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Novada domē

Inventāra iztrūkumu par inventāru ar preces Nr.
PRE – 09105 “Austiņas stereofoniskās Havit H2105D
2pin/mic” par kopējo summu 5,99 EUR piedzīt no ma-
teriāli atbildīgās personas un ieskaitīt Jaunpiebalgas
novada domes kontā LV38HABA0551031891672.

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2021.gada 15.marta saistošos noteikumus Nr.5 „Par
Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada 15.marta
Saistošo noteikumu Nr.5 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas
novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets
2021.gadam” apstiprināšanu”.

Apstiprināt precizējumus 2021.gada 1.februāra
sais tošajos noteikumu Nr.2 “Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
Jaunpiebalgas novadā””.

Apstiprināt precizējumus 2021.gada 1.februāra
sais tošajos noteikumu Nr.3 “Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos no-
teikumos Nr.23 “Par sociālajiem pabalstiem
Jaunpiebalgas novadā””.

Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības plānu.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna Brici”,
kadastra Nr.4256 013 0009, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 0010
0031 – 70,2 ha un 4256 010 0085 – 12,83 ha platībā,
kopplatība 83,03 ha.

Sagatavot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0250 – 0,16 ha platībā, uz kuras atrodas
māj īpašums E. Dārziņa iela 30, Jaunpiebalga,
sertificēta vērtētāja zemes novērtējumu ar mērķi at-
savināt zemi ēku īpašniekam.

Slēgt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0419, kurš atrodas Gaujas ielā 31, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nomas līgumu
par domei piederošo būvju, kurām piešķirta adrese
Gaujas iela 33A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0165 003 (atdzelžošanas stacija), 4256 006 0165
017 (ūdens tornis), 4256 006 0165 018 (artēziskā aka)
un 4256 006 0165 019 (artēziskā aka), kuru apsaim-
niekošanai un uzturēšanai nepieciešama zemesgabala
daļas noma 0,2066 ha platībā.

Pārdot S. G., personas kods dzēsts, nekustamo
īpašumu “Abrupe 1”, Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr.4256 007 115,
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4256 007 0175 – 0,4104 ha platībā, par
cenu 1080,00 EUR.

Noteikt tiesības izmantot dabā esošu un teritorijas
plānojumā attēloto un apstiprināto braucamo ceļu
(servitūtu) (līdz tā nodibināšanai) par labu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.4256 006 0124, Gaujas iela
1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. – ceļš atrodas
īpašuma “Kalna Seviķi” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0132, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas novads, nosakot ceļa platumu
vismaz 4,5 metri, servitūta ceļa garums 130 metri
(faktiskā izmantošana aptuveni 85 metru garumā).
Noteikt tiesības izmantot dabā esošu un teritorijas
plānojumā attēloto un  apstiprināto braucamo ceļu
(servitūtu) (līdz tā nodibināšanai) par labu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.4256 006 0336, Gaujas iela
1B, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. – ceļš atrodas
īpašuma “Kalna Seviķi” zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0132, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas novads, nosakot ceļa platumu
vismaz 4,5 metri, servitūta ceļa garums 130 metri.
Noteikt tiesības izmantot dabā esošu un teritorijas plā-
nojumā attēloto un apstiprināto braucamo ceļu
(servitūtu) (līdz tā nodibināšanai) par labu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.4256 006 0335, Gaujas ielā
1C, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
novads, ceļš atrodas īpašuma “Kalna Seviķi” zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0132,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, nosakot ceļa pla-
tumu vismaz 4,5metri, servitūta ceļa garums 30 metri.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.4256 006 0276, kurš sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0276, kurš atrodas
“Stacijas 1”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,1637 ha, nosakot
ieguvēja izvēli publiskā atkārtotā (trešā) izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, ar
adresi Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2349 ha,
nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot atkārtotu (trešo) izsoli
ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, ar
adresi Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2527 ha,
nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot atkārtotu (otro) izsoli
ar augšupejošu soli.

Noteikt 2021.gadā Jaunpiebalgas novadā nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2021.gada 15.no-
vembris. Nodokļa samaksas termiņa pagarinājums
piemērojams visiem nekustamā īpašuma nodokļa ap-
rēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sākotnēji samaksas
termiņš ir bijis noteikts 2021.gada ietvaros.

2021. gada 15. marta novada domes sēdē
nolemtais
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Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes sēdes 2021.gada 15.marta 

lēmumu Nr.38 (prot. Nr.3;3.§)

Saistošie noteikumi Nr. 2
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes

2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos
Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas

personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu un 36.panta sesto daļu 

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada
27.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā”
šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu

slieksni Jaunpiebalgas novadā”
1.2. izteikt noteikumu pilnvarojumu (izdošanas

tiesisko pamatojumu) šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās

palīdzības likuma 33.panta trešo daļu”

1.3. Izteikt noteikumu 1.1.punktu šādā redakcijā:
“1.1. Noteikumi nosaka Jaunpiebalgas novada

teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju
ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot, personas tiek
atzītas par maznodrošinātā mājsaimniecībā dzīvojošām.”;

1.4. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus “trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas)” ar vārdiem
“maznodrošinātas mājsaimniecības” attiecīgajā locījumā;

1.5. Izteikt noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus at-

bilstoši 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu””;

1.6. Svītrot noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5.punktu un
3.1.1. un 3.1.4.apakšpunktu un 3.2.punktu;

1.7. noteikumu 3.1.punktā skaitli un vārdu “192.09
euro” aizstāt ar skaitli un vārdiem “327,00 euro vienai
personai un 229,00 euro katrai nākamajai personai
mājsaimniecībā”;

1.8. Izteikt 4.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 
“4. Lēmuma par maznodrošinātas mājsaimniecības

statusa piešķiršanu paziņošanas kārtība”; 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada

1.maijā.

