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Lai arī bez ierastās kopā sanākšanas, tomēr patriotiski un
vienoti domās par Latviju esam aizvadījuši valsts svētkus. Pal-
dies visiem, kuri šajā ierobežojumu laikā ar savu darbu un iz-
domu spēja radīt svētku sajūtu visā novadā! Brīvdienās bija
prieks redzēt Cēsīs daudz viesu un dzirdēt viņu atzinīgo vērtē-
jumu iedvesmojošajam stāstam, ko radīja gaismas objekti vec-
pilsētā.  

Svētki ir laba iespēja teikt paldies tiem pašvaldības iestāžu
darbiniekiem, kuru veikums šogad bijis īpaši pamanāms un uz-
teicams. Pērn iedibinājām jaunu tradīciju – pasniegt augstāko
apbalvojumu – piespraudi “Sudraba bruņinieks”. Šogad balvai
tika pieteikti vairāk nekā 50 pretendenti, un droši varu teikt, ka
visi bija šīs atzinības cienīgi. Pēc vienbalsīga vērtēšanas komi-
sijas lēmuma “Sudraba bruņinieku” saņēma Izglītības pārvaldes
vadītāja Lolita Kokina. Šogad viņa papildus tiešajiem pienāku-
miem vadīja vakcinācijas norises organizēšanu novadā, pēc vē-
lēšanām pildīja arī pašvaldības izpilddirektora pienākumus.
Apbrīnojamas darba spējas, atbildība un precizitāte pienākumu
izpildē – tās ir kvalitātes, kas raksturo Lolitu.

Turpinās pašvaldības budžeta izstrāde nākamajam gadam.
Novembrī iestādes un pārvaldes iesniegušas savus finanšu pie-
prasījumus nākamajam darba cēlienam. Kā jau ierasts, vaja-
dzību ir krietni vairāk nekā budžeta iespēju, tāpēc gaidāms
spraigs un novatorisks darbs, lai taptu līdzsvarots, pamatots un
novada attīstību stimulējošs budžets. Pirmo reizi to veidojam
apvienotajam novadam, kas nozīmē, ka būs jāmācās sabalansēt
dažādas vajadzības, dažādu pieeju prioritāšu noteikšanā un pie-
prasījumu izstrādē. Domāju, ka domes deputāti, kuri strādā Bu-
džeta komisijā, un pašvaldības speciālisti veiksmīgi tiks galā
ar šo izaicinājumu.

Straujiem soļiem turpinām novada jaunās pārvaldes struk-
tūras veidošanu. Amatā apstiprināti apvienotās Pašvaldības
policijas, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Būvvaldes, Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāji, izveidota šo iestāžu darbības struk-
tūra. Tāpat apstiprinātas centralizētas Finanšu, IT, Attīstības,
Komunikācijas un Juridisko pārvalžu struktūras un sākts dar-
binieku izvērtējums, lai janvārī tās jau varētu sākt darbu
jaunā veidolā.

Gribu akcentēt, ka visas apvienību pārvaldes turpina darbu
vēsturisko novadu robežās arī pēc 1. janvāra. Klientu apkalpo-
šanas centri, maksājumu pieņemšanas punkti, bibliotēkas, iz-
glītības iestādes, sociālie pakalpojumi, kultūras iestādes būs
pieejamas kā ierasts. Tāpat vietējās pārvaldes rūpēsies par ko-
munālajiem pakalpojumiem un īpašumu apsaimniekošanu.

Novembrī Latvija saņēma pirmās Somijā ražotās “Patria”
6 x 6 bruņumašīnas. Abu valstu Aizsardzības ministriju no-
slēgtais līgums paredz sadarbību to izstrādē un attīstībā. No-
zīmīgi, ka viena no militārajām ražotnēm būs arī Cēsīs. Tas
dos gan darba vietas, gan labas iespējas nopietnas ražošanas
nozares attīstībai mūsu novadā.

Raiti virzās Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas interjera un telpu
plānojuma projekta izstrāde. Pašvaldības piesaistītā arhitekte,
interjera speciāliste Gunta Aukmane veikusi pamatīgu darbu,
izvērtējot un piedāvājot risinājumus, kā panākt telpu estētisko
un funkcionālo labiekārtojumu. Tapis saprotams un, ļoti ceru,
visām pusēm pieņemams priekšlikums. Un jau drīz varēsim
ķerties pie tehniskā projekta izstrādes un rekonstrukcijas dar-
biem.

Vēl vienam svarīgam izglītības projektam, Kosmosa izziņas
centram Cīrulīšos, novembra nogalē svinīgi likts pamatakmens.
Būvkonstrukciju montāža objektā notiek tempā, celtnieki dara
visu, lai līdz noturīgam salam tiktu zem jumta. Paralēli noris
arī centra topošo mācību programmu un eksponātu izstrāde.

(Turpinājums 2. lpp.)
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Cēsu novada domes sēdēs novembrī
Cēsu novada domes sēdē 11. novembrī izskatīti 39 jautājumi.

Deputāti par Cēsu novada Būvvaldes vadītāju apstiprināja Viju
Gēmi, par novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju apstiprināja
Ivetu Gabrāni. Dome akceptēja Vecpiebalgas apvienības pār-
valdes apbalvojuma un nominācijas “Vecpiebalgas novada lep-
nums” piešķiršanu, kā arī Vecpiebalgas apvienības pārvaldes
apbalvojuma piešķiršanu nominācijās “Gada skolotājs” un
“Gada pirmsskolas izglītības darbinieks”. Sēdē apstiprināts arī
konkursa “Cēsu novada uzņēmējs ” nolikums.

Deputāti sprieda par Cēsu novada komunikācijas un klientu
servisa funkciju centralizāciju, novada centrālās administrācijas
Attīstības un būvniecības pārvaldes struktūras apstiprināšanu,
kā arī Juridiskās pārvaldes, Finanšu pārvaldes, Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes struktūru apstiprināšanu.

Domes sēdē apstiprināja apvienotās novada Pašvaldības po-
licijas štatu sarakstu un nolikumu. Deputāti vērtēja projekta
“Lielstraupes pils parka vēsturiskā izpēte” īstenošanu un pro-
jekta “Vidzeme iekļauj” turpmāko īstenošanu. Sprieda par reor-

ganizācijas plānu Cēsu novada Sociālā dienesta darbības uz-
sākšanai un Sociālā dienesta nolikuma un amata vienību sarak-
sta apstiprināšanu.

Domes sēdē skatīja jautājumu par ēku iegādi radošo un di-
gitālo industriju kvartāla attīstībai Cēsīs Raiņa ielā, deputāti vie-
nojās par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās
ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu novada izglītī-
bas iestādēs valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā. Apstip-
rināti saistošie noteikumi “Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” un gro-
zījumi Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8 “Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem,
pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu ap-
maksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā”.

Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 17. novembrī izskatīti četri
jautājumi. Deputāti apstiprināja konkursa “Būve 2021” rezul-
tātus. Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpil-
dītājas amatā apstiprināja Dainu Celmiņa, savukārt par Līgatnes
apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju apstipri-
nāja Ilzi Gobu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierak-
stiem iespējams iepazīties cesunovads.lv sadaļā “Informācija
par domes darbu”.

Cēsu novada domes ziņas

Savukārt Saules ielas rajonā “Siguldas būvmeistars” no-
devis jaunajiem iemītniekiem jau otro daudzdzīvokļu namu.
Pavasarī celtnieki solīja, ka ēku nodos 25. novembrī, un so-
lījumu izpildīja. Par šādu precizitāti, īstenojot projektus
publiskajā sektorā, pagaidām varam vien sapņot. Ir, no kā
mācīties!

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri novembrī saspa-
rojušies un sākuši vakcināciju! Aicinu arī tos, kuri vēl šaubās,

viņiem pievienoties, lai mēs visi varētu justies drošāk, iet uz
darbu, skolu, teātri un kafejnīcu. Kopā strādāt un kopā svētkus
svinēt! Jo klāt jau Advente – pārdomu, izvērtēšanas un piedo-
šanas laiks. Lai tas ir piepildīts un mierīgs, lai Ziemassvētkus
sagaidām ar prieku par paveikto un drosmīgām iecerēm turpmā-
kajam! 

Jānis Rozenbergs, 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes
Pieejams atbalsts pasākumā 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”– 
16.decembrī notiks vebinārs

Ir apstiprināti noteikumi par valsts un ES atbalstu pasākumā
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Finansējums būs pieejams
ieguldījumiem lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu
pārstrādei un infrastruktūrai.

Lai informētu lauksaimniekus par atbalsta saņemšanas no-
sacījumiem, Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas
speciālisti šī gada 16.decembrī plkst.10.00 - 12.00 organizē
vebināru. Tajā tiks pārrunāti jautājumi par pieejamo finansē-
jumu, atbalsta intensitātēm, nosacījumiem atbalsta saņemšanai,
Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanu un citām svarīgām
aktualitātēm.

Vebinārs tiek organizēts tiešsaistē, tajā var piedalīties, no-
skatoties to LAD mājaslapā un YouTube kontā. Jautājumus ve-
bināra laikā varēs uzdot rakstiski YouTube tiešsaistes tērzēšanas
logā. Pēc vebināra būs pieejams tā ieraksts. Vebināram pieteik-
ties iepriekš nav nepieciešams.

Ja Jums ir jautājumi, jau pirms vebināra lūdzam tos
sūtīt uz e-pastu prese@lad.gov.lv līdz šī gada 13.decembrim.
Vebināra darba valoda - latviešu. Dalība vebinārā ir bezmak-
sas.

Zemkopības ministrijas izstrādātie noteikumi nosaka atbalsta
saņemšanu trīs apakšpasākumos.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimnie-
cībās” mērķis - lauku saimniecību un kooperācijas attīstības
veicināšana. Pasākumā tiek atbalstītas dažādas investīcijas (teh-
nikas un iekārtu iegāde, būvju celtniecība u. c.) gan saimniecību
konkurētspējai, gan ar vidi un klimatu saistītiem ieguldījumiem.
Maksimālais atbalsta apjoms ir viens miljons eiro, kuru iespē-
jams būvniecībai palielināt līdz diviem miljoniem eiro atbilstoši
nosacījumiem.

Apakšapsākumā pieejamais finansējums tiks sadalīts trīs
saim niecību grupām pēc to apgrozījuma, atsevišķi paredzot lī-
dzekļus mazām, vidējām un lielām saimniecībām pēc LAD re-
ģionālo lauksaimniecības pārvalžu sadalījuma. Tiek paredzēts
arī atsevišķais publiskais finansējums atbalstam ieguldījumiem
lauku saimniecībās putnkopībā un cūkkopībā, kā arī atsevišķais
finansējums atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās sil-
tumnīcu būvniecībai, veicinot mērķtiecīgus ieguldījumus.

Noteikumi paredz, ka atbalsta saņēmējiem vienā vai vairākos
projektos ir jāīsteno klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgo-
šanās ieguldījumi (noteikumos norādītā apmērā). Minētie ie-
guldījumi veicinās efektīvu vides prasību ievērošanu, kā arī ļaus
uzlabot labturības apstākļus un samazināt siltumnīcefekta gāzu
vai amonjaka emisiju.

Noteikumi paredz ieviest Tehnikas un iekārtu katalogu, kas
paredz aizvietot iepirkuma procedūru, paātrinās projekta pie-
teikuma aizpildīšanu un izvērtēšanu, kā arī samazinās kļūdu ie-
spējas izmaksu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanā un
pārbaudē.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mēr-
ķis - lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstības veici-
nāšana. Atbalsta pretendenti ir esoši pārstrādes uzņēmumi,
ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi mājās, kā arī lauku saim-
niecība, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produkcijas pār-

Lauku ziņas
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strādi. Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas gan investīcijas
tehnikas un iekārtu iegādē, gan būvniecībā.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecī-
bas un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis -
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras uzlabo-
šana: valsts un pašvaldības nozīmes un koplietošanas meliorā-
cijas sistēmu atjaunošana, kā arī laukumu un pievedceļu
izveide, ja to veic lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība.

Noteikumi palīdzēs stiprināt lauksaimnieku kooperāciju
lauksaimniecībā, paredzot atbalstu ieguldījumiem gan jauniz-
veidotās, gan esošās lauksaimniecību pakalpojumu kooperatī-
vajās sabiedrībās un to apvienībās.

Pārejas periodā 2021. un 2022. gadā pasākuma “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” apakšpsākumos tiek paredzēts šāds finan-
sējums:

l “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”– 187,2 mil-
joni eiro;

l “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” – 23 miljoni eiro;
l “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaim-

niecības infrastruktūras attīstībā” – 10 miljoni eiro.
Informāciju par atbalsta pasākumiem sagatavoja 

ministrija.

Tehnikas un iekārtu katalogs 
investīciju pasākumiem

Kopš 2021.gada vasaras aktīvi darbojas Tehnikas un iekārtu
katalogs. Tajā ērtā un apkopotā veidā ir pieejama informācija
par tehnikas vienībām, ko lauksaimnieki var iegādāties atbalsta
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Tehnikas
un iekārtu katalogs ir pieejams Lauku atbalsta dienesta (LAD)
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Būtiskākā kataloga priekšrocība ir mazāks patērētais laiks lauk-
saimniekiem projekta pieteikuma aizpildīšanai, kā arī vieglāka at-
bilstošas tehnikas un iekārtu izvēle iecerētā projekta īstenošanai.
Samazināsies arī kļūdu rašanās iespējas izmaksu pamatojošās pro-
jekta dokumentācijas sagatavošanā un pārbaudē. 

