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Uzbursim sniegu sapņos! 
Foto: Maruta Kažociņa

Janvārī
20. 01. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres

diena.
25. 01. Saskaņā ar Ķīnas tradicionālo gadu

skaitīšanas sistēmu beidzas Dzeltenās Cūkas
gads un pienācis laiks Baltajai Metāla Žurkai.
Gada krāsa ir baltā, taču arī pelēkā, sudrabainā
un zelta. 

Februārī
02. 02. Sveču diena. Ziemas Māras diena.
06. 02. Meteņi (saskaņā ar senlatviešu

Saules gada kalendāru) - pavasara gaidīšanas
svētki, viduspunkts starp ziemas un pavasara
saulgriežiem.

8. 02. Vanagkalna slēpošanas festivāls.

14. 02. Valentīna diena - mīlestības svētki,
kad mīļotie cilvēki pastiprināti pauž savu
mīlestību vienam pret otru.
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- Pārdomas
Jaunais gads. Pavadot veco un sa-

gaidot jauno gadu, mums ir ieradums
sacīt laba un laimes vēlējumus saviem
līdzcilvēkiem. Sacīt un novēlēt labu,
tas taču neko nemaksā. Kādreiz to da-
rām formāli, jo tā ir jādara, citreiz
tiešām no sirds, jo gribas, lai cilvēkam
viss izdodas.

Mēs dzīvojam materiālā pasaulē,
kurā ir daudz dažādu lietu, var teikt,
ka dzīvojam sabiedrībā, kurā valda
lietu kults. Diemžēl, bet daudzkārt
lietas parāda cilvēka stāvokli sabiedrībā,
viņa veiksmes pakāpi. Parasti sevi sa-
līdzinām ar tiem, kam ir vairāk nekā
mums, reti ar kādu, kam ir mazāk.
Mēs vēlamies, lai mums būtu tas, kas
ir citiem. Tādā veidā dzīve kļūst par
skrējienu- skrējienu pēc tā, kas ir
citiem. Jaunais gads varētu likt pado-
māt, ko tad es patiesībā vēlos un kas
man ir būtiski nepieciešams, lai es
justos laimīgs. 

Jāpiekrīt kādas psiholoģes teiktajam,
kura atzīst: “Vienīgais, kas mums tā
pa īstam pieder, ir šis brīdis, un arī tas
mums vairs nepieder, jo ir jau pagājis.
Laika nepaliek vairāk, bet tikai mazāk.
Laiku nevar sakrāt, ielikt burciņā un
iztērēt vēlāk. Ja cilvēks veltīs savu
dzīvi kaut kam vienam, viņam neatliks
laika kaut kam citam. Tā tad ir tā lielā
dzīves māksla - atmest nebūtisko un
veltīt laiku svarīgajam.”

Un turpina: “Mācies būt laimīgs šo-
dien! Cik daudz tev vajag, lai tu tāds
varētu būt? Ja cilvēks nemāk būt
laimīgs šodien ar to, kas viņam ir, viņš
nemācēs būt laimīgs arī rīt. Laime ir
tevī. Laime ir attieksme pret dzīvi,
dzīves pozīcija. Neskaud, mācies prie-
cāties par citu cilvēku panākumiem!
Novērtē laiku, kas tev ir dots! Izvirzi
mērķus un tiecies uz tiem! Ieraugi, cik
tu esi bagāts! Ieraugi, ko Dievs un citi
cilvēki ir jau paveikuši tavā labā!
Pateicies! Mīli sevi! Mīli citus!

Velti laiku fiziskām aktivitātēm!
Tavs ķermenis tevi atalgos ar labu
paš sajūtu. Neatstāj novārtā savu
dvēseli un garu! Dvēsele pārtiek no
emocijām. Gars pārtiek no Vārda („cil-
vēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik-
katra Vārda, kas iziet no Dieva
mutes”). Ja sapratīsi savas vajadzības
un par tām rūpēsies, būsi laimīgs! Tev
būs, ko dot citiem. Ja nesapratīsi, pats
sevi pazaudēsi un iztukšosi.”

Dzīvosim šeit un tagad, izbaudīsim
ik mirkli, ko dzīve mums dāvā, un
būsim laimīgi!

Aija Ķīķere

Novada domē
2019. gada 18. decembra novada

domes sēdē nolemts:
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada

18.decembra saistošos noteikumus Nr.15 “Par grozījumiem
„Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets
un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu”.

Sniegt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai
viedokli par reformu.

Izdarīt precizējumus 2019.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.13 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā”.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lielmagones”, Zosēnu
pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra Nr.4298 003 0018 - 28,1
ha kopplatībā, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4298 003 0019 - 11,3 ha platībā un 4298 003 0020 – 10,3
ha platībā.

Precizēt īpašuma “Meža Boļi”, Jaunpiebalgas pagasts, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0064 platību - saskaņā
ar pirmreizēji instrumentāli uzmērīto zemes robežu plānu mērogā
1:2000 - zemei vienības platība - 8,83 ha.

Veikt izmaiņas amata vienībā pirmskolas skolotāja palīgs ar
2019.gada 1.janvāri.

Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas dalību Eiropas Savienības
projektā ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) ar
skolu apmaiņas partnerībā ar projektu “Science in Our Hands”,
nosakot projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.septembra līdz
2021.gada 31.augustam.

Pieņemt D. Z., personas kods dzēsts, dāvinājumu – nekustamo
īpašumu ar kadastra Nr.4256 900 0236, nekustamais īpašums dzī-
voklis Nr.2, kopīpašuma domājamā daļa 616/12448 ar kopējo
platību 61,6 m2, kurš atrodas Brāļu Kaudzīšu iela 5 - 2,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125.

Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 25.novembra lēmuma
Nr.181, 3.1 punktu izteikt jaunā redakcijā.

2020. gada 6. janvāra novada domes
sēdē nolemts:

Noteikt parakstu vākšanas vietu tautas nobalsošanas ierosināšanai
par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novadu
domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” at-
celšanu” – Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov.; noteikt parakstu vākšanas vietas darba laiku
pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz
13.00, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst.15.00 līdz 19.00.

Apstiprināt 2020.gada 6.janvāra noteikumus “Iekšējā trauksmes
celšanas kārtība Jaunpiebalgas novada pašvaldībā”.

Sadalīt piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Jaunpiebalgas
novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2020.gada janvāra – decembra mēnešiem 2779.00 EUR (divi
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 5.decembra lēmumu Nr.175, apstiprināt ar 2020.gada
5.janvāri Jaunpiebalgas novada, Jaunpiebalgas ciemā atkritumu
savākšanas un izvešanas tarifu sekojošās pozīcijās un apmēros:

l 4,28 EUR  (četri euro 28 centi) no cilvēka plus 21% PVN
mēnesī daudzdzīvokļu mājām:

Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7; 7A.
Dārza iela 2; 4.
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l 2.26 EUR (divi euro 26 centi) no cilvēka plus 21%
PVN mēnesī pārējām dzīvojamām mājām un iestādēm,
par kurām līgumu ar SIA “ZAAO” slēdz Jaunpiebalgas
novada dome:

Gaujas iela 6; 11; 29A; 33; 35; 36; 38; 52.
Rūpniecības iela 2; 3A.
Stacijas iela 9D.
l 31,09 EUR (trīsdesmit viens euro 9 centi) plus 21%

PVN mēnesī dzīvojamajai mājai Rūpniecības ielā 9.
l 3,12 (trīs euro 12 centi) no cilvēka plus 21% PVN

mēnesī iestādēm, kurām nav līgumu ar SIA “ZAAO”,
slēdz Jaunpiebalgas novada dome:

Br. Kaudzīšu iela 9;
NMD Jaunpiebalgas brigāde.
l 2.26 EUR (divi euro 26 centi) no darbinieka plus

21% PVN mēnesī iestādēm, par kurām līgumu ar SIA
“ZAAO” slēdz Jaunpiebalgas novada dome:

BO VAS “Latvijas pasts” Gaujas iela 4.
Slēgt sadarbības līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu

atbildību “Zauska”, reģ. Nr.44103082251.

Nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu
– zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0433, ar kopējo platību 10,7 ha, biedrībai “RAMS PIE-
BALGA”, reģ. Nr.4000828779, sporta aktivitāšu rīko-
šanai, un tas ir izmantojams atbilstoši Jaunpiebalgas
novada teritorijas plānojumā paredzētajam mērķim,
t.sk. uz nekustamā īpašuma nav pieļaujama jebkāda
veida apbūve vai zemes transformācijas darbi.

Apstiprināt pašvaldības līdzdalību brīvpusdienu
nodrošināšanā 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamajiem no
2020.gada 1.janvāra, piešķirot līdzfinansējumu 50%
apmērā no 1.42 EUR (ar PVN, vienas pusdienu ēdien-
reizes izcenojums), neizvērtējot ģimenes materiālo
stāvokli visiem Jaunpiebalgas novada domes izglītības
iestādes 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem. Līdzfinansējums
brīvpusdienām tiek piešķirts 0.71 EUR (ar PVN)
apmērā vienai pusdienu ēdienreizei par faktiski
saņemto pusdienu porciju skaitu noteiktajās klasēs.

Anita Auziņa

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes sēdes 2019.gada 28.oktobra 

lēmumu Nr.168 (prot. Nr.13;8.§)

Ar precizējumiem, kas izdarīti 18.12.2019. domes
sēdē ar lēmumu Nr.191 (protokols Nr.15)

Saistošie noteikumi Nr.13

Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites

kārtību Jaunpiebalgas novadā

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta

ceturtās daļas 5.punktu, 
2017.gada 27.jūnija  Ministru kabineta noteikumi

Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) no-
saka:

1.1. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras
nav pievienotas Jaunpiebalgas novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība)  sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. Pašvaldības kompetenci decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā;

1.3. Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistē-
mām;

1.4. Prasību minimumu asenizatoriem;
1.5 Asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas

kārtību;
1.7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku

un valdītāju pienākumus;
1.8. Atbildību par noteikumu pārkāpumiem.
2. Noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas –
organizēt iedzīvotājiem decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus izpildi;

2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas
(attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas, uzraudzības
un kontroles) prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību
un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas kārtību; 

2.4. nodrošināt Pašvaldības administratīvajai te-
ritorijai normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attī-
rīšanas un emisijas prasību ievērošanu. 

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un ju-
ridiskajām personām Pašvaldības administratīvajā
teritorijā – ciemos (Jaunpiebalgā, Abrupē, Melnbāržos),
kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas.

4. Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem,
kuri noteikti normatīvajos aktos ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas jomā, Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likumā un decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanas un reģistrēšanas noteiku-
mos.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites jomā

5. Pašvaldība nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra

izveidošanu un uzturēšanu; 
5.2. asenizatoru reģistrāciju;
5.3.prasību ievērošanas kontroli notekūdeņu un no-

sēdumu savākšanā no decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, to transportēšanā un novadīšanā centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;

5.4. decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli
un uzraudzību;

5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas
un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli.
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III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosē-
dumu izvešanai no decentralizētajām

kanalizācijas sistēmām.

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās
esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz pašval-
dības teritorijā esošām sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām (NAI) vai speciāli izveidotajām notekūdeņu
pieņemšanas vietām.

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums
mēnesī no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar for-
mulu:

I = B/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas

biežums mēnesī (reizes), rezultātu noapaļojot ar vienu
zīmēm aiz komata;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes (krāj-
tvertnes) tilpums kubikmetros;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu
grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī
m3, pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir at-
bilstošs 2018.gada 22.janvāra Jaunpiebalgas novada
domes saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā” noteiktajām
normām,  vai tiek izmantoti dati par  faktisko ūdens
patēriņu atbilstoši uzstādītam ūdens patēriņa mēra-
parātam. Ūdens patēriņa norma nekustamajos īpašums
ar lokālu ūdens ieguvi un decentralizētu kanalizācijas
sistēmu noteikta 3,6 m3 mēnesī vienai personai.

