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Novada domē

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2020.gada 12.oktobra saistošos noteikumus Nr.17
“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1
„Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un zie-
dojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar ka-
dastra Nr.4256 003 0088, kurš sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0068, kurš atrodas
“Jaunzemi”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar platību 1,59 ha, pieguļošā zemesgabala īpašniekam
z/s “Uzvaras Kalns”, reģ. Nr.44101014693, par
sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu (nosacīto
cenu) 1 900,00 EUR, slēdzot pirkuma līgumu.

Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,VEC-
PIEBALGAS DOKTORĀTS”, reģ. Nr.4410302760132,
dotāciju 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro)
apmērā.

Jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0372 piešķirt adresi “Augšlazdas”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-
4125.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma “Sila Jaunzemi” ar kadastra
Nr.4256 003 0007, zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 4256 003 0007, ar mērķi sadalīt divās atsevišķās
zemes vienībās, veidojot divus īpašumus “Sila
Jaunzemi” un “Jaunzemu mežs”.

Pārdot L. Ā., personas kods dzēsts, nekustamo

īpašumu “Viņķu ferma”, kadastra Nr.4256 008 091,
kas sastāv no apbūvētas  zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4256 008 0091 - 0,5923 ha platībā,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, par
cenu EUR 770,00 (septiņi simti septiņdesmit eiro).

Apstiprināt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas interešu izglītības programmu sagatavošanas
grupās “Instrumentālā mūzika” un “Vizuāli plastiskā
māksla” 2020./2021. m. g. ar 2020.gada 1.septembri.

V. Š., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu
dzēsts, anulēt.

Atbalstīt SIA “Cēsu Jaunā pamatskola”, reģ.
Nr.44103119959 iesniegto priekšlikumu un piešķirt
līdzfinansējumu E. D., personas kods dzēsts, 102,17
EUR apmērā un N. D., personas kods dzēsts, 102,17
EUR apmērā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Izslēgt 2020.gada 20.aprīļa lēmuma Nr.79 (prot.
Nr.8 11.§) “Par katras kustamās mantas atsavināšanu
par brīvu cenu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma
līguma slēgšanu”  3., 4., 5. un 6.punktu un svītrot
lēmumā vārdus: “Pielikums Nr.2 Pašvaldības atsavi-
nāmās mantas saraksts ar atlikušo bilances vērtību
pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 1 lpp.”.

Piešķirt biedrībai “RAMS PIEBALGA”, reģ.
Nr.40008287790, līdzfinansējumu 950,00 EUR apmērā
ziemas autotrases sagatavošanai.

Sagatavoja Anita Auziņa.

2020.gada 8.oktobrī Saeimā tika pieņemti grozījumi
likumā “Par Pašvaldībām” un 05.11.2020. galīgajā la-
sījumā pieņēma grozījumus likumā par presi un
citiem masu informācijas līdzekļiem, pašvaldībām un
to iestādēm liedzot dibināt un izdot masu informācijas
līdzekļus. Jauno grozījumu mērķis ir sakārtot mediju
vidi atbilstoši preses brīvības tiesiskajai izpratnei,
nodalot pašvaldību informatīvās un sabiedrisko
attiecību aktivitātes no mediju darbības.

Līdz ar veiktajiem likumu grozījumiem būs izmaiņas
informatīvā izdevuma “Avīze Piebaldzēniem” saturā.
Tajā vairs nebūs iespējas ievietot sagatavotos rakstus,
fotogrāfijas gan par vēsturi, gan viedokļiem, pateicības,

sludinājumus, kas nav saistīti ar novada domes funk -
cijām. Turpināsim stāstīt par aktualitātēm iedzīvotājiem,
novada domes lēmumiem, norisi, kā arī atbildēsim uz
iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem.

Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji arī turpmāk reizi
mēnesī saņems bezmaksas informatīvo izdevumu
savās pastkastītēs, jo pašvaldība ir tiesīga izdot infor-
matīvu izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus
par likumā “Par pašvaldībām” 6. pantā noteikto
funkciju izpildi. 

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16

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

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada
13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas
novada domes nolikums” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādu grozījumu – svītrot saistošo noteikumu
9.5.apakšpunktu.

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs 

2020. gada 12. oktobra novada domes
sēdē nolemts

Informatīvais izdevums 
“Avīze Piebaldzēniem”
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Tiek remontētas telpas novada domes ēkas
pagrab stāvā.

