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Novada domē

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2021.gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr.12 „Par
Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada 21.jūnija
Saistošo noteikumu Nr.12 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas
novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets
2021.gadam” apstiprināšanu”.

Pārdot J. K., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts, ne-
kustamo īpašumu “Lejas Spundēni”, kadastra Nr.4256
007 0251, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 007 0190 – 1,51 ha platībā, tajā skaitā
mežs 1,4 ha platībā, par cenu 3680,00 EUR.

Noslēgt zemes nomas līgumus pašvaldības zemes
īpašumā “Gaujas Līcis” zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0354, pamatojoties uz zemes
lietotāju iesniegumiem: Ar I. P., personas kods dzēsts,
adrese dzēsts, par zemes gabalu - 0,0197 ha platībā;
Ar G. V., personas kods dzēsts, adrese dzēsts, par
zemes gabalu - 0,0137 ha platībā un 0,0440 ha platībā;
Ar I. L., personas kods dzēsts, adrese dzēsts, par
zemes gabalu - 0,0197 ha platībā.

Inventāra iztrūkumu par inventāru ar preces Nr.
PRE – 09716; PRE - 09717 “Slēpju zābaki” 2 pāri.;
PRE – 12510; PRE – 12511; PRE – 12512; PRE –
12513; PRE – 12514; PRE - 12514 “Volejbola bumbas”
5gab.; PRE – 15456; PRE – 15457; PRE – 15458; PRE
- 15459 “Bāra krēsls” 4 gab., atļaut norakstīt.
Pamatlīdzekļu iztrūkumu par precēm PL - 00155
“Grīdas aizsargsegums 1,6mm; 25m*140cm” 1 gab.
par sākotnējo uzskaites summu 366,02 EUR un
atlikušo vērtību 0,00 EUR, atļaut norakstīt.

Atļaut sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo ne-
kustamo īpašumu “V322”, veikt zemes vienību

sadalīšanu - atdalīt zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4256 010 0028 un 4256 010 0094, un atļauju
sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256
010 0082, veidot īpašumu ar jaunu nosaukumu.

Ievēlēt Administratīvo komisiju šādā 5 locekļu
sastāvā: Aija Sila, Dainis Šulcs, Līga Ābelniece, Rita
Lekse, Valdis Tirzmalis.

Samazināt inventāra iztrūkuma summu par
2021.gada 11.maija rīkojumā Nr.3-34/21/93 veiktajā
inventarizācijā atrastajām iepriekš iztrūkstošajām
vērtībām – inventāru ar preces Nr. PRE – 00599
“Krēsli skolas” 51 gab. par kopējo summu 36,28 EUR;
PRE – 08023 “Virtuves skapis Platinum” 1 gab. 55.00
EUR. Inventāra pārpalikumu par inventāru ar preces
Nr. PRE – 08023 “Virtuves skapis Platinum” 1 gab.
par kopējo summu 55,00 EUR uzņemt bilancē.
Inventāra iztrūkumu par inventāru ar preces Nr.
PRE – 00599 “Krēsli skolas” 51 gab. par kopējo
summu 36,28 EUR atļaut norakstīt, jo ir nolietojušies.
Inventāra iztrūkumu par inventāru ar preces Nr.
PRE – 02980 “Spirometrs un iemušu komplekts” 1
gab. par kopējo summu 135,40 EUR atļaut norakstīt.
Pamatlīdzekļu iztrūkumu par precēm PL – 00058
“Veļas mašīna Whirpool AWO 43125” 1 gab. par
sākotnējo uzskaites summu 325,84 EUR un atlikušo
vērtību 0,00 EUR atļaut norakstīt, jo ir iesniegts SIA
“Stars Serviss” tehniskais slēdziens.

Deleģēt darbam “GAUJAS FONDA” valdē Egitu
Zariņu, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vieta
dzēsts.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Pēdējā Jaunpiebalgas novada domes
sēdē 2021. gada 21. jūnijā nolemtais

Pārmaiņu posms jaunajam sasaukumam
No 1.jūlija mēs veram vaļā un kopā sākam veidot

jaunu lapaspusi pašvaldības dzīvē. Administratīvi te-
ritoriālā reforma Cēsu novadā apvienojusi dažādas
skaistas un ļoti interesantas teritorijas, pagastus un
cilvēkus. Nenoliedzami, tas būs liels izaicinājums
apvienot dažādās pašvaldības darbības sfēras, tomēr
ilgtermiņā šī ir lieliska iespēja veidot spēcīgu un
attīstītu novadu.

Mana prioritāte ir saglabāt katras vietas labo
darbu iestrādes un idejas, vienlaikus pārnesot labu
pieredzi citos pagastos. Tāpat priecāšos par jaunām
kopīgām iniciatīvām. Zinu, ka tādu netrūks, jo
vienuviet apvienoti gan profesionāli un radoši cilvēki,
gan kultūrvēsturiski spēcīgas teritorijas.

Esmu patiesi gandarīts, ka deputātu korpusā no-
drošināta pārstāvniecība no visa jaunā Cēsu novada
un ka šim korpusam ir liela pieredze pašvaldību
darbā, kas būs svarīgi nākamajos četros gados. Tā arī

ir garantija, ka domes darbs būs profesionāls, izsvērts,
neaizmirstot arī par novada tālākajiem pagastiem.

Kopā ar saviem vietniekiem esmu sācis iepazīšanās
vizītes uz visiem tagad apvienoto novadu centriem.
Tiekamies ar iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem,
nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem un kopienām.
Manuprāt, tikai tā iespējams vislabāk sajust konkrētās
teritorijas situāciju un noskaņojumu. Esmu gatavs
uzklausīt ieteikumus un vietējās iniciatīvas un
priecāšos par aktīvu sabiedrību, kas vēlas iesaistīties
savas vietas attīstībā.

Mans lielākais mērķis ir panākt, lai visi varam
justies piederīgi Cēsu novadam, reizē saglabājot savu
lepnumu par dzimto pilsētu, ciemu vai pagastu. Lai
katrs Cēsu novadu varam saukt par savām mājam!

                                                                             
Jānis Rozenbergs,

Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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No 1.jūlija jauns Cēsu novads
2021.gada 1.jūlijā,

darbu sākot jauno no-
vadu domēm, stājas
spēkā Latvijas Admi -
nistratīvi teritoriālā
reforma. Tās rezultātā
jaunajā Cēsu novadā
tiek apvienoti līdzši-
nējie Amatas, Cēsu,
Jaunpiebalgas, Līgat -
nes, Pārgaujas, Prie -
kuļu un Vecpie balgas
novadi. Jaunā novada
2668,13 km2 lielajā te-
ritorijā apvienoti 45
000 iedzīvotāju.

