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8 CĒSU NOVADA

VĒSTIS Pabeigti Kosmosa izziņas centra 
ēkas būvdarbi

Bērzaines un Priekuļu skolām 
jauns sākums

Lasiet 16. lpp

Lasiet 6. lpp

Cēsu novada Centrālās administrācijas izdevums Nr. 2 (241), bezmaksas 2023. gada 28. februāris

Apstiprināts Cēsu novada 2023. gada budžets

Pamatbudžets96 532 000

Izglītība

Ekonomiskā darbība

Atpūta, kultūra, reliģija

Vispārējie valdības
dienesti

Sociālā aizsardzība

40 861 000

589 000

129 000

8 955 000

Vides aizsardzība
5 107 000

3 094 000

929 000

9 226 000

6 923 000

20 719 000

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Sabiedriskā kārtība
un drošība
Ieguldījumi
pamatkapitālā

Veselība

96 533 000

Nodokļu 
ieņēmumi

Budžeta 
iestāžu 

ieņēmumi

Aizņēmums

2023
GADS

Pamatbudžets

7 142 000

35 953 000

16 362 000

4 025 000 

31 989 000

3 144 000

820 000  

IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis

Nekustamā
īpašuma nodoklis

Nodokļi par
pakalpojumiem

un precēm Valsts un 
pašvaldību
transferti

Naudas
līdzekļu
atlikums

gada
sākumā

30 853 000

Nenodokļu
ieņēmumi

2 19
7 000

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

2144 €
Cēsu novada pašvaldība
vienam iedzīvotājam gadā tērē
(ieskaitot investīciju projektus)

Cēsu novada domes depu-
tāti 21. februārī ar 12 balsīm 
par, četrām pret pieņēma paš-
valdības 2023. gada budžetu, 
apstiprinot 96,533 miljonu eiro 
kopbudžeta ieņēmumus, kas 
ir par 14% vairāk nekā apstip-
rinātajā budžetā pērn. Kop-
budžeta 2023. gada izdevumi 
plānoti 96,532 miljoni eiro jeb 
par 18% vairāk nekā pērn. 

Cēsu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi no 
nodokļiem 2023. gadā plānoti 
35,953 miljoni eiro, kas ir par 
26% vairāk nekā pērn. Lielākais 
īpatsvars nodokļu ieņēmumos 

ir iedzīvotāju ienākuma no-
doklim (89%) un nekustamā 
īpašuma nodoklim (8,7%). 

“Budžeta prioritāte šogad, 
ņemot vērā lielos izmaksu 
pieaugumus visās pozīcijās, ir 
nodrošināt visu pašvaldības 
iestāžu, to darbības un sniegto 
pakalpojumu nepārtrauktību 
un atbalsta programmu turpi-
nāšanu,” akcentē Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. 

Pēc viņa teiktā, neskato-
ties uz fiskālajiem izaicināju-
miem, budžetā izdevies rast 
un piesaistīt līdzekļus dažādu 

infrastruktūras objektu – izglī-
tības, satiksmes, uzņēmējdar-
bības – attīstībai visa novada 
teritorijā par kopumā aptuveni 
20 miljoniem eiro. 

Kā prioritātes 2023. gada 
budžetā noteiktas: pašvaldī-
bas iestāžu darba turpināšana 
un energoresursu pārvaldība, 
kājāmgājēju, velosipēdistu un 
vispārīgās transporta infra-
struktūras drošības uzlabo-
šana, Eiropas Savienības u.c. 
ārējo finanšu instrumentu 
piesaiste iedzīvotāju sociālajai 
aizsardzībai un digitālajai pra-
tībai un ekonomikas digitālajai 

transformācijai, dzīvojamā 
fonda uzlabošanai un papildi-
nāšanai, aprites ekonomikas 
un ilgtspējīgas uzņēmējdar-
bības veicināšanai. Tāpat kā 
novada budžeta prioritātes 
izceltas: kvalitatīvas un konku-
rētspējīgas izglītības attīstība, 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai, daudzveidīgas 
kultūrvides stiprināšana un 
dalība šī gada Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un Deju svētkos. 

No budžeta izdevumiem 
lielākais īpatsvars, 43%, pare-
dzēts izglītības funkcijas fi-
nansēšanai. Kopumā izglītībai 

plānoti 40,861 miljons eiro. Iz-
devumos iekļauts finansējums 
pedagogu darba algu pie-
augumam 900 eiro par likmi 
skolās un 1070 eiro par likmi 
pirmsskolās. Kopumā 1,126 
miljoni eiro paredzēti ēdinā-
šanas atvieglojumiem novada 
izglītības iestādēs, 546 700 
eiro plānoti skolēnu pārvadā-
jumiem, tāpat arī 2023. gadā 
pašvaldība nodrošinās peldēt 
apmācību 1.-4. klašu skolēniem 
novadā. 

Turpinājums 8. lpp.



2 Cēsu Novada Vēstis, 2023. gada 28. februāris

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

Budžets apstiprināts, 
prioritātes skaidras

Februāra domes sēdē de-
putāti apstiprināja pašvaldī-
bas šī gada budžetu. Izveidot 
līdzsvarotu budžetu laikā, kad 
ir augsta inflācija un energo-
resursu cenas ārēju faktoru 
ietekmē krasi svārstās, ir no-
pietns izaicinājums. Izdevumu 
pieauguma temps ar atrāvie-
nu apsteidz ienākumus, un, 
pirmkārt, jādomā, kā nodro-
šināt pilnvērtīgu pašvaldības 
iestāžu darbu un kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību iedzī-
votājiem.

Ar piesardzīgu optimismu 
varu teikt, ka mums tomēr iz-
devies izveidot budžetu, kas 
nodrošina ne tikai pašvaldības 
funkciju izpildi, bet arī rast lī-
dzekļus plašai atbalsta prog-
rammu un investīciju projektu 
paketei.

Piesaistītie Eiropas fondu 

un valsts programmu līdzekļi 
attīstības projektiem ir ap 15 
miljoniem. Pašu aizņēmumi, 
pamatā ceļu infrastruktūras 
sakārtošanai, teju pieci miljoni. 
Paredzēti līdzekļi arī tehnisko 
projektu izstrādei, lai varam 
sekmīgi piesaistīt ES resursus 
nākamajā struktūrfondu plā-
nošanas posmā. Tā kā inves-
tīciju portfelis arī šogad ir pie-
klājīgi biezs.

Budžeta prioritātes - izglītī-
ba, ceļu, ielu un ietvju rekons-
trukcija, energoefektivitātes 
projekti, uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstība. Ie-
dzīvotāju aptaujas parādi, ka 
šie jautājumi ir aktuālākie gan 
pilsētās, gan laukos dzīvojoša-
jiem. 

Februārī bija divas tikšanās 
ar iedzīvotājiem Vecpiebalgā 
un Liepā. Jautājumu loks tra-
dicionāli plašs – saimniecis-
kie, izglītības, kultūras, vietējo 
kopienu iniciatīvas. Katrā tik-
šanās reizē gūstu daudz vēr-
tīgas ierosmes turpmākajam 
darbam. Pavasarī paredzētas 
vēl vairākas tikšanās, un tad 
pirmais iepazīšanās aplis ar 
novada pagastiem un pilsētām 
būs noslēdzies. 

Nozīmīgs februāra notikums 
noteikti ir Kosmosa izziņas 
centra ēkas būvdarbu pabeig-
šana. Tagad tā jāpiepilda ar 

saturu, lai vasaras vidū jaunais 
centrs vērtu durvis apmeklētā-
jiem, dodot pienesumu izglītī-
bā, ģimeņu tūrismā, Cīrulīšu 
apkaimes attīstībā. Marta vidū 
plānota pašvaldības pārstāvju 
tikšanās ar uzņēmējiem, kuri 
strādā Cīrulīšos. Spriedīsim, 
ko varam darīt, lai piesaistītu 
investīcijas un veidotu šo glez-
naino Cēsu apkaimi par saisto-
šu tūrisma galamērķi plašam 
apmeklētāju lokam. 

Februāra domes sēdē pie-
ņemti lēmumi, kas sekmēs 
izglītības tīkla sakārtošanu 
novadā. Izglītības un zinātnes 
ministrijas nostāja ir nepārpro-
tama – finansējums skolotāju 
algām, izglītības iestāžu ma-
teriālās bāzes modernizēšanai 
būs atkarīgs no paveiktā skolu 
tīkla sakārtošanā. Lai nodro-
šinātu prasībām atbilstošu 
izglītības saturu pamatskolas 
vecāko klašu un vidusskolu 
līmenī, nepieciešams mūsdie-
nīgs un dārgs materiāli teh-
niskais nodrošinājums. Būs 
rūpīgi jāvērtē, kā nodrošināt 
to, lai pašvaldības investīcijas 
izglītības infrastruktūrā radītu 
labākos apstākļus mūsu bērnu 
izaugsmei, vienlaikus noteik-
ti gādājot, lai šī kvalitatīvā 
mācību vide un izglītošanas 
process būt pieejams visiem 
novada skolēniem. 

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 
prieksšēdētājs

Atbalsts latvāņu 
apkarotājiem 

Aizvadītā gada izskaņā 
Cēsu novada pašvaldība 
domes sēdē atbalstīja noliku-
mu “Cēsu novada Sosnovska 
latvāņa izplatības ierobežoša-
nas pasākumu grants”. Granta 
programma izstrādāta, lai 
piecus gadus atbalstītu tos 
iedzīvotājus un zemju īpaš-
niekus, kuri veic Sosnovska 
latvāņa izplatības ierobežoša-
nu. 

Grantam var pieteikties fi-
ziskas vai juridiskas personas, 
kuru zemes īpašumi atrodas 
Cēsu novada pašvaldības 
teritorijā un uz kuru zemes 
īpašuma fiksēta latvāņa iz-
platība vismaz 0,1 hektāra 

platībā vai zemes īpašums, 
kurā fiksēta latvāņa audze ar 
vismaz 20 augu kopām. 

Pieteikumus komisija iz-
skatīs iesniegšanas secībā un 
piešķirs finansējumu atbilstoši 
katra gada apstiprinātajam fi-
nansējumam. 

Granta pieteikumus jāie-
sniedz elektroniskā formā 
līdz katra gada 1. jūnijam, 
nosūtot uz e-pasta adresi  
dome@cesunovads.lv, vai pa 
pastu, adresējot Cēsu novada 
pašvaldībai, Raunas iela 4, 
Cēsis, LV-4101 vai tuvākajā 
pašvaldības Apvienības pār-
valdē. 

Sociālās jomas projektu konkurss 
Cēsu novada Sociālais die-

nests izsludina sociālās jomas 
projektu konkursu nevalstis-
kajām organizācijām līdzfinan-
sējuma saņemšanai. Projektu 
konkursa mērķis ir iesaistīt ne-
valstiskās organizācijas jaunu 
un inovatīvu sociālo un rehabi-
litācijas pakalpojumu sniegša-
nā un palielināt mazaizsargāto 

iedzīvotāju iesaistīšanu so-
ciālajās aktivitātēs, mazinot 
sociālo atstumtību. 

Sociālā dienesta piešķirtais 
projekta finansējums ir līdz 
1 500 eiro. Projekta pietei-
cējam jānodrošina līdzfinan-
sējums vismaz 15 % apmērā 
no projekta izmaksu kopējās 
summas. Projektu pieteikumi 

jāsagatavo un jāiesniedz līdz 
2023. gada 23. martam plkst. 
12.00. 

Vairāk informācijas par 
2023. gada prioritātēm un ie-
sniegšanas kārtību konkursa 
nolikumā. Konkursa nolikums 
pieejams Cēsu novada inter-
neta vietnē cesis.lv. 

STRAUPES 
pagasts

Vērienīgi 
pārbūves 
darbi Straupē 

Lai Straupes ciema iedzī-
votājiem nodrošinātu cen-
tralizētu ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu, kā 
arī vairotu ērtības un drošību, 
pērn veikti apjomīgi pārbūves 
darbi - ierīkots jauns ūdensap-
gādes, kanalizācijas tīkls, ielu 
apgaismojums un veikti citi 
saimnieciskie un labiekārtoju-
ma darbi. 

