbo-
liski ievijot tajās pērnā saules gada rūpes un nedienas. 
Vītnes tiek ievītas uguns skulptūrās un sadedzinātas, 
iestājoties pusnaktij. Izskan jautājums: „Kāpēc un kam 
tas vajadzīgs?” Viens no vides radošās darbnīcas pie-
teiktajiem uzstādījumiem ir veco tradīciju saglabāšana, 
uzturēšana un jaunu tradīciju radīšana. Ir sens ticējums- 
no rūpēm varot atbrīvoties, tās ievijot siena veidojumos, 
tai skaitā arī vītnē, pēc tam šie veidojumi jāsadedzina, 
tādējādi atbrīvojies no rūpēm un dzīve kļūst vieglāka. 
Ja kādu māc bezrūpība, arī var mums pievienoties – būs 
savdabīga laika pavadīšana. Pozitīvi, ka šogad rūpju bize, 
kas tika pievienota uguns skulptūrām, tapa par veseliem 
trīs metriem īsāka nekā pērn, kas, iespējams, liecina, ka 
iepriekšējā saules gadā rūpju bijis mazāk. 

 Šā gada Saulgriežu laikā tapa vēl viens mākslas 
projekts. Veidot uguns skulptūru tika pieaicināta 
viesmāksliniece natālija strazdiņa (Latvijas Mākslas 
akadēmija). Viņa jau pagājušajā gadā aktīvi līdzdarbojās 
projektā „Pa saules ceļu”, piesakot peldošās saules Jaun-
piebalgas vidusskolas parka dīķī. Mēs, Vides radošā 
darbnīca, uzrunājām piebaldzēnus līdzdarboties uguns 
skulptūras tapšanā. Vērojot rezultātu, var secināt, 
ka atsaucība bija pietiekama, lai izdotos iespaidīga 
uguņošana Viņķu kalnā.

 Ar kvalitatīvu kokmateriālu uguns skulptūrām 
nodrošināja „Wenden Furniture”. Leo ābelnieks 
palīdzēja gan ar tehniku, gan materiālu skulptūrām, 
ivars Lācgalvs sagādāja metāla detaļas, kas noturēja 
koka veidojuma apjomu, transports - Kaspars zirnis, 
degšķidruma iegāde - Jaunpiebalgas kultūras nams, 
degmaisījums - ilmārs Brants. Jaunpiebalgas mākslas 
skola arī šoreiz sniedza materiālu atbalstu. Instrumen-
tus aizlienēja Jaunpiebalgas vidusskola, Jaunpiebalgas 
novada dome. 

Uguns skulptūras veidošanā līdzdarbojās Bērtulis 
ābelnieks, māris pirktiņš, mārtiņš viet-
nieks, mareks Keišs, matīss Jefimovs, guntis 
gončoronoks, evita rusova, Liene Šakina. 
20.jūnijā aicinājumam pulcēties tirgus laukumā, turpi-
not pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, atsaucās un 
lielāko artavu rūpju bizes pīšanā sniedza edīte peilāne 
ar ģimeni, ina Fetinga, Alvis Žukovskis, genovaite 
daukste.

Vides radošās darbnīcas aktivitātes un pasākumi 
balstās tikai uz jaunpiebaldzēnu atsaucību. Kopīgiem 
spēkiem veidosim radošāku vidi ap mums! 

Sīkāka informācija par Vides radošo darbnīcu - 
www.jaunpiebalga.lv/nevalstiskās organizācijas

Projektu vadītāja Inese Leite,
 aktīviste Kristīne Ābelniece

Jauno svētku tradīciju turpinājums 

Izstāžu zālē „Velves” skatāma ikgadējā radošo dar-
bu izstāde „Ziedi, ziedi”. Šī gada tēma tika izvēlēta par 
godu Puķu draugu saietam Jaunpiebalgā. Ekspozīciju 
veido 39 autoru 102 darbi. 

Pateicoties tam, ka mums ir pašiem sava izstāžu 
zāle, varam kopā sanākt dažādi radoši strādājoši vietējie 
cilvēki. Profesionālie mākslinieki, tautskolas studi-
ju dalībnieki, individuāli strādājošie, mākslas skolas 
audzēkņi un tās beidzēji. Patiess prieks par padarīto! 
Gada izstādes mērķis ir pulcināt kopā radošos Jaun-
piebalgas cilvēkus, lai veidotos pārliecinošas iestrādnes 
pamatnozaru - tekstila, koka, metāla, keramikas, 
vizuālās mākslas - tālākai attīstībai. 

Šogad ziedi uzziedēja jo krāšņi foto darbos, radoši 
un interesanti darbi atklājās tekstilā. Laba meistara 
rokās uzzied pat metāls. Koka pinumi izmantojami 

ziedu baudīšanai. Ugunsziedi – uguns skulptūrās. Caur 
ugunsziedu gājuši apdedzinātie keramikas trauki. 
Plaši pārstāvētā glezniecība apvieno ziedu krāsainību 
ar mākslinieku mīlestību pret pasauli. Stikla pērles 
mirdz kā vasaras rasa. Tā uzzied cilvēks. Caur savu 
radošo darbu, dodot prieku skatītājiem. Padarītais 
darbs uzrāda lietas, pie kā jāpiestrādā. Pirmkārt, 
nepieciešams pilnveidot izstāžu zāles ekspozīcijas 
iespējas un apgaismošanu, otrkārt, radošiem cilvēkiem 
radoši jāstrādā, veidojot savu rokrakstu, radot lietas, 
kas uzrunā cilvēkus un ir atbilstošas katras nozares 
profesionālajai kvalitātei. 

Paldies visiem izstādes dalībniekiem!

Priecīgu vasaru vēlot, 
Sandra Strēle

izstāde „ziedi, ziedi...” atklāta
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Paldies visiem piebaldzēniem, 
kuri atsaucās Piebalgas Latviešu 
biedrības aicinājumam godam 
sagaidīt Puķu draugu saietu 
Jaunpiebalgā un izveidot tema-
tisku ziedu kompozīciju! Ziedu 
sakārtojuma rakstu kā mandalu 
(no sanskrita- centrs un aplis, kas 
simbolizē priekšstatus par pasaules 
izcelšanos un mūsu būtību kā Visu-
ma uzbūves daļu) izveidoja Alvis 
Žukovskis piecos variantos. Par 
labāko vienprātīgi tika atzīts aplis ar 
sešiem metriem diametrā un vizuāli 
izceltu centru, no kura uz perifēriju 
virzās liekti stari, kuri simbolizē 12 
mēnešus gada laika ritumā. 

Sākumā bijām bažīgi par tautas 
atsaucību ziedu vākšanā šim 
darbam. Tomēr piebaldzēnu atbalsts 
pārsteidza, ziedi tika gan nesti, 
gan vesti no malu malām. Kāda 
kundze, kura pavasarī izteicās, ka 
par spīti šim ļembastam savā dārzā 
nestādīšot nevienu puķi, piekdienas 
vakarā ņēma šķēres un nogrieza 
visus ziedus savām istabas puķēm, 
lai ziedotu tos kopējai lietai. 

Uz laipni atvēlētās Jaunpiebalgas 
baznīcas zemes darbs pie ziedu 
kārtošanas sākās jau 13. jūlija 
pēcpusdienā un turpinājās vēl pēc 
saules rieta. Ziedu kompozīcijas 
raksta veidošanā savu roku pielika 
42 šī pasākuma atbalstītāji, bet, 
ja pieskaita vēl klāt tos, kuri vāca 
ziedus gan pļavās, gan laukos, gan 
savos dārzos, tad aktīvistu skaits 
pārsniedz simtu, bet savākto ziedu 
skaits, protams, sniedzās tūkstošos. 
Savam novadam ļaudis ziedoja 
lilijas, rozes, neļķes un kliņģerītes. 
Kompozīcijas pamatu veidoja mežā 
vāktās papardes, raksts tapa no 
ugunspuķēm, pīpenēm, madarām un 
citiem lauku ziediem. Kompozīcijas 
raksta veidošanā piedalījās gan 
cilvēki gados, gan jaunie entuziasti. 
Ilga Bobrova , Ausma Šilinska, Maija 
Kārkliņa un Valda Žukovska klāja 
krāsām atbilstošus ziedus iepriekš 
izveidotās kontūrās, jauniete Inese 
Vlodare centīgi pina vītnes un 
vainagus. 

Kad mandalas veidošana bija 

pabeigta, izrādījās, ka paliek 
vēl milzīgs daudzums saziedoto 
puķu. Tad arī tika veidotas 16 
ziedu kompozīcijas, pieņemot, 
ka tās varētu simbolizēt senākās 
piebaldzēnu dzimtas. Šis pasākums 
pierādīja, ka piebaldzēni var darīt 
arī lielas lietas, to spējam katrs 
un katrā sētā. Lai puķu mīlestība 
Jaunpiebalgā neietu mazumā un 
šie ziedu svētki netiktu aizmirsti, 
mēs varētu vienoties, ka nākamā 
gada pirmajā jūlija sestdienā atkal 
visi kopā veidotu iespaidīgu ziedu 
kompozīciju. Šī diena tad arī varētu 
kļūt par novada puķu dienu, kad 
katrs sakopjam savu sētu un varam 
parādīt citiem savas puķu dobes. Tas 
viss notiktu bez liekas steigas, stresa 
un izdevumiem, bet ar pulcēšanos 
vakarā pie dzimtu ugunskuriem, lai 
nākamajā dienā tiktos kapusvētkos.
Tādā veidā vairotos mūsu vienotība 
gan Piebalgā, gan visā Latvijā. 

Tomēr jāsaka, ka Puķu drau-
gu saieta diena sagādāja arī dažus 
nepatīkamus pārsteigumus. Jau 
no paša rīta pie rietumu pamales 
drūzmējās draudīgu mākoņu kalni, 
kurus uz Piebalgas pusi virzīja 
aukstie vēji. Ķenča kungs gan vēl 
paspēja savu apsveicināšanās runu 
pabeigt ar sausu ādu, tomēr drīz 
vien sāka rasināt sīks lietutiņš, kas 
vēlāk pārvērtās vēsā dušā un lika 
drebināties vai meklēt pajumti gan 
‘’Tacēs’’ iebraukušajiem viesiem, 
gan pasākuma dalībniekiem. Lau-
kuma plānojumā neveiksmīgi bija iz-
vietota garā tualešu rinda, kas galīgi 
neveidoja estētisku svētku noskaņu. 