Lai arī reforma ie-
vērojami skar vairākus
pašvaldības darba pro-
cesus, iedzīvotāji jo-
projām varēs saņemt
informāciju un pakal-
pojumus ierastajā kār-
tībā un sev tuvākajā
pārvaldē. Līdzšinējo
novadu pašvaldību ie-
stādes darbu turpina
jaunā Cēsu novada ap-
vienību pārvalžu struktūrās.
Piemēram, bijušā Jaunpiebalgas no-
vada domes nodaļas, bibliotēkas,
kultūras nami un skolas tiek apvie-
notas Cēsu novada Jaunpiebalgas
apvienības pārvaldē un savu atra-
šanās vietu nemaina.

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka iz-
maiņas skars adrešu pierakstu.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas
novads adresēs jāaizstāj ar Cēsu no-
vads. Pasta indeksi paliek nemainīgi.
Piemēram: Gaujas iela  4,
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads,
LV-4125.

Cēsu novada domē ievēlēti 19 de-
putāti no visiem bijušajiem novadiem:
Ēriks Bauers (Jaunā Vienotība),
Inga Cipe (Jaunā Vienotība), Atis
Egliņš - Eglītis (Jaunā Vienotība),
Ella Frīdvalde - Andersone (Vidzemes
partija), Erlends Geruļskis (Jaunā
Vienotība), Guntis Grosbergs
(Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Jānis
Kārkliņš (Latvijas attīstībai), Andris
Melbārdis (Jaunā Vienotība), Biruta
Mežale (Jaunā Vienotība), Andris
Mihaļovs (Vidzemes partija), Indriķis
Putniņš (“Latvijas Zemnieku savie-
nība”), Ivo Rode (“Kustība “Par!””,
“PROGRESĪVIE”), Jānis Rozenbergs
(Jaunā Vienotība), Elīna Stapulone
(Latvijas attīstībai), Inese Suija -

Markova (Jaunā Vienotība), Laimis
Šāvējs (“Latvijas Zemnieku savienī-
ba”), Ainārs Šteins (Jaunā Vienotība),
Hardijs Vents (“Latvijas Zemnieku
savienība”), Juris Žagars (Jaunā
Vienotība).

Pirmajā jaunā 2021.gada sasau-
kuma apvienotā Cēsu novada domes
sēdē par domes priekšsēdētāju
ievēlēts Jānis Rozenbergs.

Cēsu novada vēlēšanu komisijas
sasauktajā sēdē komisijas priekšsē-
dētāja Līga Dzemido informēja par
vēlēšanu rezultātiem un mudināja
jaunievēlētos deputātus izvirzīt kan-
didātus domes priekšsēdētāja ama-
tam. Kā kandidātus domes priekš-
sēdētāja amatam Juris Žagars iz-
virzīja Jāni Rozenbergu, bet Jānis
Kārkliņš izvirzīja Elīnu Stapuloni.
Par Jāni Rozenbergu nobalsoja 17
deputāti, par Elīnu Stapuloni – divi.

Jānis Rozenbergs pateicās vēlē-
tajiem un deputātiem par mandātu,
sakot: “Centīšos to attaisnot pēc la-
bākās sirdsapziņas. Darba cēliens
būs izaicinošs, lai plašajā novada te-
ritorijā saglabātu esošās labās lietas
un veidotu jaunas, lai izveidotu vie-
notu attīstības telpu starp pilsētām
un lauku reģioniem.” Viņš arī pauda
gandarījumu par to, ka deputātu
korpusā nodrošināta pārstāvniecība
no visa jaunā Cēsu novada un to, ka
šim korpusam ir liela pieredze paš -
valdību darbā, kas būs svarīgi nā-

kamajos četros gados.
Par priekšsēdētāja vietniekiem

ievēlēti Ainārs Šteins un Atis
Egliņš – Eglītis. Kā arī deputāti
apstiprināja pārvalžu vadītāju pie-
nākumu izpildītājus. Jaunizveidotā
novada nolikums paredz līdzšinējo
novadu pašvaldības aizstāt ar ap-
vienību pārvaldēm, proti, Cēsu
novada Jaunpiebalgas apvienības
pārvalde, Cēsu novada Amatas ap-
vienības pārvalde, Cēsu novada
Līgatnes apvienības pārvalde, Cēsu
novada Pārgaujas apvienības pār-
valde, Cēsu novada Priekuļu apvie-
nības pārvalde, Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvalde.

Attiecīgi par pārvalžu vadītāju
pienākumu izpildītājiem līdz
amatu konkursu noslēgšanai ap-
stiprināti – Amatas apvienības
pārvaldes p. i. Elita Eglīte,
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes
vadītāja p. i. Dace Bišere –
Valdemiere, Līgatnes apvienības
pārvaldes vadītāja p. i. Anete Dzērve,
Pārgaujas apvienības pārvaldes va-
dītāja p. i. Maruta Drubiņa, Priekuļu
apvienības pārvaldes vadītāja p. i.
Evita Šīrante, Vecpiebalgas apvie-
nības pārvaldes vadītāja p .i. Lelde
Burdaja.

Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas un klientu

servisa pārvaldes informācija

Cēsu novada domes deputāti
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9.00 - 15.00 Amat -
nieku un mājražotāju
tirdziņš.

Goda mielasts – Pie -
balgas gardās kūkas
un  zupa muižkunga
gaumē āra kafejnīcā
brīvdabas estrādē
“Taces”.

11.00 - Lekcija
“Monogrammu vēsture Latvijā”, meistarklase
“Monogrammu izšūšana” izstāžu zālē “Velves”. *

13.00 – 16.00 Konference “Uzvārdi, dzimta,
Jaunpiebalga” kultūras namā.*  (tiks nodrošināta
tiešraide).

17.00 - Koncerts “Melanholiskais valsis”
Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā. *

l Aktivitātes ģimenēm ar bērniem – Zoo “Ezerlejas”
dzīvnieku apskate un samīļošana, ģimeņu spēle
“UZmini UZvārdu!” brīvdabas estrādē “Taces”.

l Foto izstāde “Piebalga iedvesmo” tirgus
laukumā “Zem Ķenča cepures”.  

l Egila Johansona gleznu izstāde “Mirkļa sa-
jūtas” izstāžu zālē “Velves”.

l Izstāde “Monogrammas” izstāžu zālē “Velves”.
Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas mākslas

studijas “Piebaldzēni” un Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Emīla
Dārziņa dvēseles valoda” muzejā “Jāņaskola”.

l Mākslas plenēra “Turpinām gleznot Piebalgā”
mākslinieku darbu izstāde kultūras namā.

l Jaunpiebalgas pagasta vietu apskate. Saņem
maršruta karti tūrisma stendā un brauc izzināt
Piebalgu!

l Pludmales volejbols “Ķenča kauss” pie tirgus
laukuma. 

Un, visbeidzot, 19.00 muzikālais izbrauciens 
Kā sacīt jāsaka, izrībināsim to mūsu Piebalgu no

viena gala līdz otram!