Pēc pārbūves panākta kva-
litatīva kanalizācijas sistēmas 
funkcionēšana, kas nepieļauj 
vides piesārņojumu no de-
centralizētajām kanalizācijas 
sistēmām. Dzīvojamo māju 
saimniekiem Upes, Senču, 
Pļavas, Lauku, Nākotnes, Jāņa 
un Braslas ielā nodrošināta 
sadzīves kanalizācijas centrali-
zēta savākšana un novadīšana 
uz pašvaldības attīrīšanas ie-
kārtām. Izbūvēti kanalizācijas 
atzari līdz katram pieguloša-
jam īpašumam. 

Tāpat veikta jaunu 

ūdensapgādes tīklu izbūve, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu pakal-
pojumu esošajiem un poten-
ciālajiem patērētājiem. Veikta 
jaunu ūdensvada atzaru izbūve 
līdz katra patērētāja ūdensva-
dam. Papildus tam veikta arī 
perspektīvo atzaru izbūve līdz 
tiem īpašumiem, kas robežojas 
ar projekta zonu, taču līdz šim 
nav bijuši pieslēgti centralizē-
tajai ūdensapgādes sistēmai. 
Uzstādīti arī individuālie ūdens 
uzskaites mezgli. 

Iedzīvotāju drošībai un 
ērtībai izbūvēts ilgtspējīgs un 
energoefektīvs ielu apgaismo-
jums Straupes centrā un dzī-
vojamo māju kvartāla teritorijā. 
Kopumā uzstādīti 79 jauni LED 
gaismekļi. 

Līdz šā gada 1. jūnijam pa-
redzēts pabeigt teritorijas la-
biekārtošanu. Darbus veica 
būvnieks SIA “Sanart”. Projekta 
kopējas būvniecības izmak-
sas - 665 547 eiro. 

Apkures izmaksu kompensācija
Valsts atbalstam apkures 

izmaksu daļējai kompensāci-
jai no 15. februāra var pieteik-
ties arī mājsaimniecības, kas 
apkurei izmanto sašķidrināto 
naftas gāzi (propānu-butā-
nu) vai marķēto dīzeļdegvielu. 
Kompensāciju varēs saņemt 
par gāzi un dīzeļdegvielu, kas 
apkures vajadzībām iegādā-
ta laika posmā no 2022. gada 
1. maija līdz 2023. gada 30. 
aprīlim. 

Kompensācijas apmērs: 
 � Sašķidrinātā naftas 

gāze – kompensācija 50% 
apmērā no iegādes cenas, kas 
pārsniedz 0,91 EUR/kg bez 
PVN, bet ne vairāk kā 1,29 
EUR/kg bez PVN. Atbalsts 
paredzēts līdz 1000 kg sašķid-
rinātās naftas gāzes (propā-
na-butāna gāzes) iegādei.

 � Marķētā dīzeļdegviela – 
kompensācija 50 % apmērā no 
iegādes cenas, kas pārsniedz 
0,69 EUR par litru bez PVN, 
bet ne vairāk kā 2,01 EUR par 
litru bez PVN. Atbalsts pare-
dzēts līdz 4000 litru marķētās 

dīzeļdegvielas iegādei. 
Turpinās iesniegumu pie-

ņemšana par apkurei iegādā-
to malku, koksnes granulām, 
briketēm un elektroenerģiju. 
Savukārt centralizēti piegādā-
tās apkures lietotājiem valsts 
atbalsts tiek automātiski pie-
mērots rēķinos. Automātiski 
atbalstu piemēro arī dabasgā-
zes patērētājiem. 

Iesniegumi par gāzes un dī-
zeļdegvielas apkures kompen-
sāciju jāiesniedz līdz šā gada 
30. aprīlim.

Vasaras darbs novada skolēniem 
Pieteikšanās darbam vasarā 

novada skolēniem sāksies 13. 
martā plkst. 8.00 tiešsaistē tī-
mekļvietnē cesis.lv. Aicinām 

reģistrēties laicīgi, jo vietu 
skaits ierobežots. 

Pieteikties varēs skolēni 
no 13 līdz 18 gadiem, kuriem 

deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu 
novads. 
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NOVADA AKTUALITĀTES
EK komisāre: Cēsis kā 
inovatīvu pakalpojumu 
paraugs 

CĒSIS

Attīstībā vērstais skats un 
piedāvātie inovatīvie pakalpo-
jumi, piemēram, daudzfunkcio-
nālais atbalsta centrs “Pērle” 
vai topošais Kosmosa izziņas 
centrs veido Cēsu novadu kā 
paraugu reģionālajai attīs-
tībai, vizītē Cēsīs akcentēja 
Eiropas Komisijas Kohēzijas un 
reformu komisāre Elīza Ferrei-
ra. 

Apmeklējuma laikā komi-
sāre tikās ar Cēsu novada 
vadību, iepazinās ar novada 
vēsturi un nākotnes plāniem, 
kā arī viesojās pērn Latvijas 
Arhitektūras gada balvu saņē-
mušajā atbalsta centrā “Pērle”, 
kas ir pilotprojekts deinstitu-
cionalizācijas norisēm Cēsu 
novadā. 

“Lai arī vizīte bija neilga, 
šī ir svarīga iespēja darīt 
zināmu Cēsu novada balsi 
Eiropas mērogā,” uzsvēra Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, piebilstot, 
ka “saruna bija vienlīdz gan 
par paveikto, gan par izai-
cinājumiem, kurus ir būtiski 
izcelt – domājot par nākama-
jiem plānošanas periodiem un 

Kohēzijas fonda sadalīšanas 
principiem, kur izteicām arī 
savus priekšlikumus. Bet dis-
kutējām arī par gluži praktis-
kām tēmām, piemēram, mums 
tik pašsaprotama un nepiecie-
šama lieta kā šķeldas izmanto-
šana apkurē nupat jau Eiropas 
līmenī netiek vērtēta viennozī-
mīgi, tāpēc ir būtiski, ka savu 
viedokli un datus esam pre-
zentējuši atvērtā dialogā”. 

Domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs un priekšsēdētā-
ja vietnieks Atis Egliņš-Eglī-
tis, iepazīstināja komisāri ar 
izaicinājumiem, kas saistīti ar 
ilgtspējīgu industriju attīstību 
sazobē ar potenciālu Gaujas 
Nacionālajam parkam kļūt 
par pirmo bioreģionu Latvijā. 
Tāpat skatīti Administratīvi 
teritoriālās reformas, pakal-
pojumu grozu izlīdzināšanas, 
mājokļu pieejamības, saim-
nieciskie, enerģētikas un ku-
rināmā, “Bauhaus”, reģionālās 
attīstības un projektu finansē-
juma piesaistes jautājumi. 

Atbalsta centrā “Pērle” ko-
misāre iepazinās ar tā darbu, 
klientiem, piedāvātajām 

iespējām, aktivitātēm un 
kopējo sociālā atbalsta politiku 
un norisēm Cēsu novadā. 

Pēc komisāres teiktā, katra 
pašvaldība un reģions Eiropas 
kontekstā ir dažāds, tāpēc 
būtiski katram no tiem sagla-
bāt savu unikalitāti un iespēju 
lemt par fondu līdzekļu sada-
lījumu lokāli nevis Briseles vai 
nacionālo galvaspilsētu līmenī. 

“Šī ir burvīga iespēja iepazī-
ties ar balsīm un viedokļiem no 
visas Eiropas, un šādas vizītes 
ir vērtīgas, lai redzētu labās 
prakses piemērus Eiropas 
Savienības mērogā, un Cēsīs 
tādas noteikti ir. Novērtējam 
gan novadā paveikto ar ilg-
termiņa attīstības plāniem, 
gan veiksmīgo reakciju, pie-
mēram, uzņemot simtiem Uk-
rainas civiliedzīvotāju, gan uz 
demokrātijas procesiem un 
iedzīvotājiem fokusēto klientu 
servisu. Tas parāda elastību 
un tālredzību domāšanā, kas 
ir Eiropas reģionu ilgtspējas 
pamatā,” vizītes noslēgumā re-
zumēja Elīza Ferreira. 

Attēlā: Eiropas Komisijas komisāre Elīze Ferreira kopā ar Cēsu novada domes priekšsē-
dētāju Jāni Rozenbergu iepazinās ar Vidzemes vērstures ekspozīciju Cēsu muzejā. Foto 
Aleksandrs Abramovs.

Dzīvi novadā vērtē 
pozitīvi 

Aizvadītā gada nogalē no-
risinājās Cēsu novada iedzī-
votāju elektroniskā aptauja. 
Vairums jeb 86% iedzīvotāju 
savā novadā jūtas droši. Uzti-
cību pašvaldības darbam po-
zitīvi vērtēja 57% respondentu. 
Tāpat apmierināti vai daļēji 
apmierināti ar savu dzīvi Cēsu 
novadā ir 92% novadnieku. 

Aptaujā piedalījās 1583 ie-
dzīvotāji. Respondenti vērtēja 
pašvaldības darbu un pakal-
pojumus, novada vidi un infra-
struktūru, kultūras un sporta 
dzīvi novadā 2022. gadā. Tāpat 
iedzīvotāju izteica viedokli par 

novada attīstības prioritātēm. 
Lai arī pārsvarā iedzīvotāji 

atzinīgi vērtējuši novada attīs-
tību un pašvaldības darbu, liela 
uzmanība tiks pievērsta kritis-
kajiem vērtējumiem un iedzī-
votāju ieteikumiem atvērtajos 
jautājumos. Aptaujas rezultāti 
palīdzēs izstrādāt un koriģēt 
novada attīstības virzienus un 
pakalpojumus. 

Aptaujas rezultāti interak-
tīvas vizualizācijas formātā 
skatāmi cesis.lv. Aptaujas 
datu kopa tiks publicēta arī 
Latvijas atvērto datu portālā  
data.gov.lv. 

Finansējums 
kultūras pieminekļu 
saglabāšanai 

Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību “Cēsu 
Mantojums” izsludina kon-
kursu Cēsu novada teritorijā 
esošo kultūras pieminekļu sa-
glabāšanai. Konkursa mērķis ir 
atbalstīt un veicināt kultūras 
pieminekļu saglabāšanu, res-
taurāciju un dzīves vides kva-
litātes uzlabošanu. 

Pašvaldības līdzfinansējums 
2023. gadā ir 50 000 EUR. 
Viens projekts var pretendēt 
uz līdzfinansējumu līdz 5000 
EUR, tam pieprasītais kopējais 
līdzfinansējuma apjoms nevar 
pārsniegt 70% no projekta 
attiecināmajām izmaksām, at-
bilstoši – pašu finansējums 
30%. 

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz līdz šī gada 24. aprīļa 
plkst. 17.00. 

Lai veicinātu izpratni par 
konkursa nosacījumiem un 
sniegtu iespēju iesniedzējiem 
gūt atbildes uz neskaidriem 
jautājumiem, biedrība “Cēsu 
Mantojums”, piedaloties paš-
valdības pārstāvjiem, 9. martā 
plkst. 18.00 mākslas telpā 
MALA, Lenču ielā 11, Cēsīs, or-
ganizēs konkursa informatīvo 
semināru. 

Uz līdzfinansējumu var 
pretendēt objekti, kas ir: 

 � Cēsu novada, valsts un 
vietējās nozīmes kultūras pie-
minekļi; 

 � atrodas valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļu 
teritorijās; 

 � kultūrvēsturiskie objekti 
novada “Teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumu” 
izpratnē. 

Finansējums pieejams 
šādām aktivitātēm: 

 � objekta vai tā daļas res-
taurācijas un/vai konservācijas 
būvprojekta izstrādes izmak-
sas; 

 � objekta vai tā daļas 

izpētes darbu izmaksas, ar-
hitektūras objekta kultūrvēs-
turiskā inventarizācijas un 
arhitektūras objekta kultūr-
vēsturiskā izpētes dokumentu 
izstrādes izmaksas; 

 � objekta būvamatniecības 
izstrādājumu (ēku vēsturiskie 
logi un durvis, kā arī vēsturis-
kās dekoratīvās un funkcio-
nālās būvdetaļas no koka vai 
cita materiāla) restaurācijas un 
konservācijas izmaksas; 

 � objekta vai tā daļas res-
taurācijas (t.sk. fasāžu, jumta 
segumu, konstrukciju, pamatu) 
un/vai konservācijas būvdarbu 
izmaksas; 

 � augsti kvalitatīvu auten-
tisko būvdetaļu kopiju izga-
tavošanas un uzstādīšanas 
izmaksas gadījumos, ja auten-
tiskās detaļas zudušas; 

 � nodokļu un nodevu mak-
sājumi, kas tieši saistīti ar lī-
dzfinansēto projektu, ja pro-
jekta iesniedzējs tos nevar 
atgūt, ievērojot normatīvajos 
tiesību aktos par nodokļiem 
un nodevām noteikto kārtību. 

