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Maijs - lapu mēnesis
01.05. Darba svētki. Latvijas Republikas
Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
04. 05. Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas diena.

08. 05. Nacisma sagrāves diena un Otrā
pasaules kara upuru piemiņas diena.

09. 05. Eiropas diena.
10. 05. Mātes diena. 

Mātes sirds – bezdibenis,
Kura dziļumos vienmēr atradīsies piedošana.

Mātes sirds – neizsīkstošs brīnumu avots.  

15. 05. Starptautiskā ģimenes diena.
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- Pārdomas
Kā daudzi jo daudzi citi, arī es

šajā krīzes laikā strādāju attālināti
un varu par to tikai priecāties. Ik
dienu lasām un klausāmies jau-
nākās ziņas par nejaukā vīrusa
izplatību, kas ir visai mainīgas,
taču tomēr priecē fakts, ka mūsu
valstī situācija nav tik draudoša
kā citviet pasaulē. 

Jau esam sapratuši, ka daudzas
lietas šobrīd mums jāuztver pilnīgi
citādi nekā iepriekš. Jāpieņem,
ka pasaule, kurā dzīvojam, ir ļoti
neprognozējama. Cilvēks patiesībā
neko nevar ietekmēt, bet tikai
pieņemt radušos situāciju un rī-
koties tā, kā to iesaka speciālisti.
Dzīvot, izejot ārpus ierastās kom-
forta zonas. Šādos ne tik vienkār-
šos, neierastos apstākļos parādās
katra cilvēka atbildības sajūta
par sevi un līdzpilsoņiem. 

Par nenovērtējamu vērtību
kļūst cilvēciskās rūpes, gādība,
telefona sarunas. Beigusies āriš-
ķīgā izrādīšanās par to, kur un
kādās eksotiskās zemēs esi pabijis,
cik bieži to vari atļauties, tagad
vērtību bija guvušas, piemēram,
melnbaltās, bet tik mīļās bērnības
un skolas laiku bildes. 

Ar milzu pateicību raugāmies
uz mūsu mediķiem, uz kuriem
gulstas tik atbildīgais slimo cilvēku
ārstēšanas darbs. Tāpat esam
pateicību parādā farmaceitiem
aptiekās un pārdevējiem par viņu
ilgajām darba stundām veikalos,
arī policistiem, robežsargiem. 

Gribu piekrist kādai izlasītai
atziņai, ka “šādai situācijai mūsu
dzīvē bija jānotiek, lai patiešām
dziļi sajustu, kas mēs viens otram
esam, tagad atkal ir kļuvis svarīgi,
kāds tu esi nevis, kas tu esi”. 

Priecāsimies par pavasari, sauli,
dēstīsim puķes, būsim optimisti,
neatlaidīgi cerot un ticot, ka viss
drīz pāries un šis laiks beigsies,
tad atkal varēsim tikties ar
saviem mīļajiem!

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 16. marta novada domes sēdē

nolemts
Atzīt, ka Madaras Intenbergas kā Jaunpiebalgas novada domes deputāta

pilnvaras ir izbeigtas. Apstiprināt deputāta pilnvaras Aināram Silam.
Apstiprināt „Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku)

amatu sarakstu un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
(bruto, euro) ar 01.04.2020.

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada
16.marta saistošos noteikumus Nr.3 “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un
ziedojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu”.

Piešķirt dotāciju SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 1000.00
EUR (viens tūkstotis euro) apmērā ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada inventarizācijas
rezultātus saskaņā ar inventarizācijas komisijas kopsavilkumiem.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125, ar platību 0,8097 ha,
nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0479, kurš atrodas Gaujas iela 25B, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-c4125, ar platību 0,499 ha,
nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra Nr.4256 008
0114, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256  008
0114, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar platību 3,67 ha, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
“Jaungaujas” ar kadastra Nr.4256 004 0001, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 004
0001, ar mērķi veidot trīs nekustamos īpašumus.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
“Jaunviņķi” ar kadastra Nr.4256 004 0005, Jaunpiebalgas pagasts,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0035, 11,8 ha platībā,
ar mērķi veidot divus nekustamos īpašumus.

Piešķirt adresi - nosaukumu “Skubiņu ferma“ zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4256 009 0069 un ēkām uz tās – kūts ar kadastra
apzīmējumu 4256 009 0069 001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 4256
009 0069 002, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads LV- 4125.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma “Ezerbrici” zemes
vienībai, kadastra apzīmējums 4256 010 0003, sadalīšanai 2 daļās, un
īpašuma “Vecbrici” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0034
un īpašuma “Lejas Bricu ceļš” zemes vienībai ar kadastra apzīmējums
4256 010 0030 sadalīšanai un savstarpējo robežu pārkārtošanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
“Jaunniklavas” ar kadastra Nr.4256 004 0008, Jaunpiebalgas pagasts,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0008, 23,45 ha platībā,
ar mērķi veidot divus nekustamos īpašumus.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Meža Krūzes”, kadastra Nr.4256
002 0063, 44,1 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256
002 0064 – 4,7 ha platībā.

Inventāra iztrūkumu par inventāru ar preces Nr. PRE – 04051
“Piebalgas brunči korim” 2 gab. - par kopējo summu 293.50 EUR, norakstīt.

Atsavināt nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298 004 0074,
kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125,
ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0074,
atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas nogabalus Nr.20; Nr.24; Nr.25; Nr.
36; Nr.37; Nr.38; Nr.28; Nr.18; Nr.7; Nr.35; Nr.32; Nr.15; Nr.4; Nr.6;
Nr.10; Nr.11; Nr.14; Nr.19; Nr.21; Nr.22; Nr.23; Nr.27; Nr.44, nosakot ie-
guvēja izvēli publiskā izsolē (mutiska izsole ar augšupejošu soli). Lūgt
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Cēsu novada domei, Priekuļu novada domei, Pārgaujas
novada domei, Līgatnes novada domei, Amatas novada
domei un Vecpiebalgas novada domei piekrišanu atsavināt
nekustamajā īpašumā atrodošās cirsmas nogabalus.

Atsavināt nekustamajā īpašumā – ar kadastra
Nr.4298 004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ietilpstošajā
zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0077,
atrodošās cirsmas atrodošās cirsmas nogabalus Nr.50;
Nr.33; Nr.34; Nr. 35; Nr.32; Nr.15; Nr.14; Nr.8; Nr.4;
Nr.54; Nr.10; Nr.2; Nr.1; Nr.21; Nr.22; Nr.23; Nr.26;
Nr.39; Nr.40; Nr.41; Nr.42; Nr.47; Nr.27; Nr.28;
Nr.29; Nr.36; Nr.37; Nr.45; Nr.46, nosakot ieguvēja
izvēli publiskā izsolē (mutiska izsole ar augšupejošu
soli). Lūgt Cēsu novada domei, Priekuļu novada
domei, Pārgaujas novada domei, Līgatnes novada
domei, Amatas novada domei un Vecpiebalgas novada
domei piekrišanu atsavināt nekustamajā īpašumā at-
rodošās cirsmas nogabalus.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar ka-
dastra Nr.4298 900 0012, kurš sastāv no dzīvokļa
Nr.4 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4298 005
0119 004 004) ar kopējo platību 57,8 m2, ar kopīpašuma
domājamām 5780/27130 daļām no būves (kadastra
apzīmējums 4298 005 0119 004), ar kopīpašuma do-
mājamām 5780/27130 daļām no būves (kadastra apzī-
mējums 4298 005 0119 005), ar kopīpašuma domājamām
5780/27130 daļām no būves (kadastra apzīmējums
4298 005 0119 006), kurš atrodas “Straumes” - 4,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133.

Piešķirt naudas balvu Jaunpiebalgas vidusskolas
audzēknim Aleksandram Grigorjevam, personas kods
dzēsts, 260,00 EUR (divi simti sešdesmit euro) apmērā
par izcīnīto 1. vietu erudīcijas spēlē “Gudrs, vēl
gudrāks” 11. klašu skolēniem. Piešķirt naudas balvu
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājai Daigai Rubenei,
personas kods dzēsts, 400,00 EUR (četri simti euro)
apmērā, par iegūto “Ekselences balvu”, kas apliecina
skolotājas profesionālo meistarību dabaszinātnēs
Latvijas mērogā.

2020. gada 26. marta ārkārtas
novada domes sēdē nolemts
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi

Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija
sais tošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada
domes nolikums””.

Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams
šādā kārtībā — ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.augustam
50% apmērā no nodokļa gada summas un 2020.gada
15.novembrim 50% apmērā no nodokļa gada summas.
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās
izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstar-
pējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem no 2020.gada.

Izīrēt M. K., personas kods dzēsts, dzīvojamo telpu Br.
Kaudzīšu iela 5-2, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kopējo platību – 61,6 m2

2020. gada 3. aprīļa ārkārtas
novada domes sēdē nolemts
Nodrošināt brīvpusdienas Jaunpiebalgas novada

pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušo 1.-9.klases izglītojamo, kā arī šo ģimeņu
1.5-6gadīgo bērnu, ēdināšanai, trūcīgām, maznodroši-
nātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto
izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), no-
drošinot silto pusdienu piegādi, atbilstoši Jaunpiebalgas
novada Sociālā dienesta sagatavotajam sarakstam.

Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar
mednieku klubu “Timšsils” reģ. Nr.40008035195, par
domei piederošo medību platību - zemesgabals ar ka-
dastra apzīmējumu 4298 004 0065, platība 17,4 ha.

Noteikt pabalsta apmēru krīzes situācijā sakarā ar
ārkārtējo situāciju valstī vīrusa COVID -19 izplatības
laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00
EUR (sešdesmit četri euro) mēnesī triju mēnešu periodā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem
ārkārtējās situācijas laikā

2020.gada 3.aprīlī tika sasaukta Jaunpiebalgas
novada domes ārkārtas sēde, kuras laikā tika lemts
par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās
situācijas laikā.