(Ar precizējumiem, kas izdarīti 18.12.2019. domes
sēdē ar lēmumu Nr.191 (protokols Nr.15)

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
8.1. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas

īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek iz-
mantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad
novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar
patērētā ūdens daudzumu, un to izvešanas biežums ir
nosakāms saskaņā ar augstāk norādīto formulu,
ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā iz-
lietotajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis
ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts vai sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes
līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.
Notekūdeņu daudzuma uzskaitē nav ņemams vērā iz-
lietotā ūdens daudzums, kas izmantots dārza vai pie-
mājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts
ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu. 

8.2. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek iz-
mantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt
aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu  novadīto/ no-
tekūdeņu daudzuma noteikšanai, un decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izvešanas biežums ir nosakāms,
ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā iz-
lietotajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis
ūdens patēriņa mērītājs, ja to nav iespējams ierīkot,
tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto paš -
valdības noteikto ūdens patēriņa normu komercuz-
skaitei.

Aprēķina piemēri :
A= 3 m³; B= 0.5 m³/mēnesī; I=0.5/3=0.16, noapaļojam

~ 0.2 reizes mēnesī jeb 5 mēnešos 1 reizi
A=3m³; B=10 m³/mēnesī; I=10/3=3.33, noapaļojam

3.3 reizes mēnesī jeb 3 mēnešos 10 reizes un tas nozīmē
ka 3-šajā  mēnesī jāizved 4 reizes

9. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas
biežums no septiķa ir - viena reize gadā, ja septiķis
atbilst šādiem nosacījumiem:

9.1. septiķis ir tāda hermētiska caurplūstoša
tvertne, kuras minimālais darba  tilpums  vismaz  3x
reizes lielāks par vidējo diennakts ūdens faktisko pa-
tēriņu, bet ne mazākam par 1,0 m3, un tajā ir vismaz
divām secīgi caurplūstošām kamerām; 

9.2. Izlaidei no septiķa vidē ir jābūt nodrošinātai
cauri atbilstošiem filtrācijas laukiem vai apakšzemes
drenāžas sistēmām, smilts grants filtriem, filtrācijas
grāvjiem, filtrācijas akām vai niedru laukiem.  Filtrācijas
lauks un drenāžas sistēmas tehniski nav izmantojamas
mālainās gruntīs un vietās ar augstu gruntsūdens
līmeni (mazāks par vienu metru no infiltrācijas
sistēmas). Filtrācijas aku maksimālā diennakts jauda ir
1 m3/dnn. Visu šo būvju izmēri  ir atkarīgi no tehniskā
risinājuma, bet  ar nelieliem izņēmumiem (smilts
grants filtrs)  tehniski jābūt  robežās no 5 – 50 l/m3 dnn;  

9.3. Tā kā septiķis ir bioloģiska notekūdeņu
attīrīšanas ietaise, kura veic notekūdeņu attīrīšana
anaerobos (bez skābekļa klātbūtnes) apstākļos, tad,
atbilstoši labai praksei, izvedamais apjoms no septiķa
sastāda 70-75 % no septiķa apjoma. Atstājot daļu
septiķa  notekūdeņu un nosēdumu kā ieraugu tālākai
septiķa darbības nodrošināšanai;

9.4. Par septiķa izbūvi jābūt pieejamai atbilstošai
būvniecības dokumentācijai par to nodošanu eksplua-
tācijā (atsevišķi vai kopā ar dzīvojamo ēku) vai par šo
būvju atbilstību jāsaņem slēdziens no atbilstoša ko-
mersanta par septiķa un šo būvju atbilstību
minimālajām tehniskajām prasībām;

10. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu iz-
vešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir no-
sakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko
dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu eks-
pluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzi-
numu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem gadī-
jumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas
tehniskās dokumentācijas.  

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontroles un uzraudzības kārtība

11. (izslēgts ar 2019.gada 18.decembra precizējumiem,
kas izdarīti 18.12.2019. domes sēdē ar lēmumu Nr.191
(protokols Nr.15)

12. Ja Pašvaldībai radušās šaubas par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasību ievērošanu un to atbilstību nor-
matīvo aktu regulējumam,  Pašvaldībai ir tiesības
rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās kanalizācijas
sistēmai tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas
ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta,
kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt ap-
liecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādī-
jumus tās turpmākai ekspluatācijai. 
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12.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas
saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

12.3.1. Pašvaldība, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek
konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu
prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, 

12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpaš-
nieks, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas,
kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

12.4. uzdot veikt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas
sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi no-
darāmo kaitējumu.

V. Prasību minimums asenizatoriem

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir
tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos
noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā.

14. Prasību minimums  asenizatoram:
14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakal-

pojuma sniegšanas fakta attaisnojošo dokumentu
izveidi atbilstoši MK noteikumos Nr.384 un noteikumos
noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

14.2. veikt  Pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
savākto notekūdeņu un nosēdumu, dūņu apjoma uz-
skaiti;

14.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
savāktos notekūdeņus pārvadāt ar šim nolūkam pare-
dzēto specializēto transportlīdzekli; 

14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas
punktu īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu nova-
dīšanu un attīrīšanu;

14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un
darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanali-
zācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kana-
lizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas
rezultātā;

14.6. līdz kārtējā gada 25. februārim iesniegt paš -
valdībā rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saim-
nieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu
apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar
pielikumā pievienoto veidlapu (1.pielikums), iesniedzot
to klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski
normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu no-
formēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

15.  Papildus 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta
noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
(turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) noteiktajām
reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašvaldībā
rakstveida iesniegumu (2.pielikums), kuram pievieno
noteikumu 16. punktā norādīto rakstveida informāciju.

16. Reģistrācijas veikšanai iesniedz dokumentus,
kas satur ziņas par atbilstību zemāk norādītajām ne-

pieciešamām prasībām:
16.1. līguma kopiju ar notekūdeņu attīrīšanas

iekārtu (NAI) vai speciāli izveidotu notekūdeņu pie-
ņemšanas vietu īpašnieku;

16.2. asenizatoram ir jāapliecina, ka ir tiesīgs veikt
kravas autopārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā,
ja tiek sniegts kravas pārvadājuma pakalpojums
Latvijas Republikas teritorijā un tam paredzēts
izmantot autotransportu. 

17. Reģistrācijas iesniegumu asenizators var ie-
sniegt:

17.1. personīgi Pašvaldības klientu apkalpošanas
centrā – Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā;

17.2. ar pasta sūtījumu;
17.3.elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko

dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
18. Lai veiktu reģistrāciju, Pašvaldības saimniecības

vadītājs pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās
par Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora re-
ģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un
iesniegt Pašvaldībā noteikumu 18.punktā minēto in-
formāciju apliecinošus dokumentus.

20. Pašvaldības  saimniecības vadītājs veic
Asenizatora reģistrāciju, ja tas ir izpildījis šo noteikumu
prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus. 

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piec-
padsmit) darba dienu laikā, no tā saņemšanas dienas.
Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir
iesniegti visi (pēdējais)  noteikumos norādītie nepie-
ciešamie dokumenti.

22. Pašvaldība  triju darba dienu laikā publicē
Pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora
reģistrācijas faktu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā
vai reģistrācijas fakta neveikšanas gadījumā nosūta
rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem,
kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas
gaitā un to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi
netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģis-
trācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un
saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo
aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profe-
sionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi,
kravu autopārvadājumu jomu, vides aizsardzības
jomu, Pašvaldība anulē attiecīgā asenizatora reģistrāciju,
nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš
par to ziņas Pašvaldības tīmekļa vietnē.

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas
anulēšanu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pazi-
ņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu
Pašvaldībā, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums
un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem.  

25. Ziņas par asenizatoru Pašvaldības tīmekļa
vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Jaunpiebalgas
novada domes lēmumu, ar kuru atcelta reģistrācijas
anulēšana.

26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta,
balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram
ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veik-
šanas licence Latvijas Republikas administratīvajā
teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrācijas faktu
tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts
iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas
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autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības
apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pa-
kalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu
reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts un informācija
ir publicēta  Pašvaldības tīmekļa vietnē.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistrācijas kārtība

28. Pašvaldības administratīvajā teritorijā (ciema
teritorijā) esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas
sistēma nav reģistrēta, iesniedz  Pašvaldībā - decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam
pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas re-
ģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem
pievienoto paraugveidni (3.pielikums).

29. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā
vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, veida
maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas ap-
jomā, izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu
sastāvā), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpaš-
niekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3
(trīs) mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes
vai izmaiņām par decentralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatāciju jāiesniedz personiski –
Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā
4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski, ja tas
sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu, noteikumu
28.punktā norādītais iesniegums pirmreizējo decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas aplieci-
nājumu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašnieku un valdītāju pienākumi

30. Ikvienas decentralizēto kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja pienākumi papildus Ministru
kabineta noteikumos noteiktajam ir:

30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai
attīrīšanu ekspluatācijā nodotās decentralizētajās ka-
nalizācijas sistēmās;

30.2. segt izmaksas Pašvaldībai, kas saistītas ar no-
tekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja  uzkrāto no-
tekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas,
kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī pēc to faktiskajām iz-
maksām saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

30.3. nodrošināt Pašvaldības saimniecību vadītājiem
(pārstāvim) piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas
sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma, ekspluatācijas
prasību ievērošanas  kontrolei un tās darbības pār-
baudei;

30.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Pašvaldībā
atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju
par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas
tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmā-
kajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā
īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekū-

deņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par
5m3/diennaktī;

30.5. uzrādīt Pašvaldības pārstāvim decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu fakta saņemšanas pierādošo
dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu saņemšanas fakta pierādošo dokumentāciju
var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kana-
lizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošo at-
taisnojuma dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojuma
sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, darījuma
(pakalpojuma) summa un pakalpojumu sniedzēja
rekvizīti.

(Ar precizējumiem, kas izdarīti 18.12.2019. domes
sēdē ar lēmumu Nr.191 (protokols Nr.15)

IX . Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

31. Par noteikumu pārkāpumiem personas ir
saucamas pie administratīvās atbildības.

32. Noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē
Pašvaldības saimniecības vadītājs, un administratīvā
pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas amatpersonas
vai amatpersonas, kurām pašvaldība ir deleģējusi
veikt pašvaldības policijas funkciju izpildi. 

33. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju ne-
atbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no
pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzinā-
šanas.

34. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām
līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām
personām līdz divsimt naudas soda vienībām.

35. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Pašvaldības administratīvā komisija.

X Noslēguma jautājumi

36. Ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks
vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, kas
neatbilst noteikumos un spēkā esošajos normatīvajos
aktos izvirzītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina decentralizēto
kanalizācijas sistēmu atbilstību šo saistošo noteikumu
un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā
līdz 2022.gada 31.decembrim. 

(Ar precizējumiem, kas izdarīti 18.12.2019. domes
sēdē ar lēmumu Nr.191 (protokols Nr.15)

37. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz
2020.gada 31.decembrim iesniedz Pašvaldībā pirmreizējo
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājumu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto
paraugveidni (3.pielikums).

