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Novada domē

Apstiprināt 2020.gada Jaunpiebalgas novada domes
pamatbudžeta izpildi ar sekojošiem rādītājiem:

Ieņēmumi - EUR 3 404 524,00
Izdevumi - EUR 3 679 922,00
Ieņēmumu deficīts - EUR 275 398,00
Apstiprināt 2020.gada Jaunpiebalgas novada domes

ziedojumu budžeta izpildi ar sekojošiem rādītājiem:
Ieņēmumi - EUR 265,00
Izdevumi - EUR 80,00
Ieņēmumu pārsniegums – EUR 185,00
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi

Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra
saistošajos noteikumos Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodro-
šinātu Jaunpiebalgas novadā””.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi
Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.setembra
saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sociālajiem pabalstiem
Jaunpiebalgas novadā””.

Veikt izmaiņas amatu vienībās ārsta palīgs (feldšeris)
Zosēnu pagasta feldšerpunktā un medmāsa Jaunpiebalgas
vidusskolā ar 2021.gada 1.janvāri. Veikt izmaiņas
amatu vienībā labiekārtošanas strādnieks ar 2021.gada
1.februārī. Likvidēt amata vienību vokālā ansambļa
vadītājs ar 2021.gada 1.februāri.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās
izglītības iestāžu izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar
2021.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
par Jaunpiebalgas novada domes izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada
1.februāra saistošos noteikumus Nr.1 „Jaunpiebalgas
novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets
2021.gadam”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes-
gabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0079, platība
8,17 ha, kurš atrodas “Krēsliņi”, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot
izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu –
“Ķieģeļceplis”, kadastra Nr.4256 003 0053, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, kas sastāv no apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0053
- 7,7 ha platībā, no tās lauksaimniecībā izmantojamā
zeme 1,15 ha, mežs 5,65 ha platībā, uz zemesgabala
esošo ēku īpašniekam A. M., personas kods dzēsts, par
sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu (nosacīto
cenu) 6700,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti eiro),
slēdzot pirkuma līgumu.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, ar adresi Pureņu
ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar platību 0,2527 ha, izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0425, kurš atrodas Pureņu
ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., atkārtotas (otrās) izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0276, kurš atrodas “Stacijas
1”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov. atkārtotas (otrās) izsoles noteikumus.

Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4256
006 0417,kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0281, kurš atrodas “Gaujas Priedes”,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar platību 2,50 ha par augstāko piedāvāto cenu 3900
EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, noslēdzot
pirkuma līgumu ar P. Z., p.k. dzēsts.

Apstiprināt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”
2020.gada pārskatu. SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības
ambulance” zaudējumus segt no iepriekšējo gadu peļņas.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma “Lejnieki” ar kadastra Nr.4256 010
0073, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 010
0073 sadalīšanai - 11,8 ha platībā – ar mērķi sadalīt
divos atsevišķos zemes īpašumos, veidojot jaunu īpašumu
“Lazdiņi” un saglabājot esošo īpašumu “Lejnieki”.

Dzēst ierakstu Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā
nekustamam īpašumam Dārza iela 4, kadastra numurs
4256 506 0012, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts;
Jaunpiebalgas novads, dzīvojamā māja sadalīta dzīvokļu
īpašumos, kas nodoti privatizācijai un par tiem 100%
noslēgti pirkuma līgumi, un tie ierakstīti atsevišķos ze-
mesgrāmatu nodalījumos.

Izsniegt akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži”, re-
ģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes
iela 1, Rīga, LV-1004, ”Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju” Nr.9, saskaņā ar derīgo izrakteņu
atradnes pasi un derīgo izrakteņu ieguves limitu smilts
- grants un smilts atradnei “Degļupe”, pases derīguma
termiņš līdz 2045.gada 28.jūlijam, ieguves limita
termiņš līdz 2045.gada 28.jūlijam, nekustamā īpašumā
“Degļupes sils” ar kadastra Nr.4256 005 0073, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 005 0068,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt par Jaunpiebalgas vidusskolas salidojuma
darba grupas vadītāju Egitu Zariņu.

Apstiprināt finansiālo atbalstu novada sportistei
Veronikai Stūriškai, p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, 1165
EUR apmērā. Piešķirto finansiālo atbalstu pārskaitīt
sporta organizācijai biedrībai “BMX klubs Silvas
Ziķeri”, kuras sastāvā ir novada sportiste Veronika
Stūriška un kura sporta sacensībās vai pasākumos
pārstāv novadu.

Sadalīt piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Jaunpiebalgas novada pašvaldības tautas mākslas ko-
lektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām 2021.gada februāra – de-
cembra mēnešiem 3208.00 EUR.

Apstiprināt projekta konkursa „Biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Jaunpiebalgas
novadā” nolikumu.

Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības komisijas nolikumu.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim
Šāvējam atvaļinājumu no 2021.gada 3.februāra līdz
2021.gada 16.februārim. Priekšsēdētāja atvaļinājuma
laikā darba pienākumus uzdot pildīt priekšsēdētāja
vietniecei Lolitai Zariņai.

Sagatavoja Anita Auziņa.

2021. gada 1. februāra novada domes
sēdē nolemts
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Paziņojums par izsolēm 
Jaunpiebalgas novadā

Ar Jaunpiebalgas novada domes 01.02.2021. sēdes
lēmumu Nr. 10 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atkārtotas
(otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstip-
rināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam kadastra apzīmējumu 4256
006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2349 ha:

Izsole notiks 2021.gada 15.martā plkst. 09.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2021.gada 12.martam plkst.
15.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1396,00 EUR
(viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit seši euro). 

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro).
Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit euro)

un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 139,60 EUR (viens simts
trīsdesmit deviņi euro un 60 centi) jāieskaita
Jaunpiebalgas novada domes, reģ. Nr.90000031033,
A/S „Swedbank” kontā Nr.LV38HABA0551031891672,
kods – HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norā-
dītajā bankas kontā.

