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Augusts – rudzu mēnesis
 
05.08. – 11.08. Ceturtais
Vislatvijas dziesminieku saiets
Jaunpiebalgas „Lielkrūzēs”.
10.08. Izstāde – gadatirgus
„Izvēlies Piebalgu!” jau astoto reizi Jaunpiebalgā.
11.08. Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena.
12.08. – 15.08. Gleznošanas plenērs Oļu kalnā
pie Māras svētezera.
21.08. Likuma „Par Latvijas Republikas
valstisko statusu” pieņemšanas diena.

Septembris – viršu mēnesis

01.09. Zinību diena.  
01.09. Plkst. 18.00 Svecīšu vakars Jaunpiebalgas kapos.
07.09. Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”.
08.09. Tēvu diena Zosēnos.
11.09. Dzejas diena. Rainim – 148.
22.09. plkst. 23.44 – rudens sākums.

	 	 Liec,	Laimīte,	baltu	ziedu
	 	 Mazajā	rociņā,
	 	 Lai	ir	balta	tā	dzīvīte,
	 	 Kurā	būs	jādzīvo!

 2013.gada 12.jūnijā dzimusi
 Megana Jurkeviča
 2013.gada 14.jūnijā dzimis
 Artūrs Kovaļevskis

Sveicam	laimīgos	vecākus	un	vecvecākus!

     2013.gada 10.augustā Jaunpiebalgā
Ielūdz	Jaunpiebalgas	valsts	izrīcības	

komiteja
Izstāde	–	gadatirgus	ar	vērienu	

„Izvēlies	Piebalgu!”
Esi	gaidīts	Čangalienā!

                                  Programma 8. lappusē

Šajā numurā:
• jaunākais novada domē
• izstādes – gadatirgus programma
• Valsts prezidenta vizīte Jaunpiebalgā
• aizvadīti Dziesmu un deju svētki

• Puķu draugu saiets Kuldīgā
• lauku ziņas
• kultūras pasākumi novadā
• dažādas ziņas
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- Pârdomas Novada domç
Tā paiet skaistais un karstais va-

saras laiks – vienos svētkos! Tikko 
izskanējuši Dziesmu un deju svētki, 
klāt pašiem savi ne mazāk svarīgi 
notikumi – Valsts prezidenta vizīte, 
baznīcas atjaunošanas svētki, tad 
atkal brauciens uz Kuldīgas Puķu 
draugu svētkiem. Arī Vecpiebalga	
atver	durvis un aicina uz saviem pa-
sākumiem. Kur nu vairs laika domāt 
par piezemētākām lietām, kā ķiršu 
lasīšana, pirmo kabaču novākšana, 
drīz arī gurķi...

Līdzīgi kā Olimpiskās spēles, kad 
katras pēdējās tiek pasludinātas kā 
visu laiku labākās, tā arī piecu gadu 
svarīgākais notikums Latvijas kul-
tūras dzīvē – Dziesmu un deju svētki 
– šogad atzīti kā lielākie un skaistā-
kie. 

Vai nu klāt esot, vai pie TV ekrā-
niem varējām vērot pūtēju orķestru 
koncertu Doma laukumā, krāšņo 
deju lieluzvedumu „Tēvu laipas” un 
visbeidzot grandiozo lielkoncertu 
„Līgo” Mežaparka estrādē. Redzē-
jām piecu gadu darba augļus, ko ar 
gandarījumu sev un skatītājiem rā-
dīja svētku dalībnieki. Prieks par 
mūsējiem – koristiem, dejotājiem, 
mākslas studijas dalībniekiem. 

12.jūlijā Jaunpiebalgā sabrauca 
daudz ciemiņu, lai svinētu mūsu 
dievnama atjaunošanas svētkus ar 
Valsts prezidenta un mecenātu pie-
dalīšanos. Vērienīgs, ilgi gaidīts un 
gatavots pasākums. Katram savas 
emocijas un iespaidi par to. Pārstei-
dza Valsts prezidenta vienkāršība, 
humora izjūta, interese par mūsu 
ikdienas dzīvi un problēmām, ko va-
rēja vērot īsajā tikšanās reizē nova-
da domē. Viņš, piemēram, apbrīnoja 
jauno piebaldzēnu prasmi veiksmīgi 
izbraukt tik līkumoto ceļu no Vecpie-
balgas uz Jaunpiebalgu. 

Savukārt krāšņo puķu dārzu bau-
dīšana Kuldīgā bija kā tāds veldzē-
jums dvēselei. Atkal varēja redzēt 
uzņēmīgu cilvēku izdomu un darbu, 
kas atklājās viņu skaistajos dārzos. 
Jā, katrā pilsētā un novadā ir savi 
skaistie dārzi, tos izstaigājot, var 
rast jaunas idejas, kā veidot, ko stā-
dīt savējā. 

Šī vasara noteikti paliks atmiņā 
ar daudzajiem skaistajiem pasāku-
miem, bet vēl jau augusts nāks ar 
saviem notikumiem, tāpat jāatvēl 
laiks praktiskiem darbiem, lai piepil-
dītu burciņas ar izaugušajām dabas 
veltēm. 

Lai mums jauka, silta atlikusī va-
sara un izdodas viss iecerētais!

Aija Ķīķere

2013.gada 13.jūnija novada domes sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija Saisto-

šos noteikumus Nr.8 „Jaunpiebalgas novada domes nolikums”.
Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.8 „Jaunpiebalgas novada domes no-

likums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
2. Izveidot jaunu štata vietu ar 2013.gada 14.jūniju - izpilddirektors, 

likvidēt ar 2013.gada 14.jūniju sekojošu štata vienību - administrācijas va-
dītājs.

3. Iecelt izpilddirektora amatā Daci Bišeri-Valdemieri, Izpilddirektors 
pilda arī Jaunpiebalgas novada domes administrācijas vadītāja pienāku-
mus. Noteikt, ka izpilddirektors pienākumu pildīšanu sāk ar brīdi, kad 
stājas spēkā Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošie 
noteikumi Nr.8 „Jaunpiebalgas novada domes nolikums”.

4. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija Saisto-
šos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem 2013.gada 28.janvāra Saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un spe-
ciālo budžetu 2013.gadam”.

5. Atļaut izstrādāt projekta dokumentāciju ēkas „Veikals – kafejnīca” 
rekonstrukcijai nekustamā īpašumā Gaujas iela 8, kadastra apzīmējums 
4256 006 0297, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, saskaņā ar Jaunpie-
balgas pagasta teritorijas plānojumu un „Apbūves noteikumiem”.

6. Atļaut izstrādāt projekta dokumentāciju ēkas „Radošās darbnīcas” 
būvniecībai nekustamā īpašumā „Siliņi”, kadastra apzīmējums 4256 006 
0148, Jaunpiebalgas pagasts, saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumu un „Apbūves noteikumiem”.

7. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Ne-
dēļas”, kadastra apzīmējums 4256 006 0161, Jaunpiebalgas pagasts, sada-
līšanai: Projektētā zemes vienība Nr.1 – 3.0845 ha platībā, piešķirt jaunu 
adresi Rūpniecības iela 1, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 
LV-4125; lūgt Valsts zemes dienesta Reģionālo nodaļu īpašumam piešķirt 
jaunu kadastra numuru; zemes vienības lietošanas mērķis – rūpnieciskās 
ražošanas apbūve (šifrs 1001). Projektētā zemes vienība Nr.2 – 10.3925 
ha platībā: zemei un ēkām saglabāt esošo nosaukumu – adresi „Lejas Ne-
dēļas”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125; noteikt 
zemes vienības lietošanas mērķus: lauksaimniecība (šifrs 0101) – 8.0131 
ha platībā; lauksaimnieciskās ražošanas apbūve (šifrs 1003) – 0.7400 ha 
platībā; transporta līdzekļu garāžu apbūve (šifrs 1104) – 0.7850 ha platībā; 
neapgūto individuālo dzīvojamo māju apbūve (šifrs 0600) – 0.3579 ha pla-
tībā; 1-2 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (šifrs 0701) – 0.465 ha platībā. 
Minētais lēmums nav pretrunā ar Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas 
pagasta teritorijas plānojumu.

8. Noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA „Zauska” reģistrācijas Nr. 
441030822251, juridiskā adrese „Vecdukuļi”, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, par telpu Gaujas iela 4A, Jaunpiebalga, Jaunpie-
balgas pagasts, nomu ar kopējo platību 26.6 m2, slēdzot līgumu uz 24 
(divdesmit četriem) mēnešiem ar tiesībām pēc līguma termiņa izbeigša-
nās to pagarināt, nosakot nomas maksu 0.20 LVL/m2. Uzdot komunālās 
saimniecības vadītājam slēgt telpu nomas līgumu par telpu Gaujas iela 4A, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, iznomāšanu. Gadījumā, ja personas 
vainas dēļ telpu nomas līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā, persona 
zaudē nomas tiesības.

9. Apstiprināt preču zīmi „Izvēlies Piebalgu!” un reģistrēt to LR paten-
tu valdē.

10. Apstiprināt projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss 
uzņēmējdarbības uzsākšanai Jaunpiebalgas novadā” rezultātus. Slēgt lī-
gumu par finansējuma saņemšanu ar konkursa uzvarētāju.
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- Pârdomas Novada domç
2013.gada 8.jūlija
novada domes sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 

13.jūnija Saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem 
2013.gada 28.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo 
budžetu 2013.gadam”.

2. Izvirzīt Laimi Šāvēju par pārstāvi Vidzemes plā-
nošanas reģiona Attīstības padomē. Noteikt, ka Jaun-
piebalgas novada domes pārstāvis Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomē ir tiesīgs pilnvarot savā vietā 
citu Jaunpiebalgas novada domes deputātu piedalīties 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs 
ar balsstiesībām. 

3. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
V. Ā., personas kods dzēsts, izīrējot divistabu dzīvokli 
Jaunpiebalgas novada domei piederošā dzīvoklī „Pagasta 
nams 3”, Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, ar kopējo platību 54.80 m2, slēdzot līgumu uz 12 
(divpadsmit) mēnešiem ar tiesībām pēc līguma termiņa 
izbeigšanās to pagarināt, nosakot īres maksu 0.10 Ls/m2, 
kas kopā par dzīvokli sastāda 5.48 Ls. Komunālās saim-
niecības vadītājam slēgt dzīvokļa īres līgumu par dzī-
vojamās platības īrēšanu. Gadījumā, ja personas vainas 
dēļ dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts viena 
mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības. Atbildīgais par 
lēmuma izpildi Komunālās saimniecības vadītājs.

4. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jēci”, kadastra 
apzīmējums 4256 001 0036, 17.0 ha platībā, Jaunpie-
balgas pagasts, atdalot atsevišķas zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 001 0035 – 3.9 ha platībā un 
4256 001 0036 – 7.4 ha platībā. Atdalītajām zemes vie-
nībām ar kadastra apzīmējumu 4256 001 0035 – 3.9 ha 
platībā un 4256 001 0036 – 7.4 ha platībā, kopplatībā 11.3 
ha: piešķirt jaunu nosaukumu „Purva Jēci”, Jaunpiebal-
gas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125; noteikt ze-
mes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (0101); lūgt VZD 
Reģionālo nodaļu atdalītajām zemes vienībām piešķirt 
jaunu kadastra numuru.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 001 0037 
– 5.7 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Jēci”, Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, LV-4125; no-
teikt lietošanas mērķi – mežsaimniecība (0201). Minētais 
lēmums nav pretrunā ar Jaunpiebalgas novada Jaunpie-
balgas pagasta teritorijas plānojumu.

5. Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus ar neiz-
pirktās apbūvētas un neapbūvētas lauku apvidus zemes 
lietotājiem: A. J., „Dzirnavkalns”, kadastra apzīmējums 
4256 008 0044, - 1/3 domājamā daļa no 2,0 ha platības; V. 
D., „Muciņas”, kadastra apzīmējums 4298 004 0066, - 3,0 
ha platībā; V. D., „Tīrumskanuļi”, kadastra apzīmējums 
4256 013 0049; - 0.7581 ha platībā; V. S., „Kalna Strupi-
ņi”, kadastra apzīmējums 4256 002 0050, - 2,0 ha platī-
bā. Noteikt: zemes nomas līguma termiņš 10 gadi; zemes 
nomas maksa 0.5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.

Sagatavoja novada domes sekretāre
Anita Auziņa.

Vērtīgi
dāvinājumi

13. jūlijā baznīcas svinību laikā saņēmu vairā-
kus dāvinājumus.

Pēteris Zālītis - mežzinātnieks, Jaunpiebalgas vidus-
skolas 1955. gada absolvents uzdāvināja savas grāma-
tas „Mežs un ūdens” un „Latvijas meža tipoloģija un 
tās sākotne”. 

Tālavs Jundzis uzdāvināja pārstrādātu un izlabotu 
tēva Edgara Jundža disertāciju. Mācītājs Edgars Jun-
dzis doktora disertāciju „Jēzus dzīve uz sinoptiskās un 
johaneiskās tradīcijas pamata” aizstāvēja 1980. gada 
22. jūlijā, iegūstot Teoloģijas zinātņu doktora grādu. 
Grāmata pārstrādāta vien stila un valodas negludumu 
dēļ. Bībeles teksti saglabāti autora rakstībā. 

