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Februāris
14. 02. Valentīna diena.

17. 02. Ziemas 
aktivitātes Melnbāržos.

Marts
08. 03. Starptautiskā sieviešu diena. 
„Ja pasaulē nebūtu sieviešu, mēs dzīves pirmajās

stundās nesaņemtu palīdzību, mūža vidū – bau-
du, bet beigās – mierinājumu.” (A. Šopenhauers)

Gauja ziemā pie atjaunotā Garaušu tilta Jaunpiebalgā.
Foto: Raitis Ābelnieks
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- Pārdomas
Vai jums patīk slēpot? ”Slēpotāji dzīvo

ilgāk,” esot pārliecināti vācieši. Daudzās
zemēs, kur ziemās netrūkst sniega, šajā
aukstajā gadalaikā lauki ir izraibināti ar
slēpju rakstiem. Dažās valstīs slēpotājiem
ir īpaši apzīmēti celiņi starp pilsētiņām un
ciemiem, un daudzas trases tiek apgais-
motas, lai cilvēki varētu slēpot no mājām
uz darbu. Šajā ziemā, jau sākot no de-
cembra, arī mēs esam lutināti ar sniegu,
sauli, kas dod iespējas baudīt dažādus zie-
mas sporta veidus.

“Slēpošana sagādā daudz prieka.
Slēpotājs var doties, kur vien vēlas: var
šķērsot laukus un pļavas, slēpot pāri aiz-
salušiem ezeriem un ledū kaltām upēm,
var  izbaudīt ziemas meža klusumu.
Slēpojot pa mežu un vērojot apsarmoju-
šos kokus, cilvēks jūt, kā nomierinās sirds
un prāts,” apgalvo sporta ārsti. Un turpina:
“Tā kā slēpotāja kustības ir vienmērīgas
un ritmiskas, locītavām un musku-
ļiem praktiski nav pārslodzes, un nekas
netiek sarauts vai sastiepts. Īpaši ieteicams
slēpot tiem, kas atveseļojas pēc traumām,
kuras gūtas, skrienot vai braucot ar ve-
losipēdu. Slēpojot tiek stiprināta sirds un
plaušas, un aktīviem slēpotājiem asins-
spiediens parasti ir zemāks un pulss lē-
nāks nekā mazkustīgiem cilvēkiem.”

Pirms uzkāpt uz slēpēm, jāpadomā, ko
vislabāk vilkt mugurā. Sportisti pat vis-
aukstākajās dienās piedalās sacensībās
vieglos treniņtērpos, turklāt daudzi pat bez
cimdiem. Taču tiem, kas nav profesionā-
ļi, kā mēs, ir jāparūpējas, lai rokas un kā-
jas nenosaltu. Pieredzējuši slēpošanas spor-
ta entuziasti parasti velk apģērbu vairā-
kās kārtās: apakšā viņi vilnas vai sintē-
tiska materiāla drēbes, bet virsū — ūdens-
necaurlaidīgu apģērbu, kas nelaiž cauri arī
vēju. Vecākiem jāparūpējas, lai bērni būtu
tērpušies piemēroti apstākļiem, jo viņi at-
dziest daudz ātrāk nekā pieaugušie, tāpēc
var rasties apsaldējumi.

”Kas spēj staigāt, var arī slēpot,” šis tei-
ciens esot izplatīts slēpotāju vidū, jo slē-
potāja kustības ir līdzīgas gājēja kustībām.
Ikviens arī Latvijā var izvēlēties vietu un
slēpošanas trasi, kurp vislabprātāk doties
izbaudīt ziemu. Arī mūspusē divi lielāki
slēpošanas pasākumi – Vangakalna slē-
pojums un ziemas aktivitātes Melnbāržos.

Lai mums izdodas kaut reizi iemēģināt
slēpes šoziem, ja vien tas jau nav darīts
vairākkārt, vai nobraukt no kalna ar ra-
gavām, vai nošļūkt ar speciālajām ka-
merām! 

Aija Ķīķere

Atgādinājums komunālo
pakalpojumu saņēmējiem

Jaunpiebalgas novadā
l Saskaņā ar līguma nosacījumiem komunālo pakalpojumu sa-

ņēmējiem, kuriem ir uzstādīti dzīvokļos ūdens skaitītāji, regulāri,
līdz katra mēneša 4. datumam, ir jānoziņo skaitītāju rādījumi pa tāl-
runi 64162218 vai e - pastā valentina.dandena@jaunpiebalga.lv, kā
arī jāziņo, ja skaitītājs nedarbojas. 

l Ja ūdens skaitītāju rādījumi netiks paziņoti trīs mēnešus
pēc kārtas, tad aprēķins komunālo pakalpojumu maksājumam
tiks veikts, pamatojoties uz dzīvoklī vai mājā dzīvojošo iedzīvo-
tāju skaitu. 

l Regulāri jāsaskaņo ar komunālo saimniecību dzīvoklī vai mājā
dzīvojošo personu skaits, informējot par izmaiņām rakstveidā trīs
dienu laikā.

Salvis Krūmiņš
Komunālās saimniecības vadītājs

Mob. 29182807
salvis.krumins@jaunpiebalga.lv

Lauksaimniekiem par plānotajiem
projektu jaunumiem

Ir jauns gads un jaunas iespējas aktīvai darbībai saimniekiem,
arī finansējuma piesaistei.

2019. gada 1. pusgadā lauku attīstības programmā tiek plānotas
vairākas projektu kārtas – jauniem lauksaimniekiem, maziem lauk-
saimniekiem un mežu īpašniekiem.

Lai uzsāktu projektu gatavošanu, aicinām interesentus uz pirm-
reizēju konsultāciju Cēsu konsultāciju birojā vai saimniecības rā-
dītāji atbilst paredzētiem projektu rādītājiem. Pieteikties pa te-
lefonu 28381477.

l 6.1. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmēj-
darbības uzsākšanai.

Projektu kārta plānota 2019. gada maijā.
Atbalsts plānots: jaunā lauksaimnieka jaunas saimniecības iz-

veidošanai un esošas saimniecības pārņemšanai savā īpašumā. Uz
jauno lauksaimnieku atbalstu var pretendēt saimniecības ar ap-
grozījumu vai standartizlaidi no 15 000 līdz 70 000 EUR.

Projektu var gatavot fiziska vai juridiska persona, kura pirmo
reizi dibina saimniecību kā saimniecības vadītājs (ne agrāk kā 24
mēnešus pirms projekta iesniegšanas un darbojas lauksaimnie-
cības produktu ražošanā).

Jaunajiem lauksaimniekiem attiecināmās izmaksas ir kom-
pensējošs maksājums, lai segtu ar saimniecības dibināšanu, iz-
veidošanu un attīstību saistītas izmaksas un izdevumi izglītības
iegūšanai.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam – jaunajam lauksaim-
niekam ir 40 000 EUR.

l 6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot ma-
zās lauku saimniecības.

Projektu kārta plānota 2019. gada maijā.
Projekta mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konku-

rētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, at-
balstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darī-
jumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības no-
zarē strādājošu konsultāciju pakalpojumu sniedzēju.

Lauku ziņas
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Kas var pieteikties? Mazās lauku saimniecības (fiziska
vai juridiska persona), kuras dzīvesvieta ir deklarē-
ta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juri-
diskā adrese ir lauku teritorijā, kuras gada kopējais
apgrozījums iepriekšējā gadā pirms projekta iesnie-
guma iesniegšanas vai standartizlaide projekta ie-
snieguma iesniegšanas dienā ir 2000 – 15 000 EUR
un kuras īpašumā esošas un nomātās LIZ platības ne-
pārsniedz 50 ha.

Pasākuma mērķus sasniedz divu līdz četru gadu lai-
kā (uzraudzība līdz ceturtajam gadam). Atbalsta mak-
sājums tiek izmaksāt divās daļās – pirmais maksājums
80% apmērā, otrais maksājums 20% apmērā atbilsto-
ši saimniecības attīstības plānam. Pēdējais maksājums
tiek veikts pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas īs-
tenošanas. Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir
15 000 EUR. 

l 8.1. Meža ieaudzēšana.
Projektu kārta plānota 2019. gada martā.
Projektā var paredzēt: meža ierīkošanas izmaksas,

ieaudzētās mežaudzes kopšanas izmaksas mežaudzes
ieaudzēšanas gadā. Atbalsta intensitāte pasākumā ir
līdz 70% no attiecināmām izmaksām.

l 8.5. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Projektu kārta plānota 2019. gada martā.
Atbalstāmie pasākumi:
ã jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar

atzarošanu;
ã neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar nor-

matīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
ã valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu me-

žaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežau-
dzēs. Atbalsta intensitāte no 60 līdz 100% izmaksām.

