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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Gaišas un svētīgas Lieldienas ikvienā mājā!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Ar pilnu atbildību izturēties pret ierobežojumiem un noteikumiem
Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ir ienesusi korekcijas iestāžu un uzņēmumu darbā
un nozīmē daudz stingrākus ierobežojumus
visai sabiedriskajai un
ikdienas dzīvei. Uz jautājumiem par pašvaldības darbu un atbalstu
iedzīvotājiem
atbild
domes priekšsēdētājs

Indriķis Putniņš.

Kā šobrīd tiek organizēts darbs pašvaldībā?
Protams, ka ārkārtas situācija ir ienesusi izmaiņas mūsu
darbā. Pašvaldība cenšas iespēju robežās nodrošināt visus
pakalpojumus attālināti – telefoniski vai elektroniski. Protams, ja ir nepieciešamība, tad pakalpojumus ir iespējams
saņemt klātienē, bet tikai iepriekš vienojoties un ar attiecīgo speciālistu sazinoties. Manuprāt, šādi mēs demonstrējam
atbildīgu rīcību, un mums ir jārāda piemērs iedzīvotājiem,
kā rīkoties šādā situācijā un kā organizēt savu ikdienu. Protams, pašvaldībā katru dienu ir kāds, kurš dežūrē un seko
līdzi dokumentu apritei, kas šobrīd ir ļoti apjomīga.
Ja runājam tieši par domes darbu, tad arī to esam pakār-

tojuši ārkārtas situācijas apstākļiem. Kopīgi ar deputātiem
pieņēmām lēmumu jau marta komitejas un domes sēdes
aizvadīt attālināti ar videokonferenču palīdzību. Domāju, ka viss noritēja ļoti labi, un līdzīgi esam gatavi strādāt
turpmāk. Bet, kā jau redzams, šāda attālināta strādāšana un
elektroniskās sapulces notiek arī citās pašvaldībās, arī pašvaldību savstarpējo darbu, piemēram, civilās aizsardzības
jomā, koordinējam tieši tāpat.
Apstājušies nav arī saimnieciskie darbi, kurus, protams,
veikt attālināti nav iespējams, tai pat laikā ir iespējams tos
paveikt, ievērojot visus noteiktos ierobežojumus. Atliek
vien vairāk piedomāt pie darbu plānošanas. Šo laiku izmantojam, lai veiktu remontdarbus Vecpiebalgas vidusskolā un
bērnudārzā, Inešos notiek darbi apgaismojuma ierīkošanai
Pils ielā, Vecpiebalgas kultūras namam tiek atjaunots zāles
grīdas segums. Tad, kad piespiedu ierobežojumi beigsies,
varēsim atkal satikties skaistā, sakoptā vidē.
Daudziem cilvēkiem šis ir liels pārbaudījums. Kā pašvaldība var palīdzēt saviem iedzīvotājiem pārvarēt šo
laika periodu?
Pašvaldībai ir pienākums palīdzēt saviem iedzīvotājiem.
Tā kā mēs neviens neesam raduši būt krīzes situācijās un situācija attīstās faktiski katru dienu, tad arī mēs nestrādājam
pēc kāda īpaša plāna, bet reaģējam un lemjam, ņemot vērā
situācijas attīstību. Jau šobrīd esam lēmuši par nekustamā
īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu jeb precīzāk – atļauju veikt maksājumus 2
daļās – līdz š.g. 15. augustam un
15. novembrim.
Esam pieņēmuši lēmumu par sociālo palīdzību - pārtikas piegādi
vienu reizi mēnesī pārtikas pakas
veidā (viena pārtikas paka katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) Vecpiebalgas novada pašvaldībā
deklarēto ģimeņu bērniem, kas
kalpotu kā alternatīva ēdienreizei skolā. Ko tas nozīmē? Siltu
ēdienu centralizēti un attālināti
nodrošināt ir neiespējami. Taču
varam sagatavot mājās pagatavojamo pārtiku. Informāciju par
pieņemto lēmumu mēs izvietosim
pašvaldības mājas lapā. Savukārt
mūsu skolas caur e-klasi un vecāku whatsapp grupām informēs
vecākus par šādas pārtikas pakas
saņemšanas iespējām un veiks
aptauju, kurām ģimenēm šādas
pakas ir nepieciešamas. Jo varbūt
ir arī tādi, kuriem nemaz tas nav
nepieciešams. Savukārt paku saturs ir mūsu skolu ēdinātāju ziņā,
jo, kurš gan vēl labāk pārzina
bērnu vajadzības, kā mūsu ēdinātāji. Viņi sagatavos šīs pakas.
Par paku piegādi vai saņemšanas
veidu vecāki tiks informēti atsevišķi. Daļēji veiksim piegādes
mājās, taču varēs tās saņemt arī
uz vietas skolās, protams, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus.
Daudzi uzdod jautājumus, kāpēc pārtikas pakas pienākas tieši
pašvaldībā deklarētajiem bērniem, nevis visiem, kas mācās
skolā. Šāda izvēle, jo pieņemtos
lēmumus koordinējam ar kaimiņu
pašvaldībām un esam savstarpēji
vienojušies, ka visi ievērosim
deklarētās dzīvesvietas principu.
Līdz ar to, ja mūsu skolēns ir deklarējies, piemēram, Zosēnos, tad

palīdzība būtu jāsaņem no Jaunpiebalgas pašvaldības. Taču,
ja šāda iespēja nebūs, mēs esam gatavi elastīgi risināt katru
gadījumu, lai nebūtu tā, ka mūsu skolas bērniņi paliek bez
iespējas pretendēt uz šādu atbalstu.
Sociālais dienests ik dienu strādā arī ar maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un nepieciešamības gadījumā tiem palīdz. Domāsim arī, kā atbalstīt tos uzņēmējus, kas nonākuši
krīzes situācijā.
Ja kādam ir nepieciešama palīdzība, lai varētu nodrošināt
pašizolāciju (ir bijusi saskarsme ar Covid-19 inficētu personu vai tikko ir pārbraucis no ārzemēm), ir iespēja vērsties
pašvaldībā. Risināsim šo jautājumu. Viens šāds gadījums
ir - jau otro nedēļu Dzērbenē Sabiedriskā centra 3. stāva
krīzes istabiņā pašizolācijā ir izmitināts viens iedzīvotājs,
kurš nesen atgriezās no ārzemēm. Gribu izteikt atzinību šim
cilvēkam un viņa ģimenei, kas ļoti nopietni attiecās pret
drošības noteikumiem un meklēja palīdzību, kā veiksmīgāk
pašizolēties, tādējādi nepakļaujot riskam ģimeni un citus
sabiedrības locekļus. Šajā ziņā meklējam izmitināšanas iespējas vienoti kopā ar Cēsu civilās aizsardzības teritorijā
ietilpstošajām 8 pašvaldībām. Vēlreiz gribu uzsvērt - ja ir
nepieciešams šāda veida atbalsts, nekavējoties griezieties
pašvaldības Sociālajā dienestā! Risināsim!
Koronavīrusa neredzamā klātbūtne mainījusi ikdienas
gaitas. Pašizolēšanās, pulcēšanās ierobežojumi, izklaides, atpūtas, sporta pasākumu aizliegums… Ko šajā
laikā iesakāt darīt, lai sevi pasargātu un nenodarītu
ļaunumu citiem?
Manuprāt, lauku pašvaldībā šādu laiku ir daudz vieglāk
pārdzīvot nekā pilsētā. Un te neviļus nākas aizdomāties par
mūsdienu globalizāciju un dzīves koncentrēšanos ap centriem. Šajā ziņā arī par iecerēto administratīvi teritoriālo
reformu – vai tiešām šāda centralizācija mums valstī ir jāstimulē un vai mums nebūtu jāpriecājas, ka patiesībā savu
dzīvi varam organizēt izkliedēti, dzīvojot perifērijā, kur
šādi slimību izplatības riski ir daudz mazāki? Šī ir ļoti laba
viela pārdomām!
Bet tas, ko vēlos ieteikt iedzīvotājiem, tad pats galvenais
– ar pilnu atbildību izturēties pret tiem ierobežojumiem un
noteikumiem, kas šobrīd ir ieviesti valstī. Jo tā ir vienīgā
iespēja, kā sekmīgi tikt galā ar vīrusa izplatīšanos. Un ļoti
svarīgi būtu, lai ne tikai tie, kas pārbraukuši no ārzemēm,
ievērotu noteikto pašizolāciju (jo tā ir obligāta), taču arī tie,
kuri nekur ārpus valsts šobrīd nav bijuši, neturpinātu dzīvot
savu ikdienas dzīvi kā līdz šim, bet arīdzan vairāk būtu mājās un lieki publikā neburzītos. Jo bieži esmu novērojis, ka
ļaudis šo uztver pārlieku vieglprātīgi.
Plašsaziņas līdzekļos izskanējis viedoklis, ka skolēni
šajā semestrī skolas solos vairs varētu neatgriezties. Kā
notiek attālinātas mācīšanās procesa nodrošināšana novada izglītības iestādēs?
Domāju, ka nav nekādu šaubu, ka mācību gads noslēgsies
attālināti. Protams, ir jāsagaida attiecīgs valdības lēmums,
kas ir tikai laika jautājums. Ļoti gribētos cerēt, ka jauno
mācību gadu gan varēsim iesākt ierastā vidē skolā.
Tai pašā laikā, nav ļaunuma bez labuma. Šī krīze piespiež
mums apgūt daudz ko jaunu, tostarp mācību jomā. Šeit es
vairāk gribētu atbildēt kā tētis, kuram mājās mācās piektklasnieks, pirmklasnieks un tam visam pa vidu ir bērndārznieks - trīsgadnieks. Uzskatu, ka skolas ir labi sagatavojušās šādam mācību modelim. Mācību grafiks tiek sagatavots
un savlaicīgi izsūtīts visai nedēļai, arī skolotāji caur e-klasi
regulāri informē vecākus un skolēnus par veicamajiem uzdevumiem. Labi strādā arī atgriezeniskā saikne par izpildītajiem uzdevumiem caur whatsapp programmu. Tiem,
kuriem ir grūtības ar komunikāciju e-vidē, tiek nodrošināta
droša pieeja materiāliem pie skolas dežuranta. Gribu izteikt
pateicību abu novada skolu vadībai un pedagogiem par
augstvērtīgu darbu krīzes situācijā. Un aicinu arī vecākus
būt pacietīgiem, jo šādi apstākļi, kad pa vidu ikdienas darbiem ir jābūt arī kā skolotājam, ir ļoti sarežģīti. Mēs visi
kopā noteikti kļūsim pieredzes bagātāki un viedāki, jo šāda
situācija ļoti norūda.
Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde
2020. gada 13. martā
Sēdē piedalās deputāti: : Agnese Caunīte-Bērziņa, Arita Andersone,
Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Kristaps Driķis.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu ārkārtējās situācijas laikā.