Neraugoties uz to, jāatzīst, ka 
svētku sagatavošanā piebaldzēni bija 
ieguldījuši milzīgu darbu. Jauniešu 
grupa, vides dizaina maģistres Ineses 
Leites vadībā pašaizliedzīgi strādājot, 
bija izkopusi Gaujmalu, izdekorējusi 
tur augošos kokus, izveidojusi un 
noformējusi „Ābelnieku salu’’, uz 
kuras varēja nokļūt pa kluču taku. 
Tomēr daudzi pasākuma apmeklētāji 
līdz šiem objektiem nenokļuva, jo 
laukuma centrālā daļa bija atvēlēta 
viestirgoņiem, bet vietējie amatnieki 
un mākslinieki aizvirzīti maliņā, 

tuvāk tualetēm. 
Pozitīvi jāvērtē tas, ka galvenie 

svētku notikumi risinājās lauku 
sētās. Iespēju robežās tika 
apmeklētas arī tās lauku mājas, kas 
nebija iekļautas plānoto ekskursiju 
maršrutos. LR Saeimas deputāts 
Romāns Naudiņš ar kundzi ieradās 
„Bašos” un apskatīja Valdas un 
Zigurda Rubeņu daiļdārzu, priecājās 
par sirmās Saukānu māmuļas 
veikumu puķkopībā. Ar lielu 
atbildības sajūtu un lepnumu par 
savu novadu Ilze Ruķes kundze 
šos viesus sagaidīja Zosena pusē. 
Tikām iepazīstināti ar pagasta 
skaistākajām un interesantākajām 
vietām, tomēr nomācošu iespaidu 
atstāja aizsprostotā un sapostītā 
Gaujas upes gultne. R. Naudiņa 
kungs pateicās par paveikto darbu 
un katram saimniekam pasniedza 

skaisti iesaiņotu Latvijas valsts 
karogu. 

Saprotam, ka organizatoriskais 
darbs, veidojot šādus pasākumus, ir 
ļoti smags un nogurdinošs, bet, ja 
piebaldzēni grib, tad viņi arī var, un 
viesiem tas bija liels pārsteigums.

  Piebalgas Latviešu biedrības 
vārdā – Jānis Mājenieks

un Jānis Pauliņš

pārsteigums svētku viesiem izdevās

Attēlā: no kreisās - Romāns Naudiņš, 
Tekla Saukāne, Astrīda Mājeniece, Jānis 
Mājenieks „Mazbašos”.

Santas Naudiņas foto

paldies par atsaucību!
Pateicība visiem, kuri piedomāja un piestrādāja, lai Jaunpiebalga ietērptos 

svētku rotā. Ir jauki redzēt, ka parādās no jauna izveidotas māju norādes. 
Priecē rūpība, labvēlība, izdoma un individuālais raksturs, ar kādu tās izga-
tavotas. Vēl neredzētās vietās pie mājām uzzied puķes, tiek sakoptas ceļmalas 
savam un citu priekam. Ir jau tā, ka viesu ierašanās uzdod toni un aicina 
izdarīt visu, cik vien labi var. Atliek arī ikdienas ritmā turēt līdzi. Izveidotās 
labās lietas taču ir ilglaicīgas! Jaunpiebalga ar jūsu padarīto kļūst arvien 
skaistāka. Paldies par to!

Sandra Strēle
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Novada domē
2012. gada 11.jūnija novada domes sēdē

nolēma:
1. Apstiprināt grozījumus Nr. 

4 2012. gada 13. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Par Jaunpiebal-
gas novada domes pamatbudžetu un 
speciālo budžetu 2012. gadam”.

2. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 10 „Koku ciršanas notei-
kumi”, projektu.

3. Apstiprināt grozījumus 
Jaunpiebalgas novada domes 
14.09.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem 
Jaunpiebalgas novadā”.

4. Apstiprināt grozījumus 
Jaunpiebalgas novada domes 
27.10.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu Jaun-
piebalgas novadā”.

5. Iesniegt prasību tiesā par 
komunālo maksājumu pārada 
piedziņu no komunālo maksājumu 
parādniekiem.

6. Uzsākt nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu bezstrīda 
kārtībā.

7. Piedalīties projektā „Jaun-
piebalgas novada tirdzniecības vietas 
– tirgus laukums labiekārtošana” kā 
projekta realizētājam, kur kopējās 
projekta izmaksas ir Ls 20 764,64, tai 
skaitā attiecināmās izmaksas: Ls 17 
020,21. Nodrošināt līdzfinansējumu 
Ls 7999,48 tai skaitā: neattiecināmo 
izdevumu segšanai PVN Ls 3744,43; 
Ls 4255,05 līdzfinansējumu jeb 
25% no attiecināmajām izmaksām, 
atbilstoši partnerības stratēģijā un 
LR MK noteikumos Nr. 33 noteik-
tajam. Noteikt par atbildīgo pro-
jekta koordinēšanā un ieviešanā 
administrācijas vadītāju Daci Bišeri 
– Valdemieri.

8. Piedalīties projektā „Tau-
tas tērpu iegāde Jaunpiebalgas 
kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Piebaldzēni” ” kā 
projekta realizētājam, kur kopējās 
projekta izmaksas ir Ls 10,504,80, 
tai skaitā attiecināmās izmaksas: Ls 
8610,60. Nodrošināt līdzfinansējumu 
Ls 7999,48 tai skaitā: neattiecināmo 
izdevumu segšanai PVN Ls 1609,44; 
Ls 2223,84 līdzfinansējumu jeb 
25% no attiecināmajām izmaksām, 
atbilstoši partnerības stratēģijā un 
LR MK noteikumos Nr. 33 noteik-
tajam. Noteikt par atbildīgo pro-
jekta koordinēšanā un ieviešanā 

administrācijas vadītāju Daci Bišeri 
– Valdemieri.

9. Izvirzīt Jaunpiebalgas no-
vada domes priekšsēdētāju Lai-
mi Šāvēju par pārstāvi Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības 
padomē. Noteikt, ka Jaunpiebalgas 
novada domes pārstāvis Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības 
padomē ir tiesīgs pilnvarot savā 
vietā citu Jaunpiebalgas novada 
domes deputātu piedalīties Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības pa-
domes sēdēs ar balsstiesībām.

10. Anulēt ziņas par A. K., 
p.k.XXXXXXX deklarēto dzīvesvietu 
adresē: XXXXXXX, Jaunpie-
balgas pagastā, Jaunpiebalgas 
novadā. Lēmums stājas spēkā ar tā 
pieņemšanas brīdi.

11. Paturēt sev parādnieces I. 
L., personas kods xxxxx, dzīvokļa 
īpašumu xxxxxxxxx, Jaunpiebalgā, 
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebal-
gas novadā par nenotikušās pirmās 
izsoles sākumcenu. Uzdot novada 
domes priekšsēdētājam Laimim 
Šāvējam veikt visas nepieciešamās 
darbības, kādas nepieciešamas, 
lai dzīvokļa īpašumu reģistrētu uz 
Jaunpiebalgas novada domes vārda 
zemesgrāmatā.

12. Atļaut izstrādāt 
projekta dokumentāciju šķūņa 
būvniecībai nekustamajā īpašumā 
„Maznaukšēni”, kadastra 
apzīmējumu 4256 007 0095, 
Jaunpiebalgas pagastā, saskaņā 
ar Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojumu un „Apbūves 
noteikumiem”. Minētais lēmums nav 
pretrunā ar Jaunpiebalgas novada 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu.

13. Sadalīt pašvaldības zemes 
vienību Gaujas iela 21, kadastra 
apzīmējums 4256 006 0242, izvei-
dojot divus jaunus īpašumus: Zemes 
vienība ar esošām ēkām 1,1 ha 
platībā: adrese zemei un ēkām uz tās 
Gaujas iela 21, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, LV-4125; zemes lietošanas 
mērķis – komercdarbības objektu 
apbūve (šifrs 0801). Zemes vienība 
(uz kuras atrodas esošā tirdzniecības 
vieta - tirgus) 0,4 ha platībā: adrese 
Gaujas iela 17A, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, LV-4125; zemes lietošanas 
mērķis – komercdarbības objektu 

apbūve (šifrs 0801). Zemes vienība 10 
ha platībā: nosaukums „Krogmaļi”, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV-
4125; zemes lietošanas mērķis – 
lauksaimniecība (šifrs 0101). Lūgt 
VZD Vidzemes reģionālo nodaļu 
reģistrēt divus jaunus pašvaldības 
zemes īpašumus, piešķirot tiem jau-
nus kadastra numurus. Minētais 
lēmums nav pretrunā ar Jaunpiebal-
gas novada Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojumu.

14. Atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Jēci” Jaunpiebalgas 
pagastā, ar kadastra apzīmējumu 
4256 001 0035, atdalot atsevišķu 
zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4256 001 0037 – 5.7 ha 
platībā. Atdalītai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 4256 001 0037 
– 5.7 ha platībā piešķirt jaunu no-
saukumu „Meža Jēci”, Jaunpiebal-
gas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 
LV-4125. Noteikt atdalītai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
4256 001 0037 – 5.7 ha platībā, 
lietošanas mērķi mežsaimniecība 
(šifrs 0201). Minētais lēmums nav 
pretrunā ar Jaunpiebalgas novada 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu.

