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8 CĒSU NOVADA

VĒSTIS Cēsu koncertzālē apbalvoti 
novada labākie sportisti un treneri

100 gadu jubileju janvāra nogalē 
moži nosvinēja Bruno Strazdiņš

Lasiet 16. lpp

Lasiet 5. lpp

Cēsu novada Centrālās administrācijas izdevums Nr. 1 (240), bezmaksas 2023. gada 30. janvāris

Iedzīvotājiem lielāka teikšana
Pašvaldību likums pienā-

kumu nodrošināt līdzdalības 
budžetēšanu – pašvaldību 
budžeta daļu, par kura izlie-
tojumu tieši lemj iedzīvotāji 
– nosaka tikai no 2025. gada. 
Tomēr Cēsu novada domes 26. 
janvāra sēdē, lai sistēmiski vei-
cinātu pilsonisko aktivitāti un 
sabiedrības iesaisti, lemts sākt 
balsošanas platformas izveidi 
un aicināt iedzīvotājus iesniegt 
savus projektus jau šogad. Šai 
aktivitātei atvēlēts 20 000 eiro 
finansējums.

Tāpat domes sēdē lemts 
par Cēsu novada iedzīvotā-
ju Kopienu fonda izveidi, šim 
pilotprojektam arī atvēlot 20 
000 eiro. Fonda uzdevums būs 
veicināt pagastu un pilsētu ie-
dzīvotāju pašorganizēšanos 
lokālās interešu grupās, at-
balstot iedzīvotāju kopienu 
projektus Cēsu novadā.

Lai izpildītu domes lēmumu, 
domes priekšsēdētāja viet-
niekam Atim Egliņam-Eglītim 
uzdots organizēt darba plāna 
izstrādi pilsoniskās aktivitātes 
un sabiedrības iesaistes veici-
nāšanai, paredzot darbu ar ie-
dzīvotāju kopienām, definējot 
Cēsu novada domes, pašvaldī-
bas iestāžu un to struktūrvie-
nību, aģentūras kompetences, 
sabiedrības līdzdalības veidus 
un rīkus.

Paredzēts, ka gada pirmajā 
pusē tiks pabeigta līdzdalī-
bas budžetēšanas tiešsaistes 

platforma, kurā iedzīvotāji 
varēs aplūkot iesniegtos pro-
jektus, to plānus, aprakstus, 
vizualizācijas, aptuvenās iz-
maksas, kā arī balsot par pro-
jektiem, ko pašvaldība realizēs 
Cēsu novadā.

“Gan līdzdalības budžets, 
gan kopienu stiprināšana 
ir mūsdienu labā prakse, lai 

veicinātu tiešāku demokrātiju, 
uzlabojot iedzīvotāju dalību 
pašvaldības lēmumu pieņem-
šanā. Iedzīvotājs no pasīva 
vērotāja vai vēlētāja kļūst par 
aktīvu dialoga dalībnieku un 
lēmumu pieņēmēju. Turklāt 
tas mazina plašā novada pe-
riferizācijas riskus,” skaidro A. 
Egliņš-Eglītis.

Pēc viņa teiktā, svarīgi ap-
zināties, ka dzīvojam digitā-
lajā laikmetā, kad informā-
cijas apmaiņa, diskusijas un 
lēmumu pieņemšana nefor-
mālās kopienu saziņu grupās, 
piemēram, Vecpiebalgā, Pār-
gaujā, Mārsnēnos, var notikt 
un notiek zibenīgi. Kopienām 
ir ļoti svarīga balss, mums tajā 

jāieklausās un jāiesaista paš-
valdības lēmumu pieņemšanā.

“Un arī paši iedzīvotāji var 
kļūt daudz rūpīgāki un lepnāki 
attiecībā pret pašu iniciētām 
pārmaiņām un uzlabojumiem 
savās kopienās un apkaimēs. 
Tie vairs nav tikai pašvaldības 
darbi – tās ir pašu izlolotas 
ieceres pašu mājām,” stāsta 
domes priekšsēdētāja viet-
nieks.

Tāpat šāds process nodro-
šina arī lielāku caurspīdību un 
finanšu apzinātību, iedzīvotā-
jiem skaidri redzot pašvaldības 
budžeta transformāciju reālos 
objektos vai idejās. Tāpat tas 
ieskicēs ne vienmēr vienkāršo 
projekta realizācijas posmu – 
sākot no projekta idejas, tur-
pinot ar tehniskā projekta izs-
trādi, ko darīs pašvaldība, un 
beidzot ar tā ieviešanu dzīvē.

“Lēmumi vairs netiks pie-
ņemti tikai centralizēti Raunas 
ielā 4, Cēsīs, bet pagastu un 
apkaimju pagalmos, tautas 
namos, pašiem iedzīvotājiem 
nākot kopā, spriežot un lemjot 
par jautājumiem, par kuriem 
paši arī ir zinošākie eksperti,” 
akcentē A. Egliņš-Eglītis, pie-
bilstot, ka “protams, atvēlētais 
budžets pagaidām ir sākums, 
lai sāktu realizēt to kā pilot-
projektu, ko attiecīgi varēsim ik 
gadu palielināt, kad kopienas, 
apkaimes un pilsoniskā sa-
biedrība būs nostiprinājusies”.

Cēsu novada pašvaldība –
izcila vieta Tavai karjerai!

MĒS TEV PIEDĀVĀJAM

Papildu 
atvaļinājuma dienas

Iespēju saņemt pabalstus
neparedzētos gadījumos

Iespēju strādāt
attālināti

Mācību
atvaļinājumu

Elastīgu
darba laiku

Dažādas
apmācības

Bezmaksas
veselības

apdrošināšanu

Dzīvesvietu

MŪSU VĒRTĪBAS

cilvēks

atbildība

vienlīdzībaKĀPĒC CĒSU NOVADS?

Mūs arvien vairāk par savu dzīves
vietu izvēlas jaunas ģimenes 

Iespēja strādāt ar nozīmīgiem
novada attīstības projektiem

Būsi iesaistīts un pieņemsi
novadam svarīgus lēmumus

Profesionāli kolēģi, draudzīgs kolektīvs, 
Tavām idejām atvērta vadība

Vibrējoša kultūras dzīve, kvalitatīva
izglītība un pieejama veselības aprūpe

Pirmā pašvaldība Baltijā, kas
parakstījusi dažādības hartu

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga 
pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko 

dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka 
tā sasniegšanai vajadzīgs augsts 

servisa un speciālistu profesionalitātes 
līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un 
realizēt iespējas, lai palīdzētu mums 

augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Vakances atradīsi: cesis.lv



Pagājušā gada nogalē laik-
raksta “Druva” žurnālists Jānis 
Gabrāns man uzdeva jautāju-
mu – “vai pašvaldība ir svarīgs 
spēlētājs darba tirgū?”. Un es 
nevilcinoties atbildēju “jā, un 
mums ir ļoti vajadzīgi profe-
sionāli darbinieki”. Mūsu mērķi 
ir lieli, un tos var sasniegt tikai 
ar gudriem, uz klientu orientē-
tiem un produktīviem darbi-
niekiem. 

Pēdējā mēneša laikā ļoti 
bieži sev uzdodu jautājumu - 
vai Cēsu novada pašvaldība 
ir pievilcīgs darba devējs? Šo 
jautājumu uzdot mani mudina, 
pirmkārt, pašvaldības daudzās 
izsludinātās vakances, kas 
aizpildās ļoti lēnām. Otrkārt, 
kolēģu neviltotais prieks, 
saņemot katru CV, kas kaut 
kādā mērā atbilst meklētajām 
kompetencēm un pieredzei. 

 Pašlaik mājas lapā - cesis.
lv/vakances – pašvaldība pub-
licējusi 20 dažādas vakances. 
Turpat, lapu zemāk, ir tikpat 
daudz vakanču, ko izsludinā-
juši mūsu novada uzņēmumi. 
Skaidrs, ka esam nonāku-
ši apstākļos, kuros vietējais 
darba tirgus ir praktiski iz-
smelts, un teju visās nozarēs 
iezīmējas aizvien sīvāka kon-
kurence par darbinieku pie-
saistīšanu. Turklāt konkurējam 
vairs ne tikai Latvijas mērogā, 
bet ar citām valstīm, tai skaitā 
kaimiņvalsti Igauniju, kas aktīvi 
reklamē sevi kā pievilcīgu 
darba tirgu. 

Ir tikai dabīgi, ka, izvēloties 
darba devēju, darba ņēmēji kā 
vienu no nozīmīgākajiem kri-
tērijiem joprojām min konku-
rētspējīgu atalgojumu. Zināms 

arī fakts, ka algu līmenis paš-
valdības darbā, salīdzinot ar 
līdzīgām pozīcijām privātajā 
sektorā, ir zemāks. Tomēr pē-
tījumi un arī mana kā vadī-
tājas pieredze rāda, ka algas 
apmērs nav vienīgais kritērijs 
darba devēja izvēlē. Līdzās 
materiālajām vērtībām svarīgi 
ir dažādi bonusi, labi darba 
apstākļi, iedvesmojošs un at-
balstošs kolektīvs, arī drošības 
un stabilitātes sajūta. Ja pēc 
šiem kritērijiem pavērtēju Cēsu 
novada pašvaldību, tad esam 
visai pievilcīgs darba devējs. 

Mēs piedāvājam publis-
kajā sektorā konkurētspējīgu 
atalgojumu, veselības apdro-
šināšanu, dažādas apmācības, 
mācību atvaļinājumus, dzī-
vesvietu, elastīgu darba laiku, 
iespēju strādāt attālināti un 
saņemt atbalstu dažādās ne-
paredzētās dzīves situācijās. 
Pašvaldībā strādā daudz pro-
fesionālu darbinieku un arī 
vadības līmenī esam atbalsto-
ši, atvērti jaunām idejām un 
strādājam enerģiski, lai Cēsu 
novads kļūtu arvien pievilcī-
gāks kā vieta dzīvei, darbam, 
investīcijām un atpūtai.

Ja man būtu jāraksturo 
darbs pašvaldībā ar vienu 
vārdu, tad es teiktu - jēgpilns! 
Manuprāt, tā ir liela laime, 
braucot pa novadu, redzēt 
sava darba tiešo rezultātu – 
vai tā būtu jaunuzcelta vai 
atjaunota ēka, sakārtota in-
frastruktūra uzņēmējdarbības 
attīstībai, ierīkots parks, labi 
uzturēta atpūtas vieta pie tīra 
ezera vai satikts cilvēks, kurš 
ir priecīgs, ka no pašvaldības 
saņēmis kvalitatīvu pakalpo-
jumu. 

Tāpēc iedrošinu ikvienu ie-
skatīties Cēsu novada pašval-
dības izsludinātajās vakancēs 
un dalīties ar šo informāciju 
draugu, radu un paziņu lokā! 
Gaidām savā komandā arhi-
tektu, būvinženierus, projektu 
vadītājus, sociālos darbiniekus, 
personāla politikas speciālistu 
un citus profesionāļus, kuriem 
vērtība ir jēgpilni paveikts 
darbs!
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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

Līdzsvara meklējumi 
budžeta skaitļos

Pašvaldības darbā janvāra 
prioritāte noteikti ir šī gada 
budžeta izstrāde. Valsts 
budžetu šogad, iespējams, 
apstiprinās tikai martā, tomēr 
prognozējamais novada ie-
dzīvotāju ienākuma kā arī ne-
kustamā īpašumu nodokļu un 
valsts dotācijas apjoms mums 
ir zināms. Protams, nav zināms 
kā turpmākajos mēnešos uz-
vedīsies energoresursu cenas. 
Sasniedzot augstāko punktu 
pagājušā rudens sākumā, 
ziemā tās ir stabilizējušās un 
nedaudz slīdējušas uz leju.

Vai šī tendence saglabā-
sies? Drošas atbildes nav, bet 
novada budžetam energore-
sursu sadārdzinājums var radīt 
papildus izdevumus 5 miljonu 
eiro apmērā! Tā ir graujoša 
summa! Tāpēc šī gada budžeta 
veidošana ir salīdzināma ar 
virves akrobāta numuru – 
jāspēj noturēt līdzsvaru, ba-
lansējot starp vajadzībām un 
iespējām, vienlaikus turpinot 
virzīties uz priekšu.

Sadarbībā ar pašvaldības 
iestādēm esam apzināju-
ši izdevumus, kas saistās ar 
pašvaldības funkciju nodro-
šināšanu. Noteikti turpināsim 

jau sāktās izlīdzināšanas un 
atbalsta programmas, piemē-
ram, amatierkolektīvu vadī-
tāju atalgojuma optimizāciju. 
Jāatrod arī iespējas īstenot tās 
prioritātes par kurām deputāti 
pagājušajā rudenī nobalsoja – 
ceļu un ielu infrastruktūras at-
jaunošana, energoefektivitātes 
uzlabošana, uzņēmējdarbības 
attīstība.

Lai īstenotu novada at-
tīstības projektus, maksimāli 
jāizmanto Eiropas Savienī-
bas stuktūrfondu iespējas. 
Šomēnes kopā ar vietnieci 
Inesi Suiju-Markovu pārska-
tām dažādu ministriju pārziņā 
esošās Eiropas fondu prog-
rammas un finansējumu, kurās 
iespējama investīciju piesaiste 
mūsu novadam aktuāliem pro-
jektiem, lai savlaicīgi gatavotu 
piedāvājumu. Jaunais fondu 
apguves periods sākas šogad, 
un darāmā ir daudz, jo tā ir 
mūsu iespēja rast līdzekļus at-
tīstībai.

Iepriecina jaunās valdī-
bas ministru aktivitāte. Cēsu 
novadu jau apmeklējuši 
klimata un enerģētikas mi-
nistrs Raimonds Čudars, iz-
glītības ministre Anda Čakša, 
vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Māris 
Sprindžuks, drīzumā gaidāmas 
vēl dažu ministru vizītes. Tās ir 
īsas, lietišķas iepazīšanās tik-
šanās, kurās pamatā saskaņo-
jam redzējumu par prioritātēm 
un iezīmējam risināmos prob-
lēmjautājumus. 

Janvārī bija divas tikšanās 
ar iedzīvotājiem Mārsnēnos 
un Stalbē. Biju patīkami pār-
steigts par to, ka nelielajā Mār-
snēnu pagastā ir tik spēcīga 

un darbīga vietējā kopiena. 
Labvēlīgā gaisotnē aktīvi 
spriedām, kā kopā varam dzīvi 
pagastā un novadā veidot 
pilnvērtīgāku un saistošā-
ku. Stalbē tikšanās dalībnie-
ku bija mazāk, un tur pamatā 
runājām par saimnieciskiem 
jautājumiem – ceļu uzturēša-
nu, ūdenssaimniecību, bērnu 
interešu izglītību.

Publiskots Konkurences 
padomes lēmums par aizliegto 
vienošanos skandalozajā sa-
biedrisko pārvadājumu iepir-
kuma konkursā. Jau iepriekš 
dažādās auditorijās esmu 
norādījis uz, maigi izsakoties, 
dīvainībām šī 500 miljonus 
eiro vērtā konkursa norisē, kā 
rezultāta pašvaldības uzņē-
mums CATA var zaudēt savus 
tradicionālos un pieprasītākos 
maršrutus. Esmu aktualizējis 
šo jautājumu nacionālās po-
litikas līmenī un ceru, ka to 
izvērtēs un valdība pieņems 
lēmumus lai novērstu negodī-
gā konkursa rezultātus.

Bet noslēgumā par godīgā 
cīņā gūtām uzvarām. Janvārī 
lieliski izskanēja tradicionālais 
pasākums “Cēsu sporta lau-
reāts!” Iepriecina lielais pre-
tendentu skaits dažādās no-
minācijās, augstvērtīgie mūsu 
sportistu rezultāti valsts un 
starptautiskajā līmenī. Visu 
cieņu treneriem, kuri pašaizlie-
dzīgi strādā, gatavojot jaunu, 
talantīgu sportistu paaudzi. 
Iedvesmojoša ir aizrautīgā 
vieglatlētikas trenera Austra 
Āboliņa apņemšanās panākt, 
lai skrējiens “Apkārt Cēsīm” 
kļūtu par Ziemeļeiropas līmeņa 
sporta notikumu. Lai izdodas!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 
prieksšēdētājs

Vai pašvaldība ir 
pievilcīgs darba 
devējs?

Inese Suija-Markova
Cēsu novada domes 
prieksšēdētāja vietniece

No 2023. gada 1. janvāra 
stājies spēkā Pašvaldību 
likums, kurā noteikts, ka vietē-
jām pašvaldībām vairs nav no-
teiktas pirmpirkuma tiesības, 
līdz ar to pašvaldība šo funkci-
ju turpmāk nepildīs un izziņas 

par atteikumu no pirmpirkuma 
tiesībām neizsniegs. 

Joprojām paliek spēkā 
izziņas izsniegšana darījumos 
ar zemes īpašumiem, ja nepie-
ciešama pašvaldības piekriša-
na (piemēram, nepilsoņiem, 

ārvalstniekiem), kā arī izziņas 
izsniegšana par piekrišanu 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes iegūšanai īpašumā da-
rījumos, kuros dominējošā ir 
lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme. 

Gada nogalē Cēsu novada 
dome apstiprināja aktualizētās 
Cēsu novada attīstības doku-
mentu versijas. 

Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2021. - 2035. gadam 
2. redakcijā izdarīti redak-
cionāli labojumi: uzlabotas 
karšu shēmas un grafiskie 
materiāli, stratēģija papildi-
nāta ar nodaļām par novada 
ekonomisko specializāciju un 

viedās specializācijas jomām, 
apkārtējo novadu stratēģiju 
vērtējumu un funkcionālajām 
telpām Cēsīs un novadā. Tāpat 
papildināta sadaļa par prioritā-
ti attīstāmajām teritorijām un 
veikti citi papildinājumi. 

Cēsu novada attīstības 
programmas 2022. - 2028. 
gadam 2. redakcija papildināta 
ar klimatneitralitātes un ener-
goefektivitātes aspektiem. Kā 

atsevišķs dokuments izdalīts 
Cēsu novada esošās situācijas 
raksturojums, kas papildināts 
ar SVID analīzi, dokumenta iz-
strādes metodiku, uzlabotām 
karšu shēmām. 

Atjaunotās attīstības do-
kumentu versijas atrodamas 
cesis.lv sadaļā Attīsītba-Doku-
menti.

Aktualizēti novada attīstības dokumenti 

Pašvaldība vairs neizsniedz izziņas par 
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām 



Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības valde 
aicina uz kopsapulci Cēsīs, Bērzaines ielā 5 visus poli-
tiski represētos no Cēsu novada pagastiem 25.02.2023 
plkst. 11.00. Telefons saziņai 29432635
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NOVADA AKTUALITĀTES
Satiksmes organizācijas izmaiņas Festivāla ielā 

Ministru vizītes 

Politiski represēto 
kopsapulce 

Nāc, piedalies, 
iesaisties! 

Janvārī Cēsu novada paš-
valdībā ar domes vadību at-
sevišķās darba vizītēs tikās 
klimata un enerģētikas mi-
nistrs Raimonds Čudars un 
izglītības un zinātnes ministre 
Anda Čakša. 

Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Rozenbergs 
un viņa vietnieki – Atis Eg-
liņš-Eglītis un Inese Suija-Mar-
kova – iepazīstināja klimata un 
enerģētikas ministru ar Cēsu 
novada pašvaldības vides un 
klimatneitralitātes politiku, 
pārrunāja fondu programmu 
nepieciešamību siltumsistēmu 
modernizācijai, atjaunojamo 
energoresursu projektiem, 
energoefektivitātes program-
mām, kā arī vides aizsardzības 

jautājumiem - kā gudri pārval-
dīt dabas resursus. 

