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2014. gada jūnijā dzimuši:

 Unda Pilskalliete
3.jūnijā,

Evita Miļūne
11.jūnijā,

Egija Miļūne
11.jūnijā.

Sveicam laimīgos vecākus un vecvecākus!

Sakļaujas priedes un vējā šalc,
Esiet laimīgi abi!

Jūrā atsaucas vilnis balts,
Diviem kopā būt labi!

2014. gada 4.jūlijā laulības noslēdza
 Sarmīte Ozoliņa un

Jānis Bondars.
Apsveicam!

Šajā numurā:
•	 Jaunākais	novada	domē
•	 Izstādes	–	gadatirgus	„Izvēlies	Piebalgu!”programma
•	 Padarītie	darbi	kapsētas	mūra	atjaunošanā
•	 „Piebalgas	alus”	svin	25	gadu	jubileju

•	 Aizvadīts	ģimeņu	sporta	festivāls
•	 Kultūras	afiša
•	 Dažādas	ziņas

Augusts – rudzu mēnesis
 
02.08. Izstāde	–	gadatirgus	„Izvēlies	Piebalgu!”.
08.-10.08. Piektais	 Vislatvijas	 dziesminieku	 saiets 
ekosaimniecībā	„Lielkrūzes”.
17.08. Oļu	kalnā	pie	Māras	Svētezera	
„Dziedināšanās	caur	tautasdziesmu”.
23.08. Profesionālās	 mākslas	 diena	
pie	Skrāģu	kroga.
30.08. Pirmoreiz	 Jaunpiebalgā	 -	
rokfestivāls	„Rockfest	Jaunpiebalga”.

Septembris – viršu mēnesis

01.09. Zinību	diena.
07.09. Svecīšu	vakars	Jaunpiebalgas	kapos.
13.09. Velotūre	„Pāri	Piebalgas	pakalniem”.

2. augustā 

ATNĀC!
Ielūdz Jaunpiebalgas valsts izrīcības 

komiteja

Pats sevi, kā bildi iecēl’s lielmanībā, paej, kā 
sacīt, gabalīnu nostāk, lai redzi – kā izskaties.

/Ķencis/

Vairāk	par	to	lasiet	6.	lappusē!
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- Pârdomas Novada domç
Cik	netverami	daudz	un	dažādas	at-

pūtas	un	izklaides	 iespējas	tiek	piedā-
vātas	vasaras	mēnešos!	Šķiet,	ar	katru	
gadu	to	kļūst	arvien	vairāk	–	jau	ieras-
tie	pilsētu	un	novadu	 svētki,	mūzikas	
festivāli	 un	 koncerti,	 brīvdabas	 izrā-
des,	 sporta	 pasākumi.	 Šogad	 arī	 Rīga	
kā	kultūras	galvaspilsēta	piedāvā	plašu	
koncertu	un	pasākumu	programmu.	
Arī	 atpūta	 pie	 ūdens,	 sauļošanās,	

došanās	 uz	mežu	 ogot	 un	 sēņot	 dāvā	
prieku,	 atpūtu	 no	 darba,	 atbrīvo	 no	
ikdienas	 steigas,	 tas	 lai	 paliek	 gada	
tumšajam	 un	 aukstajam	 laikam.	 Pro-
tams,	atpūšoties	jāpaspēj	pastrādāt	arī	
dārzā.	 Zinu,	 lauksaimniekiem	 vasara	
ir	karstākais	darba	laiks,	taču	arī	sevis	
palutināšanai	 ir	 jāatrod	 laiks,	 vai	 tad	
tikai	pilsētnieki	to	pelnījuši?
Savukārt	 bērniem	 ir	 svarīgi,	 lai	 in-

teresanti,	 radoši	 pavadītu	 trīs	 brīvos	
mēnešus.	Daudzi	strādā,	daudzi	brauc	
ekskursijās,	 bet	 citi	 izmanto	 vasaras	
nometņu	 piedāvātās	 iespējas.	 Kādā	
ziņu	raidījumā	stāstīja	par	vasaras	no-
metni	 Kurzemes	 pusē,	 kura	 piedāvā	
skolēniem	iepazīt	un	tuvāk	izpētīt	put-
nu	dzīvi.	Liekas,	ko	 tad	mēs	nezinām	
par	putniem.	 Izrādās	–	 tā	nemaz	nav.	
Nometnes	 vadītājs	 minēja	 gadījumus,	
kad	 pat	 1.kursa	 bioloģijas	 studenti	
neatpazīst	ne	putnus,	ne	 to	dziesmas.	
Piemēram,	zina,	ka	 ir	 tāda	 lakstīgala,	
bet	to,	kā	tā	dzied,	gan	nav	dzirdējuši.	
Varbūt	 tādi	 ir	 tikai	 pilsētas	 jaunieši?	
Grūti	teikt.
Diemžēl	prieku	bieži	vien	aizēno	arī	

bēdas.	 Pēdējās	 dienās	 dzirdam	drūmo	
statistiku	par	bojā	gājušajiem	uz	ūdens	
–	 pašlaik	 tādu	 jau	 ir	 70!	 Pārgalvība,	
doma	„ar	mani	jau	tas	nenotiks”,	alko-
hols,	savu	spēku	nenovērtēšana...	Tra-
ģiskākais,	ka	viņu	vidū	ir	arī	bērni.	Tā-
pat	mediķi	brīdina	par	to,	ka	nedrīkst	
ilgstoši	 uzturēties	 saulē,	 atsevišķās	
dienās	 saules	 ultravioletais	 starojums	
ir	ļoti	augsts.	
Šajā	 avīzītē	 atkal	 runājam	 par	 da-

žādām	aktuālām	 lietām	mūsu	novada	
dzīvē.	 Šovasar	 nozīmīgu	 jubileju	 svin	
mūsu	alus	darītava,	par	to,	kā	viņiem	
klājies	25	gadu	garumā,	lasiet	intervijā	
ar	 uzņēmuma	 vadību.	 Savukārt	 2.au-
gustā	sagaidīsim	kārtējo,	nu	jau	devīto	
pēc	kārtas	izstādi	–	gadatirgu.	Daudzi	
jau	 izlasījuši	 šī	 gada	 programmu,	 un	
kāds	 paguvis	 izteikt	 savu	 vērtējumu	
–	atkal	tas	pats,	kas	katru	gadu,	nekā	
jauna.	 Šajā	 sakarā	 jāteic-	 piedāvājiet	
nākamgad	 savas	 jaunās	 un	 radošās	
idejas!	
Lai	izdevusies,	piepildīta	ikkatra	va-

saras	diena!	Tiksimies	jau	rudens	pusē!

Aija Ķīķere

2014.gada 9.jūnija novada domes sēdē
Nolēma:
Apstiprināt	Jaunpiebalgas	novada	domes	2014.gada	9.jūnija	Saisto-

šos	noteikumus	Nr.7	„Par	grozījumiem	2014.gada	13.janvāra	Saistoša-
jos	noteikumos	Nr.1	„Par	Jaunpiebalgas	novada	domes	pamatbudžetu	
un	speciālo	budžetu	2014.	gadam”.
Vērsties	 Gulbenes	 rajona	 tiesas	 Zemesgrāmatu	 nodaļā	 ar	 prasības	

pieteikumu	par	komunālo	maksājumu	parāda	piedziņu	pret	A.	R.,	per-
sonas	kods:	dzēsts,	dzīvokļa	īpašums	dzēsts,	parāda	summa	(par	periodu	
no	01.04.2013.līdz	31.10.2013.):	174,64	EUR	(viens	simts	septiņdesmit	
četri	euro,	64	centi).
Vērsties	 Gulbenes	 rajona	 tiesas	 Zemesgrāmatu	 nodaļā	 ar	 prasības	

pieteikumu	par	komunālo	maksājumu	parāda	piedziņu	pret	A.	R.,	per-
sonas	kods:	dzēsts,	dzīvokļa	īpašums	dzēsts,	parāda	summa	(par	periodu	
no	01.04.2013.	līdz	30.04.2014.):	713,01	EUR	(septiņi	simti	trīspadsmit	
euro,	01	cents).
Vērsties	Cēsu	rajona	tiesas	Zemesgrāmatu	nodaļā	ar	prasības	pietei-

kumu	par	komunālo	maksājumu	parāda	piedziņu	pret	 I.	Š.,	 personas	
kods:	 dzēsts,	 dzīvokļa	 īpašums	 dzēsts,	 parāda	 summa:	 733,	 36	 EUR	
(septiņi	simti	trīsdesmit	trīs	euro,	36	centi).
Vērsties	Cēsu	rajona	tiesas	Zemesgrāmatu	nodaļā	ar	prasības	pietei-

kumu	par	komunālo	maksājumu	parāda	piedziņu	pret	V.	M.,	personas	
kods:	dzēsts,	dzīvokļa	īpašums	dzēsts,	parāda	summa:	785,13	EUR	(sep-
tiņi	simti	astoņdesmit	pieci	euro,	13	centi).
Atļaut	 izstrādāt	 zemes	 ierīcības	 projektu	 nekustamā	 īpašuma	 „Tī-

rumkalni”,	kadastra	Nr.4256	006	0008,	Jaunpiebalgas	pagasts,	 zemes	
vienībai	 ar	 kadastra	 apzīmējumu	 4256	 012	 0002,	 sadalīšanai,	 atdalot	
zemes	gabalus	12.5	ha	platībā	un	3.3	ha	platībā.
Atļaut	G.	B.,	personas	kods	dzēsts,	dzīvojošai	dzēsts,	sadalīt	nekus-

tamo	 īpašumu	 „Pura	Rudgalvji”,	 kadastra	Nr.4256	 005	 0035,	 atdalot	
atsevišķu	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumu	4256	005	0057,	3.8	ha	
platībā.
Reģistrēt	 zemesgrāmatā	uz	 Jaunpiebalgas	novada	domes	 vārda	 ze-

mes	vienību	Gaujas	iela	21,	kadastra	apzīmējums	4256	006	0242,	1.1439	
ha	platībā,	Jaunpiebalga,	Jaunpiebalgas	pagasts,	Jaunpiebalgas	novads,	
zeme	nepieciešama	pašvaldībai	noteikto	funkciju	īstenošanai	–	saglabāt	
vēsturisko	vietu	un	kultūras	mantojumu.
Izteikt	 Jaunpiebalgas	 novada	 domes	 19.05.2014.	 sēdes	 lēmuma	

Nr.105	„Par	zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu	nekustamam	īpa-
šumam	„Ūdensrozes”,	kadastra	Nr.4298	003	0223,	Melnbārži,	Zosēnu	
pagasts,	 Jaunpiebalgas	novads”	1.1.1.	punktu	 jaunā	 redakcijā:	 „1.1.1.	
Zemes	vienībai	un	ēkām	uz	tās	(4298	003	0049	002,	4298	003	0049	004,	
4298	 003	 0049	 006,	 4298	 003	 0223	 001)	mainīt	 esošo	 adresi	 „Ūdens-
rozes”,	Melnbārži,	Zosēnu	pagasts,	Jaunpiebalgas	novads,	LV-	4133	uz	
jaunu	adresi	Gaujas	iela	2C,	Melnbārži,	Zosēnu	pagasts,	Jaunpiebalgas	
novads,	LV	–	4133.”
Izteikt	 Jaunpiebalgas	 novada	 domes	 19.05.2014.	 sēdes	 lēmuma	

Nr.105	„Par	zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu	nekustamam	īpa-
šumam	„Ūdensrozes”,	kadastra	Nr.4298	003	0223,	Melnbārži,	Zosēnu	
pagasts,	 Jaunpiebalgas	novads”	1.2.1.	punktu	 jaunā	 redakcijā:	 „1.2.1.	
Zemes	vienībai	un	ēkai	ar	kadastra	apzīmējumu	4298	003	0049	009	mai-
nīt	adresi	no	„Ūdensrozes”,	Melnbārži,	Zosēnu	pagasts,	Jaunpiebalgas	
novads,	LV-	4133	un	ēkai	ar	kadastra	apzīmējumu	4298	003	0049	003	
mainīt	adresi	no	„Melnbārži”,	Melnbārži,	Zosēnu	pagasts,	Jaunpiebal-
gas	novads,	LV-4133	uz	jaunu	adresi	Gaujas	iela	2D,	Melnbārži,	Zosēnu	
pagasts,	Jaunpiebalgas	novads,	LV-	4133”.	

Sagatavoja	A.Auziņa. 

Novada domē
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8.jūlija	pēcpusdienā	Jaunpiebalgas	novada	domes	zālē	
notika	sabiedriskā	apspriešana	par	piemiņas	zīmes	„Cī-
nītājiem	 par	 Latvijas	 brīvību	 un	 cīņās	 pret	 komunistu	
okupāciju	 kritušajiem”	 uzstādīšanu	 Jaunpiebalgā.	 Uz	
tikšanos	ar	iedzīvotājiem	ieradās	novada	domes	priekš-
sēdētājs	Laimis	Šāvējs,	priekšlikuma	autori	–	Piebalgas	
Latviešu	biedrības	pārstāvji,	Jaunpiebalgas	ev.	lut.	baz-
nīcas	mācītājs	 Intars	 Jonītis,	 draudzes	 pārstāvji,	 iedzī-
votāji.	
Kā	 norādīja	 domes	 priekšsēdētājs,	 tad	 jūnija	 „Avīzē	

Piebaldzēniem”	 katrs	 varēja	 izlasīt	 plašu	 informāciju	
par	to,	kāpēc	šāda	piemiņas	zīme	pie	mums,	Jaunpiebal-
gā,	vajadzīga,	kāda	tā	izskatīsies,	par	vietu,	kur	domāts	
to	 uzstādīt.	 Priekšlikumu	 atbalstījusi	 draudze,	 atvēlot	
vietu	savā	īpašumā.	Gan	Kultūras	ministrija,	gan	Valsts	
kultūras	 pieminekļu	 aizsardzības	 inspekcija	 ir	 devušas	
savu	piekrišanu	piemiņas	zīmes	uzstādīšanai.	
Tikšanās	 laikā	 izraisījās	diskusija	 tieši	par	vietas	 iz-

vēli.	Kā	atzīmēja	Imants	Sinka	(	viens	no	priekšlikuma	
autoriem),	 tās	 izvēle	nav	nejauša,	 jo	baznīcas	 teritorija	
jau	 iesākta	 veidot	 kā	 labiekārtots	 parks,	 kurā	 dominē	
baznīcas	ēka	un	piemineklis	jaunpiebaldzēniem	–	Brīvī-
bas	 cīņās	kritušajiem.	Teritorijas	nogāzē	 starp	baznīcu	
un	Gaujas	ielu	kuplo	Varoņu	birzs.	Piemiņas	zīmi	iece-

rēts	novietot	birzs	austrumu	malā	netālu	no	esošā	gājēju	
celiņa	gar	Gaujas	ielu.	Vieta	ir	labi	pārskatāma,	atrodas	
pietiekamā	 attālumā	 no	 lielajiem,	 kopējā	 ainā	 saistīta-
jiem	objektiem	–	baznīcas	un	Brīvības	cīņu	pieminekļa,	
nekonkurē	ar	tiem.	Tomēr	klātesošie	apšaubīja,	vai	būtu	
lietderīgi	piemiņas	zīmi	uzstādīt	tik	tuvu	gājēju	ietvei,	tā	
tomēr	ir	ielas	mala,	trokšņaina	vieta,	netālu	atrodas	vei-
kals,	pie	kam	tā	atrastos	birzs	pašā	malā.	Tika	minētas	
arī	citas	iespējamās	vietas,	kā	Jaunpiebalgas	kapi,	bērzu	
birzs	pie	kādreizējās	mežniecības.	
Mācītājs	 pauda	 pārliecību,	 ka	 nesaredz	 pretrunu	 šīs	

vietas	 izvēlei,	 jo	arī	 citviet	 tieši	baznīcu	 teritorijās	 tiek	
veidotas	piemiņas	vietas,	uzstādītas	piemiņas	plāksnes.	
Piemiņas	zīmē	pēc	mācītāja,	teoloģijas	doktora	G.Kal-

mes	 ierosinājuma	būs	 iekalts	 veltījums:	 „Latviešu	pre-
testības	 un	 uzvaras	 gribai”.	 Šajā	 sakarā	 tika	 izteikta	
doma,	ka	piemiņas	zīme	varētu	būt	veltīta	arī	tiem	cilvē-
kiem,	kuri	uzturēja	šo	pretestības	garu	„Baltijas	ceļā”	un	
1991.gada	notikumos.
Tikšanās	noslēgumā	tika	panākta	vienošanās,	ka	vēl	

vajadzētu	apsvērt	un	diskutēt	par	vietu,	kur	tieši	baznī-
cas	dārzā	vai	tā	tuvumā	piemiņas	zīmi	uzstādīt.

A. Ķīķere

DISKUSIJA PAR PIEMIŅAS ZĪMES UZSTĀDĪŠANU

Pagājuši	 seši	 gadi,	 kopš	 Jaunpiebalgas	 pagasta	
pašvaldības	 speciālisti	 un	 deputāti	 2008.gada	 sākumā	
pieņēma	lēmumu,	ka	ir	jāatrod	līdzekļi	kapsētas	akmens	
mūra	žoga	atjaunošanai.		
Šodien	 par	 paveiktajiem	 darbiem	 gandarījumu	

pauduši	gan	pašu	ļaudis,	gan	arī	ciemiņi	-	priecājušies	un	

izteikuši	atzinību.
Pēdējā	laikā	par	darbu	norisi	publiskas	informācijas	

ir	maz	un	tā	ir	vienpusīga.	Vēlamies	sabiedrību	informēt,	
cik	un	kādi	līdzekļi	ieguldīti	šī	apjomīga	darba	veikšanai.	
Kā	tad	viss	notika?

KAPSĒTAS MŪRA ATJAUNOŠANA

Gads Pašvaldības	
finansējums
EUR

Ziedojumi
EUR

ES 
finansējums
EUR

Piebalgas	Latviešu	
biedrības	ieguldījums

EUR

Kopējais	
finansējums
EUR

Paveiktā	
darba	apjoms	

(m)

Darba	apraksts

2008.g. 6989.17 2223.04 9212.21 93 Pirmos	93	metrus	mūra	žoga	atjaunoja	Vilnis	Kļaviņš	
kopā	ar	piesaistītiem	palīgiem,	bet	sagatavoja	at-
jaunošanai	200	metrus

2010.g. 2815.67 246.87 3062.54 50 Algoto	sabiedrisko	darbu	veicēju	padarītais

2011.g. 1630.44 330.76 6774.29 8735.49 280 Konkursā	uz	mūra	atjaunošanu	uzvarēja	SIA	
„WARSS+”,	kas	arī	lielāko	darba	apjomu	veica,	taču	
darbu	pabeidza	SIA	„GS	Skārdniecība”.

2013.g. 1666.58 180.59 142.28	EUR	+	ziedota	
1	tonna	cementa	=	
115	EUR

2104.17 10 Sabiedriskā	kārtā	darbu	veica	Jānis	Rubenis	

25 Ar	Piebalgas	Latviešu	biedrības	līdzdalību	paveiktais

37 Algoto	sabiedrisko	darbu	veicēju	padarītais

2014.g. 12311.38 471.79 12783.17 280 Par	darbu	veikšanu	tika	noslēgts	līgums	ar	Romānu	
Kņiženoku	un	Ilmāru	Kalniņu	

Kopā 
EUR/%

25413.24
70.8%

3453.05
9.6%

6774.29
18.9%

257.00 EUR
0.7%

35897.58
100%

775

IZLIETOTAIS  FINANSĒJUMS KAPSĒTAS MŪRA ATJAUNOŠANAI

Kopš	 2008.gada	 novada	 kasē	 vai	 ar	 pārskaitījumu	
uz	kontu	kapsētas	mūra	atjaunošanai	 saņemti	1455.60	
EUR.	Kapu	svētku	 laikā	katru	gadu	vidēji	 saziedo	240	
EUR.	 Paldies	 visiem!	 Paldies	 arī	 tiem	 cilvēkiem,	 kuri	
mūra	atjaunošanu	atbalstījuši	ar	savu	līdzdarbošanos	–	
devuši	padomu,	gatavojuši	projektu	pieteikumu,	tīrījuši	
apaugumu,	mūrējuši,	gādājuši	akmeņus,	izpalīdzējuši	ar	
ekskavatora	pakalpojumiem,	veduši	ūdeni	un,	protams,	
paldies	arī	darbu	organizatoriem!
Mūra	 atjaunošanā	 paveikta	 lielākā	 daļa	 -775	metri,	

taču	 arī	 uz	 priekšdienām	 vēl	 atlicis	 pietiekoši	 daudz	

darāmā	-	413	m,	tāpēc	lūdzam	arī	turpmāku	sabiedrības	
atbalstu.	Lai	mums	izdodas!
Sniedzot	finansiālu	atbalstu,	lūdzu	izmantojiet	šādus	

datus:		
Reģ.Nr.:90000031033
a/s	Swedbank,	SWIFT:	HABALV22
IBAN:	LV38HABA0551031891672
Ja	 izvēlaties	 mūra	 atjaunošanu	 atbalstīt	 līdzdarbo-

joties,	informējiet	par	to	pa	telefonu:	26194646

Informāciju	sagatavoja	Maija Ķīķere.
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Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju

Intervija

– Pirmais pusgads ir pagā-
jis. Kā pildījies pašvaldības bu-
džets?