15. Atļaut SIA „Woodside De-
velopment Latvia”, reģistrācijas 
Nr. 40003454935, juridiskā adrese 
Rūpniecības iela 1, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebal-
gas novads, izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Lejas 
Nedēļas”, kadastra apzīmējums 
4256 006 0161, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 
00161 – 11,477 ha platībā sadalīšanai 
- izdalot atsevišķu zemes vienību 
– rūpniecisko teritoriju apmēram 
2,9 ha platībā, saskaņā ar grafisko 
pielikumu. Apstiprināt darba uzde-
vumu zemes ierīcības projekta 
izstrādei nekustamā īpašuma „Lejas 
Nedēļas”, kadastra apzīmējums 4256 
006 0161, Jaunpiebalga, Jaunpiebal-
gas pagasts, sadalīšanai, saskaņā ar 
pielikumu. Minētais lēmums nav 
pretrunā ar Jaunpiebalgas novada 
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu.

16. Atļaut nekustamajā īpašumā 
„Kalna Seviķi”, Jaunpiebalgas pa-
gasts, saskaņot būvdarbu apjomu un 
būvvietu būvvaldē dīķa ierīkošanai 
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bez līmeņa regulējošām būvēm 0,1 ha platībā. 
Minētais lēmums nav pretrunā ar Jaunpiebal-
gas novada Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu.

17. Atļaut slēgt servitūta ceļu nekustamajā 
īpašumā „Priežu 1”, kadastra apzīmējums 
4256 006 0009, Jaunpiebalgas pagasts, Jaun-
piebalgas novads. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu 
nodaļu izslēgt apgrūtinājumu – servitūta ceļš, 
nekustamajā īpašumā „Priežu 1”, kadastra 
apzīmējums 4256 006 0009, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads.

18. Reģistrēt uz Jaunpiebalgas novada 
domes vārda zemesgrāmatā pašvaldības 
pamatlīdzekļu sarakstā esošus dzīvokļus: 
Dzelzceļa ēka 56.km 2 dz. 2, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads; Rūpniecības iela 2 dz. 4, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads; Rūpniecības iela 2 dz. 6, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads; Raiņa iela 8 dz. 1, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. 
Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei veikt 
pašvaldības pamatlīdzekļu bilancē esošo 
dzīvokļu reģistrāciju zemesgrāmatā saskaņā 
ar šī lēmuma 1.punktu.

19. Atļaut izstrādāt projekta 
dokumentāciju saimniecības ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 4298 002 0072 002, rekonstrukci-
jai nekustamajā īpašumā „Mežavoti”, kadastra 
numurs 4298 002 0072, Zosēnu pagasts, Jaun-
piebalgas novads, saskaņā ar Jaunpiebalgas 
novada Zosēnu pagasta teritorijas plānojumu 
un „Apbūves noteikumiem”. Minētais lēmums 
nav pretrunā ar Jaunpiebalgas novada Zosēnu 
pagasta teritorijas plānojumu.

20. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Lejas Skrāģi”, Jaunpiebalgas pagastā, ar 
kadastra apzīmējumu 4256 007 0065, at-
dalot atsevišķu zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 4256 012 0027 – 15.4 ha 
platībā. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4256 012 0027 – 15.9 ha platībā: 
piešķirt jaunu nosaukumu „Upes Tirdznieki”, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV-4125; noteikt lietošanas mērķi 
mežsaimniecība (šifrs 0201). Zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0065 – 15,2 
ha platībā: saglabāt esošo adresi – nosaukumu 
zemei un ēkām – „Lejas Skrāģi”, Jaunpiebal-
gas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125; 
noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība (šifrs 
0101). Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
4256 007 0066 – 21,3 ha platībā: saglabāt esošo 
nosaukumu zemei – „Lejas Skrāģi”, Jaunpie-
balgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 
4125; noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība 
(šifrs 0101). Minētais lēmums nav pretrunā ar 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojumu.

21. Noteikt Jaunpiebalgas novada domei 
piederošās automašīnas „Škoda Octavia”, FS 
1855, stāvvietu „Lielzīdeņi”, Jaunpiebalgas 
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Sagatavoja
Dace Bišere –Valdemiere.

Nekustamo īpašumu izsole

Jaunpiebalgas novada dome rīko pašvaldības nekustamo 
īpašumu izsoli 2012.gada 29.augustā plkst. 11:00
Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas 
pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli.
izsoles objekts 
„Jēcu kalns”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 
kopējā zemes platība 16,84 ha, tajā skaitā meža zeme 4,09 ha, 
sastāv no viena zemes gabala, kadastra apzīmējums Nr. 4256 
002 0062.
nosacītā cena – 12 000 LVL.
Dalības maksa Ls 20, nodrošinājums 10% no nekustamā 
īpašuma nosacījuma cenas.

Maksājumi veicami Jaunpiebalgas novada domes kasē vai 
norēķinu kontā LV38HABA0551031891672, A/S “Swedbank”, 
kods HABALV2X.
Nekustamo īpašumu apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 
64162104 vai 29182807.
Ar izsoles nolikumiem var iepazīties Jaunpiebalgas novada 
domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas 
novadā, darbdienās no plkst. 9 līdz 16 vai mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv. 
Reģistrēties izsolei var līdz 2012.gada 28.augusta plkst. 17:00 
Jaunpiebalgas novada domes sekretariātā Gaujas ielā 4, 
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, 
katru darba dienu no plkst.9 līdz 16.

Jaunpiebalgas novada dome rīko pašvaldības nekustamo 
īpašumu izsoli 2012.gada 28.augustā plkst. 11:00
Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas 
pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli.
izsoles objekts 
„Straumes”, dzīvoklis Nr.2, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 
– 44.2 m2, kas ir 4420/27130 kopīpašuma domājamā daļa no 
daudzdzīvokļu mājas un divām palīgceltnēm.
nosacītā cena – 1 400 LVL.
Dalības maksa Ls 20, nodrošinājums 10% no nekustamā 
īpašuma nosacījuma cenas.

Maksājumi veicami Jaunpiebalgas novada domes kasē vai 
norēķinu kontā LV38HABA0551031891672, A/S “Swedbank”, 
kods HABALV2X.
Nekustamo īpašumu apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 
64162104 vai 29182807.
Ar izsoles nolikumiem var iepazīties Jaunpiebalgas novada 
domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas 
novadā, darbdienās no plkst. 9 līdz 16 vai mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv. 
Reģistrēties izsolei var līdz 2012.gada 27.augusta plkst. 17:00 
Jaunpiebalgas novada domes sekretariātā Gaujas ielā 4, 
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, 
katru darba dienu no plkst.9 līdz 16.
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Saistošie noteikumi Nr. 3

 „prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jaunpiebalgas novadā”

primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējs:

Brante ingrīda – ģimenes ārsta prakse, Rūpniecības 
iela 2a, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, 
tālrunis 64162344, veic primāro veselības aprūpi un 
veselības aprūpi mājās.

zobārstniecības pakalpojumu sniedzējs:
Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance, SIA – Br. 

Kaudzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, 
LV-4125, tālrunis 64162499, veic zobārstniecības paka-
lpojumus.

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai 
hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var 
vērsties pie ģimenes ārstiem un feldšeriem.

ārpus ģimenes ārsta darba laika:
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis – 66016001 – 

pieejams darba dienās no plkst.18.00 līdz 8.00, brīvdienās 
un svētku dienās - visu diennakti.

Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai 
bīstama, tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai 
palīdzībai - 113.

Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību 
iedzīvotāji var iegūt, zvanot uz Nacionālā veselības 
dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 
darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00!

Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļa

Jaunpiebalgas novadā pieejamie valsts 
apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi

Uzņēmums SIA „Kelle Expo” , kas līdz šim veiksmīgi 
organizējis tādas izstādes kā „Ražots Latvijā” un 
„Ražots Baltijā”, šobrīd strādā pie jauna projekta – 
Baltijas Ražotāju tirdzniecības centra izveides, kas 
atradīsies Rīgā, bijušā tirdzniecības centra Centrex 
telpās K.Ulmaņa gatvē 114. Plānots, ka tas saviem 
apmeklētājiem durvis ver vaļā šī gada jūlijā.

Baltijas Ražotāju centrs būs vienīgais šāda veida centrs 
Latvijā, kur cilvēki varēs ne vien klātienē iepazīties, bet 
arī uz vietas iegādāties daudzas tepat, Latvijā, kā arī 
kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā ražotās lietas. Centra 
koncepcija ir darboties reizē kā izstādei un tirdzniecības 
vietai, kas savus apmeklētājus gaidīs visa gada garumā. 
Ražotāju izmaksas tiks samazinātas, un pārdošanas 
laiks kā pastāvīgā centrā – veikalā – būs beztermiņa.

Esam pārliecināti, ka Latvijas valsts izaugsme lielā 
mērā sakņojas Latvijas ražotājos, tādēļ vēlamies, lai 

Baltijas Ražotāju tirdzniecības centrs kļūtu par vietu, ar 
ko ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu lepoties par to, ka 
mums ir ražotāji, kas ir spējīgi konkurēt ar visām pa-
saules valstīm un to ražotāju piedāvāto produkciju.

Jaunizveidotajā centrā aptuveni 80 procenti ražotāju 
pārstāvēs Latviju, savukārt – 20 procenti būs viesi no 
kaimiņu valstīm – Lietuvas un Igaunijas. Būs radīta 
lieliska iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam atbalstīt 
vietējos ražotājus un iegādāties kvalitatīvas, Latvijā 
ražotas preces. Nereti ir dzirdēts, ka trūkst vienas vietas, 
kur atrast latviskas dāvanas saviem ārzemju draugiem. 
Līdz ar ražotāju centra atvēršanos tas mainīsies!

Baltijas Ražotāju tirdzniecības centrā būs pārstāvēta 
gan Vidzeme un Latgale, gan Kurzeme un Zemgale. 
Tādēļ pašvaldības tiek aicinātas atbalstīt sava novada 
uzņēmējus!

Baltijas Ražotāju centrs

par Baltijas ražotāju tirdzniecības centra izveidi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 25. 
janvāra noteikumu Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un preventīvo bez-
darba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem” 141.6 punktu

1.Šie noteikumi nosaka prioritāro kārtību bez-
darbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā Jaunpiebalgas novadā.