Vecpiebalgas novada domes sēde 2020. gada 26. martā

Sēdē piedalās deputāti: Edgars Bērzkalns, Agnese Caunīte-Bērziņa,
Kristaps Driķis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš,
Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt “Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam” aktualizēto Rīcības plānu un Investīciju plānu 2020.-2021. gadam.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada slēguma inventarizācijas
kopsavilkuma sarakstus.
3. Apstiprināt noteikumus “Gada pārskata sagatavošanas kārtība Vecpiebalgas novada
pašvaldībā”.
4. Nenodot iznomāšanai nekustamo īpašumu “Aizkalni” Kaives pagastā, jo zemes
vienības ir starpgabali, kas nav savienoti ar koplietošanas ceļu, un īpašums nav izmantojams lauksaimniecībā.
5. Veikt nekustamo īpašumu - “Upmaļi”, „Dabari”, „Pie Nedrebēm” (14,56 ha) Inešu
pagastā, „Grīšļi” Dzērbenes pagastā, „Nēķins 2”-5 Taurenes pagastā - sagatavošanu
atsavināšanai.
6. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Vec-Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā sadalīšanai.
7. Īstenot nekustamā īpašuma “Ezerkrasti” Vecpiebalgas pagastā zemes vienības sadalīšanu atbilstoši zemes ierīcības projektam, kas apstiprināts ar Vecpiebalgas novada
domes 25.02.2016. lēmumu Nr.13, protokols.
8. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma “Zeme blakus Dabariem” Inešu pagastā zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo zemi, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
9. Slēgt nomas līgumu ar nodibinājumu „Otra elpa” par pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 26,0 m² platībā ēkā “Pils”, Dzērbenē, iznomāšanu.
10. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 21,1 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Pils”,
Dzērbenē. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles
noteikumus un nomas līguma projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai:
Daina Slaidiņa, komisijas priekšsēdētāja, Dace Caune, Viesturs Melbārdis, komisijas
locekļi.
11. Noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību “Sporta klubs Vecpiebalga” par nekustamā
īpašuma „Rātmindera parks” Vecpiebalgas pagastā zemes vienības daļas 1,4 ha platībā nomu BMX treniņu nodrošināšanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Zemesgabala
nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala nomas maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā
iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
12. Noslēgt zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu „Akmens Sviļi” (1,3 ha)
Inešu pagastā un „Staņaudu karjers” (2,7 ha) Vecpiebalgas pagastā zemes vienību
nomu, nomas līgumu termiņš - 5 gadi. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala nomas maksu - 28 eiro. Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus.
13. Noslēgt zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu - „Birzītes dārzi” Vecpiebalgas pagastā zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0,1 ha, 0,1
ha, 0,18 ha platībā un „Ceļmalas” Taurenes pagastā zemes vienības lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļas 0,01 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līgumu termiņš - 5 gadi. Zemesgabalu
nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par
minimālo zemesgabala nomas maksu - 5 eiro. Nomnieki papildus nomas maksai maksā
iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
14. Izbeigt 12.06.2017. noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Zeme
blakus Dabariem” Inešu pagastā neapbūvētās zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 3,0 ha kopplatībā iznomāšanu.
15. Iznomāt nekustamo īpašumu „Mazsaknītes” 0,3 ha kopplatībā, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
16. Pagarināt zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu „Leimaņkalns” (1,0 ha)
Inešu pagastā, „Smeiļi” (0,3 ha) Vecpiebalgas pagastā, „Ceļmalas” (0,14 ha) Taurenes
pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līgumu termiņš - 5 gadi. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par
minimālo zemesgabala nomas maksu 5 eiro. Nomnieki papildus nomas maksai maksā
iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
17. Pagarināt zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu „Laidzu pļavas” (3,3 ha)
un nekustamā īpašuma “Kurmju karjers” (1,8 ha) Vecpiebalgas pagastā zemes vienību nomu lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līgumu termiņš - 5 gadi. Zemesgabalu
nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par
minimālo zemesgabala nomas maksu 28 eiro. Nomnieki papildus nomas maksai maksā
iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
18. Nodot īres tiesību izsolei dzīvojamo māju “Līdumi” Dzērbenes pagastā, ēkas kopējā platība 269,0 m2, īres tiesību izsoles sākumcena 0,15 eiro/m2 (40,35 eiro mēnesī).
Apstiprināt īres objekta īres tiesību izsoles noteikumus. Uzdot izsoli organizēt komisijai:
Dzintars Jukēvics, komisijas priekšsēdētājs; Dace Caune, Daina Slaidiņa, komisijas locekļi.
19. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Moderado” Kaives pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 2940,00 eiro.
Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai.
20. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Upmalas - 1” Inešu pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 6300,00 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai.
21. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma “Jaunmelderi” Taurenes pagastā lauk-

2020. gada aprīlis

saimniecībā izmantojamās zemes daļu, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus, publicējamo informāciju par
nekustamo īpašumu un nomas līguma projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt
komisijai: Daina Slaidiņa, komisijas priekšsēdētāja; Inese Saliņa, Guntis Eglītis, komisijas locekļi.
22. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 16,7 m 2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Internāts” Gaismas ielā 6, Vecpiebalgas pagastā. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu. Uzdot
nomas objekta izsoli organizēt komisijai: Daina Slaidiņa, komisijas priekšsēdētāja; Benita Zvejniece, Ilze Kaula, komisijas locekļi.
23. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par visiem Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem visiem nodokļa
maksātājiem 2020. gadā maksājams divos termiņos - ne vēlāk kā 15. augustā un 15.
novembrī - vienas puses apmērā no nodokļa gada summas.
24. Atbalstīt māksliniekus Jāņa Slaidiņa grāmatas “Vectēva stāsti” izdošanā par summu 200,00 eiro un saņemt 10 grāmatu eksemplārus reprezentācijas nolūkiem.
25. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 27.02.2020. domes lēmumu izpildi.

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde
2020. gada 3. aprīlī
Sēdē piedalās deputāti: Edgars Bērzkalns, Agnese Caunīte-Bērziņa,
Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Inese Navra, Viesturs Melbārdis,
Ilona Radziņa, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:

1. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi vienu reizi mēnesī pārtikas pakas
veidā (viena pārtikas paka katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) - Vecpiebalgas novada
pašvaldībā deklarēto ģimeņu bērniem: 1.-9.klašu skolēniem, pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem, trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu
ģimeņu bērniem līdz 5 gadu vecumam, kuri šajā mācību gadā apmeklēja pirmsskolas
izglītības iestādi. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi vienu reizi mēnesī pārtikas
pakas veidā (viena pārtikas paka katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem
(bērniem). Lēmums ir spēkā uz Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās krīzes “Covid – 19”
laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. maijam.
Nākamā novada domes sēde notiks 2020. gada 23. aprīlī.
Domes sēdes ir atklātas.
Domes sēžu protokolus un audioierakstus skatīt interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes

IZSOLES

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

2020. gada 14. aprīlī plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta
ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību
izsole telpām 16,7 m² platībā nedzīvojamā ēkā Internāts „Gaismas ielā 6”, Vecpiebalgā
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 14. aprīļa plkst. 8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

*****

2020. gada 15. aprīlī plkst. 9:00 Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 21,1 m² platībā
nedzīvojamā ēkā „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 15. aprīļa plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami
Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
pārvaldes vadītājai vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv,
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa).