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

2021. gada 29. marta novada domes sēdē
nolemtais

Kompensēt Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādes pedagoģei A. Ž. mācību maksas iz-
devumus Latvijas Universitātes pirmā līmeņa augstākās
izglītības studiju programmā “Pirmsskolas izglītības
skolotājs” iegūšanai 30% apmērā no kopējās studiju
maksas.

Kompensēt Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādes darbiniekam A. A. mācību maksas
izdevumus Latvijas Universitātes pirmā līmeņa aug-
stākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas iz-
glītības skolotājs” iegūšanai 30% apmērā no kopējās
studiju maksas.

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

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes

2021.gada 29.marta saistošos noteikumus Nr.6 „Par
Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada 29.marta
Saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas
novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets
2021.gadam” apstiprināšanu””.

K. Z., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu
dzēsts, anulēt.

M. M. O., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu
dzēsts, anulēt.

E. O., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu
dzēsts, anulēt.

K. S., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu
dzēsts, anulēt.

M. D., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu
dzēsts, anulēt.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes sēdes 2021.gada 15.marta 

lēmumu Nr.39 (prot. Nr.3;4.§)

Saistošie noteikumi Nr. 3
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes

2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos
Nr.23 “Par sociālajiem pabalstiem

Jaunpiebalgas novadā”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 36.panta sesto daļu 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25. panta pirmo daļu
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu

Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu

Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes

aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu”

3. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada
14.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par
sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” šādus
grozījumus:

3.1. izteikt noteikumu tiesiskās izdošanas pama-
tojumu šādā redakcijā:
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“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 36.panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,
30., 31. un 31.1 punktu”

3.2. svītrot noteikumu 1.3., 1.4.apakšpunktu;
3.3. izteikt noteikumu 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.5. Maznodrošinātas mājsaimniecība – ģimene

(persona), kura atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteiktajiem kritērijiem”;

3.4. izteikt noteikumu 4.1.apakšapunktu šādā redakcijā:
“4.1. Obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti, kuri ir

noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās”;

3.5. izteikt noteikumu 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. Atbilstoši Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta

un, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un citiem noteikumu
4.1.punktā minētajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā
izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti ir:”;

3.6. svītrot noteikumu II nodaļu “Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)” un
III nodaļu “Dzīvokļa pabalsts”;

3.7. noteikumu 14.1.apakšpunktā skaitli “130,00”
aizstāt ar skaitli “218,00”, izslēgt vārdus “divu valstī

noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā” un
papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 327,00 euro;

3.8. noteikumu 14.2.apakšpunktā skaitli “250,00”
aizstāt ar skaitli “820,05”

3.9. noteikumu 14.3.apakšpunktā skaitli “65,00”
aizstāt ar skaitli “109,00”, izslēgt vārdus “divu valstī
noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā”  un
papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 163,00 euro;

3.10. noteikumu 16.1.apakšpunktā aizstāt vārdus
“50% apmērā no noteiktās minimālās darba algas valstī”
ar skaitli un vārdu “258,00 euro”;

3.11. noteikumu 16.2.apakšpunktā skaitli “145,00”
aizstāt ar skaitli “250,00”;

3.12. svītro noteikumu 15. punktu;
3.13. svītrot noteikumu XI nodaļu “Pabalstu saņemšanai

iesniedzamie dokumenti” un  XII nodaļu “Klienta
pienākumi, atbildība un līdzdarbība”;

3.14. svītrot noteikumu 33.punktā vārdus “rakstveida”
un aizstāt vārdus “noteikumu 4.3. punktā minētos” ar
vārdu “sociālos”;

3.15. svītrot noteikumu XIV nodaļu “Ierobežojumi pa-
balsta saņemšanai” un  XV nodaļu “Apsekošana
dzīvesvietā”;

4. Saistošie noteikumu grozījumi attiecībā par
mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību stājas spēkā
vienlaicīgi ar jaunā tiesiskā regulējuma stāšanos spēkā
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos
Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. 

5. Saistošie noteikumi pārējā daļā stājas spēkā
2021.gada 1.maijā

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

Ar Jaunpiebalgas novada domes 15.03.2021. sēdes
lēmumu Nr.47 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., par atkārtotās
izsoles (otrās) atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas
(trešās) izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika ap-
stiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

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

1. Izsole notiks 2021.gada 29.aprīlī plkst. 09.00
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 28.aprīlim
plkst. 15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 698 EUR (seši
simti deviņdesmit astoņi euro). 

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

euro) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 69,80 EUR (sešdesmit
deviņi euro  80 centi) jāieskaita Jaunpiebalgas novada
domes, reģ. Nr.90000031033, A/S „Swedbank” kontā

Nr.LV38HABA0551031891672, kods – HABALV22.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

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

Ar Jaunpiebalgas novada domes 15.01.2021. sēdes
lēmumu Nr.48 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atkārtoti no-
došanu atsavināšanai izsoles un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli ne-
kustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2527 ha:

1. Izsole notiks 2021.gada 29.aprīlī 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 28.aprīlim
plkst. 15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1500 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro).

4. Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro ).

