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Novada domē

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2020.gada 21.decembra saistošos noteikumus Nr.19
“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1
„Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un zie-
dojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu”.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites debitora J. M
parādu 10,10 EUR, pamatojoties uz izsniegto miršanas
apliecību.

Apstiprināt ar 2021.gada 1.janvāri maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā 20,47 EUR (neieskaitot
PVN) par 1(vienu) m3.

Inventāra iztrūkumu par inventāru ar preces Nr.
PRE–01623 “Putekļu sūcējs” 1 gab. - par kopējo
summu 19.95 EUR piedzīt no materiāli atbildīgās per-
sonas un ieskaitīt Jaunpiebalgas novada domes kontā.

Slēgt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256
008 0044, kurš atrodas “Dzirnavkalns”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., kurš ir piekritīgs Jaunpiebalgas
novada domei, nomas līgumu par 1/3 daļas nomu ar Z.
G., personas kods dzēsts, par tā tiesiskajā valdījumā
esošo būvju īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256
008 0044 001 un 4256 008 0044 002, kuras atrodas
“Dzirnavkalns”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., uzturēšanu, ar nomas līguma termiņu līdz
2021.gada 31.decembrim.

Atļaut nodibināt ceļa servitūtu par labu nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0336,
kurš atrodas Gaujas ielā 1B, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., (valdošais nekustamais
īpašums Nr.1) ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0132,
nosakot ceļa platumu vismaz 4,5 metri, aptuvenais ceļa
garums 130 metri, un ceļa servitūtu, par labu nekusta-
majam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0335, kurš atrodas Gaujas ielā 1C, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., (valdošais ne-
kustamais īpašums Nr.2) ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0132, nosakot ceļa platumu vismaz 4,5 metri,
aptuvenais ceļa garums 30 metri, un noslēgt ar
nekustamo īpašumu īpašniekiem reālservitūta līgumu.

Iznomāt D. R., personas kods dzēsts, zemes vienību
”Kalniņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 137 -14,01 ha
platībā, uz kuras atrodas D. R. piederošs mājīpašums.

Sagatavot dokumentus reģistrēšanai zemesgrāmatā
uz Jaunpiebalgas novada domes vārda zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0067 – 0,42 ha
platībā, uz kuras atrodas mājīpašums “Mazbaltiņi”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vecpūķi””, ka-
dastra Nr.4256 008 0053, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0080
– 1,1 ha platībā.

Piešķirt telpu grupu adresi dzīvojamai mājai ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 008 0044 001, “Dzirnavkalns”-
1-3, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV-4125.

Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu
sastāvā un bilancē “rezerves zemes fondā” ieskatītas
zemes vienības Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastā

Atļaut sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo
īpašumu “Rožlauki”, kadastra Nr.4256 008 0071,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalot
atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0274 – 9,0 ha platībā, sadalot un veidojot 3
atsevišķus jaunus īpašumus.

Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām
pašvaldībām (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadu) uzsākt
jaunizveidojamā Cēsu novada Attīstības programmas
2021.-2027.gadam izstrādi.

Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām
pašvaldībām (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadu) izstrādāt
(nepieciešamības gadījumā integrēt apstiprināto
Jaunpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2014.-2030.gadam) jaunizveidojamā Cēsu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035.gadam.

Izīrēt A. B. personas kods dzēsts, dzīvojamo telpu
Stacijas iela 9D-3, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kopējo platību – 18,30 m2.

Jaunpiebalgas vidusskolas neizlietotos valsts budžeta
līdzekļus 1.,2.,3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanai at-
likumu izlietot 5.klases izglītojamo ēdināšanai.

Nodrošināt ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem,
kuri apgūst pamatizglītības un vispārējo izglītības
programmu Jaunpiebalgas vidusskolā attālināti,
piešķirot pārtikas pakas. Noteikt pārtikas pakas
vērtību 1.50 EUR par vienu mācību dienu jeb
iknedēļas pārtikas pakas vērtība vienam izglītojamajam
- 7.50 EUR.

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 825,00 EUR. Nekustamā īpašuma “Viņķu ferma”
pārdošana cena ir 825,00 EUR, kas sastāv no:
vērtēšanas pakalpojuma – 170,00 EUR un nosacītās
cenas – 655,00 EUR.

Akceptēt 2020.gada 16.decembrī starp Jaunpiebalgas
novada domi un Raunas novada domi noslēgto
sadarbības līgumu ar Raunas novada domi par
sadarbību - 5. – 12. klašu izglītojamo, kas apmeklē
otras pašvaldības izglītības iestādes, brīvpusdienu no-
drošināšanā attālināto mācību laikā.

Kompensēt Jaunpiebalgas vidusskolas sociālai dar-
biniecei Baibai Damrozei, dzīvojošai dzēsts, mācību iz-
devumus Baltijas Starptautiskās akadēmijas otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
prog rammā “Sociālais darbs” profesionālā maģistra
grāda sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācijas
iegūšanai 30% apmērā no kopējās studiju maksas.

Sagatavoja Anita Auziņa.

2020. gada 21. decembra novada domes
sēdē nolemts
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Saistošie noteikumi Nr.9
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes

2018.gada 22.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšana un lietošanas 

kārtība Jaunpiebalgas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada
22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošanas
kārtība Jaunpiebalgas novadā”” (turpmāk – noteikumi)
grozījumus, izsakot noteikumu 73., 74. un 75.punktu
šādā redakcijā:

“73. Par noteikumu 16., 32., 33., un 45.punktā
minēto prasību pārkāpumiem piemēro fiziskām
personām naudas sodu no piecām līdz septiņdesmit
naudas soda vienībām, juridiskām personām - no piec-
padsmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

74. Noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē
pašvaldības Komunālās saimniecības vadītājs, un
administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības
policijas amatpersonas vai amatpersonas, kurām
paš valdība ir deleģējusi veikt pašvaldības policijas
funkciju izpildi.

75. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata paš -
valdības Administratīvā komisija.”

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās atbildības likumu.

Novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Lolita Zariņa

Projekts „Emīls Dārziņš dejā”

Covid-19 pandēmijas laikā esam spiesti sastapties
ar jauniem izaicinājumiem iesniegto un atbalstīto
projektu realizācijā. Latvijas Valsts mežu un Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras
programmas 2020.gada projektu konkursa ietvaros
tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums
projektam “Emīls Dārziņš dejā” ar mērķi paplašināt
un izkopt izpratni par deju kultūras daudzveidību, ap-
vienojot to ar novadnieka Emīla Dārziņa daiļradi.

