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Novada domē

Jaunpiebalgas vidusskolas amata vienību sarakstos
un tarifikācijā no pašvaldības finansējuma iekļaut
jaunas amata vienības - pirmskolas izglītības
metodiķis un pirmskolas izglītības skolotājs ar
2021.gada 1.septembri.

Kompensēt Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādes pedagoģei Z. A. mācību maksas
izdevumus SIA “Analītiskās psiholoģijas un Smilšu
spēles terapijas centrs” programmā “Smilšu spēles
terapija un prakse” 30% apmērā no kopējās studiju
maksas.

Atbalstīt SIA “Cēsu Jaunā pamatskola”, reģ.
Nr.44103119959 iesniegto priekšlikumu un piešķirt
līdzfinansējumu E. D., personas kods dzēsts, 108,26
EUR apmērā un N. D., personas kods dzēsts, 108,26
EUR apmērā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Atbalstīt biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi”,
reģ. Nr.40008016211 iesniegto priekšlikumu un
piešķirt līdzfinansējumu J. Z., personas kods dzēsts,
114,26 EUR apmērā un T. Z., personas kods dzēsts,
114,26 EUR apmērā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada
domes 2021.gada 19.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.7 „Par Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada
19.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.7 “Par grozījumu
“Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un
ziedojumu budžets 2021.gadam” apstiprināšanu”.

Noteikt J. I. B., personas kods dzēsts, dzēsts, rūp-
nieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību limitu – 30
metru tīklu.

Apstiprināt 2021.gada 19.aprīļa saistošos noteikumu
Nr.8 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes
2017.gada 11.decembra saistošajos noteikumos
Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem”.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Meža Žagari”,
kadastra Nr.4256 007 0148, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 007
0148 –15,7 ha un 4256 010 0089 –2,0 ha platībā.

Pārdot L. Ā., personas kods dzēsts, nekustamo
īpašumu “Skubiņu ferma”, kadastra Nr.4256 009
0104, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV- 4125, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0069 – 2,86 ha
platībā, par cenu 3170,00 EUR (trīs tūkstoši viens
simts septiņdesmit eiro).

Atļaut apvienot nekustamā īpašumā ar kadastra
Nr.4256 013 0009, “Kalna Brici”, Jaunpiebalgas pa-
gasts, atsevišķas piecas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu – 4256 013 0009 – 23,5 ha, 4256 013
0071 – 1,91 ha, 4256 013 0069 – 1,9 ha, 4256 013
0070 - 3,8 ha, 4256 013 0065 - 0,9687 ha platībā
(kopplatība – 32,0787 ha), veicot kadastrālo uzmē-
rīšanu zemes kopplatība var tikt precizēta - vairāk

vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā.
Pamatojoties uz zemes lietotāju iesniegumiem,

sagatavot zemes gabalu plānus un nomas līgumus
īpašumā “Gaujas līcis”, Jaunpiebalgas pagasts.

Pārdot Z. K., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts,
nekustamo īpašumu Emīla Dārziņa iela 30, kadastra
Nr. 4256 006 0250, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125, kas sastāv
no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0250 – 0,160 ha platībā, par cenu 1204,00
EUR (viens tūkstotis divi simti četri eiro).

Atsavināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.4256 006 0282, kurš sastāv no zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0282,
platība 2,71 ha, kurš atrodas “Raiņa iela 2A”,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., slēdzot
pirkuma l īgumu ar SIA “Mežogles” ,  reģ.
Nr.44103028077, par nosolīto pirkuma maksu
15 700,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.4256 006 0121, kurš sastāv no zemes-
gabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121,
platība 0,61 ha un ēkām ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0121 001, 4256 006 0121 002, 4256 006
0121 004, kuras atrodas “Bērzlapji”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., slēdzot
pirkuma līgumu ar K. Z., personas kods dzēsts, par
nosolīto pirkuma maksu 13 103,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamā īpašuma ze-
mesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0079,
platība 8,17 ha, kurš atrodas “Krēsliņi”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., slēdzot pirkuma līgumu
ar Jaunpiebalgas pagasta G. Vilkas zemnieku saim-
niecību “Meža Žagari”, reģ. Nr.54101031661, par
nosolīto pirkuma maksu 26 600,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra Nr.4256 006 0380, kurš
sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0380, ar platību 0,2065 ha, kurš atrodas
“Verbenas”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot
atkārtotu (otro) izsoli ar augšupejošu soli.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2020.
gada inventarizācijas rezultātus.