Konsultācijas par pie-
teikuma sagatavošanu un 
plašāka informācija par kon-
kursa norisi, sazinoties ar 
biedrības “Cēsu Mantojums” 
pārstāvi Jāni Tolpežņiko-
vu, tālr. 26330153, e-pasts:  
cesumantojums@gmail.com 
vai Cēsu novada Būvval-
des pārstāvi Irēnu Suipi, 
tālr. 29255001, e-pasts:  
pieminekli@cesunovads.lv. 

Projektu iesniegšana 
drukātā formātā pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā 
(Raunas iela 4, Cēsis) ne vēlāk 
kā līdz 24. aprīļa plkst. 17.00. 
Elektronisko versiju paraks-
tītu ar drošu elektronisko pa-
rakstu sūtīt uz e-pasta adresi 
dome@cesunovads.lv. 

Tīrs ūdens Lielstraupes pils 
apkaimē 

STRAUPES 
pagasts

Lai Lielstraupes pils terito-
rijā esošo māju iedzīvotājiem 
nodrošinātu kvalitatīvu ūdens 
apgādi, īstenots projekts 
“Ūdensapgādes iekārtas un 
tīkli”. Tagad ēkām “Beverīnas”, 
“Kalnsētas”, “Mediķi”, “Mazā 
pils”, “Zaļkalni” un Lielstraupes 
pilij nodrošināta apgāde ar at-
tīrītu un atdzelžotu dzeramo 
ūdeni. 

Artēziskais urbums veikts 
95 metru dziļumā, uzbūvēta 
arī ūdens sagatavošanas ēka, 
kurā to attīrīs un atdzelžos 
pirms piegādes patērētājiem. 
Ūdensapgādes sūkņa stacija 
spēs nodrošināt dzeramo 

ūdeni līdz 300 iedzīvotājiem. 
Izbūvētas arī ūdens ietaises 

perspektīvo dzīvojamo māju 
ūdensapgādei. 

Darbus veica SIA 

“Siltumkomforts”. Kopējās būv-
darbu izmaksas ir 140 604 
eiro, ieskaitot pievienotās vēr-
tības nodokli. 
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IEDZĪVOTĀJU IESAISTE
Kopienu diskusijas Rozulā 

Februāra vidū Rozulas skolā 
norisinājās Cēsu novada paš-
valdības sanāksme ar novada 
aktīvo kopienu pārstāvjiem. 
Domes priekšsēdētāja viet-
nieks Atis Egliņš-Eglītis infor-
mēja sanāksmes dalībniekus 
par paveiktajiem un plānota-
jiem darbiem iedzīvotāju ie-
saistē. Kopienu pārstāvji varēja 
piedāvāt ieteikumus iedzīvo-
tāju iesaistei, tos ņems vērā 
kopienu stiprināšanas plāna 
izstrādē. 

A. Egliņš-Eglītis uzsvēra - 
kopienām ir svarīga loma 
novada attīstības veicināšanā, 
arī programmas “Cēsis – Lat-
vijas Kultūras galvaspilsēta 
2025” kontekstā. “Manuprāt, 
jo lielāks novads, jo spēcīgāks 
kopienu potenciāls var veido-
ties. Pašvaldība ne visur var 
piekļūt, ne visu var pamanīt un 
izdarīt, pretēji kopienām, kuras 
to var. Vēl jo vairāk, ja tām tiek 
iedots atbalsta instruments. 
Pēc diviem gadiem īstenosim 
apjomīgu kultūras program-
mu un novads iemirdzēsies kā 
Latvijas kultūras galvaspilsēta. 
Plānots ievērojamu nacionā-
lu un starptautisku notikumu 
kopums visa gada garumā ar 
vadmotīvu – “Kultūra galvās, 
pilīs, sētās”. Tieši kopienas ir 
tās, kas var nokļūt līdz katrai 

viensētai, tāpēc tās mums ir 
ļoti svarīgas,” uzsvēra Egliņš - 
Eglītis. 

Sarunas turpinājumā domes 
priekšsēdētāja vietnieks infor-
mēja klātesošos par vēl vienu 
būtisku iedzīvotāju iesaistes 
instrumentu, ko plānots ieviest 
pašvaldībā jau šogad – līdzda-
lības budžetu. Tas nozīmē, ka 
iedzīvotāji varēs iesniegt pašu 
izstrādātus projektus, ko paš-
valdība, izvērtējot iesniegtās 

idejas konkursa kārtībā un 
ņemot vērā iedzīvotāju bal-
sojumu, īstenos. Pašvaldībā 
jau veido sistēmu, lai šo ideju 
varētu īstenot. Līdzdalības 
budžeta saistošo noteikumu 
projektu plānots nodot publis-
kai apspriešanai jau pavasarī. 

Kopienu līderi informēti arī 
par likumu, kas stājies spēkā 
šā gada 1.janvārī un paredz 
pašvaldībām veidot iedzī-
votāju padomes. Iedzīvotāju 

padomes pamatā ir ideja no-
drošināt vietējo teritoriju inte-
rešu pārstāvniecību, iedzīvotā-
ju aktivizēšanu un saliedētības 
veidošanu. Likums paredz, 
ka padomes varēs iesniegt 
pašvaldībā lēmumu projek-
tus, iniciēt dažādu jautājumu 
izskatīšanu domē, ierosināt 
publiskās apspriešanas un ie-
saistīties citu jautājumu risinā-
šana. Patlaban notiek diskusi-
jas par to, kā veidot iedzīvotāju 

padomju teritoriālo sadalījumu 
un kā nodrošināt padomes ie-
vēlēšanu. 

Vēl sanāksmē diskutēja par 
to, kā sekmīgāk nodrošinās 
informācijas apmaiņu starp 
kopienām un pašvaldību, kā 
veicināt uzticamību, ko paš-
valdība un tās iestādes var 
darīt lai atbalstītu kopienas, 
kā arī ko pašas kopienas un 
nevalstiskais sektors var darīt, 
lai līdzdarbotos pašvaldības 
darbā. 

Līdzīgas tikšanās plānots 
organizēt arī turpmāk. Nākamā 
paredzēta jau aprīlī, lai disku-
tētu par darba ar kopienām 
plāna projektu, līdzdalības 
budžeta saistošo noteikumu 
projektu un citiem iedzīvotāju 
iesaistes pasākumu jautāju-
miem. 

Pašvaldībā notiek aktīvo 
kopienu kartēšana un kon-
taktinformācijas apkopošana, 
tāpēc ikviens aicināts informēt 
par savā teritorijā esošajām 
kopienām un sniegt kontak-
tinformāciju. Aicinām iesūtīt 
kopienas pārstāvja vārdu, 
uzvārdu, e-pasta adresi un 
tālruņa numuru mājas lapā 
cesis.lv sadaļā “Sazinies ar 
pašvaldību”, vai sūtot informā-
ciju pašvaldības komunikācijas 
departamentam. 

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis (centrā) uzsvēra 
kopienu nozīmīgo lomu, īstenojot apjomīgo “Cēsis - Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025” 
programmu. Foto Santa Kūlīte.

STALBES 
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Februāra sākumā Liepas 
Kultūras namā aizvadīts paš-
valdības vadības un iedzī-
votāju sarunu vakars, kura 
gaitā ar iedzīvotajiem izrunāti 
dažādi saimnieciski jautājumi, 
diskutēts par Liepas pagasta 
nākotni un esošo problēmu ri-
sinājumiem. 

Sarunu vakarā ar liepēnie-
šiem tikās Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs, domes priekšsēdētāja 
vietniece Inese Suija-Markova, 
izpilddirektore Līga Bukovska, 
sociālā dienesta vadītājs 
Ainārs Judeiks, Cēsu novada 
Tūrisma attīstības aģentūras 
direktore Madara Lasmane, 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
vadītāja Evita Šīrante, viņas 
vietnieks Edmunds Grietēns 
un Cēsu novada Pašvaldības 
policijas priekšnieks Guntars 
Norbuts. 

Iesākot sarunu vakaru, 
J. Rozenbergs iepazīstināja 
klātesošos ar administratīvi 
teritoriālās reformas ietekmi 
uz novadu un tā attīstību, 
informēja par paveiktajiem 
darbiem un izaicinājumiem, 
kā arī plānotajām nākotnes 
iecerēm. Sarunas laikā domes 
priekšsēdētājs liepēniešiem 
pastāstīja par plānotajām in-
vestīcijām - Liepas pamat-
skolas ēdināšanas zāles un 

ventilācijas sistēmas izbūve, 
kā arī energoefektivitātes pa-
augstināšana pašvaldības ēkā 
Rūpnīcas ielā 8. 

Vakara turpinājumā kopie-
nas “Iepazīsti Liepu!” līdere 
Kristīna Sprūdža pastāstīja 
pašvaldības pārstāvjiem par 
kopienas darbu, mērķiem un 
vajadzībām, kā arī tūrisma 
iespējām Liepas pagastā, or-
ganizētajiem pasākumiem un 
kopīgiem spēkiem paveik-
to. Stāstījuma noslēgumā K. 
Sprūdža uzsvēra, ka kopiena 
ieinteresēta sadarboties ar 
pašvaldību, lai sekmētu Liepas 
pagasta attīstību. 

Sarunu laikā apspriesti jau-
tājumi, kas saistīti ar ceļu, ielu 
un automašīnu stāvvietu uz-
turēšanu. E. Grietēns iepazīsti-
nāja klātesošos ar informāciju 
par ceļu apsaimniekošanu un 
īpašumtiesībām, atzīstot, ka 
vairums problemātisko ceļu 
posmu ir valsts akciju sabied-
rības “Latvijas Valsts ceļi” 
pārziņā. Priekuļu apvienības 
pārvaldes speciālisti apkopo-
ja iedzīvotāju ieteikumus un 
iespēju robežās veiks ceļu un 
ielu infrastruktūras uzlaboju-
mus. 

Pašvaldības īpašumā esošo 
ceļu atjaunošanas un greiderē-
šanas darbus Liepas pagastā 
veic Priekuļu apvienības 

pārvalde. Lai pieteiktu greide-
rēšanu, nepieciešams sazinā-
ties ar Priekuļu apvienības pār-
valdi. E. Grietēns informē, ka 
greiderēšanas darbu biežums 
nav noteikts, darbus veic at-
bilstoši Ministru kabineta no-
teikumiem, esošajai situācijai 
un nepieciešamībai. Savukārt 
E. Šīrante iepazīstināja liep-
ēniešus ar aktuālo informā-
ciju par plānotā stāvlaukuma 
izveidi un norādīja, ka martā 
būs pabeigts projekts stāvlau-
kuma izbūvei pie pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saulīte”. 
Stāvlaukums paredzēts 80 au-
tomašīnām, un to varēs izman-
tot gan Liepas iedzīvotāji, gan 
viesi. 

Vairākos jautājumos izska-
nēja satraukums par policijas 
darbu Liepas pagastā, un Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
priekšnieks G. Norbuts infor-
mēja, ka neatliekamu situāci-
ju gadījumā ikviens aicināts 
ziņot pa tālruni 8911, savukārt 
ar ikdienas kārtības uzturē-
šanu Liepas pagastā nodar-
bojas policijas inspektors. Pie 
inspektora iespējams vērsties 
pieņemšanas laikos Rūpnīcas 
ielā 8. Pašvaldības policijas 
priekšnieks atgādina, lai poli-
cija spētu rīkoties operatīvi un 
atbilstoši situācijai, iedzīvotā-
jiem nepieciešams sagatavot 

iesniegumu un ziņot par prob-
lēmām un nelikumīgām darbī-
bām Liepas pagastā. 