Decembra sākumā Jaunpiebalgas vidusskolas 1.- 6.
klasei bija iespēja tiešsaistes platformā “ZOOM”
satikties ar deju pedagogiem un apgūt savai klasei no-
teikto deju žanru. Bija mazie deju svētki, kuru laikā
noteiktās klases apguva sava izvēlētā žanra deju –

laikmetīgo, moderno, džeza, klasisko, tradicionālās,
balles, hiphop, kas apvienojās ar E. Dārziņa mūziku.
Projekta rezultātā tika dota iespēja gūt ieskatu,
darboties deju žanru tehniskajos paņēmienos, kombi-
nācijās, horeogrāfijā, apgūt, kā tos izpildīt , tajos
radoši kustēties, improvizēt.

Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas kultūras nams
ar Jaunpiebalgas novada domi, sadarbojoties ar
Jaunpiebalgas vidusskolu,  ar Latvijas Valsts mežu
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes
kultūras programmas 2020 līdzfinansējumu. Kopējās
projekta izmaksas 3600 EUR, no VKKF finansējums
2000,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinan-
sējums 1600,00 EUR.

Paldies visiem par radošumu, iniciatīvu, kas pie-
dalījās projekta realizācijā!

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu

tehniskā sekretāre

Pārskats par paveikto 
Jaunpiebalgas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā
Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļā

2020.gadā tika sastādīti 11 dzimšanas reģistrācijas
akti, salīdzinot ar 2019.gadu - par vienu reģistru
vairāk. Jaundzimušajiem doti ļoti latviski un spēcīgi
vārdi. Jāatzīmē, ka 2020.gads novadam ir atnesis arī
dvīnīšus, par ko ir patiess prieks.

2020.gadā sastādīts 18 miršanas reģistri - par sep-
tiņiem reģistriem mazāk nekā 2019.gadā.

2020.gadā noslēgtas 12 laulības, no kurām septiņas
reģistrētas Jaunpiebalgas Sv. Toma evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā un piecas - dzimtsarakstu nodaļā. 

2021.gadā novēlu jums ticību, lai tā dod mums
spēku un izturību ne tikai pārvarēt COVID – 19 krīzi,
bet arī katrā ikdienas mirklī, un blakus tai lai iet mī-

lestība, kas mums palīdz saskatīt labo, sajust skaisto
un notvert netveramo, bet tik ļoti kāroto.

Dace Bišere – Valdemiere,
Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja



4

Sākot ar otro pusgadu, mainās ēdināšanas at-
balsta forma skolēniem, kuri mācās attālināti, –
turpmāk tiks piešķirtas pārtikas pakas silto
pusdienu vietā.

Tā kā no 4. janvāra 5. - 12. klases mācās attālināti,
tad pieņēmām lēmumu pāriet uz pārtikas paku
piegādi skolēniem 7,5 EUR vērtībā nedēļā, kuras
komplektē ēdinātājs, sākumā piegādes notiks ik
nedēļu. Jāteic, ka silto pusdienu piegāde ir sarežģīta,
jo arī attālumi, kas jāveic līdz skolēnu mājvietām, ir
lieli, nav mums blīvi apdzīvota vieta, kā tas ir
pilsētās. Paku saņemšana notiek skolā, savukārt in-
formācija par to – e-klasē. Atsevišķos gadījumos,
atkarībā no konkrētās situācijas, tiks izskatītas
iespējas piegādāt pakas mājās. Nevar prognozēt, kā
viss notiks tālāk, iespējams, ka vismaz mēnesi šāda
situācija saglabāsies. 

Kārtējo reizi izsludināta vakance uz Bērnu un
jauniešu iniciatīvas centra vadītāja/jaunatnes
lietu speciālista vietu, pieteikšanās līdz 22. jan-
vārim.

Cerams, ka atradīsies cilvēks, kam šāds darbs ir ai-
cinājums, kas spēj rast labu kontaktu ar skolas
vecuma un arī nedaudz vecākiem jauniešiem, kā arī
iekustināt viņus dažāda veida aktivitātēm līdzīgi, kā
tas notiek citos novados. Telpas esam izremontējuši,
bet tās stāv tukšas. Gaidām interesentus, kuri vēlētos
nākt un strādāt!

Par aizvadīto svētku laiku, mājsēdi, kā mūsu
novadā tikuši ievēroti noteikumi? Iedzīvotāji
bija pamanījuši policijas klātbūtni, kas uzraudzīja
situāciju.

Novada domei informāciju valsts dienesti nesniedz,
iespējams, ka pārkāpumi ir bijuši, daļēji par tiem
varēja lasīt medijos. Tāpat pašvaldībai nav konkrētas
informācijas par inficētajiem ar Covid-19, tomēr
jāteic, ka joprojām situācija novadā ir laba, pagaidām
kopā bijuši 7 gadījumi. Protams, cilvēku piesardzība,
kā arī ierobežojumu un noteikumu ievērošana nāk par
labu. Jācer, ka izdosies slimības izplatību ierobežot,
arī vakcinācija ir sagaidīta. 

Kādi nozīmīgi darbi mūsu novadā tiek plānoti
šajā gadā? 

Vispirms jau ir jātiek galā ar ārkārtējo situāciju,
tad – gatavoties pārmaiņām otrajā pusgadā saistībā
ar novadu reformu. Domes deputāti strādās līdz 5. jū-
nijam, kad notiks pašvaldību vēlēšanas, tad paliek ad-
ministrācija, domes darbinieki, darbu vada izpilddi-
rektore, savukārt ar 1. jūliju sāks darbu jaunā Cēsu
novada dome. Pašreiz plānojam, ka tiks saglabāti
esošie novadu centri, kas būs kā vietējās administrācijas,
budžets tiek plānots esošajiem novadiem visam
gadam. Otrajā pusgadā tad arī notiks pārmaiņas, par
struktūru, kādu to izveidot, katru nedēļu notiek
sarunas novadu vadītāju darba grupā.  Pašreiz
novadu speciālistu darba grupās – kultūras, sociālie,
izglītības jautājumi u.c.– notiek diskusijas par to, kas
paliek pie vietējās administrācijas un kādas funkcijas
tiks centralizētas. 