***
Lauksaimniecības datu centrs informē: 

no 2019. gada 10. janvāra LDC speciālists
ceturtdienās apmeklētājus konsultēs Cēsīs,

Bērzaines ielā 5, 
darba laiks no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Cēsīs, Raunas ielā 4, turpmāk konsultācijas nenotiks!
Tālrunis informācijai 29464964, 64221343.

Seminārs biškopībā
28. februārī plkst. 10.00 Jaunpiebalgas

novada domes zālē notiks informatīvs se-
minārs “Aktualitātes biškopībā”. Semināru
vadīs Latvijas biškopības biedrības (LBB) lektors - kon-
sultants Kārlis Skujiņš. Semināra ilgums: 10.00 – 17.00s

Programmā: 
ã Aktualitātes lauksaimniecībā 2019. gadā (LLKC

LAK, Dace Vējiņa); 
ã Aktualitātes biškopībā, varrozes apkarošana, vas-

ka pirmapstrāde (LBB lektors - konsultants Kārlis
Skujiņš).

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu
29131170 (Dace); 26360434 (Līga)

Seminārs 
piena pārraudzībā

22. martā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas novada domes
zālē AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
stacija” organizē semināru piena pārraudzībā. Maksa
par dalību 15 EUR. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās
pa telefonu 29131170 (Dace). Detalizētāka informāci-
ja sekos.

Konsultācija gada ienākumu
deklarācijas 

iesniegšanai VID
Marta pēdējā nedēļā (konkrēts laiks un diena tiks pre-

cizēts) tiek plānota konsultācija gada ienākumu dek-
larācijas sagatavošanā un iesniegšanā VID elektronis-
kajā deklarēšanas sistēmā. Konsultēs LLKC grāmat-
vedības konsultanti. 

Dace Vējiņa
Jaunpiebalgas novada 

lauku attīstības konsultante
mob. tel. 29131170

Skolas ziòas

Sniega 
diena

pirmsskolā
Janvāra pēdējā dienā Jaunpie -

balgas pagasta bibliotēkas darbi-
nieces viesojās pirmsskolas grupiņās,
jo tur notika tematisks pasākums
“Sniegs”. Tajā bērni uzzināja, kā ro-
das  sniegs, kā to savos darbos attēlo
mākslinieki, ka katram gadalaikam
ir savs skaistums un ir daudzas in-
teresantas grāmatas par ziemu.
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Radošo darbu konkursā “21. gs. latvieša sejas
izteiksme” piedalījās

Krista Marta Kundrate (10.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Apvienoto novadu Latviešu valodas un litera-
tūras olimpiādē 8.-9.klasei piedalījās

Elīna Zariņa (8.kl.) – atzinība, Kate Smilga (8.kl.),
Annija Bedeice (8.kl.), Lāsma Slaidiņa (8.kl.), Diāna
Ozoliņa (9.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Apvienoto novadu tautasdziesmu konkursā
“Lakstīgala 2019” 1. kārtā piedalījās un ieguva
laureātu diplomu

Keita Anna Grīnberga (5.kl.), Evelīna Brikmane
(6.kl.), Zanda Loginova (7.kl.), Karolīna Pogule
(7.kl.), Agnija Ziedāre (7.kl.). Skolotāja L. Vaļģe.

Konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas
un cilvēki” piedalījās

11. klases skolniece Gunda Glāzere un kļuva par
laureāti. Balvā – izzinošs ceļojums uz Briseli.
Skolotāja J. Glāzere.

Apvienoto novadu fizikas olimpiādē 9.-12.kla-
sei piedalījās

Ance Urbāne (9.kl.), Aleksandrs Grigorjevs
(10.kl.) – 1.vieta, Adrians Vīķelis (10.kl.) – atzinī-
ba, Anna Marija Kārkliņa (10.kl.). Skolotāja L.
Lorence.

Apvienoto novadu vēstures olimpiādē 9.-
12.klasei piedalījās

Justīne Skutāne (9.kl.), Annija Rēdmane (9.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.), Adrians Vīķelis (10.kl.),

Krista Marta Kundrate (10.kl.), Anna Marija
Kārkliņa (10.kl.). Skolotāja I. Elksne.

Konkursa „Gribu būt mobils“ pusfināla sa-
censībās Limbažos piedalījās 

7. klases komanda “Ceļinieki” - Rihards Ansbergs,
Veronika Stūriška, Nauris Metums, Reinis
Dravants. Paldies vecākiem par padomu, gatavojoties
sacensībām! Skolotāja I. Balode.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā

Bērniem ļoti patika priekšā lasītā pasaciņa par to, kā
zaķēni cēla sniegavīru. Mazie klausītāji vēlējās uz-
zināt, kas rakstīts arī citās pasakās. Tās tagad pirms
diendusas katru dienu viņiem priekšā lasa audzinā-
tājas.

Visi kopā skatījāmies animācijas filmas “Ledus sirds”
fragmentus un muzikālā audzinātāja Jāņa Žagariņa va-
dībā dziedājām dziesmiņas par ziemu.

Grupiņās apskatījām audzēkņu zīmējumus un pie-
dalījāmies radošajā darbnīcā, kurā dažādās tehnikās vei-
dojām skaistas sniegpārsliņas. 

Par godu šim notikumam skolas pagalmu rotāja
bērnu veidoti braši sniega vīri. Priecē tas, ka bēr-
ni prot daudz dzejolīšu, ir radoši un uzmanīgi klau-
sītāji.

Baiba Logina

Attēlā: tematiskais pasākums “Sniegs” pirmsskolā.

Lakstīgala 2019

Attēlā:
5. – 7. klašu
komanda 
un skolotāja
Liena Vaļģe
latviešu 
tautas 
dziesmu
dziedāšanas
konkursā –
sacensībā
„Lakstīgala
2019”.

Attēlā: 2. – 3. un 5. – 7. klašu komandas no
Jaunpiebalgas vidusskolas.       (Turpinājums 5. lpp.)
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Latvijas 100-gades svētku laikā - 2018.gada 17. no-
vembrī - Atzinības krustu par sevišķiem nopelniem
Latvijas valsts labā saņēma Latvijas Republikas goda
konsuls Velsā jau no 2002. gada Andris Tauriņš.

Ieinteresēti un aktīvi viņš veicinājis sakarus starp
Latviju un Velsu, pats dzimis latvietis - jaunpiebaldzēns.
Atbalstījis uzņēmējdarbību, kultūru un izglītību.

Izglītības nozarē veiksmīgākais projekts ir
Jaunpiebalgas vidusskolas sadarbība ar Velsas skolām,
kā arī piedalīšanās debatēs angļu valodā kopā ar la-
bākajām Velsas skolām Velsas Nacionālajā asamblejā,
apspriežot ar Eiropas Savienību saistītās problēmas. Arī
mūsu deju kolektīvs ,, Piebaldzēni” ar panākumiem pie-
dalījies deju festivālā Velsā. Sadarbība jau 10 gadu ga-
rumā - Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni un skolotā-
ji bijuši piecās apmaiņas programmās Velsā. Savukārt
velsieši mūsu zemē viesojušies trīs reizes. 

Andris Tauriņš ar kundzi Annu 2015. gadā saņēma
Jaunpiebalgas novada augstāko apbalvojumu,, Gada cil-
vēks mecenātismā”, jo deva savu artavu, ziedojot
Jaunpiebalgas baznīcai.

Viens no Latvijas valsts augstākajiem apbalvojumiem
ir godam nopelnīts! 

Ulla Logina

Attēlā: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
Ulla Logina, Latvijas Republikas goda konsuls Velsā
Andris Tauriņš un viņa dēls Simons. 

2019. gada 17. janvārī Cēsīs CBJC „Spārni” notika
latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss – sa-
censība „Lakstīgala 2019”, kurā piedalījās
Jaunpiebalgas vidusskolas 2.-3. klašu un 5.-7. klašu
komandas. 