Iedzīvotāji vērsa vadības uz-
manību uz bērniem piemērota 
labiekārtojuma nepieciešamī-
bu pagastā, kā arī nepiecie-
šamību risināt apgaismojuma 
un sabiedrisko tualešu pieeja-
mību ciema teritorijā. Priekuļu 
apvienības pārvaldes vadītā-
ja informēja, ka aprīlī sāksies 
trases “Velozinis” ierīkošana. 
Laukums būs pieejams visiem, 
tomēr īpaši paredzēts bērniem, 
lai apgūtu zināšanas par to, kā 
droši braukt ar divriteni. 

Atbildot uz iedzīvotāju 
jautājumiem par ciema apza-
ļumošanu, E. Šīrante norāda, 
ka Priekuļu apvienības terito-
rijā organizē talkas un stāda 
kokus, tomēr par dekoratīva-
jiem apstādījumiem daudz-
stāvu dzīvojamo ēku īpašnie-
kiem nepieciešams rūpēties 
pašiem. Domes priekšsēdētājs 
aicina rūpēties par vidi Liepas 
pagastā un savos īpašumos, 
lai jau šogad piedalītos Cēsu 
novada pašvaldības konkursā, 
kura mērķis būs godināt Cēsu 
novada sakoptākās mājas, 
dārzus un sētas. 

Pagasta iedzīvotāji vērsa 
uzmanību uz saimnieciskiem 
jautājumiem, kas saistīti ar sil-
tumapgādi Liepas pagastā. E. 

Grietēns informēja, ka visam 
Liepas pagastam ir vienots 
apkures tarifs, ko pārskatīs 
2023. gada apkures sezonas 
noslēgumā. Savukārt, atbildot 
uz jautājumiem par Liepas 
pagasta pārvaldes ēkas izman-
tošanu, norādīja, ka to izmanto 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
vajadzībām, bet nākotnē ie-
spējama atsevišķu telpu noma 
privātpersonām. 

Runājot par finansējuma 
piešķiršanu pagastiem, domes 
priekšsēdētāja vietniece Inese 
Suija-Markova norādīja, ka 
laukos pieaug finansējums gan 
pirmsskolas izglītības, gan pa-
matskolas izglītības iestādēm, 
kā arī kultūras namiem. 

Sarunu vakara izskaņā, 
runājot par nodarbinātību un 
atalgojumu pašvaldībā, J. Ro-
zenbergs skaidroja, ka lielā 
kolektīvā amatu maiņa, jaunu 
vakanču veidošanās ir neiz-
bēgama. Priekšsēdētājs atzina 
ka sporta un jaunatnes centru 
darbība vēl nav pārskatīta, bet 
to plānots darīt. 

Aicinām sekot līdzi informā-
cijai 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. 

Ieinteresēta saruna par Liepas attīstību LIEPAS 
pagasts
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Aktuālais Pārgaujas apvienībā

Aktuālais Līgatnes apvienībā

Iznomā telpas Plācī 
Pārgaujas apvienības pār-

valde iznomā telpas komerc-
darbībai Straupes pagastā, 
Plācī, “Tautas namā”. Nomai 
pieejamas vairākas atsevišķas 
telpas ar kopējo platību 150 
kvadrātmetri. Lai aplūkotu 
telpas un vienotos par nomu, 
aicinām sazināties ar Straupes 

pagasta saimniecības vadī-
tāju Druvi Kreitūzi pa tālruni 
22009250. 

Notiks Lielstraupes 
pils teritorijas iedzīvotāju 
sapulce 

Pārgaujas apvienības pār-
valde aicina Lielstraupes pils 
teritorijā esošo dzīvojamo māju 

iedzīvotājus un citus straupē-
niešus uz kopsapulci 25. martā. 
Sapulces laiks tiks paziņots 
“Facebook” Lielstraupes pils 
profilā. Sapulcē paredzēts pār-
runāt Lielstraupes pils terito-
rijas attīstību un informēt par 
plānotajiem darbiem. 

Topošo pirmklasnieku 
vecākus aicina uz tikšanos 

Līgatnes izglītības iestādes 
aicina topošo pirmklasnieku 
vecākus uz tikšanos, lai iepa-
zīstinātu vecākus ar izglītības 
vidi, skolas dienas kārtību un 
uzņemšanas kārtību. Vecāki 
aicināti uz tikšanos: 

 � 2. martā plkst. 17.00 Augš-
līgatnes Jaunajā sākumskolā, 
Upes ielā 2, Līgatnes pagastā. 

 � 7. martā plkst. 18.00 Jauno 
Līderu vidusskolā Strautu ielā 
4, Līgatnes pilsētā. 

 �
Sporta un trenažieru 

zāle fiziskajām aktivitā-
tēm jauniešiem 

Līgatnes Sporta centrs 
aicina jauniešus no 14 gadu 
vecuma bez maksas izmantot 
sporta centra trenažieru zāli 
darba dienās no plkst. 14.00 
līdz plkst. 17.00. Sporta zāle fi-
ziskajām aktivitātēm pieejama: 

 � otrdienās, plkst. 17 – 19; 
 � ceturtdienās, plkst. 17 – 19; 
 � piektdienās, plkst. 16 – 18.

Noslēdzies iepirkums 
ceļa “Blodziņi-Asaru ceļš” 
pārbūvei 

Februārī noslēdzies iepir-
kums Līgatnes pagasta ceļa 
“Blodziņi (Vaisuļi) - Asaru ceļš” 
pārbūvei. Tiek gatavota doku-
mentācija aizdevuma pietei-
kumam. Ceļu pārbūvēs vairāk 

nekā 1,5 kilometru posmā. 
Darbus plānots veikt šī gada 
vasarā. 

Gatavo projekta doku-
mentāciju 

Norit projekta dokumentā-
cijas gatavošana Augšlīgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zvaniņi” ēkas energoefekti-
vitātes paaugstināšanai un 
ieejas terases pārbūvei. 

Atklāta Līderības klase 
Līgatnē, Jauno Līderu vi-

dusskolā, februārī atklāta Lī-
derības klase. Tā skolēniem 
būs jauna telpa izaugsmei, ie-
dvesmai un līderības prasmju 

stiprināšanai. Klasē starp mo-
dernām skolas mēbelēm un 
interaktīvo tāfeli ir arī mīksti 
sēžamie, vairākas lielformāta 
līderības atziņas, ko atraduši 
paši skolēni un skolotāji. Būtis-
kākā klases sastāvdaļa ir tema-
tiskā līderības bibliotēka, kas 
jau sastāv no vairāk nekā 150 
vienībām – spēlēm, grāmatām 
un žurnāliem par un ap līderī-
bu no Latvijas un pasaules lī-
derības ekspertiem. 

Pateicība akcijas “Sil-
tām rociņām” dalībnie-
kiem 

Ziemas sezonas sākumā 

Augšlīgatnes pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Zvaniņi” kopā ar 
vecāku padomi aizsāka īstenot 
iniciatīvu “Siltām rociņām”. Tās 
rezultātā bērnudārza “Cimdu 
skapis” piepildīts ar 30 pāriem 
cimdu, pāris šallēm, cepuri un 
zeķu pāriem, ko bērnudārza 
audzēkņi varēs izmantot ga-
dījumos, kad apģērbs kļuvis 
mitrs vai nozaudēts. 

Iestāde un vecāku padome 
pateicas ikvienam, kurš pielika 
roku, lai iniciatīva izdotos. 

Atjauno telpas 
māksliniekiem

Taurenes Kultūras nama 
amatiermākslas kolektīvi un 
viesmākslinieki jau pavisam 
drīz priekšnesumiem varēs ga-
tavoties atjaunotās telpās. Kul-
tūras nama mākslinieku ģērb-
tuvēm tiek veikts kosmētiskais 
remonts – uzlabotas grīdas, 

krāsotas sienas un ierīkots 
atbilstošs apgaismojums. Pa-
redzams, ka remontdarbi būs 
pabeigti līdz 1. aprīlim, kad kul-
tūras namā Taurenes amatier-
teātris “Radi” skatītājus priecēs 
ar pirmizrādi. 

Vecpiebalgā aktuāla izglītība un 
kultūrvēsturiskās zemes 

Februāra sākumā Vecpie-
balgas Kultūras namā norisinā-
jās Cēsu novada pašvaldības 
sarunu vakars ar iedzīvotā-
jiem. Vakara gaitā tika sniegtas 
atbildes uz iedzīvotāju jautā-
jumiem, runāts par budžeta 
prioritātēm, kā arī diskutēts 
par tēmām, kas skar kultūru, 
izglītību un citas jomas. 

Ar vecpiebaldzēniem tikās 
Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Rozenbergs, 
domes priekšsēdētāja viet-
nieks Atis Egliņš-Eglītis, iz-
pilddirektore Līga Bukovska, 
sociālā dienesta vadītājs 
Ainārs Judeiks, Cēsu novada 
Pašvaldības policijas priekš-
nieks Guntars Norbuts, Vec-
piebalgas apvienības pār-
valdes vadītāja p.i. Viesturis 
Burjots, Saimniecības nodaļas 
vadītājs Andris Lapiņš un Vec-
piebalgas saimniecības vadī-
tājs Aldis Mālnieks. 

Vakaru iesākot, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs iezīmēja bū-
tiskākās izmaiņas, kas paveik-
tas reorganizācijas procesā, 
pastāstot par izmaiņām paš-
valdības struktūrā un lielāka-
jiem izaicinājumiem, nodroši-
not vienlīdzīgu pakalpojumu 
klāstu visā novada teritorijā. 

Priekšsēdētājs ieskicēja, 
kādās jomās veidosies lielākais 
budžeta izdevumu pieaugums, 
salīdzinot ar pagājušo gadu – 
izglītība, tai skaitā, algu pieau-
gums pedagogiem un skolēnu 

brīvpusdienas, energoresursi, 
sociālo pakalpojumu joma, kā 
arī algu pieaugums pašvaldībā 
strādājošajiem speciālistiem, 
kas saistīts ar minimālas algas 
palielināšanu valstī. 

A. Egliņš-Eglītis skaidroja 
procesus izglītības jomā, pie-
bilstot, ka bijusi saruna arī ar 
Vecpiebalgas vidusskolas di-
rektori, kurā izrunātas gan po-
zitīvās tendences, gan runāts 
par problemātiskiem jautāju-
miem. J. Rozenbergs piepilda, 
ka attiecībā uz Vecpiebalgas 
vidusskolu nekādi reorganizā-
cijas lēmumi netiek pieņemti, 
galvenais mērķis - palielināt 
izglītojamo skaitu, jo peda-
gogu atalgojums atkarīgs no 
skolēnu daudzuma. 

A. Egliņš-Eglītis pastās-
tīja jaunumus iedzīvotāju 
padomju izveides un kopienu 

stiprināšanas jomā, kā arī par 
plāniem jau šogad ieviest 
līdzdalības budžetu, kur iedzī-
votājiem būs iespēja lemt par 
pašvaldības līdzekļu izlietoša-
nu. Tāpat klātesošie uzzināja 
par finansējuma programmām, 
kas iedzīvotājiem būs pieeja-
mas dažādu ideju īstenošanai 
un atbalsta gūšanai. Domes 
priekšsēdētāja vietnieks pa-
stāstīja par ieceri pieteikt Pie-
balgas kultūrvēsturisko zemi 
iekļaušanai nemateriālā kul-
tūrmantojuma sarakstā, kā arī 
informēja par divām svarīgām 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
atbalsta programmām. 

Sarunu vakara gaitā nolemts 
rast risinājumu ātruma ierobe-
žošanai Vecpiebalgas centra 
dzīvojamajā zonā, Alauksta 
ielā, kur pavasarī plānots uz-
stādīt ātruma slāpētājus jeb 

gulošos policistus. 
Atbildot uz iedzīvotāju jau-

tājumiem par apkuri, Viestu-
ris Burjots izklāstīja, ar kādām 
problēmām nācās saskarties, 
uzturot gāzes kurināmās ie-
kārtas un kāds bija iepirkumu 
process pēc līguma laušanas 
ar esošo piegādātāju. Top 
jauns iepirkums siltumenerģi-
jas piegādei, un kurināmajam 
paredzēts izmantot šķeldu. 
Tāpat V. Burjots uzsvēra, ka 
iedzīvotāji tiek laicīgi infor-
mēti par tarifu izmaiņām, un 
siltumtrases ir labā tehniskajā 
stāvoklī. Drīzumā Vecpiebal-
gas apvienības pārvaldei būs 
arī savs iepirkuma speciālists. 

