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8 CĒSU NOVADA

VĒSTIS Apjomīgi darbi Pārgaujā un 
Līgatnē

Cēsu kaujas šogad pieminēsim 
Līgo noskaņās

Lasiet 4. lpp

Lasiet 3. lpp

Mācību izcilnieki saņem balvas  
Maija beigās Cēsu novada 

domes priekšsēdētājs 
tradicionāli aicināja uz tikšanos 
aizvadītā mācību gada 
izcilniekus – novada skolēnus, 
kuri guvuši godalgotas 
vietas un atzinības mācību 
priekšmetu valsts olimpiādēs 
un zinātniskās pētniecības 
darbu konferencēs. Skolēniem 
pasniegtas naudas balvas, 
atzinības raksti un Cēsu 
novada suvenīri. Atzinības 
rakstus pasniedza arī 
audzēkņu skolotājiem. 

Šajā mācību gadā Cēsu 
novada vārdu ar panākumiem 
valsts mērogā pārstāvējuši:  

Latviešu valodas un litera-
tūras valsts 48. olimpiādē  

 1. pakāpe: Līga Lapsiņa 11. 
klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

 2. pakāpe: Sanija Karlīna 
Blīgzna 9. klase, Priekuļu 
vidusskola 

 3. pakāpe: Šarlote Luīze 
Odziņa 11. klase, Cēsu Valsts 
ģimnāzija 

 3. pakāpe: Ralfs Trofimovs 
11. klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

Angļu valodas valsts 51. 
olimpiādē  

 2. pakāpe: Ralfs Trofimovs 
11. klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

Fizikas valsts 72.olimpiādē  
 2. pakāpe: Kārlis Driba 10. 

klase, Cēsu Valsts ģimnāzija  
Vēstures valsts 28. valsts 

olimpiādē
 2. pakāpe: Raivo Groza 11. 

klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 
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Bioloģijas valsts 44. 
olimpiādē  

 2. pakāpe: Ralfs Trofimovs 
11. klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

 3. pakāpe: Kārlis Driba 10. 
klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

 Atzinība: Ernests Malējs 9. 
klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

Matemātikas valsts 72. 
olimpiādē  

 3. pakāpe: Mārtiņš Driba  
10. klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

 Atzinība: Ralfs Trofimovs 
11. klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

 Atzinība: Igors Vinogra-
dovs 12. klase, Cēsu Valsts 
ģimnāzija 

Ģeogrāfijas valsts 39. 
olimpiādē  

 3. pakāpe Daniēls Dadzītis 
12. klase, Cēsu Valsts ģimnāzija 

Martā tiešsaistē vairāk 
nekā 300 skolēnu piedalījās 
46. zinātniskās pētniecības 

darbu konferencē. No 288 
valsts konferencei izvirzītajiem 
pētniecības darbiem 1. pakāpes 
diplomu un iespēju klātienē 
piedalīties Starptautiskās 
zinātnes un inženierzinātņu 
izstādē (ISEF) Atlantā (ASV) 
ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolnieces Līga Lapsiņa un 
Šarlote Luīze Odziņa. 

Pateicība par audzēkņu 
sagatavošanu olimpiādēs 

izteikta Cēsu Valsts ģimnā-
zijas pedagogiem Initai 
Kriškānei, Lailai Ruķei, Agritai 
Bartušēvicai, Inesei Sīmanei, 
Ingunai Gailei, Inai Gaiķei, 
Reinim Lazdiņam, Karīnai 
Rutmanei, Sarmītei Dreijaltei 
un Priekuļu vidusskolas 
skolotājai Sarmītei Spruģevicai. 

Attēlā: Mācību izcilnieki (no kreisās) Kārlis Driba, Ralfs Trofimovs, Līga Lapsiņa, Šarlote Luīze Odziņa, Raivo Groza, Sanija 
Karlīna Blīgzna, Mārtiņš Driba, Igors Vinogradovs un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (centrā).  
Foto: Ance Saulīte.

Attēlā: Ministru prezidents Krišjānis Kariņš tikās ar  Vides 
risinājumu institūta izpilddirektori Inesi Suiju-Markovu. 
Foto: Aleksandrs Abramovs.

Izcilā vietā pasaules līmeņa uzņēmumi
Reģionālajā vizītē 27. 

maijā, Latvijas Republikas 
Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš atklāja Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikuma (VTDT) jauno 
lauksaimniecības tehnikas un 
automobiļu diagnostikas un 
remonta centru, apmeklēja 
Vides Risinājumu institūtu, 
“Siguldas būvmeistara” īres 
namu kvartālu Cēsīs, Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku 
6x6 bruņutransportieru 
“Patria” gala montāžas darbu 
telpas, Lielstraupes pili, kā 
arī diskutēja ar Cēsu novada 
biedrībām.

Kā norādīja Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, “šādas 
vizītes ir lieliska iespēja 
gan iedzīvotājiem satikt 
valdības vadītāju aci pret 

aci, gan arī mums, reģiona 
vietvarai, klātienē izdiskutēt 
būtiskus jautājumus,” vien- 
laikus piebilstot, ka “ne-
rimstošas aktualitātes ir gan 
energoresursu un attiecīgi 
siltumenerģijas cenu kāpums 
un Ukrainas bēgļu uzņemšana, 
gan arī lokālāki jautājumi – 
piemēram, autopārvadājumu 
nākotne reģionos vai 
Lielstraupes pils liktenis”.

Atklājot jauno lauk-
saimniecības tehnikas un 
automobiļu diagnostikas 
un remonta centru VTDT, 
Ministru prezidents vēlēja 
panākumus, kvalitatīvu mācību 
procesu, kā arī uzsvēra, ka 
profesionālā izglītība ir viens 
no stūrakmeņiem Latvijas 
tautsaimniecības attīstībai.

Vides risinājumu institūta 
izpilddirektore Inese Suija-

Markova iepazīstināja ar 
institūta darbību, centra 
panākumiem pētniecības un 
inovāciju jomā, kā arī Ministru 
prezidentam bija iespēja 
iepazīties ar praktiskiem 
institūta veikumiem. “Tas ir 
unikāli, un Cēsu novads ir īpašs 
ar to, ka šeit ir gan izcila vieta 
dzīvei, bagāta kultūras un 
izglītības dzīve, kā arī iespēja 
strādāt pasaules līmeņa 
uzņēmumos,” pēc tikšanās 
minēja Krišjānis Kariņš.

Tāpat vizītes pieturpunkts 
bija Cēsu NVO nams 
“Harmonija”. Vizīte noslēdzās 
Lielstraupes pilī, kur Jānis 
Rozenbergs un Rudīte Vasile 
iepazīstināja valdības vadītāju 
ar pils tehnisko stāvokli un 
juridiskajiem šķēršļiem pils 
pārņemšanai – no valsts 
īpašuma uz pašvaldības.
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NOVADA AKTUALITĀTES

Izdod: Cēsu novada Centrālā administrācija
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads

Metiens 22 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Novada Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: dome@cesunovads.lv

Skarbas 
vēstures 
paralēles

Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienas novada 
svētku programmu 4. maijā, 
caurvija divas būtiskas tēmas – 
lepnums, ka dzīvojam brīvā 
neatkarīgā valstī un gatavība, 
nepieciešamības gadījumā, to 
aizstāvēt ar ieročiem rokās. 
Tāpēc emocionāls brīdis 
bija simts jauno zemessargu 
pulcēšanās Vienības laukumā, 
lai dotu zvērestu sargāt savu 
zemi. Krievijas agresija Ukrainā 
mums skaudri atgādina, cik 
augsta ir neatkarības cena! 
Un jaunu spēku pieplūdums 
zemessardzē apliecina latviešu 
gatavību to nosargāt. 

Jau drīz, 14. jūnijā, godināsim 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņu. Kad 1940. gadā PSRS 
karaspēks okupēja Latviju, 
sekoja marionešu valdības 
izveide, patriotu apcietināšana, 
nošaušana, iedzīvotāju 
izsūtīšana uz Sibīrijas lēģeriem. 
Pagājuši vairāk nekā 80 gadi, 
bet okupētajās Ukrainas 
teritorijās notiek tieši tas pats... 
Šīs vēstures paralēles mums 
vēlreiz atgādina – modrību 
zaudēt nedrīkst. 

Turpinās domes vadības 
tikšanās ar iedzīvotājiem 
novada lauku pārvaldēs. Maijā 
tādas bija Jaunpiebalgā un 
Inešos. Tās ir labi apmeklētas, 
interesējošo jautājumu 
loks plašs, taču nemainīga 
aktualitāte visos pagastos 
ir ceļi, to uzturēšana un 
atjaunošana. Daudz jautājumu 
iedzīvotājiem ir arī Pašvaldības 
policijas vadībai. Sarunas norit 
spraigi un ir vērtīgas. Piemēram, 
Jaunpiebalgā šovasar noteikti 
jāsakārto apkures jautājumu, 
jo privātais operators, kas 
nodrošina siltumu vidusskolai, 
sākumskolai un Zosēnu 
sabiedriskajam centram, savas 
saistības pilda nekvalitatīvi. 
Kopumā jāsaka, ka apkures 
jautājumi novadā šajā vasarā 
būs karsti, jo arī Līgatnē, 
Vecpiebalgā un Stalbē 
jāveic virkni mājasdarbu 
centralizētajā siltumapgādē. 

Maija vidū parakstīta 
ģenerālvienošanās starp 
novada pašvaldību un 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības Cēsu 
organizāciju. Šāda vienošanās 
parakstīta pirmo reizi un 
apliecina, ka izglītības kvalitāte 
ir viena no pašvaldības 
prioritātēm. Jāpiezīmē, ka 
paaudžu maiņas un arī citu 
iemeslu dēļ vairākām novada 
skolām būs jauni direktori. 
Ļoti ceru, ka šīs izmaiņas 
tikai sekmēs augstu izglītības 
standartu nodrošināšanu 
novada bērniem. 

Cēsu Valsts ģimnāzijā 
sāksies ventilācijas sistē-
mas izbūves darbi. Iepir-
kumu Uzraudzības birojs 
devis pozitīvu vērtē-
jumu par ģimnāzijas iekš-
telpu labiekārtošanas un 
rekonstrukcijas darbu iepir-
kumu. Tas ļauj slēgt līgumu ar 
būvniekiem un sākt darbu. 

Maija domes sēdē 
apstiprināti aizņēmumi 
investīciju projektiem. Liepā 
tā būs energoefektivitātes 
uzlabošana pašvaldības 
objektā. Līgatnē, Pārgaujā un 
Amatā ceļu posmu atjauno-
šana. Spārē ūdenssaimniecības 
sakārtošana, Vecpiebalgā 
jumta nomaiņa pirmsskolas 
izglītības iestādē. Aktuāli 
ir arī Radošo industriju 
kvartāla izveide un 
Cēsu klīnikas turpmākās 
rekonstrukcijas projekti. 
Šovasar sāksies vairāki Eiropas 
Savienības līdzfinansētie 
energoefektivitātes projekti: 
Jaunpiebalgas pirmskolas un 
sākumskolas ēka, Drabešu 
Jaunā sākumskola, Līgatnes 
rehabilitācijas centrs, Līvu 
pirmsskola un Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskola. 
Darāmā daudz! 

Šovasar aktīvi turpināsim 
pašvaldības ceļu atjaunošanas 
programmu. Ielu, ietvju un ceļu 
posmu rekonstrukcija notiks 
Līgatnē, Zaubē, Priekuļos, 
Vecpiebalgā, Jāņmuižā, 
Pārgaujā. Cēsīs turpinās grants 
ielu dubultā apstrāde, ļoti ceru, 
ka vasaras otrajā pusē, rudenī 
izdosies veiksmīgs un cenu 
piedāvājuma ziņā saprātīgs 
iepirkums Bērzaines un Emīla 
Dārziņa ielu rekonstrukcijai.  

Skolu audzēkņiem un 
pedagogiem novēlu sekmes, 
noslēdzot šo mācību gadu 
un labi atpūsties, ja ir iespēja, 
pastrādāt un atjaunot spēkus 
vasaras brīvlaikā! 

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 
prieksšēdētājs

Tikšanās ar iedzīvotājiem 
Jaunpiebalgā un Inešos 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Maijā notika Jaunpiebalgas, 
un Inešu iedzīvotāju tikšanās 
ar Cēsu novada pašvaldības 
vadību. 

Vakara gaitā iedzīvotāji 
uzzināja par pašvaldības 
aktualitātēm, nākotnes plā-
niem novadā, kā arī saņēma 
atbildes uz jautājumiem. 

Tikšanās Jaunpiebalgā  
Sarunas laikā tika 

kliedēts uzskats par to, 
ka visās centralizētajās 
struktūrās galvenokārt 
strādā cēsnieki. Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs informēja, ka 
pašvaldība kopumā nodarbina 
aptuveni 3800 darbinieku, 
un liela daļa strādā pārvalžu 
apvienībās.  

Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes vadītāja p.i. Dace 
Bišere-Valdemiere piebilda, 
ka apvienību pārvaldes 
turpina darbu, un to galvenais 
uzdevums pēc reformas 
ir nodrošināt komunālās 
saimniecības uzturēšanu un 
apsaimniekošanu, klientu 
apkalpošanu kā arī kultūras un 
sporta pasākumu pieejamību 
iedzīvotājiem. 
Atbalsts iedzīvotājiem 

Reformas rezultātā Cēsu 
novadā izveidota vienota 
sociālā atbalsta pakete, 
kas nodrošina vienlīdzīgu 
sociālā atbalsta piemērošanu 
visa novada teritorijā. Ar 
iedzīvotājiem pārrunātas arī 
citas atbalsta programmas: 
pedagogu stipendiju fonds, 
jauno uzņēmēju atbalsts, 
programma “Latvijas skolas 
soma”, kā arī iespēja saņemt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
daudzstāvu dzīvojamo ēku 
siltināšanas un pagalmu 
labiekārtošanas darbiem. 

Dace Bišere-Valdemiere 
informēja iedzīvotājus par to, 
ka pašvaldības nodrošināta 
zobārsta pakalpojumi vairs 
netiek sniegti kopš 2022. gada 
1. janvāra. Prakses vieta ir 
atvērta, un nākotnē iespējama 
zobārstniecības privātprakses 
izveide. Lai mazinātu 
iedzīvotāju uztraukumu par 
pakalpojuma nepieejamību 
teritorijā, tiks organizētas 
sarunas ar SIA “Vidzemes 
Zobārstniecības centrs” par 
mobilās zobārstniecības 
iespējām Jaunpiebalgā. 

No iedzīvotājiem saņemti 
jautājumi par skolēnu ēdi-
nāšanu un atbalsta sniegšanu 
dažādām sociālajām grupām. 
Sarunas laikā apspriesti 
iespējamie risinājumi un 
izmaksas ēdināšanas pakalpo-
jumiem jaunajā mācību gadā. 
“Atbalsts skolēnu ēdināšanai 
tiks sniegts, taču atbalsta 
grupas tiks mainītas atbilstoši 
pusdienu pašizmaksas pie-

augumam,” pauda Jānis 
Rozenbergs. 
Ceļu infrastruktūra un 
atkritumu apsaimniekošana

Runājot par ceļu 
infrastruktūras izveides 
un atjaunošanas darbiem, 
domes priekšsēdētājs ziņoja, 
ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
prioritāri atjaunojamo ceļu 
sarakstā iekļauts P3 posms 
(Alauksts – Garkalne), kā arī 
3,5 kilometru gara ceļa posma 
Saulītes – Skubiņi atjaunošana. 
Apvienības pārvaldes vadītāja 
p.i. iedzīvotājiem atgādināja, 
ka gadījumos, ja nepieciešams 
uzstādīt ceļa zīmes, šo 
jautājumu risina Jaunpiebalgas 
apvienības pārvalde. 

Diskusiju veidā tika ap-
spriests jautājums par 
atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģiju, tarifu plānu un 
atkritumu šķirošanas veici-
nāšanu Jaunpiebalgā. 

Diskusijās jaunpiebaldzēni 
izrādīja interesi par jaunu 
labiekārtotu zaļo zonu izveidi, 
kas uzlabotu dzīves kvalitāti. 
Iedzīvotāji vēlas peldvietas 
izveidi, kā arī norādīja uz 
publiski pieejamas tualetes 
nepieciešamību Jaunpiebalgā.
Tikšanās Inešos

Jānis Rozenbergs un 
Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes vadītāja p.i. Viesturis 
Burjots bija vienisprātis, ka 
Inešos un visā Vecpiebalgas 
apvienības teritorijā jāri-
sina daudzīvokļu māju 
apsaimniekošanas jautājums. 
Tas nozīmē, ka dzīvokļu 
īpašniekiem jāvienojas, 
kas rūpēsies par mājas 
apsaimniekošanu  – tas var būt 
kāds uzņēmums vai dzīvokļu 

īpašnieku dibināta biedrība. 
Cēsu novada pašvaldība un 
Vecpiebalgas pārvalde ir 
gatavas sniegt metodisko 
atbalstu šī jautājuma risi-
nāšanā. 

Pašvaldības budžetā ap- 
stiprinātas divas programmas 
daudzīvokļu mājām. Līdz-
finansējumu iespējams 
saņemt daudzstāvu dzīvojamo 
ēku siltināšanai un pagalmu 
labiekārtošanas darbiem. 
“Atbalsts pieejams pie 
nosacījuma, ja mājai ir savs 
apsaimniekotājs,” piebilda J. 
Rozenbergs.
Bažas par drošību

Tuvojoties vasaras sezonai, 
Inešu iedzīvotāji pauda 
bažas par neadekvātiem 
atpūtniekiem un agresīviem 
auto braucējiem pie Inešu 
ezera. Izskanēja priekšlikums 
uzstādīt ceļa zīmi “iebraukt 
aizliekts”, kas gājējiem dotu 
iespēju droši nokļūt līdz 
peldvietai. V. Burjots norādīja, 
ka konkrētais ceļš ir vienīgais 
publiski pieejamais ceļš ar 
pieeju pie ezera, tāpēc šādu 
ceļa zīmi nav iespējams 
uzstādīt.  Lai risinātu situāciju, 
Pašvaldības policija apņemas 
biežāk kontrolēt sabiedrisko 
kārtību pie Inešu ezera.

Tikšanās laikā aktualizējās 
jautājums par iespēju vismaz 
reizi mēnesī nodrošināt 
ģimenes ārsta pakalpojumus 
Inešos. Jautājums tiks risināts.
Telpa, kur sniegt pakalpojumus, 
ir, taču nepieciešams uzlabot 
esošo interneta pieslēgumu, 
lai tiktu nodrošināta mūsdienu 
prasībām atbilstoša darba 
vide. 

Attēlā:  Visbiežāk uzdotie jautājumi Jaunpiebalgā bija par 
ceļu uzturēšanu un remontu, kā arī sabiedrisko kārtību. 
Foto: Laura Kalniņa.
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Cēsu kauju gadadiena Līgo noskaņās

Novadam vienota tūrisma stratēģija

Pirms 103 gadiem cēsnieki 
savus varoņus, Cēsu kauju 
dalībniekus, kuri 22. jūnijā 
izcīnīja izšķirošu uzvaru pār 
Landesvēra armiju, iesoļojot 
pilsētā, sveica ar baltiem 
ziediem. Atzīmējot Cēsu kauju 
gadadienu, šogad 22. jūnijā 
Vienības laukumā pie Uzvaras 
pieminekļa veidos baltu ziedu  
instalācijas. Cēsnieki laipni 
aicināti visas dienas garumā 
nest un nolikt pie pieminekļa 
baltus ziedus,  papildinot 
instalācijas. Cēsu kauju atceres 
dienā, 22. jūnijā,  piemiņas brīži 
un ziedu nolikšana būs arī pie 
citām novada piemiņas vietām. 

Savukārt 22. jūnija vakarā 
plkst. 20.00 Cēsu Pils parkā 
notiks vasaras saulgriežu deju 
koncerts “Kad balti mākoņi 
līgo”, kurā piedalīsies Cēsu un 
tuvāko novadu deju kolektīvi. 
Smaržojot jāņuzālēm un 
uguņiem mirdzot, koncerta 
pirmajā daļā Līgo noskaņās 

Parakstīta pedagogu un 
pašvaldības vienošanās 

Maijā parakstīta ģenerāl-
vienošanās starp Cēsu 
novada pašvaldību un 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) Cēsu novada 
organizāciju. Šāda vienošanās 
parakstīta pirmo reizi. 
Iepriekšējais līgums bija 
par darba attiecībām starp 
pašvaldību un arodbiedrību. 

“Ģenerālvienošanās starp 
Cēsu novada pašvaldību 
un LIZDA apliecina, ka 
izglītības kvalitāte ir viens no 
pašvaldības stūrakmeņiem. 
Tā tieši saistīta ar pedagogu 
profesionālo apmierinātību, 
ko veido gan emocionāli droša 
un atbalstoša darba vide, gan 
atalgojums un darbinieku 
tiesiskā aizsardzība. Tādēļ 
esam gatavi darīt visu, 

lai izglītības darbinieku 
jautājumus risinātu dialoga un 
sadarbības ceļā”, uzsver Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs. 

Parakstītā vienošanās 
garantē pašvaldības un 
izglītības iestāžu uzde-
vumu izpildi izglītības 
nozarē, vienlīdzīgu tiesību 
nodrošināšanu, savstarpēju 
uzticēšanos. Tāpat tā nosaka 
kopīgu mērķi ar sociālā dialoga 
palīdzību uzlabot personāla un 
finanšu resursu vadību, darba 
attiecības, pārvaldes, saziņas 
un līdzdalības formas. 