–	 Budžets	 pildās	 plānotajā	 apjo-
mā.	 Iedzīvotāju	 ienākuma	nodoklis	
ar	 pašvaldību	 finanšu	 izlīdzināša-
nas	 sistēmas	 starpniecību	 saņemts	
plānotajā	 apjomā.	Tāpat	 iedzīvotāji	
nomaksājuši	86,18	%	apmērā	2014.
gada	 īpašuma	 nodokļus,	 to	 skaitā	
nekustamā	 īpašuma	 nodokļi	 par	
zemi	 –	 87,15	%,	nedaudz	 sliktāk	 ir	
ar	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļiem	
par	ēkām	–	80%	apmērā,	par	mājok-
ļiem	–	84	%	apmērā.	Var	secināt,	ka	
iedzīvotāji	 ir	 apzinīgi	 un	 īpašuma	
nodokļus	 savlaicīgi	 arī	 samaksā.	
Diemžēl	ir	mums	grupa	parādnieku,	
arī	 ilgtermiņa,	 un	 kopējais	 parādu	
apjoms	 (neskaitot	 kavētos	 2014.
gada	maksājumus)	 ir	 26	 000	EUR,	
lielākā	daļa	no	 tiem	 ir	nelieli	 –	da-
žus	 vai	 pārdesmit	 latu	 lieli,	 bet	 38	
nekustamajiem	 īpašumiem	 parāds	
pārsniedz	 200	 EUR.	 Pret	 tiem	 tad	
vispirms	 arī	 vērsīsim	 parādu	 pie-
dziņu	 bezstrīdus	 kārtībā.	 Te	 pie-
skaitāmi	arī	neskaidrie	parādi,	kuru	
īpašnieki	ir	miruši,	bet	saistību	pār-
ņēmēji	–	mantinieki	nevēlas	šīs	lie-
tas	kārtot.	
Pildās	 arī	 pārējās	 sadaļas,	 kas	

ir	 dažādi	 nenodokļu	 ieņēmumi	 un	
maksājumi	 par	 pakalpojumiem.	
Komunālo	maksājumu	parādi,	 salī-
dzinoši	ar	gada	sākumu,	 ir	samazi-
nājušies,	tomēr	joprojām	ir	lieli.	No	
kopējā	 klientu	 skaita	 –	 324	 –	 tikai	
33	lielo	parādnieku	(parāds	virs	300	
EUR)	parādu	summa	sastāda	vairāk	
nekā	39	800	EUR	jeb	74	%	no	kopē-
jās	fizisko	personu	parādu	summas.	
Arī	to	risinām	juridiskā	ceļā,	ir	dzī-
vokļi,	kuri	nonāk	atsavināšanā,	pa-
rāda	piedziņa	notiek	tiesas	ceļā,	pēc	
tam	 to	 nododot	 tiesu	 izpildītājam.	
Diemžēl	piedziņas	procedūras	prasa	
daudz	laika,	pat	no	viena	līdz	diviem	
gadiem.
Jāatzīst,	ka	mums	parādās	brīvie	

dzīvokļi,	uz	kuriem	nav	pretenden-
tu.	Piemēram,	Zosēnos	 ir	 trīs	 brīvi	
dzīvokļi,	kurus	neviens	nevēlas	īrēt.	
Jaunpiebalgā	esam	piedāvājuši	pār-
došanai	vienu	dzīvokli,	ir	notikušas	
divas	izsoles,	bet	neviens	nav	pietei-
cies.	Runājot	par	cenu,	tad	tā	nekā-
da	lielā	nav.

– Kā beidzās valsts iepir-
kuma konkurss „Sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu snieg-
šana no psihoaktīvajām vielām 
atkarīgiem bērniem”, kurā 
piedalījās nodibinājums „Solis 
Piebalgā”?
–	 Jā,	 piedalījāmies	 šajā	 Lab-

klājības	 ministrijas	 rīkotajā	 iepir-
kuma	konkursā,	diemžēl	iepirkumu	
komisijas	nevienlīdzīgās	attieksmes	
dēļ	 pret	 konkursa	 dalībniekiem	
mūsu	 piedāvājums	 tika	 izbrāķēts.	
Mums	 šo	 pasūtījumu	 nepiešķīra.	
Taču	 uzskatu,	 ka	 nekas	 ar	 to	 nav	
beidzies,	 jo	 viss	 valsts	 pasūtījuma	
apjoms	netika	piešķirts,	 līgumi	nav	
noslēgti	par	pilnu	apjomu,	tātad	mi-
nistrijai,	 lai	realizētu	valsts	pasūtī-
jumu,	būs	jārīko	papildus	iepirkuma	
konkurss.	 Iepazīstoties	 ar	 iepirku-
ma	 dokumentāciju,	 rodas	 zināmas	
šaubas,	 vai	 arī	 tās	 divas	 organizā-
cijas,	 kurām	 piešķīra	 pasūtījumu	 (	
„Straupes	 narkoloģiskā	 slimnīca”	
un	 biedrība	 „Ģimenei	 un	 veselī-
bai”),	 būs	 spējīgas	 to	 realizēt	 gan	
kadru,	 gan	 telpu	 jautājuma	 ziņā.	
Skatīsimies,	kas	notiks	tālāk.	Tā	kā	
mums	 ir	 nokomplektēta	 atbilstoša	
komanda	 un	 izstrādāta	 darbības	
programma,	 noteikti	 turpināsim	
pretendēt	 uz	 šo	 pakalpojumu.	 At-
zīstam	arī	trūkumus,	kas	tika	kon-
statēti	valsts	ugunsdzēsības	dienes-
ta	 pārbaudē	 Piebalgas	 skolā,	 tāpēc	
šovasar	tos	novērsīsim.	Nomainīsim	
skolas	 ēkā	 dažas	 durvis,	 kā	 arī	 jau	
ir	ierīkota	ugunsdzēsības	trauksmes	
apziņošanas	signalizācija,	 tapusi	ar	
Šveices	 valdības	 līdzfinansējumu.	
Nākamajā	kārtā	 varēsim	pretendēt	

uz	 minētā	 pakalpojuma	 sniegšanu,	
tādējādi	radot	jaunas	darba	vietas.	

–  Kas Piebalgas skolas tel-
pas izmanto vasarā?
–	 	Vasarā,	kā	bija	arī	iepriekšē-

jos	gados,	skolas	telpas	izmantojam	
kā	 kopmītnes	 dažādiem	 klientiem	
–	 celtniekiem	vai	 citām	organizāci-
jām.

– Šovasar paredzēta smil-
šu volejbola laukuma izbūve 
Jaunpiebalgā pie tirgus lauku-
ma. Kā sokas ar darbiem?

–	 Šajā	 sakarā	 piedalījāmies	
ES	 līdzfinansētajā	 Lauku	 partnerī-
bas	un	LEADER	projektu	konkursā,	
kur	mūsu	 iesniegtais	projekts	guva	
augstāko	 punktu	 skaitu.	 Būvdarbu	
uzsākšana	aizkavējās,	jo	tos	nevarē-
ja	sākt,	kamēr	pirmās	kārtas	vērtē-
šanas	komisija	nebija	apstiprinājusi	
mūsu	 projektu.	 Arī	 pārāk	 slapjais	
laiks	 jūnijā	 nedaudz	 iekavēja	 pa-
redzētos	 darbus.	 Pašlaik	 jau	 aktī-
vi	 strādājam,	 pēc	 apmēram	 divām	
nedēļām	 (	 uz	 jūlija	 beigām)	 smilšu	
volejbola	 laukumam	 vajadzētu	 būt	
lietošanas	 kārtībā.	 Būs	 divi	 lauku-
mi,	 lai	 vienlaicīgi	 var	 spēlēt	 četras	
komandas.	

– Par kultūras pasāku-
miem – jau notikušajiem un vēl 
plānotajiem!

–	 Bija	skaisti	saulgriežu	svēt-
ki	 Viņķu	 kalnā	 21.jūnija	 vakarā.	
Taču	 tajos	 varēja	 redzēt	 vairāk	
ciemiņu,	 nevis	 vietējo	 iedzīvotāju.	
Liekas,	 ka	 pirmajos	 gados	 intere-
se	bija	 lielāka,	 taču	 šis	 gads	par	 to	
vairs	neliecināja.	Iespējams,	kaut	ko	
ietekmēja	arī	aukstais	un	lietainais	
laiks.	Ja	gribam	veidot	kādu	atpūtas	
un	svētku	svinēšanas	vietu,	tad	arī	
apmeklētāju	 aktivitātei	 būtu	 jābūt	
daudz	 lielākai.	Rodas	 jautājums	un	
jāsāk	 domāt,	 kāpēc	 vispār	 ieguldīt	
līdzekļus,	 kāpēc	 rīkot	 pasākumus	
un	balles,	 ja	nav	 iedzīvotāju	atsau-
cības	un	apmeklētāju.
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Tuvākajā	 laikā	notiks	divi	privā-
tu	personu	rīkoti	pasākumi	–	mūzi-
kas	festivāls	„Satiksimies	Piebalgā”	
19.jūlijā	un	rokfestivāls	30.	augustā.	
Ceru,	ka,	veiksmīgi	norisinoties,	tie	
varētu	kļūt	par	regulāriem,	ikgadē-
jiem	mūzikas	 pasākumiem	 ar	 lielu	
apmeklētāju	skaitu.
Jūlija	 sākumā,	 kā	 ik	 gadu,	 radi,	

draugi	 un	paziņas	 tikās	 kapu	 svēt-
kos.	 Pateicoties	 novada	 domes	 ie-
guldījumam,	ar	katru	gadu	kapi	top	
arvien	 sakoptāki	 un	 kārtīgāki.	 To	
ievēro	un	atzīst	ciemiņi.	Tomēr	šajā	
sakarā	 ir	 arī	 nepatīkamas	 lietas.	
Gribu	kārtējo	 reizi	 atgādināt	 iedzī-
votājiem,	visiem	kapu	kopējiem	par	
atkritumu	 šķirošanas	 nepiecieša-
mību	arī	kapos.	Uz	konteineriem	ir	
rakstīts,	 kādiem	 atkritumiem	 tajos	
ir	 vieta	 –	 metālam,	 stiklam,	 plast-
masai.	Pārējais,	kas	bioloģiski	noār-
dās,	(	ziedi,	zāle,	lapas,	krūmu	zari,	
koki	u.c.)	ir	jāizmet	speciāli	tam	pa-
redzētās	vietās.	Protams,	daudzi	jau	
sen	tā	arī	dara,	bet	daudzi	–	nē.	Arī	
maisiņus,	 kuros	 aiznes	 atkritumus	
uz	kaudzi,	tur	nedrīkst	izmest,	tiem	
paredzēts	 konteiners.	Nav	 taču	 tik	
grūti	 ievērot	 šo	 kārtību,	 varbūt	 ir	
jāpaiet	kāds	solītis	tālāk.	

– Runājot par atkritumu 
konteineriem. Jau iepriekš par 
to ir daudz rakstīts, sniegta 
ZAAO informācija. Vai pašlaik 
visi iedzīvotāji ir noslēguši līgu-
mus ar atkritumu apsaimnie-
kotāju?

–	 Visi,	 kuriem	 nebija	 kontei-
neru,	 saņēma	 atgādinājumus	 par	
to	nepieciešamību.	Ceram,	ka	tagad	
tas	ir	izdarīts,	pretējā	gadījumā	bū-
sim	 spiesti	 izmantot	 ZAAO	uzskai-
tes	 datus,	 lai	 piemērotu	 adminis-
tratīvo	 pārkāpumu	protokolus	 pret	
tiem	 nekustamā	 īpašuma	 īpašnie-
kiem,	 kuri	 nevarēs	 pierādīt,	 kādā	
veidā	viņi	apsaimnieko	atkritumus.
Lielākā	 daļa	 ir	 apzinīgi,	 jau	 sen	

izmanto	 pakalpojumu,	 tas	 taču	 ne-
būt	nav	dārgs.	Var	arī	izvēlēties	sev	
vēlamo	un	vajadzīgo	konteinera	 iz-
vešanas	 biežumu.	 Tāpat	 mūsu	 no-
vadā	 ir	 iespēja	 atkritumus	 šķirot,	
tādējādi	viss	nemaz	nav	jāmet	savā	
konteinerā.	Stiklu,	plastmasu,	papī-
ru,	 metālu	 var	 sašķirot	 un	 aizvest	
uz	 šķiroto	 atkritumu	 laukumu	 lī-
dzās	ugunsdzēsēju	depo	Jaunpiebal-

gā.	Tur	visu	var	nodot	bez	maksas.	
Līdz	 ar	 to	 samazināsies	 atkritumu	
daudzums	 mājas	 konteinerā.	 Tas	
noteikti	 nav	 dārgāk	 kā	 atkritumu	
maisiņus	 likt	 mašīnas	 bagāžniekā	
un	 tumsas	 aizsegā	 vest	 uz	 daudz-
dzīvokļu	māju	vai	novada	domes	at-
kritumu	 konteineriem.	Mums	 taču	
par	 šiem	 liekajiem	maisiņiem	 ir	 jā-
samaksā	no	domes	budžeta	naudas.	
Nav	 iespējams	 pie	 katra	 konteine-
ra	 pielikt	 video	 kameru	 un	 katru	
vainīgo	 nofilmēt.	 Ir	 gadījies	 redzēt	
visnotaļ	 cienījamus	 cilvēkus,	 kuri	
no	savām	lauku	mājām	atved	šādus	
maisiņus	 un	 atstāj	 pašvaldības	 at-
kritumu	konteineros.

– Vai ir vēl kādas nebūša-
nas, par kurām jārunā?

–	 Jau	 iepriekš	 esmu	 runājis	
par	 kādu	 nepatīkamu	 lietu,	 taču	
notikušais	 liek	 to	 darīt	 atkal.	 Gan	
valsts	 svētku	 dienā	 4.maijā,	 gan	
represēto	 piemiņas	 dienā	 14.jūnijā,	
izbraucot	 Jaunpiebalgas	 ielas,	 pat	
pavirši	skaitot,	apmēram	pie	80	–	90	
mājām	 nebija	 izkārti	 valsts	 karogi	
atbilstošā	 noformējumā.	 Daudzos	
gadījumos	 nevar	 runāt	 par	 nezinā-
šanu	 vai	 aizmāršību,	 jo	 pie	 mājām	
nemaz	 nav	 kronšteina,	 kur	 karogu	
likt.	 Tā	 tomēr	 ir	 necieņas	 izpaus-
me	pret	 savu	valsti.	Vai	 tad	 tiešām	
jāsūta	 policija,	 lai	 sastādītu	 admi-
nistratīvo	 pārkāpumu	 protokolus	
par	 karoga	 lietošanas	 noteikumu	
neievērošanu?	 Lai	 gan	 –	 80	 –	 100	
sastādītie	protokoli	būtu	ievērojama	
summa	novada	domes	budžetā...
Vēl	gribu	atzīmēt,	ka	esmu	saņē-

mis	 vairākas	 mutiskas	 iedzīvotāju	
sūdzības	 par	 novada	 domes	 viena	
otra	 darbinieka	 atbildību	 par	 to,	
kā	 viņš	 veic	 savus	 darba	 pienāku-
mus.	Pašreiz	ir	zināmas	problēmas,	
ne	visi	pietiekami	nopietni	attiecas	
pret	 saviem	 darba	 pienākumiem.	
Ir	pilnīgi	iespējams,	ka	ar	laiku	var	
rasties	pārmaiņas	kadru	sastāvā.

– Uz ceļa Jaunpiebalga – 
Pērle atkal atsākusies intensī-
va smago automašīnu kustība, 
kuras pārvadā granti. Ceļš gan 
tiek nolīdzināts, bet sausajā 
laikā vieglajam auto, satieko-
ties ar šiem smagajiem, situāci-
ja ir bīstama – milzīgs putekļu 
mākonis, akmentiņi atsitas kā 
bumbiņas pret stiklu un virs-

būvi, pie kam smagie jau mēdz 
braukt pa ceļa vidu un lielā āt-
rumā, arī Jaunpiebalgas terito-
rijā. Situācija nepatīkama, bet 
laikam jau nav nekāda risinā-
juma, vedīs un brauks tāpat.
–	 Par	 Latvijas	 Valsts	 mežu	

būvētajiem	 ceļiem	 Lielmežā	 varu	
teikt	 to,	 ka	 grants	 tiks	 vesta,	 līdz	
paredzētie	ceļi	būs	uzbūvēti.	Pirmo	
reizi	darbus	pārtrauca	pavasarī	pēc	
tam,	 kad	 ceļa	 tehniskais	 stāvoklis	
bija	 izveidojies	 tāds,	 ka	 iedzīvotā-
jiem	vairs	nebija	iespējams	normāli	
un	droši	nokļūt	 līdz	 savām	mājām.	
Tagad	 darbi	 ir	 atjaunojušies,	 saka-
rā	 ar	 lietaino	 laiku	 jūnijā	 tie	 atkal	
bija	pārtraukti.	Ja	pieturēsies	sauss	
laiks,	tad,	protams,	viss	darbs	turpi-
nāsies	 apmēram	 līdz	 jūlija	 beigām.	
Tie	ir	valsts	koplietošanas	ceļi.	Mēs	
vairākkārt	 esam	 lūguši	 valsts	 au-
toceļu	 direkciju	 pievērst	 uzmanību	
ceļa	 tehniskajam	 stāvoklim,	 arī	 re-
gulāri	 informējam	 ceļa	 uzturētājus	
par	bedrēm,	kas	parādās.	Tālāk	tās	
ir	ceļu	uzturētāju	un	ceļu	 izmanto-
tāju,	šajā	gadījumā	8.CBR,	savstar-
pējās	 attiecības	 –	 kā	 viņi	 kontrolē	
un	uztur	 ceļu	normālā	 stāvoklī.	 Ja	
iedzīvotājiem	ir	pretenzijas	šajā	sa-
karā,	tad	būsim	aktīvi,	jebkurā	laikā	
var	zvanīt	uz	novada	domi	vai	auto-
ceļu	direkciju.

– 2.augustā jau devīto rei-
zi notiks izstāde – gadatirgus 
„Izvēlies Piebalgu!”. Kas šogad 
būs īpašs?

–	 Šogad	 izstādē	 –	 gadatir-
gū	 goda	 vietā	 tiks	 celts	 „Piebalgas	
alus”,	jo	uzņēmums	svin	25	gadu	ju-
bileju.	Būs	iespēja	redzēt	alus	mucu	
izgatavošanas	demonstrējumus,	būs	
atrakcijas	 un	 konkursi,	 ko	 piedā-
vās	alus	darītava.	Pārējais	 –	 līdzīgi	
kā	 iepriekšējos	gados.	Svētku	prog-
ramma	 ir	 plaša,	 domāju,	 ka	 katrs	
tajā	atradīs	ko	sev	interesējošu.	Būs	
gan	 vietējo	 pašdarbības	 kolektīvu	
sniegums,	 gan	 viesosies	 koris	 no	
Tērvetes.	 Ja	 paši	 būsim	 sakārtoti,	
pieklājīgi	 un	 laipni,	 tad	 jau	 svētki	
izdosies,	katram	būs	prieks.	Nāciet,	
skatieties,	 klausieties,	 baudiet	 un	
dzīvojiet	 visam	 līdzi!	 Jācer,	 ka	 arī	
laiks	mūs	lutinās!

– Paldies par sarunu!

A.Ķīķere
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Gribēdams	 iet	 pa	 visiem	 ceļiem	
reizē,	 neaiziesi	 ne	 pa	 vienu.	 Tāpēc	
aicinām uz Jaunpiebalgu, kur 
jau devīto gadu pēc kārtas vienā 
no latviskākajiem Latvijas nova- 
diem notiks izstāde – gadatirgus 
„Izvēlies Piebalgu!”, kur godā	cels	
senās	amatu	prasmes,	mājražošanas	
tradīcijas,	uzņēmējdarbību.

Šajā	 dienā	 atspirdzenīgums	
mainīsies	 ar	 garīgumu!	 Būs	 viss:	 i	
labs	vārds,	i	gudras	domas,	i	žēlums,	
i	 sava	 labuma	 meklēšana	 tirgū,	 i	
zuteņa	 tukšošana,	 i	 jēra	 gaļa	 un	
klapēti	 cūku	 cepeši,	 i	Piebalgas	 al’s	
un	kapijas	jūra	ar	kūkeniem	un	citu	
ieradumu	 apmierināšana.	 Tik	 viss	
par	savu	naudu!