Sarunu vakara turpinājumā 
sprieda par tukšo telpu izman-
tošanu Vecpiebalgas apvienī-
bas pārvaldes ēkā. Runājot par 
Inešu skolas ēku, J. Rozenbergs 

pastāstīja, ka nams ir labā stā-
voklī un atrodas visiem pieeja-
mā vietā, tāpēc tā ir interesan-
ta dažādu funkciju veikšanai. 

Runāja arī par Vecpie-
balgas centrā veicamajiem 
saimnieciskajiem darbiem, 
aizsargājamo ainavu apvidu, 
Ineša un Alauksta ezeru. 
Tāpat diskutēja par pārvaldes 
vadītāja amatu, darbinieku 
skaita izmaiņām un speciālis-
tu trūkumu pašvaldībā. Jānis 
Rozenbergs uzsvēra, ka ko-
pējais amatu vienību skaits 
nav pieaudzis. Periodiski tiek 
sludinātas tās vakances, kas 
jau ilgāku laiku nav aizpildītas. 
Iemesli jaunu vakanču esa-
mībai ir dažādi – kāds dodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā, 
kāds izvēlas citu darbu. Tomēr, 
ir arī tādas amatu vienības, kas 
tiek izveidotas no jauna, pie-
mēram, energopārvaldnieks. 

Noslēgumā V. Burjots in-
formēja, ka ir plānots atjaunot 
humānās palīdzības kabinetu, 
kas varētu atrasties Norkalnu 
mājā. Savukārt J. Rozenbergs 
lūdza Vecpiebalgas daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājus 
vienoties par mājas apsaim-
niekošanu, kas dos arī iespēju 
pretendēt uz pašvaldības at-
balsta programmu finansēju-
mu. 

Iedzīvotāji aicināti savlaicī-
gi informēt pārvaldi par jau-
tājumiem, ierosinājumiem un 
problēmām, ja tādas radušās. 

VECPIEBALGAS
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Attēlā: Tikšanās reizē ar pašvaldības vadību vecpiebaldzēni aktīvi interesējās par ceļu 
sakārtošanu pagastu teritorijā, saimnieciskajiem darbiem centrā un arī izglītības jautāju-
miem. Foto Anete Eglīte.

TAURENES
pagasts
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Izmaiņas 
Bērzaines 
pamatskolā 

Cēsu novada domes depu-
tāti apstiprinājuši Bērzaines 
pamatskolas darbības veida 
maiņu no speciālās izglītības 
uz vispārējo izglītības iestādi. 

“Pārmaiņas vērtējam kā 
iespēju veidot izglītības iestādi, 
kurā radīta iekļaujoša vide un 
īstenotas kvalitatīvas mācības, 
kurā ir gaidīts katrs bērns un 
motivēti darbinieki, lai mācītos 
kopā,” skaidro skolas direktors 
Zigmunds Ozols. 

No 2023. gada 1. septembra 
skola kļūs vispārizglītojošu, 
iekļaujošu skolu, kurā skolēni 
mācīsies atšķirīgu spēju 
grupās, īstenojot “apgriez-
to iekļaušanu”. Tas nozīmē, 
ka klasē bērni bez speciālām 

vajadzībām iemācīsies sociālo 
atbildību, iecietību pret citādo 
un varēs kļūt par sociāli at-
bildīgiem līderiem. Savukārt 
bērni ar speciālām vajadzībām 
iegūs vidi un sabiedrību, kāda 
tā ir reālajā dzīvē un varēs sas-
niegt augstākus mācību rezul-
tātus. 

“Šobrīd viens no svarīgā-
kajiem skolas sagatavošanas 
darbiem ir pedagogu koman-
das sagatavošana un apmācī-
šana,” uzsver Z. Ozols. 

Šogad skolu un pirmsskolu 
apmeklē 215 bērni. Prognozēts, 
ka pēc pārmaiņām skolēnu un 
pirmsskolas audzēkņu skaits 
varētu pārsniegt 400. 

Priekuļu vidusskolai 
jaunas iespējas 

PRIEKUĻU 
pagasts

Eiropas Savienības Atvese-
ļošanās fonda investīciju prog-
rammā tiek piešķirti līdzekļi 
mācību vides uzlabošanai, 
tai skaitā aprīkojuma iegādei 
pašvaldībām, kas nodrošina 
visaptverošu vispārējās izglītī-
bas iestāžu tīkla sakārtošanu. 
Pamatojoties uz statistikas 
datiem pēdējo gadu griezu-
mā, Priekuļu vidusskolā arvien 
sarežģītāk kļūst nokomplektēt 
vidusskolas klases, kas saistīts 
ar izglītojamo migrāciju. Patla-
ban vidusskolas posmā mācās 
vien 28 audzēkņi, līdz ar to 
grūti nodrošināt kvalitatīvas 
izglītības procesu atbilstoši 
jaunajam izglītības standar-
tam. 

Februāra domes sēdē pie-
ņemtais lēmums par skolas 
reorganizāciju paredz at-
tīstīt Priekuļu vidusskolu kā 
spēcīgu, mūsdienu prasībām 
atbilstošu pamatskolu. 

Kā norāda pašvaldības Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Linda 
Markus-Narvila, pieņemot šo 
lēmumu, pašvaldība visos ap-
spriešanas posmos konsultē-
jās gan ar skolas vadību, gan 
Izglītības un zinātnes minis-
triju. Ministrijas nostāja bijusi 
skaidra un noteikta – labāk 
nodrošināt konkurētspējīgu 
pedagoģisko un materiālteh-
nisko bāzi pamatskolas posmā, 
kas Priekuļu vidusskolai ir iz-
teikti spēcīga. 

Lēmums paredz 2023./ 
2024. mācību gadā Priekuļu 
vidusskolā neuzņemt 10. klases 
izglītojamos, ļaujot esošo vi-
dusskolas klašu audzēkņiem 
pabeigt sāktās mācības. 

“Izstrādājot vienotos skolu 
tīkla kritērijus, bija skaidrs, ka 
vidusskolas klasēs Priekuļos 
nebūs piepildījums. Ir loģiski 
pārveidi veikt jau tagad, vien-
laikus saņemot ievērojamu 

dotāciju mācību vides uzlabo-
šanai, “ stāsta Izglītības pārval-
des vadītāja 

“Šis ir ļoti sarežģīts lēmums. 
Taču mums vēl daudz darba 
priekšā, lai nodrošinātu līdz-
svarotu vidējās izglītības un 
izglītības pieejamību novadā, 
īpaši Piebalgā,” akcentē domes 
priekšsēdētāja vietnieks Atis 
Egliņš-Eglītis. “Soli pa solītim 
un prātīgi! Tā mums jākārto 
skolas tīkls, kur jāņem vērā 
virkne faktoru – izglītības kva-
litāte, resursu pieejamība un 
mobilitātes iespējas. Novada 
izglītības stratēģijā ir divi at-
slēgas vārdi – pieejama un 
iekļaujoša izglītība. Un šos 
vārdus jāliek pirmajā vietā, 
risinot skolu tīkla un skolu at-
tīstības jautājumus.” 

Atveseļošanas fonda finan-
sējums vienai izglītības iestā-
dei nepārsniedz 1,8 miljonus 
eiro, un katra pašvaldība tā 
saņemšanai var izvirzīt vienu 
izglītības iestādi. Izpētot pro-
jekta kritērijus un iespējas, 
provizoriskie aprēķini Priekuļu 
vidusskolas gadījumā veidoti, 
par bāzi ņemot 1,5 miljonu eiro 
likmi. 

Atveseļošanās fonda fi-
nansējums ļautu skolas ēkā 
izbūvēt ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu, to 
samērojot ar telpu izmēru un 
paredzamo skolēnu skaitu, 
nomainīt apkures sistēmas 
radiatorus un pievadus, veikt 
stāvvadu cauruļu nomaiņu un 

uzstādīt aptumšojošās žalūzi-
jas ēkas ārpusē. 

Tāpat piesaistītie līdzek-
ļi būtu izmantojami mācību 
vides modernizēšanai visās 
skolas telpās, kurās nav bijis 
remonts kopš 1986. gada, kad 
skola celta. Piemēram, grīdas 
dēļi vietām pārklāti ar kok-
šķiedras plāksnēm, kas vairā-
kās vietās izdilušas, nelīdze-
nas. Pārējās skolas telpās būtu 
iespējams veikt kosmētisko 
remontu, paredzot arī trokšņu 
slāpējošu materiālu izmanto-
šanu. 

Vienlaikus par projekta lī-
dzekļiem būtu iespējams pa-
pildināt dabaszinātņu (ķīmijas, 
bioloģijas, fizikas) mācību 
priekšmetu aprīkojumu, ie-
gādājoties ierīces, rīkus, ins-
trumentus eksperimentu, la-
boratorijas darbu veikšanai, 
lai nodrošinātu jaunā mācību 
satura īstenošanu un veicinātu 
skolēnu interesi par eksakta-
jiem mācību priekšmetiem, kā 
arī visiem skolēniem iegādāties 
ergonomiskas, viegli pārvieto-
jamas mēbeles daudzveidīgu 
darba formu izmantošanai un 
nomainīt esošās spuldzes pret 
mūsdienīgu un energoefektīvu 
LED apgaismojumu. 

Plānots arī nodrošināt ne-
pārtrauktu, jaudīgu bezvadu 
interneta pieslēgumu, lai katrā 
mācību telpā vienlaikus inter-
netu varētu izmantot vairāk 
nekā 30 skolēnu. 

Gūst zināšanas 
par mentālo 
veselību

VECPIEBALGAS
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Vecpiebalgas vidusskolā 1. 
februārī 5. - 12. klašu skolēniem 
norisinājās izglītojošas lekci-
jas - pedagoģiskās nodarbības 
atkarību profilaksei. 

Lekcijas vadīja Pusaudžu un 
jauniešu centra vadītājs Nils 
Sakss Konstantinovs. Tajās 
tika runāts par mentālo ve-
selību. Lekciju saturu veidoja 
vēsturisks ieskats mentālās 
veselības grūtībās un kā tās 
saistās ar atkarību izraisošu 
vielu lietošanu. 

Nodarbības notika trīs 
grupās, ņemot vērā katras 

grupas vecumposma īpatnī-
bas.

Skolēni guva zināšanas par 
mentālo veselību un diskutē-
ja, kā mainās sabiedrības at-
tieksme pret dažādām vielām, 
kāda saikne ar vielu lietošanu ir 
mentālajai veselībai un, kā pa-
līdzēt sev un draugam uzturēt 
spēcīgu mentālo veselību. 

Pasākums norisinājās ESF 
projekta “Veselības veicināša-
nas pasākumi Vecpiebalgas 
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/104 
gaitā. 

Piebalgas jauno talantu panākumi 
Alfrēda Kalniņa Cēsu 

Mūzikas vidusskolā norisinājās 
Latvijas profesionālās ievirzes 
un profesionālās vidējās izglītī-
bas iestāžu izglītības program-
mas Stīgu instrumentu spēle 
(vijole, alts, čells, kontrabass) 
audzēkņu Valsts konkursa II 
kārta. 

No Jaunpiebalgas Mūzikas 
un mākslas skolas konkursā 
teicamus rezultātus guva: 

 � Luīze Spalviņa (2. vijoles 
klase) - 3. vieta un iegūta 
dalība konkursa finālā. 

 � Laimdota Krilovska (6. 
klase). 

Valmieras mūzikas skolā 
norisinājās Jautrītei Putniņai 
veltītais Starptautiskais jauno 
pianistu konkurss. 

Konkursā Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolu pār-
stāvēja: 

 � Kate Pogule (3. klavie-
ru klase), atzinība jaunākajā 
grupā. 

 � Beāte Juraža (7. klase), at-
zinība vecākajā grupā. 

Audzēkņus konkursiem sa-
gatavoja skolotāja Indra Ieviņa 
un koncertmeistare Inga Ei-
hentāle. 

Gatavojoties nākamajiem 
konkursiem februāra nogalē, 
Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi un 
pedagogi koncertēja Stāme-
rienas pilī ar programmu “Pie-
balgas muzikālie stāsti Stāme-
rienai”. Koncerts norisinājās 
pils īpašajā atmosfērā - skaistā 

zālē. Tas bija notikums, kas 
paliks atmiņā gan koncerta 
dalībniekiem, gan klausītājiem! 