Izglītības un zinātnes minis-
tre kopā ar novada Izglītības 
pārvaldes vadītāju Lindu Mar-
kus-Narvilu un Ati Egliņu-Eglī-
ti pārrunāja izglītības satura 
un kvalitātes jautājumus, tai 
skaitā par vajadzīgajiem uz-
labojumiem konkurētspējīgas 
izglītības sistēmas nodrošinā-
šanai. Joprojām aktuāla vien-
līdzīgu iespēju nodrošināšana 
visās novada izglītības iestā-
dēs pēc administratīvi terito-
riālās reformas. Sarunās tika 
uzsvērta ciešas sadarbības 
nozīme starp ministriju un 
pašvaldībām, lai nonāktu pie 
izsvērtiem un vienotiem risi-
nājumiem. 

Novada domes satiksmes 
drošības komisijā atkārtoti 
lēma par satiksmes organizā-
cijas izmaiņām Festivālā ielā. 

Sēdē, klātienē uzklausot un 
izvērtējot Festivāla ielas iedzī-
votāju viedokļus, lēma: 

 � Festivāla ielā virzienā no 

Birzes ielas līdz Lenču ielai, 
ielas labajā pusē, sākot no 
Ezera ielas līdz Lenču ielai, uz-
stādīt aizlieguma ceļa zīmi Nr. 

326 (Apstāties aizliegts) kopā 
ar papildzīmi Nr. 828 (Zīmes 
darbības laiks). Apstāšanās 
aizliegumu noteikt darba 

dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 
19.00. Ielas kreisajā pusē atstāt 
ceļa zīmes Nr. 326 (Apstāties 
aizliegts). 

 � Noteikt Festivāla ielu 
(posmā no Birzes ielas līdz 
Lenču ielai) kā galveno ielu 
attiecībā pret piegulošajām 
ielām. 

 � Krustojumos Dzintara 
un Akmens ielām (virzienā 
no Valmieras ielas) uzstādīt 
priekšrocības zīmes Nr. 207 
(Neapstājoties braukt aiz-
liegts), ierāmējot zaļajā fonā. 
Ielas posmos pirms priekšro-
cības zīmēm, uzstādīt brīdi-
nājuma zīmi Nr. 142 (Bīstami). 
Krustojumu pretējā pusēs uz-
stādīt priekšrocības zīmes Nr. 
206 (Dodiet ceļu). 

Tāpat komisija lēma par 
ātruma ierobežojumu 30 km/h 
noteikšanu posmā no Dzintara 
ielas līdz Lenču ielai. 

Pieņemtie lēmumi stāsies 
spēkā šī gada 1. martā. 

Jaunpiebalgas vidusskolā 
sāksies siltināšanas darbi 

Šogad Jaunpiebalgas vi-
dusskolā sāksies energoefekti-
vitātes paaugstināšanas darbi. 
Skolas ēkai plānots veikt ēkas 
ārsienu, jumta, pagraba pār-
seguma un cokola siltināšanu, 
koka logu un durvju nomaiņu, 
regulējamas apkures sistēmas, 
elektroapgādes un ventilācijas 
sistēmu izveidošanu. 

Gada nogalē, 29. decembrī, 
noslēgts būvdarbu līgums par 
projekta īstenošanu. Būvdar-
bus objektā veiks SIA “Trast 
Būve”, savukārt būvuzraudzī-
bu nodrošinās SIA “Warss+”. 

Projekta kopējās attiecinā- 

mās izmaksas ir 619 915,80 
EUR no kurām ERAF finansē-
jums ir 491 602,74 EUR, valsts 
budžeta dotācija pašvaldī-
bām 21 688,36 EUR, pašvaldī-
bas finansējums ir 11,25 % jeb  
91 073,50 EUR. 

Projekts “Energoefektivitā-
tes paaugstināšana Jaunpie-
balgas vidusskolā Priežu ielā 8, 
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas 
pagastā, Cēsu novadā” tiek rea-
lizēts Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 
“Atbilstoši pašvaldības integrē-
tajām attīstības programmām 

sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjauno-
jamo energoresursu izman-
tošanu pašvaldību ēkās” un 
13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa 
“Atveseļošanas pasākumi 
vides un reģionālās attīstības 
jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Ener-
goefektivitātes paaugstināša-
na pašvaldību infrastruktūrā 
ekonomiskās situācijas uzla-
bošanai” piekto atlases kārtu 
“Energoefektivitātes paaugsti-
nāšana pašvaldību infrastruk-
tūrā ekonomiskās situācijas 
uzlabošanai”. 

7. februārī plkst. 18.00 
Vecpiebalgas muižā, Inešos. 

Kultūras domnīca kopā ar 
Cēsu novada pašvaldības pār-
stāvjiem 

Viedokļu apmaiņa, diskusi-
ja, priekšlikumi par un ap Inešu 
kultūras dzīvi. 

22. februārī plkst. 18.00 
Dzērbenes pilī 

Kultūras domnīca kopā ar 
Cēsu novada pašvaldības pār-
stāvjiem. 

Viedokļu apmaiņa, disku-
sija, priekšlikumi par un ap 
Dzērbenes kultūras dzīvi. 

CĒSIS

CĒSIS

VECPIEBALGAS 
apvienība

JAUNPIEBALGAS 
pagasts

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova (no kreisās), do-
mes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars 
un domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņs-Eglītis pārrunāja novada vides un klimat-
neitralitātes politikas aktualitātes. Foto: Ance Āboliņa.
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SVARĪGI

Aug kuplo ģimeņu skaits 
Cēsu novada Dzimtsarakstu 

nodaļā atbilstoši administratī-
vajai reformai pērn izveidota 
vienota un kompakta struk-
tūra. Piecas darbinieces, no 
kurām divām ir nepilna slodze, 
Cēsīs, Priekuļos, Līgatnē un 
Vecpiebalgā, nodrošina pa-
kalpojumu pieejamību visā 
novada teritorijā. “Cilvēki ir 
pieraduši un labprāt izmanto 
iespēju noformēt dokumen-
tus vai saņemt nepieciešamās 
izziņas elektroniski. Dokumen-
tu saņemšanā sadarbojamies 
ar pagastu pārvaldēm. Dzim-
šanas, miršanas un laulību re-
ģistrācijas gan norit tikai klā-
tienē. Mūsu darba uzstādījums 
ir – saprast katra apmeklētāja 

situāciju un rast labāko, cilvē-
kam ērtāko risinājumu,” stāsta 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītā-
ja Iveta Gabrāne un turpina ar 
ieskatu 2022. gadā reģistrēta-
jos civilstāvokļa aktos. 

“Pērn reģistrēti 348 jaun-
dzimušie – 179 puikas un 169 
meitenes. Ja kopumā Latvijā 
dzimstība samazinājās pat par 
10%, tad Cēsu novads ir pozi-
tīvs izņēmums ar samērā no-
turīgu jaundzimušo skaitu. Jā-
akcentē, ka aug kuplo ģimeņu 
skaits un pērn vecāki ir reģis-
trējuši vairāk nekā 100 savus 
trešos un ceturtos mazuļus. 
No jaundzimušajiem 333 ir lat-
vieši, 1 itālis, 1 jaunzēlandietis, 
2 čigāni, 3 ukraiņi, 4 krievi. Bet 

4 mazajiem vecāki tautību nav 
izvēlējušies. 

Visbiežāk dotie vārdi meite-
nēm ir Marta – 12, Amēlija – 9, 
Sāra – 6, Elizabete, Gabriela 
un Keita – 4. Puišiem, Kārlis 
un Ralfs – 6, Gustavs, Matīss 
un Teodors – 5, Adrians, Emīls, 
Henrijs, Olivers, Roberts – 
4. Reģistrēti arī 2 Jāņi. No 
vārdiem, kas nav ierakstīti 
kalendārā, vecāki meitenēm 
izvēlējušies: Reičela, Ana-
bella, Greisa, Eimija, Evisa, 
Ketlīna, Marete, Mia, Odrija, 
Tora. Puišiem – Akiro, Tristans, 
Eidans, Eliots, Grants, Jāsons, 
Leonardo, Logans, Noa, 
Reivens, Trevis. 

Pagājušais bija aktīvs laulību 

reģistrācijas gads, jo pēc divu 
gadu pandēmijas ierobežoju-
miem jauko notikumu varēja 
svinēt kuplākā radu un draugu 
lokā. Reģistrētas 387 laulības, 
no tām 31 novada baznīcās 
un 63 ceremonijas notikušas 
ārpus nodaļas telpām – Cēsu 
pilī, Ungurmuižā, Veselavas 
muižā, Āraišu dzirnavās un 
citās skaistās novada vietās. 
Atbildīgo dzīves soli pāri pār-
svarā spēruši briedumā. Vidē-
jais laulāto vecums sievietēm – 
35 gadi, vīriešiem 38 gadi. Cēsīs 
jā vārdu saviem izredzētajiem 
teikuši 18 ārvalstu pilsoņi no 
Bulgārijas, Ukrainas, Lietuvas, 
Baltkrievijas, Beļģijas, Itālijas, 
Īrijas, Krievijas, Lielbritānijas, 

Vācijas, Zviedrijas. 
Emocionāla un dzīvi aplie-

cinoša bija divu Ukrainas kara 
bēgļu laulības reģistrācijas 
ceremonija gada nogalē. Lieli 
dzīves pārbaudījumi skaidri 
parāda, kas ir patiesas un kas – 
šķietamas vērtības. Viņi ne-
sūkstījās par to, ko karš viņiem 
atņēmis, bet priecājās par to, 
kas ir - tuvs cilvēks blakus un 
mierīgas debesis virs galvas. 

Pērn novadā reģistrēti 604 
miršanas gadījumi. Covid-19 
vīrusa infekcija kā viens no 
nāves cēloņiem minēta 41 
reizi. Vidējais vecums aizgājē-
jiem – sievietēm 80, vīriešiem 
71 gads.” 

Vēstures un mākslas muzejam jauna vadītāja 
Janvārī darbu sāka Cēsu 

Vēstures un mākslas muzeja 
vadītāja Ināra Bula. Jaunās 
vadītājas prioritāte – veicināt 
muzeja attīstību. 

Atklātā konkursā no asto-
ņiem pretendentiem uz klā-
tienes intervijām aicināti trīs. 
Kandidātu atlases komisiju 
pārliecinājusi I. Bulas iegūtā 
izglītība un līdzšinējā darba 
pieredze, kā arī Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja attīstības 
vīzija turpmākajiem gadiem. 
Cēsu novada pašvaldības ies-
tādes “Kultūras pārvalde” vadī-
tāja Lauma Dambrova norāda: 
“Izvērtējot pretendentu pie-
teikumus muzeja vadītāja va-
kancei, komisijai bija jānosaka 
atbilstošākais no tiem. Esmu 
pārliecināta, ka jaunā Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
vadītāja Ināra Bula ar savām 
zināšanām un spējām sniegs 

nozīmīgu pienesumu muzeja 
attīstībā. Jaunajai vadītājai 
vēlu veiksmi un izturību, lai 
izdodas īstenot ikvienu radošo 
ieceri!” 

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja vadītāja galvenie uz-
devumi ir plānot, vadīt un 
koordinēt muzeja darbu, no-
drošināt muzeja krājuma, 
pētnieciskā un komunikācijas 
darba koordinētu īstenošanu, 
kā arī īstenot muzeja attīstības 
stratēģijas izstrādi un to rea-
lizēt. Ināra Bula apņēmusies 
turpināt darbu pie līdzšinējās 
muzeja attīstības stratēģijas 
iestrādnēm, īpašu uzmanību 
pievēršot starptautisku sa-
darbības projektu īstenošanai, 
digitālās komunikācijas stratē-
ģijas izstrādei, jaunu Latvijas 
un Baltijas mākslinieku pie-
saistīšanai, kā arī pētniecības 
kapacitātes stiprināšanai. Ināra 

Bula: “Cēsu muzejs ir viens no 
progresīvākiem pašvaldību 
muzejiem Latvijā. Es vēlētos 
sniegt tam savas zināšanas 
un prasmes mākslas vēsturē, 
kultūras mantojuma aizsardzī-
bā un citos būtiskos jautāju-
mos. Nozīmīgu darba pieredzi 
esmu ieguvusi darbojoties Na-
cionālās kultūras mantojama 
pārvaldes Rīgas reģionālās 
nodaļas vadītājas un Kultūras 
ministrijas Budžeta nodaļas 
vecākā referenta amatos, kā arī 
pildot Vides projektu nodaļas 
galvenā mākslinieka pienāku-
mus Rīgas domes Attīstības 
departamentā. Esmu pārlie-
cināta, ka iegūtās zināšanas 
un prasmes spēšu izmantot 
darbam Cēsu muzejā, veicinot 
tā attīstību. Esmu gandarīta 
kļūt par daļu no muzeja kolek-
tīva.” 

Cēsu novada pašvaldības 

Izsludināts novada tūrisma vizuālās 
identitātes konkurss 

Cēsu novada tūrisma attīs-
tības aģentūra līdz 12. febru-
ārim aicina iesniegt piedāvā-
jumus apvienotā Cēsu novada 
tūrisma vizuālajai identitātei. 
Konkursa mērķis ir iegūt auten-
tisku, oriģinālu Cēsu novada 
tūrisma zīmola dizaina kon-
cepciju, kas veicinātu novada 
atpazīstamību un atspoguļo-
tu apvienoto Cēsu novadu kā 
starptautiski konkurētspējīgu, 
kvalitatīvu tūrisma galamērķi 
ar labvēlīgu vidi uzņēmējdar-
bības attīstībai.

Pēc Administratīvi terito-
riālās reformas jaunajā Cēsu 
novadā apvienojušies 7 novadi 
un 21 pagasts, no Amatas līdz 
Zosēnu pagastam, saglabā-
jot Cēsīm un Līgatnei pilsētas 
statusu teritoriālajā iedalījumā. 

Līdz ar funkciju un iestāžu 
apvienošanu, nepieciešama 
arī vienota novada komuni-
kācija, kuras pamatā ir kopīgs 
mērķis – veicināt novada 
tūrisma produktu eksportspē-
ju.

Konkursa vadmotīvs – 
“Cēsu novads pievelk”. 

Pretendenti darbus var ie-
sniegt līdz 2023. gada 12. feb-
ruārim plkst. 24.00. Konkursa 
žūrija sastāv no savas jomas 
profesionāļiem – tajā ir gan 
mārketinga un zīmolvedības 
speciālisti, gan teorētiķi, dizai-
neri, Cēsu novada pašvaldī-
bas un Cēsu novada tūrisma 
attīstības aģentūras pārstāvji. 
Konkurss ir atklāts, un katrs 
pretendents tajā var iesniegt 
neierobežotu darbu skaitu. 

iestāde “Kultūras pārvalde” 
savu darbu sāka 2022. gada 1. 
septembrī, un tajā apvienojas 
25 struktūrvienības, tostarp 

četri muzeji, starp kuriem ir 
arī Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs. 

Konkursam var iesniegt arī 
vizuālās identitātes konceptu 
vai daļēji izstrādātas vizuālās 
identitātes vadlīnijas, kas tiktu 
pabeigtas pēc konkursa noslē-
guma. Konkursa uzvarētājs 

saņems atlīdzību 7000,00 
EUR apmērā pirms nodokļu 
nomaksas.

Ar detalizētu informāciju 
par konkursa norisi, vērtē-
šanas kritērijiem, pieteikuma 

formātu un tehnisko specifikā-
ciju iespējams iepazīties kon-
kursa nolikumā tīmekļvietnes  
www.cesis.lv sadaļā Tūrisms- 
Informācija-Konkursi

CĒSIS
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JUBILEJAS
Ja labi sadzīvo, tad ilgi dzīvo

Atzīmē biedrības senioru 
nozīmīgas jubilejas 

Māra Virskule
Biedrība “Cēsu pensionāri”

Kad pierimuši Jaunā gada 
vēlējumi, Cēsu pilsētas pensio-
nāru biedrība “Cēsu pensionā-
ri” ar Cēsu novada Sociālā die-
nesta atbalstu 7. janvārī svinēja 
26 2022. gada otrajā pusgadā 
dzimušo biedru dzīves nozīmī-
gās jubilejas. 

Apsveikumos jubilāriem 
biedrības valdes priekšsēdētā-
ja Renāte Kalniņa ieskicēja arī 
to gadu svarīgākos notikumus 
mūsu valsts dzīvē, kad tika 

kārts šūpulis viņu ģimenēs. Tie 
bija 1927., 1937., 1942, 1947. un 
1952. gadi. 

Ar sirsnīgiem vārdiem, 
dāvanām no pensionāru bied-
rības un draugu ziediem tika 
sumināts ikviens no klāteso-
šiem jubilāriem. Pārējie biedri 
dāvanas saņems, tiekoties at-
sevišķi. 

Skanīgas apsveikuma 
dziesmas visiem veltīja sievie-
šu vokālie ansambļi “Gauja”, 
“Kamenes” un muzikāla ap-
vienība trīs dāmu sastāvā 

- Ingrīda, Inese un Inguna. 
Izskanēja arī dzejas rindas 
Renātes Kalniņas, Ineses 
Majores un Imanta Priedīša la-
sījumā. 

Priecīgu noskaņojumu pa-
sākuma otrajā daļā radīja pen-
sionāru biedrības sarūpētais 
cienasts un Ivo Aizgaļa izpildī-
tā deju mūzika. 

Lai daudz piepildītu un 
darbīgu gadu turpmāk mūsu 
jubilāriem! 

Profilakses 
diena

VECPIEBALGAS 
apvienība

Otrdien, 7. februārī, plkst. 
16.00 Vecpiebalgas vidus-
skolas bērnudārza “Mazput-
niņš”, vecāki aicināti uz Pro-
filakses dienu, kurā ar dakteri 
Ilonu Radziņu, Vitu Antoni 
un Dakteri “Klaunu”, būs 
iespēja aktīvā veidā uzzināt 
par slimību profilaksi, veselīga 

uztura un fizisko aktivitāšu 
lomu un nozīmību pilnvērtī-
gā bērna attīstībā un ikdienas 
labsajūtā.

Aktivitāte notiks projekta 
“Veselības veicināšanas pasā-
kumi Vecpiebalgas novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/I/104 gaitā.

VAIVES 
pagasts

CĒSIS

Amatu 
nodarbības 
Drabešu muižas 
Amatu mājā 

DRABEŠU 
pagasts

Keramikas pulciņš
 � Baltmāla veidošana - 

katru otro svētdienu plkst. 
14.00 

 � Brūnā māla veidošana un 
virpošana - katru otro ceturt-
dienu no plkst. 16.00 

 

Aušanas pulciņš - pirm- 
dienās plkst. 18.00 

Tiek uzņemta jauna grupa 
koklēšanas pulciņā. Nodar-
bības notiks sestdienās, divas 
reizes mēnesī. 

Informācija un pieteikšanās 
pa tālruni 29199870. 