Pamatojoties uz likuma “Par pasv̌aldib̄am̄” 21.panta
pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtēja ̄s situācijas izsludi-
nāšanu” 4.3.3 apakšpunktu, ar kuru noteikts, ka
paš valdība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju
brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases iz-
glītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ār-
kārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes
lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases
izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maz-
nodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi
no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai

vietas), savukārt, ja ir neizmantoti brīvpusdienu no-
drošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi,
atbilstoši pašvaldības domes lēmumam pašvaldība
aprīlī ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9.
klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi
no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai
vietas), ievērojot Valsts prezidenta 2020.gada 23.
marta paziņojumu Nr.8 “Valsts konstitucionālo
orgānu darbības pamatprincipi a ̄rkārte ̄ja ̄ situācijā̄”
tika nolemts:

1. Nodrošināt brīvpusdienas Jaunpiebalgas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušo 1.-9.klases izglītojamo ēdināšanai, trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi
no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai
vietas), kā arī šo ģimeņu 1.5-6gadīgo bērnu, nodrošinot
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silto pusdienu piegādi, atbilstoši Jaunpiebalgas novada
Sociālā dienesta sagatavotajam sarakstam.

2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā silto
pusdienu piegādes nodrošināmas valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā, sākot ar 2020.gada 6.aprīli,
bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020.mācību gada beigām;

3. Noteikt, ka brīvpusdienu izdales procesa laikā
brīvpusdienu saņēmējam un brīvpusdienu izsniedzējam
jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 12.marta

rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
noteiktie ierobežojumi un prasības. 

4. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības 2020.gada
budžeta šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem un
valsts piešķirtās valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu
nodrošināšanai.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar novada
domes izpilddirektori pa t. 26482506 vai sociālās
dienesta vadītāju t. 28004439.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35. panta otrajā daļā noteiktajam
paš valdība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pa-
balstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus.
Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus
atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju
vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.

Lai atbalstītu Covid-19 krīzes laikā ģimenes un
personas, kuras nonākušas finansiālās grūtībās,
Jaunpiebalgas novada pašvaldība tām piešķirs 64 eiro
pabalstu. 

Naudas pabalstu paredzēts piešķirt vienai personai
kalendārajā mēnesī valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību laikā un
vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām (tātad šobrīd līdz 2020. gada 31. maijam).To
ir tiesības saņemt krīzes situācijā nonākušai ģimenei
vai personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta
ir Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu,
pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene
(persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kri-
tērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo
situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir
bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bez-
darbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka

pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma,
vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas
personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ie-
nākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi,
ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā
ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd
jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un
uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, tran -
sportam u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies ka-
rantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai pieteiktos pabalstam, ģimenei vai personai
Jaunpiebalgas novada Sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums par pabalsta piešķiršanu. 

Tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu,
kas satur laika zīmogu un jānosūta uz e-pastu:
liga.abelniece@jaunpiebalga.lv, vai izmantojot e-pa-
kalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā
www.latvija.lv. Tāpat, izvairoties no tieša kontakta
ar dienesta darbiniekiem ārkārtējās situācijas
laikā, iesniegumu iespējams ievieto dokumentiem
paredzēto sūtījumu kastē, kas atrodas novada
domes ēkas priekštelpā.

Signe Rupaine
Jaunpiebalgas novada dome

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem būs iespēja
saņemt pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo

situāciju valstī vīrusa COVID – 19 izplatības laikā

Ņemot vērā, ka Ministru kabinets 2020.gada
12. martā ir izdevis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu’’ (turpmāk – MK rīkojums)
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2020.gada 13.marta
rīkojumu Nr.104, 2020.gada 14.marta rīkojumu
Nr.105, ar 2020.gada 17.marta rīkojumu Nr.106, ar
2020.gada 19.marta rīkojumu Nr.115), saskaņā ar
kura 1.punktu Ministru kabinets nolēma izsludināt
visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma
pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar
mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas
spēkā esamības laikā.

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā
seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā
ar Covid-19 izplatību” 4.punktu, kurš paredz, ka pa-
švaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no

likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem,
tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju un
visus no šīs situācijas izrietošos potenciālos riskus,
2020. gadā Jaunpiebalgas novadā tiek noteikts, ka ne-
kustamā īpašuma nodoklis maksājams šādā kārtībā
— ne vēlāk kā  līdz 2020.gada 15.augustam 50%
apmērā no nodokļa gada summas un 2020.gada 15.no-
vembrim 50% apmērā no nodokļa gada summas.
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. 

Tātad 31.marta maksājuma termiņš pārceļas
uz 15.augustu un 15.maija maksājuma termiņš
pārceļas uz 15.novembri.

Pašlaik klātienē Jaunpiebalgas novada domē
un Zosēnu pagasta pārvaldē nodokļa apmaksu,
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju,
nevar veikt.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa 
noteikšanu 2020. gadam
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Nodokli iedzīvotāji var apmaksāt elektroniski,
veicot maksājumu internetbankā vai bankā.

Iedzīvotāji ir aicināti nodokli maksāt savlaicīgi, jo,
saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām”, par
laikā neveiktu saaaa

Maksājumi veicami saskaņā ar saņemto nekustamā

īpašuma nodokļa paziņojumu 2020. gadam, jauni pa-
ziņojumi netiks sūtīti, jo nodokļa summa
nemainās, mainās samaksas termiņi.

Jautājumu gadījumā sazināties pa t. 28606189 vai
pa e - pastu anita.sutele@jaunpiebalga.lv

Atgādinām, ka arī Jaunpiebalgas novada domes ie-
priekš noteiktie ierobežojumi domes un iestāžu
darbībā ārkārtējās situācijas laikā turpinās līdz 2020.
gada 12. maijam.

Aicinām iedzīvotājus turpināt nopietni attiekties
pret visiem ierobežojumiem un rekomendācijām,
ievērojot piesardzības pasākumus un būt atbildīgiem
pret savu un līdzcilvēku veselību! 

Jaunpiebalgas novada dome līdz 2020.gada
12.maijam apmeklētājus klātienē novada paš -
valdības iestādēs/struktūrvienībās nepieņem,
pakalpojumus nodrošināsim neklātienes formā:

! Jaunpiebalgas novada domei iesniegt iesnie-
gumu iespējams:

1) parakstot ar drošu elektronisko parakstu un
nosūtot to uz e-pastu dome@jaunpiebalga.lv; 

2)iesniegt iesniegumu izmantojot portālu Latvija.lv,
izvēloties- “Iesniegums iestādei” un iesniegt izmantojot
internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;

3) atstājot iesnieguma oriģinālu Jaunpiebalgas
novada domes priekštelpā, tam īpaši paredzētā past -
kastē.

Ja nepastāv šāda iespēja, apmeklētājam ir iespēja
zvanīt uz tālruņa numuru 64162440 vai rakstīt uz e-
pastu dome@jaunpiebalga.lv ar sev interesējošo jautā-
jumu, darbinieks izvērtēs pakalpojuma nepieciešamību
un steidzamību, un tikai tad darbinieks noteiks
tikšanos klātienē, ja jautājuma risināšana būs neat-
liekama vai neiespējama, izmantojot iepriekš norādītos
iesniegumu iesniegšanas veidus.

! Maksājumus veikt tikai caur internetbanku,
pabalstu saņemšanai norādīt bankas kontus.

! Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties,
izmantojot e-pastus vai tālruņus.

! Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un
kontaktinformācija pieejama www.jaunpiebalga.lv;  

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā Latvija.lv  e-
pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pa-
kalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var
pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības
doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu
pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu
izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat
elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei,
iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Zosēnu pagasta pārvaldē no 16.marta apmeklētāji
klātienē netiks pieņemti. Ar pagasta pārvaldes
vadītāju, sociālā dienesta darbinieku un bāriņtiesas
darbinieku aicinām sazināties caur e-pastiem vai
tālruni – T. 64129837 , zinaida.soldre@jaunpiebalga.lv
.  Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiks
pieņemti. Klātienē veiks tikai dzimšanas reģistrāciju
vai miršanas reģistrāciju, iepriekš sazinoties pa
tālruni 26482506, e-pasts dzimtsaraksti@jaunpiebalga.lv.
Atkārtotu civilstāvokļa apliecību un izziņu pieprasīšanu,
lūdzam veikt, izmantojot portālu www.latvija.lv,
obligāti norādot kontakttālruni, lai varam ar Jums sa-
zināties.

Sociālais dienests pakalpojumu sniegšanu nodro-
šinās attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai
tālruni.  Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pa-
kalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pa-
kalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija), ap-
meklētāju pieņemšana klātienē notiks, tikai iepriekš
sazinoties pa tālruni vai e-pastu.  Dokumentus un ie-
sniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē,
kas atrodas novada domes ēkas priekštelpā. Tālrunis
saziņai 28004439, 25451020, e-pasts: liga.abelniece@jaun-
piebalga.lv

Lūgums iedzīvotājiem atbildīgi izturēties
pret savu un līdzcilvēku veselību, bez īpašas

vajadzības neapmeklējot publiskas vietas.

Informācija par Jaunpiebalgas novada iestāžu
darbību ārkārtas situācijā

Valdība 7. aprīlī pieņēma lēmumu ārkārtējo situāciju
valstī pagarināt līdz 2020. gada 12. maijam

Apstiprināts
ar Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 26.martā

sēdes lēmumu Nr.62
(prot. Nr.6, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes

2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8
“Jaunpiebalgas novada domes nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada
13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas
novada domes nolikums” šādus grozījumus:  

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 43.1, 43.2
un 43.3 punktu šādā redakcijā:

“43.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā
vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ
nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē
tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis ir
reģistrējies dalībai komitejas sēdē elektroniskajā ko-
munikācijas un sadarbības platformā vismaz piecpadsmit
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minūtes pirms komitejas sēdes un viņam ir nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences
palīdzību un elektroniskā balsošana tiešsaistē elek-
troniskajā komunikācijas un sadarbības platformā.