Bija iespējams veikt minēto telpu remontu, jo
darba plānos bija iekļauts mērķis izveidot darboties
spējīgu jauniešu centru dažādām vecuma grupām,
bija iepriekš izstrādātie projekti, arī tika apstiprināts
LEADER programmas projekts par otro kārtu
jauniešu centra telpu remontam, t.i., bijušās ēdnīcas
virtuves telpām, kuras atradās sliktā stāvoklī.
Neatkarīgi no dažām jauniešu centra darbības prob-
lēmām telpu remonts arī tika veikts. Tagad darbi ir
pabeigti. Līdz ar to iespējams dažādot interešu
izglītības pasākumus bērnu un jauniešu grupām.
Telpas varētu izmantot gan jaunieši, gan, iespējams,
arī pārējā sabiedrības daļa

Runājot par jauniešu centra darbu, tad diemžēl
vairākkārt ir mainījušās jauniešu centra vadītājas,
arvien tika liktas cerības uz katru nākamo, kas
spētu atrast kontaktu ar dažādu vecumu jauniešu
grupām, ar vecākiem, un rīkot pasākumus. Līdz šim
kandidāti nav cerības attaisnojuši. Pašreiz sakarā
ar pandēmiju centra darbība pārtraukta, vadītāja
iesniegusi atlūgumu un izbeigusi darba tiesiskās at-
tiecības ar pašvaldību. Rīkosim konkursu, taču sva-
rīgākais jau ir atrast cilvēku, kurš spētu veidot pa-
sākumus dažādu vecuma grupu jauniešiem, sadar-
bojoties ar izglītības iestādēm un kultūras namu. 

Cik lietderīga ir šāda jauniešu centra pastā-
vēšana, zinot, ka jauniešu apmeklējums ir
niecīgs vai pat nekāds?

Jā, tā ir problēma, katrs mūsdienu jaunietis jūtas
pašpietiekams, nepaužot vēlmi pēc kopīgām aktivitātēm.
Taču – ja mums tādas iespējas ir, arī izmantojot
Eiropas finansējumu, tad to nedrīkstētu zaudēt.
Sliktākajā gadījumā telpas jau būs, tās nekur nezudīs,
vietējās sabiedrības aktivitātēm tās arī būs izmanto-
jamas.

Novada domes mājas lapā var lasīt par izslu-
dināto iepirkumu – durvju piegāde un nomaiņa
domes ēkai. Par kurām durvīm ir runa?

Daļa durvju sava vecuma dēļ, daļa – bojātas

furnitūras dēļ, vēl arī eņģes un atslēgas – minēto
iemeslu dēļ dažas durvis tiks nomainītas, uzturot
vienotu kopējo interjeru. Tas jāizdara līdz novadu re-
formas sākumam. Pēc tam šeit tiek plānota Cēsu
novada Jaunpiebalgas pārvalde, lai pakalpojumus un
komunikāciju ar novada domi nodrošinātu maksimāli
tuvu iedzīvotājiem. 

Vīrusa Covid -19 uzliesmojums turpinās, no 9.
novembra līdz 6. decembrim izsludināta ārkārtējā
situācija. Atsākta pusdienu piegāde skolēniem,
kuri mācās attālināti.

Salīdzinot situāciju pavasarī un tagad, tad iepriekš
vīrusa uzliesmojums bija neliels. Tagad ir lielāka
skaidrība, ar ko mums ir darīšana, tāpēc no
ierobežojumu atsākšanās veicam pasākumus, lai no-
drošinātu procesu atbilstoši valstī pastāvošajām pie-
sargāšanās normām. Kā redzam, slimība ir ļoti
viltīga, gadījumi kaimiņu novados pierāda, ka slimības
izplatīšanās ir strauja un ātra, tādēļ labāk, ja
noteikumi valstī ir vienoti. Iespēju robežās pagaidām
nodrošinām skolēniem ( 7.- 12. klasei) brīvpusdienas,
tās piegādājot uz mājām, jo viņi mācās attālināti.
Grūti teikt, kā notiktu, ja ieviestu vispārējo karantīnu,
varbūt uz laiku būtu jāpāriet uz pārtikas pakām. Var
piebilst, ka pusdienas vedam mūsu novadā deklarētajiem
skolēniem neatkarīgi no tā, kurā mācību iestādē viņi
mācās. Savukārt kaimiņi nodrošina arī tos bērnus,
kuri mācās mūsu skolā. Novadā ir visi priekšnoteikumi,
lai veiksmīgi pārdzīvotu šos pandēmijas apstākļus, –
mazs iedzīvotāju blīvums, cilvēku piesardzība, kā arī
individuālās rūpes par sevi un apkārtējiem  – sejas
masku lietošana, roku dezinfekcija. 

Ārkārtējās situācijas dēļ arī valsts svētku pa-
sākumi nenotiks?

Izsludinot valstī ārkārtējo situāciju līdz 6.decembrim,
tika atcelti un aizliegti jebkādi publiskie pasākumi
klātienē.