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas novadā
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5. Reģistrācijas nauda – 20,00 EUR (divdesmit
euro) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā
īpašuma nosacītās cenas 150 EUR (viens simts piec-
desmit 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 15.03.2021. sēdes
lēmumu Nr.46 “Par nekustamā 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, par  atkārtotas izsoles
(otrās) atzīšanu par nenotikušu un atkārtotās
(trešās) izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika ap-
stiprināti 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 29.aprīlī plkst. 10.00
Jaunpiebalgas novada domē, kabinets Nr. 12, Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no izsoles
izsludināšanas brīža līdz 2021.gada 28.aprīlim
plkst. 15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 320,00 EUR
(trīs simti divdesmit 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 32,00 EUR ( trīsdesmit divi
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 mājas-
lapā www.jaunpiebalga.lv

Jautājumi novada domes priekšsēdētājam
Pavasaris ir vislabākais laiks vides sakopšanai, tas

tiek darīts gan pie privātmājām, gan sabiedriskās
vietās. Ir jautājums – vai nebūtu iespēja sakopt šķeldas
laukumu pie vidusskolas, varbūt kurināmais materiāls
būtu jāber kādos konteineros? Tas, kā ir paš laik,
neliecina par skaistu vidi skolas iekšpagalmā.

Diemžēl šajā gadījumā tā ir uzņēmēja attieksme un
darba kultūra. Tomēr ne visas lietas var ierakstīt
līgumos, ne visu var piespiest izdarīt. Tas ir abpusējs
process, bet arī skolai pašai vairāk jāseko līdzi tam, kas
notiek tās pagalmā. Cerība ir, ka nākotnē varbūt izdosies
ko mainīt šajā uzņēmēja attieksmē. Pašreiz ir tā, kā ir. 

Jau iepriekš runājām par sakopšanas darbiem
pie piemiņas akmens represētajiem piebaldzēniem
stacijā. Darbi notiek?

Ir izzāģēti krūmi, izrauti celmi, nolīdzināta augsnes
virskārta, tuvākajās dienās sakultivēsim zemi, vēl
jānolasa akmeņi un cita draza, jāiesēj zālājs. Vēl jāattīra
vecās stacijas parādes kāpnes, kas palikušas kā
dekoratīvs elements, tad vēl skatīsimies, kā papildus var
atjaunot stādījumus. Tāpat jānotīra pats piemineklis.

No 12. līdz 16. aprīlim Jaunpiebalgas novads ie-
kļauts to drošo novadu skaitā, kur atļautas
mācības klātienē, to darīs 1.- 6. klases un
vidusskolas beidzēji – 12. klase. Taču epidemioloģiskā
situācija var arī mainīties.

Diemžēl tā arī strauji mainās. Negribētos teikt,
ka valstī noteiktās  normas, risinājumi un lēmumu pie-
ņemšanas process ir pietiekami pamatots visām
teritorijām. Kā jau labi zinām, kad ilgu laiku mums sa-
slimstība nebija novērota, tad mācības neatļāva, lai gan
laukos riski bija daudz mazāki.  Tagad, atbilstoši SPKC
aprēķiniem un norādījumiem (kas gan ir laika periodam
pēc 6 dienām), esam nolēmuši, ka no 12. aprīļa vienu
nedēļu 1.- 6. un 12. klase nāks uz skolu un mācīsies
klātienē. Kā būs tālāk, nevar prognozēt.

Ir jau arī problēma tāda, ka pašvaldībai nav nekādu
datu, ko tai dotu SPKC. Piemēram, zinām, ka Gulbenes
novadā augsta saslimstība, bet mūs interesējošā teritorija

ir Rankas pagasts, taču šāda informācija nav arī
kaimiņiem un SPKC to mums arī nedod. 

Diemžēl, bet izskatās, ka infekcija nekur nepazudīs,
cerams, ka valdība pieņems arvien saprātīgākus
lēmumus, atbilstošus situācijai. Svarīga arī sabiedrības
attieksme – masveida vakcinācija, tāpat ierobežojumu
ievērošana ilgstošā laika periodā.

Runājot par vakcināciju, tad uzreiz pēc Lieldienām
Veselības ministrs apgalvoja, ka ģimenes ārsti visā
Latvijā beidzot ir saņēmuši tik vakcīnu, cik pieprasījuši.
Taču patiesība ir pavisam cita – pēcsvētku nedēļā ( 6.
- 9. aprīlis) mūsu doktorātā netika piegādāta neviena
vakcīna, līdz ar to vakcinēšana nenotika nevienā no
divām dienām, kā tas bija paredzēts.

Jā, pēc LSM pieejamās informācijas 5.aprīlī bija
82  000 neizlietoto vakcīnu, mūsu doktorātā netika
atvesta neviena šajā nedēļā. Jautājumi ir uzdoti dažādos
veidos, atbildes nav…Ko te lai saka? Katru nedēļu
notiek Vakcinācijas centra sarunas ar Pašvaldību
savienību, izskan praktiski ieteikumi no pašvaldību
puses - ko un kā darīt, arī iespējamie risinājumi, diemžēl
nav izpratnes, kā lietas kārtojamas.

Vairākkārt jau esam runājuši par veicamajiem
darbiem novadā, viss iet savu gaitu?

Viss virzās, vairāk vai mazāk pašreiz tas ir dokumen-
tācijas kārtošanas fāzē. Tūlīt sāksies projektēšana sā-
kumskolas siltināšanai, energo audits pabeigts, drīz
būs gatavs projekts Kalna un Dārziņa ielas  ūdens
vada un kanalizācijas izbūvei, tāpat notiek darbs pie
Piebalgas skolas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrādes. Paralēli tiek veikti tā saucamie mazie
darbi, kā iepriekš minētais pie piemiņas akmens
stacijā un citi. Vēl ir darbs pie dokumentācijas, lai no
1. jūlija jaunais novads varētu darboties. 

