
3  (276) 2021. gada marts Jaunpiebalgas novada izdevums

Šajā numurā
l jaunākais novada domē
l uz iedzīvotāju jautājumiem atbild novada domes priekšsēdētājs
l izsoles
l lauku ziņas
l skolas jaunumi
l mūzikas un mākslas skolā
l Covid-19 informācija

20. martā plkst. 11.37 sākas astronomiskais pavasaris
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Novada domē

Inventāra iztrūkumu par inventāru par kopējo
summu 310,71 EUR piedzīt no materiāli atbildīgās
personas, materiālu iztrūkumu par precēm par kopējo
summu 224,01 EUR piedzīt no materiāli atbildīgās
personas, ieskaitīt Jaunpiebalgas novada domes kon-
tā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada
22.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Par grozījumu
“Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un zie-
dojumu budžets 2021.gadam” apstiprināšanu”.

Pagarināt Jaunpiebalgas novada Attīstības pro-
grammas 2014.- 2020.gadam darbības termiņu līdz
jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas
apstiprināšanai 2021.- 2027.gadam.

Sagatavot zemes robežu plānus un zemi reģistrēt
zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda:
“Pļavas Tīrumroci” – ar kadastra apzīmējumu 4256
007 0194 - 5,3035ha platībā; “Tīrumroci”-  ar kadastra
apzīmējumu 4256 007 0192 – 2,0 ha platībā; “Ābeles”
ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0073 – 0,7802 ha
platībā.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju A. K., personas kods dzēsts, par  zemes
vienību ”Lejas Geisti” ar kadastra apzīmējumu 4256
010 0033 - 1,1 ha platībā, uz kuras atrodas A. K.
piederošs mājīpašums ”Lejas Geisti”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Sagatavot dokumentus un reģistrēt zemesgrāmatā
uz Jaunpiebalgas novada domes vārda zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0186 – 0,12 ha
platībā, uz kuras atrodas mājīpašums E. Dārziņa iela
26, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads.

Mainīt īpašuma Gaujas iela 1, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0122
zemes lietošanas mērķi no komercdarbības objekta
apbūves (kods 0801) uz zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101) – 1,533 ha platībā.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.4256 006 0121, kurš sastāv no zemesgabala

ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121, platība 0,61
ha un ēkām ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121
001, 4256 006 0121 002, 4256 006 0121 004, kuras
atrodas “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot
izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.4256 006 0380, kurš sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0380, ar platību
0,2065 ha, kurš atrodas “Verbenas”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., rīkojot izsoli
ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.4256 006 0282, kurš sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0282, platība 2,71
ha, kurš atrodas “Raiņa iela 2A”, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot
izsoli ar augšupejošu soli.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes reorgani-
zācijas plāna konstatējumu daļas 1.pielikumu.

Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas
Sarkanais Krusts”, reģ. Nr.40008002279, Pētera pa-
matskolas (kadastra apzīmējums: 4298 003 0159 007)
mājturības kabineta telpu 22,2 m2 platībā (telpa
Nr.1) Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads LV- 4133, un telpu novada
domes administratīvās ēkas pagrabstāvā, Gaujas ielā
4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, LV-4125 (kadastra apzīmējums 4256 006
0027 001) – 61.60 m2 platībā, slēdzot līgumu uz trīs
gadiem.

Precizēt 2021.gada 1.februāra Jaunpiebalgas novada
domes lēmumu Nr.7 (prot. Nr.1 7.§) “Par nekustamā
īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0079,
platība 8,17 ha, kurš atrodas “Krēsliņi”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātos izsoles
noteikumus nekustamajam īpašumam – zemesgabalam
ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0079, platība 8,17
ha, kurš atrodas “Krēsliņi”, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas novads.

Sagatavoja Anita Auziņa.

2021. gada 22. februāra novada domes
sēdē nolemtais

Ar Jaunpiebalgas novada domes 22.02.2021. sēdes
lēmumu Nr. 30 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 4256 006 0121, kurš atrodas “Bērzlapji”,
Jaunpiebalga, 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 mutisku
izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam ar

kadastra Nr. 4256 006 0121, kurš atrodas “Bērzlapji”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.:

Izsole notiks 2021. gada 7. aprīlī plkst. 09.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles izslu-
dināšanas brīža līdz 2021.gada 6. aprīlim plkst. 15.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 3 103 EUR (trīs
tūkstoši viens simts trīs euro). 

Paziņojums par izsolēm 
Jaunpiebalgas novadā
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Izsoles solis – 100 EUR (viens simts euro).
Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit euro)

un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 310,30 EUR (trīs simti
desmit euro  30 centi) jāieskaita Jaunpiebalgas novada
domes, reģ. Nr.90000031033, A/S „Swedbank” kontā
Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HABALV22.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes 22.02.2021. sēdes
lēmumu Nr.31 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 4256 006 0380, kurš sastāv no zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0380, ar platību 0,2065
ha, kurš atrodas “Verbenas”, Jaunpiebalga, 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 mutisku
izsoli ar augšupejošu soli  nekustamajam īpašumam
ar kadastra Nr. 4256 006 0380, kurš sastāv no zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0380, ar
platību 0,2065 ha, kurš atrodas “Verbenas”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov..:

1. Izsole notiks 2021. gada 7. aprīlī plkst. 09.30
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst. 15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1 500 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 100 EUR (viens simts euro ).
5. Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit

euro) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 150 EUR (viens simts
piecdesmit euro) jāieskaita Jaunpiebalgas novada
domes, reģ. Nr.90000031033, A/S „Swedbank” kontā
Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HABALV22.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

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

Ar Jaunpiebalgas novada domes 22.02.2021. sēdes
lēmumu Nr.32 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 4256 006 0282, kurš sastāv no zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0282, kurš atrodas
“Raiņa iela 2A”, 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 mutisku
izsoli ar augšupejošu soli ar kadastra Nr. 4256 006
0282, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0282, kurš atrodas “Raiņa iela 2A”,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.:

1. Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst. 10.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst.
15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 6 000 EUR
(seši tūkstoši euro). 

4. Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro).
5. Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit

euro) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 600 EUR (seši simti euro) jā-
ieskaita Jaunpiebalgas novada domes, reģ.
Nr.90000031033, A/S „Swedbank” kontā
Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HABALV22.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

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

Sakarā ar veiktajiem precizējumiem izsoles noteikumos,
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
4256 009 0079, kurš atrodas “Krēsliņi”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 8,17 ha mutiskā
izsole ar augšupejošu soli tiek pārcelta.

1.  Izsole nekustamajam īpašumam ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 009 0079, kurš atrodas “Krēsliņi”,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., notiks
2021.gada 7.aprīlī plkst. 11.00 Jaunpiebalgas novada
domē, kabinets Nr. 12, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

1. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst.
15.00.

2. Nekustamā īpašuma sākumcena 17 200 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši divi simti euro ). 

4. Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro).
5. Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit euro)

un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 1720,00 EUR (viens  tūkstotis
septiņi simti divdesmit euro) jāieskaita Jaunpiebalgas
novada domes, reģ. Nr.90000031033, A/S „Swedbank”
kontā Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HABALV22.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

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

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Iedzīvotāju ievērībai!
Jaunpiebalgas novada dome lūdz pieteikties iedzīvotājus, kas izmanto pašvaldībai piederošu zemi

mazdārziņa vajadzībām.
Zemes īpašums “Gaujas līcis” (aiz doktorāta) ir reģistrēts zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums, un

mazdārziņu lietotājiem ir iespēja noslēgt ilgtermiņa zemes nomas līgumu ar pašvaldību par zemes turpmāku
izmantošanu.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Jaunpiebalgas novada nekustamā īpašuma  speciālistu pa tālruni 64107902.
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Vai ir kādi jaunumi saistībā ar gaidāmo novadu
reformu?

Notiek darbs dažādās grupās, ir izrunāti nozīmīgākie
jautājumi, veikta situācijas analīze nozarēs – kultūra,
izglītība, IT joma, pārvaldība, sociālie jautājumi,
jaunatnes un sporta lietas… Pagaidām esam vienojušies,
ka jaunajā Cēsu novadā būs 7 pārvaldes esošo novadu
vietā, piemēram, Jaunpiebalgas  administrācija vai pār-
valde. Tā veiks līdzšinējās funkcijas esošajā teritorijā,
lai saglabātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
Runājot par nozaru darbību, tad ir vēlme tās vadīt
vienoti - vai nu tā būtu sociālā joma, kultūra vai
izglītība. Pārvaldība, štatu komplektēšana, metodiskais
darbs notiks centralizēti, bet būs arī zināma patstāvība
vietējām administrācijām. 

Attiecīgo darba grupu vadītāji ir prezentējuši
dažādus modeļus, kādā veidā pārvaldīt visu lielo
novada teritoriju savā sfērā, kādi darbinieki būtu ne-
pieciešami. Diemžēl jāatzīst, ka vēlme, lai katrs pakal-
pojums būtu sniegts kvalitatīvi, ir saprotama, taču
tam nepieciešami arī zināmi finanšu līdzekļi. Reformas
autori solīja, ka, apvienojot novadus, samazināsies
darbinieku skaits, izdevumi. Ir daudz neatbildētu jau-
tājumu par to, kā apvienot šīs divas lietas –
administratīvo pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti,
individuālo pieeju katram iedzīvotājam - ar to, ka
izdevumi samazināsies. Diemžēl pašreiz nozaru
pārstāvju prezentācijās  (pārvaldības modeļos) stāstītais
liecina par darbinieku skaita palielināšanos un
izdevumu pieaugumu. Tuvākajos mēnešos līdz 1.jūlijam
veicams liels darba apjoms, sagatavojot dokumentāciju
par īpašumiem, pamatlīdzekļiem, apgrozāmiem
līdzekļiem apvienošanu,  par iestādēm, darbiniekiem,
dažādu datu bāzu un IT programmu saskaņošanu, jo
līdz šim novadi ir strādājuši ar dažādām programmām.
Valsts, izstrādājot reformas likumu, absolūti nav rēķi-
nājusies, ka apvienošana nozīmē arī  desmitiem un
simtiem saistītu darbību ar citiem likumiem, ar valsts
reģistriem, iestādēm. Visu nevar pārkārtot vienas
nakts laikā, lai arī kādam ierēdnim tā varētu likties. 

Process notiek, vēlēšanas tuvojas, Cēsu novadā prog-
nozēju astoņu partiju sarakstus, arī dažs no jaunpiebal-
dzēniem iesaistījies kādā no tiem. Kā parasti – tā būs
katra vēlētāja atbildība balsot par tiem cilvēkiem, kuri
sevi pierādījuši darbos un kas saprot un pazīst jaunā
novada teritoriju, spēs strādāt tā, lai nejustu atšķirību
starp pilsētu un laukiem, lai nenotiktu centralizācija.

Lai saglabātos lauku ciemi, darba vietas, saimnieciskās
darbības attīstība laukos, lai saglabātos skolas un
kultūras iestādes. 