Paldies par atbildēm!
Uz jautājumiem atbildēja novada domes

priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.
Aija Ķīķere

Iedzīvotāju jautājumi novada domei

Lauku ziņas
Pārskats par bišu saimēm

Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem
Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija
par bišu saimju skaitu uz 1. novembri un 1. maiju.
Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā. Pārskats par
bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2020. ir
jāiesniedz no 01.11.2020. līdz 30.11.2020. Visērtāk
Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas au-
torizētajā sadaļā. Uz datu ievadi: https://info.ldc.gov.lv/
> Uz Novietnes žurnālu.

Uzmanību!
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un

pēc pēdējā atskaites datuma mainījies saimju skaits
kādā no novietnēm, tad izmaiņu datumā tas ir
jāaktualizē visās novietnēs. Tālr. konsultācijām:
67095069 vai 22019664.

Atbalsts par dzīvnieku,
sējumu un stādījumu platību

apdrošināšanu
Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par

apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku ie-
saistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazinā-
šanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauk-
saimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas
polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un
tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalsta intensitāte: 70  % no apdrošināšanas
polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 euro
par vienu hektāru (kultūrauga augšanas sezonā) vai
vienu liellopu vienību (gadā).
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Skolas ziòas

Šobrīd 7.- 12. klasei mācību process notiek attālināti
- skolēni mācās no mājām. Mācību process tiek
organizēts pēc e - klasē redzamā mācību stundu
saraksta (skat. e - klases dienasgrāmatā).

Skolēniem stundas sākas 8.45 pēc līdzšinējā stundu
saraksta, kas pieejams e-klasē. Skolēniem mācību
stundās uzdotais skolotājam jāiesūta līdz kārtējās
dienas beigām plkst.15.30 (ja vien mācību priekšmeta
skolotājs nav norādījis citu laiku).

Skolēnam visu mācību stundu veicamie uzdevumi
un tiešsaistes stundu laiki būs pieejami e - klasē
katru darba dienu no rīta sadaļā uzdots.

Ar skolotāju var sazināties mācību stundas laikā  e-
klases pastā. Ja skolēns ir iesūtījis jautājumu ārpus
skolotāja mācību stundas laika, skolotājs atbild pēc
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā.

Tiešsaistes mācību stundas notiks konkrētās mācību
stundas laikā. Tiešsaistes stundas apmeklējums ir
obligāts. Ja skolēns tiešsaistes stundā nepiedalās,
tad skolotājs e - klases žurnālā ieraksta kavējumu “n”
konkrētajā stundā ( kavējumus attaisno skolā ierastajā
kārtībā).

Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā
plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu
“nv”, un klases audzinātājs  sazināsies ar vecākiem.

Ja vecāki situācijā neiesaistās un nenodrošina 2
dienu laikā skolēnu dalību attālinātajā mācību procesā,
tad klases audzinātājs dod ziņu direktora vietniekam
izglītības jomā un sociālajam pedagogam, kurš strādās
ar skolēnu un ģimeni, nepieciešamības gadījumā tālāk
ziņa tiks nodota sociālajam dienestam.

Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora
problēmas) vecākiem jāinformē klases audzinātāja.

Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā

mācību procesā, ja nepieciešams, palīdziet ar padomu
tiešsaistes jautājumos.

Lai atvieglotu vecākiem slodzi mācīt savus bērnus,
tiek organizētas tiešsaistes mācību stundas, kuru
laikā skolotājs māca skolēnus. Lai šis process
varētu notikt pilnvērtīgāk, lūgums vecākiem sarūpēt
nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu: mikrofonu,
vebkameru. Tomēr atceramies, ka vienmēr pastāv
alternatīvas – pieslēgties stundai kombinēti ar
mobilo telefonu un datoru vienlaikus; pieslēgties
tikai ar mobilo telefonu u.c.

Kā skolēnam sagatavoties un uzvesties tieš-
saistes stundās

Pirms pieslēgšanās stundai sagatavot pierakstus
un rakstāmpiederumus.

Parūpēties, lai nav dzirdami fona trokšņi –
pabrīdināt ģimenes locekļus par tiešsaistes stundu,
lai tās laikā skolēnu netraucē.

Tiešsaistes stundas sākas un beidzas noteiktā
laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs. Skolēnam
uz to jāierodas laikus (vismaz 5 min. pirms sākuma). 

Skolēnam stundā jāpiedalās ar savu vārdu vai
vārdu un uzvārdu.

Stundas laikā skolēns nedara citas lietas, kas neat-
tiecas uz stundu norisi.