Vēlos izteikt pateicību vairāku nekustamo īpašumu
(zemes gabalu) īpašniekiem par pēdējā laikā veikto
darbu graustu novākšanā. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere
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Lauku atbalsta dienesta
aktualitātes

Platību maksājumi

No šā gada 7.aprīļa līdz 24.maijam (līdz 15.jūnijam
ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par
katru nokavēto darbdienu) lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus darbam
klātienē, visu nepieciešamo atbalstu Lauku atbalsta
dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju
EPS, sniedz arī pa tālruni – dienesta darbinieki
tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un ie-
sniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās
2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk
nekā 10 000 klientiem.

Informatīvais materiāls platību maksājumu sa-
ņemšanai 2021.gadā (Rokasgrāmata) pieejams dienesta
mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un veidlapas”.
Plašāka informācija dienesta mājaslapā izvēlnē
“Platību maksājuma veidi”.

Pieteikšanās marķētās
dīzeļdegvielas iegādei

Vienlaikus no 7.aprīļa norit iesniegumu pieņemšana
marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lai saņemtu
tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaim-
niecības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā līdz šā
gada 1.jūnijam jāiesniedz iesniegums un jāapliecina,
ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts
ieņēmumu dienestā.

Svarīgi datumi 2021.gada sezonā!

7. aprīlis – sākas Vienoto iesniegumu pieņemšana
platību maksājumiem, kā arī marķētās dīzeļdegvielas
iegādei ar samazināto akcīzes nodokļa likmi.

24. maijs – pēdējā diena, kad EPS var iesniegt
platību maksājumu iesniegumu bez atbalsta apjoma
samazinājuma.

1. jūnijs – pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu
par pieteikšanos marķētās dīzeļdegvielas iegādei.

15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību
maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1%
apmērā par katru nokavēto darba dienu.

15. jūnijs – pēdējais datums, kad var iesniegt labo-
jumus Vienotajā platību maksājumu iesniegumā.

15. augusts – jābūt noganītiem vai nopļautiem un
novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju
biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā
nek tāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

15. septembris – jānogana vai jānopļauj un
jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai
ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm,
kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto

biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu
vākšanai.

Plašāka informācija par termiņiem pieejama dienesta
mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumu kalendārs”.

Mazo lauksaimnieku atbalsta
shēma

Mazo lauksaimnieku atbalsts (MLS) ir vienkāršots
ikgadējs tiešais maksājums 500 EUR apmērā par
saim niecību, un tas aizstāj Vienoto platības maksājumu
(VPM), Zaļināšanas maksājumu (ZAL), Maksājumu
gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) un Brīvprātīgu
saistītos atbalstus (BSA). Dalībai Mazo lauksaimnieku
atbalsta shēmā lauksaimnieki varēja pieteikties tikai
2015.gadā.

Kamēr lauksaimnieks ir MLS dalībnieks, viņam jā-
saglabā vismaz tāda atbalsttiesīgā platība, kas tika
deklarēta Vienotajā iesniegumā 2015.gadā! 

2021.gadā pieteikties var tikai tie lauksaimnieki,
kuri līdz šim jau ir bijuši shēmā. 

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija
par dienesta darbu un pieejamo atbalstu, aicinām
zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas
tālruni 67095000.

Mācību piedāvājums

v LLKC Cēsu konsultāciju birojā
maijā notiks mācības Bioloģiski vērtīgo
zālāju apsaimniekotājiem. Mācības
notiks 2 atsevišķas dienas, tās tiek fi-
nansētas no projekta.  Noteikti nepiecie-
šama iepriekšēja pieteikšanās. Plašāka

informācija un pieteikšanās zvanot vai rakstot:
Dace Kalniņa 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
v Kā katru gadu - platību maksājumu karšu aizpil-

dīšanai pieteikumus pieņems, atbalstu sniegs LLKC
Cēsu konsultāciju birojā. Ar katru klientu atsevišķa
vienošanās. Konsultācijām, pieteikšanās  kontakti:
Valters Dambe, tel. 29100430, Gunda Kazerovska, tel.
26360434, Dace Kalniņa, tel. 28381477, Andra
Seredina, tel. 26171795.
v Par karšu aizpildīšanu katrā novadā precīzāka

informācija pēc 15. aprīļa, saziņai-  Dace Kalniņa, tel.
28381477.

Cēsu konsultāciju centrs piedāvā
konsultācijas uzņēmējiem,

saimniekiem
Konsultācijas  lopkopībā, veterinārijā un augkopībā

(graudaugi, zālāji, dārzkopība u.c.)  pieejamas  katram
lauksaimniecības nozarē iesaistītajam (LAD klientam)
konsultāciju projekta ietvaros bez maksas.

Lopkopība:
v Konsultācijas un apmācības saimniecībā piena

lopu ēdināšanā, kvalitatīva piena ieguvē, higiēnā,
slaucēju apmācībā.
v Sastāda barības devas govju grupām un/ vai at-

sevišķām govīm ar mērķi sakārtot ēdināšanu.

Lauku ziņas
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vVeic lopbarības analīžu noņemšanu un izvērtēšanu.
v Konsultē telīšu izaudzēšanā, mītņošanā, fermas

darbu organizēšanā, veterinārmedicīnā.
v Konsultācijas likumdošanā saistībā ar nozari,

savstarpējā atbilstībā, dzīvnieku labturībā.
v Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku (cūku, aitu,

kazu, putnu) ēdināšanā, audzēšanā.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot vai rakstot SIA

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”
lopkopības konsultantei Andrai Seredinai, tel. 26171795,
andra.seredina@llkc.lv

Augkopība:
v Konsultācijas integrētajā, bioloģiskajā un kon-

vencionālajā lauksaimniecībā.
v Laukaugu, dārzeņu, augļkoku audzēšana.
v Augu seku un augļu dārza plāna izstrāde.
v Lauku vēstures aizpildīšana.