Joprojām strādājam pie budžeta, grūtības sagādā
divas lietas, pirmkārt, ieņēmumu daļā ir samazinājums

par apmēram 8%, un, otrkārt, minimālā alga šogad
noteikta 500 EUR apmērā, ir diezgan daudz tehnisko
darbinieku, kuriem pienākas šis algas pielikums.
Skatīsimies, ko varam iekļaut jaunajā budžetā. Ir
noslēgts līgums par ūdensvada un kanalizācijas tīkla
projektēšanu E. Dārziņa un Kalna ielā, kā arī
pieguļošajās platībās. Aktuāls jautājums ir par
tehnisko projektu sākumskolas ēkas siltināšanai, lai
startētu uz ES struktūrfondiem energoefektivitātē,
līdz ar to uzlabotu apstākļus sākumskolā, vienlaicīgi
samazinot siltumenerģijas patēriņu. Ir vēl arī dažas
citas ieceres, par kuru realizēšanu domājam.

Ir uzsākta attīstības programmas un stratēģijas iz-
strāde jaunajā novadā laika periodam 2021.-2027.gadam,
darba grupas strādā, un tas notiks līdz aprīlim, lai
varētu šai periodā veidot visu 7 novadu kopīgu
stratēģiju, vienoties par principiem teritorijas attīstībai,
sakārtošanai. Liela nozīme ir tam, lai pastāvētu
sakārtota dzīves telpa iedzīvotājiem, interese uzņēmējiem
saglabāt un attīstīt darba vietas. 

Svarīgi šai laikā ir tas, vai visi iedzīvotāji ir
sakārtojuši zemes īpašumu, ēku īpašumtiesības, no-
stiprinot tās Zemesgrāmatā. Tiem, kas to joprojām
nav veikuši, jāsaprot, ka ar katru gadu kļūst grūtāk to
izdarīt, šajā gadījumā daļēji dokumentu kārtošana
var pārcelties uz Cēsīm. Ir daudz zemes gabalu uz
nomas līguma pamata, tiem, kuriem līguma darbības
beidzas tuvākajos gados, ieteikums būtu domāt, kā ro-
sināt atsavināšanu, lai pašvaldība var pieņemt
lēmumus par atsavināšanu un izsoles rīkošanu,
īpašnieki varētu pretendēt uz zemes gabalu, kuru no-
mājuši, kopuši u. tml.  Nekustamie īpašumi lētāki
nekļūs, savukārt pretendentu skaits uz tiem var pa-
lielināties, līdz ar to celtos cenas. 

Kā šogad veicies ar nekustamā īpašuma
nodokļu maksājumiem?

Kopumā maksājumi veikti labi, nodokļu iekasēšana
tiek plānota ar zināmu rezervi. Plānotais par pagājušo
gadu ir izpildīts, iekasēta arī daļa parādu par iepriek-
šējiem gadiem. Arī kopumā budžets pildījies veiksmīgi.
Izdevumi ir mazāki visās jomās, ir ietaupījumi, to
radīja ārkārtējā situācija, nenotika dažādi pasākumi,
piegādes u. tml. Gadu esam beiguši ar budžeta pārpa-
likumu vairāk nekā 700 000 EUR apmērā. Pie jaunā
budžeta sastādīšanas skatīsimies, ko un kādas lietas
vēl var darīt šogad – infrastruktūras un ceļu seguma
uzlabošanā u.c. 

Ko var teikt par tūrisma, kultūras jomu?
Runājot par vidi, tūrismu, būtu jāsakārto saraksti

par ievērojamām un aizsargājamām vietām, kas arī
būs tuvākās Kultūras komitejas sēdes darba kārtībā.
Kā zinām, ir izveidots jauns velo maršruts, zaļais
dzelzceļš, arī šeit iesāktais jāturpina, lai jaunajā
novadā varam ienākt ar savu piedāvājumu tūrisma
maršrutu jomā. Kas attiecas uz kultūras jomu, tad te
neko konkrētu pagaidām pateikt nevaru. Protams,
būtu labi, ja atjaunotos pašdarbības kolektīvu darbs,
kas būtiski svarīgi kultūras mantojuma, iedzīvotāju
aktivitātes saglabāšanā. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs
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Jaunpiebalgas novada dome meklē 
atraktīvu, komunikablu, inovatīvu 

Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs 
vadītāju/jaunatnes lietu speciālistu

Prasības pretendentiem: 
l vidējā speciālā vai augstākā izglītība (vēlams pe-

dagoģiskajā vai sociālajā jomā);
l praktiskā pieredze darbā ar jaunatni vai līdzīga

rakstura darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
l teicamas organizatoriskās, komunikācijas, sa-

skarsmes un sadarbības prasmes, strādājot individuāli
un komandā;

l prasme darbā ar datoru;
l valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Galvenie pienākumi: 
l vadīt bērnu un jauniešu iniciatīvas centra admi-

nistratīvo darbu;
l organizēt jauniešiem izglītojošus, attīstošus un

audzinošus pasākumus, nodrošinot bērniem un jau-
niešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

l veikt neformālās izglītības izglītojošus pasākumus
jauniešiem;

l izvērtēt jauniešu brīvā laika lietderīgas izmantošanas
un izaugsmes vajadzības, nepieciešamības gadījumā
iesaistot viņus dažādos pasākumos, projektos un
prog rammās;

l izstrādāt un realizēt projektus, lai piesaistītu pa-
pildus finansējumu bērnu un jauniešu aktivitātēm;

l nodrošināt informācijas pieejamību jauniešiem
par jaunatnes lietām un jauniešu iniciatīvu centra
darbību;

l pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi;
l veicināt sadarbību ar pašvaldības izglītības,

kultūras, sporta un sociālā darba struktūrvienībām
un nevalstiskajām organizācijām.

Mēs piedāvājam:
l dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstu darbu

Jaunpiebalgā;

l iespēju īstenot inovatīvas idejas novada ilgtspējīgai,
stratēģiskajai attīstībai;

l atalgojumu 635,00 EUR (pilns darba laiks) un so-
ciālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
l motivācijas vēstule;
l dzīves apraksts ( CV);
l izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu

kopijas un papildizglītību apliecinošu dokumentu ko-
pijas.