2. Bezdarbnieki, kas reģistrēti bezdarbnieka 
statusā vismaz sešus mēnešus (turpmāk – Bezdarbnieki), 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos tiek iesaistīti 
sekojošā prioritārā kārtībā:

2.1. bezdarbnieki, kas atzīti par trūcīgām personām, 
no mājsaimniecībām ar nepilngadīgiem bērniem;

(Ar precizējumiem kas izdarīti ar JND 16.04.2012. 
sēdes lēmumu Nr.85)

2.2. bezdarbnieki no mājsaimniecībām, kurās ir divi 
Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieka 
statusu ieguvušie;

2.3. pārējie bezdarbnieki rindas kārtībā atbilstoši 
Nodarbinātības valsts aģentūras iesniegtajiem bez-
darbnieku sarakstiem.

3. Ja bezdarbnieks bez attaisnojuma atsakās no 
iesaistīšanās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, 
viņš tiek izņemts no iesaistāmo rindas un viņam tiek 
samazināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
pabalsts atbilstoši viņa daļai mājsaimniecības aprēķinā.

4. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar to 
publicēšanu novada informatīvajā izdevumā „AVĪZE 
PIEBALDZĒNIEM”.

 Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada domes 2012. gada 13.februāra sēdes lēmumu Nr. 23. (protokols Nr. 3; 10.)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Jaunpiebalgas novada domes 16.04.2012. sēdes lēmumu Nr. 85. (protokols Nr. 5; 3.§).
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Šoreiz Jaunpiebalgā Puķu 
draugu saieta ietvaros tapusi īpaša 
apstāšanās vieta pie Gaujas, vides 
mākslas koncentrāts pašā kultūras 
centrā. Projekts realizēts, pateico-
ties brīvprātīgajiem, entuziastiem 
un atbalstītājiem. Projekts, kuru 
veidojuši jaunieši un pieaugušie no 
Jaunpiebalgas, Rankas, Rīgas un 
citām vietām. 

 Četras vides mākslas instalācijas 
upes krastā, kuru veidošanā, 
izdaiļošanā varēja piedalīties līdz pat 
14. jūlijam, šobrīd vēl ir iespējams 
apskatīt. 

Projekta vadītāja inese Leite, 
projektā piesaistīta vides māksliniece 
Laura Bistrakova no Latvijas 
Mākslas akadēmijas, kā arī Jaun-
piebalgas Vides radošās darbnīcas 
mākslinieces evita rusova un 
rasa Ontužāne. 

Pirmie piebaldzēni bija mārcis 
Jukēvics un Jānis pavalkovičs, 
kuri noticēja idejai un ar krūmgriezi 
rokās spēra pirmos soļus mežonīgajā 
vidē. Nedēļas laikā, intensīva darba 
rezultātā, pa solītim vien tika apgūts 
nepieradinātais Gaujas krasts. 

Neprātīgajam projektam noticēja 
un izaicinājumu pieņēma daudzi: 

ābelnieku ģimene - Leo, dita, 
Bērtulis, Jēkabs, Kristīne;

vietnieku ģimene - Ligita, 

vita, Agnese.
Kā arī - santa Krasovska, 

emīls Krasovskis, Janīna 
Lapiņa, marģers Ozoliņš, emīls 
drulle, gatis Kamenis, māris 
pirktiņš, sandra strēle, Lel-
de grobiņa, renārs vietnieks, 
deins Laizāns, dāvis staškevičs.

Jaunpiebalgas Vides radošā 

darbnīca turpina savas aktivitātes. 
Gaidām ieteikumus arī no 
vietējiem iedzīvotājiem jaunu pro-
jektu izstrādei. Ja kādam ir vēlme 
noteiktas vides sakārtošanā un 
atveseļošanā, informējiet mūs par to! 
Mums kopā izdosies!

Vides radošā darbnīca

neprātīgais projekts gaujas malā

Latvijā Tēva dienu svin tikai 
neilgu laiku, tomēr ar katru gadu tā 
iegūst aizvien lielāku popularitāti. Šī 
diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām 
dāvanām un stiprināt tēva un bērnu 
saites.

Šo dienu tēviem vēlams pavadīt 
kopā ar saviem bērniem, jo, tāpat kā 
māmiņdiena, šie ir ģimeniski svētki.

Kad un kur radusies Tēva diena?
• Tēva dienu vairumā val-

stu svin jūnija trešajā svētdienā. 
Austrālijā, Beļģijā, Zviedrijā, Spānijā 
un Jaunzēlandē Tēva dienu svin ci-
tos mēnešos. Latvijā šos svētkus svin 
septembra otrajā svētdienā. Šogad 
tas ir 9.septembris.

• Tēva dienas izcelsmes valsts 
ir ASV – pirmo Tēva dienu svinēja 
1910. gada 19. jūnijā Vašingtonā. 

• Par oficiālu svinamo dienu 
ASV Tēva dienu atzina prezidents 
Ričards Niksons 1972. gadā.

Ko uzdāvināt tētim?
ASV populārākā dāvana tētim ir 

kaklasaite. Tā kā Latvijā šie svētki ir 
nesena tradīcija, vēl nav iezīmējusies 
ierastākā dāvana. Atkarībā no tēta, 

vīra vai drauga interesēm, dāvanas 
Tēva dienā var būt ļoti dažādas.

• Ja tētis mīl sportu un ir kāda 
sporta veida līdzjutējs, var pārsteigt 
viņu ar biļetēm uz kādu sportisku 
pasākumu vai spēli.

• Tētiem, kuriem ir saspringts 
darbs, noteikti noderēs relaksēšanās 
procedūras, piemēram, masāžas 
vai pirts apmeklējums. Šīs dāvanas 
realizēšanai vislabāk izraudzīties 
dāvanu karti, jo tad tētis pats varēs 
izvēlēties laiku, kad atpūsties.

• Ja tētis sen nav bijis uz kino, 
varētu uzdāvināt biļetes uz kādu fil-
mu, kas viņam patiktu.

• Laba ideja - sarunāt 
ģimenisku pikniku un pārsteigt 
tēti ar lielisku atpūtu pie kādas 
ūdenstilpes, kurā viņš varēs 
nomakšķerēt pamatīgu lomu.

• Uzdāvināt tētim grila 
piederumu komplektu un ļaut 
izpausties, kurinot uguni un 
sagādājot maltīti visai ģimenei.

• Sarīkot ģimenes sporta 
spēles un uzdāvināt tētim azartisku 
pasākumu – tētis būs priecīgs, un 

ģimene pavadīs šo lielisko dienu 
kopā.

Laba dāvana tētim tiešām ir 
atkarīga no viņa interesēm, bet 
tētis nav vienīgais, ko var apsveikt 
Tēva dienā. Vīram vai draugam 
var dāvināt kādu romantiskāku 
dāvanu, kaut gan arī viņam noteikti 
nebūs nekas pretī apmeklēt kādu 
sporta spēli. Nedrīkst aizmirst par 
dāvanu brālim, kam mājās skraida 
pulciņš bērnu, kā arī sagādāt dāvanu 
vectēvam, krusttēvam un labākajam 
draugam.

Tāpat kā māmiņdienu dažādās 
ģimenēs svin atšķirīgi, arī Tēva 
dienas svinības katrai ģimenei būs 
atšķirīgas. Dažiem tās būs kopīgas 
brokastis, citiem – liels pasākums 
visas dienas garumā.

Ar katru gadu ir pieejams aiz-
vien vairāk publisku pasākumu, ku-
rus iespējams apmeklēt Tēva dienā. 
Noteikti katra ģimene var izvēlēties 
sev piemērotāko! 

Informāciju sagatavoja 
A.Ķīķere.

Ko zinām par dienu, kad pateikt paldies tētim
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Kāds tevi ļoti mīl un ir gatavs
tev atstāt mantojumu... 

Iedomājies, vai nav skaisti 
dažreiz nolikt malā steigas pilno 
ikdienu, nedaudz atvilkt elpu, 
iebrist ziedošā pļavā, apgulties zālē, 
aizlikt rokas aiz galvas un raudzīties 
debesīs. Klausīties, kā tepat līdzās 
sienāži stīgo savas vijoles un bites 
ar savu dūkšanu pieskandina ziedu 
pēc zieda. Tā ir brīnišķīga sajūta! No 
dabas vari smelties mieru, neliedz 
to sev! Kaut vienu reizi vasarā 
atvēli laiku izbaudīt smaržu, krāsu 
un skaņu buķeti, un tu nevarēsi 
nepiekrist tam, cik daba tev apkārt ir 
noslēpumaina un brīnumaini skaista. 
Bet, vai esi aizdomājies, kurš radījis 
šo skaistumu un tevi tajā? Patiesība 
ir un paliek viena, tas ir Dievs-tavs 
mīlošais, visu varenais Tēvs Debesīs. 
Viņš devis dzīvību visam uz šīs 
pasaules- gan putniem, gan zvēriem, 
gan kokiem, gan ziediem- visam, 
visam, arī tev- cilvēk! ,,Un Dievs 
Tas Kungs radīja cilvēku no zemes 
pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvu 
dvēseli. Un Dievs tas Kungs dēstīja 
dārzu Ēdenē, austrumos, tur Viņš 
ielika cilvēku, ko bija veidojis.’’(1.
Moz.2:7,8) 