Piebaldzēni	 nav	 savā	 pārticībā	
ierāvušies,	 bet	 dalās	 labumā	 ar	
citiem.	 Šogad	 izstādē	 –	 gadatirgū	
„Izvēlies	 Piebalgu!”	 goda	 vietā	 tiks	
celts	 „Piebalgus	 alus”,	 suminot	 to	
25	gadu	jubilejā.	Par	godu	tam	visas	

dienas	garumā	-	mucu	izgatavošanas	
demonstrējums	meistara	Jāņa	Gran-
tiņa	vadībā;	Piebalgas saimnieku 
mājās	 gatavotā	 alus degustācija 
un	 alus	 kausu	 izstāde;	 viktorīnas,	
pārsteiguma	balvas.

Kā	 katru	 gadu,	 tā	 arī	 šogad	
ievērības	 izrādīšana	„Piebalgas	pre-
cei	 -	 2014”	un	zīmola	 „Izvēlies	Pie-
balgu!”	piešķiršana.

Lai	andele	uzņemtu	apgriezienus,	
visus	 izklaidēs	 bagātīga	 svētku	
programma.	 Vispārīga	 dancošana	
sentēvu	 garā	 un	 pušķotas	 kuplejas	
piebaldzēnu	 vīzē	 priekšā	 stādītas	
no	 „Laimas	muzikantiem"	 (Uškānu	
ģimene	 no	 Daugavpils),	 Tērvetes	
jauktā	kora,	piebaldzēniem	un	citiem	
svētku	pušķotājiem.

Un	 visbeidzot	 brīvdabas	 norā	
trakoti	 jautrs	 izrīkojums	 un	 lustī-
ga	 drasēšana	 līdz	 rīta	 gaismai. Ā. 
Alunāna opereti „Mucenieks un 
muceniece” izrādīs dziedošie un 

dejojošie piebaldzēni un goda 
viesi; orķestra „Bellaccord” 
koncerts; uguņošana; grandioza 
balle kopā ar grupu „EDDY WEI 
BAND” un DJ Ediju.

Piebalgā,	 kā	 sacīt	 jāsaka,	 aug-
stā	 vērtē	 allaž	 bijis	 „gara	 gaišums”	
un	 lielīšanās,	 tādēļ	 aicinām	 ikvienu	
amatnieku,	 mājražotāju,	 uzņēmē-
ju,	pašvaldību	un	 iestādi	ņemt	dalī-
bu	 izstādē – gadatirgū „Izvēlies 
Piebalgu!”, pieteikumus gaidī-
sim līdz š.g. 28. jūlijam, sū-
tot līgumu – pieteikumu uz 
e-pastu: padome@jaunpiebalga.lv. 
Sīkāka informācija:
www.jaunpiebalga.lv

Un	 daži	 padomi:	 jo	 mazāk	 ēdī-
si,	 jo	 vieglāks	 paliksi,	 uz	 pasākumu	
ieradīsies	 –	 gudrāks	 tapsi,	 ja	 naktī	
norā	 drasēsi	 –	 rīta	 rasu	 redzēsi,	 ja	
visu	 kopā	 baudīsi	 -	 nākošgad	 atkal	
atbrauksi!	

2. augustā

ATNĀC!
Ielūdz Jaunpiebalgas valsts izrīcības komiteja

Pats	sevi,	kā	bildi	iecēl’s	lielmanībā,	paej,	kā	sacīt,	gabalīnu	nostāk,	lai	redzi	–	kā	izskaties.
/Ķencis/

Gaidām uz andeli un sevis izrādīšanu!
Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” gaida 

ikvienu! 
Brauc pats un aicini citus! Vislabākā reklāma  

 no mutes mutē!

D.Bišere - Valdemiere
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Laikam	 nebūs	 tāda	 cilvēka,	 kuram	 kādu	 reizi	 ne-
sakārotos	 pēc	 īsta,	 garšīga,	 ar	 mīlestību	 cepta	 lauku	
tortes	gabaliņa.	
2.augustā	 izstādē	 –	 gadatirgū	 „Izvēlies	 Piebalgu!”	

atkal	 garšosim,	 vērtēsim	 un	 baudīsim	 dažādu	 cepēju	
sarūpētos	gardumus.
Ja	 kādai	 saldumu	 meistarei	 vai	 meistaram	 ir	 tāda	

klusa	 vēlēšanās,	 bet	 tomēr	 neliela	 kautrība	 piedalīties	
pasākumā,	 tad	šis	nu	 ir	 īstais	brīdis	mest	kautrību	pie	
malas	un	piedalīties.
Lūdzu,	esiet	atsaucīgi	un	piedalieties,	savu	dalību	pie-

sakot	pa	tālruni	26546064!
Uz garšīgu tikšanos! 

 Mārīte Apsīte

ESI GAIDĪTS ČANGALIENĀ!
No rīta gaismas līdz rīta gaismai - lielmanība un 
draudzība vienkopībā!

09.00 - 16.00
Rēgāsies	un	andelēsies	vietējie	un	tāļu	zemju	amatnieki	
un	fabrikanti	–	meistari,	zeļļi,	mācekļi
10.00 
Svinīga	izstādes	–	gadatirgus	atklāšana		un	suminājums	
Piebalgas alum - 25
11.00
Bērnīniem	 -	 rotaļas,	 spēles	 un	 jau	 trošanās	 kopā	 ar 
„KAS TE? ES TE!”		varoņiem;	
vizināšanās	zirga	pajūgā	
Jauniešiem – radošās	darbnīcas,	kino	kafejnīca
11.30
Veloorientēšanās
12.00
Goda mielastā -	 Ķenča	 īpašā	 jēra	 zupa,	 klapēti	 cūku	
cepeši	un	Piebalgas	al’s
13.00
Kapijas	 jūra	 ar	 kūkeniem	 improvizētā	 	 prominādē	 pie	
Gaujas
13.30
Gudreniecības	 uzņemšana	 muzejos	 un	 	 saimnieku	
sētās	-	ekskursija	pa	Piebalgas	novadu,	izbraukšana	no	 
kultūras	nama,	dalības	maksa	-	1	€
15.00
Ievērības	izrādīšana	„Piebalgas	precei	-	2014”	un	zīmola	
„Izvēlies	Piebalgu!”	piešķiršana
17.00 - 18.30
Jaunpiebalgas	 Svētā	 Toma	 ev.	 lut.	 baznīcā	 koncerts	
„Mēnesgaismas	dārzs”
Visas dienas garumā	–	Goda vietā Piebalgas alus
Mucu izgatavošanas demonstrējums	meistara	Jāņa	
Grantiņa	pavadībā	

Piebalgas saimnieku	mājās	gatavotā	alus degustācija 

Viktorīnas, pārsteiguma balvas un... no Piebalgas alus 
Izstāžu	zālē	„Velves”	izstāde	„Ceļš	uz	mājām”
Kultūras progmāris -	 vispārīga	 dancošana	 sentēvu	
garā	 un	 pušķotas	 kuplejas	 piebaldzēnu	 vīzē,	 priekšā	
stādītas	no	„Laimas	muzikantiem"	 (Uškānu	ģimene	no	
Daugavpils),	 Tērvetes	 jauktā	 kora,	 piebaldzēniem	 un 
citiem	svētku	pušķotājiem

UN VISBEIDZOT!
20.00
Brīvdabas	 norā	 trakoti	 jautrs	 izrīkojums	 un	 lustīga	
drasēšana	līdz	rīta	gaismai
Ā.	 Alunāna	 opereti	 „Mucenieks	 un	muceniece”	 izrādīs	
dziedošie	 un	 dejojošie	 piebaldzēni un goda viesi  
 
Orķestra  „Bellaccords”  koncerts

Uguņošana
23.00 – 04.00 Grandioza balle kopā ar grupu 
„EDDY WEI BAND” un DJ Ediju

Ieradumu apmierināšanai, zināms, par savu 
naudu, jāmaksā kaut vai cik!

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

Biļešu cenas:
skolēniem 7-16 g. 2,- EUR
pieaugušajiem 4,- EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Jaunpiebalgas novada domes kasē
darba dienās no 9.00 līdz 16.00
skolēniem 7- 16 g. 1.5 EUR
pieaugušajiem 3,- EUR

IELŪDZ	
JAUNPIEBALGAS	VALSTS	IZRĪCĪBAS	KOMITEJA

UN ATKAL BŪS KAPIJAS JŪRA AR KŪKENIEM!
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7.	 jūlijā	 Jaunpiebalgas	 deju	
kolektīvs	 „Piebaldzēni”	 devās	
uz	 Franciju,	 lai	 Vidzemes	
plānošanas	 reģiona	 un	 Lejasreinas	
departamenta	 sadarbības	 ietvaros	
piedalītos	 Starptautiskajā	 Folkloras	
festivālā	 Berštetē	 (Francijā).	
Bez	 „Piebaldzēniem”	 šogad	 tajā	
piedalās	 arī	 tradicionālo	 deju	
grupas	no	Dominikānas	Republikas,	
Uzbekistānas,	Bolīvijas	un	Francijas.	
Festivālu	rīko	Berštetes	tradicionālās	
kultūras	 kopa,	 kas	 pagājušajā	 gadā	
viesojās	 Jaunpiebalgā	 izstādē	 -	
gadatirgū	 „Izvēlies	 Piebalgu!”,	 kur	
tie	 vidzemniekus	 iepazīstināja	 ar	
Elzasas	tradicionālajām	dejām.

Starptautiskais	 Folkloras	 festi-

vāls	norisinās	no	10.	līdz	13.	jūlijam	
Strasbūras	 pievārtē,	 Berštetes	 pil-
sētā.	 Tas	 izveidots	 ar	 mērķi	 atvērt	
pasauli	 -	 iepazīstināt	 elzasiešus	 ar	
pasaules	 tradicionālajām	 dejām	 un	
kalpot	par	vietu	dažādu	kultūru	ap-
maiņai	caur	deju.	Šis	būs	 jau	cetur-
tais	gads,	kad	 festivāla	organizatori	
aicina	 dalībniekus	 no	 visdažādāka-
jām	 valstīm	 iepazīstināt	 ar	 savām	
dejas	 tradīcijām.	 Iepriekš	 festivālā	
piedalījušās	 deju	 grupas	 no	 Portu-
gāles,	 Ungārijas,	 Ukrainas,	 Kolum-
bijas,	Kanādas,	Horvātijas	un	citām	
valstīm.

Sadarbība	 ar	 Berštetes	 kultūras	
kopu	 ir	 aizsākusies	 jau	 2008.	 gadā,	
un	kopš	tā	laika	tā	vairākkārt	ir	vie-

sojusies	Vidzemē.	2010.	gadā	Alsviķu	
deju	kopa	„Jandāls”	un	Jaunlaicenes	
pagasta	 folkloras	 kopas	 „Putnis”	
tika	 uzaicināti	 piedalīties	 Starptau-
tiskajā	Folkloras	festivālā	Berštetē.

„Piebaldzēnu”	 dalība	 Starptau-
tiskajā	 Folkloras	 festivālā	 Berštetē	
noris	 Vidzemes	 plānošanas	 reģiona	
un	 Francijas	 Lejasreinas	 departa-
menta	 sadarbības	 līguma	 ietvaros,	
ar	 Jaunpiebalgas	 novada	 domes	 un	
Valsts	Kultūrkapitāla	fonda	atbalstu.

Rūta Vasermane, 
Lejasreinas	departamenta 

koordinatore	Vidzemē	

JAUNPIEBALDZĒNI DODAS UZ
STARPTAUTISKO FOLKLORAS FESTIVĀLU FRANCIJĀ

Attēlā:	piebaldzēni	un	franču	dejotāji	2013.gada	izstādē	–	gadatirgū	„Izvēlies	Piebalgu!”	Jaunpiebalgā.

PIEBALGA – MŪSU MĀJAS
Ar	šādu	devīzi	Piebalgas	Latviešu	biedrība	16.	augustā	no	pulksten	11.00	 līdz	15.00	Jaunpiebalgas	kultūras	namā	rīko	5.	

Piebalgas	forumu.	Uz	tikšanos	aicināsim	visu	LR	Saeimā	pārstāvēto	partiju	pārstāvjus,	kā	arī	delegātus	no	 jaunizveidotajām	
partijām,	esošos	un	bijušos	ministrus,	sabiedrībā	labi	zināmos	cilvēkus	un,	protams,	visus	piebaldzēnus.
	Diskutēsim	un	domāsim	par	to,	kā	saglabāt	un	pilnveidot	mūsu	novada	unikālo	dabu,	runāsim	par	lauku	apdzīvotību,	atbalstu	

mazajām	un	vidējām	lauku	saimniecībām,	par	iespējām	veidot	Jaunpiebalgu	kā	jaunattīstības	centru.	Pēc	oficiālās	daļas	katram	
būs	iespēja	tikties	un	aprunāties	ar	mūsu	viesiem,	izteikt	savus	priekšlikumus	un	novēlējumus.	Katra	laba	doma	ir	zelta	vērta,	
lai	mums	visiem	labākās	mājas	būtu	tieši	Piebalga.	
Uz	tikšanos	forumā	aicina	domu	biedru	grupa:	Jānis	Antons,	Miks	Spalviņš,	Vita	Žīgure,	Lelde	Grobiņa,	Alvis	Žukovskis,	Jānis	

Pauliņš	un	–	

Jānis Mājenieks.
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Jūnija	mēnesī	bija	pietiekami	daudz	prieka	pilnu	svi-
namo	dienu.	Varējām	priecāties	saulgriežu	naktī,	svinēt	
Līgo	un	Jāņu	dienu,	jo	šogad	tām	vēl	papildus	nāca	klāt	
arī	divas	brīvdienas.	
Diemžēl	nākas	secināt,	ka	sākam	aizmirst	šajā	mēne-

sī	noteiktās	atceres	dienas.	Tās	ir	-	14.	jūnijs	-	Komunis-
tiskā	genocīda	upuru	piemiņas	diena,	un	17.	jūnijs	–	Lat-
vijas	Republikas	okupācijas	diena,	tāpat	arī	to,	ka	šajās	
dienās	pie	mājām	un	iestādēm	ir	jāizkar	Latvijas	valsts	
karogi	sēru	noformējumā.	
Šogad,	braucot	cauri	Jaunpiebalgai,	nācās	redzēt,	ka	

ne	jau	visi	ievēro	šos	noteikumus.	Jājautā,	vai	tā	ir	ne-
varēšana,	nezināšana,	nolaidība	vai	vēl	kaut	kādi	citi	ie-
mesli,	par	kuriem	varam	tikai	minēt,	bet	nekādā	gadīju-
mā	samierināties	ar	tiem.	Tāpēc	vēlreiz	nākas	atgādināt,	
ka	abas	šīs	atceres	dienas	ir	saistītas	ar	latviešu	tautas	
cīņu	par	savu	brīvību	un	veltītas	tiem	cilvēkiem,	kuri	ne-
žēloja	savu	labklājību,	brīvību	un	pat	dzīvību,	lai	mēs	šo-
dien	varētu	dzīvot	brīvā	un	demokrātiskā	Latvijas	valstī.	
Uz	zemes	dzīvo	ap	10	 tūkstošiem	tautu	un	tautību,	

kur	dažas	skaitliski	ir	pat	lielākas	par	latviešu	tautu,	to-
mēr	tikai	196	tautām	ir	sava,	starptautiski	atzīta	valsts.	
Tāda	ir	arī	mūsu	dārgā	Latvijas	Republika.	Brīvību	un	
neatkarību	nevienam	nedāvina,	tā	ir	jāizcīna	un	jāsargā	
katru	dienu.	Un	šī	cīņa	tikai	viena	gadsimta	laikā	ir	pra-
sījusi	no	latviešu	tautas	ap	ceturtdaļmiljona	cilvēku	zau-
dēšanu.	Tie	ir	kaujās	kritušie,	nošautie,	cietumos,	vergu	
nometnēs	nobendētie,	dzimteni	pametušie	un	plašajā	pa-
saulē	izklīdušie	mūsu	tautas	dēli	un	meitas.	Starp	tiem	
arī	1941.gada	14.	jūnija	deportāciju	upuri.	
Šai	 dienā	 Jaunpiebalgā	 no	 savām	mājām	 varmācīgi	

svešumā	 tika	 aizvesti	 Cīpuru,	 Duku,	 Viduču	 un	 Vim-
bu	 dzimtas	 piederīgie,	 un,	 tikai	 pateicoties	 organizētai	
pretošanās	kustībai,	kuru	vadīja	brāļi	Rusovi,	deportēto	
skaits	nekļuva	 lielāks.	Toties	 vēlāk,	 dažu	nedēļu	 laikā,	
aizstāvot	 vietējos	 iedzīvotājus	 pret	 Sarkanās	 armijas	
marodieriem,	 savas	dzīvības	atdeva	Zālīšu,	Graudumu,	
Knāķu,	Šāvēju	un	Ozoliņu	dzimtas	cilvēki.	

Viņu	 piemiņai	 katram	 piebaldzēnam	 ir	 pienākums	
pie	savām	mājām	14.	jūnijā	izkārt	karogu	sēru	noformē-
jumā.	Šogad	14.	jūnija	pievakarē	pie	pieminekļa	represē-
tajiem	piebaldzēniem	bijušās	 dzelzceļa	 stacijas	 tuvumā	
pulcējās	 nepilni	 divi	 desmiti	 piebaldzēnu.	 Dzeju	 lasīja	
kultūras	 nama	 vadītāja	 Lāsma	 Skutāne,	 uzrunu	 teica	
novada	domes	priekšsēdētājs	Laimis	Šāvējs,	 sērīgi	 ska-
nēja	flauta	un	vijole,	bet	austrumu	pamalē	skanēja	drau-
dīgi	pērkona	dārdi.	Varbūt	tie	par	kaut	ko	mūs	brīdināja.	
Tomēr,	 spītējot	 spēcīgam	vējam	un	 retām	 lietus	 lāsēm,	
uz	taciņas,	kas	ved	pie	pieminekļa,	vēl	ilgi	nenodzisa	70	
spožas	sveču	liesmiņas.	
Tāpat	nepieciešams	atgādināt,	ka	1940.gada	17.	jūnijā	

mūsu	tauta	dažādu	nelabvēlīgu	vēsturisku	apstākļu	dēļ	
un	nepareizas	politiskās	vadības	rezultātā	zaudēja	savu	
valstisko	neatkarību.	Tā	Latvija	nokļuva	padomju	oku-
pācijas	jūgā	uz	50	gadiem.	Ko	piebaldzēnu	jaunā	paaudze	
zina	par	to?	Vai	ir	pietiekami	strādāts	pie	mūsu	jaunatnes	
nacionāli	patriotiskās	audzināšanas?	Saprotams,	ka	šim	
darbam	 ir	nepieciešama	materiālā	bāze	un	 tāds	varētu	
būt	nacionālās	pretošanās	kustības	pret	padomju	okupā-
ciju	muzejs	Jaunpiebalgā,	kurā	apkopot	pretošanās	kus-
tības	 dalībnieku	 biogrāfijas,	 atmiņas,	 fotogrāfijas.	 Uz-
skatāmi	parādīt,	kā	zemniekiem	tika	atņemta	zeme	un	
mājas,	kā	viņi	tika	sadzīti	kolhozos,	kur	valdīja	piespiedu	
darbs,	tādā	veidā	sagraujot	latviešu	darba	tikumus,	kuru	
pamatā	bija	apzinīgs	darbs.	Ja	mums	nebūs	savas	spēcī-
gas	ideoloģijas,	tad	viegli	šeit	var	ienākt	svešas,	latviešu	
tautai	naidīgas	idejas,	tad	arī	nebrīnīsimies,	ka	viens	otrs	
savu	pārliecību	ir	ar	mieru	mainīt	pret	lētāku	tramvaja	
biļeti,	gāzes	vai	benzīna	litru.	
Mūsu	pārliecību	vienmēr	stiprinās	zināšanas	par	at-

ceres	dienām	un	pienākuma	apziņa	par	nacionālā	simbo-
la,	Latvijas	Republikas	karoga	izmantošanu.

																															PLB	priekšsēdētājs	
J.Mājenieks

DIENA, KURU AIZMIRST NEDRĪKSTAM

Attēlā:	represēto	piemiņas	pasākumā	14.jūnijā	pie	pieminekļa	represētajiem	piebaldzēniem.
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Piebalgas	 alus	 darītava	 šovasar	
atzīmē	 25	 gadu	 jubileju.	 2.augustā	
izstādē	–	gadatirgū	„Izvēlies	Piebal-
gu!”	alus	darītava	tiks	celta	godā,	su-
minot	jubilejas	reizē.
Lai	uzzinātu,	kādi	bija	pirmsāku-

mi	 alus	 ražošanā,	 kas	 ir	 pats	 būtis-
kākais,	kas	paveikts	 šajos	gados,	kā	
veicas	šodien,	sarunājos ar SIA „Pie-
balgas alus” valdes priekšsēdētāju 
Ināru Dūklavu un izpilddirektoru 
Pēteri Micānu.