Pieteikumu ar norādi „ Pretendentu atlasei uz
Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu iniciatīvas
centra vadītāja/jaunatnes lietu speciālista amatu”
iesniegt līdz 2021.gada 22.janvārim plkst.12.00: 

l personīgi, slēgtā aploksnē vai parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu un nosūtītu uz e-pasta adresi
vakance@jaunpiebalga.lv ar norādi „Pretendentu
atlasei uz Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu iniciatīvas
centra vadītāja/jaunatnes lietu speciālista amatu”
Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas novads;

l nosūtot pa pastu uz adresi: Jaunpiebalgas novada
dome, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas no-
vads;

l nosūtot dokumentus uz e-pasta adresi:
vakance@jaunpiebalga.lv ar norādi “Pretendentu
atlasei uz Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu iniciatīvas
centra vadītāja/jaunatnes lietu speciālista amatu”;

l tālrunis uzziņām: 26482506, e-pasts
dace.bisere@jaunpiebalga.lv

Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie un saņemtie pie-
teikumi netiks vērtēti.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības
likuma 8.pantu, Jaunpiebalgas novada dome informē,
ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas
dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu
atlases procesa norisi, personas datu apstrādes
pārzinis – Jaunpiebalgas novada dome, Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, tālr. 64162440.

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem

Lai vienkāršotu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) paziņojumu saņemšanu, lūgums nodokļa maksātājiem
reģistrēt e-pakalpojumos vai paziņot Jaunpiebalgas novada domē  savu e-pastu vai e-adresi.

Pēc 1. februāra NĪN paziņojumus būs iespējams personīgi saņemt domes kasē, kā arī pasta sūtījuma veidā
deklarētajā dzīves vietā.

Informācija pa tālruni 28606189. 

Saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes 2020.
gada 21.decembra sēdes lēmumiem Nr. 204 (protokols
Nr. 16, 13. §) “Par jaunizveidojamā Cēsu novada
attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes
uzsākšanu”, un Nr. 205 (protokols Nr. 16, 14. §) “Par
jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu”, ir
uzsākta Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. – 2035. un  Cēsu novada attīstības programmas
2021.–2027. gadam izstrāde. 

Jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas

dokumentu izstrāde ir uzsākta sadarbībā ar Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Cēsu, Priekuļu un Vecpiebalgas
novadiem.

Lai plānošanas dokumentus varētu izstrādāt pēc
iespējas atbilstošākus esošajai situācijai, nepieciešama
iedzīvotāju viedokļu, vēlmju un vajadzību apzināšana,
tāpēc ikviens Jaunpiebalgas novada iedzīvotājs tiek
aicināts piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli un
vērtējumu par dzīvi Jaunpiebalgas novadā. 

Aptauja aizpildāma elektroniski  
www.jaunpiebalga.lv

Aicinājums iedzīvotājiem izteikt viedokli, 
piedaloties aptaujā
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Lauku ziņas
Pārskats par stāvokli
ganāmpulka novietnē

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar at-
skaites datumu 01.01.2021. ir jāiesniedz no 01.01.2021.
līdz 31.01.2021. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem,
trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu
dzīvniekiem (briežiem u.c.). Ar šo Pārskatu ziņas nav
jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem
(zirgiem, liellopiem, aitām, kazām), kā arī par cūkām
un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1.
maiju un 1. novembri). 

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC
mājas lapas autorizētajā sadaļā.

Ganāmpulku īpašnieki – fiziskas personas – autentifi-
kācijai var izmantot savu i-banku. Lai juridiskas personas
(ganāmpulku īpašnieki) saņemtu datu ievades tiesības
Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietošanai,
nepieciešams iesniegums Datu centram. Informācija šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_ie
sniegumu/

Spēkā ir arī veidlapas, ja nav iespējas paziņot elek-
troniski – veidlapas var sūtīt pa pastu.

Tālr. konsultācijām: 67027240 vai 22019664.

Pieteikums lauku bloku
precizēšanai

Lauku atbalsta dienests jau kopš 2020.gada oktobra
mēneša piedāvā iespēju veikt lauku bloku precizēšanu,
kā arī aizpildīt Provizorisko platību maksājumu ie-
sniegumu. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu
var izdarīt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)
sadaļās “Provizoriskā iesniegums” vai “Lauku bloku
precizēšana”.

Lai arī precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz
2021.gada 1.aprīlim, dienests aicina iesniegt precizēšanas
pieprasījumus pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk tos arī pār-
baudītu un apstiprinātu.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz

lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas
brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā
platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā
netiks iekļauta lauku blokā. Dienests iesniegumu
lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir
mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platī-
bas.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja
klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību,
no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai
pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku bloku
precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauk-
saimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot
no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimnieko-
tajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas
sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu ele-
mentiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv vai EPS.

Vairāk informācijas un pamācība lauku bloku pre-
cizēšanai Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē
www.lad.gov.lv sadaļā “Lauku bloku karte, tās preci-
zēšana”. 

Izmaiņas Lauksaimniecības 
organizatora pieņemšanas dienās

Pieņemšanas laiki, sākot ar 04.01.2021.:
Jaunpiebalgas novada domē pirmdienās no plkst.

08.30 līdz 16.00
Zosēnu pagasta pārvaldē otrdienās no plkst. 09.00

līdz 14.00
Informācija sagatavota, pamatojoties uz

Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta
publicēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
T: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
Semestra mācību darbs

sākumskolā

Noslēdzies 2020./ 2021. m. g. 1. semestris.
Sākumskolas 1. – 4. klašu skolēni mācījās klātienē.
Semestra pēdējā mācību dienā skolēni saņēma liecības
un pateicības par apzinīgu mācību darbu.

Atzinības par uzcītīgu mācību darbu stundās saņē-
ma:

1. klasē – Denis Alksnis, Alisa Andrejeva,
Jurita Džanisa Apzalone, Oskars Brants, Eduards
Dolmanis – Ciekurznis, Justīne Jančevska, Beāte
Janeka, Megana Jurkeviča, Annika Kažociņa,
Gabriela Klibiķe, Keisija Marta Knāķe, Marta
Ķeguma, Gabriela Luste, Ēvalds Ļuļēns, Ella
Ontužāne, Elīza Pāruma, Jūlija Pundure, Toms
Sils, Augusts Skrabis, Krista Spirģe, Daniels

Tihonovs, Diāna Briede.
1. klasē liecību ar vērtējumu - apguvuši vai ap-

guvuši padziļināti - saņēma:
Toms Sils, Elīza Pāruma, Ella Ontužāne,

Ēvalds Ļuļēns, Gabriela Luste, Keisija Marta
Knāķe, Megana Jurkeviča.