Janvāra nogalē Vaives 
pagasta “Kalna Ramuļās” 100 
gadu jubileju svinēja Bruno 
Strazdiņš. Gaviļņieks možā 
noskaņojumā uzņēma viesus 
un uz visbiežāk uzdoto jau-
tājumu – kāda ir ilga mūža 
recepte – rāmi smaidot, atbil-
dēja: “Nevajag kreņķēties par 
sīkumiem un vajag ar visiem 
labi sadzīvot. Tad naktīs būs 
labs miegs, un veselība turē-
sies. Tos gadus, kurus man 
netaisnīgi atņēma, izsūtot uz 
Sibīriju, tagad kāds augstāks 
spēks man atdod. Tāpēc tik 
ilgi dzīvoju,” omulīgi piebilst 
gaviļnieks.

Bruno, kā pats stāsta, 
dzimis, audzis un gandrīz visus 
100 gadus nodzīvojis Vaives 
pusē. Otrā pasaules kara laikā 
viņu iesauca leģionā. Bijis 
norīkots dzelzceļa apsardzē, 
piedalījies smagajās Volhovas 
kaujās. Pēc kara čekas “troika” 
viņam kā politiski neuztica-
mam piesprieda 25 gadus 
izsūtījumā. Izturējis smago 
darbu pusbadā un aukstumā 
Sibīrijas ogļu raktuvēs, dzim-
tajā pusē Bruno atgriezās 
1956. gadā. Līdz pat iešanai 
pensijā strādāja meža darbos. 

Mežiniekiem padomju laikos 
bijis tāds latvisks un brīvdo-
mīgs kolektīvs.

Strazdiņu ģimenē izaudzi-
nātas četras meitas, un nu jau 

Bruno lepojas ar septiņiem 
mazbērniem un desmit maz-
mazbērniem. Kā stāsta jubilāra 
meita Guna, par to, ka tēvs bijis 
leģionā un izsūtīts, viņa un 

Attēlā: Simtgadnieks Bruno Strazdiņš un apsveicēji: Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Evija Atvara (no kreisās), jubilā-
ra meita Guna, novada Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks un Sociālā dienesta speciāliste Anete Dreimane. Foto: 
Aivars Akmentiņš.

māsas uzzināja vien pieaugušo 
vecumā, lai bērniem negadās 
nepatikšanas. Tomēr latviskās 
tradīcijas un kārtīga izdzie-
dāšanās, leģionāru dziesmas 
ieskaitot, “Kalna Ramuļās” 
vienmēr bijušas cieņā.

Agrāk Bruno lielie va-
ļasprieki bija medības un mak-
šķerēšana, tagad no mājām 
iziet retāk, bet labprāt sagaida 

viesus un var ilgi un aizrautīgi 
apspriest politiskās aktualitā-
tes atcerēties karā piedzīvoto 
“Iedomāties nevarēju, ka savā 
mūžā vēl pieredzēšu to, ka 
Eiropā atkal notiek karš. Cik 
jauka dzīve visiem būtu, ja 
cilvēki spētu par visu vienoties 
bez karošanas. Bet diemžēl 
nespēj,” skumji secina jubilārs 
Bruno Strazdiņš.

Attēlā: Biedrība “Cēsu pensionāri” sveic Vilmu Kalniņu 95 gadu jubilejā.  
Foto: Imants Priedītis
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TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM
Kas rūp Mārsnēnu iedzīvotājiem? 

Janvāra vidū Mārsnēnu 
pagasta Tautas namā aizva-
dīts pašvaldības vadības un ie-
dzīvotāju sarunu vakars, kura 
gaitā ar iedzīvotajiem izrunāti 
saimnieciski jautājumi, disku-
tēts par nākotni un apspriesti 
dažādi esošo situāciju risinā-
jumi. 

Sarunu vakarā ar mārsnē-
niešiem tikās Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, domes priekš-
sēdētāja vietnieki Atis Eg-
liņš-Eglītis un Inese Suija-Mar-
kova, izpilddirektore Līga 
Bukovska, sociālā dienesta va-
dītājs Ainārs Judeiks, Priekuļu 
apvienības pārvaldes vadītāja 
Evita Šīrante, viņas vietnieks 
Edmunds Grietēns un Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
priekšnieks Guntars Norbuts. 

Iesākot sarunu vakaru, J. 
Rozenbergs iepazīstināja klāt-
esošos ar administratīvi teri-
toriālās reformas ietekmi uz 
novadu un tā attīstību, infor-
mēja par paveiktajiem darbiem 
un izaicinājumiem, kā arī plā-
notajām nākotnes iecerēm. 

Sarunas laikā tika kliedēts 
uzskats par to, ka budžeta 
sadales laikā pagastu iedzī-
votāju vēlmes un vajadzī-
bas tiek piemirstas. Domes 
priekšsēdētājs sniedza atbil-
des uz iedzīvotāju jautāju-
miem par budžeta veidošanu 
un tā ietekmi uz mārsnēniešu 
ikdienu. 

Turpinot sarunu, A. Eg-
liņš-Eglītis ieskicēja aktuali-
tātes iedzīvotāju padomju 
izveides un kopienu stipri-
nāšanas jomā, kā arī stāstīja 

par plāniem jau šogad ieviest 
līdzdalības budžetu, kur iedzī-
votājiem būs iespēja lemt par 
pašvaldības līdzekļu izlieto-
šanu. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks uzsvēra, ka viens no 
pašlaik svarīgākajiem uzdevu-
miem ir identificēt jau esošās 
kopienas, kā arī to līderus, lai 
caur Latvijas kultūras galvas-
pilsētas programmu “Cēsis 
2025” dotu tām balsi un rīcīb-
spēju. 

Vairākos jautājumos iz-
skanēja satraukums par Mār-
snēnos esošajiem dīķiem, 
Startu ezeru un tam piegulo-
šās teritorijas attīstību. E.Grie-
tēns klātesošos iepazīstināja 
ar Startu ezera un tā apkārt-
nes īpašumtiesībām, savukārt 
domes priekšsēdētāja vietnie-
ce Inese Suija-Markova ieski-
cēja, ka novadā atrodas 361 

ūdenstilpne, tomēr tikai 64 
no tām un vēl atsevišķi upju 
posmi ir pašvaldības pārval-
dībā. Ūdenstilpnēs atbilstoši 
piešķirtajām kategorijām tiek 
plānoti teritoriju apsaimnieko-
šanas un vides kvalitātes kon-
troles darbi. 

Iedzīvotāji vērsa vadības 
uzmanību uz bērniem un pus-
audžiem piemērota labiekārto-
juma nepieciešamību pagastā, 
kā arī brīvā laika aktivitāšu 
iespējām. Priekuļu apvienības 
pārvaldes vadītāja E. Šīrante 
atzīst, ka demontētais rotaļu 
laukums Mārsnēnos neatbilda 
spēļu un rekreācijas laukumu 
drošuma noteikumiem. Finan-
sējumu jauna laukuma izvei-
dei jāapstiprina budžetā. Jau 
drīz Mārsnēnu pagastā darbu 
sāks jaunatnes lietu speciā-
lists, kurš gādā par saturīgām 

aktivitātēm bērniem un jaunie-
šiem. 

Tika izrunāts arī jautā-
jums par ceļiem, to iespējamo 
sakārtošanu un atjaunoša-
nu. E. Grietēns skaidroja, ka 
brauktuvju segumu apstrādes 
darbi nav noritējuši plānotajā 
apjomā, jo pretputekļu mate-
riāla piegādes nāk no Ukrai-
nas. Tomēr gada noslēgumā 
iepirkts materiāls, ko izmantos 
virsmu apstrādei 2023. gada 
pavasara sezonā. 

Turpinot sarunu par pašval-
dības īpašumā esošo daudz-
stāvu dzīvojamo ēku “Saulrīti”, 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
vadītājas vietnieks informēja, 
ka pavasarī paredzēts veikt 
piebraucamā ceļa sakārtošanu. 
Savukārt, atbildot uz jautāju-
mu par dzīvokļu pirkšanas ie-
spējām, domes priekšsēdētājs 

aicināja īrniekus apsvērt domu 
par dzīvokļu pirkšanu, skaid-
rojot, ka esošajiem īrniekiem ir 
pirmpirkuma tiesības. Turpmā-
kajā sarunas gaitā E. Šīrante 
iepazīstināja īrniekus ar dzī-
vokļu vērtēšanas kārtību un 
aicināja interesentus vērsties 
Priekuļu apvienības pārvaldē 
ar iesniegumu. Iedzīvotājiem, 
kuri nebūs ieinteresēti pirkt 
īpašumu un ir noslēguši bez-
termiņa īres līgumu, to nāksies 
mainīt pret terminētu īres 
līgumu saistošo noteikumu 
grozījumu dēļ. 

Pašvaldības policijas priekš-
nieks Guntars Norbuts iepa-
zīstināja mārsnēniešus ar poli-
cijas darbu un tās struktūru, kā 
arī aicināja iedzīvotājus zvanīt 
uz 8911, ja tiek pamanītas neat-
ļautas vai nelegālas darbības, 
kā arī novērotas problēmas vai 
ar drošību saistīti draudi. 

Sarunu vakara noslēgumā 
kopiena “Tev, mārsnēnieti!” 
iepazīstināja pašvaldības pār-
stāvjus ar paveikto - regulā-
rajām sanāksmēm, tūrisma 
iespējām, pasākumiem. Kā arī 
uzsvēra, ka ir ieinteresēti sa-
darboties gan ar pašvaldību, 
gan Priekuļu apvienības pār-
valdi. 

Līdzīgs sarunu vakars notiks 
arī Liepas pagastā 9. februārī. 
Aicinām sekot līdzi informāci-
jai www.priekuli.lv un novada 
informatīvajā izdevumā “Cēsu 
Novada Vēstis”. Iedzīvotāji ai-
cināti savlaicīgi informēt pār-
valdi par jautājumiem, ierosi-
nājumiem un problēmām, ja 
tādas radušās. 

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pēc tikšanās bija pārsteigts 
par Mārsnēnu kopienas aktīvo un ieinteresēto darbību pagasta attīstībai. Foto: Laura 
Kalniņa.

Stalbē aktuāla ceļu un ūdenssaimniecības atjaunošana 
Turpinot pašvaldības 

vadības un iedzīvotāju sarunu 
vakaru ciklu, Stalbes pagasta 
Tautas namā aizvadīta kārtējā 
tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā 
sprieda gan par visa novada, 
gan lokāliem jautājumiem. 
Tāpat arī tika uzklausīti iedzī-
votāju viedokļi un ierosinājumi, 
kā arī apspriesti dažādi problē-
mu risinājumi. 

Sarunu vakarā ar stalbēnie-
šiem tikās Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs, domes priekšsēdētāja 
vietnieki Atis Egliņš-Eglītis un 
Inese Suija-Markova, izpilddi-
rektore Līga Bukovska, sociālā 
dienesta vadītājs Ainārs 
Judeiks, pašvaldības policijas 
priekšnieks Guntars Norbuts, 
Pārgaujas apvienības pārval-
des vadītājs Didzis Zemmers 
un Stalbes komunālās saim-
niecības vadītājs Ilvars Balodis, 
kā arī dažādu jomu speciālisti 
no vietējās pārvaldes. 

Kā ierasts, iesākot sarunu 
vakaru, J. Rozenbergs skaid-
roja būtiskākās izmaiņas, kas 
notikušas Administratīvi te-
ritoriālās reformas ietekmē. 

Tāpat domes priekšsēdētājs 
skaidroja nebūt ne vienkār-
šo vienādošanas procesu, 
kas paveikts, lai visā novadā 
izlīdzinātu dažādus pakalpo-
jumus, programmas, atalgoju-
mu un citas komponentes. J. 
Rozenbergs izklāstīja krasās 
atšķirības pirms novadu ap-
vienošanās un skaidroja pie-
ņemto lēmumu pamatojumu 
un pastāvošās iespējas, atzīs-
tot, ka lielākoties vienādoša-
nas process veikts, pielīdzi-
noties augstākajam līmenim. 
J. Rozenbergs arī piebilda, ka 
lielākais darbs, kas saistīts ar 
apvienotās pārvaldes izveidi, ir 
paveikts, bet pilnveidošana un 
uzlabojumi turpinās. 

Turpinot sarunu, Inese Sui-
ja-Markova ieskicēja paveik-
to novada ūdenstilpju siste-
mātiskas apsaimniekošanas 
sakārtošanā, skaidrojot, ka 
izstrādātas kategorijas, kas 
piešķirtas ūdenstilpēm. Ņemot 
vērā iegūto kategoriju, noritēs 
teritoriju apsaimniekošanas 
un vides kvalitātes kontroles 
darbi. Tāpat šogad plānots 
līdzīgs darbs mežsaimniecības 

jomā. Sarunas gaitā I. Sui-
ja-Markova akcentēja, ka paš-
valdība arī aktīvi piesaista 
dažādu projektu finansējumu, 
piemēram, Daibes poligo-
nā īstenos jaunas ražošanas 
ēkas būvniecības projektu, kur 
pēcāk vietējiem būs arī jaunas 
darba vietas. J. Rozenbergs arī 
piebilda, ka jaunajā Eiropas 
fondu periodā lauku teritori-
jām ir plašākas iespējas. 

A. Egliņš-Eglītis skaidroja 
procesus izglītības jomā, uz-
sverot, ka nevienu skolu patla-
ban nav plānots slēgt. Sarunas 
turpinājumā A. Egliņš-Eglītis 
ieskicēja aktualitātes iedzī-
votāju padomju izveides un 
kopienu stiprināšanas jomā, 
kā arī stāstīja par plāniem 
jau šogad ieviest līdzdalības 
budžetu, kur iedzīvotājiem būs 
iespēja lemt par pašvaldības 
līdzekļu izlietošanu. Domes 
priekšsēdētāja vietnieks arī 
informēja par atbalsta prog-
rammām, kas iedzīvotājiem 
būs pieejamas savu ideju īste-
nošanai. 

Pārgaujas apvienības 
pārvaldes vadītājs Didzis 

Zemmers pastāstīja par pa-
veiktajiem darbiem aizvadītajā 
gadā, kā arī minēja plānotos 
darbus šogad, kā vienu no 
būtiskākajiem gaidāmajiem 
darbiem uzsverot Stalbes sil-
tumtrases sakārtošanas nepie-
ciešamību. 

Sarunu vakara turpinājumā 
sekoja atbildes uz iedzīvotā-
ju iepriekš iesūtītajiem un uz 
vietas uzdotajiem jautājumiem. 
Izvērtās vairākas nozīmīgas 
diskusijas – galvenokārt par 
ūdens kvalitāti Stalbes ciemā 
un ceļa posma Stalbe-Za-
ķi esošo stāvokli. Iedzīvotāji 
vērsa pašvaldības uzmanību 
uz to, ka minētajā ceļa posmā 
satiksme ir intensīva, tāpēc tā 
sakārtošana ir būtiska stalbē-
niešiem. Pašvaldības vadība 
apstiprināja, ka risinājumu 
meklē. Savukārt komunālās 
saimniecības vadītājs Ilvars 
Balodis skaidroja, ka dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošanai 
nepieciešams mainīt ūdens 
pievadcaurules, jo esošās savu 
laiku nokalpojušas. Līdz ūdens 
trases rekonstrukcijai pare-
dzēts veikt periodisku cauruļu 

skalošanu. 
Tika izrunāti arī dažādi 

citi jautājumi, piemēram, par 
sporta dzīves uzlabošanu 
Stalbē un ārpusstundu no-
darbību piedāvājuma papla-
šināšanu. Tāpat iedzīvotāji 
aicināja Daibes ciemā izvietot 
autobusa pieturu ar jumtu, lai 
skolēniem nodrošinātu ērtus 
apstākļus, gaidot sabiedrisko 
transportu. Pašvaldības vadība 
arī apstiprināja, ka iedzīvotā-
jiem pastāv iespēja īrēt telpas 
no pašvaldības. 

Pašvaldības policijas priekš-
nieks Guntars Norbuts iepazīs-
tināja stalbēniešus ar policijas 
darbu un tās struktūru, tāpat 
arī aicināja zvanīt uz pašval-
dības policijas tālruņa numuru 
8911, ja tiek pamanītas neat-
ļautas vai nelegālas darbības, 
kā arī novērotas problēmas vai 
ar drošību saistīti draudi. 

Līdzīgi sarunu vakari no-
tikuši arī citviet novadā un 
tiek plānoti arī turpmāk. 
Aicinām sekot līdzi informācijai  
www.pargauja.lv.

MĀRSNĒNU 
pagasts

STALBES 
pagasts
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NOVADA AKTUALITĀTES

Aktuālais Vecpiebalgas 
apvienībā

Aktuālais Jaunpiebalgas 
apvienībā

Aktuālais Priekuļu 
apvienībā

Aktuālais Pārgaujas 
apvienībā

Aktuālais Amatas 
apvienībā

Sarunu vakars 
Aicinām Vecpiebalgas pa- 

gasta iedzīvotājus uz sarunu 
vakaru Vecpiebalgas Kultū-
ras namā 2. februārī plkst. 
18.00, lai ar novada domes 
vadību pārrunātu pašvaldības 
aktualitātes un atbildētu uz 
jūsu jautājumiem! Vairāk in-
formācijas par sarunu vakaru  
www.vecpiebalga.lv. 

Sportiskas aktivitātes 
bērniem un vecākiem 

Otrdienās no plkst. 18.00 
līdz plkst. 19.00 vecākiem kopā 
ar bērniem iespēja izman-
tot Vecpiebalgas vidusskolas 
sporta zāli sportiskām aktivi-
tātēm. Līdzi jāņem savs sporta 
inventārs. 

Galda spēļu vakari Nīt-
aures bibliotēkā 

Ceturtdienās no plkst. 16.00 
līdz 19.00 ikviens interesents 
aicināts uz galda spēļu vaka-
riem Nītaures bibliotēkā. Bib-
liotēkas piedāvājumā spēles 
gan lielajiem, gan mazajiem. 
Sīkāka informācija, zvanot pa 
tālruni 26767947 (Maira). 

Amatas pagasta pār-
valdes pirmā stāva telpā 
pieejams dators publiskai 

lietošanai 
Amatas pagasta pārvalde 

atgādina, ka Ģikšos, pārvaldes 
pirmā stāva telpā, pieejams 
dators ar interneta pieslēgu-
mu publiskai lietošanai. Dators 
sagatavots darbam dokumen-
tu elektroniskai parakstīša-
nai un dokumentu izdrukai. 
Publiskais dators pieejams 
bez maksas Amatas pagasta 
pārvaldes darba laikā, vaicājot 
telpas atslēgas pārvaldes va-
dītājai Līgai Jaunietei. 

Pārgaujas klientu ap-
kalpošanas centru darba 
laika izmaiņas 

Mainīts Pārgaujas apvienī-
bas pārvaldes klientu apkalpo-
šanas centru darba laiks. 

 � Straupes pagastā, Plācī, 
klientu apkalpošana tiek no-
drošināta otrdienās un ceturt-
dienās plkst. 8.00-15.00. 

 � Raiskuma pagastā klientu 
apkalpošana tiek nodrošināta 
pirmdienās plkst. 8.00-16.00 
un trešdienās plkst. 8.00-15.00. 

 � Stalbes pagastā klientu 
apkalpošanas centra darba 
laiks paliek nemainīgs: pirm-
dienās plkst. 8.00-18.00, no 
otrdienas līdz ceturtdienai 
plkst. 8.00-17.00 un piektdie-
nās plkst. 8.00-13.00. 

Pusdienu pārtraukums 
visos klientu apkalpošanas 
centros no plkst. 12.00 līdz 
plkst. 12.30. 