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.
Iegūtais materiāls tiks izmantots organizatora

publicitātes vajadzībām.

Pasākums notiks, ievērojot epidemioloģiskās
drošības pasākumus un valstī noteiktos 

ierobežojumus. 
*  ieeja tikai ar derīgiem Covid - 19 sertifikātiem,

uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi
vai ID karti).

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas un
drošības nosacījumiem svētku programmā ir ie-
spējamas izmaiņas.

Sekojiet informācijai - www.jaunpiebalga.lv un
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes Facebook kontā
www.facebook.com .

Sīkāka informācija: t. 26449732, egita.zarina@jaun-
piebalga.lv

14. augustā Jaunpiebalgā
aicinām uz izstādi – gadatirgu

“Izvēlies Piebalgu!”
Celsim godā uzvārdus!

2021.gada 1.jūlijā stājas spēkā Latvijas Administratīvi
teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Cēsu novadā
tiek apvienoti līdzšinējie Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadi.
Jaunā novada 2668,13 km2 lielajā teritorijā apvienoti
teju 45 000 iedzīvotāji.

Īstenojoties administratīvi teritoriālās reformas
plānam, Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasti ir iekļauti
Cēsu novadā. Līdz ar to mainījies arī iestādes
nosaukums, vairs nepastāv Jaunpiebalgas novada
dome, tās jaunais nosaukums ir Cēsu novada
Jaunpiebalgas apvienības pārvalde.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības
darba procesus, iedzīvotāji joprojām varēs saņemt
informāciju un pakalpojumus ierastajā kārtībā
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē un tās iestā-
dēs.

Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzī-
votājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksā-
jumus, jāizmanto jauni rekvizīti: 

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pār-
valde

Reģistrācijas Nr. 90000031033
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-

gasts,
Cēsu novads, LV-4125
Norēķinu konti:
A/S SEB banka  LV14UNLA0050024163978 
A/S Swedbank LV38HABA0551031891672 

Veicot maksājumus bankā, pat, ja rēķinā norādīts
iepriekšējais nosaukums, t.i., rēķins izrakstīts
pirms 1.jūlija, lūgums, lietot jauno juridisko nosau-
kumu – Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības
pārvalde

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Jaunpiebalgas apvienības pārvalde



5

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,  apglabāto
personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem in-
formāciju viegli pieejamu, Jaunpiebalgas kapsētā
ir veikta kapu digitalizācija. Tās mērķis ir
sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot ie-
dzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas
nodošanu nākamajām paaudzēm. 

Kapsētu digitalizēja uzņēmums SIA „Cemety”, kas
veica Jaunpiebalgas kapsētas digitālos uzmērījumus,
kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma
foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta
vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētas karte
ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām
informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās
vietu. Kopumā uzņēmums pārrakstīja 2000 ierakstus
no baznīcas grāmatām, kurā ieraksti fiksēti no
1912.gada, ir secināts, ka vecākais apbedījums
Jaunpiebalgas kapsētā veikts 1749.gadā.

Vienotajā kapsētu bāzē iedzīvotāji var apskatīt infor-
māciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus,
piemēram, sniegt detalizētu informāciju par saviem pie-
derīgajiem, kas ir apbedīti, virtuāli izstaigāt visu
kapsētu. Katram apbedījumam izveidots atsevišķs fails,
kurā pieejama informācija par apbedītajiem un apbedījuma
vietas fotogrāfijas. Tāpat šajā datu bāzē būs atrodama
informācija par kapusvētkiem, svecīšu vakariem, par
kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga informācija.

Turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un
papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazī-
ties ar digitālajā kartē
https://cemety.lv/public/maps/994 pieejamajiem da-
tiem un neprecizitāšu gadījumā informēt Cēsu nova-
da Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi.

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Savu digitālo Covid-19 sertifikātu 
var saņemt arī iedzīvotāji, 

kuri nelieto internetu

Savus digitālos Covid-19 sertifikātus
var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri
nelieto internetu vai nevar pieslēgties
tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv
ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem
(internetbanku, eID u.c.).

Savus digitālos Covid-19 ser-
tifikātus var saņemt Jaun -
piebalgas Valsts un paš valdības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC) Jaunpiebalgā,
Gaujas ielā 4. darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās
līdz plkst. 16.00. 

Pirms došanās uz VPVKAC,
lūgums sazināties pa tālruni
64162440 vai rakstīt e-
pastā: dome@jaunpiebalga.lv , lai
precizētu un vienotos par konkrēto
dienu un laiku. Obligāti līdzi ir
jāņem personu apliecinošs doku-
ments (pase vai personas apliecība)
identitātes pārbaudei, kā arī  klientu
apkalpošanas centrā būs jāaizpilda
un jāparaksta speciālpilnvaras veid-

lapa, ar kuru pilnvarosiet KAC
speciālisti e-pakalpojuma
“Sadarbspējīga COVID-19 vakci-
nācijas, testēšanas vai pārslimošanas
sertifikāta saņemšana”, kā arī sa-
darbspējīga COVID-19 vakcinācijas,
testēšanas un pārslimošanas serti-
fikāta pieprasīšanu klienta vārdā
un izsniegšanu papīra formātā.

Klientu apkalpošanas centrā
klienti, kuriem ir autentificēšanās
līdzekļi (internetbanka, IeD u.c.),
var saņemt konsultāciju par  CO-
VID-19 sertifikāta iegūšanu, kā arī
to izdrukāt 

Sīkākas ziņas skatiet arī:
https://covid19.gov.lv/index.php/co-
vid-19/par-covid-19/digitalais-covid-
19-sertifikats !

Veikta Jaunpiebalgas kapsētas digitalizācija
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Lauku atbalsta dienesta
aktualitātes

Jaunie lauksaimnieki tuvākajā
laikā varēs pieteikties atbalstam

Jaunie lauksaimnieki tuvākajā laikā varēs pieteikties
atbalstam saimniecību dibināšanai vai esošo saimniecību
pārņemšanai

Lai sniegtu atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem,
atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības
vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvot-
spējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības pro-
dukciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību,
otrdien, 22. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas izstrādātos grozījumus MK 16.06.2015. no-
teikumos Nr. 323 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saim -
niecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumam
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai””.

Atbalsta pretendentiem ir jāizstrādā saimniecības
biznesa plāns, kuru sagatavo vismaz trim gadiem, bet
ne ilgākam laikposmam kā līdz 2024. gada 31.
decemb rim. Atbalsta apjoms biznesa plāna īstenošanai
ir 40 000 eiro.

Noteikumu grozījumos precizēti atbalsta saņemšanas
nosacījumi, lai nodrošinātu atbalsta pieejamību
2021.gadā, tāpat arī precizēti projekta atlases kritēriji,
veicinot jauno lauksaimnieku dalību un produkcijas
realizāciju caur lauksaimniecības pakalpojumu koo-
peratīvajām sabiedrībām.

