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Augusts
07. - 09.08. Sestais Dziesmi-
nieku saiets Jaunpiebalgas 
novada dabas saimniecībā 
„Lielkrūzes”. Tie ir svētki, 
tikšanās un kopā būšanas 
prieks dziesminiekiem, dzejniekiem un ikvienam 
latvietim.
08.08. Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”.
11.08. Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena.
15.08. Vasaras Māras diena „Oļos”.
21.08. Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Re-
publikas valstisko statusu” pieņemšanas diena.
22.08. Profesionālās mākslas dienas koncerts 
„Dainu skapis” pie Skrāģu kroga.

Septembris
01.09. Zinību diena.
06.09. Svecīšu vakars Jaunpiebalgas kapsētā.
12.09. Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”.
13.09. Tēva diena. Tēva dienas pasākums un 
sportiskas aktivitātes Zosēnos.

Šajā numurā:
• Jaunākais novada domē
• Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” – jau 10.reizi
• Lauku ziņas

• 25.jūlijā – Piebalgas forums
• Meiteņu regbija komandas lieliskie panākumi
• Kultūras afiša
• Dažādas ziņas

ATNĀC!
Ielūdz Jaunpiebalgas valsts

izrīcības komiteja
Pats sevi,

kā bildi iecēl’s lielmanībā,
paej, kā sacīt, gabalīnu nostāk,

lai redzi – kā izskaties.

/Ķencis/

Plašāka informācija 4.-6. lpp.
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- Pârdomas Novada domç
Es bieži sevi pieķeru pie domas, 

ka nedrīkstu pakļauties ikdienas 
steigai, stresam, bailēm un „nav 
laika” sindromam. Taču man tas 
ne sevišķi labi izdodas. Dienas pa-
skrien kā minūtes un mēneši – kā 
stundas. Visi to ir pamanījuši un 
atzīst – laiks skrien ātri, un, lie-
kas, ar katru gadu ātrāk. Tikko 
kā sagaidījām Jauno gadu, bet nu 
Jāņi jau garām, kur tad palikuši 
šie seši mēneši, puse no gada? Tik-
pat ātri paskries arī otra puse.

Un ko ar to visu darīt? Laika 
gaitu mēs nu nekādi nevaram nedz 
mainīt, nedz palēnināt. Tā nu tas 
vienkārši ir. Bet var mainīt savu 
attieksmi. Tvert visu viegli, dzīvot 
šodien un tagad, nepārdzīvot par 
bijušajām neveiksmēm, pāridarī-
jumiem, nesatraukties arī par to, 
kās būs tālāk. Kad tā rītdiena at-
nāks, tad domāšu un meklēšu ri-
sinājumus. Tas, kas mums katram 
būs jāpiedzīvo, to arī piedzīvosim. 

Būtu nejēdzīgi šo dzīvi aizvadīt 
nemitīgā steigā, pārdzīvojumos. 
Dzīvot pagātnē vai nākotnē, ne-
izbaudot to, kas dots tieši šodien. 
Un tā tie mirkļi paskrien...

Mums visiem ir dotas pilnīgi 
vienādas 24 stundas ik dienu, bet 
cik dažādi tās pavadām! Kas nu 
kuram ir svarīgs. Daudzkārt šo 
dārgo, bet tik ātri skrejošo laiku 
vienkārši bezjēdzīgi aizvadām, iz-
niekojam. Klusībā pie sevis to no-
teikti zinām, saprotam jau, bet... 
pieradumam, kā zināms, liels 
spēks. Grūti sevī jel ko mainīt.

Ir labi zināma patiesība – jā-
priecājas par visu, nu gluži kā 
Pollianna romānā. Katrā lietā, arī 
neveiksmē jāsaskata, par ko vari 
būt pateicīgs vai priecīgs, jāsaprot, 
kāda mācība tev ar to ir pateikta. 
Jāsāk ar mazumiņu, jāpriecājas 
un jābūt pateicīgam par to, ka esi 
vesels, ka tev ir brīnišķīgi bērni, 
jauka ģimene, darbs un iztika, 
sava zeme, kurā, lai arī nav viegli, 
bet vari dzīvot. 

Nepazaudēsim tos mazos, 
trauslos un skaistos mirkļus, ne-
paskriesim tiem garām, rūpēsi-
mies viens par otru, būsim līdzās 
viens otram! 

Jauku atlikušo vasaru, un tiksi-
mies jau rudens pusē – septembrī!

Aija Ķīķere

Nolemts:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 

domes 2015.gada 8.jūnija Saistošos 
noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem 
2015.gada 2.februāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Par Jaunpiebalgas no-
vada domes pamatbudžetu un speciālo 
budžetu 2015.gadam”.

Ievēlēt par Administratīvās komisi-
jas sekretāri Zani Zandi - Dauksti.

Ievēlēt par komisijas darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi locekli Zani 
Zandi-Dauksti.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības mantas – atsevišķu ap-
būvei paredzēto zemes vienību Pure-
ņu iela 1;3;5;7;9;11;13;15;16;17;18, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, 2015.gada 2.jū-
nija izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma 
līgumu par lēmuma 1.punktā minētās 
pašvaldības mantas – atsevišķu apbū-
vei paredzēto zemes vienību Pureņu 
iela 11;13;15;16;17;18, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, pārdošanu.

Slēgt sadarbības līgumu ar z/s „Uz-
varas kalns” par Jaunpiebalgas brīv-
dabas estrādes nomu pasākumam. 
Nodrošināt elektrības jaudas padevi, 
tualešu nomu, izdevumus sedzot no 
Jaunpiebalgas kultūras nama budže-
ta.

Atļaut atsavināt pašvaldības ne-
kustamo īpašumu „Grāmatnīca” ar 
kadastra numuru 4256 006 0353, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, nosakot atsavi-
nāšanas veidu – mutiska augšupejoša 
izsole.

Izbeigt lietošanas tiesības uz lieto-
šanā bijušo neapbūvēto lauku apvidus 
zemi tiem zemes lietotājiem, kuri nav 
noslēguši zemes nomas līgumu vai li-
kumā noteiktā termiņā nav izmanto-
juši zemes nomas pirmtiesības: M. A., 
personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts, uz 
zemes īpašumu „Lejas Abrupi 1”, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4256 007 0247 – 13,4 ha 
un zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 4256 007 0248 – 9,1 ha platībā, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads; A. Z., personas kods dzēsts, 
dzīvo dzēsts, uz zemes īpašumu „Kal-
na Avotiņi” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4298 003 0243 – 9,28 ha 
platībā, Zosēnu pagasts, Jaunpiebal-
gas novads; J. M. mantiniekiem uz 
zemes vienību „Strautnieki”, kadastra 
apzīmējums 4256 013 0036 – 3,7 ha, 

Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads.

Atļaut SIA „Woodside Development 
Latvia”, reģ. Nr.40003454935, juridis-
kā adrese Rūpniecības iela 1, Jaunpie-
balga, Jaunpiebalgas pagasts, izstrā-
dāt projekta dokumentāciju zāģētavas, 
kadastra apzīmējums 4256 006 0162 
025, rekonstrukcijai nekustamā īpašu-
mā „Lejas Nedēļas”, kadastra Nr.4256 
006 0161, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, pamatojoties 
uz Jaunpiebalgas teritorijas plānoju-
ma „Apbūves noteikumiem”.

Atļaut E. K., personas kods dzēsts, 
saskaņot būvvaldē būvdarbu apjo-
mu un būves vietu dīķu ierīkošanai 
bez ūdens līmeņa regulējošām būvēm 
– līdz 0,5 ha platībā, nekustamā īpa-
šumā „Turaida”, kadastra Nr.4256 
006 0017, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 4256 006 0086, Jaunpie-
balgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 
saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta te-
ritorijas plānojuma „Apbūves noteiku-
miem”.

Atļaut E. K., personas kods dzēsts, 
dzīvo dzēsts, izstrādāt projekta doku-
mentāciju dzīvojamās mājas, pirts un 
saimniecības ēkas būvniecībai nekus-
tamā īpašumā „Turaida”, kadastra 
Nr.4256 006 0017, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 
006 0086, pamatojoties uz Jaunpiebal-
gas teritorijas plānojuma „Apbūves 
noteikumiem”.

Atļaut R. D., personas kods dzēsts, 
dzīvo dzēsts, un SIA „Endurance Lo-
gistics”, reģistrācijas Nr.40003766867, 
juridiskā adrese „Ziedoņi”, Jaunpie-
balgas pagasts, pilnvarotai personai 
R. D., personas kods dzēsts, izstrādāt 
projekta dokumentāciju saimniecības 
ēkas būvniecībai uz esošiem pamatiem 
ar kadastra apzīmējumu 4256 011 
0001 006, īpašumā „Ziedoņi” kadastra 
Nr. 4256 011 0001, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, pamato-
joties uz Jaunpiebalgas teritorijas plā-
nojuma „ Apbūves noteikumiem”.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar 
„Lielslieķu” ēku īpašnieku A. P., perso-
nas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, par 
zemes vienību „Lielslieķi”, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra 
apzīmējums 4298 004 0061 – 1.68 ha 
platībā.

Sagatavoja A.Auziņa. 

Novada domē
2015.gada 8.jūnija novada domes sēdē
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Saruna ar novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju

Intervija

- Par labiekārtošanas darbiem. No 
iedzīvotāju puses izskanējis priekšli-
kums, ka būtu derīgi Jaunpiebalgas 
centrā – baznīcas tuvumā, pie trotuāra 
- ierīkot kādu soliņu, kur vecāka gada-
gājuma cilvēkiem apsēsties.

– Paldies, labs ierosinājums! Ideja ir 
vērā ņemama un realizējama. Taču šo-
gad diez vai, jo pašlaik jau ir daudzi la-
biekārtošanas darbi, kas jāpaveic. Tik-
ko ir pasūtīts trotuāra rekonstrukcijas 
projekts, tad arī soliņu ierīkošana pie 
trotuāra būtu kā tāds labiekārtošanas 
elements. 

– Pagājušajā gadā Piebalgas Latvie-
šu biedrība kopā ar domubiedru grupu 
ierosināja izveidot piemiņas zīmi „Cī-
nītājiem par Latvijas brīvību un cīņās 
pret komunistu okupāciju krituša-
jiem”, notika arī sabiedriskā apsprieša-
na. Taču nu viss ir pieklusis, kāpēc tā?

– Nevaru te neko komentēt. Kopš 
pagājušā gada tikšanās, kad bija sa-
biedriskā apspriešana, nekādas aktivi-
tātes no iniciatoru puses vairs nav bi-
jušas. Plānotā vieta piemiņas zīmei ir 
privātā teritorijā – uz draudzes zemes. 
No sabiedrības puses izskanēja atšķi-
rīgi viedokļi, tāpēc bija rosinājums ini-
ciatoriem vēlreiz pārdomāt konkrēto 
vietu, kur novietot piemiņas zīmi.