vMēslošanas plāna izstrāde.
v Konsultācijas bioloģiskajā un konvencionālajā

augu audzēšanā, aizsardzībā.
v Konsultācijas par ES un Latvijas likumdošanu

saistībā ar lauksaimniecības nozari.
Augkopības konsultācijas šobrīd tiek sniegtas

sazinoties telefoniski, kontakttālrunis: Valters Dambe,
tel. 29100430; valters.dambe@llkc.lv

Informācija sagatavota pamatojoties uz Lauku
atbalsta dienesta un SIA “Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centra” publicēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Tel. 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
J. Akuratera muzeja rīkotajā domrakstu kon-

kursā piedalījās:
Annija Bedeice (10.kl.) – 2. vieta, Elizabete

Zariņa (11.kl.) – 3. vieta, Kate Katerīna Ruņģe
(10.kl.) – atzinība. Skolotāja Z. Althabere.

Aleksandrs Grigorjevs (12.kl.) – 3. vieta.
Skolotāja J. Glāzere.

J. Sudrabkalnam veltītajā miniatūru konkursā
piedalījās:

Madara Evelīna Rappa (8.kl.) – 3.vieta, Viktorija
Bogdanova (7.kl.) – atzinība, Emīls Ērglis (7.kl.) –
atzinība, Keita Anna Grīnberga (7.kl.), Keita
Rukmane (7.kl.), Evelīna Brikmane (8.kl.), Laura
Bukša (8.kl.), Gundega Kalašinska (8.kl.), Mikus
Ļuļēns (8.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.

Raivis Rappa (10.kl.) – 3.vieta, Elizabete Zariņa
(11.kl.) – atzinība, Annija Bedeice, Endija
Romanova, Elena Lana Brīvmane, Kate Smilga
(visas 10.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs, Ance Urbāne
(abi 11.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Krista Marta Kundrate (12.kl.) – atzinība,
Elīna Elva Prīse (12.kl.) – atzinība, Tīna Rukmane,
Rihards Ansbergs, Megija Dijpa, Kate Marta
Vīksna, Daniels Millers, Daniela Bormane,
Dagnija Novicka, Ance Rutka, Agnija Ziedāre
(visi 9.kl.), Lotārs Jānis Dzenža (12.kl.), Aleksandrs
Grigorjevs (12.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Ieva Ciekurzne,
direktora vietniece izglītības jomā

Jaunpiebalgas
vidusskolai -75

Šodienas skolas dzīve ir atšķirīga un neierasta,
tāpēc ar nepacietību gaidām atgriežamies skolēnus
un skolotājus savā skolā. Tāpat gaidām Jaunpiebalgas
vidusskolas 75 gadu jubileju. Svētki šoreiz notiks
citādi.  Nebūs kopā būšana klātienē, bet jūsu tuvumu
sajutīsim caur atmiņām un rakstītajām vēstulēm
savai skolai, ko lūdzam izdarīt līdz 1. maijam.
Atsūtītās jau tiek apkopotas kopīgajā grāmatiņā.
Dāvināsim savai skolai atmiņas!

Tomēr katram ir iespēja ielūkoties skolas mājas
lapā, kas top jaunā izskatā, būs iespēja individuāli ap-
meklēt skolas parku (ceru, ka izdosies sagādāt kādu
pārsteigumu!).  

Paldies par kāda izlaiduma iniciatīvu! Būs dāvana
skolai stādījumu veidā! Priecāsimies par ikvienu
ziedošu krūmu, puķi. 

Darīsim labus darbus, Domāsim labas domas,
Runāsim labus vārdus, sagaidot Jaunpiebalgas vidus-
skolas 75 gadu jubileju!

Arnis Ratiņš, 
Jaunpiebalgas vidusskolas direktors

Vēstules lūdzam sūtīt uz šādām adresēm: 
Jaunpiebalgas vidusskola, Gaujas iela 41,

Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125.

Izmantojiet arī e-pastu: arnis.ratins@jv.edu.lv;
vesma.johansone@gmail.com
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Labo domu koks
Šis citādais laiks mūs izaicina. Visvairāk pietrūkst

cilvēciskās klātbūtnes – skolā pietrūkst tieši bērnu.
Nav tā, kā ierasts, – neskan katrs skolas stūrītis, ne-
smaržo krāsas, līmes, nespēlē, nedzied… Gaitenī un
klasēs vientuļi un noskumuši stāv mūzikas instrumenti,
un darbnīcas klusē. 

Arī mierīgām domām īsti laika nepietiek, jo ikdiena
paiet starp tiešsaistes sapulcēm un stundām. Un
tomēr – gribas kā mūsu latviešu pasakās ticēt, ka
labais uzvarēs, un pavasaris spītīgi to atgādina.
Zemeslodei griežoties, savā starpā spēkojas tumsa ar
gaismu, un saules paliek vairāk, dienas stiepjas
garumā, pirmie spītīgie sniega pulkstenīši un krokusiņi
spraucas ārā no zemes un zied. Pūpoli izplaukst un
pārklājas ar dzeltenu putekšņu kārtiņu, tā atstarojot
saules gaismu. Tādos brīžos tu notici, ka labais vairo
labo.

Tik ļoti gribējās atrast iemeslu, lai bērni varētu
atnākt līdz skolai, vismaz ja ne uz stundām, tad pie-
dalīties kādā notikumā. Parasti šajā laikā tikko esam
nosvinējuši Lielo dienu skolas pagalmā, ieskandinājuši
un izkrāsojuši pavasari lielajā skolas koncertā. Šogad
viss notiek savādāk.