Grants ceļus atkušņa 
laikā jālieto atbildīgi 

Pārgaujas apvienības pār-
valde atgādina, ka mainīgu 
laikapstākļu ietekmē, kad sals 
mijas ar atkusni, gaisa tem-
peratūrai svārstoties ap nulli 
un regulāri līstot, autoceļos ar 
grants segumu strauji veidojas 
dziļas bedres un rises. Tāpat 
ceļu nestspēja būtiski sama-
zinās, kā rezultātā tiek būtiski 
ietekmēta grants ceļu kvali-
tāte. Pārvalde aicina būt vērī-
giem un apzinīgiem, jo, ņemot 
vērā laikapstākļus, lems par 

atbilstošo svara ierobežojošo 
ceļa zīmju uzstādīšanu. 

Norit projektu doku- 
mentācijas kārtošana 

Februārī plānots veikt no-
slēdzošos darbus projektā 
“Ūdensapgādes, kanalizācijas 
tīklu un ielu apgaismojuma 
pārbūve dzīvojamo māju kvar-
tālā Straupē”, kā arī projektā 
“Ūdensapgādes iekārtas un 
tīkli Straupes pagasta Pilscie-
ma teritorijā”. Abos iepriekšmi-
nētajos projektos visi būvdarbi 
jau noslēgušies, tiek kārtota 
projekta noslēdzošā doku-
mentācija.

Vingrošanas nodarbī-
bas 

Jaunpiebalgas Kultūras 
namā no 1. februāra notiks vin-
grošanas nodarbības ar fizio-
terapeiti Kristu Kupču. Pirms 
nodarbības apmeklējuma, 
vēlams pieteikt savu dalību, 
zvanot pa tālruni: 22069779. 

Vairāk informācijas:  
jaunpiebalga.lv Nodarbību 
ciklu organizē Jaunpiebalgas 
apvienības pārvalde sadarbī-
bā ar Jaunpiebalgas Kultūras 
namu. 

Mobilās diagnostikas 
izmeklējumi

Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 
2a, 15. februārī no plkst. 10.00 

līdz plkst. 17.00 būs iespēja 
saņemt mobilās diagnostikas 
pakalpojumus.

 � Iespējamie izmeklējumi,
 � mamogrāfija,
 � rentgens.

Pacientu pieņemšana 
pēc iepriekšēja pieraksta pa 
tālruni: 25431313.

Pakalpojumu nodrošina 
MFD Veselības grupa. 

Rakšanas darbi 
Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 

25B, no 19. janvāra līdz 30. 
martam notiks rakšanas darbi. 
Teritorijā raks kabeļa tran-
šeju no Gaujas ielas 25B līdz 
Priežu ielai. Darbus veic SIA 
“FARADS”. 

Sarunu vakars 
Aicinām Liepas pagasta ie-

dzīvotājus uz sarunu vakaru 
Liepas Kultūras namā 9. feb-
ruārī plkst. 18.00, lai ar novada 
domes vadību pārrunātu paš-
valdības aktualitātes un at-
bildētu uz Jūsu jautājumiem! 
Vairāk informācijas par pasā-
kumu www.priekuli.lv. 

Dambretes ziņas 
Jaungada 64 lauciņu dam-

bretes turnīrā jauniešiem 7. 

janvārī Priekuļu vidusskolu 
pārstāvēja deviņi pirmklas-
nieki. Skolniece Enija Pekstiņa 
no U8 grupas 14 meitenēm 
izcīnīja otro vietu un sudraba 
medaļu. Savukārt 8. janvārī 
ziemas 100 lauciņu dambretes 
turnīrā “DABū pirmo” Baložu 
vidusskolā piedalījās septiņi 
Priekuļu vidusskolas skolēni. 
No Priekuļu vidusskolas da-
lībniekiem pirmās vietas savās 
grupās izcīnīja Lenijs Daiders 
un Edvards Lietavietis. 

Jauna vadītāja klientu 
apkalpošanas centram 

Aizvadītā gada izskaņā 
darbu sāka jaunā Cēsu novada 
Nītaures pagasta valsts un 
pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra (VPVKAC) 
vadītāja Inese Ismailova. 

Inese nodrošina Cēsu 
novada Amatas apvienī-
bas pārvaldes kases darbību 
Nītaurē, atbild uz VPVKAC sa-
ņemtajiem zvaniem, nodrošina 
iedzīvotājus ar nepieciešamo 
informāciju, kā arī sniedz at-
balstu dažādos ar e-pakalpo-
jumiem saistītos jautājumos. 

Ar Inesi iespējams sazināties, 
zvanot pa tālruni 27850604, 
66954805, rakstot uz  
inese.ismailova@cesunovads.lv 
vai klātienē Nītaurē (“Pagasta 
ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, 
Cēsu novads). 

Inese Ismailova ir no Nītau-
res, tāpēc priecājas par iespēju 
strādāt savā pagastā, iepazīs-
tot vairāk gan pašu Nītauri, 

gan tās iedzīvotājus. Inese ir 
apņēmīga un ar smaidu palī-
dzēs ikvienam, vadoties pēc 

teiciena “Labais vairo labo”.

NĪTAURES 
pagasts

Noslēgusies akcija “Mirdzi, 
Vecpiebalga!” 

VECPIEBALGAS 
apvienība

Kad saules gaismas visma-
zāk un dienas visīsākās, Vec-
piebalgas apvienības pagas-
tos arī šogad Ziemassvētku 
sajūtas spēcināja izgaismotie 
un sapostie māju pagalmi, 
balkoni, uzņēmumu un iestāžu 
teritorijas.

Janvāra sākumā Vecpie-
balgas Kultūras namā akcijas 
noslēguma pasākumā “Visas 
sirdis gaismu gaida” tika godi-
nāti akcijas dalībnieki. 

Privātmāju kategorijā vērtē-
jums sarindojās: 

1. vieta “Mazeidriķi”, Dzērbe-
nes pagastā, 2. vieta “Ezeriņi”, 
Inešu pagastā, 3. vieta “Lap-
siņas”, Dzērbenes pagastā, 

atzinības balvas saņēma arī 
“Tožas”, Taurenē, “Veckalniņi”, 
Vecpiebalgā, un “Kļaviņas”, 
Inešos. 

Daudzdzīvokļu māju kate-
gorijā nepārspēta ir “Piebal-
dzēnu” 24 dzīvokļu māja Vec-
piebalgā, kas saņēma īpašo 
vērtēšanas komisijas atzinības 
balvu, jo atbilstoši akcijas no-
likumam kā pagājušā gada uz-
varētāji šogad vērtēti netika, 2. 
vieta šajā kategorijā - “Priedu-
lājiem” Vecpiebalgā.

1. vietu starp balkoniem 
godam nopelnīja “Madaras”-
3, Dzērbenē, 2. vietā Alauksta 
iela 1-22, Vecpiebalgā, 3. vietā 
“Upmalas”-5, Inešos, atzinības 

balva “Piebaldzēniem”-17, Vec-
piebalgā. 

Vērtējot uzņēmumus, 1. 
vieta mirdzošajam “Vecpiebal-
gas doktorātam”, 2. vietā kafej-
nīca “Laura” un 3. vietā veikals 
“Top!” Vecpiebalgā. 

Starp pašvaldības iestādēm 
un teritorijām visaugstāko 
vērtējumu saņēma muzeju ap-
vienība “Orisāre”, Vecpiebalgā, 
aiz sevis atstājot Dzērbenes 
skvēriņu un Taurenes Kultūras 
namu, atzinības balvas Vecpie-
balgas vidusskolai un jauniešu 
centram “Balgas strops”. 

Mirdzošs paldies visiem, 
kas piedalījās prieka radīšanā, 
tuvinot gaismas atgriešanos! 

Attēlā: Nītaures pagasta valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra vadītāja Inese Ismailova palī-
dzēs iekvienam apmeklētājam. 
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DAŽĀDI
LĪGATNES 
apvienība

Līgatnes Kultūras namā 23. 
janvārī iedzīvotāju kopsapulcē 
līgatnieši tikās ar Cēsu novada 
izpilddirektori Līgu Bukovsku, 
Cēsu novada Līgatnes apvie-
nības pārvaldes vadītāju Līgu 
Medni un saimniecības vadītā-
ju Egilu Kurpnieku. Iedzīvotā-
jiem sniegta aktuālā informāci-
ja par namu apsaimniekošanu 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA “Līgatnes nami” pārval-
dītajās daudzdzīvokļu ēkās. 
Tāpat arī par komunālo pakal-
pojumu, ko sniedz pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Līgat-
nes komunālserviss”, tarifu 
jautājumiem. 

Pakalpojumu maksas un 
tarifu izmaiņu pamatojums 

Sapulcē skaidroti iemesli 
SIA “Līgatnes nami” pārvaldī-
šanas maksas un SIA “Līgatnes 
komunālserviss” komunālo pa-
kalpojumu tarifu pieaugumam. 
Tika izklāstīta šī brīža faktiskā 
situācija abās kapitālsabied-
rībās un nākotnes redzējums 
par to darbību. 

Kapitālsabiedrība SIA “Lī-
gatnes nami” izsludinājusi 
vakanci uz valdes locekļa vietu. 
Līdz konkursa noslēgumam 
par valdes locekli šajā kapitāl-
sabiedrībā uz laiku iecelts Egils 
Kurpnieks, kurš paralēli saim-
niecības vadītājā pienākumiem 
pārvaldē nodrošinās uzņēmu-
ma darbības nepārtrauktību. 
Kā kopsapulcē skaidroja E. 
Kurpnieks, SIA “Līgatnes nami” 
iedzīvotāju iemaksas nesedz 
uzņēmuma administratīvos 
izdevumus, un tālāka darbība, 
saglabājot esošos izcenoju-
mus, nav iespējama. Tāpēc 
pieņemts lēmums un izman-
totas pārvaldīšanas līgumos 
noteiktās tiesības apsaimnie-
košanas maksu paaugstināt ar 

šī gada 1. februāri. Šis lēmums 
bija nepieciešams uzņēmu-
ma darbības stabilizēšanai. 
Turpmāk plānots paplašināt 
sniegto pakalpojumu apjomu 
un aktīvāk iesaistīties ēku re-
montdarbu organizēšanā, lai 
risinātu ieilgušās apsaimnieko-
šanas problēmas. 

Turpmāko divu mēnešu 
laikā notiks SIA “Līgatnes 
nami” pārvaldāmo daudzdzī-
vokļu ēku dzīvokļu īpašnieku 
sapulces, lai atkārtoti lemtu 
par pārvaldīšanas maksas pa-
augstināšanu un par turpmā-
kajiem ar māju pārvaldīšanu 
saistītiem jautājumiem. 

SIA “Līgatnes nami” at-
tīstīs pakalpojumus 

Kopsapulcē sniegta infor-
mācija arī par situāciju māju 
remontdarbu uzkrājumos, kur 
reālais naudas līdzekļu atli-
kums ir mazāks nekā aprēķi-
nātais uzkrājums. Tas saistīts 
ar iepriekšējos periodos neat-
gūtiem līdzekļiem, kā arī atse-
višķos gadījumos konstatētām 

nesaimnieciskām darbībām. 
Turpinās piedziņas procesi, 
pārskatīta grāmatvedība, lai 
gūtu pilnīgu pārliecību par uz-
skaitītā uzkrājuma patiesumu. 
Izvērtē iepriekšējo amatper-
sonu darbību (sākts krimināl-
process). Uzņēmuma zaudē-
jumus nāksies atgūt, palielinot 
sniegto pakalpojumu apjomu. 
SIA “Līgatnes nami” pieļauj, ka 
atsevišķas daudzdzīvokļu ēkas 
varētu lemt par sadarbības 
pārtraukšanu ar kapitālsabied-
rību un sākt sadarbību ar citu 
pārvaldnieku vai izveidot savu 
biedrību. Šajā gadījumā, izvēr-
tējot situāciju, lems par kapi-
tālsabiedrības darbības tur-
pināšanu vai likvidāciju. Cēsu 
novada domes izpilddirektore 
Līga Bukovska apstiprināja 
pašvaldības vēlmi uzņēmumu 
stabilizēt un pauda cerību, 
ka konkursa kārtā izvēlētais 
valdes loceklis pratīs atrast 
veidus, kā attīstīt uzņēmumu, 
paplašinot pakalpojumu klāstu 
un klientu loku. 

Veikts siltumenerģijas 

pakalpojumu tarifa pārrē-
ķins 

Sapulces turpinājumā Lī-
gatnes apvienības pārvaldes 
vadītāja Līga Medne informē-
ja, ka konstatētas kļūdas ap-
rēķinos, tāpēc siltumenerģijas 
pakalpojumu tarifu pārrēķinās, 
iekļaujot korektu un aktuālu 
kurināmā materiāla cenu, līdz 
ar to apkures tarifs būtiski 
pieaug. Tomēr, ņemot vērā 
valsts atbalstu, šis sadārdzinā-
jums, lai arī nepatīkams, tomēr 
nebūs tik būtisks. 

SIA “Līgatnes komunāl-
serviss” pārtrauks darbību 
pēc apkures sezonas noslē-
guma 

Tāpat kopsapulces dalīb-
nieki informēti, ka SIA “Līgat-
nes komunālserviss” beigs 
savu darbību pēc apkures 
sezonas noslēguma. Līgatnes 
apvienības pārvaldē veidos 
struktūrvienību, kas nodarbo-
sies ar teritoriju labiekārtoša-
nu un sākotnēji arī ar komu-
nālo pakalpojumu sniegšanu. 

Vēlāk pašvaldības kapitālsa-
biedrība SIA “Vinda” reizē ar 
visa novada ūdenssaimniecī-
bas pārņemšanu pārņems arī 
Līgatnes apvienības pārvaldē 
esošos ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīklus un iekārtas. 
SIA “Līgatnes komunālserviss” 
darbiniekiem piedāvās darba 
vietas jaunajā pašvaldības 
struktūrā. 

Atbildes uz iedzīvotāju 
jautājumiem 

Iedzīvotāji informēja par 
SIA “Līgatnes nami” neap-
mierinošu komunikāciju un 
vāju darbu organizāciju, tika 
sniegta informācija par ne-
kvalitatīvi veiktiem remont-
darbiem. Iedzīvotāji informēja 
arī par ilgstoši nenovērstiem 
defektiem māju konstrukcijās 
un paviršu dūmvadu tīrīšanu. 
“Līgatnes namu” esošā vadība 
solīja situāciju uzlabot. Aplieci-
nāta vēlme un mērķis iepazī-
ties ar situāciju un vajadzībām 
katrā apsaimniekojamajā ēkā, 
lai nākamajam valdes locek-
lim sniegtu pilnu informāciju 
par steidzami darāmo darba 
apjomu. Reaģējot uz sūdzībām, 
sākta atsevišķu ēku apsekoša-
na remontdarbu apjomu un iz-
cenojuma noteikšanai kritisku 
bojājumu novēršanai. Līgatnes 
apvienības pārvaldes un Cēsu 
novada vadības pārstāvji aici-
nāja iedzīvotājus arī no savas 
puses aktīvāk komunicēt un 
savlaicīgi ziņot par problēmām 
gan ēku, gan teritorijas jautā-
jumos. 

Cēsu novada pašvaldība 
pateicas Līgatnes apvienības 
pārvaldes iedzīvotājiem par 
sapulces apmeklējumu un 
atklāto sarunu! 

Iedzīvotāji kopsapulcē informēti par Līgatnes 
kapitālsabiedrību turpmāko darbību 

Attēlā: Daudzīvokļu namu apsaimniekošanas problēmas Līgatnē ir samilzušas, tāpēc saru-
na nebija viegla, bet lietderīga. Foto: Jānis Gabrāns.

Oficiālā vizītē Cēsu novadu apmeklē Turcijas vēstniece 
Šule Eztunča

Janvāra otrajā pusē Cēsu 
novadu apmeklēja rudenī 
akreditētā Turcijas vēstnie-
ce Šule Eztunča (Mrs Şule 
Öztunç). Vizītes mērķis bija ie-
pazīties ar novadu, tā vadību, 
attīstības plāniem un apmeklēt 
Turku kapus.

Vizītes sākumā vēstniece 
tikās ar Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju Jāni Rozen-
bergu, lai ieskicētu iespēja-
mos sadarbības veidus un 
projektus. Šogad Turcija svin 
savu simtgadi, tāpēc sarunas 
laikā spriests par iespēja-
miem notikumiem Cēsīs, lai 
godinātu turku kopienu, kas 
dzīvojusi Cēsīs. Tāpat vēst-
niece apņēmās iepazīstināt 
potenciālos turku investorus 

ar iespējām investīcijām Cēsu 
novadā – galvenokārt, lai attīs-
tītu rekreācijas pakalpojumus 
Cīrulīšos un mājokļu būvniecī-
bu novadā.

Šī bija pirmā vēstnieces 
vizīte šeit, tāpēc bija svarīgi 
apmeklēt Turku kapus, kur 
vēstniece nolika ziedus pie 
katra šeit apglabāta turku 
karavīra kapu kopas. Dienas 
noslēgumā apmeklēta kon-
certzāle “Cēsis”, kur mākslinie-
ciskā vadītāja Inese Zagorska 
pastāstīja par kultūras norisēm 
novadā, kā arī iezīmēja iespē-
jamos sadarbības ceļus sav-
starpējai kultūras apmaiņai.

Attēlā: Turcijas aizsardzības atašejs pulkvežleitnants Omers Ulučs (no kreisās), Turcijas 
vēstniece Šule Eztunča, Cēsu koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska un 
vēstnieces vietniece Ezlema Hersana koncertzāles apmeklējuma laikā. Foto: Aleksandrs 
Abramovs.
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VIDE
CĒSISCēsu novada 

ūdensobjektu 
apsaimniekošana 

Lai sekmīgi īstenotu Cēsu 
novada pašvaldības ūdensob-
jektu ilgtspējīgu apsaimnie-
košanu, pārvaldīšanu un sa-
glabāšanu, izstrādāta Cēsu 
novada pašvaldības ūdensob-
jektu (ezeru un upju) apsaim-
niekošanas koncepcija. Tās 
izstrādē tika iesaistīti apvienī-
bu pārvalžu vadītāji, novada 
deputāti un vides aizsardzības 
jomas speciālisti. 

Cēsu novadā uzskaitītas 
368 ūdenstilpes, tajā skaitā 
64 ūdenstilpju īpašnieki vai 
pārvaldnieki pilnībā vai daļēji 
ir pašvaldība vai valsts, no 
tiem 9 ir publiskie ezeri. Mūsu 
novadu caurvij Gauja, kas 
bagāta ar savām pietekām. 
Koncepcijā uzskaitītas 17 upes, 

kas nozīmīgas lašveidīgo zivju 
populācijas saglabāšanā. 

Koncepcijā apkopota pie-
ejamā informācija par ezeru 
un upju posmu esošo stāvokli, 
kā arī izvirzīti turpmākās ap-
saimniekošanas mērķi, prio-
ritārie uzdevumi turpmāko 
triju gadu periodam, izvērtēti 
ūdensobjektu apsaimniekoša-
nas modeļi. Kā piemērotākais 
modelis ilgtspējīgai apsaim-
niekošanai izraudzīts modelis, 
kurā pašvaldība deleģē ap-
saimniekošanas funkciju kādai 
juridiskai personai, kurai jau 
ir pieredze un resursi. Šis 
modelis ļauj pašvaldības teri-
torijā nodrošināt ūdensobjektu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu 
un izvirzīto mērķu - nodrošināt 

ilgtspējīgu resursu izmantoša-
nu un kvalitatīvas atpūtas ie-
spējas iedzīvotājiem sasnieg-
šanu. 