2. klasē zelta liecību ( 9, 10 balles) saņēma –
Karolīna Ontužāne, Jūlija Zemniece; 

sudraba liecību ( 8, 9, 10 balles) saņēma –
Renāte Dravante, Laura Kārkliņa.

Pateicību par apzinīgu mācību darbu 1. semestrī
saņēma – Karolīna Ontužāne, Renāte Dravante,
Laura Kārkliņa, Adele Laganovska, Anabella
Rubiķe, Markuss Smilga, Emīlija Althabere,
Matīss Brūniņš, Evelīna Kļaviņa, Sanija Kucina,
Patriks Markuss Vēbers, Mārtiņš Zirnis, Kate
Pogule.
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3. klasē sudraba liecību (8, 9, 10 balles) saņēma
– Helēna Jansone – Ķirse, Reinis Bundziņš.

Pateicību par apzinīgu mācību darbu 1. semestrī
saņēma – Edžus Kalnačs, Niklāvs Ralfs Leimanis,
Gunārs Vilnis, Rūta Muižniece, Adele Emīlija
Raģe, Lauris Normunds Kromanis, Alana
Ščemeļeva, Kate Tirzīte.

4. klasē sudraba liecību (8, 9, 10 balles) saņēma
– Sofija Johansone, Gabriela Krūza, Laimdota
Krilovska.

Pateicību par apzinīgu mācību darbu 1. semestrī
saņēma – Elīza Bukša, Egija Cimdiņa, Enija
Smilga, Lauma Ciekurzne, Arians Zirnis.

Stipendijas 4. klases skolēniem, kuru vidējā
atzīme semestrī 8,5 balles:

Sofijai Johansonei – 9,42 balles, Laimdotai
Krilovskai – 9,08 balles, Gabrielai Krūzai – 9,00
balles, Rasai Silai – 8,75 balles.

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

1. klasē - Alisai Andrejevai, Martai Ķegumai,
Danielam Tihonovam;

2. klasē – Evelīnai Kļaviņai, Edgaram
Montvidam, Karolīnai Ontužānei, Āronam Jānim
Šeļepenkovam;

3. klasē - Annai Baltiņai, Danielam Rihardam
Kozlovskim, Dzintaram Montvidam, Adelei
Emīlijai Raģei, Unai Stvolkovai, Alanai Ščemeļevai,
Markusam Šeļepenkovam;

4. klasē – Elīzai Bukšai, Egijai Cimdiņai,
Martai Jundzei, Gabrielai Krūzai, Liānai
Pētersonei, Ivaram Veipam, Arianam Zirnim.

Paldies skolēniem, viņu vecākiem, vecvecā-
kiem un skolotājiem! 

Lai radošs un darbīgs jaunais mācību cē-
liens!

Daiga Melece,
sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

Skolēni ar labām un teicamām
sekmēm

2020./2021. mācību gada 
1. semestrī

5.klase
Samanta Keita Barkāne, Elīna Bormane, Dārta

Damroze, Katrīna Eihentāle, Patriks Eniks,
Zanda Ohņevska, Emīlija Pūcīte, Aleksa Vīķele.

6.klase
Estere Daldere, Beāte Juraža, Annija Zivtiņa.

7.klase
Ance Dārziņa, Keita Anna Grīnberga, Arta

Krūmiņa, Keita Rukmane.

8.klase
Evelīna Brikmane, Gundega Kalašinska, Elīza

Seržāne.

9.klase
Daniela Bormane, Megija Dijpa, Ance Liliāna

Lazdiņa, Zanda Loginova, Nauris Kristaps
Metums, Daniels Millers, Dagnija Novicka,
Karolīna Pogule, Tīna Rukmane, Ance Rutka,
Veronika Monika Stūriška.

10.klase
Annija Bedeice, Lāsma Ciekurzne, Endija

Romanova, Kate Smilga, Elīna Zariņa.

11.klase
Ēriks Ralfs Blaubergs, Sandis Pajats, Samanta

Seržāne, Elizabete Zariņa.

12.klase
Lotārs Jānis Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs,

Krista Marta Kundrate, Samanta Terēze Spirģe,
Adrians Vīķelis.

Skolēnu sasniegumi mācību
olimpiādēs

Apvienoto novadu angļu valodas olimpiādē vi-
dusskolai piedalījās:

Kate Katerīna Ruņģe (10.kl.) – 1.vieta, Endija
Romanova (10.kl.) – 2.vieta,

Elīna Zariņa (10.kl.) – 3.vieta, Annija Bedeice
(10.kl.) – atzinība,

Elena Lana Brīvmane (10.kl.), Līga Džīnija
Rubene (10.kl.),

Edvīns Liberts (11.kl.), Samanta Terēze Spirģe
(12.kl.) – 2.vieta,

Adrians Vīķelis (12.kl.) – 3.vieta, Krista Marta
Kundrate (12.kl.), 

Aleksandrs Grigorjevs (12.kl.). Skolotāja G.
Kundrate.

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiādē pieda-
lījās:

Dagnija Novicka (9.kl.) – 1.vieta, Daniels
Millers (9.kl.) – 2.vieta,

Nauris Kristaps Metums (9.kl.) – atzinība,
Veronika Monika Stūriška (9.kl.) – atzinība,
Gerda Johansone (9.kl.), Ance Liliāna Lazdiņa
(9.kl.), Megija Dijpa (9.kl.), Kate Katerīna Ruņģe
(10.kl.) – 2.vieta, Annija Bedeice (10.kl.) – 3.vieta,
Karlīna Lazda (10.kl.), Elīna Zariņa (10.kl.), Ēriks
Ralfs Blaubergs (11.kl.), Aleksandrs Grigorjevs
(12.kl.) – 1.vieta, Krista Marta Kundrate (12.kl.) –
2.vieta, Samanta Terēze Spirģe (12.kl.) – 3.vieta,
Adrians Vīķelis (12.kl.), Anna Marija Kārkliņa
(12.kl.). Skolotāja D. Rubene.