Ar savu rīcību skolēns netraucē klasesbiedriem un
skolotājiem - nesūta nevajadzīgas ziņas, raksta tikai
to, kas attiecas uz stundas tēmu.

Par tehniskiem jautājumiem var sazināties ar J.
Šāvēju e - klases pastā vai janis.savejs@jv.edu.lv

Neskaidrību gadījumā rakstiet jautājumus e - klases
pastā vai ieva.ciekurzne@jv.edu.lv - Ievai Ciekurznei.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā vidusskolā

Attālinātais mācību process Jaunpiebalgas vidusskolā

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz
2020.gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām ap-
drošināšanas polisēm. Polises apmaksu var  veikt pa
daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par
2020. gada 1.decembri.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsts pretendents Lauku
atbalsta dienestā iesniedz:

l iesniegumu;
l apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti ap-

drošinātie riski;
l apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu do-

kumentu kopijas.
Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma

saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai
par atteikumu piešķirt atbalstu un veic izmaksu.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 67095000.

Mācības lauksaimniekiem
19. 11. 2020. plkst. 10.00 Cēsīs, Bērzaines ielā 5,

seminārs “Mārketinga aktivitāšu efektīva satura vei-
došana sociālajos tīklos”.

Mūsdienās informācija par produktu vai pakalpojumu

galvenokārt tiek izplatīta sociālajos tīklos un interneta
vidē, tāpēc ļoti svarīgs ir informācijas saturs, kas tiek
pavēstīts. 

Ø Kā veidot tādu informācijas saturu, kas piesaista
esošo un potenciālo klientu uzmanību? 

Ø Kādas ir galvenās kļūdas, kas tiek pieļautas,
veidojot sociālo tīklu mārketinga saturu?

Ø Kā izveidot efektīvu reklāmu, kas nav uzbāzīga,
bet tomēr aicina produktu iegādāties?

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Pieteikties zvanot
29135291 vai rakstot   gunda.kazerovska@llkc.lv, vai
28381477, dace.kalnina@llkc.lv 

Sakarā ar COVID -19 izplatību, lūdzu sekot līdzi
aktuālajai informācijai www.laukutikls.lv, www.llkc.lv,
sekojiet mums arī Facebook.com lapā LLKC Cēsu kon-
sultāciju birojs vai sazinieties ar mums personīgi. 

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

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
T:29131170

E pasts: lolita.zarina@jaunpiebalga.lv
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Būsim līdzās!
Mūsu straujajā ikdienas ritmā un

pasaulē notiekošajā tehnoloģiju at-
tīstības laikmetā rodas aizvien jaunas
lietas - kārdinājumi mūsu bērniem.
No kurienes bērni, pusaudži iegūst
informāciju? No interneta vides, jo
viņu dzīve lielākoties paiet mobilajos
telefonos. Vai mēs zinām, ko mūsu
bērns dara, atrodoties savā istabā
aiz aizvērtām durvīm?

Pēdējo gadu laikā plašu popularitāti
bērnu, pusaudžu vidū ir ieguvušas
trīs sociālo mediju lietotnes –
Instagram, Snapchat un TikTok.
Foto un video koplietošanas sociālo
mediju lietotne Instagram ir vieta,
kur veidot savu “personisko blogu”,
izvietojot savus foto un video.
Snapchat sniedz iespēju sūtīt drau-
giem attēlus un nelielus video, kuri
pēc īsa laika pazūd. Strauju popula-
ritāti pēdējo gadu laikā piedzīvojusi
sociālo mediju lietotne TikTok, kuru
bērni, pusaudži iemīļojuši, jo tā
viņiem ļauj izpaust sevi daudz brīvāk
un spilgtāk – ar ķermeņa un lūpu
kustībām tiek radīts komisks, smiek-
līgs, izklaidējoša rakstura video, kurā
var dejot, dziedāt, izmantojot populāru
dziesmu, filmu epizodes u. tml. 

Nereti   vecāki pat nenojauš, ka
viņu atvasei ir konts kādā no minē-
tajiem sociālajiem tīkliem, turklāt
viņi var būt visai pārsteigti un pat
šokēti, ieraugot bērna kontā publicē-
to. Bērni, pusaudži ne vien rada paši
savu saturu, bet aktīvi skatās arī
citu lietotāju radīto, tāpēc viņiem var
būt pieejams arī vecumam nepiemē-
rots, kaitīgs un pat nelegāls saturs,
tostarp seksuāla rakstura materiāli.