– 25.jūlijā plānots ikgadējais Piebal-
gas forums, šogad tā devīze ir -„Piebal-
dzēni par Latvijas neatkarību”.

– Piebalgas Latviešu biedrība vērsās 
domē ar iesniegumu atļaut rīkot foru-
mu. Iepazīstoties ar foruma darba plā-
nu, var secināt, ka tas būtu nozīmīgs 
sabiedrībai, mūsu vēsturei, jo 1990.
gada notikumos bija iesaistīti daudzi 
Jaunpiebalgas iedzīvotāji. Sadarbībā 
ar Piebalgas Latviešu biedrību tad arī 
rīkosim šo pasākumu. 

– 8.augustā nozīmīgākais pasākums 
novadā – izstāde – gadatirgus „Izvēlies 
Piebalgu!”. 

- Jā, šogad izstāde būs desmito rei-
zi, pēc pasākuma noteikti jāizvērtē 
ieguvumi, varbūt arī trūkumi, kā arī 
perspektīvas – kādā formā šīs lietas 
turpmāk risināt. Vēl jo vairāk tādēļ, ka 
nākamgad 2.jūlijā notiks 2. Vispasaules 
piebaldzēnu un Jaunpiebalgas vidus-
skolas 70 gadu jubilejas salidojums, di-
vus tik lielus pasākumus mēs diez vai 
varēsim atļauties. Bet, kas attiecas uz 
8.augustu, visi laipni aicināti nākt un 
piedalīties – būs interesanti.

– 12.jūlijā noslēdzās XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-

ki Rīgā. Diemžēl šoreiz viss neritēja tik 
gludi, kā cerēts – pēc notikumiem ģe-
nerālmēģinājumā Mežaparkā 11.jūlija 
vakarā ( viens pēc otra sāka ģībt svētku 
dalībnieki) tika oficiāli atcelts svētku 
gājiens nākamās dienas rītā. Taču – 
gājiens tomēr notika, tajā brīvprātīgi 
devās daudzi jo daudzi kolektīvi. Jaun-
piebalgas novads nepiedalījās. Kāpēc?

– Vispirms gribētu izteikt pateicību 
visiem dziesmu un deju svētku dalīb-
niekiem par izturību, uzņēmību, sadar-
bību ar skolotājām, savukārt kolektīvu 
vadītājām – par to kvalitatīvo sniegu-
mu, ko bērni rādīja skaistajos svētkos. 
Kas attiecas uz gājienu, tad, iedziļino-
ties jautājuma būtībā, debatēm nemaz 
nevajadzētu būt. Svētku rīcības komi-
teja, kuru vadīja Izglītības un zinātnes 
ministre M.Seile, pusnaktī pieņēma 
lēmumu par gājiena atcelšanu, tam 
bija noteikti iemesli vai apdraudējumi, 
kāpēc tā tika darīts, un ne mums to ap-
spriest, vēl jo vairāk naktī. Uzskatu, ka 
šajā gadījumā mūsu kolektīvu un dele-
gācijas vadītāji rīkojās pareizi. Tas, ka 
ap pulksten septiņiem vai astoņiem no 
rīta parādījās neoficiāla informācija par 
iespēju doties gājienā brīvprātīgi, tā 
bija katra kolektīva vadītāja brīva ini-
ciatīva, protams, arī apzinoties riskus, 
kas saistās ar to, ka gājiens ir oficiāli at-
celts. Žēl, ka šo emocionālo pasākumu, 
kuru visi bija gaidījuši un gatavojušies 
tam, atcēla bez acīmredzama pamato-
juma... Taču, ja gājiens ir atcelts, bet 
pēc tam tas tomēr notiek, redzējām, ka 
kvalitāte arī zūd - bija nepilnas dele-
gācijas, izpalika novadu secība, arī bez 
tautas tērpiem - tas neliecina par labu 
svētku organizatoru rīcību. Skolotāji 
un skolas vadība atbild ne jau tikai par 
sevi, bet par 162 bērniem, ja pasākums 
atcelts, tad tās bija viņu tiesības nelemt 
par brīvprātīgu piedalīšanos tajā. Šā-
dos milzīgos pasākumos jābūt stingrai 
kārtībai, un tam jānoris pēc paredzētās 
programmas. 

– Kas vēl svarīgs būtu sakāms?
– Par būvēm. Lūgums visiem, kas 

kaut ko būvē, domā būvēt, ir jau uzbū-
vējis, bet vēl nav sakārtojis dokumen-
tus, pašu miera un ērtības labad sakār-
tot šīs lietas. Sākot ar 1.janvāri, visus 
darbus būvvalde vadīs vienotajā infor-
mācijas sistēmā, tādēļ nebūs iespējams 
vispirms uzbūvēt un pēc tam kārtot 
būvniecības dokumentus. Jau pašlaik 
ir skaidri un gaiši noteikts, ka pirms 
būvdarbu uzsākšanas būvinspektora 

pienākums ir būvatļaujas izsniegšana, 
būvvaldes pienākums ir pārbaudīt, vai 
būvdarbi jau nav uzsākti.

Svarīgi ir plānot būvdarbu termi-
ņus, īpaši tiem, kuri iesaistās Eiropas 
vai citu fondu finansētajos projektos, jo 
arī darbu nodošana var kavēties. Pirms 
nodošanas obligāta prasība ir inventa-
rizācijas biroja uzmērījumi, lai objektu 
varētu ievadīt kadastrā. Arī tas prasa 
zināmu laiku. Nākamajā avīzes numu-
rā septembrī būs paplašināts būvvaldes 
speciālista komentārs par šiem jautāju-
miem.

Vēl varu atgādināt, ka būvētājam 
vairs nav vajadzīgs domes lēmums 
par atļaujas izsniegšanu, katrs, kurš 
grib būvēt, ar savu būvniecības ideju, 
ieceri un atbilstošiem dokumentiem 
var uzreiz vērsties būvvaldē. Lai nav 
veltīgi jābraukā uz Cēsīm, tad primāro 
konsultāciju var iegūt domē, vēršoties 
pie manis vai pie nekustamā īpašuma 
speciālistes.

– Ir vasara, notiek daudz un dažādi 
kultūras un sporta pasākumi, semināri 
u.t.t.

Jā, nupat man bija tikšanās ar K.Ba-
rona muzeja galveno speciālistu Andri 
Ērgli un Latvijas memoriālo muzeju 
darbinieku vasaras sesijas dalībnie-
kiem. Viņi no 4.jūlija līdz 6.jūlijam savu 
vasaras sesiju rīkoja „Kalna Ķeiķos”. 
Bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus 
par sakoptību un patīkamo atmosfēru 
mūsu novadā.

No 7.līdz 9.augustam notiks kār-
tējais Vislatvijas dziesminieku saiets 
„Lielkrūzēs”, arī šim pasākumam ir 
savi skatītāji un klausītāji, kas to gadu 
no gada apmeklē.

Vēl gribu uzteikt mūsu meiteņu reg-
bija komandas panākumus, iegūstot 
gan Latvijas kausu, gan arī nozīmīgo 
2.vietu Latvijas Jaunatnes vasaras 
olimpiādē Valmierā jūlija sākumā. Pa-
visam nedaudz meitenēm pietrūka līdz 
pirmajai vietai, pie kam viņām bija jā-
spēlē tik tveicīgajā un karstajā dienā! 
Paldies meitenēm un trenerim Uldim 
Ozoliņam! Varu piebilst, ka šajā olim-
piādē no 120 Latvijas pašvaldībām pie-
dalījās 83, ir arī jāsaprot, ka mazajiem 
novadiem ir grūti konkurēt ar lielajām 
pilsētām, tāpēc mūsu panākums ir īpa-
ši vērtīgs!

– Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere
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Pats sevi,
kā bildi iecēl’s lielmanībā,

paej, kā sacīt, gabalīnu nostāk,
lai redzi – kā izskaties.

/Ķencis/
Gribēdams iet pa visiem ceļiem rei-
zē, neaiziesi ne pa vienu. Tāpēc aici-
nām uz Jaunpiebalgu, kur vienā 
no latviskākajiem Latvijas nova-
diem notiks izstādes – gadatirgus 
„Izvēlies Piebalgu!” 
un vietējā mēbeļu uz-
ņēmuma SIA „Wenden 
furniture” DESMIT-
gades jubilejas svinī-
bas, kur godā cels senās 
amatu prasmes, mājražo-
šanas tradīcijas un uzņē-
mējdarbību.
Šajā dienā atspirdzenī-
gums mainīsies ar ga-
rīgumu! Būs viss: i labs 
vārds, i gudras domas, 
i žēlums, i sava labuma 
meklēšana tirgū, i zute-
ņa tukšošana, i jēra gaļa 
un klapēti cūku cepeši, 
i Piebalgas al’s un kapi-
jas jūra ar kūkeniem un 
citu ieradumu apmieri-
nāšana. Tik viss par savu 
naudu!
Piebaldzēni nav savā 
pārticībā ierāvušies, bet 
dalās labumā ar citiem. 
Šogad izstāde – gadatir-
gus „Izvēlies Piebalgu!” 
goda vietā cels KRĒSLU, 
suminot SIA „Wenden 
Furniture” 10 gadu jubi-
lejā. Par godu tam visas 
dienas garumā šādas ak-
tivitātes:
Krēslinieku amata prasmju de-
monstrēšana - Vidzemes amatnieki 
- sava aroda meistari, gan profesionā-
lo ieviržu skolu audzēkņi iepazīstinās 
un nodos nākamajām paaudzēm šo 
amata prasmi, reizē ieinteresējot un 
aktualizējot šo kultūrvēsturiskā man-
tojuma nozīmi.
Latvijā vērienīgākā krēslu izstā-
de „Krēsls laiku lokos" - apskatāma 
kultūras nama lielajā zālē, kurā tiks 
izstādīti krēsli no jaunpiebaldzēnu sē-
tām, Rīgas amatniecības vidusskolas, 
Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas mu-
zeja, Rīgas Tehniskās universitātes 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes Koka dizaina konstrukciju 
meistardarbnīcas un Vidzemes krēs-
linieku muzeja. Izstādē būs eksponēti 
gan vēsturiskie, etnogrāfiskie krēsli, 
gan mūsdienās gatavotie.
Melnbaltās šaurfilmas „Visu 
mūžu un vēlreiz” demonstrēšana 
- seno un izzudušo krēslinieku ama-
tu Gaujas Nacionālā parka teritori-

jā 1979. –1982.gadā pētījusi Gaujas 
NP kultūrvēstures speciāliste Indra 
Čekstere sadarbībā ar Latvijas Etno-
grāfiskā brīvdabas muzeja speciālis-
tiem. Cēsu rajona Raiskuma pagasta 
„Kurmkalnos” tika uzņemta filma par 
krēslu darinātāju amatu - „Visu mūžu 
un vēlreiz”– par Strīķu nedzirdīgo 
krēslu meistaru Eduardu Tanni un 
viņa likteni. Eduards Tanne, krēslu 
filmēšanai gatavojot, bija jau 82 ga-
dus vecs. Filma daudzkārt apbalvota 
starptautiskajos īsfilmu festivālos.
Floristu ziedu krēsls - atpūtas 
krēslu kā dizaina objektu kon-
kurss „Krēsls - krēslā" - Vidzemes 

floristi, kuru uzdevums dizainēt un 
izgatavot krēslus no dažādiem floris-
tikas un dabas materiāliem, kas dienā 
kalpos kā tirgus noformējums un ra-
dīs tematisku, māksliniecisku un gau-
mīgu vides estētiku, savukārt vakarā, 
kad tirgus placis būs atbrīvots no bur-
zmas, krēsli tiks izgaismoti un, mūzi-
kai skanot, aicinās nesteidzīgi baudīt 
krēslas romantiku.