43.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošo
komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatro-
doties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences pa-
līdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē
elektroniskajā komunikācijas un sadarbības platformā.’’

43.3 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija, kuras
rezultātā jāsamazina, ir liegta vai apgrūtināta klātienes
pašvaldības darba organizācija, tās spēkā esamības
laikā Komitejas priekšsēdētājs Komitejas sēdes var
organizēt attālināti, nosakot, ka Komitejas sēdes norisē
tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā) un visi deputāti ir reģistrējušies
dalībai Komitejas sēdē elektroniskajā komunikācijas un
sadarbības platformā vismaz piecpadsmit minūtes pirms
Komitejas sēdes, un visiem deputātiem ir nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences pa-
līdzību un balsošana tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas
un sadarbības platformā.;

Papildināt saistošos noteikumus ar 89.1 un 89.2
punktu šādā redakcijā:

“89.1 Ja deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā

vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ
nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, domes
priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek
izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā), ja deputāts ir reģistrējies dalībai
Domes sēdē elektroniskajā komunikācijas un sadarbības
platformā vismaz piecpadsmit minūtes pirms Domes
sēdes un viņam ir nodrošināta tehniska iespēja
piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un bal-
sošana tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas un sa-
darbības platformā.

89.2 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija,
kuras rezultātā jāsamazina, ir liegta vai apgrūtināta
klātienes pašvaldības darba organizācija, tās spēkā
esamības laikā  Domes priekšsēdētājs Domes sēdes
var organizēt attālināti nosakot, ka Domes sēdes
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā) un visi deputāti ir re-
ģistrējušies dalībai Domes sēdē elektroniskajā komu-
nikācijas un sadarbības platformā vismaz piecpadsmit
minūtes pirms Domes sēdes, un visiem deputātiem ir
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar video-
konferences palīdzību un balsošana tiešsaistē elektro-
niskajā komunikācijas un sadarbības platformā.”

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs 

Kopš valstī ieviesta ārkārtējā situācija, mācības
skolā notiek attālināti. Līdz ar to radās jautājums,
kā skolēniem šajā laikā nodrošināt brīvpusdienas,
kuras tiem bija piešķirtas jau iepriekš. Kas
nolemts mūsu novadā?

Pamatojoties uz MK rīkojumu “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” un saistītiem normatīvajiem
aktiem novada domes ārkārtas sēdē esam lēmuši
nodrošināt brīvpusdienas Jaunpiebalgas novada paš -
valdības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu dek-
larējušo 1. - 9.klases izglītojamo, kā arī šo ģimeņu 1.5 –
6 gadīgo bērnu ēdināšanai trūcīgām, maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto iz-
glītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), nodrošinot
silto pusdienu piegādi atbilstoši Jaunpiebalgas novada
Sociālā dienesta sagatavotajam sarakstam. Kopā pa
visām minētajām iedzīvotāju kategorijām tie būtu
nedaudz vairāk kā 100 bērnu. Pakalpojumu sniegs ēdi-
nātājs, kas uz līguma pamata jau līdz šim nodrošināja
skolēnu ēdināšanu no virtuves sākumskolas ēkā. Līdz
ar to tiks nodrošinātas siltās pusdienas arī tiem
bērniem, kuri apmeklēs bērnudārza dežūrgrupu.

Lēmums spēkā līdz Ārkārtējas situācijas beigām vai
līdz mācību atsākšanai klātienē. Ja krīze pagarināsies,
varbūt nāks citi papildus  risinājumi, kā, piemēram,
pārtikas pakas. Pašvaldība pievieno arī savu finansējumu
un nodrošina pusdienu piegādi un sadali. Daļa no finan-
sējuma nāk no valsts budžeta. 

Ir bijuši jautājumi, kāpēc brīvpusdienas nav visiem.
Domāju, ka tas nebūtu objektīvi, jo vienlaicīgi tika
pieņemts arī otrs lēmums: noteikt pabalsta apmēru
krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī
vīrusa COVID-19 izplatības laikā vienai personai jeb
vienam ģimenes loceklim 64,00 EUR mēnesī triju
mēnešu periodā. Tādā veidā mēs palīdzam tiem, kam
patiešām ir krīzes situācija un kuri nespēj nodrošināt
pamatvajadzības. Pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Tātad divas iespējas - vai nu pa-
balsts bērniem ar brīvpusdienām, vai pabalsts
krīzes situācijā  ģimenei. Kā to noformēt - skatiet in-

formāciju mājas lapā, kārtība ir atvieglota un var
izdarīt attālināti.

Ko varētu teikt iedzīvotājiem, kā labāk pārdzīvot
šo krīzes laiku?

Patīkama šī situācija nav, to visi labi saprotam, jo
pastāv bīstamība saslimt, īpaši gados vecākajiem cilvēkiem.
Nenoliedzami būtisks ir arī ekonomiskais aspekts –
ražošanas apstāšanās, bezdarbs, ienākumu kritums.
Saraut šīs saites – ražošana – izejvielas – piegāde –
produkcijas realizācija – ir viegli un ātri, bet atjaunot visu
nebūs vienkārši. Vienīgā iespēja šajā situācijā – saprātīgi
un disciplinēti pārdzīvot šo laiku. Pirmkārt, jau tas, ko
dzirdam ik dienu, - maksimāls savstarpējo kontaktu sa-
mazinājums, disciplīnas ievērošana, arī obligāta konsultēšanās
ar medicīnas personālu par simptomiem, ja tādi rodas.
Domāju, ka zināmais latviešu piesardzīgums, atturība
varbūt ir par pamatu tam, ka mūsu valstī pagaidām cipari
nav tik traģiski. Taču nevietā ir pārprasta demokrātija vai
bravūra, ka tas jau nav nekas nopietns. Šajā ārkārtējā
situācijā uzticēsimies ne tikai valsts ārkārtējās situācijas
komisijai, bet arī pasaules medicīnas ekspertiem. 

Ja runājam par informāciju, kas saistās ar COVID -
19 izplatīšanos, tad gribu aicināt iedzīvotājus lasīt tikai
oficiālu, drošu informāciju, kā arī nopietnu speciālistu
atzinumus. Labi zinām, kādi ir cilvēku rakstītie
komentāri, kas tādējādi dezinformē sabiedrību, radot
šaubas, paniku, konfliktu iespējamību u.tt.

Ir noteiktas izmaiņas iedzīvotāju nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumu termiņos ( sīkāka infor-
mācija ir atrodama šajā informatīvajā izdevumā).

Jā, tādas ir noteiktas. Varu teikt, ka uz 1.aprīli
iedzīvotāji ir diezgan labi maksājuši nekustamā īpašuma
nodokli – jau 60% apmērā. Novada domes ārkārtas sēdē
tika nolemts, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams
šādā kārtībā — ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.augustam
50% apmērā no nodokļa gada summas un 2020.gada
15.novembrim 50% apmērā no nodokļa gada summas.
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Uz jautājumiem atbild novada domes priekšsēdētājs
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Lauku ziņas
Izmanto iespēju un piesakies projekta

konkursā „Biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai Jaunpiebalgas novadā”

Biznesa ideju konkursa mērķis ir veicināt uzņēmēj-
darbības attīstību Jaunpiebalgas novadā, tādā veidā
rosinot Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus savas uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai vai esošās uzņēmējdarbības
attīstībai.

Pieteikumu iesniegšana no 2020.gada 1.aprīļa
līdz 2020.gada 30. aprīlim plkst. 16.00.

Esošos un topošos uzņēmējus aicinu iepazīties ar
konkursa nolikumu Jaunpiebalgas novada domes
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv vai zvanot lauksaim-
niecības organizatorei L. Zariņai.

Platībmaksājumu pieteikumu 
iesniegšana 2020.gadā

Platību maksājumu iesniegumus var iesniegt no
8.aprīļa līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu
par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. 

Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos
2020.gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem
vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības tikai ak-
tivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos” (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības
uzņemties nevar, bet var par vienu gadu pagarināt
esošās saistības.

Iesniegšana LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. 

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu 2019./2020.
saim nieciskajam gadam varēs izņemt līdz 2020.gada
30.jūnijam. 

Iesniegumu par pieteikšanos 2020./2021.saimnie-
ciskajam gadam varēs iesniegt EPS no 2020.gada 8.ap-
rīļa līdz 2020.gada 1.jūnijam. 

Dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības
tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgā-
jējmašīnās  lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
kā arī  kravas pašpārvadājumiem. Lai saņemtu
tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, iesnieguma
iesniedzējam jāveic lauksaimnieciskā darbība un uz
kārtējā gada 1.jūniju tai jābūt reģistrētai Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu
dienestā.  

Pirms dīzeļdegvielas iesnieguma iesniegšanas ir jā-
iesniedz Valsts Ieņēmumu dienesta Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā Gada ienākumu deklarācija par
2019.gadu. (D3 pielikums, kurā ir norādīti ienākumi
no lauksaimnieciskās ražošanas)

Svarīgi ņemt vērā!

No 2020.gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz
ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai ak-
vakultūras produkcijas ražošanas atbilstoši Valsts ie-

ņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu dekla-
rācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo
taksācijas gadu. 

Ja līdz šim piesakoties dīzeļdegvielai ar samazināto
akcīzes nodokļa likmi bija jānodrošina vismaz 285
EUR/ha, tad 2020.gadā tie būs 350 EUR/ha. Savukārt
sertificētām bioloģiskajām saimniecībām, sākot no
2020. gada, būs jānodrošina lauksaimnieciskās
ražošanas ieņēmumi 210 EUR/ha apmērā līdzšinējo
200 EUR/ha vietā.  