Katra komanda savā grupā izcīnīja I kārtas laureā-
tu nosaukumus un tika izvirzītas uz II kārtu Vidzemes
reģionā. 

II kārta notika 25. janvārī, arī CBJC „Spārni”, un tur

jau 12 komandu konkurencē abas mūsu skolas komandas
ieguva I pakāpes diplomus no VISC. 

Gan skolotāja Ieva Damroze, gan es izsakām ļoti lie-
lu pateicību savām komandu meitenēm par cītīgo tau-
tasdziesmu mācīšanos un veiksmīgo startu konkursā!

Liena Vaļģe
Jaunpiebalgas vidusskolas 

mūzikas skolotāja

Godam nopelnīts!

6.februārī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas sko-
las telpās atklājām skolēniem domāto SPĒĻU STŪRĪ-
TI. Šī ideja jau brieda kādu laiku, jo daudziem bērniem
starplaiki starp mācību stundām izveidojas diezgan gari,

īpaši tiem, kuri dzīvo tālāk no Jaunpiebalgas centra un
nevar aizskriet starpbrīžos līdz mājām. Tāpēc ir ļoti bū-
tiski – kā tiek pavadīts šis laiks. Mums 1. stāvā ir galds,
pie kura var apēst līdzi paņemto launadziņu, turpat bla-
kus ir arī dzeramā ūdens aparāts. Mums jau ilgāku lai-
ku skolā ir divi lieli dambretes – šaha galdi, kur bērni
ļoti aktīvi spēlē spēles. Bet mums likās, ka vajag ieviest
vairāk dažādības.

Šis bija ļoti gaidīts notikums. Atklāšanas brīdī ar sko-
lēniem pārrunājām dažas ļoti būtiskas lietas, tai skai-
tā kārtību, kādu mēs visi kopīgi skolā ievērojam. Mēs
vienojāmies, ka skola dod iespēju bērniem pavadīt starp-
brīžus kopīgās spēlēs, radoši darbojoties, draudzējoties,
savukārt skolēni apsolīja, ka ievēros noteikumus, sau -
dzēs spēles un skolu, nekavēs mācību stundas uz spē-
ļu rēķina, un, pats galvenais, MOBILĀS VIEDIERĪCES
glabās savās somās, kā to paredz mūsu skolas Iekšējās
kārtības noteikumi! Spēļu stūrīša lietošanas noteiku-
mus izdomāja skolēni paši! Mēs – skolas kolektīvs - ļoti
ceram, ka jūs, mūsu skolēnu vecāki, palīdzēsiet šo vie-
nošanos izpildīt! Pārrunājiet mājās ar saviem bērniem,

Skolai savs SPĒĻU STŪRĪTIS!
Mūzikas un mākslas skolā
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kam ir domātas viedierīces, tās iespējas, ko piedāvā sko-
la un kopā ar vienaudžiem pavadītais laiks. Kas ir rū-
pes un atbildība pret līdzcilvēkiem un vidi, kurā uztu-
ramies. 

Sirsnīgu paldies par SPĒĻU STŪRĪŠA tapšanu vē-
los pateikt mūsu ziedotājiem – klaviermeistaram
Dmitrijam Larionovam un Eihentālu ģimenei, kā arī Šul-
cu ģimenei no Vecpiebalgas, Zemnieku ģimenei un Silu
ģimenei par dāvinātajām spēlēm! 

Lai mums radoša un draudzīga SPĒĻOŠANĀS! 

Skolas kolektīva vārdā – Aija Sila

Attēlos: mūzikas un mākslas skolas telpās atklātais,
skolēniem domātais SPĒĻU STŪRĪTIS.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi konkursos janvārī

Janvāra mēnesī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas mūzikas programmu audzēkņiem bija jāpieda-
lās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības ie-
stāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spē-
le audzēkņu valsts konkursa II kārtā Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolā, kur mūsu skolu ar labiem pa-

nākumiem pār-
stāvēja:
Kristiāna
Kažociņa
(3. flautas klase) – 
ieguva 3. vietu;
Keita Rukmane
(4. flautas klase) – 
ieguva 3. vietu;
Tīna Rukmane
(5. flautas klase)
– ieguva 
3. vietu;
Patriks Eniks
(1. saksofona
klase) – ieguva 
3. vietu;

Ance Dārziņa (3. saksofona klase);
Lauris Normunds Kromanis (1. trompetes klase)

– ieguva 3. vietu;
Aleks Bruno Kromanis (2. eifonija klase) – iegu-

va 2. vietu.
Paldies skolotājiem Aijai Silakalnei, Jānim Žaga-

riņam, Tālivaldim Narvilam un koncertmeistarēm –
Ingai Eihentālei, Sabīnei Blūmai un Elīnai Voverei!

Uz Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spē-
le audzēkņu valsts konkursa FINĀLU Rīgā, Augusta
Dombrovska mūzikas skolā, kas norisināsies no 11. līdz
14.februārim, izvirzīti – Tīna Rukmane, Lauris
Normunds Kromanis un Aleks Bruno Kromanis.
Vēlēsim viņiem veiksmi!

***
No 25. līdz 26. janvārim Rīgā, Latvijas Mūzikas aka-

dēmijā, norisinājās XXIV Latvijas mūzikas skolu
pūšam instrumentu un sitaminstrumentu izpil-
dītāju konkurss. Žūrija piešķīra 38 vietas un 21dip-
lomu. Konkursā pirmo reizi piedalījās 2. eifonija klases
audzēknis Aleks Bruno Kromanis (skolotājs Jānis Ža-
gariņš, koncertmeistare Sabīne Blūma). Savukārt 5. flau-
tas klases audzēkne Tīna Rukmane piedalījās vese-
lās 2 kategorijās, kas nozīmē, ka Tīna sagatavoja un at-
skaņoja divas ļoti nopietnas programmas  –  pikolo flau-
tu kategorijā saņēma Diplomu (Atzinību), lielo flautu
grupā ieguva 3. vietu un iespēju piedalīties konkursa
svinīgajā noslēguma koncertā un apbalvošanas cere-
monijā “Bravo – bravissimo”, kas notiks 2019.gada 24.
februārī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 

Paldies mūsu skolēniem, viņu pedagogiem 
un vecākiem!

Direktore  Aija Sila

Attēlos: Patriks Eniks, Ance Dārziņa, Tīna
Rukmane, Kristiāna Kažociņa, Keita Rukmane ar sko-
lotājām Aiju Silakalni un Ingu Eihentāli.

Skolotājs Jānis Žagariņš, koncertmeistare Sabīne
Blūma un Aleks Bruno Kromanis. 
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Rasa un Beāte 
Starptautiskajā

klavierspēles
konkursā

30. janvārī Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēk-
nes  Rasa Sila  (2. klavierspēles klase) un  Beāte
Juraža  (4.   klavierspēles klase) devās uz Jautrītei
Putniņai veltīto 24. Starptautisko jauno pianistu kon-
kursu Valmierā. Konkursu pārstāvēja dalībnieki no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Jaunos
māksliniekus vērtēja starptautiska žūrija 5 cilvēku sa-
stāvā. 

Rasai šis bija pirmais konkurss, un viņa savā grupā
ieguva II vietu. Pēc  diploma saņemšanas Rasa atzina,
ka  katra ieguldītā darba stunda ir bijusi svarīga un no-
zīmīga, gandarījums par paveikto ir milzīgs. Rasai vis-
labāk paticis pašai piedalīties konkursā un pēc tam klau-
sīties citu jauno mākslinieku klavierspēli. Noteikti gri-
bētu piedalīties vēl kādā konkursā. 

Beāte savā grupā ieguva III vietu. Viņai šī nav pir-
mā konkursu pieredze, un tāpēc Beāte ar lielu atbil-
dības sajūtu gatavoja savu  uzstāšanās programmu.
Beāte saka: “Man ļoti patika konkurss, patika klau-
sīties savas grupas dalībniekus. Visi  bija spēcīgi un
spēlēja ļoti labi.”

Lepojamies ar mūsu skolas jaunajām pianistēm un
viņu sasniegumiem!

Klavierspēles skolotāja Inga Eihentāle

Attēlā: Rasa Sila un Beāte Juraža Starptautiskajā
klavierspēles konkursā.