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes 01.02.2021. sēdes
lēmumu 9 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atkātotu no-
došanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles
noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam kadastra apzīmējumu 4256
006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2349 ha:

1. Izsole notiks 2021.gada 15.martā plkst. 09.30
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 12.martam
plkst. 15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1396,00 EUR
(viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit seši euro). 

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro).
5. Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit

euro) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 139,60 EUR (viens simts
trīsdesmit deviņi euro 60 centi) jāieskaita Jaunpiebalgas
novada domes, reģ. Nr.90000031033, A/S „Swedbank”

kontā Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HA-
BALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā
bankas kontā.

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

Ar Jaunpiebalgas novada domes 01.02.2021. sēdes
lēmumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.4256 006 0276, kurš sastāv no zemesgabala ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0276, “Stacijas 1”,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar platību 0,1637 ha, atkārtotas (otrās) izsoles
noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā
īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamā īpašuma  ar kadastra Nr.4256 006 0276,
kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0276, “Stacijas 1”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,1637 ha: 

1. Izsole notiks 2021.gada 15.martā 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 12.marta plkst.
15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 640,00 EUR
(seši simti četrdesmit 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 64,00 EUR (sešdesmit četri
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

Ar Jaunpiebalgas novada domes 01.02.2021. sēdes
lēmumu Nr.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” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamā īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4256
009 0079, kurš atrodas “Krēsliņi”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 8,17 ha,: 

1. Izsole notiks 2021.gada 15.martā plkst. 10.30
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
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Ziema, sniegs, aizputināti ceļi. Novada iedzī-
votāji saskārušies ar neiztīrītiem ceļiem, varbūt
arī piemirsuši, kāda kārtība pastāv ceļu tīrīšanā,
īpaši piemājas.

Jā, sniegs šoziem ir, un, droši vien, būs arī citus
gadus. Sniega tīrīšanas sakarā nekas nav mainījies,
viss ir līdzīgi, kā bija iepriekšējos gados, kā paredzēts
normatīvajos aktos. Par valsts ceļiem un ielām
(Jaunpiebalgā tā ir Gaujas un E. Dārziņa iela) paš -
valdība neatbild, mums ir jātīra pašvaldības ceļi un
piebrauktuves pašvaldības objektiem, trotuāri,
laukumi. Ir sastādīts saraksts par ceļu tīrīšanu uz
mājām, kurās dzīvo cilvēki ar invaliditātes problēmām,
vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, kas
atkarībā no nepieciešamības tiek precizēts vai papil-
dināts. Kas attiecas uz privātajiem ceļiem, tad par to
tīrīšanu rūpējas paši saimnieki, slēdzot individuālus
līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem. Novadā ir vai-
rākas zemnieku saimniecības, kuras sniedz šo
palīdzību. Cik ir zināms, tad par pieprasījumu nevar
sūdzēties. 

Savukārt servitūtu ceļam nav nekāda sakara ar
paš valdības sniegto pakalpojumu – sniega tīrīšanu,
servitūts ir divu personu attiecības – zemes īpašnieka
un servitūta lietotāju. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka ceļi
netiks tīrīti katrreiz, tiklīdz uzsnigs daži centimetri
sniega, sevišķi mainīgos laika apstākļos vērtējam si-
tuāciju, kad stipra snigšana vai putenis beidzas, tad
veic tīrīšanu. Ikviena tīrīšanas reize – tā ir ap 10 -12
stundas nepārtraukta darba. Pie tam tīrīšana
jāsabalansē arī ar esošajiem finanšu līdzekļiem, jo
vairāk ziemā tīra, jo mazāk līdzekļu paliks vasarā
grants ceļu greiderēšanai. 

Par Zaļo dzelzceļu. Iedzīvotāji jautā, vai
ziemā arī tur paredzēta sniega tīrīšana, un otra
lieta, ka, pretēji aizliegumam, pa bijušā dzelzceļa
trasi pārvietojas automašīnas.

Uz bijušā dzelzceļa posma ir uzstādītas zīmes, ka
tas ir velo celiņš, tātad – pa to braukt ar
auto/traktoriem nedrīkst. Par katru gadījumu, kad
pa dzelzceļa joslu brauc auto transports, ir jāziņo vai
nu policijai, vai pašvaldībai, var arī nofotografēt
attiecīgo pārkāpēju. Vēlreiz uzsveru – nevienam nav
atļauts pārvietoties pa šo Zaļo dzelzceļu, vienīgais iz-
ņēmums ir piekļuve dzelzceļa mājai 58.km, jo tai
zemes reformas rezultātā nav sava pievadceļa. Tāpēc
tur ir atļauts iebraukt mājas iedzīvotājiem vai spe-
ciālajiem dienestiem. 

Par sniega tīrīšanu. Dzelzceļa trases tīrīšana ziemā
nav paredzēta, protams, slēpotājiem tas nāk tikai par
labu, gājējiem – apgrūtinoši.

Pašlaik valstī daudz tiek runāts par vakcināciju
pret vīrusu, liela loma tajā būs ģimenes ārstiem.
Mūsu pašvaldība droši vien varēs palīdzēt tieši
telpu nodrošinājuma ziņā.

Nav nekādu problēmu, ja atbilstoši vakcinācijas
plānam būs nepieciešamība,  jebkurā brīdī varēsim
atvēlēt abus kultūras namus – gan Jaunpiebalgā, gan
Zosēnos, kur nodrošināt pieejamību iedzīvotāju vakci-
nēšanai. Ir saprotams, ka ģimenes ārstu praksēm nav
milzīgas telpas, kas domātas ārkārtas situācijām. Var
tikai aicināt iedzīvotājus vakcinēties, kad tas būs ie-
spējams, pieteikties rindā. Visu apgrūtinājumu, aiz-
liegumu atcelšana valstī nenotiks ātrāk, iekams
nebūs notikusi masveida iedzīvotāju vakcinācija un
būtiski samazinājies saslimstības līmenis. Ja gribam
pasākumus, svētkus, koncertus, sporta sacensības
u.c., tad par to jādomā.