Atbalsts mežu ieaudzēšanai un 
iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks pro-
jektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uz-
labošanā” divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” kopējais publiskais
finansējums ir 720 400 eiro. Pasākumā var veikt meža
ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes
papildināšanu un kopšanu.

Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” kopējais publiskais
finansējums ir 50 000 eiro. Atbalstu piešķir par meža
atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža
dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai
dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus
radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta,
tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš
ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” –
“Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Atbalsts investīcijām mazajiem 
lauksaimniekiem

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks
projektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības”.

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais
publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā
kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips.
Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000
eiro.

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada
kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms
projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā
lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas
dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro.

Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem
kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā
līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar konsul-
tāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju
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pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī projekta ie-
snieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu. Tālrunis konsultācijām: SIA “LLKC” Cēsu
biroja vadītāja D.Kalniņa 28381477 vai uzņēmējdarbības
konsultante Z. Zirne T:26360434

Mācības bioloģiski vērtīgo 
zālāju īpašniekiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Bērzaines ielā 5, Cēsīs 2020. gada 20. un 27.
maijā aicina uz mācībām lauksaimniekus, kuri ap-
saimnieko bioloģiski vērtīgos zālājus (BDUZ).

Lauksaimniekiem, kuriem BDUZ aktivitātē 2020.
gads ir otrais saistību gads, mācības atbilstoša
dokumenta iegūšanai jāapmeklē līdz š. g. 30. maijam.
Mācības ir apmaksātas no projekta.

Pieteikšanās pie SIA “LLKC” Cēsu biroja vadītājas
Daces Kalniņas 28381477

Vietējās pārtikas katalogs “Novada garša”

Sadarbībā ar SIA ”Latvijas lauku konsultāciju un
izglītības centru” ir izveidots vietējās pārtikas
produkcijas katalogs – Novada Garša, kurā apkopoti
vietējās izcelsmes pārtikas ražotāji un pārstrādātāji
ar mērķi popularizēt vietējo pārtiku un tās atpazīstamību
Latvijā un pasaulē.

Katalogā var iepazīties ar saimniecībām, kuras
ražo kvalitatīvu produkciju savās saimniecībās.

Šobrīd ir iespēja izvēlēties arī produkcijas piegādi
gan uz mājām, gan Omniva pakomātos, kas valstī iz-
sludinātajā ārkārtas situācijā atvieglo produktu
iegādi, neejot uz veikaliem un tā neapdraudot gan
savu, gan līdzcilvēku veselību. 

Izvēlamies Latvijā ražotu produkciju un neaizmirstam
par mūsu biškopjiem, kuri piedāvā ļoti kvalitatīvu un
ikviena cilvēka veselībai nepieciešamo biškopības pro-
dukciju.

Uz iepriekšējiem aicinājumiem reģistrēties Novada
garšas katalogā Jaunpiebalgas novadā ir atsaukušies
četri biškopji. 

Jaunpiebalgas pagastā:
l Sarmīte Mekša. 
l Z/S “Jēpe”.
Zosēnu pagastā:
l Sanda Pogule.
l Z/S “Galdiņi”.
Vairāk informācijas www.novadagarsa.lv, kur

iespēja apskatīt katras saimniecības piedāvājumu.
Ja par šādu iespēju dzirdi pirmo reizi un arī vēlies

būt reģistrēties šajā datu bāzē, tad raksti vai zvani
man! 

L. Zariņa, tel. 29131170

Informācija sagatavota, pamatojoties uz SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra”, Zemkopības
ministrijas un Lauku atbalsta dienesta publicēto in-
formāciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore
Tel. 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

J. Sudrabkalnam veltītajā miniatūru konkursā
7. -12.klasēm piedalījās

Krista Marta Kundrate (11.kl.) – 1.vieta, Gerda
Johansone (8.kl.) – atzinība, Daniela Bormane,
Dagnija Novicka, Megija Dijpa, Ance Liliāna
Lazdiņa (visas 8.kl.), Elīna Elva Prīse (11.kl.).
Skolotāja J. Glāzere.

Gunda Glāzere (12.kl.) – 3.vieta, Evelīna
Brikmane (7.kl.) – atzinība, Elīza Seržāne (7.kl.).
Skolotāja A. Ķīķere.

Samanta Seržāne (10.kl.) – atzinība, Endija
Romanova, Kate Smilga (abas 9.kl.), Gundega
Tenča, Elizabete Dzenīte (abas 10.kl.). Skolotāja Z.
Althabere.

Jau mēnesi visas Latvijas skolas un arī Jaunpiebalgas
vidusskola strādā attālinātā mācīšanas un mācīšanās
režīmā. Mūsu skolā tika pieņemts lēmums, ka skolē-
niem mācības organizēsim, izmantojot e-klasi, uzde-
vumi.lv, soma.lv. Skolēni katru dienu tiek informēti
par dienā veicamajiem uzdevumiem, par paveikto,
kas jāiesūta skolotājam līdz plkst. 21.00. Katra
skolēna darbs tiek izskatīts, un skolēnam nosūtīts
vērtējums, papildus jautājumi vai skaidrojumi, ja
tādi ir nepieciešami. Skolotājiem ir ļoti cieša
sadarbība ar klases audzinātājiem, kuriem tiek
ziņots par tiem skolēniem, kas neiesaistās mācību
procesā vai netiek galā ar apjomu. Pedagogi
skolēniem tūlītējai saziņai ir pieejami attiecīgo
stundu laikā gan sazvanoties, gan rakstot e-klasē

vēstules, gan caur WhatsApp saraksti, sūtot ziņas. 
Sākoties attālinātajam mācību procesam un apzinot

vecākus, sapratām, ka ne visi skolēni ir nodrošināti ar
datoriem un viedierīcēm. IT problēma ir arī tajās
ģimenēs, kur ir viens dators, bet skolēni ir vairāki.
Šobrīd no valsts esam saņēmuši četras planšetes un
divus viedtālruņus, kas aprīkoti ar interneta pieslēgumu,
kas jau šobrīd palīdz mācību procesu realizēt 6
skolēniem. Skola ir piešķīrusi izglītojamajiem portatīvos
datorus, planšetes no savas materiāli tehniskās
bāzes. 

Lai uzzinātu attālināto mācību pieejamību, arī ap-
grūtinošos apstākļus, kvalitatīva mācību satura apgū-
šanas (bez klātbūtnes efekta) problēmas un pozitīvos
risinājumus, procesa atgriezeniskās saites nodrošināšanu,

Omne initium difficile est, teikts latīņu sakāmvārdā,
jeb Katrs iesākums ir grūts
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Šis laiks ir ļoti savāds – viss ir un neviena nav. Kad 13.
martā, atnākot uz skolu, sapratām, ka kādu laiku viss
būs citādi, sākumā visi jutāmies apmulsuši, kā rīkoties.
Šorīt, gatavojot šo rakstiņu nodošanai avīzei, saņēmām
jaunāko informāciju, ka attālinātais mācību process tiek
pagarināts līdz 12. maijam. Tas nozīmē, ka vēl nekas nav
beidzies. Un būs jāturpina darbs no attāluma.

Ir savādi katru dienu būt skolā, kurā nav bērnu.
Skola ir bērni – bērni ir skola, un savādāk nemaz
nevar būt! 

Šobrīd viss ir citādi un pa jaunam. Ir lietas, kas ir
pozitīvas un arī daudz trūkumu. 

Pozitīvais, manuprāt, ir tas, ka mēs šobrīd apgūstam
jaunas prasmes – iespējas strādāt digitālajā vidē.
Mācīties patstāvību. Būt pacietīgākiem, jo ir jomas un
lietas, kas prasa vairāk laika un daudz vairāk
atkārtojumu nekā tas ir klātienes procesā. Piebremzēt
dzīves tempu un paskatīties uz vērtībām, kas ir ap
mums un katrā no mums. Manā gadījumā – šobrīd varu
veltīt nedaudz vairāk laika saviem bērniem, kas iepriekš
nebija iespējams, jo viņiem skola sākās 8.45, bet mans
darbs beidzās pēc pulksten 19.00, un tā katru dienu.  

Sarežģītais vai apgrūtinošais ir papildus piesardzība
visā, ko darām ikdienā, lielā slodze, kas šobrīd ir uz
katras ģimenes pleciem, īpaši, ja ģimenē ir vairāki
skolas vecuma bērni. Vientulības sajūta tiem, kuriem
mājās šobrīd jāpaliek vieniem un nav iespējas satikt
domubiedrus un draugus. Ierobežojumi satikt savus
mīļos un tuvos, kas nedzīvo ar mums kopā.  Skolā tās
ir grūtības atsevišķos mācību priekšmetos, ko attālināti
īsti nodrošināt nav iespējams, piemēram, “kolektīvā
muzicēšana”, jo skolas vecuma bērniem nodrošināt
onlain klavieru duetus vai orķestri nav iespējams.

Tomēr maniem kolēģiem ir daudz pozitīvo piemēru,
kā strādāt attālināti un turpināt apgūt iesākto. Par to
paldies gan viņiem, gan skolēniem, gan vecākiem, kas
tagad ir cieši iesaistīt šajā procesā, jo bez viņiem tas
nebūtu iespējams!

Novēlu visiem nedaudz apstāties, izbaudīt pavasari,
ieklausīties dabas simfonijā, vērot, kā plaukst koki un
pavasara ziedi, sagaidīt mājās tos gājputnus, kuri vēl
ceļā pie mums un noticēt pašiem sev. 

Uz drīzu tikšanos skolā! 
Aija Sils

***
Dienā, kad valstī tika pieņemts nozīmīgs lēmums

par skolēnu attālināto mācīšanos mājās, pedagogu
prāti bija pārņemti ar dažnedažādām domām par to,
kā mācību procesu iespējami kvalitatīvi organizēt at-
tālināti. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola
turpina skanēt! Šobrīd gan katra audzēkņa mājās.
Atbildes uz prāta uzdotajiem jautājumiem par to, kā
labāk, sekmīgāk un radošāk organizēt mācību procesu,
atnāca! Ikviens skolas pedagogs šo mācību procesu
uzsāka un turpina organizēt pēc savām sajūtām un
sava redzējuma.