Lai realizētu ūdensobjek-
tu sekmīgu apsaimniekošanu, 
pašvaldība plāno rīkot atklātu 
konkursu “Par tiesībām veikt 
Cēsu novada pašvaldības 
ūdensobjektu apsaimnieko-
šanu”. Konkursa nolikums tiks 
publicēts pašvaldības mājasla-
pā www.cesis.lv. 

Plānots, ka 2023. gada 1. ce-
turksnī tiks sākta vienota visu 
to Cēsu novada ūdensobjektu 
apsaimniekošana, kuru īpaš-
nieki vai pārvaldnieki pilnībā 
vai daļēji ir pašvaldība. 

Zemes noma Cēsu 
industriālajā parkā 

Pašvaldība aicina pieteik-
ties zemes nomai Cēsu indus-
triālajā parkā. Pieejami brīvi 
apbūves gabali - Baltā iela 7 
un Baltā iela 9. Tajos nodroši-
nāta elektrības, gāzes, ūdens 
un kanalizācija apgāde. Ko-
munikāciju tīkli izbūvēti līdz 
zemes gabalu robežām. 

Teritorija piemērota dažāda 
veida ražošanas vai biroja ēku 
celtniecībai. 

Zemes gabalus iznomā uz 
laiku līdz 30 gadiem, kā arī uz-
ņēmējam ir tiesības ierosināt 
nekustamā īpašuma izpirkša-
nu, ja izpildītas visas līgumā 
noteiktās prasības attiecībā uz 
zemes gabala attīstību. 

Maksu par zemes gabalu 
apbūves tiesībām noteiks 
izsolē. Sākumcena - atbilsto-
ši neatkarīgā vērtētāja ap-
rēķinam. Orientējošā izsoles 

sākuma cena ir 0,36 eiro par 
m2 gadā. Tāpat maksu par 
apbūves tiesībām un objektu 
nomas maksu uz noteiktu 
laiku būs iespējams samazināt 
līdz 50%, ja komersants radīs 
jaunas darba vietas, veiks ie-
guldījumus, kas sekmēs saim-
nieciskās darbības un/vai ino-
vāciju, un/vai infrastruktūras 
attīstību. 

Zemes gabala nomniekam 
būs iespēja zemi nodot apakš-
nomā. 

Kontaktinformācija: 
zelma.micule@cesunovads.lv 

Teritorija sakārtota Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā II kārta” gaitā. Vēstu-
riski šī teritorija izmantota in-
dustriālajiem mērķiem. 

Projekti atkritumu mazināšanai 
Cēsu novada pašvaldī-

ba 2022. gadā sāka aktīvu 
darbību projektā LIFE “Atkritu-
mi kā resursi Latvijā – Reģio-
nālās ilgtspējas un aprites vei-
cināšana, ieviešot atkritumu kā 
resursu izmantošanas koncep-
ciju” (LIFE Waste To Resour-
ces IP). Projektu īsteno Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija kopā ar 21 
sadarbības partneri. Projekta 
galvenais mērķis ir samazināt 
atkritumu daudzumu, ieviešot 
jaunus materiālu aprites pa-
sākumus un samazinot vides 
piesārņojumu, pilnībā īsteno-
jot atkritumu apsaimniekoša-
nas valsts plānā 2021. – 2028. 
gadam noteiktos pasākumus. 
Projekta realizācijas laiks ir 
paredzēts līdz 2028. gada 31. 
decembrim. 

Cēsu novada pašvaldī-
ba aktīvi piedalās ražošanas 
simbiozes platformas izveidē. 
Ar tās palīdzību uzņēmu-
miem būs iespēja meklēt 

savstarpējas sadarbības un 
attīstības iespējas atkritu-
mu kā resursa izmantošanā. 
Projektā paredzētas arī ap-
mācības uzņēmumu pārstāv-
jiem, kā arī perspektīvāko 
simbiozes projektu attīstība. 
Pasākuma gaitā ikviens Cēsu 
novada ražojošais uzņēmums 
aicināts piedalīties šīs aktivi-
tātes sekmīgā īstenošanā, in-
formējot Cēsu novada aprites 
ekonomikas un ilgtspējīgas 
atkritumu apsaimniekošanas 
eksperti Kristīni Āboliņu pa 
tālruni 26350081 vai e-pastu  
kristine.abolina@cesunovads.lv. 

K. Āboliņa projekta gaitā 
veido materiālu un atkritumu 
plūsmas ceļa karti. Tas būs 
pamats Cēsu novada pašvaldī-
bas aprites ekonomikas ceļve-
dim un rīcības plānam. 

Tāpat projekta “No atkri-
tumiem uz resursiem” gaitā 
Cēsu novadā taps bezatkritu-
mu kvartāls jeb tādu uzņēmē-
ju kopiena, kuri savā ikdienā 

strādā bez atkritumiem vai 
savus ražošanas atkritumus 
piedāvā citiem uzņēmējiem, 
kuri tos izmanto kā resursu. 
LIFE projekta gaitā norisi-
nāsies atbalsta konkursi, lai 
novada uzņēmējiem būtu 
vieglāk sākt vai turpināt be-
zatkritumu uzņēmējdarbību. 
Būs arī darbnīcas, kur uzņē-
mējiem un citiem interesen-
tiem būs iespēja iepazīties 
ar to, kā dzīvot un darboties 
dabai draudzīgi, neradot at-
kritumus un izmantojot jau 
iepriekš lietotus resursus. Be-
zatkritumu kvartālu-kopienu 
vadīs novada Attīstības pār-
valdes Vides un klimata neit-
ralitātes nodaļas bezatkritu-
mu kvartāla vadītāja Lāsma 
Ozola. Vairāk informācijas pa 
tālruni 26447400 vai e-pastu  
lasma.ozola@cesunovads.lv. 

Pārtikas atkritumu datu 
vākšanas sistēmas izveides un 
ieviešanas aktivitātē Cēsis būs 
tā pašvaldība, kurā izmēģinās 

pārtikas atkritumu samazinā-
šanas iniciatīvas. Piemēram, 
pēdējā brīža tirdziņš, pārpali-
kušo ēdienu gatavošanas la-
boratorijas, kopienas pārtikas 
ledusskapis, kompostēšana. 
Plānots izstrādāt arī pārtikas 
atgūšanas sistēmu (IT risinā-
jumu) brīvprātīgajiem, aktīvis-
tiem un pārtikas saņēmējiem. 
Tas būs rīks, ko brīvprātīgie un 
sabiedrības aktīvisti varēs iz-
mantot, lai regulāri noskaidro-
tu, kur pieejams pārpalikums/
papildu pārtika (piemēram, 
lauksaimnieki nevar to novākt, 
ražotāji nevar nodrošināt to ie-
pakošanu vai piegādi, ēdinātāji 
un tirgotāji – nevar to pārdot, 
mājsaimniecības – nevar iz-
mantot patēriņam) un neka-
vējoties nogādās šo pārtiku 
tiem, kam tā nepieciešama 
(kas pieteikušies, izmantojot 

izstrādāto rīku vai aplikāciju). 
Tādējādi brīvprātīgie sniegs 
papildu palīdzību primārajiem 
ražotājiem, pārstrādātājiem 
un ražotājiem, mazumtirgo-
tājiem un citiem izplatītājiem, 
kā arī ēdinātājiem. Aktivitātes 
rezultātā samazināsies cilvēku 
uzturam paredzētās pārtikas 
izmešana. 

Ja esat ieinteresēts šī pro-
jekta realizācijas procesā 
vai jums ir idejas, ar kurām 
vēlētos dalīties ar projekta 
komandu, lūdzu sazinieties 
ar mums: Daina Tērauda – 
projekta koordinatore – tāl-
runis 25411696 vai e-pasts:  
daina.terauda@cesunovads.lv. 

Vairāk ar projektu un jau-
numiem var iepazīties šeit:  
wastetoresources.varam.gov.lv 

Sākušies koku 
kopšanas darbi 

PRIEKUĻU 
apvienība

Priekuļu apvienības terito-
rijā janvārī sākušies liepu aleju 
kopšanas darbi. Ik gadu liepām 
veic atvašu izgriešanu. Savu-
kārt katru otro gadu ziemā 
kokiem veic polardēšanu. Tas 
ir dekoratīvs formas veidoša-
nas paņēmiens, kas nodrošina 
kompaktas formas veidošanu. 
Koku kopšanas darbi nepiecie-
šami, lai saglabātu liepu alejas 
kvalitāti, uzlabotu drošību un 
ilgmūžību. 

Nogrieztos zarus savāks un 
aizvedīs šķeldošanai. 

Priekuļu apvienības pār- 

valdei (ārpus meža zemēm) 
pieder koki 155 objektos: 

 � Priekuļu pagastā - 2547 
koki; 

 � Liepas pagastā - 1421 
koki; 

 � Mārsnēnu pagastā - 1547 
koki;   

 � Veselavas pagastā - 580 
koki. 

Šiem kokiem veiks vainaga 
kopšanu – izgriežot sausos, 
aplauztos vai traucējošos 
zarus, savukārt bīstamos kokus 
nozāģēs. 

Attēlā: Lai labāk apsaimniekotu novada ūdenstilpnes, pašvaldība rīkos atklātu konkursu, 
kurā noskaidros labākos kandidātus. Foto: Ance Āboliņa.
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IZGLĪTĪBA
Gads sācies ar pārmaiņām CĒSIS

Janvārī pārmaiņas pie-
dzīvojuši Cēsu Valsts ģim-
nāzijas skolēni un pedagogi. 
Mācību ēkā Leona Paegles 
ielā 1 sāksies vērienīgi pārbū-
ves darbi, tāpēc vismaz gadu 
pagaidu mājvieta ģimnāzijas 
kolektīvam būs Raunas ielā 13. 

Jaunajās telpās veikti 
dažādi pielāgošanas darbi – 
pārbūvētas vairākas telpas, lai 
izveidotu 18 mācību kabinetus 
un skolēnu atpūtas telpu. 

“Esmu gandarīta, ka 
pagaidu mājvietā izdevies 
atrast vietu visiem 337 skolas 
audzēkņiem un 50 darbinie-
kiem,” stāsta Cēsu Valsts ģim-
nāzijas direktore Ina Gaiķe, 
“tādējādi iztiekot bez piespie-
du attālinātajām mācībām.” Di-
rektore skaidro, ka klašu iekār-
tošanas darbi ir beigušies, un 
skola veiksmīgi sākusi jauno 
semestri. Telpas pielāgotas 
visu mācību priekšmetu mācī-
šanai, atrisināts jautājums par 
ķīmijas kabinetu, rasta iespēja 
interešu izglītības pulciņiem 
darboties Vidzemes koncert-
zālē. 

“Sakām lielu paldies Cēsu 
zemessargiem, Cēsu novada 

pašvaldībai, novada apvienību 
pārvaldēm, skolēnu vecākiem, 
skolēniem un skolas darbinie-
kiem par atbalstu pārcelšanās 
procesā,” uzsver Ina Gaiķe. 

Valsts ģimnāzijā ēkas 
pārbūve paredz uzcelt piebūvi, 
kurā atradīsies multifunkcio-
nāla bibliotēka un lasītava, 

veikt skolas cokolstāva atjau-
nošanu, kur būs izveidotas 
četras mācību telpas 7. – 12. 
klašu skolēniem – divi fizikas 
kabineti un divas fizikas prak-
tikuma telpas. Vēl plānots 
izbūvēt liftu vides pieejamības 
nodrošināšanai, izveidot ergo-
nomisku mācību vidi. Klasēs 

izvietos akustiskos paneļus 
skaņas slāpēšanai un akustikas 
nodrošināšanai, kā arī būs Zaļā 
iepirkuma prasībām atbilstošs 
iekštelpu apgaismojums. 

Vēl paredzēts ieviest infor-
mācijas un komunikāciju teh-
noloģiju risinājumus, iegādājo-
ties nepieciešamo aprīkojumu 

un izveidot multifunkcionālu 
metodisko centru ar bīdāmu 
starpsienu. Būvdarbiem jāno-
slēdzas šī gada decembrī. 

Skolas pārbūve norit 
saskaņā ar projektu Nr. 
8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu novada 
vispārējo izglītības iestāžu mo-
dernizācija” atbilstoši Ministru 
kabineta 2016. gada 24. maija 
noteikumiem Nr. 323 “Darbī-
bas programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.1.2. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” īstenošanas no-
teikumiem”. 

Skujenes pamatskolai 
apbalvojums

SKUJENES 
pagasts

Skujenes pamatskolai pie-
šķirts Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbied-
rības (LIZDA) apbalvojums 
“Sociālā dialoga balva 2022”. 

Šī apbalvojuma mērķis ir 
godināt labākos sociālā dialoga 
partnerus darbavietās, kurās 
īstenots profesionāls, cieņ-
pilns, uz darba ņēmēju sociālo, 
tiesisko, ekonomisko, profesio-
nālo interešu aizstāvību, kā arī 
labas pārvaldības, sadarbības 
stiprināšanas principiem bals-
tīts sociālais dialogs. 

Balvai bija izvirzītas 

pirmorganizācijas no visas 
Latvijas, apbalvotas sešas iz-
cilākās. Pieteikties pretendē-
šanai uz balvu Skujenes pa-
matskolu pamudināja LIZDA 
Cēsu novada arodorganizāci-
jas vadītāja Ausma Klētniece. 
Lai pieteiktu pirmorganizāciju 
apbalvojumam, vismaz 75% no 
izglītības iestādē strādājoša-
jiem bija jābūt arodbiedrības 
biedriem. No Skujenes skolā 
strādājošiem organizācijā ie-
stājušies 97%, tai skaitā tehnis-
kie darbinieki.  

Balvu svinīgā ceremonijā 

saņēma Skujenes pamatsko-
las direktore Anda Lukstiņa 
un pirmorganizācijas vadītā-
ja Valda Miķelsone. Par  300 
eiro naudas balvu, pamatskolā 
plānots iegādāties kafijas au-
tomātu, kas ieņems īpašu vietu 
skolotāju atpūtas telpā.  

Vidzemē “Sociālā dialoga 
balva 2022” piešķirta divām 
mācību iestādēm, jo reģionā 
iekļauta arī Rīga un Pierīga, bet 
Latgalē, Kurzemē un Zemgalē 
katrā apbalvoja vienu izglītības 
iestādi. 

Skolas saņems 570 
jaunus datorus 

Cēsu novadā pašvaldība 
no Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) saņēmusi 570 
datorus, kas nogādāti 22 Cēsu 
novada izglītības iestādēs. 

Jaunie datori skolēniem 
ļaus pilnvērtīgi mācīties, apgūt 
jaunas prasmes, izmantojot 
mūsdienīgas tehnoloģijas, 
bet pedagogiem tie palīdzēs 
ieviest jauno saturu. 

IZM datoru iepirkums īste-
nots Eiropas Savienības (ES) 
struktūrfondu projekta “Izglī-
tības iestāžu digitalizācija 7.-9.
klasēm” gaitā. Projektā kā sa-
darbības partneri iesaistītas 
visas Latvijas pašvaldības. 

Datoru skaits katrai novada 
skolai aprēķināts proporcio-
nāli skolēnu skaitam izglītības 
iestādēs 7.-9.klašu grupā. Vis-
vairāk datoru nogādāts Cēsu 
Pilsētas vidusskolā – 64. 

Mērķauditorijai atbilst 1359 
Cēsu novada audzēkņi. Datoru 
katram 7.-9.klašu skolēnam ne-
pietiks, tāpēc skolās būs datoru 
bibliotēkas. Lai nodrošinātu 
ērtu un organizētu datoru gla-
bāšanu, Cēsu novada pašval-
dība iegādājusies 29 datoru 
uzlādes skapjus. Tos saņems 
skolas ar lielāko audzēkņu 
skaitu. Uzlādes skapī var ievie-
tot 16 datorus, tie ir ērti pārvie-
tojami un nodrošinās ne tikai 
ērtu jauno mācību rīku glabā-
šanu, bet arī uzlādi.

Cēsu novada pašvaldības 
Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju pārvaldes vadītājs 
Juris Joksts norāda: “Lai gan 
datori glabāsies skolās, atse-
višķos gadījumos, datorus sko-
lēniem varēs dot arī lietošanai 
mājās. Lai to varētu īstenot, 
pašvaldība visus datorus ap-
drošinās.” 

Jāpiemin, ka piegādātajos 
datoros ir “Chrome” operētāj-
sistēma, un darbs šajā vidē 
nedaudz atšķiras no skolēniem 
ierastā “Microsoft Windows”, 
taču J. Joksts uzsver, ka tas 
skolēniem nekādas problēmas 
neradīs, pieminot, ka Cēsu 
novada pašvaldības skolās 
tiek ieviesta “Google workspa-
ce for education” platforma, 
kurā ietilpst dažādi Google rīki 
un pakalpojumi, kas pielāgoti 
skolām, tāpēc “Chrome” ope-
rētājsistēmas apgūšana būs 
loģisks turpinājums, apgūstot 
“Google” iespējas. 

Datorus būs viegli pārrau-
dzīt, un tiem varēs piekļūt tikai 
ar konkrētu e-pasta domēna 
vārdu, nodrošinot papildus 
datu drošību. Tas nozīmē, ja 
skolēns būs nejauši datoru 
nozaudējis, sveša persona to 
lietot nevarēs. 

Izglītības un zinātnes minis-
trijai 2023. gadā datoru iegādei 
skolēniem atvēlēti aptuveni 
11 miljoni eiro. Ierīces propor-
cionāli sadalīs tām pašvaldī-
bām, kuru izglītības iestādēs ir 
vairāk skolēnu no trūcīgām un 
mazturīgām ģimenēm. 

Lietišķas sarunas par izglītības 
aktualitātēm 

Janvārī Cēsu novadu ofi-
ciālajā darba vizītē apmeklēja 
Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas priekšsēdē-
tāja Agita Zariņa-Stūre. Vizītes 
laikā pārrunātas izglītības ak-
tualitātes. Tāpat priekšsēdē-
tāja iepazinās ar kultūras dzīvi 
Cēsu novadā, kā arī apmeklēja 
Lielstraupes pili. 

Vizītes gaitā ar pašvaldības 
vadību un Izglītības pārvaldes 
kolēģiem pārrunāti dažādi 
mācību jautājumi un attīstības 
plāni. Pēc tikšanās pašvaldībā, 
komisijas priekšsēdētāja Cēsu 

Valsts ģimnāzijas pagaidu 
telpās tikās ar skolas direkto-
ri Inu Gaiķi un skolēnu paš-
pārvaldes pārstāvjiem, savu-
kārt dienas izskaņā devās uz 
Lielstraupes pili, lai klātienē 
novērtētu ēkas stāvokli.   

“Izglītības jautājumi novadā 
ir mūsu prioritāšu augšgalā, 
tāpēc priecājamies par valsts 
atbildīgās komisijas priekšsē-
dētājas vizīti šeit,” atzina Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Egliņš-Eglītis. 
“Vēlos akcentēt Zariņas-Stū-
res kundzes pragmatisko 

skatījumu uz izglītības jomas 
attīstību gan nacionālajā, gan 
pašvaldību līmenī. Esam vie-
nisprātis par dažādu izaicinā-
jumu pārvarēšanu, izglītības 
kvalitātes paaugstināšanas, 
iestāžu attīstības un skolu per-
sonāla atbalsta mehānismiem. 
Sarunas laikā diskutējām arī 
par Lielstraupes pils pārņem-
šanas jautājumu, kas īpaša li-
kumprojekta veidā ir attiecīgās 
komisijas pārraudzībā,” rezu-
mēja Egliņš-Eglītis.   