Daudzi cilvēki Dieva eksistenci 
uztver kā ticīgo cilvēku iedomas, 
tomēr tad rodas jautājums: ,,Kā gan 
no senas pagātnes līdz pat šodienai 
pastāv kristīgās draudzes? Kādēļ 
cilvēku dzīvēs notiek tik daudz 

pozitīvu pārmaiņu, ticot Dieva 
palīdzībai?’’ Atļauj Dievam ienākt 
tavā dzīvē, un tu redzēsi, kā mainās 
tava attieksme pret līdzcilvēkiem, kā 
sekmējas tavi darbi. ,,Paļaujies uz to 
kungu no visas sirds un nepaļaujies 
uz sava prāta gudrību, bet domā uz 
to Kungu visos savos ceļos, tad viņš 
darīs līdzenas tavas tekas.’’(Sal.
pam.3:5,60) Protams, tavā dzīvē var 
gadīties pārbaudījumi- nelaimes, 
neveiksmes, bet tieši tas ir tavs 
ceļš. Rezultātā tu sapratīsi, ka 
savādāk nebūtu bijis iespējams tas, 
ko esi ieguvis, bet varbūt vēl iegūsi. 
Daudziem cilvēkiem tieši skumjas 
un neveiksmes ir palīdzējušas iepazīt 
Dievu. Kad cilvēks vairs nespēj 
atrast nekādus citus līdzekļus, kā 
izkļūt no problēmsituācijas- vai tā 
būtu slimība, ģimenes problēmas 
vai problēmas darbā- tiek lūgta 
Dieva palīdzība. Lūgšana ir tava 
saruna ar Dievu. Ja lūgšana ir no 
sirds, pilnīgā paļāvībā uz Dievu, 
Dievs tevi uzklausīs. ,,Kas bija postā 
grimis, sauca, un Tas Kungs viņu 
uzklausīja un izrāva viņu no visām 
viņa bēdām.’’(Ps.33:7),,Baudiet un 
redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs 
tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz 
Viņu paļaujas!(ps.33:9) Ir tikai divas 
iespējas - ticēt vai neticēt Dievam 
visuvaldītājam. ,,Uztici Tam kungam 
savus darbus, tad tavi nodomi 
sekmēsies”.”(Sal.pam.16:3),,Cilvēka 
sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi 
Tas kungs piešķir viņa gājumu.(sal.
pam.16:9) Kad tu sāksi paļauties un 
noticēsi Dieva žēlastībai un vadībai 
pār tevi, tu sajutīsi, kā izmainīsies 
tava dzīve. Pamēģini izdīgt no 
pasaulīgās, grēku pilnās čaulas, un 
tu sajutīsi, cik lielus darbus dara 
Tas Kungs, iejaukdamies tavā dzīvē. 
Pasaulīgās iekāres- manta, vara, 
izvirtīgs dzīves veids - sniedz baudu, 
un kādu brīdi vai pat visu mūžu 
cilvēks jūtas laimīgs. Tomēr atceries, 
tā nav Dieva, bet gan velna pasaule, 
tā rezultāts ir sevis iznīcināšana, 
bez izredzēm nokļūt Dieva valstībā. 
,,Nekrājiet sev mantas virs zemes, 
kur kodes un rūsa tās maitā un 
kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev 
mantu debesīs, kur ne kodes, ne rūsa 
tās nemaitā un kur zagļi nerok un 
nezog. Jo, kur ir tava manta, būs 

arī tava sirds.’’(Mat.6:19-21),,Jo, 
ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums 
jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā 
darāt galu miesas darbībai, tad jūs 
dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva Gars, 
ir Dieva bērni.’’(Rom.8:13, 14) Ja 
nu esam bērni, tad arī mantinieki- 
Dieva mantinieki, Kristus 
līdzmantinieki.’’(Rom.8:17)

Visu, ko Dievs vēlējies tev 
teikt, atradīsi Bībelē. Tajā atklāta 
patiesība, sniedzot izpratni par 
notikumiem uz zemes dziļā pagātnē, 
un arī pilnīgu izpratni par to, kas mūs 
sagaida nākotnē. Un kā gan neticēt, 
ja viss, ko pravieši paredzējuši, 
ir piepildījies. Atliek vien gaidīt 
pēdējo pravietojumu par pastaro 
dienu- Jēzus otro atnākšanu. ,,Bet 
dienu un stundu neviens nezin, ne 
Debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.
(Mat.24:36) Dievs ir tik varens un 
spējīgs, ka mums, cilvēkiem, nekad 
neizdosies atklāt viņa varenības un 
spēka noslēpumu līdz galam. Dievs ir 
visuma- universa valdnieks. ,,Gluži 
tāpat kā tu nezini, kāds ceļš ir vējam, 
nedz arī, kā veidojas kauli grūtas 
sievas miesās, tik pat maz tu pazīsti 
Dieva rīcību, kā viņš visas lietas 
veic.’’(Sal.māc.11:5) 

Runājot par Dieva vareno 
pasaules radīšanas patiesību, 
neticīgie vēl joprojām balstās uz 
dažādām teorijām, cilvēku uzskatus 
un pieņēmumus vērtējot augstāk par 
Dieva varenību, tādējādi ceļot sevi 
Dieva vietā. Piemēram, Č.Darvina 
pieņēmums par sugu izcelšanos vai 
arī Č.Laiela vēsturiskā ģeoloģijas 
pārveidošanās teorija, savukārt 
K.Ruljē atzīst, ka dzīvība radusies 
no neorganiskās pasaules. Tomēr, lai 
ko arī cilvēks neizdomātu, patiesība 
ir tikai viena, Dievs ir visa dzīvā 
radītājs, tavs mīlošais un gādīgais 
Tēvs. Kā gan savādāk, jo Viņš tevi 
ir radījis pēc savas līdzības. ,,Un 
Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla , 
pēc Dieva tēla viņš to radīja , vīrieti 
un sievieti viņš radīja. ‘’(1.Moz.1:27) 
Dieva raksturam jāatklājas cilvēkā. 
To varam sajust caur Jēzu, iepazīstot 
viņa rīcību. Miers, lēnprātība, 
žēlastība, dāsnums un mīlestība 
attiecībās ar cilvēkiem raksturo Jēzu. 
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Arī tu no šī brīža vari mēģināt dzīvot 
savādāk. Jēzus aicina dzīvot mierā un 
saticībā. ,,Mīliet savus ienaidniekus 
un darait labu un aizdodiet, 
atmaksu negaidīdami, un jūsu alga 
būs liela un jūs būsit Visuaugstākā 
bērni. Esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir 
žēlīgs. Netiesājiet , tad jūs netapsit 
tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit 
pazudināti; piedodiet, tad jums taps 
piedots. Dodiet, tad jums taps dots; 
pilnu saspaidītu, sakratītu un pārim 
ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; 
jo ar to mēru, ar kuru jūs mērojat, 
jums atmēros.’’(Lūk.6:35-38) Šī 
rakstu vieta pilnīgi un skaidri 
atklāj, kā veidojama savstarpējā 
saskarsme starp cilvēkiem, sekojot 
šīm Jēzus aicinājumam. Dzīvot 
Jēzus raksturā nozīmē slavēt un 
pielūgt Dievu, mīlēt sevi un citus. 
Dievs vēlas, lai tu mīli savu ķermeni 
- tas ir Dieva svētā gara mājoklis. 
,,Jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, 
kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši 
no Dieva, un ka jūs nepiederat sev 
pašiem.’’(1.Kor.6:19) Mūsu Tēvs ir 
Dievs gan tiem, kas atzīst un tic, 
un paļaujas uz Dievu, gan tiem, 
kas neatzīst Viņu. Bet, neatkarīgi 
no tā, viņš mīl mūs. Viņš vēlas, lai 
katrs no mums, arī tu, uzticētos 
Viņam. Viņš redz katru mūsu soli, 
priecājas par mūsu veiksmēm un ir 
noskumis tad, ja noskumis ir mūsu 
prāts, ja aizslēdzam savas sirdis un 
neielaižam viņu tur. ,, Tu izproti 
mani visos sīkumos un mani pazīsti. 
Tu zini- vai es sēdu vai ceļos- Tev 
ir skaidras manas domas jau no 
tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi 
ap mani, un Tev ir zināmi visi mani 
ceļi.’’Ps.139:1-3),,Manas būtnes 
veidojums Tev nebija apslēpts, kad 
es slepenībā tapu radīts, zemes 
dziļumos veidots. Tavas acis mani 
redzēja kā bez miesas iedīgli, un 
Tavā grāmatā bija rakstītas visas 
manas dienas, jau noteiktas, ka to 
vēl nebija nevienas.”Ps.(139:15,16) 
Dievs Tēvs zina par mums visu, tādēļ 
būtu muļķīgi neticēt Viņa varenībai 
un Viņa spējai ietekmēt mūsu dzīvi. 
Viņam, kā jau mīlošam Tēvam, 
ir kāda ļoti liela vēlēšanās(plāns) 
attiecībā uz mums. Viņš vēlas, lai 
visi cilvēki dzīvotu mūžīgi, arī pēc 
nāves augšāmceltos un dzīvotu kopā 
kā liela ģimene Debesu valstībā. 
Reiz Jēzus sacīja saviem mācekļiem: 
“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet 
Dievam un ticiet Man! Mana Tēva 

namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā 
nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: 
Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, 
kad Es būšu nogājis un jums vietu 
sataisījis, tad Es nākšu atkal un 
ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es 
esmu, būtu arī jūs. Un, kur Es noeju, 
to ceļu jūs zināt.” (Jņ.14:1-4)

Jau zemes radīšanas pirmsākumā 
Dievs zināja, ka caur Ādama un 
Ievas rīcību pasaulē ienāks grēks, 
kas vēl joprojām pastāv. Bet viņa 
mīlestība pret tevi ir tik liela, ka 
viņš sūtīja pašu dārgāko , savu 
mīļo dēlu Jēzu uz zemi, kurš ar 
savu dzīves veidu parādīja Dieva 
patieso raksturu un mira kā upuris 
par taviem grēkiem. Jēzus ir tavs 
starpnieks ceļā pie Dieva ,,Jo tik 
ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas viņam tic, nepazustu, 
bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs 
Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai 
Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule 
caur viņu tiktu glābta.(Jņ.3:16,17) 
Atceries, ka pastarās dienas tiesa 
paredzēta visiem, gan ticīgiem, gan 
neticīgiem. Padomā, kāda tiesa 
pienāksies tev? Tev ir dota  brīnišķīga 
iespēja nožēlot katru savu grēku- 
grēcīgu domu, vārdu un darbu. 
Tev ir iespēja dzīvot mūžīgi. Grēks 
attālina no iespējas dzīvot mūžīgi. 
Vai gribi zināt, kā grēki izpaužas? 
Tā ir nepaklausība Dieva likumiem- 
baušļiem, kurus Dievs pats ar savu 
pirkstu rakstījis akmens plāksnēs 
un devis Mozum, lai tos kā patiesu 
dzīvot māku nodotu no paaudzes uz 
paaudzi. ,,Un Dievs runāja visus šos 
vārdus, sakot:” Es esmu Tas Kungs, 
tavs Dievs ... “Tev nebūs citus dievus 
turēt Manā priekšā.” “Netaisi sev 
elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc 
tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, 
kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas 
ir ūdenī zem zemes.” “Tev nebūs tā 
Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi 
valkāt.’’ “Piemini sabata dienu, ka 
tu to svētī.” “Godā savu tēvu un savu 
māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko 
Tas Kungs, tavs Dievs tev dod.” “Tev 
nebūs nokaut.” “Tev nebūs laulību 
pārkāpt.” “Tev nebūs zagt.” “Tev 
nebūs nepatiesu liecību dot pret savu 
tuvāku.” “Tev nebūs iekārot sava 
tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava 
tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz 
viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz 
viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam  
 

tuvākam pieder.”(2.Moz.20:1-17) 
Jaunajā derībā, Mateja evaņģēlijā, 
mācekļi jautā Jēzum: ,,Mācītāj, kurš 
ir visaugstākais bauslis bauslībā? 
Bet Jēzus tam sacīja: ,,Tev būs Dievu, 
savu kungu, mīlēt no visas sirds un 
no visas dvēseles, un no visa sava 
prāta. Šis ir augstākais un pirmais 
bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs 
savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. 
Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā 
visa bauslība un pravieši.’’ (Mateja 
22:36-40). 