Zemes nomas tiesību izsoles
2020. gada 14. aprīlī plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta
ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas
tiesību izsole nekustamā īpašuma „Zeme blakus Dabariem” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 004 0095 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļai 3,0 ha platībā,
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 51.00 eiro (bez PVN) gadā,
izsoles solis – 2.00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 14. aprīļa plkst. 9:20. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

*****
2020. gada 16. aprīlī plkst. 9:00 Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē,
Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā
īpašuma „Jaunmelderi” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0274 lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļai
1,3 ha platībā,
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28.00 eiro (bez PVN) gadā,
izsoles solis – 1.00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 16. aprīļa plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
pārvaldes vadītājai vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa).
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Dzīvojamo telpu īres tiesību izsole
2020. gada 15. aprīlī plkst. 9:30 Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks īres tiesību izsole dzīvojamai mājai „Līdumi” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 269 m² platībā .
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,15 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 15. aprīļa plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami
Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
pārvaldes vadītājai vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv,
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa).

PĀRDOD
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu “Upmalas”-1 Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 900 0062, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 90,5 m² platībā un 906/14124
kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Upmalas”.
Nekustamā īpašuma sākumcena 6300.00 eiro, nodrošinājuma nauda 630.00 eiro, reģistrācijas nauda 10.00 eiro.
Izsole notiks 2020. gada 15. maijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 15. maija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
*****
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu “Moderado” Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 0181, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4250 007 0341 1.2002 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena 2940.00 eiro, nodrošinājuma nauda 294.00 eiro, reģistrācijas nauda 10.00 eiro.
Izsole notiks 2020. gada 15. maijā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 15. maija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.
Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu
Nekustamā īpašuma nodoklis par visiem Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem visiem nodokļa maksātājiem 2020. gadā maksājams divos termiņos - ne vēlāk kā 15. augustā un 15. novembrī - vienas puses apmērā
no nodokļa gada summas.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Vecpiebalgas novada administratīvajā
centrā un pagastu pārvaldēs nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu klātienē pašlaik veikt
nevar, taču var maksāt internetbankā vai izmantojot portālus: www.latvija.lv, www.
epakalpojumi.lv. Abos portālos ir redzama visa nepieciešamā informācija maksājuma
veikšanai.
Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

Par publisko bibliotēku pakalpojumu
izmantošanu

Ārkārtējās situācijas laikā Vecpiebalgas novada bibliotēkas slēgtas. Nepieciešamības
gadījumā par iespēju izmantot bibliotēkas pakalpojumus sazināties individuāli ar konkrēto bibliotēku. Grāmatas bibliotēkās ārkārtējās situācijas laikā lūgums nenodot. Aicinām izmantot elektroniskos resursus vietnēs https://gramatas.lndb.lv/, www.las.am,
www.filmas.lv un www.periodika.lv. Informācija par 3td e-grāmatu bibliotēku pieejama
mājas lapā https://www.3td.lv/ Ja nepieciešami autorizācijas dati, lūgums sazināties ar
bibliotēku neklātienē:
• Dzērbenes bibliotēka t. 64170405, inese.gusmane@vecpiebalga.lv;
• Inešu bibliotēka t. 27875899, anita.katlapa@vecpiebalga.lv;
• Kaives bibliotēka t. 64125769; maija.burjote@vecpiebalga.lv;
• Taurenes bibliotēka t. 64170261, ineta.runika@vecpiebalga.lv;
• Vecpiebalgas bibliotēka t. 20232850, dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv .
Līdz 14. aprīlim vai ilgāk, ja ārkārtējās situācijas laiks tiks pagarināts, ikvienam, neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, pieejams Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas grāmatu portāls (http://gramatas.lndb.lv/) . Tajā lasāmas ap 10 000 komerciālajā
apritē neesošu grāmatu – no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam.
Ja esi skolotājs vai skolēns, autorizējies ar E-klase vai Mykoob un izmanto letonika.lv
resursus bez maksas! Atbalstot attālinātās izglītības procesu, visām Latvijas skolām ir
nodrošināta bezmaksas piekļuve visam letonika.lv saturam. Arī literārie darbi (izņemot
triloģiju Bille) ir pieejami jebkurā vietā un laikā.
ĀRPUSĒ PIE VISĀM PUBLISKAJĀM BIBLIOTĒKĀM IR PIEEJAMS WIFI TĪKLS.
Lūdzam lasītājus izturēties ar sapratni un aicinām rīkoties atbildīgi!
Dzidra Ješkina

Par bērnu tiesību aizsardzību ārkārtējās
situācijas laikā

Irita Sirmā, bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ārkārtējās situācijas laikā atceltas Vecpiebalgas novada bāriņtiesas klātienes pieņemšanas,
aicinot iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā
sazināties pa tālruņiem 26122563, 22007612 vai
rakstot uz e-pastu barintiesa@vecpiebalga.lv .
Nepieciešamos dokumentus Vecpiebalgas bāriņtiesa aicina sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam izvietotā
pastkastē “Norkalnos”-2 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai pastkastēs
pagastu pārvaldēs.
Lūdzam nebaidīties jautāt padomu situācijās, ja:
1.pašvaldībā ir bērni, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
2.pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts
un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās nepieciešams apzināt bērna tuvinieku iespējas
uzņemties bērnu aprūpi;
3.ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
4.aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un, vai ir nodrošināts nepieciešamais
atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju.
Gadījumā, ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē,
informējam, ka ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas
notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.
latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem. Vienlaikus uzsveram, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi šeit – https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.
Vecpiebalgas novada bāriņtiesa joprojām turpinās īstenot savu galveno funkciju – nodrošināt bērna vai rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tāpēc laikā, kad ir atcelts mācību process izglītības iestādēs un bērni pārsvarā atrodas
mājās, iestāde aicina īpaši rūpēties par bērnu drošību un labsajūtu un nekavējoties ziņot,
ja rodas aizdomas, ka tiek apdraudēta bērnu veselība vai dzīvība. Aicina atcerēties, ka
ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne
jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Lūdzam vecākiem arī vērtēt savu bērnu briedumu,
izvērtējot, vai atrašanās vienam, piemēram, 8 gadu vecumā, ir bērnam droša.
Vecpiebalgas novada bāriņtiesa sadarbībā ar pašvaldības Sociālo dienestu lūdz sabiedrību būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kam tas
šobrīd visvairāk nepieciešams, kā, piemēram, palīdzot veciem cilvēkiem iegādāties pārtiku vai medikamentus.
Vecpiebalgas novada bāriņtiesa valsts izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tiesas procesus pārsvarā izskatīs bez procesa dalībnieku klātbūtnes.

Atbalsts lauksaimniekiem un mežu īpašniekiem
No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības“.
Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas
un pieteikties atbalstam šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno
mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti,
sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu tos sasniegt nav. Saimniecības
turpina izaugsmi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīti dažādi jauni
produkti, saimnieki savu produkciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā
to arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai daži piemēri.”
Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 miljons
eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.
Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta
izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15
000 eiro.
Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī projekta iesnieguma
veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās
aktivitātēs.
Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (devītā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 720 400 eiro. Pasākumā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā
arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.
Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”
(astotā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 50 000 eiro.
Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega
un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir
atjaunojams.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā
“Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
Informāciju sagatavojusi:
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
7. martā amatierteātris „Sumaisītis” savus skatītājus iepriecināja ar pirmizrādi - Ērika Hānberga gandrīz kāzu reportāžu „Pirmā grēka līcis”,
kas vēsta par cilvēkiem, kas piedzīvojuši karu,
pēckaru, glabājuši savās sirdīs un dvēselēs lielus
noslēpumus un nekad nevienam nav tos atklājuši. Bet kāzu vakarā tie nāk gaismā…
Sanita Asare, kas „Pirmajā grēka līcī” atveido
vienu no varonēm – Trīni, par aizvadīto pirmizrādi saka: „Jāpriecājas, ka savlaicīgi paspējām
jauniestudējumu nospēlēt. Šobrīd ir gandarījums
par paveikto, jo šī ir sarežģīta un dziļi filozofiska
izrāde ar daudz monologiem, dialogiem, turklāt
darbība nav spraiga, bet vairāk balstās uz emocijām, varoņu dvēseles kliedziena atklāsmi, tāpēc
sākotnēji lielu pašatdevi prasīja iejušanās tēlā.
Kopā ar režisori daudz strādājām un centāmies
ikvienam atrast rakstura iezīmi, kas izrādē atklāj tieši viņa atveidoto varoni. Mēģinājumu gaitā ainas kā puzles gabaliņi lēnām salikās kopā.
Ceru, ka skatītāji mūsu vēstījumu – režisores
koncepciju un mūsu izpildījumu – saprata.”
Neliels ieskats izrādes gaitā.