Pārnovadu kultūras 
programmas „Mans 
krēsla stāsts" - krēslu 
tēmu atraktīvi izspēlēs un 
prezentēs dziedošās ģime-
nes un folkloras kopas no 
Kurzemes, Latgales, Vi-
dzemes un Zemgales. Tiks 
apspēlēts ne tikai krēsls, 
bet arī galds un novadu 
tradicionālais ēdiens, un 
tā gatavošana. Kultūras 
programmu kuplinās Lie-
pājas aktrišu folkloras 
apvienība „Atštaukas”, 
Igauņu ģimene, Vītolu ģi-
mene. 
„Gaujas fonda” izrā-
dīšanās, radot vienkoča 
laivu un iepazīstinot ar 
tās vēsturi Piebalgā.
Bērniem – rotaļas, 
spēles, vizināšanās ar 
elektrobānīti un „Zili 
brīnumi”- ar mērķi rai-
sīt ikvienam bērnam iz-
brīnu: „Es tiešām redzēju 
zilu brīnumu!”
Kūkotava pie Gaujas 
– ļaus ikvienam apmeklē-
tājam izbaudīt Piebalgas 
kūku cepēju meistardar-

bus.
Dažādi konkursi un aktivitātes 
–tirgus apmeklētājiem būs iespēja sa-
vas prasmes un iemaņas pārbaudīt, 
par ko parūpēsies vietējais mēbeļu 
uzņēmums SIA „Wenden furniture”, 
piemēram, no sagatavēm sameistarot 
savu krēslu u.t.t.
Ievērības izrādīšana „Piebalgas 
prece - 2015” un zīmola „Izvēlies 
Piebalgu” piešķiršana.
Lai andele uzņemtu apgriezienus, 
visus izklaidēs bagātīga svētku 
programma. Vispārīga dancošana 
sentēvu garā un pušķotas kuplejas 
piebaldzēnu vīzē, priekšā stādītas no 

ATNĀC!
Ielūdz Jaunpiebalgas valsts izrīcības komiteja sadarbībā ar SIA „Wenden Furniture”
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ESI GAIDĪTS ČANGALIENĀ!
No rīta gaismas līdz rīta gaismai - lielmanība un 

draudzība vienkopībā!

09.00 - 15.00  Rēgāsies un andelēsies vietējie un tāļu 
zemju amatnieki un fabrikanti – meistari, zeļļi, mācekļi

10.00 Svinīga izstādes – gadatirgus atklāšana un 
izstādes – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” - 10 un 
SIA „Wenden Furniture - 10” GODINĀŠANA

10.30 Latvijā vērienīgākās krēslu izstādes „Krēsls 
laiku lokos" atklāšana un melnbaltās šaurfilmas 
„Visu mūžu un vēlreiz” demonstrēšana

11.00  Bērnīniem - rotaļas, spēles, vizināšanās ar elek-
trobānīti un „Zili brīnumi” 

12.00 Goda mielastā - Ķenča īpašā jēra zupa

13.00  Kapijas jūra ar kūkeniem improvizētā promenā-
dē pie Gaujas

13.30 Gudreniecības uzņemšana muzejos un saim-
nieku sētās - ekskursija pa Piebalgas 
novadu, izbraukšana no kultūras nama, dalība 2,- EUR

14.00  Ievērības izrādīšana „Piebalgas precei - 2015” 
un zīmola „Izvēlies Piebalgu!” piešķiršana

17.00  Garīguma uzturēšana un koncerta baudīša-
na Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski luteriskajā baz-
nīcā

Visas dienas garumā – Goda vietā - KRĒSLS
Krēslinieku amata prasmju demonstrēšana 
Floristu ziedu krēsls - atpūtas krēslu kā dizaina objektu 
konkurss „Krēsls - krēslā"
„Gaujas fonda” izrādīšanās
Viktorīnas, pārsteiguma balvas no SIA „Wenden Furniture”
Vidzemes reģionālais gadatirgus „Izglītība pieaugušajiem” 
(plašāk par to skat.6.lpp.)

Izstāžu zālē „Velves” izstāde „Gaujas stāsti”
Kultūras progmāris – pārnovadu kultūras programma 
„Mans krēsla stāsts" - krēslu tēmu atraktīvi izspēlēs un 
prezentēs Vītolu ģimene no Vidzemes; Liepājas aktrišu 
folkloras apvienība „Atštaukas” no Kurzemes; Igauņu ģi-
mene no Latgales; folkloras kopa „Tarkšķi” no Zemgales.

UN VISBEIDZOT
20.00 - Brīvdabas norā trakoti jautrs izrīkojums un lus-
tīga drasēšana līdz rīta gaismai
Goda viesi: „Raxtu Raxti” ar plašu mūzikas programmu 
īsti latviskās un nacionālās noskaņās Normunds Rutulis 
ar koncertu „Aizturi elpu”

Uguņošana
23.00 – 04.00 Ballēšanās kopā ar grupu „Dzelzs vilks”, 
DJ Lejasmeijeru un Žagariņa orķestri

Ieradumu apmierināšanai, zināms, par savu nau-
du, jāmaksā kaut vai cik

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

Biļešu cenas:
skolēniem 7- 16g. 3,- EUR
pieaugušajiem 7,- EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Jaunpiebalgas novada domes kasē
darba dienās no 9.00 līdz 16.00
skolēniem 7- 16g. 2,- EUR
pieaugušajiem 5,- EUR

IELŪDZ JAUNPIEBALGAS
VALSTS IZRĪCĪBAS KOMITEJA

Jaunpiebalgas pagasta deju kolektī-
va „Piebaldzēni”, sieviešu folkloras 
kopas „Atštaukas” (Liepājas dziedo-
šās aktrises), no dziedošām ģimenēm 
- Vītolu ģimenes, Igauņu ģimenes un 
citiem svētku pušķotājiem.
Un visbeidzot - brīvdabas norā 
trakoti jautrs izrīkojums un lus-
tīga drasēšana līdz rīta gaismai, 
kurā uzstāsies goda viesi - „Raxtu 
Raxti” ar plašu mūzikas programmu 
īsti latviskās un nacionālās noska-
ņās, Normunds Rutulis ar koncertu 

„Aizturi elpu”; uguņošana; gran-
dioza balle kopā ar grupu „Dzelzs 
vilks”, DJ Lejasmeijeru un Žaga-
riņa orķestri.
Piebalgā, kā sacīt jāsaka, augstā vērtē 
allaž bijis „gara gaišums” un lielīša-
nās, tādēļ aicinām ikvienu amatnie-
ku, mājražotāju, uzņēmēju, pašval-
dību un iestādi ņemt dalību izstādē 
– gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!”, 
pieteikumus gaidīsim līdz š.g. 5.au-
gustam, sūtot Līgumu – pieteiku-
mu uz: padome@jaunpiebalga.lv. 

Sīkāka informācija:
www.jaunpiebalga.lv
Un daži padomi: jo mazāk ēdīsi, jo 
vieglāks paliksi, uz pasākumu ieradī-
sies – gudrāks tapsi, ja naktī norā dra-
sēsi – rīta rasu redzēsi, ja visu kopā 
baudīsi - nākošgad atkal atbrauksi. 

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

Brauc pats un aicini citus! Vislabākā reklāma - no mutes mutē!
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PIRMO REIZI 
VIDZEMES REĢIONĀLAIS 

GADATIRGUS 
„IZGLĪTĪBA PIEAUGUŠA-

JIEM” 
JAUNPIEBALGĀ!

Cik bieži jūs uz jauniem izaicinā-
jumiem esat atbildējuši: „Tas nav 
domāts man, man nav laika, varbūt 
citu reizi?” Vai šādas atrunas ir mai-
nījušas kaut ko jūsu ikdienas rutī-
nā? Ir laiks mainīt savu viedokli un 
rīkoties!

 8. augustā izstādes - gadatir-
gus „Izvēlies Piebalgu!” ietva-
ros aicinām visus, kuri vēlas mai-
nīt sevi un sākt to ar iespēju uzzināt 
par sevis pilnveidošanas iespējām, 
apmeklēt Vidzemes reģionālo ga-
datirgu „Izglītība pieaugušajiem”. 
Gadatirgū brīvi varēsiet apskatīt, 
izmēģināt un uzzināt par mācību ie-
spējām reģionā un visā Latvijā. Pie-
mēram, kā kļūt par pirts meistaru, 
veidot ziedu kompozīcijas, pilnvei-
dot glezniecības, konditora, šuvēja, 
valodu, datoru, uzņēmējdarbības 
u.c.  iemaņas.

Projektu atbalsta Eiropas Savie-
nības programma ERASMUS + un 
Izglītības un zinātnes ministrija. 
Organizē biedrība „Latvijas Biznesa 
Konsultantu asociācija”.

Dainis Locāns
IZM Izglītība pieaugušajiem

Laikam nebūs tāda cilvēka, kuram kādu reizi nesakāro-
tos pēc īsta, garšīga, ar mīlestību cepta lauku tortes gabali-
ņa. Un kur nu vēl svētkos!

8.augustā izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!” atkal 
garšosim, vērtēsim un baudīsim dažādu cepēju sarūpētos 
gardumus.

Ja kādai saldumu meistarei vai meistaram ir vēlme, bet 
attur zināma kautrība piedalīties pasākumā, tad šis nu ir 
īstais brīdis mest to pie malas un piedalīties.

Lūdzu, esiet atsaucīgi un piedalieties, savu dalību piesa-
kot pa tālruni 26114149.

Uz garšīgu tikšanos! 
 Guna Leimane

Attēlā: viena no oriģinālākajām pagājušā gada 
gardajām tortēm izstādē - gadatirgū.