Ko var pateikt par algotajiem pagaidu sabied-
riskajiem darbiem mūsu novadā? Par bezdarba lī-
meni mūsu novadā. Skatoties datus, tad 2020.
gada decembrī bezdarbnieku skaits bija 48,
bezdarba līmenis – 4%. 

Šogad no Nodarbinātības valsts aģentūras mūsu no-
vadam ir piešķirtas piecas darba vietas, konkurence
nav liela, tikai 19  bezdarbnieki no Jaunpiebalgas ir
devuši piekrišanu darbam algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos. Cilvēki tomēr negribīgi piesakās uz šīm vietām.
Lielu enerģiju prasa darbu organizēšana, vadīšana, uz-
raudzīšana. Ir sastādīts objektu un darbu saraksts, kas
būtu jāizdara, it sevišķi pavasarī un vasarā. Darbu
saraksts ir garš – kapsēta, piemiņas vietas, brīvdabas
estrādes apkārtne, sporta norišu vietas, mūzikas un
mākslas skolas apkārtne, gājēju ietves, tirgus laukums,
tūrisma vietas gan Jaunpiebalgā, gan Zosēnos, Viņķu
kalna skatu torņa apkārtne… Par kapsētu runājot, tad
pašvaldībai ir saraksts, kuras kapavietas tai jākopj, kas
arī tiek darīts. Kā zinām, mums ir milzīgas teritorijas,
kur zāle jāpļauj vai ik nedēļu. Daudz līdzekļu atvēlēts
labiekārtošanai, kā būs jaunajā novadā, grūti teikt, do-
mājams, ka finansējums būs mazāks.

Aprīlī un maijā var visus aicināt gan uz savu
īpašumu, gan arī, ja ir vēlme, sabiedrisko vietu
sakopšanu, kur tas vajadzīgs. 

Ko var piebilst Covid – 19 sakarā?
Saistībā ar jaunā vīrusa paveida izplatīšanos var

tikai aicināt cilvēkus būt vēl uzmanīgākiem un atbildī-
gākiem, ievērot noteiktos ierobežojumus, valkāt sejas
maskas, nepulcēties, izmantot iespēju, lai vakcinētos.
Domājams, ka ātrāk par rudens pusi nez vai tiks atļauti
kādi publiski masu pasākumi.

Jaunpiebalgas vidusskolas 75 gadu jubilejas sa-
lidojums vasarā tiek plānots?

Patlaban strādā divas darba grupas, viena – saistībā
ar vidusskolas salidojumu, otra – ar “Izvēlies Piebalgu!”.
Jāplāno un jādara lietas, kas ir virtuālas – vēstures ap-
kopošana, lai materiāli ir pieejami stendos, planšetēs,
datoros u.c., tad – attiecīgo teritoriju sakopšanas darbi,
savukārt par ballēšanos būs jāaizmirst uz kādu laiku.

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras dar-
binieki laika periodā no 2021. gada marta līdz
decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000
sagatavošanu Jaunpiebalgas novada teritorijai, tas
nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pār-
valdes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas
likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija notei-
kumos Nr.384   „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzde-
vumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās in-
formācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju,
kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās

kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros. 
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.

panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tie-
siskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un
kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā
vai pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras
nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. 

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros
lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku
sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

1.   pārbauda kartes lapas satura pilnību un
precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem
un situācijai apvidū;

Norisināsies lauku apsekošanas darbi
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2021. gada traktortehnikas
un tās piekabju ikgadējās 
valsts tehniskās apskates 

laiki un vietas Jaunpiebalgas
novadā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai
atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt
derīgai OCTA polisei. 

Vairāk informācijai: 
https://www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-

uzraudziba/jaunumi/sakas-traktortehnikas-valsts-teh-
nisko-apskasu-sezona?id=12050

Iepriekš noteikti pieteikties pa tālruni 64130004
(Priekuļi), e-pasts: priekuli@vtua.gov.lv

Mācību piedāvājums
SIA “LLKC” Cēsu konsultāciju birojs aicina uz bez-

maksas informatīvo semināru “Aktualitātes lauk-
saimniekiem 2021. gadā”. Seminārs notiks 26. martā
plkst. 10.00 tiešsaistē ZOOM platformā. 

Programmā:
• LLKC Cēsu konsultāciju biroja aktualitātes.

Konsultāciju projekts lauksaimniekiem / LLKC Cēsu KB / 
• ES un valsts atbalsts 2021. gadā. Nosacījumi

platību maksājumu saņemšanai. Lauku atbalsta die-
nestam pieteikto platību uzraudzība un kontrole /
Ziemeļvidzemes RLP/ LAD / 

• Svarīgākais par grāmatvedības un nodokļu ak-
tualitātēm lauksaimniekiem 2021. gadā / Linda

Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas va-
dītāja / 

• “Altum” valsts atbalsta programmas uzņēmējdar-
bības attīstībai / Olita Untāla, ALTUM Vidzemes
reģiona vadītāja / 

Seminārā dalībnieku skaits ierobežots. Obligāta ie-
priekšēja pieteikšanās līdz 19. martam! 

Pieteikšanās un vairāk informācijas:
Gunda Kazerovska, tālr. 26360434, gunda.kazerov-

ska@llkc.lv,
Dace Kalniņa, tālr. 28381477,  dace.kalnina@llkc.lv 
Reģistrētie semināra dalībnieki pieslēgšanās saiti

uz semināru saņems iepriekšējā dienā - 25. martā.
Saite tiks nosūtīta uz dalībnieka norādīto e-pasta
adresi. 