Mēs visi esam grēcīgi, un ne 
vienmēr izdodas būt taisnam Dieva 
likumu priekšā. Tomēr mums 
katram ir dota iespēja izvēlēties būt 
ticīgam, nožēlot grēkus un dzīvot 
mūžīgi Dieva valstībā. ,, Un visas 
tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā; 
un viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no 
āžiem, un liks avis pa savu labo, bet 
āžus pa kreiso roku.”(Mat.25:32,33) 
Lūdzot Dieva (svētā gara) palīgu, 
tu vari kļūt labsirdīgāks, žēlīgāks, 
devīgāks, mierīgāks, lēnprātīgāks, 
tāds, kāds bija Jēzus - Dieva dēls. 
Nožēlo grēkus, atgriezies un 
lūdz Jēzus vārdā Tam Kungam 
piedošanu par saviem grēkiem. Kad 
mūsu grēki ir piedoti, mēs kļūstam 
piemēroti debesu mājokļiem. Ticība 
Jēzum dāvā piedošanu. “Tici uz 
Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams 
tiksit pestīti.” [Ap.d.16:31]  Nav 
nozīmes, vai esi bagāts, nabags, 
slims vai vesels, debesīs tev 
ir rezervēts mūžīgs mājoklis. 
Daudzi cilvēki domā, ka vienīgais 
dzīves mērķis ir laba izglītība, 
veiksmīgs bizness, uzvaras sportā, 
labiekārtota māja u.tt. Tomēr, 
sasniedzot to,  jūtas tukši, jo augstāk 
vairs nav, kur kāpt. Tādēļ izvēlies 
pilnvērtīgi piepildīt savu dzīves 
mērķi. Līdzās šiem dzīves mērķiem 
tiecies sasniegt augstāko mērķi, 
iemantot mūžīgo dzīvi Debesu Tēva 
valstībā.

Ak, kaut vairāk cilvēku mantotu 
īpašumu Debesīs! Stāsti par to arī 
citiem. Tavs glābējs Jēzus vienmēr 
ir tev klāt. Lai Dieva svētība pavada 
mūs visus katru dienu, Āmen. 
 Aicinām arī tevi 
pievienoties, lai kopā pētītu un 
mācītos Dieva vārdu pirmdienās 
plkst. 19.00 Pēterskolas telpās!

Zosēnu Bībeles stundas 
dalībnieki

Kāds tevi ļoti mīl un ir gatavs tev atstāt mantojumu...  (turpinājums)
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2012. gads jau pāri pusei, plānotie darbi baznīcas 
iekštelpās notiek pilnā sparā. Protams, remontdarbi var 
turpināties, pateicoties ziedotājiem. Iepriekšējie ziedotāji 
skatāmi izveidotajā prospektā, „Avīze Piebaldzēniem” 
2011. gada numuros un arī mājas lapā www.jbaf.lv, tāpēc 
šoreiz nosaukšu visus 2012. gada ziedotājus. Tie ir: ilze 
Berga, Anna Burjote, elza Jemse, Lothar Kael-
brand, gunta, māris un vasilijs Leimaņi, edgars 
Logins ar ģimeni, Kristīne Logina ar ģimeni, 
ulla Logina ar ģimeni, Jānis un Lauris Ontužāni, 
„paaudze”- pētera Avena labdarības fonds, 
velta saliņa, Jolanta, imants, gaida un edvīns 
sinkas, vincents strauja, Laimonis Šēnbergs, 
ivars tirāns, vija villeruša,velta zadiņa, Jānis 
Žagariņš, arī ieņēmumi no labdarības koncerta.

Esmu gandarīts, ka 2012. gada februārī noslēdzās ak-
cija „Mans logs mūsu baznīcai”, visi 42 logi tiks ielikti, 
patiecoties ziedotājiem, pateicoties jums visiem un ikvie-
nam - jūsu labajai gribai mūsu kopējā darbā!

Ļoti gribētos, lai vienlaicīgi pilnveidotos, lai 
perfektāka un sakārtotāka būtu baznīcas apkārtne, jo 
Fonda galvenais uzdevums – baznīcas ēkas restaurācija.

 Labiekārtošanas jomā Fonds paredzējis talku veidā 
izveidot celiņus ap pieminekli un baznīcu, kā arī no Gau-
jas ielas līdz baznīcas sānu ieejai. Arī šos darbus vēlamies 
sākt vēl šogad, ja vien paši piebaldzēni būs atsaucīgi 
palīgi.

Vēlreiz atgādinu, ka Fonds vāc ziedojumus baznīcas 
restaurācijas darbiem un piedalās šo darbu organizēšanā 
visciešākajā sadarbībā ar baznīcas draudzi un Jaunpie-
balgas novada domi. Mēs esam pateicīgi piebaldzēniem, 
Latvijas citu novadu ļaudīm, kā arī labvēļiem no ASV, 

Kanādas, Vācijas un Krievijas, kuri jau atraduši iespēju 
ziedot savu artavu Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīcas 
restaurācijai.

Nodibinājums „Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas 
atbalsta fonds” 

Reģ. n-rs: 40008139111, Banka: Swedbank 
Konta n-rs: LV11HABA0551025061418
Joprojām gaidām ziedojumus, jo iekšējo darbu apjoms 

vēl ir pamatīgs un līdzekļu pietiek aptuveni pusei darbu.
Uz turpmāku veiksmīgu sadarbību-

Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas
atbalsta fonda priekšsēdētājs 

Tālavs Jundzis

paldies ziedotājiem par atbalstu
Jaunpiebalgas sv. toma baznīcas restaurēšanai!

Attēlā: restauratores Eva Stāvere un Līga Slišāne at-
jauno dekoratīvo zīmējumu. Egila Johansona foto

Jaunpiebalgā
11. augustā
Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” (skat. programmu 16. lpp.)
8. septembrī
Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”. Balle. 
Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai www.jaunpiebalga.lv
Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182 vai 26114226 

zosēnu pagastā
3. augustā
Vasaras ballīte kopā ar grupu ‘’ MĀKOŅSTŪMĒJI’’ no Smiltenes.
15. augustā
Māras dienas  Zosēnos, „Oļi - Skrāģu krogs”.
1. septembrī
Hei, vasaras brīvdienas jau pagājušas! Vai esam gatavi mācīties?
Cāļus skaita rudenī !?!?
Plkst. 15.00 -   Izklaides programmu bērniem - 
„Draugu lokā prieks būt kopā”.
Programmā ietilpst: izrādīte (15.min) un rotaļas (kopā apm. 45.min.)
Darbosies pasaku tēli - zaķītis, lācītis, ruksītis - lielajās maskās, arī žagata. 
Plkst. 22.00 - Ar jauku noskaņojumu un labu garastāvokli pirms jaunā 
mācību gada cēliena sākuma jūs priecēs un izklaidēs BALLĪTĒ grupa
„VĒJA RUNA”.                                                 

   Uzziņas pa tālruni 26538154

2012.gada augustā, septembrī
Kultūras pasākumi 

Visi interesenti ir laipni gaidīti 
apskatīt radošo darbnīcu izstādi 
„ziedi ziedi...”
Jaunpiebalgas kultūras namā 
izstāžu zālē “Velves”.

Kontaktelefons - 26114226
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2012. gada 11. augustā 
Esi gaidīts Čangalienā!
Esi gaidīts Jaunpiebalgā!
8.00-17.00 Izstāde - gadatirgus pie 
Jaunpiebalgas novada domes ēkas
(Uzņēmēju, finanšu, tūrisma, 
pagastu, mājražotāju un amatnieku 

stendi)
10.00 Lielmanība un draudzība 
vienkopībā
(Izstādes - tirgus atklāšana)
• Andelēsies vietējie un tālu zemju 
amatnieki un fabrikanti – meistari, 
zeļļi, mācekļi
• Gudrības saņemšana uzņēmēju 
stendos, izstādēs un muzejos 
• Sava labuma meklēšana tirgū un 
pusbodēs
• Zuteņa tukšošana izsolē
• Jēra gaļas smeķēšana un Piebalgas 
alus baudīšana
• Kapijas jūra ar kūkeniem
• Vispārīga dancošana sentēvu garā 
un pušķotas kuplejas piebaldzēnu 
vīzē: (Dziesmas dzied Dziesminieki, 
Jelgavas novada jauktais koris „Sid-
rabe”, Čangalienas prāģeri un Pie-
balgas danči)
• Esi radošs – mācies un radi! 
(Šoreiz goda vietā iecelta aitiņa – 
cirpšana, vilnas kāršana, vērpšana, 
aušana utt. , sentēvu pavalgs zaļajā 
slietenī, mālošana un dziedāšana, un 
vēl visādas darīšanas...)
• Bērnu laukums – dārza labora-
torija (Pieredzes apmaiņa, rotaļas, 
atrakcijas un krāsainas izpriecas)
• Vizināšanās zirgu pajūgā

• Daiļās dāmas izbrauciens ar Gau-
jas laivinieku
13.00 ievērības izrādīšana „pie-
balgas precei - 2012”
16.30 Ekskursija pa skaistāko no-
vadu – Jaunpiebalgu! 
14.00 Liela koncertēšana paša 
maestro raimonda paula vadībā 
ar ceremonijorķestri „ miers 
un Bērziņš” & Jānis Paukštello & 
Harijs Spanovskis & Andris Bērziņš 
brīvdabas norā /estrādē „Taces” 
Biļete 5,- LVL, pensionāriem 4,-LVL
21.00  Zaļumballe - ar lustīgu 
dancošanu līdz rīta gaismai 
Biļete 4,- LVL, pērkot
www.bilesuparadize.lv  3,-LVL
Ieradumu apmierināšanai, zināms, 
par savu naudu, jāmaksā kaut vai 
cik.