“Sirsnīgs paldies Stāme-
rienas pils darbiniekiem par 
atbalstu koncerta organizēša-
nā, kā arī izsakām īpašu pa-
teicību Stāmerienas pils va-
dītājai Edītei Silķēnai! Novēlu 
ikvienam apciemot šo skaisto, 
sakopto un atjaunoto vietu! 
Tā iedvesmo, iepriecina un 
rosina aizdomāties, cik daudz 
ir iespējams, ja vien kādam deg 
sirds par kādu no mūsu Latvi-
jas skaistajām pērlēm – kultūr-
vietām!” stāsta Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolas di-
rektore Aija Sila. 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Attēlā: Jaunā vijolniece Luīze Spalviņa ar skolotāju Indru 
Ieviņu (no kreisās) un koncertmeistari Ingu Eihentāli var 
lepoties ar savu sniegumu atbildīgajā konkursā.
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Āraišu ezerpils 
aicina ciemos! 

DRABEŠU 
pagasts

Āraišu ezerpils Arheoloģis-
kais parks aicina sākumskolu 
un bērnudārzu audzēkņus pie-
teikties muzejpedagoģiskajām 
programmām. 

Programmas “Reiz ezeri li-
dojuši pa gaisu…” laikā bērni 
klausīsies teikas, atpazīs to 
stāstījumu zīmējumos, kā arī 
iepazīsies ar Āraišu ezerpils 
arheoloģiskajos izrakumos 
atrasto priekšmetu replikām.

Nodarbības laikā skolēni at-
tīstīs tādas prasmes kā klausī-
šanās, iztēle, līdzību atpazīša-
na, kā arī pievērsīsies tēmām: 
teikas un nostāsti, senvēsture, 
zemūdens arheoloģija, senie 
cilvēki un viņu dzīvesveids. 

Programma “Darbinām 
pirkstiņus!” iepazīstina bērnus 
ar Āraišu ezerpils stāstu, pie-
vēršas seno latgaļu ģērbšanās 
un rotāšanās kultūrai, un bērni 
tiek aicināti darināt grīstu 

vainaga fragmentu. 
Grīstu vainaga fragmentu 

bērni var ņemt līdzi uz mājām 
un izmantot kā piekariņu. No-
darbības laikā bērni pievēršas 
tādām tēmām kā profesionālie 
amati, senvēsture, tradīcijas 
un attīsta tādas prasmes kā – 
klausīšanās, praktiskā darbo-
šanās un izziņa. 

Āraišu ezerpils Arheoloģis-
kais parks piedāvā program-
mu vadīšanu arī Cēsu novada 
pirmskolas un sākumskolas 
iestādēs klātienē. 

Uz programmām var pie-
teikt viena vecuma audzēkņu 
grupu līdz 15 bērniem. 

Plašāka informācija: Dārta 
Dzenīte, Āraišu ezerpils Arheo-
loģiskā parka muzejpedago-
ģe, tālr.nr. 25665528, e-pasts: 
darta.dzenite@cesunovads.lv. 
Kases tālr. nr. 25669935. 

Skolā var strādāt 
Tradicionālajā Draudzīgā 

Aicinājuma fonda balvu pa-
sniegšanas ceremonijā, kas 
šogad notika Rīgā, Nacionā-
lās bibliotēkas Ziedoņa zālē, 
atzinību “Par mūža ieguldī-
jumu izglītībā” saņēma bijusī 
Jaunpiebalgas vidusskolas un 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas bioloģi-
jas skolotāja Lauma Micāne. 
Pedagoģijai viņa veltījusi 40 
gadus, taču, kā pati atzīst, 
Draudzīgā Aicinājuma fonda 
balvas piešķiršana, bijis liels 
pārsteigums.  

Par skolotāju Lauma 
Micāne kļuva nejauši. Studēja 
pārtikas tehnologos Lauk-
saimniecības universitātē 
Jelgavā, sāka darbu augstsko-
lā, taču, ģimenei pārceļoties uz 
Jaunpiebalgu, pieņēma pie-
dāvājumu kļūt par bioloģijas 
skolotāju. 

“Ar šo izvēli trāpīju desmit-
niekā. Skolā vienmēr esmu 
labi jutusies, jo nekad nav divu 
vienādu dienu. Tā noteikti ir 

viena no skaistākajām profe-
sijām - ja vēl jāmāca tik ārkār-
tīgi interesants priekšmets kā 
bioloģija! Palīdzēt audzēkņiem 
saskatīt dabas kopsakarības 
un redzēt, kā viņiem veidojas 
izpratne par lietu un norišu 
saistību šajā pasaulē,” aizrau-
tīgi pedagoga darba pievilcību 

raksturo Lauma Micāne. 
Ar skolēniem, kurus arī 

aizrāva dabas zinības, viņa 
daudz strādāja papildus, ga-
tavojoties olimpiādēm, eksā-
meniem, lai iestātos ģimnāzi-
jā vai augstskolā. Skolotājas 
audzēkņi guvuši panākumus 
valsts un starptautiska mēroga 

olimpiādēs, kļuvuši par per-
spektīviem zinātniekiem, me-
diķiem, un arī par to, protams, 
gandarījums. 

Kad skolu programmā 
ienāca jauns priekšmets, ve-
selības mācība, Lauma Micāne 
apguva arī to - tik pamatī-
gi, ka sarakstījusi arī mācību 
grāmatu pamatskolas pēdējo 
klašu audzēkņiem. “Bioloģija 
un veselības mācība ir tuvas, 
saistītas zināšanu jomas. 
Apgūt ko jaunu vienmēr ir 
interesanti. Jaunpiebalgā iz-
veidojām veselības izglītības 
kabinetu, kurā gan apguvām 
zināšanas, gan notika arī ļoti 
cilvēcīgas sarunas ar bērniem. 
Tiem, kuriem interesē pedago-
ģija un darbs bez rutīnas, varu 
teikt droši – skolā noteikti var 
strādāt,” iesaka Lauma Micāne. 
Un vēl iezīmē kādu svarīgu 
profesionālo kopsakarību - lai 
palīdzētu augt audzēkņiem, 
skolotājam nemitīgi jāaug 
pašam, kas savukārt nodrošina 
možu garu un veselīgu interesi 

par dzīvi. 
Klausoties skolotājas 

dzirkstošajā stāstījumā, nevil-
šus rodas jautājums – ja šis 
darbs ir tik brīnišķīgs, kāpēc 
katrs jauns mācību gads valstī 
sākas ar bēdīgu konstatāci-
ju – trūkst pedagogu! “Tā ir 
laba un vajadzīga profesija, 
bet skolotājam arī jāsamaksā. 
Vēl tad, kad skolām bija obli-
gātās rudens talkas, un sep-
tembrī ganījām bērnus kartu-
peļu vagās, kolhoza traktoristi 
skaļi smējās par mūsu algām. 
Tagad situācija pamazām 
mainās, tomēr gribētos lai 
sekojam Somijas piemē-
ram, kur skolotājs ir prestiža 
un labi apmaksāta profesija, 
jāiztur liels konkurss, lai varētu 
studēt pedagoģiju un skolās 
strādā labākie no labākajiem. 
Mēs taču arī saviem bērniem 
gribam to labāko!” pārliecināta 
Lauma Micāne. 

Attēlā: Balvu par mūža ieguldījumu izglītībā Laumai Micā-
nei pasniedza bijušais izglītības ministrs Kārlis Šadurskis.

Vecpiebalgas apvienības 
jaunieši februārī aizvadīja no-
tikumiem bagātu pasākumu 
Dzērbenes pilī, kur ar izcilu 
sniegumu apmeklētājus prie-
cēja Marta Šmite un Madonas 
Bērnu un jaunatnes centra 

teātra studija “Pilnpiens”. 
To papildināja Andra Dani-

ņiļenko izdziedātā Normunda 
Beļska mīlas lirika, komponista 
Māra Lasmaņa melodijās. 

Vakara izskaņā jaunie-
ši tikās, lai kopā izdziedātu 

skaistākās latviešu komponis-
tu dziesmas, radot svētkus sev 
un priekpilnu kopā būšanu. 

Paldies Dainai Šmitei par 
pasākuma organizēšanu un 
jauniešu iesaisti. 

Jaunieši viesojas 
Dzērbenes pilī 

VECPIEBALGAS 
apvienība

Remonts Drabešu skolas dienesta viesnīcā 
Vides aizsardzības un re-

ģionālās attīstības ministrija 
janvārī apstiprinājusi Cēsu 
novada Amatas apvienības 
pārvaldes iesniegto projektu 
“Pašvaldības telpu remonts 
Drabešu skolas dienesta 
viesnīcas telpās”, kas paredz 
Drabešu skolas dienesta vies-
nīcas 2. un 3. stāva telpu uz-
labojumus, radot papildus iz-
mitināšanas iespējas Ukrainas 
civiliedzīvotājiem. 

Remontdarbi sākti februārī, 
un to gaitā 2. un 3. stāva sa-
nitārajās telpās veiks esošo 
iekārtu demontāžu, ūdens un 

kanalizācijas cauruļu ierīko-
šanu, griestu, grīdu un sienu 
remontu, kā arī jaunu iekārtu 
montāžu. Astoņās dzīvoja-
majās istabās veiks kapitālo 
remontu, nomainot arī elek-
troinstalāciju, durvis un veicot 
telpu atdalīšanu. 

Amatas apvienības pār-
valdes vadītāja Elita Eglīte 
uzsver: “Ukrainas civiliedzīvo-
tāju dzīves apstākļu uzlabo-
šana ir ļoti nepieciešama, jo 
gan ģimeņu lielums, dažādie 
vecumi, atšķirības materiālā 
nodrošinājumā, gan karā pār-
dzīvotais, dzīvojot ilgtermiņā, 

bieži izraisa sadzīves problē-
mas. Lielas kopā dzīvošanas 
telpas dzīvošanai nav piemē-
rotas.” 

Remonta izmaksas ir nepilni 
115 000 eiro, pašvaldības 
budžeta finansējums – 53 600 
eiro. Remontdarbus veic SIA 
“AB VIDZEMES NAMI”, un tos 
plānots pabeigt trīs mēnešu 
laikā. 

Lai rastu iespēju izmitināt 
Ukrainas civiliedzīvotājus, re-
montdarbi Drabešu skolas die-
nesta viesnīcā sākās aizvadītā 
gada augustā, kad Ministru 
kabineta izveidotā komisija 

atbalstīja Cēsu novada paš-
valdības pieprasījumu 26 400 
eiro apmērā Drabešu internāt-
skolas ēkas uzlabošanai 80 
Ukrainas civiliedzīvotāju izmi-
tināšanai. 

Finansējums izlietots elek-
troinstalācijas izbūvei virtu-
ves un saimniecības telpām 
internāta 2. un 3. stāvā, kā arī 
ūdens un kanalizācijas stāvva-
du ierīkošanai un pieslēgšanai. 
Tagad ēka ir daļēji apdzīvota. 
Ēkas 1. stāvā atrodas Drabešu 
Jaunās pamatskolas virtuve 
un ēdamzāle un nomas telpas 
Drabešu muižas Amatu mājai. 

2. un 3. stāvs daļēji izmanto-
jams Ukrainas bēgļu izmitinā-
šanai. 

Ukrainas civiliedzīvotāju at-
balsta likuma 13. panta pirmās 
daļas 7. punkts nosaka, ka: 
“Pašvaldības pastāvīgi veic uz-
raudzību un kontroli par fak-
tiskajām iespējām nodrošināt 
izmitināšanu attiecīgajam Uk-
rainas civiliedzīvotāju skaitam 
savā administratīvajā teritori-
jā, kā arī pieņem lēmumus par 
papildus izmitināšanas iespē-
jām savā administratīvajā te-
ritorijā.”

DRABEŠU 
pagasts
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BUDŽETS

Ekonomiskajai darbībai 
no pašvaldības pamatbu-
džeta izdevumiem plānots 
tērēt 22% jeb 20,72 miljonus 

eiro. Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas pa-
sākumiem budžetā paredzēti 
9,226 miljoni eiro jeb 10% no 
kopējiem pašvaldības pamat-
budžeta izdevumiem. Sociālās 

aizsardzības funkcijas veik-
šanai paredzēts finansējums 
8,955 miljoni eiro jeb 9% no 
kopējiem pamatbudžeta iz-
devumiem. Funkcijai “Atpūta, 
kultūra, reliģija” pamatbudžetā 

Apstiprināts Cēsu novada 2023. gada budžets
plānoti 6,923 miljoni eiro jeb 
7% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. 