(Ar precizējumiem, kas izdarīti 18.12.2019. domes
sēdē ar lēmumu Nr.191 (protokols Nr.15)

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs
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1.Pielikums 

2019.gada 28.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.13 

“Par decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu 

 sniegšanas un uzskaites k rt bu Jaunpiebalgas novad ” 

 

 

ASENIZATORA 
 

___________________________________________________________________________ 
nosaukums, re istr cijas Nr. 

 

DEKLAR CIJA PAR 20__ GAD  IZVESTO NOTEK DE U UN  NOS DUMU 
APJOMU 

 

1.Objekta adrese ___________________________________ 

 

2.Notek de u un  nos dumu izvešanas reižu skaits  -     ________gab. 

 

3.Izvesto notek de u  un nos dumu apjoms atskaites period  _______m3 

 

 

VAI  

N. p. k. Objekta adrese Transp. re . Nr. Cisternas re . Nr. Izvešanas 

reizes 

gab. 

Izvestie  

m3 

Piez mes 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Datums ____________   

 

Asenizatora nosaukums vai v rds, uzv rds _______________________________ 

     (personiskais paraksts) 

 

 2.Pielikums 

2019.gada 28.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.13 

 “Par decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu 

 sniegšanas un uzskaites k rt bu Jaunpiebalgas novad ” 

 ________________________________________________  
(adres ts) 

________________________________________________ 

RE ISTR CIJAS IESNIEGUMS 
ASENIZ CIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI  

Jaunpiebalgas novada _____________________________ teritorij  

(ciema nosaukums) 

20__.gada ______. __________________ 

___________________________________________________________________________ 

(decentraliz to kanaliz cijas pakalpojuma sniedz ja (turpm k – asenizatora) nosaukums) 

Juridisk  adrese:____________________________________, re . Nr. __________________   

T lr.: _________________ 

E-pasts:______________________________________________ 

Pamatojoties uz Latvijas republikas  MK 27.06.2017. noteikumiem Nr.384  un Pašvald bas 
saistošajiem noteikumiem, l dzu re istr t _____________________________________ 
t mek a vietn  _______________________ (asenizatora nosaukums)  

k  decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sniedz ju P rgaujas novada  
__________________________________________ teritorij , kas nodrošina pakalpojuma 
sniegšanu ar sekojošiem specializ tajiem transporta l dzek iem: 

 

Nr. p.k. Transportl dzek a 

marka 

Transportl dzek a  

re . Nr. 

Transportl dzek a 

tvertnes tilpums 

Tvertnes re . Nr. 

 (ja attiecin ms) 

1     

2     

Iesniegumam pievienoti š di dokumenti*: 
1. L guma kopija (apliecin ta normat vajos aktos noteiktaj  k rt b ) ar Pašvald bas 
administrat vaj  teritorij  esošo notek de u att r šanas iek rtu (NAI) vai specializ to 
noliešanas punktu pašnieku; 

Apliecinu, ka šaj  iesniegum  sniegt  inform cija ir prec za un patiesa.  

Iesnieguma iesniedz js:__________________________________________ 

________________________________________________________  

(v rds, uzv rds un amats, paraksts) 

3.Pielikums 

2019.gada 28.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.13 

 “Par decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu 

 sniegšanas un uzskaites k rt bu Jaunpiebalgas novad ” 
________________________________________________  

(adres ts) 

________________________________________________ 

 

DECENTRALIZ T S KANALIZ CIJAS SIST MAS 

RE ISTR CIJAS IESNIEGUMS  (APLIECIN JUMS) 

 

1.Objekta adrese  __________________________________________________  

 

2.Objekt  deklar to iedz vot ju skaits          ____________ 

 

3.Objekt  faktiski dz vojošo skaits      ____________ 

 

4.Vai objekt  densapg des pat ri a uzskaitei ir uzst d ts dens m r t js?  

 ir    nav  

 

5.Izvedamais notek de u vai nos dumu un d u nogulš u apjoms m nes  ______ m3  

6.Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas veids: 

  R pnieciski izgatavotas notek de u att r šanas iek rtas, kuras att r tos notek de us novada 
vid  un kop j  jauda ir maz ka par 5 m3/diennakt  

  Septi is ar div m vai vair k kamer m, kur notek de i p c septi a vid  tiek novad ti caur 
speci li ier kotu infiltr cijas sist mu (filtr cijas laukiem, apakšzemes filtr još m dren m, 
smilts grants filtriem, filtr cijas gr vjiem vai ak m un kurš izb v ts atbilstoši b vniec bu 
regul jošai likumdošanai 

  notek de u kr jtvertne (jebkurš rezervu rs, nos daka vai izsme am  bedre, p rvietojam  
tualete, saus  tualete), kur s uzkr jas neatt r ti notek de i, septisko tvert u d as vai 
kanaliz cijas sist mu atkritumi. 

  Cits _____________________________________________________________________ 

 (L dzu atz m jiet J su pašum  esošo sist mas veidu)  
7.K  pašum  tiek nodrošin ta atbilstoša notek de u apsaimniekošana? 

  L gums par pašum  esošo NAI apkalpošanas un ekspluat cijas pas kumu nodrošin šanu 
un/vai l gums par uzkr to septisko tvert u d u un/vai kanaliz cijas sist mu t r šanas 
atkritumu izvešanu 

  L gums par uzkr to notek de u izvešanu 

  P c vajadz bas pas tu  nepieciešamos pakalpojumus komersantiem 

  Netiek nodrošin ta  

8.Decentraliz t s kanaliz cijas sist m  uzkr to notek de u/nos dumu izvešanas biežums: 

  1 x m nes  vai biež k  

  1 x 2 m nešos  

  1x ceturksn   

  1 x gad  un ret k  

9. Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas tvertnes (bedres) tilpums: 

  < 3m3  

  3 l dz 5 m3  

  5 l dz 10 m3  

  > 10 m3  

10.Cik bieži tiek veikta regul r  apkope lok laj m notek de u att r šanas iek rt m: 

  1 x m nes  vai biež k  

  1 x ceturksn   

  1x gad   

  ret k k  1x gad   

 

9.1.Kad veikta iepriekš j  apkope?___________________________________   

     (l dzu nor d t m nesi un gadu) 
10.Vai pl nojat piesl gties centraliz tiem notek de u novad šanas t kliem? 

  j  (atbildiet uz 11. jaut jumu) 

  n   

 

11.Kad pl nojat piesl gties centraliz tiem notek de u novad šanas t kliem? 

  2019. gada laik   

  2020. gada laik   

  l dz 2021. gadam  

Datums    

Objekta pašnieka v rds, uzv rds __________________________________ 

     (personiskais paraksts) 
 

 

Novada domes priekšs d t js  Laimis Š v js 
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Ar Jaunpiebalgas novada domes 25.11.2019. sēdes
lēmumu Nr. 184 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu at-
savināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika
apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.:

Izsole notiks 2020. gada 21. janvārī plkst. 10.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2020.gada 20. janvārim
plkst. 16.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1775,00 EUR
(viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit pieci euro
00 centi). 

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00
centi).

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes 25.11.2019. sēdes
lēmumu Nr.188 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu at-
savināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika
apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu at-
savināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu: 

1. Izsole notiks 2020. gada 21. janvārī plkst.
11.00 Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12,

Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2020. gada 20.janvārim
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1745,00 EUR
(viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci euro 00
centi). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un
00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes 25.11.2019. sēdes
lēmumu Nr.188 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu at-
savināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu: 

1. Izsole notiks 2020.gada 21. janvārī plkst.
12.00 Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12,
Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 20. janvārim
plkst. 16.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1875,00 EUR
(viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci euro
00 centi). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un
00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Kāpēc mūsu novadā netiek
veikta iedzīvotāju aptauja ar
mērķi noskaidrot iedzīvotāju vie-
dokli par VARAM piedāvāto ad-
ministratīvi teritoriālās reformas
projektu, kurš paredz
Jaunpiebalgas novadu apvienot
ar Cēsu novadu? Mums tuvāka
esot Smiltene.

Mēs jau kopš pagājušā gadsimta
60. gadiem bijām Cēsu rajonā. Pēc
iepriekšējās reformas 2009.gadā ir
izveidota septiņu novadu apvienība,
jau desmit gadus kopā strādājam,
mums ir kopīga Izglītības pārvalde,
būvvalde u. c. sadarbība. Domāju, ka
darbs ir kvalitatīvs, ar nelielu perso-
nālu, mazu līdzekļu izlietojumu. Arī
daudzas iedzīvotājiem nepieciešamās
valsts pārvaldes iestādes  atrodas

Cēsīs. Galu galā vēl jau nav skaidrība,
ka piedāvātā reforma tieši tāda arī
būs. Kolēģi ir iesnieguši priekšlikumu
par to, ka kritērijiem atbilstošs būtu
arī tāds novads, kuru veidotu 7
novadi bez Cēsīm ar centru Priekuļos.
Šo jautājumu esam pārrunājuši arī
domes sēdē, bet no deputātiem neiz-
skanēja viedokļi, ka būtu nepieciešama
aptauja. Novada centrs jau neietekmē
iedzīvotāju vēlmi kādas pilsētas ap-
meklēt, katrs jau var braukt uz tuvē-
jām  – Smilteni, Gulbeni u.c. Taču
autobusu satiksme vairāk orientēta
Cēsu un Rīgas virzienā.

No 1.janvāra brīvpusdienas 1.-
4. klašu skolēniem jānodrošina
gan valstij, gan pašvaldībām,
kurām sava budžeta ietvaros
jāatvēl finansējums vismaz tādā

pašā apmērā, kādā to nodrošina
valsts. 

Brīvpusdienas būs arī turpmāk,
neskatoties uz izmaiņām budžeta
politikā. Līdz šim brīvpusdienas pie-
šķīra no valsts budžeta līdzekļiem,
taču gada nogalē, veidojot budžetu,
valdība novirzīja brīvpusdienu pie-
šķiršanu pašvaldībām. Darba gaitā
valdībai ar LPS (Latvijas Pašvaldību
savienību) tika panākta vienošanās,
ka valsts tomēr segs 50 % no izmak-
sām,  tādā pašā apmērā izdevumus
segs arī pašvaldības. Faktiski jau iz-
devumi pilnībā pāriet uz pašvaldību
pleciem, jo budžeta sastādīšanas
gaitā valsts samazināja pašvaldību
budžetu ienākumu bāzi tieši par
tādu summu, cik ir vērti tie otri 50%. 

5.- 9. klasēm saglabājas brīvpus-

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas novadā
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dienas tāpat kā līdz šim. Cerams, ka
brīvpusdienu pieejamība veicina ve-
selīga uztura principu ievērošanu.
Protams, šajā sakarā liela nozīme ir
arī tam, ko un kā vecāki māca
saviem bērniem.

Šovasar gaidāmi skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētki
Rīgā. Ir jau ierasts, ka mūsu
skolas audzēkņi kuplā pulkā
piedalās šajos svētkos. Ar kādiem
izdevumiem pašvaldībai nāksies
rēķināties? Droši vien nepiecie-
šama arī jaunu tērpu iegāde?

Budžeta veidošanas gaitā rūpīgi
vērtējam kultūras nama un skolas
pieprasījumus. Skola pašlaik vēl
precizē skaitļus, bet, apzinoties to,
ka mūsu kolektīvi vienmēr ir pieda-
lījušies svētkos, un bez atbilstošiem
tērpiem tas nav iespējams, domājam,
ka arī šogad būs līdzīgi – vajadzīgais
tiks nodrošināts. Runājot par skolēnu
tērpu bāzi, tad var teikt, ka tā varētu

būt labāka, kopš iepriekšējiem svēt-
kiem maz kas atjaunots. Vēl jau ir
divi kolektīvi, kas piederīgi kultūras
namam – jauniešu deju kolektīvs un
folkloras kopa, arī viņiem pienācīgi
jāsagatavojas šīs vasaras svētkiem.
Kā jau teicu, vēl precīzi nav zināmas
kopējās izmaksas un piegādātāji, bet
apmēram līdz desmit tūkstoši eiro
izmaksās skolēnu deju kolektīvu
tērpi. Protams, vēl nāks klāt ēdinā-
šanas un transporta izmaksas. Ir arī
valsts budžeta atbalsts, bet transports
un organizatoriskie izdevumi jāsedz
pašvaldībai.