– Kā tad vispār radās 
doma, ka Jaunpiebalgā jābūt 
alus darītavai? Kādi šie daudzie 
gadi ir bijuši ražotnei, kas mai-
nījies?
–	 P.Micāns:	Tajos	laikos	lauk-

saimniecība,	 lopkopība	 kā	 pamatra-
žošana	kolhozam	nedeva	pietiekami	
daudz	 līdzekļu.	 Tām	 saimniecībām,	
kas	bija	labā	līmenī,	visām	bija	kāda	
palīgražošana.	 Mums	 bija	 labi	 kon-
sultanti	–	J.Rubulis	no	Saldus,	V.Gre-
dzens	no	Tērvetes,	vēl	kāds	cits,	vie-
nam	bija	ražošanā	vīns,	otram	–	alus.	
Visu	apsverot,	mēs	palikām	pie	alus.	
Desmit	gadu	garumā	veidojām	ražot-
ni,	tā	tomēr	nav	maza.	Visiem	pare-
dzētajiem	darbiem	bija	 jāatrod	nau-
da,	tā	 jāiegulda,	process	nebija	ātrs.	
Vēl	 šis	 tapšanas	 laiks	 ietrāpījās	 to-
reiz	valdošā	Andropova	laikā	(	1982	
–1983),	kad	vispār	alkohola	lietošana	
bija	 liegta,	pat	ražošana	būtu	 jāpār-
trauc.	Tā	nu	mēs	skaitījāmies	bezal-
koholisko	 dzērienu	 ražošanas	 cehs	
un	sākām	ražošanu	ar	limonādēm.

– I. Dūklava:	Tās	bija	limonā-
des	 „Pienenīte”,	 „Tarhūns”,	 „Bura-
tīno”.
–	 P. Micāns:	 Runājot	 par	 to,	

kā	 viss	 mainījies	 un	 attīstījies,	 tad	
varu	teikt,	ka,	izņemot	alus	vārāmos	
katlus,	nekas	cits	nav	palicis,	viss	ir	
pārbūvēts,	 nomainīts.	 Gadu	 gaitā	
notiek	 nepārtraukta	 modernizēša-
nās.	Piemēram,	pirmsākumos	mums	
bija	liela	katlu	māja,	taču	tagad	tā	ir	
pavisam	neliela.
Kā	 daudzi	 atceras,	 padomju	 lai-

kos	 viss	 bija	 deficīts,	 arī	 alus	 darī-
šanai	nepieciešamais	 –	 iesals,	 apiņi,	
arī	stikla	pudeles.	Apiņus	meklējām	
Čuvašijā	 Krievijā,	 (bija	 mums	 tādi	
sadarbības	 partneri),	 tad	 audzējām	
paši,	apiņus	ar	rokām	novāca,	tepat	
žāvējām.	Darbs	ar	apiņiem	bija	liels.	
Paši	 taisījām	 iesalu,	 bija	 sava	 iesal-
nīca.	Savukārt	stikla	pudeles	mums	
piegādāja	Līvānu	stikla	fabrika.	Taču	
atkal	–	 tai	 trūka	sodas,	bija	 jābrauc	
pakaļ	 uz	Krievijas	 rūpnīcām.	 Tāpat	
nebija	 metāla,	 cementa.	 Var	 teikt,	
ka	darba	dienas	pagāja	nemitīgā	sa-
gādes	 darbā.	 Tajā	 laikā	 pastāvēja	
daudzi	 nerakstīti	 likumi,	 bija	 jābūt	
labām	 komunicēšanās	 spējām	 ar	
cilvēkiem,	 ar	 priekšniekiem,	 pastā-
vošās	 sistēmas	 trūkumi	 bija	 jāmāk	
izmantot	 savās	 interesēs.	To	 jau	 ta-
gad	 nevar	 vairs	 pat	 izstāstīt,	 kas	 ir	
pieredzēts,	 te	 būtu	 pat	 monogrāfija	
jāraksta!	
Tā	 viss	 pamazām	 tapa	 līdz	 1989.

gadam.	Tad	arī	sākās	ražošana.	Jau	
pašā	sākumā	mums	paveicās	ar	gal-
veno	 aldari	 Gunāru	 Barviķi.	 Viņš	
pirms	 tam	 bija	 strādājis	 Rīgas	 „Al-
darī”,	spējīgs,	gudrs	savā	jomā.	Mūsu	
uzņēmumā	pieredzējušā	aldara	vadī-
bā	tika	skoloti	jaunie	aldari,	kā	Māra	
Tamane.	Pašlaik	tā	ir	Vineta	Johan-
sone,	 kura	 iesākumā	 strādāja	 pie	
alus	 vārīšanas,	 tad	 laboratorijā,	 bet	
tagad,	iegūstot	augstāko	izglītību,	ir	
aldare.	

I. Dūklava:	Iesākumā	bija	vieno-
šanās	ar	Tērvetes	alus	darītavu	par	
alus	 brūvēšanas	 speciālista	 apmācī-
bu.	Mārīte	Muižniece,	 pēc	 izglītības	
ķīmiķe,	vairāk	nekā	gadu	dzīvoja	un	
praktizējās	Tērvetē,	apgūstot	tehno-
loģisko	procesu	un	tā	nianses.
Māra	Tamane	uzņēmumā	strādāja	

no	 tā	 pirmsākumiem	 līdz	 pat	 2008.
gadam.	 Speciāliste	 deva	 patiešām	
lielu	 ieguldījumu	 ceha	 tehnoloģiskā	
procesa	nostabilizēšanā,	produkcijas	
dažādošanā.	Alus	šķirne	„Jubilejas”,	
kas	 tika	 radīta	 uzņēmuma	 15	 gadu	
pastāvēšanas	gadā,	ir	viņas	lolojums.	
Šī	alus	šķirne	ir	atradusi	savus	klien-
tus	un	joprojām	ieņem	stabilu	vietu	
tirgū.

P. Micāns:	Uzskatu,	ka	 laba	tra-
dīcija	ir	tā,	ka	katrs	aldaris	atstāj	aiz	
sevis	kādu	alus	šķirni.	Tā	bija	ar	G.
Barviķi,	ar	M.Tamani,	arī	pašreizējā	
aldare	 V.Johansone	 kopā	 ar	 speciā-
listiem	ir	uztaisījusi	visjaunāko	alus	
šķirni	„Piebalgas	svētku	alus”.	

I. Dūklava:	G.Barviķa	 radīts	 sa-
vulaik	 bija	 vieglais	 alus	 „Labrīt”,	
tumšais	 alus	 „Sātans”.	 Domāju,	 ka	
cilvēki	 vēl	 tagad	 to	 atceras.	 Pašlaik	
tos	vairs	neražojam.

P. Micāns:	Darbs	alus	darītavā	ir	
interesants,	 bet,	 jāatzīst,	 konkuren-
ce	tirgū	liela.	Ik	pa	laikam	iegūstam	
atzinības,	 labas	 vietas	 degustācijās,	
skatēs.	 Daudzviet	 esam	 bijuši	 pir-
mie.	Piemēram,	kā	pirmais	pārtikas	
uzņēmums	 Latvijā	 ieguvām	 Vides	
pārvaldības	sertifikātu	(	ISO	14001).	
Vispirms	divus	gadus	neklātienē	mā-
cījāmies	dāņu	organizētā	projektā,	kā	
rezultātā	ieviesām	vides	pārvaldības	
sistēmu	kā	sestais	uzņēmums	Latvi-
jā	un	kā	pirmais	pārtikas	rūpniecībā.	
Nopelnījām	pus	miljonu	dāņu	kronu	
kā	prēmiju	par	to,	ka	esam	šo	sistē-
mu	ieviesuši.	Minētā	naudas	summa,	
ko	speciālisti	nopelnīja	ar	savu	prātu	
un	 darbu,	 bija	 būtisks	 ieguldījums	
ražotnē.

– Ko var teikt par kadru mai-
nību? Droši vien ir arī daudzi 
tādi, kuri te strādā visus šos 25 
gadus?

I. Dūklava:	 Kā	 visiem	 zināms,	
alus	 ražošana	 notiek	 šeit,	 Jaunpie-
balgā,	 bet	 daļa	 uzņēmuma	 darbi-
nieku	 strādā	 Rīgā,	 organizējot	 pro-
dukcijas	pārdošanu.	„Piebalgas	alū”	
pašreiz	ir	75	darbinieki.	Pieci	no	vi-
ņiem	 strādā	 uzņēmumā	 no	 pašiem	
ceha	 pirmsākumiem.	 Gribu	 šos	 uz-
ņēmuma	„veterānus”	nosaukt	vārdā	
–	 izpilddirektors	 Pēteris	 Micāns	 ir	
saistīts	ar	alus	darītavu,	kopš	radās	
doma	 par	 ceha	 būvniecību,	 galvenā	
grāmatvede	 Vija	 Vanaga,	 laboran-
te	 Ingūna	Podiņa,	 enerģētiķis	 Jānis	
Zariņš,	jau	iepriekš	pieminētā	Mārī-
te	Muižniece	un	kā	 sesto	 gribu	pie-
minēt	 personāla	 darbinieci	 Mārīti	
Loginu,	kura	veselības	problēmu	dēļ	
pirms	dažām	nedēļām	pensionējās.	
Bez	tam	gandrīz	ceturtā	daļa	strā-

dājošo	ir	ar	darba	stāžu	vairāk	nekā	
15	gadi.	Šie	skaitļi	norāda,	ka	kadru	
mainība	 ir	zema	un	darba	kolektīvs	
ir	 saliedējies	 un	 nostiprinājies.	 Do-
māju,	ka	mūsu	darbiniekiem	piemīt	
sajūta	–	te	ir	mana	vieta,	te	labi	jūtos.
	Šo	daudzo	gadu	gaitā	mēs	 savus	

speciālistus	 paši	 arī	 esam	 izaudzi-
nājuši,	 sekmējuši	 viņu	 izglītošanos,	
sūtījuši	studēt,	apmaksājuši	studijas.	
Regulāri	 speciālisti	 apmeklē	 dažā-
dus	kursus,	 jo	 ir	 ļoti	 jāseko	 līdzi	vi-
sam	 jaunajam,	 lai	 varētu	 veiksmīgi	

“PIEBALGAS ALUM” - 25
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konkurēt	 tirgū.	 Nemitīgi	 jāmācās,	
jābrauc	 uz	 semināriem.	 Tas	 īpaši	
svarīgi	grāmatvedības	darbiniekiem,	
jo	 likumdošana	 mūsu	 valstī	 strauji	
mainās.	

– Kādas alus šķirnes pašlaik 
tiek ražotas? Dažus gadus ražo-
jat arī kvasu!

I. Dūklava:	Pirms	Jāņiem	sākām	
ražot	 jaunu	 alus	 šķirni	 –	 „Piebal-
gas	svētku	alus”.	Tas	tapa	par	godu	
mūsu	ražotnes	25	gadu	pastāvēšanai.	
Ļoti	ceram,	ka	patērētāji	to	novērtēs,	
viņiem	iepatiksies,	līdz	ar	to	arī	vēlē-
sies	to	baudīt.	Šo	alu	tirgojām	kā	ik	
gadu	pirms	Jāņiem	ārpus	mūsu	alus	
darītavas	 teritorijas	–	kā	vaļējo	alu.	
Pavisam	nedaudz	tas	tika	pildīts	arī	
pudelēs,	lai	iepazīstinātu	klientus.	
Runājot	 par	 pastāvīgajām	 alus	

šķirnēm,	 tad	 par	 „Piebalgas	 alus”	
atpazīstamības	 vizītkarti	 ir	 kļuvis	
„Piebalgas	 alus”	 (	 G.Barviķa	 radī-
tais).	Regulāri	ražojam	„Senču	alu”,	
„Mednieku	 alu”,	 „Jubilejas	 alu”,	
tumšo	 alu	 „Piebalgas	 Lux”.	 Kopš	
2011.gada	 ražojam	 arī	 „Piebalgas	
oriģinālo	kvasu”.

 P. Micāns:	Kvass	ir	mūsu	speciā-
listu	izstrādāts	produkts	un	tehnolo-
ģija.	 Eiropā	 šādā	 veidā	 kvasu	 nera-
žo.	 Maskavas	 Tehnoloģiju	 institūts	
ir	 izstrādājis	 šo	 kvasa	 gatavošanas	
tehnoloģiju.	Tā	 kā	Krievija	 nav	ES,	
līdz	 ar	 to	 arī	 Eiropā	 ar	 šādām	 teh-
noloģijām	nestrādā.	 Tādēļ	 šis	 kvass	
ir	unikāls	produkts,	arī	degustācijās	
atšķiras	no	visiem	citiem.	Pašlaik	at-
sauksmes	 ir	 labas.	Baltijas	degustā-
cijā	ieguvām	sudraba	medaļu.

I. Dūklava:	 Vasaras	 sākumā	
mums	izdevās	ar	mazajām	0,33	l	til-
puma	kvasa	pudelītēm	iekļūt	„Lido”	
ēdināšanas	sistēmā.	Te	nu	cilvēkiem	
dota	laba	iespēja	to	nodegustēt.	

– Kāds iepakojums ir alum un 
kvasam?

I. Dūklava:	 Visas	 alus	 šķirnes	
tiek	pildītas	stikla	pudelēs	(	0,5	l)	un	
metāla	muciņās	jeb	kegos.	„Jubilejas	
alus”	 tiek	 fasēts	 arī	 0,33	 l	 tilpuma	
pudelītēs.	Savukārt	„Senču	alus”	un	
„Mednieku	alus”,	kuri	ir	ar	mazāku	
alkohola	 daudzumu,	 tiek	 fasēti	 arī	
PET	pudelēs.	Kvasu	pilda	gan	maza-
jās	stikla	pudelītēs	(	0,33	l),	gan	PET	
pudelēs	(1,5	l)	un	kegos.	
Runājot	par	 jau	minētajām	0.33	l	

stikla	pudelēm,	tad	tādas	mūsu	alus	
darītava	alum	izmanto	vienīgā	Latvi-
jā.	To	nolēmām	darīt	tad,	kad	sākām	
ražot	kvasu.	Sapratām,	ka	arī	tā	va-
ram	ieinteresēt	un	piesaistīt	pircēju.

– Vasara noteikti ir laiks, kad 
pieprasījums pēc jūsu ražotās 
produkcijas ir vislielākais?
–	Protams,	vasarā	pieprasījums	ir	

nesalīdzināmi	 lielāks	 nekā	 ziemas	
periodā.	 Mūsu	 darbam,	 līdzīgi	 kā	
lauksaimniekiem,	 ir	 sezonas	 rak-
sturs.	Ja	ir	silta	un	saulaina	vasara,	
tad	cilvēki	slāpes	remdē,	baudot	alu	
vai	 kvasu.	 Šovasar	 laika	 apstākļi	 ir	
mums	 nelabvēlīgi	 –	 slapjš	 un	 vēss	
laiks.	 Neskatoties	 uz	 to,	 patērētāju	
loks	 gadu	 gaitā	 ir	 nostabilizējies	 –	
apmēram	 3%	 no	 kopējā	 alus	 tirgus	
Latvijā	mēs	aizpildām.	

– Vai kaut kāds daudzums 
produkcijas netiek sūtīts arī uz 
ārzemēm?
Ir	 mums	 kāds	 pircējs	 Francijā,	

kurš	 privāti	 pērk	 alu.	 Mēs	 skatījā-
mies	Krievijas	virzienā,	nelielu	dau-
dzumu	aizvedām,	bet	pašlaik	saistī-
bā	ar	notikumiem	Ukrainā	process	ir	
apstājies
	Tikai	vietējā	tirgū	esam	tāpēc,	ka	

Latvijā	vienīgie	ražojam	nepasterizē-
tu	alu,	līdz	ar	to	realizācijas	termiņi	
nevar	 būt	 tik	 gari,	 kādus	 vēlas	 un	
pieprasa	patērētājs,	lai	produktu	va-
rētu	tirgot	ilgāku	laiku.	

– „Piebalgas alus” noteikti iz-
ceļas pārējo vidū ar oriģināla-
jām etiķetēm uz alus un kvasa 
pudelēm!
–	Katrs	ražotājs	 cenšas	savu	pro-

dukciju	 nosaukt	 un	 noformēt	 pēc	
iespējas	interesantāk.	Mums	izšķiro-
šais	 faktors	bija	un	 ir	Piebalgas	no-
vads,	tā	kultūra,	vēsture.	Visiem	labi	
zināmi	 rakstnieki	 Brāļi	 Kaudzītes	
un	 viņu	 romāns	 „Mērnieku	 laiki”,	
kā	 arī	 romāna	 personāži.	 Literāru	
personāžu	attēlojums	uz	alus	pudeļu	
etiķetēm	–	tādu	piemēru	iepriekš	ne-
bija.	Tā	arī	radās	doma	–	saistīt	savu	
novadu	 ar	 mūsu	 uzņēmējdarbību.	
Mūsuprāt,	 atradām	 interesantu	 un	
savdabīgu	risinājumu.	Ķenča	izskats	
gan	 ir	 nedaudz	 pamainīts.	 Kādu	
laiku	 ražojām	 alus	 šķirni	 „Minhau-
zens”	 ar	 Minhauzena	 attēlu.	 Tas	
gan	 nesaistās	 ar	 Piebalgas	 novadu,	
bet	 tomēr	 ir	 literārs	 personāžs.	 Šo	
līniju	 tad	 arī	 ieturam	un	 turpinām.	
Protams,	„Jubilejas”	un	jaunā	„Pie-
balgas	 svētku	 alus”	 nosaukums	 un	
etiķete	izvēlēta	saistībā	ar	pašu	alus	
darītavu.

– Bieži vien lasām pateicības 
vārdus alus darītavai par atbal-
stu dažādu novada pasākumu 
rīkošanā. Agrāk arī atbalstījāt 
konkursus mūzikas skolā.

–	 1976.gadā	 ienākot	 Jaunpiebal-
gā,	svešā	vidē,	bija	skaidrs,	ka	tādus	
jaunpienācējus	te	uzreiz	tā	vienkārši	
nepieņem.	Taču	pa	šiem	daudzajiem	
gadiem,	 domāju,	 esam	 kļuvuši	 par	
piebaldzēniem.	Kā	Ķencis	saka	–	pie-
baldzēns	ir	lepns	par	savu	Piebalgu,	
arī	mēs	 lepojamies	 ar	 savu	 novadu,	
tādēļ	pieņēmām	lēmumu,	ka	iespēju	
robežās	 palīdzēsim,	 atbalstīsim	 pa-
sākumus	un	notikumus.	
1998.	 gadā	 Jaunpiebalgas	 bērnu	

mūzikas	 skolā	 iedibināja	 Latvijas	
mazo	 mūzikas	 skolu	 jauno	 mūzi-
ķu	 konkursu,	 balvā	 saņemot	 Emīla	
Dārziņa	prēmiju.	Visu	konkursa	pa-
stāvēšanas	 laiku	 bijām	 šī	 konkur-
sa	 ģenerālsponsori	 un	 atbalstītāji.	
Man	patika	šais	koncertos	klausīties	
bērnu	 sniegumu.	Daudziem	mūzika	
bija	ļoti	svarīga,	arī	viņu	nākotne	un	
profesija	 nereti	 saistījās	 ar	mūziku.	
Atceros	to	kā	labu,	patīkamu	un,	gal-
venais,	vērtīgu	sadarbību.	
Priecājamies,	 ka	 varējām	 piedalī-

ties	Jaunpiebalgas	baznīcas	atjauno-
šanā.
Katru	gadu	esam	izstādes	–	gada-

tirgus	„Izvēlies	Piebalgu!”	organizē-
to	 sporta	 pasākumu	 dalībnieku	 un	
atbalstītāju	pulkā.	Visu	jau	nevar	un	
arī	nevajag	uzskaitīt.

– 2.augustā jau devīto 
gadu notiks izstāde – gadatirgus 
„Izvēlies Piebalgu!”. Program-
mā lasām, ka šogad tās laikā 
goda vietā tiks celts „Piebalgas 
alus”, suminot 25 gadu jubilejā. 
Vai jums, visam kolektīvam, ir 
iznācis savā lokā atzīmēt šo ju-
bileju?
–	 Esam	 vienojušies	 ar	 novada	

domi,	ka	šī	pasākuma	ietvaros	kultū-
ras	nama	telpās	savā	kolektīvā	atzī-
mēsim	25	gadu	pastāvēšanu.	Būsim	
kopā	gan	darbinieki,	gan	uzaicinātie	
sadarbības	partneri.	Savukārt	vaka-
rā	kopā	ar	visiem	izstādes	–	gadatir-
gus	 dalībniekiem	un	 apmeklētājiem	
piedalīsimies	 pasākumos	 brīvdabas	
estrādē.

– Ko Jūs novēlētu savam 
kolektīvam jubilejas reizē?
	 Vispirms	 novēlu	 ikvienam	 labu	

veselību	un	piepildījumu	personīgajā	
dzīvē.	Lai	arī	turpmākajos	gados	ko-
pīgiem	spēkiem	mums	izdotos	stabili	
turēties	tirgū	un	pircēji	gribētu	bau-
dīt	tieši	Piebalgas	alu!

– Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere
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Jaunpiebalgas	vidusskolā	 ir	 sena	
un	laba	tradīcija	–	9.	un	12.klašu	ab-
solventi	dāvina	savai	skolai	kādu	pa-
liekošu	 un	 vajadzīgu	 dāvanu.	 Gadu	
gaitā	 tās	bijušas	visai	dažādas	–	dā-
vinātas	noderīgas	lietas	skolas	darbā	
-	printeri,	televizori,	gan	skolas	par-
kā	 -	 iekārtotas	 jaunas	 puķu	 dobes,	
stādīti	 kociņi	 un	 košumkrūmi,	 ierī-
kotas	vēja	stabules,	veidots	mākslas	
laukums,	kurā	redzami	dažādi	objek-
ti	 (akmeņu	krāvums,	Māras	krusts,	
gliemezis,	putns),	veidoti	absolventu	
tiltiņi,	 aka...	Daudzas	būves	 jau	no-
lietojušās,	tiek	atjaunotas.	Tiltiņi	pa-
liek	absolventu	atmiņās,	fotogrāfijās.	
Nekas	nav	mūžīgs.
Šogad	9.	klases	skolēni	uzdāvinā-

ja	aptumšošanas	žalūzijas	informāci-
jas	 tehnoloģiju	 klasei,	 bet	 12.klases	
absolventi,	 savas	 audzinātājas	 Vēs-
mas	 Johansones	 rosināti,	 uzlaboja	
un	 labiekārtoja	 vidusskolas	 autobu-
su	pieturvietu	un	tās	apkārtni.	
Par	 to,	 kā	 radās	 ideja	 un	 ritēja	

darbi,	 stāsta	 Vēsma Johansone:	
„Katru	 rītu,	uz	 skolu	braucot,	 ievē-
roju,	ka	arvien	bēdīgāks	un	bēdīgāks	
paliek	 pieturvietas	 izskats.	 Lietus	
laikā	ūdens	 līst	sienas	 iekšpusē,	bet	
slīpums	tāds,	ka	tas	netiek	uz	ielas,	
bet	 tek	 uz	 sienas	 pusi,	 izveidodams	
peļķi.	 Āra	 sols	 nopuvis,	 logu	 stik-
lu	 vietas	 tukšas,	 ķieģeļu	 siena	 īpaši	
neglīta,	 jumts	 tek.	 Pietura	 bija	 arī	
mūsu	sakopšanas	zona	astoņu	gadu	
garumā.	
Pirms	 trim	 gadiem,	 9.	 klasi	 bei-

dzot,	mūsu	toreiz	lielajai	klasei	izde-
vās	izveidot	strūklaku	ceļmalas	dīķī,	

tad	 nu	 šķita,	 ka	 turpinājumu	 vaja-
dzētu	 parka	 zonā.	 Kā	 radās	 ideja?	
Vienkārši	-	ienāca	prātā.	Vienā	brīdī	
gan	domāju,	ka	varbūt	kādu	jumtiņu	
uzbūvēt	 pieturai	 otrajā	 ielas	 pusē,	
kas	 būtu	 arī	 lētāk.	 Tomēr	 nedeva	
mieru	doma,	ka	tādā	gadījumā	skolas	
puses	pietura	paliks	neglīta	un	veca.	
Parēķinot,	ka	izmaksas	būs	3000	eiro	
apmērā,	tomēr	domāju,	ka	ar	atsau-
cīgiem	 cilvēkiem	 tas	 ir	 paveicams.	
Pieredze	bija,	piedaloties	un	palīdzot	
baznīcas	projekta	īstenošanā.	
Vispirms	 sanāca	 kopā	 vecāki	 un	

bērni,	lai	runātu	par	izlaiduma	balli	
un	arī	par	pieturu.	Noteicām	termi-
ņu,	līdz	kuram	jāatnes	nauda	vai	tā	
jāieskaita	 kontā,	 tādējādi	 saprotot,	
cik	 būs	 ziedojumu	 no	 klases.	 Vien	
uzsvēru,	ka	neko	konkrētu	nedrīkstu	
norādīt.	Tā	arī	notika,	ne	visi	ziedoja,	
bet	strādāja	gan	visi.	Sākumā	nebija	
nekādas	 skaidrības,	 cik	ziedos	vecā-
ki	un	cik	atsaucīgi	būs	līdzcilvēki,	ko	
varēs	 būves	 īpašnieks,	 jo	 ceļinieku	
noteikumi	izrādās	ir	ļoti	stingri.	Jau	
iesākot	šo	darbu,	man	bija	skaidrs,	ka	
tas	tiks	pabeigts,	bet	to,	ka	atlikums	
paliks	manā	ziņa,	pateicu	pāris	cilvē-
kiem.	Toreiz	vecākiem	minēju,	ka	no	
kaut	kā	 jau	varam	atteikties,	 ja	ne-
spēsim	finansēt.	Tas,	cik	liela	naudas	
summa	 būs	 jāieliek	 pašai,	 mainījās	
līdz	 pat	 pēdējai	 dienai,	 jo	materiālu	
izmaksas	pārsniedza	plānotās.	Taču	
–	ja	reiz	ir	iecerēts,	tad	bija	jāizdara!	
Sākām	ar	to,	ka	mākslas	skolotā-

ja	Sandra	Strēle	uzzīmēja	skici	(	biju	
nobildējusi	pieturu	no	visām	pusēm).	
Ar	bruģa	likšanu	iznāca	tāda	kā	cenu	
aptauja,	pat	pašai	to	negribot.	Divas	
firmas,	uzmērot	platību,	uzrādīja	ļoti	
atšķirīgu	summu.	1348	eiro	bija	pie-
ņemamākais	aprēķins.	Tas	bija	darbs	
speciālistiem.	Skolēni	darīja,	ko	spē-
ja,	 bet,	 diemžēl,	 traucēja	 arī	 lietus.	
Vēl	19.	jūnijā,	atklāšanas	dienā,	kad	
saaicinājām	kopā	visus	palīgus,	ar	pi-
noteksu tika	krāsota	augšējā	maliņa	
–	dēlis.	
Mēneša	 laikā	veiktie	darbi	 -	 	pa-

celts	 uz	 augšu	 iekšējais	 bruģis	 un	
papildus	 ar	 bruģi	 noklātas	 malas,	
pieturas	 vietas	 aizmugure	 un	 pe-

rons,	 neskaitāmas	 reizes	 tika	 ap-
strādātas	būves	sienas,	lai	materiāls	
turētos	klāt	ķieģeļu	sienai,	atjaunots	
uzraksts,	 iestikloti	 logi,	 līdzās	 pie-
turvietai	uzsliets	jauns	zedeņu	žogs,	
iestādītas	tūjas,	atvesti	akmeņi.	Kur	
nu	vēl	neskaitāmās	līdzināšanas,	un	
tad	 tas	 smalkais	 darbs	 ar	 zīmēju-
miem!	 Darbs	 ievilkās	 krietni	 naktī	
un,	 domāju,	 ka	 daudziem	 maniem	
klases	skolēniem,	kuri	bija	tajā	vēlajā	
vakarā,	rūdījās	pacietība.	Neko	neva-
rēja	darīt	steigā!
Uzsākot	 darbus	 un	 lūdzot	 zie-

dojumus,	 vispirms	 atbalstu	 sniedza	
novada	 dome	 un	 atļāva	 izmantot	
novada	 domes	 ziedojumu	 kontu.	
Novada	 domes	 darbinieki	Kristaps 
Dravants, Vilnis Eglītis nesavtī-
gi palīdzēja	 dažādos	 zemes	 darbos, 
Laimis Šāvējs	-	ar	padomu	un	dar-
bu	 koordinēšanu,	 saskaņojot	 tos	 ar	
ēkas	 īpašnieku.	 Ar	 ļoti	 nozīmīgu	 fi-
nansiālu	palīdzību	 atzīmējami	Nor-
munds Brēmers, Andris Zirnis, 
Viktorijas Postolati ģimene, Sar-
ma Vekšina, Marina Grīnberga, 
Velta un Jānis Ciekuržņi.	Bez	jau	
pieminētajiem	vēl	gribu	nosaukt	tos,	
kuri	gan	ziedoja,	gan	strādāja,	saņe-
mot	 par	 darbu	 atlīdzību,	 gan	 deva	
padomus,	 ar	 ko	 sākt,	 kā	 turpināt.	
Mums	palīdzēja	-	Anita Auziņa ar 
novada domes meitenēm, Artis 
Beķeris, Dace Bišere - Valdemie-
re, Ēriks Blūms, Dace Brikma-
ne, Damrožu ģimene Jēcos, Al-
dis Duļbinskis, Māris Eihentāls, 
Aldis Duļbinskis, Agris Kažociņš, 
Baiba Lasmane, Agris Lesis, As-
kolds Liedskalniņš, Kaspars 
Līviņš, Maruta un Vilis Līviņi, 
Ulla Logina, Ilze, Rasa un Aivars 
Ontužāni, Inita Saliņa, Mikus 
Spalviņš, Sandra Strēle, Gunārs 
Sūcītis, Juris Šūtelis, Eduards 
Vīķelis, Pēteris Zivtiņš, Aivars 
Auziņš ( Rīga), Inese Kalniņa, 
Zosēnu krājaizdevu sabiedrība 
(Girta Upena).
Manas	audzināmās	klases	vecāki	

ar	saviem	bērniem	izlasīs	to,	ko	var-
būt	nevarēju	pateikt	skaļi	izlaidumā.	
Esmu	laimīga!	Ne	tikai	par	pieturu,	

Jaunpiebalgas absolventi dāvina skolai
 labiekārtotu autobusu pieturu
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ne	tikai	par	to,	ka	izlaidums	garām,	
bet,	 ka	 man	 bijāt	 un	 esat	 jūs-	 ļoti	
jaukie	klases	bērni!	Esmu	saņēmusi	
no	jums,	12.	klase	un	vecāki,	ļoti,	ļoti	
daudz	 sirsnības!	 Lai	 veicas	 tālākajā	
dzīves	ceļā!”
Ko	par	paveikto	saka	paši	jaunie-

ši?	 12.klases	 absolvente	 Ilze Lapi-
ņa:	„Pieturas	 tapšanā	piedalījāmies	

mēs,	 2014.	 gada	 vidusskolas	 absol-
venti.	 Sākumā	 bijām	 ļoti	 skeptiski	
noskaņoti	 pret	 šo	 trako,	 bet	 tomēr	
grandiozo	ideju.	Pašai	personīgi	man	
šķita,	ka	tas	ir	kaut	kas	neiespējams	
naudas	ziņā,	 jo	mēs	taču	esam	tikai	
13!	 Bet	 ar	 audzinātājas	 un	 novad-
nieku	 palīdzību	 mums	 tas	 izdevās.	
Pašiem	ir	neizsakāms	prieks	par	pa-

veikto	un	ceram,	ka	mūsu	darbs	ne-
būs	bijis	veltīgs	un	šī	pietura	sagla-
bāsies	tikpat	skaista	kā	pašlaik.
Ar	 klasesbiedriem	 gan	 runājām,	

ka	ir	mazliet	bail	iedomāties,	kā	būs	
pēc	gadiem,	kāda	 tad	mūsu	pieturi-
ņa	izskatīsies.	Mēs	jums	uzticam	to!	
Sargājiet	 un	 saudzējiet,	 jo	 tā	 ir	 ta-
pusi	gan	ar	smaidiem,	gan	ar	smagu	
darbu!  
		 12.klases	 izlaidumā,	 apsvei-

cot	 absolventus,	 vidusskolas	 direk-
tore	 Ulla Logina	 ar	 gandarījumu	
atzina,	 ka	 ar	 atjaunoto	 pieturvietu	
Jaunpiebalga	 ieguvusi	 jaunu	 vizīt-
karti.	
Jaunās	 pieturvietas	 atklāšanā	

piedalījās	 daudzi	 no	 tiem,	 kuri	 at-
balstīja	 un	 iesaistījās	 darbu	 veikša-
nā,	 ar	 savām	 dziesmām	 klātesošos	
priecēja	skolas	absolventi.	

A.Ķīķere

Attēlos:	 labiekārtotā	 autobusu	
pieturas	 vieta;	 12.klases	 absolventi	
un	audzinātāja	atklāšanas	dienā.

                 JAUNPIEBALGĀ
2014.gada	17.jūnijā	Jaunpiebalgā	

norisinājās	 pasākums	projekta	 „Tu.	
Esi.	LV”	 ietvaros	sadaļā	„Sadarbība	
un	komunikācija:	tikšanās	ar	viedok-
ļu	līderiem	un	ekspertiem”.
20	jaunieši	rītu	sāka	jau	pulksten	

10.00,	 lai	 aktīvi	 iesaistītos	 diskusi-
jās,	spēlēs,	pieredzes	stāstos	kopā	ar	
Guntu	Grīnhofu	 un	Simon	Emanu-
el	 Lesne.	 Gunta	 Grīnhofa	 ir	 aktīva	
nodibinājuma	 „Pievienotā	 vērtība”	
pārstāve,	kas	jau	vairāk	nekā	10	ga-
dus	ir	strādājusi	jaunatnes	darba	sfē-
rā,	 izmantojot	 neformālo	 izglītību,	
tās	metodes.	Simon	Emanuel	Lesne	
ir	Eiropas	brīvprātīgais	no	Francijas,	
kurš	ir	iesaistījies	programmā	„Eiro-
pas	brīvprātīgais	darbs”	uz	9	mēne-
šiem,	lai	organizētu	darbu	bērnu	un	
jauniešu	 iniciatīvu	 centrā	 „Tagad”.	

Abi	 dalījās	 ar	 savu	 pieredzi,	 kā	 arī	
par	 to,	 cik	 svarīga	 nozīme	 cilvēka	
dzīvē	 ir	 pozitīvai	 sadarbībai	 un	 ko-
munikācijai,	kā	arī	vadīja	paredzētās	
aktivitātes.	
Dienas	 gaitā	 tika	 izmantotas	

dažāda	 veida	 neformālās	 izglītības	
metodes,	 sākot	ar	drošas	mācīšanās	
vides	 veidošanu,	 grupas	 dalībnieku	
savstarpējās	 komunikācijas	 un	 sa-
darbības	veicināšanu,	kā	arī	ar	spēļu	
palīdzību	 prasmi	 pielīdzināt	 situā-
cijas	dzīvē,	kur	nepieciešama	sadar-
bība	 un	 komunikācija,	 lai	 kopīgi	
paveiktu	uzdevumus	ar	pozitīvu	 re-
zultātu	un	atbilstošu	rīcību,	lai	tiktu	
līdz	tam.	Pēc	katra	uzdevuma	jaunie-
ši	varēja	diskutēt	par	savām	izjūtām,	
vajadzībām,	 pieredzi.	 Dienas	 laikā	
tika	radīts	gan	Sadarbības	tilts,	kas	

bija	 jāizveido	 3	 atsevišķi	 izvietotām	
grupām,	gan	BJIC	„Tagad”	komuni-
kācijas	–	sadarbības	zelta	simbols.	
Kopīgi	 panašķējušies,	 jaunieši	

bija	 priecīgi	 par	 iespēju	 piedalīties,	
kāds	 teica,	 ka	 nekad	 dzīvē	 tā	 nav	
smējies,	kāds	jautāja,	kad	būs	nāko-
šā	 reize,	 kad	 varēs	 piedalīties,	 kāds	
vienkārši	 mazliet	 ar	 noguruma	 sa-
jūtu	pateicās	un	devās	mājā.	Paldies	
par	šo	iespēju,	jo	kā	gan	jaunietis	la-
bāk	spētu	izprast	sadarbības	un	ko-
munikācijas	nozīmi,	 ja	ne	 izdzīvojot	
to	uz	savas	ādas,	bonusā	dzirdot	pa-
domus	 no	 profesionāliem,	 pieredzes	
bagātiem	līdzcilvēkiem!

Lelde Grobiņa,
BJIC	„Tagad”	vadītāja

(Mob.	28448588)
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„Ja	 vēlamies,	 lai	 mūsu	 cerības	
izveidot	 labāku	 un	 drošāku	 pasauli	
kļūtu	 par	 īstenību,	 mums	 ir	 vaja-
dzīgs	 brīvprātīgais	 darbs,”	 tā	 teicis	
Kofi	Anans.
Brīvprātīgajam	darbam	pasaulē	ir	

daudz	 definīciju	 un	 tradīciju.	 Svarī-
gākais	 ir	tas,	ka	cilvēki	sanāk	kopā,	
lai	 palīdzētu	 viens	 otram	 un	 snieg-
tu	atbalstu	tiem,	kam	tas	vajadzīgs.	
Ieguvējs	ir	gan	pats	brīvprātīgā	dar-
ba	 veicējs,	 gan	 sabiedrība	 –	 pasaule	
kļūst	labāka!
Strādājot	brīvprātīgo	darbu,	cilvē-

ki	gūst	zināšanas,	iegūst	jaunas	pras-
mes,	jaunus	draugus	un	paziņas,	kas	
bieži	 palīdz	 rast	 jaunas	 vai	 labākas	
darba	 iespējas.	Tā	 ir	 lieliska	 iespēja	
personības	izaugsmei.
Brīvprātīgā	darba	tradīcijas	pasau-

lē	ir	aizsāktas	vairāk	nekā	pirms	100	
gadiem.	 Pirmās	 valstis	 bija	 Nīder-
lande	un	ASV.	Citās	pasaules	valstīs	
brīvprātīgais	 darbs	 ir	 ļoti	 izplatīts,	
piemēram,	 Skandināvijas	 valstīs	 ap	
30%	iedzīvotāju	darbojas	kā	brīvprā-
tīgie,	Vācijā	 tie	 ir	 34%,	ASV-	 vairāk	
nekā	50%	iedzīvotāju.	Mērķtiecīgi	un	
organizēti	brīvprātīgo	kustība	Latvi-
jā	tiek	attīstīta	tikai	no	1998.gada.	
Labi	iesāktais	darbs	ir	jāturpina.
Bērnu	 un	 jauniešu	 iniciatīvu	

centrs	„Tagad“	sadarbībā	ar	nodibi-
nājumu	„Pievienotā	vērtība”	īstenos	

Jaunatnes	politikas	 valsts	program-
mas	 2014.gadam	 1.4.	 apakšsadaļas	
„Atbalsts	 jauniešu	 centru	 darbības	
nodrošināšanai	pašvaldībās	ar	mērķi	
īstenot	 neformālās	 mācīšanās	 akti-
vitātes	 visiem	 jauniešiem”	 projektu	
„Brīvprātīgais	 darbs	 –	 sociālam	 ris-
kam	pakļauto	 jauniešu	aktīvās	 līdz-
dalības	 forma	 Jaunpiebalgas	 nova-
dā”	projektu	Nr.	4-33/21.
Projekta	aktivitāšu	īstenošana	no-

tiks	Jaunpiebalgā	no	2014.gada	8.jū-
lija	līdz	31.augsutam.	
Projektā	tiks	iesaistīti	10	Jaunpie-

balgas	 novada	 jaunieši.	 Viņiem	 tiks	
organizētas	 neformālās	 izglītības	
apmācības,	 kuras	 tiks	 balstītas	 uz	
personības	 iepazīšanu	 un	 izpratni,	
komunikācijas	 un	 sadarbības	 pras-
mju	attīstību.	Tajās	jaunieši	mācīsies	
aktīvi	līdzdarboties	un	uzņemties	at-
bildību	 par	 procesu,	mācīsies	 darot.	
Apmācību	 laikā	 jaunieši	 pilnveidos	
spēju	mācīties	no	pieredzes	un	izvir-
zīt	sev	konkrētus	mērķus,	kā	arī	 iz-
virzīs	un	īstenos	soļus,	kas	izpildāmi,	
lai	mērķi	tiktu	sasniegti.
Kā	 arī	 brīvprātīgā	 darba	 prakses	

laikā	brīvprātīgie	jaunieši:	
1.	 attīstīs	un	veidos	starppaau-
džu	neformālās	izglītības	aktivitā-
tes	izstādei	–	gadatirgum	„Izvēlies	
Piebalgu!”	sabiedrības	 līdzdalības	
nodrošināšanai	un	aktivizēšanai;

2.	 iesaistīsies	 dažādās	 ar	 atbil-
dīga	 dzīvesveida	 popularizēšanu	
saistītās	 aktivitātēs,	 gatavojoties	
izstādei	 –	 gadatirgum	 „Izvēlies	
Piebalgu!”;
3.	 īstenos	 starppaaudžu	 nefor-
mālās	 izglītības	 aktivitātes	 (savu	
iniciatīvu)	 visai	 sabiedrībai,	 tai	
skaitā	izstādes	apmeklētājiem.
Pēc	 iegūtās	 pieredzes	 jauniešiem	

tiks	 organizētas	 izvērtēšanas	 apmā-
cības,	 kurās	 notiks	 gūtās	 pieredzes	
izvērtēšana,	 kas	 vērsta	 uz	 personī-
bas	 attīstību;	 personības	pilnveidi	 –	
vērstu	uz	nākotni;	brīvprātīgā	darba	
menedžmentu;	brīvprātīgo	darbu.
Savukārt	augusta	beigās	tiks	orga-

nizēts	pieredzes	apmaiņas	pasākums		
ar	 30	 Jaunpiebalgas	 novada	 BJIC	
„Tagad”	 sadarbības	 organizāciju	
pārstāvjiem.	 Tajā	 tiks	 atspoguļoti	
projektā	 iegūtie	 rezultāti.	Pieredzes	
apmaiņas	 pasākuma	 laikā	 tiks	 pre-
zentēts	 un	 izplatīts	 informatīvi	 iz-
glītojošais	materiāls	 par	 brīvprātīgā	
darba	 iespējām	 vietējā	 līmenī,	 bals-
toties	 uz	 projektā	 gūto	 pieredzi,	 ko	
veidos	projektā	iesaistītie	jaunieši.