Budžets ir pašvaldības fi-
nansiālās darbības pamatdo-
kuments un finanšu instru-
ments, ar ko tā nodrošina savu 
autonomo funkciju izpildi, kā 
arī veic ekonomisko un sociālo 
vajadzību sabalansēšanu ar 
pašvaldības finansiālajām ie-
spējām. 

Cēsu novada pašvaldības 
2023. gada budžets izstrā-
dāts, ievērojot likumā “Par 

pašvaldību budžetiem”, Paš-
valdību likumā, Likumā par 
budžetu un finanšu vadību, kā 
arī nodokļu likumos, Ministru 
kabineta noteikumos, Finanšu 
ministrijas rīkojumā Nr. 866 
“Par valsts pagaidu budžetu 
2023. gadam” un rīkojumā Nr. 
794 “Par Pamatprincipiem 
valsts pagaidu budžeta 2023. 
gadam sagatavošanai un iz-
pildei” un citos normatīvajos 
aktos noteiktās prasības. 

Turpinājums no 1. lpp.



Cēsu Novada Vēstis, 2023. gada 28. februāris 9

BUDŽETS



10 Cēsu Novada Vēstis, 2023. gada 28. februāris

VESELĪBA, VIDE

Pieteikšanās konsultācijām:
64125634, e-pieraksts: cesuklinika.lv

CĒSU KLĪNIKAS

BĒRNU
VESELĪBAS
CENTRS
PIEDĀVĀ

LAI ĢIMENES AR BĒRNIEM SAŅEMTU MEDICĪNISKO PALĪDZ ĪBU
UN KONSULTAT ĪVO ATBALSTU TUVĀK MĀJĀM!

JA BĒRNAM NEPIECIEŠAMA MEDICĪNISKĀ PALĪDZ ĪBA AKŪTĀ SITUĀCIJĀ 
Cēsu klīnikā pieejams dežūrpediatrs 24/7.

JA IR NESKAIDR ĪBAS PAR DAŽĀDIEM BĒRNA VESELĪBAS JAUTĀJUMIEM 
Mūsu zinošo pediatru komanda ik darbdienas konsultē mazos pacientus ambulatori. Tā ir 
iespēja ērti nokļūt pie speciālista, kas vajadzības gadījumā var nosūtīt arī tālākiem 
izmeklējumiem. Pediatrs ir tiešās pieejamības speciālists, tāpēc valsts apmaksātai 
konsultācijai nav vajadzīgs nosūtījums. Ir iespēja saņemt arī videokonsultāciju.

AMBULATORI KONSULTĒ DAŽĀDU SPECIALITĀŠU BĒRNU ĀRSTI
Ģimenei ar bērniem nokļūt uz konsultāciju citā pilsētā var būt apgrūtinoši.
Pie mums konsultē šādi bērnu ārsti: neirologs, acu ārsts, ķirurgs, endokrinologs, 
psihiatrs, alergologs, ausu, deguna un kakla ārsts, pneimonologs, kā arī jūsu rīcībā ir 
rehabilitologu komanda ar fizioterapeitu, ergoterapeitu, audiologopēdu un masāžas 
iespējām. Bērnu ķirurgs konsultē arī traumu gadījumos.

"MĀMIŅU SKOLA" JAUNAJĀM ĢIMENĒM
Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels notikums! Mūsu vecmātes, pediatri un fizioterapeiti 
piedāvā nodarbības par dažādiem aktuāliem tematiem, sākot no mazuļa ieņemšanas 
brīža līdz pirmajam dzīves gadam. Sīkāka informācija: maminuskola@cesuklinika.lv, tālr. 
64125743.

Foto: Ca nva

Cēsu uzņēmēji sadarbībā 
ar Cēsu novada pašvaldību 
radījusi orientēšanās karti ar 
uzdevumiem, kas būs pirmā 
zero-waste jeb bezatkritumu 
dzīvesveida maršruta karte 
Latvijā. 

Idejas autore, ilgtspējīga 
dzīvesveida vēstnese un uz-
ņēmēja Agnese Gaidelione, 
skaidro, ka projekta mērķis ir 

izglītot un ieinteresēt sabied-
rību par videi draudzīgu dzī-
vesveidu, aicinot skolēnu un 
tūristu grupas, ģimenes un 
uzņēmumus viesoties marš-
ruta punktos, tādējādi attīs-
tot vietējo uzņēmējdarbību 
Cēsīs. “Nav svarīgi, cik liels ir 
uzņēmums, kāda ir tā darbī-
bas sfēra, jo svarīgi ir mazie 
soļi, ko ikviens veic ikdienā, 

lai uzņēmumi, ģimenes un 
arī pilsētas kļūtu ilgtspējīgāki 
un videi draudzīgāki,” uzsver 
Agnese Gaidelione. 

Šobrīd izstrādāts kartes 
maršruts, kurā būs iespēja 
iepazīt memoranda “Tīri.labi” 
dalībniekus jeb Cēsu pilsētas 
uzņēmumus, kas praktizē zaļo 
dzīvesveidu. Maršruta apmek-
lētājiem būs arī sagatavoti 

uzdevumi, kas vedinās uzzināt 
ko vairāk par videi draudzīgu 
dzīvošanu. 

Informācija par maršrutu un 
karte latviešu un angļu valodā 
būs pieejama Cēsu novada 
pašvaldības un vietējo tūrisma 
informācijas centru mājasla-
pās - Cēsīs, Valmierā, Līgatnē 
un Siguldā. Tāpat tiks veidota 
sadarbība ar skolām. Maršruta 

starts un finišs paredzēts no 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centra. 

Maršruta mērķauditorija ir 
Latvijas un ārvalstu skolēnu 
grupas, individuālie tūristi, uz-
ņēmumu kolektīvi un ikviens 
interesents, kurš caur intriģē-
jošiem uzdevumiem un aktīvu 
atpūtu vēlās iepazīt zero-was-
te dzīvesveidu. 

Izstrādāts bezatkritumu dzīvesveida maršruts CĒSIS

Iedzīvotāji atzinīgi 
vērtē Cēsu klīnikas 
pakalpojumus

Janvārī Cēsu klīnika rīkoja ie-
dzīvotāju elektronisku aptauju 
par medicīniskās aprūpes ie-
spējām, pakalpojumu kvalitāti 
un citiem reputācijas aspek-
tiem. Vairāk nekā divas treš-
daļas jeb 73,1% kopumā labi 
vērtē klīnikas reputāciju un 
gandrīz puse (46,7%) uzskata, 
ka reputācija ir uzlabojusies 
pēdējo gadu laikā. Gandrīz visi 
respondenti (95%) uzskata, ka 
Cēsu klīnika ir svarīga novada 
attīstībai. 

Aptaujā piedalījās 419 iedzī-
votāji. No tiem 89,6% sievietes. 
Puse respondentu ir vecumā 
no 30 – 50 gadiem, 60,4% - ar 
augstāko izglītību. 87% aptau-
jāto vai viņu ģimenes locekļi 
Cēsu klīnikā medicīnisko pa-
līdzību saņēmuši 2022. gada 
laikā. 

Lielākā daļa bijuši uz ambu-
latoru konsultāciju (75,9%) vai 
veikuši diagnostiku izmeklēju-
mu (72,7%), bet gandrīz puse 
(45,5%) akūtā situācijā vēr-
sušies NMP un uzņemšanas 

nodaļā. Salīdzinoši mazāka 
daļa ārstējušies stacionārā, 
dienas stacionārā vai veikuši 
plānveida operāciju. 

Par galvenajiem kritērijiem, 
izvēloties ārstniecības iestādi, 
aptaujātie min atrašanos tuvu 
mājām (61,8%) un pakalpoju-
mu kvalitāti (60,9%). 

Runājot par pakalpojumu 
kvalitāti, visaugstāk aptaujātie 
novērtējuši darbinieku profe-
sionālās zināšanas, telpu ie-
kārtojumu, vides pieejamību 
un pakalpojumu daudzveidību. 
Objektīvu iemeslu dēļ zemāks 
vērtējums ir speciālistu pie-
ejamībai, kā arī daļa vēlētos 
ātrāku reakciju uz problēmsi-
tuācijām. 

Kopumā iedzīvotāji pozitīvi 
novērtējuši klīnikas pakalpo-
jumus, bet liels ieguvums ir arī 
daudzi ierosinājumi uzlaboju-
miem (vairāk nekā 250 priekš-
likumi, atsauksmes). Aptaujas 
rezultāti tiks ņemti vērā, plāno-
jot turpmāko klīnikas darbību 
un attīstību. 

VECPIEBALGAS
pagasts

Veselības diena
Vecpiebalgā

Februāra sākumā Vecpie-
balgas bērnudārzā notika Ve-
selības profilakses diena. Tās 
laikā bērni un vecāki kopā 
ar dakteri Ilonu Radziņu un 
dakteriem Klauniem veica 
dažādas sportiskas un teorē-
tiskas aktivitātes. Tika iegūtas 
gan teorētiskas, gan praktis-
kas zināšanas. Lai dienas laikā 
gūtās zināšanas nostiprinātos 
un sevi varētu palutināt par 
paveikto, balvā katram bērnam 
tika informatīvu materiālu un 
uzdevumu komplekts ar ve-
selīgiem našķiem – medu un 
musli batoniņu. 

Īpašs paldies projek-
ta tapšanā visiem iesais-
tītajiem – ģimenes ārstei 
Ilonai Radziņai, ārsta palī-
dzei Vitai Antonei, dakteriem 

Klauniem - Elizabetei Katei 
Antonei, Jānim Robertam 
Kramam, Rēzijai Krieviņai, 
Līnai Paimiņai, Paulai Šulcai, 
bērnudārzu vadītājām – Agitai 
Šulcai, Dacei Potašai, Vecpie-
balgas kultūras nama vadītājai 
Zigrīdai Ruicēnai, fotogrāfam 
Aivim Šulcam un biškopim 
Aivaram Radziņam. 

Veselības profilakses dienā, 
7. martā, aicināti piedalīties 
Taurenes bērnudārza bērnu 
vecāki, savukārt 1. aprīlī plkst. 
11.00 Vecpiebalgas Kultūras 
namā visi interesenti gaidīti uz 
noslēguma pasākumu! 

Pasākumi norisinās ESF 
projekta “Veselības veicināša-
nas pasākumi Vecpiebalgas 
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/104 
gaitā. 

Aicinājums ziedot JAUNPIEBALGAS 
pagasts

Lai Jaunpiebalgas Romas 
katoļu baznīca atgūtu zaudēto 
spozmi, nepieciešams iekštel-
pu kosmētiskais remonts, kā 
arī apkārtnes labiekārtošana, 
tāpēc baznīcas draudze aicina 
ziedot līdzekļus baznīcas at-
jaunošanai. 

Jaunpiebalgā pirmos 
dievkalpojumus katoļticīga-
jiem 1936. gadā sāka noturēt 
dekāns Alberts Piebalgs. Diev-
kalpojumi notika Pētera Pod-
nieka mājās. Esošo Jaunpie-
balgas Romas katoļu baznīcas 
namu iesvētīja Cēsu dekāna 

vikārs Staņislavs Šamo 1939. 
gada Ziemassvētkos. 

Ziedot var ar pārskaitījumu: 
 � Jaunpiebalgas Romas 

katoļu draudze. 
 � Reģistrācijas Nr. 

90000575831. 
 � Bankas konts: 

LV84PARX0005970060003 
Jaunpiebalgas Romas 

katoļu baznīcas draudzes 
vārdā prāvests Gaitis Dubults.
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VIDE, LAUKI
Seno sēklu nezūdošā 
vērtība 

Viens no drošiem pavasa-
ra vēstnešiem ir sēklu maiņas 
punkta aktīvas darbības at-
sākšanās Straupes Zirgu pasta 
zemnieku tirdziņā. Kā skaidro 
aktīva šīs kustības uzturētā-
ja Rūta Beirote, sēklu maiņai 
ir gan gluži praktiska, gan 
arī kultūrvēsturiska vērtība. 
Var, piemēram, pāri palikušo 
sējamo vai stādāmo materiālu, 
lai tas neietu zudumā, atvest 
uz Straupes tirdziņu un ielikt 
sēklu skapī, paskatoties, ko 
noderīgu atstājuši citi saimnie-
ki. Taču februāra pēdējā tirdzi-
ņa apmeklētājiem bija iespēja 
tikties ar aizrautīgiem mantotu 
un jau sen pie mums kultivētu 
sēklu glabātājiem, pavairotā-
jiem un papildus praktiskam 
ieguvumam noklausīties arī 
saistošus stāstus par senā 
augu mantojuma nezūdošo 
vērtību.