Apvienoto novadu vēstures olimpiādē piedalījās:
Megija Dijpa (9.kl.) – atzinība, Vendija Traupele

(9.kl.), Dagnija Novicka (9.kl.), Ance Liliāna
Lazdiņa (9.kl.). Skolotāja V. Kļaviņa.

Annija Bedeice (10.kl.) – 2.vieta, Elīna Zariņa
(10.kl.), Aleksandrs Grigorjevs (12.kl.) – 1.vieta,
Samanta Terēze Spirģe (12.kl.) – atzinība,  Anna
Marija Kārkliņa (12.kl.). Skolotāja I. Elksne.

Ieva Ciekurzne,
direktora vietniece izglītības jomā
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Bibliotēkas ziņas

Lasītākās grāmatas
aizvadītajā gadā

1. Freimane, Ilze. Kafija diviem.-  Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019].   – 19 izsniegumi.

2. Čemberlena, Diāna.- Rīga : Kontinents, [2019].
– 17

3. Krekle, Maija. Melanholiskais valsis : Emīla
Dārziņa sapnis par mīlestību. - Rīga : Latvijas mediji,
2019.  - 16

4. Judina, Dace. Slazdā. - Rīga : Latvijas Mediji,
[2020]. - 16

5. Bērziņš, Māris. Aizliegtais pianīns. - Rīga :
Dienas Grāmata, [2019]. -  15

6. Railija, Lūsinda. Eņģeļu koks. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2019. -  15

7. Rukšāne-Ščipčinska, Dace. Krieva āda. - Rīga
: Dienas Grāmata, [2020]. - 15

8. Grencberga, Inga. Sestā sieva. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2020. -  14

9. Kokrema, Džeina. Līgavu nams. - Rīga :
Kontinents, [2019.-  14

10. Judina, Dace. Cietāks par dimantu. - Rīga :
Latvijas Mediji, 2019. – 14

Baiba Logina

Jubilāri – 
novadnieki 2021

Janvārī

Mūziķim un pedagogam Pēterim Šāvējam - 110
(01.01.1911.)                                                                    

Skolotājai Almai Lūsei - 115 (05.01.1906.)
Farmaceitam Arnoldam Mednim - 120

(08.01.1901.)
Ārstam Kārlim Lībietim - 175 (09.01.1846.)          
Bibliogrāfam, novadpētniekam Valdim Anapartam

- 90 (13.01.1931.)
Literatūrvēsturniekam Arnoldam Būmanim - 90

(25.01.1931.)
Dramaturgam, sabiedriskajam darbiniekam Jānim

Jēpam–Baldzēnam - 130 (28.01.1891.)

Februārī

Skolotājam Pēterim Brūverim - 160 (01.02.1861.)
Skolotājam Kārlim Gustavam Girgensonam -

235 (02.02.1786.)
Filoloģei Sarmai Kļaviņai - 80 (21.02.1941.)
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Martā

Ārstam Rūdolfam Celinskim - 115 (08.03.1906.)
Juristam un Brīvības cīņu dalībniekam Rūdolfam

Priedem - 120 (19.03.1901.)
Militāram darbiniekam Paulam Pēterim Asniņam

- 135 (21.03.1886.)
Skolotājam, Atzinības krusta kavalierim Mārtiņam

Garselim - 125 (21.03.1896.)
Ārstei – stomatoloģei un pedagoģei Ernai Grāvītei

- 95 (23.03.1926.)                                                             
Aktierim Jānim Paukštello - 70 (26.03.1951.)

Aprīlī
                                                                                     
Mācītājam Kārlim Augustam Emīlam Kēlbrantam

- 185 (03.04.1836.)
Māksliniekam, pedagogam Hermanim Aplociņam

- 130                                                                                 
(05.04.1891.)

Inženierim mehāniķim Andrejam Brakšam - 90
(25.04.1931.)

Maijā
                                                                                     
Ārstam Kārlim Lībietim - 175 (09.05.1846.)          
Māksliniecei, pedagoģei Sandrai Strēlei - 60

(11.05.1961.)
Ārstam - ķirurgam, pedagogam Jānim Slaidiņam

- 105 (24.05.1916.)                                                           
Bibliotekārei, novadpētniecei, sabiedriskai darbiniecei

Vēsmai Johansonei - 70 (27.05.1951.)

Jūnijā

Grāmatvedim, Brīvības cīņu dalībniekam Kārlim
Auziņam - 120 (02.06.1901.)

Ārstei Martai Freibergai (dzim. Ducena) - 125
(05.06.1896.)

Skolotājam, Brīvības cīņu dalībniekam Jānim
Priedem - 130 (07.06.1891.)

Juristam Jānim Stabulniekam - 120 (23.06.1901.)

Jūlijā

Ķīmiķei Ainai Kārkliņai - 80 (08.07.1941.)
Mācītājam, skolotājam Jānim Ozolam - 145

(09.07.1876.)
Juristam Kārlim Ozoliņam - 125 (10.07.1896.)
Skolotājam, kordiriģentam Valdemāram Jūlijam

Bišerim - 140 (16.07.1881.)
Rūpniekam, tirgotājam Kārlim Rudzītim - 150

(26.07.1871.)

Augustā

Žurnālistam, rakstniekam Gintam Barkovskim -
55 (06.08.1966.)

Militāram darbiniekam, LKO kavalierim Pēterim
Leimanim - 130 (08.08.1891.)                                       

Sabiedriskai darbiniecei Rudītei Leitenai - 80
(10.08.1941.)

Militāram darbiniekam Antonam Priedītim - 130
(18.08.1891.)

Skolotājam Fricim Uiskam - 125 (18.08.1896.)

Brīvības cīņu dalībniekam, LKO kavalierim Kārlim
Ozoliņam - 120 (20.08.1901.)

Komponistam, mūzikas zinātniekam, publicistam
Oļģertam Grāvītim - 95 (30.08.1926.)

Septembrī

Māksliniecei Annai Lisovskai - 90 (06.09.1931.)
Māksliniecei Martai Kalniņai – Eliasei - 110

(11.09.1911.)
Komponistam Volfgangam Dārziņam - 115

(26.09.1906.)

Oktobrī

Juristam, politologam, sabiedriskam darbiniekam
Tālavam Jundzim - 70 (04.10.1951.)