Daži piebaldzēni 21.janvāra vakarā satikās pie uguns-
kura Gaujas un Emīla Dārziņa ielas stūrī, lai atcerē-
tos 28 gadus senus notikumus, kad Rīgā uz barikādēm
stāvēja Latvijas iedzīvotāji, lai atbalstītu tā laika val-
dību un demonstrētu apņēmību cīnīties par Latvijas ne-
atkarību. 

Pa šo laiku ir izaugusi jauna paaudze, kurai visi šie
notikumi  šķiet tāla un varbūt pat neizprotama pagāt-
ne, jo liekas pašsaprotamas  mūsu brīvības un neat-
karības iespējas. Tas rada bažas par mūsu valsts nā-
kotni, jo šodienas jaunā paaudze savā vairākumā nav
gatava ne morāli, ne fiziski aizstāvēt savu valsti. To vei-
cina gan patriotiskās audzināšanas trūkums, gan fizisko
nodarbību nepietiekamība izglītības procesā. Esmu pār-
liecināts, ka obligātais kara dienests Latvijas bruņotajos
spēkos tiks atjaunots, bet, kamēr tas vēl nav izdarīts,
skolās būtu ieviešama militārā apmācība dažādos va-
riantos. Jaunsargu vienības katrā skolā ir goda lieta. 

Pie ugunskura tika pārrunāts arī sabiedrības salie-
dēšanas jautājums un tas, cik piebaldzēni šodien būtu
gatavi krīzes gadījumā brīvprātīgi aizstāvēt savu val-
sti un novadu. Vairāk par pusotra desmita saskaitīt ne-
iznāca, jo, pat laipni aicināts, novada domes deputāts
pie mums neieradās. 

Skumji, ka dzīvojam sabiedrībā, kur valda sociālā ne-
vienlīdzība. To izjūt gan algu, gan pensiju saņēmēji.
Jaunās partijas gan sola šo netaisnību labot, un arī val-
dība ir apņēmusies mazināt plaisu starp bagātajiem un
nabadzīgajiem. Atceroties barikāžu laiku, jāsaka, ka es
pats uz barikādēm nestāvēju, tur pamatā bija lauku ļau-
dis, tomēr katru dienu pēc darba biju viņu vidū. Starp

tiem bija arī Afganistānas kara veterāni, bijušie latviešu
leģionāri un pazīstami sportisti. Tur bija arī viens no
labākajiem PSRS smagā svara bokseriem Jānis
Lancers - pēc izskata tāds apaļīgs, omulīgs onkulis, bet
ringā no viņa rokas krita daudzi.  Dažiem barikāžu sar-
giem bija arī šaujamieroči.         (Turpinājums 8. lpp.)

Daži piebaldzēni ...

Attēlā: daži piebaldzēni 21.janvāra vakarā satikās
pie ugunskura Gaujas un Emīla Dārziņa ielas stūrī, lai
atcerētos 28 gadus senus notikumus.

Foto: Egils Johansons
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Jaunpiebalgas dzirnavas un Vitandu dzimta

Skolotājs un rūpnieks Jānis Kristians Vitands bija
spiests atstāt savu dzimteni 1944. gada rudenī. Kopā
ar viņu trimdā devās dēli Valters un Aleksandrs ar ģi-
menēm. Latvijā palika labi iekoptas ūdens dzirnavas
un vilnas apstrādes fabrika. 

Jāņa tēvam jau bija interese par dzimtas pētīšanu.
Tā no Vitandu dzimtas Jaunpiebalgas novadpētniecī-
bas muzejā ir Vitandu atvases Lailas Prosseres (Vitands)
dāvinātais rotaprinta izdevums ”Jāņa Christiāna
Vittanda cilts raksti un viņa dzīves gājums” pēc viņa
personīgām piezīmēm, kas sastādīts Mičiganā 1979.gadā.
Jaunākās ziņas papildinājusi Laila Prossere. 

Par Vittandu uzvārdu

Jāņa vectēvs Jēkabs, Spriča dēls, atstāstījis, ka uz-
vārdu došanas komisija nav piekritusi uzvārdam
“Wielands”, kas Jēkabam (Kaikašu Ješkam) paticis. Slikti
varbūt, ka viņš mācītājam pateicis, ka lasīti daži stās-
ti no vācu rakstnieka Kristofa Martina Wielanda (1733-
1813). Dažus burtus izmainot, pieņēma uzvārdu
“Wittants”, bet dažādiem laikiem mainoties, pārlatviskots
uz “Vitands”. 

Turpmāk arī rakstībā izmantošu šo “Vitands”. 

Jāņa Kristiana Vitanda cilts raksti un viņa
dzīves gājums

Jēkabs Vitands (Kaikažu Ješka), dzimis Vecpiebalgas
pagasta Kaikažu mājās. Tā, kā Vecpiebalgas baznīcas
arhīvs 1905. gada revolūcijā tika sadedzināts, trūkst tu-
vāku ziņu par viņu un viņa sievu Mariju no tā  paša pa-
gasta Kurēnu mājām. 

Viņu bērni - pēc Vecpiebalgas draudzes
grāmatām

1. Fricis, dzimis 14. februārī, 1806. gadā;  iesvētīts
1823. gadā; laulāts 1837.gadā ar Mariju Brēman no
Vecpiebalgas Akmentiņiem.

2. Jānis, dzimis 28. decembrī, 1816.gadā. Laulāts ar
Mariju Šmit no Vecpiebalgas Skuķiem. 

3. Ede, dzimusi 24. septembrī, 1819.gadā. Laulāta
1840.gadā ar Jāni, Reiņa dēlu, Ozolu no Grotūžu mui-
žas Stupēniem.

4. Katrīna, laulāta ar Pilsētnieku no Vecpiebalgas
pagasta Smeiļiem.

Friča Vitanda, dzim. 1806, un viņa sievas
Marijas bērni:

1. Jānis, dzimis 1839. gadā Kaikažos. Miris bērnībā.
2. Ede, dzimusi 1841. gadā. Mirusi bērnībā.    
3. Jēkabs, dzimis 1843. gadā Kaikažos. Laulāts

1866.gadā ar Līzi Reihold no Lizuma pagasta Grūšļu
mājām. Pēc sievas nāves apprec 1896.gadā Vilhelmīni
Deigel. Miris 1929. gadā.

4. Maija, dzimusi ap 1845. gadu Cesvaines draudzes
Bikseres dzirnavās. Laulāta ar atraitni Jāni Šīronu no
Kropas pag. Melderīšiem. Mirusi 1894. gadā. 

5. Pēteris, dzimis 1847. gadā Bikseres dzirnavās.
Laulāts ar Mariju Stāmer no Kraukļu pagasta Lejas
Vēveriem. Miris 1894.gadā.

6. Fricis, dzimis 1850. gadā Bikseres dzirnavās. Miris
1909. gadā Rīgā.

7. Marija, dzimusi 1852. gadā Bikseres dzirnavās.
Laulāta ar Jāni Kornetu no Vecpiebalgas pagasta Raušu
mājām. Mirusi 1938. gadā.

8. Jānis Benjāmiņš, dzimis 1859. gadā Sinoles pagasta
Pakules mājās. Mira 1915. gadā Jaunpiebalgas dzirnavās,
izdarot pašnāvību.

Jēkaba Vitanda un viņa sievas Līzes bērni:

1. Marija Elizabete, dzimusi 1867. gadā Lizuma Silto
dzirnavās. Laulāta ar Eugenu Kartenbecku 1890. gadā
Jaunpiebalgā. Mirusi 1919. gadā Forsbushof muižā
Igaunijā, pie Tērbatas.

2. Jānis Kristiāns, dzimis 18. maijā, 1868. gadā,
Lizuma pag. Silto dzirnavās. Laulāts ar Martu Hedvigu
Ulpe 1896. gadā. 

3. Marta Šarlote, dzim. 1869. gadā Jaunpiebalgā.
Mirusi 20. gs. 50. gados. Precējusies ar Jaunpiebalgas
krodzinieku Hermani Dzinēju, trīs bērni.

4. Berta, dzimusi 1872. gadā Lizuma Silto dzirnavās.
Laulāta ar Kārli Rudzīti. Mira 1932. gadā.

5. Otto Ludvigs, dzimis 1875. gadā Lizuma Silto dzir-
navās. Laulāts ar Metu Sadde Pēterburgā, Krievijā. Miris
1912. gadā Cēsīs.