Šīs vietnes nav paredzētas pusau-
džiem, kas jaunāki par 13 gadiem.
Drošības apsvērumu dēļ vecākiem
būtu regulāri jāseko līdzi sava bērna
aktivitātēm sociālajos tīklos, lai viņš
nepublicē pārāk privātu informāciju

par sevi un savu ģimeni. Svarīgi
laiku pa laikam pārliecināties, vai
bērna kontam seko tikai viņam zinā-
mas personas, ar kurām viņš ikdienā
tiekas. Jāpastāsta, ka bērna kontam
var piesekot svešinieks un uzrunāt,
lai seksuāli uzmāktos, šantažētu, ie-
mantotu bērna uzticību vai manipulētu
ar viņu, tāpēc nekādā gadījumā  ne-
drīkst atbildēt svešām personām,
kuras var rakstīt, iespējams, slēpjoties
aiz viltus konta. Bērniem ir jāatgādina
par interneta etiķeti – neaizvainot
un nepazemot citus savus vien -
audžus, kā arī nepublicēt rupjus ko-
mentārus. Nedrīkst izplatīt - pārsūtīt
citas personas bildes. 

Par to, kā kopā ar bērnu uzlikt at-
bilstošus konta privātuma un drošības
iestatījumus, laika kontroles rīkus
un divu faktoru autentifikāciju, kas
neļaus citiem piekļūt jūsu bērna
kontam, var uzzināt interneta vietnē
Drossinternets.lv.

Latvijā šobrīd izplatās arī jauna
aktualitāte, kas populāra bērnu, jau-
niešu vidū – elektronisko cigarešu
smēķēšana, piemēram, “Puff Bar”,
“Salt” u.c. Tā ir vienreizēja cigarete,
kas vizuāli līdzīgas flomāsteram -
marķierim, mēdz būt vairākās krāsās
un ar dažādām garšām. Šo cigareti
grūti pamanīt – tā neož, tā nav jāde-
dzina, tādēļ pieaugušajiem to grūti
atpazīt. Elektronisko cigarešu smē-
ķēšanas aktualitāte parādījusies arī
mūsu bērnu vidū. Aicinu vecākus
sekot līdzi savu bērnu gaitām, pie-
mēram, pārbaudot bērna mantas,
testējot, vai bērna drēbes nesmaržo
saldi pēc, piemēram, arbūziem,
āboliem vai banāniem. Latvijas li-
kumdošana paredz aizliegumu smēķēt
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai,
tāpat to nedrīkst darīt nepilngadīgo
klātbūtnē, kā arī cigaretes aizliegts
nodot vai pārdot nepilngadīgām per-
sonām.

Par minētajām aktualitātēm ar
bērniem, pusaudžiem skolā tiek

runāts klases audzināšanas stundās
un ne tikai, tiek veiktas arī individuālas
sarunas. Par tām attiecīgi tiek infor-
mēti konkrētā bērna, pusaudža
vecāki. 

Šobrīd vīrusa izplatības un attiecīgo
ierobežojumu dēļ ir apgrūtināta skolas
pārstāvju un vecāku tikšanās klātienē,
tādēļ aicinu vecākus sava bērna
skolas gaitām sekot līdzi elektroniskās
dienasgrāmatas vietnē e - klase.lv,
kurā vecāki var redzēt ne tikai bērna
sekmes, bet arī uzvedības ierakstus.
Tāpat  e-klases pastā vecākiem var
tikt nosūtīta aktuāla informācija.
Skolas pārstāvjiem ir pieejama gan
bērnu, gan vecāku e-klase.lv apmek-
lējuma statistika – kuri bērni un
vecāki, cik bieži, kad to apmeklējuši.
Ja kāds no bērniem vai vecākiem pa-
zaudējis sava e-klase.lv konta paroli,
neraizējieties, to var atjaunot, sazi-
noties ar klases audzinātāju. Vecākiem
nevajadzētu savu paroli nodot bērna
rīcībā, jo var tikt nosūtīta informācija,
kura paredzēta tikai vecākiem.

Būsim klātesoši saviem bērniem!
Būšana līdzās, apskāviens, paintere-
sēšanās – kā tu jūties, kas jauns tavā
šodienā - nepieciešama ne tikai ma-
zajiem, bet arī lielajam pusaudzim. 

Komunikācija ir visa pamatā,
tādēļ, ja vecākiem rodas jautājumi
vai neskaidrības par sava bērna
skolas gaitām vai ar to saistītām
lietām, lūgums runāt, jautāt. Jo
tikai sarunu ceļā ir iespējams risināt
lietas. Pirmais cilvēks, pie kura
vērsties, noteikti ir klases audzinātājs.
Ja kaut kādu apsvērumu dēļ neizdodas
sazināties ar klases audzinātāju un
izrunāt aktuālos jautājumus, iespējams
vērsties pie skolas sociālā pedagoga. 