Lelde Grobiņa

Attēlā: sadarbības	nozīmes	vei-
došanas	aktivitātes.

„ESI BRĪVPRĀTĪGAIS! IR VĒRTS!” –
šīs vasaras devīze jauniešiem Jaunpiebalgā
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X–FACTOR POPIELA

BJIC	„Tagad”	sadarbībā	ar	Jaunpiebalgas	vidussko-
las	 skolēnu	 pašpārvaldi	 22.maijā	 noorganizēja	 jau	 sen	
aizmirstu	un	jaunajai	paaudzei	vēl	nezināmu	pasākumu	
–	popiela.	Liels	gandarījums	ir	organizēt	pasākumu,	kura	
tapšanā	 aktīvi	 piedalās	 tik	 daudzi	 jaunieši	 un	 ne	 tikai	
viņi!	Arī	skatītājiem	bija	teikšana	uzvarētāju	noskaidro-
šanā.	Kopumā	piedalījās	23	dalībnieki,	kas	ļauj	ticēt,	ka	
nākamo	popielu	organizēsim	šī	gada	nogalē	–	tā	kā	drīkst	
jau	sarosīties	arī	visi	pārējie	aktīvie,	kustīgie	un	visādi	
citādi,	kā	sacīt,	atraktīvie	piebaldzēni!

Lielais	 paldies	 perfektajai	 žūri-
jai	-	Brendai	Beķerei,	Ineta	Elksnei,	
Egitai	 Zariņai;	 cītīgākajam	 veicinā-
šanas	 balvu	 radītājam	 –	 Adrianam	
Vīķelim,	 atraktīvākajai	 vadītājai	 –	
Alisei	 Lazdiņai,	 profesionālajai	 fo-
togrāfei	–	Unai	Gailei,	rūpīgākajām	
balsu	skaitītājām	–	 Ivandai	Ķīķerei	
un	Megijai	Paulai	 Staškevičai,	 „Se-
curity	team”	-	Denisam	Koltašovam	
un	 Jēkabam	 Brasavam;	 stilīgāka-
jam	DJ	 –	 Sigitai	Kļavai,	 labākajam	
kultūras	 namam	 –	 Jaunpiebalgas	
kultūras	 namam.	 Paldies	 dubul-
tā	 -	 atsaucīgākajiem	 skatītājiem,	
Jaunpiebalgas	 vidusskolai,	 īpaši 
Eduardam	 Vīķelim	 par	 mūzikas	
aparatūru,	 tehnisko	 šteļļu	 meista-
ram	–	Kristapam	Bedeicim!
Jaunpiebalgas	 novada	 domei:	

„Paldies,	ka	ir	BJIC	„Tagad”,	kur	varam	izpausties!”
Lai	 jums	 visiem	 jauka	 diena	 un	 neaizmirstiet,	 ka	

BJIC	„Tagad”	ir	atvērts	katru	darba	dienu	no	plkst	9.00	
līdz	17.00	(aktivitāšu	iespaidā,	gan	grafiks	var	mainīties)	
–	jūs	esat	mīļi	gaidīti	gan	līdzdarboties,	gan	īstenot	savas	
idejas!

L. Grobiņa
Attēlā: 	žūrija	un	popielas	dalībnieki.

AICINĀJUMS NOVĒRTĒT TŪRISMA OBJEKTUS,
PIEMĒROTUS SENIORU APMEKLĒJUMIEM

Vasara	 ir	 ceļojumu	 laiks,	 tāpēc	aicinām	 ikvienu,	ap-
meklējot	 tūrisma	objektus	 (dabas	objektus,	parkus,	pa-
staigu	 takas,	muzejus	 u.tml.)	 Vidzemes	 plānošanas	 re-
ģiona	teritorijā,	tai	skaitā	arī Jaunpiebalgas novadā,	
būt	vērīgiem	un	novērtēt,	vai	tajā	ir	īpaši	padomāts	par	
gados	 vecākiem	 apmeklētājiem,	 lai	 tie	 varētu	 droši	 un	
ērti	piekļūt	tūrisma	objektam	un	labi	justies,	to	apskatot.
Nofotografējiet	 senioriem	 draudzīgus	 tūrisma	 ob-

jektus	 (ne	vairāk	kā	3	objektus),	kas	atrodas	Vidzemes	
plānošanas	 reģiona	 teritorijā,	 un	 fotogrāfijas	 kopā	 ar	
informāciju	 par	 objektiem	 (nosaukums,	 adrese)	 un	 īsu	
aprakstu,	kāpēc,	jūsuprāt,	šis	objekts	ir	senioriem	drau-
dzīgs,	 nosūtiet	Vidzemes	 plānošanas	 reģionam	elektro-
niski:	aija.ruse@vidzeme.lv;	vai	pa	pastu:	J.Poruka	iela	
8-108,	Cēsis,	LV-4101,	 ar	norādi	 -	 Senioriem	draudzīgs	
tūrisma	objekts.	

Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš - 2014. gada  
15. augusts.
Aktīvākajiem	 fotogrāfiju	 sūtītājiem	 un	 oriģinālāko	

ideju	iesniedzējiem	balvā	sniegsim	iespēju	iepazīt	Ama-
tas	pagasta	stāstus	š.g.	4.	oktobrī,	dodoties	vienas	dienas	
ekskursijā	kopā	ar	novada	 stāstniekiem	–	vietējiem	se-
nioriem.	Ceļojumā	no	Skujenes	pagasta,	caur	Nītauri	līdz	

pat	Drabešiem	un	Amatai	apmeklēsiet	vietējās	baznīcas,	
muižas,	pilskalnus	un	dosieties	nelielā	pastaigā	gar	no-
vada	lepnumu	–	Amatas	upi.	Stāstnieki	ļaus	izjust	nova-
da	garšu,	ieelpot	tā	smaržu,	dalīsies	ar	gadiem	uzkrātiem	
pieredzes	stāstiem,	kas	savijas	ar	novada	vēsturi.

 Marta Cekule,
sabiedrisko	attiecību	speciāliste
Vidzemes	plānošanas	reģionā
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LAUKU ZIŅAS
Lauksaimniekiem nākamajā periodā gaidāmas ievē-

rojamas izmaiņas ES finansējuma nosacījumos

Šoreiz	vairāk	par	tiešajiem	maksājumiem		
• Latvijā	 netiks	 ieviesta	 vienotā	maksājuma	 sistēma,	

kā	tas	bija	prognozēts	iepriekš,	bet	saglabāsies	vieno-
tais	platību	maksājums,	kas	tiks	sasaistīts	kopā	ar	za-
ļināšanas	maksājumu.	Paredzams,	ka	šis	maksājums	
2020.gadā	sasniegs	150	EUR/ha.

• Elektroniski	 iesniedzams	platībmaksājums,	 ja	saim-
niecībā	aramzeme	vairāk	nekā	10	ha.	

• Mainīsies	nosacījumi	atbalsta	tiesīgas	lauksaimniecī-
bas	zemes	formulējumā	(2x	pļaušana,	zemes	izman-
tošana	lauksaimnieciskajām	vajadzībām	u.c.).

• Finanšu	disciplīnas	samazinājums	aptuveni	par	1,5%,	
ja	tiešmaksājumos	saņem	vairāk	nekā	2000	EUR.	

• Aktīva	 lauksaimnieka	nosacījums	–	tiešmaksājumos	
saņem	vairāk	nekā	 5000	EUR.	Maksājuma	 samazi-
nājums	 –	 sāk	 darboties,	 ja	 tiešmaksājumos	 saņem	
vairāk	nekā	5000	EUR.

• Mazie	 lauksaimnieki	 –	 ja	 deklarējas	 šajā	 atbalsta	
programmā,	minimālā	platībmaksājumiem	pieteiktā	
platība	ir	1	ha,	gadā	saņem	500	EUR.	Uz	mazajiem	
lauksaimniekiem	neattieksies	zaļināšanas	pasākumi.

• Zaļināšanas	 pasākumi	 neattiecas	 uz	 bioloģiskajiem	
lauksaimniekiem.

• Saistītais	atbalsts	lopkopībā	un	augkopībā.
• Savstarpējās	atbilstības	prasības,	ekoloģiski	nozīmī-

gas	platības,	ilggadīgo	zālāju	saglabāšana	valsts	līme-
nī	un	citi	nosacījumi.
Minētos	punktus	varētu	saukt	par	virsrakstiem,	kat-

ram	 no	 tiem	 ir	 vēl	 plašāks	 skaidrojums.	 Tāpēc,	 lūdzu,	
izmantojiet	katru	izdevību,	lai	gūtu	dziļāku	izpratni	-	ap-
meklējiet	 seminārus,	meklējiet	 skaidrojumus	 internetā,	
informatīvus	seminārus	organizēsim	arī	novadā.	Savlai-
cīgi	jānoslēdz	līgumi	ar	Lauku	atbalsta	dienestu	par	elek-
tronisko	platībmaksājumu	pieteikšanu.

Zemkopības ministrijas reģionālā konference
„Esi informēts un ražo laukos”

8. jūlijā	Smiltenes	Trīs	pakalnu	sākumskolā,
Rīgas	ielā	16c

10.30–11.00	 Konferences	dalībnieku	reģistrācija.
11.00–11.15	 Zemkopības	 ministra	 Jāņa	 Dūklava 
	 	 uzruna.
11.15–12.45	 Tiešmaksājumi	 un	 jaunā	 sistēma	 no 
	 	 2015.gada.
12.45–13.45	 Kafijas	pauze.
13.45–14.45	 Lauku	 attīstības	 programmas	 2014.	 –	  
	 	 2020.	pasākumi	un	to	ieviešana.	
14.45–16.00	 Zemkopības	 ministra	 Jāņa	 Dūklava 
	 	 atbildes	uz	jautājumiem.	Diskusija.

Informāciju	sagatavoja		novada	lauku	attīstības
konsultante	Maija Ķīķere.

	(	Mob.	29131170)

No	1.jūlija	līdz	30.jūlijam	notiks	SIA	„ZAAO”	(ZAAO)	
organizēta	 elektrotehnikas	 savākšanas	 akcija	 „Sper	
EKO	soli”,	kuras	laikā	iespējams	bez	maksas	nodot	no-
lietotu,	neizjauktu	dažāda	izmēra	elektrotehniku	–	sākot	
no	ledusskapja	un	beidzot	ar	mobilā	telefona	lādētāju	un	
citām	ierīcēm.
ZAAO	 šķiroto	 atkritumu	 savākšanas	 daļas	 vadītā-

ja	 Ginta	 Gailuma:	 „Elektrotehnika	 satur	 daudz	 dažā-
du	materiālu,	kas,	pēc	nolietošanās	 izmesti,	piemēram,	
neatbilstošos	 konteineros,	 mežos	 un	 citviet,	 var	 radīt	
draudus	 cilvēka	 veselībai	 un	 apkārtējai	 videi.	 Vairākas	
elektrotehnikas	detaļas	ir	piemērotas	otrreizējai	pārstrā-
dei.	Akcijas	mērķis	ir	samazināt	šo	materiālu	nonākšanu	
tiem	 nepiemērotās	 vietās,	 mudināt	 iedzīvotājus	 domāt	
par	resursu	saudzēšanu.	Atgriežot	otrreizējai	pārstrādei	
piemērotos	materiālus	apritē,	tiek	sperts	solis	tuvāk	sa-
koptākai	Latvijai.”
Akcijas	laikā	ZAAO	EKO	laukumos	jeb	šķiroto	atkritu-

mu	pieņemšanas	laukumos	bez	maksas	no	iedzīvotājiem	
tiks	pieņemta	visdažādākā	elektrotehnika:	televizori,	le-
dusskapji,	 veļas	mašīnas,	 trauku	mazgājamās	mašīnas,	
datori	un	monitori,	radio	aparāti,	mūzikas	centri,	mag-
netolas,	telefoni,	putekļu	sūcēji,	gludekļi,	fēni,	tējkannas,	
blenderi	un	cita	mazā	virtuves	sadzīves	tehnika,	mobilie	
telefoni	un	to	lādētāji	u.c.	
Nolietotu	 elektrotehniku	 var	 nodot	 jebkurā	 no	 18	

ZAAO	EKO	 laukumiem,	 kas	 atrodas	Alojā,	Apē,	Augš-
līgatnē,	 Balvos,	 Cēsīs,	 Jaunpiebalgā,	 Limbažos,	 Maz-
salacā,	 Rūjienā,	 Salacgrīvā,	 Saulkrastos,	 Smiltenē,	
Strenčos,	Valkā,	Valmierā	un	reģionālajā	atkritumu	ap-
saimniekošanas	centrā	„Daibe”.	EKO	laukumu	darba	lai-
ki	un	akcijas	nolikums	pieejams	uzņēmuma	mājas	lapā: 
www.zaao.lv.	
Nododot	 elektrotehniku,	 EKO	 laukuma	 apmeklētājs	

tiek	aicināts	aizpildīt	īpašu	akcijas	kuponu	un	piedalīties	
balvu	izlozē.	Uzvarētājus	noteiks,	izlozējot	vienu	kuponu	
katrā	no	18	EKO	laukumiem,	kupona	iesniedzējs	balvā	
saņems	T-	kreklu	ar	SIA	„ZAAO”	apdruku.	Visi	kuponi,	
kas	EKO	laukumos	iemesti	akcijas	kuponiem	paredzēta-
jās	kastēs,	automātiski	piedalās	izlozē	par	galveno	balvu	
-	putekļu	sūcēju	–	robotu	Infinuvo CleanMate QQ-2LT,	
trim	dāvanu	kartēm	kancelejas	preču	iegādei	un	akcijas	
atbalstītāju	simpātiju	balvām.	
Atgādinām,	ka	ZAAO	bez	maksas	savāc	nolietotu,	ne-

izjauktu	sadzīves	elektrotehniku	arī	pēc	telefoniska	vai	
rakstiska	 pieteikuma,	 izbraucot	 uz	 mājām.	 Nolietotas	
elektrotehnikas	 savākšanu	 var	 pieteikt	 pa	 tālruni	 642	
81250	vai	mobilo	tālruni	26132288,	kā	arī	sūtot	e-pastu	
ar	pieteikumu:	zaao@zaao.lv.	Personas,	kas	izmanto	šo	
pakalpojumu,	konkrētajā	akcijā	nepiedalās.	

Informāciju	sagatavoja	
Zane Leimane,

SIA	„ZAAO”	sabiedrisko	attiecību	speciāliste.
(	Mob.26610013)

Nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija 

„Sper EKO soli”
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SPORTISKAS AKTIVITĀTES ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
Uz	 interesantu,	 aizraujošu,	 atraktīvu	 un	 sportisku	

dienu	 aicināja	 Jaunpiebalgas	 Attīstības	 fonds	 kopā	 ar	
Latvijas	Tautas	sporta	asociāciju.	13.jūlijā	Jaunpiebalgas	
estrādē	notika	vasaras	ģimeņu	sporta	festivāls.	Risinājās	
badmintona	turnīrs,	jauniešu	vidū	iecienītā	regbija	spē-
le,	varēja	iepazīt	jauno	spēli	„Darni”,	darbojās	piepūša-
mās	atrakcijas	–	ne	tikai	bērniem,	bet	arī	pieaugušajiem.	
Sports	saistās	ar	veselību,	tādēļ	pasākumā	bija	iespēja	

mobilajā	stacijā	izmērīt	asinsspiedienu,	noteikt	glikozes	
līmeni	asinīs,	kā	arī	noteikt	ķermeņa	masas	indeksu.	Šo	
bezmaksas	iespēju	izmantoja	daudzi	interesenti.

Kāpēc	 šāds	 pasākums	 tiek	 rīkots,	 to	 jautāju	Tautas	
sporta	asociācijas	projektu	vadītājai	Aigai Evertovskai:
„	Mūsu	mērķis	 ir	mudināt	ģimenes	vairāk	 laika	pa-

vadīt	 kopā	 ar	 saviem	 bērniem	 atpūšoties	 un	 sportojot.	
Pieredze	rāda,	ka	bērni	visu	dara	ar	lielu	aizrautību	un	
prieku	un	iesaista	tajā	arī	vecākus	un	vecvecākus.	Ir	ģi-
menes,	kuras	brauc	līdzi	uz	visiem	festivāliem,	jo	tos	or-
ganizējam	ne	tikai	Rīgā,	bet	arī	pārējā	Latvijā.	Sadarbība	
ar	Jaunpiebalgu	mums	ir	jau	otro	reizi.	
Šogad	ģimeņu	sporta	 festivāls	notiek	sociālā	projek-

ta	„Es	zinu,	tu	to	vari!”	ietvaros,	kuru	organizē	Ghetto	
Family	 sadarbībā	 ar	 Latvijas	 Pauerliftinga	 federāciju,	
Latvijas	ielu	vingrošanas	sporta	biedrību,	Latvijas	Skau-
tu	un	Gaidu	centrālo	organizāciju,	Latvijas	Mazpulkiem	
un	ar	mums	-	Latvijas	Tautas	sporta	asociāciju.	Projek-

ta	mērķis	ir	iedvesmot	jauniešus	būt	fiziski	aktīviem	un	
veidot	izpratni,	ka	veselīgs	un	aktīvs	dzīvesveids	un	at-
teikšanās	no	dažādu	atkarību	 izraisošo	vielu	 lietošanas	
palīdz	 sasniegt	 viņu	 mērķus.	 Projekta	 ietvaros	 notiks	
vairāk	nekā	55	pasākumi	visā	Latvijā.

Arī	šoreiz	festivāla	dalībnieku	vidū	ir	ne	tikai	Jaun-
piebalgas	 novada	 ģimenes,	 bet	 arī	 no	Rīgas,	 Jūrmalas,	
citām	vietām.	Ir	gandarījums	par	to,	ka	viņiem,	atnākot	
pirmoreiz,	 iepatīkas,	un	tad	 jau	piedalās	arī	nākamajos	
festivālos.	Parasti	cenšamies	veidot	tādas	sporta	aktivi-
tātes,	kuras	ir	vienkāršas,	kas	arī	izglīto	ģimenes,	lai	pēc	
tam	paši	var	līdzīgi	darboties.	Mēģinām	iekļaut	kaut	ko	
jaunu,	iepriekš	nebijušu,	šoreiz	tāda	ir	spēle	„Darni”.	Jā-
cer,	ka	pasākums	visiem,	kas	tajā	piedalījās,	patiks!”
Par	to,	cik	apmeklēts	bija	šis	sporta	pasākums,	kā	tas	

izdevās,	stāsta	Jaunpiebalgas	Attīstības	fonda	koordina-
tore,	 viena	 no	 pasākuma	 organizatorēm	 Egita	 Zariņa:	
„Reģistrācijas	 dati	 liecina,	 ka	 šinī	 ģimeņu	 sporta	 festi-
vālā	52	ģimeņu	komandas	pārstāvēja	6	Latvijas	novadus.	
Salīdzinot	ar	gadu	mijas	ģimeņu	sporta	pasākumu,	dalīb-
nieku	skaits	ir	pieaudzis,	un	par	to	patiess	prieks!
Ievēroju,	 cik	 ļoti	 bērnus	 aizrāva	 Lācīša	 ķepainīša	

slimnīca.	Lāčiem	 tika	 veiktas	 analīzes,	 liktas	 sistēmas,	
apstrādātas	brūces,	veiktas	injekcijas	un	pat	operācijas!	
Bērni	par	to	visu	stāstīja	ar	milzu	sajūsmu!
Lielu	gandarījumu	guvu,	vērojot,	ar	kādu	enerģisku	

aizrautību	 un	 pozitīvām	 emocijām	 ģimenes	 pavada	 šo	
dienu!	Tas	dod	 to	patieso	 sajūtu,	ka	darām	ko	vērtīgu,	
nozīmīgu	 un	 vajadzīgu.	 Saviļņo	 prom	 braucošo	 jautā-
jums:	 „Kad	atkal	 kas	 tāds	būs	 Jaunpiebalgā?”	Tas	no-
zīmē,	 ka	 šīs	 aktivitātes	 jāturpina	kā	 tradīcija,	 cerot	uz	
iesākto	 veiksmīgo	 sadarbību	 ar	 Latvijas	 Tautas	 sporta	

asociāciju.	Gribu	 teikt	 paldies	 visiem,	 visiem,	 kas	 palī-
dzēja	festivāla	organizēšanā.”
Latvijas	Tautas	 sporta	 asociācijas	 pārstāvji	 pateicas	

Jaunpiebalgas	 novada	 domei,	 Jaunpiebalgas	 Attīstības	
fondam,	regbija	klubam	„Livonija”	un	jauniešu	centram	
„Tagad”	par	 sadarbību	ģimeņu	sporta	 festivāla	organi-
zēšanā.	 Īpašs	 prieks	 par	 aktīvajiem	 jauniešiem,	 kas	 ne	
tikai	paši	piedalījās	pasākuma	aktivitātēs,	bet	darbojās	
kā	 brīvprātīgie	 tiesneši,	 izcili	 organizējot	 stafetes	 un	
iesaistot	 ikvienu	 apmeklētāju	 sportiskajos	 uzdevumos.	
Arī	vecāki	atzina,	ka	šī	ir	lieliska	iespēja	pavadīt	aktīvu	
dienu	kopā	ar	ģimeni	un	izmēģināt	dažādas	aizraujošas	
sportiskās	aktivitātes.