Vadot ekskursijas, nācās saskarties ar uzdotajiem 
jautājumiem. Vēl un vēlreiz guvu apstiprinājumu tam, 
ka Edgars Jundzis prata vairākas valodas, bet izcili 
- grieķu valodu. Tas arī devis iespēju iedziļināties ie-
priekšējo pētnieku rakstītajā. 

 Lasītājiem grāmata „Jēzus dzīves mīklas” pieejama 
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā. Tā ir grāmata tiem, 
kuri vēlas iegūt Jēzus dzīves aprakstu, tos apskatot 
vienlaicīgi ar Apustuļu laikmeta notikumiem.

Harijs Jaunzems - pēc studiju beigšanas Latvijas 
Universitātē 1952. gadā visu mūžu veltījis elektrosta-
ciju jautājumiem. Būdams galvenais inženieris, perfek-
ti pārvaldījis savu nozari. Apkopotas divas grāmatas 
„Daugava un mēs” (1996) un „Tūkstoš un viena diena” 
(2013). Divdaļīgo apkopojumu par Latvijas elektroner-
ģētiķiem redzēju pirmo reizi. Grāmatas būs lasāmas arī 
pagasta bibliotēkā.

Harijs Jaunzems muzejam uzdāvināja Rankas kalē-
ja Kārļa Kamara cirvi, kurā skaidri redzams iniciālis 
K.K., Kārļa Zamura gleznu un savu personīgo logarit-
misko lineālu. Tie jau atraduši vietu muzeja fondā.

Pateicībā - Vēsma Johansone
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Latvijas Valsts prezidenta vizīte Jaunpiebalgā
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12.jūlijā, apmeklējot Jaunpiebal-
gas novadu, Valsts prezidents Andris 
Bērziņš tikās ar novada deputātiem 
un uzņēmējiem, lai pārrunātu aktu-
ālākos jautājumus, kas nozīmīgi gan 
Jaunpiebalgas novadam, gan Latvi-
jas lauku teritoriju iedzīvotājiem.

 Valsts prezidents un novada de-
putāti bija vienisprātis, ka aktuālākā 
problēma un nozīmīgākais uzdevums 
Latvijā šobrīd ir cilvēku aizbraukša-
nas apturēšana, saglabājot lauku vidi 
un dzīvesveidu, ko iespējams nodot 
vien no paaudzes paaudzei.

 Novērtējot sarunu ar novada de-
putātiem, Valsts prezidents atzina, 
ka Jaunpiebalgas novadā dzīvo stip-
ri cilvēki, kuri iegulda līdzekļus ne 
tikai materiālajās, bet arī garīgajās 
vērtībās, kas ir vienlīdz nozīmīgi, 
lai šeit saglabātu iedzīvotājus. Tāpat 
Andris Bērziņš ļoti atzinīgi novērtē-
ja Jaunpiebalgas vidusskolas darbu, 
kur šobrīd mācās aptuveni 400 bēr-
nu un kura tuvējā apkaimē izceļas ar 
augstu izglītības kvalitāti.

 „Jaunpiebalgā ir izdarīts ļoti 
daudz, lai šī vieta saglabātos un ne-
kad nepazustu,” akcentējot šīs die-
nas svinīgo notikumu, atjaunotās 
Jaunpiebalgas Svētā Toma baznī-
cas atklāšanu, deputātiem uzsvēra 
Valsts prezidents.

 Jautājumos, kurus sarunā ierosi-

nāja novada deputāti, galvenā tēma 
skāra energoresursu sadārdzināša-
nos Latvijā un nodokļu politiku, kas 
nereti nav uzņēmējiem draudzīga. 
Tika uzdoti arī jautājumi par to, kā 
apturēt Latvijas zemes izpārdošanu 
ārvalstniekiem un saglabāt to Latvi-
jas iedzīvotājiem.

Valsts prezidents atzina, ka šobrīd 
Latvijā vajadzētu ievērojami palie-
lināt neapliekamo minimumu, bet 
citus nodokļus nekādā gadījumā ne-
būtu jāpaaugstina, jo „tas nav risinā-
jums, un tas nav iespējams, ja gribam 
Latvijā saglabāt konkurētspēju”.

Atbildot uz jautājumu par ener-
goresursu sadārdzināšanos, Valsts 
prezidents īpaši pieskārās obligātā 
iepirkuma komponentes problēmai, 
kas šobrīd ir viens no pamatcēloņiem 
cenu kāpumam un var kļūt par reālu 
draudu arī Latvijas uzņēmēju kon-
kurētspējai.

Novērtējot administratīvi terito-
riālās reformas norisi valstī, novada 
deputāti pauda viedokli, ka attiecībā 
uz Jaunpiebalgas novadu šī reforma 
nav bijusi pozitīva un tās rezultātā 
novads ir kļuvis mazāks, nekā sākot-
nēji iecerēts, šobrīd sasniedzot vien 
2 tūkstošus iedzīvotāju visā novada 
teritorijā.

Jaunpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, infor-

mējot par to, kā attīstās Jaunpiebal-
ga, īpaši izcēla vidusskolas piedāvāto 
mācību kvalitāti, kā arī to, ka Jaun-
piebalgā ir attīstīta un sakārtota 
kultūras dzīve. Tāpat arī 1998.gadā 
izstrādātais novada attīstības plāns 
šobrīd ir pilnībā pabeigts, apgūstot 
apmēram 5 miljonus latu dažādos 
projektos, tajā skaitā tādos, kas ir 
saistīti ar novada labiekārtošanu, in-
frastruktūru, attīrīšanas iekārtām, 
ūdensapgādi un tamlīdzīgi.

Valsts prezidents un novada 
priekšsēdētājs bija vienisprātis, ka 
šādi projekti ir nepieciešami. Vien-
laikus ļoti svarīga ir to spēja atpelnīt 
ieguldītos līdzekļus un, ja pakalpoju-
mu slodze nav pietiekami liela, tad 
tie sadārdzinās, kas šobrīd arī atai-
nojas Jaunpiebalgas novada prob-
lēmās saistībā ar nelielo iedzīvotāju 
skaitu.

Pēc tikšanās ar pašvaldības depu-
tātiem Valsts prezidents uz nelielu 
sarunu bija kopā ar Piebalgas Lat-
viešu biedrības pārstāvjiem. Pēc tam 
devās uz atjaunoto Jaunpiebalgas 
Svētā Toma baznīcu, lai piedalītos 
svinīgajā atklāšanas dievkalpojumā 
un tiktos ar mecenātiem, kas atbal-
stījuši šo projektu.

Informācija no Valsts
prezidenta  mājas lapas

Valsts prezidents apmeklē Jaunpiebalgas novadu un
piedalās atjaunotās Svētā Toma baznīcas atklāšanā

Sveicam Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas draudzi 
baznīcas 140 gadu jubilejas svētkos!

Pirms rakstīšanas atkal apskatīju 
uzglabāto brošūru ar skaistās baznī-
cas attēlu un pārlasīju aprakstu par 
tās vēsturi. Bijām priecīgi un ganda-
rīti, kad Jaunpiebalgas mākslas sko-
las audzēkņu darbi ziedojumu vākša-
nas nolūkā Jaunpiebalgas baznīcas 
durvju atjaunošanai Daces Micānes 
- Zālītes izkārtojumā tika izstādīti 
Mančesteras latviešu baznīcas zālē. 
Līdzās apmeklētājiem arī draudzes 
locekļi piedalījās to iegādē. Arī mūsu 
draudzes namu un manu māju grez-
no vairāki audzēkņu un viens skolas 
vadītājas Sandras Strēles gleznojums 
- skaistas sarkanas rozes akrilikā.

Katra glezna kaut ko īpašu nozīmē 

mums katram, kas to iegādājāmies, 
atgādinot arī dzimteni Latviju. Prie-
cājāmies, ka tādā īpašā veidā mums 
tika dota izdevība piedalīties dzimte-
nes dievnama durvju restaurācijā. 

Vēlam skaisti nosvinēt jūsu baznī-
cas lielo jubileju! Lai Dievs svētī jūsu 
draudzi! 

Mančesteras latviešu ev. lut.
draudzes vārdā Anda Grasis, 

draudzes priekšniece
Mančesterā, Konektikutas

pavalstī, Amerikā 
2013.	gada	12.	jūlijā
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Ir vasaras vidus, daudzi izbauda 
šīs karstās vasaras atvaļinājumus, 
arī dzīve šķiet kļuvusi tāda kā klusā-
ka. Šoreiz tikai daži jautājumi Jaun-
piebalgas novada domes priekšsēdē-
tājam Laimim Šāvējam.

– Lielais piecu gadu notikums 
Latvijas kultūras dzīvē aizva-
dīts. Ko vēlētos teikt mūs nova-
da kolektīviem, kuri piedalījās 
Dziesmu un deju svētkos?

– Kārtējie Dziesmu un deju svēt-
ki izskanējuši, pārsteidzot ar savu 
milzīgo vērienu, dalībnieku skaitu, 
pasākumu kvalitāti. Domes vārdā 
vēlos teikt vislielāko paldies visiem 
četriem mūsu kolektīviem: korim, 
deju kolektīviem „Piebaldzēni”,   
Lietišķās un tēlotājas mākslas studi-
jai, viņu vadītājiem, bet  it sevišķi de-
jotājiem par izturību, pašaizliedzību 
daudzo dienu laikā, kad notika mē-
ģinājumi un pēc tam koncerti. Tāpat 
vēlos izteikt atzinību kultūras nama 
darbiniecēm par ieguldīto darbu, ga-
tavojoties tautas tērpu skatei. Tā re-
zultātā Jaunpiebalgas jauktais koris 
tērpu skatē ieguva 3.vietu. Domāju, 
ka arī dejotāju tērpi būtu ieguvuši 
augstu vērtējumu, ja vien mūs neie-
gāztu šūšanas uzņēmums, ar kuru 
slēdzām līgumu par tautas tērpu ga-
tavošanu. 

Bet tagad atgriežamies ikdienas 
dzīvē, atvelkam elpu, mūs šogad vēl 
sagaida daudz skaistu brīžu, un tad – 
sākam gatavoties nākamajiem svēt-
kiem! 

– Kā tiks organizēti darbi 
Jaunpiebalgas kapsētas mūra 
žoga tālākajā atjaunošanā? Nu-
pat kapu svētkos arī ir saziedo-
ta nauda kapsētas labiekārtoša-
nai.

– Šis jautājums sabiedrībā ir paš-
laik aktualizējies, lai gan nekad jau 
nav ticis pārtraukts. No kopējā mūra 
garuma – 1192 metri – pašvaldība 
ir atjaunojusi 440 metrus, tas bija 
iespējams, pateicoties iedzīvotāju 
saziedotajam kapu svētkos, arī pie-
saistot novada domes budžeta līdzek-
ļus, gan arī ES finansējumu. Šī gada 
kapu svētkos ir saziedoti Ls 171,80. 
Paldies par to!

Turpinot mūsu Jaunpiebalgas sa-
kopšanas tradīcijas, mēs tuvākajos 
gados šo iesākto darbu pabeigsim. 
Paldies Piebalgas Latviešu biedrībai 

un Dzintrai Vilks par iniciatīvu un 
aktivitāti, organizējot talku, kas no-
tika jūnijā. 

Jautājumu par mūra tālāku atjau-
nošanu mēs skatījām jaunievēlētās 
domes Kultūras, izglītības un spor-
ta komitejas sēdē, kā arī Komunālās 
saimniecības komitejas sēdē. Panā-
cām vienošanos, ka darbu turpinā-
sim un veidosim darba grupu, kurā 
būs pārstāvēti gan deputāti, gan do-
mes darbinieki, gan arī cilvēki no sa-
biedrības. Domāju, ka šo jautājumu 
varam dalīt divās daļās - viena lieta 
ir tā, ka mūris ir pašvaldības īpašu-
ma objekts, kura atjaunošanas dar-
bus pašvaldība turpinās. Otra lieta 
– informācijas vākšana par mūsu ka-
pos apbēdītajiem, par dzimtām, par 
vēsturi, par kapu plānu.

Pagājušajā gadā par pašvaldības 
līdzekļiem ir izveidots precīzs vecās 
kapsētas digitālais uzmērījums ar vi-
sām kapu vietām un pieminekļiem. 
Tagad šī karte jāpapildina ar infor-
māciju – kam katra kapu vieta un 
piemineklis pieder. Rezultātā būtu 
izveidots katalogs ar numuriem un 
apzīmējumiem, tā radot precīzas zi-
ņas par esošajiem apbedījumiem. Šī 
nu būtu sabiedriski veicamā daļa – 
vākt informāciju par cilvēkiem, kas 
apbedīti kapsētā. Daudz kas ir atka-
rīgs no tuvinieku vēlmes tajā dalī-
ties, varbūt ne visi to vēlas darīt, bet 
mūsu novada vēstures apzināšanai 
nāktu par labu apkopot šādu infor-
māciju par zināmu cilvēku atdusas 
vietām. Nākotnē pastāv iespēja arī 
visu apkopot kādā grāmatā. Caur šā-
dām lietām var nākt gaismā kādi in-
teresanti vēstures fakti un notikumi, 
dzīves gājumi. 