Tuvākajā laikā Lauku atbalsta dienests izsludinās
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu. 

Vairāk informācijas:
l Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv
l Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv

Mazie lauksaimnieki
tuvākajā laikā varēs
pieteikties atbalstam 

savu saimniecību attīstībai
Lai sniegtu atbalstu mazajiem lauksaimniekiem,

veicinātu mazo lauku saimniecību konkurētspēju, pa-
augstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, at-
balstot kooperāciju un tirgus pieejamību un nodrošinātu
iespēju mazajām lauku saimniecībām pieteikties uz
atbalstu saimniecību attīstībai, otrdien, 22. jūnijā,
valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos
grozījumus MK 09.06.2015. noteikumos Nr. 292
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmēj-
darbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības””.

Atbalsta pretendentiem sadarbībā ar lauksaimniecības
nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju

ir jāizstrādā saimniecības biznesa plāns, kuru sagatavo
vismaz trim gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā
līdz 2024. gada 31. decembrim. Atbalsta apjoms
biznesa plāna īstenošanai ir 15 000 eiro.

Noteikumu grozījumos precizēti atbalsta saņemšanas
nosacījumi, lai nodrošinātu atbalsta pieejamību 2021.
gadā, tāpat arī precizēti projekta atlases kritēriji,
veicinot mazo saimniecību dalību un produkcijas rea-
lizāciju caur lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvajām sabiedrībām.

Tuvākajā laikā Lauku atbalsta dienests izsludinās
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu. 

Vairāk informācijas:
l Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv
l Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv

Svarīgi ņemt vērā: vairs nav obligāta jau iesniegta
IIN deklarācija par pēdējo noslēgto gadu, bet preten-
dentam pirms projekta iesniegšanas tāpat ir jāreģistrē
saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienestā vai
saimniecība Uzņēmumu reģistrā;

l samazināts minimālais projektu atlases kritēriju
punktu skaits no 50 uz 40 punktiem;

l turpmāk uz MLS atbalstu nevarēs pieteikties
tikai tās saimniecības, kuras ir īstenojušas projektus
no 2014.-2020. gadam pasākumā Ieguldījumi materiālajos
aktīvos;

l darījumdarbības plānu sagatavo vismaz trim ka-
lendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz
2024. gada 31. decembrim.

Lauksaimniecības datu 
centra aktualitātes

Pārskata iesniegšana par stāvokli 
ganāmpulka novietnē 

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar at-
skaites datumu 01.07.2021. ir jāiesniedz no 01.07.2021.
līdz 31.07.2021. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem,
trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu
dzīvniekiem (briežiem u.c.).

Ar šo Pārskatu ziņas nav jāiesniedz par individuāli
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām,
kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par bišu
saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski  LDC
mājas lapas autorizētajā sadaļā.

Ganāmpulku īpašnieki – fiziskas personas – auten-
tifikācijai var izmantot savu i-banku. Lai juridiskas
personas (ganāmpulku īpašnieki) saņemtu datu
ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades
sistēmas (EZIS) lietošanai, nepieciešams iesniegums
Datu centram. Informācija šeit: https://ldc.gov.lv/lv/par-
elektronisko-zinojumu-ievades-sistemu#ko-var-pazi-
not-ezis/

Spēkā ir arī veidlapas, ja nav iespējas paziņot elek-
troniski –  https://ldc.gov.lv/lv/veidlapu-paraugi-un-
aizpildisanas-kartiba Nr.  7.2; veidlapas var sūtīt pa
pastu.

Tālr. konsultācijām: 67027240 vai 22019664.

Lauku ziņas
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Paldies!
Savā un vairāku bijušo kolēģu vārdā izsaku vislielāko pateicību Jaunpiebalgas vidusskolas 

kolektīvam par radošo izdomu un ieguldīto darbu, organizējot 
Jaunpiebalgas vidusskolas 75 gadu jubilejas salidojumu “Tiekamies atmiņās” 

šajos īpašajos apstākļos!
Dziļā cieņā Baiba Lasmane

Valsts ieņēmumu dienesta
aktualitātes

Ar 2021.gada 1.jūliju tiek ieviests minimālais
obligāto iemaksu objekts ceturksnim, kas ir

trīs minimālās mēneša darba algas (1500 eiro).
Ja pašnodarbinātā (kas vienlaikus nav darba

ņēmējs) obligāto iemaksu objekts (saimnieciskās
darbības ienākums) ceturksnī ir mazāks par minimālo
obligāto iemaksu objektu (1500 eiro), par periodu no
2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim paš -
nodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas
10  % apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no
starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam
(atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
veiktajam aprēķinam).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju
mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās
obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinā-
tajam (ja tādas jāveic), un līdz trešā mēneša
20.  datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts
ieņēmumu dienestam, kurš attiecīgi informē pašno-
darbināto Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba

ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās
darbības nesasniegs minimālo obligāto iemaksu
objektu ceturksnī  (1500 eiro), tad viņam Valsts ieņē-
mumu dienestam jāiesniedz apliecinājums par nākamā
ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

1) 2021. gada 15.  jūlijam par 2021. gada trešo ce-
turksni;

2) 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto
ceturksni.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis Valsts ieņēmumu
dienestam minēto apliecinājumu, pašnodarbinātais
veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 %
apmērā no faktiskā ienākuma un papildus minimālās
iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
nerēķinās.
Informācija sagatavota pamatojoties uz SIA “Latvijas

Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Lauku 
atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra

un Valsts ieņēmumu dienesta publicēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes

Lauksaimniecības organizatore 
T: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Skolas ziòas
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Veronika – Eiropas čempione 

Ar lieliskiem rezultātiem 10. jūlijā
Beļģijas pilsētā Zolderā notiekošajā
Eiropas čempionātā  BMX  riteņ-
braukšanā priecēja Latvijas jaunatnes
grupu sportisti. 

Ļoti veiksmīgas sacensības izvērtās
vecāko jaunatnes grupu Latvijas
braucējiem. Meiteņu G16 grupā
lielajā finālā iekļuva “Silvas ziķeru/
Smiltenes BJSS” sportiste,  Veronika
Monika Stūriška. Lai arī pēc
starta trenera Ģirta Kātiņa audzēkne
atradās trešajā vietā, tomēr noslēguma
daļā viņa, demonstrējot lielisku āt-
rumu, vispirms tika galā ar Čehijas
braucēju, bet finiša taisnes beigās
arī pārspēja pasaules čempioni Līziju
van Šindeli no Nīderlandes, iegūstot
Eiropas čempiones titulu.

Šādu priecīgu ziņu sociālajos
tīklos varēja lasīt pirmdienas – 11.
jūlija - rītā. Lai uzzinātu vairāk par
sacensībām, sazvanīju Veroniku, lai
uzaicinātu uz sarunu, viņa tai brīdī
bija atceļā no Beļģijas uz Latviju,
kas prasīja 24 stundu ilgu braucienu.  