UN ATKAL - KAPIJAS 
JŪRA AR KŪKENIEM!

20
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Lauku ziņas

8. AUGUSTĀ JAU DESMITO REIZI MŪS VISUS KOPĀ AICINĀS 
IZSTĀDE - GADATIRGUS „IZVĒLIES PIEBALGU!”

Desmito reizi kopā sanāks uzņēmēji, amatnieki, pircēji 
un pārdevēji, pašdarbnieki un vienkārši tirgus apmek-
lētāji, lai kopīgā noskaņā pavadītu jauku vasaras sest-
dienu. 
Desmito gadu gaidīsim arī novada uzņēmējus, zemnie-
kus, amatniekus un mājražotājus, lai viņi parādītu un 
piedāvātu savus ražojumus. Nu jau ir zināms, ka vietē-
jo ražotāju teritorijā varēs aplūkot un iegādāties medus 
produkciju, grūstas kaņepes, sieru, pīrādziņus, pinumus, 
rotas, adījumus, bērnu rotaļlietas un vēl citas jaukas lie-
tas. Ar plašu ceriņu šķirņu piedāvājumu tirgū būs sasto-
pams zemnieku saimniecības „Zosēnu Zeme” īpašnieks 
Uģis Pīrs, šī saimniecība piedāvās arī citus - retāk sato-
pamus dekoratīvo koku un krūmu stādus. Savukārt IK 
„Meija” piedāvās veselīgos kraukšķus. Ar dārzkopības 
produkciju jūs gaidīs Genovaite Daukste. 
Starp andeli, sevis izrādīšanu, citu apskatīšanu, ēšanu 
un dzeršanu, dziedāšanu un dejošanu, un citām jautrām 

izdarībām šinī cilvēku kopā sanākšanas reizē paredzam 
nopietnākas aktivitātes. Arī šogad teritorijā pie ieejas 
novada domes ēkā būs izveidots lauku iedzīvotāju in-
formācijas sektors, kur sastapsiet speciālistus no Lau-
ku konsultāciju un izglītības centra un Lauku atbalsta 
dienesta. Pārtikas veterinārā dienesta darbinieki sniegs 
konsultācijas interesentiem par veterināro uzraudzību 
un mājražotāju noteikumiem, interesentus gaidīs arī 
Lauksaimniecības datu centra vecākā referente Vija Pa-
egle, varēsiet sastapt VID Smiltenes iecirkņa inspektori 
Ivetu Dreimani.
Mīļi aicinu visus vietējos ražotājus, kas grib tirgoties, 
8.augustā piedāvāt savu produkciju. Pieteikties pa tele-
fonu 29131170 (Maija). Iepriekšēja pieteikšanās nepie-
ciešama, lai varētu sagatavot tirgus vietas.
Gaidīšu jūsu zvanus, pieteikumus un ierosinājumus!  

Maija Ķīķere

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
Līdz 31. jūlijam lauksaimniecības datu centrā jāie-

sniedz pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē uz 
1.jūliju. Ziņas jāsniedz par bišu saimēm, mājputniem, 
savvaļas putniem, akvakultūru, trušiem, kažokzvēriem, 
savvaļas dzīvniekiem, vīngliemežiem un sliekām.

 ***
Vasaras nogalē un rudens 

sākumā reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs gaidāma pro-
jektu pieņemšana atbalsta pa-
sākumiem „Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem uzņēmējdar-
bības uzsākšanai” un „Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecī-
bas”. 

***
Ir izdoti Ministru kabineta noteikumi nr.292, kuros 

apstiprināti noteikumi, kas jāievēro, piesakoties atbalsta 
pasākumam „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, at-
tīstot mazās lauku saimniecības”.

***
Vasaras nogalē paredzēta divu 

dienu ekskursija – pieredzes brau-
ciens zemniekiem uz Liepājas pusi. 
Laipni aicināti pieteikties arī pārējie 
novada iedzīvotāji. Lūdzu visus inte-
resentus iepriekš pieteikties! Gaidī-
šu jūsu zvanus un ierosinājumus!  

 Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante Maija Ķīķere.

Mob. t. 29131170

PIEBALGAS FORUMS
„PIEBALDZĒNI - PAR LATVIJAS NEATKARĪBU”

Šogad aprit 75 gadi, kopš Sarkanā armija oku-
pēja Latviju, un 25 gadi pēc Latvijas Neatkarības 
deklarācijas pieņemšanas. 

Piebalgas forums veltīts piebaldzēniem, kuri šajos 50 
okupācijas gados ir cīnījušies un iestājušies par Latvijas 
neatkarības atgūšanu.

Uz forumu aicināti:

AP deputāti no bijušā Cēsu rajona, kuri nobalsoja par 
Latvijas neatkarību 1990.gada 4.maijā

Bij. Cēsu rajona Tautas frontes priekšsēdētājs

Jaunpiebalgas Tautas frontes dalībnieki

Jaunpiebalgas ciema tautas deputāti, kuri parakstī-
ja vēstuli atbalstam Vislatvijas tautas deputātu sapulces 
pieņemtajiem dokumentiem 1990.gada 21.aprīlī

1991.gada janvāra barikāžu dalībnieki

Vislatvijas tautas deputātu sapulces dalībnieki 1990.
gada 21.aprīlī Daugavas stadionā

2015.gada 25.jūlijā no pulksten 11.00 līdz 15.00

Jaunpiebalgas kultūras namā
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To, cik viegls vai sarežģīts bijis 
ceļš līdz Dziesmu un deju svētkiem, 
jau otro reizi noskaidroja Latvijas 
televīzijas pozitīvo emociju šovs „Lai 
top!” Divdesmit četri sabiedrībā zi-
nāmi mūziķi, sportisti, aktieri, rai-
dījumu vadītāji, pat mediķi piekrita 
šim eksperimentam un kopā ar bēr-
nu un jauniešu kolektīviem gatavo-
ja priekšnesumus, kurus tiešraidēs 
svētdienu vakaros rādīja LTV saviem 
skatītājiem. Lai izaicinājums būtu 
lielāks, mūziķi dejoja, sportisti dzie-
dāja, kāds no saksofona kastes ilgi 
slaucīja nost putekļu kārtu…

Viss sākās 17. maijā, un tā katru 
turpmāko svētdienas vakaru dalīb-
nieki kopā ar saviem jaunajiem drau-
giem rādīja skatītājiem priekšnesu-
mus, tieši skatītāji arī bija tie, kuri 
lēma, kurš tad iegūs skatītāju sim-
pātiju balvu. Raidījumā „Lai top!!” 
piedalījās arī eksperti, bet viņiem 
tika dāvātas tikai pozitīvas emocijas 
— atzīmes nebija jāliek!

Neilgi pirms Jāņiem noslēdzās 
sešu raidījumu cikls, kā pārsteigums 
tajā bija Jaunpiebalgas vidusskolas 
perkusionistu grupas piedalīšanās 
kopā ar grupas „PER” solistu Ed-
mundu Rasmani.

Par to, kā notika raidījuma da-
lībnieku vizītkartes veidošana, fil-
mējoties skolā, par iepazīšanos ar 

Edmundu, kā arī par gatavošanos 
raidījumam televīzijā, stāsta vie-
na no dalībniecēm Megija Paula 
Staškeviča: „Maijā mūsu skolā 
viesojās grupas „PER” solists Ed-
munds, lai kopā ar mums uztaisītu 
kādu priekšnesumu raidījumam „Lai 
top!” Devāmies uz mēģinājumu, un, 
kā jau ierasts, sākām izmēģināt savu 
priekšnesumu. Kā mums tas izdosies 
kopā ar Edmundu – nevienam nebija 
ne jausmas, taču zinājām, ka viss būs 
labi un iecerētais izdosies. 

Drīz vien pie mums skolā ieradās 
filmēšanas grupa kopā ar Edmundu, 
lai uzfilmētu video, kas tika parādīts 
kā vizītkarte tieši pirms mūsu iznā-
ciena raidījumā „Lai top!”. Edmunds 
ar mums visiem iepazinās, un mēs 
ātri atradām kopīgu valodu. Šī diena 
mums bija īpaša, jo līdz šim nekad 
iepriekš nebija sanācis gatavoties kā-
dam raidījumam, vēl jo vairāk kopā 
ar atpazīstamu mūziķi kā Edmunds. 
Diena izvērtās patiešām jauka. Mē-
ģinājām savu priekšnesumu, centā-
mies viens otru saprast, uzturējām 
kopīgu valodu un darījām visu, ko 
filmēšanas grupa uzskatīja par va-
jadzīgu, lai mūsu video materiāls 
būtu izdevies. Un tā tiešām arī bija 
– mums izdevās! 

19. jūnijā ieradāmies Rīgā, lai 
Latvijas televīzijā gatavotos raidīju-
mam. Gatavošanās notika vēl pirms 

ģenerālmēģinājuma. Edmun-
ds mums ierādīja kādu vietu, 
kur varējām spēlēt, un tad 
noteiktā laikā devāmies izmē-
ģināt priekšnesumu uz ska-
tuves. Bet neilgi pirms lielā 
vakara koncerta devāmies uz 
ģenerālmēģinājumu. Pirms 
tā mums bija jāgrimējas, un 
tas bija jādara arī otrreiz – 
īsi pirms paša koncerta. Visi 
koncerta priekšnesumi tika 
vairākkārt izmēģināti. Mums 
veicās labi. Jautrība, protams, 
sita augstu vilni visas dienas 
garumā un joki neizpalika. 

Tiešraidē noteiktā laikā 
devāmies uz skatuves. Viss, 
kas līdz tam tur notika, bija 
redzams skatuvei līdzās eso-
šajā telpā. Kad nu pienāca 
mūsu iznāciens, emocijas sita 
augstu vilni. Lielākā daļa no 
mums, tai skaitā arī es, nemaz 
nebijām uztraukušies. Tas lai-
kam tāpēc, ka bija pārliecība 

un gandarījums par iepriekš paveik-
to darbu. Koncerts bija tiešām jauks, 
un, domāju, ka ikvienam no mums šī 
diena nesa neaizmirstamas emocijas. 

Kā jau zinām, raidījumā simpā-
tiju balvu ieguva dziedātāja Ami-
nata Savadogo kopā ar Rīgas Valsts 
3. ģimnāzijas kori. Autogrāfus gan, 
šķiet, neviens Aminatai nepajautā-
jām. Koncertā sanāca stāvēt tieši 
viņai blakus. Dzīvē, protams, redzēt 
dziedātāju bija daudz savādāk nekā 
TV. Zinājām jau, ka simpātiju bal-
vas iegūšanai Aminata ar savu kori 
mums ir lieli konkurenti, tāpēc nelo-
lojām īpašas cerības uz uzvaru. Bet 
tik un tā visi šo uzstāšanos uztvērām 
kā pozitīvu notikumu un bijām smai-
dīgi gan vienotajā noslēguma dzies-
mā, gan arī pēc uzstāšanās. Paldies 
mūsu vadītājam un skolotājam Dzin-
taram Vīksnam!”