Komiteju sēdēs vienojāmies arī 
par to, ka ir atbalstāma lieta – kapsē-
tas sakopšanas talkas, tas nozīmē ap-
pļaut zāli ap neatjaunoto mūra daļu. 
Pašvaldība gan savu iespēju robežās 
to ik gadu dara. Protams, būs nepie-
ciešama palīdzība, sagatavojot atse-
višķus mūra posmus remontam, jo 
mūris, kā to varēja redzēt iepriekšē-
jā posma remonta laikā, ir vispirms 
jāatrok no abām pusēm, jāatbrīvo 
no apaugumiem, uzkrājušās zemes 
kārtas. Tad arī sekos daļēji sabruku-
šā mūra demontāža, mazgāšana. Šie 
darbi tiks veikti organizēti, secīgi, 
slēdzot atsevišķus līgumus ar fizis-

kām vai juridiskām personām, kas 
šādu darbu prot darīt.

Noteikti turpināsim līdzšinējo 
pieredzi, piesaistot ES finansējumu. 
Ceru, ka tuvākajā laikā varēsim uz-
stādīt kapsētā planšeti ar veco kapu 
plānu, kurā būs atzīmētas ievēroja-
mu cilvēku atdusas vietas.

Aicinu visus būt aktīviem, sniegt 
sev zināmo informāciju par saviem 
senčiem, jo, kad mēs nebūsim, tad 
nebūs arī, kam prasīt un uzzināt.

– 12.jūlijā ar svinīgu pasā-
kumu noslēdzās Jaunpiebalgas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
restaurācijas darbi, līdz ar to ir 
izdarīts pamatīgs un vērienīgs 
darbs. 

– Liels paldies jāsaka Tālavam un 
Jautrītei Jundžiem, Jaunpiebalgas 
Svētā Toma baznīcas atbalsta fon-
dam, draudzei un, protams, visiem 
daudzajiem ziedotājiem par ieguldī-
jumu un pašaizliedzīgu darbu baz-
nīcas un tās apkārtnes sakopšanā. 
Ar to mēs darām savu Jaunpiebalgu 
atpazīstamu tuvu un tālu. Kā veik-
tā darba augstu novērtējumu mēs 
saprotam arī daudzo viesu klātbūt-
ni šajā pasākumā. Fonda paveiktais 
izraisa interesi citās Latvijas vietās, 
jo cilvēki vēlas uzzināt, kā mēs visus 
šos darbus organizējam un veicam, 
viņi arī grib atjaunot savus dievna-
mus. Te ir labs piemērs, kā iesaistīt 
dažādus cilvēkus viena cēla mērķa 
sasniegšanā – vietējos iedzīvotājus, 
ārzemēs dzīvojošos, sponsorus. Tas ir 
arī labs paraugs, kā veiksmīgi risināt 
nākamās mums svarīgās lietas, kaut 
vai kapsētas mūra žoga atjaunošanu.

– 10.augustā mūsu novadā jau 
astoto reizi notiks izstāde – ga-
datirgus „Izvēlies Piebalgu!”. 
Kas par to būtu sakāms?

–  Šis pasākums nu jau kļuvis par 
labu un vērtīgu tradīciju mūsu nova-
dā. Protams, ceram uz aktīvu līdzda-
lību un atsaucību no dažādiem amat-
niekiem, ražotājiem, zemniekiem. 
Aicinu aktīvi piedalīties ikvienu 
mūsu novada iedzīvotāju! Kā ierasts, 
būs plaša kultūras un izklaides prog-
ramma, arī ar ārzemju viesu līdz-
dalību. Gūsim atkal jaunas atziņas, 
pieredzi.

– Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Vasarīga saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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 Pirms gada mēs savā Jaunpiebal-
gas novadā uzņēmām 35.Puķu drau-
gu saieta dalībniekus no visas Latvi-
jas. Tas bija skaists, neaizmirstams 
notikums! 

Šogad pasākums notika Kuldīgā. 
13.jūlijā skaistā un senā Kurzemes 
pilsēta Kuldīga sagaidīja ciemos puķu 
draugus no tuvienes un tālienes (esot 
bijuši pieteikušies 1648 dalībnieki), 
lai izrādītu savus krāšņos dārzus. Tie 
atradās gan pašā pilsētā, gan novada 
pagastos – Ēdolē, Padurē un Pelčos. 

Pirms sākās ceļošana pa Kuldī-
gas novadu, notika svinīga saieta 
atklāšana Pilsētas estrādē. Jaunpie-
balgas novada domes priekšsēdētājs 
L. Šāvējs teica uzrunu svētku dalīb-
niekiem un rīkotājiem un nodeva 
Puķu draugu svētku karogu Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētājai Ingai 
Bērziņai. Apsveikumu un laba vēlēju-
mus teica arī mūsu Ķencis. Neizpali-
ka arī dāvanas svētku organizētājiem. 
Ķenča asprātīgā runa kā vienmēr ska-
tītājos izraisīja aplausus un smaidu.

 Dienas gaitā mēs, Jaunpiebalgas 
grupa, kurai tika dots nosaukums 
„Frēzijas”, viesojāmies skaistos un 
romantiskos privātmāju dārzos vec-
pilsētā un Pārventā, kā arī kurzem-
nieku lepnajās lauku sētās, kurās visā 
krāšņumā zied visdažādākās puķes, 
kā arī acis priecē dekoratīvie augi. In-
teresējāmies, vai arī Kurzemes pusē 
lietus šovasar ir tikpat reta parādība 
kā pie mums, izrādījās, ka apmēram 
trīs dienas jau nav lijis. Arī viņu dār-
zos varēja manīt sausumu. 

Saieta organizētāji bija īpaši pado-
mājuši par to, lai ciemiņi iepazītu un 
baudītu Kuldīgas ainavas, apskatītu 
ievērojamākās vietas pilsētā – atjau-
noto seno ķieģeļu tiltu pār Ventu un 
ūdenskritumu – Ventas rumbu, ie-
kopto pilsētas dārzu ar skaisto Ziedu 
upi – tajā sastādīti vairāki simti dažā-
du šķirņu augu, kas zied no agra pa-
vasara līdz vēlam rudenim. Jaunums 
pilsētā ir šogad atklātā skulptūra 
„Teleports” Liepājas ielā. Šajā vairāk 
nekā divus metrus augstajā vides ob-
jektā var redzēt, kā hercogs Jēkabs 
ar laika mašīnu no pagātnes ierodas 
21.gadsimtā. Skulptūras priekšpusē 
ir slīpēta un lakota alumīnija lējums, 
kas simbolizē 21.gadsimtu, bet aiz-
mugurē – 17.gadsimtu raksturo rūsi-
nāta čuguna lējums.

 Katrs no redzētajiem dārziem 

piesaistīja ar kaut ko sev raksturīgu, 
kādu odziņu, kas parāda saimnieku 
izdomu un fantāziju, piemēram, tas 
bija skaists vītols ar nokareniem za-
riem, neliela strūklaka, liels pītais 
grozs, kurā iedēstīti garšaugi, puķu 
mucas, septiņu žuburu liepa un citi.

Atzīstams un apbrīnojams ir jauno 
cilvēku entuziasms kādā saimniecībā, 
kuri desmit gadu laikā jauniegūtu 
lauku īpašumu sakopuši soli pa solim, 
atjaunojot dzīvojamo un pirts māju, 
izveidojuši garu, vijīgu puķu dobi. Tā 
kā pati saimniece ir agronome, tad 
pievērsušies arī stādu audzēšanai un 
pārdošanai.

Izstaigājām vērienīgāko Ēdoles pri-
vātdārzu uzņēmēja Valentīna Kokaļa 
lauku īpašumā, kur līdzās iekārtots 
briežu dārzs. Šoreiz dzīvnieki, mums 
garām braucot, bija redzami ceļa 
malā, tie bija nogūlušies, laikam arī 
karstās saules nogurdināti (tāpat kā 
mēs visi!). Vēl mums tika dota iespē-
ja apskatīt saimnieka unikālo gleznu 
galeriju (piemēram, J.Rozentāla, K.
Miesnieka, L.Liberta u.c. gleznas) un 
visdažādāko dzīvnieku izbāzeņus, ra-
gus, ilkņus. Jāteic, iespaidīgi gan!

Laiks mūs lutināja, pat pārāk – vi-
sas dienas laikā nežēlīgi karsēja saule, 
arvien bija jāmeklē kāda ēnaina vieta, 
kur uz brīdi paslēpties. Taču tas ne-
mazināja prieku par redzēto skaistu-
mu dārzos. Katrs svētku apmeklētājs 
noteikti guva kādu radošu ideju sev 
un savam puķu dārzam. Protams, ik-
viens varēja iegādāties dažādus puķu 
stādus.

Man patīk jau iepriekš minētās 
jaunās ģimenes saimnieces sacītais: „ 
Es neticu pasakām par zaļajiem īkšķī-
šiem. Skaists dārzs ir nevis ļaudīm ar 
zaļajiem īkšķīšiem, bet tiem, kas ga-
tavi daudz strādāt, neskaitot stundas, 
kas pavadītas čaklā darbā. Ja dārza 
saimnieks, ievērojot katra auga vaja-
dzības, apčubina un aprūpē to, rezul-
tāts neizpaliks.”

Nākamajā gadā visi puķu drau-
gi tiksies Priekuļos. Nu, ko, tas jau 
mums tepat līdzās!

Puķu draugu svētkus izbaudīja 

Aija Ķīķere.

Puķu draugi tikās Kuldīgā

Lauku ziņas
Pārskats par stāvokli ganāmpulka 

novietnē

Veidlapas „Pārskats par stāvokli ga-
nāmpulka novietnē” uz attiecīgā gada 
1.jūliju iesniegšanas termiņš 31.jūlijs. 

Informācija nav jāiesūta par liellopu, 
aitu, kazu, zirgu un cūku skaitu. 

Aizpildītā veidlapa jāiesūta Datu cen-
tram – Republikas laukums 2,Rīga, LV-
1010 vai Reģionālās klientu apkalpoša-
nas nodaļas pieņemšanas punktā

Lauku atbalsta dienestā
pieņem pieteikumus

Pārejas posma atbalstam par zī-
dītājgovīm.

Iesnieguma iesniegšana: No 2013.
gada 15.maija līdz 15.novembrim.

Uzmanību!
Drīzumā izsludinās šajā periodā pē-

dējo pieteikšanās kārtu atbalsta pasā-
kumam „Lauku saimniecību moderni-
zācija” ( tikai ražojošām saimniecībām 
lopbarības tehnikas iegādei un kūtsmēs-
lu krātuvju būvniecībai). 

Iespējams, uz šīs avīzītes saņemšanas 
laiku pieteikšanās jau būs sākusies.

Ekskursija
 
Aicinu pieteikties (mob. 29131170 

Maija Ķīķere) zemniekus un citus inte-
resentus divu dienu ekskursijai – piere-
dzes braucienam  uz Latgali.

Apskatīsim pierobežas pilsētiņas 
Kārsavas amatnieku un mājražotāju 
tirgu, iepazīsimies ar labas sadarbības 
piemēriem uzņēmumos „Mežvidu be-
kons” un „Mežvidu tomāts”, pavieso-
simies Slutišķu vecticībnieku etnogrā-
fiskajā sādžā, apmeklēsim ārstniecības 
augu dārzu un vēl citas interesantas 
vietas.

Apskates objekti var mainīties pēc 
dalībnieku vēlmēm un priekšlikumiem.

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante 

Maija Ķīķere. 
Mob. 29131170
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No rīta gaismas līdz rīta gaismai
Lielmanība un draudzība vienkopībā

• 10.00 Runasvīru žurme un laikmetīga sarokošanās jeb izstādes – gada-
tirgus atklāšana; zīmola „Izvēlies Piebalgu” svinīgā prezentēšana 

• no plkst. 09.00 līdz 16.00 Rēgāsies un andelēsies vietējie un tāļu zemju 
amatnieki un fabrikanti – meistari, zeļļi, mācekļi

• plkst. 13.00 Gudreniecības uzņemšana muzejos un saimnieku sētās 
(ekskursija pa Piebalgas novadu, izbraukšana no kultūras nama)

• plkst. 15.00 Ievērības izrādīšana „Piebalgas precei - 2013” un zīmola 
„Izvēlies Piebalgu” piešķiršana, urravas, piņķējumi un skaļi saucieni

• no plkst. 16.00 līdz 18.00 kultūras namā – Latvijas mūzikas skolu ra-
došās nometnes „Plus” audzēkņu koncerts „Gadatirgus”, galvenais diriģents 
Jānis Puriņš

• Apmeklētājiem sava labuma meklēšana tirgū, pusbodēs un zuteņa 
tukšošana

• Kultūras progmārī visu tirgus laiku vispārīga dancošana sentēvu garā 
un pušķotas kuplejas piebaldzēnu vīzē, lielīsies un īpaši izrādīsies pašmāju 
kultūras darboņi un viesi - tradicionālās kultūras deju kopa no Berštetes 
Francijā u.c.