Atļaut sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu nekus-
tamā īpašuma “Kalna Seviķi Nr.197”, kadastra
Nr.4256 006 0053, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atsevišķu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4256 006 0132 - 4,1 ha
platībā, sadalot un veidojot atsevišķas 2 zemes vie-
nības.

Atteikties pieņemt no Valsts sabiedrība ar iero-
bežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valsts vietējo
autoceļu V322 “Zeltiņi – Jānēni - Geisti” 2021.gadā.

2021. gada 19. aprīļa novada domes sēdē
nolemtais
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Ar Jaunpiebalgas novada domes 19.04.2021. sēdes
lēmumu Nr.74 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
4256 006 0380, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0380, ar platību 0,2065 ha, kurš
atrodas “Verbenas”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas
(otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti
nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības mantas atsa-
vināšanas un izsoles komisija organizē mutisku izsoli ar
augšupejošu soli  nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr. 4256 006 0380, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0380, ar platību 0,2065 ha, kurš
atrodas “Verbenas”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov..:

1. Izsole notiks 2021.gada 4.jūnijā plkst. 09.00
Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

2. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles iz-
sludināšanas brīža līdz 2021.gada 3.jūnijam plkst. 15.00.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 1 200 EUR (viens
tūkstotis divi simti euro 00 centi). 

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

nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma
nosacītās cenas 120 EUR (viens simts divdesmit euro)
jāieskaita Jaunpiebalgas novada domes, reģ. Nr.90000031033,
A/S „Swedbank” kontā Nr.LV38HABA0551031891672,
kods – HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā
bankas kontā.

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

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

2021. gada 26. aprīļa novada domes
ārkārtas sēdē nolemtais

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada attīstības prog -
ramma 2014. – 2021.gadam Rīcības plāna un
Investīciju plānu 2021.gadam aktualizēto redakciju.

Iesniegt Jaunpiebalgas novada domes investīciju
projektu “Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par
sociālās aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads” Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai. Pozitīva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinuma saņemšanas un Ministru kabineta lēmuma
par atbalstu aizņēmuma saņemšanai investīcijas projekta
“Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par sociālās
aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads” realizācijai, ņemt aizņēmumu Valsts kasē in-
vestīciju projekta “Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve
par sociālās aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads” 1 000 000 EUR (59% no kopējām
projekta izmaksām) apmērā uz 15 (piecpadsmit) gadiem
ar Valsts kases noteikto procentu likmi ar atlikto pa-
matsummas maksājumu 1.gadā, kā investīciju projektam
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai
saistībā ar Covid-19 izplatību.

Slēgt nomas līgumu par zemesgabala ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0302, kurš atrodas “Ceriņi”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, daļas
335 m2 platībā par domei piederošas inženierbūves –
gājēju – velosipēdistu celiņš, apsaimniekošanu un uztu-
rēšanu.

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību ar “LATVIJAS
AEROKLUBS”, piešķirt līdzfinansējumu 500,00 EUR
apmērā filmas veidošanai par Latvijas aviācijas vēsturi.

Sagatavoja Anita Auziņa.

27. aprīlī pašvaldības, kuras veidos jauno Cēsu
novadu, Cēsu viduslaiku pilī parakstīja dokumentu,
kas apliecina atbalstu un sadarbību Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas pieteikuma gatavošanā. 

Cēsīm bija iniciatīva startēt uz Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas statusu 2027. gadā. Projekta izstrādes
gaitā radās doma, lai būtu daudzveidīgāk, krāsaināk,
aicināt uz sadarbību visus jaunajā Cēsu novadā apvie-
nojamos novadus – abas Piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas,
Priekuļu, Amatas. Tika parakstīts nodomu dokuments,
kuru Cēsu novads iesniedza kopā ar pārējiem nepiecie-
šamajiem dokumentiem, lai piedalītos konkursā.
Reformas kontekstā tas noteikti ir pozitīvi, jo uzmanība
kultūrvēsturiskajā jomā būtu pievērsta ne tikai Cēsu
pilsētai vien. Konkurence uz Eiropas kultūras galvas-
pilsētas titulu ir liela, jau pretendē vairākas Latvijas
pilsētas – Cēsis, Jūrmala, Liepāja, Kuldīga, Daugavpils,
taču līdz 4. jūnijam arī citām pilsētām vēl ir laiks
iesniegt savus pieteikumus. Protams, katra pilsēta un
novads sevi uzskata kā labāko. 