Lai mums kopīgi izdodas!
Baiba Damroze

Jaunpiebalgas vidusskolas
5.- 12. klašu grupas 

sociālais pedagogs
T.: 29344892

E pasts: baiba.damroze@jv.edu.lv

Projekts “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU
PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”

Jaunpiebalgas novada dome ar Izglītības kvalitātes
valsts dienestu 2020.gada 20.februārī darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pār-
traukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pa-
sākumus” ietvaros ir noslēgusi sadarbības līgumu
Nr.P6-13/02-2020 par sadarbību Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001)
īstenošanā un realizēšanā. Projekta mērķis ir
samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz
12. klasei. Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi
ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina
sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ
projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā iz-
glītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazi-
nāšanai. Projekts veicina ilgt spējīgas sadarbības sis-
tēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem
un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un
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jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu
viņiem personalizētu atbalstu. 

Projektā tiks iesaistīta Jaun piebalgas vidusskola,
projekta laikā plānots sniegt gan konsultatīvu
atbalstu izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pār-
traukšanas risku, gan sistēmisku atbalstu riska
grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas
mācību vides izveidošanai, kā arī pedagogu profesio-
nālajai pilnveidei.

Projekta koordinatore ir Dace Bišere – Valdemiere,
tālrunis 26482506, elektroniskā pasta adrese dace.bi-
sere@jaunpiebalga.lv

Sīkāka informācija  www.pumpurs.lv.

Ar mērķi aktualizēt interesi par “Latvju dainu”
krājuma izveidotāju, Krišjāņa Barona muzejs sadarbībā
ar  „Labas valodas fondu”oktobra mēnesī rīkoja bērnu
un jauniešu mākslas konkursu „Krišjāņa Barona pie-
miņas lietas”, veltītu Dainu Tēva 185 gadu jubilejai.
Bērni un jaunieši tika aicināti atveidot stiklā kādu no
14 Krišjāņa Barona piemiņas lietām, kas izstādītas
muzejā – brilles, tējas krūzi metāla tureklī, gultu,
pulksteni, lampu, Dainu skapi, termometru, pastmarku
svarus, lineālu, tintnīcu, spalvaskāta turekli, dvieli ar
iniciāļiem, krēslu vai šūpuļkrēslu.

Aicinājumam atsaucāmies arī mēs, Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas
programmas 3. un 4. klašu audzēkņi. Kompozīcijas no-
darbībās tapa 15 mākslas darbi stikla apgleznošanas
tehnikā. 3. klases audzēkņi Gustavs Aldersons,
Samanta Keita Barkāne, Estere Daldere, Dārta
Damroze, Viktorija Roģe, Evelīna Spirģe, Ieva Zariņa,
Zīle Žīgure (skolotāja Zanda Liedskalniņa) un 4.
klases audzēņi Armands Erenbergs, Laura Līva
Kalniņa, Arta Krūmiņa, Laura Pērkone, Artūrs
Spirģis, Amanda Vaščenkova, Annija Zivtiņa (skolotāja
Aiva Nebare) darbu tapšanas procesu novērtēja kā
interesantu un aizraujošu, galarezultāts iepriecināja
visus.

Konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 50 darbi no
visas Latvijas. Darbus vērtēja žūrija 11 cilvēku
sastāvā: seši stikla mākslinieki – Eila Vikmane,
Oleksijs Krasnovs, Marta Ģibiete, Ilze Rimicāne,
Ramona Pēkšēna, Inga Jaunzeme un pieci citu jomu
speciālisti – pazīstamais juveliermākslinieks Oļegs
Auzers, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētaja
vietniece Gaida Jablovska, Free Riga vadītājs Mārcis
Rubenis, deputāte Ļubova Švecova un Barona muzeja
vadītāja Rūta Kārkliņa. Tika vērtēta darbu atbilstība
tēmai, mākslinieciskums, izpildījuma tehnika un kva-
litāte. Žūriju patīkami pārsteidza, ka Latvijā joprojām
ir tik daudz bērnu un jauniešu, kam interesē stikla
māksla.

Mūs iepriecināja un arī patīkami pārsteidza
žūrijas vērtējums, jo Dārta Damroze un Amanda
Vaščenkova ieguva 2. vietas, Samanta Keita
Barkāne, Viktorija Roģe un Laura Pērkone - 3.

vietas. Paldies žūrijai par vērtējumu! Un paldies VI-
SIEM mūsu skolas audzēkņiem par lieliskajiem
darbiem pirmajam republikāniskajam bērnu un jau-
niešu stikla konkursam.

Konkursa darbi ir izstādīti Kr. Barona muzejā
Barona ielā 3, Rīgā, kur tos varēs aplūkot līdz šī gada
beigām. 