Tehnikas un iekārtu tirgotāji, oficiālie pārstāvji patlaban aktīvi
iesniedz izvērtēšanai savus piedāvājumus iekļaušanai katalogā. Ir
vairāki svarīgi aspekti, kuri jāņem vērā gan tirgotājiem, gan arī
klientiem, lai kataloga darbība būtu raita un savstarpējā sadarbība
starp iesaistītajām pusēm veiksmīga.

l Katalogs ir elektroniska platforma, kurā eksperti apstiprina
ievietotās tehnikas konkrētā aprīkojuma augstāko cenu. 

l Tikai katalogā esošajai tehnikai un iekārtām tiks piešķirts pa-
redzētais Eiropas Savienības finansējums. Klienti, kas iegādājas
tehniku par saviem līdzekļiem, katalogu neizmanto.

l Šī platforma nav domāta parametru salīdzināšanai, bet kon-
krētās tehnikas vienības cenas atbilstības apstiprinājumam.

l Klientiem ir nepieciešams tirgotāja izvērsts piedāvājums ar
atsauci uz kataloga unikālo numuru.

l Klientiem nav jāiegādājas lētākā tehnika no kataloga, bet tā,
kas ir atbilstoša un nepieciešama.

Svarīgi tehnikas tirgotājiem! Ir būtiski precīzi ievērot kataloga
metodiskos norādījumus, pievienojot visus nepieciešamos doku-
mentus un attiecīgi tos apzīmējot. Lai neradītu pārpratumus, lū-
gums neievietot katalogā tādus tehnikas modeļus, kuri netiek
tirgoti.

Tehnikas un iekārtu katalogu izstrādāja Zemkopības ministrija,
Lauku atbalsta dienests, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociā-
cija.

Detalizētāka informācija par katalogu lasāma LAD mājaslapā
izvēlnē “Tehnikas un iekārtu katalogs”.

Platību maksājumu Provizorisko 
iesniegumu var aizpildīt 

no 5. novembra

No 2021.gada 5.novembra lauksaimnieki var sākt aizpildīt in-
formāciju Vienotajā platību maksājumu iesniegumā nākošajai
saim niekošanas sezonai – Provizorisko iesniegumu.

Ja nepieciešams, Provizoriskā iesnieguma sadaļā vai Lauku
bloku precizēšanas sadaļā LAD Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS) var veikt lauku bloku precizēšanu.

Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības Tiešo maksā-
jumu departamenta direktors Aigars Šmelds atzīst: “Iepriekšējā
gadā iespēju sagatavot Provizoriskos iesniegumus izmantoja
vairāk nekā 2500 lauksaimnieku. Kā pozitīvo ieguvumu viņi
atzina iespēju pakāpeniski aizpildīt informāciju platību maksā-
jumu vienotajā iesniegumā, kā arī plānot zaļināšanas un citu
prasību izpildi.”

Pabeigt platību maksājumu iesnieguma iesniegšanas procesu
varēs 2022.gada aprīlī un maijā.

Lauksaimniecības datu centra 
aktualitātes

Informācija dzīvnieku īpašniekiem 
un turētājiem par obligāti 

veicamajiem izmeklējumiem 
lauksaimniecības dzīvniekiem

Atgādinām, ka 2021.gadā jāveic obligāti noteiktie iz-
meklējumi aitām uz brucelozi un Maedi - visna slimību,
kazām uz brucelozi, zirgiem uz zirgu infekciozo anēmiju
un vaislas buļļiem, kurus izmanto dabīgai lecināšanai, uz
govju enzootisko leikozi un kampilobakteriozi līdz šī gada
31.decembrim.

Tie dzīvnieku īpašnieki un turētāji, kuri nav vēl šogad iz-
meklējuši liellopus uz govju enzootisko leikozi un brucelozi,
aicināti ar steigu veikt dzīvniekiem laboratoriskos izmeklēju-
mus, jo šo izmeklējumu noteiktais termiņš  - šī gada 1.oktobris
ir jau pagājis.

Ja obligātie izmeklējumi šogad dzīvniekiem netiks veikti,
novietne zaudēs no attiecīgās infekcijas slimības oficiāli brīvo
statusu un tai tiks noteikts dzīvnieku pārvietošanas aizliegums,
turklāt visas izmaksas, kas saistītas ar statusa atgūšanu, būs jā-
sedz novietnes īpašniekam.

Informāciju, vai jūsu lauksaimniecības dzīvniekiem ir šogad
jāveic obligātie laboratoriskie izmeklējumi, var meklēt Lauk-
saimniecības datu centra (LDC) autorizētajā sadaļā Novietnes
kartiņā vai LDC mājas lapas publiski pieejamajā sadaļā „Obligāti
veicamie izmeklējumi novietnē”  https://registri.ldc.gov.lv/lv/ob-
ligati_veicamie_izmeklejumi_novietne , kur ir pieejami dati par
obligāti veicamajiem izmeklējumiem novietnē saskaņā ar dzīv-
nieku infekcijas slimību uzraudzības programmu Latvijas Re-
publikas teritorijā. Ganāmpulka īpašnieks un dzīvnieku turētājs
var apskatīt veicamo izmeklējumu sarakstu attiecīgā novietnē
ar norādīto dzīvnieku skaitu vai dzīvnieku, kuram ir jāveic ob-
ligātais laboratoriskais izmeklējums. Atlasi var veikt, atlasot
datus par konkrētu novietni, novadu, pagastu vai pēc infekcijas
slimības un perioda.
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Bioloģiskās lauksaimniecības 
konference

“Ceļā uz bioloģiskās lauksaimniecības
mērķi – 30/30/30”
Lai saprastu, vai un kā Latvijā iespējams sa-

sniegt ambiciozo mērķi – 2030. gadā 30% no
lauksaimniecības zemēm un 30% no publiskā
sektora pārtikas iepirkumiem ir bioloģiski, 14.
decembrī aicinām piedalīties bioloģiskās
lauksaimniecības konferencē, ko rīko Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju
(LBLA).

Konference “Ceļā uz bioloģiskās lauksaimniecības mērķi
– 30/30/30” no plkst. 10.00 būs skatāma tiešsaistē www.lau-
kutikls.lv, kā arī LLKC Facebook kontā: /LLKCOzolnieki 

Plašāka informācija – Lāsma Ozola, LLKC bioloģiskās
lauksaimniecības eksperte, epasts: lasma.ozola@llkc.lv

Informācija sagatavota pamatojoties uz Lauku atbalsta die-
nesta, Zemkopības ministrijas, Lauksaimniecības datu centra
un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” pub-
licēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes

Lauksaimniecības organizatore 
T: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas maksā

Informējam par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaim-
niekošanas maksā no 2022.gada 1.janvāra, kas pamatotas ar
valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmai-
ņām, kas iekļautas Dabas resursu nodokļa likumā 2020.gada
23.novembrī. 

DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos
2022.gadā pieaugs līdz 80,00 EUR par tonnu (šobrīd tās apmērs
ir 65,00 EUR par tonnu). 

Paaugstinoties DRN likmei, tā attiecīgi ietekmē arī atkritumu
apsaimniekošanas kopējo maksu, jo maksas viena no būtiskām
komponentēm ir atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu po-
ligonos.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no
2022.gada 1.janvāra sadārdzināsies vidēji par 5% . Par 240 litru
konteinera vienreizēju tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 0.28

eiro vairāk, 1100 litru konteinera tukšošanas reize sadārdzinā-
sies vidēji par 1.27 eiro.

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņē-
muma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru –
EKO laukumus, EKO punktus, kā arī vairākās pilsētteritorijās
un blīvi apdzīvotās vietās pieejamo individuāli dalīti vākto at-
kritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām.

Katrs ZAAO klients šajās dienās saņems informatīvu vēstuli
par plānotajām maksas izmaiņām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar
Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem e pastā: zaao@zaao.lv
vai pa tālruni 64281250.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu sa-
vākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apgla-
bāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes 8 novadu
teritorijās.

Zane Leimane, 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja
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Laikā no 29.10.2021. līdz 15.11.2021. norisinājās auto – velo
foto orientēšanās ”Pa Ķenča pēdām”, kur dalībniekiem sev pie-
mērotā laikā bija jāatrod kopā Jaunpiebalgas pagastā un Zosēnu
pagastā divdesmit kontrolpunkti, vadoties pēc atzīmētajiem
punktiem kartē un dotās uzdevuma lapas, un jānofotografējas
pie tiem. Bija arī trīs papilduzdevumi. Viens no tiem - estrādes
“Taces” teritorijā jāatrod galvenā runasvīra Ķenča cepure, jā-
nofotografējas ar trīs putniem, kā arī brauciena laikā tika dots
papilduzdevums nofotografēties pie ceļa norādēm, pieturu,
vietu, iestāžu, veikalu nosaukumiem u. tml., lai no to sākum-
burtiem izveidotu vārdu “IZBRAUCIENS”. 

Noteiktajā laikā kopumā fotogrāfijas iesūtīja 13 komandas.
Summējot punktus par atrastajiem kontrolpunktiem, rezultātā
1.vieta komandai  “Beķeri” un komandai “Vanagi”, 2.vieta ko-
mandai “Hyundai” un komandai “Inese un Modris Cīrulnieki”,
3.vieta komandai “Grīnbergu rezidence”, kā arī simpātijas balva
par lielisko brauciena foto video komandai “Kača ceļo”. Ar
katru dalībnieku sazināsimies individuāli, lai saņemtu pārstei-
gumu balvas.

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu tehniskā 

sekretāre

Auto – velo orientēšanās “Pa Ķenča pēdām” 
noslēgusies

Ar lepnumu par savu Piebalgu
19. novembrī savu pirmizrādi piedzīvoja filma – “Es izvēlos

Piebalgu”, tās autori - Karīna Rubene un Mārcis Baltskars.
Divi seansi, piepildīta zāle - visas atļautās sēdvietas bija aiz-
pildītas, skatītāju atzinība, emocijas… Filma, kuru līdz pirmiz-
rādes dienai itin neviens nebija redzējis.

Šajā “Avīzes Piebaldzēniem” numurā pārpublicējam divus
rakstus no laikraksta “Druva” par filmas pirmizrādi Jaunpie-
balgas kultūras namā, kā arī sarunu ar filmas veidotājiem.

***

Filma “Es izvēlos Piebalgu” vienā dienā piedzīvoja divas
pirmizrādes. Autori Karīna Rubene un Mārcis Baltskars dalījās
ar gada garumā radīto divu stundu garo filmu, kurā uzsvars likts
uz piebaldzēniem, kas rada kultūrā, mākslā, uzņēmējdarbībā un
lepni sevi sauc par piebaldzēniem.

Caurvijoties četriem gadalaikiem, filmā skatāmi Piebalgai
raksturīgie ikdienas un svētku notikumi, iekļaujot arī šī gada
vēsturisko administratīvi teritoriālo reformu, kad Jaunpiebalgas
novads apvienojās ar citiem sešiem un iekļāvās kopīgajā Cēsu
novadā.

Skatītāji aplaudēja, kājās stāvot
Filmas veidotāji “Druvai” atzina, ka pirms pirmās pirmizrā-

des bijis milzīgs satraukums. Mārcis Baltskars atzina: “Kad
pirms filmas stāvējām zāles priekšā, sajūta bija kā skolēnam ek-
sāmenā, jo tikai mēs divi bijām darbu redzējuši. Bet pēc filmas
noskatīšanās, kad skatītāji piecēlās kājās, aplaudēja un negāja
prom, pārņēma tāda sajūta, kāda ir pēc labi padarīta darba, kad
izjūti milzīgu gandarījumu par to, ka cilvēkiem patika, ka viņi
novērtēja un ka esam radījuši paliekošu vērtību vēsturei par Pie-
balgu un tās ļaudīm.”

Karīna Rubene piebilda: “Kad pēc filmas stāvējām zāles aiz-
mugurē, cilvēki nāca klāt, spieda roku, kāds bija raudājis. Pie-
nāca kundze un teica – jūs mani nepazīstat, bet es filmā redzēju
savas bērnības māju, tagad nevaru pateikt visu, ko domāju, uz-

rakstīšu vēstuli. Bet liels paldies! Tas bija fantastisks brīdis.
Filmu veidojot, iepazinām brīnišķīgos cilvēkus, kas te dzīvo,
uzzinājām stāstus par Piebalgas vērtībām, ir gandarījums, ka
skatītāji atzīst – esam to parādījuši.”

Saplūst kopā esība, domas un daba
Viens no filmas varoņiem, operas “Baņuta” muzeja Zosēnos

izveidotājs Guntis Gailītis, atklāj, ka filmas autori nav devuši
laiku sagatavoties: “Viņi piezvanīja, ka būs klāt, nofilmēja, un
gatavs. Bet ir labi arī tā. Filma izveidota tā, ka grūti to ar ko
citu salīdzināt, tā ir unikāla, absolūts pārsteigums – no katra in-
tervējamā paņemta esence, apkopotās domas, saturs, daba, da-
žādie rakursi, ar gadalaikiem neuzkrītoši apvienojot visu
saturisko. Un, protams, sentiments, ka Jaunpiebalga kā novads
beidz pastāvēt, tajā pašā laikā Piebalgai kā kultūrvēsturiskajam
novadam ir jāturpinās neatkarīgi no administratīvās piederības.
Divas stundas paskrēja kā mirklis.”