Attēlā: Ģimnāzisti jaunajās telpās ir labi iejutušies, bet nepacietīgi gaida brīdi, kad varēs 
atgriezties jau pilnīgi atjaunotā skolas ēkā. Foto: Ance Āboliņa.
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VIDE, LAUKI

Atvērto durvju diena 
Dzērbenes pilī 

Dzērbenes pils 17. febru-
ārī no plkst. 10.00 aicina uz 
atvērto durvju dienu: “No 
pagraba līdz torņa virsotnei”. 

Dzērbenes Tautas nams, 
klubs “Serben” un Vecpiebal-
gas novada jauniešu nodaļa 
apmeklētājiem piedāvās 
iepazīt Izlaušanās istabu, 

novadpētniecības ekspozī-
ciju, apskatīt Dzērbeni no 
torņa augstumiem, uzzināt 
kas Eduardu Veidembaumu 
saista ar Dzērbeni, ieklausīties 
Dzērbenes pils spoku stāstos, 
nogaršot Dzērbenes gardā-
kos pīrāgus un uzzināt, ko vēl 
Dzērbene var piedāvāt! 

Īpašais vakara pārstei-
gums - improvizācijas teātris 
plkst. 19.00 

Gaidīsim visus interesentus! 

Solo klavierēm ar kāpostlapu
Aizvadītā gada nogalē Cēsu 

uzņēmēju forumā Stalbes 
pagasta jaunais zemnieks 
Kristers Briedis saņēma balvu 
nominācijā “Cēsu novada jau-
nietis-uzņēmējs”. Pats par 
šādu novērtējumu bija ļoti 
pārsteigts, jo savu dārzeņu au-
dzēšanas un pārstrādes uzņē-
mumu “Purmaļi” viņš nodibi-
nāja nesen, 2021. gada rudenī. 

Kristers ir dzimis cēsnieks, 
taču, kā pats saka ar lauksaim-
nieka gēniem, kas mantoti no 
vecvecākiem. Pēc vidusskolas 
Priekuļu tehnikumā apguva 
lauku īpašuma saimnieka 
prasmes, strādāja Priekuļu 
Lauksaimniecības pētniecī-
bas centrā. Viņš sarakstījis un 
pats arī izdevis rokasgrāmatu 
zālāju audzēšanā. Nopietnu 
pieredzi Kristers guva Baltijā 
lielākajā kāpostu audzēšanas 
saimniecībā “Dimdiņi”, kur bija 
agronoms, bet vēlāk izpilddi-
rektors. Tomēr doma par savu 

STALBES 
pagasts

uzņēmumu bija spēcīgāka par 
labas karjeras vilinājumiem. 
Atgriezies mājās, viņš mērķtie-
cīgi sāka veidot ražīgu dārzeņu 

audzēšanas saimniecību.
“Purmaļos” ap 10 hektāru 

platībā audzē kāpostus, kartu-
peļus, gurķus, arī ārstniecības 

augus. “Pamata kultūra 
mums ir kāposti, tos audzē-
jam 2 hektāru platībā. It kā 
nav daudz, bet vienā hektārā 
izaug 30 000 kāpostgalviņu. 
Tā kā var parēķināt, cik tonnas 
jānovāc un jāpārstrādā. Dār-
zeņus skābējam, marinējam, 
štovējam un caur vairumbā-
zēm piegādājam Cēsu skolām, 
pircējiem Rīgā, Valmierā. Gada 
sākumā realizācija sarukusi, 
tomēr, domāju, spēsim pārdot 
visu izaudzēto, jo “Purmaļu” 
zīmolu jau pazīst,” spriež Kris-
ters.

Darbu saimniecībā viņš 
pamanās savienot ar aktīvu 
muzicēšanu. Instrumentu 
apguvei pievērsās vien, mā-
coties tehnikumā, taču dabas 
dotā absolūtā dzirde, ļauj viegli 
iejusties dažādos žanros un 
kolektīvos. Kristers ir koncert-
meistars trim tautas deju an-
sambļa “Randiņš” kolektīviem, 
Stalbes dejotājiem “Idumeja”, 

Valkas kultūras namā vada 
kapelu “Nāburgu spēlmaņi”. 
“No rītiem, kad vairāk spara, 
strādāju saimniecībā, bet pēc-
pusdienās, vakaros sēžos pie 
klavierēm un cenšos palīdzēt 
maziem un lieliem dejotājiem 
apgūt soļu rakstus. Braukāt 
nākas daudz, bet man šāda 
dažādība patīk,” atzīst Kristers.

Lielas pārvērtības savā 
saimniecībā viņš pagaidām 
neplāno, jo “Purmaļu” piemērs 
rāda, ka, racionāli saimnieko-
jot, pašpietiekamu un stabilu 
lauku uzņēmumu var izveidot 
arī, apsaimniekojot samērā 
nelielu platību. “Man patīk 
ģimenes saimniecības kon-
cepts. Protams, darbs dzen 
darbu, un attīstību jāplāno 
pakāpeniski, bez milzu lē-
cieniem. Tomēr gribam būt 
ģimenes saimniecība, kas sevi 
nodrošina ar to, ko pašu rokām 
izaudzē,” rezumē “Purmaļu” 
saimnieks.

Attēlā: Pēc dienas darbiem saimniecībā Kristers dodas uz 
Vidzemes koncertzāli, lai spēlētu pavadījumu “Randiņa” 
dejotāju mēģinājumos. Foto: Aivars Akmentiņš.

Ziemas pasaka dabas takās 
Līgatnes dabas takās pa-

manāmākais notikums janvārī, 
protams, ir lācenes Ilzītes 
dzimšanas dienas svinības. 
Savu 22. dzimšanas dienu 
Latvijas populārākā lācene, 
kā allaž, sagaidīja nomodā, 
labā noskaņojumā, ar kuplu 
sveicēju pulciņu un audžu-
mammas Velgas Vītolas gata-
voto torti. Kā skaidroja Līgat-
nes dabas taku vadītāja Inta 
Lange, nebrīvē dzīvojošie lāči 
ziemas guļā parasti nedodas, 
tāpēc Ilzīte savu jubileju nekad 
nenoguļ. Divi citi dabas taku 
lāči Mikus un Puika, pieņemo-
ties salam, gan kļūst kūtrāki un 
agrāk par vienpadsmitiem no 
migām ārā nerāpjas. 

Dabā dzīvojošie lāči ziemas 
guļā parasti dodas novem-
brī, mazie lācēni mammām 
dzimst janvārī un līdz pavasara 
atmodai mazuļu vienīgais uz-
devums ir zīst pienu un augt 
par stipriem un kustīgiem lāča 
bērniem. 

Bet ziema Līgatnes dabas 
takās noteikti nav klusā 
sezona. Kā atzīst Inta Lange: 

“Šis ir brīnišķīgs laiks, lai dotos 
dabā. Īpaši, kad uzsnieg sniegs, 
Līgatnes puse ar tās mežiem, 
gravām, strautiem un savva-
ļas dzīvniekiem voljēros kļūst 

par īstu pasaku valstību. Pie 
tam daļai dzīvnieku tieši ziema 
ir aktīvākais laiks. Piemēram, 
skaistuļi lūši tagad ir vislabāk 
apskatāmi, jo viņiem patīk sals 

un sniegs. Lūši ir kustīgi, spē-
lējās un priecē apmeklētājus 
ar savu graciozo dauzīšanos. 
Savukārt vasaras karstums lie-
lajiem kaķiem nav pa prātam, 

tad tie dienas vada, slēpjoties 
ēnā zem kāda krūma, un ir 
grūti pamanāmi.” 

Janvārī Līgatnes dabas 
takās, īpaši skolēnu brīvlaikā 
un nedēļas nogalēs, apmek-
lētāju bija daudz. Pat dienās 
kad vējš un nokrišņi mudināja 
palikt cilvēkmigās, apmeklētāji 
brauca, baudīja veselīgas pa-
staigas labiekārtotajās takās 
un priecājās par aplūkojamiem 
meža zvēriem. 

Pavasarī dabas takās pare-
dzēts izveidot izglītojošu āra 
ekspozīciju par dzīvniekiem un 
rīkot meža iemītnieku dienas, 
lai apmeklētāji varētu labāk 
iepazīt to dzīvi, ieradumus, rak-
sturus. “Pagājušā gada vasarā, 
sadarbībā ar Babītes rodo-
dendru audzētavu, izveidojām 
šo ziedu taku. Šogad tā jau 
ziedēs pilnā krāšņumā, tāpēc 
aicinu maijā braukt pie mums 
un baudīt sezonālo brīnumu. 
Gaidāmi arī citi jaunumi, tāpēc 
brauciet, būs, ko redzēt,” sola 
Līgatnes dabas taku vadītāja 
Inta Lange. 

LĪGATNES 
apvienība

DZĒRBENES 
pagasts

Rokdarbu 
izstāde - tirdziņš 
Dzērbenē 

Arī šogad tradicionāli 13. 
aprīlī Dzērbenes pilī atvērsim 
rokdarbu izstādi - tirdziņu, 
tāpēc jau šobrīd aicinām pielo-
cīt pūra lādes, lai pavasarī tās 
atvērtu. Protams adītājas ai-
cinātas adīt cimdus, jo būs arī 

cimdu izstāde 7. maijā Cimdu 
Jettiņai par godu, Dzērbenes 
pils aicina šoreiz cimdos ieadīt 
koku tēmu, bet izstādē priecā-
simies par jebkuriem cimdiem. 

Plašāka informācija 
29408315. 

DZĒRBENES
pagasts

Attēlā: Visvairāk dzimšanas dienā Ilzīte gaida gardo un spēcinošo torti, taču arī ziedu 
pušķi viņa spēj novērtēt. Foto: Velga Vītola.
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VĒSTURE, KULTŪRA
Baiļu nebija, 
niknums gan... 

PRIEKUĻU 
pagasts

“Tolaik strādāju Ādažos 
un mūsu ģimene tikko bija 
tikusi pie dzīvokļa ciemata 
centrā. Vienu rītu skatos pa 
logu – krievu armijas tehnikas 
kolonna vālē pa centrālo ielu! 
Izskatījās draudīgi, bet baiļu 
nebija, niknums gan,” tā 1991. 
gada janvāra barikāžu sākumu 
atceras novada pašvaldības 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
Saimnieciskās daļas labiekār-
tošanas dienesta vadītājs Jānis 
Sirlaks. 

Aizsūtījis sievu ar mazo 
puiku uz laukiem, Jānis kopā 

ar saimniecības vīriem devās 
uz Rīgu, kur jau ieradās aiz-
stāvji no visas Latvijas un sāka 
sliet barikādes. Ādažos bija 
izvietota Baltijas kara apga-
bala centrālā bāze, tomēr ar-
mijnieki barikāžu laikā palika 
kazarmās. Jānim par to ir ne-
gaidīts skaidrojums: “Ādažu 
kopsaimniecībai bija kopīga 
komunistu partijas šūniņa 
ar armijniekiem. Un sapulcē 
ar balsu vairākumu pieņēma 
lēmumu, ka karavīri notikumos 
neiesaistīsies. Virsnieki to arī 
pildīja. Saimniecības vadītājs 

Attēlā: Barikāžu laikā Jānis Sirlaks kā vairums tolaik brauca 
ar darba kolēģiem sargāt svarīgus objektus Rīgā. Foto: 
Aivars Akmentiņš.

Alberts Kauls bija pretrunīga 
personība, bet tolaik viņš no-
stājās barikāžu pareizajā pusē. 
Autobusi mums bija nodroši-
nāti, un braucām no Ādažiem 
liela komanda, pārsvarā naktīs, 
sargāt Televīzijas centru, Mi-
nistru kabinetu, citus svarīgus 
objektus. 

Kad sākās OMON kaujinie-
ku uzbrukumi, bija kritiski brīži, 
taču noskaņojums visiem bija 
ne mazāk apņēmīgs un karei-
vīgs kā tagad ukraiņiem. Mēs 
stāvēsim par savu neatkarību 
un visos iespējamos veidos 
liksim šķēršļus tiem, kas gribēs 
to atņemt! Tā pārsteidzošā 
sajūta, ka visa latviešu tauta 
ir viena ģimene, kurā viens 
otru atbalsta, deva spēku 
un drosmi! Neko tādu vairs 
neesmu piedzīvojis,” emocio-
nāls savās atmiņās ir Jānis. 

Viņš atzīst, ka runāt par 
barikādēm ar jauniešiem tā, 
lai viņi ieklausītos un uztver-
tu šo notikumu nozīmīgumu, 
nav viegli. Taču Ukrainas karš 
mainījis uztveri. ‘Tie vairs nav 
“onkulīšu stāsti,” kas gadā 
reizi skolā jānoklausās. Tā ir 
mūsu tautas pieredze savas 
neatkarības nosargāšanā, kas 
parāda, ka kritiskos brīžos 
spējam mobilizēties un stāties 
pretī pārspēkam. Vienīgi savas 
labākās īpašības mēs parādām 
tikai tad, kad ir lielas ziepes,” 
smaidot secina Jānis Sirlaks. 

Medūzas, zemūdenes, lemuri un 
citi muižas ļaudis

TAURENES
pagasts

Janvāra karnevāls Taure-
nes Nēķena muižā ir tradīcija 
ar gadu desmitos mērojamu 
vēsturi. Ziemā tas ir nozīmī-
gākais sarīkojums, kuru gaida 
un gatavojas, darinot oriģi-
nālas maskas, Taurenes un 
tuvējo pagastu iedzīvotāji. Un 
ne tikai, kā stāsta Taurenes 
kultūras nama vadītāja Ginta 
Babre šogad bija sabraukušas 
maskas arī no Cēsīm, Smilte-
nes, Siguldas. Nēķena muižas 
dzīvespriecīgais karnevāls ar 
izdomas bagātiem dalībnie-
kiem, vilinošu balvu fondu un 
lielisku mūziku, nu jau kļūst 
par Vidzemes mēroga notiku-
mu.

“Vienmēr gādājam, lai 
karnevālā spēlētu labi jautri 
mūziķi, šogad dalībniekus lie-
liski prata aizraut grupa “Zelta 
kniede”. Otrs nosacījums labai 
ballei ir brīva un draudzīga 
atmosfēra. Un ietērpušies 
maskās, cilvēki tiešām kļūst at-
brīvotāki, labā nozīmē trakāki, 
priecīgāki. Taurenes karnevālā 
dejo pilnīgi visi, nav neviena 
malā sēdētāja.Ap pusnakti 

notiek masku parāde un izrā-
dīšanās. Ļoti kompetenta un 
neuzpērkama žūrija novērtē 
maskas un to priekšnesumus 
un pēc īsas, bet vētrainas 

apspriedes, izziņo lēmumu. 
Šogad par uzvarētājām kļuva 
un galveno balvu saņēma 
piecas vijīgas “medūzas”, otrā 
vieta vīru grupai “zemūdenes”. 

Nezinu kas tieši slēpās zem 
šīm maskām, bet man ir pama-
totas aizdomas, ka tie bija vie-
tējie taurenieši,” vakara norisi 
jautri atstāsta Ginta. Trešā 

vieta piešķirta “lemuru” ģime-
nītei, kas bija atbraukuši no 
Siguldas.

Žūrijai bija ko galvu lauzīt jo 
tērpi masku parādē tik krāšņi 
un dalībnieku izdoma tik ne-
iegrožota, ka raibs gar acīm 
metas – kaķi, čigānietes, gluži 
mīļa nāvīte, pirāti, kas nedzēra 
rumu, šeihs ar tikai vienu sievu 
un daudzi citi.

Masku konfidencialitāte tiek 
stingri ievērota tomēr Ginta 
pusčukstus atklāj, ka nepār-
spējama elegantu karnevāla 
tērpu darinātāja ir taurenie-
te Renita Augšmukste, kura 
liekot lietā vienkāršus mate-
riālus un apskaužamu izdomu, 
spēj uzburt oriģinālus, izskatī-
gus tērpus. 

Karnevāla rīkotāji saka 
paldies visiem sarīkojuma at-
balstītājiem, savukārt dalīb-
nieki pateicas Gintai Babrei 
par drosmi un spēju gadu no 
gada, šo raibo lērumu sarīkot 
un veiksmīgi novadīt!

Attēlā: Masku parādē šoreiz uzvarēja Taurenes zemūdens valstības iemītnieki - medūzas 
un ūdenslīdēji. Foto: Ginta Babre.

Ungurmuižā 
restaurēts sienas 
gleznojums 

Pagājušā gada nogalē Un-
gurmuižā pabeigts vēl viens 
ievērības cienīgs restaurācijas 
projekts – sienas gleznojums 
“Aina ar ganu”. Darbus vadīja 
restauratore, stājglezniecības 
meistare, monumentālās glez-
niecības speciāliste Natālija 
Jātniece un restauratore Irbe 
Grīnberga. Abas piedalījušās 
Ungurmuižas restaurācijā arī 
iepriekš. 

Ungurmuižā fragmentā-
ri saglabājusies unikāla 18. 
gadsimta koka apbūves sienu 
glezniecība, kuras autors ir 
G. D. Hinšs. Gleznojumi eks-
ponēti dažādā tehniskā stā-
voklī, ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) atbalstu veikti 
nozīmīgi restaurācijas darbi 
vairākās telpās. Pēc 1762. g. 
pārbūves, muižas gleznojumu 
autors Hinšs atjaunojis krāso-
jumus “Viesu kambarī”. Muižas 
īpašnieku pēcteča Hansa fon 
Kampenhauzena (1903.-1989.) 
atmiņās uzsvērta šī telpa un 
gleznojums. Tas pelna īpašu 
uzmanību, taču līdz šim palicis 
novārtā. Sienu sedz pārkrā-
sojuma un noņemtā apme-
tuma netīrumu slānis, kas 
liedz pilnībā saskatīt unikālo 
mākslas darbu. Restaurato-
re Natālija Jātniece uzsver šī 
fragmenta grafisko, bet vien-
laikus ļoti telpisko gleznojumu, 

kas liecina par G. D. Hinša 
spēju daudzveidību. 

Restaurējot Ungurmuižas 
unikālos sienu gleznojumus, 
pamatmērķis ir saglabāt ļoti 
vērtīgu 18. gadsimta kultūrvēs-
turisko koka muižas būvniecī-
bas piemēru, kam Latvijā nav 
analogu, veicinot tā prestižu 
un kultūrvēsturisko pārman-
tošanu nākamajām paaudzēm. 

Restaurācija notiek ar VKKF 
finansiālu atbalstu. 

RAISKUMA 
pagasts



Ainaviskais un sportiski iz-
aicinošais velomaratons “Pāri 
Piebalgas pakalniem” pagāju-
šā gada septembrī Jaunpie-
balgā norisinājās jau 20 reizi. 
Tā nu sanāca, ka jubilejas sa-
cīkstes kļuva arī par kādreiz 
iecienītā, bet pēdējos gados 
mazliet sagurušā un vairāk pēc 
inerces ripojošā velomaratona 
atdzimšanas mačiem. 

Jaunpiebalgas apvienī-
bas pārvaldes vadītāja Dace 
Bišere – Valdemiere norāda, ka 
tas izdevies pateicoties bied-
rības “SK Piebalga” sportisko 
dalībnieku lietpratīgajai un 
aizrautīgajai pieejai. Paši pie-
teicās un paši sekmīgi noor-
ganizēja īstu velofestivālu par 
prieku jo daudziem mūsu un 
citu novadu pedāļu mīšanas 
entuziastiem.