Budžets ir pieņemts?
Jā, Saistošie noteikumi par 2021.gada budžetu ir

pieņemti.  Pēc vienošanās ar pārējām jauno Cēsu
novadu veidojošajām pašvaldībām un atbilstoši
reformas likumam budžets sastādīts visam gadam,
bet esošā dome pārraudzīs tā izpildi līdz pašvaldību
vēlēšanām jūnijā, pēc tam jau jaunā Cēsu novada
dome. Nevajadzīgie izdevumi ir samazināti, toties
tika atvēlēti līdzekļi vairākām lietām, kuras šogad vēl
būtu realizējamas vai arī iesāktas, tad vēlāk pabeigtu
lielajā novadā. 

Svarīga ir ūdensvada un kanalizācijas projekta rea-
lizācija E. Dārziņa un Kalna ielā. Ja viss virzīsies, kā
plānots, iespējams, gada otrajā pusē varētu notikt
būvdarbi. Ir uzsākts sākumskolas energo audits, lai
izstrādātu tehnisko projektu. Atkarībā no audita re-
zultātiem varēs redzēt problēmu vietas, sastādīt
darba uzdevumu sākumskolas siltināšanas un iekšējo
inženierkomunikāciju remonta projekta izstrādei. 

Nākamā lieta – atvēlēti līdzekļi Piebalgas skolas
rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai, pārbūvējot
par pansionātu atbilstoši prasībām šāda veida
iestādēm, būs speciālistu un ekspertu ieteikumi, kon-
sultācijas. 

Ir izsludināts iepirkums Jaunpiebalgas kapsētas
digitalizācijai, kuru plānojam pabeigt līdz rudenim.
Daļa kapsētu Latvijā jau ir digitalizētas. Būtu
vajadzīga atgriezeniskā saite no iedzīvotājiem, lai pa-
plašinātu informāciju. Tas būs derīgi vēstures, dzimtu
un radu rakstu pētniekiem. 

Runājot par kultūras norisēm, tad pašlaik nav
skaidra nākotne ar izstādi – gadatirgu “Izvēlies
Piebalgu!”, nav zināms, kādā formātā tā varētu būt.
Vēlme tomēr ir saglabāt tirgu un tradīcijas.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju

izsludināšanas brīža līdz 2021.gada 12.marta plkst.
15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 17  200,00
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 172,00 EUR (viens simts
septiņdesmit divi euro) jāieskaita Jaunpiebalgas
novada domes, reģ. Nr.90000031033, A/S „Swedbank”

kontā Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HA-
BALV22. 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



5

Par projekta konkursu
„Biznesa ideju konkurss

komercdarbības uzsākšanai vai
attīstībai Jaunpiebalgas novadā”

Ar 2021.gada 1.februāra sēdes lēmumu Nr.20
(Protokols Nr. 1; 20§) ir apstiprināts projektu konkursa
„Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai
vai attīstībai Jaunpiebalgas novadā” nolikums. 

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

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums
3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi). Projekta
realizācijas laiks noteikts līdz 2021.gada 30.novem-
brim.

Pieteikumu iesniegšana no 2021.gada 1.marta
līdz 2021.gada 16. aprīlim plkst. 16.00.

Esošos un topošos uzņēmējus aicinu iepazīties ar
konkursa nolikumu Jaunpiebalgas novada domes
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv. 

Mācību piedāvājums
2021.gada 26.februārī plkst.10.00 notiks seminārs

tiešsaistē ZOOM platformā. “Nodokļu aktualitātes
mazajiem uzņēmumiem un paš nodarbinātajiem
2021.gadā ”. Pieteikšanās līdz 19. februārim. Lektore:
Inguna Leibus, Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grā-
matvedības institūta profesore.

Darba kārtībā tēmas:
l izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem;
l pašnodarbināto personu valsts sociālās apdroši-

nāšanas obligātās iemaksas (VSAOI);
l iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās

darbības ienākuma;
l gada ienākumu deklarācija;
l pievienotās vērtības nodokļa aktualitātes.
Semināra dalības maksa: 25,00 EUR (t.sk. PVN),

SIA “LLKC” Cēsu konsultāciju biroja klientiem -
20,00 EUR (t.sk. PVN)

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!
Dalībnieku skaits ierobežots.

Pieteikšanās un vairāk informācijas:
l Gunda Kazerovska, 26360434,

gunda.kazerovska@llkc.lv
l Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv

Aktualitātēm sekojiet arī SIA “LLKC” Cēsu biroja
Facebook lapā @LLKCCesis un www.laukutikls.lv

Pieejamās konsultācijas
uzņēmējiem, lauksaimniekiem,

pašnodarbinātajiem

SIA “LLKC” Cēsu birojs sniedz konsultācijas uzņē-
mējiem, lauksaimniekiem, pašnodarbinātajiem un
citiem interesentiem, kas tikai vēl plāno par tādiem
kļūt. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
konsultācijas tiek sniegtas tikai attālināti.

Projekta ietvaros  SIA “LLKC”  Cēsu konsultāciju
biroja speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas  lop-
kopībā un augkopībā. 

Vairāk informācijas par konsultāciju pakalpojumu
projektu var saņemt zvanot Andrai Seredinai T:
29100430 vai rakstot andra.seredina@llkc.lv.

Tiek sniegtas konsultācijas un pakalpojumi arī
platību maksājumu pieteikumu sagatavošanā un
lauku bloku precizēšanas pieteikumu sagatavošanā.

SIA “LLKC” Cēsu konsultāciju biroja konsul-
tanti:

Dace Kalniņa, LLKC Cēsu biroja vadītāja, 28381477, 
dace.kalnina@llkc.lv
Gunda Kazerovska (semināri, mācības), 26360434, 
gunda.kazerovska@llkc.lv
Andra Seredina (lopkopība), 29100430, 
andra.seredina@llkc.lv
Valters Dambe (augkopība), 29100430, 
valters.dambe@llkc.lv
Inga Ezergaile (grāmatvedība), 28340075, 
inga.ezergaile@llkc.lv

Lauku atbalsta dienesta
aktualitātes

Agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā 
lauksaimniecībā, varēs uzņemties 

jaunas saistības

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks,
kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai.