Apstiprina lepnumu
Jaunpiebaldzēnietei, ārsta palīdzei Ilvai Grauzei pēc filmas

noskatīšanās nostiprinājies lepnums par savu novadu, Jaunpie -
balgas cilvēkiem: “Un ļoti liels lepnums arī par tiem, kuri nav
vietējie, te ienākuši, bet, paejot gadiem, šo vietu sauc par savu.
Fantastisks bija stāsts par mākslinieci, kura pēc atgriešanās no
ASV (Inese Īris Liepiņa - red.) izvēlējās dzīvot Piebalgā, jo te
jūtas vislabāk un izjūtas ieauž savos darbos. Ļoti emocionāli
redzēt stāstu apkopojumu divu stundu garumā, apzinoties, ka
filmas materiāls bija 16 stundas, pazīstot šos cilvēkus ikdienā.
Un pilnīgi skudriņas skrēja, ka par to, kā par filmu stāstīja tie,
kas nav dzimuši piebaldzēni, tātad to novērtē, tā uzrunājusi ne
tikai vietējos.”

Ilva Grauze teic, ka ļoti paticis, kā cilvēku stāsti savijās  ar
kadriem no hronikas, kā arī īpaši uzrunājis filmas sākums:
“Kadri ar Raimondu (slēpošanas kompleksa “Vanagkalns” īpaš-
nieks Rai monds Dombrovskis - red.), kurš ziemā ar rokām rok
vaļā avotiņu, simboliski parādot, – kad tu meklē, roc un roc, ir
palicis vēl pēdējais zariņš, un tad jau strautiņš ir vaļā, mazā tēr-
cīte kļūst lielāka, topot par straumi, pozitīvā nozīmē aizraujot
līdzi ar citus, un viss notiek. Filmas sākums man likās tāds ļoti
simbolisks. Ļoti veiksmīgas bija arī pārejas no vienas tēmas uz
otru – arī par nāvi, kapusvētkiem, gadalaikiem, kas man sasau-
cās ar laika ritumu, kad arī dzīvē vieni notikumi pārklājas ci-
tiem, cilvēki mijiedarbojas viens ar otru.”

(Turpinājums 6.,7. lpp.)
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Nodot vērtības no paaudzes paaudzē
Filmu skatījās arī cilvēki, kuru ikdiena paiet ārpus Piebalgas,

bet kuri izjūt dziļu saikni ar šo vietu. Amanda Zariņa saka, ka
izbaudījusi katru kadru, jo Jaunpiebalgā ir dzimtas saknes:
“Tāpēc jo īpaši bija redzēt, kā filmā iekļauti man tuvie radinieki.
Kino darbs būs vērtīgs arī nākotnē bērniem un bērnu bērniem,
jo tik ļoti raksturo mūs, piebaldzēnus. Esmu patīkami pārsteigta,
ka filmā redzams arī mans gados jaunais brālēns, viņš bija brī-
nišķīgs, par to noteiktu uzslavēšu.”

Sociālantropoliģijas doktore Agnese Cimdiņa atzīst, ka sa-
jūta pēc filmas ir ļoti saviļņojoša: “Neiztiku bez asarām. Jo Pie -
balga saistās ne tikai ar skaistām bērnības atmiņām, bet faktiski
ar milzīgu dzīves spēku, kas man devis varējumu visai dzīvei.
Cil vēki, ko filmā satiku, man dažādos dzīves posmos bijuši ļoti
nozīmīgi, man ir ļoti liels prieks un lepnums par viņiem. Un arī
vietas vērtība ir neizsakāma. Tā ir īpašu cilvēku un īpašas vietas
mijiedarbība. Un faktiski filma liek aizdomāties un rada pārlie-
cību, ja gribam, lai Latvijas laukos ir šādi cilvēki un kulturālā
dzīve, jādara viss, lai tie, kam vieta ir īpaša, te paliktu, dzīvojot
jēgpilnu dzīvi un darbojoties. Viņi jāatbalsta, cik vien iespē-
jams. Kā mēs redzējām no filmas – aiziet ir viegli, bet atnākt
atpakaļ ir ļoti grūti. Mākslīgi nevienu kādā vietā ielikt nevar.
Vietas nozīmi veido tās mazās lauku saimniecības, amatnieki,
kas Piebalgā ir ļoti specifiski un vērtīgi. Filmā ir gan dzimuši
piebaldzēni, gan iebraucēji, kurus vide tik ļoti ir ņēmusi pretī,
ka viņi    iejutušies. Ļoti vērtīgas arī tās vēsmas, kas ienāk no
ārpuses, kas ļauj ieraudzīt vietas potenciālu citām acīm – ienā-
cēji ar sporta aktivitātēm, ražošanu vai savu pakalpojumu ienes
dažādību reģionam un ļauj to ieraudzīt citā gaismā, vērtību no-
teikti pavairojot. Esmu bijusi dažādās pasaules vietās, kad do-
māju, ko man nozīmē Latvija, lielā mērā tā ir Piebalga – bet ne
jau tikai tie kalni un lejas, bet cilvēki, kas vietu veido, attiecības
ar viņiem. Tās ir manas sak nes, mana dzimta. Mani ļoti aizkus-
tināja Lauras (Laura Kla   pare - red.) stāsts, kura sēja sieru, jo
viņa to darīja ar ļoti dziļu jēgu, ļoti skaisti. Filmas veidotāji to
bija brīnišķīgi parādījuši. Tur redzējām to pēctecību, kā attiecī-
bas ar vietu tiek nodotas tālāk. Un tas ir pamatu pamatā tam,
kāpēc Piebalga ir tāda, kāda tā ir, jo vērtības tiek nodotas no pa-
audzes paaudzē.”

Īstums. Cilvēku īstums
Pēc filmas pirmizrādes “Es izvēlos Piebalgu” “Druva” uz-

runāja filmas veidotājus – TV žurnālisti Karīnu Rubeni un foto
mākslinieku Mārci Baltskaru – par filmas tapšanu un tās laikā
gūtajām atziņām.

Vai to īpašo, Piebalgu raksturojošo bija viegli parādīt
filmā?

Karīna: – Man šķiet, tas nebija grūti. Ņemot vērā, ka pati
kopš piecu gadu vecuma šeit esmu dzīvojusi un, kopš sevi at-
ceros, mana bērnības zeme ir bijusi Piebalga, liekas, ka tas viss
jau manī ir. Kad filmējām deju kolektīvu, viņi pirms uznāciena
mēģināja soļus, sapratu, ka tas, ne tikai galarezultāts ir jāno-
filmē, jo tas tik ļoti iemieso ikdienu, kurā cilvēkiem pa visām
vīlītēm tas piebaldzēna raksturojošais nāk ārā. Grūtākais bija
izlemt, ko un kā filmā ielikt. Bet mums bija ļoti paveicies, ka
materiāls jau pats par sevi daudz runāja un izteica.