Tas, ka esi kļuvusi par Eiropas
čempioni, laikam ir likumsaka-
rīgi, jo tavā kontā jau ir nozīmīgas
uzvaras – Latvijas čempione M15
grupā pagājušajā gadā, gadu
iepriekš - 2019. gadā - Latvijas
čempione M14 grupā, arī bronzas
medaļa Eiropas čempionātā
Valmierā M14 grupā, arī 5. vieta
pasaules čempionātā lielajā fi-
nālā šajā paša Zolderas trasē.
Saki, kāds ir jau noietais ceļš,
lai gūtu šādas uzvaras?

Sāku braukt laikam septiņos
gados, pabraucu divus gadus, tad
neveiksmīgi salauzu roku, spēlējot
futbolu, sekoja pauze, apmēram pēc
četriem gadiem atsāku braukšanu.

Pašlaik, vasaras periodā, jāgatavojas
svarīgajām sacensībām, tāpēc ik
dienu ir divi treniņi – ar svariem
jāstrādā, ir ātruma treniņi un tam-
līdzīgi, tas aizņem apmēram divas
stundas. Pirmais treniņš ir tepat,
Jaunpiebalgā, izpildu visu, ko treneris
liek, bet otrais treniņš - braucu uz
Smilteni. Savukārt pārējā laikā tre-
niņi ir vienreiz dienā visu nedēļu
Smiltenē, izņemot brīvdienas.
Protams, te liels paldies jāsaka
mammai, jo viņa ir tā, kura mani iz-
vadā, saprotu, tas nav viegli.

Skatoties BMX sacensības, daž -
kārt liekas, acis jātur ciet, tādā
ātrumā viss notiek, sportisti
traucas viens otram garām…
Kā ar baiļu sajūtu, var taču
krist, gūt savainojumus?

Ir jābrauc pārliecinoši, nav jādomā
par to, ka vari krist. Kritieni var būt
vai nu pašas pieļautās kļūdas dēļ,
vai arī sāncenšu pieļauto kļūdu dēļ.
Satraukums drīzāk ir pirms starta,
trasē esot, tad jau ir tikai jābrauc.

Šajā sporta veidā svarīgs ir ri-
tenis. Cik tev tādi ir, vai sacensībām
un treniņiem viens vai vairāki?

Man ir viens BMX ritenis, ar
kuru braucu gan treniņos, gan sa-
censībās. Tad ir vēl lielais MTB jeb
kalnu ritenis, ar kuru jābrauc garāki
gabali pa šoseju. 

Meitenes, kas palika 2. un 3.
vietā – kāda bija viņu attieksme?
Īpaši Nīderlandes meitene, kura
jau ir ieguvusi pasaules čempio-
nes titulu?

Uzreiz pēc finiša viņai bija asaras,
pārdzīvoja, taču nu jau sociālajos
tīklos mani apsveica. Protams, viņa
gāja uz uzvaru, jo tā viņai ir mājas
trase, tāpēc labi zināma. 

Cik reizes pirms sacensībām
tiek ļauts izbraukt trasi, lai to
iepazītu?

Tagad iznāca izbraukt kādus 15
aplīšus, tas nav daudz. Savukārt
pasaules čempionātā uz pusi mazāk. 

Kura ir tava mājas trase?
Man tā ir Silvā.
Cik daudz meiteņu vispār pie-

dalījās tavā grupā?
Bijām laikam 34, tas ir daudz, ie-

priekš bijām 19. Šoreiz Krievijas
sportistes nevarēja piedalīties saistībā
ar augsta riska saslimšanas līmeni
ar Covid – 19.

Kādi plāni vēl šai vasarai?
Apmēram pēc mēneša, augustā,

notiks pasaules čempionāts Holandē,
tāpēc sākšu tam gatavoties. Tagad
vienu nedēļu varu atpūsties, tad
atkal treniņi. Padoties negribas, jo
uzvaras ir, tas motivē. 

2024. gadā būs nākamās va-
saras Olimpiskās spēles. Vai
kopā ar treneri tās esat jau ie-
rakstījuši savos plānos? 

Viss ir iespējams, tikai jātrenējas.
Gribu teikt, ka man ir vislabākais
treneris, kāds vien var būt, paldies
viņam, ka rūpējas par mani, palīdz,
motivē. Vēlreiz paldies manai mam-
mai, paldies visiem, kuri mani at-
balsta gan Jaunpiebalgā, gan
Smiltenē!

Paldies, Veronika, par sarunu,
lai veiksmīgs pasaules čempionāts
augustā, lai viss izdodas, kā ie-
plānots!

Aija Ķīķere

Veronika kopā ar vislabāko treneri
Ģirtu Kātiņu

Veronika - Eiropas
čempione BMX riteņbraukšanā

meiteņu G16 grupā
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Mūzikas un mākslas skolā

AICINA JAUNOS AUDZ K US

Konsult cijas – individu li piesakoties pa telefonu
26412878 – Aija Sila

Iest jp rbaud jumi m zik un m ksl tiks organiz ti p c individu la
uzaicin juma augusta m nes

M ZIK :
Tausti instrumentu sp le – Klaviersp le, r e sp le
St gu instrumentu sp le – Vijoles sp le

St gu instrumentu sp le – it ras sp le
P šaminstrumentu sp le Klarnete, Saksofons, Fagots, Trompete, Eifonijs

Pirmsskolas vecuma b rnus uz em sagatavošanas klas
no 5 gadu vecuma

VIZU LI PLASTISK S M KSLAS PROGRAMM :
1. klas

Sagatavošanas klas

PIETEIKŠAN S
Pieteikumus s tot uz e pastu: muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA SKOLAS M JAS LAP
https://jaunpiebalgasmms.lv/jaunumi/

https://jaunpiebalgasmms.lv/dokumenti/

PIRM SKOLAS DIENA 31. AUGUST
PLKST. 17.00 SKOLAS PAGALM
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Piebalga
iedvesmo!

Aprīlī Jaunpiebalgas novada
dome izsludināja foto akciju “Piebalga
iedvesmo”, aicinot ikvienu piedalīties
ikdienas notikumu  dokumentēšanā
un atspoguļošanā. 

Interesanti, ka novada viesi
vairāk iemūžināja ēkas un tūrisma
objektus, bet vietējie iedzīvotāji -
dabu un ainavas. 

Tā kā atsaucība bija mazāka,
nekā cerēts, akcija tika pagarināta
līdz jūnija sākumam.