• Bērnīniem rotaļas, spēles un bonbonkas, zīmējumu izrāde „Vilks” (re-
žisors Varis Klausītājs); radošās darbnīcas

• Goda mielastā jēra gaļas smeķēšana (Ķenča īpašā jēra zupa), klapēti 
cūku cepeši, Piebalgas al’s, kapijas jūra ar kūkeniem (mielošanās ar Piebal-
gas saimnieču ceptajām kūkām inprovizētā prominādē pie Gaujas)

Visas dienas garumā:  
• Radošā vide - no aitas līdz zeķei
• Garīguma uzturēšana baznīcā

Un visbeidzot 
• plkst. 20.00 Brīvdabas norā trakoti jautrs izrīkojums un lustīga drasē-

šana līdz rīta gaismai

I daļa  –    kopā ar pašmāju solistiem, Martu Kristiānu Kalniņu un  
      grupu „Autobuss debesīs”
II daļa  –  „Autobuss debesīs” – koncerts 
III daļa – balle plkst. 23.00 - Ieva Kerēvica ar pavadošo orķestri  
      un DJ Edijs

Vislabākā reklāma – no mutes mutē!
Brauc	pats	un	aicini	citus!

Ielūdz	Jaunpiebalgas	valsts	izrīcības	komiteja

Biļešu cenas: skolēniem 7 - 14g. LVL 2,- pieaugušajiem LVL 4,- 
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Jaunpiebalgas novada domes kasē 
darba dienās – 
skolēniem 7 -14g. LVL 1,50, pieaugušajiem LVL 3,- 
Ieradumu apmierināšanai, zināms, par savu naudu, jāmaksā kaut vai cik.

Ar tveicīgām vasaras dienām strauji 
tuvojas augusts - mēnesis, kurš Jaun-
piebalgā pulcē kuplāko apmeklētāju 
skaitu. Par pārbaudītu un atpazīstamu 
vērtību kļuvusi izstāde - gadatirgus 
„Izvēlies Piebalgu”, kas Jaunpiebalgas 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē ieņem 
centrālo vietu gada laikā. Un kā nu ne, 
jo kur tad vislabāk izcelt piebaldzēnu 
slavenās rakstura īpašības un novada 
savdabīgo identitāti, ja ne raibajā tir-
gus kņadā, kur, kā sacīt jāsaka, var 
sevi izrādīt un citus apskatīt...

Lai gan šis pasākums šogad notiek 
jau astoto reizi un pamatnostādnēs tas 
nemainās, tomēr katru gadu meklējam 
kaut ko jaunu un interesantu. Šis gads 
ir īpaši nozīmīgs, jo tiks prezentēts 
preču zīmols „Izvēlies Piebalgu”.

Pasākums piesaista arvien jaunus 
dalībniekus un organizācijas. Šogad 
pirms „Izvēlies Piebalgu” Jaunpiebal-
gā notiek vairākas nometnes: Mazpul-
cēnu nometne un Latvijas mūzikas 
skolu radošā nometne „Plus”, kā arī 
starptautiskie projekti: LEADER pro-
jekts „Senie amati mūsdienās” (Lietu-
va „Švenčioniu Partneryste”, biedrība 
„Jūrkante” un biedrība „Cēsu rajo-
na lauku partnerība”), nodibinājuma 
„Pievienotā vērtība” projekts „Eiro-
pas brīvprātīgie izvēlas Piebalgu!/Eu-
rope`s Volunteers choose Piebalga!”.

Arī šogad „Izvēlies Piebalgu” ap-
meklēs amatnieki un tirgotāji no tu-
vākas un tālākas apkaimes, tādēļ liels 
prieks, ka mūsu veikumu vēros un ar 
mums sadarbosies arī starptautiskā 
mērogā. Viesi sagaidāmi no Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas, Francijas, Spā-
nijas, Itālijas. Nākotnē, protams, šo 
tradīciju vēlamies izvērst vēl plašākā 
mērogā, tāpēc, piebaldzēn, esi aktīvs, 
atvērts - mācies un radi!

Lāsma Skutāne

IzSTāDE –
gadatirgus

jau astoto reizi

Esi gaidīts Čangalienā!
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Šī gada jūlijā un augustā 
nodibinājums „Pievienotā 
vērtība” Jaunpiebalgā sadar-
bībā ar Jaunpiebalgas novada 
domi, Jaunpiebalgas bērnu 

un jauniešu iniciatīvu centru „Tagad” (BJIC „Tagad”), Jaunpie-
balgas Vides radošo darbnīcu un partnerorganizācijām no Spāni-
jas un Itālijas īsteno Eiropas Brīvprātīgā darba projektu „Eiro-
pas Brīvprātīgie izvēlas Piebalgu! / Europe`s Volunteers choose 
Piebalga!” Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 
ietvaros.

Projektā darbojas divi brīvprātīgie no Spānijas un divi no Itāli-
jas. Donatella, Rosalba, Daniels un Sofia ikdienā veic brīvprātīgo 
darbu kopā ar Jaunpiebalgas jauniešiem, gatavojoties ikgadējai 
novada izstādei – gadatirgum „Izvēlies Piebalgu”. Divas dienas 
nedēļā brīvprātīgie kopā ar Jaunpiebalgas BJIC „Tagad” vadītā-
ju un jauniešiem plāno starppaaudžu neformālās izglītības akti-
vitātes ikvienam izstādes – gadatirgus apmeklētājam. Lai labāk 
saprastu, kādās aktivitātēs jaunpiebaldzēni labprāt iesaistītos, 
pirmajā darba nedēļā brīvprātīgie aptaujāja vietējos iedzīvotājus. 
Var secināt, ka liela interese novadā ir par teātra, dejas un ar 
ēdienu saistītām aktivitātēm. Šobrīd norit darbs pie aktivitāšu 
plāna izstrādes un īstenošanas, lai izstādes – gadatirgus „Izvēlies 
Piebalgu” laikā radītu prieku gan citiem, gan sev. 

Ceturtdienās un piektdienās brīvprātīgie darbojas kopā ar Ine-
si Leiti Vides radošās darbnīcas aktivitātēs, kuru ietvaros tiek 
sakoptas jau izveidotās atpūtas vietas Gaujas krastos, kā arī tiek 
veidota „Gaujas Sapņotava” kā īpaša un paliekoša vieta Jaunpie-
balgas novadam. 

10. augustā izstādes – gadatirgus dienas laikā ikviens 
ir mīļi aicināts līdzdarboties EverģēligiBaudāmāDarbošanās	
„Ķer	 to	priek`!”,	kur,	 lustīgi	 iekustinoties	EBD	vīzē,	 varēsi	 likt	
savām	rocīnām	darboties,	ja	nāksi	palīgos	cakināt	teātrlelles	un	
citus	 piņķerējumus;	 varēsi	 likt	 savam	prātīnam	 spīdēt,	 ja	 līdz-
darbosies	 čangaļstāsta	 tapināšanā,	un	visam	pa	virsu	 tradicio-
nāli	netradicionāli	vērties	un	iesaistīties	improvizētā	teātra	spēlē,	
baudot	īstus	našķus	Eiropas	gaumē.” 

Savukārt vakarstundā priecāsimies ar tevi tikties Emocio-
nālāBlūmīzeraDejā	„Gauja	sapņo”,	kur	 tu	varēsi	rast	sev	vietu	
sapņošanai	un	 satikties	ar	Sapni,	 kas	 ir	 pati	 patīkamākā,	pati	
uzticamākā,	pati	interesantākā	sabiedrība,	kas	padara	laika	plū-
dumu	nemanāmu. 

Uz tikšanos  EverģēlīgiBaudāmāDarbošanās
„Ķer to priek`!”  un 

EmocionālāBlūmīzeraDejā „Gauja sapņo!”

Informāciju sagatavoja
projekta „Eiropas Brīvprātīgie izvēlas Piebalgu!” /
Europe`s Volunteers choose Piebalga!” īstenotāji.

Šis	 projekts	 tiek	 finansēts	 ar	Eiropas	Komisijas	 atbalstu.	 Šī	
publikācija	atspoguļo	vienīgi	autora	uzskatus,	un	Komisijai	ne-
var	uzlikt	atbildību	par	tajā	ietvertās	informācijas	jebkuru	iespē-
jamo	izlietojumu.

Eiropas brīvprātīgie
izvēlas Piebalgu!

Latvijas mūzikas skolu audzēkņu radošā 
nometne Plus, kura no 4. līdz 10.augustam 
notiks jau piecpadsmito gadu, par savu māj-
vietu šovasar ir izvēlējusies Jaunpiebalgu.

Kas ir Plus? Nometne, kuru rīko biedrība 
„Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris” un kuras 
darbā var pieteikties jebkurš Latvijas mūzikas 
skolas audzēknis, ja vien ir priekšzināšanas 
pūšamo instrumentu vai sitamo instrumentu 
spēlē. Nometne, kuras moto skan : „Spēlēt ar 
prieku, bet profesionāli!” To nodrošina gal-
venais diriģents Jānis Puriņš un specialitāšu 
skolotāji. 

Iespējams, ka pēc saņemto pieteikumu 
skaita šī būs pati lielākā Plus nometne- dalīb-
nieku skaits tuvojas 90, un pirmoreiz tā būs 
starptautiska, jo piedalīsies arī 7 jaunie mū-
ziķi no Tuvas Republikas Krievijā. Lai tuvieši 
atbrauktu uz Latviju, viņiem vilcienā jāpa-
vada veselas četras dienas! Mūsu dalībnieki, 
protams, mēro daudz mazākus attālumus, un 
tomēr, sākot no Liepājas un Ventspils, beidzot 
ar Krāslavu, Preiļiem un Alūksni, mēs apejam 
apkārt Latvijai, lai satiktos Jaunpiebalgā. 

Mēs patiešām lepojamies ar savu nometni, 
ar katru tās dalībnieku, jo visiem kopā mums 
izdodas radīt svētkus arī vietā, kur ik gadu 
darbojamies un muzicējam.

8.augustā plkst. 18.00 sniegsim pirmo 
koncertu Jaunpiebalagas ev. lut. baznī-
cā. Zinot to, ka baznīcā pavisam nesen ir pa-
beigti restaurācijas darbi un tā ir atklāta, šis 
prieks ieskandināt Dievnamu ir vēl lielāks.

Savukārt 10.augustā, kad notiks izstāde - 
gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”, mēs modinā-
sim Jaunpiebalgu ar orķestra skaņām un dro-
ši vien muzicēsim norises vietās, bet plkst. 
16.00, kad notiks nometnes lielais noslēguma 
koncerts, ikviens tiks gaidīts Jaunpiebalgas 
kultūras namā uz vēl vienu „Gadatirgu”. 
Šādu nosaukumu esam izvēlējušies savam 
koncertam un piedāvāsim savu skatījumu par 
šo tēmu. Tirgus būtība ir sevi parādīt un pie-
dāvāt, citus apskatīt un novērtēt, priecāties 
un justies labi. Ar mūziku, ar dažādiem an-
sambļiem un koporķestri, ar īstiem svešzemju 
viesiem, ar prieku, ka ir ko rādīt un spēlēt, 
ar prieku par atkal satikšanos ar vecākiem un 
skumjām, ka pēc pāris stundām katrs dosies 
uz savām mājām, tiks piepildītas vismaz divas 
muzikālas stundas.

Tiekamies koncertos!
 Bet jau no svētdienas, 4.jūlija – turiet vaļā 

logus, jo Jaunpiebalgas vidusskola kļūs par 
skanīgāko un skaļāko vietu visā apkaimē. Mēs 
gatavosimies savam gadatirgum un tāpat kā 
jūs parakstāmies zem- „Izvēlies Piebalgu!”

Projekta vadītāja Astrīda Ķēniņa 

Nometne Plus
izvēlas Piebalgu!
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Jaunpiebalgas ļaudīm lieliski izdevās nosvinēt Svētā 
Toma baznīcas restaurācijas darbu pabeigšanu un diev-
nama 140. gada jubileju, kā arī cienīgi sagaidīt Valsts 
prezidentu A.Bērziņa kungu. 

Šiem notikumiem par godu piebaldzēni tika aicinā-
ti sagādāt ziedus, lai pie baznīcas varētu izveidot ziedu 
kompozīciju. Tās autores Astrīdas Mājenieces izvēlētā 
tēma bija „Dieva izpausme mūžībā”, kuru, izteiktu aplī, 
ieskautu vienādmalu trīsstūris. 

Darbs pie kompozīcijas izveides sākās jau 11.jūlija pie-
vakarē un, pateicoties novadnieku necerētai atsaucībai, 
tika pabeigts ap pusnakti. Pelašķi, kalmes, pīpenes, kliņ-
ģerītes, ugunspuķes, dekoratīvie augi, liliju un rožu klēp-
ji tika piegādāti no Zosena, Bašiem, Lielkrūzēm, Duku-
ļiem un Viņķiem. Ar savos dārziņos izaudzētajām puķēm 
dalījās kā Jaunpiebalgas centra iedzīvotāji, tā arī Drustu 
un Rankas puses ļaudis. Visiem šiem labajiem cilvēkiem 
liels, liels paldies! Paldies arī čaklajām skolotājām, ku-
rām bija jāpaveic visgrūtākais darbs, lai sakārtotu ziedus 
atbilstoši krāsām un izvēlētajai formai. Savu padomu 
neliedza arī pērnā gada ziedu kompozīcijas autori Valda 
un Alvis Žukovski. Kompozīcijas tapšanā piepalīdzēja arī 
ārzemju jaunieši, kuri pašlaik uzturas Jaunpiebalgā. 