A.Ķīķere

MŪSU PERKUSIONISTI ŠOVĀ „LAI TOP!”

Attēlā: pēc pozitīvo emociju šova „Lai top!” noslēguma: Ernests Damroze, Kristaps Ei-
hentāls, Izabella Kvecko, Edmunds Rasmanis, Viktorija Brikmane, Amanda Agija Orlovska, 

Kristīne Baltkaula; aizmugurē – Karīna Azace, Ivanda Ķīķere, Megija Paula Staškeviča, 
Endija Potapova.
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2015. gada 14.jūnijā Melngalvju nams Rīgā bija ļaužu 
pārpildīts, jo fonds „Sibīrijas bērni” jau piecpadsmito rei-
zi aicināja pulcēties kopā deportācijās cietušos, pieminot 
uz Sibīriju izsūtītos cilvēkus, konferencē „1941. gada 14. 
jūnija piemiņai”. Pasākumu atklāja Dzintra Geka, kino-
režisore, fonda „Sibīrijas bērni” vadītāja. 

Pēc kopīgi dziedātās himnas „Dievs, svētī Latviju!” 
sekoja nu jau Valsts eksprezidenta Andra Bērziņa uz-
runa, kurā viņš pateicās klātesošajiem par prieku, ka 
visus savas prezidentūras gadus bijis gandarīts aicināt 
pie sevis un tikties ar cilvēkiem, kuru mūžā vārds „Sibī-
rija” nav svešs. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
atklāja, ka viņas tēvs arī audzis Sibīrijā. Sirsnīgu atmiņu 
stāstu par savu vectēvu Juri Vidiņu, Sibīrijas bērnu, iz-
stāstīja divpadsmitgadīgais Juris Viņķelis no Dundagas. 
Hēlija Staņislavska dalījās iespaidos par tikšanās reizēm 
dažādās Latvijas skolās, vadot vēstures stundas. 

Tad sekoja konferences atraktīvākā daļa – skolēnu sa-
cerējumu konkursa „Sibīrijas bērni” labāko autoru dar-
bu lasījumi. No Jaunpiebalgas vidusskolas uzaicinātā 10. 
klases skolniece Amanda Zariņa izpelnījās ļoti plašus vis-
pārējus aplausus, emocionāli spilgti nolasot savu skumji 
dvēseliskā sacerējuma fragmentu. Par 3. Atmodas pirm-
sākumiem konferencē atgādināja politologs, vēsturnieks, 
grupas „Helsinki 86” dalībnieks Konstantīns Pupurs. 
Savukārt Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsē-
dētājs Valters Nollendorfs pastāstīja par Lietuvas jaunie-
šiem, kas brauc uz Sibīriju kopt kapus, jo tā ir jaunības 
pieskaršanās vēsturei un ar to, kā paši atzīst, viņi kļūs-
tot labāki… Gunārs Toms, fonda „Sibīrijas bērni” dibi-
nātājs, atgādināja, ka fonda ietvaros pa šiem 15 gadiem 

intervēti 740 cilvēki, izveidotas 15 dokumentālas filmas, 
izdota latviski, angliski un krieviski grāmata „Sibīrijas 
bērni” divos sējumos. Katru gadu organizētas ekspedī-
cijas uz Sibīriju, kopā ar izsūtītajiem un viņu bērniem 
apmeklētas tuvinieku piemiņas vietas, vestas piemiņas 
plāksnes, meklēti Sibīrijā palikušie latvieši. Par braucie-
niem tiek veidotas filmas, kuras rāda televīzijā un kino-
teātros, kultūras centros un skolās visā Latvijā. 

12. Saeimas deputāts Kārlis Šadurskis atklāja savas 
ģimenes saistību ar Sibīriju un kā viens no žūrijas locek-
ļiem pozitīvi analizēja skolēnu literāros darbus, uzsve-
rot, ka tajos parādās mūsu vēsturiskā atmiņa, kas mums 
visiem ir dārga. Ina Druviete, skolēnu sacerējumu kon-
kursa žūrijas priekšsēdētāja, uzslavēja mūsu jauniešu 
prasmi sacerējumos apvienot jūtas ar prātu un aicināja 
joprojām būt stipriem Sibīrijas bērniem un viņu piemi-
ņas glabātājiem. Par spēju iziet cauri melnākajai naktij, 
nezaudējot ticību cilvēcībai, runāja Gunārs Resnais, Lat-
vijas Politiski represēto apvienības vadītājs. Skaisti un 
sāpīgi skanēja „Čikāgas piecīšu” Armanda Birkena dzie-
dātās dziesmas „Aizvestajiem”, „Jau trešo gadu desmi-
tu”, līdz visi konferences dalībnieki kopīgi savu sirdsbal-
si izteica dziesmā „Pūt, vējiņi”. 

Konferences sākumā un noslēgumā skanēja mācītā-
ja Gunta Kalmes lūgšana visiem Sibīrijā palikušajiem 
un visiem tiem, kas atgriezās… Bija apskatāma ceļojošā 
izstāde „Sibīrijas bērni” un bērnu zīmējumu konkursu 
labākie darbi. Pēc tam devāmies uz Pils laukumu nolikt 
ziedus pie „Bārenītes” un nolikt ziedus pie Brīvības pie-
minekļa. 

Secinājums. Ir svarīgi, ka pieminam Sibīriju, svarīga 
ir mūsu attieksme pret notikušo, un, esmu pārliecināta, 
ka Amandai īpaši svarīgi ir Valsts prezidenta Andra Bēr-
ziņa dotie spēka vārdi un vēlējums.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Zane Althabere,

 kuras vectēvs arī guldīts Sibīrijas zemē.

KONFERENCĒ „1941.GADA 14.JŪNIJA PIEMIŅAI”

Attēlā: bijušā Valsts prezidenta Andra Bērziņa pateicības 
vārdi Amandai Zariņai. 

Attēlā: pēc konferences Melngalvju namā – Amandas mam-
ma Egita Zariņa, Amanda, bijušais Valsts prezidents Andris 

Bērziņš, skolotāja Zane Althabere.
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„Jaunpiebalga / Livonia’’ U18 mei-
teņu komanda 13. jūnijā Upesciemā 
tika pie vēsturiska panākuma klubam, 
jo pirmo reizi kāda no RFC „Livonia’’ 
jauniešu komandām tika pie kāda titu-
la - šoreiz Latvijas kausa ieguvēju goda.

Pirmajā spēlē komanda nospēlēja 5:5 
ar RK „Jūrmala”, otrajā spēlē ar 19:0 
uzvarēja SK „Imanta”, bet finālspēlē 
pārspēja pretinieces no RK „Jūrma-
la” ar 21:0. Komandā spēlēja: Karīna 
Azace, Viktorija Brikmane, Agija Ābel-
niece, Klinta Ostrovska, Samanta Ei-
hentāle, Izabella Kvecko, Armanda 
Azace, Agrita Eglīte, Vita Skosa, Evija 
Kralliša.

„Šajā spēlē jau meitenēm varēja re-
dzēt sportisko niknumu,’’ pēc spēles at-
zina komandas galvenais treneris Uldis 
Ozoliņš.

„Pēdējās spēlēs meitenes cīnījās tā, 
kā ne vienmēr to dara veči,’’ neslēpa 
gandarījumu RFC „Livonia’’ prezi-
dents Vigo Valdavs, piebilstot, ka „šis ir 
kluba jauniešu pirmais iegūtais tituls”.

Neraugoties uz gūto uzvaru, U.Ozo-
liņš un V.Valdavs  uzsvēra mīnusu - 
spēli uz šaurā laukuma. Viņi ir vienis-
prātis, ka U18 komandām ir jāspēlē uz 
normāla izmēra laukumiem.

Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju 
ar pieciem piezemējumiem (25 punk-
tiem) kļuva Izabella Kvecko. Ar punktu 
guvumiem izcēlās arī Viktorija Brikma-
ne un Evija Kralliša.

Nākamās svarīgās sacensības meite-
ņu regbija komandai bija 3.jūlijā, pār-
stāvot Jaunpiebalgas novadu Latvijas 
Jaunatnes vasaras olimpiādē Valmierā.

 Latvijas Jaunatnes olimpiādes reg-
bija 7 sacensības meitenēm risinājās 
Vaidavā, uzvaru izcīnīja Jūrmalas ko-
manda, taču viņu galvenās sāncenses 
bija mūsu meitenes. Ļoti karstajā die-
nā divās spēlēs jūrmalnieces uzvarēja 
ar 10:7 un 5:0, izcīnot zelta medaļas. 
Sudrabs tika Jaunpiebalgai, bet tre-
šajā vietā palika Rīgas pilsēta, kuru 
Jaunpiebalgas novada meiteņu regbija 
komanda pārliecinoši pieveica ar 44:0 
un 45:0. Komandā startēja: Armanda 
Azace, Amanda Zariņa, Agija Ābelniece, 
Agrita Eglīte, Ivanda Ķīķere, Izabella 
Kvecko, Karīna Azace, Viktorija Brik-
mane, Klinta Ostrovska, Vita Skosa.

Materiālu sagatavoja
Aija Ķīķere.

BRAVO, REGBIJA MEITENES!

Attēlā: daļa no U18 meiteņu komandas dalībniecēm kopā ar treneri Uldi 
Ozoliņu.

Attēlos: „Jaunpiebalga / Livonia’’ U18 meiteņu regbija komanda Latvi-
jas Jaunatnes vasaras olimpiādē Valmierā.
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ŪDENSTŪRISMS, SLĒPOŠANA, BRĪVPRĀTĪGIE...