Šī vienošanās attiecas 
uz visām Cēsu novada 
pašvaldības izglītības 
iestādēm, iestāžu vadītājiem 
un darbiniekiem. 

Lai atjaunotu zivju resursus, 
uzlabotu ezeru ihtiofaunu, 
kā arī uzlabotu iedzīvotāju 
atpūtas iespējas, Valsts Zivju 
fonda pasākumā “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā”  
iesniegti un apstiprināti 
projektu pieteikumi par zivju 
mazuļu ielaišanu. 

Šobrīd Cēsu novada 
teritorijā ir identificēti 13 
ezeri, kuriem izstrādāti ezeru 
apsaimniekošanas noteikumi 
vai to apsaimniekošanas 
plāni, un kuros minēta 
nepieciešamība papildināt  
zivju krājumu. 

Zandartu mazuļu ielaišana 

plānota:  Alauksta ezerā 
(Vecpiebalgas pagasts), 
Raiskuma ezerā (Raiskuma 
pagasts) un Sārumezerā 
(Straupes pagasts).  

Līdaku mazuļu ielaišana 
plānota: Nedža un Inešu 
ezerā (Inešu pagasts), Tauna 
ezerā (Vecpiebalgas pagasts),  
Juvera ezerā (Dzērbenes 
pagasts), Bānūžu ezerā 
(Taurenes pagasts), Āraišu 
ezerā (Drabešu pagasts), 
Auciema un Ungura ezerā 
(Raiskuma pagasts), Ruckas 
ezerā (Stalbes pagasts) un 
Riebiņu ezerā (Straupes 
pagasts).  

Zivju mazuļu ielaišana 
ezeros notiks jūnijā. 

Zandarti un līdakas 
novada ezeros 

Pilsētas un novada svētki
šovasar 
Priekuļos: 11.06.
Pārgaujā: 08.07.-10.07.
Cēsīs: 15.07.-17.07.
Vecpiebalgā “Vecpiebalga atver durvis”: 29.07.-31.07.
Jaunpiebalgā: 13.08.

Turpinās labiekārtošanas 
darbi piemiņas vietā 1949. gada 
25. marta deportāciju upuriem 
pie kādreizējās Amatas 
dzelzceļa stacijas. Piemiņas 
vietu atklāja pagājušā gada 
14. jūnijā, eksponējot izsūtītos 
simbolizējošus metāla stabiņus 
un informācijas stendu, kas 
sniedz plašāku informāciju par 
1949. gada izsūtīšanu un PSRS 
represīvo orgānu okupētajās 
Baltijas valstīs īstenoto 
operāciju “Priboi” (Krasta 
banga). 

Pateicoties ziedotāju atbals-
tam, šajā pavasarī piemiņas 
vietas labiekārtošanas darbi 
turpinās – iegādāts karogu 
masts, izbūvēts apgaismojums, 
uzstādīti atpūtas soliņi un 308 
jauni piemiņas stabiņi. 

Atlikušos 989 stabiņus 
plānots uzstādīt, turpinot 
piesaistīt ziedojumus, aicinot 
iesaistīties ikvienu. Ziedojumu 
vākšana turpināsies līdz 
brīdim, kad piemiņas vietā būs 
uzstādīti 1318 stabiņi. Tieši tik 
cilvēkus no Amatas stacijas 

aizveda izsūtījumā. 
Piemiņas vietas idejas 

autors ir Latvijas Politiski 
represēto Cēsu biedrības 
vadītājs Pēteris Ozols. 

Tie, kuri vēlas ziedot 
piemiņas vietas izveidei, 
lūgti vērsties Latvijas 
Politiski represēto Cēsu 
biedrībā vai rakstīt piemiņas 
vietas idejas autoram 
Pēterim Ozolam uz e-pastu:  
peteris.ozols1943@inbox.lv. 

Turpinās piemiņas vietas 
izveide Amatā 

AMATAS 
apvienība

LĪGATNES
apvienība

Dzimtsarakstu 
pakalpojumi 
tagad arī Līgatnē 

Līgatnes apvienības pār-
valdē darbu sākusi Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietniece Baiba 
Bukovska. 

Dzimtsarakstu amatperso-
nas apmeklētāju pieņemšanas 
laiks – otrdienās un piektdienās 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00, 
apmeklējumu piesakot tele-
foniski. 

Kontaktinformācija: 
Cēsu novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas vietniece 
Baiba Bukovska, 

Tālr. 20254269 
E-pasts: 

baiba.bukovska@cesunovads.lv 
Adrese: Līgatnes apvienības 

pārvalde, Nītaures iela 6, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Cēsu novads, LV-4108 

Apstiprināta Cēsu novada 
tūrisma attīstības stratēģija 
2022.-2026.gadam. Tajā 
skaidrota tūrisma nozares 
attīstības plānošana un 
veicināšana apvienotajā Cēsu 
novada teritorijā. Stratēģijā, 
balstoties uz tūrisma nozares 
resursu un dažāda līmeņa 
stratēģisko dokumentu izpēti, 
dažādu sabiedrības grupu 
iesaisti un nozares SVID 
analīzi, definēta Cēsu novada 
tūrisma attīstības vīzija, vidēja 
termiņa stratēģiskie mērķi un 
rīcības virzieni, kā arī izstrādāts 
rīcības plāns un rezultatīvo 
rādītāju indikatori pieciem 
gadiem. 

Cēsu novadā tūrisma nozare 
jau daudzu gadu garumā 
ir noteikta kā stratēģiski 
svarīga, ņemot vērā novada 
ģeogrāfisko novietojumu, 
dažādo kultūras un dabas 
resursu koncentrāciju 
un tūrisma ekonomisko 
pienesumu novadam kopumā. 
Novadu apvienošanās radīja 

nepieciešamību definēt tālāko 
tūrisma attīstības virzību, 
kā arī gudras un teritoriju 
visaptverošas ilgtspējīgas 
tūrisma jomas pārvaldības 
izveidi. 

Pašvaldības aģentūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” vadītāja Andra 
Magone uzsver: “Veidojot šo 
stratēģiju, tika iesaistītas ļoti 
daudz ieinteresētās puses – 
Latvijas iedzīvotāji, pilsētas 
viesi, notikušas diskusijas 
uzņēmēju fokusgrupās, 
intervijas ar pētniekiem un 
Latvijas tūrisma plānošanā 
iesaistītajām institūcijām. 
Mēs centāmies izzināt un 
saprast jaunizveidotā Cēsu 
novada kopskatu, kādas ir 
tā priekšrocības un trūkumi, 
kādas, ņemot vērā nākotnes 
tendences tūrismā, saskatām 
perspektīvas gan vietējā, gan 
starptautiskajā tirgū.” 

“Izaicinājums ir veidot 
visu Cēsu novadu kā vienotu 
tūrisma galamērķi un pagarināt 

tūristu uzturēšanās ilgumu 
tieši mūsu novada robežās, 
atklāt jaunās “pērles”. Jau 
tūrisma atpazīstamo pilsētu 
Līgatnes un Cēsu pieredzei ir 
jākļūst par instrumentu tūristu 
virzīšanai uz pārējo novada 
teritoriju,” turpina Magone. 

 “Lai nākamo piecu 
gadu laikā vīziju realizētu, 
esam izvēlējušies četrus 
darba virzienus. Pirmais no 
virzieniem nosaka būtisku 
uzsvaru uz vietējo kopienu, 
iedzīvotāju iesaisti un vietējo 
tradīciju, prasmju un zināšanu 
izmantošanu. Otrs virziens 
būs sezonai un definētajām 
mērķa grupām atbilstošs 
un kvalitatīvs tūrisma 
piedāvājums. Trešais virziens 
būs mārketings un zīmola 
aktivitātes. Ceturtais virziens - 
sadarbības veicināšana.” 

Pilno dokumenta versiju 
“Cēsu novada tūrisma 
attīstības stratēģija 2022.-
2026. gadam” var aplūkot 
mājas lapā cesis.lv 

kolektīvi izpildīs iemīļotas 
dejas tostarp no nākamā gada 
Deju svētku lieluzveduma 
“Mūžīgais dzinējs” repertuāra. 
Koncerta otrajā daļā būs deju 
uzvedums “Un tu atkal atnākt 
nevarēji” Artas Melnalksnes 
horeogrāfijā. Koncerta “Kad 
balti mākoņi līgo” idejas autors 

un mākslinieciskais vadītājs 
ir Andis Kozaks, režiju veido 
Gunita Bārda. Pēc koncerta – 
ielīgošanas zaļumballe.  

Cēsu kauju gadadienas un 
vasaras saulgriežu ielīgošanas 
pasākumus Cēsīs rīko p/a 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs”.  
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ATTĪSTĪBAS PROJEKTI
PĀRGAUJAS 

apvienība

PĀRGAUJAS 
apvienība

LĪGATNES 
apvienība

Vēršam uzmanību - no 
6. jūnija līdz 19. jūnijam būs 
slēgta Līgatnes apvienības 
pārvaldes kase. 

Savukārt Līgatnes pilsētas 
bibliotēka no 27. jūnija līdz 15. 
jūlijam būs slēgta darbinieku 
atvaļinājumu dēļ. 

Jauni vadītāji 
Par Cēsu novada Augš-

līgatnes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zvaniņi” iestādes 
vadītāja pienākumu izpildītāju 
uz laiku iecelta izglītības un 
jaunatnes lietu speciāliste 
Dace Bērziņa  

Par pašvaldības aģentūras 

“Līgatnes Kultūras un tūrisma 
centrs” direktora pienākumu 
izpildītāju uz laiku iecelta 
Tūrisma informācijas centra 
vadītāja Santa Jermičuka. 
Par atkritumu izmešanu 
neparedzētā vietā pienākas 
sods 

Pēc Lielās talkas diemžēl 
vērojama novēlota vēlme 
atbrīvoties no savā īpašumā 
uzkrātiem lielgabarīta, 
būvniecības un citiem 
atkritumiem. Daudzdzīvokļu 
ēku un pašvaldības atkritumu 
laukumos vēl joprojām tiek 
novietoti jauni atkritumi 
(būvgruži, mēbeles, 

celtniecības atkritumi). 
Atgādinām, ka šāda darbība 

nav atļauta un ir administratīvi 
sodāma. Atgādinām, ka SIA 
ZAAO no privātpersonām, 
uzrādot personas identitāti 
apliecinošu dokumentu, gada 
laikā bez maksas pieņem 
vienu komplektu automašīnu 
riepu, kuru diametrs ir līdz 1,4 
metriem. 
Pastaigu taku remontdarbi  

Par tuvas un tālas apkārtnes 
iedzīvotāju iecienītu galamērķi 
brīvdienu izbraukumiem dabā 
kļuvusi Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata kultūrvēsturiskā tūris-
ma taka. Koka konstrukcijas 

Aktualitātes Līgatnē

Aktualitātes Pārgaujā
 Junija sākumā jauktais 

koris “Straupe”, senioru 
deju kolektīvs “Munsturis” 
un Pārgaujas apvienības 
pārvaldes tūrisma organizatore 
dodas uz “Mazajām Hanzas 
dienām” Vīlandē, lai pārstāvētu 
Straupi Hanzas svētkos. 
Straupes tūrisma uzņēmējiem 
vēl līdz 2. jūnija plkst. 18.00 
iespēja iesniegt savus 

prezentācijas materiālus, ko 
izvietos informatīvajā tūrisma 
stendā Vīlandē. Lai iesniegtu 
materiālus, sazināties ar 
tūrisma organizatori Rudīti 
Vasili, tālr. nr. 29464946. 

 Norit projekta “Ūdens-
apgādes iekārtas un tīkli” 
īstenošana Straupes pagastā, 
Pilsciema teritorijā, lai 
nodrošinātu dzeramā ūdens 

apgādi Lielstraupes pils 
teritorijas un apkārtējo māju 
vajadzībām. Patlaban izbūvēts 
ūdensvada tīkls. Norit darbi, lai 
izbūvētu ūdens sagatavošanas 
ēku, kurā uzstādīs filtrus 
plānotā ūdensapgādes ūdens 
daudzuma attīrīšanai. Norit 
sagatavošanās darbi, lai veiktu 
dziļurbumu. 

 Notiek ceļa virsmas 

dubultās apstrādes darbi 
autoceļa Straupe-Vecriebiņi-
Zvejnieki posmā no katlu mājas 
līdz Līvānu māju ciematam. 
Darbus plānots pabeigt jūnijā. 

 Norit iepirkums apkures 
katla nomaiņai un telpu 
vienkāršotai atjaunošanai 
Liestraupe pils pagraba ēkā. 

Apjomīgi pārbūves darbi 
Norit ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūve 
dzīvojamo māju kvartālā 
Straupē un ielu apgaismojuma 
pārbūve Straupes centrā. 

Jau sākta jaunas 
kanalizācijas sistēmas izbūve, 
lai dzīvojamo māju saimniekiem 
Straupes ciemā - Upes, Senču, 
Pļavas, Lauku, Nākotnes, Jāņa 
un Braslas ielā - nodrošinātu 
sadzīves kanalizācijas 
centralizētu savākšanu un 
novadīšanu uz pašvaldības 
attīrīšanas iekārtām. Projekta 
zonā paredzēts izbūvēt 
kanalizācijas atzaru līdz katram 
piegulošajam īpašumam.  

Tāpat norit jaunu 
ūdensapgādes tīklu izbūve 
iepriekš minētajā ciema 
teritorijā, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu ūdensapgādes 

pakalpojumu esošajiem un 
potenciālajiem patērētājiem. 
Paredzēta jaunu ūdensvada 
pieslēgumu atzaru izbūve 
no jaunizbūvētā ūdensvada 
līdz katra patērētāja tuvāk 
esošajam ūdensvadam, 
kā arī perspektīvo atzaru 
izbūve līdz tiem īpašumiem, 
kas līdz šim nav pieslēgti 
centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai. Paredzēta arī aku 
un ugunsdzēsības hidrantu 
izbūve kvartāla teritorijā. 

Iedzīvotāji aicināti 
organizēt pieslēgšanos 
centralizētajai kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmai. Lai 
vienotos par pieslēgumiem 
jaunizbūvētajām komunikāciju 
sistēmām, kvartāla dzīvojamo 
māju saimnieki aicināti 
sazināties ar būvnieku. 

Kontaktinformācija saziņai ar 
būvnieku pieejama būvobjektā 
uz informatīvās plāksnes. 

Projektā paredzēts 
arī uzstādīt jaunu ielu 
apgaismojumu Straupes centrā 
un dzīvojamo māju kvartāla 
teritorijā, kas būs aprīkots ar 
ilgtspējīgu un ekonomisku 
LED apgaismojumu. 

Iedzīvotāji aicināti būt 
pacietīgiem un iecietīgiem pret 
būvniecības laikā radītajām 
neērtībām un satiksmes 
ierobežojumiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas 
teritorijā atjaunos ielu segumu 
un veiks apzaļumošanu.  

Darbus veic SIA “Sanart”. 
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 
2022. gada nogalei. Plānotās 
projekta kopējas būvniecības 
izmaksas: 630 000 eiro. 

Attēlā: Dzīvojamo māju kvartālā Straupes centrā norit  
ūdensapgādes un kanalizācijas pārbūve.  
Foto: Santa Kūlīte.

sasniegušas sava kalpošanas 
mūža nogali, un pakāpeniski 
jāsāk to atjaunošana. Šovasar 
plānoti apjomīgi remontdarbi. 

Lūdzam iedzīvotājus un 
Līgatnes pilsētas viesus būt 
uzmanīgiem, izturēties ar 
izpratni, ja kāds taku posms 
remontdarbu laikā būs 
slēgts. Lūdzam arī ziņot par 
pamanītiem koka konstrukciju 
defektiem Līgatnes apvienības 
pārvaldes atbildīgajiem 
darbiniekiem vai izmantojot 
mobilo aplikāciju “Cēsu 
novads”. 
Augšlīgatnē kļūs gaišāks 

Sākta ielu apgaismojuma 
komunikāciju izbūve Dārza, 
Krasta, Pļavas un Ķiršu 
ielā Augšlīgatnē. Vērīgākie 
iedzīvotāji būs pamanījuši, ka 
paralēli SIA “Farad” veiktajiem 
elektrolīniju pārbūves 
darbiem Augšlīgatnē ielas 
malās parādās jauni ielu 
apgaismojuma gaismekļu 
balsti. Kopumā plānots 
uzstādīt 41 jaunu gaismekli. 
Līdz ar to jārēķinās ar 
īslaicīgiem ielu apgaismojuma 
darbības pārtraukumiem. 

Lai nesamazinātu iedzī-
votāju komfortu un drošību 
diennakts tumšajā laikā, 
elektroapgādes pārslēgšana uz 
jaunajām ielu apgaismojuma 

līnijām notiks pakāpeniski, pēc 
katra posma izbūves. 

Atjaunota bērnudārza 
fasāde 

Līgatnes pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādes ēka 
Gaujas ielā 7 iemirdzas jaunās 
krāsās. Vēsturiskie, atjaunotie 
un no jauna izgatavotie 
dekoratīvie elementi atdevuši 
ēkai vēsturisko diženumu. 
Pakāpeniski atjaunotajā 
mājvietā atgriežas arī 
restaurētās logu vērtnes. 
Ēkas jumts rūpīgi nosiltināts, 
uz tā ieklāts dakstiņu 
segums. Pirmajā stāvā 
vairumā telpu ieklātas jaunas, 
energoefektīvas dēļu un 
parketa grīdas. 

Šovasar vēl ap ēku jāizbūvē 
lietus ūdens novadīšanas 
sistēma, lai novērstu tā 
krāšanos pie ēkas pamatiem. 
Ēkas iekštelpās plānoti 
kosmētiskie remontdarbi. 
Turpinās Gaujas ielas 
pārbūves darbi Līgatnē 

Līgatnē, Gaujas ielā, turpinās 
gājēju ietves atjaunošana. 
Uzstāda betona apmales un 
ūdens novadīšanas sistēmu. 
Pēcāk sakārtos ielas sākuma 
posmu, kur vecais asfalta 
segums demontēts pilnā 
apjomā. 

Cēsu novada pašvaldība 
informē, ka vairumam paš-
valdības darbinieku mainīti 
stacionāro telefonu numuri. 
Aktuālo kontaktinformāciju 
aicinām skatīt www.cesis.lv 
(Centrālā administrācija) un 
apvienību pārvalžu mājaslapās,  
sadaļā “Kontakti”. 

Saziņai ar 
pašvaldību 

Attēlā: Gaujas ielas pārbūves darbi Līgatnē jau tuvojas noslēgumam.  
Foto: Egils Kurpnieks.
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Maijā Pārgaujā noslēdzās 
devītais Sabiedrības 
iniciatīvu projektu konkurss. 
Kā pastāstīja pārvaldes 
tūrisma organizatore un 
konkursa koordinatore Rudīte 
Vasile, pirmo reizi saņemt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
vides sakopšanas un mācību 
projektiem varēja 2013. gadā. 
Toreiz atbalsta fonds bija 
3000 latu, un savas iniciatīvas 
pieteica 17 domubiedru grupas. 
Nu aktivitāte mazinājusies, 
taču labo tradīciju noteikti 
jāturpina, jo šajā projektu 
konkursā sabiedriski aktīvi 
Pārgaujas iedzīvotāji īsteno 

vērtīgus projektus un 
vienlaikus paši arī gūst pirmo 
praktisko pieredzi to izstrādē. 

Šogad pašvaldības atbalsta 
fonds Sabiedrības iniciatīvu 
projektu konkursam bija 2000 
eiro, un četri pretendenti 
saņēma maksimālo atbalsta 
summu – 500 eiro. Projektu 
autori piedāvā ideju un savu 
darbu, to īstenojot, savukārt 
pašvaldība līdzfinansē 
pamatlīdzekļu un materiālu 
iegādi. 

Pārgaujā ir daudz skaistu 
un apmeklētāju iecienītu 
dabas objektu, tāpēc vairums 
iniciatīvu saistītas ar atpūtas 

vietu labiekārtošanu. Tā ir 
arī šogad: rotaļu laukuma 
atjaunošana pie Ruckas 
ezera peldētavas un laipas 
atjaunošana Raiskuma ezerā. 
Savukārt Stalbes skolas 
vecāku padomes aktīvisti spēļu 
laukumā pie izglītības iestādes 
iecerējuši izveidot bērniem 
draudzīgāku pamatni. Rudīte 
Vasile uzteic Straupes kristīgo 
jauniešu iniciatīvu labiekārtot 
draudzes nama pagalmu. 
Tur paredzēts izveidot kopā 
sanākšanas laukumu un 
ugunskura vietu. 

Iedzīvotāju iniciatīvas 
savai apkaimei 

PĀRGAUJAS 
apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

Attēlā: Straupes kristīgo jauniešu apvienība (no kreisās) Zane Bērziņa, Imants Lūsiņš, 
Artis Lūsiņš, Edgars Gruzdiņš Cīrulis, Lote Lamberte draudzes nama pagalmā iecerējusi 
izveidot gaumīgu kopā sanākšanas laukumu un ugunskura vietu. Foto: Marta Martinsone-
Kaša

Cēsu novada dome 
atbalstījusi vienota atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa 
plāna izveidi Cēsu novadā 
kā arī izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
tarifā. 

Izmaiņas stāsies spēkā 
2022. gada 1. jūlijā.   