Mēs saprotam, ka katrs savu puķīti atnesa ar lielu mī-
lestību un cerēja to arī ieraudzīt goda vietā, tomēr ziedus, 
lai izveidotu kompozīcijas reljefu,vajadzēja klāt vairākās 
kārtās, tādēļ, lūdzu, piedodiet, ja kāds savu ziediņu vai 
augu ziedu kājienā nevarēja saskatīt. Lai visu šo krāšņu-
mu saglabātu, talkā nāca tuvumā dzīvojošās Kaupiņas 

un Šilinskas kundzes, kuras regulāri atvēsināja ziedus ar 
ūdeni no lejkannām.

Piebalgas viesi un arī Valsts prezidents Andris Bērzi-
ņa kungs bija sajūsmā par šādu piebaldzēnu veikumu un 
nobildējās pie izveidotā ziedu klājiena. Priecājās arī visi 
piebaldzēni, saprotot, ka kopā mēs varam paveikt lie-
liskas lietas. Nākamajā gadā būs atkal cita kompozīcija 
un to veidos atkal citi ziedu mākslas mīļotāji. Un tādu 
Piebalgā netrūkst. Mums izdevās, un turpmāk arī citiem 
tas izdosies. Vēlreiz Piebalgas Latviešu biedrības vārdā 
paldies visiem ziedu gādātājiem, veidotājiem un atbals-
tītājiem!         

J. Mājenieks

Mums izdevās

No 2. līdz 4.jūlijam notika Zosēnu kultūras un sabied-
riskā centra rīkotais pasākums - pārgājiens - nometne.

Jaunieši satiekas otrdienas pusdienlaikā pie Pētera 
pamatskolas un ir nedaudz satraukti, jo daudz nezināmā 
viņiem priekšā. Tur viņus jau sagaida Arnolds B. un vēl 
četri zēni no jaunsargiem. Stiprais karstums šajās die-
nās, protams, nogurdināja jauniešus.

Notiek pasākuma atklāšana, noskaidrota pirmās die-
nas darba kārtība. Pirmais uzdevums – iepazīšanās, ins-
truktāža un karoga gatavošana. Tapa divi karogi: „Des-
mit tīģeri” un „Līči”. Līdz ar to arī varēja sākties cīņas 
starp komandām. Katra no tām dzīvoja savā lielajā armi-
jas teltī, kuru paši iemācījās uzsliet un uzturēt kārtībā.

Savstarpēji komunicējot savā starpā, jaunieši lietoja 

arī vienkāršrunas vārdus. Lai to mazinātu, nācās pildīt 
fiziskus vingrinājumus: zēniem tā bija piepumpēšanās, 
meitenēm - pietupieni. Nākamajā dienā sāpošie muskuļi 
atgādināja, kā pareizi runāt savā dzimtajā valodā.  

Brokastis, pusdienas, vakariņas tapa turpat, uz vietas, 
katlā uz ugunskura, protams, ar pašu līdzdalību. Pēdējā 
dienā daudzi, novērtējot šo dienu piedāvāto ēdienkarti, 
secināja, ka labāk tomēr ir mājās, kur arvien ir pilns le-
dusskapis un jau pagatavota maltīte. Vakara sarunas ar 
tēju pie ugunskura paliks atmiņās kā jauks notikums.

Šīs dienas nenoliedzami atšķīrās no ikdienas. Atklās-
mes par zemessardzi, tās ikdienu, sadzīvi lika aizdomā-
ties katram, izdarot savu nākotnes izvēli. Zinu, ka vienai 
meitenei bija sapnis kļūt par karavīru, bet vai pēc šīs no-
metnes tam būs vēl turpinājums? 

Ieguvēji bijām visi - gan jaunieši, gan es pati, apmeklē-
jot nometni vakaros, kad tika prezentēta katra komanda, 
un rītos, kad pēc neizgulētām naktīm jāveic rīta rosme. 
Sajutu vienotību, līdzjūtību, savstarpēju sapratni. Šajās 
dienās tika izietas daudzas stacijas, kā šaušana, indiāņu 
taka, aklais	 karavīrs, pārceltuve, ugunskuru veidi un 
to kurināšana, aklais	volejbols, dvieļbols, biovaks mežā, 
orientēšanās naktī, telšu celšana un nojaukšana, lāzeri, 
purvs, augu vākšana.

Noslēguma dienā vadītājs visiem dalībniekiem pasnie-
dza grāmatu „Karavīra rokasgrāmata”.

Dzidra Prūse

Jauniešu nometne zosēnos
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Vasara ir laiks, kad aktuālas kļūst 
dažādas nometnes skolēniem. Tā 
jūnijā Jaunpiebalgas vidusskolā uz 
trim dienām sev mājvietu atrada 
Ropažu mākslas skolas audzēk-
ņi un viņu skolotājas. Kāpēc pie 
mums un ko viņi šeit darīja? To uz-

zināju sarunā ar Ropažu mūzikas un 
mākslas skolas direktores vietnieci, 
mākslas nodaļas vadītāju Guntu 
Darbvari.

„Esam atbraukuši 34 bērni un vai-
rākas skolotājas no Ropažiem, tas ir 
pavisam netālu no Rīgas, apmēram 
30 kilometri. Ropažos ir mūzikas un 
mākslas skola, vidusskola, pamat-
skola. Tās mums atrodas divos cie-
matos – Ropažos ir vidusskola, bet 
Zaķumuižā – pamatskola. Savukārt 
mākslas skola mums ir abās vietās. 

Uz šo nometni bērni tad arī ir 
atbraukuši no abām vietām. Intere-
santākais ir tas, ka bērni šeit strādā, 
iepazīst apkārtni un jaunas vietas, 
īpaši mēs apmeklējam dažādus mu-
zejus, uzzinām, kādi cilvēki te senat-

nē dzīvojuši.
Bērni arī savā starpā iepazīstas, 

jo, tā kā viņi nāk no abiem ciema-
tiem, tad cits citu nemaz nepazīst. 
Ir tā, ka, skolā mācoties, bērni ir 
aizņemti, noslogoti, pārņemti dažā-
dām domām, bet, atbraucot uz šādu 

nometni, viņi atbrīvojas, uzplaukst. 
Redzam dažādus talantus un spējas, 
kādas ikdienā nepamanām. Daudzi 
bērni nāk uz mākslas skolas nodar-
bībām tieši šo vasaras braucienu dēļ. 
Nometnes apstākļi ir brīnišķīgi!

Iepazīstamies arī ar vietējiem cil-
vēkiem – gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Arī šeit pie mums nāca un 
jautāja, no kurienes esam, ko darām. 
Bērni labprāt stāsta. Mēs kā skolotā-
jas šādās nometnēs labāk iepazīstam 
bērnu raksturus, jo ikdienā arī bērni 
māk noslēpt savus radziņus, uzves-
ties pareizi. Bieži vien skolēni, kuri 
skolā neizceļas ar īpaši labām sek-
mēm un darbaspējām, atbraucot uz 
nometni, ir brīnišķīgi organizatori.

Izmantojot dabas iespējas, sēžam 

saulītē, darbojamies un zīmējam, 
neviens mūs netraucē. Jāsaka pal-
dies jūsu novadam, ka mūs atbalsta, 
izrāda skaistākās vietas. Apskatījām 
Jaunpiebalgas baznīcu. Iepriekšējā 
gadā divas mūsu skolotājas Eva un 
Līga strādāja kā restauratores baz-
nīcā, atjaunojot skaistos sienu un 
griestu ornamentus. Tādā sakarā 
mēs arī izvēlējāmies jūsu Jaunpie-
balgu kā vietu nometnei. Bērniem 
parādījām, ko var izdarīt mākslas 
skolotājas. Viņi tam pat neticēja.

Devāmies izbraucienā ārpus Jaun-
piebalgas, pabijām aitu saimniecībā, 
par ko bērni bija sajūsmā. Mums ir 
piekomandēts autobuss ar šoferi, ja 
nepieciešams, palūdzam un mūs aiz-
ved, piemēram, nopeldēties uz Inešu 
ezeru.

Lai sagatavotu un saplānotu dar-
bu nometnē, pirms tam pašas pabi-
jām Jaunpiebalgā, visu apskatījām, 
jo bērni, atbraucot uz šādu vietu, 
ir ļoti kustīgi, grib visu redzēt un 
zināt. Programma mums saplāno-
ta plaša, dažādas aktivitātes pare-
dzētas no agra rīta līdz pat vēlam 
vakaram. Jauks un interesants bija 
pasākums pie ugunskura, tajā sadalī-
jām grupas, kuras rādīja uzvedumus 
par meža tēmu. Jau iepriekš viena 
mākslas skolas skolniece tam bija 
sagatavojusi balvas. Spēlējām spēles, 
cepām desiņas, arī laiks mūs lutinā-
ja. Paldies skolas saimniekam, kas 
palīdzēja un atbalstīja! 

Rīkojot šo nometni, gribējām, lai 
dienas ir piepildītas, bērni ieraudzītu 
un uzzinātu kaut ko jaunu. Atceļā uz 
mājām brauksim caur Cēsīm, kur arī 
pagūsim kaut ko skaistu uzzīmēt.”

Pie nometnes dalībniekiem
ciemojās Aija Ķīķere.

Nometnes apstākļi ir brīnišķīgi!

Kā jau tas ierasts, jūlija pēdējā sestdienā Jaunpiebal-
gas kultūras namā atkal pulcēsies augsti viesi, lai pie-
dalītos kārtējā Piebalgas forumā un diskutētu par tēmu 
„Piebalga- latviešu kultūrvēsturiskais novads”. 

Uz pasākumu aicināti ierasties mūsu atmodas laika 
varonis Dainis Īvāns, Saeimas deputāti Jānis Dombra-
va, Ingūna Rībena, Iveta Grigule, Guntars Bilsēns, Jānis 
Tutins, kā arī piebaldzēns Jānis Dūklavs. Izteikt savu 
redzējumu par mūsu novada nākotni piekrituši bijušais 
piebaldzēns Raitis Ābelnieks un smiltenietis Andris 
Pauls - Pāvuls, kā arī atjaunotās Latvijas pirmais lauk-

saimniecības ministrs Dainis Ģēģers, tāpat arī agronoms 
Andrejs Lucāns. Pēc oficiālās daļas būs stundu ilgas brī-
vās debates, kuru laikā piebaldzēniem būs iepējams tik-
ties un pārrunāt visus viņiem interesējošos jautājumus 
ar jebkuru no viesiem, kā arī piedalīties foruma rezolū-
cijas veidošanā. 

Uz tikšanos Jaunpiebalgas kultūras namā 27. 
jūlijā pulksten 11.00!

                                                  PLB priekšsēdētājs
J. Mājenieks

Sagaidot ceturto Piebalgas forumu
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Jūnija beigās gan Jaunpiebalgas 
iedzīvotājiem, gan citiem 
interesentiem bija vienreizēja iespēja 
apskatīt Latvijas Mākslas akadēmijas 
Dizaina nodaļas Vides mākslas 
katedras studentu vasaras prakses 
izstādi kādreizējā Jaunpiebalgas 
pienotavas teritorijā, kura atrodas 
vien pārsimts metru attālumā 
no Gaujas. Teritorijas degradētā 
vide tika mērķtiecīgi veidota 
kā mākslas, dizaina un sociālo 
procesu realizācijas vieta. Studenti 
pieredzējušu pasniedzēju vadībā 
izstrādāja versijas, kā pamesta 
pienotava no neizmantotas vides 
var pārtapt sabiedrībai noderīgā un 
izmantojamā kultūrvidē. 

Projektu un notikumu ciklā iesais-
tās gan vietējie iedzīvotāji, gan Latvi-
jas un citu valstu brīvprātīgie, kuri ir 
dažādu vecumu, interešu un sociālo 
grupu pārstāvji.

Izstādē bija apskatāmi gan pie-
notavas teritorijas attīstības skiču 
projekti, gan arī studentu jaunrade 
vides instalācijās un plenēra darbos. 
Tā, piemēram, gleznojumos un zīmē-

jumos tika atainota Jaunpiebalgas 
vide ( evaņģēliski luteriskā baznīca, 
skola, dažādas ēkas, priekšmeti, da-

bas ainavas), arī radītas projekta nā-
kotnes vīzijas – „Piena SPA”, „Spoku 
viesnīca”, „Elpa telpā”, „Jaunpiebal-
gas Venēcija” un citi.

Studentu vasaras praksē paveik-
tais bija pirmais posms Degradētās 
vides romantikas projektā Jaunpie-
balgas pienotavas teritorijā. Nāka-
mā vides attīstības projekta posma 
rezultāti būs vērojami izstādē, ko 
atklās izstādes – gadatirgus „Izvēlies 
Piebalgu!” laikā Jaunpiebalgā no 9. 
līdz 10.augustam. 