Mūsu novadā pastāv ne vien aktī-
va kultūras dzīve, bet arī ir daudzi cil-
vēki, kuri aktīvi nodarbojas ar sportu, 
un to dara ne tikai jaunieši vai skolas 
bērni. Zinām, ka pie mums var spēlēt 
pludmales volejbolu jaunajā laukumā, 
ir mums labi riteņbraucēji, azartiski 
autosportisti, nūjotāji, futbolisti, at-
lēti, mums ir laba regbija komanda, 
tāpat aktīvi rosās un piedalās sacen-
sībās sporta veterāni. Taču izrādās, 
ka panākumus gūst arī ūdenstūrisma 
pulciņa dalībnieki. To uzzinot, devos 
uz sarunu ar biedrības „Vanagkalns” 
vadītāju Raimondu Dombrovski, 
viņu mēs labi zinām arī kā ikgadē-
jā slēpojuma „Pāri Piebalgas pakal-
niem” galveno organizatoru. Par to, 
kā ūdenstūrisma pulciņš darbojas, 
kas tajā piedalās, kā arī par slēpoju-
ma trases izveidi un brīvprātīgo darbu 
stāsta Raimonds:

„Jaunpiebalgas vidusskolā jau vai-
rākus gadus pastāv ūdenstūrisma pul-
ciņš, ko atbalsta novada dome. Mūsu 
darbība ir diezgan neprognozējama, 
dažbrīd, no malas raugoties, varbūt 
pat liekas, ka nekas nenotiek. Visak-
tīvākā darbošanās ir pavasara pusē, 
maijā. Vasarā atsāksim darboties, 
mēnesī tās būs divas trīs stundas, pie-
saistīsim arī jaunos audzēkņus. Paš-
laik ir aptuveni desmit jaunieši, trīs 
no viņiem, var teikt, jau izauguši par 
profesionāļiem. Runājot par vecumu, 
tad tie ir 6.,7.,8.klases skolēni. Savu-
laik sākām darboties ar 2.klases bēr-
niem, viņu bija ap 30, bet laika gaitā 
daudzi atsijājās. Tie, kas palika, kā re-
dzam, ir sasnieguši labus rezultātus. 
Domāju, ka turpmāk es varētu vai-
rāk laika veltīt pulciņa nodarbībām, 
veidot dažādas sadarbības. Mums ir 
veicies, jo ir pašiem sava upe Gauja, 
un tas nav maz. Citviet, ja kāds grib 
nodibināt ūdenstūrisma pulciņu, tad 
viņam visu laiku regulāri kaut kur 
jādodas. Mums ir arī slūžas, ko var 
izmantot. Var veidot mākslīgus aiz-
sprostus, šķēršļus, būs sava trase, ne 
pārāk gara, taču treniņiem pietiekami 
laba. Tāpat varētu sarīkot Latvijas 
mēroga ūdenstūrisma sacensības. 

Mēs pārstāvējām savu pulciņu, līdz 
ar to arī Jaunpiebalgu, sacensībās. 

Latvijā ir tāda kustība, kas ik gadus 
aicina visus sanākt kopā, lai piedalītos 
sacensībās. Arī mēs tajās ņēmām dalī-
bu. Par lielu pārsteigumu visiem 
Jaunpiebalgas vidusskolas 6.kla-
ses skolēns ieņēma 1.vietu savā 
vecuma grupā – Ernests Damro-
ze visus patīkami pārsteidza, to-
starp arī mani. Vēl gribu atzīmēt, ka 
Aleksandrs Grigorjevs, Marta Marika 
Irša, Egmonts un Edmunds Ērgļi, Ad-
rians Vīķelis, Kristaps Eihentāls ir ak-
tīvi ūdenstūrisma pulciņa dalībnieki.  

Par slēpošanas trasi. Apmēram 
pirms 10 gadiem sapratu, ka vēlos 
uztaisīt distanču slēpošanas trasi. Nā-
kamais loģiskais solis – būtu jāsarīko 
arī kādas sacensības, kad cilvēki pul-
cējas zināmā datumā un veic noteiktu 
distanci. Laika gaitā to arī panācām. 
Pirmajā reizē nekas vēl nesanāca, ra-
dās dažādas nesaprašanās. Bija jāiziet 
kaut kāda skola, lai saprastu, kā to 
visu var paveikt. Lai kaut ko sarīko-
tu, ir vajadzīgi daudzi cilvēki – palīgi, 
bet tiem ir arī jāmaksā. Saskaitījām, 
ka būtu vajadzīgi apmēram 40 šādi 
cilvēki. Katram samaksājot 10 latus, 
kopā vajag vismaz 400 latus, lai uz-
sāktu kaut ko darīt. Sapratu, ka pasā-
kums vajadzīgs ne tikai man, bet arī 
cilvēkiem, kas slēpos. Tādēļ būtu labi, 
ja atrastos brīvprātīgie, kuri ar savu 
iedvesmu un atbalstu palīdzētu visu 
veikt. Ikviens, kam es to teicu, man 
iebilda, ka par velti, bez samaksas 
neviens neko nedarīs, un kurš vispār 
nāks un slēpos. 

 Neskatoties uz šādu skeptisku at-
tieksmi, es izmēģināju, un, jāsaka, no-
tika neticamais. Pieteicās ļoti daudz 
palīgu, sākumā vajadzēja vien 10 – 15 
cilvēkus. Nu jau tie ir 48 cilvēki, no 
kuriem apmēram puse ir vietējie. Viņi 
veic gan fizisku darbu, gan saimnie-
cisku. To arī šoreiz gribētu cilvēkiem 
pavēstīt, lai viņi zina. Slēpošanas fes-
tivāls, kas mums ir ziemā, notiek, pa-
teicoties daudziem aktīviem Jaunpie-
balgas cilvēkiem, pat ģimenēm. Viss 
ir vērsies plašumā, cilvēki kā palīgi ir 
pieteikušies tik daudz, ka mums nav 
ko likt katram darīt. 

Nākamgad būs jauninājumi, būs 
lielākas prasības. Piemēram, mums 
tagad ir pozīcija, kas saucas informā-
cija. Mums līdz šim nebija cilvēka, 
kas viesim, kurš nāk reģistrēties, pa-
skaidrotu visu nepieciešamo. Domā-
ju, turpmāk būs 3-4 brīvprātīgie, kas 
to darīs. Esam nodibinājuši biedrību 

„Vanagkalns”, tajā arī drīkst būt brīv-
prātīgie. Tie, kas daudzus gadus bijuši 
kā brīvprātīgie, viņi jau ir speciālisti, 
lai ko arī darītu. Un darba katram pa-
tiešām ir daudz, kas nav vienā dienā 
veicams. Domāju, ka viņiem varēsim 
piedāvāt kādu atalgojumu. Mums jau 
piesakās arī finansiālie atbalstītāji. 

 Brīvprātīgie ir arī visi tie (ap 40 
saimnieku), kuri dod atļauju lietot 
savas zemes. Nevar pastāvēt trase, ja 
nav zemes. Mēs prasām savstarpēju 
komunikāciju, ja zemes īpašnieki vē-
las kaut ko darīt uz savas zemes vietā, 
kur pāri iet trase. Mums ir bijuši gadī-
jumi, kad, neko nezinot par īpašnieku 
paveikto, gūstam lielus zaudējumus, 
jo bija jāpārtaisa gan maršruts, gan 
zīmes u.t.t. Tas prasa atkal lielu dar-
bu, kad jāalgo atsevišķi darbinieki. 
Diemžēl te brīvprātīgie nevarēja lī-
dzēt. Zemes īpašnieki ir atsaucīgi, sa-
pratuši, ka slēpot ir forši, daudzi pat 
grib, lai arī garām viņu mājām ietu 
trase. Esam pieņēmuši lēmumu arī 
zemes īpašniekiem kaut ko atlīdzināt 
naudas izteiksmē, ja mums ir, tad mēs 
dalāmies. Ar savu brīvprātīgo vēlmi 
viņi ir ļoti atbalstījuši lielu un svarīgu 
notikumu. 

Pašlaik trases garums ir apmēram 
40 kilometri. Domāju, ka nākamgad 
slēpošanas festivāls gūs vēl plašāku 
atbalstu. Protams, nevaram konkurēt 
ar Alauksta slēpojumu, mums jau nav 
arī tik lielas un plašas reklāmas. Gal-
venais tomēr ir slēpojuma kvalitāte, 
lai dalībniekiem te patīk, tad jau viņi 
brauks vēl. Gribu teikt, ka ne tikai uz 
pašu festivālu, bet arī nedēļas nogalēs 
ir daudz slēpotāju, arī darba dienās vi-
dēji kādi 7 slēpotāji. Ir arī nakts slēpo-
šana. Domāju, ka, tuvojoties sezonai, 
informēsim par mūsu piedāvājumiem.

Nobeigumā gribu teikt lielu pal-
dies ikvienam no brīvprātīgajiem, 
kuri jau daudzus gadus nāk un pie-
dāvā savu palīdzību! Pie tam es jau 
viņus vairs nekontrolēju, cilvēki paši 
organizējas, saprot, kas un kur ir jā-
dara visa gada garumā. Un kur nu vēl 
darbs festivāla laikā. Vienreizēji! Viņi 
veic ļoti nopietnu un lielu darbu, viss 
padarītais ir grūti novērtējams nau-
das izteiksmē. Tāpat gribu teikt pal-
dies novada domei par sapratni un at-
balstu mūsu darbam. Dome uzrunāja 
mūs, vai nevajag atbalstu, parasti jau 
notiek otrādi. Ieguvēji ir visi.”

A.Ķīķere
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Kad pagājušogad brāļu Jurjānu 
„Meņģeļos” muzejnieki jau posās at-
vadām, kā ierasts, tika apspriests nā-
kamās vasaras semināra temats un 
norises vieta. Izskanot iecerētajai tē-
mai Dzimtu stāsti mūsdienu pasaulē, 
par iespējamo satikšanās vietu pie-
dāvājām Jaunpiebalgu – slavenu vīru 
un sievu dzimteni, kas godā tur savu 
novadu un novadnieku piemiņu.

Tā iesākās semināra programmas 
apspriešana. Par norises vietu tika 
izvēlēta „Kalna Ķeiķu” sēta. 

Semināra dienas (4.-6.jūlijs) aizri-
tēja piesātināti un tveicīgi kā saules 
dāvātās vasaras dienas. 24 semināra 
dalībnieki no Vidzemes, Kurzemes, 
Zemgales un Sēlijas baudīja piebal-
dzēnu viesmīlību – gan dziesmās, 
gan stāstos, gan garšās.

Šis rakstiņš veltīts pateicībām, jo 
tikai kopīgi mēs spējām ciemiņiem 
radīt svētkus un godam parādīt sava 
novada vērtes.

Īpašas bija ciemošanās Piebal-
gas mājās. Mīļi tikām gaidīti „Maz-
rītiņos” pie saimniekiem Annas un 
Imanta Robežniekiem. Dzimtas 
mantojums – sakārtots, ar pietāti 
izrādīts un izstāstīts. Arī pieminot 
izcilo Alisi Robežnieci viņas 100. 
dzimšanas dienā. Mākslinieces Dzin-
tras Vilks „Tīrumjānēni” – dabas un 
mākslas harmonija fascinē, iedvesmo 
tāpat kā pati Dzintra. Skrāģu kroga 
saimnieks Guntis Gailītis – kā vien-
mēr šarmants un aizraujošs.

E.Dārziņa „Jāņaskolā” ar viesmī-
līgo saimnieču Līvas, Ārijas un Gun-

tas gādību iesākās semināra priekš-
lasījumu programma ar Dagmāras 
Beitneres – La Gallas lekciju par 
šobrīd tik būtiskajiem identitātes 
jautājumiem. Savukārt rakstniece 
Inguna Bauere dalījās pārdomās par 
savu darbu, tostarp rakstot romānu 
par E.Dārziņa māti.