Manas sajūtas un prāts nobalsoja par gana
mūsdienīgu un  radošu variantu – vadīt attālinātās
flautas spēles stundas, izmantojot lietotnes WhatsApp
tiešsaistes zvanus. Ar audzēkņiem strādājam pēc
stundu plāna, kas paredz pirms katras stundas
audzēkņa patstāvīgu iespēlēšanos un sagatavošanos
savai mācību stundai.

Jāatdzīst, ka pirmie šādi zvani- mācību stundas -
bija nedaudz mulsinošas abām pusēm. Bērni neslēpj,
ka tie viņus esot nedaudz uztraukuši. Šobrīd esam
pieraduši un varam pārliecinoši teikt, ka mācību
darbs arī šādā formātā ir iespējams! Protams, radoši
dzīvā darbība un klātesamība, ko sniedz stundas
mūzikas skolā, mums visiem jau sāk pietrūk, un
aizvien vairāk novērtējam to, kā viss bija pirms...

Vēlos padalīties ar dažu audzēkņu vecāku viedokli
par šī brīža mācību procesu.  

“Beidzot dzirdu to, kā pa īstam notiek instrumenta
spēles apguves process, tiešām ir interesanti!” 

“Esam ļoti apmierinātas, jo rezultātu redzu un
dzirdu kā labu. Manai meitai ļoti patīk šādi strādāt.” 

“Ar tiešsaistes stundām esmu apmierināta, jo
netieši arī es dzirdu šīs stundas, jūtos kā direktors vai
mācību daļa, kas konspektē stundā padarīto. Man
liekas, ka šāds mācību process ir ar lielāku pašatdevi,
ar lielāku atbildības sajūtu un apziņu. Patīk tas, ka
vēl pēc stundas beigām tiek spēlēti vingrinājumi un
skaņdarbi. Arī pie uzdotajiem mājas darbiem man
liekas, ka piestrādā ļoti cītīgi!”

Protams, dažreiz mūs pārbauda arī viedierīču
problēmas, kuras ietekmē gan skaņas, gan attēla
kvalitāti. Viennozīmīgi varu teikt, ka šajā laikā gūtā

esam veikuši aptauju gan skolotājiem, gan visu
skolēnu vecākiem, gan 5.-12. klašu skolēniem. No ap-
taujas secinām, ka skolotājiem vislielākais izaicinājums
ir katru dienu maksimāli ilgi strādāt ar un pie datora
un viedtālruņa. Skolēniem vislabāk patīk, ka var
darba dienu plānot paši.  Vecāki iesaistās skolēnu
mācību procesā, tos atbalstot, lielākoties palīdzot or-
ganizēt viņu laiku. 

Ņemot vērā skolas kolektīva domas, akcentējam, ka
šī situācija mums visiem ir jauna un nezināma. Mācās
gan skolotāji, gan skolēni, gan arī vecākiem ir
pārmaiņām jāpielāgojas. 

Skolas vadība saka lielu paldies vecākiem par sa-
darbību, atsaucību un sapratni šajā laika posmā,
paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, pielāgojot
mācību materiālus attālinātajam mācību procesam,
un laiku, kas tiek ieguldīts, sniedzot skolēniem atgrie-
zenisko saiti, paldies skolēniem par aktivitāti, centību
un radošumu šajā procesā! 

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā

Jaunpiebalgas vidusskolā

Mūzikas un mākslas skolā
Mācības no attāluma arī Jaunpiebalgas

Mūzikas un mākslas skolā
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pieredze, emocijas un sajūtas būs savu nospiedumu at-
stājušas gan mūsu – pedagogu, gan audzēkņu un
vecāku atmiņās!

Flautas spēles skolotāja  Aija Silakalne

***
Vienā dienā šis neredzamais spēks vārdā

Corona izmainīja ikdienas dzīvi arī mūsu mūzikas un
mākslas skolā. Mums,  tāpat kā citās mācību iestādēs,
bija jāpieņem un jāsāk strādāt pēc jaunām, nebijušām
mācību metodēm,  darba formām, bija jāpārorganizē
sava darba diena, savi plāni un arī savi uzskati.
Mums nevienam, ne bērniem, ne skolotājiem, ne vecā-
kiem, nebija iespējas pierast un lēnām pieņemt jauno
situāciju, bija jārīkojas te un tūlīt. 

Mūzikas nodarbības ir  individuāls process,  tāpēc
arī attālinātās darba formas katram audzēknim tiek
pielāgotas  individuāli. Skolotāji vada stundas
tiešsaistēs, saņem no bērniem audio ierakstus, tos

analizē, labo, iesaka turpmākos veicamos darbus,
ieraksta  audzēkņiem apgūstamos  skaņdarbus, lai
viņi gūtu audiālo priekšstatu par skaņdarba skanējumu,
veido mazas video pamācības konkrētas vielas apguvei.
Izpaliek kopā spēlēšanas  prieks kolektīvajā muzicēšanā.
Grūtības rodas tiem audzēkņiem, kam jāapgūst vispā-
rējās klavieres, bet mājās nav instrumenta, tad nākas
lasīt no lapas nošu tekstu, kas arī ir ļoti svarīgs
skaņdarba  apguves process, tikai nerealizējas skaņās.
Tomēr darba process turpinās.  

Bērnu viedoklis par šādu mācīšanos ir pozitīvs, viņi
ātri ir pieņēmuši  noteikumus, un viņiem strādāt attā-
lināti nav nekādu grūtību. Daudzi atzīst, ka darba ir
vairāk, bet no rītiem var izgulēties, pietrūkst skolotāja
uzmundrinājuma, bet visvairāk - draugu.

Šinī situācijā novērtējām  savu skolotāju prasmi
būt elastīgiem, pieņemt  esošo situāciju un turpināt
radoši darboties, sapratām, cik mūsu audzēkņu
vecāki ir atsaucīgi un pretimnākoši.

Klavierspēles skolotāja Inga Eihentāle

Attālinātā mācību procesa norise Vizuāli plastiskās
mākslas programmā

Lai nodrošinātu turpmāko darbu, skolas mājaslapā
www.jaunpiebalgasmms.lv  līdz 23.03. tika sagatavoti
uzdevumi trīs nedēļām visos mācību priekšmetos.
Tāpat tika akcentēta prasība, lai notiktu audzēkņu
sazināšanās ar pedagogiem, skiču un darbu foto nosū-
tīšana vismaz reizi nedēļā. Visiem  1.- 6. kl. audzēkņu
vecākiem un audzēkņiem tika nosūtīta informācija
par turpmāko mācību darba organizāciju, kā arī par
iespēju uzzināt uzdevumus skolas mājaslapā. Saziņa
ar audzēkņiem un vecākiem galvenokārt notiek caur
Whatsapp aplikāciju. Audzēkņiem, ievērojot piesardzības
prasības, tika dota iespēja paņemt no skolas darbam
vajadzīgos materiālus (krāsas, otas, krītiņus, papīru,
mālu).

Izglītības procesa kvalitāti pagaidām ir grūti
izvērtēt, jo darbi ir uzdoti 3 nedēļām, tikai pēc
Lieldienām varēsim apkopot pirmos rezultātus.
Pirmās sajūtas, ka, nosakot ne pārāk sarežģītu
darba formu, esam ieguvuši vienmērīgu un stabilu
procesu, kurš nepārslogo izglītojamos un ļauj tiem
radoši darboties.

Saprotam, ka sākums nebija viegls, jo visi centās
pielāgoties jaunajai sistēmai, bet ir pienācis laiks, kad
visi varam iegūt jaunu un interesantu pieredzi un
iespēju bērniem kļūt patstāvīgākiem. 

Zanda Liedskalniņa, 
Jaunpiebalgas MMS skolotāja

Palīdzēsim izaugt!
Laikā, kad nav iespējams klātienē strādāt ar

bērniem, mums bija jāatrod kāds, par ko rūpēties.
Daudzi noteikti ir pamanījuši - kopš skola ir tikusi
pie jaunās ēkas Br. Kaudzīšu ielā 10, esam centušies
sakārtot apkārtni. Gribam, lai mūsu jaunā skola –
tāpat kā vecā,  atrastos skaista, ainaviska, sakopta
parka ieskauta. Vidi veidojam soli pa solītim, ēka –
mauriņš – puķu dobes -  dīķis – parks. Parkā esam
“safrizējuši” vecās liepas, izzāģējuši tos vecos kokus,
kas bija kļuvuši nedroši. Diemžēl arī pati daba laiku
palaikam ir retinājusi mūsu skaistās priedes, tāpēc 6.
un 7. aprīlī parkā sastādījām 60  jaunus priežu
stādiņus! 

Paldies skolotājam Jānim Žagariņam, kas sarūpēja
stādiņus un darba rīkus, lai tos vieglāk varētu
iestādīt. 

Rūpēsimies par jaunajām priedītēm kopā!
Nenobradāsim! Un, ja tu ej garām parkam un redzi,
ka kāds no stādiņiem ir ieaudzis zālē, palīdzi tam,
apravē, lai tas aug pretim saulei! 

Lai top!
Direktore  Aija Sils
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Aicinām balsot par pašvaldības iesniegtiem projektiem
konkursā “Vidzemes kultūras programma 2020”

Jaunpiebalgas novada dome un tās iestādes ir ie-
sniegušas piecus projektu pieteikumus konkursam
“Vidzemes kultūras programma 2020”. Aicinām iedzī-
votājus līdz 23.aprīlim balsot par projektiem Vidzemes
plānošanas reģiona vietnē http://balso.vidzeme.lv.  Balsot
var ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, vietnē au-
torizējoties caur www.latvija.lv, tā apstiprinot savu
identitāti. Katram ir iespēja atdot balsi par  trim
dažādiem projektiem.