Jaunais gads nes arī dažādas
labas pārmaiņas, te var minēt
doktorāta jauno atrašanās vietu.
Vienīgi – trūkst stāvlaukuma,
protams, daļa iedzīvotāju var
novietot braucamos autoostas
stāvlaukumā. 

Zeme ap tā saucamo aptiekas
māju Gaujas ielā 6  ir privāta.

Cenšamies runāt ar īpašniekiem par
šo jautājumu, šādas tādas iestrādes
un idejas ir, līdz pavasarim, domājams,
tiksim  skaidrībā, kā uzlabot situāciju.
Te nu gribu teikt, ka tiem cilvēkiem,
kuriem grūti pārvietoties, iespējams
braucamos atstāt tuvāk ieejai, savukārt
pārējie var atnākt vai nu no autoostas
stāvlaukuma, vai tuvākā veikala
stāvlaukuma līdz doktorātam. Būtu
lūgums tiem, kuri automašīnas atstāj
Gaujas ielā, to darīt pēc iespējas
tuvāk ielas malai, kā arī ievērot ielas
horizontālos apzīmējumus. Tāpat iz-
vēlēties stāvēšanas vietas, kur ceļu
satiksmes noteikumi to atļauj. Iepriekš
teiktais jau neattiecas tikai uz jauno
doktorātu, bet gan arī citās situācijās
uz ielām Jaunpiebalgā. Doktorāta
pacientiem būtu jāievēro laiks, uz
kuru ir pierakstījušies pie ārsta, lai
neveidotu liekas rindas.

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Jaunpiebalgas novada
Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā
tika sastādīti 10 dzimšanas reģis-
trācijas akti, kuros tika reģistrētas
piecas meitenes un pieci zēni.
Salīdzinot ar 2018. gadu - par asto-
ņiem reģistriem mazāk.
Jaundzimušajiem doti ļoti latviski
un spēcīgi vārdi.

2019.gadā sastādīti 25 miršanas

reģistri, par četriem reģistriem
vairāk nekā 2018.gadā.

2019.gadā noslēgtas 7 laulības,
no kurām divas reģistrētas baznīcā
un piecas - Dzimtsarakstu nodaļā. 

Man ir patiess prieks, ka tiek di-
binātas jaunas ģimenes un ka lau-
lības ostā dodas cilvēki ne tikai
gados jauni, bet arī pāri, kuri jau
vairākus gadus dzīvo kopā, tādā

veidā sakārtojot savas attiecības li-
kuma priekšā.

2020.gadā novēlu jums trīs lietas
- ticību, cerību un pāri visam - lai
mirgo mīlestība, kas jums palīdz
saskatīt labo, sajust skaisto un no-
tvert netveramo, bet tik kāroto!

Dace Bišere – Valdemiere
Jaunpiebalgas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Pārskats par paveikto Jaunpiebalgas novada
Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā

Lauku ziòas
Atbalsts LEADER vietējai

attīstībai

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
7. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai” ietvaros apstiprinātās vietējās at-
tīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2020.gada
3. februāra līdz 2020.gada 3.martam.

Rīcība 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana,
vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labie-

kārtošana”. Atbalsta intensitāte 65% +5% projektiem,
kurus realizē jauns uzņēmums; kopprojektam – 70%.
Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa līdz 25
000.00. EUR. Kārtai pieejamais finansējums 287 620.19
EUR.

Rīcība 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai”. Atbalsta intensitāte 90%. Maksimālā
attiecināmo izmaksu summa vienam projektam līdz
20 000.00 EUR. Kārtai pieejamais finansējums
72 965.87 EUR.

Rīcība 2.2. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”.
Atbalsta intensitāte 90%. Maksimālā attiecināmo iz-
maksu summa vienam projektam līdz 5 000.00 EUR.
Kārtai pieejamais finansējums 10 000.00 EUR

Kontaktinformācija: Ieva Kalniņa 26533464; Kristīne
Zaķe 26100933, e pasts cesis@partneriba.lv

Vairāk informācijas un veidlapas www.partneriba.lv;
www.lad.gov.lv (Turpinājums 10. lpp.)
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Turpmāk īpašniekiem suņi 
ar mikroshēmu jāapzīmē un LDC

jāreģistrē līdz suņu 4 mēnešu
vecumam

Zemkopības ministrija informē, ka, stiprinot
dzīvnieku īpašnieku atbildību, Veterinārmedicīnas li-
kumā ir noteiktas stingrākas prasības suņu īpašniekiem,
kas stājās spēkā 2019. gada 24. decembrī.

Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir
jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra
mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC
datu bāze) līdz suņu 4 mēnešu vecumam. Iepriekš tas
bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam.

Zemkopības ministrija uzsver, ka mikročipa ievadīšana
nenozīmē, ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē. Tāpēc
suņu īpašnieki ir aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties,
vai viņu mīlulis ir reģistrēts LDC datu bāzē.

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pār-
dots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms minētajām
darbībām sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu,
tam ir jābūt veiktai nepieciešamajai vakcinācijai, ir
jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka
pasei un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē.
Savukārt jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai
LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija.

Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz,
ka suņiem turpmāk būs tikai viena veida dokuments
– mājas (istabas) dzīvnieka pase. Atkāpe saglabāta at-
tiecībā uz tiem suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakci-
nācijas apliecība. Lai neradītu slogu dzīvnieku īpaš-
niekiem, suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas
apliecība, tā būs derīga visu mūžu un to nevajadzēs
mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni
izceļos ārpus valsts vai ja vakcinācijas apliecība ir no-
zaudēta, vai vakcinācijas apliecībā nav vietas jaunām
atzīmēm par vakcināciju.

Pārskats par stāvokli
ganāmpulka novietnē

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar at-
skaites datumu 01.01.2020. ir jāiesniedz no 01.01.2020.
līdz 31.01.2020. 

Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, ka-
žokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu dzīvniekiem
(staltbriežiem, dambriežiem, baltastes un melnastes
briežiem, stirnām, kamieļiem, lamām, alpakām).

Ja ganāmpulka dzīvnieki atrodas vairākās novietnēs,
tad pārskats ar attiecīgo atskaites datumu jāiesniedz
par visām novietnēm!

Ar šo Pārskatu ziņas nav jāiesniedz par individuāli
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām,
kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par bišu
saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).

Vietējās pārtikas produkcijas 
katalogs

SIA ”Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”
ir izveidojis vietējās pārtikas produkcijas katalogu
“Novada Garša”, kurā apkopoti vietējās izcelsmes
pārtikas ražotāji un pārstrādātāji. Ar saimniecību pie-
dāvājumu var iepazīties www.novadagarsa.lv.

Katalogā var reģistrēties šādas saimniecības/uz-
ņēmumi, kuru produkti audzēti, ražoti un pār-
strādāti Latvijā: Lauksaimniecības produkcijas au-
dzētājs; kooperatīvs; pārtikas pārstrādātājs.

Kvalitātes zīmes: Bioloģiskie – ir sertifikāts; in-
tegrētie; zaļā karotīte – ir sertifikāts ( Nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas produkti un to ražotāji),
Global G.A.P – ir sertifikāts; mājražotāji – kuri vismaz
70% izejvielas, ko šis uzņēmējs izmanto savā produktu
ražošanā, ir vietējās izcelsmes (Latvijā iegūtas).

Ja ir vēlme veicināt savu produktu noietu, piedalīties
Latvijas produktu katalogā, lūdzam zvanīt pa tālruni
29131170. Pasākums ir apmaksāts no projekta.

Augu aizsardzības līdzekļu
apliecību pārreģistrācija

Mācības: Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas
klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju
apliecību pārreģistrēšanai 2020.gada 30.janvārī Cēsīs,
Bērzaines ielā 5.

Dalībniekiem iepriekš pieteikties pie Daces Kalniņas,
t. 28381477, e pasts dace.kalnina@llkc.lv

Lauku saimniecību apmeklējumi
2020.gada janvārī lopkopībā

Apmeklējuma tēma: Inovatīvu tehnoloģiju iz-
mantošana ekonomiski pamatotas lopkopības
produkcijas ražošanā.

2020. gada 21. janvāris (otrdiena) Kocēnu
novadā un Beverīnas novadā.

Apmeklēsim Grasbergu ģimenes piena lopkopības
saimniecību “Zilūži” – ģimenes vērtība un lolojums.
Tēmas - piena lopkopības attīstība, darbs ar ganāmpulka
atražošanu, kvalitatīvu telīšu izaudzēšana, lopbarības
bāzes nodrošinājums, saražotā piena pārstrāde, reali-
zācija, ES finansējuma piesaiste, ekonomiski pamatota
saimniekošana.

Z/S “Vītoliņi” ir mūsdienīga piena lopkopības saimniecība
- HM govju ganāmpulks ar vidējo izslaukumu 14 900
litri piena gadā. Tēmas - jaunlopu izaudzēšana,
atražošana, ganāmpulka veselība, saimnieku pieredze,
ieviešot jaunāko pasaules praksi saimniecībā. Menedžments
lopkopībā, mītiņošana, veselības vizītes, sadarbības
partneri, pakalpojumi. Kas ir izdevīgi fermerim?

2020. gada 31. janvāris (piektdiena) – Naukšēnu
novads.

Z/S “Kalnapaipuži”, Ķoņu pagasts, Naukšēnu
novads - moderna robotizēta piensaimniecība, inovatīvas
tehnoloģijas kūtsmēslu apsaimniekošanā, labā prakse
lopkopības saimniecībā, kvalitatīva piena ieguves no-
sacījumi.

Z/S “Tiltgaļi”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads
- mūsdienīga un jauna piensaimniecība, slaukšana De
Laval 2x7 paralēlā slaukšanas zālē, kas izveidota
divos stāvos. Kooperācija un pieredze sadarbībā ar
kooperatīvu E - Piim. Saimniecības pieredze jaunlopu
izaudzēšanā un ganāmpulka atražošanā, rupjās lop-
barības sagatavošanā, kukurūzas audzēšanā.

Dalībniekiem iepriekš pieteikties pie Daces Kalniņas,
t. 28381477; Andras Seredinas, t. 26171795 Līdzdalības
maksājums 20 EUR + PVN. Vietu skaits ierobežots.

Izbraukšana un atgriešanās ar autobusu no Cēsīm.
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1. semestris sākumskolā
Notikumiem bagāta ir bijusi sākumskolas 2019./

2020. mācību gada 1. semestra izskaņa. 10. decembrī
visa skoliņa kopā devāmies uz Rīgu. Redzējām, kā gal-
vaspilsēta ir saposta svētkiem, un visi kopā noskatījāmies
Nacionālā teātra izrādi “Sudraba slidas”. 18. un 19.
decembrī klasēs kopā ar vecākiem svinējām
Ziemassvētkus. Jauka izvērtās šī kopā būšana. 

Semestra pēdējā mācību dienā 1. – 4. klašu skolēni
saņēma  liecības un pateicības par centīgu mācību
darbu, par labajiem darbiņiem un par to, kas vislabāk
ir izdevies šajā pusgadā.