Vislabākā reklāma – no mutes mutē!
Ielūdz Jaunpiebalgas valsts izrīcības 

komiteja
Atbalsta:
SIA „Piebalgas alus”, A/S „Swed-
bank”, Laikraksts „Druva”, 
„Wenden Furniture”, „Ķelmēni”, 
„Rankas piens”, Latvijas mūzikas 
atbalsta fonds, SIA „Gaujas kalns”, 
RJK.  www.jaunpiebalga.lv

Nu jau par labu tradīciju kļuvušais pasākums - 
izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” - sastāv no 
vairākām nozīmīgām sadaļām: iestāžu un uzņēmumu 
prezentācijas, kultūras programmas, vietējo amatnieku, 
viesamatnieku un mājražotāju tirdziņa un izklaides 
pasākumiem. Ļoti interesantas solās būt arī radošās 
darbnīcas.

Šogad lielu uzmanību esam pievērsuši tam, lai starp 
dažādiem izklaides pasākumiem iedzīvotāji saņemtu 
daudzpusīgu un noderīgu informāciju. Uz izstādi esam 
aicinājuši un ir atsaukušies Priekuļu laukaugu selekcijas 
institūts ar informāciju zemniekiem un pārējiem intere-
sentiem par konvenciāli un bioloģiski audzētu graudau-
gu, kartupeļu un citu kultūraugu sēklas materiāla 
piedāvājumu. Ieradīsies Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centra pārstāvji, visticamāk, ka tas būs lauk-
saimniekiem labi pazīstamais Valters Dambe ar savu ko-
mandu. Valters ļoti gaidīs arī jauniešus, kuriem interesē 
lauku uzņēmējdarbība. Nepaejiet garām, parunājieties 
par sev interesējošām lietām, viņa zināšanu bagāža ir 
patiešām vērtīga!

Īpaši rūpīgi pasākumam gatavojas V/A 
„Lauksaimniecības datu centrs”, kas piedāvās iespēju 
aizpildīt un pieņemt iesniegumus autorizētu lietošanas 
tiesību piešķiršanai ( tiesības apskatīt informāciju par 
savu saimniecību), bet, lai elektroniski varētu ievadīt 
ziņojumus par savu ganāmpulku, ir jāslēdz līgums ar 
lauksaimniecības datu centru. Tā speciālisti palīdzēs 
sagatavot arī līgumus, šobrīd sistēma ļauj elektroniski 
paziņot dzīvnieku pārvietošanu, atnešanos, apzīmēšanu, 
nobeigšanos, kā arī aizpildīt pārskatu par stāvokli 
ganāmpulka novietnē. No 2012. gada MA tehniķi 
elektroniski iesniedz ziņas par dzīvnieku mākslīgo 
apsēklošanu. Lai varētu izmantot Datu centra pakal-
pojumu apguves iespējas, jums jāpaņem līdzi personu 
apliecinošs dokuments un saimniecības reģistrācijas 

apliecība. Iedzīvotāji vēl varēs iepazīties ar jaunajiem 
mājdzīvnieku (suņu, kaķu u.c.) turēšanas noteikumiem 
un mājdzīvnieku čipošanas sistēmu.

Savu klātbūtni apsolījuši arī SIA „ Bioefekts” ļaudis. 
Jāatgādina, ka „Bioefekts” piedāvās un iepazīstinās 
ar bioloģiskiem augu aizsardzības līdzekļiem, 
biokompostētāju, kas ļoti efektīvi darbojas komposta, 
kūtsmēslu kaudzēs, kā arī sausajās tualetēs. „Bioefekts” 
ražo arī citus specifiskus produktus, kā, piemēram, 
gumiņbaktērijas , augsnes atjaunotāju (mikroorganismu 
komplekss, kas atveseļo augsni siltumnīcā vai citur, kur 
tas nepieciešams). „Bioefekta” piedāvājumā ir arī vīna 
ieraugs.

Jaunu un interesantu piedāvājumu mums sniegs 
pašu ļaudis. Atzīstami, ka grupiņa Jaunpiebalgas puišu 
pievērsušies vēl mazpazīstamai nodarbei - Kaliforni-
jas slieku audzēšanai vermilkomposta ieguvei. Aicinu 
mazdārziņu īpašniekus, puķu un dēstu audzētājus 
izmēģināt šo vērtīgo mēslojuma veidu. Atsauksmes no 
lietotājiem ir ļoti labas, sevišķi par uzlējumu, kas gata-
vots no vermilkomposta. 

Izstādes firmu uzskaitījumā var minēt vienmēr tik 
interesanto Priekuļu mašīnu stacijas piedāvājumu. 
Pārstāvētas būs arī finanšu iestādes, esam uzaicinājuši 
piedalīties vairākas bankas.

Novadam ir izveidojusies laba pieredze sadarbībā 
ar biedrību Cēsu rajona lauku partnerība. Sadarbības 
rezultātā novadā ir realizēti lielāki un mazāki 
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti. No šī gada atbalstīta tiek 
arī uzņēmējdarbība. Ja arī jūs vēlaties kaut ko uzlabot 
savā un novada labā, nāciet parunāties ar partnerības 
ļaudīm. 

Uzskaitījumu varētu vēl turpināt, taču daudzas 
iestādes pašlaik nav devušas konkrētu atbildi. 

Lūdzu, nāciet, piedāvājums būs – izmantojiet to!
Maija Ķīķere

11. augustā - „izvēlies piebalgu!” Atnāc!
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no 10. līdz 12. augustam aicinām visus uz vis-
latvijas dziesminieku saietu Jaunpiebalgas no-
vada „Lielkrūzēs”!

Jau trešo gadu ar lielu prieku aicinām jūs, dzies-
miniekus, dzejniekus, klausītājus, līdzi dziedātājus un 
spēlētājus, uz Vislatvijas Dziesminieku Saietu! Šogad 
saiets notiks 10. - 12. augustā un, kā ierasts, vienā no 
skaistākajām Latvijas vietām - Jaunpiebalgas novada 
ekosaimniecībā „Lielkrūzes”!

Saiets- tas ir ne tikai gada lielākais dziesminieku 
festivāls, bet, galvenokārt, tie ir svētki, atkal satikšanās 
un kopā būšanas prieks trīs dienu garumā, pilnu ar 
dziesmām. Tā ir iespēja vienkopus redzēt un dzirdēt 
dažādus latviešu dziesminiekus – jau zināmus, mazāk 
pazīstamus un jaunus talantus. Klausītājiem tā ir 
iespēja iepazīt citu mūzikas pasauli, kas atšķiras no ra-
dio vai televīzijā dzirdētās. Dziesminiekiem tā ir iespēja 
apzināties sevi citu vidū, pašizpausties, vēstīt, radīt un 
sadziedāt. Saiets ir svinēšana, meklējumi un atradums. 

„Es varu izstāstīt savas sajūtas par to, kā smaržo 
siens, bet nevaru izstāstīt, kā tas ir patiesībā. Man 
pietrūkst vārdu, lai raksturotu emocijas, kas rodas, kad 
pilnmēness naktī uguns skulptūru fonā skan dziesmas. 
Šīs sajūtas, kuru raksturošanai trūkst vārdu, ir pa-
tiesais iemesls, kāpēc gribu aicināt ikvienu braukt un 
klausīties, piedalīties un sajust pašam to, kāpēc kāds cits 
jūt nepieciešamību spēlēt ģitāru, rakstīt dzejoļus, radīt 
un dalīties ar to,” atzīst saieta režisors Imants Kulinskis.

Šogad saietā piedalīsies Valdis Atāls, Haralds Sīmanis, 
Raimonda Vazdika, Varis Vētra, Kārlis Kazāks, Arnis 
Miltiņš, brāļi Ziemeļi, Kaspars Dimiters, Maija Kalniņa, 
Uldis Kākulis, Egons Pičners, Kristaps Sudmalis, Ēriks 
Pozemkovskis, Laura Bicāne, Andris Mičulis, Elīna Līce, 
Jānis Jansons, Ilze Grunte, Dace Priedoliņa, Ēriks Loks, 
Edgars Mākens u.c. 

Dziesminieku kustība Latvijā kļūst arvien plašāka, 
un tai pievienojas arvien jauni mākslinieki. Jauno 
dziesminieku koncertā „Asnu spēkam” 11. augustā 
piedalīsies Arians Seviško, Baiba Dēķena, Dinārs Gulbis, 
Elīna Starķe, Jānis Cirvelis, Andris Diržininkas, Līva 
Vilnīte, Dace Kaša, Laura Lo, Paula Āboliņa - Ābola, 
Skranda, Inese Vanaga, Ieva Stūre-Stūriņa un Paula 
Bogomolova. 

Līdzās dziesminieku sniegumam ik vakaru vārda 
spēku liks dzejnieki. Savu jāvārdu šī gada saietam teikuši 
Valdis Bisenieks, Agita Draguna, Arvīds Ulme, Māris 
Salējs, Jana Egle, Inta Riekstiņa u.c. 