Par projektiem: 

Grāmata “100 Piebalgas tautas dzies-
mas”

Projekta mērķis ir saglabāt Piebalgas novadam
raksturīgās tradicionālās mutvārdu daiļrades manto-
jumu, bagātinot vietējo kultūrvides vēsturi un turpinot
kopt novada tradīcijas, apkopojot un piefiksējot tādas
vietējās vērtības kā Piebalgas pusē pierakstītās
tautas dziesmas.

Kopīgiem spēkiem tiek radīts unikāls materiāls -
grāmata “100 Piebalgas tautas dziesmas”, kas sevī
ietver Piebalgā pierakstīto tautas dziesmu izdevumu
nošu formātā, ko ilustrējuši Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņi.
Grāmatā apkopota daļa Piebalgas pusē pierakstītās
tautas dziesmas un tā tiek veidota kā kopīgs skolas
projekts. Grāmata būs baudāma gan kā mākslas
darbs, gan arī materiāls, ko varēs izmantot audzēkņi,
pedagogi mācību procesā, apgūstot latviskās tradīcijas,
kā arī ikviens, kam tuvas mūsu tautas latviskā man-
tojuma vērtības, tādējādi turpinot izkopt un uzturēt
dzīvas vietējās tradīcijas.

Nobalsot var https://balso.vidzeme.lv/projekti/gra-
mata-100-piebalgas-tautas-dziesmas

Spēlēju, dancoju Augšvidzemē
Projekts “Spēlēju, dancoju Augšvidzemē” ir

Jaunpiebalgas, Rankas, Cesvaines, Ļaudonas un
Alūksnes bērnu un jauniešu folkloras kopu kopprojekts,
kura laikā tā dalībnieki apgūs Vidzemes tradicionālo
danču muzicēšanas un deju soļu prasmes sadarbībā ar
etno kompāniju “Zeidi”.

Projekta mērķis – kopējā sadarbībā ar folkloras
kopu dalībniekiem iedzīvināt un popularizēt sava un
apkārtējo novadu rotaļdejas un dančus, sniedzot
iespēju bērniem, kas spēlē kādu mūzikas instrumentu,
muzicēt danču kapelā kopā ar pieredzējušiem muzi-
kantiem un saviem vienaudžiem neatkarīgi no savas
pieredzes un prasmēm.

Nobalsot var https://balso.vidzeme.lv/projekti/spe-
leju-dancoju-augsvidzeme

Pirmajai Latviešu nacionālajai operai
“BAŅUTAI - 100”

Pasākuma mērķis: paaugstināt kultūrvides kvalitāti
un nodrošināt sabiedrībai iespēju baudīt augstvērtīgus
profesionālās mākslas produktus un pasākumus.
Pieminēt un atzīmēt pirmās latviešu nacionālās
operas “Baņuta” pirmizrādes 100. gadadienu, atspoguļojot
Latvijas operas mākslas sarežģītību un daudzveidību
8. Profesionālās mākslas dienas ietvaros 22. augustā
Zosēnos pie “Skrāģu Kroga”.

Kopjot un uzturot mūsu nacionālo identitāti un sek-
mējot savu sakņu un vēstures apzināšanos, ir svarīgi
pieminēt nozīmīgus kultūras notikumus, novērtēt to
nozīmi un ielikto pamatu mūsdienu kultūras dzīves at-
tīstībai. Iepriekšējo gadu atsaucība pierāda pasākuma
nepieciešamību popularizēt, bagātināt cilvēka izpratni
par kultūru un celt godā kultūras mantojuma bagātības.
Šai kontekstā viscaur varam sajust pirmās Latviešu
nacionālās operas ‘‘Baņuta‘‘ tekstu autora Artūra
Krūmiņa un komponista Alfrēda Kalniņa klāt
esamību viņu dzimtajās mājās ‘‘Skrāģu Krogā‘‘.

“Baņutas” ceļš ir gājis kopsolī ar mūsu valsts
likteņgaitu gan prieka un svinīga pacēluma, gan
izmisuma un traģikas pilnos brīžos. Tieši šeit – Skrāģu
krogā – operas “Baņuta” brīvdabas uzvedums Zosēnu
pagastā (tagad – Jaunpiebalgas novadā) pie Skrāģu
kroga 1999. gadā šķita kaut kas neiespējams. Bet
izrādījās, ka var realizēt arī gluži neticamas lietas, ja
pie darba ķeras profesionāļi. Šogad “BAŅUTAI 100”, un
tā ir pelnījusi, lai garu klātesamībai notiktu pasākums,
kas veltīts pirmajai Latviešu nacionālai operai “Baņuta”.

Balsot šeit: https://balso.vidzeme.lv/projekti/pir-
majai-latviesu-nacionalajai-operai-banutai-100

Emīls Dārziņš dejā
Projekts “Emīls Dārziņš dejā” tiek īstenots ar mērķi

paplašināt un izkopt izpratni par deju kultūras
daudzveidību, apvienojot to ar novadnieka Emīla
Dārziņa daiļradi. Izcelt komponista daiļrades un
dejas nozīmību mākslā Jaunpiebalgas novada un
tuvākās apkaimes novadu iedzīvotājiem, bērniem un
jauniešiem, īstenojot vairāku žanru deju radošās
darb nīcas. Deju darbnīcās tiks veidota dejas “saruna”
– stāsts, izrāde par sabiedrībā esošām sociālām
tēmām. Apvienojoties dejai un novadnieka Emīla
Dārziņa, kuram šogad apritētu 145 gadi, mūzikai, īs-
tenosies mazie deju svētki Jaunpiebalgā.

Projektā tiks īstenotas šādas aktivitātes: astoņas
dažādu žanru – laikmetīgās, modernās, džeza, klasiskās,
Baltijas tautu tradicionālās, balles, hiphop, deju
ritmikas – deju radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem
3 dienu garumā. Darbnīcās to dalībnieki Latvijā atzītu
speciālistu vadībā gatavos un veidos horeogrāfijas
dejas uzvedumam. Noslēguma pasākuma ietvaros pa-
redzēta visu astoņu dejas žanru apvienošanās kopīgā
dejas uzvedumā, ko pavadīs E. Dārziņa mūzika.

Balso šeit: https://balso.vidzeme.lv/projekti/emils-
darzins-deja

Viss par un ap Miķeļiem
26. septembrī visi tiks mīļi aicināti uz Jaunpiebalgu,

kur lustīgu dancotāju, skanīgu muzikantu un citu inte-
resentu klātbūtnē tiks svinēta viena no latviešu
gadskārtu bagātākajām dienām – Miķeļi. Kā sacīt
jāsaka  jeb Ķenča vārdiem runājot, Piebalgas gara
gaišums tiks kuplināts un skandēts. Tāpat neiztikt bez
miesiskiem labumiem, par ko rūpēsies tuvāki un tālāki
amatnieki, mājražotāji un citi andeles uzturētāji.

Projektā piedalīsies gan Jaunpiebalgas, gan citi
Vidzemes un Latgales novadu amatierkolektīvi –
dejotāji un tautas muzikanti, kas, veidojot radošas
performances par Miķeļdienas tēmu, centīsies radīt
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interesantu, jautru, tradicionālajā kultūrā vērstu
tirgus atmosfēru kā senatnē.

Mērķis: tradicionālo svētku svinēšanas kultūras
mantojuma saglabāšana, aktualizēšana un pielietojums
mūsdienu kultūrvidē jaunā veidolā.

Rezultāti: izveidots kulturāli izglītojošs pasākums,
kas sevī ietvers Miķeļu tradīcijas, tas ir, ticējumus,
tradicionālos ēdienus, rotaļas, mūziku, gadatirgu un
citas ar šiem svētkiem saistītas norises, kas veicinās
izpratni un padziļinātu interesi par Miķeļiem, kā arī
citām latviešu tradicionālajām svinamajām dienām.

Balsot var šeit: https://balso.vidzeme.lv/projekti/viss-
par-un-ap-mikeliem

Par projektu konkursu
“Vidzemes kultūras 
programma 2020”

Ikviens vidzemnieks līdz 23. aprīlim var paust
atbalstu, nobalsojot par pieteikumiem, kas iesniegti
konkursam “Vidzemes kultūras programma 2020”. Ar
rezultātiem tiks iepazīstināta programmas ekspertu
komisija un lēmumu par projektu atbilstību programmai,
kā arī finansējuma piešķiršanu, pieņems Valsts kul-
tūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas sa-
gatavoto ieteikumu.

Vidzemes plānošanas reģions saņēmis pavisam 149
kultūras projektu pieteikumus par kopējo summu
637373,67 EUR. Šogad konkursā tiks sadalīts finan-
sējums 143000,00 EUR. Iesniegtie projekti aptver da-
žādas kultūras jomas un pasākumus Vidzemes kul-
tūrvēsturiskā novada teritorijā. Līdz aprīļa beigām
ekspertu komisija izvērtēs pieteiktos projektus un 5.
maijā būs zināmi konkursa rezultāti. Programmas at-
balstīto projektu saraksts tiks publicēts Vidzemes plā-
nošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

Balsojums izsludināts, lai iesaistītu  sabiedrību
un veicinātu viedokļa paušanu par to, kas vietējā
mērogā ir būtiski, tomēr saņemto balsu apjoms
negarantē finansējuma piešķiršanu. Iedzīvotāju
balsojuma rezultāts dos skatījumu uz vidzemnieku

priekšstatiem par kultūras aktivitātēm Vidzemē un
ļaus lēmuma pieņēmējiem labāk izprast sabiedrības
vajadzības.

Balsot iespējams Vidzemes plānošanas reģiona
vietnē http://balso.vidzeme.lv, kur publicēti visu
šogad konkursam iesniegto 149 kultūras iniciatīvu
projektu apraksti. Balsot var ikviens iedzīvotājs no 16
gadu vecuma, vietnē autorizējoties caur www.latvija.lv,
tā apstiprinot savu identitāti. Katram ir iespēja atdot
balsi par trim dažādiem projektiem.