Projekta autore un kuratore, vi-
des māksliniece Inese Leite pastāsta, 
ka nākotnē vispirms ir domāts, ka 
šo pamesto teritoriju varētu iekļaut 
izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebal-
gu!” kā vietu atraktīvai un intere-
santai laika pavadīšanai pasākuma 
norises gaitā. Vēlākajā posmā terito-
rija būtu pieejama ilglaicīgai attīstī-
bai kā mākslas un dizaina atrakciju 
un aktivitāšu parks, kurā pasāku-
ma laikā izvietos vietējo ražotāju un 

amatnieku, profesionālu mākslinie-
ku tirdziņu. Ierīkošanas darbi nori-
tēs sadarbībā ar Jaunpiebalgas nova-
da domi, AS „Rankas piens”, mēbeļu 
ražotni SIA „Wenden furniture” un 
brīvprātīgajiem no dažādām Latvijas 
vietām, kā arī Eiropas valstīm. 

Paldies par sadarbību jāsaka uz-
ņēmējam Aldim Spalviņam, kas savā 
īpašumā atļāva ienākt un izpausties 
jaunajiem māksliniekiem, neizvirzot 
īpašus ierobežojumus un prasības, 
kā arī nodrošinot ēdināšanu. Savu-
kārt Jaunpiebalgas novada pašvaldī-
bai pateicība par naktsmītņu piedā-
vājumu studentiem.

Jāpiebilst, ka šis ir Ineses otrais 
Degradētās vides romantikas pro-
jekts, pirmais bija viņas maģistra 
darbs Jaunpiebalgas novada Viņķu 
kalnā pussabrukušās fermas drupās 
– skatu terase Vidzemes ainavai.

A. Ķīķere

Pamestās pienotavas pārvērtības

Kādā marta rītā mani pārsteidza 
Helēnas Lāpseles mammas zvans ar 
teikumu: „Es gribu sūtīt savu bērnu 
ceļojumā uz Itāliju un arī piedalī-
ties pianistu konkursā ...” Tā sākās 
mūsu divu mēnešu intensīvs darbs 
pie konkursa programmas, pēc kuras 
skaists ceļojums uz Itālijas pilsētiņu 
Corato, tajā jau 15. reizi norisinājās 
Starptautiskais mūzikas konkurss 
„Euterpe”.  

Uz konkursu devāmies kopā ar 
Babītes mūzikas skolas audzēkņiem 
un viņu skolotāju Ilzi Rusovu, bet 
ar itāļu tradīcijām un skaistākajām 
vietām mūs iepazīstināja skolotāja 
Ina Iļjučonoka, kas jau gadu Itālijas 
pilsētu Bari sauc par savām mājām. 
Satikšanās bija ļoti emocionāla, jo 
Inai joprojām ir svarīgi zināt, kas ar 
mums šeit notiek, kā mums visiem 
veicas, tāpēc viņa sūta lielus sveicie-
nus ikvienam piebaldzēnam. 

Konkursā piedalījās pārstāvji no 
dažādām valstīm – Lietuvas, Japā-
nas, Polijas, Krievijas u.c. No Jaun-
piebalgas mūzikas skolas - Helēna 
Lāpsele (Vecpiebalga, 7.kl.) un Sa-
manta Eihentāle ( 6.kl.). Abas ieguva 
3. vietu savā vecuma grupā, saņemot 
attiecīgi 83 un 84 punktus no 100 ie-
spējamajiem. Konkursā bija jāatska-
ņo brīvas izvēles programma, tāpēc 
paspējām sagatavoties pēdējā brīdī, 
paņemot klāt kādu jau repertuārā 
esošu skaņdarbu. 

Brauciena ietvaros mēs piedalījā-
mies divos koncertos - Itālijā Corato 
pilsētas skolā un atpakaļceļā Vīnē 
– prestižā koledžā, kas jau vairākus 
gadus veido apmaiņas programmu ar 
Latvijas skolām. 

Klausoties konkursu, guvu pārlie-
cību, ka mūsu skolā ir daudz spožu 
zvaigznīšu un nebūt nav jāmācās 
prestižās lielpilsētas skolās, lai sāktu 
arī mirdzēt.

 
 Inga Eihentāle

Piebaldzēni 
uzdrīkstas

un, re, kā var!



13Avīze
Piebaldzēniem

Kultūras pasākumi 2013.gada
jūlijā, augustā, septembrī

Jaunpiebalgas novadā
JAUNPIEBALGā

21. 06. – 08.09. Rīgas pilsētas izstāžu zālē – Rīgas mākslas telpā - 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Tautas lietišķās 
mākslas izstāde „Dziesma top citādi”. Piedalās Jaunpiebalgas 
lietišķās un tēlotājas mākslas studija.
08.08. Plkst. 18.00 Jaunpiebalgas baznīcā Latvijas mūzikas skolu 
radošās nometnes “Plus” audzēkņu koncerts.
10.08. Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”.
01.09. Sveiciens Zinību dienā! Pasākums kultūras namā.
01.09. Plkst. 18.00 Svecīšu vakars Jaunpiebalgas kapos.
07.09. Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”.

Izstāžu zālē „Velves” joprojām apskatāma izstāde 
„Piebalgas raksti un zīmes”. Laipni aicināti visi interesenti!

Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada 
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Interesēties pa tālruni:
26176257, 64162182, 26114226

zoSēNU PAGASTā

26.07. plkst. 22.00 Atpūtas vakars – balle. 
Spēlēs grupa „Vēja radītie”.

„Profesionālās mākslas pieejamība laukos”.
Projekta mērķis: Lai paaugstinātu kultūrvides kvalitāti un 
nodrošinātu sabiedrībai iespēju baudīt augstvērtīgus profesionālās 
mākslas produktus un pasākumus.
24.08. Profesionālās mākslas diena Zosēnos pie vecā Vecpiebalgas 
- Pēterburgas ceļa Skrāģu krogā:  
„Sinfonia Concertante” koncerts. diriģents Andris 
Vecumnieks, soliste Evija Martinsone,  klarnetists – Guntis 
Kuzma.
Tikšanās, izstādes, pārrunas ar mums un jums mīļiem un tuviem 
cilvēkiem -   profesionāļiem savā jomā, kas saistīti ar Zosēniem un 
Piebalgu:
Jānis Strupulis, Laimonis Šēnbergs, Jānis Mitrevics, Ieva Iltnere, 
Sandra Strēle, Daina un Andris Lapiņi, Bruno un Žanete Aščuki, 
Guntis Gailītis, Juris Karlsons, fotogrāfs Juris Kalniņš u.c.
Godinot vasaras Māru, rikšotais brauciens Skrāģu krogs – Māras 
ezers, tur jūs sagaidīs Ināra un Inese.
Kino „Zosēni- vakar un šodien’’, un vēl ...

12.08.- 15.08. Godinot vasaras Māru - gleznošanas plenērs „Oļos”  
pie Māras ezera. Aicināti visi, kam šī nedēļa spētu sagādāt prieku 
un gandarījumu, suminot vasaras Māru (kontaktpersona Ināra, 
mob. 64129829)
Pasākuma kulminācijas dienā 15. augustā kopīga sadziedāšanās, 
radošo darbu izstāde, dalīšanās iegūtajās emocijās nedēļas garumā.
Atnāc un uzaicini arī radus, draugus, kaimiņus !

30.08. Videoseanss - saistībā ar Laikmetīgās mākslas centra 
rakstīto un akceptēto projektu, sadarbībā ar Zosēnu kultūras un 
sabiedrisko centru Jaunpiebalgas kultūras namā.
 Eksperimentālo īsfilmu, animācijas un video darbu programma.
08.09. Tēvu dienas pasākums Zosēnos.

Jaunpiebalgas mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde „Gaisma”

Sadarboties ar dažādu žanru radošiem bēr-
niem, jauniešiem, ar mākslas un mūzikas sko-
lām un studijām - Ojāra Vācieša muzejā (Rīga) 
tā ir ilgi kopta tradīcija. Šovasar dzejnieka 
mājas mansarda zālēs ciemojas Jaunpiebal-
gas mākslas skolas audzēkņi ar savu izstādi 
„Gaisma”.

Izstādi ievada skolas vadītājas Sandras 
Strēles īpašā autortehnikā darinātā Saule. Iz-
stādē visapkārt daudz saules siltuma – krāsās 
un formās.

Jaunie autori rāda savu atklāsmes ceļu 
– gan vizualizējot literārus tēlus, gan dzejas 
rindas, gan savu dabas un pasaules redzēju-
mu. Ir dota reta iespēja – ieskatīties radīšanas 
„virtuvē”: ir skatāmi un lasāmi daži audzēk-
ņu diplomdarbi un metodiski materiāli. Īpaši 
interesanta ir izpētes materiālu kopa par to, 
kā radies latviešu ornaments. 

Izstāde skatāma no 18.jūnija līdz 20.sep-
tembrim.

S.Strēle

Jaunpiebalgas
mākslas skolas

audzēkņu darbu izstāde 

„Gaisma”
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XXV Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētki ir izskanējuši. 
Tajos piedalījās ap 40 tūkstošu da-
lībnieku. Nākamo reizi šo iespaidīgo 
tradīciju vērosim vai piedalīsimies 
2018. gadā. 

Košo un tradīcijām bagāto 
Dziesmu un deju svētku nedēļu 
kā allaž noslēdza varenais kon-
certs „Līgo”. Rakstniece, koncer-
ta scenārija autore Nora Ikstena: 
„Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fi-
ziskas attīrīšanās, auglības un pats 
galvenais – gaismas (saules) pavadī-
šanas un sagaidīšanas rituāls. Aplie-
cinājums, ka, sekojot dabas Saulgrie-
žu ritam, šāda atdzimšana ir iespē-
jama ne vien katra konkrēta cilvēka, 
bet veselas tautas dzīvē.” 

Vairāk nekā 15 000 balsu pieskan-
dināja Mežaparka estrādi un kon-
certa skatītāju sirdis. Piedalījās 240 
jauktie, 79 sieviešu, 28 vīru, 42 se-
nioru, 26 diasporas un 4 bērnu kori. 
Noslēguma koncertā piedalījās arī 31 
deju kolektīvs, 39 pūtēju orķestri, 12 
viesu kori. 

Savukārt iepriekšējā dienā deju 
lieluzvedumu „Tēvu laipas” Dauga-
vas stadionā izdejoja 600 visu paau-
džu deju kolektīvi. 14 764 dejotāji 
deju rakstos atklāja latviešu tautas 
vēstures pagriezienus un latviskās 
dzīvesziņas vērtības. 

Rakstu un zīmju koncepcijas au-
tors deju uzvedumā Valdis Celms: 
„Deju lieluzvedumā senās zīmes pa-
rādās jaunā mērogā un veido mūsu 
kopīgo piederības izjūtu šeit un ta-
gad. Caur tām iegūstam ne tikai vie-
notības izjūtu, bet arī enerģiju, saik-
ni ar pagātnes pieredzi un arī spēku 
un iedvesmu raudzīties nākotnē. 
Mums vajag, lai mēs nebūtu vieni. 
Latvietis nekad nebūs viens, kamēr 

viņš ir ar savu tautu, savu zemi, savu 
dievestību un darbā koptu tikumību. 
Par to arī stāsta un rāda deju lieluz-
vedums.” 

Kā dziedātāju, tā arī dejotāju vidū 
bija arī mūsējie – jaunpiebaldzēni: 
jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Lās-
ma Skutāne), vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Piebaldzēni” (vadītāja 
Lāsma Skutāne), jauktais koris (di-
riģentes Māra Vīksna un Zane Alk-
snīte), Lietišķās un tēlotājas mākslas 
studija (vadītāja Sandra Strēle). 

Deju kolektīvi Dziesmu un 
deju svētkos

30.jūnijā notika arī tautas tērpu 
skate, kurā piedalījās mūsu jauktais 
koris un vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs. 

Par tērpu skati, par to, kā veicās 
dejotājiem svētkos, uzzināju sarunā 
ar kultūras nama un deju kolektīvu 
vadītāju Lāsmu Skutāni, kultūras 
nama mākslinieciskās daļas vadītāju, 
arī dejotāju Ilzi Stoleri un dejotāju 
Daci Circeni. 

Tautas tērpu skate notika Ķīpsalā, 
kur tika izspēlēts krāšņs uzvedums 
– izdzīvota cilvēka dzīve, izspēlētas 
gadskārtas. Pēc tā tika paziņoti la-
bākie tērpi sešās nominācijās – deju 
kolektīvu, koru, folkloras kopu, etno-
grāfisko un koklētāju ansambļu, in-
dividuālie tautas tērpi. 

Tautas tērpu skatē koru vidū 
Jaunpiebalgas jauktais koris ie-
guva 3.vietu. Savukārt vidējās pa-
audzes deju kolektīvs saņēma patei-
cību par piedalīšanos.

Runājot par aizvadītajiem svēt-
kiem - mūsu dejotājiem prieks un 
grūtības bija tādas pašas kā pārē-
jiem. Tik pamatīgi, jaudīgi un skais-
ti svētki diemžēl ir saspiesti ļoti īsā 
laikā. Slodze dejotājiem bija milzī-
ga. Domāju, ka šādi svētki katram 
ir arī tāds kā savstarpējo attiecību 
eksāmens, jo psiholoģiskā un fiziskā 
spriedze ir milzīga. Brīžiem likās, ka 
vairs nav iespējams izturēt, bet neko 
jau nevarēja līdzēt, ir atkal jāceļas 
un jāiet, jādara tālāk. Īpaši liela slo-
dze tika vidējās paaudzes dejotājiem, 
viņiem bija 8 uznācieni. Neizpalika 
kritieni un traumas nekvalitatīvā 
laukuma seguma dēļ, tāpat klāt nāca 

uztraukums un milzīga atbildība. 
Vispār jāteic, ka Daugavas stadiona 
materiāli tehniskais nodrošinājums 
ir vecs, savu laiku sen nokalpojis. To 
nu tad arī dejotāji izbaudīja.