Katru vakaru, tam satumstot, kursim ugunskurus, 
kur sildīties un dziesmas ritināt. Piektdienas vakarā pie 
sava ugunskura aicinās Vītolu ģimene, Valdis Atāls, būs 
jauno dziesminieku un dzejnieku ugunskurs, vēl pie cita 

ugunskura dziedāsim Imanta Kalniņa dziesmas.
Koncerti un radošās darbnīcas piepildīs 11. augusta 

dienas gaitu. Varēs izmēģināt roku dziesmu gleznošanā, 
iemācīties jaunas dziesmas un sacensties dzejas 
lasījumos. Šajā dienā saieta apmeklētāji aicināti izman-
tot iespēju paviesoties arīdzan Jaunpiebalgas centrā, kur 
notiks izstāde-gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”. 

vislatvijas dziesminieku saieta 2012
programma

piektdiena, 10. augusts
14.00  nometnes atklāšana
18.00  saieta izstādes atklāšana šķūnī
20.00  saieta atklāšanas koncerts „…no saknēm”, 
uguns rituāls
24.00  koncerti, dzejas lasījumi pie ugunskuriem
sestdiena, 11. augusts
No 11.00 radošās darbnīcas: dziesmu mācīšanās, jauno 
dzejnieku „Dzejas kašķis”, „Dziesmu gleznošana”
12.00  koncerts bērniem
16.00  jauno dziesminieku koncerts „asnu spēkā”
20.00  saieta noslēguma koncerts „saulē augt”, spēles 
ar ugunīm 
24.00 Brīvais mikrofons, koncerti, dzejas lasījumi pie 
ugunskuriem.
svētdiena, 12. augusts
12.00 Saieta noslēguma rituāls

Biļetes uz „Vislatvijas Dziesminieku Saietu 2012” 
pieejamas visās Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās un 
internetā www.bilesuparadize.lv. Festivāla biļetes cena ir 
7 lati, vienas dienas biļetes cena – 4 lati. Bērniem līdz 12 
gadiem kopā ar vecākiem ieeja Saietā bez maksas.

Vairāk informācijas par dalībniekiem un notikumiem 
saietā mājas lapā www.saiets.lv

Informāciju sagatavoja Ilze Zveja Tālr. 29140797
e-pasts: ilze.zveja@saiets.lv

velotūre „pāri piebalgas pakalniem”
notiks 2012.gada 8.septembrī.

Sīkāka informācija Jaunpiebalgas novada mājas lapā 
www.jaunpiebalga.lv
vai uzziņas pa tālruni

29428293 (Egils Johansons )
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Neprecizitātes dēļ jūnija avīzes numurā 
vēlreiz tiek nosaukti 
11.klases skolēni, 

kuri 2011./2012.mācību gadā ieguvuši tikai labas un 
teicamas sekmes:

Kintija Kundrate, Lauma makare,
Ketija Osīte, Jānis podiņš, Agnese smilga, 

Jurģis spalviņš. 

Skolas ziņas

JAunpieBALgAs vidussKOLA
joprojām uzņem skolēnus pamatizglītības programmās dienas skolā un vispārējās vidējās izglītības 

programmās gan dienas skolā, gan neklātienē (VAKARSKOLĀ) mācībām 2012./2013.m.g.

Uzziņas pa tālruni 29452860 (U.Logina)

Mūsu jubilāri
Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien,

Labāk ir skaitīt laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz,
Ar tiem mēs bagāti esam, un novecot nebūs ļauts.

Augustā

60 imants Balodis   13.08.1952. Gaujas iela 27-12
65 zaiga damroze  15.08.1947. „Atvari”
 Jons Kalašinsks   21.08.1947. „Zaļkalni”
70 rudīte radziņa  25.08.1942. „Vecbaši”
 Ausma zvēriņa   24.08.1942. Gaujas iela 33-8
75 dzidra ābelniece  09.08.1937. „Meža Butlēri”
 rasma Ose   01.08.1937. Rūpniecības iela 4 - 6
 Biruta smilga  12.08.1937. „Sermuļi”
93 vera greitaite  17.08.1919. Pļavas iela 2

septembrī

60 tālivaldis narvils  27.09.1952. Dārza iela 4 - 7
65 imants Lapiņš  01.09.1947. „Saulieši”
 Līga Lazdiņa  16.09.1947. Gaujas iela 38 - 2
 pēteris micāns  13.09.1947. „Meža Noras”
70 Anna Bukša   14.09.1942. „Tīrumroci”
 Ausma ceple  23.09.1942. Gaujas iela 27A-12
 ilga putniņa   22.09.1942. Brāļu Kaudzīšu iela 3 - 6
 Jānis ilgvars Baltzoss 29.09.1942. „Lejas Celmi”, Zosēnu pagasts
85 Haralds Kļavs  09.09.1927. Gaujas iela 33-3
91 elza rusmane  19.09.1921. „Lejas Viņķi”
93 tekla Krasovska  15.09.1919. Stacijas iela 2- 3
94 Leontīne Lāce  29.09.1918. „Lejas Ķenci”, Zosēnu pagasts

Apsveicam augusta un septembra jubilārus!
Jaunpiebalgas novada dome
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Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
kurus nekad neaizmirst,

lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,

kas prātam nepieejami.
     
Skumjās esam kopā ar maiju un ģimeni,

aizvadot Juri Apsīti smiltainē.
        

Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Vissiltākos līdzjūtības
apliecinājumus sūtām

Jāņa Kalašinska ģimenei
un tuviniekiem,  viņu pāragri zaudējot!

Klasesbiedri un audzinātāja

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  danutei
un viņas ģimenei, pāragri atvadoties

no brālīša un brāļameitiņas!

Savās domās un sirsniņās esam kopā
ar Tevi, Dana!

 
Bijušie klasesbiedri

Šai saulē, šai zemē
Viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam.

Juri aizsaulē pavadot, skumjās esam
kopā ar maiju un viņas ģimeni.

Jaunpiebalgas mākslas skolas kolektīvs

Nogrima saule,
Nodzisa zvaigznes.

Norima vēji
Un apklusa sirds.

Sāpju, skumju un bēdu brīdī, šķiroties
no dzīves drauga, ar tevi, maija,
ir rokdarbnieces Astrīda un Rita!

Mīļotais cilvēks neaiziet,
Tikai pārstāj līdzās būt...

Izsakām līdzjūtību audzinātājai
maijai un viņas ģimenei!

7.a klases skolēni un vecāki

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mirdzai un maijai,

dēlu un vīru pāragri zaudējot!

Bijušie kolēģi Piebalgas pamatskolā

Lai sapnis balts viņu dvēseles aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz...
    

Dziļa līdzjūtība
Kalašinsku ģimenei

lielajās bēdās 

no Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīva!

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,

Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Aizsaules ceļu gājuši:
imants Lapiņš 64 gadu vecumā,

Broņislava pabērža 77 gadu vecumā,
Juris Apsītis 53 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Skumjās esam
 kopā ar sarmīti āboltiņu!

Bijušie kolēģi Piebalgas pamatskolā
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„mums visiem vajadzīgs viens tauriņš:
Jūs tauriņš mums, jums tauriņš mēs.”

gaidīsim visus audzēkņus un vecākus uz 
pirmo skolas dienu mūzikas skolas pagalmā!

mācību sākums mūzikas skolā – 
piektdien, 31. augustā  plkst. 17.00.

Audzēkņu uzņemšana 
māKsLAs sKOLā

2012. / 2013. mācību gadam
5. un 6. septembrī

no plkst. 16.00 līdz 19.00

* Sagatavošanas grupā (6 – 9 g. v.)
* 1. klasē (no 9 g. v.)

* Aicināti arī vecāko klašu audzēkņi

Līdzi jāņem audzēkņa dzimšanas apliecības kopija, 
iesniegums direktorei- skolā uz vietas

vetārste
Anna mackeviča

Jaunpiebalgā būs
4., 5.un 25., 26.augustā,

8., 9.un 22., 23.septembrī.

tālr. 29409709

Augusta otrajā pusē mūzikas skolā būs klavieru 
skaņotājs, ja kādam ir nepieciešams skaņot 

instrumentu – pieteikties pie skolas direktores 
Aijas Petrovskas, tel. 26412878

cienījamie novada iedzīvotāji!
Ja jūs savās pastkastītēs

nesaņemat
„Avīzi piebaldzēniem”,

tad interesējieties
Jaunpiebalgas pasta nodaļā!

Nākamais avīzes numurs
iznāks ierastajos

datumos septembrī!

Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv ; aija.kikere@gmail.com ; tālr. 26409543 (mob.),

Zinaida Šoldre tālr. 64129837 (darbā), 22409419 (mob.)
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 obligāta. Iespiests SIA „Latgales druka”.

BAsKetBOLA
pulciņā tiek gaidīti jauni 

dalībnieki – 
zēni un meitenes 
no 2. līdz 7.klasei 

sākot ar 2012.gada
1. septembri

Jaunpiebalgas vidusskolā.

informācija pie trenera - 
26472463.

Bišu dravu īpašniekiem
Zemkopības ministrija aicina bišu dravu īpašniekus līdz š.g.1.augustam pieteikties bišu veselības 

programmas īstenošanā, izmantojot bezmaksas iespēju izzināt savas bišu dravas veselības stāvokli. 
Programmas īstenošanu paredzēts sākt 2012.gada septembrī un noslēgt 2013.gada pirmajā pusgadā. 

Bišu veselības uzraudzības programmas ietvaros būs iespējams bišu saimes izmeklēt uz šādām bišu 
slimībām: Amerikas peru puvi, Eiropas peru puvi, varrozi , nozematozi, akūto un hronisko paralīzes slimību 
un deformēto spārnu slimību.

Līdzdalībai bišu veselības programmā dravu saimnieki var pieteikties Latvijas Biškopības biedrībā, 
zvanot uz tālruni 27025600 vai 63027762, vai rakstot uz e-pasta adresi: ineta.eglite@strops.lv, norādot 
dravas īpašnieka adresi, tālruni, e-pasta adresi, bišu saimju skaitu.

Maija Ķīķere