2020.gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas
periods, bet 2021. un 2022.gads būs pārejas gadi, kad
daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi,
kādi tie bija iepriekšējos gados. Izmaiņas būs
agrovides pasākumos.

Tiek paredzēta iespēja uzņemties jaunas saistības
(saistību periods būs 2021.– 2022.gads) agrovides pa-

Otra lieta šovasar – Jaunpiebalgas vidusskolas sa-
lidojums. Šogad ir vidusskolas 75 gadu jubileja un
mūzikas un mākslas skolas 35 gadu jubileja. Ir
izveidota darba grupa, kas strādās pie tā, lai
salidojums notiktu, kaut vai daļēji attālinātā formā,
piemēram - izmantojot informācijas tehnoloģijas
iespējas. Apmeklēt vidusskolas teritoriju individuāli,
iepazīties ar materiāliem internetā. Protams, apzinoties,

kāda ir epidemioloģiskā situācija valstī, diezin vai būs
iespējama lielā balle, kopīgie galdi. Mērķis būtu drošā
veidā radīt iespēju absolventiem tikties, gūt informāciju
par skolu, radīt svētku sajūtu. 

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Lauku ziņas
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sākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie
klienti drīkstēs paplašināt savas esošās saistības.
Lauksaimnieki, kuriem saistību periods beidzas
2020.gadā, 2021.gadā var izlemt neturpināt tās vai
turpināt un uzņemties jaunas divu gadu saistības.
Šobrīd notiek darbs, lai veiktu izmaiņas normatīvajos
dokumentos, kas paredzēs šādu iespēju.

Atbalsta pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecī-
ba” 2021.gadā jauni klienti un klienti, kuriem
saistības beidzas 2020.gadā, varēs uzņemties jaunas
divu gadu saistības, bet klienti, kuriem saistības vēl
turpinās, plānots, ka drīkstēs paplašināt savas
saistības līdz 20%. Klienti, kuriem nav iepriekšēja
pieredze bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai saņemtu
atbalsta maksājumu, būs jāapgūst 160 stundu ilgs ap-
mācību kurss par bioloģiskās lauksaimniecības praksi
un metodēm. Dzīvnieku blīvumu plānots paaugstināt
no 0,3 uz 0,4, kā arī netiek paredzēti nekādi
atvieglojumi nosacījumu izpildē Covid-19 ietekmes
dēļ.

Atbalsta pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē
“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” jau-
ni klienti un klienti, kuriem saistības beidzas
2020.gadā, varēs uzņemties jaunas divu gadu saistības,
bet klienti, kuriem saistības vēl turpinās, plānots, ka
drīkstēs paplašināt savas saistības līdz 20%. Klientiem,
kuru apsaimniekotajā teritorijā ir noteikts ES nozīmes

zālāju biotops, būs jāapgūst 16 stundu ilgs apmācību
kurss par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm
(ja šādas apmācības nav apgūtas iepriekš).

Aktivitātēs “Vidi saudzējošu metožu pielietošana
dārzkopībā” un “Saudzējošas vides izveide, au-
dzējot augus nektāra ieguvei” līdzīgi – jauni
klienti un klienti, kuriem saistības beidzas 2020.gadā,
varēs uzņemties jaunas divu gadu saistības, bet
klienti, kuriem saistības vēl turpinās, plānots, ka
drīkstēs paplašināt savas saistības līdz 20%. 

Aktivitātē “Rugāju lauks ziemas periodā” jaunas
saistības 2021.gadā uzņemties nevarēs. Ja klientam
2020.gadā beidzās saistības, tad 2021.gadā klients
drīkst nepieteikties uz minēto atbalstu vai pieteikties
un pagarināt savu saistību periodu par vienu gadu.

Precīzāki atbalsta saņemšanas nosacījumi būs
zināmi, kad tiks apstiprināti atbilstoši Ministru
kabineta noteikumi.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku at-
balsta dienesta un SIA “Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centra” publicēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore  
T: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
Apvienoto novadu latviešu va-

lodas un literatūras olimpiādē 8.,
9. klasēm piedalījās:

Dagnija Novicka (9.kl.) – 1.vieta,
Ance Liliāna Lazdiņa (9.kl.) –
3.vieta. Skolotāja J. Glāzere.

Evelīna Brikmane (8.kl.), Karlīna
Miška (8.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.

Apvienoto novadu latviešu va-
lodas un literatūras olimpiādē
11., 12.klasēm piedalījās:

Ēriks Ralfs Blaubergs (11.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Aleksandrs Grigorjevs (12.kl.) –
2. vieta, Lotārs Jānis Dzenža
(12.kl.) – 3. vieta. Skolotāja J.
Glāzere.

Apvienoto novadu fizikas olim-
piādē piedalījās:

Ance Rutka (9.kl.) – 3. vieta,
Raivis Broks (9.kl.), Daniels Millers
(9.kl.), Kate Katerīna Ruņģe (10.kl.)
– 3. vieta, Lotārs Jānis Dzenža
(12.kl.), Krista Marta Kundrate
(12.kl.), Adrians Vīķelis (12.kl.).
Skolotāja L. Lorence.

Ieva Ciekurzne,
direktora vietniece izglītības jomā
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Jau kādu laiku LTV1 programmā bērnu raidījumu
sadāļā ir skatāms izglītojošs raidījums “Mūziķene”,
kura laikā ikvienam ir iespēja iepazīties ar dažādiem
mūzikas instrumentiem, kurus bērni apgūst Latvijas
mūzikas skolās.