6. Milda, dzimusi 1877. gadā Lizumā Silto dzirnavās.
Laulāta ar Jāni Kopmani Zosēnu muižā. Laulība tika
šķirta. Otrreiz apprecējās ar Pēteri Bērziņu no
Jaunpiebalgas.

7. Leo Olģerts, dzimis 1880. gadā Lizuma Silto dzir-
navās. Mira 1899. gadā Jaunpiebalgā.

Laika atbalsis ļaudīs un sētās

Tomēr daudz kas vēl ir nezināms un, iespējams, ka
visu patiesību par tā laika notikumiem mēs nekad ne-
uzzināsim. Baltijas kara apgabala pavēlnieks, ģenerā-
lis Fjodors Kuzmins esot izteicies, ka nevarot uzbrukt
barikādēm, jo tur pretim stāvot divas divīzijas. To var-
būt varētu teikt par barikāžu aizstāvju skaitu, bet ne
jau par viņu kaujas spējām. Savukārt Rīgas OMON ko-
mandieris Česlavs Mliņņiks solījies noslīcināt asinīs visu
Rīgu. Arī man iznāca dzirdēt sarunu, kad pie barikā-
žu aizstāvjiem bija atnākuši divi Rīgas milicijas kade-
ti un solījās nākt palīgā ar saviem ieročiem. To saklausīja
„dzirdīgas ausis” un jau nākamajā naktī omonieši iebruka
milicijas skolā, piekāva apsardzi un nolaupīja tur eso-
šos ieročus un munīciju.

Protams, tā laika PSRS bruņotie spēka nepilnas stun-
das laikā varēja pārvērst drupās visu Vecrīgu un iznī-
cināt tūkstošiem cilvēku. Stāsta, ka mūs esot paglābis
kāds slepens līgums, kas ticis noslēgs starp PSRS un
ASV tā laika vadītājiem. Cerams, ka nākamās paaudzes
par to uzzinās vairāk. 

Šodien mēs varam būt laimīgi, ka dzīvojam brīvā un
demokrātiskā Latvijā, par kuru daudzi patrioti ir atdevuši
savas dzīvības. Viņus mēs nedrīkstam aizmirst.

Savās atmiņās par barikāžu laiku dalījās Aivars
Ontužāns, Egils Johansons, Ivars Alksnītis, Ainārs
Intenbergs un - 

Jānis Mājenieks.
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Jāņa Kristiāna Vitanda un viņa sievas Martas
bērni:

1. Jānis Gerhards, dzimis 1896. gadā Jaunpiebalgas
dzirnavās. Piedalījās Eiropas karā (1914-1918) kā virs-
nieks Krievijas cara armijā. Krita Latvijas atbrīvoša-
nas cīņās pie Liepājas pilsētas kaujā pret Bermonta ka-
raspēku - 14. novembrī, 1919. gadā.

2. Valters Andreas, dzimis 1. maijā, 1898. gadā,
Jaunpiebalgas dzirnavās. Laulāts ar Birutu Viļumsons
1928. gadā Bauskas pilsētā. Miris 1987. g. 28. martā.

3. Ernsts, dzimis 1901. gadā Sinoles dzirnavās. Miris
1908. gadā Rīgā.

4. Paulis, dzimis 1902.gadā Sinoles dzirnavās, miris 13.mar-
tā, 1929. gadā Jumurdas dzirnavās no plaušu karsoņa.

5. Aleksandrs Teofils, dzimis 17. oktobrī, 1906.gadā,
Jaunpiebalgas dzirnavās. Laulāts ar Mēriju Treimanis
1939. gadā Jelgavā. Šinī laulībā piedzima 2 dēli: Juris
1941. gadā, un Jānis Alberts 1943.gadā, kuri gāja bojā
kuģa katastrofā Baltijas jūrā 1945. gadā, kad viena krie-
vu zemūdene torpedēja bēgļiem piepildītu kuģi. Šī lau-
lība tika šķirta Glensburgā, Vācijā, 1945. gadā. Otrreiz
laulāts ar Elzu, dzim. Ozolītis, atraitni Graumanis,
Lībekas pilsētā 1947. gadā. Šinī laulībā piedzima dēls
Mārtiņš Jānis, 1948. gadā, Bad Reburgā, Vacijā.

Valtera Andreas Vitanda un viņa sievas
Birutas bērni:

1. Laila, dzimusi 1930.gadā Rīgā. Laulāta ar Robertu
Prosser, 1958.

2. Ingvars, dzimis 1934. gada Rīgā. Laulāts ar
Elizabeth Arnold 1961.

3. Jēkabs, dzimis 1936. gadā Rīgā. Laulāts ar Guntu
Miške, 1960.

Fricis (Spricis) Vitands, dzimis 1806. g. kā zemnieku
zemes māju īpašnieka dēls. Izmācās par linu audēju un
vēlākā laikā arī par melderi; ir skolas apmeklējis, runā
arī vāciski. Ņem dalību brāļu draudzē un ir hernhūtie-
šu brālis un sacītājs (sludinātājs). Saņem arī grāmatas
no Silēzijas brāļiem. Vasarā apstrādā laukus un ziemā
auž rakstītus linaudeklus galdautiem, dvieļiem salve-
tēm. Strādā 7 palīgi ar rokas austuvēm. Pavasarī maz-
gā un balina tos audeklus saulē un tad tos nogādā uz
pilsētām, kur pārdod, iznēsādami pa dzīvokļiem.

1845. g. Spricis pārdod savu zemes īpašumu Kaikažos
Austriņiem un uzņem nomā Biksēres dzirnavas
Cesvaines draudzē. Līdz ar viņu iet arī viņa jaunākais
brālis Jānis Vittants, kas meldera amatu bija iemācī-
jies pie meldera meistara Platais Vecpiebalgas dzirna-
vās. Spricis saved Biksēres dzirnavas kārtībā un uzsāk
kviešu bīdelēšanu, kas dod labus ienākumus. 

Ap 1857. g. Spricis iepērk Pakuļu mājas Sinoles pa-
gastā. Tas norisinās šādi: Bikseres muižas īpašnieka
Magnus van Berga brālis grib pārdot kādu zemes ga-
balu, kas atrodas streinī starp Sinoles un Lizuma mui-
žu īpašumiem, un meklē pircēju ar kapitālu. Zemes ga-
bals sastāv no zemnieku zemes - 24 dālderi vērtībā - un
no meža gabala ap 600 pūrvietām, kas skaitās būvnie-
cības zeme ar atbilstošām tiesībām un pienākumiem.
Cena 6,000 rubļu sidrabā. No tiem 2,000 rubļu paliek
neuzsakāmi parādā par 4% rentes gadā. 

Pakuļu māju saimniecība ir bēdīgā stāvoklī, un pir-
mie gadi visiem ģimenes locekļiem pilni grūta darba.
Spricis tūliņ ķeras pie remontiem un jaunbūvēm. Viņš

uzceļ lopu kūti, uzbūvē dzīvojamo ēku, klēti ar pagra-
bu, riju ar piedarbu un gubeni. Bērni pieaug, apmeklē
skolas un strādā saimniecībā līdzi. Pie tīruma un pļa-
vu kultivēšanas darbiem vecākais dēls Jēkabs savā jau-
nībā grūtus darbus darījis.

Pārcēlies uz jaunu dzīvesvietu, Spricis nepamet dar-
bošanos brāļu draudzē. No hernhūtiešu diakona uzai-
cināts, viņš apmeklē saiešanas Lizumā, Guzilās, Korvā,
Laicenē un Opekalnā, kurp viņu aicina svētku gadījie-
nos kā goda viesi. (1938. gadā, mani, rakstītāju Jāni
Vitandu, ka viņš lasījis saiešanās nama arhīvā, Augulienē
pie Beļavas, ka pie lūgšanas nama iesvētīšanas kā goda
viesis piedalījies un runu turējis brālis Vitands no
Pakulēm. Tas bijis 75 gadu nama dibināšanas atceres
svētkos.) Agrākus sakarus ar brāļu draudzēm Piebalgā
un Raunā viņš turpināja. Spricis labprāt dzirdēja garī-
gās dziesmas un jaunajai Pakuļu mājai iegādājās ērģe-
les ar 4 reģistriem, lai svētdienas rīta lūgšanās pavadītu
korāļus. Visu savu mūžu viņš bija atturībnieks. Alkoholiski
dzērieni bija noliegti. 1872. gadā, kādā jaukā dienā, viņš
taisījās braukt uz dzirnavām Siltajos pie dēla Jēkaba.
Krēslā atsēdies, viņš sāka uzvilkt savus ūdens zābakus
un pie tā saļima. Gultā iecelts, viņš pēc īsa brīža aizmiga
Dieva mierā, apglabāts Velēnas kapsētā. Uz viņa kapa
stāv krusts no gaiša smiltsakmeņa ar viņa vārdu un rel-
jefā iecirstiem, apzeltītiem tauriņiem, to laiku mūžības
apzīmējumiem. Kaps atrodas kādus soļus uz vakariem
no lielajiem Barona Mengdena ģimenes kapiem.