1. klases skolēni saņēma pateicības par apzinīgu un
centīgu mācību darbu, par labu lasītprasmi, par rado-
šumu, aizrautību un aktivitāti mācību stundās.
Paldies teicām: Emīlijai Althaberei, Matīsam
Brūniņam, Ieviņai Kaņepei, Jānim Akimovam,
Katrīnai Krastiņai, Evelīnai Kļaviņai, Katei
Pogulei, Mārtiņam Zirnim, Nikam Žīguram,
Haraldam Tentelim, Līvai Makarēvičai, Jūlijai
Zemniecei, Sanijai Kucinai, Oskaram Bukšam,
Edgaram Montvidam, Laurai Mednei, Anabellai
Rubiķei, Dārtai Kažociņai, Artūram Artemam
Tihonovam, Sofijai Skoboļevai, Markusam
Smilgam, Jaroslavai Mitrofanovai, Samantai
Vaščenkovai, Āronam Jānim Šelepenkovam,
Renātei Dravantei, Laurai Kārkliņai, Adelei
Laganovskai.

2. – 4. klašu skolēni par sekmīgu mācību darbu
saņēma zelta un sudraba liecības.

2. klasē zelta liecību ( 9, 10 balles) saņēma:
Edžus Kalnačs, Helēna Jansone – Ķirse, Reinis
Bundziņš;

sudraba liecību ( 8, 9, 10 balles) saņēma: Keita
Zālīte, Niklāvs Ralfs Leimanis, Rūta Muižniece,
Adele Emīlija Raģe ;

3. klasē sudraba liecību ( 8, 9, 10 balles)
saņēma: Sofija Johansone, Gabriela Krūza;

4. klasē sudraba liecību ( 8,9, 10 balles)
saņēma: Samanta Keita Barkāne, Emīlija Pūcīte.

2. – 4. klašu skolēni saņēma pateicības par uzmanību
un rūpību, par precizitāti, par gaišajām un siltajām
domām katrā darbiņā, par regulāru mācību darbu, par
labajiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos.

2. klasē atzinību par labu mācību darbu un
uzvedību  saņēma:

Una Stvolkova, Lauris Normunds Kromanis,
Jēkabs Montvids, Alana Šķemeļeva, Dzintars
Montvids, Gunārs Vilnis, Jāzeps Zivtiņš, Armands
Prūsis;

3. klasē atzinība par labu un apzinīgu mācību
darbu – Laimdotai Krilovskai, Rasai Silai, Laumai
Ciekurznei, Tomam Zemniekam, Arianam Zirnim;

4. klasē atzinība par labiem vērtējumiem
visos mācību priekšmetos - Nikolai Beķerei,
Elīnai Bormanei, Dārtai Damrozei, Patrikam
Enikam, Robertam Fridrihsonam, Robertam
Judinam, Teodoram Raģim, Aleksai Vīķelei,
Zīlei Žīgurei.

Atzinība 4. klases skolēniem  Jēkabam
Montvidam – par uzmanību, radošu domu, savu
viedokli latviešu valodas stundās; Anetei Zirnei
– par runātprasmi, savu domu izteikšanu .

4. klases skolēni, kuru vidējais semestra vērtējums
ir 8,5 balles, saņems stipendijas. Šie skolēni ir:

Emīlija Pūcīte – 8,9 balles, Dārta Damroze –
8,8 balles, Samanta Keita Barkāne – 8,7 balles,
Zīle Žīgure – 8, 50 balles.

Paldies skolēniem, kuriem ir izdevies nekavēt
nevienu mācību stundu šajā pusgadā:

1. klasē – Sanijai Kucinai, Āronam Jānim
Šelepenkovam;

2. klasē – Reinim Bundziņam;
3. klasē – Egijai Cimdiņai, Gabrielai Krūzai,

Ivaram Veipam, Gundaram Lavrinovičam;
4. klasē – Samantai Keitai Barkānei, Robertam

Fridrihsonam, Jēkabam Montvidam, Alvim
Siliņam.

Paldies skolēniem, viņu vecākiem, vecvecākiem
un skolotājiem! Lai radošs un darbīgs jaunais
mācību cēliens!

Daiga Melece 
sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

(Turpinājums 12. lpp.)

Mācības motorzāģu un meža
īpašniekiem – janvāris, februāris

Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs   Cēsu
pusē komplektē  grupu apmācībām  par meža  apsaim-
niekošanas pamatzināšanām un   motorinstrumentu
pareizu izmantošanu mežu, lauksaimniecības zemju
īpašniekiem vai īpašnieku tuviem radiniekiem, kā re-
zultātā iegūstamas tiesības motorinstrumentu  lietošanai
- 5 dienu mācībās. 

Apmācības par ES finansējumu - dalībniekiem nav
jāmaksā, lietošanas tiesības maksā 25 EUR ar PVN.
Var izmantot iespēju tikai mācīties, tiesības neiegūstot.

Pieteikties un vairāk informācijas – MKPC   Cēsu
nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante L.
Šestakovska  T. 28323647 

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Zemkopības
ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra” un
Lauksaimniecības datu centra publicēto informāciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
T:29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
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Latvijas Piļu un muižu asociācija
un Latvijas Privāto vēsturisko ēku
asociācija šajā mācību gadā aicināja
skolēnus piedalīties aizraujošā kon-
kursā “Mans biznesa plāns Latvijas
pilij vai muižai”. Latvijas pilis un
muižas ir unikāla vieta, kur satiekas
pagātne un tagadne. Konkursa
mērķis bija veicināt skolēnu padzi-
ļinātu interesi par kultūras manto-
juma objektiem un rosināt interesi
par to izmantošanas iespējām mūs-
dienās. Konkursā tika aicinātas
piedalīties 7.- 8. klašu un 10.- 11.
klašu skolēnu komandas.  Abas
klašu grupas konkursā tika vērtētas
atsevišķi. 

Jaunpiebalgas vidusskolas 7. kla-
ses meitenes izlēma piedalīties
konkursā un kopā ar skolotāju
Vitu Kļaviņu izvēlējās Gulbenes
novada Litenes muižu. Pēc muižas

apmeklējuma tapa biznesa plāns
daudzfunkcionālam jauniešu ini-
ciatīvu centram “Atver durvis un
dari!”, kura mērķauditorija -  bērni
un jaunieši no 10 līdz 18 gadiem.

Pēc konkursa nolikuma žūrija
izvērtēja iesniegtos biznesa plānus
un 18.oktobrī aicināja uz Rīgu
labāko darbu autorus. Mūsu skolas
meiteņu komanda ieguva 1.vietu
pamatskolu grupā un saņēma uz-
aicinājumu no Eiropas Parlamenta
deputātes Daces Melbārdes apmeklēt
Eiropas Savienības parlamentu
Briselē. Vizīte tika plānota 5., 6.de-
cembrī, un  tika nodrošinātas avio-
biļetes un viesnīca »Hotel Le Doma«
Briseles vecpilsētā, kā arī sagatavota
dienas programma Eiropas
Parlamentā, kur bija plānota ek-
skursija, tikšanās ar Eiropas
Parlamenta deputāti Daci Melbārdi

un  citas aktivitātes.
Vizītes dalībnieki: konkursa lau-

reāti – skolēni un skolotāji no
Balviem (3) un Jaunpiebalgas (14)
- Dinija Eksto, Nikola Karīna
Karpa, Gerda Johansone, Daniela
Bormane, Līga Daniela Kīne, Viviāna
Loreta Tomaša, Karolīna Pogule,
Agnija Ziedāre, Kate Marta Vīksna,
Tīna Rukmane, Ance Rutka, Zanda
Loginova,  skolotājas Vita Kļaviņa
un  Gunita Kundrate, jaunie žur-
nālisti no raidījuma “Es ar brāli
kolosāli” Emīls un Ieva Ķiģeli ar
tēvu Fēliksu Ķiģeli (3).

5.decembra agrā rītā devāmies
ar airBaltic reisu uz Briseli. Tur
mūs sagaidīja tikšanās ar Eiropas
Parlamenta deputāti Daci Melbārdi.
Apmeklējām Eiropas vēstures māju,
kur 6 stāvos izvietota interaktīva,
digitāla ekspozīcija par Eiropas

“Mans biznesa plāns Latvijas pilij 
vai muižai”

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm
2019./2020. mācību gada 1. semestrī

5.klase
Estere Daldere, Madars Eduards Dāvis, Artūrs

Spirģis, Amanda Vaščenkova.
6. klase
Ance Dārziņa, Emīls Ērglis, Keita Anna

Grīnberga, Mikus Īvulāns, Arta Krūmiņa, Keita
Rukmane, Evelīna Spirģe.

7. klase
Evelīna Brikmane, Justīne Irša, Lelde Ješkina,

Gundega Kalašinska, Mikus Ļuļēns,  Karlīna
Miška, Madara Evelīna Rappa, Elīza Seržāne,
Amanda Vītola.

8. klase
Megija Dijpa, Gerda Johansone, Ance Liliāna

Lazdiņa, Zanda Loginova, Nauris Kristaps
Metums, Daniels Millers, Dagnija Novicka,
Karolīna Pogule, Tīna Rukmane, Veronika
Monika Stūriška, Kate Marta Vīksna.

9. klase
Annija Bedeice, Elena Lana Brīvmane, Sintija

Bukša, Lāsma Ciekurzne, Karlīna Lazda, Daniela
Macola, Gundega Pētersone, Endija Romanova,
Kate Katerīna Ruņģe, Lāsma Slaidiņa, Kate
Smilga, Elīna Zariņa.

10. klase
Ēriks Ralfs Blaubergs, Sandis Pajats, Samanta

Seržāne, Elizabete Zariņa.
11. klase
Lotārs Jānis Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs,

Krista Marta Kundrate, Samanta Terēze Spirģe,
Adrians Vīķelis, Anna Marija Kārkliņa.

12. klase
Karīna Azace, Gunda Glāzere, Kristaps Ozols,

Liene Zaķe, Nora Marija Misiņa.

***

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiādē pieda-
lījās:

Kate Smilga ( 9.kl.) – 2.vieta, Kate Katerīna
Ruņģe (9.kl.) – 2.vieta, Annija Bedeice (9.kl.) – at-
zinība, Elīna Zariņa (9.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs
(10.kl.), Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) – 1.vieta,
Samanta Terēze Spirģe (11.kl.) – 3.vieta, Adrians
Vīķelis (11.kl.) – atzinība, Anna Marija Kārkliņa
(11.kl.), Krista Marta Kundrate (11.kl.), Liene
Zaķe (12.kl.) – 1.vieta, Nora Marija Misiņa (12.kl.)
– 2.vieta, Karīna Azace (12.kl.).  Skolotāja D.
Rubene.

Apvienoto novadu vēstures olimpiādē piedalī-
jās:

Kate Smilga (9.kl.), Elīna Zariņa (9.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) – 1.vieta, Krista
Marta Kundrate, Anna Marija Kārkliņa,
Samanta Terēze Spirģe ( visas 11.kl.). Skolotāja
I. Elksne.

R. Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā
“Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala
lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ
gaisā” piedalījās:

Elizabete Zariņa (10.kl.) – atzinība, Ēriks Ralfs
Blaubergs (10.kl.) – atzinība, Gundega Pētersone
(9.kl.) – atzinība, Elīna Zariņa, Līga Džīnija
Rubene, Lāsma Slaidiņa, Dārta Berķe ( visas
9.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā vidusskolā
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Skolēnu dalība mācību uzņēmumu
programmā

vēsturi. Iepazināmies ar Briseles
vecpilsētu, izbaudījām Ziemassvētku
noskaņu. Iepazināmies ar sirsnīgajām
un atsaucīgajām Daces Melbārdes
biroja darbiniecēm Aigu Grišāni,
Lindu Bērziņu.  Tā bija fantastiska
iespēja jauniešiem iepazīties ar
Eiropas parlamenta darbu un apskatīt
Briseles pilsētu. Esam ļoti gandarīti
par šo piedāvāto iespēju un sakām
paldies visiem, kas mums palīdzēja
– Dacei Melbārdei un viņas biroja
darbiniecēm, Jaunpiebalgas novada
domei par transportu uz lidostu, vi-
dusskolas kolektīvam un skolas va-
dībai par atbalstu.