Pedagoģei Astrīdai Knāķei - 95 (06.10.1926.)
Juristam, pedagogam, bibliogrāfam Aleksandram

Vitandam - 115 (07.10.1906.)
Skolotājam Emīlam Budulim - 135 (09.10. 1886.)
Grāmatizdevējam, burtlicim Rūdolfam Jēpem -

135 (12.10.1886.)
Skolu inspektoram Jānim Pirro - 185 (15.10.1836.)
Skolotājam Jānim Ozoliņam - 125 (16.10.1896.)
Pedagoģei Ullai Loginai - 70 (30.10.1951.)
Režisoram Antonam Titānam - 125 (30.10.1896.)
Rakstvedim, revolucionāram Jānim Streipam -

160 (31.10.1861.)

Novembrī

Skolotājam Kārlim Georgam Kronbergam - 250
(01.11.1771.)

Ārstam Jānim Pinnim - 115 (08.11.1906.)
Dzejniecei Sarmītei Āboltiņai - 60 (13.11.1961.)
Rakstniekam, juristam Jonāsam Miesniekam -

125 (22.11.1896.)
Mācītājam Kristofam Heinriham Oto

Girgensonam - 225 (23.11.1796.)
Skolotājam, nacionālajam partizānam Kārlim

Rusovam - 105 (30.11.1916.)

Decembrī

Rakstvedim Voldemāram Štrausam - 135
(10.12.1886.)

Juristam, žurnālistam, tulkotājam Aleksandram
Būmanim - 140 (12.12.1881.)

Mācītājam Alfredam Oliņam - 110 (20.12.1911.)
Dzejniekam, mērnieka palīgam Andrejam

Pumpuram - 180 (22.12.1841.)
Vecmātei Emīlijai Baltiņai - 135 (1886.)
Skolotājam Hermanim Lustigam - 130 (1891.)
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Esi savā
spēkā!

Lietišķās un tēlotājas mākslas
studijas “Piebaldzēni” dalībnieki
valsts un pašvaldības noteiktā kār-
tībā katrs pēc savām iespējām tur-
pina  radoši strādāt.

Esam apstādināti ārējām darbī-
bām, tādēļ vairāk laika veltām
savām domām un lietām, kurām pē-
dējā laikā aizņemtības dēļ veltījām
mazāk uzmanības.

Laiks nepielūdzami    iet savu
gaitu uz priekšu. Viss  vienmēr  ir
kustībā un mainībā. Darbojas cēloņu
un sakarību likums. Ko sēšu, to
pļaušu. Ar ko  piepildu man doto
laiku šodien? Lai izdodas uzturēt
možu garu, ticību lietu noliktai
kārtībai šajā ne tik vienkāršajā
laikā, kas mums jāizdzīvo.

Tas aicina izvērtēt un saprast
Radītāja nolikto kārtību.  Tikai
katrs pats mēs esam sava vārda un
darbības saimnieks. Grūtību brīžos
tik svarīgi būt vienkārši labam,
stipram un priecīgam. Kad sastopies
ar otru cilvēku, lai tas kļūst par
spēka mirkli viens otram, nevis ne-
gāciju vārīšanas un nesaskaņu kū-
dīšanas piepildīts brīdis, kas atņem
spēku.  Vēsturiski dažādos laikos,
caur dažādām lielām grūtībām ejot,
cilvēkā tomēr ieslēdzas sava moti-
vācija, kas rada interesi un stiprina
dzīvotgribu. Lai atrodam - kas ir
tas, ko   vēlos  darīt ar prieku!
Izrādās – tieši PRIEKS ir šī laika
stiprākās zāles.

SPĒKA KOKS – PASAULES
KOKS - ir stāsts par visa savstarpējo
saistību. Aicinu – zīmē, radi savu
Spēka koku. Savas ģimenes, dzimtas
Spēka koku. Sajūti savas SAKNES.
Ar pateicību uzraksti to cilvēku
vārdus, kas bijuši dzimtā pirms
tevis. Koka VIDUSDAĻĀ sajūti
sevi, savu šodienas pasauli. Kas
atrod mājvietu Tavos zaros? Kādiem
ziediem zied un kādus augļus dod
koks Tavas dzīves laikā? Kas ir tas,
kas pa šiem zariem - LAPOTNĒ -
ietieksies nākamajās paaudzēs? Tā
vienkārši zīmējot, caur sevi izjūti,
cik svarīga ir Tava ŠODIENA.

Simbolu valodā SPĒKA KOKS -
OZOLS – kā CILVĒKS.
Ar saknēm dziļi zemē. Ar  saviem

sapņiem un ilgām ietiecas debesīs.
CILVĒKS ir kā SAITE STARP DE-
BESĪM un ZEMI. Viņa sirds centrā
satiekas zemes un debess enerģija,
kas dabas spēku izstaro cilvēkā.
Caur cilvēka domām un darbiem
šis spēks ienāk  pasaulē.

KOKA SAKNES - cilvēka stabi-
litāte, saite ar zemi, SENČIEM,
DZIMTAS SPĒKU. Tiek saņemts
atbalsts un spēks 8 - 12 paaudzēs.

VIDUSDAĻĀ ir ŠODIENA. Koks,
saņemot zemes un senču atbalstu,
aug pārliecināts, spēcīgs un radoši,
ar mīlestību piepilda šo SAVU
LAIKU uz ZEMES. Ar izpratni un
atbildību par to, ka tagad viņš ir
tas, kas savu labo  artavu ar mī-
lestību dos nākamajām paaudzēm.

Koka zaros  9 PUTNI kā garīgās
pasaules vēstneši, sargi. Kā dzimtai
piederošās dvēseles, atnākošās dzī-
vības simboli.

BALTU ZĪMES katra ar savu
nozīmi, izstaro  vibrāciju, kas sargā,
vada, dod svētību šim laikam un
cilvēkam.

ESI SAVĀ SPĒKĀ!
Lai mums  radošs un veiksmīgs

laiks!
Sandra Strēle

Lietišķās un tēlotājas mākslas
studija “Piebaldzēni”

Jaunpiebalgas novada domes
kalendārs 2021. gadam, ko rotā
Sandras Strēles darbs “Spēka
koks”.

Lietišķās un tēlotājas mākslas studijā



11

Atcerieties par drošību, 
apsildot mājokļus!