„Sumaisītis” Pirmā grēka līcī

Skats no izrādes. Lindas Radvilavičas izrādes scenogrāfija un tērpi.

Izrādes režisore Inese Pilābere.

Sumaisīša” lieliskie aktieri (no kreisās): Guntars Batņa, Ilona Radziņa, Aivars Radziņš, Ilona
Muižniece, Andrejs Zārdiņš, Inese Zārdiņa, Aivars Avens, Sanita Asare.

Dzidra Ješkina
Foto no „Sumaisīša” arhīva
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SKOLU ZIŅAS

Attālināta mācību procesa norise novada izglītības iestādēs

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, mācību process visās izglītības iestādēs norisinās attālināti. Tas nenozīmē klātienes stundu tiešsaistes pārraidi, liekot skolēniem un skolotājiem ilgstoši vienlaikus pavadīt laiku pie datora. Galvenokārt izglītības iestādes izmanto skolvadības sistēmu “E-KLASE” un interneta saziņas vietni „Whatsapp”, lai
nodrošinātu saziņu ar skolēniem, viņu vecākiem, kā arī nosūtītu mācību materiālus un saņemtu atgriezenisko saiti. Uz jautājumu, kā norit attālinātais mācību process un
kādas ir galvenās atziņas pēc pirmajām nedēļām, atbild izglītības iestāžu direktori.

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona
Strelkova

Attālinātais mācību process ir liels izaicinājums
visiem: gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem. Lai noskaidrotu, kā šajā situācijā jūtas visi
procesā iesaistītie, un lai pilnveidotu attālināto mācību darbu, veicām aptaujas.
Skolēni pamatā attālināto mācīšanos uztver pozitīvi. Šāda mācīšanās viņiem ir jauna un interesanta
pieredze, kas ļauj pašiem plānot savu laiku, darboties sev ierastā vidē un tempā. Ir vieglāk koncentrēties darbam, jo mazāk faktoru, kas novirza uzmanību
un traucē. Tajā pašā laikā skolēni atzīst, ka viņiem
pietrūkst draugu un veicamo darbu apjoms atsevišķos mācību priekšmetos ir par lielu. Vieglāk mācīties skolā, jo stundā vienmēr blakus
skolotājs, kam var lūgt palīdzību, ja nepieciešams.
Skolotājiem gatavošanās stundām prasa daudz vairāk laika: jāizvērtē, no kā mācību saturā
iespējams atteikties, lai nepārslogotu skolēnus, un jādomā, kā, izmantojot IT rīkus, mācīšanos padarīt bērniem vienkāršāku un saistošāku un kā gūt atgriezenisko saiti. Daudz vairāk
laika nākas pavadīt pie datora un telefona, jo jābūt gataviem skolēniem palīdzēt un sniegt
atgriezenisko saiti par paveikto. Bet pedagogi ir gandarīti, jo lielākā daļa skolēnu mācās
atbildīgi un veiksmīgi komunicē ar pedagogiem.
Vecākiem šis ir grūts laiks, jo bērns mājās ir visas 24 stundas dienā un jādomā par visām
viņa vajadzībām, piemēram, drošību, siltu ēdienu. Sarežģīti tām ģimenēm, kurās vairāki
dažāda vecuma bērni un katram jānodrošina sava darba vieta, katram nepieciešama palīdzība un atbalsts. Vienlīdz smagi gan tiem vecākiem, kuri bērnam var palīdzēt tikai vakarā,
pārnākot mājās no darba, gan tiem, kuri strādā attālināti no mājām, jo paralēli saviem darba
pienākumiem jātiek galā ar rūpēm par savu bērnu, jāiespēj viņam palīdzēt, un sākumskolas
skolēniem atbalsts jo īpaši nepieciešams. Tā ir liela psiholoģiskā slodze gan bērnam, gan
vecākiem. Priecājos par mūsu skolēnu vecākiem, kas ieinteresēti sadarbojas ar skolu, lai
attālinātais mācību process noritētu veiksmīgi.
Aptaujas rāda, ka lielākā problēma ir IT atšķirīgais nodrošinājums un prasme ar tām
darboties. Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 3 ģimenēm esam izsnieguši IZM dāvinātās planšetes, 6 ģimenēm – 7 skolas datorkomplektus, 4 ģimenēm – snieguši tehnisko
palīdzību. Pēc reālās situācijas atkārtotas apzināšanas plānojam vēl 7 ģimenēm nodot lietošanā skolas datorkomplektus. Paldies mūsu pašvaldības IT puišiem Agrim Ankravam un
Jānim Apalupam par ieinteresētību un atsaucību šīs problēmas risināšanā!
Šobrīd ir skaidrs, ka šajā mācību gadā mācības klātienē vairs nenotiks, tāpēc novēlu
mums visiem izturību.

Vecpiebalgas novada pamatskolas direktors Andris Sakss

Dienu pirms skolēnu brīvdienām valdība paziņoja
par klātienes mācību procesa pārtraukšanu. Jau brīvlaika nedēļā - pirms izglītības ministre paspēja dot
kādus norādījumus - kopā ar kolēģiem centāmies saprast, ar ko sākt un kā mācību procesu nodrošināt pēc
iespējas pilnvērtīgāk. Prieks, ka vēlāk mūsu domas
sakrita ar ministres dotajiem norādījumiem.
Pirmkārt, jāapzinās savas iespējas un jāgūst priekšstats par bērnu un vecāku iespējām. Nākamais solis
- jāsāk mācību satura plānošana un jāizstrādā stratēģija, kā mācību uzdevumus nogādāt līdz skolēniem un
kā izpildītos darbus saņems pedagogi. Vienojāmies
ar pedagogu kolektīvu, ka jau iepriekšējās nedēļas piektdienā jābūt pieejamam nākamās
nedēļas plānam visai nedēļai.
Otrkārt, sadarbība ar bērniem ir ļoti atkarīga no katra spējas iedzīvoties jaunajā situācijā.
No tā, cik bērns ir patstāvīgs un kādas ir viņa prasmes darboties pašam, izzināt, iemācīties,
kā viņš sazināsies ar skolotāju, cik veiksmīgi tas notiks. Ja uzreiz neizdosies, kāda būs bērna reakcija? Vai viņš izturēs spriedzi? Kā pārvarēs radušās grūtības? Kā uztvers sadarbību
ar vecākiem jaunajā situācijā? Secinājums pēc pirmajām neklātienes mācību nedēļām:
bērnu apzinīgums ir dažāds, un tas ietekmē mācību rezultātu. Ir bērni, kuri uztver procesu
nopietni, bet kādam arī liekas, ka turpinās ieildzis brīvlaiks. Šobrīd cenšamies pievērst arī
vecāku uzmanību bērnu paveiktajam un neizpildītajam.
Treškārt, bērna darbība ir tā, kas nosaka pārējo - vecāku un skolotāju - rīcību. Ļoti garā
diena ir pārpilna darba. Pamazām veidojas kopējā sadarbība, jo redzam, ko vajadzētu darīt
savādāk, kuras lietas pilnībā jāmaina. Vērojam, ka kopumā bērni ir pieraduši pie jaunā.
Ja pirmajās dienās bija vērojama kopēja saziņa, kas dažreiz šķita tāda nenopietna, tad jau
nākamajās dienās skolēni situāciju uztvēra nopietni un ar pedagogiem vai kādu no klasesbiedriem sazinājās individuāli.
Ceturtkārt, papildu spriedzi radīja problēmas darbu nosūtīšanā, jo plānotā saziņa bija
dažāda un pārbaudīta tikai teorētiski. Pamazām lietas sakārtojas. Skolotāji elastīgi risina
situācijas. Ja kas neizdodas, rosīgi pieslēdzas skolas direktors.
Patīkami pārsteidza, ka bērni mācīšanos sāka pietiekami laicīgi, taču bija arī dienas, kad
mācību process ieilga. Svarīgi ir apzināties, ka galvenais šajā laikā ir ģimenes atbalsts
un spēja darboties. Tādēļ sadarbībā akcents jāliek uz vecākiem, ko viņi arī veiksmīgi un
atbildīgi dara.
Ceru, ka mums visiem kopā izdosies!
Informāciju sagatavojusi Dzidra Ješkina

Marts Vecpiebalgas vidusskolā vēl rosīgs
4. martā skolā viesojās Pasaules Dabas fonda izglītības projektu vadītāja Elīna Pekšēna
un 6.- 12. klašu skolēniem vadīja nodarbību “Zemes stunda”, kas ir lielākā vides aizsardzības kustība, kura ik gadu notiek vairāk nekā 180 valstīs un teritorijās. Skolēni iepazinās
ar šī brīža aktuālo informāciju, kā veidojam nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.
Laikā, kad dabas daudzveidība uz Zemes samazinās vēl nepieredzētā ātrumā un mūs visus
ietekmē un apdraud klimata pārmaiņas, akcijas “Zemes stunda” mērķis ir vairot izpratni
sabiedrībā par dabu kā veselīgas planētas pamatu, radot globālu kopības sajūtu cīņā pret
neatgriezeniskajām izmaiņām uz Zemes. Nodarbības laikā skolēni guva izpratni par to, kā,
mainot savus paradumus, izvēloties videi draudzīgāku mājokli, transportu un pārtiku, var
būtiski ietekmēt klimata pārmaiņas.