No 2021. gada 1. marta var
iesniegt  Gada ienākumu

deklarācijas par 2020.gadu
Visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek

piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko
līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi
un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst
viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs,
vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts
nodokli atmaksās vai arī tas būs jāpiemaksā.

Ja izveidojusies nodokļa piemaksa, tad deklarācija
jāiesniedz obligāti, savukārt, lai atgūtu gada laikā
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attais-
notajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību,
iemaksām pensiju fondos u.c.), deklarāciju var iesniegt
brīvprātīgi.

Pašnodarbinātajiem – saimnieciskās darbības vei-
cējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku
un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada ienā-
kumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

2021. gada 15.aprīlī no plkst.10.00 Jaunpiebalgas
novada domē saimnieciskās darbības veicējiem būs ie-
spēja sagatavot un iesniegt elektroniskajā deklarēšanas
sistēmā (EDS) gada ienākumu deklarācijas par
gūtajiem ienākumiem 2020.gadā. Konsultācijas sniegs
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”
grāmatvedības konsultante.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pie lauksaimniecības
organizatores L. Zariņas, tālr. 29131170.

Datums un laiks var tikt precizēts, atbilstoši valstī
izsludinātajai ārkārtas situācijai. 

2.  iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri
saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc ae-
rofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot;
objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta
ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instru-
mentiem;

3.  precizē situāciju apvidū par neskaidrajām
vietām un objektiem;

4.  nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu
fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa
kuģis - drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu
novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta
vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv 

Lauku ziņas

Apdz vota vieta Norises vieta Datums Laiks 

Jaunpiebalgas 
pagasts 

Jaunpiebalga, 
ugunsdz s ju depo (Br u 

Kaudz šu iela 9) 

28.04.2021. 13.30 

Jaunpiebalgas 
pagasts 

J ci (J cu krejotava) 26.04.2021. 12.30 

Jaunpiebalgas 
pagasts 

Roci (Darbn cas) 26.04.2021 11.00 

Jaunpiebalgas 
pagasts 

Vi i darbn cas (Vi u 
kalns) 

28.04.2021. 12.00 

Zos nu pagasts Melnb rži darbn cas 
(Gaujasl i) 

27.05.2021. 11.30 
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Lauku atbalsta dienesta
aktualitātes

Sākas pieteikšanās 8.3. pasākumam “Atbalsts meža
bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši
ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi,
aktivitāte “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību
monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana
un uzlabošana””

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu, attīstot un pilnveidojot profilaktiskos
pasākumus.

Pasākuma darbības:
l uguns novērošanas torņu būvniecībai, pārbūvei

un atjaunošanai;
l meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanai

un pilnveidošanai;
l novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnvei-

došanai;
l kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un

sakaru aprīkojuma izveidošanai un pilnveidošanai.
Atbalsta veids: investīciju atbalsts, kas saistīts ar

monitoringa ierīkošanu un uzlabošanu.
Kārta atvērta no 22.03.2021.- 22.04.2021. 
Vairāk informācijas par pasākumu Lauku atbalsta

dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Lauksaimniecības datu 
centra aktualitātes

Individuāli apzīmējamo dzīvnieku (liellopi, aitas,
kazas, zirgi), tāpat kā grupveida sugu (cūkas, truši, māj-
putni u.c.), kustības ziņojumu kā pirmais var ievadīt ne
tikai nosūtītājs (pārdevējs), bet arī saņēmējs (pircējs).

Ir jauna dzīvnieku kustības ziņojumu elektroniskās
ievades saskarne (ievadforma). 

Kustības ziņojumiem papīra formā aicinām izmantot
jaunās, izdrukājamās veidlapas.

Ievadot kustības ziņojumu elektroniski, jāņem
vērā:
vkatrs kustības notikums tiek uzskaitīts atsevišķi:

ir 4 notikumi – atsavināšana (pārdošana u.c.), iegādā-
šanās (pirkšana u.c.), izvešana no novietnes un
ievešana novietnē;
vkustības reģistrēšanai nepieciešami abu pušu zi-

ņojumi;
v īpašnieka maiņa tiks reģistrēta un pabeigta tikai

tad, kad ziņojumus ievadīs abas puses;
vkustība starp novietnēm (ievešana) tiks reģistrēta,

kad to paziņos saņēmējs; nosūtītājam ziņojums
obligāti jāapstiprina, ievadot izvešanu;
vziņojumu var ievadīt tikai  paraksttiesīgā persona;
vpārvadātāja transporta līdzekļa lauks aizpildāms

obligāti vai jāatzīmē “bez transportlīdzekļa”;
vnotikuma datums un laiks ir jānorāda precīzs.
Iesniedzot papīra formas veidlapu (ja nav ie-

spējas ievadīt elektroniski), jāņem vērā:
v jaunā kustības veidlapa (Nr.14) ir tikai vienas

puses ziņojums; katrai pusei jāaizpilda un jāiesniedz
savs ziņojums, atzīmējot attiecīgo notikumu (vai noti-
kumus);
vnotikumi ir 4 – atsavināšana (pārdošana u.c.), ie-

gādāšanās (pirkšana u.c.), izvešana no novietnes un
ievešana novietnē;
v ziņojumu drīkst parakstīt tikai   paraksttiesīgā

persona;
vpārvadātāja transporta līdzekļa lauks aizpildāms

obligāti vai jāatzīmē “bez transportlīdzekļa”;
vnotikuma datums un laiks ir jānorāda precīzs;
v vienā veidlapā iespējams norādīt vairāku sugu

dzīvnieku īpašnieka maiņu un/vai kustību starp no-
vietnēm, ja visus dzīvniekus vienā laikā saņem viena
saimniecība.