Eiropas kultūras galvaspilsēta ir pilsēta, kurai uz
vienu noteiktu gadu Eiropas Savienībā tiek dota
iespēja uzlabot savu kultūras dzīvi un starptautisko
tēlu.   Pieredze rāda, ka šis kultūras pasākums ir
lieliska iespēja pilsētu atjaunošanai, to starptautiskai
atpazīstamībai, sava tēla uzlabošanai pašu iedzīvotāju
acīs, arī tūrisma veicināšanai.

Iedzīvotāji vēlas zināt, tieši kuri pakalpojumi
pēc 1. jūlija būs saņemami šeit, Jaunpiebalgā.

Arī pēc 1. jūlija pagaidām paliks viss, kā ir tagad.
Varēs iesniegt attiecīgās izziņas, saņemt atbildes,
maksāt nodokļus un komunālos maksājumus kasē vai
internetbankā, strādās bibliotēkas, sociālais dienests,
komunālā saimniecība, ceļu un labiekārtošanas dienests,
kultūras nami. Protams, ir jautājumi, kuru izskatīšana
prasīs vairāk laika un garāku ceļu, jo visas lietas, kas
būs saistītas ar jaunās domes lēmumiem, ies caur
Cēsīm. Tātad, piemēram, iesniegumus šeit varēs
iesniegt, bet būs jāgaida, kamēr notiks attiecīgā domes
vai komitejas sēde Cēsīs. Būvvalde savu atrašanās

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam

Jautājumi novada domes priekšsēdētājam



4

vietu nemainīs. Tātad, sākot ar 1. jūliju, nemainīsies ne
darbinieki, ne pakalpojumu pieejamība. Budžets šogad
katram esošajam  novadam ieplānots līdz gada beigām.
Jaunā dome apstiprinās jauno Cēsu novada nolikumu,
struktūru un attiecīgi arī pārējās lietas. Kāda varētu
būt reorganizācija līdz gada beigām un pēc tam, to
tagad ir grūti teikt. Vēstules un instrukcijas, kas
pēdējās nedēļās nāk no VARAM, rada pamatu zināmām
šaubām. Pirms vēlēšanām, protams,  mērķis visām
partijām ir viens: izveidot pietiekami ekonomisku,
optimālu pārvaldi, lai tā neattālinātos no iedzīvotājiem,
bet daudz būs atkarīgs gan no ievēlētajiem deputātiem,
gan domes centrālā aparāta rīcības. Kā saka – cāļus
skaita rudenī…

Vai, jaunajā novadā esot, tiks saglabāts mūsu
informatīvais izdevums “Avīze Piebaldzēniem”?

Vadoties pēc citu lielo novadu pieredzes, ir mērķis
saglabāt esošos informatīvos izdevumus. Ir svarīgas
lietas, kuras visiem nav pieejamas un izlasāmas
internetā vai sabiedriskajos medijos. Pašvaldību infor-
matīvie izdevumi ir atļauti. 

Ko var teikt par skolēnu vasaras darbiem?
Skolēnu vasaras darbi mums ir plānoti, budžetā ie-

plānots līdzfinansējums,  no NVA dota iespēja 30
skolēniem piedalīties vasaras darbos uz vienu mēnesi,
drīz būs iespējams pieteikties. Diemžēl šobrīd vēl
nevaru pateikt, kā un vai tas būs iespējams, raugoties
no epidemioloģiskās situācijas. 

Arī par skolēnu dziesmu svētku norisi nav
skaidrības, pašvaldība gan tam līdzekļus budžetā
ir ieplānojusi? 

Jā, līdzekļi tam ir plānoti, taču nedomāju, ka tik
mas veidīgi svētki šovasar varēs notikt. Skatoties uz
paš reizējo epidemioloģisko situāciju, nav iespējams līdz
jūlijam tai strauji uzlaboties. Pie tam vairāk nekā gadu
kolektīvi nav mēģinājuši, strādājuši pie repertuāra ap-
guves. Ja tas arī notiktu, tad vai visas ģimenes atļautu
saviem bērniem piedalīties svētkos, īpaši jaunāko
klašu? Neviens jau nav pret svētkiem, bet jāsaprot
reālā situācija. 

Kādi jaunumi sakarā ar mūsu vasarā plānotajiem
pasākumiem?

Vidusskolas salidojums pilnīgi droši būs bez lieliem
publiskiem pasākumiem, taču tiks nodrošināta iespēja,

ievērojot tobrīd noteiktos ierobežojumus, apmeklēt vi-
dusskolas parku piektdien, sestdien, iepazīties ar
izvietoto informāciju, klausīties fona mūziku, skatīties
izstādes, vēl ko citu, kā izgaismošana u.c. Tas būs
iespējams gan pie Jaunpiebalgas vidusskolas, gan
mūzikas un mākslas skolas. Paredzēts koncerts baznīcā,
ja nebūs iespējams to organizēt telpās, tad būs apska-
ņošana baznīcas dārzā. Precīzāka informācija par visu
būs jūnija vidū.