Kopējā maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Cēsu novada teritorijā būs 
21,94 EUR par 1 m3 atkritumu 
(bez pievienotās vērtības 

nodokļa), ko veidos: 
 maksa par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārva-
dāšanu, pārkraušanu, šķiroša-
nu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām – 
11,33 EUR apmērā par 1 m3; 

 tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu cieto 
sadzīves atkritumu poligonā 
“Daibe”– 10,61 EUR apmērā 
par 1 m3. 

Izmaiņas apsaimniekošanas 
plānā saistītas ar atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpo-
jumu sniegšanu saistīto 
izmaksu būtisku kāpumu. 
Piemēram, 2022. gada laikā 
degvielas izmaksas pieaugums 
par 51,85%. Maksas par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu palielināšana turpmāk 
ļaus nodrošināt saprātīgu 
balansu starp pakalpojuma 
kvalitāti SIA ZAAO darbības 
reģionā kopumā un maksas 
apmēru par pakalpojumu. 

Apstiprināts vienots atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs 

Liepā top velotrase 

Iedvesmojoši 
uzņēmēji  

Šopavasar Cēsu novada 
Centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldes speciālisti 
Priekuļu apvienības kolēģu 
vadībā devās iepazīties ar 
Priekuļu uzņēmējiem. 

Galdniecība IK “Apstrāde” 
Priekuļu centrā darbojas 
jau ilgu laiku. Tā ir veiksmīgi 
attīstījusies, pateicoties pašu 
darbam un investīcijām, 
kā arī kopīgiem projektiem 
ar sadarbības partneriem. 
“Iepriecināja, ka šis ir ģimenes 
uzņēmums, kurā darbojas arī 
īpašnieka atvases, un te top ne 
tikai galdniecības izstrādājumi, 
bet arī koka skulptūras,” 
pauda Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļas vadītāja Zelma Mičule. 

Koka skulptūru tēlniecības 
pamatus jaunākais dēls 
apguvis pašmācības ceļā. 
Darbi redzami daudzviet 
Cēsīs, Vaivē, kā arī atsevišķas 
skulptūras aizceļojušas 
uz ārzemēm. Uzņēmums 
attīstījies pašu spēkiem, 
iztiekot bez Eiropas Savienības 
fondu investīciju projektiem, 
kā arī aizdevumiem. 

Liepas pagastā speciālisti 
iepazina maizes māju 
“Krūmiņi”, kas jau daudzus 
gadus apmeklētājiem piedāvā 
meistarklases un darbnīcas. 

Maizes mājas saimniece 
ir pozitīvi noskaņota un 
iedvesmoja ciemiņus, jo ir ne 
tikai labi apmeklēts vietējais 
tūrisma uzņēmējs, bet arī aktīvi 
darbojas vietējās kopienas 
identitātes stiprināšanā. 
Maizes mājas saimniece pauž, 
ka izprot savu lomu kopienas 
identitātes veidošanā un 
gatava to pārstāvēt, virzīt un 
aicināt kopā arī citus.  

Kafejnīca “Pieturi Liepā” 
ir sociāls uzņēmums. Tas 
atbalsta mazāk aizsargātu 
sociālo grupu pārstāvjus, 
piedāvājot iegādāties viņu 
darinātus rokdarbus, kā arī 
dodot iespēju strādāt un 
nopelnīt. Kafejnīcas saimnieki 
nākotnē plāno veidot arī 
darbnīcas un meistarklases. 

Priekuļu uzņēmēju 
iepazīšana noslēdzās ar SIA 
“Autine Tools Company” 
apmeklējumu. Uzņēmums ir 
unikāls, jo rada individuālus un 
neatkārtojamus meistardarbus, 
īpašu metālu sakausējuma un 
kaluma cirvjus un nažus. 

Zelma Mičule atzina, ka 
Priekuļu uzņēmēju veiksmes 
stāsti apliecina – darot to, kas 
sirdij tuvs, arī laukos var veidot 
veiksmīgu un ilgtspējīgu 
biznesu.

Ar “Cēsu rajona lauku 
partnerības” atbalstu Priekuļu 
apvienības pārvalde sāk īstenot 
projektu “Inovatīvas velotrases 
“Velozinis” ierīkošana Liepā”. 

Īstenojot projektu Liepā, 
blakus 2021. gadā izbūvētajai 
asfalta velotrasei uz esošā 
laukuma ar cieto segumu 
taps inovatīva pilsētvidi 
imitējoša velotrase, kas būs 
brīvi pieejama ikvienam 

iedzīvotājam neatkarīgi no 
fiziskās sagatavotības un 
braukšanas prasmju līmeņa. 
Tā būs rūpīgi izstrādāta, 
izglītojoša vide gan bērniem, 
gan pieaugušajiem, kas drošos 
apstākļos mācīs dažādas 
veloprasmes: līdzsvaru, 
koordināciju, stabilitāti, 
ātruma kontroli, manevrēšanu, 
palēcienus, kā arī pareizu 
trajektoriju izbraukšanu. 

Blakus velotrasei būs 
soliņš ar saules paneļiem, lai 
velotrases apmeklētāji varētu 
uzlādēt viedierīces, izmantojot 
saules enerģiju. 

Projektu plānots īstenot līdz 
2024. gada februārim. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir 26197,90 eiro, no kurām 
ELFLA finansējums ir 18 000 
eiro, Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 8197,90 eiro. 

Ja vēlaties, lai informācija 
par Jūsu uzņēmumu, kas 
atrodas Priekuļu apvienības 
teritorijā, būtu pieejama 
Priekuļu apvienības tūrisma 
mājaslapā un par to uzzinātu 
ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī citi mājaslapas 
apmeklētāji,  pastāstiet 
par sevi, sūtot e-pastu uz  
santa.vaisla@cesunovads.lv un 
norādot šādu informāciju: 

 uzņēmuma nosaukumu, 
 uzņēmuma aprakstu, 

 piedāvātos pakalpojumus/
produktus, 

 kontaktinformāciju (juri-
disko un faktisko adresi, 
mājaslapas adresi, telefona nr., 
e-pastu), 

 trīs fotogrāfijas. 
Īpaši aicinām pieteikties 

mājražotājus, amatniekus, 
aktīvās atpūtas un tūrisma 
uzņēmumus. 

Papildus informāciju varat 
iegūt, sazinoties pa e-pastu vai 
zvanot uz +371 29362837  

Pastāsti par savu 
uzņēmumu  

PRIEKUĻU 
apvienība

Attēlā: Maizes mājā “Krūmiņi” varēja pārliecināties, ka, 
darot to, kas sirdij tuvs, var veidot veiksmīgu un ilgtspējīgu 
biznesu. 
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Kusties un dzīvo labāk! 
Kopš pērnā rudens 

Bērzaines pamatskolas – 
attīstības centra audzēkņi 
un pedagogi piedalās  
starptautiskā Erasmus+ 
jauniešu apmaiņas projektā – 
“Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo 
labāk” . 

Projekta mērķis ir 
popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu un veselīgus 
ēšanas paradumus jauniešu 
vidū, kā arī iepazīties ar citu 
valstu kultūru, tradīcijām, 
nacionālajiem ēdieniem. 
Protams, arī uzlabot 
un pilnveidot jauniešu 

komunikācijas un svešvalodu 
lietošanas prasmes. 

Maijā cēsnieki uzņēma 
viesus no Vācijas, Polijas, 
Turcijas. 

Bērzaines pamatskolas 
kolektīvs viesiem bija 
sagatavojis plašu un 
daudzveidīgu programmu. 
Viesi iepazina skolu, Cēsis, 
mācījās gatavot veselīgus 
kārumus  našķu darbnīcā 
“Labas saknes”, cepa pīrāgus 
Liepas pagasta Maizes 
mājā, apmeklēja Āraišu 
ezerpili. Ražotnē “Latvijas 
ķiploks”, degustēja dažādus 

no ķiplokiem gatavotus 
produktus, piepildīja katrs 
savu veselības burciņu ar 
ķiploku granulām. Viena diena 
bija veltīta sportiski militārām 
aktivitātēm, ko vadīja 
novada Pašvaldības policijas 
priekšnieks, jaunsargu pulciņa 
vadītājs Guntars Norbuts. Bija 
arī ekskursijas uz Rīgu un 
novada skaistākajiem dabas 
objektiem. 

Kā akcentēja Bērzaines 
pamatskolas direktors Zigurds 
Ozols, viesi bijuši sajūsmā par 
pieredzēto Latvijā, īpaši par 
dabas skaistumu. Bērzaines 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība AMATAS 

apvienība
Dejas 
Portugālē 

Skolniece Kristiāna Ķuķīte 
un projekta koordinatore 
Elita Zvaigzne 

Šajā pavasarī mēs, četri 
Nītaures skolēni - Kristiāna 
Ķauķīte, Ance Kalniete, Egita 
Megija Traine, Estere Kate 
Pugaceviča un skolotājas Elita 
Zvaigzne, Marianna Rozīte - 
devāmies Erasmus+ projekta 
“Dance across Musical Bridges” 
pirmajā skolēnu īstermiņa 
vizītē uz Lisabonu un Barreiro 
Portugālē.  

Viesošanās dienas 
Portugālē paskrēja nemanot. 
Barreiro AESA skolā satikām 
un ātri iedraudzējāmies ar citu 
projekta dalībvalstu skolēniem 
no Spānijas, Portugāles, Itālijas 
un Turcijas. Vēlāk jaunajiem 
draugiem parādījām mājās 
sagatavoto prezentāciju par 
Nītaures skolu. 

Trešajā viesošanās dienā 
AESA skolas lielajā auditorijā 
notika tradicionālo mūzikas 
instrumentu prezentēšana. 
Latvieši dalībniekus iepa-
zīstināja ar koka stabulīti un 

svilpaunieku. Vēlāk visi devās 
ekskursijā uz Sesimbru, senu 
zvejnieku pilsētiņu Atlantijas 
okeāna krastā, un apmeklēja 
seno instrumentu muzeju. 

Vēl Barreiro skolā notika 
jautra deju nodarbība, kurā 
visi skolēni kopā ar skolotājiem 
iemācījās tradicionālo 
portugāļu deju. Noslēgumā 
saņēmām sertifikātus par 
dalību projektā un devāmies 
pastaigā pa Barreiro. 

Pēdējā dienā ar amfībiju 
devāmies ekskursijā pa 
Lisabonu, iepazīstot to gan no 
sauszemes, gan Težu upes. 

Esam pateicīgas Erasmus+ 
projektam par doto iespēju 
ceļot, apskatīt Portugāli, tās 
skaistākās vietas, Lisabonu, 
Barreiro, Sesimbru, kā arī 
Briseli Beļģijā. Projekta gaitā 
ieguvām jaunus draugus, 
uzzinājām vairāk par citu tautu 
tradīcijām, uzlabojām savas 
angļu valodas un IT prasmes, 
kā arī apguvām orientēšanās 
prasmes, izmantojot “Google 
maps”. 

Maija sākumā septiņiem 
Jaunpiebalgas vidusskolas 
audzēkņiem bija iespēja 
piedalīties biedrības “Creative 
Minds for Culture” organizētās 
jauniešu interešu aizstāvības 
nodarbībās, kas notika 
Gulbenes novada atpūtas 
kompleksā “Lācītes”. 

Projekta gaitā kopā ar 
jauniešiem no Rēzeknes un 
Gulbenes novada Daniels un 
Emīls Markuss (10. kl.), Līga 
Džīnija, Kate Katerīna un Kate 
(11. kl.), Līva un Amanda (9. 
kl.) mācījās projektu ideju 
ģenerēšanu un veica savu 
ideju izvērtēšanu, nosakot, 
kuras idejas īstenošana 
būtu nozīmīga lielākai daļai 
sabiedrības. 

Jaunieši soli pa solim 
mācījās izvirzīt projekta mērķi, 
veidot nepieciešamo darbu 
plānu, noteikt potenciālo 
mērķauditoriju un tās 
vajadzības, gatavot resursu 
kartes, veidot savu ideju 
projektu vizualizācijas no 
dabas materiāliem un tās 
prezentēt. 

Lietuvas un Norvēģijas 
mentoru meistarklasēs 

jaunieši angļu valodā 
analizēja projekta realizācijas 
iespējamo ietekmi – veidoja 
projekta ieinteresēto personu/
organizāciju sarakstus, iz-
vērtēja viņu intereses kā 
arī stratēģijas, kā ar viņiem 
strādāt. Tāpat mācījās, kā 
piesaistīt savām iniciatīvām 
uzmanību un atbalstu. 

Līga Džīnija, Kate Katerīna 
un Kate novērojušas, ka 
Jaunpiebalgā jaunieši brīvo 
laiku pavada ielās, tirgus 
laukumā, estrādē, stāv-
laukumos un citās vietās, kas 
nav paredzētas un pielāgotas 
viņu aktivitātēm. Problēma - 
nav pieejama atpūtas 
vieta jauniešiem, vietējie 
iedzīvotāji neapmierināti ar 
jauniešu trokšņošanu, vides 
piegružošanu un objektu 
bojājumiem. Meitenes uz-
skata, ka šo problēmu 
iespējams atrisināt, izveidojot 
labiekārtotu vietu – parku, kur 
jauniešiem pulcēties un pavadīt 
savu brīvo laiku. Ikdienā parks 
kalpotu arī citām mērķgrupām: 
pensionāriem, ģimenēm, 
māmiņām ar bērniem, māj-
dzīvnieku īpašniekiem, aktīva 

brīvā laika pavadīšanas 
entuziastiem kā arī cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem un 
pagasta viesiem. Parka izveide 
veicinātu kādas iepriekš 
nepieejamas un nesakoptas 
vietas pozitīvas pārmaiņas.  

Līva un Amanda 
kā problēmu saskata 
Jaunpiebalgas vidusskolas 
stadiona nolietojumu un 
neatbilstību pilnvērtīgām 
sporta aktivitātēm. Stadiona 
pārbūve veicinātu skolēnu, 
pagasta jauniešu saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu. Jaunietes 
apzinās, ka šāda projekta 
īstenošanai nepieciešami 
ievērojami materiālie līdzekļi, 
tomēr viņas gatavas aktualizēt 
pārmaiņas. 

Savukārt Daniels un Emīls 
Markuss Jaunpiebalgā vēlas 
izveidot publiski pieejamas 
labiekārtotas, drošas un 
komfortablas peldvietas ar 
atpūtas zonu Gaujas krastā. 

Jaunieši turpinās savu 
projektu ideju izstrādi, 
saņemot konsultatīvo atbalstu 
no biedrības “Creative Minds 
for Culture”. 

Jauniešu līdzdalība 

skolas kolektīvs aktīvi iesaistās 
starptautiskos projektos, jo 
tas dod iespēju arī bērniem 
ar veselības traucējumiem 
ceļot, iepazīt citas valstis to 
kultūru, satikt jaunus draugus, 
kā arī gūt vērtīgu pieredzi un 
zināšanas savas veselības 
stiprināšanai. 

Projekta “Ēd labāk, kusties 

vairāk, dzīvo labāk” dalībnieku 
tikšanās Cēsīs noslēdzās 
ar spriganu folkloras 
pēcpusdienu, kurā varēja 
iepazīt latviešu tradicionālos 
mūzikas instrumentus, 
mācīties tautas dejas un 
rotaļas. 

Nākamā projekta dalībnieku 
tikšanās notiks oktobrī Spānijā. 

CĒSIS

Attēlā: Piedaloties projektā, Jaunpiebalgas jaunieši guva vērtīgas ierosmes dzīves  
uzlabošanai un dažādošanai dzimtajā vietā.

Attēlā: Projekta gaitā gūti jauni draugi un iepazītas 
Portugāles krāšņākās vietas.

Attēlā: Bērzaines pamatskolas - attīstības centra viesi ar 
lielu aizrautību apguva senos latviešu dančus un rotaļas. 
Foto: Aivars Akmentiņš.
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Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes Jaunatnes lietu 
nodaļā strādā četru cilvēku 
komanda: nodaļas vadītāja 
Līna Paimiņa, jauniešu centra 
“Balgas strops” darbinieks 
Jānis Roberts Krams, sporta 
koordinators Toms Praulītis 
Inešos un Dzērbenes jauniešu 
centra darbinieks Igors 
Zvaigzne. 

Brašās komandas galvenais 
uzdevums ir iesaistīt jauniešus 
daudzveidīgās ārpusskolas 
aktivitātēs, kurās viņi var 
gūt jaunu pieredzi, prasmes, 
zināšanas un, protams, draugus. 
Kā akcentē Līna, sekmīga ir 

Vecpiebalgas jauniešu dalība 
starptautiskos Erasmus+ 
apmaiņas projektos. Maija 
nogalē pieci jaunieši piedalījās 
projekta norisēs Itālijā, kur 
centās attīstīt radošumu un 
kritisko domāšanu. Jau drīz 12 
dalībnieku delegācija dosies uz 
Grācu Austrijā, kur pazīstamu 
mākslinieku vadībā apgūs 
muzicēšanu, mākslu, tostarp arī 
ielu mākslu, un medijpratību. 
Savukārt jūlijā vecpiebaldzēni 
dosies pie projekta partneriem 
uz Spāniju, kur paplašinās 
savas zināšanas par sociālo 
iekļaušanu un labdarību. 

Dalība projektos iespē-

jama, pateicoties Cēsu 
novada pašvaldības un 
Eiropas Savienības fondu 
finansējumam. 

Taču Vecpiebalgas jaunieši 
ne tikai ceļo un iepazīst pasauli, 
bet arī saturīgi vada brīvo laiku 
dzimtajā pusē. Arī šovasar būs 
tradicionālās dienas nometnes 
bērniem no astoņu līdz 13 
gadu vecumam. Pirmā notiks 
Vecpiebalgā jūnija vidū, otrā – 
augusta sākumā Dzērbenē. 
Nometņu dalībniekiem top 
bagātīgs aktivitāšu plāns, kas 
ietver ekskursijas, radošās 
darbnīcas, komandu spēles un 
citas aktivitātes.  

Notikumiem bagāta vasara VECPIEBALGAS 
apvienība

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

AMATAS 
apvienība

Amatas pamatskolā 20. 
maijā jaunāko klašu skolēniem 
bija iespēja piedalīties divās 
izglītojošās un izzinošās 
nodarbībās. Nodarbībā “Dabā 
ejot, ko atnesi, to aiznes!” 
skolēni noskaidroja, kāda ir 
dabai draudzīga uzvedība 
gan ikdienā, gan dodoties 
pārgājienos. 

Nodarbība “Ragainie, na-
gainie un spalvainie un 2022. 
gada dzīvnieks - zebiekste” 
stāstīja par meža dzīvniekiem. 

Pasākuma laikā skolēni 
ne tikai uzzināja daudz 
interesanta, bet arī praktiski 
apguva jaunas iemaņas. 

Nodarbību laikā Ieriķu 
bibliotēka organizēja vienas 
dienas lasītavu skolā, kurā 

skolēni patstāvīgi varēja 
uzzināt informāciju par 
Latvijas dzīvniekiem un 
uzvedību pārgājienos. 

Nodarbības norisinājās 
sadarbībā ar Dabas aizsar-

dzības pārvaldes Vidzemes 
reģionālās administrācijas 
Gaujas Nacionālā parka 
Dabas centra vadītāju Andu 
Andrušaiti un Ieriķu bibliotēku. 

Jaunu zināšanu apgūšana  

Melnbāržos, Skolas ielā 
2, Zosēnu pagastā, no 28. 
jūnija līdz 1. jūlijam notiks 
dienas nometne “Seno 
zināšanu skola”. Nometne būs 
piedzīvojums, kura laikā bērni 
mācīsies saliedēšanās un 
sadraudzēšanās prasmes, kā 
arī veidos pozitīvu attieksmi 
un izpratni par apkārtējo vidi. 
Līdzīgi kā Harijam Poteram 
bērniem būs iespēja doties 
uz “Seno zināšanu skolu”, 
kurā viņi iegūs prasmes, kas 

veicinās pašpārliecinātību, 
pašdisciplīnu un mērķtiecību. 

Priekšroka Zosēnu un 
Jaunpiebalgas pagastu 
bērniem 9-15 gadu vecumā. 

Vairāk informācijas 
iespējams iegūt, zvanot 
26538154 (Dzidra). 

Lūgums pieteikties, 
zvanot 20663112 vai rakstot 
doktorshastags@gmail.com. 

Līdzmaksājums dalībai 
nometnē: 70 EUR (vietu skaits 
ierobežots). 

Dienas nometne 
“Seno zināšanu 
skola” 

Literatūra
Radošais mākslu simpozijs 
“Sirdsvārdi Latvijai” 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā 12. maijā 
viesojās vairāk nekā 110 skolē-
nu un skolotāju no 24 izglītības 
iestādēm, kuri piedalījās 
jaunatnes radošajā mākslu 
simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”. 
Konkursā piedalījās 108 
skolēni no 27 Latvijas izglītī-
bas iestādēm. Jaunpiebalgas 
vidusskolas 12. klases 
skolēns Ēriks Ralfs Blaubergs 
pārspriedumu kategorijā 
ieguva 2. vietu. Konkursā 
atsevišķi tika vērtēti 
pārspriedumi un literārie darbi. 
Mūzika un māksla 
Festivāls “Ventspils ērģeļu 
dienas 2022”

No 21. līdz 23. aprīlim 
Ventspilī notika festivāls 
“Ventspils ērģeļu dienas 2022”. 