Mārcis: – Katrs filmā redzētais cilvēks ļoti raksturo Piebal-
gas būtību. Līdz ar to ikkatrs piebaldzēns var kādā no viņiem
atrast, ieraudzīt arī sevi.

Karīna: – Jā. Pati filmā nerunāju, bet viss, ko es par šejieni
domāju, tur pateikts. Un tas ir pats galvenais, ka ir kāds, kas to
pasaka.

Vai ir sajūta, ka divas stundas garajā filmā tomēr kaut kas
palika aiz kadra?

Karīna: – Jā, aiz kadra palika 14 stundas. Bet vienmēr, pie
šādiem darbiem strādājot, ir jāizdara izvēle, kas iekļūst beigu
atlasē. Man drīzāk ir sajūta, ka aiz kadra palika vēl tik daudz
stāstu un notikumu, kurus varētu būt nofilmējuši, ja nebūtu ko-
vida gads. Tā arī mēs neieraudzījām nevienu kadru no skolas
telpām, mums nebija iespēja nofilmēt, kā skolēni normāli
mācās. Bet tajā pašā laikā darbam vienmēr kaut kad punkts ir
jāpieliek. Saprotams, ka nevari vienā stāstā izstāstīt pilnīgi visu.

Mārcis: – Vienmēr cilvēkam gribas vēl. Un, ja viņam gribas
vēl, tad viss ir kārtībā. Tad darbs ir izdarīts, kā pienākas.

Karīna: – Ja nebūtu termiņa, kad filmai jābūt gatavai, liekas,
mēs varētu vēl un vēl kādu atrast un darbu filmēt mūžīgi.

Mārcis: – Bet varam filmēt dubli numur divi pēc desmit ga-
diem, un tad filma visdrīzāk būtu pavisam citāda. Tagad notiek
teritoriālā reforma, ir cilvēku kustība pa Latviju dažādos vir-
zienos, daudzi no pilsētām grib uz laukiem – vai nu brīvdienās,
vai pavisam.

Mēs būtu priecīgi, ja mums būtu šāda iespēja arī pēc desmit
gadiem. Bet laikam tā lielākā vērtība ir tieši tam, ka mēs to esam
izdarījuši tagad, kad ir diezgan sarežģīts laiks, jo ir pandēmija,
ir reforma, un šis laiks ir iemūžināts, tas paliks vēsturē ne tikai
pēc desmit gadiem, bet arī pēc 20 un 50.

Veidojot filmu un meklējot arhīvā materiālus, kurus gribējām
izmantot, bija grūti kaut ko atrast, to bija ļoti, ļoti maz. Tā ir tā
milzīgā vērtība, ka tagad ir materiāls par Piebalgu, par cilvē-
kiem, par notikumiem. Un jebkuram piebaldzēnam vai jebku-
ram citam cilvēkam Latvijā vai pasaulē, noskatoties    filmu
tagad vai pēc desmit, vai piecdesmit gadiem, būs tā sajūta, kā
Piebalgā bija tad, 2021. gadā.

Karīna: – Man šķiet, ka patlaban dzīve tik strauji mainās.
Pirms diviem gadiem neviens nevarēja iztēloties, ka būs pan-
dēmija, ka visi staigāsim maskās un skatītāju zālē nedrīkstēs
aizņemt visas sēdvietas, lai šo filmu noskatītos. Un tāpat neat-
karīgi, kāda būs pasaule pēc desmit gadiem, ir skaidrs, ka tā būs
citāda. Un būs interesanti paskatīties, ko cilvēki domāja šodien
un kā dzīve būs pavērsusies pēc laika.

Jūs filmu veidojāt divi. Kāds bija jūsu kopdarbs?
Mārcis: – Katrs dara to, kas labāk sanāk. Es noteikti neva-

rētu viens šādu filmu uztaisīt. Nu, labi, visu šajā dzīvē var iz-
darīt, bet to būtu grūti izdarīt vienam.

Karīna: – Es to viena nevarētu izdarīt.
Mārcis: – Saliekot zināšanas un talantus kopā, veidojas ļoti

harmoniska sadarbība. Es filmēšanas procesā vairāk atbildu par
tehniskām lietām un filmēju ar dronu, bet Karīna organizē cil-
vēkus, domā sarunu tematus un filmē. Karīna montē, savukārt
es daru visus smalkos darbus ar skaņām un mūziku, ar verdiktu
– to paturam vai to ņemam ārā.

Karīna: – Mēs jau tik ilgi kā komanda strādājam, ka tas ir
organiski, pat nav diskusiju, kā dalīsim pienākumus.

Filma tapa gadu. Tas ir daudz vai tomēr maz?
Mārcis: – No sākuma tas likās ļoti daudz, bet pēc pirmizrā-

des ir sajūta – kur tas gads pazuda? Tik ļoti ātri tas paskrēja.
Karīna: – Mēs, godīgi sakot, nezinājām, kā tas būs. Mums

iepriekš nav bijis neviens tik apjomīgs ilgtermiņa projekts.
Mārcis: – Turklāt pandēmijas dēļ vēl bija daudz citu nezi-

nāmo.
Filmu veidojot, arī jums bija savs redzējums par Piebalgu

un piebaldzēniem, bet vai bija kas tāds, kas pārsteidza?
Karīna: – Darba specifikas dēļ esmu daudz dažādās vietās

intervējusi cilvēkus, un jāatzīst, laikam lielākais pārsteigums bija
par to, cik piebaldzēni ir brīnišķīgi runātāji, cik labi prot ietērpt
vārdos savas domas, sajūtas. Tā filmai ir milzīga vērtība.

Mārcis: – Jā, cilvēki, kurus satikām, intervējām – gan tie,
kuri ir filmā, gan tie, kas ir ārpus kadra, – ir ļoti bagāti, tik pildīti
ar sajūtām par vietu, kurā dzīvo, vēsturisko informāciju un zi-
nāšanām, ka par to var brīnišķīgi pastāstīt. Pateikt tā, ka liek
aizdomāties.
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Karīna: – Cilvēki ir tik dažādi, ar tik dažādām nodarbēm,
bet ir tāds kopējais inteliģences līmenis. Man liekas, ka tā arī ir
tā īpašā Piebalgas aura, kuru daudzi nespēj izskaidrot. Vēstu-
riski veidojies inteliģences līmenis, kas ik uz soļa te ir jūtams
arī šodien.

Vai ieraudzījāt piebaldzēnu arī no pavisam jaunas šķaut-
nes?