Attiecībā par “Izvēlies Piebalgu!” augustā, tad
vismaz tirgus sadaļa ir iespējama, piemēram, izretinātā
formā līdz pat estrādei, citi pasākumi – atkarībā no tā
brīža epidemioloģiskās situācijas. Līdz augusta vidum
varētu būt iespējama līdz pat 70% liela sabiedrības
vakcinācija. 

5. jūnijā vietējo pašvaldību vēlēšanas. Ko teiktu
vēlētājiem?

Aicinu visus iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties
vēlēšanās, no jūsu līdzdalības būs atkarīgs, kas tad
tiks ievēlēts jaunajā novada domē, kā būs pārstāvēta
jaunā novada lauku teritorija, ir tomēr svarīgi, lai
nebūtu ievēlēti deputāti tikai no pilsētām. 

Lai iedzīvotāji gūtu plašāku informāciju, tad, sākot
ar 11. maiju, LTV 1 katru darba dienu būs skatāms
stundu garš raidījums, veltīts vienam konkrētam
novadam - “Pašvaldību vēlēšanas. Debates”.  Savukārt
“Re TV” Cēsu novada deputātu kandidātu debates -
19.maijā plkst. 21.25.

Varbūt ir vēl kas piebilstams? 
Vispirms gribu aicināt visus, kas vēl nav to da-

rījuši, – vakcinēties pret Covid - 19, domāju, ka
vakcīnu tagad pietiks, lūdzu, piesakieties  pie ģi-
menes ārsta vai interneta vietnē manavakcina.lv,
vai pa tālruni  8989!

Gribētu aicināt Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus,
īpaši ciemata centrā dzīvojošos māju un zemes gabalu
īpašniekus, sakopt savus īpašumus. Tomēr vēl ir dažas
vietas, kur roka jāpieliek, lai pašiem jauki un arī
ciemiņiem, kuri šovasar ieradīsies, būtu patīkami vērot
Jaunpiebalgas sakoptību. Savukārt paldies tiem, kuri
arvien uztur kārtību savās saimniecībās!

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Jaunpiebalgas un Zosēnu vēlēšanu iecirkņu adreses:

Ø Vēlēšanu iecirknis Nr. 373
Gaujas iela 2A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas

pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV – 4125 (Jaunpiebalgas kultūras nams)

tel. 29453129, 28004439

Ø Vēlēšanu iecirknis Nr. 391
Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts,

Jaunpiebalgas novads, 
LV- 4133 (pagasta pārvaldes ēka)

tel. 26159700, 64129837

Sākot no šā gada 31.maija līdz 5.jūnija plkst.
12.00, Jaunpiebalgas un Zosēnu vēlēšanu iecirkņu
komisijas pieņems vēlētāju rakstveida pieteikumus
balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī
vēlēšanu dienā 5.jūnijā.

2021.gada 5.jūnijs -
CĒSU NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS
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Vēlēšanu iecirkņu darba laiki: 
31.maijā no plkst. 16.00 līdz 20.00

1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 13.00
2. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 15.00
3. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 
4. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 20.00

Iepriekšējā balsošana notiks: 
31. maijā no plkst. 16.00 līdz 20.00

3. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00
4. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 20.00

Vēlēšanu dienā:
5. jūnijā no plkst. 7.00 līdz 20.00

Jaunpiebalgas vēlēšanu iecirkņa 
komisijas priekšsēdētājs 

Arnis Ratiņš, tel. 29478891

Noslēgusies „Latvijas valsts mežu un
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās
Vidzemes kultūras programmas 2021” 

projektu vērtēšana
Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un admi-

nistrētā konkursa „Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras
programma 2021” (VKP) projektu vērtēšana ir no-
slēgusies. Šogad konkursam tika iesniegti 182 projektu
pieteikumi, kopējā pieprasītā finansējuma summa –
762391,37 eiro. Desmit projekti netika nodoti ekspertu
vērtēšanai, jo tie neatbilda VKP nolikuma prasībām.

Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija divi Valsts
kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Vidzemes plā-
nošanas reģiona izvēlēti eksperti, ņemot vērā konkursa
nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēja
projektu pieteikumus un nolēma atbalstīt 54 pro-
jektus, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 141
000,00 eiro apmērā.

Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, ekspertu sanāksme
notika attālināti. Eksperti bija rūpīgi iepazinušies ar
projektiem un izvērtējuši tos. Lielākā daļa projektu
bija sagatavoti ļoti kvalitatīvi un pārdomāti, projektu
idejas radošas, interesantas un Vidzemes novadam
aktuālas. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, daudzas
patiešām labas iniciatīvas atbalstu nesaņēma lielās
konkurences dēļ. Atbalstīto projektu vidū ir vairāki
mākslas festivāli un dažāda mēroga sarīkojumi,
koncerti, kuri notiks ārpus telpām vai vasaras otrajā
pusē, kā arī izglītojoši pasākumi, meistardarbnīcas un
nodarbības. Finansējums būs vairāku grāmatu
izdošanai, pētījumiem, metodisko materiālu izstrādei
un ierakstu digitalizēšanai. 

Iesniegtie un atbalstītie projekti ir daudzveidīgi,
aptver visu Vidzemes reģionu, tie atbilst visām
četrām VKP 2021 noteiktajām prioritātēm.

Vienlaicīgi ar ekspertu vērtējumu, vietnē

balso.vidzeme.lv otro gadu norisinājās arī sa-
biedrības balsojums par Vidzemes kultūras pro-
grammā iesniegtajiem projektiem. Katrs tika
aicināts balsot tieši par trim, viņaprāt, nozīmīgā-
kajiem projektiem. Nobalsoja 5 452 cilvēki,
reģistrējot kopā 16 356 balsis.

Balsojuma mērķis bija uzzināt iedzīvotāju viedokli
par to kultūras produktu loku, kas vidzemnieku ska-
tījumā ir nozīmīgs. Tomēr saņemto balsu apjoms
nenoteic finansējuma piešķiršanu, lēmumu par
projektu atbilstību programmai un finansējuma pie-
šķiršanu pieņem Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā
ar ekspertu komisijas ieteikumu.

Jaunpiebalgas novada dome kopumā bija ie-
sniegusi piecus kultūras projektus un divi no tiem
ieguva atbalstu: 

“Mūzika 11 instrumentiem”, kā rezultātā
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 35.
dzimšanas dienai par godu taps absolventu radīts un
noformēts nošu krājums.

“Monogramma digitālā kastītē”, projekta reali-
zācijas ietvaros interesenti tiks iepazīstināti par mo-
nogrammu vēsturi, tās attīstību un praktiski iemācīti
izšūt krustdūrienu tehnikā. Tiks izveidots digitāli iz-
glītojošs materiāls par monogrammu izšūšanas tehniku
un izstrādāta monogrammas izšūšanas kastīte ar sa-
gatavotiem materiāliem krustdūriena izšūšanai, ko
lietot kopā ar digitālo materiālu.

Informāciju sagatavoja 
Dace Laiva,

Vidzemes kultūras programmas koordinatore; 
Informāciju papildināja Signe Rupaine,

Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu
komisijas tehniskā sekretāre.

Lauku ziņas
Lauku atbalsta dienesta

aktualitātes
Var pieteikties īstermiņa aizdevumam

no vienotā platību maksājuma
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, arī

šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu
īstermiņa aizdevums, kas rudenī tiks dzēsts no

vienotā platības maksājuma summas. Pieteikties īs-
termiņa aizdevumam var Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no šā gada
23.aprīļa līdz 1.septembrim.

LAD šī gada rudenī ieturēs izmaksāto īstermiņa
aizdevuma summu no lauksaimniekam aprēķinātās
vienotā platības maksājuma avansa maksājuma
summas vai aprēķinātā gala maksājuma.
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Īstermiņa aizdevumu piešķirs lauksaimniekiem kā
de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu
atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam
trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis
atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu LAD piešķir, ievērojot nosacī-
jumus:

l likme ir 40 eiro par vienotajam platības
maksājumam pieteikto hektāru;

l aizdevumu nepiešķirs par tādu lauksaimniecībā
izmantojamo zemes platību, kura ir deklarēta vienotā
platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un
zemes izmantošanas kodu 710 un 720 (zālāju platību),
ja lauksaimniekam uz šīm platībām 2021. gada 1.
aprīlī Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēti
lauksaimniecības dzīvnieki.