Arī mūsu skolas audzēknei Aleksai Vīķelei bija ie-
spēja piedalīties raidījumā pateicoties tam, ka viņa ir
izvēlējusies apgūt vienu no Latvijā retākajiem mūzikas
instrumentiem – FAGOTU. Fagots ir diezgan sarežģīts
instruments, kurš izstieptā veidā ir 3 metrus garš,
sver gandrīz 3 kilogramus, saliekams no daudzām de-
taļām, kuru nosaukumi ir pavisam neparasti –
zābaks, labais un kreisais spārns, rastrups, esītis un
pat mēlītes! To spēlē, izmantojot visus 10 pirkstus un,
lai spēlētājs ātri nenogurtu, tiek izmantota arī
speciāla siksna.

Katrā raidījumā piedalās arī kāds profesionāls
mūziķis – meistars, kas Latvijā un nereti arī ārpus
Latvijas sasniedzis ļoti austu profesionālo līmeni.
Aleksas nodarbībā meistars bija fagotists Raimonds
Gulbis, kurš ne tikai pastāstīja interesantus faktus
par fagotu, bet arī iemācīja Aleksai meistarstiķi
“dubulto staccato” un muzicēja kopā ar Aleksu.

Lūk, ko par savu piedzīvojumu saka pati Aleksa:
“Man ļoti patika tas, kā filmētāji jokojās, un, kā
mamma teica, izklausījās tā, it kā flirtētu. Biju
nedaudz pārsteigta par to, kā TV ēka izskatījās
iekšpusē. Kad piebraucām pie TV ēkas Zaķusalā, bija
tāda sajūta, ka taureņi pa vēderu skraida. Bija neliels
uztraukums, bet tad, kad sākām filmēt, uztraukums
pārgāja un viss bija labi. Visu mēs filmējām apmēram
3 - 4 stundās. Bija ļoti forši un interesanti!”

Ne tikai fagots, bet ikviens mūzikas instruments,
lai sasniegtu kaut visniecīgākos rezultātus, ir jātrenējas
spēlēt katru dienu. Treniņi – tāpat kā sportā - nepie-
ciešami tehnikas attīstīšanai, veiklībai, izturībai, pro-
fesionālo iemaņu attīstīšanai. Pūšaminstrumentiem
svarīgi ir trenēt lūpu izturību (muskulatūru), lai var
iepūst instrumentā, svarīgs ir elpas – diafragmas
treniņš, lai var nospēlēt īsākus un garākus mūzikas
fragmentus. Ikvienam mazajam mūziķim jātrenē
nošu lasīšana, lai labi spēlētu mūzikas instrumentu,
notis ir jālasa tikpat veikli kā teksts grāmatā. 

Ja nu kāds neredzēja raidījuma tiešraidi 31.
janvārī, bet to labprāt noskatītos, visi “Mūziķenes”
raidījumi ir pieejami internetā ltv.lsm.lv bērnu
raidījumu arhīvā, arī raidījums par fagotu. 

Skolēn, lai labi skan tavs instruments, un -
neaizmirsti vingrināties! 

Aija Sila
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore 

Mūzikas un mākslas skolā
Mēs pabijām “Mūziķenē”

Attēlā: Aleksa Vīķele raidījumā “Mūziķene”.
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Vienu no retākajiem instrumentiem – fagotu – var
apgūt arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā
jau no skolas dibināšanas brīža – 1986. gada, jo te
strādā skolotājs, kurš var mācīt šo reto instrumentu –
Tālivaldis Narvils. Kolēģi ikdienā viņu sauc vienkārši
par Tāli. 

Tāli, kāds ir šis retais instruments? 
Fagots pieder koka pūšamo instrumentu grupai,

tas ir lielākais koka pūšamais mūzikas instruments,
kas sver apmēram 3 kilogramus un sastāv no sešām
daļām: zābaka, labā un kreisā spārna, zvana, esītes
un mēlītes. Tā korpuss visbiežāk tiek gatavots no
kļavas koka. 

Fagotam ir ļoti neparasts tembrs, tādēļ fagots var
atainot interesantus tēlus un piesaistīt klausītāja uz-
manību. Sacensties ar trompeti gan būs grūti, jo no
fagota ļoti skaļu spēli izvilināt neizdosies.

Kur visbiežāk var dzirdēt fagotu?
Visbiežāk šo instrumentu dzirdēsiet akadēmiskajā

mūzikā, simfoniskā orķestra sastāvā, dažādos ansambļos.
To spēlē arī kā solo instrumentu. 

Fagota spēles apguve prasa lielu pacietību un ļoti
rūpīgu darbu. Mācoties pūšaminstrumentu spēli, ir
svarīgi vingrināties regulāri – katru dienu, ja neesi
spēlējis kaut tikai dažas dienas, tas ir ļoti jūtams – pa-
zudusi elpas stabilitāte un lūpu izturība. 

Skolotājs var palīdzēt iemācīties instrumentu tikai
tad, ja skolēns pats vingrinās pietiekami bieži un
atbildīgi, iepazīstot savu instrumentu un palēnām
pierodot pie tā. 

Kas man būtu jāzina, ja es izvēlētos mācīties
fagota spēli?

Uzsākot mācīties fagotu, svarīgi ir fizioloģiskie
aspekti -  bērnam ir jābūt pietiekami lielam augumā
un jāpiemīt zināmai fiziskajai izturībai, lai to spētu
ilgstoši noturēt un nenogurt, vingrinoties instrumenta
spēlē.

Fagotu, tāpat kā citus pūšaminstrumentus, bērnu
mūzikas skolā mācās 6 gadus, tāpēc mācības vislabāk
uzsākt 10 - 11 gadu vecumā. Ir svarīgi, lai skolēns spēj
noturēt smago instrumentu, kā arī, lai roka varētu ap-
tvert instrumentu un aizsniegt visas klapītes, īpaši
kreisajā rokā. 

Fagots ir ne tikai rets, bet salīdzinoši ļoti dārgs ins-
truments. Mūsu skolā fagotu var izīrēt no skolas, ja
skolēns vēlētos iegādāties savu instrumentu, tas
maksātu ap 5000 EUR.  