Aizsākot skolas 35 jubilejas gadu, aicinājām bērnus,
vecākus un ikvienu, kas vēlējās dalīties ar savām LA-
BAJĀM DOMĀM, apciemot skolu. Iesiet pie skolas
pūpolkokā krāsainu lentīti, uz kuras katrs varēja uz-
rakstīt kādu labu vārdu, novēlējumu, vēlēšanos –
kaut ko, kam noticēt. 

Bija interesanti vērot, kā ar  katru nākamo iesieto
lentīti koks kļuva arvien krāsaināks un krāšņāks.
Kokā ielikti tādi spēka vārdi kā TICĪBA, CERĪBA,
MĪLESTĪBA, PRIEKS, SAULE, DRAUDZĪBA, DRAUGI,
SKOLA, VESELĪBA, SAPŅI…

Mēs kopā ticam un novēlam visām labajām domām
piepildīties!

Arī mēs – skolas kolektīvs - ilgojamies pēc ikdienas
klātienē, skaņām  un krāsām, kas piepilda, atbrīvo un
iedvesmo!

Lai pavasaris visiem nes prieku!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 
kolektīva vārdā

direktore - Aija Sils

Miniatūru
konkurss – 

jau septīto gadu
Septīto gadu Jaunpiebalgas vidusskolas latviešu

valodas skolotājas rīkoja J. Sudrabkalnam veltīto mi-
niatūru konkursu 7.- 12.klasei, kurā aicināja piedalīties
vēsturiskā Cēsu rajona skolu skolēnus. Šogad atsaucība
bija vislielākā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, –
konkursā piedalījās 42 skolēni no 3 skolām. Šī gada
miniatūru temati - “Ir jauka kļavu ziedos Latvija” un
,,Cilvēki meklē un atrod draudzības vārtus”. 

Diemžēl jau otro gadu konkursa noslēguma pasākums
pandēmijas un attālināto mācību dēļ nevarēja notikt
klātienē J. Sudrabkalna un E. Dārziņa muzejā
“Jāņaskola”. 

Konkursa darbus, kā ierasts, vērtēja žūrija: Andris
Ērglis, K. Barona muzeja galvenais speciālists, Rūta
Kārkliņa, K. Barona muzeja vadītāja, kā arī latviešu
valodas un literatūras skolotājas Ilga Prīse un Valda
Žukovska. Paldies žūrijai! Šī konkursa idejas autore
pirms septiņiem gadiem – bijusī Jaunpiebalgas vidus-
skolas direktore Ulla Logina.

Kā ik gadu, arī šogad tapa miniatūru grāmatiņa,
kurā apkopotas visas konkursam iesūtītās miniatūras.
Uz vāka – zilās vizbulītes, kuras dzejniekam Jānim
Sudrabkalnam bijušās vismīļākās.

Paldies par atbalstu Jaunpiebalgas vidusskolai,
novada domei, kā arī par atsaucību vidusskolas
kopētājai Mairai Laukubriedei! 

Aija Ķīķere

Mūzikas un mākslas skolā
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Foto medību spēle 
“Iepazīsti Jaunpiebalgu!” noslēgusies

Lai jautri, aktīvi pavadītu Lieldienu brīvdienas
svaigā gaisā mājsēdes laikā, gan jaunpiebaldzēniem,
gan viesiem bija iespēja no šī gada 2.aprīļa līdz
6.aprīlim piedalīties aizraujošā foto medību spēlē
„Iepazīsti Jaunpiebalgu!”. 

Tās laikā pēc dotajiem fragmentiem bija jāatrod
trīsdesmit objekti Jaunpiebalgā, ejot pa gājēju celiņu
visā Gaujas ielas garumā, tie jānofotografē pilnā
apmērā un jāiesūta organizatoriem.

Apkopojot spēles rezultātus, tika saņemtas 736 fo-
togrāfijas no 45 individuālajiem dalībniekiem un aktī-
vajām komandām. Kopā ar fotogrāfijām saņēmām brī-

nišķīgas emocijas un uzmundrinājumu vārdus. 
Tā kā šis bija iesildīšanās pasākums kādai lielākai

orientēšanās spēlei, kuras laikā varēsim iepazīt
Jaunpiebalgu, Jaunpiebalgas novadu, tad šoreiz visi
dalībnieki izlozes kārtībā tiks pie dažādām pārsteiguma
balvām.

Paldies visiem atraktīvajiem, aktīvajiem dalībniekiem!
Ķeriet skaistos pavasara mirkļus un priecājieties par
tiem!

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Foto akcijas 
“Piebalga iedvesmo”

nolikums
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Foto akciju rīko Jaunpiebalgas novada pašvaldība,

reģ. Nr.90000031033, Gaujas iela 4,”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125. 

1.2. Akcijas mērķis ir veicināt iedzīvotāju radošo
līdzdalību un iesaistīt iedzīvotājus Jaunpiebalgas
novada ikdienas notikumu  dokumentēšanā. 

1.3. Foto akcijā iesniegtās labākās fotogrāfijas tiks

izdrukātas un izstādītas visiem redzamās un pieejamās
vietās Jaunpiebalgas novadā. 

1.4. Foto akcijā iesniegtās fotogrāfijas nepieciešamības
gadījumā izmantos Jaunpiebalgas novada informatīvo
materiālu un suvenīru izgatavošanai. 

1.5. Foto akcijas laiks: no 2021.gada 15.aprīļa
līdz 2021.gada 15. maijam.

1.6. Ja foto akcijā iesniegtajās fotogrāfijās būs attēloti
cilvēki, foto akcijas rīkotājs uzskatīs, ka fotogrāfijas
autors ir saņēmis atļauju no šīm personām par
fotogrāfiju iesniegšanu un izmantošanu foto izstādē un
Jaunpiebalgas novada informatīvo materiālu izgatavošanā. 