Katram dejotājam bija uzlikta liela 
atbildība, strikti pašiem jāzina sava 
vieta uz laukuma, sevišķi svarīgs bija 
uznāciens, īpaši, ja esi pirmais, kurš 
ved visu rindu.

Emocijas joprojām nav zudušas, 
tās sajūtas būt mazai daļiņai no 
tūkstošiem, kas ir uz laukuma, ir 
neaprakstāmas! Tāda vienotības un 
kopības sajūta ir reizi piecos gados 
Daugavas stadionā Dziesmu un deju 
svētkos.

Dienas izvērtās ļoti garas, īpaši 
pirmās trīs. Brokastis paredzētas 
jau 6.30, bet jāpieceļas vismaz stun-
du agrāk. Mēģinājumi beidzās 23.00 
vai pat 24.00, kamēr vēl tikām līdz 
naktsmītnēm, tad apmēram divos 
naktī bijām brīvi. Šie jau nav svētki 
dalībniekiem, bet skatītājiem, dalīb-
niekiem tas ir smags darbs daudzu 
dienu garumā. Arī milzīgais kar-
stums nedēļas vidū darīja savu, tā-
dēļ bija patīkami veldzēties ūdenī, 
ko piedāvāja ugunsdzēsēji no savām 
šļūtenēm.   

Emocijām bagātākais bija tieši tre-
šais deju koncerts, jo pēdējā jutāmies 
vairāk noguruši. Ļoti patika strādāt 
deju virsvadītāja Jāņa Purviņa vadī-
bā. Viss pārdomāts, iepriekš rūpīgi 
sagatavots, viņš nerunā nekā lieka, 
tāpēc to, ko pasaka, visi arī uzreiz sa-
prot un dara. Nosvērta balss, skaidra 
dikcija, bez liekām emocijām, aizrā-
dījumiem. Protams, to visu dejotāji 
ļoti atzinīgi novērtēja. Ne visiem vir-
svadītājiem tā bija. 

Ļoti ceram, ka realizēsies ideja 
par to, ka 2018.gadā visiem jātiekas 
nākamajos svētkos, bet jau modernā, 
plašā, ērtā stadionā gan dalībnie-
kiem, gan skatītāju tūkstošiem!

Gribu pateikt paldies visiem 
tiem, kas mūs dažādos veidos 
atbalstīja! Vispirms jau SIA „Wen-
den furniture” un Madarai Intenber-
gai personīgi, viņai arī par atbalstu 
spriedzes mazināšanā svētku laikā. 
Paldies AS „Rankas piens” un per-
sonīgi Aldim Spalviņam un Rajai 
Jurjānei! Paldies Mikum Spalviņam, 

Mēs esam Latvijas nesēji!
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kurš ļoti īsā laikā sagādāja T krek-
lus koristiem! Paldies novada domes 
priekšsēdētājam Laimim Šāvējam 
par ierašanos pie dalībniekiem un 
līdzatvestajām aveņu ogām, kuras 
laipni dāvāja Genovaite Daukste, 
tas mums likās īpaši mīļš un jauks 
pārsteigums! Paldies Lolitai Zari-
ņai, Sabīnei un Kristīnei Seržānēm, 
Ilonai Pelšai, Laurai Lēģerei, Initai 
Koļesņikovai par skaistajiem puķu 
pušķiem svētku gājienam! Paldies 
Reinim Druvietim par retro kabrio-
letu, kurā gājiena laikā brauca mūsu 
Ķencis un kora vadītāja Māra Vīks-
na! Norbertam Petrovskim paldies 
par atbildību, uzņemoties laukuma 
asistenta lomu! Paldies šoferīšu ko-
mandai – Sandim Volmanim, Ilva-
ram Ābelniekam, Ivaram Spirģim! 
Paldies Lāsmai Mekšai par izmazgā-
tajām blūzēm un zeķēm! Paldies vi-
sām kolektīvu un studijas vadītājām, 
bez viņu ieguldītā darba nav iedomā-
jami šādi svētki – Mārai Vīksnai, Za-
nei Alksnītei, Dairai Alksnītei, Ilzei 
Stolerei, Lāsmai Skutānei, Sandrai 
Strēlei! Īpašs prieks par jauno kora 
diriģenti Zani Alksnīti, kura ir iegul-
dījusi lielu darbu, strādājot ar kori. 

Visbeidzot milzīgs paldies visiem 
dalībniekiem par izturību, ieguldī-
to darbu un laiku Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas uzturēšanā un sa-
glabāšanā! 

Jauniešu deju kolektīva da-
lībnieki, kas piedalījās svēt-
kos Rīgā: L.Krasovska, B.Beķere, 
K.Stauvere, J.Pūpola, K.Razminovi-
ča, A.Smilga, Z.Dzerkale – Ruskule, 
S.Hofmane, K.Spalviņš, J.Spalviņš, 
O.Duļbinskis, M.Krišjānis, A.Krišjā-
nis, P.Dikmanis, A.Kalniņš, J.Guņko, 
O.Rozenblats, T.Rozenblate, D.Alk-
snīte. 

Vidējās paaudzes deju kolek-
tīva „Piebaldzēni” dalībnieki: D.
Circene, I.Stolere, D.Bišere – Valde-
miere, M.Šube, G.Leimane, B.Kalni-
ņa, S.Mekša, P.Jansone, N.Ezerietis, 
M.Rāvietis, K.Spolītis, O.Rudzītis, 
M.Mačukāns, N.Petrovskis, U.Nedē-
ļa, V.Eglītis, K.Stauvers, L.Skutāne.

Jauktais koris Dziesmu svēt-
kos

Kā veicās mūsu jauktajam korim? 
Par to pastāsta diriģentes Māra 
Vīksna un zane Alksnīte:

„Arī Jaunpiebalgas korim četru 
dienu dziedāšanas maratons noslē-

dzies. Tikai tagad, to visu atceroties, 
saprotam, ka tā jau bija tā mistērija 
- būt Mežaparka lielajā estrādē, dzie-
dāt un sajusties vienotiem milzīgajā 
kopkorī. Liels paldies mūsu kora ko-
lektīvam par izturību un atsaucību!”

Jauktā kora dalībnieki svēt-
kos Rīgā: M.Kārkliņa, A.Spalvi-
ņa, K.Rubene, I.Rubene, S.Zemiša, 
I.Lapiņa, M.Žēpere, L.Knāķe, I.Za-
riņa, I.Koļesņikova, I.Leite, I.Vīķele, 
R.Kazerovska, I.Dūmiņa, L.Grobiņa, 
J.Pavalkovičs, J.Kārkliņš, M.Spal-
viņš, E.Vīķelis, N.Pušķis, M.Vīksna, 
Z.Alksnīte.

Jaunpiebalgas Lietišķās un 
tēlotājas mākslas studijas dalība 
Dziesmu svētku izstādē

Tēvu tēvi laipas meta
Mēs, bērniņi, laipotāji...
21.jūnijā Rīgas Mākslas telpā tika 

atklāta Dziesmu un deju svētku tau-
tas lietišķās mākslas izstāde „Dzies-
ma top citādi”. Tajā tika atlasīti 
Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotā-
jas mākslas studijas triju dalībnieku 
darbi. Izstāde ir apskatāma līdz pat 
8.septembrim. 

Sandra Strēle, studijas vadītāja:
„Lietišķā māksla kā neatņema-

ma tautas kultūras sastāvdaļa tiek 
auklēta, apzināta un audzēta. Valsts 
nacionālais kultūras centrs veic lielu 
darbu audzinot, izglītojot, uzdodot 
toni Latvijā dzīvojošajiem, radoši 
strādājošajiem laipas gājējiem. Ne-
skatoties uz to, ka mūsu studija tika 
nodibināta tikai Dziesmu svētku 
gadā, ar saviem darbiem spējām iziet 
atlases posmu, konkurējot ar piere-
dzējušiem meistariem, un saņemt 
atļauju piedalīties izstādē, kurā kopā 
redzami visas Latvijas labāko studiju 
dalībnieku darbi. 

Paldies visiem Jaunpiebalgas cil-
vēkiem, kuri ar savu līdzdalību un 
darbiem  palīdzējuši veidot izstādes 
Velvju zālē! Paldies tiem, kuri at-
balstīja studijas nodibināšanu! Pal-
dies tiem, kuri iestājušies studijā un 
vēlas radoši strādāt! Jūs visi esat tie, 
kas noliek to laipu un iet. Jūs esat 
tie, kas savā zemē kopj un tālāk nes 
savu senču tradīciju tautas mākslas 
jomā. Pa laipu, kas likta Jaunpiebal-
gā, uz  Rīgu ar saviem darbiem devās 
-

Talita Rozenblate – keramika 
trauku grupā „Baltā”,

Marika Šube – keramika trau-
ku grupā „zeme”,

Edgars Žīgurs – metāls - ar-
heoloģisko rotu atdarinājumi.

Mīļie Jaunpiebalgas svētku dalīb-
nieki, laipu licēji un gājēji!

Vēja Māte lielās estrādes koku 
galotnēs vēl šūpo Tavas izdziedātās 
dziesmas. Zemes Māte vēl auklē Ta-
vus izdejotos soļus Daugavas stadio-
nā. Uguns māte iedegusi siltu gaismu 
katra dalībnieka sirdī un ir atnākusi 
jums līdzi uz mājām. Lai mīlestību, 
kas sajusta lielajā tautas kopībā, 
nestu sevī nākamos 5 gadus. Sargā, 
glabā un padod to tālāk kādam. Te-
vis paša izauklētu, kā gaismas mir-
dzumiņu, nākamajos svētkos varēsi 
to likt  lielajā kopībā. Tu jau redzi, 
cik Latvijā daudz tādu kā Tu. Ar 
savu netveramo spēku šī gaisma palī-
dzēs dziedāt, dejot un darīt. Nākt uz 
mēģinājumiem un strādāt. Arī tad, 
kad nav garastāvokļa, naudas, laika 
un vēlēšanās. Vienreiz Tevī iedeg-
ta, tā iekšēji aicinās un palīdzēs būt 
vienam no daudziem tūkstošiem to 
Latvijas cilvēku, kas stiprina tautas 
dvēseli un kopj tās garu.

Radošo cilvēku Jaunpiebalgā ne-
kad nevar būt par daudz. Jo būsiet 
vairāk, jo gaišāku darīsiet savu no-
vadu.

Ikdienas dzīvi izdziedāt dziesmā, 
izdejot rakstā, izrakstīt cimdā, iekalt 
sudrabā - tas nozīmē materiālajai 
realitātei piedot garīgu spēku. Tā ir 
patiesas kultūras jēga un misija.

Paldies jums visiem!”
Par ļoti veiksmīgu jāuzskata jaun-

piebaldzēnu piedalīšanās Lietišķās 
mākslas priekšmetu vai izstrādāju-
mu un amatu prasmju demonstrē-
jumu gadatirgū Dziesmu svētku 
nedēļā (5.,6.jūlijā) Vērmanes dārzā 
Rīgā. Tajā ar saviem darbiem pie-
dalījās: Velga Rubene un Evija Mā-
jeniece – filcēti izstrādājumi, Laima 
un Gunārs Ciekuržņi – aitas vilnas 
izstrādājumi (čības, vestes), Tali-
ta Rozenblate – keramika, Marika 
Šube – māla trauki, vaskoti ar bišu 
vasku, Zanda Liedskalniņa – ziepes 
ar dabīgām zālītēm, Rasa Ontužāne 
– gleznas, Jānis Rozenblats – arheo-
loģisko rotu atdarinājumi, Zigmunds 
Kaspržaks – pītie krēsli no klūgām, 
Ilze Šēnfiša – austās segas, Velta Pē-
tersone – meldru pinumi.  
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Par to, kā veicās tirgošanās, stāsta 
Velga Rubene: „Interese no pircē-
ju un apmeklētāju puses bija liela, 
daudzkārt cilvēki prasīja, no kurie-
nes esam. Teicām, ka no Piebalgas, 
tad sekoja atbilde, ka tā būs Vecpie-
balga. Tad nu skaidrojām, ka esam 
no Jaunpiebalgas. Lepojāmies un 
minējām mūsu Ķenci, viņu atceras 
tie, kas reiz pabijuši mūsu pusē. Pie-
trūka vien Piebalgas cepuru, kas vēl 
vairāk piesaistītu uzmanību.

Veicās labi, bija interese par visām 
piedāvātajām precēm – par filcēju-
miem, aitas vilnas izstrādājumiem 
(arī aitādas vestes), dabīgo zālīšu 

ziepēm, īpašu uzmanību piesaistīja 
tā saucamais Ķenča ķocis, par kuru 
pircēji izteica dažādus minējumus, 
ko ar to iesākt. Der atgādināt, ka šis 
ķocis ir ērts un parocīgs tējas, kafi-
jas, piena un putna piena strēbšanai, 
kā arī kādas biezākas konsistences 
ēdiena baudīšanai, tā vismaz pats 
Ķencis iesaka. 