Zanda Liedskalniņa
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Dalība pirmajā republikāniskajā bērnu un jauniešu
stikla mākslas konkursā „Krišjānim Baronam - 185”

Cienījamie amatierkolektīvu dalībnieki!
Ja esi bijušais dalībnieks Jaunpiebalgas kultūras nama amatierkolektīvā, tad lūgums atdot

kultūras nama inventāru – tautas tērpus, blūzes, apavus un citas detaļas.
Iepriekš, lūdzu, sazvanīties pa tālruni 26144234.
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Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas
2020.gada projektu konkursa ietvaros tika iesniegts
un atbalstīts projekta iesniegums.

Projekts īstenots no 2020. gada 1.augusta.
Projekta mērķis

Projekts “Spēlēju, dancoju Augšvidzemē” ir
Jaunpiebalgas, Rankas, Cesvaines, Ļaudonas un
Alūksnes bērnu un jauniešu folkloru kopprojekts,
kura mērķis ir kopējā sadarbībā ar folkloru kopu da-
lībniekiem iedzīvināt un popularizēt sava un apkārtējo
novadu rotaļdejas un dančus, sniedzot iespēju bērniem,
kas spēlē kādu mūzikas instrumentu, muzicēt danču
kapelā kopā ar pieredzējušiem muzikantiem un
saviem vienaudžiem neatkarīgi no savas pieredzes un
prasmes.

Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas ietvaros bērni un jaunieši

ieguva jaunas zināšanas, nostiprināja un papildināja

savas prasmes un iemaņas, kā arī iepazina un
iedzīvināja Augšvidzemes novadu danču tradīcijas,
tādejādi veidojot izpratni par mūsu senču dzīvesveidu.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas kultūras nams

ar Jaunpiebalgas novada domi, ar Latvijas valsts meža
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes
kultūras programmas 2020 līdzfinansējumu.

Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 3300 EUR, no VKKF fi-

nansējums 2000,00 EUR, Jaunpiebalgas novada
domes līdzfinansējums 1300,00 EUR.

Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Projekts „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei 

Jaunpiebalgas novadā ”
2017.gada 27. jūnijā CFLA (Centrālā finanšu un

līgumu aģentūra) ar Jaunpiebalgas novada domi
noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda fi-
nansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/102 „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā” īsteno-
šanu.

2020.gada 24. augustā tika parakstīti projekta vie-
nošanās grozījumi, ar kuriem ir palielināts projekta
kopējais finansējums līdz 48  454,00 eiro (2017.-
2020.g. tie bija 28 861 eiro, 2020.-2023.g.- 19593 eiro)
un projekta īstenošanas periods pagarināts līdz 2023.
gada 31.decembrim.

Projekta aktivitātes turpinās, un īstenošanas laikā
tiek plānoti dažādi pasākumi iedzīvotāju fizisko akti-
vitāšu, uztura paradumu maiņas veicināšanai,  infor-
mēšanai,  izglītošanai, vēršot uzmanību uz dažādu
profilaktisko pārbaužu veikšanas nozīmību:

– ģimenes veselības diena Jaunpiebalgas novada ie-
dzīvotājiem; 

– pludmales volejbola turnīrs “Ķenča kauss”; 
– nūjošanas nodarbības; 
– jauno māmiņu vingrošana fizioterapeita vadībā;
– senioru vingrošana fizioterapeita vadībā;
–  atlētikas diena;
– veselības diena, kas veltīta veselīga uztura popu-

larizēšanai.
Par tuvākajām aktivitātēm iespējams uzzināt

Jaunpiebalgas novada mājaslapā www.jaunpiebalga.lv.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Jaunpiebalgas

kultūras nama vadītāju, projekta koordinatori
E. Zariņu (tel. 26422009 )

Projekts „Spēlēju, dancoju Augšvidzemē”!

Spēlēju, dancoju Vidzemē !

Siltajā rudenī Vidzemes folkloras kopas pieskandināja
projektu “Spēlēju, dancoju Augšvidzemē”. Projekts ir
Jaunpiebalgas, Rankas, Ļaudonas un Cesvaines bērnu un
jauniešu folkloras kopu kopprojekts, kura laikā dalībnieki
apguva Vidzemē pierakstītos tradicionālos dančus,
muzicējot un izdejojot kopā ar etno kompāniju “Zeidi”.

Bērnu folkloras kopās dzīvākie un mīlētākie folkloras
veidi ir muzicēšana un dancošana. Līdz šim katra
Vidzemes augstienes folkloras kopa ir darbojusies
savu iespēju robežās, vien reizi gadā kopā sanākot un

veidojot kopīgu novada programmu sarīkojumam
“Pulkā eimu, pulkā teku”. Kopīgā sadarbība ir bijusi
veiksmīga, bet minimāla laika trūkuma un iespēju dēļ. 