Informācija pa tālr. 67095062, 67027240, 22019664
Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku at-

balsta dienesta, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras,
Lauksaimniecības datu centra, Valsts ieņēmumu
dienesta un SIA “Latvijas lauku konsultāciju un
izglītības centra” publicēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Tālr. 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
Apvienoto novadu ekonomikas olimpiādē pie-

dalījās:
Ance Urbāne (11.kl.) – 3. vieta, Elizabete

Dzenīte (11.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs (11.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (12.kl.) – 1. vieta, Samanta
Terēze Spirģe (12.kl.) – 3. vieta, Anna Marija
Kārkliņa (12.kl.) – atzinība, Krista Marta Kundrate
(12.kl.) – atzinība. Skolotāja A. Kučinska.

Apvienoto novadu matemātikas olimpiādē pie-
dalījās:

Megija Dijpa (9.kl.) – atzinība, Ance Liliāna
Lazdiņa (9.kl.), Raivis Broks (9.kl.), Nauris
Kristaps Metums (9.kl.), Daniels Millers (9.kl.),
Vendija Traupele (9.kl.), Endija Romanova (10.kl.),
Kate Katerīna Ruņģe (10.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs
(11.kl.), Ance Urbāne (11.kl.), Lotārs Jānis Dzenža
(12.kl.), Krista Marta Kundrate (12.kl.), Adrians
Vīķelis (12.kl.). Skolotāja R. Jaksta.

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē pie-
dalījās:

Megija Dijpa (9.kl.), Vendija Traupele (9.kl.).
Skolotāja I. Jerumāne.

Apvienoto novadu ķīmijas olimpiādē piedalījās:
Daniels Millers (9.kl.) – atzinība, Ance Liliāna

Lazdiņa (9.kl.), Megija Dijpa (9.kl.), Vendija
Traupele (9.kl.). Skolotāja A. Ērkšķe.

Kate Katerīna Ruņģe (10.kl.) – 2. vieta. Skolotājs
A. Ratiņš.

J. Akuratera muzeja rīkotajā domrakstu kon-
kursā piedalījās:

Annija Bedeice (10.kl.) – 2. vieta, Kate Katerīna
Ruņģe (10.kl.) – atzinība. Skolotāja Z. Althabere.

Ieva Ciekurzne,
direktora vietniece izglītības jomā
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Daudzi ilgstošie ierobežojumi, to skaitā arī
attālinātais mācību process skolās, rada nomāktību
un trauksmi, ienes spriedzi savstarpējās attiecībās, jo
tiek izjaukts mūsu ierastais dzīves ritms. Daļa no
mums veiksmīgāk spēj adaptēties un pielāgoties ne-
gaidītiem apstākļiem, citi, saskaroties ar grūtībām,
ilgāk nespēj sakārtot prioritātes, plānot laiku un
darbus, pārvaldīt savas emocijas.

Šis ir laiks, kad vecāki labāk iepazīst savus bērnus,
uzzina ne tikai, ko viņi mācās, bet arī to, kā bērniem
klājas mācību procesā, kāda ir viņu uzmanības kon-
centrēšanas spēja, mācīšanās motivācija, spēja
atcerēties noteikumus, aktivitāte un ieinteresētība.

Ja bērniem un viņu vecākiem mācību process
sagādā problēmas, vecākiem ir jāizvērtē, kāpēc tā,
kādi tam iemesli. Dažkārt tas ir saistīts ar bērnu uz-
vedības problēmām vai mācību vielas apguves
grūtībām, kuras bijušas klātienes mācību procesā un
turpinās arī attālinātajā mācību vielas apguvē.

Ļoti būtiski ir veidot dialogu - sarunas ceļā meklēt
izeju no situācijas.

Aicinājums vecākiem vērsties pie skolotājiem,
varbūt arī pie citiem vecākiem ar mierīgu un
empātisku dialogu. Priekšmetu skolotāji ir atvērti ko-
munikācijai un palīdzības sniegšanai, ja tāda ir nepie-
ciešama. Spriedzes brīžos iespēja meklēt palīdzību un
veidot dialogu ar skolas atbalsta personālu – psihologu,
sociālo pedagogu.

Krīzes situācijās daudz produktīvāk ir fokusēties
uz sasniedzamo rezultātu un situācijai meklēt racionālu
risinājumu, sadalīt lielo mērķi mazākos soļos. Ciešā
kopā dzīvošana un nemitīga kopā būšana, kā arī
vecāku papildu pienākumi, apmācot bērnu, rada
dažādas emocijas. Tomēr jāatceras, ka mēs varam iz-
vēlēties  – vai emocijas valda pār mums, vai mēs
valdām pār savām emocijām.

Vecāko klašu skolēni tiešsaistes tikšanās laikā ar
skolas atbalsta personālu atzina, ka attālinātais
mācību process norit veiksmīgāk, ja viņi darbus plāno:
vakarā e-klasē izpēta nākamās dienas darbus, pārbauda
un pieraksta tiešsaistes mācību stundu laikus, sastāda
prioritāro darbu sarakstu, veic atgādinošus pierakstus
uz lapiņām, kas izvietotas redzamās vietās. Tāpat
skolēni uzsvēra, ka svarīgi saņemt atbalstu un
palīdzību no vecākiem. Mācību procesā palīdz, ja
vecāki paskaidro nesaprastu uzdevumu vai tā nosacī-
jumus. Kā lielāko problēmu skolēni akcentēja slinkumu! 