Tāpat piesaistīja uzmanību māla 
izstrādājumi, īpaši vaskotie ar bišu 
vasku, par tiem radās jautājums – vai 
jaukā smarža saglabāsies. Glezniņas 
interesēja, īpaši otrajā dienā, māks-
liniecei pat bija žēl no tām šķirties. 
Tika pirkti arī austie grīdas celiņi, 
meldru pinumi. 

Aktīvi pircēji bija tieši iebrau-
cēji vai krievu valodā runājošie, 
daudzreiz izvēloties sev iepatikušās 
preces, pat nejautājot to cenu.

Domāju, ka tirgošanās noritēja 
patiešām veiksmīgi. Ir tomēr svarīgi, 
lai jebkurš darinājums būtu ar savu 
odziņu, ar ko arī piesaistīt pircēju 

uzmanību. Pierastāka lieta izrādījās 
rakstainie adītie cimdi un zeķes, par 
tiem arī bija salīdzinoši mazāka in-
terese. 

Secinājums ir viens – mums jāiet	
tautās, jāreklamē sevi un savu nova-
du, jo esam taču lieliski sava amata 
meistari. Arī mēs reklamējām savu 
izstādi – gadatirgu „Izvēlies Piebal-
gu!”, jo ir taču svarīgi piesaistīt jau-
nus tirgotājus un pircējus mūsu no-
vada pasākumam!”

Aija Ķīķere

Satikāmies Piebalgā dziesmā un 
dejā jau vienpadsmito reizi. 

Paldies dalībniekiem un program-
mas vadītājiem Lainei Lapiņai un 
Mārcim Feldbergam! 

Paldies skatītājiem, klausītājiem! 
Paldies sponsoriem, atbalstītājiem 
un daudzajiem palīgiem! Paldies 

novada domes vadībai un darbinie-
kiem! Paldies zemnieku saimniecībai 
„Uzvaras Kalns” un kafejnīcai „Kāp-
nes” (Inesei un Ivaram Blūmiem), 
Ilzei un Aivaram Ontužāniem, Mai-
gonim Ostrovskim, SIA „Piebalgas 
alus” (Inārai Dūklavai), AS „Rankas 
piens” (Aldim Spalviņam), biškopim 
Aivaram Radziņam no Vecpiebalgas, 
zemnieku saimniecībām „Ķelmē-
ni” (Jurim Paulovičam), „Kliģēni” 
un „Dārznieks” (Reinim Reķim), 
„Jaunķūģi” (Veltai un Jānim Cie-
kuržņiem), „Lieldzirkstiņi” (Inetai 
un Valdim Baložiem), „Lauku sēta” 
(Dairim Kabrakam), „Lēdurgas 
miesnieks”, Rēzeknes gaļas kom-
binātam, firmām „Ramatas”, „NP 
Foods”, „Dona”, „Beātus”, „AVON” 
(Marinai Grīnbergai), „Chill UP” 
(Uvim Avenam), Vēsmai Johansonei, 
Dacei Mačukānei, Daigai Melecei, Jo-
lantai, Jānim, Gundai un Artai Glā-
zeriem, Jānim Žagariņam un Kaspa-
ram Zirnim, Intaram Rudmiezim 
un Staņislavam Blaževičam, Ivaram 
Lācgalvim, Kasparam Loginovam, 
Kristapam Bedeicim, Valdim Ķēni-
ņam, Unai Gailei un Alīnai Šķesterei 
- Kašai. 

        Organizatoru vārdā
Egils Johansons

Mūzikas festivāls izskanējis Velotūre

„Pāri Piebalgas
pakalniem”

notiks

2013.gada 7.septembrī.

Sīkāka informācija
Jaunpiebalgas novada mājas lapā

www.jaunpiebalga.lv
vai uzziņas pa tālruni

29428293 ( Egils Johansons )
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Jaunpiebaldzēni XXV Vispārējos latviešu
Dziesmu un  XV Deju svētkos Rīgā

Foto Vēsma Johansone
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Apsveicam augusta un septembra 
jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

K.Skalbes pasaku konkursā
piedalījās un ieguva 2.vietu Amanda zariņa (8.a klase).

2012./2013.mācību gadu ar labām un
teicamām sekmēm pabeidza Amanda zariņa (8.a klase).

Atvainojos par neprecizitāti jūnija skolas ziņās!

Arnis Ratiņš

Ar labu vārdu sauli vadi,
Ar mīļu smaidu rītam pretī ej.
Un visi tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.

Augusta īpašie jubilāri
60 Valentīna Dandena 21.08.1953. Bērzu iela 3, Zosēnu pagasts

Laimis Kārkliņš 07.08.1953. „Vecķeiķi”
Dzintars Stepiņš 10.08.1953. Gaujas iela 29A-12
Sarmīte Tavare 22.08.1953. „Jaungarauši”

65 Ilga Pabērze 21.08.1948. „Silmaļi”
70 Teodors Aņins 26.08.1943. Loka iela 8

Māra Eglīte 29.08.1943. „Kalna Žagari”
80 Anna Āre 12.08.1933. Gaujas iela 11-7

Boriss Kartiševs 18.08.1933. Gaujas iela 35-4
Jānis Laganovskis 03.08.1933. „Lejas Ķīši”, Zosēnu pagasts

85 Aina Cimdiņa 20.08.1928. „Brieži”
Anna Ļele 06.08.1928. Gaujas iela 27-11
Velga Sietiņa 07.08.1928. „Lejas Roci”

90 Velta Dulberga 21.08.1923. „Grantes”, Zosēnu pagasts

Ausma Elksne 23.08.1923. „Sila Mauragi”, Zosēnu pagasts

94 Vera Greitaite 17.08.1919. Pļavas iela 2

Septembra īpašie jubilāri
60 Juris Dāvids 18.09.1953. Loka iela 4
65 Jānis Dubults 20.09.1948. Gaujas iela 29A-4

Andris Zemišs 03.09.1948. Meža iela 5
70 Jānis Klapars 20.09.1943. „Lejas Spundēni”

Aivars Lazdiņš 21.09.1943. „Lejas Viņķi”
Marija Lācgalve 29.29.1943. „Kalēji”
Melānija Sietiņa 24.09.1943. „Tīruma Magonas”, Zosēnu pagasts
Valija Upena 25.09.1943. „Vidus Zeikari”, Zosēnu pagasts

75 Jānis Laimons 
Kamenis

21.09.1938. „Saulstari”

Igors Lasmanis 23.09.1938. „Imantas”
Juris Rubenis 08.09.1938. Emīla Dārziņa iela 32
Aina Vozņesenska 02.09.1938. „Lejas Ķenci”, Zosēnu pagasts

80 Velta Laimdota 
Lapiņa

09.09.1933. „Lejas Dzirkstiņi”

Mirdza Majore 21.09.1933. „Lejas Baši”
85 Indulis Voldemārs 

Bondars
22.09.1928. Gaujas iela 24

Daina Margarieta 
Krieva

28.09.1928. „Dzelmes”-11, Zosēnu pagasts

94 Tekla Krasovska 15.09.1919. Stacijas iela 2-3
95 Leontīne Lāce 29.09.1918. „Lejas Ķenci”, Zosēnu pagasts
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Pēc Jaunpiebalgas dzimtsarakstu nodaļas reģistra datiem mūžības 
ceļu gājuši:

Elza Rusmane 91 gada vecumā,
Imants Cīrulis 80 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
 izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Skaistākos ziedus tev noplūktu dārzā,
Mīļākos vārdus tev sacītu vēl,
Ja tu šai vakarā, klusā un vēlā,
Atnāktu vēl ar mums parunāt.

Kapu sakopšana 
turpinās 

Pateicoties piebaldzēnu ini-
ciatīvai, ir atsākti Jaunpiebalgas 
veco kapu sakopšanas darbi. No-
vada domes Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas 27. jūnija 
sēdē tika skatīts jautājums „Par 
kapsētas mūri un kapu vēstures 
materiālu apkopošanu” un pie-
ņemts lēmums atbalstīt sabiedris-
kās aktivitātes šai darbā. 

Jūnija trešajā sestdienā grupa 
mūsu novadnieku pulcējās, lai 
atbrīvotu kapu mūri no krūmiem 
un uzauguma. Vēsmas Johanso-
nes vadībā ir sākta apbēdījumu 
apzināšana un uzskaite.  Pateico-
ties Rutas Loginas un Idas Bērzi-
ņas aktivitātēm, tika atrasta un 
sakopta Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valiera Pētera Tabiņa atdusas vie-
ta. Diemžēl daudzas kapu kopiņas 
vairs nav atpazīstamas.  

Ir veikta kapu digitālā uzmērī-
šana, un tagad ir iespējams turpi-
nāt darbu pie kapu kartes izvei-
došanas un kapu vēstures apzi-
nāšanas. Šeit palīdzību var sniegt 
katrs piebaldzēns, iepazīstinot ar 
savas dzimtas kapu vēsturi. Šī 
darba rezultāts varētu būt grā-
mata par Jaunpiebalgas vecajiem 
kapiem. 

Paldies mūsu atbalstītājiem - 
SIA „Nodus”, kurš šiem darbiem 
ziedoja cementu, un Pēterim Ziv-
tiņam par sagādāto granti. 

Uz tikšanos aicina

Piebalgas Latviešu biedrība
un  J. Mājenieks

JAUNPIEBALGAS
VIDUSSKoLA

uzņem audzēkņus pirmsskolas iz-
glītības programmās Jaunpiebalgā 
un Zosēnos un skolēnus pamatizglī-
tības programmās dienas skolā un 
vispārējās vidējās izglītības prog-
rammās gan dienas skolā, gan ne-
klātienē (VAKARSKOLĀ) mācībām 
2013./2014.m.g.

Uzziņas: 29452860 – U. Logina;
26318163 – L.Upmale.

Vetārste
Anna Mackeviča
Jaunpiebalgā jūs gaidīs
3.,4. un  24.,25. augustā,

7.,8. un 21.,22. septembrī.

Tālrunis 29409709

jauno mācību gadu sagaidīsim
31. augustā

plkst. 17.00 –  skolas pagalmā.
Gaidīsim esošos un topošos

audzēkņus!

Ja nokavējāt iestājeksāmenus 
pavasarī, bet vēlaties mācīties 

mūzikas skolā, jūs varat pieteik-
ties līdz

6. septembrim (ieskaitot)!

Pie mums var apgūt:

• klavierspēli
• ērģeļspēli
• vijoļspēli
• ģitāras spēli
• pūšamo instrumentu spēli:
• flautu, klarneti, fagotu, trom-

peti, saksofonu, eifoniju, tubu

Ar informāciju par MMS var ie-
pazīties arī  novada mājas lapā –

www.jaunpiebalga.lv

Aija Petrovska

JAUNPIEBALGAS

MūzIKAS
SKoLā
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Jaunpiebalgas kapsētas mūris

Šodien
Kapsēta, kapi, kapukalniņš, smilšu kalniņš, velē-

nu kalniņš, mūža atdusas vieta, mirušo dārzs – tā 
latvieši sauc vietu, kur atdusas viņu tuvinieki. Vecie 
ļaudis sauc arī par Pūķasilu. Kapsēta piebaldzēniem 
vienmēr bijusi kā svētnīca ne tikai kapu svētkos un 
svecīšu vakarā, bet arī ikdienā. 

Vakar
Jaunpiebalgas kapsētā atdusas vairāk nekā 70 

kultūras, zinātnes un citu nozaru darbinieki, no ku-
riem daudzu vārdi pazīstami visā Latvijā. Kapsētā 
kopā saplūst vēsture, ainavu arhitektūra un vide. 

Jaunpiebalgas kapsētas laukakmeņu mūra žogs 
1x0,7 m - kopgarumā 1192 m. Platība - 10,5 ha. Ap-
brīnojami, ka mūsu senči ar bomjiem un lāpstām 
(toreiz tas bija dārgs darbarīks) izlauzuši no zemes 
ap 2 000 kubikmetru laukakmeņu, tos pārveduši no 
tuvākas vai tālākas apkārtnes ar ragavām vai koka-
su ratiem, pārcilājuši, mūrējot žogu. 

 Tu vari palīdzēt! 
Cienot un pieminot aizgājējus, aicinām ikvienu 

palīdzēt atjaunot laika gaitā izdrupušo laukakmeņu 
mūra žogu Jaunpiebalgas vecajā kapsētā. Darbs tiek 
veikts vairākās kārtās. Ar pašvaldības gādību un pie-
saistot ES līdzekļus jau atjaunots mūris 440 m garu-
mā, bet vēl lielāks darba apjoms (752 metri) veicams 
priekšdienās. 

Sniedzot finansiālu atbalstu,
lūdzu, izmantojiet šādus datus:
Jaunpiebalgas novada dome
Reģ. nr. 90000031033
Ziedojumu konts A/S Swedbank
LV15HABA0551031891892

Jaunpiebalgas novada dome
Piebalgas Latviešu biedrība

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 redakci-

jas viedokli. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce obligāta.
Iespiests SIA „Latgales druka”.