Ziemā aktīva dzīves veida 
cienītājiem Piebalgas pusē 
vadošais sporta veids ir dis-
tanču slēpošana, jo sniegs 
pakalnos turas arī tad, kad 
cēsnieki šķendēdamies lēkā 
pār atkušņa peļķēm. Taču par 
gaidāmo velo sezonu “SK Pie-
balga” nav aizmirsuši un tai jau 
nopietni gatavojas.

Stāsta kluba vadītājs Sandis 
Grīnbergs: “Uzņemoties or-
ganizēt velomaratonu “Pāri 
Piebalgas pakalniem”, mūsu 
mērķis bija atdot šim brau-
cienam mazliet jau pabalēju-
šo spozmi. Klubā esam kalnu 
riteņbraukšanas aktīvisti un 

sākām ar pilnīgi jauna trases 
veidošanu. Jaunpiebalgai ir 
divi spilgti simboli – Gauja un 
Viņķu kalns. Te ir pateicīga 
vide, lai veidotu ainavisku in-
teresantu un sportiski riktīgi 
grūtu trasi. Viņķu kalnā mums 
bija “kalnu karaļa” izcīņas 
posms.

Izveidojām trases arī 
maziem un pavisam maziem 
ar 500 metru distanci. Bērniem 
distancē asistēja vecāki un 
vecvecāki, un tā bija ļoti ap-
meklēta un azartiska sacensī-
bu daļa. Protams, piestrādājām 
arī pie reklāmas, un rezultātā 
mums nostartēja gandrīz 200 
dalībnieki. Uz pusi vairāk nekā 
pirms gada. Tas deva ganda-
rījumu un apņēmību turpināt 
velomaratona rīkošanu.” 

Šogad turpināsies trases 
uzlabošana, tiecoties panākt 

lai 95% no kopgaruma ripotu 
pa mežiem, pļavām, Gaujas 
malu un pavisam maz sportisti 
mītos pa koplietošanas ceļiem. 
“Ir ieteikumi izveidot posmu 
šosejas riteņbraukšanai. Ideja 
ir interesanta, un to apsveram. 
Ir arī ieceres, kā kāpumu Viņķu 
kalnā padarīt vēl grūtāku un 
atmiņā paliekošāku,” smaidot 
piebilst Sandis.

Velomaratonam ir atbals-
tītāji, kuri pamatā nodroši-
na vērtīgu balvu fondu. Pērn 
galvenā balva bija jauns ritenis. 
Tomēr šāda mēroga sacensību 
rīkošana prasa arī tēriņus un 
‘SK Piebalga” pārstāvis atzīst, 
ka izšķirošais tradīcijas uztu-
rēšanā ir pašvaldības atbalsts. 
“Ja tas būs, savu darbu mēs 
izdarīsim, un velomaratona 
popularitāte augs,” sola Sandis. 
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SPORTS

Jaunpiebalgā ziemas 
autosprints 

Jaunpiebalgas autotrasē 
14. janvārī ļoti sarežģītos aps-
tākļos sākās Vidzemes ziemas 
autosprinta kausa sezona. 
Posmam pieteicās aptuveni 
170 dalībnieki, tomēr atkušņa 
dēļ startēja tikai 103 drosmīgā-
kie. Daļa iepriekšējās sezonas 
līderu dalību atteica, kas no-
zīmēja to, ka cīņa par uzvaru 
sezonas kopvērtējumā kļūs 
spraigāka un neparedzamāka. 

Trases segumu klāja ūdens, 
kam apakšā slēpās ledus, sa-
vukārt virs sasalušas zemes 
veidojās dubļu kārta. Lai ne-
sabojātu tehniku slapjajos 
apstākļos un uzrādītu teicamu 
rezultātu, braucējiem bija ne-
pieciešama liela meistarība un 
uzmanība. 

“Šī rallija posma norise tika 
plānota otrajos Ziemassvēt-
kos, 26. decembrī, tomēr neat-
bilstošu laikapstākļu dēļ trase 
nebija piemērota sacensībām, 
tādēļ posma norises laiku mai-
nījām. Izvēlētais datums bija 
veiksmīgs, dubļu un ūdens 
netrūka, tomēr man ir patiess 

Attēlā: Pirmo vietu FWD klasē izcīnija Kristaps Priedīte 
(vidū). Foto: Raimonds Volonts.

prieks, ka trases segumā neiz-
veidojās rises un dienas laikā 
zem dubļu kārtiņas zeme no-
turējās sasalusi.” stāsta viens 
no Vidzemes ziemas auto-
sprinta kausa sezonas organi-
zatoriem Māris Millers. 

Jaunpiebalgas autosprinta 
posmā ar panākumiem startēja 
arī Cēsu novada sportisti: 

 � Kristaps Priedīte: 1. vieta 
FWD klasē un 3. vieta FWD-R 
klasē; 

 � Kristaps Virskulis: 3. vieta 
RWD-REILAT klasē; 

 � Kristers Bernāts: 1. vieta 
FWD-REILAT klasē; 

 � Mairis Teteris: 2. vieta 
FWD-REILAT klasē. 

Vidzemes ziemas auto-
sprinta kauss norisinās no 
2017. gada. Atbalstītāju lokā ir 
Cēsu novada pašvaldība, kā arī 
dažādi Cēsu novada uzņēmu-
mi. 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Peldēšana 
Vecpiebalgas 
iedzīvotājiem

Peldbaseina “Rifs” bezmak-
sas apmeklējums 3., 10., 17. un 
24. februārī visiem Vecpiebal-
gas apvienības iedzīvotājiem.  

Aktivitāte notiks projekta 
“Veselības veicināšanas pasā-
kumi Vecpiebalgas novadā” Nr. 

9.2.4.2/16/I/104 gaitā.  
Pasākums ir atklāts – pie-

teikšanās, sazinoties ar Līnu 
Paimiņu 29868892.

Autobusa maršruts apska-
tāms www.vecpiebalga.lv.   

VECPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Veselīgas 
nodarbības 

Aicinām apmeklēt veselī-
bas vingrošanas nodarbības 
februārī: pirmdienās Amatas 
kultūras centrā Ģikšos, otrdie-
nās Skujenē, Ieriķos un Zaubē, 
bet trešdienās Nītaurē un 
“Ausmās”. 

Šīs būs ziemas sezonas no-
slēdzošās nodarbības.

Nodarbību laiki: 
 � Amatas Kultūras centrā 

Ģikšos 6., 20. un 27. februārī 
plkst. 17.30-18.30. Nodarbību 
vada Sanita Griezīte. 

 � Skujenes Tautas namā 
7. februārī plkst. 15.00-17.00. 
Nodarbību pasniedz Ruta Ka-
zerovska. 

 � Zaubes Kultūras namā 
7. un 14. februārī plkst. 18.00-
19.00. Nodarbību vada Sanita 

Griezīte. 
 � Ieriķos, Amatas pamat-

skolā 7. un 14. februārī plkst. 
19.00-20.30. Nodarbību pa-
sniedz fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

 � Amatas apvienības ēka 
“Ausmas” 1., 15. un 22. februārī 
plkst. 18.00-19.00. Nodarbību 
vada Sanita Griezīte. 

 � Nītaures Kultūras namā 
1. un 8. februārī plkst. 18.00-
19.30. Nodarbību pasniedz fi-
zioterapeite Dace Lūkina. 

Nodarbības notiks bez 
maksas. Aicinām pievienoties 
vingrotājus arī no kaimiņu 
pagastiem. *Nodarbības tiek 
īstenotas ESF projekta nr. 
9.2.4.2/16/I/007 gaitā. 

AMATAS 
apvienība

Izaicinājums 
“Esi aktīvs” 

No 10. februāra līdz 10. 
martam norisināsies Vecpie-
balgas apvienības sportiskais 
izaicinājums “Esi aktīvs”. 

Dalībnieku uzdevums ir 
sakrāt 930 minūtes dažādās 
sportiskās aktivitātēs. Sporto-
jot katru dienu, tās ir aptuveni 
30 minūtes dienā. 

Dalībnieks var iet, skriet, 
slēpot, skrituļot, nūjot, izmatot 
ārtelpu vai iekštelpu trenažie-
rus, braukt ar riteni, nodarbo-
ties ar aerobiku vai dejošanu 
u.c. 

Lai piedalītos aktivitātē: 
 � Jāreģistrējas platformā 

“distantrace.com” un jāpiesa-
kās Vecpiebalgas apvienības 
izaicinājumā “Esi aktīvs”. 

 � Jāsavieno šī platforma ar 
kādu no sporta lietotnēm, ko 
iespējams izmantot telefonā 
vai viedpulkstenī: “Garmin”, 
“Polar”, “Suunto”, “Fitbit”, 
“Under Armour” (“Map-
MyWalk”, “MapMyRun”, “Map-
MyRide”). 

 � Veicot sportisko aktivitāti, 
tā jāieraksta, izmantojot pie-
slēgto sporta lietotni. 

Paveicot distanci vai 

aktivitāti, rezultāts auto-
mātiski augšupielādēsies  
distantrace.com. Obligāts no-
sacījums, lai aktivitāte tiktu ie-
skaitīta - tai jāilgst vismaz 30 
minūtes. 

Noslēdzoties izaicināju-
mam, tie, kuri būs sakrājuši 
930 minūtes, piedalīsies balvu 
izlozē: 

Galveno balvu izlozēs starp 
visiem dalībniekiem vecuma 
grupās: 13-19; 20-35; 35-50; 
50+. 

Vecpiebalgas apvienības iz-
aicinājuma “Esi aktīvs” mērķis 
ir iesaistīt Cēsu novada iedzī-
votājus piedalīties lietderīgā 
laika pavadīšanā, kā arī fiziskās 
formas un labsajūtas uzlabo-
šanā ar sportiskām aktivitātēm. 

Sportisko apņemšanos or-
ganizē Vecpiebalgas apvie-
nības Jaunatnes lietu nodaļa 
sadarbībā ar SIA “Distant Race 
Management”. Reģistrējoties 
izaicinājumam, dalībnieks ap-
liecina, ka neiebilst personas 
datu apstrādei nolūkā īstenot 
un popularizēt pasākumu un 
informēt sabiedrību par rezul-
tātiem. 

Velosezona vairs 
nav aiz pakalniem

JAUNPIEBALGAS 
apvienība
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KULTŪRA, PASĀKUMI

Cēsis
Koncertzālē “Cēsis”
Līdz 05.02. 
Ilzes Avotiņas gleznu izstāde “Sap-
ņaini krāsains ceļojums”
04.02. plkst. 17.00 
LNSO un Sibēliusa vijolkoncerts 
05.02. plkst. 16.00 
Koru koncerts “Dziesmu laiva” 
11.02. plkst. 19.00 
Georgija Osokina koncerts “Divi 
Šopēni” 
15.02. plkst. 19.00 
Koncertzāles kino zālē 
Cēsu teātra izrāde “Vīrietis” 
18.02. plkst. 19.00 
Grupas “Pērkons” un Liepājas Sim-
foniskā orķestra koncerts 
19.02. plkst. 14.00 un plkst. 18.00 
Mūzikls “Agrā rūsa” 
25.02. plkst. 19.00 
Trio Palladio koncerts. Vijolniece 
Eva Bindere, čelliste Kristīne Blau-
mane un pianists Reinis Zariņš. 

Cēsu pilī
Līdz 01.10. 
Izstāde “Hallo, Cēsis! Telekomunikā-
ciju vēsturei Cēsīs 125”
Līdz 05.03.
Izstāde “Ceļā uz muzeja simtgadi: 
Arhitekts, etnogrāfs un Cēsu muzeja 
direktors Ksavers Andermanis” 

Cēsu Izstāžu namā
Līdz 19.03. 
Izstāde “Augusts Julla - dižākais no 
liepēniešiem” 
Līdz 19.03. 
Mākslinieces Ilzes Laizānes gleznu 
izstāde “Zelta sirds” 
05.02. plkst. 12.00 
Svētdienas sarunas par Augustu 
Jullu. Keramiķis A.Julla: ķieģeļnieka 
dēls - viens no pirmajiem profesio-
nālajiem latviešu keramiķiem 
16.02. plkst. 18.00 
Kamermūzikas koncerts “Haidns. 
Franks. Skuķis.” (VKKF atbalstīts 
projekts) 
19.02. plkst. 12.00 
Svētdienas sarunas par Augustu 
Jullu. Tēlnieks A.Julla: Brāļu kapu 
piemineklis Cēsīs, Lejas kapos un 

piemineklis kritušo igauņu un latvie-
šu karavīru piemiņai Liepā 

Pasaules latviešu mākslas centrā 
Līdz 08.03. 
Pasaules latviešu mākslinieču darbu 
izstāde “Sava istaba” 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Līdz 28.02. 
Mākslinieces Laimas Bikšes botānis-
kie zīmējumi
Līdz 28.02.
Agijas Stakas bērnu grāmatu ilustrā-
ciju izstāde 

Mākslas telpā “Mala”
02.02. plkst. 18.00 
Koprakstīšana 
04.02. plkst. 21.00 
Malas vinila radio ar Raimondu 
Mežaku un Kasparu Zaviļeiski 
09.02. plkst. 18.00 
Cēsu soup #2 
11.02. plkst. 18.30 
Kasešu nakts 

Kultūras biedrībā “Harmonija” 
No 09.02. līdz 06.04. 
Ģirta Vernera gleznu izstāde “Cēsu 
novada ainavas”. Izstādes atklāšana 
9. februārī plkst. 16.00.

Vaives Tautas namā
11.02. plkst. 18.00
Valentīndienai valtīts pasākums - 
Liepas amatierteātra “Krams” izrāde 
“Kāzas Bazūnēs”

Sports
02.02. plkst. 10.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Speciālo skolu slēpošanas sacensības

02.02. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Atklātās bērnu slēpošanas sacensī-
bas  

03.02. 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
LČ biatlonā (2. posms) 

04.02. 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 

LČ biatlonā (2. posms) 

04.02. plkst. 10.00 
Cēsu sporta kompleksā 
U13 Latvijas čempionāts grieķu-ro-
miešu cīņā un brīvajā cīņā  

04.02. plkst. 10.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U10 florbola čempionāts meitenēm

04.02. plkst. 11.00 
DACVĢ zālē 
LJBL čempionāts basketbolā U14, 
U15 un U16 zēniem. Cēsu PSS – Balvi 

04.02. plkst. 15.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
Cēsu novada čempionāts florbolā

05.02. 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
LČ biatlonā (2. posms) 

05.02. plkst. 12.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Maxi basket čempionāts 40+ vīrie-
šiem  

Gaismas akcija Ukrainai 
Gatavojoties XXVII Vispārē-

jiem latviešu Dziesmu un XVII 
Deju svētkiem Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs sadarbī-
bā ar biedrību “Tavi draugi” un 
Latvijas Kultūras darbinieku 
biedrību aicināja Dziesmu un 
deju svētku kustības dalīb-
niekus ziedot sveces, lai no tā 
pagatavotu sveces ko nogādāt 
Ukrainas aizstāvjiem. 

Aicinājumam atsaucās arī 

amatiermākslas kolektīvi no 
visa Cēsu novada, kuru dalīb-
nieki uz saviem mēģinājumiem 
līdzi ņēma sveces un dāvāja 
tās simboliskas gaismas pils 
tapšanai. Kopumā no Cēsu 
novada uz Rīgu nogādāti 
vairāk nekā 15 kilogrami para-
fīna. 

Viena ierakumu svece 
deg vairākas stundas, un tas 
aukstajos ziemas mēnešos var 

būt nozīmīgs palīgs daudziem 
ukraiņiem. Gan tiem, kuri pali-
kuši bez elektrības un siltuma, 
gan tiem, kuri atrodas ieraku-
mos. 

Akcijas rīkotāji ir pārlieci-
nāti, ka apvienojot Latvijas 
Dziesmu un deju svētku saimi, 
varam nest gaismu un siltumu, 
kas palīdzēs uzvarēt tumsu un 
ļaunumu. 

Dejotāji un dziedātāji 
aicina! 

Pasākumi Cēsu novadā

Šis gads Cēsu novada 
amtiermākslas kolektīviem 
sācies īpaši aktīvi. Gatavojoties 
skatēm, kolektīvi aicina ska-
tītājus baudīt mūziku un deju 
krāšņos koncertos. 

Priekuļu kultūras namā 4. 
februārī plkst. 18.00 notiks 
deju kolektīva “Miķelis” un 
draugu koncerts “Kad es gāju 
meitu lūgt”. Koncertā uzstāsies 
deju kolektīvs “Miķelis” kopā ar 
sadraudzības kolektīviem no 
Apes, Cēsīm, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Mūrmuižas, Rīgas, 
Straupes un Vecpiebalgas. Šis 
būs koncerts labam garastā-
voklim, jo kolektīvi sarūpējuši 
īpaši jautru programmu, kuras 
gaitā izdejos arī plānotās Deju 
svētku repertuāra dejas. Pasā-
kuma rīkotāji pačukst, ka kon-
certu vadīs Jānis Gabrāns, kurš 
neļaus nevienam garlaikoties. 

Arī Amatas kultūras namā 
4. februārī plkst. 17.00 nori-
sināsies deju koncerts “Sa-
dancosim Amatā”, kas kļuvis 

par tradīciju daudzu gadu 
garumā. Pirmajā februāra sest-
dienā deju kolektīvs “Amata'' 
aicina ciemos savus draugus. 
Šogad koncertā sadejos deju 
kolektīvi “Naukšēni”, “Vaive”, 
“Atāls”, “Dzēse”, “Rūdolfs”, 
“Dzirnakmeņi”, “Trejdevi-
ņi”, “Jaunanna” un, protams, 
“Amata”. 

Koncertzālē “Cēsis” 5. feb-
ruārī plkst. 16.00 notiks koru 
sadziedāšanās koncerts 
“Dziesmu laiva”. Tajā pieda-
līsies astoņi kori, kuri izdzie-
dās XXVII Vispārējo latviešu 
dziesmu svētku repertuāru. 
Koncerta mākslinieciskā va-
dītāja diriģente Marika Slo-
tina-Brante, koncertā pieda-
līsies jauktie kori “Wenden”, 
“Ērgļi”, “Līgatne”, “Pie Gaujas”, 
Zaubes Kultūras nama jauktais 
koris, sieviešu kori “Laumas” 
un Inešu pagasta Vecpiebal-
gas muižas koris, senioru koris 
“Ābele”. 

Vecpiebalgas kultūras nams 

11. februārī plkst. 18.00 aicina 
uz deju kolektīvu sadanci-kon-
certu “Mīlestības skurbulis”. 
Tieši pirms Covid ēras Vecpie-
balgas Kultūras namā 2020.
gada 8. februārī deju kolektī-
vu sadancis svinēja 10 gadu 
jubileju, un nu, 11. februārī, tas 
atgriežas. Koncertā piedalīsies 
pašmāju deju kolektīvi, kā arī 
ciemiņu kolektīvi no Cēsīm, 
Dzērbenes, Ērgļiem, Jaunjel-
gavas, Lauteres un Lubānas. 

24. februārī plkst. 17.00 
Nītaures bērnu un deju ko-
lektīvs “Šurumburums” un 
draugi ielūdz uz deju kolektīvu 
sadanci. Savukārt, 26. februārī 
plkst. 17.00 uz deju kolektīvu 
sadraudzības koncertu aicina 
Līgatnes kultūras nams. Kon-
certā uzstāsies Rīgas Mākslas 
un Mediju tehnikuma JDK 
“Dārdari” kopā ar Līgatnes 
VPDK “Zeperi” un Vangažu 
kultūras nama VPDK “Augšup”. 
Pēc koncerta paredzēti folklo-
ras danči! 