11. martā 6. un 7. klases skolēniem notika karjeras stunda “Mērķa plānošana”, kuru
vadīja jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” mērķu plānošanas trenere Ligita Millere. Trenere
iepazīstināja ar personīgo pieredzi karjeras veidošanā, kā arī, iesaistot skolēnus diskusijā,
palīdzēja tiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā. Skolēni veica individuālu
darbu pie “Mērķu kartes” aizpildīšanas, lai izveidotu savas nākotnes profesijas īstenošanas
plānu. Izglītojamajiem tika sniegts individuāls atbalsts, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms. Pasākums notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
11. martā projekta “Skolas soma” ietvaros vidusskolēni noskatījās Dailes teātra izrādi
“Iemīlējies Šekspīrs”. Izrāde jauniešiem deva iespēju padomāt par savām attiecībām un ļāva
secināt, ka mīlestība stāv pāri visam. Lai gan izrāde atspoguļoja Šekspīra laika, 16. gadsimta,
notikumus, skolēni atzina, ka patīkami pārsteidzis lieliskais aktieru sniegums, radošais skatuves noformējums un modernie, mūsdienām pielāgotie tērpi.
12. martā skolā notika Vecāku diena. Tās laikā vecākiem bija iespēja vērot savus bērnus
mācību stundās un satikties ar klases audzinātāju. Vecāku pilnsapulcē skolas administrācija
iepazīstināja vecākus ar skolas dzīves aktualitātēm: aptaujas “Droša skola” rezultātiem un
vecāku piedāvātajiem risinājumiem trūkumu novēršanai, gaidāmajām izmaiņām kompetenču izglītībā un izglītības satura plānošanas principiem vidusskolā (VISC ieteiktajiem izvēļu
groziem), kā arī valsts atbildīgo dienestu ieteiktajām rekomendācijām “Covid-19” vīrusa
karantīnas laikā un attālināto mācīšanos.
Noslēgumā emocionālu saviļņojumu kā skolēni, tā vecāki un skolotāji guva tautasdziesmu
konkursā “Kad dators izslēgts un telefons kluss...” Konkursā piedalījās visu klašu komandas un, neslēpjot lepnumu par savas tautas bagātīgo kultūras mantojumu, rādīja skanīgu
tautasdziesmu dziedāšanas prasmi. Par “Varenākajiem dziedātājiem” 1.-4. klašu grupā tika
atzīta 4. klase, 5.-8. klašu grupā- 6. klase, 9.-10. klašu grupā – 10. klase. Paldies mūzikas
skolotājai Intai Apalupai, kura organizēja un vadīja konkursu, un mūzikas stundās skolēniem
palīdzēja pielocīt bagātīgu tautasdziesmu pūru!
Lepojamies arī ar skolēnu mācību darba sasniegumiem!
Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē Vidzemes reģionā Elizabete Kate Antone ieguvusi 3. vietu. Darba vadītāja skolotāja Agita Bērziņa.
Starpnovadu 12. klašu matemātikas olimpiadē Silvestrs Pētersons ieguvis atzinību. Skolotāja Ruta Šarkovska.
Starpnovadu 4. klašu latviešu valodas olimpiādē 2. vietu ieguvusi Annija Līna Berķe.
Skolotāja Vizbulīte Kalniņa.

10. martā 2. un 3. klases skolēnu komandas devās uz Cēsīm, lai piedalītos starpnovadu
tautas bumbas sacensībās, kurās ieguva 1. vietu. Skolēnus sacensībām sagatavoja sporta skolotāja Līga Glāzere-Spalviņa.

Cienījamie vecāki, lūdzu, iespēju robežās sekojiet līdzi, lai bērni ir disciplinēti, atrodas
pie datora mācību režīmā, atbildīgi veic e-klasē dotos skolotāju norādījumus un mācās!
Skola stingri sekos līdzi bērnu kavējumiem, tāpēc jums, mīļie vecāki, ir jānodrošina, lai
bērns darba dienās ir mājās, atrodas pie noteiktas elektroniskas ierīces un ir rīcībspējīgs
(vesels), tāpat arī jāziņo audzinātājam, ja bērns neatrodas attālinātā mācību režīmā. No
mūsu kopīgās atbildības ir atkarīgs, vai tagad nesekos piespiedu brīvlaiks un mācību gada
pagarinājums. Lai mums veiksmīgi izdodas pārvarēt šo izturības un atbildības pārbaudījumu!
Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa
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Vecpiebalgas novada pamatskolas skolēni apmeklē Rīgas Modes muzeju

Realizējot programmu “Latvijas skolas soma”, 2020. gada 4. martā skolēni no Vecpiebalgas
novada pamatskolas 4., 5., 6., 8. un 9. klases devās uz Rīgas Modes muzeju.
Muzejā apskatījām pamatekspozīciju, kur atspoguļoti tērpi no 19.gs. sākuma līdz mūsdienām,
noklausījāmies lekciju par to, kā top tērps, kā arī iepazināmies ar mainīgās ekspozīcijas - Aleksandra Vasiļjeva “Dāma krinolīnā” – kolekciju.
Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā tika veikta izpēte un zināšanu pārbaude par audumiem,
skicēm, tērpiem, modi un profesijām, noskaidrojām, kā nonākt līdz gatavam tērpam. Lielisks
ieguvums skolēniem, apgūstot zināšanas par tērpu tapšanu, sākot no auduma izpētes, skiču zīmēšanas, skiču pārveidošanas un uzlikšanas uz papīra, auduma piegriešanas, šuvēja, modeles un
dizainera darbu, līdz gatavam tērpam, kas atrodas mūsu lielveikalos.
Pēc lekcijas „nokļuvām” 19. gadsimta lielo, kuplo kleitu pasaulē - izstādē “Dāma krinolīnā”.
Uzzinājām par korsetēm un to izmēriem (izrādās, ka savulaik vidukļa apkārtmērs dažai dižciltīgai dāmai bijis vien 17 cm), par krinolīnu, kas kleitām uztur kuplumu, par dāmu lietām - ožamā spirtu pudelītēm, vēdeklīšiem, par bagātību un greznumu. Vai zināt, kāpēc purpura krāsa ir
visdārgākā un kāpēc galma dāmām nebija divu vienādu kleitu? Mēs muzejā uzzinājām arī šādu
faktu - atšķirībā no mūsdienām, kad ikvienam apģērbam tiek norādīts ražotājs, savulaik katra
dāma gribēja izcelties un būt visskaistākā, tāpēc viņas nevienam neatklāja savas kleitas šuvēju.
Pēc tam skolēni apskatīja interaktīvu – ar gaismas un mūzikas efektiem - pamatekspozīciju, kurā
atspoguļoti tērpi no 19.gs. sākuma līdz mūsdienām. Guvām priekšstatu par katra laikmeta modes
un tērpa tendencēm.
Pēc muzeja apskates skolēniem bija jāveic uzdevums un jāatrod muzejā redzētais. Apmeklējuma
noslēgumā meitenes varēja uzvilkt krinolīnu un ietērpties kleitās. Tas bija ļoti, ļoti interesanti.
Muzejā pavadītā pusotra stunda pagāja nemanot. Liels paldies muzeja meitenēm, organizatoriem
un programmas “Skolas somas ietvaros” vadītājiem par šo jauko iespēju.
Ilze Prūse, Vecpiebalgas novada pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja

INFORMĀCIJA

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība;
plānotais pacientu ietaupījums – līdz 25 miljoniem eiro gadā

Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti Latvijā,
tāpat kā Igaunijā, Lietuvā un tādās turīgās valstīs kā Vācijā,
Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs, kompensējamo zāļu A saraksta receptēs norādīs zāļu
aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekās no
vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa. Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību1, lai Latvija pārņemtu Eiropas praksi
zāļu izrakstīšanā, kā arī novērstu situāciju, kad pacientiem
jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī zemākas cenas zāles ir tikpat kvalitatīvas un drošas un ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību.
“Pārejai uz zāļu aktīvās vielas jeb starptautisko nepatentēto nosaukumu lietošanu zāļu receptēs ir nacionāla mēroga
nozīme, jo tādējādi Latvija ne vien ievieš līdzīgu praksi kā
citviet Eiropā, bet arī nodrošina, ka zāles pacientiem, sevišķi ar zemākiem ienākumiem, kļūs ievērojami pieejamākas,
gada laikā ļaujot iedzīvotājiem ietaupīt līdz pat 25 miljoniem eiro,” jaunās kārtības ieguvumus uzsver veselības ministre Ilze Viņķele.
Jaunā kārtība paredz, ka 70% gadījumu no visu ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaita
gada laikā tiks norādīta zāļu aktīvā viela, nevis zāļu komerciālais nosaukums, bet aptiekā pacientam no vienādās
iedarbības zālēm ir jāizsniedz tās zāles, kurām ir zemākā
cena.
Savukārt gandrīz katrā trešajā kompensējamo zāļu receptē
jeb 30% gadījumu ārsti varēs izrakstīt zāļu komerciālo nosaukumu, norādot tam medicīnisku pamatojumu.
“Citās Eiropas valstīs, kur darbojas šī kārtība, zāļu komerciālais nosaukums tiek izrakstīts krietni retāk nekā Latvijas
70/30 modelī. Tādējādi Latvijā ieviestais modelis ļauj nodrošināt gan pacientu tiesību, gan ārstu profesionālās darbības ievērošanu,” uzsver I. Viņķele.
Savukārt PVO Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Dr. Mišels Tjerāns norāda, ka “zāļu aktīvās
vielas izrakstīšana veicina racionālu zāļu lietošanu un ievērojami uzlabo vispārējo veselības aprūpes kvalitāti, pacientiem nodrošinot līdzvērtīgas efektivitātes zāles par zemāku

cenu. Tāpat šīs sistēmas ieviešana ir būtiska saziņai un informācijas apmaiņai starp veselības jomas profesionāļiem,
zinātniekiem un visām iesaistītajām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas strādā, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti un zāļu pieejamību,” akcentē Dr. M. Tjerāns.
Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens uzsver:
“Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela, tā ir uzrakstīta uz visiem iepakojumiem latīniski, lai to saprastu ārsti
un farmaceiti visā pasaulē vienādi. Pirms zāles ar jaunām
aktīvām vielām tiek pārdotas, Zāļu valsts aģentūra vienā no
Eiropas Savienības valstīm pārliecinās, vai zāles pacientam
palīdz uzlabot veselību, pārliecinās, ka zāles ir drošas un
neizraisa tādas blakusparādības, kas ir tik smagas, ka neatsver ieguvumu veselībai, un vai tablete satur nepieciešamo
aktīvo vielu, palīgvielas, kas nodrošina zāļu krāsu un formu, un tajās nav nekā lieka. Un šim uzņēmumam, kas zāles reģistrējis, ir ekskluzīvas tiesības vienīgajam pārdot šo
aktīvo vielu. Pēc 10 gadiem arī citi uzņēmumi drīkst ražot
šo aktīvo vielu. Bet pirms tam uzņēmumam ir jāpierāda, ka
zāles tiks ražotas tikpat augstā kvalitātē un ka aktīvā viela
cilvēka organismā nonāks līdzvērtīgā daudzumā. Turklāt
izejvielas zālēm ar vienu aktīvo vielu dažkārt nāk no vienas
un tās pašas rūpnīcas. Tā kā par šīs aktīvās vielas drošību
un iedarbību jau zinām 10 gadus, nav nepieciešams veikt ar
cilvēkiem jaunus pētījumus par šo zāļu iedarbību un drošību, kas rada izmaksu ietaupījumu.
Līdz ar to daudzām zālēm atšķiras tikai iepakojums, zāļu
izskats, palīgvielas, taču aktīvā viela, kas pacientu ārstē, ir
viena un tā pati. Šie pierādījumi jāsagādā kompānijai, kas
zāles vēlas reģistrēt, savukārt viena no Eiropas zāļu aģentūrām šos pierādījumus novērtēs. Darbu mēs Eiropā nedarām
dubultā, ja kompānija zāles vēlas pārdot vairākās valstīs, to
novērtē tikai vienā valstī, savukārt pārējās zaļu aģentūras
pārliecinās par novērtējuma kvalitāti. Jau šobrīd septiņi no
desmit pārdotajiem iepakojumiem ir ar zināmām aktīvām
vielām jeb t.s. ģenēriskās zāles.”
Savukārt Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars
Labsvīrs norāda, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana valsts
kompensējamo zāļu receptēs jau līdz šim ir bijusi ierasta
prakse daudziem ārstiem arī Latvijā: “Ja kopumā e-receptes
E-veselības sistēmā regulāri izraksta aptuveni 2500 ārstu,
tad laikā no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada janvārim
zāļu aktīvās vielas nosaukumu receptēs kopumā izrakstījuši
1808 ārsti. Savukārt 2020. gada janvārī vien zāles ar aktīvo
vielu vairāk nekā 70% gadījumu izrakstījuši aptuveni 3,5%
ārstu. E-veselības sistēma jaunajai e-recepšu izrakstīšanas
kārtībai ir gatava. Šobrīd apzinātas iespējas padarīt aktīvās
vielas izrakstīšanu ērtāku un ātrāku, jo salīdzinājumā ar oriģinālo medikamentu izrakstīšanu aktīvās vielas izrakstīšana ārstam ir nedaudz darbietilpīgāks process. Taču, izrakstot recepti atkārtoti, sistēmā saglabājas tās sagatave un nav
nepieciešams recepti rakstīt no jauna.
Lielākā daļa pacientu, kuri līdz šim lietojuši lētākās references zāles, kas ir kompensējamo zāļu sarakstā, arī turpmāk varēs lietot sev ierasto medikamentu, jo Nacionālais
veselības dienests izvērtējis, ka vairāk nekā 85% gadījumu
references medikamenti sarakstā nav mainījušies.
Līdz ar brīdi, kad tapa zināms, ka ar 1. aprīli stāsies spēkā
jaunā kārtība, 250 kompensējamiem medikamentiem ražotājs ir samazinājis cenu, tai skaitā 50 lētākajām zālēm ir
samazinātas cenas.
Lai atvieglotu pāreju uz jauno valsts kompensējamo zāļu
izrakstīšanas kārtību, Veselības ministrija (VM), Zāļu valsts
aģentūra, Nacionālais veselības dienests un Veselības inspekcija jau kopš aizvadītā gada novembra ir uzsākuši ārstu

un farmaceitu informēšanu par aktīvās vielas izrakstīšanas
kārtību.
“Līdz šim ir ieguldīts ievērojams darbs ārstu un farmaceitu
informēšanā – ir sagatavoti un izplatīti skaidrojošie video
par zāļu aktīvās vielas izrakstīšanu e-veselības sistēmā,
bukleti gan digitālā, gan drukātā formā, esam piedalījušies
un skaidrojuši jauno kārtību ārstu un farmaceitu pasākumos – konferencēs un semināros, kā arī izvietota informācija tematiskajos ārstu un farmaceitu medijos un izsūtīti
informatīvi materiāli, ko izsniegt pacientiem. Savukārt no
16. marta līdz aprīļa sākumam tiks uzsākta nacionāla mēroga iedzīvotāju informēšanas kampaņa “ZINI un NEPĀRMAKSĀ”, par ārstu, farmaceitu un pacientu informēšanu
stāsta veselības ministre.
Kas jāņem vērā pacientiem?
Iedzīvotājiem jaunā valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība būtiskas izmaiņas vai neērtības pēc 1. aprīļa
neradīs. Ir iespējamas situācijas, kad farmaceits izsniegs
zāles, kuru iepakojums, krāsa vai forma var atšķirties no
ierastajām, bet šo zāļu iedarbība būs vienāda un šīm zālēm
būs tāda pati kvalitāte un drošums.
Veselības ministrija un Zāļu valsts aģentūra tāpat kā līdz
šim, lai izvairītos no nevajadzīgiem satraukumiem, aicina
iedzīvotājus, kam nepieciešamas valsts kompensējamās zāles, receptes saņemšanai savlaicīgi apmeklēt savu ārstu.
Fakti:
• Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas
veido zāļu formu, krāsu, garšu un citas īpašības.
• Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var
būt dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai
iepakojums) un var atšķirties to cena.
• Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, ārsts kompensējamo
zāļu receptē no 1. aprīļa norādīs tikai zāļu aktīvās vielas
nosaukumu.
• No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību valsts maksā par tām (kompensē), kurām ir zemākā cena.
• Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts kompensējamo zāļu
receptē norādīs un valsts pacientam kompensēs arī dārgākas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
• Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pacients lietos valsts kompensētās zālēs, šādā gadījumā ārsts
izrakstīs kompensējamo zāļu recepti.
• Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām valsts kompensējamām zālēm vairs nevarēs.
• Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums ir norādīts uz zāļu iepakojuma maziem burtiem
un nereti slīprakstā, un tas ir arī lasāms visu zāļu lietošanas
instrukcijās. Šis nosaukums uz iepakojuma atrodas līdzās
lielajiem burtiem uzrakstītajam konkrēta ražotāja ieviestajam zāļu nosaukumam.
• Iedzīvotājiem noderīga informācija par jauno kārtību un
kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” materiāli ir publicēti
tīmekļa vietnē: www.esparveselibu.lv.
2020. gada 1. aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, kas paredz, ka,
izrakstot kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās zāles,
vismaz 70% gadījumu no visu ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaita gada laikā tiks norādīta zāļu aktīvā viela, nevis zāļu komerciālais nosaukums.
Informāciju sagatavojusi: Dita Okmane, Zāļu valsts
aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