A.Ķīķere

Attēlos:	 dažādās	 aktivitātes	 ģimeņu	 sporta	 festivā-
lā;	brīvprātīgie	palīgi	–	sporta	aktivitāšu	tiesneši;	viena	
no	pasākuma	organizatorēm	Egita	Zariņa	un	kamaniņu	
braucēja	Ulla	Zirne.
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KAMANIŅU BRAUCĒJA ULLA ZIRNE
SPORTA FESTIVĀLĀ JAUNPIEBALGĀ

Uz	ģimeņu	sporta	festivālu	Jaun-
piebalgā	tika	uzaicināta	jaunā	kama-
niņu	 braucēja,	 Soču	 olimpisko	 spēļu	
dalībniece	Ulla Zirne.	Pasākuma	at-
klāšanā	sportiste	demonstrēja	speciā-
lo	tērpu,	kādā	piedalās	sacensībās.	Šī	
sporta	veida	cienītāji	zina,	ka	sezona	
kamaniņu	 braucējiem	 sākas	 rudens	
pusē	 un	 ilgst	 vairākus	mēnešus	 zie-
mā.	 Gan	 kamaniņu	 braucējus,	 gan	
bobslejistus	 un	 skeletonistus	 parasti	
redzam	 televīzijas	 ekrānos,	 kad	 viņi	

milzīgā	ātrumā	traucas	pa	ledus	trasi.	
Taču	nu	bija	laba	iespēja	klātienē	sa-
runāties,	lai	uzzinātu	kaut	ko	vairāk	
par	sportistes	ikdienu.

– Kā Jūs pavadāt vasaru?
–	 Vasarā	 notiek	 sagatavošanās	

process	sacensībām,	tā	jau	ir	tā	nere-
dzamā	 daļa,	 smagais	 melnais	 darbs.	
Notiek	 treniņi,	 treniņnometnes,	 ne-
kāda	 atpūta	 nesanāk.	 Trenējamies	
svaru	 zālē,	 ir	 spēka	 treniņi,	 sporta	
spēles,	vieglatlētika,	ejam	vingrot.

– Kad sākas sezona?
–	 Sākumā	mums	 Siguldā	 ir	 tā	

saucamā	ledus	estakāde	startam	–	jau	
augusta	beigās,	bet	braukšana	pa	tra-
si	–	tā	varētu	būt	uz	oktobra	sākumu	
Norvēģijā.	

– Šogad arī būsiet Latvijas 
kamaniņu braucēju vidū, kuri 
piedalīsies pasaules kausa pos-
mos. Tas nozīmē, ka vairākus 
mēnešus esat prom no Latvijas?
–	 Šogad	 grafiks	 ir	 tā	 sastādīts,	

ka	 sākumā	 iznāks	 vairāk	 būt	 tepat.	
Pasaules	 čempionāts	 nākamajā	 sezo-
nā(	jaunā	gada	sākumā)	notiks	Sigul-
dā.	Sacensību	posmi	ir	gan	Eiropā,	gan	
arī	Amerikā	un	Kanādā.	Runājot	par	
Amerikas	 posmiem,	 vēl	 nav	 skaidrs,	
vai	brauks	visa	komanda,	vai	nē.	

– Iepriekšējā sezonā galve-
nais notikums bija Soču olimpis-
kās spēles. 
–	 Jā,	 tā	 tas	 bija,	 un	 nākama-

jā	sezonā	viens	posms	arī	būs	Sočos.	
Runājot	par	olimpiādi,	tad	dalība	tajā	
deva	jaunu	pieredzi,	pozitīvas	emoci-
jas.	

– Ko pašlaik mācāties?
–	 Nupat	esmu	pabeigusi	Sigul-

das	Valsts	ģimnāziju.	Pašlaik	mācības	
neturpināšu,	jo	ir	ļoti	grūti	tās	apvie-
not	ar	regulārajiem	sporta	treniņiem	
un	sacensībām.	Ja	stājies	augstskolā,	
tad	ar	mērķi	arī	iemācīties.

– Kad vispār ieinteresējā-
ties par kamaniņām?
–	 Sāku	 astoņu	 gadu	 vecumā,	

tajā	laikā	mana	mamma	strādāja	tra-
sē,	bija	vasara,	nebija	īsti,	ko	darīt,	tad	
nu	arī	sarunāja	ar	Ingrīdu	Amantovu,	
lai	aizbraucu	uz	nometni.	Nebiju	ga-
tava	tam,	ka	nometnē	būs	tik	daudz	
treniņu,	man	tas	viss	nepatika.	Taču	
Ingrīda	pēc	 tam	uzstāja,	 lai	nāku	uz	
treniņiem,	 nevarēju	 atteikt	 un	 gāju.	
Tad	 nolēmu	 nobraukt	 pa	 trasi.	 Pro-
tams,	 iesākumā	 tam	 nebija	 nekādu	
tālejošu	mērķu,	tikai	sava	prieka	pēc.	

– Vai nebija bailes no ledus 
trases?
–	 Jā,	to	man	visi	parasti	jautā.	

Nē,	tādas	bailes	nebija.	Lai	gan	pašā	
sākumā	sajūtas	bija	citas	nekā	tagad,	
kad	 tas	 jau	 ir	 pierasts.	 Tie,	 kas	 bai-
dās,	tie,	manuprāt,	ātri	pazūd.	

– Skatoties sacensības tele-
vīzijā, komentētāji un speciālisti 
atzīst, ka Eiropas trases ir dažā-
das – vieglākas un grūtākas? Ko 
jūs sakāt?
–	 Tas	vairāk	atkarīgs	no	katra	

sportista	paša.	Man,	piemēram,	 tieši	
Siguldas	 trase	 liekas	 sarežģīta.	 Citi	
baidās	un	nevar	 labi	 izbraukt	Alten-
bergā	Vācijā,	savukārt	man	tā	nav.

– Kā Amerikā un Kanādā?
–	 Vēl	 neesmu	 bijusi	 Leikple-

sidas	trasē,	ko	uzskata	par	sarežģītu.	
Nākamajā	 sezonā	 kāds	 posms	 tur	
varētu	būt.	

–  Vai, esot dažādās pasau-
les vietās, iznāk kaut ko vairāk 
redzēt?
–	 Vietas,	 uz	 kurām	 braucam,	

jau	 nemainās,	 tāpēc	 katru	 reizi,	 ja	
iznāk	 brīvs	 brīdis,	 apskati	 ko	 citu.	
Vairāk	laika	sanāk,	ja	aizbrauc	uz	tre-
niņnometni.	Taču	parasti	galvenais	ir	
trase,	viesnīca,	sporta	zāle.

– Vai sportistam pašam arī 
nākas tērēt zināmus naudas lī-
dzekļus, lai piedalītos sacensī-
bās?
–	 Braukšana	 uz	 sacensībām,	

uzturēšanās	 viesnīcās	 tiek	 apmak-
sāta,	 taču	 vienalga	 ir	 daudz	 dažādu	
lietu	un	vajadzību,	par	kurām	pašam	
jāmaksā.	

– Kā ir ar kamanām – kas 
tās aprūpē?
–	 	Par	to	rūpējas	treneri,	mehā-

niķi,	 taču	 pašas	 sagatavojam	 kama-
nas	uz	sacensībām.	Mēģinām	visu,	ko	
varam	pašas,	arī	izdarīt,	ko	nevaram	
–	to	mums	palīdz.

– Cik smagas ir kamanas? 
–	 Apmēram	23	 līdz	25	kilogra-

mi.	
– Cik kamanu ir katram 

sportistam?
–	 Kā	kuram,	man	tās	ir	vienas.	

Brāļiem	 Šiciem,	Mārtiņam	Rubenim	
tās	 ir	vairākas,	 līdz	ar	to	var	pamai-
nīt.	Svarīgākā	lieta	kamanām	ir	slie-
ces,	 tās	 ir	 dažādas,	 piemērotas	 laika	
apstākļiem	 –	 lielam	 aukstumam	 vai	
tieši	pretēji	–	pozitīvām	gaisa	tempe-
ratūrām.	 Diemžēl	 mūsu	 iespējas	 šai	
ziņā	 nav	 tādas	 kā,	 piemēram,	 vācie-
šiem.

– Vai nav auksti tērpos, ku-
ros esat sacensību laikā?
–	 Pirms	 paša	 nobrauciena	 esi	

tik	ļoti	koncentrējies	tam,	ka	neko	ne-
jūti.	Grūtāk	ir	treniņu	laikā.	Tad	gan	
ir	auksti.

– Kā jūtas sportists nobrau-
ciena laikā?
–	 Ir	mierīgākas	trases,	kur	ne-

jūt	 to	 spiedienu,	 taču	 citās	 šis	 spie-
diens	 ir	 liels,	 liekas,	 ka	 galvu	 rauj	
atpakaļ.	 No	 malas	 raugoties,	 liekas	
vienkārši	–	ieguļas	un	nobrauc.	Taču	
ātrums	 ir	 liels,	 spiediens	 arī,	 kama-
nas	sportists	vada	ar	ķermeni,	 stipri	
jāstrādā	 ar	 kājām,	 rokām,	 būtībā	 ar	
visu	 augumu.	 Nobraucot	 lejā,	 patie-
šām	esi	piekusis.	

– Olimpiskās spēles ir pa-
gājušas, sportisti sāk gatavoties 
nākamajām. 
–	 Nākamie	 četri	 gadi	 –	 tas	 to-

mēr	ir	diezgan	ilgs	laiks,	neko	jau	ne-
var	zināt,	daudz	kas	var	arī	mainīties.	
Taču	tagad	–	trenējos	un	gaidu	jauno	
sezonu.

– Paldies par sarunu!

Ar	sportisti	sarunājās
Aija Ķīķere.
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AUGUSTĀ SKANĒS PIEKTAIS VISLATVIJAS 
DZIESMINIEKU SAIETS „LIELKRŪZĒS”

Augusta	 otrās	 nedēļas	 nogalē,	 no	
8.	 līdz	 10.	 augustam,	 Jaunpiebalgas	
novada	 ekosaimniecībā	 „Lielkrūzes”	
notiks	Vislatvijas	dziesminieku	saiets.	
Dziesminieki	 un	 dzejnieki	 no	 visiem	
Latvijas	 novadiem	 šoreiz	 „Lielkrū-
zēs”	satiksies	jau	piekto	reizi.
„Šis	 ir	 piektais	 pakāpiens	 mūsu	

ceļā,”	 tā	 gaidāmo	 saietu	 raksturo	
Imants	Kulinskis,	Vislatvijas	dziesmi-
nieku	saieta	režisors.	
Patlaban	 savu	 dalību	 festivālā	

apstiprinājuši	 dziesminieki	 Austra	
Pumpure,	Maija	Kalniņa,	Vilnis	Pun-
ka,	Mikus	Straume,	Elīna	Līce,	Zane	
Daugule,	Uldis	Kākulis,	Arnis	Miltiņš,	
Ēriks	 Loks	 un	 Haralds	 Sīmanis,	 šī	
gada	jaunatklājums	-	muzikālā	apvie-
nība	„Ornaments”	no	Liepājas,	dzej-
nieki	 Māris	 Salējs,	 Agita	 Dragūna,	
Amanda	Aizpuriete,	kā	arī	dzejnieks	
un	 dziesminieks	 Andris	 Akmentiņš.	
Tuvojoties	saietam,	šis	saraksts	katrā	
ziņā	kļūs	krietni	garāks.	
„Saiets	 –	 tās	 ir	 trīs	dienas	un	di-

vas	 naktis	 dziesmu	 un	 dziedāšanas.	
Saiets	 ir	 vieta,	kur	 izpausties	 latvie-
šu	 radošajam	 potenciālam,	 un	 tas	 ir	
atvērts	gan	publikai,	gan	dziesminie-
kiem.	Festivālā	var	dzirdēt	to,	kas	ie-
priekšējā	gadā	sacerēts,	turklāt	katru	

gadu	starp	jaunajiem	dziesminiekiem	
ir	 kāds	 vērtīgs	 jaunatklājums,”	 bilst	
Inese	Sērdiene,	dziesminieku	koordi-
natore.
Ikviens,	 kam	 ir	 ko	 teikt	 dziesmā	

vai	dzejā,	kas	sirdī	jūtas	dziesminieks,	
līdz	20.jūlijam	aicināts	pieteikties	da-
lībai	 festivālā,	rakstot	uz	e-pasta	ad-
resi:	dziesminiekusaiets@gmail.com.
Pulcēšanās	Jaunpiebalgas	novada	

„	 Lielkrūzēs”	 sāksies	 piektdienas, 
8. augusta, pēcpusdienā.	Šajā	die-
nā	pulksten	19.00	sāks	skanēt	lielais	
vakara	 koncerts,	 kurā	 piedalīsies	
Latvijā	 labi	 pazīstami	 dziesminieki.	
Koncertam	 sekos	 jau	 tradicionālā	
nakts	 sadziedāšanās	 pie	 ugunsku-
riem.	Šogad	iecerēts	degt	trīs	uguns-
kurus:	 „tautasdziesmu	 ugunskuru”,	
pie	kura	skanēs	tautasdziesmas	brīva	
interpretācijā,	 autordziesmu	 uguns-
kuru	 un	 ugunskuru,	 pie	 kura	 varēs	
dziedāt	 „visu,	 kas	 uz	 sirds	 un	 kādā	
mēlē	gribas”.	

Sestdienas, 9. augusta, rīts	būs	
atvēlēts	mācībām	un	radošām	darbnī-
cām.	Darbosies	 radošā	 darbnīca,	 ku-
rās	varēs	konsultēties	par	ģitārspēles	
smalkumiem.	Būs	dziesmu	mācīšanās	
darbnīca,	kurā	varēs	labāk	iepazīt	un	
apgūt	 vairāku	 dziesminieku	 dzies-

mas.	 Būs	 darbnīca,	 kurā	 varēs	 kon-
sultēties	par	teksta	izvēli	un	nozīmī-
bu,	un	būs	arī	darbnīca,	kurā	vairāk	
varēs	 uzzināt	 par	 vokālās	 mākslas	
kritērijiem.	

Sestdienas, 10.augusta, pēc-
pusdienā pulksten 15.00	 skanēt	
sāks	 jauno	 dziesminieku	 koncerts.	
Šajā	koncertā	muzicēs	tie	jaunie,	kas	
jau	 sevi	 pieteikuši	 un	 savu	 vietu	 uz	
skatuves	 „izcīnījuši”.	 Bet	 pulksten	
19.00	 -	 saieta	 lielais	noslēguma	kon-
certs,	 kuram	 allaž	 seko	 dziesmota	
nakts	līdz	rīta	gaismai.	
Par	 Vislatvijas	 dziesminieku	 sa-

ieta	 noslēguma	 tradīciju	 ir	 kļuvu-
si	 pulcēšanās	 svētdienas	 pusdienā	
„Lielkrūžu”	 kalnā,	 kur	 parasti	 tiek	
degta	 Jāņu	 uguns.	 Arī	 saieta	 izska-
ņā	 šajā	 enerģētiski	 spēcīgajā	 vietā	
aizdegs	 ugunskuru,	 lai	 dziedātu,	 vēl	
mirkli	būtu	kopā	un	atvadītos	līdz	nā-
kamā	gada	augustam.
„Ja	 mākslinieciski	 festivāla	 kul-

minācija	 ir	 sestdienas	 vakarā,	 tad	
cilvēciski	–	svētdienas	vidū,”	norādīja	
Imants	 Kulinskis.	 Viņš	 arī	 bilst,	 ka	
tāds	ir	festivāla	uzdevums	-	lai,	saieta	
vietu	atstājot,	 cilvēki	 justu,	ka	viņos	
„ir	piedzimusi	jauna	pasaule”.
Biļetes	 uz	 saieta	 koncertiem	 var	

iegādāties	Biļešu	Paradīzes	kasēs	un	
internetā:	 bilesuparadize.lv.	 Biļešu	
cenas:	10	EUR	(festivāla	biļete)	un	7	
EUR	(vienas	dienas	biļete).
Vislatvijas	dziesminieku	saietu	ar	

LR	Kultūras	ministrijas	atbalstu	rīko	
Latvijas	mūzikas	 atbalsta	 fonds.	 Sa-
ieta	 norisi	 un	 dziesminieku	 kustību	
atbalsta	 arī	Nacionālā	 apvienība,	 ZS	
„Lielkrūzes”,	Latvijas	1.	Rokkafejnī-
ca.	

Informāciju	sagatavoja
Ilze Zveja.

(Mob.	29140707)
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SMEĻOTIES JAUNAS IDEJAS
TURPMĀKAJAM DARBAM

Pēc	garas	un	saspringta	darba	pil-
nas	sezonas,	kad	bija	jāgatavojas	bib-
liotēku	 akreditācijai,	 Jaunpiebalgas	
novada	 bibliotēku	 darbinieki	 aktīvi	
piedalās	 dažados	 profesionālās	 piln-
veides	pasākumos.	
2.un	 3.jūlijā	 Irene	 Prīse,	 Edīte	

Eglīte	un	Baiba	Logina	kopā	ar	Rau-
nas	 tūrisma	 aģentūru	 Balt-Go	 un	
kolēģiem	no	citām	Cēsu	reģiona	pub-
liskajām	bibliotēkām	apmeklēja	Kur-
zemes	bibliotēkas	un	 iepazinās	ar	 to	
darbu.	Kuldīgas	novada	Ēdoles	pagas-
ta	bibliotēka	 ir	vienkārša	un	neliela,	
taču	īpaša	ar	to,	ka	nosaukta	Krišjāņa	
Valdemāra	vārdā,	jo	1948.gadā	ievēro-
jamais	jaunlatvietis	nodibinājis	pirmo	
latviešu	publisko	bibliotēku.
No	 2011.gada	 augusta	 Kuldīgas	

galvenā	 bibliotēka	 atrodas	 bijušajā	
sinagogas	ēkā,	kura	celta	1875.	gadā	
cara	 Aleksandra	 II	 vadīšanas	 laikā.	
Pārbūves	rezultātā	bijušās	sinagogas	
ēku	 komplekss	 kļuvis	 ne	 tikai	 par	
mūsdienīgu,	modernu,	plašai	 sabied-
rībai	pieejamu	kultūras	un	informāci-
ja	vietu,	bet	arī	par	pievilcīgu	tūrisma	
objektu,	kuru	iesakām	apmeklēt.	Bla-
kus	 esošais	 Mākslas	 nams	 ir	 biblio-
tēkas	 struktūrvienība.	 Tajā	 regulāri	
notiek	 izstādes,	 kursi,	 semināri	 u.c.	
radošas	aktivitātes.
„Pārventas	bibliotēka	–	 skaistākā	

bibliotēka	 pasaulē!	 ”-	 tā	 vēsta	 inter-

nets.	 Beidzot	 arī	 mums	 bija	 iespēja	
klātienē	par	to	pārliecināties.	Biblio-
tēka	 saņēmusi	 augstākos	 arhitektū-
ras	 apbalvojumus	 gan	 Latvijā,	 gan	
ārzemēs	par	arhitektūru,	videi	drau-
dzīgāko	 un	 visai	 sabiedrībai	 pieeja-
māko	 objektu,	 augstvērtīgu	 dizaina	
risinājumu.	 Tai	 ir	 veltīta	 „Latvijas	
Pasta”	 izdotā	 pastmarka.	 Bibliotēkā	
darbojas	 arī	 iedzīvotāju	 informācijas	
centrs	 un	 digitālā	 centra	 Pārventas	
filiāle,	 notiek	māsklas	 izstādes,	 kon-
certi	u.c.	pasākumi.	Paldies	Cēsu	Cen-
trālās	 bibliotēkas	 metodiķei	 Zaigai	
Eglītei	par	šī	brauciena	organizēšanu!
9.un	 10.	 jūlijā	 Baiba	 Logina	 un	

Vēsma	Johansone	apmeklēja	Latvijas	
bibliotēku	 biedrības	 Vidzemes	 noda-
ļas	 17.konferenci	 -	 saietu	 Smiltenes	
novada	Grundzāles	pagastā.	Šoreiz	tā	
nosaukums-	„Bibliotēkas	kā	kultūras	
iestādes	pienesums	vietējās	kopienas	
attīstībā	 -	 neizmantotās	 iespējas”.	
Par	 lektoriem	 tika	 pulcināti	 radošo	
profesiju	 pārstāvji	 -	 dzejnieki,	 tulko-
tāji,	 rakstnieki,	 mūziķi,	 pasākumu	
vadītāji	 un	 mākslinieki	 noformētāji,	
lai	 ar	 savām	 prātīgajām	 un	 neprātī-
gajām	idejām	aizrautu	arī	mūs.	Uzzi-
nājām	arī	par	Jāņa	Cimzes	personību	
laikmeta	 kontekstā	 un	 iepazināmies	
ar	 jaunākajām	 latviski	 izdotajā	 grā-
matām.	
Pasākums	 notika	 skaistajā	

un	 sakoptajā	 atpūtas	 un	 sporta	
kompleksā	„Trīssaliņas”.	Apmeklējām	
arī	 	Grundzāles	 pagasta	Aumeisteru	
muižu,	 Smiltenes	 novadpētniecības	
muzeju	Bilskas	 pagasta	Mēru	muižā	
un	Smiltenes	bērnu	bibliotēku.	
Līdzīgi	kā	jūra	vai	ziedošs	magoņu	

lauks,	 arī	 šādi	 pasākumi	dod	 iedves-
mu,	 spēku	un	 jaunas	 idejas	 turpmā-
kajam	darbam.	