Katrā kopā ir atšķirīgas iespējas nodrošināt
kvalitatīvu mūzikas fonu, jo nepietiek instrumentu
un zināšanu. Taču katrā kopā ir kāds jaunais
muzikants, kurš varētu spēlēt kapelā. 

Šajā projektā, sanākot katras kopas muzikantiem, iz-
veidojās  skanīga kapela,  kuras sastāvā bija akordeons,
cītara, vijoles, kokles, stabules, bungas un bubins. 

Danču meistarklases vadītājas Daces Circenes moto:
“Muzikantam ne vien labi jāspēlē, bet jāspēj arī
konkrētā deja izdejot, lai zinātu dejas tempu, raksturu,
pauzes, akcentus, tautas māksla ir sinkrētiska māksla!”

Tad nu mēs ar dančiem arī sākām! Septembra
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sākumā visi tikāmies Jaunpiebalgas
kultūras namā, kur Daces Circenes
vadībā apguvām 8 Vidzemē pierak-
stītus dančus. “Hoiram”, “Dancis”,
“Pavasara deja”, “Tūdaliņ, tagadiņ”,
“Dāmu polka”,” Ritam štram”,
“Septiņpolka”, “Valceris” - katrs ar
savu deju rakstu, noskaņu, grūtības
pakāpi. “Jāatzīst, dejas nav vieglas,”
novērtē danču atlasītāja un deju
skolotāja Lāsma Skutāne, “bet in-
teresantas un mazāk zināmas.”
Dejas tika izvēlētas atbilstoši folkloras
kopu ģeogrāfiskajām novadu vietām,
tā katra kopa tika pie kādas savas
jaunas dejas, bet bērnu favorītes
bija Liepā pierakstītā “Dāmu polka”
un Cesvaines “Tūdaliņ, tagadiņ”!

Mēnesi slīpējām deju soļus un
muzikanti mācījās jaunos meldiņus,
līdz 9. oktobrī sanācām vēlreiz
kopā, lai nosvinētu savu varēšanu.
Kopā dancojām, muzicējām, mielo-
jāmies un priecājāmies. 

Pieredzējušo “Zeidu” muzikantu
klātbūtne deva drosmi, labskanī-
gumu un iedvesmu jaunajiem mu-
zikantiem. Iespējams, šī pieredze
vai nu rosinās bērnus attīstīt sava
tradicionālā instrumenta spēli, vai

radīs vēlmi apgūt jaunus instru-
mentus.

Meklēsim veidus šādi kopā sanākt
vēl, tā attīstoties un izaugot līdz
pastāvīgai folkloras dalībnieku
brīvai muzicēšanai ar Vidzemes
novada repertuāru. 

Paldies Vēsmai Johansonei par
dalīšanos zināšanās un vēsturiskiem
materiāliem par Piebalgas muzi-
kantiem 19.gs sākumā.

Paldies vietējiem uzņēmumiem
– SIA “Rankas piens”, ZS “Ķelmēni”,
SIA “Piebalgas alus” – par kopīgā
mielasta sarūpēšanu, kā arī projekta
atbalstītājiem -Jaunpiebalgas novada
domei, Vidzemes plānošanas reģio-
nam, Valsts kultūrkapitāla fondam
un Latvijas Valsts mežiem.

Ieva Damroze
projekta vadītāja

Foto: Jānis Liflands

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”. 

Projekta dalībnieki

Meža dienas 2020

Jaunpiebalgas novada
dome pavasarī Latvijas
Pašvaldību savienībai pieteica
pieteikumu projektu konkur-
sam “Meža dienas 2020”.

Šogad projekta moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju
un tīkamu ainavu!”. 

Projekta ietvaros tika labiekārtota teritorija –
ierīkoti apstādījumi Viņķu kalnā pie Viņķu kalna
skatu torņa. Projekta rezultātā ir iestādīti četri ozoli,
divdesmit viens kadiķis un deviņi pīlādži.

Ainava tika veidota saskaņā ar dabas ritējumu, lai
tā saplūstu kopā ar Viņķu kalna plašumiem, ikvienā
gadalaikā, akcentējot un izglītojot ikvienu, kas
apmeklē šo Jaunpiebalgas novada tūrisma objektu,
liekot saprast, cik svarīgi mums ir veidot, saglabāt un
sargāt savu ainavu, vidi.

Projekta ietvaros tika labiekārtota teritorija –
ierīkoti apstādījumi Viņķu kalnā pie Viņķu
kalna skatu torņa.