Ja ņem vērā iepriekš minētos faktus, tad vecāki
bērniem var sniegt šādu atbalstu:

l motivēt bērnu strādāt patstāvīgi, nepadoties pir-
majām grūtībām;

l palīdzēt sagatavot vidi un plānot laiku mācībām,
akcentēt prioritāros uzdevumus;

l pārliecināties, ka bērns saņēmis uzdevumu un
zina, kas jāmācās;

l atgādināt par tiešsaistes mācību stundu laikiem,
ja nepieciešams – pamodināt uz tiešsaistes mācību
stundu;

l vajadzības gadījumā pārliecināties, ka skolēns iz-
pildījis uzdevumu, to nosūtījis priekšmeta skolotājam;

l gadījumā, ja bērns nevar piedalīties mācību
procesā (slimība, tehniskas problēmas u.c.), nekavējoties
informēt klases audzinātāju;

l regulāri apmeklēt e-klasi, lai savlaicīgi iepazītos
ar skolas ziņojumiem e-klases pastā un dienasgrāmatā,
sekotu līdzi bērna mācību darbiem un mācību sasnie-
gumiem;

l arī lielajam vidusskolēnam nepieciešams vecāku
uzmundrinājums, atbalsts, palīdzība.

Attālinātais mācību process ir skolas un ģimenes
kopdarbs. Lai tas būtu veiksmīgāks, atgādinām, ka: 

l skolēniem stundas sākas 8.45 pēc līdzšinējā
stundu saraksta, kas pieejams e-klasē;

l skolēnam visu mācību stundu veicamie uzdevumi
būs pieejami e-klasē katru darba dienu no rīta sadaļā
„Uzdots”;

l skolēniem mācību stundās uzdotais skolotājam
jāiesūta līdz kārtējās dienas beigām plkst.15.30 (ja
vien mācību priekšmeta skolotājs nav norādījis citu
laiku); 

l tiešsaistes mācību stundas notiek konkrētās
mācību stundas laikā, tiešsaistes stundas apmeklējums
ir OBLIGĀTS;

l ja skolēns tiešsaistes stundā nepiedalās, tad
skolotājs e-klases žurnālā ieraksta kavējumu “n” kon-
krētajā stundā; vecākiem tajā pašā dienā jāinformē
klases audzinātājs par kavējuma iemesliem;

l skolēnam tiešsaistes mācību stundas laikā
jāpiedalās ar ieslēgtu kameru un, atbildot uz skolotāja
uzdotajiem jautājumiem, jāizmanto mikrofons; 

l skola neveic tiešsaistes mācību stundu ierakstus,
tādējādi netiek pārkāpti datu aizsardzības noteikumi;

l ja mācību stundā uzdotais darbs, kas norādīts
kā iesūtāms, skolotājam netiks atsūtīts dienas laikā,
e-žurnālā parādīsies ieraksts “nv”;

l skolotājiem uzdot neskaidros jautājumus skolēns
var tiešsaistes mācību stundu laikā, konsultāciju
laikā; ja skolēns ir iesūtījis jautājumu ārpus skolotāja
mācību stundas laika, skolotājs atbild pēc iespējas
ātrāk, bet ne vēlāk kā savā nākamajā darba dienā;

l e-klase ir oficiālā saziņas vietne starp skolu un
vecākiem – aktuālā informācija vecākiem tiek sūtīta
e-klases pastā.

Nedēļas nogales izmantojiet kopīgai ģimenes atpūtai
svaigā gaisā, dabā ar pozitīvām emocijām, prieku un
spēku uzkrāšanu jaunam cēlienam. Brīvdienās nevaja-
dzētu mēģināt kaut ko vēl apgūt vai „saraut” mācībās,
bet atstāt laiku bērnu atpūtai un mieram. Svarīgi, lai
arī šajā laikā darba dienas atšķirtos no brīvdienām!

Būtiski uzturēt saziņu ar citiem - gan vecākiem,
gan bērniem. Tieši tiem, kas jūtas skumji, dusmīgi,
satraukti, nomākti, šādas sarunas palīdzēs tikt galā
ar šīm emocijām. Saziņa ar cilvēkiem, kas ir līdzīgā
situācijā, ir noderīga, tā varam labāk izprast,
stiprināt un atbalstīt cits citu.

Ja rodas jautājumi, lūgums sazināties:
skolas direktors – Arnis Ratiņš, arnis.ratins@jv.edu.lv
tehniski jautājumi – Jānis Šāvējs,

janis.savejs@jv.edu.lv
par mācību procesu 1.- 4.kl. – Laima Upmale –

Līberga, laima.upmale-liberga@jv.edu.lv
par mācību procesu 5.- 12.kl. – Ieva Ciekurzne,

ieva.ciekurzne@jv.edu.lv
psihologa asistents – Liene Rozenova,

liene.rozenova@jv.edu.lv; mob. tālrunis: 26213156
sociālais pedagogs 1.- 4.kl. – Alda Ozere,

alda.ozere@jv.edu.lv
sociālais pedagogs 5.-12.kl. – Baiba Damroze,

baiba.damroze@jv.edu.lv; mob. tālrunis: 29344892.