Priekšlasījumi turpinājās nāka-
majā dienā „Kalna Ķeiķos”, un to 
tēmas aptvēra plašu loku – no Lat-
vijas kultūras kanona līdz Piebalgas 
stiprajām dzimtām.

Semināra dienas aizritēja dzies-
motas. Par to īpašs paldies „Ķeiķu” 

un „Seviķu” ļaudīm – Intai, Lindai, 
Baibai, Ilzītei, Mārītei, Uģim, Ilzei, 
Dacei, Mārtiņam, Madarai, Alvim! 

Dzimtas stāstu izstāstīt dziesmā lī-
dzēja arī mūsu radinieks Emīls Ru-
sovs. 

Semināra dienās izgaršojām Pie-
balgas ēdienus un dzērienus – neiz-
trūka ne alus un kvasa, ne zīdeņa un 
jēra zupas. Un, protams, lielā torte! 
Par gardu gardajām maltītēm rūpē-
jās jaunais pavārs Matīss Briedis, 
kuram čakli palīdzēja Anda Gulbe 
un Daiga Pacula. Sirsnīgs paldies 
par materiālo un finansiālo atbalstu 
Lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvajai sabiedrībai (Jānim Raz-
minovičam), z/s „Vecķeiķi” (Mārītei 
Kārkliņai), piemājas saimniecībai 
„Ligzdiņas” (Sarmīte Mekša), z/s 
„Ķelmēni”, z/s „Lejas Jaunskrāģi”, 
z/s „Jaunķūģi”.

Par piebaldzēnu radošo garu lie-
cināja „Kalna Ķeiķu” sētas nofor-
mējums. Paldies Madarai Kārkliņai 
un Brendai Beķerei! Nodarbības 
mākslas skolā lietpratīgi vadīja Mai-
ja Apsīte un Rasa Ontužāne. Paldies 
arī Sandrai Strēlei par atsaucību!

Īpašs paldies Vēsmai Johansonei. 
Visu labo darbu sarakstu nemaz ne-
var nosaukt – no ekskursijas vadī-
šanas līdz priekšlasījumam, no jēra 
zupas līdz piemiņas veltēm. Paldies 
par visu!

Bijām pagodināti viesoties Jaun-
piebalgas novada domē. Domes 
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs stāstīja 

par novada dzīvi un nākotnes iece-
rēm. Savukārt Latvijas muzejnieki 
atzinīgi novērtēja kā piebaldzēnu 

Latvijas memoriālo muzeju darbinieku 
13.vasaras seminārs noslēdzies

Attēlā: atklāšanas vakarā „Ķeiķu” un „Seviķu” ļaudis pirms dziesmām.

Attēlā: rotaļas „Ķeiķu” pagalmā.
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darbīgumu, tā arī vides sakoptību – 
gan lauku sētās, gan novada centrā. 
Lielum lielais paldies par ieintere-
sētību un atsaucību, atbalstu trans-
porta nodrošinājumam pasākuma 
dienās. Šoferis Jānis Mihailovs bija 
izcils!

Pēc tveicīgajām darba dienām 
un spirdzinošajām vakara sarunām 
bija tik veldzējoši baudīt naktsmie-
ru Gaujas līču azotē. Mīļum mīļais 
paldies „Lielkrūžu” saimniekiem 

Valentīnai un Guntaram Dolmaņiem 
par dāsni atvēlēto romantisko lietus 
gubeni! Īpašs paldies Artūram Raz-
guļajevam un Artūram Tentelim par 
radītajām vasaras guļvietām svētku 
viesiem.

Semināru organizēja: biedrība 
„Kalna Ķeiķi”, Starptautiskās muze-
ju padomes (ICOM) Latvijas Nacio-
nālā komiteja.

Semināru atbalstīja VKKF, Jaun-
piebalgas novada dome, Jāņa Jaun-

sudrabiņa biedrība, A. Čaka muzejs 
(RD), Kr. Barona muzejs (MMA).

Par mīļu sveicinājumu katrs se-
mināra dalībnieks aizveda sev līdzi 
zāļu tēju no Piebalgas pļavām. Tās 
sarūpēt palīdzēja Mārīte Apsīte, 
Daiga Leimane, bet Ilze Dūmiņa un 
Mārīte Kārkliņa šuva linu maisiņus.

Par to, lai paši saimnieki būtu 
skaisti savos tērpos, īpaši rūpējās 
Mārīte Kārkliņa.

Jau 13.reizi vasaras semināru va-
dīja A.Čaka muzeja direktore Antra 
Medne. Kā ierasts, semināra dalīb-
nieki savas piezīmes varēja rakstīt 
īpašos blociņos ar īpašām pildspal-
vām, ko rotāja šī gada atribūtika 
(izstrādāja Reinis Barons). Par to 
rūpējas Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja 
„Riekstiņi” saimniece Ilze Līduma. 
Viņa ierakstīja viesu grāmatā rin-
das: „Mēs visi mazas Latvijas esam. 
Katrs pats un visi kopā. Jebkurā 
mūsu mazās Latvijas stūrītī. Turēsi-
mies, darbosimies, dzīvosim! Paldies 
Jaunpiebalgai!” Priecājamies, ka šo-
reiz varējām līdzēt arī mēs,

Rūta Kārkliņa un Andris Ērglis 
no „Kalna Ķeiķiem”. 

Lūdzu atvainot par nepamanītām 
datorraksta kļūdām!

Par labām un teicamām sekmēm mācībās sākum-
skolā vēlreiz nosaukšu skolēnus:

Justīne Irša - 2.klase
Rihards Ansbergs - 3. klase
Emīls Markuss Morozs - 3.klase
Regnārs Šteins - 3. klase

L.Upmale

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm, beidzot 
2014./2015.mācību gadu

Precizējums:  7.klasē: Karīna Azace, Gunda 
Glāzere, Tīna Beāte Kurzemniece, Nora Mari-
ja Misiņa, Kristaps Ozols, Elza Skutāne, Liene 
Zaķe.

A.Ratiņš

Attēlā: ciemos pie Gunta Gailīša Skrāģu krogā.

Skolas ziņas

Lai paaugstinātu elektroap-
gādes drošumu un kvalitāti ie-
dzīvotājiem Cēsu, Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, 
Priekuļu, Raunas un Vecpiebal-

gas novadā, AS „Sadales tīkls” šogad turpina veikt elektro-
līniju modernizāciju, vadu un balstu nomaiņu, zemspriegu-
ma 0,4 kV (kilovoltu) un vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu 
līniju pārbūvi kabeļu līnijās. Šogad Cēsīs un blakus esoša-
jos novados AS „Sadales tīkls” realizēs 33 investīciju pro-
jektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 2,3 miljonus eiro. 

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti 18 Jaunpie-
balgas novada iedzīvotājiem, elektrotīkla rekonstruk-
cijas darbos AS „Sadales tīkls” ieguldīs 157 tūkstošus eiro. 
Šogad Zosēnu pagastā tiks veikta transformatoru apakš-
stacijas rekonstrukcija un zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu 
elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 4,8 km garumā, 
bet Jaunpiebalgas pagastā plānota divu transformatoru 
apakšstaciju izbūve, un zemsprieguma gaisvadu elektrolī-
nija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 0,4 km garumā.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls”

Komunikācijas speciāliste

AS „Sadales tīkls” Cēsīs un 
blakus esošajos novados 

turpina uzlabot elektrotīklu
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Augusta otrās nedēļas no-
galē - no 7. līdz 9. augustam - 
Jaunpiebalgas novada dabas 
saimniecībā „Lielkrūzes“ no-
tiks Vislatvijas dziesminieku 
saiets. Dziesminieki un dzejnie-
ki no visiem Latvijas novadiem 
„Lielkrūzēs“ ar klausītājiem sa-
tiksies jau sesto reizi.

Kas satrauc 21. gadsimta dzies- 
miniekus, kā viņu dvēsele jūt un iz-
teic šo trauksmaino laiku? Vai ar 
smeldzīgiem un tiešiem vārdiem at-
kal grib visus sapurināt cīņai kā 80. 
gadu beigās, kad aizsākās folkmūzi-
kas festivālu tradīcija Latvijā? Var-
būt laiks ir mainījis dziesminiekus, 
un viņi šobrīd ir vairāk dziļdomīgi 
vērotāji, kuru balādes uzrunā kā sa-
vulaik vecajo viedie un teiksmainie 
redzējumi. Vai arī dziesmās viņi iz-
saka savu latviski melanholisko un 
bagāto dvēseles pasauli? 

Ik gadu „Lielkrūzēs” tiekas vai-
rāk nekā 100 dziesminieku un dzej-
nieku no dažādām Latvijas pilsētām 
– Liepājas, Rīgas, Ventspils, Rēzek-
nes, Kuldīgas, Rucavas, Cēsīm, Val-
mieras, Raunas, Cesvaines, Daugav-
pils u.c. Šogad Dziesminieku saieta 
rīkotāji īpaši aicina gan tuvējo nova-
du klausītājus, gan vietējos dziesmi-
niekus, ticot, ka Jaunpiebalgā ir vēl 
daudz līdz šim maz apzinātu radošu 
personību, kas raksta melodijas un 
tekstus, paši arī izpildot savu radīto 
ģitāras pavadījumā. 

No 7. līdz 9. augustam „Lielkrū-
zēs” būs iespēja satikt, redzēt un uz-
klausīt gan sabiedrībā labi zināmus 
dziesminiekus, gan arī jaunus ta-
lantus. Šogad saietā piedalīsies Ieva 
Akuratere un Ilze Grunte, Valdis At-

āls, Haralds Sīmanis, Austra Pumpu-
re un dažādu paaudžu austrasbērni, 
Varis Vētra, Maija Kalniņa, Uldis Kā-
kulis, Gatis Vanags, Matīss Pavītols, 
Jānis Cirvelis, Arnis Miltiņš, aktrise 
Indra Burkovska, Jānis Mājenieks, 
Vilnis Punka, Jorans Šteinhauers, 
Andžejs Beļēvičs, Jana Egle un Jānis 
Rūcis, Inese Kozuliņa, Dace Priedo- 
liņa, Rūta Ķergalve, Egons Pičners, 
Mikus Frišfelds un daudzi citi. Šogad 
dziesminieku saimei saietā pievieno-
sies arī Ainars Virga un Andris Ki-
vičs, atgādinot, ka dziesminieka gal-
venie instrumenti – ģitāra un balss 
– ir pirmsākums ikvienai dziesmai 
un jebkuram mūzikas žanram. Ba-
gātīgais dalībnieku saraksts jopro-
jām tiek papildināts, lai kopā veidotu 
svētkus dziesmai. 