Spriča māsa Katrīna Vitands bija ieprecēta pie
Vecpiebalgas pagasta Smeiļu mājas saimnieka
Pilsētnieka. Kad es nonācu Vecpiebalgas draudzes sko-
las ģimnāzijas klasē, es pa reizei apmeklēju šos radus,
kas mani uzņēma ar lielu sirsnību. Mans tēvs šos ra-
dus sauca par brālēniem. To bija četri: Jēkabs, Katrīna
(nomira jaunībā), Jānis un Pēteris Pilsētnieki.

Jēkabs Pilsētnieks apprecējās ar Katrīnu Ārons no
Vecpiebalgas Čabām. Šinī laulībā piedzima 2 meitas.
Jaunākā no viņām nomira bērnībā, bet vecākā, vārdā
Elza, beidza vidusskolu, bet tad, pēc tēva nāves, pali-
ka mājās, lai palīdzētu mātei saimniecībā. Pēc mātes
nāves viņa pārdeva Smeiļu  mājas pušelniekam advo-
kātam Jānim Breikšam un, apprecēdama kādu jaun-
saimnieku Balodi, pārgāja dzīvot uz Palsmanes pagastu,
kur viņa nomira otrā laulības gadā, ap 1939. gadu.

Jānis Pilsētnieks izgājis iegātņos uz Vecpiebalgas
Akmentiņiem, apprecēdams saimnieka Brēmana vienīgo
meitu. Viņu vienīgais dēls Jānis gadījās Pirmā pasaules
karā manā karaspēka vienībā. Nebija vēl precējies. Tēvs
Jānis bija miris, un māte pārvaldīja mājas. 1944. gadā viņš
vēl saimniekoja Akmentiņos. Bija precējies un ar bērniem.

Pēteris Pilsētnieks nomira, vecpuisis būdams.

Brēmaņu dzimta

Iz atmiņām, pēc mana tēva un tēva mātes nostāstiem
un personīgas satikšanās ar šiem radiem sastādīju se-
kojošu pārskatu. 

Marija Brēmanis, jaunākais bērns ģimenē, dzimusi
1817. gadā, tika salaulāta ar Sprici - Frici Vitandu 1837.
gadā. Dzīvoja pēc vīra nāves 1872. g. Pakuļu mājās kā
īpašniece un, nespēku manīdama, izgraudoja mājas. Kad
mantinieki nodeva mājas vecākajam dēlam Jēkabam īpa-
šumā, viņa dzīvoja ar savu veco kalponi Zuzi savas pa-
šas vientuļā saimniecībā, jo visi bērni bija Pakules atstājuši.
Vecuma nespēku manīdama, viņa pārcēlās pie vecākā dēla
Jēkaba uz Jaunpiebalgas dzirnavām ap 1892. gadu, kur
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nodzīvoja līdz mūža galam. Nomira
1899. gada vasarā, apglabāta Velēnas
kapos blakus vīram.

Jānis Vitands (Friča brālis), dzi-
mis 1816. gadā Vecpiebalgas pagasta
Kaikažos. Nobeidzis skolu
Vecpiebalgas mācītāja muižā, viņš
tiek nodots mācīties meldera amatu
pie meldera meistara Platais
Vecpiebalgas dzirnavās. Līgumu
slēdz vecākais brālis Fricis Vitands
ar minēto meistaru ap 1837. gadu. Šis
līgums bija uzglabājies, un viņa at-
tēls bija iespiests Latvijas Amatnieku
kameras žurnālā “Amatnieks” kā
simtgadīgs dokuments.

1845. gadā Jānis pārcēlās kopā ar
brāli Frici uz Bikseres dzirnavām
Cesvaines draudzē, un pēc gadiem
uzņem kā patstāvīgu melderi
Sarkanmuižas dzirnavās. Tur viņš
nodzīvo līdz agrai nāvei. Viņa at-
raitne Marija, dzimusi Šmidt, no
Vecpiebalgas pagasta Skuķu mājām,
atstāj dzirnavas ar 2 bērniem: mei-
tu Mariju un dēlu Pēteri. Otrā lau-
lībā viņa apprecas ar Šīronu no
Rāmuļu pagasta Langu mājām. Šis
Šīrons pirms tam bija kopā ar vecā-
ko brāli Jāni Šīronu rentējis Vec
Gulbenes mācītāja muižas zemi. Abi
brāļi bija zemnieku mājās – Jānis
Kropas pagasta Melderīšu mājās, bet
otrs Šīrons minētās Langu mājās. Pie
Langu māju iepirkšanas būs Marijas
no mirušā vīra saņemtais mantojums
palīdzējis. Otrā laulībā viņiem pie-
dzima meita Emīlija Šīron.

Pirmās laulības bērni Marija un
Pēteris Vitandi pavadīja savus jau-
nības gadus Langās. Marija vēlāk ap-
precējās ar Jaunkalna Pauču māju
saimnieku Ziediņu Vaives pagastā.
Pēc viņas izteicieniem Pauču māju
iepirkšana notikusi ar mantojumā sa-
ņemtu naudu no tēva Jāņa Vitanda.
Pēc Ziediņa nāves Marija apprecējās
ar Kārli Ezeru. Laulībā piedzima
dēls, kurš nomira bērnībā.

Pēterim Vitandam turpretim bija
grūts stāvoklis Langās, jo patēvs Šī-
rons lika viņam kā kalpam strādāt,
algu kā dēlam nemaksāja. Šādi ap-
stākļi pamudināja viņa gados kriet-
ni vecāko brālēnu Jēkabu Vittantu
ņemt Pēteri pie sevis kā meldera
amata mācekli Silto dzirnavās.

Kad Jēkabs Vitands 1883. gadā
pārcēlās uz dzīvi Jaunpiebalgas dzir-
navās, viņš pārdeva brālēnam
Pēterim savu Silto dzirnavu rentes
kontraktu par vēl nenotecējušiem ga-
diem līdz ar nepieciešamo inventā-
ru dzirnavām un lauksaimniecībai
par 2,000 rubļiem. Šo naudu Pēteris
dabūja no savas mātes kā mirušā tēva

mantojuma daļu. Pēteris tur nodzī-
voja līdz sava mūža galam 1924. gadā.
Viņš bija laulājies ar Annu, dzimu-
šu Rudzis, no Lizuma, 1899. gadā.
Šinī laulībā piedzima divi dēli: Artūrs,
dzim. 1900. gadā, ing. chem, kurš pē-
dējā laikā darbojās pie Latvijas
Lauksaimniecības kameras. Viņš ir
laulājies ar Alisi Rilis, un viņa lau-
lībā piedzima dēls Juris 1939. gadā,
meita Astra 1940. gadā un dēls
Pēteris 1943. gadā. Otrais dēls
Verners, pēc izglītības arhitekts, dzim.
1903. gadā, pēdējā laikā darbojās kā
docents Latvijas Universitātes
Arhitektūras fakultātē. Viņš ir lau-
lājies ar Zentu Ievāns, un viņa lau-
lībā piedzima dēls Egils 1941. gadā.

Ede Vitands (Spriča māsa) bija
precējusies ar Veļķu pagasta Stupēnu
māju saimnieku Jāni Ozolu. Viņiem
bija bērni, no kuriem es 2 sastapu.
Vecākais dēls dzīvoja Stupēnos kā
saim nieks un izaudzināja 2 dēlus, ju-
ristus: Antonu, vēlāko Latvijas
Republikas Kara ministru un Kārli,

ilggadējo sūtni Maskavā. Jaunāko
Edes dēlu es sastapu kā mājas rent-
nieku Jumurdas pagastā. Sieva vi-
ņam tad bija mirusi, bet 2 bērni dzī-
voja pie viņa: Ede un Jānis.