Mārcis: – Tā kā es neesmu piebaldzēns, kā cilvēkam no
malas man likās, ka visus    vienoja Piebalgas patriotiskā sajūta,
visi ir ļoti radoši, viņiem patīk darīt, nevis čīkstēt. Tas mani ļoti
aizkustināja un patika.

Karīna: – Jā, man grūti teikt par pārsteigumiem, jo es vien-
mēr esmu bijusi ļoti augstās domās par šo vietu un cilvēkiem.

Mārcis: – Piebaldzēni jau par sevi ir augstās domās, un viņi
arī visi to atzīst.

Karīna: – Jā, viņi ir lepni. Un tā ir brīnišķīga īpašība. Tikai
tagad, veidojot filmu, man atnāca tik daudz atbildes par pašu,
kāpēc es tāda esmu. Esmu tieši tāda, jo esmu no Piebalgas. Es
to nebiju nekad tā noformulējusi, bet katrs uzrunātais cilvēks
man palīdzēja to ieraudzīt un formulēt.

Mārcis: – Piebalga kā vieta patiešām ļoti ietekmē cilvēkus.
Karīna: – Jā, tas laikam arī ir tas lielākais pārsteigums. Vie-

tas ietekme ir tik milzīga!
Kā jūs pāris vārdos raksturotu, kāds ir piebaldzēns?
Karīna: – Pozitīvi lepns. Strādīgs. Jo visam pamatā tiešām

ir darbs. Tas nav tā – o, es piedzimu Piebalgā, man tagad Die-
viņš iedeva gaišu prātu.

Mārcis: – Piebaldzēni nav tikai strādīgi, bet viņi dara ar mī-
lestību. Darbs ir kā dzīvesveids. Zvangu meistars lepojas ar to,
ko dara, viņš ir līdz sirds dziļumiem tajā visā iekšā. Piebaldzēns
visā, ko dara, ir ar sirdi un dvēseli. Ir tik svarīgi katram darīt to,
kas mums patiesi patīk, jo tad arī viss izdosies un dzīvē veiksies.
Un mēs būsim ar sevi apmierināti un mierā. Sirdsmiers raksturo
piebaldzēnu. Māksliniece, kas gatavo māla keramiku, savā
darbā ir pilnībā iekšā un pilnīgā harmonijā ar sevi. Es arī daru
to, kas man tik ļoti patīk. Arī filmu veidojot, kad pēdējās dienas
un naktis vēl montējām, nebija tā sajūta – eh, rīt atkal jāceļas
un jāstrādā, bet gan – o, jāiet mazliet pagulēt, lai varam atkal
turpināt.

Karīna: – Nevaru atrast tos dažus vārdus, kā raksturot pie-
baldzēnu, bet, ja būtu jāatrod viens vārds, tad es teiktu, ka tas ir
īstums. Cilvēku īstums. Tu skaties uz viņu, klausies un notici

katram vārdam, jo tu jūti, ka tas nāk no viņa tik organiski. Ja
kas misējas, cilvēks pasmaida un turpina, jo viņš ir īsts, nebai-
dās sevi parādīt un lepojas ar savu vietu, to, ko dara, ar savu
piederību.

Mārcis: – Nav jābūt valsts prezidentam, lai ar to lepotos.
Tantiņa pin grozus un ar to lepojas.

Karīna: – Jā, viņa saka – tas ir mans bizness.
Mārcis: – Tas ir galvenais – lepoties ar to, ko tu dari, un

mīlēt to, ko tu dari. Un tas ir tas Pieba lgas stāsts, ka katrs ar
savu nodarbošanos lepojas. Ja nu gadījumā kāds nelepojas, tad
novēlu atrast savu īsto lietu, jo arī šie uzrunātie cilvēki meklēja
ceļu līdz tam, ko viņi dara tagad. Viņi ir atraduši, ir laimīgi un
piepildīti.

Iveta Rozentāle,
laikraksta “Druva” korespondente

(Materiāls publicēts laikrakstā “Druva” 2021. gada 24. un
26. novembrī.)

Tie, kuri filmu vēl nav paguvuši noskatīties, 
var to izdarīt 2021. gada 30. decembrī pulksten 17.00 

Jaunpiebalgas kultūras namā.

Filmas “Es izvēlos Piebalgu” autori Karīna Rubene un
Mārcis Baltskars

Foto: Iveta Rozentāle
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Pasākumi Jaunpiebalgas kultūras namā decembrī
10. decembrī plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā
koncertprogramma “Trīs vīri Ziemassvētkos”. 
Koncertā skanēs dažādu autoru dzeja, tautas pasakas un Kārļa Skalbes proza, kā arī populārākās kom-

ponista Jāņa Lūsēna dziesmas.
Piedalās:
Jānis Lūsēns – taustiņinstrumenti, zvaniņi u.c.;
Mārtiņš Vilsons – dzejas un prozas lasījumi;
Zigfrīds Muktupāvels – balss, vijole.

Biļetes 10.00 EUR
www.bilesuparadize.lv

Pasākums notiks “zaļajā režīmā”, uzrādot sadarbspējīgu Covid -19 sertifikātu un personu apliecinošu
dokumentu. 

16. decembrī plkst. 14.00 Jaunpiebalgas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts senioriem “Šajā svētku sajūtā!” kopā ar grupu “Baritoni”. 
Ieeja tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālr. 26538154 ( Dzidra), 26449732 (Egita). Vietu skaits ie-

robežots. Par transporta nepieciešamību zvanīt pa tālr. 26538154 (Dzidra).
Pasākums notiks “zaļajā režīmā”, uzrādot sadarbspējīgu Covid -19 sertifikātu un personu apliecinošu

dokumentu. 

18. septembrī plkst. 15.00 Jaunpiebalgas svētā Toma ev. lut. baznīcā 
Ziemas noskaņu stāsts “Baltais ziemas miers”.
Ar dzeju, mūziku un noskaņu - skaistākās ārzemju un latviešu komponistu melodijas samtainas tubas,

virtuozas klavierspēles un dzidras balss savienojumā.
Sabīne Krilova – balss;
Kaspars Šmits – tuba;
Madara Kalniņa – klavieres.
Ieeja par ziedojumiem.
Pasākums notiks “zaļajā režīmā”, uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu un personu apliecinošu

dokumentu.

19. decembrī tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”
Ziemassvētku vecītis aicina uz savu namiņu Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta pirmsskolas ve-

cuma bērnus. 
Uz tikšanos ar Ziemassvētku vecīti bērnus pieteikt līdz 15. decembrim pa tālr. 26646395 (Ieva). 
Katram bērnam tiks iedalīts savs satikšanās laiks. 
Lūgums ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus!