Kas būtu jāzina par instrumenta uzturēšanu?
Pret ikvienu mūzikas instrumentu ir jāizturas ļoti

saudzīgi, jāuztur to kārtībā – tāpat arī pret fagotu, pēc
katras spēlēšanas reizes instrumenta korpuss ir
jāiztīra, izslaukot ar lupatiņu, lai tas nesāktu plaisāt.
Jāpieskata arī instrumenta mēlīte, jātur tā darba
kārtībā. 

Ko skolēns iegūst, mācoties mūzikas instru-
mentu?

Pirmkārt, jau attīsta savas prasmes, iemācās vēl
vienu valodu – mūzikas valodu. Ja skolēns savu
instru mentu apguvis pietiekami labā līmenī, viņš var
piedalīties ne tikai skolas koncertos, bet arī pasākumos
ārpus skolas, tā iegūstot savu pirmo skatuves pieredzi.
Ja ir iespēja, skolēni muzicē arī ansambļos un
orķestrī. 

Spējīgākie audzēkņi piedalās konkursos un mūzikas
festivālos. To mērķis ir attīstīt un pilnveidot jauno
mūziķu spēles prasmes, sekmēt interesi par mūziku,
veicināt apmācības procesa kvalitāti. 

Kas sagādā vislielāko prieku ikdienas darbā
ar skolēniem?

Tas, ka skolēns kaut ko ir iemācījies un prot
nospēlēt ar prieku!

Ar Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
fagota spēles skolotāju Tālivaldi Narvilu sarunājās
Aija Sila.

Retais instruments fagots 

Bibliotēkas ziņas

“Dzīve ir tas, kas ar mums notiek, kamēr mēs kaļam
nākotnes plānus,” savulaik atzinis Tomass Manns.
Cik viedi vārdi… Notikumi 2020. gadā katram no
mums ir ieviesuši dažādas izmaiņas nākotnes plānos.
Arī bibliotēkām bija jāveic ar darba organizāciju
sais tītas izmaiņas, kas būtiski ietekmēja mūsu
darbu un arī bibliotēkas apmeklētāju ieradumus. 

Laiks, kad nedrīkstēja klātienē apmeklēt bibliotēkas,
to darbiniekiem bija kā ieilgusi Spodrības diena, kad

beidzot izdarāms viss, kam ikdienā pievērsties nav
laika, jo bibliotēka jau nav tikai publikai redzamie
plaukti, grāmatas un datori. Katrā bibliotēkā ir daudz
tādu darbu, kurus lasītāji parasti neredz. 

Bibliotēkas krājums papildinājās ar 800 izdevumiem:
395 jaunām grāmatām 3897,67 EUR vērtībā un 405
laikrakstiem (23 nosaukumi). Pašreiz bibliotēkā ir 11
tūkstoši grāmatu.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka, pateicoties

2020.gads Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēkā
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Kultūras ministrijas atbalstam projektā “Vērtīgo
grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”,
gada nogalē saņēma 29 grāmatu eksemplārus 272,68
EUR vērtībā. Sūtījumā bija latviešu un ārzemju daiļ-
literatūra, bērnu literatūra un vērtīgas nozaru
literatūras grāmatas. 

Diemžēl 2020. gadā bibliotēkā ir strauji samazinājies
lasītāju skaits, jo ierobežojumu dēļ  nebija iespējams
apmeklēt skolas un tikties ar bērniem tematiskos pa-
sākumos, bibliotekārajās stundās. Statistikas dati: la-
sītāju skaits 509 (-109), tai skaitā bērni līdz 18 gadu
vecumam - 136 (-105). 

Toties bibliotēkas apmeklējums un izsniegums ir
strauji audzis. Statistikas dati rāda, ka 2020. gadā tas
bija 15711 (abonementā ir izsniegtas 8833 grāmatas,
3410 seriālizdevumi un kopijas, bet lasītavā izsniegtas
662 grāmatas un 2806 seriālizdevumi.) Tātad - ir iedzī-
votāji, kuri bez bibliotēkas pakalpojumiem nevar
iztikt, kuri lasa daudz un regulāri, īpaši situācijā, kad
nevarēja apmeklēt pasākumus, ciemoties un pulcēties.

Čaklākais bibliotēkas grāmatu lasītājs 2020. gadā
ir izlasījis 179 izdevumus. Dažiem lasītājiem, kuri uz
mājām ņem arī žurnālus, izsniegums pārsniedza 400.

2020. gadā aktīvi turpinājās darbs pie jaunu
aprakstu veidošanas elektroniskajā novadpētniecības
datu bāzē BIS ALISE.

Ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas sadarbību virtuālā vidē tika rīkoti semināri,
vebināri un konferences bibliotēku digitālo prasmju
attīstībai un profesionālajai pilnveidei, izmantojot
tiešsaistes platformas internetā. Tā bija neierasta, bet
aizraujoša pieredze, kā iegūt jaunas zināšanas,
nepametot darba telpas. 

2020. gadā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā kopā
ir notikuši 27 pasākumi un 345 literatūras izstādes
(no tām 262 virtuālas - www.facebook.com, kurās
regulāri informējām par tās dienas jubilāriem -
literatūras un mākslas darbiniekiem, kā arī novad-
niekiem, piesaistījām plašu sabiedrības uzmanību).
Cilvēki teica atzinīgus vārdus par šo informāciju ne
tikai sastopoties, bet arī rakstot īsziņas un e-pastus.

Gada sākumā noorganizējām tikšanos ar bērnu
grāmatu autori Luīzi Pastori, kura tikās ar 3.un 4.
klašu audzēkņiem interesantā un atraktīvā pasākumā
“Mākslas detektīvs”.

8.augustā izstādes - gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
ietvaros notika Ievas Bērziņas sastādītās grāmatas
“Atmiņu atspulgi Ņevā” atvēršanas svētki, kuros sati-
kāmies ar grāmatas sastādītāju un līdzautoriem.