Baiba Damroze, Liene Rozenova

Sadarbība kā vērtība
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JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLAI - 75
Jaunpiebalgas vidusskolai ir tradīcija – ik pa

pieciem gadiem aicināt kopā savējos. Tos, kuri pirms
gadu desmitiem te mācījušies un ar skolas dotajām zi-
nāšanām aizgājuši pasaulē, tos, kuri te strādājuši, pa-
audzēm atklājot dzīves vērtības, ieinteresējot meklēt
atbildes krustcelēs.

“Pagājuši atkal pieci gadi. Kā ierasts, jūlija pirmajā
sestdienā, 3 jūlijā, – skolas salidojums,” saka
vidusskolas skolotāja, novadpētniece Vēsma Johansone
un uzreiz piebilst: “Mēs satiksimies! Kā? To rādīs
laiks.”

Gatavojoties salidojumam, kā jau skolēniem pieklājas,
ir jāsagatavo mājasdarbs. V. Johansone un domubiedri
domā, kā atdzīvināt absolventu skolas gadus, parādot
šodienu, kas sakņojas viņu bērnībā un jaunībā.

“Katram par skolu savas atmiņas. Varbūt kāds no-
tikums klasē, skolā, kāds pasākums, varbūt kāds sko-
lotājs, kura teiktais vārds vai iemācītā atziņa dzīvē
bijusi būtiska. Gadu desmitos mainījusies skola, tās
apkārtne. Kāda tā bija toreiz, kā tika strādāts, stādot,
kopjot… Vēl skolas sabiedriskā dzīve, kas vienmēr
bijusi aktīva – kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestris.
Cik daudzi tajā bija iesaistīti! Skolas laiks nav iedo-
mājams bez pārpratumiem, palaidnībām – arī tās ir
atmiņas un reizē liecība, kādi bijām mēs,” atmiņām
rosina V. Johansone un aicina ikvienu rakstīt savas

atmiņas un vēlējumu skolai nākotnē. Katra uzrakstītais
tiks saglabāts, veidos ieskatu skolas dzīvē. Ar to varēs
iepazīties salidojumā vai skolas mājas lapā. 

“Gaidām atmiņas par skolas laiku un vēlējumus
skolai, kas aizvien stāv turpat, uzkalniņā,” saka V.
Johansone.

Atmiņas un vēlējumi tiek gaidīti līdz aprīļa vidum.
Tos vēlams sūtīt – vesma.johansone@gmail.com vai
zvanīt – 26615072.

Arnis Ratiņš, Jaunpiebalgas vidusskolas di-
rektors:

“Skolas jubilejā parasti atskatāmies uz tiem
atspulgu gadiem, kurus spožus padara atmiņas, un
tās ir lielākais dārgums. Gaismas piepildīti gadi. Tā
vien šķiet, ka šis salidojums būs pavisam citādāks
nekā iepriekšējie, taču svētkus esam iemācījušies or-
ganizēt un svinēt arī attālināti. Jaunpiebalgas
vidusskola savus absolventus, pedagogus, darbiniekus,
viesus mācēs uzrunāt un sagaidīt, ja būs lemts, arī ne-
klātienes formā. Svētku noskaņu veidosim ikviens no
mums neatkarīgi, kā tie norisināsies, tāpēc domāsim
labu, runāsim labu, darīsim labu, sagaidot Jaunpiebalgas
vidusskolas 75 gadu jubileju!

Informācijai sekot skolas mājas lapā https://jv.edu.lv

Zane Althabere

Mūzikas un mākslas skolā
Flautistiem panākumi starptautiskajā

konkursā
Lepojamies ar Jaunpiebalgas

Mūzikas un mākslas skolas 3.
flautas klases audzēknes Katrīnas

Eihentāles lieliskajiem panākumiem
STARPTAUTISKAJĀ PŪŠAMINS-
TRUMENTU SPĒLES JAUNO IZ-

PILDĪTĀJU KONKURSĀ
“WIND STAR 2021”, kur savā
klašu grupā Katrīna ieguva
godpilno I VIETU!

Jau otro gadu Mārupes
Mūzikas un mākslas skola or-
ganizē konkursu, kurš kopā ai-
cina dalībniekus ne tikai no
Latvijas, bet arī no citām
valstīm. Šogad konkursā pie-
dalījās aptuveni 700 dalībnieku
no 21 valsts. Konkursa rīkotājs
Spodris Kačāns priecājās, ka
šogad mūsu dalībnieku kuplo
pulku papildināja arī tādu
valstu kā Japāna, Mongolija,
Taivāna, Kazahstāna, Gruzija,
Beļģija, Ungārija jaunie talanti.
Dalībnieku sniegumu vērtēja
starptautiska žūrija 37 profe-
sionālu mūziķu sastāvā.

Šis izaicinājumiem bagātais
gads neatturēja konkursa rīko-
tājus no konkursa organizēšanas,
tādējādi dodot iespēju audzēk-

ņiem turpināt mērķtiecīgi strādāt
un attīstīt savus talantus arī attā-
lināti. Kā atzīst viens no Latvijas
žūrijas pārstāvjiem Gatis Evelons
(mežraga spēles pedagogs) - šogad
dalībnieki esot vērtēti vēl stingrāk
un kritiskāk nekā iepriekšējā gadā,
jo uzskata, ka, iesūtot konkursa vi-
deo, dalībniekiem ir bijusi iespēja
iespēlēt savu vislabāko konkursa
repertuāra versiju, kura tad arī
pilnīgāk parāda audzēkņa talantu
nekā, ja tas notiek klātienē, kad
klāt neizbēgami nāk skatuves uz-
traukums.