Fragmentu publicēšanas saga-
tavoja Vēsma Johansone.

Jēkabs un pirmā sieva Līze

Jānis Vitands ar sievu Martu
Foto: Artūrs Dulbe

Slūžu atvēršana (Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma foto)
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Jauni
pakalpojumi
publiskajās
bibliotēkās

Jaunais gads ir sācies ar jauniem pakal-
pojumiem bibliotēku lasītājiem. No 6. jan-
vāra  Kultūras informācijas sistēmu centrs
un SIA „Tieto Latvija” sadarbībā ar apgā-
du „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bib-
liotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jau-
nu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez mak-
sas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē
mobilajā ierīcē vai datorā.

Pakalpojums „3td e-GRĀMATU biblio-
tēka” ir pieejams tikai reģistrētiem biblio-
tēku lasītājiem (ar bibliotēkas izveidotu grā-
matu rezervēšanai Alise katalogā attālinā-
tās piekļuves lietotāja kontu) tīmekļa viet-
nē www.3td.lv , kur sadaļā „Par e-grāma-
tu bibliotēku” atrodama arī plašāka infor-
mācija par reģistrēšanās un lasīšanas no-
sacījumiem.

Ja līdz šim lasītājam nav lietotājvārda un
paroles e-kataloga izmantošanai, tad ir jā-
vēršas savā bibliotēkā to saņemšanai.

Šobrīd lasītājiem tiek piedāvāti vairāki
simti „Zvaigznes ABC” izdevumu (galveno-
kārt daiļliteratūra) –  gan latviešu literatūras
klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u.c.),
gan mūsdienu autoru darbi, kuri iemanto-
juši lasītāju atzinību, tai skaitā Vladimira
Kaijaka, Ingunas Baueres, Karīnas Račko
un citu autoru romāni, latviešu fantāzijas
un detektīvžanra sacerējumi. 

Priecājamies, ka šogad saviem lasītājiem
varam piedāvājam iespēju izmantot piekļuvi
datu bāzei www.letonika.lv ārpus bibliotēkas
telpām. Ja vēlaties šo datu bāzi izmantot mā-
jās, prasiet bibliotēkā lietotājvārdu un pa-
roli. Vienīgi jāatceras, ka ārpus bibliotēkas
telpām NAV pieejami ar autortiesībām aiz-
sargātie darbi, kas publicēti datu bāzes
Lasītavā.

Interešu izglītība
18. 02. plkst.17.00 lasītāju klubiņa

“Lasītprieks!” kārtējā tikšanās.

25. 02. plkst.17.00 domu biedru tikšanās
“Teātra afišā”. 

26. 02. plkst.17.00 radošā darbnīca
“Dāvanu saiņošanas noslēpumi”.

Visi vajadzīgie materiāli - papīrs, lentas,
dekori - būs uz vietas.

Līdzi ņemiet priekšmetus, kurus vēlaties
iesaiņot.

Maksa - par izlietoto materiālu.

Baiba Logina

V rds, Uzv rds Dzimšanas 
dati 

 Nodarbošan s 

Eduards Aploci š 05.01.1884. 135 Skolot js, milit rs darbinieks 
Voldem rs Jungs 07.01.1904. 115 eod zists 
P teris Leit ns 19.01.1879. 140 Jurists 
P teris Zem tis 24.01.1904. 115 M c t js 
J nis Strupulis 28.01.1949. 70 M kslinieks 
J nis Pikurs 08.02.1899. 120 Skolot js 
Arv ds Gaujers 14.02.1919. 100 Sporta darbinieks 
Guntis Gail tis 11.02.1949. 70 Režisors, sab. darbinieks 
Arnolds Stemps 20.02.1909. 110 Režisors 
Anna Ned a 31.03.1889. 130 Skolot ja 
J nis V li š 12.03.1899. 120 Skolot js 
J nis Jauntir ns 30.03.1899. 120 Agronoms 
J nis Širmanis 04.04.1904. 115 Skolot js, rakstnieks 
P teris Rusovs 07.04.1909. 110 Nacion lais partiz ns 
J nis Egl tis 11.04.1929. 90 Sabiedrisks darbinieks 
J nis Gali š 05.05.1879. 140 Kapteinis  
J nis Voldem rs Kalni š 07.09.1879. 140 Jurists 
Hermanis Elpers 08.05.1864. 155 B vuz m js 
Edv ns Pinnis 15.05.1889. 130 Str lnieks 
J nis Sudrabkalns 17.05.1894. 135 Dzejnieks 
Anna L mane 19.05.1909. 110 Sabiedriska darbiniece 
P teris Lazdi š 31.05.1894. 135 Milit rs darbinieks 
Zelma Gulbe 26.02. 1899. 120 Revolucion re 
J nis Viducis 11.06.1889. 130 Milit rs darbinieks 
P teris Rubenis 12.06.1889. 130 Biškopis 
K rlis Drullis 19.06.1894. 135 Skolot js 
Maija Pikure 24.06.1929. 90 Skolot ja 
Art rs Kr mi š 11.07.1879. 140 Arhitekts 
J nis Gauja 26.08.1884. 135 Inženieris, dzejnieks 
Uldis Balodis 14.08.1964. 55 Arhitekts 
Arturs Teikmanis 30.08.1924. 95 Skolot js 
Milda L durte 01.09.1909. 110 Zob rste 
K rlis Ruks 11.09.1904. 115 D liju selekcion rs 
K rlis Ezerietis 26.09.1869. 150 Rakstnieks, žurn lists 
J nis Gail tis 29.09.1839. 80 Skolot js 
Uldis Kn is 04.10.1939. 80 Biologs 
R dolfs Ziedi š 10.10.1924. 95 Filozofs, skolot js 
J nis Kr mi š 12.10.1849. 170 Skolot js 
P teris Ceri š 23.10.1849. 170 Skolot js, dzejnieks 
J nis Drulle 26.10.1889. 130 Skolot js 
P teris Ievi š 12.11.1899. 120 Milit rs darbinieks 
J nis Balodis 28.11.1899. 120 B vinženieris 
Augusts Plikausis 
(Saulietis) 

22.12.1869. 150 Rakstnieks 

Antons Ned a 26.12.1884. 135 Lauksaimnieks 
Daiga Kažoci a 27.12.1974. 45 Aktrise 
J kabs Kurzemnieks 1879. 140 Ku u kapteinis 
J nis Kl baks 1894. 135 M zi is 
Voldem rs J kobsons 1894. 135 Dzejnieks 
Anna Kunga  1894. 135 Skolot ja 
Voldem rs Grosgalvis 1899. 120 Agronoms 

Novadnieki  - jubilāri 2019. gadā

Rītā
Es uzsūcu ziemīgo rītu,
Zilganas gaismas tītu.
Vēl dzīvība miegā,
Jau taka sveic pēdas sniegā.

Debess zila, zila, gatava līt,
Tik zvaigzne, Venēra, spīd.

Mīts ar patiesību vijas,
Bijušais ar nezināmo mijas.

Beidzu es lūgšanu skaitīt, 
Vai rīts sadomājis mani baidīt?
Acu priekšā zvaigzne krīt,
Visu labu solot jau rīt.

Liesma Elsiņa
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Sveicam jubilejā!

Novadnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2002),
Latvijas Nacionālajā operas režisors, Rīgas Latviešu bied-
rības priekšsēdētājs, sabiedriskais un kultūras darbi-
nieks Guntis Gailītis dzimis 1949. gada 11. februārī
Līgatnē, bet dzimtas saknes saistās ar Jaunpie -
balgas novada Zosēnu pagasta Skrāģu krogu.

Sveicot skaistajā dzīves jubilejā, vēlam arī turpmā-
kajos dzīves gados veidot jaunus un jaunus projektus
un to izpildi ne tikai Rīgā, bet arī Zosēnu pagastā. Jau
ierasts, ka Tu proti sadarboties ne tikai kopīgajos svēt-
kos Profesionālajās mākslas dienās Zosēnos, bet ikdienā
ar smaidu sagaidi katru, kurš viesojas muzejā. Aktīvs
un enerģisks, tas ir teikts par maz. Tava personība, Tavi
stāsti, seja, žesti, atbrīvotība, aura un gudrība izstaro
īpašu pozitīvu gaisotni.  