Iespēja pieteikties atbalstam ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt
projektu pieteikumus pasākuma “Riska pārvaldība”
apakšpasākumā   “Ražas, dzīvnieku un augu ap-
drošināšanas prēmija”. Nepārtrauktās kārtas
projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada
19.aprīļa līdz 2021.gada 1.jūlijam. Kopējais
publiskais finansējums ir 6 miljoni eiro.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos
lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, daļēji
sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz
2021.gada 1.jūlijam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas
polisēm. Polises apmaksu var veikt pa daļām, bet pēdējais
maksājums nevar būt vēlāks par 2021. gada 1.jūliju.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam ir jāiesniedz
iesniegums, apdrošināšanas polises kopija, kā arī ap-
drošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu
kopijas. Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mā-
jaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” –
“Projekti un investīcijas”. 

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu. Tālruņi uzziņām: 67095000,
67027326.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Lauksaimniecības datu centra 
aktualitātes

Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem
Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija
par  bišu saimju skaitu uz 1. novembri un 1. maiju.
Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

Pārskats par bišu saimēm  ar  atskaites datu-
mu  01.05.2021. ir jāiesniedz  no 01.05.2021. līdz
31.05.2021.

Visērtāk pārskatu ir ievadīt elektroniski  LDC
mājas lapas  autorizētajā  sadaļā. Uz datu
ievadi: https://info.ldc.gov.lv/ > Uz Novietnes žurnālu.

Uzmanību!
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un

pēc pēdējā atskaites datuma mainījies saimju skaits
kādā no novietnēm, tad izmaiņu datumā tas ir
jāaktualizē visās novietnēs.

Tālruņi konsultācijām: 67095069 vai 22019664.
Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par māj-

putniem, trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un
citu sugu dzīvniekiem (briežiem, stirnām, kamieļiem,
lamām, alpakām), nemainās – šīs ziņas joprojām
jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju!

Informācija sagatavota pamatojoties uz Lauku
atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra
publicēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Tālrunis: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
Apvienoto novadu angļu va-

lodas olimpiādē piedalījās:
Dagnija Novicka (9.kl.), Daniels

Millers (9.kl.). Skolotāja G.
Kundrate.

Apvienoto novadu matemāti-
kas olimpiādē piedalījās:

Patriks Eniks (5.kl.) – atzinība,
Roberts Judins (5.kl.) – atzinība,
Teodors Raģis (5.kl.),  Samanta
Keita Barkāne (5.kl.), Madars
Eduards Dāvis (6.kl.) – 3. vieta,
Artūrs Spirģis (6.kl.). Skolotājas I.
Bērziņa, R. Jaksta.

Jaunpiebalgas
vidusskolai -75

Sirsnīgi sveicināti visi mūsu skolas
absolventi, skolotāji, darbinieki!

Lai gan pasaule sagriezusies kā-
jām gaisā jau no 2020.gada pavasara,
mēs, Jaunpiebalgas vidusskolas sa-
ime, ticējām, ka viss atkal nostāsies
savās vietās, tāpēc aizrautīgi plā-
nojām lielo salidojumu.

Mūsu skolai – 75, lepni skanētu
mana uzruna… Diemžēl mūsu ce-
rības nepiepildījās un Covid vīrusa

draudi piespiež  mūsu ilgi gaidīto
pasākumu – salidojumu  - neatļaut
svinēt klātienē. Protams, skolas
parks ar savām vēsturiskajām lie-
cībām un mūsdienīgie digitālie ri-
sinājumi ļauj šos svētkus svinēt at-
tālināti.

Mēs ticam, ka 2026. gadā varē-
sim organizēt Jaunpiebalgas vi-
dusskolas 80.jubileju un noteikti
satiksimies ar jums visiem klā-
tienē, bet līdz tam ir vairāki
gadi. Tāpēc savu skolā pavadīto
laiku, uzvaras, darbus un nedarbus
atcerēsimies, lasot jūsu pašu ie-
sūtītos atmiņu stāstus mūsu ap-
kopotajā izdevumā.

Jaunpiebalgas vidusskolas 
direktors 

Arnis Ratiņš
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Ø Sakarā ar atvaļinājumiem, līdz 1.septembrim
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas darba laikā ir
šādas izmaiņas:

piektdienās lasītājiem atvērta līdz plkst. 16.00;
sestdienās – bibliotēka slēgta.

Ø Paldies visiem virtuālās krustvārdu mīklas
“Jaunpiebalgas bibliotēka” minētājiem, kuri dāvanā
saņēma ekskluzīvu balvu - Ķenča prātojumus ar paša
autora ierakstu!

Ø Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā ir sākusies
2021. gada Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”. Tās kolekciju veido 28
grāmatas no astoņām izdevniecībām dažādām gaumēm
un vecuma grupām. Vairāk informācijas bibliotēkā
un www.lnb.lv . 