Iestājoties aukstajam
laikam, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas die-
nests (VUGD) saņem ar-
vien vairāk izsaukumus
uz ugunsgrēkiem, kas sais -
tīti ar apkuri. Ugunsgrēku
iespējamie izcelšanās ie-
mesli visbiežāk ir nepa-
reiza vai bojātu apkures
ierīču lietošana, netīrīti
dūmvadi un nevērīgi at-

stāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes
liecina, ka gaisa temperatūra turpinās pazemināsies,
tādēļ VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību
apsildot mājokļus!

Kurinot krāsni, rīkojies
apdomīgi!

Svarīgākais gada aukstajos mēnešos, kurinot
vietējās apkures ierīces, ir ievērot elementāru
piesardzību. Aizliegts izmantot bojātus dūmvadus un
krāsnis, kā arī tās pārkurināt. Ja mājokļa apsildīšanai
tiek izmantota malka, jāpārliecinās, ka pagales ne-
pārsniedz kurtuves izmērus. Savukārt kurināmajam
un citiem degtspējīgiem materiāliem jāatrodas vismaz
1,2 metru attālumā no kurtuves atveres. Apkures ie-
kārtas virsmai jābūt brīvai no degtspējīgiem materiāliem,
piemēram, uz tās nedrīkst žāvēt drēbes un apavus.
VUGD aicina, apsildot mājokli, vienmēr uzraudzīt ap-
kures krāsnis un katlus, ja vien to tehniskās eksplua-
tācijas noteikumi neparedz citādi.

Iztīri sodrējus no skursteņa!

Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā
500 izsaukumiem, kur dūmvados deg sodrēji. Sadegot
jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās
virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi,

kas, laikus nenotīrīti, samazina apkures ierīces
darbības efektivitāti un var izraisīt intensīvu šo
produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā
dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tā-
dejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām
uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām,
kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas
aizdegšanos.

VUGD aicina regulāri apsekot un tīrīt sodrējus no
dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To
vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju
saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, to
var veikt paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un
pavardu dūmkanāliem ierasti tīra pirms apkures
sezonas sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes
cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra
vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no
1.novembra līdz nākamā gada 1.martam). Reizi piecos
gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa
novērtējums, ko var veikt speciālists.

Apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo
izmanto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā
stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja
ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi
atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas
dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pār-
baude.

Ievēro piesardzību, izmantojot
elektriskos sildītājus!

Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto
elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst uzmanību
ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas
lietošanas noteikumiem, piemēram, neapklāt sildierīces
vai uz tās žāvēt apģērbu, kā arī neizmantot bojātas
elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas pat
tad, ja bojājums šķiet nenozīmīgs.

Dūmu detektors 
var glābt dzīvību

Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad cilvēki
guļ un nepamana aizdegšanos. Tādēļ mājoklī ir
jāuzstāda dūmu detektors, kas ar spalgu skaņas
signālu vēstīs par sadūmojumu un ugunsgrēka
izcelšanos, dodot iespēju izglābties un izsaukt uguns-
dzēsējus glābējus.

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības
prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu
un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt
mājoklī dūmu detektoru! 

Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama
operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani
uz tālruņa numuru 112!
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Es tālāk došos citur,
Kur viesus nav pieņemts
gaidīt!
No turienes varēšu sargāt
Jūs, mīļos, un gaismu jums
raidīt!

Mūžības ceļu gājuši:

Andris Tenčs
Vilis Timermanis 

Uldis Zāģeris
Maira Jansone
Rasma Plakane

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”. 

Es visu atstāju jums -
Savas skumjas un prieku, 
kas bijis,
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar jums
Kā raibs dzīpars vijies.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Vinetai Pogulei,

māmiņu  kapu kalnā 
pavadot!

Jaunpiebalgas 
vidusskolas

kolektīvs

EKO laukumi turpina
strādāt

SIA ZAAO darbības reģiona  20 EKO laukumi turpina ikdienas
darbu, nodrošinot iedzīvotājiem dažādu pārstrādei derīgu materiālu no-
došanu. EKO laukumi nestrādā svētku dienās, pirmssvētku dienās to
darba laiks saīsināts par 1 stundu.

No 21.decembra klientu konsultācijas iespējamas tikai EKO laukumu
āra teritorijās (EKO laukumu iekštelpās konsultācijas netiek
sniegtas), jaunus līgumus iespējams slēgt tikai attālināti, sazinoties ar
Valmieras biroju pa tālr.64281250 vai e-pastā:  zaao@zaao.lv (EKO
laukumos - birojos līgumi netiek slēgti, izmaiņas līgumos netiek veiktas),
nav iespējami skaidras naudas norēķini.

1. EKO laukumos var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu,
polimēru, PET pudeles, metālu, lietošanai derīgus apavus un tekstila iz-
strādājumus, kā arī nolietotu sadzīves elektrotehniku.

2. Ierobežotā apjomā iespējams nodot vieglo automašīnu riepas (līdz 4
gab. no viena iedzīvotāja gada laikā), luminiscentās spuldzes (līdz 10
gab. gadā no vienas mājsaimniecības), krāsu iepakojumu (līdz 10 litri
gadā no vienas mājsaimniecības).

3. ZAAO klientiem, kuriem ir tiešais līgums par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ir iespēja lielgabarīta un būvniecības atkritumus
nodot ar pēcapmaksu. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem minēto
materiālu nodošanas iespējas jārisina ar savu māju apsaimniekotājiem,
kuri sazinās ar ZAAO par pakalpojuma veidiem. Iedzīvotājiem, kuri līdz
šim nav ZAAO klienti, lielgabarīta un būvniecības atkritumu nodošana
EKO laukumos jāatliek uz laiku, kamēr valstī uzlabosies epidemioloģiskā
situācija.

4. BIG-BAG maisus klientiem, kuriem ir līgums ar ZAAO, ir iespējams
saņemt EKO laukumos, bet klientiem, kuriem līguma nav, izsniegšanas
nepieciešamība ir iepriekš telefoniski jāsaskaņo ar ZAAO Valmieras
biroju pa tālr.29225862, vienojoties par to izsniegšanas vietu un laiku.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar ZAAO Valmieras biroju at-
tālināti darba dienās darba laikā pa tālr.64281250 un e-pastu zaao@zaao.lv.