Anda Līce raksta: “Tu gribēdams nevari piesavinā-
ties saules rietus un lēktus, viļņus un ūdensrozes, ie-
vas un lakstīgalas, rītu un vakaru miglas – pat visma-
zākais ezers ir par tevi lielāks. Visapkārt mirguļo it kā
ūdens, it kā sudrabs, un tu jautā, no kurienes tas brī-
nums te radies. Un vairs nav svarīgi, vai tas ir eze-
rā, vai tevī.”

Sirsnīgus sveicienus jubilejā sūta zosēnieši
un jaunpiebaldzēni!

Grāmata par
Latviešu biedrībām

“Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nā-
kotne?”- ar šādu nosaukumu laista klajā žurnālistes
Ilzes Būmanes grāmata. 

2018.gadā Rīgas Latviešu biedrībai apritēja 150 gadi.
Kā veltījumu Latvijā vecākās latviešu biedrības jubile-
jai žurnāliste veikusi līdz šim nebijušu pētījumu, apko-
pojot informāciju par visām Latvijā šobrīd pastāvošajām
latviešu biedrībām. Šo biedrību skaits ir 22. Pētījumā Ilze
Būmane arī akcentē jautājumu, kādi ir neatkarīgās
Latvijas laikā radušos biedrību iemesli un mērķi. 

Rīgas Latviešu biedrības un arī citu savulaik dibi-
nāto latviešu biedrību jēga ir bijusi valstiskuma apzi-
ņas veidošana, kas rezultējusies ar valsts dibināšanu,
bet latviešu biedrības, kas dibinātas jau neatkarīgā
Latvijā, darbojas ar moto, ko autore uzsver grāmatas ie-
vadā – “Gars un garīgais mantojums ir drošība valsts
pastāvēšanai”. Piemēram, Jēkabpils Latviešu biedrība
2010.gadā tika dibināta, lai cīnītos pret ideju pārvērst
Daugavu par kuģojamu kanālu. Toreiz Jēkabpils Latviešu
biedrībai izdevās apturēt projektu, bet biedrība uzsver,
ka latviskās vērtības jāsargā visu laiku. “Mums ir jābūt
modriem,” saka Jēkabpils Latviešu biedrības valdes
priekšsēdētājs Aigars Godiņš. “Tāpēc radās latviešu bied-
rības daudzās pilsētas, arī Jēkabpilī. Mēs uzskatām, ka
latviskās vērtības arī šobrīd ir apdraudētas ļoti lielā mērā.
Latviešu biedrība var darīt svētīgu lietu – saglabāt šo
latviskumu, nacionālo izpratni par valsti.” 

Tātad grāmatā arī par Piebalgas Latviešu biedrību,
kuras iniciators dibināšanai - Jānis Mājenieks. 

Vēsma Johansone

Baiba Kalniņa-Eglīte
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Dzīve
Mums katram sava dzīve liekas grūta,
Kur bēdas, nelaimes ikdienā skar.
Bet, ja tā labi raugāmies visapkārt,
Vai vieglu dzīvi vispār atrast var?

Un tāpēc droši tagad pateikt varam,
Ka tāda viegla dzīve nemaz nevar būt.
Un, ja kāds šodien vieglu dzīvi vada,
Tad rītu dzirdam - nelaimē tam grūt.
Bez nelaimes mēs laimi neizjustu,
Bez bēdām prieks vairs neliktos tik salds.

Un, ja mēs izsalkuma nezinātu,
Tad prieku nenestu pat uzklāts galds.

Bez gaismas tumsu nekad nepazītu,
Bez sala saules siltums liktos skarbs,
Pēc atpūtas un kāda miera brīža
Mēs saprotam, cik skaists ir vienkāršs darbs.

Un tā, lūk, pretrunu un vienotības straumē
Mēs katrs tiekam dzīvei līdzi rauts.
Pēc laimes brīžiem, jaukiem sapņu laikiem
Caur bēdu ieleju plūst skumju strauts.

Slēģu Jānis

Kultūras pasākumi 
Jaunpiebalgā 

15.02. plkst. 19.00 spēlfilma „7 miljardi gadu pirms pasaules gala”.
Režisors: Jānis Ābele
Filmas garums: 1st.18 min
Līdz 12g.v. neiesakām
Ieejas maksa: 2.00 EUR

16.02. plkst. 19.00 koru sadziedāšanās koncerts „Caur sidraba bērzu birzi”.
Koncertā piedalīsies jauktais koris „Rauna”, jauktais koris „Līgatne” un Jaunpiebalgas kultūras nama
jauktais koris „Jaunpiebalga”.

22.02. plkst. 9.00 -15.00 uzņēmēju forums.
Moderatore, lektore Vita Brakovska.

23. 02. plkst. 11.00 animācijas filma visai ģimenei „Jēkabs, Mimmi 
un runājošie suņi”.
Režisors: Edmunds Jansons.
Filmas garums: 1st.10 min
Ieejas maksa: 2,00 EUR

01.03. plkst. 22.00 DJ apvienības ”Underground Intelligence” , „House” mūzikas nakts 
kopā ar DJ Roland Levan, Mc Rich, Ellis Raily, Kontiola, Marcus D.
Ieejas maksa: 3,00 EUR, pēc plkst. 23.00 4,00 EUR 
Galdiņus iespējams rezervēt, zvanot pa tālruni 26449732 (Egita)

15.03. plkst. 19.00 komiķa Maksima Trivaškevica stand - up komēdija
„Humors pa latviski”.

Ieejas maksa: 2,00 EUR

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26646395

Zosēnos
17. 02. plkst. 11.00 Ziemas aktivitātes Melnbāržos.    
v Biatlons. 
v Stafetes.
v Ņem līdzi ragaviņas, slēpes un labu garastāvokli! 
v Iespēju robežās būs iespēja iznomāt slēpes un slēpju zābakus.

Pasākuma laikā būs pieejamas arī iekštelpas, kur nolikt mantas, iespēja zīmēt – krāsot, galda spēle, 
varēs sasildīties.

8. 03. plkst. 18.00 ‘’Mūsu sirds dziesmas’’
Dūdumu ģimenes - Rūtas Dūdumas un Iras Kraujas - Dūdumas akustiskais koncerts
Pie klavierēm - komponists, producents, dziedātājs un grupas „Framest” mākslinieciskais  
vadītājs Jānis Ķirsis.

Biļetes iepriekšpārdošanā  Jaunpiebalgas  novada kasē  un Zosēnu KSC
(Dzidra – mob. 26538154) 4.00 EUR , pasākuma dienā - 5.00 EUR
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas
vie dok li. Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

No 25.februāra  līdz 29. martam
JAUNPIEBALGAS 

VIDUSSKOLĀ
MAKULATŪRAS VĀKŠANAS

PASĀKUMS
Par katru savākto tonnu makulatūras 

klašu skolēni saņems 
dāvanu karti 10, - EUR vērtībā kancelejas 

preču iegādei. 
Labākajām skolām - 

naudas balvas ekskursijai.
Visaktīvākajam skolēnam no izglītības iestādes - 

pārsteiguma balva.
Latvijas Zaļā punkta īpašās balvas 

aktīvākajām izglītības iestādēm.
Makulatūras pieņemšana notiek pie skolotājas 

Lienes Lorences (26356109):
otrdienās no 8.00 līdz 8.30

un no 15.20 līdz 17.00.
Ceturtdienās un 

piektdienās 
no 15.30 līdz 17.00.

Pavasara brīvdienās: 
14.03. un 15.03.
9.00 līdz 13.00

VEIKSMI ATKRITUMU
ŠĶIROŠANĀ!

Ļauj manām domām tevi apciemot,
kad būšu tāls kā vakarblāzma
zvaigžņotā klajuma malā… 

/Tagore/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ingrīdas Brantes

tuvajiem un mīļajiem!

21. izlaiduma klases biedri Kļūst dzīvības siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet.
Mīļš cilvēks
Kad projām
Mūžībā iet.

Skumju brīdī esam kopā ar Teodoru,
vecmāmiņu aizsaulē pavadot!

Jaunpiebalgas vidusskolas 
3. klases skolēni, 

audzinātāja un vecāki

Paldies 
par palīdzību
labajiem 
cilvēkiem –
Līgai Orlovskai
un kaimiņiem – 
Jānim Lēģerim,
Ginta Kažociņa
ģimenei, 
Vilnim Eglītim!
Lai dvēseles 
gaišums
jūs pavada 
arī turpmāk!

Sarmīte