Pasākums, kura gaitā 
norisinājās koncerti, 
meistarklases, diskusijas, 
ekskursijas, dalīšanās pieredzē, 
pulcēja jaunos ērģelniekus 
no visas Latvijas. Pasākumā 
piedalījās Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkne Rasa Sila. 

Gandarījumu sagādāja 
meistarklases, ko vadīja 
profesore Larisa Bulava, 
strādājot gan ar mūzikas skolu 
ērģeļspēles klašu audzēkņiem, 
gan mūzikas vidusskolu 
audzēkņiem. Priecājamies, 
ka mūsu skolai bija iespēja 
līdzdarboties pasākumā. 
Konkurss “Flautu balsis” 

Jaunpiebalgas Mūzikas 
un mākslas skolas 4. flautas 
spēles klases audzēkne Katrīna 
Eihentāle, pārstāvot skolu V 
Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkursā flautas spēles 
audzēkņiem “Flautu balsis”, 
ieguva godpilno I vietu savā 
grupā! 
Kameransambļu konkurss 
“Muzikālais akvarelis 2022” 

Lietuvā, 6. un 7. maijā 
notika VIII Starptautiskais 

kameransambļu konkurss 
divās kārtās “Muzikālais 
akvarelis 2022”. 

Jaunpiebalgas Mūzikas 
un mākslas skolas 5. flautas 
audzēkne Katrīna Eihentāle, 
5. klavieru – ērģeļu klases 
audzēkne Rasa Sila konkursa 
I kārtā ieguva godpilno I 
vietu un tika izvirzītas uz 
konkursa II kārtu. Konkursa 
žūrija ļoti atzinīgi novērtēja 
ieguldīto darbu, mākslinieciski 
augstvērtīgo sniegumu un 
meiteņu profesionālās spējas 
tik jaunā vecumā. 
Konkurss “Ozolnieki 2022” 

Noslēdzies XI Starptau-
tiskais mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu konkurss 
pūšaminstrumentu spēles 
audzēkņiem “Ozolnieki 2022”. 

Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skolu pārstāvēja 3. 
fagota spēles klases audzēkne 
Aleksa Vīķele un 4. trompetes 
klases audzēkne Elīna 
Bormane, kura ieguva III vietu 
savā vecuma grupā.  
Netradicionālās modes skate 
“Kosmoss, planētas, Visums” 

Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas netradicionālās modes 
skatē “Kosmoss, planētas, 
Visums” 3. vietu ieguva 
apģērbu kolekcija “Space 
color”. Kolekcijas autores: 
Samanta Keita Barkāne, 
Ieva Zariņa, Estere Daldere 
(vecuma grupa 13-16 gadi). 

Bolderājas Mūzikas 
un mākslas skolas Jauno 
mākslinieku konkurss “Stīgo, 
radi Bolderājā!”  

2. kārtas rezultāti: 
I vecuma grupā (7-10 

gadi) - Jaroslava Mitrofanova 
(3. vieta);  

II vecuma grupa (10-
13 gadi) - Rūta Muižniece 
(atzinība); 

III vecuma grupa (14-
16 gadi) - Annija Zivtiņa 
(atzinība). 

Apsveicam un lepojamies ar 
iegūtajiem panākumiem!

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Jaunpiebalgas 
skolēnu 
sasniegumi

Jaunpiebalgas vidusskolas 
11. klases skolēni dizaina un 
tehnoloģiju stundās veidoja 
vides dizaina projektu – 
atkritumu tvertnes skolas 
teritorijā. Ideja radās, secinot, 
ka pašreizējās atkritumu 
tvertnes vairs nav piemērotas 
lietošanai. Lai izveidotu 
dažādus dizainus un katrs 
skolēns aktīvi piedalītos 
projekta izstrādē, klases 
kolektīvs sadalījās trīs grupās. 

Katra grupa veidoja 
savu unikālo dizainu 
datorprogrammā “Inkscape” 
un pēc tam devās pie 
datorspeciālista Jāņa Šāvēja, 
kurš tos īstenoja ar CNC frēzi. 
Tālāk darbs spraigi ritēja 
skolotāja Viktora Černoglazova 
darbmācības kabinetā, kurā 
tika septiņas reizes mērīts, 
vienu reizi zāģēts, simtiem 
reižu skrūvēts un naglots, kā 
arī krāsots. Lai personalizētu 

atkritumu tvertnes, tika radīta 
motivējoša plāksnīte ar saukli 
“Turēsim mūsu Piebalgu tīru!” 

Cerēsim, ka mūsu skolas 
parks un pārējā teritorija 
tiešām kļūs tīrāka un skaistāka! 
Skolas sociālajos tīklos var 
apskatīt Jaunpiebalgas 
vidusskolas 11. klases dizaina 
projekta “Atkritumu tvertnes 
skolas teritorijā” tapšanas 
video. 

Dizaina projekts tīrībai un 
skaistumam 

Attēlā: Radošs dizaina projekts tīrākai skolas apkārtnei.
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Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā (LMMS) maijs 
bijis piesātināts ar dažādām 
skolas un ārpusskolas 
aktivitātēm. Līgatnes kultūras 
namā 4. maijā norisinājās 
Latvijas Republikas Neat-
karības deklarācijas pasludi-
nāšanas gadadienai veltīts 
koncerts “Satikšanās”. LMMS 
audzēkņi to papildināja ar 
mākslinieciski kvalitatīviem, 
dažādu stilu un laikmetu 
skaņdarbiem. Kultūras nama 
telpās atklāta arī LMMS 
vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde “Satikšanās”, kas būs 
apskatāma līdz pat 5. jūnijam. 

Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas parka teritorijā 
21. maijā norisinājās “Svētki 
Līgatnē”. LMMS audzēkņi šajos 
svētkos piedalījās pasākuma 
programmas “Bērnu koncerta” 
daļā. 

LMMS direktors Kaspars 
Gulbis uzsver: “2021./2022. 
mācību gada izvirzīto mērķu 
un prioritāšu kontekstā 
mums nepieciešams iniciēt 
izglītojamo un pedagogu 
dalību pasākumos kopienā 
un ārpus kopienas, kā arī 
attīstīt audzēkņu, pedagogu 
un vecāku piederības sajūtu 
skolai ar dažādām formālām 
un neformālām aktivitātēm. 
LMMS sniegtie priekšnesumi 
šajā koncertā salīdzināmi ar 
nelielu muzikālu ceļojumu, 
kurā Līgatnes svētku ap-
meklētāji varēja sadzirdēt un 

Muzikāli māksliniecisks pavasaris  

saredzēt gan mūsu audzēkņu 
spēlēto dažādo instrumentu 
skanējumu, gan dažādo 
kolektīvās muzicēšanas formu 
skanējuma valdzinājumu, gan 
dejas šarmējošo pasauli. Esam 
lepni būt daļa no mūsu vietējās 
kopienas.” 

Gūti panākumi konkursos 
Flautas spēles 3. klases 

audzēkne Melānija Gulbe 
28. aprīlī Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas rīkotajā 
Latvijas profesionālās ievirzes 
mūzikas skolu audzēkņu 
konkursā “Flautu balsis” 
ieguva 2. vietu. Konkurss 

Mācību gada noslēgums 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas skolēniem un 
skolotājiem ir īpaši darbīgs 
un piepildīts, jo zināšanu 
un prasmju apguve mācību 
stundās bagātināta ar plašu 
emociju gammu, ko sniedz 
dalība dažādos pasākumos. 
Gūst panākumus konkursos 

Pamatskolas 8. – 9. klašu 
skolēnu komanda, piedaloties 
Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikuma 
organizētajā starpnovadu 
konkursā “Kukaiņu dzīve”, 
desmit komandu konkurencē 
ieguva pirmo vietu, tā 
apliecinot mācību stundu 
praktiskajā darbībā iegūtās 
zināšanas, prasmes un 
iemaņas. Savukārt mākslas 
pulciņa dalībnieki piedalījās 
Ķekavas novadpētniecības 
muzeja organizētajā Edgaram 
Ozoliņam veltītajā karikatūru 
zīmējumu konkursā, un 7. 
klases skolniece Laima Zālīte 
ieguva otro vietu 7. – 9. klašu 
grupā. 
Skolēni gūst jaunus iespaidus 

Kā katru pavasari, lai gūtu 
jaunus iespaidus un nebijušu 

pieredzi, skolēni devās 
ekskursijās un pārgājienos. 
Aktīvās atpūtas piekritēji 
apmeklēja Mazo ellīti Liepā, 
Raunas Staburagu, “Beverīnas 
labirintus”, Rundāles pili, 
“Rakšus”, “Gaujas Stāvo 
krastu Sajūtu parku”. Mākslas 
cienītāji izbaudīja baleta 
izrādi “Karlsons lido atkal”, 
gūstot priekšstatu par operas 
apmeklēšanas etiķeti. 

Jau otro gadu skolā notiek 
konkurss “Labas uzvedības 
ABC”. Šogad uzvarētāji 
nominācijā “Izaugsme” ieguva 
iespēju piedalīties peintbola 
spēlē Rīgā. 
Aizvien kopā ar Ukrainu 

Skolas ikdiena jau vairākas 
nedēļas ir citādāka nekā 
ierasts. Daļa internāta telpu 
atvēlēta Ukrainas bēgļiem. 
Skolas kolektīvs iekārtojis gan 
telpas, gan sniedz ēdināšanas 
pakalpojumus un savu ikdienu 
sakārto tā, lai viens otram 
netraucētu. Līdz ar viesu 
esamību skolā iedzīvojušās 
krievu un angļu sarunvalodas. 

Mācības un 
emociju gamma

PĀRGAUJAS 
apvienība

VECPIEBAGAS
apvienība

LĪGATNES 
apvienība

Dzērbenes vispār-
izglītojošajā un mūzikas 
pamatskolā maijs ir darbīgs 
koncertu un eksāmenu laiks. 
Šajā mācību gadā jauno 
talantu iespējas pilnveidot 
savas prasmes ir augušas.  
Iespēja apgūt sitaminstru-
mentu un flautas spēli 

Pateicoties skolas direktora 
Andra Saksa uzņēmībai 
un pašvaldības atbalstam, 
skolā radīta iespēja apgūt 
sitaminstrumentu spēli 
pedagoga Andra Ērgļa vadībā. 
Instrumentu tehniskais un 
mūsdienīgais nodrošinājums, 
atbilstoša nošu bibliotēka 
un mācību programma ir 
sagatavota augstā līmenī. 
To pierādīja arī valsts 
akreditācijas komisijas lēmums 
par sitaminstrumentu nodaļas 
akreditāciju uz maksimālo 
termiņu - sešiem gadiem. 
Esam priecīgi un gandarīti 
par ieguldīto darbu, pateicīgi 
audzēkņiem un skolotājam 
par veiksmīgo prezentāciju, 
un akreditācijas komisijai – par 
vērtējumu.  

Līdz ar jauna flautas spēles 
pedagoga piesaisti un jaunu 
muzikālu ansambļu sastāvu 

izveidi, skolā esam atjaunojuši 
flautas spēles klasi. Patecioties 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
projektu konkursā iegūtajam 
finansējumam, iegādājāmies 
jaunus instrumentus, kā 
rezultātā audzēkņiem 
nodrošināts pilnvērtīgs mācību 
process. 
Pirmā skatuve 

Mūzikas skolas ikdienas 
galvenais mērķis ir sagatavot 
jaunos talantus skatuvei. 
Prasme uzstāties auditorijas 
priekšā kā solistam un 
ansambļu sastāvos, ir ļoti 
svarīga. Tas arī ļoti motivē 
skolniekus ikdienas darbā - ja 
esi bijis uz skatuves, dzirdējis 
applausus, to gribas atkal un 
atkal. Pamainot specialitātes 
mācību koncerta (ieskaites) 
formātu, devām iespēju katram 
mūzikas skolas audzēknim 
muzicēt auditorijas priekšā 
skolas lielajā zālē. Kādam tā 
bija tikai pirmā paklanīšanās, 
pirmais satraukums, pirmie 
applausi un pirmā šāda 
pieredze. 

Darba svētkos, 1. maijā, 
mūzikas skolas audzēkņi 
priecēja Taurenes ļaudis ar 
svētku koncertu.  

Šī bija lieliska iespēja parādīt 
savas prasmes un gūt jaunu 
uzstāšanās pieredzi, muzicējot 
ārpus skolas. 
Aicina mācīties mūzikas 
skolā

Jauno audzēkņu 
uzņemšana un atvērto durvju 
diena Dzērbenes mūzikas 
skolā notiks 8. junijā no plkst. 
12.00. 

Būs iespēja tikties 
ar mūzikas priekšmetu 
pasniedzējiem, iepazīt skolas 
telpas un pats galvenais – 
dzirdēt, pieskarties, pamēģināt 
mūzikas instrumentus. Tikai 
šādā veidā varam palīdzēt 
bērniem pieņemt lēmumu par 
tālāko izglītību. 

Skolā var apgūt klavieru, 
flautas, saksofona, vijoles, čella, 
ģitāras, sitaminstrumentu spēli. 
Absolvējot mūzikas skolu, 
skolēni saņem diplomu par 
mūzikas skolas programmas 
profesionālo apguvi.

Uz tikšanos skolas 
pasākumos - 1. jūnijā plkst. 
19.00 izlaidums un svētku 
koncerts, 8. jūnijā jauno 
audzēkņu uzņemšana! 

notika klātienē, un tajā iegūtā 
neatsveramā pieredze būs 
noderīga audzēknes tālākajās 
mākslinieciskajās gaitās. 
Sveicam Melāniju un skolotāju 
Elzu Liepiņu! 

Lai atzīmētu 18. gadskārtu, 
kopš Latvija iestājusies NATO 
un Ziemeļatlantijas alianses 
dibināšanas 73. gadadienu, 
Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrija sadarbībā ar 
Latvijas Transatlantisko 
organizāciju, Aizsardzības 
ministriju un Izglītības un 
zinātnes ministriju aprīlī rīkoja 
bērnu un jauniešu zīmējumu 
konkursu “Sargāsim Latviju 
kopā”. LMMS 5. klases vizuāli 
plastiskās mākslas audzēkne 
Elizabete Krūmiņa konkursā 
ieguva 2. vietu, saņemot 
diplomu, ko parakstījuši trīs 
ministri – ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs, aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks un 
izglītības un zinātnes ministre 
Anita Muižniece. LMMS 
lepojas ar šo panākumu. 
Paldies vienmēr enerģiskajai 
skolotājai Daigai Rudzurogai! 
Nemitīgā kustībā un 
izaicinājumos 

LMMS īstenotās izglītības 
programmas “Dejas pamati” 
audzēknes 25. aprīlī klātienē 
viesojās deju festivālā “Solis 
laikā Ādažos”. Festivālā tika 
pilnveidota LMMS audzēkņu 
un pedagogu savstarpējā 
sadarbība ar citu skolu 
pārstāvjiem, pieredzes ap-

maiņa, paplašināta audzēkņu 
interese par deju stilu 
daudzveidību un savstarpējo 
mijiedarbību. Viesošanās bija 
emocionāls un nepieciešams 
pasākums mūsu dejotājām. 
Paldies audzēknēm un 
skolotājai Monikai Blockai! 

Dalībai Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja rīkotajā 
konkursā “Mūsu pasaule, mūsu 
nākotne” iesūtīti audzēkņu 
vizuāli plastiskās mākslas 
darbi. Šī gada nogalē Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs 
būs mājvieta vērienīgam 
Latvijas Bankas simtgades 
svinību notikumam. Latvijas 
Bankas kolekcijas monētas ir 
ne tikai unikāli mākslas objekti, 
bet arī simboliski stāsti par 
Latvijas vēsturi un kultūru. 
Iespējams, tos papildinās arī 
jauno Līgatnes mākslinieku 
konkursa darbos ietvertās 
idejas.  

Šogad LMMS absolvē 14 
audzēkņi – četri mūzikas 
programmās, pieci vizuāli 
plastiskajā mākslā un pieci 
izglītības programmā “Dejas 
pamati”. 

Jauno audzēkņu uzņem-
šanas konsultācijas un 
uzņemšana LMMS norisi-
nāsies 2. jūnijā plkst. 10-19 
Mākslas ielā 2, Augšlīgatnē, 
un plkst. 16-18 Lielajā ielā 
26, Ieriķos. Tālruņa numurs 
papildinformācijai - 29219075. 
Seko līdzi LMMS jaunumiem 
mājas lapā ligatnesmms.lv. 

Jaunie mūziķi gūst pieredzi  

Attēlā: Flautas spēlēs 3. klases audzēkne Melnānija Gulbe 
konkursā “Flautu balsis” ieguva 2. vietu.  
Foto: Madara Židaua.
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LĪGATNES 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Maijā jau sesto reizi Līgatnē 
norisinājās jaukākais pavasara 
pasākums – konkurss “Pūcīte”, 
kad vienkopus salido mazie 
pūčulēni, lai rādītu savu māku 
skaisti, pareizi un izteiksmīgi 
runāt dzeju. 

Šogad izteiksmīgo runātāju 
pulks bija gana prāvs – 26 
dalībnieki no visa plašā Cēsu 
novada: Līgatnes, Cēsīm, 
Drabešiem, Dzērbenes, 
Jāņmuižas, Liepas, Līviem, 
Priekuļiem, Skujenes un 
Vecpiebalgas. 

Konkursā pirmo vietu 
ieguva Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēkne 
Adrija Jansone ar I. Šlāpina 
dzejoli “Es tiešām gribu sunīti”, 
otro vietu dalīja Vecpiebalgas 
vidusskolas pirmsskolas 
audzēknis Tomass Engeris 
ar J. Osmaņa dzejoli “Adrese” 
un Cēsu 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēkne 
Elena Uzuļeviča ar U. Ausekļa 
dzejoli “Neredz Rīga”. Savukārt 

trešā vieta tika piešķirta 
Cēsu 3. pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēknim Tomasam 
Podberjozkinam ar P. Sila 
dzejoli “Žagatas”. 

Skatītāju simpātiju balvu 
nopelnīja Tomass Engeris. 

Visi dalībnieki saņēma 
atzinības rakstus par dalību 
konkursā. 

Paldies visiem mazajiem 
dalībniekiem un viņu vecākiem, 
ģimenēm, skolotājiem, kuri 
palīdzēja sagatavoties 
konkursam. 

Paldies arī sadarbības 
partneriem – Cēsu novada 
Centrālās administrācijas 
Izglītības pārvaldei, viesmī-
līgajam SIA “Zeit Hotel”, kuri 
uzņēma dalībniekus, Tīklu 
parkam, SIA “Rehabilitācijas 
centrs Līgatne”, SIA “Ģimenes 
zobārstniecība”, SIA 
“Valmieras veselības centrs” 
par jaukajām pārsteigumu 
balvām dalībniekiem un visiem 
rūķīšiem Līgatnē! 

Daiļi runā 
pūcītes 

Cēsu 1. pamatskolā
15.06. plkst. 15.00 un 18.00
Cēsu 2. pamatskola
10.06. plkst 12.00 un plkst. 15.00
Cēsu Bērzaines pamatskola - attīs-
tības centrā
8.06. plkst. 15.00
Cēsu Pilsētas vidusskolā
9. klasei 15.06. plkst. 18.00
12. klasei 21.06. plkst. 18.00
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijā
9. klasei 18.06. plkst. 13.00
12. klasei 18.06. plkst. 16.00
Cēsu Valsts ģimnāzijā
9. klasei 15.06. plkst. 18.00
12. klasei  30.06.
Cēsu pilsētas Mākslas skolā
17.06. plkst. 17.00
Cēsu pilsētas Sporta skolā
16.06.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikuma izlaidums 
30.06. plkst. 10.00 (Priekuļos) un 
plkst. 12.00 (Cēsīs)
Rāmuļu pamatskolā
10.06.  plkst. 17.00
Amatas pamatskolā 
10.06. plkst. 18.00 
Zaubes pamatskolā 
11.06. plkst. 13.00 
Skujenes pamatskolā 
17.06. plkst. 12.00 
Nītaures mūzikas un mākslas 
pamatskolā 
10.06. plkst. 18.00
Jaunpiebalgas vidusskolā
9. klasei 10.06. plkst. 18.00 
12. klasei 11.06. plkst. 18.00 
Priekuļu vidusskolā
12. klasei 10.06. plkst. 15.00 
9. klasei 15.06. plkst. 12.00 un 15.00 

Izlaidumi Cēsu novadā

PĀRGAUJAS 
apvienība

Īstenojot 2020. gadā sākto 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
projektu “Pārgaujas novada 
jauniešu un sabiedrības 
medijpratības un digitālo 
prasmju veicināšana “Medij-
pratēja formula””, Pārgaujas  
jaunieši radījuši savu 
medijpratības “formulu”. 
Tā pieejama ikvienam gan 
audiovizuālā, gan taustāmā 
veidolā. 

Jaunieši savas medijpratēja 
formulas sastāvdaļas meklēja 
piecās tematiskās darbnīcās, 
kurās izzinātas nozīmīgākās 
medijpratības sastāvdaļas: 
mūsdienu mediju vide, kritiskā 
domāšana, ietekmējošā ko-
munikācija, datu drošība 
un vizuālo materiālu 
izvērtēšana. Nodarbības va-
dīja profesionāli un zinoši 
medijpratības eksperti un 
savas nozares speciālisti. Pēc 
katras darbnīcas apspriests 
un apkopots būtiskākais, 
ko jaunieši uzzinājuši un 
apguvuši par iepazīto tēmu. 
Rezultātā tapa Pārgaujas 
jauniešu “Medijpratēja 

Formula”, kas tagad un 
turpmāk ikvienam pieejama 
gan video, gan drukāta 
materiāla formā. Drukātos 
materiālus izvietos Pārgaujas 
apvienības pārvaldes klientu 
apkalpošanas centros, tos 
nodos arī vietējām izglītības 
iestādēm, lai “formula” būtu 
pieejama ikvienam skolēnam 
un pedagogam. Savukārt 
video materiāls, kas veidots kā 
animācija, ievietots Pārgaujas 

jauniešu sociālo mediju 
profilos.