Uzsāktā pilotaktivitāte ir solis ceļā uz to, lai
veicinātu sabiedrības iesaisti valsts un pašvaldību
iestāžu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā par budžeta
sadali dažādām iniciatīvām. Gūtie secinājumi par sa-
biedrības balsojumu būs vērtīgi gan Vidzemes
plānošanas reģionam, veicinot sabiedrības līdzdalības
procesu, gan pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm,
lai attīstītu iedzīvotāju iesaistes mehānismus lēmumu
pieņemšanā.

Iepriekš plānotā balsošana klātienē nenotiks valstī
noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ. Informāciju un at-
balstu  elektroniskā balsojuma veikšanai var saņemt,
zvanot +371 28674617.

“Vidzemes kultūras programmu” Vidzemes plānošanas
reģions īsteno jau trīspadsmito gadu. Kultūras prog -
rammu reģionos atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds
un AS “Latvijas valsts meži”. Tās ietvaros iespējams
iegūt finansējumu kultūras projektu ieviešanai
Vidzemes vēsturiskā novada teritorijā. Programmas
mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un
mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras man-
tojuma saglabāšanu valstī.

Sabiedrības balsošana organizēta pilotprojekta
ietvaros, ko īsteno Vidzemes plānošanas reģions
Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Līdzdalības
budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā”
(EmPaci) ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda
atbalstu sadarbībā ar projekta partneriem Latvijā,
Vācijā, Somijā, Lietuvā un Polijā. Tā mērķis ir
veicināt pilsonisko līdzdalību un izpratni par līdzdalības
budžeta nozīmi pašvaldībās. Vairāk: www.empaci.eu.

Avots: www.vidzeme.lv

Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas Pasaules
Veselības organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadar-
bības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta
valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā
paredz, ka ārsti Latvijā, tāpat kā Igaunijā, Lietuvā un
tādās turīgās valstīs kā Vācijā, Somijā, Nīderlandē,
Dānijā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs kompensējamo
zāļu A saraksta receptēs norādīs zāļu aktīvo vielu,
nevis zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekās no vienādas
iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām
ir zemākā maksa. Šādu prasību paredz Ministru
kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medi-
cīnisko ierīču apmaksas kārtību, lai Latvija pārņemtu
Eiropas praksi zāļu izrakstīšanā, kā arī novērstu si-
tuāciju, kad pacientiem jāiegādājas dārgākās zāles, ik
gadu pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī

zemākas cenas zāles ir tikpat kvalitatīvas un drošas
un ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību.

Jaunā kārtība paredz, ka 70% gadījumu no visu
ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu
recepšu skaita gada laikā tiks norādīta zāļu aktīvā
viela, nevis zāļu komerciālais nosaukums, bet aptiekā
pacientam no vienādās iedarbības zālēm ir jāizsniedz
tās zāles, kurām ir zemākā cena. 

Savukārt gandrīz katrā trešajā kompensējamo zāļu
receptē jeb 30% gadījumu ārsti varēs izrakstīt zāļu
komerciālo nosaukumu, norādot tam medicīnisku pa-
matojumu. 

Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens
uzsver: “Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela, tā
ir uzrakstīta uz visiem iepakojumiem latīniski, lai to
saprastu ārsti un farmaceiti visā pasaulē vienādi.

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna 
kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība
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Kaut gan iestāžu durvis apmeklētājiem slēgtas,
Jaunpiebalgas novada abās bibliotēkās šis laiks ir
darbīgs, jo lasītāju apkalpošana ir tikai kā aisberga
redzamā daļa no visiem pienākumiem, kurus ikdienā
veic bibliotekāri. 

Gan Zosēnu, gan Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkās
notiek lasītāju attālināta apkalpošana, sniedzot
uzziņas, pagarinot izsniegto izdevumu lietošanas
termiņu, informējot par piekļuvi digitālajiem resursiem,
e-pakalpojumiem un attālinātu datu bāzu lietošanu.
Visiem interesentiem tiek izsniegti autorizēšanās
dati, lai bez maksas varētu izmantot e-grāmatu
bibliotēku www.3td.lv. Studentiem un skolēniem tiek
izsniegtas grāmatas pēc konkrēta pieprasījuma mācība
procesa nodrošināšanai. 

Abās novada publiskajās bibliotēkās turpinās
intensīvs darbs pie krājuma rediģēšanas, dezinficēšanas,

pārkārtošanas un bojāto grāmatu labošanas, kā arī
pie Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku
kopkataloga datu bāzu satura papildināšanas.

Bibliotēku vadītājas sagatavoja dokumentus aprīļa
beigās paredzētajai kārtējai akreditācijai, izstrādājot
bibliotēku krājuma attīstības koncepciju un attīstības
stratēģiju 2020.- 2025.gadam.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka aktīvi informē la-
sītājus par sabiedriskajām aktualitātēm, interneta re-
sursiem un bibliotēku pakalpojumiem Facebook.com
bibliotēkas kontā. Facebook.com lietotāji regulāri tiek
iepazīstināti arī par katras dienas jubilāriem - novad-
niekiem, rakstniekiem, kultūras darbiniekiem.
Informācijai tika izmantoti daudzi novadpētniecības
materiāli, kuri sasniedza lielu auditoriju.

Baiba Logina

Jaunpiebalgas novada bibliotēkas
ārkārtas situācijā

Pirms zāles ar jaunām aktīvām vielām tiek pārdotas,
Zāļu valsts aģentūra vienā no Eiropas Savienības
valstīm pārliecinās, vai zāles pacientam palīdz uzlabot
veselību, pārliecinās, ka zāles ir drošas un neizraisa
tādas blakusparādības, kas ir tik smagas, ka neatsver
ieguvumu veselībai, un vai tablete satur nepieciešamo
aktīvo vielu, palīgvielas, kas nodrošina zāļu krāsu un
formu, un tajās nav nekā lieka. Un šim uzņēmumam,
kas zāles reģistrējis, ir ekskluzīvas tiesības vienīgajam
pārdot šo aktīvo vielu. Pēc 10 gadiem arī citi
uzņēmumi drīkst ražot šo aktīvo vielu. Bet pirms tam
uzņēmumam ir jāpierāda, ka zāles tiks ražotas tikpat
augstā kvalitātē un ka aktīvā viela cilvēka organismā
nonāks  līdzvērtīgā daudzumā. Turklāt izejvielas
zālēm ar vienu aktīvo vielu dažkārt nāk no vienas un
tās pašas rūpnīcas. Tā kā par šīs aktīvās vielas
drošību un iedarbību jau zinām 10 gadus, nav nepie-
ciešams veikt ar cilvēkiem jaunus pētījumus par šo
zāļu iedarbību un drošību, kas rada izmaksu ietaupī-
jumu.

Līdz ar to daudzām zālēm atšķiras tikai iepakojums,
zāļu izskats, palīgvielas, taču aktīvā viela, kas
pacientu ārstē, ir viena un tā pati.  Šie pierādījumi jā-
sagādā kompānijai, kas zāles vēlas reģistrēt, savukārt
viena no Eiropas zāļu aģentūrām šos pierādījumus
novērtēs. Darbu mēs Eiropā nedarām dubultā, ja
kompānija zāles vēlas pārdot vairākās valstīs, to
novērtē tikai vienā valstī, savukārt pārējās zaļu
aģentūras pārliecinās par novērtējuma kvalitāti. Jau
šobrīd septiņi no desmit pārdotajiem iepakojumiem ir
ar zināmām aktīvām vielām jeb t.s. ģenēriskās zāles.”

Kas jāņem vērā pacientiem?

Iedzīvotājiem jaunā valsts kompensējamo zāļu iz-
rakstīšanas kārtība būtiskas izmaiņas vai neērtības
pēc 1. aprīļa neradīs. Ir iespējamas situācijas, kad far-
maceits izsniegs zāles, kuru iepakojums, krāsa vai
forma var atšķirties no ierastajām, bet šo zāļu
iedarbība būs vienāda un šīm zālēm būs tāda pati
kvalitāte un drošums. 

Veselības ministrija un Zāļu valsts aģentūra tāpat
kā līdz šim, lai izvairītos no nevajadzīgiem satraukumiem,

aicina iedzīvotājus, kam nepieciešamas valsts kom-
pensējamās zāles, receptes saņemšanai savlaicīgi ap-
meklēt savu ārstu.

Fakti: 
l Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela.

Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, garšu un citas
īpašības. 

l Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu ie-
darbību var būt dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats
(krāsa, forma vai iepakojums) un var atšķirties to
cena.

l Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, ārsts kom-
pensējamo zāļu receptē no 1. aprīļa norādīs tikai zāļu
aktīvās vielas nosaukumu.

l No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību
valsts maksā par tām (kompensē), kurām ir zemākā
cena.

l Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts kompensē-
jamo zāļu receptē norādīs un valsts pacientam
kompensēs arī dārgākas zāles ar tādu pašu aktīvo
vielu un iedarbību. 

l Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to,
vai pacients lietos valsts kompensētās zālēs, šādā ga-
dījumā ārsts izrakstīs kompensējamo zāļu recepti. 

l Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt
par dārgākām valsts kompensējamām zālēm vairs ne-
varēs. 

l Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais
nosaukums ir norādīts uz zāļu  iepakojuma maziem
burtiem un nereti slīprakstā, un tas ir arī lasāms visu
zāļu lietošanas instrukcijās. Šis nosaukums uz iepa-
kojuma atrodas līdzās lielajiem burtiem uzrakstītajam
konkrēta ražotāja ieviestajam zāļu nosaukumam. 

l Iedzīvotājiem noderīga informācija par jauno
kārtību un kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” ma-
teriāli ir publicēti tīmekļa vietnē: www.esparveselibu.lv.  