Lūgums interesentiem pieteikties pie bibliotēkas
darbiniekiem.

Baiba Logina

Bibliotēkas ziņas
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No 1. līdz 6. maijam visi interesenti Jaunpiebalgas kultūras nama logos varēja apskatīt
Ķeiķu Mārītes tautisko leļļu izstādi.

Lellēm tērpus darināja Mārīte Kārkliņa.
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Savs mežs ir vērtīgāks par zeltu
Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā. Tāpēc

mežus reizēm mēdz saukt par mūsu valsts zaļo zeltu.
Taču konkursa “Sakoptākais mežs 2020” uzvarētājam,
meža īpašniekam Gatim Lācim ir nedaudz citādāks
viedoklis. Viņš uzskata, ka mežs ir vēl vērtīgāks nekā
zelts, un aicina gan sabiedrību, gan arī citus meža
īpašniekus apzināties šo vērtību.

Mežs jākopj ilgtspējīgi
Mežā ir jāsaimnieko tā, lai nezustu tā vērtība.

Izzāģējot lielos kokus, pēc tam ir jāstāda jaunaudzes
un tās jākopj, lai mežs paliktu arī bērniem un mazbēr-
niem. Nevajag arī meža vietā veidot parku vai savākt
visus nozāģētos kokus. Daļa no tiem jāatstāj
satrūdēšanai un jaunu barības vielu nodrošināšanai.
Pēc cirtes varbūt uzreiz neizskatīsies ļoti skaisti, bet
mežam būs noderīgi. Savukārt ar zāģi jādarbojas, lai
palīdzētu kokiem augt, izcērtot krūmus vai nevērtīgos
kokus. Protams, ir arī ainaviskie meži, kur nekas no
tā netiek darīts, bet saimnieciskos mežus nepieciešams
apsaimniekot.

Mežsaimniekiem jādalās savā pieredzē
Iedvesmu jauniem darbiem sagādā gan skats uz

paša stādītajām jaunaudzēm, gan arī semināri un citi
pasākumi, kur iespējams satikt līdzīgi domājošos.
Meža īpašniekiem ir vairāk jātiekas un jāapmainās ar
savu pieredzi. Šī zeme, īpašums, kas mums pieder, ir
jāapsaimnieko pareizi. Lai ne tikai būtu skaisti un pa-
tīkami atrasties mežā, bet arī, lai gūtu no tā
materiālu labumu. Katrs hektārs ir jāapsaimnieko

pareizi, lai gūtu pēc iespējas lielākus ienākumus. Ja
tikai nozāģēs cirsmu un ļaus augt tam, kas tur
pirmais uzaugs, – lazdām vai ievām, mežam nebūs
saim nieciskās vērtības. Novārtā atstātā mežā nebūs
arī bioloģiskās daudzveidības. Ja mežu izkopj laicīgi,
būs gan vērtīgāki koki, gan patīkamāk arī dzīvniekiem.

Jāapzinās īpašumā esošā vērtība
Meža īpašniekiem Latvijā ir jāapzinās tas, kāda

vērtība viņiem pieder. Mežsaimnieka uzdevums ir ne
tikai saglabāt meža vērtību, bet arī to izkopt, lai
vērtība celtos vēl vairāk. Piemēram, strādājot mežā ar
zāģi, mežsaimnieks nozāģē atpalikušos un nevērtīgos
kociņus, lai paliekošie var augt skaistāki un slaidāki.
Līdz ar to paaugstinās arī īpašuma vērtība. 

Mežsaimniecības nozares un meža īpašnieku vērtību
nepieciešams apzināties arī pārējai sabiedrībai un
valdībai. Atbalstot mežsaimniecību un valdības līmenī
vairāk ieklausoties meža zinātniekos, kas visu ir
izpētījuši un pierādījuši ar skaitļiem, piemēriem, pa-
rauglaukumiem un stādījumiem, būs iespējama
nozares attīstība, kas nesīs labumu visiem. Mežsaimnieki
varēs izaudzēt vairāk koku, cilvēkiem būs darbs, bet
valstij – lielāki iemaksātie nodokļi. No tā, ka mežs
aizaug ar lazdām, neviens neiegūst.

Mēs bieži savus mežus salīdzinām ar zaļo zeltu.
Taču zelts ir tikai metāls dzeltenā krāsā, kas
nemainās. Mežam tomēr ir lielāka vērtība nekā
zeltam. Mežs visu laiku atjaunojas. Var iestādīt
jaunu mežu, un tas atkal izaugs. Zelts paliek tāds,
kāds tas ir.
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Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu
Ar jums, starp jums
Ar maigo ziedu dvesmu,
Ik rasas pilienā, kas saulē lās,
Gan jūsu sirdīs, domās, 
atmiņās…

Mūžības ceļu gājušas:
Skaidrīte Smilgina

Ilga Tora
Antoņina Bočina

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”. 