Foto akcijas laikā 18 cilvēki ie-
sūtīja 72 fotogrāfijas, kuras tapušas
pēdējā gada laikā. Žūrijas vērtēšanai
tika nodots 61 attēls. Foto akcijā
iesniegtās 12 labākās un kvalitatī-
vākās fotogrāfijas tika izdrukātas
un izstādītas visiem redzamā un
pieejamā vietā tirgus laukumā
“Zem Ķenča cepures”. To autori ir
Aigars Podnieks, Dārta Berķe,
Gunda Glāzere, Baiba Logina,
Andris Cekuls un Raitis Ābelnieks.

Diemžēl vairākām skaistām un
iedvesmojošām fotogrāfijām bija
mazs izmērs, tāpēc tās netika iz-

stādītas apskatei, bet nepiecieša-
mības gadījumā novada dome attēlus
varēs izmantos Jaunpiebalgas no-
vada informatīvo materiālu un su-
venīru izgatavošanai.

Paldies visiem 18 akcijas dalīb-
niekiem! Jūs esat aicināti līdz
1.septembrim saņemt pateicības
rakstus un balvas Jaunpiebalgas
novada bibliotēkā.

Fotogrāfijas un to digitālie faili
pēc izstādes noslēguma tiek nodoti
glabāšanai Jaunpiebalgas novada
pašvaldības arhīvā. 

Arī turpmāk interesantas, labas,
kvalitatīvas un pietiekami lielas
(vismaz 2 Mb) fotogrāfijas, kuras
raksturo Jaunpiebalgas pagasta un
Zosēnu pagasta dabu, iedzīvotājus,
viesus, ikdienu, svētkus, dzīvniekus,
kultūrvēsturiskos objektus, sporta,
kultūras un atpūtas pasākumus,
saimniecisko darbību un tūrismu,
jūs varat sūtīt uz Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkas e-pastu: baiba.lo-
gina@jaunpiebalga.lv

Iesniedzot fotogrāfiju digitālos
failus, Jaunpiebalgas novada paš -
valdība iegūst bezmaksas lietošanas
tiesības digitālajām fotogrāfijām.
Ja iesniegtajās fotogrāfijās būs at-
tēloti cilvēki, pašvaldība uzskatīs,

ka fotogrāfijas autors ir saņēmis
atļauju no šīm personām par foto -
grāfiju iesniegšanu un izmantošanu
sabiedriskām vajadzībām.

Kopīgi mēs varam veidot mūsu
novada albumu (hroniku), un šādas
izstādes var kļūt par tradīciju.

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Turpinām gleznot Piebalgā
Atkal satikšanās prieks gleznošanas plenērā

“Turpinām gleznot Piebalgā”, vietā, kur balti lielceļi
un aiz katra līkuma ir atkal kalni un lejas. Iepazinuši
apkārtni, ķeramies pie gleznošanas. Katra diena izai-
cinājumu pilna. Šogad arī bērni ir ieinteresēti attīstīt
savu talantu. 

Trīs meistarklases kopā ar brīnišķīgām skolotājām
no Latgales un Rīgas, kurām velme iepazīt Piebalgu
un lauku idilli.

Alina Petkūne - grafiķe, dizainere un foto-
māksliniece. Alinas darbi eksponēti vairāk nekā div-

Gleznošanas plenēra dalībnieki
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desmit personālizstādēs un teju simts grupu izstādēs,
kā arī vairākos starptautiskos plenēros.

Ērika Sparāne - humanitāro zinātņu maģistra
grāds mākslā (glezniecībā). Mūsdienu glezniecībā pie-
saista netradicionālo materiālu un dažādu tehniku
pielietošanas iespējas. 

Maija Bērziņa - māksliniece – portretiste, Latvijas
Mākslinieku savienības un Daugavpils reģiona māk-
slinieku asociācijas biedre. 

Visi plenēra dalībnieki ir ieguvuši jaunas iemaņas,
drosmi atrast sevi mākslā un uzdrīkstēties izpausties.

Paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās glezno-
šanas plenērā: jaunpiebaldzēni - E. Johansons, A.
Mājiniece, Kate Līviņa, no Zosēniem - Vineta Pogule,
Džeina Rebeka Petrova, Renāte Dravante, Aleksejs
Sidoraks, no Drustiem - Ilze Ferstere, no Rīgas - Maija
Bērziņa, no Rēzeknes - Ērika Sparāne un no
Daugavpils - Alina Petkūne.

Dzidra Prūse Egils Johansons

Pārumu pārgājiens šogad – no Rubas
līdz Mauragiem, veltīts bērniem

Vienīgais Latvijā publiski zināmais
dzimtas pārgājiens, ko ik gadu veic
brāļi Jānis un Dzintars Pārumi,
šogad notiks no 24. līdz 30. jūlijam,
kad tiks noieti vairāk nekā 300 kilo-
metri no Rubas skolas Saldus pagastā
līdz “Lejas Mauragu” mājām
Jaunpiebalgas pagasta Jēcos.

Pārgājiens daudzdienu formātā
notiks jau ceturto gadu – 2018. gadā
brāļi devās no savas dzimtās Iecavas
līdz tēva mājām Jaunpiebalgas pa-
gasta “Lejas Mauragos”, gadu vēlāk
simboliski savienoja savu vecvecāku
dzimtās vietas, veicot ceļu no
Andrupenes līdz Mauragiem, bet
pērn ar pārgājienu Lestene – Mauragi
godināja vectēva brāli Kārli Pārumu,
kurš 27 gadu vecumā krita 2.
pasaules karā. Šī gada pārgājiena
motīvs ir atšķirīgs – tas tiks veltīts
nevis priekštečiem, bet gan pēcnācē-
jiem. Pārgājiena pirmsākumi gan
meklējami 2016.gadā, kad
Riodežaneiro olimpisko spēļu atklā-
šanas rītā Jānis mēroja 50 kilometru
garu ceļu no viņa tā brīža dzīvesvietas
Rīgā uz dzimto Iecavu. 

Šogad pārgājiena ceļš vedīs  pa
vietām, kur dzimuši un auguši Jāņa,
Dzintara un Egitas bērni (Ruba, Iecava,
Ķekava, Rīga, Lilaste), turklāt plānots,
ka viņi arī simboliski veiks vismaz
nelielu daļu distances kopā ar vecākiem.
Tādējādi pārgājienā piedalīsies Egitas
atvases Elizabete, Žanete un Zemgus,
Dzintara bērni Andis un Amanda, kā
arī Jāņa pirmdzimtā Marta, kas tieši
pārgājiena laikā varētu spert savus
pirmos soļus. Vienlaikus pārgājiens
tiks veltīts arī tiem bērniem, kas

Voldemāra, Egitas, Dzintara un Jāņa
dzīvēs ienākuši caur dzīvesbiedriem –
Jānim, Megijai, Rolandam, Ričardam
un Bruno.  