Ļoti svarīga bija komunikācija ar bibliotēkas lieto-
tājiem gan organizējot grāmatu cirkulācijas loģistiku,
gan informējot par ierobežojumiem un noteikumiem,
gan ievietojot informāciju sociālajos tīklos un novada
mājas lapā, kurā informācija par bibliotēku meklēta
3015 reizes.

Šis laiks ir izaicinājums mums visiem un iespēja
papildināt ideju krātuvi, apgūt jaunas prasmes darba
procesiem. Varam netraucēti gatavoties pasākumiem
un nodarbībām, kas gan jau kaut kad notiks. Ar nepa-
cietību gaidām, kad beigsies visi ierobežojumi, lai
aktīvi turpinātu darbu ar bērniem. Esam ļoti pateicīgas
visiem bibliotēkas lietotājiem, kuri atrada laiku un
iespēju apmeklēt bibliotēku, lai saņemtu sev nepiecie-
šamos pakalpojumus. 

Baiba Logina un Silvija Bērziņa

Attēlos: 2020. gada sākums – 3. un 4. klašu
skolēnu tikšanās ar bērnu grāmatu autori Luīzi
Pastori.
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Saskaņā ar Latvijā apstiprināto vakcinācijas
pret Covid-19 plānu, ir izveidota Covid-19 vakcīnas
agrīnās pieteikšanās vietne www.manavakcina.lv,
kura tika atvērta iedzīvotājiem 5. februārī. Agrīnās
pieteikšanās mērķis ir efektīvi plānot vakcinācijas
kabinetu noslodzes un jaudas. Iedzīvotāji tiek
aicināti nesteigties reģistrēt savus pieteikumus pir-
majās vietnes darbības dienās. Pirmie vakcīnas
saņems tie iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās
grupās. Visi pārējie viena kalendārā mēneša laikā
saņemtie iedzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti
vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.

Jau tuvākajā laikā tiks atvērta arī vakcinācijas
tālruņa līnija, kas būtiska daudziem mūsu iedzīvo-
tājiem, tostarp arī daļai mūsu senioru. Iedzīvotāji
virs 60 gadu vecuma ir arī viena no pirmajā priori-
tārajām grupām, kas tiks aicināta vakcinēties –
gan tie, kas paši būs pieteikušies, gan arī tie, kurus
ģimenes ārsti būs uzrunājuši.

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Vietne
palīdzēs iegūt informāciju par iedzīvotāju nodomu
vakcinēties, kā arī efektīvi plānot vakcinācijas ka-
binetu noslodzes.

www.manavakcina.lv  ir pirmais no plānotajiem
veidiem, kā iedzīvotāji Latvijā varēs pieteikties

vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai. Šobrīd turpinās
darbs pie pārējo reģistrēšanās veidu ieviešanas.
Par katra reģistrācijas veida darbības uzsākšanu
Veselības ministrija nodrošinās detalizētu informāciju.
Drīzumā vietne www.manavakcina.lv būs pieejama
arī krievu valodā.

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties
vakcīnas saņemšanai četros veidos:

l vietnē www.manavakcina.lv;
l zvanot pa bezmaksas tālruni (tālruņa līnija

uzsāks darbu februāra laikā);
l darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sa-

rakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties
individuāli, negaidot darba devēja rīcību);

l ar ģimenes ārstu palīdzību.
Vakcinācijas kārtība tiks plānota pēc prioritāro

grupu principa, kur priekšroka vispirms tiek dota
cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir
visvairāk apdraudēta. Iedzīvotāju prioritārās
grupas ir šādas: veselības aprūpes darbinieki, ilg-
stošas sociālās aprūpes centru darbinieki un to
klienti, personas virs 60 gadu vecuma, personas ar
hroniskām slimībām, personas, kuras dzīvo vienā
mājsaimniecībā ar bērniem, kam ir noteiktas
hroniskas un imūnsupresējošas slimības, personas,
kas mājās aprūpē smagi slimas personas, izglītības
iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki,
nozaru identificētie kritiskie darbinieki, uzņēmumu
darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu cilvēku un
kur nevar ievērot divu metru distanci un tad visa
sabiedrība. Iedzīvotāji tiek aicināti godprātīgi
norādīt piederību kādai no šīm grupām, jo šie dati
tiks salīdzināti ar veselības vai citos reģistros esošo
informāciju.

Nevienam no pieteikšanās kanāliem nav paredzēta
priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā.
Neatkarīgi no tā, vai pieteikums viena mēneša
ietvaros tiks saņemts vietnē www.manavakcina.lv vai
arī pa tālruni (vēlāk arī citos veidos), brīdī, kad
vakcīnas būs pieejamas, šie dati tiks izmantoti vak-
cinācijas procesa plānošanai un organizēšanai.

Visi saņemtie pieteikumi vakcīnai viena kalendārā
mēneša laikā tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc
nejaušības principa. Tas nozīmē, ka februārī
saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti vienlaicīgi un
šie iedzīvotāji saņems aicinājumu vakcinēties uz
pieteikumā norādīto e-pasta adresi un tālruņa nu-
muru, tiklīdz vakcīnas būs pieejamas un vakcinācijas
punkts pieejams.  

Lai nodrošinātu maksimāli ātru vakcinācijas pro-
cesu, ieplānots darbs pie vienotas vakcinācijas
procesa IT sistēmas, kas palīdzēs nodrošināt
efektīvu loģistiku brīdī, kad Latvijā ienāks lielākas
kravas ar vakcīnām.

SPKC informācija

5. februārī darbību uzsāka vakcīnas pret
Covid-19 agrīnās pieteikšanās vietne

www.manavakcina.lv



11

Vidzemē ugunsgrēkos, kuros pērn bojā
gāja cilvēki, lielākoties dūmu detektori

mājokļos nebija uzstādīti
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

(turpmāk – VUGD) apkopotā statistika liecina, ka
2020. gadā Vidzemes reģionā nedaudz samazinājies
kopējais izsaukumu skaits (tajā skaitā arī uz
ugunsgrēku dzēšanu), kā arī mazinājies  ugunsgrēkos
bojāgājušo skaits, taču pieaudzis izsaukumu skaits uz
glābšanas darbiem. 

VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandieris
Jānis Skrastiņš skaidro: “Aizvadītajā gadā redzam, ka
lai arī Latvijā kopumā pieaudzis ugunsnelaimēs bojā-
gājušo skaits, Vidzemē tas pērn samazinājies.
Jāpiebilst, ka joprojām vērojama tendence, ka biežākais
traģisko ugunsnelaimju iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu
rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās, kā arī nepareizu
apkures ierīču ekspluatāciju. Lai arī Vidzemē katrā
ceturtajā mājoklī, kurā notika ugunsgrēks, bija
uzstādīts dūmu detektors, diemžēl septiņos no
astoņiem notikumiem, kuros gāja bojā cilvēki, tas
mājoklī nebija uzstādīts. Tādēļ aicinu ikvienu
iedzīvotāju, pārskatīt savu saimniecību un, ja mājoklī
vēl nav uzstādīts dūmu detektors ( kuram tur gan jau
vajadzētu būt), to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Tās ir
rūpes par savu un tuvinieku drošību! “

Vidzemē nedaudz samazinājies izsaukumu
skaits

2020.gadā Vidzemes reģionā samazinājies kopējais
izsaukumu skaits, kas skaidrojams ar ievērojamu
kūlas ugunsgrēku skaita samazinājumu. VUGD
Vidzemes reģiona brigādes ugunsdzēsēji glābēji
2020.gadā devās uz 2362 notikumiem, no kuriem
887 bija ugunsgrēki, 1041 glābšanas darbi, bet 434
izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā gadā dzēsti
32 meža ugunsgrēki, kas ir par 42 ugunsgrēkiem
mazāk nekā 2019.gadā. Ugunsgrēku skaits bija ma-
zākais pēdējos trīs gados, un lielā mērā to ietekmēja
ievērojamais kūlas ugunsgrēku kritums – no 458
kūlas ugunsgrēkiem 2019.gadā uz 276 ugunsgrēkiem
2020.gadā. Glābšanas darbu skaits nedaudz pieauga,
bet maldinošo izsaukumu skaits samazinājās.

Samazinājies ugunsgrēkos bojā gājušo 
un izglābto cilvēku skaits, bet pieaudzis

ugunsgrēkos cietušo skaits

Aizvadītajā gadā Vidzemē ugunsgrēkos gāja bojā
astoņi cilvēki, kas ir par trīs cilvēkiem mazāk nekā
2019.gadā un ir mazākais bojā gājušo skaits pēdējos
trīs gados. Ugunsgrēkos cieta 24 cilvēki, bet izglābti
17 cilvēki.  Traģiskie ugunsgrēki, kuros gāja bojā
cilvēki, notika  Madonas novadā (četri), Cesvaines
novadā, Vecpiebalgas, Priekuļu un Pārgaujas novadā
(katrā viens notikums). Šo traģisko ugunsnelaimju ie-
spējamie cēloņi bija neuzmanīga rīcība ar uguni, tajā
skaitā izmantojot atklātu liesmu un smēķējot, kā arī
nepareiza apkures ierīces ekspluatācija.

Ugunsgrēki visbiežāk izcēlušies dzīvojamā
sektorā

2020.gadā  Vidzemē dzēsti kopumā 162 ugunsgrēki
dzīvojamā sektorā, 129 nedzīvojamās būvēs. Ugunsgrēki
izcēlušies arī 14 publiskās ēkās, kā arī 15 lauksaim-
niecības objektos un 25 ražošanas ēkās. 74 reizes
ugunsgrēki dzēsti transporta nozarē. Aizvadītā gada
vēlā un mitrā pavasara, kā arī, iespējams, noteikto ie-
robežojumu ietekmē, gandrīz uz pusi samazinājās
kūlas un meža ugunsgrēku skaits. 

Kopumā Latvijā 2020.gadā VUGD reģistrējis 18
903 izsaukumus, no tiem 6970 bija uz ugunsgrēkiem,
360 uz meža ugunsgrēkiem, 8142 uz glābšanas
darbiem, bet 3431 bija maldinājumi. Salīdzinot ar
2019.gadu, kad tika dzēsti 8985 ugunsgrēki, pērn
ugunsgrēku skaits ir samazinājies.

Sandra Vējiņa,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas

nodaļas vecākā inspektore
Tel. 27018728 

sandra.vejina@vugd.gov.lv
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Pie tevis iešu ar baltiem 
ziediem,
Kad vasara tos bagātīgi
sniegs.
Ar egļu zariem, sniegotiem
un saltiem,
Kad ziema smaržojošas
puķes liegs.

Mūžības ceļu gājušiMūžības ceļu gājuši
Skaidrīte Rozenova

Edijs Volmanis
Ida Melānija Bērziņa

Egils Orlovskis

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”. 

Dziļš klusums visapkārt, 
Tik vējš kailos zarus loka,
Un zvaigznes kā asaras krīt.

Dalām sāpju smagumu 
ar Orlovsku ģimeni 

un tuviniekiem,
Egilu smiltainē pavadot!

Jaunpiebalgas 
amatierteātra

,,Triksteri” kolektīvs

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai
dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām līdzjūtību 
Agrim un Solveigai Iliņiem,

no vecmāmiņas 
uz mūžu atvadoties!

Br. Kaudzīšu 
7 mājas iedzīvotāji

Liels paldies NMP brigādei – Mārai Grīnbergai, Maijai
Circenei, Mārim Leimanim par prasmīgi sniegtu pirmo medicīnisko
palīdzību!

Sirds silts paldies ikvienam asins donoram, ikvienam, kurš domās
un vēlmē palīdzēt bija kopā ar mums! Paldies!

Lai jums visiem stipra veselība!    
Intenbergu ģimene