Pārdomās dalās jauniešu 
komandas pārstāvis Gustavs 
Bērziņš: “Dalība šajā projektā 
bija vērtīga pieredze. 
Medijpratības tēma bijusi ļoti 
būtiska vienmēr, tomēr šķiet, 
ka pēdējo gadu laikā tā kļuvusi 
jo īpaši nozīmīga pandēmijas 
un Ukrainā notiekošā kara 
kontekstā. Svarīgi saprast 
un mācēt atšķirt patiesu 

informāciju no dezinformācijas. 
Zinu daudz piemērus, kad 
gudri un izglītoti cilvēki krīt 
viltus ziņu un dezinformācijas 
slazdā. 

Projektā mēs tikāmies ar 
vairākiem iedvesmojošiem 
un zinošiem ekspertiem, kuri 
aizraujošā un interesantā veidā 
sniedza ieskatu medijpratības 
jautājumos. Daudz iemācījos 
ne tikai projektu darbnīcās, 
bet arī esot daļa no projekta 
komandas. Izpratne par to, 
kā top projekts un kā tas 
tiek īstenots, ir ievērojami 
vērtīgāka.” 

Ina Mieze, A.Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas 
sociālais pedagogs, projekta 
komandas pārstāve, uzsver: 
“Medijpratība nenozīmē tikai 
spēju analizēt informāciju, ko 
patērējam. Ikdienā strādājot ar 
bērniem un redzot to, cik daudz 
laika tie pavada, izmantojot 
viedierīces un internetu, 
svarīgi būt piesardzīgiem un 
informētiem par iespējamajām 
mūsu darbības sekām 
interneta vidē, kā arī domāt 

par personīgo un arī savu datu 
drošību”. 

Projektā radīto audiovizuālo 
un drukas materiālu iespējams 
izmantot kā informatīvu 
mācību līdzekli. Lai tos 
saņemtu, sazināties ar Cēsu 
novada Pārgaujas apvienības 
pārvaldes jaunatnes lietu 
speciālisti Ilutu Balodi, 
rakstot ziņu uz e-pastu  
iluta.balode@cesunovads.lv vai 
zvanot uz tālr. nr. 28714870. 

Projekts tiek finansēts ar 
Eiropas Komisijas Eiropas 
Solidaritātes korpusa, kuru 
Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūra, atbalstu.

Noskenējot kodu, var 
pieslēgties “Medijpratēja 
formulai”.

Sava medijprasmju formula 

Četras dienas maijā Cēsu 
Valsts ģimnāzijā (CVĢ) notika 
ERASMUS+ projekta “Schools 
for a Greener Europe” (Skolas 
zaļākai nākotnei) sanāksme. 
Tajā piedalījās 32 skolēni un 
desmit skolotāji no Latvijas, 
Slovākijas, Portugāles, 
Rumānijas un Itālijas. 

Projekta mērķis ir radīt 
atbildīgu attieksmi pret dabu, 
izpratni par vides izglītību, 
veicināt motivāciju aizsargāt 
vidi. 

Ar jauniešiem tikās domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Atis Egliņš-Eglītis un 
Komunikācijas un klientu 
servisa pārvaldes vadītājs 
Kārlis Pots. Pēc sarunas 
dalībnieki jutās gandarīti un 

atzinīgi novērtēja sarunu par 
pašvaldības aktualitātēm. 

Lai iepazītu latviešu 
tradīcijas, kultūru un 
nozīmīgumu Eiropas 
kultūras mantojumā, projekta 
dalībniekus iepazīstināja 
ar nozīmīgām Cēsu un 
Rīgas apskates vietām. Viņi 
apmeklēja CVĢ tautas deju 
kolektīva “Kande” un 7.-9.
klašu meiteņu kora “Volante” 
koncertu, kā arī tautas deju 
kolektīva “Kande” vadībā 
apguva latviešu tautas deju. 

Skolēniem un 
viesskolotājiem bija iespēja 
iepazīties ar beziepakojuma 
veikala “ieber.lv” darbību, 
piedalīties pārgājienā 
pa Cīrulīšu dabas takām, 

apmeklēt Daibes poligonu, 
piedalīties ēst gatavošanā. 
Interesi izraisīja batikošanas 
darbnīca, kurā varēja piešķirt 
“otro elpu” savam iemīļotajam 
apģērba gabalam. Pasākuma 
noslēdzošo aktivitāti veidoja 
Priekuļu apkaimes iepazīšana 
un rododendru stādīšana 
Priekuļu Saules parkā. 
Dalībvalstu pārstāvji iestādīja 
13 jaunus rododendru krūmus. 

Paldies par atsaucību Cēsu 
novada pašvaldībai, Cēsu 
pilij, Žagarkalna kempingam, 
Daibes poligonam, Hotel Cēsis, 
Priekuļu novada pašvaldības 
darbiniekiem un Jānim 
Sirlakam! 

Projektu līdzfinansēja 
Eiropas Solidaritātes korpuss.

Zaļākai nākotnei Jaunieti, piesakies!  
Vecpiebalgas apvienības 

jauniešiem ir lieliska iespēja 
piedalīties apmaiņas projektā 
jaunajiem māksliniekiem un 
mūziķiem! 

Projekts norisināsies no 16. 
jūnija līdz 25. jūnijam Grācā, 
Austrijā. 

Projektā piedalīsies 12 
dalībnieki no piecām valstīm 
vecumā no 15 līdz 30 gadiem, 
kuri nodarbojas ar mākslu, 
mūziku un digitālo saturu. 

Projekta laikā jaunieši no 
Latvijas, Slovēnijas, Ungārijas, 
Bulgārijas un Austrijas strādās 
kopā dažādās neformālās 
izglītības aktivitātēs ar dažādu 
valstu māksliniekiem.

Pieteikuma forma un 
plašāka informācija par 
projektu: vecpiebalga.lv. 

Pieteikšanās līdz 2. 
jūnijam, sūtot pieteikumu uz  
lina.paimina@cesunovads.lv.  

CĒSIS

Attēlā: Pārgaujas jaunieši apguva prasmi atšķirt patiesu 
un nepatiesu informāciju, ko apliecina viņu radītā 
“Medijpratēja formula”. Foto: Marta Martinsone-Kaša.

Liepas pamatskolā
18.06. plkst. 14.00 
Vecpiebalgas vidusskolā 
PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” 16.06. 
plkst. 18.00 
9. klasei 18.06 plkst. 14.00 
12. klasei 1.07. plkst. 18.00
Dzērbenes vispārizglītojošā un mū-
zikas pamatskolā  
Mūzikas skolai 01.06. plkst. 19.00
Pamatizglītības programmā 10.06. 
plkst. 15.00
Līgatnes Jauno Līderu vidusskolā  
9. klasei 17.06. plkst. 18.00
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pa-
matskolā 
14.06. plkst. 14.00
Straupes pamatskolā
15.06. plkst. 16.00 
Stalbes pamatskolas izlaidums 
Stalbes pagasta Tautas namā 
17.06. plkst. 16.00
Spāres pamatskolā
15.06. plkst. 11.00
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KOPIENAS UN SABIEDRĪBA

Publiskā ārtelpas mācību 
klase “Jume” izveidota 2021. 
gada pavasarī, tā atrodas 
netālu no Mākslas rezidenču 
centra “Rucka” un savā otrajā 
darbības gadā nominēta 
Jaunā Eiropas Bauhaus balvai, 
kopā ar vēl 52 projektiem 
izturot atlasi no vairāk nekā 
1100 pieteikumiem. “Jume” ir 
vienīgais finālists no Latvijas.  

“Jume” ir Cēsu Pluriversitātes 
ārtelpas mācību klase un 
permakultūras dārzs Ruckas 
muižā, Cēsīs. Tā ir pētnieku un 
praktiķu radīta āra klase, kas 
paredzēta, lai kritiski atsauktos 
uz pandēmijas izraisītajām 
pārmaiņām mācīšanās 
procesos un plašākiem 21.gs. 
izaicinājumiem, kas saistīti 
ar klimata mainību, pārtikas 
drošību, augšņu veselību un 
analogo prasmju izzušanu. Kā 
mācību klase “Jume” īsteno 
jaunus veidus, lai, izmantojot 
permakultūras principus, 
radītu, uzkrātu un dalītos ar 
ģeogrāfijas, dizaina un vides 
filozofijas zināšanām, kas 
spēcina vietējo pārmaiņu 
kopienu. 

Cēsu Pluriversitāte 
ir atvērta kopiena, kurā 

iesaistīties aicināts ikviens, 
kuru saista ģeogrāfijas, dizaina 
un filozofijas iespējamās 
kopsakarības un kuri 
personiskā līmenī izjutuši 
pasaulē notiekošā tiešu 
saistību ar esošo izglītības 
formu spēju/nespēju mūs 
sagatavot tiem izaicinājumiem, 
kādi mums tuvojas nākotnē. 

Vasarā plānoti šādi 
notikumi: 

 Jūnijā paredzēts sākt 
vasaras lekciju un darbnīcu 
cikls “Jumē”; 

 2. jūlijā organizējam 
LAMPAs skatuvi “Pasaules 
Gals”, kurā mācīšanās 
kontekstā runāsim par to, kā 
mūsu domāšana ir ne tikai 
iekārtota, bet tiek arī iekārota 
un iekarota; 

 14. - 22. augustā 
norisināsies jau trešā vasaras 
skola, kas veltīta mijiedarbīgās 
adaptēšanās tēmai ģeogrāfijas, 
dizaina un filozofijas 
kopsakarībās. 

Cēsu Pluriversitātes 
aktuālos jaunumus un iespēju 
sazināties aicinām meklēt 
mūsu sociālajos tīklos un 
mājaslapā. 

Mācības 21. 
gadsimta 
izaicinājumiem 

Seniori aicināti 
mundri 
izkustēties 

Pārgaujas senioru biedrība 
“Dzīvotprieks” sekmīgi startēja 
novada Sociālā dienesta 
izsludinātajā projektu konkursā 
un saņēma finansējumu sporta 
dienas rīkošanai. Kā pastāstīja 
biedrības vadītāja Grieta 
Grosberga: “Man nepatīk tā 
sūkstīšanās, ka tagad lielajā 
novadā mazās lauku biedrības 
nekādu atbalstu nesaņems. Ja 
paši būsim aktīvi, piedalīsimies 
projektu konkursos, būs arī 
iespējas!” 

Pulcēšanās uz senioru 
sporta dienu “Veseli miesā, 
mundri garā” notiks 8. jūnijā 
plkst. 10.00 pie Stalbes Tautas 
nama. Savulaik biedrība 
par citā projektā saņemtu 
finansējumu iegādājās 30 
nūju pārus. Nu pienācis laiks 
atsvaidzināt veselīgo pastaigu 
tehniku, lai nūjošana stiprinātu 
muguru un locītavas.  

Nodarbību vadīs 
pieredzējusī fitnesa trenere 
Rudīte Truce. Būs iesildīšanās 
un divu kilometru pārgājiens 
Stalbes apkārtnē. Tie, kuri 
nevarēs nūjot, treneru vadībā 
varēs piedalīties spēlēs un 
citās sportiskās aktivitātēs. 
Sporta dienas noslēgumā pašu 
sarūpēts brīvdabas mielasts. 

Lai arī tagad daudz darāmā 
dārzā, Grieta Grosberga 

aicina: “Pēc ilgāka pandēmijas 
ierobežojumu laika atkal 
iespēja visiem sanākt kopā. 
Tāpēc nesēdiet mājās, 
izkustieties, izraujieties no 
ierastās ikdienas un jutīsities 
mundrāki!” 

Projektā paredzētas arī 
citas aktivitātes senioriem. 
Annas dienas pasākums 
“Dabā mītošs spēks” notiks 
26. jūlijā. Dienas programmā 
paredzētas izglītojošas 
nodarbības un pozitīvas 
atmosfēras baudīšana. Kopā ar 
veselīga dzīvesveida piekritēju 
Gunu Rukšāni varēs baudīt 
dažādu augļu kokteiļus. Otra 
nodarbība paredzēta kopā ar 
Annu Luteri, iepazīstot pirts 
zināšanas un dabas spēka 
gudrības. Dienas noslēgumā 
muzikālā gaisotnē paredzēta 
Annu godināšana.  

Savukārt 10.augustā 
notiks Senioru diena, kurā 
seniori aicināti sanākt kopā 
un baudīt svētku gaisotni pie 
klātiem galdiem, klausoties 
“Rumbas kvarteta” solista Arta 
Šimpermaņa uzstāšanos. 

Pieteikties dalībai senioru 
sporta dienai vai citām 
aktivitātēm var, zvanot pa 
telefonu 29247718. Visi laipni 
aicināti! 

PĀRGAUJAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

Atklāt 
Veidenbaumu 
Baiba Roze  
E. Veidenbauma muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe 

Šogad pavasaris “Kālāčos” 
sākās ātrāk un uzziedēja 
košāk. Lai gan muzejs sezonu 
sāka 15. maijā, ekskursantu 
grupas brauca ciemos jau no 
aprīļa vidus. Muzejā notikušas 
arī talkas, top jaunā ekspozīcija 
un atklāts projekts “Vairāk 
gaismas!”. 

Skolēnu grupas un skolotāji 
atzinīgi novērtē atjaunotās un 
uzlabotās muzejpedagoģiskās 
programmas, kurās jaunieši ne 
tikai iepazīst Veidenbaumu, bet 
arī diskutē par sev svarīgām 
tēmām, mēģina rakstīt dzeju. 
Savukārt muzeja pārstāvji 
priecājas par lielisko sadarbību 
ar kaimiņiem – “Maizes māju” 
un “Cēsis Inside”, piedāvājot 
kopīgu programmu “Diena 
Cēsu pusē”. 

Noslēgumam tuvojas kon-
kurss “Veidenbauma klase”, 
kurā daudzi Latvijas skolēni 
iepazinuši Veidenbauma 
daiļradi, un muzejs ieguvis 
jaunus draugus. Ķekavas 
vidusskolas 9. klasi Veiden-
baums iedvesmoja tik ļoti, 
ka skolēni, uzaicinot līdzi 5. 
klasi un savu latviešu valodas 
skolotāju, izlēma braukt uz 
muzeju pavasara talkā. Ražīga 
bija Cēsu novada pašvaldības 
un Priekuļu apvienības 
pārvaldes darbinieku talka. 
Pēc darba talciniekus ar 
gardu zupu cienāja ukraiņu 
saimnieces. 

Muzeju nakts 2022 
“Kalāčos” uzņēma gandrīz 200 
viesu, kuriem bija iespēja citās 
gaismās ieraudzīt Eduarda 
klētiņu, “Kalāču” dīķi, pagalmu, 
satikties ar to Veidenbaumu, 
kādu satikuši dažādi Latvijas 
mākslinieki dažādos laikos: 
Jānis Anmanis, Artūrs Dronis, 
Inita Vilka, Ilma Strazdiņa, 
Maija Purmale, Jānis Ūdris, 
Zenta Muceniece un citi. Šī 
izstāde būs apskatāma muzejā 
visu šo vasaru. Vēl pavisam 

citu Veidenbaumu apmeklētāji 
varēja sastapt filmās “Un 
vilciens brauc”, “Mosties, 
mosties” un video intervijās 
“Mans Veidenbaums”. 

Kopš marta beigām projekta 
“Vairāk gaismas!” gaitā 
izveidojusies jauniešu grupa, 
kas regulāri tiekas, lai aizvien 
labāk atklātu Veidenbauma 
personību, dzeju, vērtības, 
lai pētītu un salīdzinātu 
Veidenbauma pasaules redzē-
jumu ar šodienas jaunieša 
skatu uz dzīvi, sabiedrību un 
vērtībām. Jaunieši arī iesaistās 
ekspozīcijas satura veidošanā, 
muzeja tēla veidošanā, kļūstot 
arī par E. Veidenbauma muzeja 
vēstnešiem. Patlaban grupā 
strādā 14 jaunieši no Kaives, 
Vecpiebalgas, Dzērbenes, 
Priekuļiem, Cēsīm, Liepas un 
Valmieras. Jaunieši piedalījās 
atklāšanas pasākumā 12. 
maijā, kurā projekta komanda 
iepazīstināja ar projektu un 
deva pasākuma dalībniekiem 
iespēju piedalīties Nila 
Konstantinova vadītā, E. 
Veidenbauma dzejā balstītā 
meditācijā. Sākot projektu, 
muzejs prezentēja arī savu 
jauno vizuālo identitāti  – 

“Kalāču” māju loga rūtī 
atmirdzošos gulbju padebešus, 
kas tāpat kā Eduards ir mainīgi 
un krāšņi, no gulbju baltiem un 
viegluma pilniem līdz drūmiem 
negaisa mākoņiem. Jauno 
muzeja identitāti radījusi 
māksliniece Dace Džeriņa. 

Sezona iesākusies aktīva, 
notikumiem bagāta un ceram, 
ka tāda tā arī turpināsies, 
iecerētie plāni realizēsies, 
izgaismojot E.Veidenbauma 
155. jubileju, ko svinēsim šajā 
rudenī. 

Projekts “VAIRĀK GAIS-
MAS! Izstāde un mākslas 
rezidences Eduarda Veiden-
bauma muzejā “Kalāči”: 
jaunieši būvē harmonisku 
un taisnīgu sabiedrību” (Nr.
EEZ/2021/1/03) tiek īstenots, 
pateicoties EEZ finanšu 
instrumenta 2014. –2021.
gada perioda programmas 
“Vietējā attīstība, nabadzības 
mazināšana un kultūras sa-
darbība” projektu iesniegumu 
atklātā konkura “Atbalsts 
profesionālās mākslas un 
kultūras produktu radīšanai 
bērnu un jauniešu auditorijai” 
atbalstam. 

Ar prieku varam paziņot, 
ka par tradīciju kļuvušas 
Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes rīkotās dienas 
nometnes vasarā, kas 
ieguvušas lielu atsaucību 
bērnu un jauniešu vidū. 

Apvienības Jaunatnes 
lietu nodaļa aicina pieteikties 
vasaras dienas nometnei, kas 
šogad norisināsies no 13. jūnija 
līdz 17. jūnijam. 

Nometnes aktivitātes 
notiks brīvā dabā, jauniešu 

centra “Balgas strops” telpās, 
kā arī paredzēti izbraukumi 
un pārgājiens ar nakšņošanu 
teltīs. Caur komandas spēlēm 
un dažādu prasmju izkopšanu, 
bērniem būs iespēja apgūt 
tādas vērtības kā cieņa vienam 
pret otru, cieņa pret dabu un 
novadu, apgūt jaunas prasmes, 
darbojoties dažādās radošajās 
darbnīcās. 

Nometnes mērķis ir 
sapulcināt un saliedēt 
Vecpiebalgas apvienības 

pārvaldes bērnus un veicināt 
aktīvu, lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 

Lai pieteiktos, bērnam vai 
jaunietim jābūt deklarētam 
Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes teritorijā. Bērnam 
jābūt vecumā no astoņiem līdz 
13 gadiem. 

Pieteikšanās līdz 
6. jūnijam, rakstot uz  
lina.paimina@cesunovads.lv. 

Atklāj vasaru aktīvi! 

CĒSIS

Attēlā: Jauniešu grupa “Vairāk gaismas” salīdzina 
Veidenbauma pasaules redzējumu ar šodienas skatu uz 
dzīvi.
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AMATAS 
apvienībaAMATAS 

apvienība
Šī gada Eiropas Arheoloģijas 

dienu gaitā 18. jūnijā sadarbībā 
ar Latvijas Arheologu 
biedrību iecerēts rīkot 
pasākumu bērniem Āraišu 
ezerpils Arheoloģiskajā parkā 
(ĀEAP). Tas ļautu jaunākajai 
paaudzei gūt priekšstatu 
par to, kā top vēstures stāsti 
par vissenākajām dienām un 
kāda loma tajā ir arheologam, 
kā arī pievērst uzmanību 
arheoloģiskā mantojuma 
saglabāšanas nozīmīgumam. 
Īpaši šim pasākumam taps 
ekspozīcija, kurā vienkāršā un 
ilustratīvā veidā būs rodamas 

atbildes uz jautājumiem - kas 
ir arheoloģija, ar ko nodarbojas 
arheologs? Ekspozīcijā būs arī 
uzskates materiāli un darba 
lapas. 

Bērni 18. jūnijā visu dienu 
varēs līdzdarboties darbnīcās, 
ko vadīs Latvijas Arheologu 
biedrības speciālisti. Būs 
iespēja apgūt prasmes 
improvizētā izrakuma laukumā, 
trenēties “senajās tehnoloģijās” 
darbnīcā “Graudberzis” un 
eksperimentēt darbnīcā 
“Māls” un piedalīties senlietu 
atpazīšanas spēlē. 