Dita Okmane 
Zāļu valsts aģentūras 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 67078422, 25400181  

E-pasts: Dita.Okmane@zva.gov.lv
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31.martā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja
– Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos sce-
nārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada
vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja Svētku izpilddirektori
Agru Bērziņu un Svētku operatīvās vadības grupas
vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Jautājumu par Svētku
pārcelšanu uz 2021.gada vasaru skatīja arī Dziesmu
svētku padome, piekrītot rīcības komitejas lēmumam. 

“Svētku rīkošanā svarīgākais ir sabiedrības, jo
īpaši dalībnieku drošības jautājums. Covid-19 neprog-
nozējamā epidemioloģiskā attīstība un ārkārtējā
situācija Latvijā un pasaulē ievieš būtiskus ierobežojumus
un izmaiņas visās sabiedrības funkcionēšanas jomās.
Rīcības komiteja šodien pieņēma vienprātīgu lēmumu
pārcelt svētkus uz nākamā gada vasaru, ņemot vērā
gan medicīniskos, gan cilvēkresursu, gan organizatoriskos
aspektus, tajā pašā laikā respektējot dziesmu svētku
tradīcijas nepārtrauktības nozīmi. Ceram, ka šī ziņa
neskumdinās potenciālos dalībniekus, bet ļaus noska-
ņoties svētkiem ar jaunās izglītības platformas ‘’Tava

klase’’ starpniecību. Tā būs iespēja izdejot un izdziedāt
arī Dziesmu un deju svētku repertuāru,” akcentē iz-
glītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

“Svētku rīkotāju komanda jau ir uzsākusi darbu,
lai precizētu ar Svētku pārcelšanu saistītos organiza-
toriskos jautājumus. Dziesmu un deju svētki ir
milzīgs mehānisms ar daudzām būtiskām sastāvdaļām
– mākslinieciskās programmas un to aktualitāte pēc
gada, skašu rīkošana un nolikumi kontekstā ar
Svētku pārcelšanu, valsts dotācijas pārdale, norišu
vietu pieejamība u.c. Visus procesā iesaistītos par
detaļām informēsim līdz mācību gada noslēgumam.
Šobrīd vēlos pateikties visiem dalībniekiem, kas cītīgi
gatavojušies svētkiem – līdz šim skatēs redzētais pār-
liecina ar augsto māksliniecisko sniegumu, pedagogiem,
vecākiem, pašvaldībām un rīkošanā iesaistītajiem par
līdz šim paveikto, “ stāsta Svētku izpilddirektore Agra
Bērziņa.

Inga Vasiļjeva 
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki pārcelti uz 2021. gadu

Prieks

Prieks - kur tu rodies?
Prieks - kur tu dodies?
Esi pie manis modies,
Un tagad tik proties –
Esi ar mani ik brīdi,
Esi manī un citus sildi.

Bēdu bēres

Kam bēdas katru dienu
Krīt kā bumbiņas pret sienu.
Gribas, lai tās beidzas,
Ak, viņas no sienas pretī steidzas,
Kā lai tagad tiekam vaļā!
Kliedzam balsī skaļā,
Pielipušas tās kā dēles,
Katru dienu spēlē spēles,
Jāsarīko viņām bēres,
Nav ko savu dzīvi smērēt.

Balodītim

Baltais Dūku balodīt,
Dūdoju es tevim līdzi,
Kamēr kārto spalviņas,
Man trīc visas maliņas.

Graudiņus man piesoli
Līdz ar gardo vaboli,
Tad mēs kopā dūdosim,
Sienāzīšus lūkosim.

Liesma Liģere – Uķe

***
Pret sauli un gaismu ikviena dvēsele tiecas,
Un kad jau palu ūdeņi pāri Gaujas viļņiem aizskrien,
Stāvajā upes krastā pūpolzars
Mīksti, maigi pretī mums liecas.
Tad Piebalgas augstākajos kalnos
Lieldienas šūpojas,-
Tādas siltas, nebēdīgas, mazliet vējainas –
Ziemas sastāvējušo vēsumu prom aizvējojot…
Asniņus celdamas, zaļot visam ļaudamas,
Cilvēkiem prieku, ticību auglības spēkam nesot,
Jo tikai caur auglību vairojas dzīvotspēja…
Būsim ticībā, cerībā dzīvīgi…

***
Manas Piebalgas baltie bērzi, cik daudz dzīvinoša spēka
jūs esat devuši cilvēkiem,
nu ir iesācies jūsu plaukšanas laiks,
un darbīgais Piebalgas cilvēks zīlēs –
vai pirmais izplauks bērzs vai alksnis…
Ja bērzs – tad gaidāma silta, pat karsta vasara,
ja alksnis – tad vēsa, lietaina…
Nu, plauksti šogad tu pirmais, sulu devējs bērzs…
Pēc neparasti untumainās ziemas tā vie’ gribas siltu, garu vasaru…

Dzidra Kuzmane
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Tik vienkārši viss
ir pasakāms
un bezgala viegli –
tikpat viegli, cik
puķes plaukšana
un bērna smiekli.
Tik vienkārši viss
ir pasakāms –
dzīvo ar sirdi,
sirds vārdus aklais
saredzēs
un nedzirdīgais dzirdēs.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
plūsti kā upe, kā priecīgs avotiņš.

Dzidrai Kuzmanei 13. aprīlī apritēja nozīmīga
dzīves jubileja – 90 gadi.  Tautā mīlētā Ķenča at-
veidotāja no 1973.gada līdz šodienai. Dzīves ak-
tīvākos gadus nostrādājusi Jaunpiebalgas bērnu
bibliotēkā. Organizējot pasākumus bērniem,
iejutās gan kā Rudens rūķis, Karlsons, Sniega
vīrs, Sprīdītis, Lieldienu zaķis, Mežrozīte un vēl,
un vēl…

Ķenča izskatā tērpusies, svārkus  un cepuri
uzlikusi, lakatiņu apsējusi, izgājusi tautās visā
Latvijā gan kopā ar piebaldzēniem, gan bez
tiem, gan pie augstām amatpersonām pilī,
Dziesmu svētkos, pašmāju pasākumos, tirgos…

Saņēmusi pretī lielu cilvēkmīlestību, atzinības
un apbalvojumus.

Kad jaunpiebaldzēni 2004.gadā dibināja no-
mināciju “Goda cilvēks”, Dzidra bija viena no
tām, kuru deputāti ar balsu vairākumu izvirzīja,
un tika sumināta. 2009. gada jūlijā konkursā
“Sieviete Latvijā” Dzidra saņēma balvu par
mūža ieguldījumu.

1998.gadā par nopelniem kultūras darbā ap-
balvota ar 

Triju Zvaigžņu ordeni (V šķira). Te atkal būtu
jāliek daudzpunkte, jo arī atzinību daudz. 

2018.gadā par Dzidru izdots rakstu krājums
“Kā sacīt jāsaka, dubultportrets”. Dzidras dzejoļi
un Ķenča prātojumi ir publicēti grāmatās, laik-
rakstos.

Paldies, ka Tev  ir lepnums uz  savu novadu,
ko asprātīgi vienmēr piemini  savās runās!
Sirsnīgus sveicienus, Dzidra, skaistajā dzīves
jubilejā Tev sūta Jaunpiebalgas novada dome
un visi, kas Tevi ciena un mīl.

Dzidriņai,
lielajā jubilejā!

Tavs vārds
Tavs vārds no brīves laika nāk,
Kad latvju tauta savu valsti ceļ.
Tad katrs dienu labās domās sāk,
Jo apkārt pļavas zied un druvas zeļ.

Tavs vārds caur tumsas laiku gāja,
Kad nodevība, liekulība likās gods.
Tev bija jāprot smaidīt tad, kad rāja,
Un jānes grūtais, netaisnīgais sods.

Tavs vārds ir atnācis līdz mūsu dienām,
Nu brīves saule atkal gaiši mirdz.
Tavs vārds ir zināms Piebalgā ikvienam,
Jo katram tuva tava dāsnā sirds.

Tavs vārds vēl skanēs pakalnos un lejās,
Kur ļaudis darbā steidz, kad agrs rīts.
Tavs vārds būs domu graudos,dziesmās, dzejās,
Tas tautas dvēs’lē paliks ierakstīts.

Slēģu Jānis

Dzidrai Kuzmanei 13.aprīlī – 90
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Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā. 

Sirsnīga līdzjūtība
Tev, Genovefa,

no Jaunpiebalgas 
vidusskolas kolektīva!

Paldies tiem, kuri zvanīja un
palīdzēja, ir atpazīti vairāki

cilvēki.
Turpinu lūgt, ieskaties, 

varbūt vari atpazīt šo vīru?
Saziņai Vēsma (26615072)

SIA “Vecpiebalgas doktorāts” darbība COVID - 19
ārkārtas situācijas laikā

Ø Pacienti tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tikai norādītajā laikā.
Ø Ja ir akūtas problēmas - vispirms lūdzam zvanīt, jums sniegs tālākas norādes.
Ø Ja zāles iet uz beigām - lūdzu, zvaniet! Ir saprotams, ka tāpat būs jādodas uz aptieku, bet tā jūs

samazināsiet pavadīto laiku sabiedriskā vietā.
Ø Ja esat atgriezies no JEBKURĀM ārzemēm pēdējo 14 dienu laikā, nekādā gadījumā nenāciet uz

doktorātu un nestaigājiet apkārt (tai skaitā uz veikalu), bet ZVANIET!
Ø Profilaktiskās apskates tiek atceltas uz ārkārtas situācijas laiku. Bērnu profilaktiskās potes

iespējams saņemt norādītā laikā, iepriekš piesakoties zvanot.
Telefona numurs saziņai - 64162344 (Jaunpiebalga)

Šos punktus ievērosim Vecpiebalgas doktorātā visos pieņemšanas punktos!
Lūdzam šo informāciju nodot arī visiem saviem tuvākajiem, arī kaimiņiem!