30. decembrī plkst. 17.00 Jaunpiebalgas kultūras namā
filma “Es izvēlos Piebalgu”. 
Filmas autori: Karīna Rubene un Mārcis Baltskars.
Filmas garums: 2 h
Ieeja tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 26449732 (Egita).
Pasākums notiks “zaļajā režīmā”, uzrādot sadarbspējīgu Covid -19 sertifikātu un personu apliecinošu

dokumentu.

***

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

Facebook lapā!
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2021.gada 1.novembrī 
darbu sāka

SIA “Jaunpiebalgas 
doktorāts”

Gaujas iela 6 - 19, Jaunpiebalga, Cēsu novads, LV - 4125

Pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā
(Jaunpiebalgas pagasts) un vēlas turpināt sadarbību, 

aizpildīt pārreģistrācijas anketu, kuru iespējams saņemt 
doktorātā.

Pacienti, kuri anketu nebūs aizpildījuši, varēs turpināt 
saņemt primārās veselības aprūpes pakalpojumus – 

SIA “Vecpiebalgas doktorāts” 
(Ilona Radziņa) Gaismas iela 1A, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, 
LV – 4122, tālr. 64161317.

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu,
kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, 

jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās
divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts.
Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes

nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
tālr. 64772301.

SIA “Jaunpiebalgas doktorāts”
Darba laiki

Pirmdienās 8.00 – 16.00
Pieņem ģimenes ārste Evita Pundure 8.00 – 13.00

Otrdienās 8.00 – 16.00
Pieņem ģimenes ārste Evita Pundure 8.00 – 13.00

8.00 - 12.30 analīžu nodošana (ar iepriekšēju pierakstu)

Trešdienās 11.00 – 19.00
Pieņem ģimenes ārste Evita Pundure 14.00 – 19.00

Ceturtdienās 8.00 – 16.00
Pieņem ģimenes ārste Evita Pundure 8.00 - 13.00

Piektdienās 8.00 – 16.00
Pieņem ģimenes ārste Evita Pundure 8.00 - 13.00

Tālr. 64162344; 26684396
E-pasts: jaunpdok@gmail.com

Ārpus prakses darba laika zvanīt:
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: 66016001

Neatliekamos gadījumos 113

“Kas sapnim ar visu būtību tic,
To sapnis atpestīs beigās.” 

Kuldīgas PIKC Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums izsaka 
pateicību par ieguldījumu grāmatas

“Pro Patria” – VII tapšanā
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājai Zanei Althaberei

un audzēkņiem - Lāsmai Slaidiņai, Gundegai Pētersonei, 
Ērikam Ralfam Blaubergam,

skolotājai Jolantai Glāzerei un audzēknei 
Kristai Kundratei!

Bez starošanas prieka
No zemes negribas aiziet.
Kaut gaismas strēlīti sīku
No manis sev paņemiet!

Mūžības ceļu gājis

Jānis Ilgvars Baltzoss

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem!
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Kluss, balts un gaisīgs krīt sniegs – 
pārslu pa pārslai.
Tās klājas viena pār otru – izveidojot sniega segu.
Gluži kā notikumi – katru dienu.
Kāds piezogas nemanāms, 
kāds iebrāžas mūsu ikdienā ar lielu troksni,
izjaucot ierasto kārtību, 
mācot mūs, ka nekas šodien nav pastāvīgs.
Jau pēc mirkļa viss var pagriezties pavisam savādāk.
Un, pēc laika, lielā notikumu gūzma izgaisīs,
kā saulē kūstošs sniegs.
Paies laiks – jauns gads, jauna ziema, jaunas pārslas, jauna
sniega sega, jauni notikumi, jauna izgaišana…
… un tā ik mirkli… un tā ik dienu… gadu no gada…

Paldies – tik daudziem gribas teikt – paldies!
Šajā gadā, kurš tūlīt jau nodos stafeti nākamajam.
Gadā – kurā šodien nebija zināma rītdiena. 
Gadā – kurš prasījis no mums katra pacietību, iecietību, 
sapratni, spēju uz haosu reaģēt ar mieru.
Gadā – kurā paveikt lietas varēja tikai ar līdzcilvēku 
atbalstu. 
Gadā – kurā atrast prieku brīžiem prasīja ļoti lielu 
piepūli.

Mani Paldies ceļo pie katra mana KOLĒĢA, pie katra SKOLĒNA, pie katra no VECĀKIEM un VECVECĀKIEM,  
pie katra SKOLAS DARBINIEKA, pie katra DARBINIEKA JAUNPIEBALGAS APVIENĪBAS PĀRVALDĒ,  

pie KOLĒĢIEM vidusskolā, pie izglītības pārvaldes komandas, kas palīdzēja saprast nesaprotamo. 
Visgrūtāk ir būt tukšā skolā – vienam pašam. Un iztēloties, ka tas ir normāli, ka šodien tā vienkārši ir. 

Turpināt darbu. Organizēt lietas, kuras nevar ieraudzīt, sataustīt, saklausīt. 
Un milzīgais prieks par katru bērnu, kurš atnāk klātienē! Par katru kolēģi, kurš strādā no skolas vai skolā.
Šajā gadā atkal no jauna man ir bijusi iespēja pārliecināties, ka šī ir brīnišķīga vieta, lai dzīvotu, strādātu 

un turpinātu darīt, jo šeit ir cilvēki, kuriem tas ir vajadzīgs un kuri atbalsta. Paldies! Paldies! Paldies!
Lai mums visiem, mierpilni, gaiši un sirds silti Ziemassvētki!

Baltu Ticību, baltu Cerību, baltu Mīlestību ceļā uz Ziemassvētkiem un Jaunajā gadā!
Lai Jaunais gads būtu harmoniskāks un sakārtotāks, lai mums ir iespēja būt kopā klātienē!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila

Samanta Keita Barkāne

Kā pastkartē senā
Pāri sniegotiem kokiem

Uz mijkrēšļa samta
Spīd pilnmēness,

Un zvaigznes ar ābelēm
Sadodas rokās

Un pasauli debesu klusumā nes.

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība 
jauniem darbiem un jauniem sapņiem!

Lai Jaunais gads paver durvis pārvērtību pilnām idejām 
un īpašiem, patīkamiem pārsteigumiem!

Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīva vārdā direktors Arnis Ratiņš

Apsveikumi
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Kad ziema saulgriežos tecēs
Un egļu zaros degs sveces,
Kad laimes caur alvu liesim
Un brīnums kā pasaka vērsies,
Šis mirklis - brītiņš tik īss,
Lai sevi kā grāmatu šķirstu:
Vai labā ir paveikts daudz?
Vai ļaunā izskausts kāds nieks?

Lai visiem piebaldzēniem Jaunajā gadā 
īstenojas skaistākie, cēlākie 

un krietnākie nodomi! 
Lai visus pavada veiksme, laime un gudrība! 

Lai nezūd ticība, cerība un mīlestība!

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka
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