2. Foto akcijas priekšmeti un to iesniegšanas
kārtība. 
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2.1. Foto akcijā jāiesniedz fotogrāfijas, kas
raksturo Jaunpiebalgas novada dabu dažādos gada
laikos, iedzīvotājus, viesus, ikdienu, svētkus, dzīv-
niekus, kultūrvēsturiskos objektus, sporta, kultūras
un atpūtas pasākumus, saimniecisko darbību un tū-
rismu. 

2.2. Foto akcijā drīkst iesniegt fotogrāfijas, kuras
uzņemtas Jaunpiebalgas novada teritorijā. Attēli var
būt uzņemti gan portreta, gan ainavas veidā, krāsaini
vai melnbalti, taču nav pieļaujama foto manipulācija,
kas padara foto dokumentāli nekorektu. Pieļaujama
ir attēla asuma krāsas un sarkano acu korekcija, kad-
rēšana.

2.3. Fotogrāfijas var iesniegt gan Jaunpiebalgas,
gan citu novadu iedzīvotāji. 

2.4. Foto akcijā var piedalīties ikviens fotogrāfs, un
attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru, taču
tam jābūt tehniski kvalitatīvam. Iesniegtajai fotogrāfijai
jābūt autora paša radītai.

2.5. Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 5 fo-
togrāfijas. 

2.6. Iesniedzamo fotogrāfiju formāts: JPG. 
2.7. Fotogrāfijas nedrīkst būt vecākas par 1 gadu -

no 2020.gada 1.maija līdz 2021.gada 15.maijam.
2.8. Fotogrāfijas jāiesniedz digitālā formātā, nosūtot

uz e-pastu: foto.akcija@jaunpiebalga.lv  vai pārnēsājamā
datu nesējā Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu biblio-
tēkām.

2.9. Iesniedzot fotogrāfijas, jānorāda nofotografētā

vieta vai objekta nosaukums, pasākums, laiks,
fotogrāfa vārds, uzvārds, tālruņa numurs. 

2.10. Digitālo failu noformēšana:
Vārds_Uzvārds_FailaNosaukums.jpg

2.11. Fotogrāfijas nedrīkst būt cieņu aizskarošas,
pārkāptas vispārpieņemtās ētikas un morāles normas. 

2.12. Nekvalitatīvas un anonīmas fotogrāfijas akcijā
netiks vērtētas.

3. Foto izstādes norise. 
3.1. Pēc akcijas noslēguma - laikā no 17. līdz

19.maijam - iesūtītās fotogrāfijas vērtēs uzaicināta
žūrija, un tās lēmums būs neapstrīdams.

3.2. Atlasītās labākās, interesantākās un kvalitatī-
vākās fotogrāfijas Jaunpiebalgas novada pašvaldība
izstādīs visiem redzamās un pieejamās vietās.

3.4. Fotogrāfiju autoriem tiks paziņots žūrijas lē-
mums.

3.5. Fotogrāfiem žūrija var piešķirt veicināšanas
balvas.

4. Fotogrāfiju lietošanas tiesības. 
4.1. Iesniedzot fotogrāfiju digitālos failus,

Jaunpiebalgas novada pašvaldība iegūst bezmaksas
lietošanas tiesības digitālajām fotogrāfijām, kas
iesniegtas foto izstādes un informatīvo materiālu vei-
došanai. Fotogrāfijas un to digitālie faili pēc izstādes
noslēguma tiek nodoti glabāšanai Jaunpiebalgas
novada pašvaldības arhīvā. 

4.2. Jaunpiebalgas novada pašvaldība patur tiesības
iesniegtās fotogrāfijas neizmantot foto izstādē.

Bibliotēkas ziņas

Tā kā ierobe-
žojumi netiek at-
celti, pagaidām
Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēkā
lietotāju apkalpo-
šana notiek tikai
pēc iepriekšēja

pieraksta pa tālruņiem: 29230240, 64107903.
No bibliotēkas piedāvātajiem klātienes pakalpojumiem

nodrošinām grāmatu apmaiņu un maksas pakalpojumus
– drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu.

Lai saīsinātu uzturēšanās laiku bibliotēkā, vēlams
savlaicīgi pasūtīt vajadzīgos izdevumus:

l piezvanot;
l elektroniskajā katalogā:  https://cesis.biblioteka.lv/

Alise/lv/home...;
l e - pastā: baiba.logina@jaunpiebalga.lv .

Ø Lasītava slēgta.
Ø Liegta pieeja datoriem. Ja nepieciešams izdru -

kāt dokumentus, lūdzu, atsūtiet tos savlaicīgi uz bib-
liotēkas e-pastu.
Ø Aicinām bez maksas lasīt grāmatas 3td e-grā -

ma tu bibliotēkā un izmantot LNB digitālos resursus!
Ø Konsultācijas un uzziņas pa tālruni vai e-pastā.

Baiba Logina

Bibliotēkas darbība

Vingrošana māmiņām 
ar bērniem

sertificētas fizioterapeites Kristas
Kupčas vadībā

Tiešsaistes nodarbības MS
Teams platformā

no 26.aprīļa līdz 26.maijam

Pirmdienās plkst. 11.00 - 12.00
26.aprīlī
3.maijā

10.maijā

17.maijā
24.maijā

Trešdienās plkst. 16.00 - 17.00
28.aprīlī
5.maijā

12.maijā
19.maijā
26.maijā

Nodarbības bezmaksas

Dalību pieteikt: egita.zarina@jaun-
piebalga.lv 
Tālr. 26449732 

Piekļuves saite tiks nosūtīta uz no-
rādīto e - pasta adresi.
Lūdzu, sekojiet informācijai mājas
lapā www.jaunpiebalga.lv un
Jaunpiebalgas kultūras nama
Facebook lapā. 
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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”. 