2020. gada aprīlis
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“ZAAO” turpina atkritumu apsaimniekošanu un
aicina izmest atkritumus atbildīgi

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot vīrusa “Covid-19”
izplatību, SIA “ZAAO” (ZAAO) turpina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanu, ievērojot piesardzības pasākumus, lai izslēgtu potenciālos riskus.
1) Saziņa ar ZAAO biroja darbiniekiem darba dienās darba laikā ir iespējama tikai attālināti – rakstot uz e-pastu: zaao@zaao.lv vai zvanot pa tālr.64281250.
2) EKO laukumos ir pieejami tikai tie pakalpojumi, kas nav tiešā kontaktā ar darbinieku.
Laukumos var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles,
metālu, ieturot 3 metru distanci no EKO laukuma pārziņa. Klienti, kuriem ir līgums ar
ZAAO, var saņemt big-bag 1.1 m3 maisus, ja līguma nav, maisa saņemšana jāsaskaņo
pa tālr. 29225862. Līgumu slēgšana un maksas pakalpojumi (lielgabarīta, zaļo atkritumu,
būvniecības atkritumu nodošana) nav pieejami.
3) Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” privātpersonām nav pieejami
teritorijā esošā EKO laukuma pakalpojumi. Juridiskām personām apmeklējums iepriekš
jāsaskaņo zvanot pa tālruni 28394140 (darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 17.00).
4) Šķiroto atkritumu konteineros DRĪKST mest tikai atbilstošu saturu – pārstrādei derīgos
materiālus. Tāpat kā līdz šim, šķiroto atkritumu konteineros NEDRĪKST mest vienreiz
lietojamās salvetes, papīra dvieļus, pamperus, kas ir sadzīves atkritumi.
5) Šobrīd pārtraukta pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar tiešu kontaktu ar klientu viņa
mājvietā vai birojos, tai skaitā braukšana uz birojiem pēc videi draudzīga biroja kastu
satura, makulatūras kastu tukšošana daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un nolietotas elektrotehnikas savākšana.
6) Klientiem ir iespēja pieteikt papildus konteineru tukšošanu, ja rodas šāda nepieciešamība, sazinoties rakstot uz e-pastu: zaao@zaao.lv vai zvanot pa tālr.64281250.
7) Balstoties uz ārvalstu ekspertu rekomendācijām, aicinām iedzīvotājus ar atbildību
atbrīvoties no atkritumiem:
1) Atkritumus no mājsaimniecībām, kurās ir slimnieki ar vīrusu “Civid-19” vai kuru ģimenes locekļi atrodas karantīnā, jāizmet iesaiņotus dubultā maisā.
2) Klientiem, kuri atrodas karantīnā, iesakām lūgt palīdzība atkritumu iznešanā, īpaši no
daudzdzīvokļu namu dzīvokļiem. Paši iet uz konteineru nedrīkst.
3) Informējam, ka individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus iedzīvotāji šobrīd aktīvi izmanto, tai skaitā, maskas un vienreiz lietojamie cimdi, saskaņā ar normatīvo regulējumu,
netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi un ir metami sadzīves atkritumu konteineros.
4) Vienmēr rūpīgi mazgājiet rokas pēc atkritumu izmešanas!
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Cēsīs izvieto COVID-19 pārbaužu punktu

Papildu prevencijas nodrošināšanai analīžu veikšanai Cēsīs, Cēsu sporta kompleksā
Piebalgas ielā 18, no 27. marta atvērts Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts.
Punkta darbību nodrošina SIA “Centrālā laboratorija”. Valsts apmaksātas analīzes tajā
pieejamas tiem iedzīvotājiem, kuriem pēc atgriešanās no ārzemēm 14 dienu laikā sākusies paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, kā arī
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi.
Lai pieteiktos valsts apmaksātajām analīzēm, jāzvana uz 8303, kur tiks piefiksēti personas dati, un vēlāk “Centrālās laboratorijas” speciālisti telefoniski vienosies par
analīžu nodošanas laiku.
Lai pieteiktos maksas analīzēm, jāzvana uz 20033722, lai vienotos par to nodošanas
kārtību. Bez iepriekšējas pieteikšanās uz analīžu nodošanas punktiem doties nedrīkst.

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!
Informāciju sagatavojusi Zane Leimane, SIA “ZAAO”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVĒRĪBAI! ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA
Ģimenes ārsta prakses apmeklējumam
iepriekšēja pierakstīšanās ir obligāta
Ņemot vērā Latvijā pasludināto ārkārtējo situāciju, lai ierobežotu COVID-19
izplatību, ģimenes ārsta praksē pacienti tiek
pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta,
tai skaitā arī akūtā stundā un uz laboratoriju.
Aicinām jūs sazināties, zvanot uz tel.:
64161317; 25477630; 26591880; 29493314.
Aicinām jūs ierasties tieši uz savu pieraksta laiku, uzgaidāmā telpā neatrasties
vairāk kā 2 - 3 personām, ievērojot 2 metru
distanci.
Vairāk informācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 var saņemt pa tel. 67387661. Konsultācijas tiek
sniegtas darba dienās 8.30-21.00, bet brīvdienās 8.30 - 17.00.
COVID-19 simptomi- paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana.
Informācija par ārstniecības pakalpojumu pieejamību var uzzināt, interesējoties
konkrētā iestādē, kurā vēlaties saņemt pakalpojumu, vai zvanot uz Nacionālā veselības
dienesta bezmaksas tālruni 80001234. Darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai 8.30 17.00, bet piektdienās 8.30 -15.00.
Lūdzu, rūpējieties par sevi un citiem!
Lai visiem izturība un veselība!
Ilona Radziņa, ģimenes ārste

Ierašanās analīžu ņemšanas punktā atļauta tikai ar personīgo auto! Bez pieraksta, ar
kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts! Analīzes nododot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Analīzes gatavas 24 stundu laikā, par negatīviem rezultātiem pārbaudītos iedzīvotājus
divu dienu laikā informē “Centrālā laboratorija” portālā “E-veselība”. Par pozitīviem
rezultātiem tiek informēts SPKC, kura speciālisti sazinās ar pacientu un veic tālākās
nepieciešamās darbības.
Lai aplūkotu saņemto paziņojumu, iedzīvotājam interneta pārlūkprogrammā jāatver
adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”. Pēc tam jāautorizējas, izvēloties kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem,
elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID). Analīžu rezultātu paziņojums būs
apskatāms izvēlnē „Pastkastīte”.
Gadījumā, ja iedzīvotājam nav iespējas pieslēgties E-veselības portālam, tad, lai saņemtu informāciju par rezultātu, aicinām zvanīt uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas
tālruni 8000 1234 (darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai 8.30 – 17.00, bet piektdienās 8.30 – 15.00.).
Ja vēlies uzzināt par karantīnu, pašizolēšanos un rīcību, kas pasargā no saslimšanas ar
Covid-19, zvani uz Slimību profilakses un kontroles centra tālruni 67387661 vai bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 8345, nevis 113 vai 8303! Plašāka informācija
pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mājaslapā www.spkc.gov.lv .
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Izveido vienoto diennakts
tālruni 8345 ar COVID-19
saistīto jautājumu
noskaidrošanai
Lai sniegtu
atbildes
uz dažādiem
iedzīvotāju
jautājumiem
saistībā ar Covid-19 un tā dēļ izsludināto
ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmumu “Tet” ir izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo
diennakts tālruni 8345.
Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir
palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties
informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un
palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc
palīdzības. Jautājumi tiek pieņemti gan
latviešu, gan krievu valodā; galvenais
nosacījums – zvanītājam jāatrodas Latvijas teritorijā.
Plaši sagatavoti operatori, kurus būs iespējams sazvanīt pa bezmaksas tālruni
8345, sniegs atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja iedzīvotāja uzdotais jautājums būs ārpus biežāk
uzdoto jautājumu loka vai arī iedzīvotājam būs nepieciešama detalizētāka informācija, operators zvanītāju savienos ar
atbildīgās institūcijas kontakttālruni (izņemot operatīvo dienestu tālruņus 110,
113 un numuru 8303, pa kuru var pieteikt
analīzes pacienti ar SPKC noteiktajiem
viegliem saslimšanas simptomiem – uz
šiem numuriem kā līdz šim iedzīvotājam
joprojām jāzvana pašam).
Kā līdz šim iedzīvotāji varēs sazināties ar
valsts iestādēm arī zvanot tieši uz attiecīgo iestāžu tālruņa numuriem.