Jaunpiebalgas vidusskolas sko-
lotāja Vita Kļaviņa

Attēlos: viesošanās Eiropas
Parlamentā un tikšanās ar deputāti
Daci Melbārdi. 

Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni aktīvi turpina
darboties skolēnu mācību uzņēmumu programmā, ko
piedāvā Junior Achievement Latvia. Ir izveidoti 6
skolēnu mācību uzņēmumi un vēl 2 ir tapšanas stadijā.
Skolēni ražo ziepes, suvenīrus, ekoloģiskos smaržu
maisiņus, kosmētiskās maskas u.c. izstrādājumus.

7.decembrī mūsu skolas 4 mācību uzņēmumi –
“Beira” (Samanta Terēze Spirģe, Anna Marija Kārkliņa
, Krista Marta Kundrate), ‘’Tirket” (Ance Dārziņa,
Keita Grīnberga), “Smaržot vienmēr!” (Gerda Johansone,
Daniela Bormane), “Fire love” (Dinija Eksto, Nikola
Karīna Karpa) piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) pasākumā “Cits bazārs” ziemā Rīgā. Kā
ierasts, arī šogad pasākums norisinājās tirdzniecības
centrā Domina Shopping, kas uzņēma 270 SMU ar
900 skolēniem no visas Latvijas. Pasākumu organizēja

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).
Iespējai tirgoties pasākumā “Cits bazārs” bija
pieteikušies 400 skolēnu mācību uzņēmumi, bet pasā-
kumā Domina Shopping savu uzņēmumu pārstāvēja
270 labāko ideju autori. Šogad apmeklētāji preces
varēja iegādāties astoņās preču kategorijās: “Pakalpojumi,
izklaide”, “Apģērbi, aksesuāri”, “Skaistumkopšana,
bižutērija”, “Pārtika, preces virtuvei”, “Elektropreces,
gaismas objekti”, “Suvenīri, dāvanas, sezonas preces”,
“Spēles, preces bērniem” un “Interjera preces”.
Pasākums tika īstenots LIAA projekta “Inovāciju mo-
tivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
“Cits bazārs” informatīvi atbalsta inbox.lv un
izdevniecība “Dienas Mediji”.
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SMU “Beira” tika nominēts balvai “Labākā pār-
došanas komanda”. Balvu ieguva cits uzņēmums,
bet meitenēm tika piešķirta vienas dienas apmācība
Rīgas Starptautiskajā biznesa skolā.

13.decembrī četri no mācību uzņēmumiem apmeklēja
reģionālo skolēnu mācību uzņēmumu tirgu “Cits
Bazārs” Madonā. Mūsu skolu pārstāvēja uzņēmumi
“Tirket”(Ance Dārziņa, Keita Grīnberga), “Smaržot
vienmēr!”(Gerda Johansone, Daniela Bormane), “Good
Feeling “(Evelīna Spirģe, Arta Krūmiņa, Keita
Rukmane),”For your beauty and health “(Zanda
Loginova, Vendija Traupele, Dagnija Novicka, Dita
Lauga, Megija Dijpa). Pasākumā piedalījās 60 skolēnu
mācību uzņēmumi no tuvākajiem novadiem, kā arī no
Rīgas. Mūsu skolas uzņēmums “Tirket” (Ance
Dārziņa un Keita Grīnberga) ieguva apbalvojumu
nominācijā “Labākā dāvana”. Paldies sadarbības
partneriem – novada domei un vidusskolas adminis-
trācijai.

Skolotāja Vita Kļaviņa
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Novembra beigās Jaunpiebalgas
vidusskolā tika rīkots Latvijas čem-
pionāts atlētiskajā vingrošanā
„Spēka izturības vingrinājumi”.
Sacensību dalībniekiem galvenā
prasība bija izturēt slodzi visa pa-
sākuma laikā. 

Pavisam bija jāizpilda 12 dažādi
vingrinājumi plūsmas metodē.
Piedalījās Valmieras pilsētas,
Kocēnu, Pārgaujas, Alojas,
Jaunpiebalgas un Limbažu novadu
dažādu vecumu un dzimumu pār-
stāvji, jaunākajam bija 14 gadi un
vecākajam -  58 gadi. 

Jaunpiebalgas novadu pārstāvēja
Baiba Kalniņa – Eglīte, Karīna
Azace, Elizabete Zariņa, Oksana
Ostrovska, Sanda Dravante, Kitija
Dzene, Līga Papēde, Santa Razguļājeva un Kristers Ozols.

Treneris - Haralds Bruņinieks.
Izvēlētais atsvaru smagums bija

demokrātisks, katrs dalībnieks
varēja uzlikt sev piemērotu smagumu
un pārbaudīt savas spējas izturības
vingrinājumos. Sacensībās drīkstēja
piedalīties ikviens Latvijas iedzī-
votājs, tās bija bezmaksas.
Sacensības atbalstīja Latvijas Tautas

sporta asociācija, Izglītības un zi-
nātnes ministrija, Latvijas Sporta
federāciju padome un Jaunpiebalgas
novada pašvaldība.

Egita Zariņa

Attēlā: Jaunpiebalgas novada
pārstāvji un treneris Latvijas čem-
pionātā atlētiskajā vingrošanā
„Spēka izturības vingrinājumi”.

Atlētiskās vingrošanas septītais posms
aizvadīts

Jaunpiebalgas Brīvības rogaininga
Pašvaldību kauss ir ieguvis īpašnieku!

2019. gada 16. novembrī komandas no 14 Latvijas
pašvaldībām satikās, lai Jaunpiebalgā un tās
ainaviskajā apkārtnē cīnītos par Brīvības rogaininga
Pašvaldību kausu! 

Brīvības rogainingā kopā piedalījās 488 dalībnieki.
Komandas par vietām cīnījās 15 dažādās grupās –
vīriešu, sieviešu, jauktajās, kā arī dažādās vecuma
kategorijās – sākot no jauniešiem līdz veterāniem,
super veterāniem un ultra veterāniem, kur startēja
dalībnieki no 65 gadu vecuma. Brīvības rogaininga
iet varos notika arī Pašvaldību kausa izcīņa.

Par kausa ieguvi 4 stundu distancē sacentās 14 no
Latvijas pašvaldībām - drosmīgākās, izturīgākās un
uzņēmīgākās. Lielākā pārstāvniecība bija Jaunpiebalgas
novadam, bet no viesiem - Mārupes novadam, tai pat
laikā tālāko ceļu uz Jaunpiebalgu mēroja komandas
no Durbes un Saldus novadiem. Kārļa Miesnieka ie-
cienītās ainavas no Viņķu kalna, Gaujas līkločus,
Kupolmājas, Jēču kalna  skatus, Piebalgas puses
mežus un laukus iepazina arī pašvaldību komandas
no Kandavas, Olaines, Saulkrastu, Kocēnu,  Tukuma,
Gulbenes, Apes, Alūksnes, Madonas un Vecpiebalgas
novadiem.

Uzvarētāju balvas vīriešu komandu konkurencē iz-
cīnīja Jaunpiebalgas pašvaldības pārstāvji, sieviešu
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komandu konkurencē – Gulbenes novads, bet jauktajā
– Kocēnu novads.

Kā jau katrā Brīvības rogainingā - ieguvēji ir visi,
bet uzvarētājs var būt tikai viens. 2019. gadā Brīvības
rogaininga Pašvaldības kausu ieguva Apes novada
pašvaldība, otro vietu ieguva Saldus novads, bet trešo
- Kocēnu novads! Īpaši izgatavoto balvu Jaunpiebalgas
novada pašvaldības vārdā Apes novada pašvaldības
sportistiem pasniedza Jaunpiebalgas novada domes
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs. 

Nākamajā gadā Brīvības rogaininga Pašvaldību
kauss norisināsies 14.novembrī Kuldīgā.

Visas dienas garumā Jaunpiebalgas vidusskolas
sporta zālē norisinājās novada mājražotāju, amatnieku
tirdziņš, kurā tuvākie un tālākie viesi varēja apskatīt
un iegadāties māla traukus, dizaina elementus, rotas,

suvenīrus, vēja zvanus, sienas pulksteņus, zeķes,
dažāda veida adījumus, tamborētas cepures, mūzikas
instrumentus – zvangas, labumus no bišu stropa –
medu, ziedputekšņus, bišu maizi, bišu vaska sveces
un citas labas lietas, tautu kreklus, dvieļus,
naktskreklus, galdautus, lina kleitas, lina auduma
maisiņus, auduma salvetes, izšūtus burtiņus, labumus
no Piebalgas – ievārījumus, sulas, tējas u.c., pīrādziņus
un citus gardumus.

PALDIES visiem dalībniekiem, visiem pašražoto
labumu tirgotājiem un pārējiem iesaistītajiem!

Rezultāti publicēti: https://coksilva.lv/sacensibas/bri-
vibas-rogainings/ 

Signe Rupaine

2019.gads skaitļos Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkā

Galvenie darba rādītāji 2019.gadā:
reģistrētie lasītāji - 628; t.sk. bērni - 247;
apmeklējums - 4417, t. sk. bērni – 871;
izsniegums - 9821, t. sk. bērniem - 1053.
Bibliotēkas krājums papildināts ar 355 jaunām

grāmatām 3253 EUR vērtībā.
Uz 1.janvāri fondā ir 11 738 grāmatas un 1413 se-

riālizdevumi.
Tiek abonēti 24 periodiskie izdevumi.
Čaklākais lasītājs pērn ir izlasījis 163 grāmatas. 
Kopā ar žurnāliem kādai ģimenei gada laikā ir

izsniegti 371 dažādi izdevumi, neskaitot laikrakstu
“Druva” un “Latvijas Avīze” visus numurus.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā pieprasītākās un
lasītākās grāmatas 2019. gadā:

l D. Zigmonte “Pavasara krustceles”;
l J. Egle “Svešie”;
l T. Baha “Kamēliju sala”;
l D. Judina “Lāsts”;
l I. Ruņģis “Cietumsargs ar bungu kociņiem”;
l L. Railija “Mēness māsa”;
l K. Račko “Samaitātā”;
l S. Larka “Cerība pasaules malā”;
l A. Līce “Viss sākas šodien”;
l A. Akmentiņš “Skolotāji”;
l M. Zālīte “Paradīzes putni”;
l S. Montefjore “Greisijas kārdinājums”.

***

No 7. janvāra ir nelielas izmaiņas bibliotēkas
darba laikā:

l Pirmdien: 8.30 – 12.30 ; 13.00 – 18.00
l Otrdien: 8.30 – 12.30 ; 13.00 – 17.00
l Trešdien: 8.30 – 12.30 ; 13.00 – 17.00
l Ceturtdien: 8.30 – 12.30 ; 13.00 – 17.00
l Piektdien: 8.30 – 12.30 ; 13.00 – 17.00
l Sestdien: 10.00 - 13.00
l Svētdien - slēgts
Vasarās atvaļinājumu laikā no 1.VI - 1.IX sestdienās

bibliotēka slēgta.