Piektdien, 7. augustā, 
pulksten 19 sāks skanēt pirmais 
vakara lielkoncerts, bet 
pusnaktī – jau tradicionālā nakts 
sadziedāšanās pie ugunskuriem. 
Šogad iecerēts degt „tautasdziesmu 
ugunskuru”, „autordziesmu un 
dzejas ugunskuru” un ugunskuru, 
pie kura skanēs dažādu laiku 
un dažādu autoru dziesmas – 
„repertuārs bez robežām”. Savukārt 
pulksten vienos naktī ar savu jauno 
koncertprogrammu klausītājus 
iepazīstinās mūziķis un dziesminieks 
Guntis Veilands un grupa 
„Masti”. 

Sestdienas, 8. augusta, priekš-
pusdiena kā allaž atvēlēta radošām 
darbnīcām: būs iespēja mācīties 
dziesminieku dziesmas, kā arī būs 
dzīvesziņas nodarbības un amatnie-
ku radošās darbnīcas. Sestdien varēs 
arī iepazīt „Lielkrūžu“ teritoriju, iz-
staigājot „Dzejas taku” un baudot 
„Dzejas meditāciju”. Šogad saietā 
gaidāms arī īpašs notikums – dzejas 
grāmatas „Tur dzimušais” atvēr-
šanas svētki, pulcējoties arī dažādu 
paaudžu dzejniekiem.

Pēcpusdienā - pulksten 15 
sāks skanēt jauno dziesminieku 
koncerts, bet pulksten 19 – saieta 
otrais lielkoncerts. Pulksten 
23 „Lielkrūžu” estrādē muzicēs 
dziesminieku Pētera Draguna un 
Martas Kreituses veidotā grupa 
„Zāle”, kas pavasarī laidusi klajā 
savu jau panākumiem bagāto debijas 

albumu „Viņa”. Savukārt pusnaktī 
gaidāma saieta viesu – grupas 
„Iļģi” – uzstāšanās. Turpinājumā 
dziesmota nakts līdz rīta gaismai… 

Svētdien, 9. augustā, 
pulksten 12 „Lielkrūžu” kalnā, 
kur parasti tiek degta Jāņu uguns, 
saietu noslēdzot, degsim ugunskuru, 
lai dziedātu, vēl mirkli būtu kopā 
un atvadītos līdz nākamā gada 
augustam. 

Tie, kas Dziesminieku saietā 
pabijuši kaut reizi, zina, ka tās ir 
dziesmām piepildītas trīs dienas un 
divas naktis, vienalga, vai saule sa-
mīļo „Lielkrūžu” pakalnus, vai lietus 
mākoņi tos pārstaigā. Un patiesībā 
saieta dalībnieks ir ikviens, kas šajās 
dienās devies uz „Lielkrūzēm”: gan 
tie, kas kāpj uz skatuves, lai iepazīs-
tinātu ar savu jaunāko veikumu, gan 
tie, kas skatītāju rindās dungo līdzi, 
bet pie naksnīgiem ugunskuriem ik-
viens ir dziesminieks.

Dziesminieku saieta rīkotāji 
turpina apzināt un vēl līdz 20. jū-
lijam gaidīs dziesminieku pie-
teikumus, kurus aicina sūtīt uz 
e-pastu: inese@austrasbiedriba.lv. 
Pieteikuma e-pastā jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīvesvieta un mazs ap-
raksts par savu radošo darbību. Vē-
lams pievienot mūzikas ierakstus, ja 
tādi ir veikti. 

Aktuāla informācija par saieta 
norisēm un dalībniekiem pieejama 
šeit: www.facebook.com/saiets un 
www.saiets.lv  

Vislatvijas dziesminieku saiets 
šogad notiek ar Latvijas Kultūras 
ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla 
fonda finansiālu atbalstu. Saietu 
organizē nodibinājums „Vislatvijas 
dziesminieku un tautas saieta 
fonds”.

Biļetes ( 7-10 EUR) var iegādāties 
SIA „Biļešu Paradīze” kasēs 
visā Latvijā un internetā www.
bilesuparadize.lv 

Tiekamies augusta otrās nedēļas 
nogalē Jaunpiebalgas novada 
„Lielkrūzēs”!

Vislatvijas dziesminieku un 
Tautas saieta 

nodibinājuma radošā grupa

AUGUSTĀ SKANĒS SESTAIS 
VISLATVIJAS DZIESMINIEKU SAIETS
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Kultūras afiša
ZOSĒNU PAGASTĀ

15.08. „Oļos”- vasaras Māras diena. Turpinot aizsākto, dziedināsimies caur 
tautasdziesmu kopā ar Ingu Karpiču.
22. 08. Plkst. 16.00  Profesionālās mākslas dienas ietvaros koncerts „Dainu 
skapis” pie Skrāģu kroga akustiskajā šķūnī. Ieeja: 4.00,- EUR
Programmā:
Latviešu tautasdziesmas, Raimonds Tiguls, Jānis Ķirsis 
koncertprogrammā „Dainu skapis” 
Vokālā grupa FRAMEST kopā ar mūziķi un komponistu Raimondu Tigulu 
izpilda mūziku, kas atspoguļo grupas dalībnieku izcelsmi, latviešu tautas 
tradīcijas un mūsu vidi, kurā dzīvojam – tas ir latviešu mūzikas „spiričuels”. 
Koncertprogramma ir muzikālu meklējumu rezultāts, kur tradicionāla melo-
dija tiek ietērpta formā, ritmā un harmonijās, kas ir aktuāla gan mūsdienu 
akadēmiskās mūzikas, gan arī estrādes mūzikas vidē.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154 (Dzidra)

 

JJAAUUNNPPIIEEBBAALLGGAASS  MMŪŪZZIIKKAASS  
SSKKOOLLĀĀ  

Jauno mācību gadu sagaidīsim 

31. augustā plkst. 17:00 

skolas pagalmā 
(Rūpniecības ielā 2 a) 

Gaidīsim esošos un topošos 
audzēkņus! 

 

Ja nokavējāt iestājeksāmenus pavasarī un vēlaties mācīties mūzikas skolā,  

jūs varat pieteikties līdz 4. septembrim.  

Pie mums var apgūt: 
♫ Klavierspēli 
♫ Ērģeļspēli 
♫ Vijoļspēli 

♫ Ģitāras spēli 
♫ Pūšaminstrumentu spēli: flautu, klarneti, fagotu, trompeti, saksofonu, 

eifoniju, tubu 
 

Uzziņām: 26412878 – Aija Sila 

Vetārste
Anna Mackeviča

jūlijā un augustā
 jūs gaidīs visas dienas, 
izņemot svētdienas un 

pirmdienas.

Tālrunis 29409709

PATEICĪBA

Vislielākais un vissirsnīgākais PAL-
DIES Mārtiņam Smilginam, Jānim 
Smilginam, Jānim Žagariņam, Ju-
tai Pūpolai, Edītei Peilānei, Dainim 
Šulcam, Lāsmai Skutānei, Lienei 
Lorencei, Zeldai Althaberei, Maijai 
Kažociņai, Ilzei Dūmiņai, Inesei Vī-
ķelei, Jurim Pīčam, Egilam Johanso-
nam, Zigmundam Althaberam, SIA 
„Nodus” kolektīvam un īpaši Ilzei 
Ontužānei, 11. klases skolēniem, 
viņu audzinātājai Gunitai Kundra-
tei, Jaunpiebalgas novada domei un 
visiem, visiem par sirsnīgajiem svei-
cieniem un nenovērtējamo palīdzību 
mūsu izlaidumā!

Jaunpiebalgas vidusskolas 12. 
klases absolventi,

vecāki un klases audzinātāja 
Zane Althabere



Augusta un septembra īpašie jubilāri
60 Ieva Dulberga 20.08.1955. „Straumes”, Zosēnu pagasts

Valentina Seržante 12.08.1955. Rūpniecības iela 3A-2
Ivars Spirģis 26.08.1955. „Tīrumvariņi”
Aleksandrs Veļmožins 18.08.1955. „Lejas Jaunzemi”

65 Ilze Koļesnikova 23.08.1950. „Vidus Dukuļi”
Māris Krūmiņš 22.09.1950. Emīla Dārziņa iela 20
Jānis Liģeris 03.08.1950. „Jaunlācīši”
Arlita Riekstiņa 12.09.1950. „Gaujas Skola”
Rūta Veipa 26.08.1950. „Podnieki”

70 Laila Miesniece 13.09.1945. „Kalna Skubiņi”
75 Elga Bērziņa 06.09.1940. Brāļu Kaudzīšu iela 3-20

Andrejs Ieviņš 03.09.1940. „Lejas Naudēļi”
Ilga Lācgalva 14.09.1940. „Vecskubiņi”
Inta Pelēce 16.08.1940. Stacijas iela 9-4
Jānis Petrovskis 28.08.1940. Sporta iela 4

80 Spodra Cīrule 19.09.1935. Gaujas iela 12, Zosēnu pagasts
Ilga Ārija Vabule 05.09.1935. Gaujas iela 6 B-2
Juris Vietnieks 26.08.1935. „Kalna Pūķi”

90 Marija Elga Zārdiņa 12.08.1925. „Grantes”, Zosēnu pagasts
92 Velta Dulberga 21.08.1923. „Grantes”, Zosēni pagasts

Ausma Elksne 23.08.1923. „Sila Mauragi”, Zosēnu pagasts

Apsveicam augusta un 
septembra jubilārus!
Jaunpiebalgas novada dome

Viens mazs prieks lai tev būtu katrā dienā!
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis,
Viens saules stariņš un mazliet debesis!
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Tie savādi skumīgie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lienei Veipai un
viņas ģimenei,  no tēta uz mūžu atvadoties!
Savās domās un sirsniņās esam
kopā ar Tevi, Lienīt!

Bijušie klasesbiedri

24

Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas lapas adrese http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitïu un faktu pareizîbu, kâ arî par sludinâjumu tekstu atbild autors. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas
viedokli. Pârpublicçðanas vai citçðanas gadîjumâ atsauce obligâta. Iespiests SIA „Latgales druka”. 

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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Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Jāni, domās esam kopā ar Tevi un
Tavu ģimeni, atvadoties no tēta!

Inese, Santa,
Sanda, Madara

Šalkšu kā vējš tajā birztalā,
Skanēšu putnu dziesmās.
Atmiņas mirdzēs kā pavediens
Dziestošā vakara liesmā.

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu nodaļas 
reģistra datiem mūžības ceļu gājuši:

Aina Līvija Stādiņa 82 gadu vecumā,
Tekla Krasovska 95 gadu vecumā,
Jānis Veips 66 gadu vecumā,
Jānis Upmalis 65 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļā tēva balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi,
Līga, tēvu mūžības ceļos pavadot!

Kolēģi Jaunpiebalgas pasta nodaļā