Pasākuma mērķis ir rosināt 

jaunajā paaudzē interesi par 
savas zemes kultūrvēstures 
liecībām, tās pētniecību un 
saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm, kā arī popularizēt 
unikālo Āraišu ezerpils 
rekonstrukciju gan Latvijā, 
gan citu Eiropas Arheoloģijas 
dienu dalībvalstu vidū. 

Pasākums top VAS 
“Latvijas Valsts meži” un 
“Valsts Kultūrkapitāla 
fonda” atbalstītās Vidzemes 
plānošanas reģiona 
īstenotās Vidzemes kultūras 
programmas 2022 gaitā. 

Seno dienu stāsti Āraišos 

Jau vairāk nekā četrus gadus 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais 
parks ciemos aicina ne 
tikai vēstures interesentus 
un ekskursiju tīkotājus. Te 
sagaida arī skolēnus un 
pirmskolas izglītības iestāžu 
bērnus uz nodarbēm seno 
laikmetu iepazīšanai un 
sajušanai. Muzejpedagoģiskās 
nodarbības aptver ļoti senus 
mūsu vēstures posmus – 
akmens, bronzas un dzelzs 
laikmetus. 

 Āraišu ezerpils Arheolo-
ģiskā parka muzejpedagoģe 
Sanda Salmiņa, stāstot par 
šīm nodarbībām, uzsver 
vietas unikalitāti – šo apvidu 
veido ne tikai brīnišķīga 
kultūrainava, bet arī tas, ka 
šāds arheoloģiskais parks 
ir vienīgais Latvijā, kur 
apskatāmas akmens laikmeta 
būvju rekonstrukcijas. Tas 
ļauj bērniem un, protams, arī 
pieaugušajiem doties tālu 
pagātnes līkločos, gandrīz 
līdz ledus laikmetam un 
izsekot līdzi cilvēka sadzīvei – 

māju būvniecībai, medībām, 
ēst gatavošanai, sociālajām 
attiecībām. Turklāt ne tikai 
klausīties stāstā, bet arī pašam 
izmēģināt senās prasmes.

Nodarbības paredzētas 

visu vecumu bērniem – 
sākot ar pirmsskolu un 
beidzot ar vidusskolu. Paši 
mazākie te klausās teikas 
par brīnumainiem lidojošiem 
ezeriem un tad ķeras pie 

zīmuļiem un mēģina tās 
attēlot. Iespējams, ka te 
pirmo reizi dzīvē viņi uzzina 
par ezerpili, tās iemītniekiem 
un tālo teiksmaino dzelzs 
laikmetu. Nodarbība saucas 

Senvēsture bērnu pirkstos 
“Es pārceļos uz ezerpili”, un 
tās sagatavošanā iesaistījās arī 
Drabešu jaunās pamatskolas 
skolotājas. 

Mazākajiem skolēniem un 
pirmsskolas bērniem ir iespēja 
pašu rokām darināt piekariņus 
no dabīgiem materiāliem pēc 
ezerpilī atrastu rotaslietu 
parauga. 

Āraišu ezerpils Arheolo-
ģiskais parks ir vienīgā vieta 
Latvijā, kur aplūkojama 
akmens laikmeta ekspozīcija, 
un tieši te, pie seno celtņu 
rekonstrukcijām, skolēni 
piedzīvo īstu akmens laikmetu. 
Tā ir praktiska darbošanās 
divu stundu garumā. Bērni, 
sadalījušies komandās, apgūst 
senās prasmes un noslēgumā 
dalās iespaidos par piedzīvoto. 
Tādējādi skolēni ar lielu interesi 
apgūst nezināmo laikmetu. 

Nodarbība “Piedzīvo 
akmens laikmetu” tapusi ciešā 
sadarbībā ar IK “Māravots” 
metodiskajiem materiāliem un 
Solvitu Lodiņu. 

AMATAS 
apvienība

Amatas apvienības pār-
valdes speciālisti maijā 
piedalījās Strūves ģeodēziskā 
loka saglabāšanas un attīstības 
padomes sēdē Jēkabpilī. Tajā 
pārrunātas ar ģeodēziskā loka 
punktiem saistītās aktualitātes.

Strūves ģeodēziskais loks 
ir unikāla 19. gs. ģeodēzisko 
uzmērījumu sistēma zemes 
izmēru un formas noteikšanai. 
Tas stiepjas no Ziemeļu Ledus 
okeāna piekrastes Norvēģijā 
līdz Donavas grīvai pie Melnās 
jūras 2822 kilometru garumā, 
šķērsojot desmit valstis. 

Kopš 2005. gada tas iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā. 

Latvijas teritorijā pavisam 
tika ierīkoti un uzmērīti 16 
punkti, no kuriem viens 
atrodas Amatas apvienības 
teritorijā. Tas ir loka punkts 
Nr. 5 Elkas kalns Skujenes pa-
gastā. Apvienības pārvalde tur 
iecerējusi izveidot informatīvu 
stendu, lai izglītotu sabiedrību 
par Strūves ģeodēzisko loku 
Latvijā un attīstītu Elkas kalnu 
kā tūrisma objektu. 

Unikāls mērījumu
sistēmas punkts

Eiropas Arheoloģijas diena Cēsīs 
Šī gada 18. jūnijā Cēsīs, Pils 

ielā 1, pirmo reizi norisināsies 
Eiropas Arheoloģijas diena. 
Lai pievērstu uzmanību 
arheoloģiskā mantojuma 
saglabāšanai un pārvaldībai 
pilsētās, Latvijas Arheologu 
biedrība par 2022. gada 
arheoloģisko pieminekli šī 
gada sākumā izraudzījās Cēsu 
senpilsētu. 

Arheoloģiskā izpēte 
pilsētās visbiežāk notiek 
norobežotos būvobjektos, 
savukārt iedzīvotājiem, īpaši 
jauniešiem, ir maz informācijas 
par iespējām piedalīties 
arheoloģiskā mantojuma 
izpētes procesā. Tāpēc 18. 
jūnijā aicinām cēsniekus un 
ikvienu interesentu iepazīt 
arheoloģiju Cēsīs, Pils ielā 
1, pie izrakumu laukumiem. 
Arheologu un studentu 
vadībā varēsiet uzzināt, kas ir 
arheoloģija, kā tiek organizēti 

un notiek pētniecības procesi, 
kādas ir mūsdienīgākās datu 
iegūšanas un uzkrāšanas 
metodes un tehnoloģijas. 
Būs iespēja iepazīties ar 
arheoloģiskajai izpētei 
nepieciešamo aprīkojumu – 
gan ar to, kas aktuāls šobrīd, 
gan ar darbarīkiem, kuru 
nozīme gadu gaitā palikusi 
teju nemainīga. 

Pasākumā būs īpaši bērniem 
un jauniešiem domātas 
aktivitātes, kā arī Latvijas 
Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes studenti 
pastāstīs par iespējām 
studēt vēsturi un arheoloģiju. 
Pasākuma laikā varēs 
pieteikties arī brīvprātīgajam 
darbam izrakumos, ko plānots 
atsākt šovasar, 11. jūlijā, kad 
vairāku nedēļu garumā būs 
iespēja piedalīties Cēsu 
pilsētas senāko slāņu izpētē. Attēlā: Arheoloģiskie izrakumi Cēsu vecpilsētā piesaistīja lielu brīvprātīgo palīgu interesi. 

Arī šovasar varēs turpināt izrakumus vecpilsētā un atklāt seno Cēsu priekšmetu stāstus.

Attēlā: Mezejpedagoģe Sanda Salmiņa uzsver - Āraišu unikalitāti veido ne tikai brīnišķīga 
kultūrainava, bet arī Latvijā vienīgais arheoloģiskais parks. Foto: Aivars Akmentiņš.
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Atbalsts Černobiļas avārijas seku 
likvidētājiem 

Saskaņā ar Cēsu novada 
domes 2022. gada 24. marta 
veiktajiem grozījumiem saisto-
šajos noteikumos Nr. 24 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
pabalstiem” Cēsu novada 
Sociālais dienests aicina 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekus pieteikties 
pabalstam. 

Pabalstu piešķir vienu reizi 
kalendārajā gadā bez personas 
ienākumu un materiālās 
situācijas izvērtēšanas, ja 

pabalsta pieprasītājs attiecī-
gajā kalendārā gadā šāda 
veida pabalstu nav saņēmis 
citā pašvaldībā. Pabalsta 
apmērs ir 50 eiro. 

Lai saņemtu pabalstu, 
iedzīvotājiem Cēsu novada 
Sociālajā dienestā jāiesniedz: 

 Iesniegums; 
 Černobiļas atomelektrosta-

cijas seku likvidēšanas 
dalībnieka apliecība (sūtot 
ar e-parakstu parakstītu 
iesniegumu, jāpievieno kopija). 

Pieteikumu atbalsta 

saņemšanai var iesniegt: 
 klātienē kādā no Cēsu 

novada Sociālā dienesta 
apmeklētāju pieņemšanas 
vietām (pēc iepriekšēja 
pieraksta); 

 sūtot uz e-pasta adresi 
sd@cesunovads.lv (parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu, 
kas satur laika zīmogu). 

Neskaidrību vai jautājumu 
gadījumā aicinām sazināties 
pa tālruni 29358187.

Zaubes pamatskolā maija 
sākumā norisinājās Latvijas 
čempionāta pirmais posms 
atlētiskajā vingrošanā “Spēka 
stafete”.  

Sacensību dalībnieki 
pēc izvēles veica četrus 
vingrojumus – pietupienus ar 

svaru stieni plecos, svara stieņa 
spiešanu guļus, pievilkšanos 
un svaru bumbu celšanu. 

Sacensības rīko ar mērķi 
iesaistīt Latvijas iedzīvotājus 
veselīgā dzīvesveidā un popu-
larizēt atlētisko vingrošanu 
lauku iedzīvotāju vidū. Ar 

sacensību rezultātiem var 
iepazīties: amatasnovads.lv. 

Sacensības atbalstīja 
Latvijas Tautas sporta 
asociācija, Izglītības un 
zinātnes ministrija, Latvijas 
Sporta federāciju padome, 
Cēsu novada pašvaldība. 

Spēka stafete Zaubē  AMATAS 
apvienība

AMATAS 
apvienība

AMATAS 
apvienība

LĪGATNES 
apvienība

PĀRGAUJAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Paredzēta GNP teritorijas 
paplašināšana 

Noris Gaujas Nacionālā 
parka (GNP) dabas 
aizsardzības plāna izstrāde, 
kas noslēgsies 2023. gada 
janvārī. 

Amatas apvienības pārvalde 
īpaši aicina Ieriķu ciema un 
Drabešu pagasta iedzīvotājus 
iepazīties ar šo plānu, jo tajā 
paredzēta GNP teritorijas 
paplašināšana otrpus valsts 
autoceļam A2, ietverot dabas 
liegumu Melturu sils un 

Ieriķu ciema daļu, teritorijas 
paplašinājumu veidojot pa 
valsts vietējiem autoceļiem 
V315 Ieriķi – Ģikši un V317 
Asaru ezers – Melturi. 

Aicinām iedzīvotājus 
būt aktīviem, iepazīties ar 
plānotajiem dokumentiem, 
izmaiņām zemes īpašumos, 
kā arī sniegt ierosinājumus un 
priekšlikumus. 

Priekšlikumus par turp-
mākajām vēlamajām dar-

bībām savā īpašumā Gaujas 
Nacionālajā parkā, kā arī 
plānotajiem apsaimniekošanas 
pasākumiem iespējams sniegt 
arī rakstiski, adresējot tos SIA 
“Estonian, Latvian & Lithunian 
Environment” (Vīlandes 
iela 3-6, Rīga, LV-1010, vai  
gauja@environment.lv). Jau-
tājumu gadījumā aicinām 
sazināties pa tālruni 28010505 
darbdienās plkst. 10.00-16.00. 

Zaubē un Nītaurē 10. 
jūnijā būs iespēja tikties ar 
endokrinologu. Tikšanās 
sarunu tēma  - “Cukurdiabēts 
kā sirds un asinsvadu slimību 
riska faktors”. Tikšanās 
norisināsies O. Elmeres 
ģimenes ārstu praksē Zaubē 
plkst. 9-13 un Nītaures dienas 
aprūpes centrā plkst. 14-16.  

Tikšanās ar endokrinologu 

Latvijas Airēšanas federā-
cijas balvu izcīņā 14. maijā 
Daugavpilī norisinājās sacensī-
bas airēšanā. Sacensības 
pulcēja visu Latvijas vadošo 
sporta skolu airētājus, 
tostarp, pārstāvot Murjāņu 
sporta ģimnāziju, sacensībās 
piedalījās un 2. vietu vīriešu 
pārairu divnieku laivu klasē 
kopvērtējumā izcīnīja jaunais 
līgatnietis Jēkabs Bikše kopā ar 
savu pārinieku Daniilu Gulovu. 

Sportisti guva uzvaru 
pirmajā distancē ar atsevišķo 

startu, arī otrajā distancē cīnījās 
lieliski un tikai pašā finišā 
par 0,36 sekundēm piekāpās 
konkurentiem. Vietu summa 
abām komandām sacensību 
noslēgumā bija vienāda, tomēr 
augstāko vietu – pirmo – 
ieņēma konkurenti, jo pirmie 
finišēja fināla braucienā. 

Cēsu novads sveic jauno 
un talantīgo sportistu Jēkabu 
ar gūtajiem panākumiem un 
vēl nerimstošu cīņassparu 
un izdošanos profesionālajās 
sporta gaitās! 

Panākumi 
airēšanā 

Sportojam, 
neguļam! 

Stalbes pamatskolas sporta 
zālē notika sadraudzības 
turnīrs volejbolā starp Stalbes 
pamatskolas, Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolas 
un Straupes pamatskolas 6.-
9. klašu skolēniem. Turnīrā 
piedalījās sešas komandas:  trīs 
no Stalbes, divas no Straupes 
un viena no Raiskuma skolas. 

Turnīra dalībniekiem 
sadraudzības spēles bija 
ilgi gaidīts pasākums, kuru 
pēdējo gadu epidemioloģiskās 
situācijas dēļ nebija iespējams 

īstenot. Rezultāti šoreiz nebija 
noteicošais faktors, jo priecīgs 
satraukums skolēniem bija ne 
tikai par spēlēm, bet arī par 
atkal satikšanos. 

Pēc veiksmīgā turnīra 
starp skolēniem arī šo skolu 
darbinieki un bērnu vecāki 
nolēmuši līdz mācību gada 
beigām satikties kopīgās 
volejbola spēlēs, sekmējot 
sadarbību un sadraudzību arī 
pedagogu, skolas darbinieku 
un vecāku starpā. 

Uz tikšanos aicināts ikviens 
interesents! 

Plašāka informācija par 
pasākumiem: amatasnovads.lv. 

*Pasākums apmeklējams 
bez maksas un tiek 
īstenots ESF projekta nr. 
9.2.4.2/16/I/007 gaitā.  

Speciālais kurss – 
valsts aizsardzība
Rēzija Krieviņa 

Pirms diviem gadiem 
Vecpiebalgas vidusskolas  10. 
klases skolēni sāka apgūt 
speciālo kursu – Valsts 
aizsardzības mācību (VAM). 

 Pirmajā  gadā iepazināmies 
ar vispārējiem noteikumiem, 
nostiprinājām patriotisko 
apziņu un apguvām 
pamatlietas - ierindas mācību, 
fonētisko alfabētu, rīcības 
gaitu krīzes situācijās. Ņemot 
vērā attālinātās mācības, 
nācās samierināties ar niecīgu 
praktisko nodarbību skaitu, 
kas neļāva pilnvērtīgi izmantot 
iegūtās zināšanas.  

Pateicoties klātienes 
mācībām, otro  gadu pavadījām 
krietni interesantākā gaisotnē. 
Apguvām topogrāfiskos 
apzīmējums, sakaru mācību, 
lauka kaujas iemaņas, 
devāmies orientēties. Uz 
Latvijas vēsturi lūkojāmies 
caur militāro prizmu, kas lika 
vēl vairāk apbrīnot mūsu 
senču varonību. Raugoties uz 
šobrīd notiekošo, pārrunājām 
rīcības gaitu krīzes situācijās. 
Visvairāk prieka sagādāja 
šaušanas apmācības, kurās pēc 
rūpīgi apgūtiem noteikumiem 
sacentāmies precizitātē. 
Šajā pavasarī VAM gaitā 
devāmies uz Zemessardzes 
54. Kaujas atbalsta bataljonu. 

Apskatījām bataljona apkārtni, 
tajā esošo kara tehniku, 
iepazināmies ar Nesprāgušas 
munīcijas rotas komandiera 
un izlūku pienākumiem. Aprīli 
noslēdzām ar praktiskām 
aktivitātēm Alauksta ezera 
krastā: orientēšanos, telts 
celšanu, nojumes veidošanu, 
ugunskura kurināšanu. Šādas 
ārpusstundu aktivitātes 
atsvaidzināja mācību procesu 
un saliedēja klasi.     

Divi gadi kursa apguvē 
aizritējuši nemanot, to laikā 
esam guvuši neatsveramu 
pieredzi, zināšanas, lieliskas 
atmiņas. VAM nav mūs 
padarījusi par topošajiem 
karavīriem vai militārā sektora 
pārstāvjiem, kā varētu šķist, 
bet gan par godprātīgākiem 
pilsoņiem un zinošākām 
personībām. 

Uzskatu, ka VAM kā 
obligāts mācību priekšmets 
jāievieš ikvienā skolā. Tādējādi 
skolēni gūtu plašāku izpratni 
par valsts rašanos, pilnveidotu 
savas orientēšanās, 
ģeogrāfiskās prasmes, būtu 
gatavi pielāgoties un prasmīgi 
rīkoties situācijās, par kurām 
ikdienā domāt pat nevēlamies. 
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Šajā pavasarī pirmizrādi 
piedzīvoja Vigitas Pumpures 
lugas “Tobiass ir miris, lai dzīvo 
Tobiass!” iestudējums Zosēnu 
amatieru teātra “Intermēdija” 
izpildījumā. Izrādes režisore 
Līga Kalniņa. 

Lugas saturu veido humo-
ristisks skatījums uz kaimiņu 
sadzīviskajām attiecībām. “Iz-

rāde apmeklētājiem sniedza 
pozitīvas emocijas un aicināja 
izvērtēt problēmu risināšanas 
paradumus. Biju patīkami 
pārsteigta par publikas lielo 
atsaucību un ieinteresētību,” 
pauda Zosēnu kultūras, 
sabiedriskā un pakalpojumu 
centra vadītāja Dzidra Prūse. 

Pirmizrāde 
Zosēnos 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

Dziesmu svētku 
ieskaņa  

Cēsu Pils parka estrādē 11. 
jūnijā plkst. 19.00 skanēs XXVII 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVII Deju svētku ieskaņas 
koncerts.  

Pils parka estrādē dziesmas 
no 2023. gada Dziesmu un 
Deju svētku repertuāra – koru 
lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas 
ceļš” un Noslēguma koncerta 
“Kopā augšup” - dziedās 
Vidzemes un Latgales jauktie 
kori. Kopkori, kurā vienosies 
vairāk nekā 1200 balsis, diriģēs 
Dziesmu svētku virsdiriģenti: 
Agita Ikauniece-Rimšēviča, 
Aira Birziņa, Māra Marnauza, 
Ilze Valce, Kaspars Ādamsons, 
Jānis Baltiņš, Jurģis Cābulis, 
Ivars Cinkuss, Mārtiņš Klišāns, 
Ārijs Šķepasts, Aigars Meri, 
Māris Sirmais, Jevgeņijs 
Ustinskovs, kā arī Dziesmu 
svētku Goda virsdiriģenti Jānis 

Erenštreits un Juris Kļaviņš. 
Koncertā piedalīsies arī 

NBS Štāba orķestris, solisti 
Inga Šļubovska un Jānis 
Kurševs. Mākslinieciskie 
vadītāji: Jurģis Cābulis, Agita 
Ikauniece-Rimšēviča un 
Kaspars Ādamsons, režisors 
Juris Jonelis, koncertu vadīs 
Gundars Silakaktiņš.  

Pirms koncerta, plkst. 18.30, 
Vienības laukumā notiks Goda 
mirklis, pēc kura koncerta 
dalībnieki dosies gājienā uz 
Pils parka estrādi. 

Ieeja koncertā bez maksas. 
Pēc koncerta balle ar pūtēju 
orķestri “Cēsis”.  

Dziesmu un Deju svētku 
ieskaņas koncertu Pils parka 
estrādē organizē Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs 
sadarbībā ar Cēsu novada 
pašvaldību.

Sirdsroze 
Zaubei

AMATAS 
apvienība

Biedrība “Ģimenes atbalsta 
rokdarbu studija” cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, 
daudzbērnu ģimenēm, kā arī 
tiem, kuri brīvajā laikā vēlas 
pievērsties mākslai, šovasar 
piedāvā iespēju gleznot 
zaubēnietes, Latvijas Lepnuma 
balvas ieguvējas, Sanitas 
Akotas saimniecībā esošos 
mājdzīvniekus un Zaubes 

populārākos dzīvniekus pēc 
foto paraugiem. 

Lai vienotos par nodarbībām 
vai krāsošanas materiālu 
saņemšanu, lūgums sazināties 
ar Sandru Eglīti pa tālruni 
26679328, vai rakstot e-pastā 
ozolzeme@protonmail.com. 

Deju uzvedums  
“Pasaka par Puķuzirni” 

Priekuļu kultūras namā 22. 
maija pēcpusdienā skanēja 
bērnu smiekli un vecāku rosība. 
Klāt bija pirmizrāžu diena deju 
pasakai “Puķuzirnis”. 