“Doma par šī gada pārgājiena
motīvu būtībā radās vienā vakarā -
līdz tam nebija pilnīgi nekādu ideju,”
norāda Pārumu pārgājienu idejas
autors Jānis.  “Ļoti iespējams, ka
būtiska loma bija arī notikumiem
manā dzīvē, jo 2020. gada augustā
kļuvu par tēvu. Taču pati ideja, ka
jāiet par bērniem, tapa vēlāk – vēlā ru-
denī, kā pēdējos gados ierasts. Jau ie-
priekš biju iztēlojies, ka kādu dienu
bērni pārgājienā ies kopā ar mums, un
šis gads tam ir skaists sākums.”

Pirmoreiz pārgājiena maršrutā tiks
iekļauta Kurzeme, kā arī daļa distances
vedīs gar Rīgas jūras līci, tostarp tieši
gar Jāņa pašreizējo dzīvesvietu
Carnikavas pagasta Lilastē, bet finišs
tradicionāli tiks sasniegts Jaunpiebalgas
pagasta Jēcu “Lejas Mauragos”. Gan
dienu skaits (septiņas), gan distances
kopgarums (aptuveni 330 km) būs lie-
lākais pārgājiena vēsturē. Kā ierasts,
distancē brāļus pavadīs vecākais brālis
Voldemārs un tētis Ojārs, kurš tradi-
cionāli savus dēlus sagaidīs arī finišā.
Jāpiebilst, ka brāļu tēvs Ojārs ir
Latvijas soļošanas un veterānu sporta
leģenda, kurš 1998. gadā kļuvis par
Iecavas gada cilvēku, bet pērn atzīts
par Iecavas Goda pilsoni.  

Šogad Pārumu pārgājienu Rubas
skola – “Lejas Mauragi” atbalsta sporta
ekipējuma uzņēmums “Macron Latvia”,
optikas firma “Art Optika”,  alus
darītava “Piebalgas alus”,  līderis cietā
siera ražošanā Latvijā “Limbažu siers”,

vitamīnu un uztura bagātinātāju kom-
pānija “Vitabiotics Latvia”,  viesu
nams “Baltā māja”, kā arī viesnīca un
restorāns Aparjods”. 

Ruba – Mauragi – pārgājiena
maršruts 
1.diena(24.07): Rubasskola –
Augstkalne
2.diena(25.07): Augstkalne –
Pilsrundāle
3.diena(26.07): Pilsrundāle–Iecava-
Ķekava
4.diena(27.07): Ķekava–Rīga–Lilaste
5.diena(28.07): Lilaste–Sigulda
6.diena(29.07): Sigulda–Skujene
7.diena(30.07): Skujene–Lejas Mauragi

Pārumu pārgājieni 
2018.gads: Iecava-Mauragi(186km)
2019.gads: Andrupene-Mauragi
(243km)
2020. gads: Lestene - Mauragi (282
km)

Apkopoja Aija Ķīķere.

Brāļi kādā no iepriekšējo gadu
pārgājieniem.



12

Aicinājums!
Monogrammas Piebalgas tekstīlijās

Varbūt kādam mājās no vecmāmiņas pūra lādes
mantojumā ir palicis kāds dvielītis, galdautiņš,
paladziņš vai spilvendrāna ar izšūtu monogrammu? 

Esmu uzrakstījusi projektu par monogrammu
izšūšanu un tās tekstīlijām, kas atrodamas Piebalgas
apkaimē. Projekta ietvaros izstādē - gadatirgū “Izvēlies
Piebalgu!” 14. augustā (par tēmu UZVĀRDI) būs
izstāde par izšūtām monogrammām, kā arī lekcija un
meistarklase, kurā bez maksas varēs piedalīties
ikviens apmeklētājs.

Ja vēlaties piedalīties šajā izstādē, kur iznestu
saulītē jūsu senču mantojumu, es ar lielu rūpību to iz-
stādītu. Jau iepriekš saku paldies. Lūdzu, droši sazi-
nieties! 

Ilze Prūse 
Mob. 26114226 

Dāvinājums muzejam
Pa dzīvi skrienam un domājam, kas ir saglabājams,

kas - prom metams. Tā, saņemot dāvinājumus, pie
sevis nodomāju. 

Paldies Kārlim Dravantam, kurš muzejam uzdāvināja
divas interesantas, labi saglabātas lietas: 1) zīmoglaku
vārāmo trauku, kādu lietoja pasta nodaļās (Kārlis pa-
skaidroja, ka viņa sieva strādājusi pasta nodaļā, tad
no tiem laikiem arī saglabājies); 2) ūdens caurteces
mērīšanas ierīci “Vertuška”. 

Paldies, tie būs interesanti priekšmeti, kuri muzejā
būs apskatāmi tuvākajā laikā.

Vēsma Johansone

Piebaldzēns māk sagaidīt viesus!
Mājas kafejnīcas Piebalgā,

Slātavā un Čangalienā
“Mājas kafejnīcu dienās” Jaunpiebalgas un

Vecpiebalgas novadi 17. jūlijā aicināja apmeklētājus
izbaudīt vietējo kulināro piedāvājumu, atverot savas
mājas un sētas, lai cienātu viesus ar novada vai
ģimenes īpašajiem ēdieniem, kā arī izbaudītu kultūras

aktivitātes un iepazītu mājražotāju izstrādājumus.
Jaunpiebalgas novadā viesus uzņēma trīs lauku
sētās. Mājas kafejnīcu dienas pie mums, Piebalgā,
notika pirmo reizi, bet Latvijā tā ir trešā reize. Šis ir
jau trešais organizētais tūrisma pasākums, kur abas
Piebalgas ir vienotas kopīgai darbībai, kas liecina par
vēsturisku notikumu.

Paldies Māju kafejnīcu dalībniekiem par izcilo uz-
ņemšanu un viesmīlību! To sagaidīja ikviens viesis,
kā tika minēts “piebaldzēns viesmīlību trīsreiz būs
spējīgs pārspēt, lai saprastu vērienu, ar kādu Piebalgā
gaida viesus”. Un patiesi tā arī bija. Paldies Elīzai
Baķei par grandiozo uzņemšanu, kur apbrīnas vērtā
lauku sētā “Tīrumjānēni” uzņēma viesus ar gardām
33 kūkām visdažādākajām gaumēm, auksto zupu, kas
veldzēja ikvienu apmeklētāju šajā karstajā laikā. Īstā
kafejnīca bija iekārtota skaistā, burvīgā meža atmosfērā
ar  ģimenes un draugu mājražotāju veikaliņu. 

Paldies Raimondam Dombrovskim par Vanagkalna
restorāna “Glaunā galma pilieni” izjūtām, kur
pierādījās, ka lauku sētā var izbaudīt restorāna vies-
mīlības atmosfēru ar gardu jēra gaļas cepeti un iz-
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smalcinātiem saldiem ēdieniem, arī neaizmirstot
dzīvās mūzikas klātbūtni visas dienas garumā.