Daži atgādinājumi
Vēlos	atgādināt,	ka	skolas	vecuma	

bērni	un	jaunieši	līdz 30.augustam 
Jaunpiebalgas	pagasta	bibliotēkā	var	
iesniegt	 savus	 radošos	 literāros	 dar-
bus	 par	 sev	 interesējošām	 tēmām.	
Žanri	-	visdažādākie,	forma	-	gan	papī-
ra,	gan	virtuāla.	Septembrī	plānojam	
noslēguma	pasākumu,	kurā	vērtēsim	
arī	iesniegto	darbu	noformējumu.	
Informāciju	 par	 jaunākajām	 grā-

matām	 	 Jaunpiebalgas	 pagasta	 bib-
liotēkā	 varat	 atrast:	 http://cesis.bib-
lioteka.lv/Alise/lv/23/home.aspx	 vai	
arī	Jaunpiebalgas	novada	mājas	lapā	
sadaļā	Kultūra.
Sakarā	 ar	 atvaļinājumiem	 līdz 

21.septembrim	 sestdienās	 bibliotē-
ka	slēgta.

Baiba Logina
Attēlā:	Latvijas	bibliotēku	biedrī-

bas	Vidzemes	nodaļas	17.konferences	
dalīnieki	Grundzālē.
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JAUNPIEBALGAS
BAZNĪCAS 

ĒRĢELĒM -100
Turpinot	koncertciklu	„Jaunpiebalgas	

baznīcas	ērģelēm	100”,
	aicinām	uz	ceturto	koncertu

2. augustā plkst. 17.00
Koncerts „Mēnessgaismas dārzs”
Koncertā piedalīsies:	Gunta	Gelgote	–
soprāns;	Artis	Sīmanis	–	saksofons;

Kristīne	Adamaite	–	ērģeles
Programmā:	J.	Alain,	R.	Jermaks,
S.	Bušs,	A.	Seleckis,	H.	Andriessen,

M.	Reger,	J.	Karlsons
Ieeja	ir	par	ziedojumu,	kas	tiks	izmantots	
ērģeļu	restaurācijas	pilnīgai	pabeigšanai	un	

turpmākai	ērģeļu	uzturēšanai.
Ikvienu	aicinu	kopā	svinēt	ērģeļu	simtgadi!	

Tālrunis	sīkākai	informācijai:
26412878	-	Aija	Petrovska,

Jaunpiebalgas	sv.	Toma	draudzes
muzikālās	dzīves	vadītāja,

vai	mājaslapā:	www.jaunpiebalga.lv	

Turpmākie koncerti un pasākumi

4. oktobrī plkst. 17.00
15. Rudens koncerts veltīts

komponista Em. Dārziņa piemiņai 
„Rudens harmonijas”

(Koncerts Jaunpiebalgas Sv. Toma
dievnama 210 gadu un ērģeļu

simtgades jubilejas svētku ietvaros)
Koncertā piedalīsies:	Vita	Kalnciema	–
ērģeles;	Vidzemes	kamerorķestris,
diriģents	–	Andris	Veismanis

Programmā:	Em.	Dārziņš,	Jēk.	Mediņš,
M.	Zariņš,	A.	Kalniņš,	V.	Dārziņš,

J.	Kalniņš,	Z.	Kargs-Ēlerts,	M.	Rēgers,
V.	Smidebergs,	R.Kalsons

5. oktobrī plkst. 12.00
Jaunpiebalgas Sv. Toma dievnama

210 gadu un ērģeļu simtgades
jubilejas svētku

Dievkalpojums ar arhibīskapa Jāņa 
Vanaga piedalīšanos

Kultūras afiša
JAUNPIEBALGĀ

19. 07. Plkst. 19.00 Mūzikas	festivāls	„Satiksimies	Piebalgā!”	Ieejas	
maksa	-	7	EUR,	pensionāriem	–	5	EUR,	pirmsskolas	vecuma	bērniem	
–	bez	maksas.
30.08. Plkst.19.00	 Rokfestivāls	 „Rockfest	 Jaunpiebalga”.	 Ieejas	
maksa	-	8	EUR,	bērniem	līdz	10	gadiem	ieeja	bez	maksas.

Lūdzu,	sekojiet	līdzi	reklāmai	Jaunpiebalgas	novada
mājas	lapā	www.jaunpiebalga.lv
Interesēties	pa	tālruni:	26176257,	64162182,	26114226

ZOSĒNU PAGASTĀ
17.08. Plkst.13.00	OĻU	kalnā	pie	Māras	Svētezera,	godinot	Vasa-
ras	Māru,	kopā	ar	 Ingu	Karpiču	visi	 laipni	aicināti	uz	 tautasdzies-
mu	 sadziedāšanās	 pasākumu	 „Dziedināšanās	 caur	 tautasdziesmu”.	
Radīsim	noskaņu	un	iespēju	patiesi	ieelpot	mieru,	kas	ir	nemainīgs,	
bet	bieži	vien	tiek	piemirsts.	Kopīgi	dziedāsim	un	dziedināsim	sevi,	
sadziedāšanās	rada	prieku	un	neizmērāmu	pozitīvu,	garīgu	enerģiju.	
Mielošanās	ar	Māras	devumu.	Ziedojumi.	
Līdzi	ņemt	saliekamos	krēslus	vai	citus	sēžamos.
23.08.	Pie	SKRĀĢU	KROGA	profesionālās	mākslas	diena
	 „VELTĪJUMS	 Jānim	Cimzem	200	 -tajā	 un	 pirmās	 latviešu	 nacio-
nālās	operas	„Baņuta”	komponistam	Alfrēdam	Kalniņam	un	teksta	
autoram	Artūram	Krūmiņam	135.	dzimšanas	dienā”.
06.09. Plkst.20.00	Latviešu	dziesmu	popiela	Zosēnu	kultūras	namā.	
Ieklausies!	Pasniedz	sevi	un	esi	tu	pats!	Bet	varbūt	gribi	būt	redzēts	
un	dzirdēts,	atdarinot	sev	pazīstamus	un	tuvus	 latviešu	mākslinie-
kus?
Aicināti	 piedalīties	 un	 savu	 dziedāt	 un	 dejotprasmi	 demonstrēt	 ik-
viens	pagasta,	novada,	kaimiņu	 iedzīvotājs,	bez	vecuma	 ierobežoju-
ma.	(Nolikums	un	anketa	atrodama	novada	mājas	lapā).
Neiznieko	vasaru,	padomā	un	piedalies!
Pēc	POPIELAS	-	BALLE	(dalībniekiem	ieeja	bez	maksas).
08.- 12.09.	„Rudens	rožu	laiks”	–	ziedu	izstāde	mazajā	zālītē.	Noslē-
gums	–	12.septembrī.

2014.gada
13. septembrī

29428293
(Egils Johansons )

www.jaunpiebalga.lv
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19.jūlijā plkst.	19.00

Dalībnieki:
„Nakts	Ekspresis”,	Baumaņu	ģimene,	Samanta	Tīna,	

Kristīne	Šomase,	Mārtiņš	Ruskis,
Oskars	 Deigelis,	 Andris	 Kivičs,	 čigānu	 ansamblis	

„Dzheski	Gloss”,	 austrumu	 deju	 grupa	 „Samira”,	 deju	
studija	„	Habibi”,	eksotisko	deju	grupa	„Fazira”,	eksotis-
ko	deju	studija	„Mantigra”.	
Pie	mums	 ciemosies	 Zils	Kamielis,	 būs	 pārsteigumi	

no	AVON	un	citi	programmas	papildinājumi.	Pasākumu	
vadīs	Laine	Lapiņa	un	Mārcis	Feldbergs.	
Aicinām	piedalīties!	Aicinām	atbalstīt!

Ieejas	maksa	7	EUR,	pensionāriem	5	EUR,	pirmssko-
las	vecuma	bērniem	bez	maksas.

„Rockfest Jaunpiebalga” –
jauns mūzikas festivāls

30. augustā,	ieeja	no	plkst.18.00,	sākums	plkst.19.00.
Uzstāsies:	Fēlikss	Ķiģelis,	„Opus	Pro”,	Linga,	„Legacy	

ID”,	„Kiss	of	the	Dolls”,		„Double	Faced	Eeals”.
Sākuma	 pieturas	 -	 grupa,	 kurā	 piedalās	 piebaldzēns	

Rolands	Jurkevičs.
Mūsu	 festivāla	 lieldraugs	 ir	 „Wenden	 Furniture”.	

Tāpat	 liela	 palīdzība	 ir	 arī	 no	 pārējiem	 atbalstītājiem,	
starp	kuriem	lielākā	daļa	 ir	mūsu	pašu	piebaldzēni:	„JJ	
Company”,	 „Ķelmēni”,	 „Piebalgas	 aptieka”,	 „Uzvaras	
Kalns”,	Līviņu	ģimene,	Artis	Zvaigznītis,	Jānis	Metums,	
Agris	Kažociņš,	Kaspars	Zirnis,	Oskars	Bobrovs,	Zivtiņš	
Team,	Mārcis	Jukēvics,	Ezītis,	„Eco	Forest”,	„Hellcams”, 
kravastaksometrs.lv.	

Ieejas	maksa		8	EUR,	bērniem	līdz	10	gadiem	ieeja	bez	
maksas.

                        Mūzikas festivāls

        
                 jau divpadsmito gadu!

Kultūras afiša
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PAR IZMAIŅĀM
AUTOBUSU
SATIKSMĒ

SIA	„Autotransporta	direkcija”	
ir	 apstiprinājusi	 grozījumus	auto-
busu	kustības	sarakstos:

Maršrutā Jaunpiebalga – Melnbārži t.s.
skolēnu reisi ir pagarināti līdz „Gaujaskrogam”:

no rīta: 07.20 – 08.20
pēcpusdienā: 15.30 – 16.30

Skolas dienās saglabāti reisi:
Jaunpiebalga – Melnbārži 08.40 – 09.05
Melnbārži – Jaunpiebalga 14.00 – 14.30

Vasarā (no 01.06 līdz 31.08.)
eksperimentāli paredzēti reisi:

Melnbārži – Jaunpiebalga 08.30 – 09.00

Jaunpiebalga – Melnbārži 12.00 – 12.30.

VĒSTURES KRĀTUVE VĀC 
MATERIĀLUS KOLEKCIJĀM

Interesē	 šādas	 lietas:	 lauksaimniecības	 darba	 rīki;	
sadzīves	priekšmeti;	kalēju,	galdnieku	un	citu	amatnie-
ku	darbarīki;	piensaimnieku,	bitenieku	inventārs;	vecās	
mēbeles	un	krēsli;	mucas,	kubuli,	alus	gatavošanas	pie-
derumi;	linu	apstrādes	rīki,	linu	izšuvumi;	fotogrāfijas,	
apsveikumu	 kartiņas,	 mākslas	 darbi,	 lampas,	 vāzes,	
pulksteņi,	iespieddarbi	un	dokumenti;	vecā	tehnika,	arī	
padomju	laika,	tās	rezerves	daļas;	elektrības	ražošanas	
iekārtas;	mērniecības	piederumi;	skolu	vēstures	mate-
riāli,	sporta	inventārs,	mūzikas	instrumenti;	materiāli	
par	mēbeļu	ražotni,	 trikotāžas	kombinātu	un	pienota-
vu,	dzelzceļu,	 slimnīcu	u.c.;	 visa	veida	uzskates	mate-
riāli.	 Tāpat	 uzklausīšu	 stāstīto	 par	 Jaunpiebalgu,	 par	
Gauju,	par	kolhoza	laikiem.

Ceru	uz	atsaucību	un	sadarbību!	Zvaniet	un	piedā-
vājiet!

Jānis Kažociņš

(	Mob.	29251980)

JAUNPIEBALGAS
VIDUSSKOLA

uzņem	 audzēkņus	 pirmsskolas	
izglītības	programmās	Jaunpiebalgā	
un	 Zosēnos	 un	 skolēnus	
pamatizglītības	 programmās	 dienas	
skolā	un	vispārējās	vidējās	izglītības	
programmās	 gan	 dienas	 skolā,	
gan	 neklātienē	 (VAKARSKOLĀ)	
mācībām		2014./2015.m.g.

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

Iespējamie papildus
piedāvājumi:

*motivācijas	programma	jauniešiem
*starptautiskie	projekti	vairākās	

Eiropas	valstīs	-	Velsā,	Lietuvā	u.c.
*regbijs	sadarbībā	ar	klubu

„Livonia”	un	Velsu
*franču	valoda

jauno	mācību	gadu	sagaidīsim
31.	augustā	plkst.	17.00

skolas	pagalmā.

Gaidīsim	esošos	un	topošos	
audzēkņus!

Ja	nokavējāt	 iestājeksāmenus	
pavasarī	 un	 vēlaties	 mācīties	
mūzikas	 skolā,	 jūs	 varat 
pieteikties	līdz	6.	septembrim	
(ieskaitot)

Pie	mums	var	apgūt:
♫	Klavierspēli
♫	Ērģeļspēli
♫	Vijoļspēli
♫	Ģitāras	spēli
♫	Pūšaminstrumentu	spēli:
flautu,
klarneti,
fagotu,
trompeti,
saksofonu,
eifoniju,
tubu

JAUNPIEBALGAS
MŪZIKAS

SKOLĀ

Vetārste
Anna Mackeviča
jūlijā,	augustā	un
septembrī	jūs	gaidīs
visas	dienas,	izņemot

svētdienas	un
pirmdienas.

Tālrunis 29409709

Paldies
Norai Baškirovai

par	ļoti	interesantu	un	noderīgu	
dāvinājumu	Jaunpiebalgas
novadpētniecības	muzejam!	
Šis	materiāls	būs	noderīgs

dzimtu	apkopojuma	veidošanai.

Vēsma Johansone
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Augusta īpašie jubilāri
60 Aivars	Stankēvičs 18.08.1954. Krasta	iela	7
70 Austra	Apine 06.08.1944. „Maztirznieki”

Dzintra	Barkovska 25.08.1944. „Zanderi”,	Zosēnu	pag.
Ivars	Upens 12.08.1944. „Vidus	Zeikari”,	Zosēnu	pagasts

75 Marija	Buhrjakova 26.08.1939. Gaujas	iela	23,	Zosēnu	pagasts
Vilnis	Herberts	
Lācgalvs 05.08.1939. „Kalēji”

Leons	Orlovskis 28.08.1939. „Kalna	Virdes”
Jānis	Pauliņš 23.08.1939. „Vecgarauši”
Gaļina	Vilne 10.08.1939. Stacijas	iela	13-6
Evalds	Vilnītis 10.08.1939. „Kalna	Tenclavas”

80 Valentīna	Bārdiņa 21.08.1934. Dārza	iela	2-16
Aina	Teilāne 20.08.1934. Loka	iela	8

85 Elza	Pizāne 04.08.1929. Gaujas	iela	46
91 Velta	Dulberga 21.08.1923. „Grantes”,	Zosēnu	pagasts

Ausma	Elksne 23.08.1923. „Sila	Mauragi”,	Zosēnu	pagasts

Septembra īpašie jubilāri
60 Jānis	Ābelnieks 13.09.1954. Dārza	iela	4-3

Ieva	Dzene 02.09.1954. Gaujas	iela	30
Inese	Ulmane 27.09.1954. „Dzelmes”	-17,	Zosēnu	pagasts
Andrejs	Zukuls 10.09.1954. Raiņa	iela	10-1

65 Daina	Ērgle 11.09.1949. „Paupi”
Ilga	Prīse 08.09.1949. Brāļu	Kaudzīšu	iela	7-12

70 Zigrīda	Kārkliņa 21.09.1944. „Mācītājmuiža”9-2
75 Ruta	Gaujere 19.09.1939. „Slieķi”,	Zosēnu	pagasts

Nadežda	Kazāka 19.09.1939. „Gaujas	Rudgalvji”
85 Anna	Burjote 26.09.1929. „Krasta	Līči”

Velta	Zariņa 07.09.1929. Gaujas	iela	48B-8
90 Marija	Meinarte 15.09.1924. „Vecviņķi”
95 Tekla	Krasovska 15.09.1919. Stacijas	iela	2-3

Un viss tāpat kā bijis –
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis.

Apsveicam augusta
un septembra
jubilārus!
Jaunpiebalgas
														novada	dome

Aiz zemes malas nogurst diena,
Būs vakars vēls un zvaigznēm pilna nakts,
Būs mūsu vidū viena tukša vieta,
Viens mūžs būs kapu smiltīm segts.

Pēc	Jaunpiebalgas	Dzimtsarakstu	nodaļas	reģistra	datiem	
mūžības	ceļu	gājis
Kārlis Junga	75	gadu	vecumā.

Jaunpiebalgasnovada	dome
izsaka	līdzjūtību
tuviniekiem!

Mīļš,	mīļš	un	liels	PALDIES
par	atbalstu	Jānim	Rupainim,
Andim	Ulinskim,	Gatim	Pogulim,

Normundam	Pogulim,	Aināram	Laukam,
Intim	Skoboļevam,	Dainim	Skoboļevam,
Ivaram	Rudačenko,	Normundam	Ērglim,

pavadot	Aivaru Cīruli
smilšu	kalniņā!

Tuvinieki
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Jaunpiebalgas vidusskolas padome

AICINA ZÇNUS
PIRMDIENÂS pçc stundâm lîdz .... (pçc vienoðanâs)

kokapstrâdes DARBNÎCÂ
izgatavot kaut ko sev tîkamu un vajadzîgu

kopâ ar mâjturîbas un tehnoloìiju skolotâju
DAINI ÐULCU.

1.nodarbîba pçc brîvdienâm 2012.gada 5.novembrî

Jaunpiebalgas novada
mâkslas studija aicina 
uz keramikas darbnîcu
Jaunpiebalgas mâkslas

skolâ tos, kas vçlas 
darboties ar mâlu un 

gatavot daþâdus podus
un citas jaukas lietas 

no mâla.
Darbnîca atvçrta katru

CETURTDIENU 
no pulksten 11.00 

lîdz 14.00.
Informâcija pa telefonu

26238898 (Talita)

Vetârste
Anna

Mackevièa
Jaunpiebalgâ bûs

20.,21.oktobrî,
17.,18.,19.un 

24.,25.novembrî.
Tâlrunis 29409709Tâlrunis 29409709

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts, zem kâjâm

bçrts, 
Un no dziïâs laimes 

akas
Pasmelts tik, cik atvçlçts.
Aizsaules ceïu gâjuði:
Ilmârs SietiòðIlmârs Sietiòð
80 gadu vecumâ,
Juris Edgars JansonsJuris Edgars Jansons
70 gadu vecumâ,
Aija Dzintra SprinceAija Dzintra Sprince
68 gadu vecumâ,
Laimons Roberts KuðíisLaimons Roberts Kuðíis
69 gadu vecumâ.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka lîdzjûtîbu tuviniekiem!

Atïauj ðodien saviem gadiem ziedçt
kâ ziedlapiòâm, kuras saulç plaukst,
Atïauj ðodien saviem gadiem skançt
kâ melodijai, kura sirdî ðalc. 
Ïauj kâdam sapnim ðodien zvaigznçs mirdzçt,
Lai dienu skrejâ tie pie tevis trauc!

Atgâdinâjums zemes îpaðniekiem

Zemes îpaðnieki lîdz 2012.gada 30.novembrim bez maksas var veikt dabâ neesoðas
bûves (çkas) dzçðanu no vienotâs kadastra informâcijas sistçmas Valsts zemes
dienesta Vidzemes reìionâlâs nodaïas Cçsu birojâ Maija ielâ 1, klientu apkalpoðanas
centrâ iesniedzot Amatas novada apvienotâs bûvvaldes izdotu dokumentu par bûves
(çkas) neesamîbu dabâ.

Sîkâka informâcija Jaunpiebalgas novada domç pie Maijas Elstas, mob. 64107902.
Maija Elsta, nekustamâ îpaðuma speciâliste 
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