Iecere par deju uzvedumu 
radās jau pirms diviem gadiem, 
taču pandēmija noteica savu 
scenāriju. Ideja nāca no Priekuļu 
kultūras nama deju kolektīva 
“Tūgadiņš” vadītāja Mārtiņa 
Jurciņa un viņa komandas, 
kurš ierosināja dažādot bērnu 
deju, lai atraisītu dancotāju 
iztēli un prasmes. 

Apvienojot Priekuļu un Cēsu 
mākslinieciskos spēkus, tapa 
radošā komanda, kurā katrs 
darīja savu darbu – Inga Cipe 
uzrakstīja pasaku un dziesmu 
vārdus, Ina Aizgale sacerēja 
mūziku, Indars Grasbergs 
palīdzēja tās aranžēt. Tad viss 
notika secīgi. Brīžos, kad varēja 
pulcēties, Cēsu Kultūras centra 
popgrupas “Hei” bērni Grieta 
Rozenberga, Marta Grīnberga, 
Rēzija Tolpežņikova, Anna 
Liepa, Elīza Lobankova, 
Elīna Ulme, Elza Gaile, 
Karlīna Mežale, Tīna Agate 
Buša, Šarlote Capare, Kate 
Blumberga, Mārcis Rudmiezis, 
Jorens Arno Bernāts, kā arī 
solisti Una Daniela Aizgale un 
Ivo Aizgalis dziesmas ierakstīja 
studijā. Tad savu rosīšanos 
sāka horeogrāfi Mārtiņš 
Jurciņš, Evija Bišere un Rudīte 
Jurciņa. 

Paralēli šim procesam 
Priekuļu kultūras nama 
māksliniece Valda Ošiņa radīja 
burvīgus zīmējumus, ko vēlāk 
izmantoja grāmatā “Pasaka par 
puķuzirni”, kā arī izrādes video 
scenogrāfijā, ko ar animācijas 
elementiem papildināja 
videomākslinieks Gatis 

Priednieks Melnacis. Kultūras 
nama direktore Anete Darģe 
rūpējās, lai viss muzikālais 
materiāls būtu pieejams QR 
koda aplikācijā, lai vēlāk to 
varētu ērti izmantot arī pēc 
izrādes. Pati deju iestudēšana 
gan bija ļoti saspringta, jo divu 
mēnešu laikā bija jāiestudē 
visas horeogrāfijas. Tad tapa 
tēlu intermēdijas, ko vienotā 
pasakā ierunāja Renārs 
Kaupers. Izrādes tapšana bija 
dažādu izaicinājumu pilna, 
nogurums pēc pirmizrādēm 

liels, taču gandarījums - vēl 
lielāks! 

Šādi projekti saliedē gan 
pašus dejotājus, gan skolotājus, 
gan arī vecākus. Īpašs paldies 
vecākiem un dejotājiem, kuri 
iejutās uzveduma tēlu lomās 
un atveidoja Kundzi Karūsu, 
Mēnesi, Dēli Dilli, Pīli Dūli, 
Vārnu, Sienāzi, Saulespuķi, 
Taureni, vecmāmiņu un 
mazo Rūtiņu. Īpašs sveiciens 
mazajam puķuzirnim Gerdai 
Jurciņai. 

Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 
dienā, 4. maijā, Vecpiebalgas 
vidusskolas kolektīvs un 
pagasta ļaudis pulcējās 
draudzīgā saimē skolas 
pagalmā, lai svinētu Baltā 
galdauta svētkus, izjūtot 
prieku un lepnumu par savu 
valsti. 

Svinīgo pasākumu atklāja 
Vecpiebalgas vidusskolas 
direktore Ilona Strelkova 
un kultūras nama vadītāja 
Zigrīda Ruicēna ar novadnieka 
Kārļa Skalbes pirms gandrīz 
100 gadiem izteiktajiem 
vēlējumiem: “Lai glabājam savu 
brīvību kā saules staru! Latvija 
lai ir brīvības zeme! Domas 
kā putni pirms vētras pieplok 
dzimtenes zemei. Viņa ir mūsu 
patvērums un neizsmeļams 
spēka avots. Zeme, ar kuru 
esam saauguši, dos mums līdzi 

savu lielo tikumisko spēku!”. 
Pēc Latvijas Valsts himnas 

un Vecpiebalgas himnas 
“Pie tevis eju, Vecpiebalga” 
nodziedāšanas mastā pirmo 
reizi tika uzvilkts Vecpiebalgas 
pagasta karogs. Svinīgā 
pasākuma apmeklētājus 
priecēja Vecpiebalgas 
vidusskolas un kultūras nama 
pašdarbnieku sarūpētais 
svētku koncerts “Skatuve”, 
kurā uzstājās deju kolektīvi 
“Mudurainis XO”, “Mudurainis”, 
“Slātaviņa” (vadītāja Antra 
Grīnberga), 1 .- 2. klašu, 3. - 4. 
klašu, 5. klases deju kolektīvs 
(vadītāja Mārīte Lācgalve), 
3. - 4. klašu un 6. - 9. klašu 
koris, 12. klases ansamblis un 
soliste Marta Logina-Pundure 
(vadītāja Inta Apalupa). 

Pēc koncerta ikviens varēja 
piedalīties daudzveidīgās 
praktiskās, izzinošās un 

sportiskās aktivitātēs, kā 
arī ielūkoties un darboties 
radošajās darbnīcās. 

Pēc tam kolektīvi, to 
vadītāji un pagasta ļaudis 
pulcējās skolas pagalmā, 
lai dotos svētku gājienā uz 
“Viesistabu”, kur notika kopējā 
Baltā galdauta klāšana ar 
katra līdzpaņemto cienastu. 
Par patīkamu noskaņojumu 
ar muzikālu sveicienu gādāja 
kapella “Labi, ka tā!” no 
Limbažiem. Jaukā noskaņā un 
ar rosīgu līdzdarbošanos tika 
aizvadīti patriotiskie svētki, 
kas ikviena sirdi pildīja ar 
pozitīvām emocijām un prieku. 
Lai kopības sajūta un lepnums 
par savu pagastu un valsti 
mūs stiprina ik dienu! Paldies 
ikvienam, kas iesaistījās 
nozīmīgo patriotisko svētku 
tapšanā! 

Baltā galdauta svētki 
Vecpiebalgā 

VECPIEBALGAS
apvienība

CĒSIS

Attēlā: Priekuļu kultūras namā pirmizrādi piedzīvoja deju 
pasakas “Puķuzirnis” uzvedums. Foto: Sintija Cērpiņa.
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12.06. plkst. 10.00  
Vecpiebalgas baznīcā pēc dievkalpojuma 

draudzes Padomes vēlēšanas 
Sīkāka informācija 27150222 (Lauris Vilcāns)

Mākslas skolas 
darbu izstāde

Cēsu pilsētas Mākslas skolu 
beidzot, katrs audzēknis veido 
noslēguma darbu apgūtajā 
specializācijā. Darbu autori 
izvēlas aktuālu tēmu, zīmē, 
skicē, eksperimentē, apsver 
darba eksponēšanas iespējas 
un prezentē savu ideju. Šī ideju 
un materiāla izvēles brīvība 
nodrošina, ka katru gadu 
mākslas skolas noslēguma 
darbu izstāde ir saturiski 
daudzveidīga gan tehniku, gan 
formas ziņā. 

Audzēkņu darbiem nav tikai 
dekoratīva nozīme, to pamatā 
ir katram savs stāsts – autora 
skatījums uz piedzīvoto, 
notiekošo vai iespējamo. 
Prieks ir par jauniešu drosmi 
atklāt sevi mākslā un darīt to 
pārliecinoši un izteiksmīgi. 

Aicinām Cēsu iedzīvotājus 
un viesus iepazīt un baudīt 
jauno mākslinieku radošos 
darbus! Izstāde būs skatāma 
no 17. jūnija līdz 3. jūlijam Cēsu 
Izstāžu namā.

Vaives Tautas namā 
apskatāma cēsnieka Jāņa 
Rozenberga gleznu izstāde.  

Gleznotājs, Latvijas 
Brīvības cīņu dalībnieks 
Jānis Rozenbergs dzimis 
Cēsīs, mācījies Cēsu Valsts 
amatniecības skolas mākslas 
nodaļā pie Kārļa Baltgaiļa, Kārļa 
Brencēna un Augusta Jullas. 
Studējis Mākslas akadēmijā, 
strādājis kā scenogrāfs 
Nacionālajā operā un Cēsīs. 
Bijis Latvijas ražojumu stendu 
mākslinieks - iekārtotājs Kara- 
ļauču un Leipcigas mesēs, 

Grieķijā, Dienvidslāvijā, 
Rumānijā, Bulgārijā un Turcijā. 
Pēc Otrā pasaules kara 
Jānis Rozenbergs dzīvoja 
un strādāja Cēsīs, aktīvi 
iesaistoties pilsētas mākslas 
dzīvē. Mākslinieku savienības 
biedrs no 1960. gada. 

Izstāde apskatāma bez 
maksas pirmdienās, trešdienās 
un ceturtdienās plkst. 10-
16. Jāņa Rozenberga gleznu 
izstāde Vaives Tautas namā 
būs apskatāma līdz 25. jūlijam. 

Jāņa Rozenberga 
gleznu izstāde 

Šogad Latvijas apceļošanas 
pasākuma “Atvērtās dienas 
laukos” laikā 4. jūnijā Cēsu 
novada un Vaives pagasta 
viesi aicināti doties pastaigā 
pa Kaķupītes dabas taku, kur 
pastaigājoties, apmeklētāji 
varēs pildīt uzdevumus, 
atbildēt uz jautājumiem, un 

aktīvākie, iesniedzot atbildes, 
piedalīsies konkursā. 

Kaķupītes dabas taka būs 
gatava uzņemt apmeklētājus 
no plkst. 9 visas dienas garumā. 
Iesakām pastaigai izvēlēties 
ērtus un laikapstākļiem 
piemērotus apavus. Takas 
apmeklējums ir bez maksas. 

Izzinoša pastaiga

Šogad Vaives svētku diena 
notiks sestdien, 18. jūnijā, 
pie Vaives tautas nama jeb 
“Kaķukroga”. Svētku dienu 
iesāksim aktīvi, dodoties 
pastaigā pa Kaķupītes 
dabas taku no plkst. 11.00, 
kurā īpaši Vaives svētkiem 
būs sagatavoti uzdevumi 
un aktivitātes ģimenēm ar 
bērniem. Kā sveiciens Vaives 
svētkos būs vēlās pankūku 
brokastis, kuras ceps “Kalna 
Paltes un paGALMA restorāns” 
īpašniece Jolanta Sausiņa un 
ar tām viesus cienās līdz plkst. 
13.00. 

Svētku dienas vakarā 
plkst. 18.00 viesus aicinām uz 
vokālo ansambļu un tautas 
deju kolektīvu sadraudzības 

koncertu “TEV UN MAN”, 
kurā uzstāsies Vaives sieviešu 
vokālais ansamblis “Tieši 
tāpēc” (vadītāja Ilze Grīnfelde) 
un tautas deju kolektīvs 
“Vaive” (vadītāja Solvita 
Krastiņa) kopā ar draugiem no 
tuvākām un tālākām vietām 
Latvijā. Sadraudzības koncerts 
ir ilgi gaidīts notikums uz kuru 
aicinām gan vaivēniešus, gan 
viesus. 

Pēc koncerta balle ar grupu 
“Vēja runa”. Groziņi pašu ziņā. 

Visi svētku dienas notikumi 
plānoti brīvdabā un bez 
maksas (sliktu laikapstākļu 
gadījumā - Vaives tautas 
namā). 

Uz tikšanos Vaives svētkos! 

Svētki 18. jūnijā 
Arī šogad vasarā visā 

Latvijā norisināsies Mājas 
kafejnīcu dienas, kad ikvienam 
interesentam būs iespēja 
iepazīt vietējās garšas, 
kulināro mantojumu, tradīcijas 
un baudīt tūrisma un kultūras 
piedāvājumu dažādos Latvijas 
novados. Cēsu novadā 
Mājas kafejnīcu diena notiks 
septembra trīs nedēļas nogalēs 
dažādās novada teritorijās: 

03.-04.09. Vecpiebalgas, 
Jaunpiebalgas un Skujenes 
pusē 

10.-11.09. Straupes un 
Līgatnes pusē  

17.-18.09. Cēsīs un apkārtnē 
(Priekuļi, Amata un Pārgauja) 

Tādēļ ikviens, kas šajās 
dienā ir gatavs atvērt savu 
“mājas kafejnīcu” savā sētā, 
saimniecībā, viesu namā vai 
mājas pagalmā, ir aicināts 
pieteikties. Pieteikuma anketu 
meklē www.visit.cesis.lv  

Kas var kļūt par Mājas 

kafejnīcu? 
 esošs tūrisma uzņēmums, 

kas ikdienā nepiedāvā 
ēdināšanas pakalpojumus 
(apskates saimniecības, 
muzeji, viesu mājas u.c.); 

 esošs uzņēmums, kas 
sniedz ēdināšanas pakalpo-
jumus, ar kādu īpašu šīs dienas 
ēdienu un piedāvājumu; 

 esošs uzņēmums jebkurā 
citā nozarē (zemnieku 
saimniecība, pārtikas ražotne, 
stādaudzētava u.c.); 

 vietējie iedzīvotāji savās 
mājās un sētās; 

 pašvaldību organizācijas 
(skolas, iestādes) un sabie-
driskas organizācijas (biedrī-
bas, draudzes u.c.); 

 sadarbības modelis, 
savstarpēji vienojoties: 
(ēdināšanas uzņēmums 
+ apskates saimniecība, 
uzņēmums + pašvaldība, u.c.). 

Mājas kafejnīcu dalībniekiem 
notiks praktiskas apmācības, 

semināri, tiks sniegti 
ieteikumi viesu uzņemšanai 
un pasākuma organizēšanai, 
vienotai vizuālai identitātei 
un mārketinga aktivitātēm. 
Dalībnieki varēs arī saņemt 
atbalstu no organizatoriem 
un koordinatoriem. Mājas 
kafejnīcu dienas dalībnieki, kas 
nav uzņēmēji un ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēji, saņems 
atļaujas no PVD un VID. 

Akcijas ideja ir aizgūta no 
Igaunijas, kur šādas dienas 
notiek jau vairākus gadus. 
Latvijā Mājas kafejnīcu dienas 
pirmo reizi tika rīkotas 2019.
gadā. Tas ir reģionāla tūrisma 
galamērķa popularizēšanas 
pasākums, un to organizē 
Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra un Latvijas 
Lauku tūrisma asociācija 
“Lauku ceļotājs” sadarbībā ar 
vietējiem koordinatoriem.  

Jau atkal mājas kafejnīcu dienas! 

“Cēsis 816” ar koncertiem, gaismu 
šovu, gājienu un eksperimentiem 

Jau tradicionāli jūlija trešajā 
nedēļas nogalē, no 15. jūlija 
līdz 17. jūlijam, Cēsis svinēs 
savus gada lielākos svētkus – 
“Cēsis 816”. Svētku vadmotīvs, 
atsaucoties uz pērn notikušo 
novadu reformu, ir augšana. 
Augšana gan fiziskā, gan 
intelektuālā, gan vides 
aizsardzības jomā, kam šajos 
svētkos tiks pievērsta īpaša 
uzmanība. 

Šogad tiek atjaunota 
gājiena tradīcija, kurā aicināti 
piedalīties ar Cēsīm saistītu 
uzņēmumu kolektīvi, sporta 
komandas, interešu grupas un 
citi novadnieki! Aicinām īpaši 
padomāt par sava kolektīva 
vizuālo izskatu un iekļauties 
kopējā svētku tematikā – Cēsis 
aug. Pieteikšanās gājienam 
tiks izsludināta jūnija vidū.  

Īpašais svētku notikums 
divu dienu garumā, “Cēsu 
eksperimentālais kvartāls 
2022”, notiks radošajā un 
digitālajā kvartālā “Rainis”. 
Kvartālā kopā savīsies dažādas 
mākslas izpausmes formas 
un tehnoloģijas. Tās jaunā 
veidā stāstīs mūsu stāstus – 
par Cēsīm, cēsniekiem, mūsu 
vietām un lietām, radītājiem 
un darītājiem. Īpaši stāsti īpašā 
vietā – rodot ikvienam iespēju 
ielūkoties vēl neredzētajā. 

Piektdienas vakarā turpat, 
Raiņa kvartāla iekšpagalmā, 
notiks ballīte “Crazy Disco 
Night”.

Unikāls svētku notikums 
būs gaismu performances 
“Cēsis aug”. Piektdienas un 
sestdienas vakarā aicinām 
tās baudīt Ruckas parkā, 
Pirtsupītes gravā un uz Cēsu 

Sv.Jāņa baznīcas. 
Galvenajā svētku dienā, 

sestdienā, 16. jūlijā, notiks 
tradicionālais mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš uz Rīgas 
ielas, kur sanākušos priecēs arī 
ielu mākslinieki un muzikanti. 
Savukārt Rožu laukumā notiks 
Vēsturiskais Hanzas tirgus. 

Sestdienas rītā Pils laukumā 
aicināsim pašus mazākos uz 
“Bērnu rītu”, kur vingrosim, 
skatīsimies izrādi un darīsim 
citas aizraujošas nodarbes. 
Savukārt, jauniešiem būs 
radošas un izglītojošas 
aktivitātes visas dienas garumā 
programmā “Cēsis mācās”. 

Cēsu pilsētas stadionā 
sestdien un svētdien nori-
sināsies dažādas sporta 
sacensības un aktivitātes.  

Pēcpusdienā Vienības 
laukumā tiks atklāta “Cēsis 816” 
studija, aicinot uz sarunām 
cēsniekus un dažādus svētku 
viesus. 

Vakara programmu sāksim 
ar krāšņu svētku gājienu. 
Tas šogad startēs no Lielās 
Skolas ielas, metīs loku apkārt 
Vienības laukumam un svinīgi 

noslēgsies Pils parkā, kur 
sveiksim “Gada cēsnieku 2021” 
un baudīsim svētku koncertu 
ar Vidzemes kamerorķestri 
un solistiem Andra Veismaņa 
vadībā. Līdz ar tumsas 
iestāšanos uz skatuves kāps 
viena no Latvijas uzlecošajām 
zvaigznēm, pēc kuras sekos 
krāšņa vasaras zaļumballe. 
Vakara koncertus varēs vērot 
arī tiešraidē ReTV televīzijas 
kanālā.  

Svētdienā, svētku noslēdzo-
šajā dienā, aicināsim uz svētku 
pikniku “Mūzikas impresijas” 
Cēsu Pils dārzā. 

Pilsētas stadionā turpi-
nāsies sporta aktivitātes. 
Savukārt pa dienu notiks Cēsu 
novada autosportistu parādes 
brauciens Cēsu ielās. Šos 
un citus auto varēs apskatīt 
vecajā tirgus laukumā, kur būs 
autosporta mašīnu izstāde un 
DJ [Ex] da Bass spēlēs ballīti. 

Svētku programmu noslēg-
sim ar jautru tradicionālo 
izklaidi – vasaras slēpojienu 
“Ziedošās slēpes”. 

Pilna “Cēsis 816” programma 
tiks publicēta jūnija vidū.

VAIVE

VAIVE

VAIVE

CĒSIS
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PASĀKUMI
Cēsis
Līdz 05.06. 
Kultūras biedrībā “Harmonija” 
Dramaturģes un režisores B. Juk-
ņēvičas leļļu un rotaļlietu izstāde
04.06. plkst. 9.00 
Kaķupītes dabas takā 
Atvērtās dienas laukos  
05.06 plkst. 11.00 
Liepas apkārtnē 
“Pilnīgs sviests” – pārgājiens ar 
garšu un dzeju 
11.06. plkst. 19.00 
Cēsu Pils parkā 
Dziesmu svētku ieskaņas koncerts 
14.06. plkst. 11.00  
Komunistiskā terora upuru piemi-
ņas diena. Svētbrīdis pie Piemiņas 
akmens pie Cēsu dzelzceļa stacijas  
17.06.   
Pils ielā pie arheoloģisko izrakumu 
laukuma 
Arheologu dienas Cēsīs  
18.06. plkst. 11.00 
Vaives tautas namā 
Vaives svētki 2022  
22.06. plkst. 20.00  
Cēsu Pils parkā 
Deju koncerts “Kad balti mākoņi 
līgo”

Koncertzālē “Cēsis”
Līdz 25.06.  
Gleznotājas Vijas Zariņas perso-
nāl- izstāde “Ainavas kods”.
04.06. plkst. 16.00  
Cēsu mazā teātra izrāde bērniem 
Ūdens ceļš
4.06. plkst. 20.00 
Joep Beving (Ambiente skatuve) 
koncerts 
05.06. plkst. 13.00   
TDK “Randiņš” izlaiduma koncerts 
“Citāds Randiņš”  
11.06. plkst. 19.00 
Kremerata Baltica 25. jubilejas se-
zonas noslēguma koncerts- “Vēs-
tījumi un atklājumi” 

Cēsu pilī
Līdz 30.09.  
Izstāde “Zili baltās pasaules valdzi-
nājums. Angļu dekolētais fajanss 
Latvijas muzejos un privātkolekcijās 
(18.–21. gs.)”