Lielu PALDIES sakām mūsu
skolas direktorei  Aijai Silai un
koncertmeistarei  Ingai Eihentālei
par sirsnīgu un profesionālu kop-
darbu!

Lai skaisti skan arī turpmāk!
Aija Silakalne,

Flautas spēles skolotāja 

Attēlā: 3. flautas klases audzēkne
Katrīna Eihentāle starptautiskajā
konkursā savā klašu grupā ieguva
godpilno 1. vietu.
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Vecpiebalgas doktorāta
Jaunpiebalgas filiālē būs iespēja
saņemt vakcīnu pret COVID-
19. Vakcinācija tiks veikta tikai
pēc iepriekšēja pieraksta katram
norādītajā laikā, ievērojot valstī
noteiktās prioritārās grupas.

Pieteikties vakcinācijai ie-
spējams katru darba dienu no
plkst. 11.00 līdz 14.00, zvanot
uz tel.nr. 64162344.

Piesakoties jānorāda pacienta
vārds, uzvārds un kontakttālrunis,
lai vēlāk varam informēt par vak-
cinācijas laiku.

***

Iedzīvotāji jautā, cik ilgi cilvēks,
kas izslimojis Covid -19, ir bīstams
apkārtējiem. Atbild daktere Evita
Pundure: “Ja kaimiņš vai paziņa
kādu laiku nav bijis redzams, jo
slimojis ar Covid – 19 vīrusu, un
nu atkal ir izgājis ārpus mājas, tas
nozīmē, ka viņš drīkst to darīt, jo
ārsts ir atļāvis, cilvēks vairs nav
infekciozs, neapdraud citus, tādējādi
nekādu kaitējumu sabiedrībai nevar
nodarīt. Drīkst ar šo cilvēku runā-
ties, ievērojot jau labi zināmos pie-
sardzības pasākumus – divu metru
distanci, sejas masku valkāšanu.”

Aija Ķīķere

Vakcinācija 
SIA

“Vecpiebalgas
doktorāts”

Jaunpiebalgas
filiālē

AA
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Vairs neiešu pa sila sūnu taku,
Neglāstīšu bērza tāsi balto.
Vien egļu zaru nolieciet 
man blakus,
Lai vieglāk ir, lai nejūt 
zemes elpu saltu.

Mūžības ceļu gājuši:
Pēteris Mūrnieks

Anna Rabe
Marta Sproģe

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko 

līdzjūtību 
tuviniekiem!

Jaunpiebalgas novada domes izdevums Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.), 
e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv; aija.kikere@gmail.com; Zinaida  Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)

Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv
Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr  at spo guïo re dak ci jas

vie dok li.  Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza 
saule degs. 

Skumju brīdī 
esam kopā ar Tevi, 

Ginta,
vīru Pēteri Mūrnieku 

aizsaulē
aizvadot!

Zosēnu pagasta
pārvaldes 
kolektīvs

Atkal bērzi saplauks zaļām
lapām,
Atkal vējš pa zemi ziedus sēs.
Ziedi plauks pār tavu kapu,
Tavas acis tos vairs neredzēs.

Skumju brīdī esam kopā 
ar Gintu Mūrnieci,

vīru Pēteri mūžības 
ceļā pavadot!

Līdzjūtībā - 
Gita, Gunta, 

Gunārs ar ģimeni,
Gaida ar ģimeni

AZBESTU SATUROŠUS    
ATKRITUMUS JEB JUMTA ŠĪFERI  

18.02.2021.

Cenas spēkā 2021. gadā

KĀ PAREIZI  
SAGATAVOT NODOŠANAI

1) piesaki apmeklējumu pa tālr. 28394140, 
2) pārliecinies, ka atkritumi iesaiņoti atbilstoši, 

lai vedot azbesta šķiedras un putekļi nenonāk 
apkārtējā vidē,

3) norēķinus veic ar bankas pārskaitījumu vai 
maksājumu karti, atbilstoši nodotajam svaram. 
Pakalpojuma maksa 135 EUR/ tonna + PVN.

1) maisus vai paletes novieto specializētam 
transportam brīvi piebraucamā vietā – nedrīkst 
atrasties zem koku zariem, elektrības vadiem,

2) piesaki pakalpojumu pa tālr. 29225862, 
27330054 vai epastā zaao@zaao.lv,

3) norēķinus veic ar bankas pārskaitījumu. 
Pakalpojuma maksa SIA “ZAAO” darbības 
reģionā 164 EUR/ tonna + PVN.

JA PATS NOGĀDĀSI UZ REĢIONĀLO 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
CENTRU “DAIBE”:

JA NEPIECIEŠAMS PAKALPOJUMS  
NO OBJEKTA ADRESES:1) nodali to atsevišķi no 

pārējiem bvniecības 
atkritumiem,

2) nelauz to un nedrupini,

3) ievieto lielizmēra 
polipropilēna (Big-bag) 
maisā vai novieto  
uz paletes − krauj  
līdz 70 cm augstu un  
notin ar izturīgu plēvi.

Nedrīkst izmantot ceļu segumos, aprakt vai 
dedzināt! 

RAAC "Daibe" atkritumus apsaimnieko atbilstoši 
A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.

Izsniedzam izziņu par materiāla noglabāšanu 
atbilstoši vides prasībām.

AZBESTU SATUROŠIE 
ATKRITUMI IR BĪSTAMI! 

www.zaao.lvvl.oaaz.www
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ošito atbilsC "Daibe" atkritumus apsaimniek
egorijas piesārņojošās darbības atļaujai.
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