Lai apmeklētu Jaunpiebalgas novada domi
un tās iestādes, iepriekš jāpiesakās!

Ņemot vērā Covid -19 izraisīto epidemioloģisko si-
tuāciju un rūpējoties par iedzīvotāju drošību,
Jaunpiebalgas novada domes speciālisti arī pēc
ārkārtējās situācijas atcelšanas no 2021. gada 7.
aprīļa turpina klientus konsultēt attālināti, sazinoties
pa tālruni vai e-pastā. Apmeklētāji tiks pieņemti un
apkalpoti  tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Jautājumu gadījumā sazināties pa t. 64162440 vai
e-pastā dome@jaunpiebalga.lv .

Jaunpiebalgas novada domes un to iestāžu
kontakti:

Dzimtsarakstu nodaļa – t. 26482506, 64162365, 
e-pasts dzimtsaraksti@jaunpiebalga.lv
Lauksaimniecības organizators – t. 29131170, 
e-pasts lolita.zarina@jaunpiebalga.lv
Nekustamā īpašuma speciālists – t. 64107902, 
e-pasts maija.elsta@jaunpiebalga.lv
Jaunpiebalgas novada domes kase – t. 28606189, 

e-pasts anita.sutele@jaunpiebalga.lv
Zosēnu pagasta pārvalde – t. 64129837, 
e-pasts zinaida.soldre@jaunpiebalga.lv
Komunālās saimniecības vadītājs – t.29182807, 
e-pasts e-pasts salvis.krumins@jaunpiebalga.lv
Labiekārtošanas darbu vadītājs, ceļu meistars –

t. 26194646
Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests –

t. 28004439, liga.abelniece@jaunpiebalga.lv (vadītāja),
t.25451020, e-pasts anda.graudina@jaunpiebalga.lv
(sociālā darbiniece Jaunpiebalgas pagastā), t.
26634104, e-pasts sanita.asare@jaunpiebalga.lv (Zosēnu
pagastā)

Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta pakalpojumu
punkta pārzine t. 26332286

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka – t. 64107903,
baiba.logina@jaunpiebalga.lv

Zosēnu pagasta bibliotēka – t. 64129690,
irene.prise@jaunpiebalga.lv

Lielā Talka – 24. aprīlī
Liela Talka šogad individuālajiem talkotājam ir

radījusi iespēju saņemt savus talkas atkritumu savāk-
šanas maisus. Tie tiks izplatīti ar Lielās Talkas
atbalstītāja “Maxima Latvija” palīdzību. Individuāliem
jeb SOLO talkotājiem, kuri 24. aprīlī plāno piedalīties
Lielajā Talkā, varēs saņemt talkošanas maisus sev
ērtā veidā kādā no teju 200 “Maxima” veikaliem visā
Latvijā. “Maxima Latvija” kopā ar Lielās Talkas orga-
nizatoriem aicina kopējiem spēkiem rūpēties par
zaļāku un tīrāku nākotni, piedaloties talkošanas un
lab iekārtošanas aktivitātēs aprīļa beigās. 

Arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi,
kas būs aktuāli uz Lielās Talkas norises brīdi.

Lai veicinātu individuālo talkotāju iesaisti un
atvieglotu to dalību Lielās Talkas kustībā, saņemt
Lielas Talkas maisu kļūs vēl ērtāk – dodoties uz
tuvāko “Maxima” veikalu, bez nepieciešamības savu
dalību pirms tam saskaņot ar talkas koordinatoru.
Visi SOLO talkotāji no 19. līdz 24. aprīlim varēs
saņemt savu īpašo talkas maisu veikalos “Maxima” (iz-
ņemot “Maxima Express” formāta veikalus), veicot
simbolisku pirkumu vismaz 0.10 eiro apmērā. Jāņem
vērā, ka maisu skaits ir ierobežots.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Šī gada sa-
režģītajos apstākļos, kad arvien lielāku uzsvaru liekam
uz individuālām jeb SOLO talkām veselības drošības
apsvērumu dēļ, iespēja saņemt savu Lielās Talkas
maisu “Maxima” veikalos, manuprāt, ir labs veids, kā
veicināt aktīvāku SOLO talkotāju iesaisti. Drošība,
līdzdalība un iesaiste ir svarīgākie priekšnosacījumi
mūsu mērķu sasniegšanai. Man ir gandarījums redzēt,
ka lieli uzņēmumi, nozares līderi, ir arī gatavi spert
soli pretī Latvijas zaļākai un tīrākai nākotnei, un

esmu pārliecināta, ka šī sadarbība ļaus tiekties pēc vēl
skaistākiem mērķiem kopā!”

Par SOLO TALKAS norisi
“SOLO TALKA” – tā ir iespēja talkot individuāli sev

ērtā publiskā vietā bez talkas saskaņošanas ar
pašvaldības koordinatoru. Savu SOLO talku pēc paša
vēlēšanās iespējams piereģistrēt talkas mājas lapā
SOLO talkas kartē:  https://talkas.lv/liela-talka/solo-
talkas/. Vienīgais, kas jāizdara SOLO talkotājam – jā-
saņem Lielās Talkas maiss kādā no tuvākiem “Maxima”
veikaliem (veikalu saraksts https://www.maxima.lv/vei-
kalu-kedes), jāsatīra apkārtne un,  kas ir pats
svarīgākais, jānogādā maiss ar savāktajiem atkritumiem
kādā no tuvākajām oficiāli reģistrētajā atkritumu sa-
vākšanas talkas vietām, kuras ar sarkanu atzīmētas
šajā kartē (!): https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/.