Sāk darboties VID atbalsta tālrunis
COVID-19 krīzes
skartajiem uzņēmumiem
Lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju
visiem uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi
COVID-19 pandēmija, Valsts ieņēmumu dienestā
(VID) no šī gada
25. marta sāk darboties īpaši tam
izveidota atbalsta tālruņa līnija
67120020.
Šis tālrunis darbosies darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no
plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 15.45.
Zvanot uz to, ikviens uzņēmējs un saimnieciskās darbības veicējs varēs
saņemt VID konsultantu atbildes uz jautājumiem par to, kādas atbalsta iespējas nodokļu jomā ir pieejamas, un kā tās saņemt gadījumā, ja uzņēmējdarbību ir skārusi COVID-19 izraisītā krīze.
Vienlaikus jautājumus var uzdot arī rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.
Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar
COVID-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama arī
VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv sadaļā “COVID-19”.
Par visiem citiem VID kompetences jautājumiem, kas neatteicas uz atbalsta pasākumiem saistībā ar COVID-19, lūdzam arī turpmāk zvanīt uz līdzšinējo VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kur tāpat kā līdz šim iespējams
saņemt atbildes par šādām tēmām: “Nodokļi un EDS”, “Muita”, “Akcīzes
nodoklis un akcīzes preču aprite” un “Informācija valsts amatpersonām”,
kā arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.
Informāciju sagatavojusi
VID Sabiedrisko attiecību daļa

VID izmaksās dīkstāves pabalstu COVID-19 krīzes skartajām
pašnodarbinātajām personām
Turpinot sniegt atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem
saistībā ar COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām
sekām, šī gada 31. martā ir pieņemti Ministru kabineta
noteikumi Nr. 179 „ Noteikumi par dīkstāves pabalstu
pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”, kas paredz dīkstāves pabalsta izmaksu arī pašnodarbinātajām personām dīkstāvē.
Arī pašnodarbinātajām personām dīkstāves pabalstus
piešķir un izmaksā Valsts ieņēmumu dienests (VID) saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas
ļauj novērst pilnīgu ienākumu un iztikas līdzekļu zaudējumu.
Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pabalstu izmaksai?
Saskaņā ar MK noteikumiem dīkstāves pabalstam var
pieteikties tādas fiziskas personas, kas reģistrējušās VID
kā saimnieciskās darbības veicēji un ir veikušas valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā
pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji.
Dīkstāves pabalstam var pieteikties arī pašnodarbinātie
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji. Abos gadījumos ir
būtiski, ka pēc 2020. gada 14. marta šīs personas dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās
darbības.
Kā var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai?
Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā
persona iesniedz noteiktas formas pamatotu iesniegumu
VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Par laika posmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam iesniegums jāiesniedz līdz 2020. gada 25. aprīlim; turpmāk
- līdz nākamā mēneša 25. datumam.
Kāds ir dīkstāves pabalsts pašnodarbinātajiem un
cik ilgi to maksās?
Dīkstāves pabalsta apmērs mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem ir 50% apmērā no pēdējo divu noslēgto
ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, bet ne vairāk kā 700
eiro mēnesī.
Savukārt vispārējā nodokļu režīma maksātājiem un autoratlīdzību saņēmējiem – 75% apmērā no pēdējo divu
noslēgto ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) ienākumiem pēc VSAOI nomaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro
mēnesī.
Dīkstāves pabalsta apmēru aprēķina VID pēc pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem.

VID dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam uz iesniegumā
norādīto pašnodarbinātās personas kontu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Dīkstāves pabalsts pašnodarbinātām personām var tikt
piešķirts par laika posmu no 2020. gada 14. marta līdz
14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta
lēmums par ārkārtējo situāciju.
Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja pašnodarbinātā persona dīkstāves pabalsta izmaksas laikā pārtrauc dīkstāvi un gūst ienākumus no saimnieciskās darbības.
Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pabalsta atteikumam?
Izvērtējot saņemtos iesniegumus par pašnodarbināto
dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc
kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos Nr. 179. Valdība ir lēmusi, ka atbalsta pasākumus varēs saņemt tie
nodokļu maksātāji, kuri līdz šim ir bijušu godprātīgi un
atbildīgi saistību izpildē pret valsti. Arī dīkstāves pabalstus varēs saņemt tikai tās pašnodarbinātās personas,
kas ir veikušas VSAOI kā pašnodarbinātās personas vai
autoratlīdzības saņēmēji, vai maksājuši mikrouzņēmuma
nodokli, tādēļ MK noteikumos ir noteikta virkne kritēriju, kad VID nevar piešķirt dīkstāves pabalstus.
VID nevar piešķirt dīkstāves pabalstu, piemēram, ja
vidējie VSAOI maksājumi mēnesī 2019. gada otrajā
pusgadā ir bijuši mazāk nekā 20 eiro; ja pašnodarbinātā
persona vienlaikus ir arī darba ņēmējs, un pamata darba
vietā ir saņēmusi vairāk kā minimālo algu vai ir darba
ņēmējs uzņēmumā, kas neatrodas dīkstāvē; ja pašnodarbinātajai personai ir nodokļu parādi virs 1000 eiro vai
maksātnespējas process u.c. gadījumos. Tāpat šie noteikumi neattiecas uz personām, kas uzņēmējdarbību veic
kā patentmaksas maksātāji.
Kritēriji, kad VID nevar piešķirt pašnodarbinātā dīkstāves pabalstu, ir noteikti MK noteikumos Nr. 179 „Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām,
kuras skārusi Covid-19 izplatība”.
Informāciju sagatavojusi
VID Sabiedrisko attiecību daļa

2020. gada aprīlis

Lieldienu ticējumi
skaistumam un veselībai
dLieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks
miegs.
dJa grib, lai vaigi būtu sārti, tad Lieldienas rītā pirms
saules vajag apēst 13 dzērveņu ogas.
dKurš Lieldienas rītā visagrāk uzceļas, tas visu vasaru
nekad neizguļas.
dLieldienas sestdienas naktī jāmazgājas zirgu stallī zirgu dzirdamā ūdenī un tas pats zirgu ūdens arī jādzer, tad
būs modrs miegs.

INFORMĀCIJAI
INFORMĀCIJAI
BĒRNU VECĀKIEM!
3. aprīļa domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt sociālo palīdzību – pārtikas piegādi vienu reizi mēnesī pārtikas paku veidā (viena paka vienam bērnam 30
eiro vērtībā) Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijā
deklarēto ģimeņu bērniem:
1. 1-9.klašu skolēniem;
2. pirmsskolas vecuma bērniem no 5 līdz 6 gadiem;
3. tiem trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērniem līdz 5 gadu vecumam, kuri šajā mācību gadā apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi, un bērniem, kuri
apgūst vidējo izglītību.
Atbalsts pienākas tiem pirmsskolas izglītības iestādes
bērniem, kuri izglītības iestādi šobrīd neapmeklē.
Vecākiem, kuru bērni nemācās Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs, sazināties ar sociālo darbinieci
ģimenēm ar bērniem Sintiju Dubovu, tel.22003709,
e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv, bet pārējiem ar savu izglītības iestādi.
Velga Berķe, Sociālā dienesta vadītāja

ATCELTA DONORU
DIENA DZĒRBENĒ
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, atcelta 8. aprīlī paredzētā Donoru diena Dzērbenē. Lūdzam sekot līdzi
informācijai presē!

PATEICĪBAS
Sirsnīgs paldies visiem, kas bijāt kopā ar mani grūtajā
brīdī, izvadot Andri Becīti mūžības ceļā.
Ilga Becīte
Izsakām lielu pateicību apbedīšanas birojam „Ozīriss”
Madonā, izvadītājai Rigondai Prīsei un mūziķim Haraldam par dvēselisko atvadu ceremoniju, kafejnīcas „Laura” kolektīvam par bēru mielasta klāšanu. Paldies viesiem
radiem, draugiem, kaimiņiem par skaistajiem atvadu ziediem, kas pārklāja mūsu brālīša, krustēva, onkuļa Jāņa
Ludāna kapu kopiņu.
Dziļā pateicībā māsas
Edīte un Anita ar ģimenēm

SĒRU VĒSTS
Klusuma putns
Nolaižas uz zara.
Iestājas nakts…

Mūžībā aizgājuši:
Aina Briede, Dzērbene;
Andris Becītis, Vecpiebalga;
Aina Biseniece, Vecpiebalga;
Jānis Ludāns, Vecpiebalga;
Pēteris Pundurs, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare
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