Paldies Marikai Šubei un Kristīnai Pirktiņai
par mājas kafejnīcu “Mosties radītpriekam”, kur
baudījām viensētas seno burvību un mieru, kur iestip-
rinājāmies ar sātīgu grūbu putru un īstu lauku kūku
ar sviesta ripu. Ēdiens tika pasniegts pašu darinātos
keramikas traukos. Apbrīnas vērta bija iekārtotā
klēts ar īstiem piebaldzēnu radītiem amatnieku
darbiem: keramika - “Marikas darbi” un “Puuces
Studio”, tekstīlijas - “BaltieDarbi”, rotas un tekstīlijas
– Jolanta Ozola, pinumi no meldriem - Velta Pētersone.

Paldies lauku tūrisma asociācijai “Lauku ceļotājs”
un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kas ie-
dvesmoja, reklamēja un sakārtoja ēdināšanas atļaujas
šim pasākumam! Paldies Cēsu novada Jaunpiebalgas
apvienotajai pārvaldei par atbalstu, reklāmu, norādēm
un skaistajiem priekšautiņiem.

Apmeklētāju skaits abās Piebalgās bija  no 30 līdz
200 un vairāk cilvēku. Gūstot lielu atsauksmi un
pozitīvas emocijas no organizētājiem, viesu uzņēmējiem
un viesiem, “Mājas kafejnīcas” tiek plānotas arī nā-
kamgad. 

Jauku vasaras nogali vēlot,
tūrisma speciāliste Ilze Prūse

Foto: Baiba Kalniņa – Eglīte, Ilze Prūse
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Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta
pakalpojumus klienta dzīvesvietā vairākās administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā izveidotā Cēsu novada
teritorijās. Jaunā novada Auciema, Dzērbenes, Ģikšu,
Ieriķu, Inešu, Kaives, Līgatnes, Mārsnēnu, Nītaures,
Rīdzenes, Skujenes, Veselavas un Zosēnu iedzīvotāji
var pieteikties pasta pakalpojumiem savā dzīvesvietā
un ērti sev izdevīgā laikā tos saņemt, iepriekš sazinoties
ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni 27008001
vai 67008001. Saņemot aicinājumu par sūtījuma sa-
ņemšanu, šajās teritorijās dzīvojošie adresāti var
pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi savā dzīvesvietā.

Latvijā patlaban darbojas dažādas pasta pakalpojumu
sniegšanas formas – atkarībā no konkrētās teritorijas
iedzīvotāju skaita, pasta pakalpojumu izmantošanas
apjoma un patērētāju paradumiem pasta pakalpojumi
tiek sniegti pilna spektra tradicionālā pasta nodaļā,
pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai ar pastnieka
starpniecību klienta dzīvesvietā atbilstoši tam, cik
pasta pakalpojumi attiecīgajā vietā ir pieprasīti.

Ārkārtējās situācijas laikā Latvijas Pastam nācās at-
teikties no klātienes pasta pakalpojumu sniegšanas vai-
rākās lauku teritoriju pasta pakalpojumu sniegšanas
vietās, kur bija zems pakalpojumu pieprasījums un kas
strādāja tikai stundu dienā arī pirms Covid-19 krīzes, –
šāds lēmums tika pieņemts, gan īstenojot drošības pasā-
kumus Covid-19 ierobežošanai, gan tāpēc, ka vietējo pa-
švaldību telpas, kur šīs pasta pakalpojumu sniegšanas
vietas atradās, nebija pieejamas apmeklētājiem.

Turpinot epidemioloģiskās drošības rekomendāciju
ievērošanu, Latvijas Pasts atsevišķās lauku teritorijās
ir saglabājis ārkārtējās situācijas periodā ieviesto pasta
pakalpojumu sniegšanas darbības modeli, jo vietās ar
mazu iedzīvotāju skaitu šāds modelis ir dzīvotspējīgāks
un izdevīgāks. Klienti labprāt izmanto pastnieka nodro-
šinātos pasta pakalpojumus savā dzīvesvietā – tie ir
izdevīgi, droši un pieejami ne tikai noteiktā darbalaikā,
bet tad, kad tas klientam nepieciešams.

Universālā pasta pakalpojumu sniegšana – vēstuļu
korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas)
un pasta paku sūtījumu saņemšana un nodošana nosū-
tīšanai – klientu dzīvesvietā tiek nodrošināta ar tādiem
pašiem nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas
vietās bez papildu komisijas maksas.

Pie pastnieka klienta dzīvesvietā ir pieejami šādi
pakalpojumi:
• iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ie-
rakstītu un apdrošinātu
vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandro-
les, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu pieņemšana un
nosūtīšana;
• pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
• preses izdevumu abonēšana;
• iemaksas un izmaksas Pasta norēķinu sistēmā;
• naudas pārvedumu izmaksa;
• komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;
• komercpreču iegāde u.c.
Klientam teritorijās, kur pasta pakalpojumi tiek nodrošināti
dzīvesvietā pēc pieprasījuma, ir divas iespējas kā rīkoties,
ja saņemts aicinājums par sūtījuma saņemšanu:

1. Pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi savā dzīvesvietā,
iepriekš piesakot to pa tālruni 27008001 vai 67008001.
2. Bez iepriekšēja pieteikuma sūtījumu iespējams
saņemt adresāta teritoriju apkalpojošajā pasta nodaļā,
kuras atrašanās vieta, adrese un darbalaiks norādīts uz
aicinājuma.

Cēsu novada Auciema, Dzērbenes, Ģikšu, Ieriķu,
Inešu, Kaives, Līgatnes, Mārsnēnu, Nītaures, Rīdzenes,
Skujenes, Veselavas un Zosēnu iedzīvotāji par pasta
pakalpojumu saņemšanas iespējām ir atkārtoti informēti
arī ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.

Jebkuru jautājumu gadījumā par Latvijas Pasta
sniegtajiem pakalpojumiem klienti tiek aicināti sazināties
ar Latvijas Pasta Klientu centru – tālrunis 67008001
vai 27008001; e-pasta adrese:  info@pasts.lv; sociālie
tīkli: twitter.com/latvijas_pasts, facebook.com/latvijas.pasts. 

Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta
pakalpojumus klienta dzīvesvietā Cēsu novadā
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Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav.
Tikai smarža saglabājas stipra
Mūsu atmiņu dārzos…

Mūžības ceļu gājis
Juris Slavēns.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem!

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes izdevums. Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 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”. 

Vairs neiešu pa sila sūnu taku,
Neglāstīšu bērza tāsi balto.
Vien egļu zaru nolieciet man blakus,
Lai vieglāk ir, lai nejūt zemes elpu salto.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dacei Brikmanei,

tēti mūžībā pavadot!

Jaunpiebalgas vidusskolas 
kolektīvs

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Skumju brīdī esam kopā ar
Evelīnu un viņas ģimeni!

Klases biedri un audzinātāja