Cēsu Izstāžu namā
Līdz 12.06. Imanta Vecozola gleznu 
izstāde “Ar citu skatu”
Līdz 12.06. Martas Ģibietes stikla 
mākslas izstāde “Ceļotājs un Dārzs” 
 Līdz gada beigām  
Augusta Jullas mākslas darbu iz-
stāde no Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja krājuma “Māksliniekam Au-
gustam Jullam – 150”

Pasaules latviešu mākslas centrā  
Līdz 10.07.  
Amerikas latviešu mākslinieka Vilņa 
Strazdiņa gleznu izstāde “Mierīgas 
ainavas”  
No 28.05. 
Izstāde “Ojārs & Silvija – Abstraktais 
ekspresionisms Čikāgā”

Mākslas telpā “Mala”
01.06. plkst. 20.00 
Jeremy Young (CA) dzīvā perfor-
mance. 
04.06. plkst. 10.30 
Skicēšanas darbnīca. Akvareļu ik-
dienas piezīmes.  
04.06. plkst. 21.00 
DJ vakars kopā ar Uncles Bundle. 
09.06. plkst. 20.00 
“Moussa Diallo Trio” (Mali, DK) 
koncerts. 
11.06. plkst. 21.00 
Čipsis un Dullais koncerts. 
16.06. plkst. 19.00 
“Sutari” (PL) koncerts un etnodis-
ko ar Dīvu Reiznieku un Kasparu 
Zaviļeiski sadarbībā ar Valmier-
muižas festivālu 
18.06. plkst. 17.00 
Džungļu kokteilis 
   

“Fonoklubā”
03.06. plkst. 21.00.
Muzikālās apvienības “Olas” (Reiks 
un Žanis Pavlovskis) koncerts

Mākslas rančo “Dukuri” 
Līdz 25.06. 
Edija Dukura gleznu izstāde “Kā uz 
delnas” 

Sports
01.06. plkst. 10.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu PSS vieglatlētikas sacensības. U10 
un U12 jaunieši 

03.06. plkst. 10.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Vieglatlētikas sacensības 

03.06. plkst. 12.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LFF U14 attīstības līgas sacensības. Vi-
dzemes FC - Bauskas BJSS 

06.06. plkst. 12.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LJČ futbolā U16 zēniem. Vidzemes 
FC – Rēzekne 

10.06. plkst. 20.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LČ futbolā 3.līga. FK Cēsis - FK Sigulda

11.06. plkst. 10.00 
DACVĢ zālē, Pūces ielā 2a 
Cēsu novada meistarsacīkstes badmin-
tonā 5. kārta 

11.06. plkst. 14.00 
Sporta birzītē, Cēsu prospektā 1, Prie-
kuļos 
Sunny Streetball 

12.06. plkst. 10.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Cēsu balva šaušanas vingrinājumos 

15.06. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Rollerslēpošanas treniņsacensību seri-
āls “Rollertour 2022” 

18.06. plkst. 10.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts pludmales 
volejbolā 

18.06. plkst. 19.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LČ futbolā vīriešiem 2.līga. FK Priekuļi - 
FK Kalupe 

23.06. plkst. 10.00 
Cēsu Pils parkā 
Skrējiens “Jānis un Jānītis” 

25.06. plkst. 14.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Sunny Streetball 

26.06. plkst. 14.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LJČ futbolā U16 zēniem. Vidzemes FC- 
FK Liepāja 

29.06. plkst. 18.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts pludmales 
volejbolā 

29.06. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Rollerslēpošanas treniņsacensību seri-
āls “Rollertour 2022” 

Amata
04.06. plkst. 19.00 
Nītaures Paaudžu parkā 
Šlāgermūzikas koncerts “Zelta ziņģe”.  
Balle kopā ar grupām “Klaidonis” un 
“Pipari”. 

12.06. plkst. 11.00 
Līvos 
Amatas kauss volejbolā - 1. posms

14.06 plkst. 16.00. 
Pie Doļu svētakmens 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienas pasākums 
“Akmens runā, akmens apsūdz” 

17.06. plkst. 12.00 
Deportēto piemiņas vietā pie bijušās 
Amatas stacijas 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
vietas prezentācija

18.06 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks 
Eiropas arheoloģijas dienas 2022 
Visas dienas garumā darbnīcas bēr-
niem.

19.06. plkst. 11.00 
Ģikšos 
Amatas kauss volejbolā - 2. posms 

20.06.  
Amatas pagastā pie Putnu dīķa  
Saulgriežu gaidīšanas ugunskura iekur-
šana kopā ar Mariku Slotinu – Branti 
un vīru kori “Cēsis”. 

23.06. vakarā 
Pie Skujenes estrādes  
Ugunskurs, pie kura sanākt kopā  
 
23.06. plkst. 22.00 
Zaubes muižas parkā 
Līgo nakts balle 

Jaunpiebalga
01.06. plkst. 13.00  
Jaunpiebalgas kultūras namā 
Filma “Es izvēlos Piebalgu” 

04.06.  
Zosēnu kultūras, sabiedriskā un pa-
kalpojumu centrā
Atpūtas vakars “Ballējam – neguļam” 

11.06. Plkst. 22.00 
Brīvdabas estrādē “Taces” 
Zaļumballe, Muzicēs grupa “Vēja ra-
dītie” 

14.06. plkst. 14.00  
Jaunpiebalgas stacijā pie akmens 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas diena 

22.06. plkst. 16.00  
Jaunpiebalgas tirgus laukumā “Zem 
Ķenča cepures” 
Līgo svētku ieskandināšanas tirdziņš  

22.06. plkst. 22.00 
Viņķu kalnā 
Vasaras saulgriežu rituāls 

28.06. – 01.07.  
Melnbāržos, Skolas ielā 2 
Dienas nometne “Seno zināšanu 
skola”. Pieteikšanās - 26538154 
(Dzidra)  

2.07. plkst. 17.00  
Jaunpiebalgas Sv. Toma evanģēliski 
luteriskajā baznīcā 
Koncerts “No Mocarta līdz cīruļa 
dziesmai” 

04.07. – 07.07.  
Gleznošanas plenērs “Turpinām 
gleznot Piebalgā”. Pieteikšanās līdz 1. 
jūlijam - 26538154 (Dzidra)

Līgatne
Jūnijā 
Līgatnes pagasta bibliotēkā  
“Iedvesmas izstāde”, kurā apskatāmi 
vietējo mākslinieču, rokdarbnieču darbi

3.06 plkst. 20.00  
“Zeit’” pagalma skatuve
Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis 

04.06. plkst. 20.00 
“Zeit’” pagalma skatuve
Rokgrupa “Dzelzs vilks”

10.06. plkst. 20.00  
“Zeit’” pagalma skatuve
Haralds Sīmanis

11.06. plkst.20.00  
“Zeit’” pagalma skatuve
Grupa “Sudden lights”

18.06. plkst. 20.00  
“Zeit’” pagalma skatuve 
Grupa “Dagamba” 

21.06. 
Līgatnē 
Saulgriežu svētki 

25.06. plkst. 20.00  
“Zeit’” pagalma skatuve
Rokgrupa “Pērkons”

Pārgauja
04.06. plkst. 12.00 – 17.00  
Pie Straupes skolas un Straupes 
sporta laukumā  
Bērnu svētki 

04.06. plkst. 22.00 
Straupes pamatskolas Zaļajā klasē 
Brīvdabas kino vakars. Spēlfilma “Wild 
East. Kur vedīs ceļš”. 

04.06. 
Ungurmuižā 
Atvērtās dienas laukos (muižā ieeja ar 
50% atlaidi) 

05.06. plkst. 11.00 – 15.00 
Straupes Zirgu pastā 
“Slow Food Straupe” tirdziņš 

08.06. plkst. 10.00  
Pie Stalbes pagasta Tautas nama   
Sporta diena senioriem, kurā aicināti 
piedalīties visi Cēsu novada seniori. 
Dalībniekiem jāpiesakās, zvanot uz 
tālr.nr. 29247718 (Grieta).  

12.06. plkst. 10.00 – 15.00 
Pie Straupes pienotavas 
Hanzas tirgus 

14.06. plkst. 15.00 
Stalbē pie piemiņas akmens  
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas dienai veltīts pasākums  

19.06. plkst. 11.00 – 15.00 
Straupes Zirgu pastā 
Līgo tirdziņš 

19.06. 
Ungurmuižā 
Baibas Feoktistovas gleznošanas 
meistarklases. Pieteikšanās pa tālr.: 
22007332 

22.06. 
Pārgaujas apvienības teritorijā  
Cēsu kauju piemiņas brīži 

23.06. no plkst. 18.00  
Raiskuma parkā  
Līgo nakts koncerts – veltījums “Li-
muzīnam Jāņu nakts krāsā”. Pēc kon-
certa - balle.  

26.06. plkst. 10.00 – 15.00 
Pie Straupes pienotavas 
Hanzas tirgus 

Līdz 30.06. 
Ungurmuižā  
Vinetas Geidas izstāde “Mandalas” 

01.07.-03.07. 
Ungurmuižas svētki 

Līdz 30.09. 
Ungurmuižā un Lielstraupes pilī 
Akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un 
muižas” pieturpunkti. Vairāk info: 
www.pilis.lv 

Priekuļi
01.06. plkst. 12.00 
Veselavas muižā 

Animācijas filma bērniem “Pūķīša Koko-
siņa piedzīvojumi džungļos” 

01.06. 
Priekuļu kultūras namā 
Deju pasaka “Puķuzirnis” 

03.06. plkst. 22.00  
Veselavas muižas parka estrādē 
Zaļumballe ar grupu “Bruģis” 

04.06. plkst. 22.00 
Liepas kultūras namā  
Balle ar Rikardionu  

04.06. plkst. 19.00 
Mārsnēnos, Klabes birzītē 
koncerts “Un atkal vasara zied!” 

04.06. plkst. 22.00 
Mārsnēnos, Klabes birzītē 
Zaļumballe ar grupu “Zēgevaldes Trio” 

05.06. no plkst. 11.00 līdz 12.00 
Muzikālās brokastis muižas dārzā. Ie-
ejas maksa - 5 EUR. 

11.06. 
Pie Priekuļu kultūras nama 
Priekuļu pagasta svētki.
Pasākuma programma drīzumā būs 
skatāma vietnē priekuli.lv

21.06. plkst. 19.00  
Mārsnēnos, Klabes birzītē 
Jāņu ielīgošana 

23.06. no plkst. 12.00 līdz 13.30  
Bērzkroga stāvlaukumā Līgo svētki 
Muzikālā izrāde “Žūpu Bērtulis”, Vesela-
vas teātra studija “Kurlās vardes”
 

Vecpiebalga
03.06. 
Grāmatas apmaiņas kioska un vēstu-
res objektu informācijas logu atvērša-
na Taurenes autobusu pieturā. 

04.06. no plkst. 11.00  
Pie Rūķu namiņa “Griškās”, Vecpie-
balgā 
“Rūķu diena”. Meistarklases, stafetes, 
dziedāšana un citi pārsteigumi 

05.06. plkst. 12.00 
Vecpiebalgas viesistabā 
Vasarsvētku svinības ”Vasarsvētku 
brančs” 

17.06. no plkst. 19.00  
Taurenes “Nēķena” muižas pagrabos  
Ziedu izstādes “No Jāņiem līdz Pēte-
riem” atklāšana 

18.06. plkst. 18.00 
Alauksta estrādē 
Vecpiebalgas teātra “Sumaisītis”  izrā-
de R. Blaumanis  “Skroderdienas Sil-
mačos”. Pēc izrādes zaļumballe kopā 
ar grupu “Sokrāta brīvdienas”.  

22.06. no plkst. 16.00 līdz plkst. 
21.00 
Vecpiebalgas viesistabā 
Amatnieku, mājražotāju, svētku labu-
mu tirgus. Tirgotājiem lūgums pie-
teikties līdz 20. jūnijam, zvanot pa tālr. 
26493591 (Zigrīda). 

23.06. -25.06.  
Alauksta estrādes krastmalā 
Līgo festivāls Vecpiebalgā 

29.06. plkst. 12.00 
Iepazīsti Kaives pagastu ekskursijā 
“Apskati vietējo”. Aicināti Cēsu nova-
da seniori un citi interesenti. Pieteik-
šanās līdz 17. jūnijam (ieskaitot), zva-
not pa tālr. 26309040.
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Atmiņas uz perona 
Uz Jaunpiebalgas dzelzceļa 

stacijas perona vilcienu 
neviens vairs negaida jau 
vairāk nekā 20 gadu, tomēr 7. 
maijā uz perona atkal pulcējās 
cilvēki. Pasākumā “Uz salauztā 
perona” atmiņu stāstos par 
stacijas un vietējās apkārtnes 
vēsturi dalījās Egils Johansons 
un Jānis Smilgins, sanākušos 
ar emocionāli piepildītu 
dziedājumu priecēja mūziķis 
Mārtiņš Strods, kā arī tika 
apbalvoti labākie orientēšanās 
spēles dalībnieki, kuri nedēļas 
garumā devās izzinošā 
pastaigā pa stacijas apkārtni, 
meklējot industriālos objektus 
un atbildot uz savdabīgiem 
jautājumiem par tiem. Par 
sarūpētajām balvām jāpateicas 
gan vietējiem uzņēmējiem – 
Ievai Ikšelei, Madarai Ķēniņai –, 
gan SIA “Skrīveru Saldumi”, 
zemnieku saimniecībām 
“Ķelmēni” un “Birztaliņas”, SIA 
“Avon Cosmetics”, veikalam 
“Magone”. 

Notikuma idejas autorei un 

īstenotājai Laumai Makarei tas 
bija gan sirdsdarbs, gan kursa 
darbs, studējot pasākumu 
producēšanu Latvijas Kultūras 
koledžā. Pasākums tapa ciešā 
sadarbībā ar Jaunpiebalgas 
kultūras namu un apvienības 
pārvaldi. 

Kā stāsta Lauma, ideja radās 
jau pirms vairākiem gadiem: 
“Kopš dzimšanas dzīvojot 
stacijas tuvumā, nācās atskārst, 
ka ļoti maz zinu par dzimtās 
vietas vēsturi – pat citas 
stacijas ēkas esamība man 
bija jaunums. Jaunpiebalgas 
dzelzceļa stacija būvēta reizē 
ar visu dzelzceļa līniju,  un savā 
atrašanās vietā aplūkojama vēl 
šobaltdien. Tai iepretim pēc 
Pētera Federa projekta 1926. 
gadā tapusi jauna stacijas ēka, 
kam diemžēl garš mūžs nebija 
lemts – Otrā pasaules kara laikā 
tā nopostīta. Gan stacijā, gan 
tuvumā esošajā kokzāģētavas 
klubā ilgus gadus strādājusi 
mana vecmāmiņa Skaidrīte 
Smilgina, savukārt viņas mājās 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Izdzīvot un nesalūzt 
“Esmu viens no jums...” 
Padomju represiju upuri 

mūsu atmiņā 
Krievijas realizētā agresija 

Ukrainas teritorijā ar mērķi 
to pakļaut rosina ar jaunu 
skatu paraudzīties uz 
1941. gada 14. jūniju mūsu 
tautas vēsturē un aktualizēt 
vēsturisko atmiņu šodienas 
paaudzei, lai nepieļautu šīs 
vēstures atkārtošanos. Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs 
kā cilvēkatmiņas glabātājs uz 
šiem globālajiem notikumiem 
aicina paraudzīties no konkrētu 
cilvēku likteņu skata. 14. jūnijā 
plkst. 13.00 iedzīvotāji aicināti 
uz padomju represiju piemiņai 
veltītās izstādes “Esmu viens 
no jums...” atklāšanu. 

PSRS karaspēks 1940. 
gada 15. jūnijā brutāli 
pārkāpa suverēnās Latvijas 
Republikas robežu, un 17. 
jūnijā Sarkanā armija okupēja 
Latvijas teritoriju ar mērķi – 
likvidēt Latvijas Republikas 
suverenitāti un pievienot 
to Padomju Savienībai. Šo 
mērķu īstenošanai visā 
okupācijas laikā tika pielietota 
visbrutālākā vardarbība, 
kas simtiem un tūkstošiem 
iedzīvotāju sagrāva dzīves un 
daudziem atņēma dzīvību. 

Totalitārisma brutālā 
atgriešanās mūsdienu 
pasaulē Krievijas izpildījumā 
Ukrainā  aktualizē neaizmirst 

padomju okupācijas izdarītos 
noziegumus pret latviešu 
tautu un to izraisītās sekas. 

Okupācija sākās ar 
arestiem, cietumiem, nāves 
sodiem un turpinājās ar 
masveida deportāciju un 
apcietinājumiem 1941. gada 14. 
jūnijā, kas daudziem atņēma 
dzīvību. Šiem traģiskajiem 
notikumiem vēlāk sekoja 
“Padomju valstij neuzticamo 
personu” apcietinājumi 
un bojāeja GULAGa soda 
nometnēs. Pēc tam – otra 
masveida deportācija 1949.
gada 25.martā, lai netraucēti 
varētu piespiest zemniekus 
iekļauties kolhozu sistēmā. Arī 
turpmāk par katru nacionāli 
noskaņotu darbību sekoja 

bargi sodi. 
Izstādē par šiem 

traģiskajiem notikumiem mūsu 
tautas dzīvē dokumentāli un 
nepastarpināti vēstīs konkrētu 
cilvēku stāsti. Tie mūs uzrunās 
caur izsūtīto un represēto 
fotogrāfijām, dokumentiem, 
piezīmēm no Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja krājuma. Kas 
palīdzēja izdzīvot un nesalūzt 
šajos necilvēcīgajos apstākļos? 
Dzimtenes mīlestība un ticība 
reiz atkal to ieraudzīt. Lai 
varētu saglabāt sevi, bieži 
vien visneiedomājamākajos 
apstākļos, izsūtījumā un 
apcietinājumā, tika darinātas 
skaistas lietiņas, rakstītas 
dzejas, dziedātas dziesmas, un 
tas deva spēku nepadoties un 

izturēt. Tā GULAGa nometnes 
ieslodzītā Ziedoņa Skujiņa 
bloknots glabā skarbo vīru 
dzejā izteikto maigumu, Ainas 
Liepiņas Skrapces slepus no 
cietuma uzrauga darinātie 
rokdarbi liecina par latviešu 
sievietes neizsmeļamo 
atjautību un talantu, ar savu 
stāstu mūs uzrunā Hermaņa 
Jelēviča zīmētās Kemerovas 
apgabala nometnes apkārtnes 
ainavas. Un fotogrāfijas, 
fotogrāfijas... katrai ir kāds 
īpašs vēstījums, ko jāmāk tikai 
nolasīt. Izstāde kalpos reizē kā 
piemiņa un atgādinājums par 
šiem notikumiem un reizē kā 

skats uz cilvēku morālo spēku, 
saglabājot sevī Dzimtenes 
mīlestību. 

Izstāde tapusi, Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejam 
sadarbojoties ar Cēsu Valsts 
ģimnāziju. Tās autores – 
Mārīte Baķe un Vija Rozentāle; 
izstādes mākslinieks Dainis 
Andersons. 

Esiet laipni gaidīti izstādes 
atklāšanas pasākumā 14. jūnijā 
plkst. 13.00 

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā, Jaunās pils 3. stāvā. 

Izstāde Cēsu muzejā būs 
atvērta no 14. jūnija līdz 30. 
septembrim. 

Attēlā: Ardievas Sibīrijai! Atvadu foto pirms došanās 
mājup. Foto no muzeja arhīva.

Attēlā: Vagoniņš “Piebalga” ar kara laikā nopostītās staci-
jas ēkas attēlu. 

Attēlā: Mirdza Dūne ar tēvu grāmatizdevēju Kārli Dūni, 
brāli un māti Cēsīs ap 1932. gadu. Foto no muzeja arhīva.

reiz atradās vecā maizes 
ceptuve, netālu arī tam laikam 
modernais jaunuzceltais 
konditorejas cehs un viesnīca. 
Stacijas apkārtnē esošo 
ēku darbība nesusi ne tikai 
ekonomisko pienesumu. 
Reiz šajā industriālajā 

apkārtnē kūsāja sabiedriskā 
dzīve, notika pat kinofilmu 
demonstrācija, ļaudis dejoja 
ballēs. Ar pasākumu “Uz 
salauztā perona” vēlējos kaut 
nedaudz atgriezties tā laika 
dzīvē.” 

“Uz salauztā perona” bija 

pirmais mēģinājums iedzīvināt 
stacijas teritoriju kā alternatīvu 
kultūras pasākumu rīkošanas 
vietu, kā arī radīt interesi 
par industriālā mantojuma 
izzināšanu un saglabāšanu. 
Lielais orientēšanās spēles 
dalībnieku skaits, pozitīvās 
atsauksmes no dalībniekiem 
un pasākuma apmeklētājiem, 
liecina, ka mērķis sasniegts. 
“Nedomāju, ka kādreiz 
Jaunpiebalgā vēl dzirdēsim 
vilcienu dunoņu un 
piedzīvosim pasažieru burziņu 
uz perona, gaidot iekāpšanu. 
Tomēr vieta ar tās atmiņām un 
stāstiem pelnījusi uzmanību. 
Priecē, ka stacijas tuvumā 
slejas vagoniņš “Piebalga”, 
pie netālu esošā dzelzceļa 
tilta lasāma informācija par 
tā vēsturi. Turpinot teritorijas 
labiekārtošanu iespējams 
padarīt to interesantu gan 
vietējiem, gan tūristiem,” 
rezumē Lauma Makare. 

CĒSIS