Skaistākos ziedus tev noplūk-
tu dārzā,
Mīļākos vārdus tev sacītu vēl,
Ja tu šai vakarā, klusā un
vēlā,
Atnāktu vēl ar mums parunāt.

Visdziļākā līdzjūtība mūsu
darbiniecei Vinetai

Johansonei ar ģimeni, 
māmiņu pēdējā gaitā

pavadot!

SIA ‘’Piebalgas
alus’’

kolektīvs

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni 
turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām
asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, 
māt!

Skumju brīdī esam kopā 
ar Irinu Jurkeviču 
un viņas ģimeni, 

māmiņu un vecmāmiņu 
mūžības ceļos pavadot!

Gaujas ielas 48B
mājas iedzīvotāji

Meža īpašnieki aicināti pieteikties
konkursam “Sakoptākais mežs 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) aicina
saim niekus pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs”,
lai dalītos savā pieredzē un palepotos ar meža īpašumos
paveikto. Konkurss noritēs jau piekto gadu, un savu pie-
teikumu ikviens interesents var iesniegt līdz 5. jūlijam.

Konkursa mērķis - dot iespēju meža īpašniekiem
dalīties pieredzē, iegūt ieteikumus no ekspertiem par
īpašumā paveikto, kā arī parādīt sava darba augļus
plašākai sabiedrībai. LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis
Muižnieks uzsver, ka meža īpašnieku vidū netrūkst
cilvēku, kam rūp daba un kam meža apsaimniekošana
ir gan sirdslieta, gan dzīvesveids. Tāpēc ir svarīgi šiem
cilvēkiem izteikt atzinību par viņu paveikto darbu.

“Meža īpašnieki ir atbildīgi sava meža apsaimniekotāji.
Viņiem ir svarīga daba un tās vērtību saglabāšana. Tajā
pašā laikā saimnieki spēj mežus apsaimniekot ilgtspējīgi,
ieliekot darbā gan prātu, gan sirdi. Tāpēc mums ir
jālepojas ar šiem saimniekiem un jārāda viņu paveiktais
plašākai sabiedrībai,” stāsta A. Muižnieks.

Konkursā pieteiktie īpašumi tiks vērtēti pēc vairākiem

kritērijiem – pēc meža īpašnieku ieguldījuma produktīvu
un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodēm, meža
infrastruktūras, zinātniski pamatotu metožu izmantošanas
ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plā-
nošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un pašvaldību.
Konkursa norises gaitā tiks veicināta arī sabiedrības
izpratne par to, ko nozīmē ilgtspējīga meža apsaimniekošana
un kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.

Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama
motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām
dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla
iegādei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk
novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs
visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti prestižajai
meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā
„Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Konkursa nolikums un papildu informācija par pie-
teikšanos un vērtēšanas kritērijiem meklējami šeit:
www.mezaipasnieki.lv. Konkursa organizētājs ir Latvijas
Meža īpašnieku biedrība.

Signe Sēne
Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā 

konkursa  „Sakoptākais mežs” projektu vadītāja

Es sev paņemšu līdzi
vien saujiņu baltā vēja,
Ap saknēm to vīšu.
Tur, dziļi, jau vēja nav...
Un atstāšu elpu
uz palodzes, tur, tai grāmatā, rau...
Es akmenī, puķē un papīra lapā būšu.
Sev paņemšu līdzi vien
saujiņu baltā vēja...
Izsakām līdzjūtību mūsu darbiniekam 

Gunāram Zaharam,
sievu mūžībā pavadot!

SIA ‘’Piebalgas
alus’’  kolektīvs

Tuvs cilvēks var nolīt 
kā lietus,
Atnākt kā sniegs, būt kā 
migla vai eņģelis balts,
Kas vienmēr pār tevi stāv
Un piedalās dvēseles sarunās
tavās…

Skumstam kopā 
ar Marinu Grīnbergu,

māmulīti zemes klēpī guldot!

Kolēģi Zosēnu 
kooperatīvajā

krājaizdevu 
sabiedrībā

Aiz katra paliek 
dzīve
Un pasacītais 
vārds,
Bet atmiņas tik 
dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Skumjās esam kopā
ar Sandru,

no māmuļas 
atvadoties!

Pasta 
kolektīvs