Plānotie pasākumi

4 22. janvārī plkst.17.30 Aromterapija
Ēteriskās eļļas iedarbojas ne tikai psihoemocionālā

līmenī, tām ir pa spēkam arī noārdīt baktēriju šūnas,
dezinficēt un veicināt imūnsistēmas darbību. Aromāts
ir viens no spēcīgākajiem līdzekļiem noskaņas
radīšanai, kas iedarbojas uz cilvēka maņām, sajūtām
un garastāvokli. Izšķir kosmētisko aromterapiju –
aro mātiskas vannas kājām un ķermenim, masāžas
aromterapiju – masāžu ar bāzes eļļās atšķaidītām ēte-
riskajām eļļām un smaržu aromterapiju – ēterisko
eļļu ieelpošanu. 

Nodarbība - bezmaksas. Būs iespēja iegādāties
dabīgās ēteriskās eļļas.

4 29. janvārī plkst.17.00 Enkaustika - 3. nodarbība.
Laipni aicināti visi interesenti. Maksa par iztērētajiem
materiāliem (speciālo papīru un vaska krītiņiem).

4 3. februārī plkst. 17.00 visi interesenti aicināti
uz tikšanos domu biedru klubiņā „Teātra afiša“.

4 10. februārī plkst. 17.00 lasītāju klubiņa
„Lasītprieks“ kārtējā tikšanās. Laipni aicināti visi
interesenti!

Vairāk informācijas pa tālr. 64107903; 29230240; 
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Pasākumi notiek Jaunpiebalgas novada domes zālē

- 2.stāvā. Pasākumu laiks var mainīties. Sekojiet in-
formācijai sociālajos tīklos un afišās!

l 16.janvārī plkst. 18.00 Marikas darbnīcā Gaujas
ielā 21 (kroga ēkā, ieeja no pagalma puses, 2.stāvā)
vakarēsim adot, dzerot tēju, cienājoties ar līdzi pa-
ņemtajiem našķiem, iedvesmojoties un ģenerējot
idejas .

Tālr. uzziņām: 29230240

Baiba Logina

Bibliotēku ziņas
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Novadnieki – jubilāri
2020. gadā

23.01.1895.          Kārlis Gaujēns, skolotājs, mācījies
Pēterskolā
24.01.1920.          Ilze Rulle, ārste
07.02.1885.          Pēteris Zivtiņš, skolotājs, sabiedrisks
darbinieks
18.02.1860.          Jēkabs Ozoliņš, mācītājs
20.02.1910.          Voldemārs Aparjods, skolotājs, 
                             diriģents, sab. darbinieks
21.02.1910.          Jānis Drullis, skolotājs
22.02.1895.          Jānis Antons, gleznotājs
23.02.1910.          Arvīds Ūdris, agronoms
25.02.1960.          Laimonis Začs, astronoms
13.03.1905.          Jēkabs Strazdiņš, gleznotājs, 
                             mākslas pedagogs, kritiķis
26.03.1895.          Kārlis Lobe, militārs darbinieks
01.04.1920.          Jānis Lācgalvis, jurists, meža 
                             apsardzības inspektors
13.04.1930.          Dzidra Kuzmane, bibliotekāre, 
                             kultūras darbiniece
23.04.1905           Ēriks Raisters, rakstnieks
29.04.1875.          Jānis Liepiņš, ārsts, sabiedrisks 
                             darbinieks

24.05.1910.          Marģeris Zariņš, komponists, 
                             rakstnieks
04.06.1875.          Oskars Jēpe, grāmatu izdevējs
27.06.1880.          Augusts Rudītis, skolotājs, 
                             sabiedrisks darbinieks
18.07.1915.          Alise Robežniece, etnogrāfe
19.07.1905.          Pēteris Vimba, lauksaimnieks
01.08.1810.          Pēteris Ulpe, skolotājs, literāts, 
                             ērģelnieks
04.08.1895.          Jānis Mednis, skolotājs, strēlnieks
28.08.1880.          Aleksandrs Dulbe, advokāts, 
                             rakstnieks
09.09.1895.          Jānis Vadzis, ārsts, literāts, 
                             virsnieks
18.09.1850.          Auseklis, dzejnieks, skolotājs
30.09.1950.          Ausma Cimdiņa, literatūras 
                             vēsturniece, pasniedzēja
01.11.1885.          Kārlis Zārdiņš, skolotājs, Cēsu 
                             pilsētas galva
03.11.1875.          Emīls Dārziņš, komponists
18.11.1890.          Pēteris Pikurs, skolotājs
19.12.1950.          Felikss Zvaigznons, pedagogs, 
                             žurnālists                                   

No vēstures...

No vēstures miglas vāliem
Nāk tavas tautas balss,
Caur tumsu un pērkona dārdiem,
Un ceļam šim nebūs gals.

Tā audze, ko tagad redzam,
Uz gaismas virsotnēm iet.
Tiem visa pasaule smaida,
Kur patīk var doties un diet.

Bet tev šai dienā un  laikā
Vēl ceļā ir darāmā  daudz,
Jo līdzi laikam un tautai
Tu arī ticībā audz.

Slēģu Jānis

***

Gaidīšanas laiks

Nāk ziema baltām ķepiņām
Tā lēkā zaķi pūku ļipiņām,
Čuč pumpurs brūnā kažokā
Un lācēns mātes ielokā
Viss sastindzis kā mulsumā
Ar’ egle sniega klusumā

Guļ līnis mīkstās dūņās,
Bet dīķis – ledus bruņās.
Sauc jaungadu tik naigs
Šis jaukais Adventa laiks!

Prāta variācijas

Eju meklēt šo un to,
Varbūt it neko,
Un kas man par to –
Par šo it neko?
Vai tad kam jābūt?
Vai kas ir jājūt?
Ja nejūti it neko,
Kādēļ meklē šo –
Lai tas meklē tevī
Šo neatrasto it neko!
Varbūt atrasto…

Dzīve iet pa spirāli –
Te tā attinas, te sapinas.
Tad tu tai skrej pa priekšu,
Te paliec mazliet iepakaļ.
Vari līdzās mierā būt,
Vari jautri kopā skriet,
Vari raudāt un pat smiet!

Liesma Liģere - Uķe

***

Es stāstīšu par Tevi, Jaunpiebalga,
Kur bērza līkstī šūpulis bij’ kārts,
Par taviem kalnājiem un 

līkumotiem  ceļiem,
Kur dienu gājums mūžā ierakstīts.

Es runāšu ar Tevi, Jaunpiebalga,
Jo man Tev ir tik daudz ko teikt.
No pirmā vizbuļa, līdz vēlam viršu

ziedam
Mums, saulei svētot, vējos taku mīt.

Es stāstīšu par Tevi, Jaunpiebalga,
Cik strauji Gauja skalo nemieru,
Kā atvaros plaukst cēli, balti ziedi,
Kas vilina ar savu skaistumu.

Mēdz teikt – no dzelmes 
spēku smelies,

Mēs gūstam to no Taviem kalnājiem,
Caur Tavu pavasari, ievām balti līkstot,
Līdz rudens zeltam bērzu pazarēs,
Tas gājiens viens, Tu, Jaunpiebalga

mana,
Šai atvēlētā laika mūžībā…

Dzidra Kuzmane

Uz cilvēku neved neviena laipa, neviens tilts.
Uz cilvēku var aiziet tikai pa atspulgiem.

/ Imants Ziedonis/

Katrs ir dzirdējis sakāmo par to, ka Latvija ir tik
maza un  latviešu ir tik maz, ka teju viens otram esam
radinieki. Nemācēšu komentēt par asins radniecību,
bet dvēseļu radniecība, manuprāt, pastāv gan, jo kā
gan citādi lai izskaidro dziesmu un deju svētku

fenomenu vai amatieru teātru  dižkustību ikvienā
Latvijas novadā.

Pierīgas Stopiņu novada amatieru teātrī „Dille”
kādā no iepriekšējām sezonām režisors Indulis
Smiltēns iestudēja Imanta Ziedoņa epifāniju izrādi
„Es iegāju sevī” . Tobrīd trupā darbojās tikai pieci
aktieri, no kuriem viena – Guna Bērziņa, viesojoties
pie darba kolēģiem Jaunpiebalgā, dalījās ar saviem ie-
spaidiem par šo gara darbu un tā iestudējumu.

Nakts gaismas atspulgs Jaunpiebalgā
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Varbūt tieši Ziedoņa zīmes iespaidā zvaigznes Visumā
sastājās  tā, ka jau nākamajā dienā gadatirgū
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis
Šāvējs iepazīstina Gunu ar kultūras nama vadītāju
Egitu Zariņu, kura uzraksta sava telefona numuru uz
kādas lapeles, un 2019. gada 29. novembrī Stopiņu no-
vada teātris  „Dille”, šķeļot rudenīgās tumsas slieksni
ar adventes laikam raksturīgo gaismas loku, ierodas
Jaunpiebalgā, lai Piebalgas Ķenča zemē pa atspulgiem
spētu kopīgi aiziet  pie Imanta Ziedoņa pasaules re-
dzējuma caur epifānijām. Caur epifāniju domām savā
dvēseles spogulī ļāva ieskatīties arī citi aktieri –
Laimdota Bogatirēviča, Ritma Moženaite, Ingrīda
Balode un Uldis Bērziņš, Gunas tētis, kura dzimtas
saknes arī ir cauraudušas  Piebalgas zemi. Maza
mūsu Latvija!

Jaunpiebalgu sasniedzām tumsā, tāpēc priekšvēstnesis
par šo novadu ir vēl īpašāks, un tie ir jūsu ļaudis! Mēs,

protams, nevarējām nepamanīt skaisto, balto baznīcu,
domes ēku un izgaismoto kultūras namu, kas sagaidīja
mūs gaišs un kluss, ar atvērtām durvīm un klātu
galdu, it kā sagaidot senus draugus, tomēr vislabakās
sajūtas ir tās, kas vieno cilvēku ar cilvēku, sirdi ar
sirdi, dvēseli ar dvēseli, un to caur Ziedoņa atspulgu
mēs Piebalgas zemē sastapām. Paldies! Paldies, Egita
par Tavu sirsnību un to dvēseles atspulgu, kurā atļāvi
ielūkoties!

Pēc izrādes sapratām sajūtu , ka „tavs draudzīgums
ir pieņemts, tava palīdzība ir pieņemta un, kad
pēdējais zārds būs sazārdots, tevi aicinās launagā pie
galda, un, ja suns pagalmā ries, viņš tiks apklusināts,
un, ja tev būs patikšana, tu varēsi kūtsaugšā pārnak-
šņot...”(I.Ziedonis). Tātad – uz nākamo tikšanos,
draugi!

Piebalgas sajūtas pierakstīja Felicita Dūja.

Jaunpiebaldzēnam ir liela lepnība un izrādī-
šanās uz savu, kā sacīt jāsaka, pagastu – ko viņš
pa laikam ir turējis augstā godināšanas vērtē…

Un tāpat viņš grib, lai domā arī citi, kas kā
ciemīni nāk un iet…

(Ķencis)

Pēc horoskopa 2019.gads bija Dzeltenās cūkas
gads, kura vēlējās redzēt visur laipnību un labu ga-
rastāvokli. Katram ir iespēja pārdomāt, kāds ir bijis
aizvadītais gads, kādi bijuši vērtīgākie izaicinājumi
un kādas sapņu domformas palaist jaunajā – Žurkas
gadā.

Jaunpiebalgas kultūras dzīvē aizgājušais gads ir
bijis veiksmīgs, ražens, kolorīts, spilgts. Dažādas
kultūras norises notika ne tikai kultūras nama
telpās, bet arī izstāžu zālē “Velves”, tirgus laukumā
“Zem Ķenča cepures”, estrādē “Taces”, Viņķu kalnā,
laukumā pie kultūras nama, Sv. Toma evanģēliski
luteriskajā baznīcā. Ar viesizrādēm un koncertiem
esam bijuši citos novados, arī ārpus Latvijas –
Čehijā. 