Konkurss literātiem 
Kultūras biedrība “Har-

monija” un laikraksts “Druva” 
piesaka tradicionālo īsprozas 
konkursu. Tā tēma “Svētki. 
Dziesma. Deja…” sasaucas ar 
šī gada lielāko kultūras noti-
kumu – Dziesmu un deju svēt-
kiem, kas suminās tradīcijas 
pastāvēšanas 150. gadskārtu. 

“Dziesmu un deju svētku 
tradīcija ir unikāla vērtība un 
latviešu nacionālās identitā-
tes sastāvdaļa. Profesionāli 
izpildīti un emocionāli piepil-
dīti ir svētku pasākumi – lielie 
un mazie koncerti, daiļamata 
meistaru darbu izstādes -, taču 
tradīcija aptver daudz plašāku 
telpu, tā ir tautas dzīvesveida 
un dzimtu vērtību uzturēšana 
cauri gadu desmitiem un laik-
metu griežiem,” saka “Harmo-
nijas” vadītāja Astrīda Kamša 
un uzsver, ka reta ir tā latvie-
šu ģimene, kas nav saistīta ar 

šiem svētkiem, ar dziesmu, 
deju un citiem amatiermākslas 
veidiem. 

Literāti konkursam var iz-
vēlēties sev tuvāko žanru – 
īso stāstu, eseju, miniatūru -, 
iespējams iesniegt divus ie-
priekš nepublicētus darbus. 
Tos vērtēs rakstnieki un literā-
ti. Trīs labākos darbus publicēs 
laikrakstā “Druva”. 

Darbi jāiesniedz slēgtā ap-
loksnē, uz kuras uzrakstīta 
devīze, klāt jāpievieno otra 
aploksne, uz kuras arī ir tā pati 
devīze, šajā aploksnē jāievieto 
informācija par autoru, norāde, 
kā sazināties. 

Darbi konkursam jāiesniedz 
līdz 2023. gada 15. martam 
Cēsīs, Rīgas ielā 7, kultūras 
biedrībā “Harmonija”. Plašāka 
informācija par konkursu, 
zvanot Astrīdai Kamšai, tālru-
nis 26726443. 
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PASĀKUMI
11.02. plkst. 10.00
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Latvijas čempionāts slēpošanā FIS 
posms  

11.02. plkst. 10.00 
DACVĢ zālē 
Cēsu novada meistarsacīkstes bad-
mintonā (2. kārta) 

11.02. plkst. 11.30 
Cēsu sporta kompleksā 
LJČ florbolā U14 zēniem. Cēsu PSs/
Lekrings - FBK Riga Rockets 

11.02. plkst. 14.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā sievietēm virslīga. 
Lekrings - Tallinn Sparta 

11.02. plkst. 18.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem 

12.02. plkst. 9.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā senioriem 35+

12.02. plkst. 10.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
Latvijas čempionāts slēpošanā FIS 
posms  

12.02. plkst. 11.00 
DACVĢ zālē 
LJBL čempionāts basketbolā U15 un 
U17 meitenēm. Cēsu PSS - Rēzeknes 
novads  

12.02. plkst. 11.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
LJČ florbolā U13 zēniem. Cēsu PSS/
Lekrings - Engure 

16.02. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Atklātās bērnu slēpošanas sacensī-
bas  

17.02. plkst. 10.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Fischer ziemas skolēnu čempionāts 
distanču slēpošanā  

18.02. plkst. 10.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
Cēsu novada čempionāts florbolā

18.02. plkst. 11.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts basketbolā U16 un 
U17 zēniem. Cēsu PSS – Alūksne 

18.02. plkst. 18.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem - 1/4 fināls. 

19.02. plkst. 10.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U14 meiteņu sabraukums florbolā 

19.02. plkst. 15.30 
DACVĢ zālē 
LJBL čempionāts basketbolā U14 
un U17 meitenēm. Cēsu PSS – Ogre 

19.02. plkst. 16.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem - 1/4 fināls 

23.02. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Atklātās bērnu slēpošanas sacensī-
bas 

25.02. plkst. 10.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U14 2. div. florbols. CPSS/Lekrings – 
Sigulda 

25.02. plkst. 11.15 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U12 1. div. florbols. CPSS/Lekrings - 
FK Kurši 

25.02. plkst. 12.30 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U13 florbols. CPSS/Lekrings - FK 
Kurši 

25.02. plkst. 14.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U15 florbols. CPSS/Lekrings - FK 
Kurši
 

Amata
02.02. plkst. 12.00 
Zaubes Kultūras namā 
Sveču diena. Vaska sveču liešana 

04.02. plkst. 17.00 
Amatas Kultūras namā 
Deju kolektīvu draudzības koncerts 
“Sadancosim Amatā!”. Koncertā 
piedalās deju kolektīvi: “Naukšēni”, 
“Vaive”, “Atāls”, “Dzēse”, “Treideviņi”, 
“Rūdolfs”, “Jaunanna”, “Dzirnakmeņi” 
un “Amata”. 

11.02. un 25.02. no plkst. 14.00 
līdz 16.00 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā 
Pasākums “Izgaismo sevi!” kopā ar 
psiholoģi Innu Rezgali. 

17.02. plkst. 19.00 
Skujenes Tautas namā 
Sandra Dubova koncerts “Es sniedzu 
ziedus Tev” 

Līdz 19.02. 
Līvu bibliotēkā 
Regīnas Brokeres fotomirkļu izstāde 
“Gads ir balts no abiem galiem un pa 
vidu zaļš” 

24.02. plkst. 17.00 
Nītaures Kultūras namā 
Nītaures bērnu deju kolektīvs “Šu-
rumburums” un draugi ielūdz uz 
sadanci 

25.02. plkst. 16.00 
Amatas Kultūras namā 
“Ielūgums uz modes skati”. Amatas 
Kultūras nama līnijdeju grupa ielūdz 
līnijdejotājus 

25.02. plkst. 22.00 
Nītaures Kultūras namā 
Balle ar grupu “Pipari” 

26.02. plkst. 11.00 
Spāres muižas Rakstnieku parkā 
Sacensības distanču slēpošanas 
sprintā brīvajā stilā. Ierašanās un re-
ģistrācija 10.00 -10.30. 

Jaunpiebalga
03.02. plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Filma “Upurga” 

04.02. plkst. 14.00 
Zosēnu Kultūras namā 
Koncerts “Uz gaismas pus” ar Sandri 

Dubovu 

05.02. Plkst. 11.00 
Jaunpiebalgas Kultūras nama 
mazajā zālē 
Tikšanās ar grāmatas “Ilggadnieks” 
autoru Gati Babri 

10.02. plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Ināras Kolmanes spēlfilma “Mātes 
piens” 

11.02. plkst. 13.00 
Jaunpiebalgas pagastā, “Vanagkal-
nā” 
Slēpošanas festivāls. Plkst.16.30 ap-
balvošana Jaunpiebalgas Kultūras 
namā Pēc apbalvošanas ceļojumu 
filmu vakars kopā ar ekspedīcijas 
dalībniekiem “NAHANNI” 

17.02. plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Vecpiebalgas amatierteātra “Sumai-
sītis” izrāde “Mūsu kopējās mājas” 

25.02. plkst. 15.00 
Zosēnu Kultūras namā 
Rīgas dramaturgu teātris H. Paukša 
komēdija “Drošās dienas” 

25.02. plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Koru sadziedāšanās koncerts “Atkal-
satikšanās” 

Līgatne
14.02. plkst. 19.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Valentīndienas koncerts ar Normun-
du Rutuli un trīs kārtu vakariņas 

17.02. plkst. 19.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Franču garšas un mūzikas vakars ar 
pianistu Jāni Irbi 
17.02. plkst. 19.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Mīlas dziesmu maratons. Mīlas 
dziesmu maratonā aicina piedalīties 
solistus un mazās muzikālās apvie-
nības. Pēc maratona atpūtas vakars 
pie galdiņiem un balle. 
 
18.02. plkst. 14.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Apvienības Arttrio koncerts “Džeza 
klasikas” 

18.02. plkst. 18.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Denisa Paškeviča un Neff Irizarry 
džeza mūzikas koncerts 

19.02. plkst. 11.00 
Augšlīgatnes Kultūras namā 
Latviski dublēta filma bērniem “Guli-
vera atgriešanās” 

19.02. plkst. 14.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Apvienības Arttrio koncerts “Džeza 
klasikas” 

24.02. plkst. 19.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Meksikāņu garšas un mūzikas 
vakars. Muzikālais viesis – ģitārists 
Jegors Kovaikovs 

25.02. plkst. 18.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 

Katrīnas Gupalo solo koncerts 

26.02. plkst. 17.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Sadraudzības koncerts kopā ar 
JDK “DĀRDARI”, VPDK “Zeperi” un 
VPDK “Augšup”.

Pārgauja
Līdz 26.02. 
Ungurmuižā 
Kristīnes Kliginas izstāde “Robežas” 

04.02. plkst. 18.00 
Stalbes Tautas namā 
Ināras Kolmanes spēlfilma “Mātes 
piens” 

05.02. plkst. 11.00-15.00 
Straupes Zirgu pastā 
“Slow Food Straupe” tirdziņš 

09.02. plkst. 18.00 
Rozulas skolā 
Sarunu vakars pie tējas krūzes. 
Pieteikšanās pa tālr.nr.: 29242575. 

10.02. plkst. 18.00 
Straupes Tautas namā 
Sveču liešanas meistarklase. Ie-
priekšēja pieteikšanās obligāta pa 
tālr. 26359939 (Sabīne), vietu skaits 
ierobežots. Pieteikšanās līdz 7. feb-
ruārim. 

10.02. plkst. 19.00 
Ungurmuižā 
Koncerts “Es tevi satikšu”. Romantis-
ka tikšanās mūzikā un dzejā (Gunita 
Bārda – balss, Solvita Jansone – kla-
vieres, Jānis Jansons – saksofons) 

14.02. 
Ungurmuižā 
Valentīndienas vakariņas. Īpaši šim 
vakaram gatavotas trīs kārtu vaka-
riņas. Dzirkstošs vīns romantiskā 
gaisotnē 

18.02. plkst. 18.00 
Rozulas skolā 
Literārā kafejnīca un grāmatu 
maiņas punkts. Pieteikšanās pa tālr.
nr.: 29242575. 

19.02. plkst. 11.00-15.00 
Straupes Zirgu pastā 
“Slow Food Straupe” tirdziņš 

25.02. plkst. 17.00 
Raiskuma pagasta tautas namā “Au-
ciemmuiža” 
Amatierteātra “Punkts uz i” pirmizrā-
de “Čūsku ballīte” 

25.02. plkst. 17.00 
Rozulas skolā 
Prāta spēļu vakars. 
Pieteikšanās pa tālr.nr.:29242575. 

26.02. plkst. 16.00 
Rozulas Tautas namā 
Koncerts ar dziedošajiem aktieriem 
Ēriku Egliju– Grāveli un Gintu Grāveli 

Priekuļi
Februārī
Priekuļu Kultūras namā 
Aijas Vaivodes gleznu izstāde 

Līdz 28.02. 
Veselavas pagasta bibliotēkā 
Normunda Kažoka fotoizstāde 
“Kaķi” 

04.02. plkst. 18.00 
Priekuļu Kultūras namā 
Deju kolektīva “Miķelis” un draugu 
koncerts “Kad es gāju meitu lūgt” 

11.02. plkst. 18.00 
Veselavas muižā 
A. Bumbiera Valentīndienas kon-
certs 

11.02. – 12.02. 
Disku golfa laukumā Priekuļos 
“Ziemas kauss 2023” disku golfā 

17.02. plkst. 21.00 
Priekuļu Kultūras namā 
Balle ar grupu “Zelta kniede” 

18.02. plkst. 18.00 
Veselavas muižā 
L. Oltes spēlfilma “Māsas” 

25.02. plkst. 19.00 
Mārsnēnu Tautas namā 
Mārsnēnu tautas nama vokālā an-
sambļa 25 gadu jubilejas koncerts 
 

Vecpiebalga
Līdz 22.02. 
Dzērbenes pilī 
Eņģeļu izstāde “Latvieši” 

Līdz 22.02. 
Dzērbenes pilī 
Eleonoras Skripko gleznu izstāde 

03.02. plkst. 20.00 
Kaives Tautas namā 
Budēļu masku balle. Atvadas no 
ziemas senlatviešu rotaļās. Ballīte 
modernās mūzikas ritmos ar DJ 
BLĒDIS 

10.02. plkst. 19.00 
Kaives kinozālē 
Spēlfilma “Mamma vēl smaida”. Reži-
sore Elza Gauja 

11.02. plkst. 18.00 
Vecpiebalgas Kultūras namā 
Tradicionālais deju kolektīvu sadan-
cis - koncerts ‘’Mīlestības skurbulis’’ 

14.02. plkst. 19.00 
Taurenē, Nēķena muižā 
Izrāde “Mēs un mūsu sieva” 

17.02. no plkst. 10.00 
Dzērbenes pilī 
Atvērto durvju diena 

17.02. plkst. 19.00 
Dzērbenes pilī 
Koncerts “Meitenei ar sārtām lūpām” 
(Andris Daņiļenko, Māris Lasmanis) 

25.05. plkst. 07.30 
Distanču slēpošanas maratons 
“Apkārt Alaukstam 2023” 
Vecpiebalgā, Alauksta ezerā 

25.02. plkst. 16.00
Dzērbenes pilī 
Mednieku un makšķernieku stāstu 
vakars. Aicināti visi, kas medī, mak-
šķerē vai stāsta. Lai omulīgāka vaka-
rēšana, līdzi ņemams groziņš. 
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DANČI, SPORTA LAUREĀTI
Senie danči pasaules malā 

Janvārī pēc divu gadu pie-
spiedu pārtraukuma Amatas 
kultūras namā atkal norisinā-
jās starptautiskā Ģikšu danču 
nakts. Šis notikums pulcē  
Latvijā lielāko seno danču cie-
nītāju skaitu, un šogad tas no-
risinājās jau 14. reizi. 

Danču nakti rīko folkloris-
te Inese Roze ar ģimeni, un 
sākumā viņa pati esot bijusi 
pārsteigta par lielo dejot gri-
bētāju skaitu. “Kad tolaik vēl 
Amatas novada vadītāja Elita 
Eglīte uzaicināja mūs sarīkot 
seno danču vakaru, uzreiz 
nospriedām, ka tam jānotiek 
Ģikšos. Un, ja jau cilvēki at-
braukuši uz šo pasaules malu, 
kā Ģikšus dēvē tālīnie braucēji, 
tad mūzikai jāskan visu nakti. 
Jau pirmajā reizē sabrauca 
grupas un dejot gribētāji no 
visas Latvijas, kā arī igauņi un 
lietuvieši”, tradīcijas sākumu 
atceras Inese. 

Ģikšos muzicējuši seno 
danču spēlmaņi no Igaunijas, 
Lietuvas, Ukrainas, Polijas, 
šogad bija grupa no Francijas. 
Ik reizi Amatas kultūras nama 
zāle un blakus telpās valda 
priecīgs burziņš. Pirms covid 
pauzes - 2020. gada janvārī - 
bijuši pat vairāk nekā 700 
apmeklētāju, kuri visas nakts 

garumā izleca 117 dančus. 
Atmosfēra danču naktīs ir 

fascinējoši demokrātiska – soļu 
raksta zinātāji sāk deju, pirm-
ziemnieki cenšas turēt līdzi. 
“Te pārsvarā ir regulārie brau-
cēji, kurus jau pazīstu vaigā. 
Un senie danči nav sarežģīti, 
pamata soļus visi apgūst ātri. 
Mazie, kuri pirmajās danču 
naktīs vēl dejoja mammām 
klēpī, nu jau izauguši lieli, un 
dažs jau muzicē uz skatuves. 
Tā kā notiek paaudžu maiņa, 
un tradīcija turpināsies, kamēr 
cilvēkiem būs vēlēšanās braukt 
izdancoties uz Ģikšiem,” saka 
danču nakts rīkotāja Inese 
Roze. 

Attēlos: Danču naktī ļaudis spēlēja un leca gan Amatas kultūras nama lielajā zālē, gan 
blakus telpās. Foto: Aivars Akmentiņš.

Janvārī koncertzālē “Cēsis” 
svinīgi aizvadīta konkursa 
“Cēsu novada sporta laureāts 
2022” apbalvošanas ceremo-
nija. Kopumā dažādiem ap-
balvojumiem bija pieteikti 55 
pretendenti, no kuriem žūrija 
izvēlējās un apbalvoja labākos:

 � Mūža ieguldījums 
sportā – slēpošanas un biatlo-
na trenere Ilze Cekule. 

 � Gada sporta pasākums – 
skrējiens “Apkārt Cēsīm”. 

 � Cerība sportā – vieglat-
lēts Roberts Glazers. 

 � Gada komanda – florbola 
komanda “Lekrings”. 

 � Gada sporta skolotājs – 
Spāres skolas sporta peda-
gogs – Jānis Freivalds. 

 � Gada treneris – vieglatlē-
tikas treneris Austris Āboliņš. 

 � Gada sportists – riteņ-
braucējs Mārtiņš Blūms. 

 � Gada sportiste – BMX ri-
teņbraucēja Veronika Monika 
Stūriška. 

Apbalvoti novada sporta laureāti 
Pasākumā apbalvoti arī po-

pulārākie sportisti, kurus tieš-
saistes balsojumā izvēlējās 
Cēsu novada iedzīvotāji: 

 � Gada sporta pasākums - 
“Rallijs Cēsis”. 

 � Cerība sportā - marato-
nists Mārcis Petzāle. 

 � Gada komanda - vīriešu 
virslīgas florbola komanda 
“Lekrings”. 

 � Gada treneris - florbola 
treneris Andris Malkavs. 

 � Gada sportists - moto-
sportists Adrians Drozds. 

 � Gada sportiste - BMX ri-
teņbraucēja Vineta Pētersone. 

Ceļojošais kauss “Sporta 
laureāts” šogad no Cēsu tenisa 
biedrības nonāca pie orien-
tēšanās kluba “Meridiāns” kā 
aktīvākajai biedrībai pagājušā 
gadā, kas svinēja arī 50 gadu 
jubileju. 

Žūrijas vērtējuma uzvarē- 
tājiem katram tika pasnieg-
ta īpaša Piebalgas porcelāna 

balva – vāze, kā arī “Vinetas 
un Allas Kārumlādes” gata-
vots maizes kukulītis. Populā-
rākajiem sportistiem atzinības 
raksts un Amatas pagasta 
zemnieku saimniecības “Zaļais 
grozs” produkcija. 

Aktīvākajiem atbalstītājiem 
pasniegts īpašs Piebalgas 
porcelāna trauks un atzinības 
raksts. Tie bija: 

 � SIA “VIGO”. 
 � Ansis Kuplis. 
 � SIA “Studio Pizza”. 
 � SIA “Livonia”. 
 � SIA CDzP. 
 � SIA “Māja Tev”. 
 � Zemnieku saimniecība 

“Ķelmēni”. 
 � A/S “Cēsu alus”. 
 � AAS “BTA Baltic Insuran-

ce Company”. 

Attēlā: Balvu par mūža ieguldījumu sportā saņēma slēpo-
šanas un biatlona trenere Ilze Cekule. Foto: Sintija Cērpiņa.

AMATAS 
pagasts