Ir notikušas dažāda satura un formu norises: valsts
un tradicionālie svētki, informatīvas un izglītojošas
norises, koncerti, izrādes, izstādes, izklaides sarīkojumi,
literāri un tematiski pasākumi, kino izrādes.

Tiek domāts, lai aktivitātes būtu interesantas
dažāda vecuma grupu auditorijai. Vairāki pasākumi
notiek sadarbībā ar citām iestādēm, kā arī citu
iestāžu organizēti pasākumi, piemēram, Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas un vidusskolas
audzēkņu koncerti. Kultūras namā notika arī dažādu
projektu aktivitātes.

2019.gadā ir bijušas 117 dažāda satura norises un
apmeklētāju skaits sniedzas pie desmit tūkstošiem.

Paldies visiem par kopā būšanu, par sadarbību un
atbalstu!

Lai 2020.gads nes daudz laimes, prieka un
panākumu! Lai mēs visi jūtamies laimīgi, ka šajā
brīdī dzīvojam šeit, Jaunpiebalgas novadā, Latvijā!

Mudīte Šnē
kultūras darba organizatore

Kultūras norises Jaunpiebalgā 2019.gadā

Jauniešu deju kolektīva skate Alūksnē. 

Lieldienu pasākums Tirgus laukumā “Zem
Ķenča cepures”.
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Piemiņas brīdis represētajiem piebaldzēniem
stacijā pie piemiņas akmens.

Atceres pasākums “Baltijas ceļam – 30”.

Vasaras saulgriežu pasākums Viņķu kalnā.

Dzejas diena “Es tevi aicinu…” izstāžu zālē
“Velves”.

Lāčplēša diena – lāpu gājiens un piemiņas
brīdis pie K. Zāles pieminekļa Brīvības cīņās
kritušajiem.

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svētku
koncerts “Manas tautas dziesmas”.

Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” – lau-
kumā pie domes ēkas.
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Amatierteātra “Triksteri” skate Priekuļu kul-
tūras namā.

Projekta “Vidzemes ganiņš” prezentācijas koncerts.

Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.

Vokālā ansambļa “Žagariņi” koncerts “Ceļā
uz Ziemassvētkiem”

Jaunpiebalgas novada pirmsskolas vecuma
bērnu eglīte “Ziemassvētku pārsteigumi Čučumuižā”. 

Ziemassvētku eglīte novada senioriem “Iededz
gaismu savā sirdī” kopā ar dziedātāju Nikolaju
Puzikovu.

Jaunpiebalgā

01.02. plkst. 19.00 Koru sadziedāšanās koncerts
“Nāc nākdam(i)s, Metenīti!”.

Koncertā piedalīsies jauktais koris “Jaunpiebalga”
kopā ar saviem dziesmu draugiem no citiem nova-
diem.

21. 02.  Deju pedagoga  Otto Vāliņa piemiņai
veltīts pasākums.

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

Tālrunis  uzziņai – 26449732 (Egita) 26144234
(Mudīte)

Zosēnos

18. 01. Novada sportistu eglīte - pieteikšanās pie
sporta metodiķa Ulda Ozoliņa,  m.t. 29240469.

22. 02. Biatlons Melnbāržos. Sekojiet, lūdzu, in-
formācijai un laika apstākļiem!

***

Visiem novadniekiem vēlu laimīgu  Jauno 2020.
gadu! Daudz kas atkarīgs no pašiem, bet pārējo
pievilksim klāt kā pelītes - pa mazumiņam vien.

Šajā gadā Zosēnu Kultūras un sabiedriskajā centrā
divi svarīgākie pasākumi – kultūras nama 50 gadu ju-
bileja, bet Profesionālās mākslas dienām augustā –
Baņutai 100.

Tas nenozīmē, ka nenotiks citi pasākumi mūsu kul-
tūras namā. Lielie koncerti gan nebūs, jo iedzīvotāju
apmeklējums vairāku gadu garumā pierādījis, ka
interese ir maza un nesedz pat pusi no izdevumiem.

Dzidra Prūse
Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītāja

Kultūras pasākumi
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Slēpošanas festivāls Vanagkalnā
Ir vai nav sniegs, festivāls ir (būs!) – 8. un 9. feb-

ruārī.
Ja nav sniega, tad skriesim, kas ir jau vienreiz pie-

dzīvots, un samērā veiksmīgi. Izrādās, ka ziemā ir
daudz mazāk skriešanas pasākumu, un vispār -
cilvēkiem patika Vanagkalna skriešana. Daudzi toreiz
jautāja, vai atkal būšot, nē, nebūs, ja būs sniegs...

Būs tikai viena diena, ja skriesim.
Ja ir sniegs, tad pasākums divas dienas. Sestdien

no rīta (10.00) maratons un dienā „Normālais
festivāls“, tāds kā tautas slēpojums - ap 15km, kā
parasti. 

Šogad trase būs tādas kā cilpas, kurās slēpotāji ik
pa laikam atgriežas Vanagkalnā, uzlādējas un dotas
tālāk... Savukārt tie, kuri vairs nevar /negrib slēpot,
varēs beigt slēpojumu. Trase būs apmēram  240 m
virs jūras līmeņa un risināsies Zariņos, Dzirkstiņos
un Rocos.

Sestdienas pēcpusdienā visi tiksies apbalvošanas
pasākumā kultūras namā. Vēlāk paredzētas filmas,
lekcijas un dzīvā mūzika (pārsteigums!).

Svētdien divi slēpojumi, sprinti (500 m), kur pie-
dalās visi, un brīvā formātā ir dotas trīs iespējas veikt
riņķi. Labākais laiks ir gala laiks. 

Vēlāk, pēc sprintiem, pulksten 13.00 būs stafete - 5
dalībnieki, kurā pirmais ir bērns līdz 10 gadu
vecumam, tad pārējie četri dalībnieki - divas dāmas
un divi kungi. Vecumam nav nozīmēs, izņemot pirmo

etapu. Distance būs apmēram 1km gara, izņemot
pirmo etapu (apmēram 300 m). Stafetes trase tiks iz-
veidota, lai skatītājiem būtu interesanti just līdzi,
pārredzot dalībnieku kustību. Ja pieteiksies daudz
komandu, tad būs atsevišķi starti, pusfināli un fināli
(tas tā, lai interesantāk…).

Apbalvošana uzreiz pēc notikumiem!
Sestdien centīsimies organizēt kārtējo tirdziņu

Vanagkalnā.
Būs mūzika, ugunskuri, uzkodas...
Drīz tiks publicēts gala Nolikums mājas lapā

www.skiriver.lv, kur arī varēs iegādāties numurus
(dalības maksas).

Sekojiet ikdienā Facebook Vanagkalns, kur arī
nozib daudz info.

Bilde, kurā dalībnieks ir trasē un skrien, tiks
piegādāta stundas laikā... Vecumam nav nozīmes,
svarīgi ir saredzēt pozitīvo.

Raimonds Dombrovskis

Kampaņa “Tīrai Latvijai”
Ir uzsākta dalīb-

nieku pieteikšanās
Latvijas plašākajai
vides izglītības un
otrreizējo izejvielu
vākšanas kampaņai
“Tīrai Latvijai”.
Kampaņa ik gadu ap-
vieno simtiem

Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus
un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī
sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas
kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes,
ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā. 

Makulatūras vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”
aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas
Latvijas. Dalībnieku reģistrācija makulatūras vākšanai
notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 1.
martam. Kampaņas dalībnieki ne tikai piedalīsies
cīņā par vērtīgām naudas balvām un izglītojošām ek-
skursijām, bet arī katrs saņems garantētas dāvanas
par ieguldījumu tīras Latvijas veidošanā. Par katru
savākto makulatūras tonnu skolas saņems otrreizēji
pārstrādātu papīru, kā arī visi konkursa dalībnieki
varēs bez maksas apmeklēt grandiozu vides festivālu,
kur ar radošajām darbnīcām, meistarklasēm un
mūziķu priekšnesumiem organizatori pateiksies
ikkatram kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībniekam.

Kampaņa “Tīrai Latvijai” sniedz nozīmīgu ieguldījumu
otrreizējo izejvielu pārstrādes veicināšanai valsts
mērogā. Pirmkārt, bērni un jaunieši tiek izglītoti par

vides jautājumiem un labāk izprot cilvēka atbildību
par radītajiem atkritumiem. Otrkārt, fiziski iesaistot
bērnus makulatūras dalītā vākšanā, gan mācību
iestādes, gan arī skolēnu ģimenes iesaistās atkritumu
šķirošanā. Treškārt, savāktie makulatūras apjomi ik
gadu apliecina kampaņas nozīmi – jo šis ir būtisks
veids, kā katru mācību gadu atkārtotā apritē nonāk
vairāki desmiti tonnu makulatūras, kas ne tikai
palīdz saudzēt kokus no nociršanas, bet arī ietaupa ie-
vērojamu ūdens, enerģijas un finanšu apjomu.

“Zaļās jostas” kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par
nozīmīgu ikgadēju vides saudzēšanas pasākumu
simtiem Latvijas izglītības iestādēm. Pagājušajā
mācību gadā kampaņas ietvaros, piedaloties 92 720
bērniem un jauniešiem no 388 izglītības iestādēm no
visas Latvijas, savāktas un uz pārstrādi nogādātas
939,545 tonnas makulatūras. Pērn kampaņa sniegusi
nozīmīgu ieguldījumu videi kaitīgu preču atkritumu
apsaimniekošanai valstī - piedaloties 55 003 bērniem
un jauniešiem no 233 izglītības iestādēm, “Zaļā josta”
pārstrādei nogādāja 21,14 tonnas izlietoto bateriju.
Izlietoto bateriju vākšana tiek organizēta arī šajā
mācību gadā.

Makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai”
organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes
papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS
“Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un
Valsts izglītības satura centru.

Plašāka informācija par konkursu: Laima Kubliņa,
“Zaļā josta”, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv
www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv
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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”. 

Kā dziju kamols mūžs 
ir saritināts,
Kur dzīpari visdažādākie
mirdz.
Ja spētu tos kāds atkal 
atšķetināt,
Tad vidū būtu vecmāmiņas
sirds.

Mūsu klusa un patiesa 
līdzjūtība Alvītim 
un tuviniekiem,

vecmāmiņu mūžības ceļā
pavadot!

Jaunpiebalgas vidusskolas 
PII “Vinnija Pūka” grupas 

audzinātājas, bērni un vecāki

Informācija nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri nav reģistrējuši
e-pakalpojumus vai paziņojuši  Jaunpiebalgas novada domē savu
e-pasta adresi, lūgums to paziņot. 

Pēc 1. februāra  būs iespējams nekustamā īpašuma nodokļa
paziņojumus  personīgi saņemt Jaunpiebalgas novada domes kasē, kā
arī pasta sūtījuma veidā nodokļa maksātāja deklarētajā dzīves vietā
vai norādītajā pasta adresē.

Informācija pa tālruni 28606189

Piebalgas alam,
ieejot 31.

gadskārtā!
Kas gan, kā sacīt jāsaka, būtu

Piebalga bez sava alus brūža?
Tad jau tautieši staigātu izkaltušām
dvēselēm un arī prāts neceltos
augstāk par cepures virsu…

Piebaldzēns palaikam ir dzēris,
kā sacīt, savu alu, jo tas stiprina
garu, veldzē dvēseli, nevezdams
nekādā grēkā miesas būšanu…

Glīša jau nu ir tā, kā sacīt,
mana Piebalga, un gards ir tas
Piebalgas al’s, tikai pašam ir
jātur mēra jēga, kā sacīt, brūķē-
šanas laikā…

Dziļā cieņā - Ķencis

Maruta Kažociņa