Programmas “Mantots 
kultūraugs” vadītāja Sandra 
Stabiņģe stāstīja, kā katram 
savā dārzā pamanīt un pazīt 
paaudžu paaudzēs nododa-
mas pērles. Viņa arī piedāvāja 
iegādāties unikālu, reti kur vēl 
saglabātu sējamo materiālu. 

Rūta Beirote akcentē, ka 
seno sēklu lološana noteik-
ti nav vienkārši nostalģiska 
kolekcionāru aizraušanās. 

“Vecajām, labajām šķirnēm ir 
nozīmīga ekonomiskā vērtība. 
Pie mums ilgi kultivēti augi 
pielāgojušies klimatiskajiem 
apstākļiem, ieguvuši noturību 
pret izplatītām slimībām, spēj 
izdzīvot arī nelabvēlīgos aps-
tākļos. Tāpēc tas ir ļoti vērtīgs 
izejmateriāls jaunu, ražīgu un 
Vidzemes klimatam piemērotu 
šķirņu selekcionēšanā. 

Pirms dažiem gadiem sēklu 
maiņas punktā dalījām Aijas 
kundzes lolotas pupas. Viņa 
šo šķirni audzēja 50 gadus. 
Jūtot, ka spēku kļūst mazāk, 
dalījās ar unikālo stādmateriā-
lu, lai citi audzētāji var turpināt 

viņas darbu. Prieks, ka mums 
netrūkst saimnieku, kuri spēj 
novērtēt gan mantotās sēklas, 
gan ar tām saistītos likteņstās-
tus.” 

Rūta tirdziņa apmeklētā-
jiem stādīšanai piedāvāja pār-
steidzoši daudzveidīgu pupu 
un zirņu klāstu un detalizētus 
skaidrojumus, kā augam no-
drošināt labākos apstākļus 
dīgšanai. Vēl pavasara vēst-
neses februāra putenī dārzu 
darbu entuziastiem ierādīja 
retas, interesantas vai vien-
kārši labas tomātu, čili piparu, 
ķirbju un citu augu sēklas. 

Attēlā: Rūta Beirote tirdziņā piedāvāja daudzveidīgu pupu, 
zirņu un citu augu sēklu klāstu. Apmekletāji varēja arī 
uzzināt visu nepieciešamo gan par seno, gan jauno sēklu 
diedzēšanu. Foto Aivars Akmentiņš.

STRAUPES 
pagasts

Lielā talka 22. aprīlī 
Ar moto “Zaļa Latvija = Zaļa 

pasaule” jau 16. reizi notiks 
Lielā talka. Šogad – 22. aprīlī, 
Starptautiskajā zemes dienā. 

Gatavojoties šī gada talkai, 
turpināsies diskusijas par 
vides un klimata problēmām – 
gan iemesliem, gan iespēja-
miem risinājumiem. Savukārt 
talkas dienā kopīgiem spēkiem 
dosimies sakopt savu valsti, kā 
arī labiekārtot apkārtni. Katrs 
var pielikt savu roku, lai Latvija 
būtu tīrāka un zaļāka. 

Jau tagad ikviens var 
atzīmēt sev zināmās vietas, 

ko būtu jāsakopj, “Piesārņo-
to vietu kartē”, kas atroda-
ma Lielās talkas tīmekļvietnē 
talkas.lv. Tomēr organizatori 
aicina ne tikai atzīmēt piesār-
ņotās vietas, bet arī organizē-
ties pašiem šādu vietu sakop-
šanai talkas dienā. Līdzīgi kā 
iepriekšējos gados, pieteikt 
un reģistrēt savas talkas varēs 
sadaļā “Lielās talkas karte”, 
sākot no 21. marta. Savukārt 
tiem, kuri vēlēsies talkot solo, 
varēs atzīmēt savas vietas “So-
lotalku kartē”. 

Drīz sāksies mežaudžu 
kopšanas darbi 

Cēsu novada pašvaldībai 
piederošajos mežos šogad 
paredzēts izkopt jaunaudzes 
48,6 hektāru platībā. Sadar-
bojoties ar vietējiem iedzīvo-
tājiem, pavasarī iecerēts at-
jaunot nocirstās mežaudzes 
Priekuļu, Liepas un Mārsnēnu 
pagastos. 

Mežaudžu kopšana notiks: 
 � Kaives pagastā - 25,2 

hektāri; 
 � Jaunpiebalgas pagastā - 

3,2 hektāri; 
 � Zosēnu pagastā - 6,5 

hektāri; 
 � Priekuļu pagastā - 13,7 

hektāri. 

Mežaudzēs pirmajos gados 
nepieciešams veikt jauno stā-
dījumu kopšanu. Tas nodroši-
na labākus apstākļus augšanai. 
Kopšanas galvenais mērķis 
ir izveidot vēlamo mežau-
dzes sastāvu ar noteiktu koku 
skaitu. Kvalitatīva kopšana no-
drošina produktīvu meža vei-
došanos. 

Mežsaimnieciskos darbus 
veiks ar Eiropas Savienības at-
balsta pasākuma “Ieguldījumi 
meža ekosistēmu noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlaboša-
nai” līdzfinansējuma atbalstu. 

Jauni tekstil-
materiālu 
nodošanas 
punkti 

PRIEKUĻU 
apvienība

Priekuļu apvienības terito-
rijā izvietoti atkārtoti lietojama 
tekstila materiāla savākšanai 
paredzēti konteineri. Speciali-
zētajos konteineros iedzīvotāji 
aicināti nodot nevajadzīgos 
apģērbus, apavus un citus tek-
stila izstrādājumus, tādējādi 
nodrošinot to atkārtotu izman-
tošanu un pārstrādi nevis no-
nākšanu kopējos atkritumos. 
Konteinerus tukšos vismaz 
reizi nedēļā. 

Jauni konteineri izvietoti: 
 � Jāņmuižā, laukumā pretī 

bērnudārzam; 
 � Liepā, laukumā pie 

pagasta pārvaldes. 
Tekstila konteineros 

nodotos materiālus šķiros. 
Labu un vēl valkājamu 
apģērbu un apavus, nosūtīs 
palīdzības organizācijām, 
bet nolietotie tekstilmateriāli 
nonāks pārstrādē, kur tos iz-
mantos, piemēram, enerģijas 
iegūšanai. 

Lai nodotie apavi, apģērbi 
būtu derīgi atkārtotā apritē, 
būtiski, ka sašķirotie tekstiliz-
strādājumi nav bijuši saskarē 

ar ķīmiskām vielām, tostarp 
motoreļļām un sadzīves ķīmiju, 
kā arī nav sadriskāti. Tiem 
jābūt sausiem un bez pelēju-
ma. 

Kopā ar tekstilu nav nodo-
dami cita materiāla izstrādāju-
mi, piemēram, gumijas zābaki, 
plastmasas slēpju zābaki, kā 
arī mīkstās rotaļlietas. Taču 
šajos konteineros varēs novie-
tot arī mājas tekstilu, somas un 
jostas. 

Līdz šim Cēsu novadā 
ZAAO tekstila atkritumu un 
apavu pieņemšanu nodro-
šināja: Cēsīs, Lapsu ielā 19 
un Bērzaines ielā 31, Prieku-
ļos, Dārza ielā 10, Līgatnes 
pagastā, Dārza ielā 8, Taure-
nes pagastā, “Nēķins”, Jaun-
piebalgā, Br.Kaudzīšu ielā 9, un 
publiski pieejamos konteine-
ros, kas uzstādīti Cēsu pilsētā 
Gaujas ielā 29, Raunas ielā 13a, 
un no pērnā decembra Cēsīs, 
Noras ielā 15, Saules ielā 23 un 
Slimnīcas stāvlaukumā. 

Āraišos atjaunos zālāju 
biotopus 

DRABEŠU 
pagasts

Cēsu novada pašvaldība 
projekta “Invazīvo augu sugu 
ierobežošana un aizsargājamo 
zālāju biotopu apsaimniekoša-
na Cēsu novadā” gaitā veiks 
krūmu ciršanu zālāju biotopu 
atjaunošanai pie Āraišu ezera, 
lai pēcāk varētu šos zālājus 
pļaut un apsaimniekot ar mērķi 
uzturēt dabas daudzveidību. 

Saskaņā ar sugu un biotopu 
aizsardzības jomas eksperta 
atzinumā ietvertajiem norādī-
jumiem, “daudzveidīgu zālāju 
saglabāšana Āraišu arheolo-
ģiskajā parkā ir nozīmīga no 
dažādiem aspektiem. Tūristu 
piesaistei nozīmīga estētiska 
teritorija ceļā uz galvenajiem 
apskates objektiem – pils-
drupām, ezerpili. Savukārt 
dabisko zālāju senākās daļas, 

kas ilgstoši nav agrotehniski 
apstrādātas, uzskatāmas par 
līdzvērtīgu kultūrvēsturis-
ki nozīmīgu un saglabājamu 
objektu kā blakus esošā ezer-
pils”. 

Cēsu novada pašvaldība 
zālāju atjaunošanu veiks pro-
jekta “Invazīvo augu sugu ie-
robežošana un aizsargājamo 
zālāju biotopu apsaimniekoša-
na Cēsu novadā” (projekta nr. 
1-08/101/2022) gaitā ar Cēsu 
novada pašvaldības budžeta 
līdzekļu un Latvijas Vides aiz-
sardzības fonda līdzfinansēju-
mu. 

Projektā, kas ilgs līdz 2023. 
gada decembrim, plānots īpaši 
aizsargājamā dabas teritori-
jā, Gaujas nacionālajā parkā, 
veikt aktivitātes zālāju biotopu 

atjaunošanai un apsaimnie-
košanai, kā arī invazīvās augu 
sugas, puķu spriganes, ierobe-
žošanu. 

Darbus veiks saskaņā ar iz-
strādes stadijā esošajā Gaujas 
nacionālā parka Dabas aizsar-
dzības plāna laika posmam no 
2023. līdz 2035. gadam minē-
tajiem apsaimniekošanas pa-
sākumiem. Projekta rezultātā 
Āraišu ezera krastā atjaunos 
zālāju biotopu 0,59 hektāru 
platībā un apsaimniekos zālāju 
4,11 hektāru platībā, Cīrulīšu 
dabas taku apkārtnē un paš-
valdības īpašumā pie Gaujas 
ierobežos puķu spriganes iz-
platību. 

Taurenē Profilakses diena 
Taurenē, Dzērbenes vispā-

rizglītojošās un mūzikas pa-
matskolas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Asniņš” 7. martā 
plkst. 16.00 bērnu vecāki aici-
nāti uz Profilakses dienu, kurā 
ar dakteri Ilonu Radziņu, Vitu 
Antoni un dakteri Klaunu, būs 
iespēja aktīvā veidā uzzināt 

par slimību profilaksi, veselī-
ga uztura un fizisko aktivitāšu 
lomu un nozīmību pilnvērtīgā 
bērna attīstībā un ikdienas 
labsajūtā.

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

TAURENES
pagasts
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JAUNIEŠI, KULTŪRA
Izsludināti novada kultūras 
projektu konkursi

Cēsu novada pašvaldības 
iestāde “Kultūras pārvalde” 
izsludinājusi kultūras projektu 
kā arī festivālu un sabiedris-
ki nozīmīgu kultūras projektu 
konkursu. Abu konkursu noli-
kumi un pieteikuma veidlapas 
pieejamas pašvaldības mājas 
lapā cesis.lv. 

Cēsu novada kultūras pro-
jektu konkursam paredzētā 
summa ir 15 000 EUR. Priori-
tāri tiks atbalstīti projekti, kas 
veicina sabiedrības līdzdalību 
kultūras aktivitātēs un vietējo 
kopienu sadarbību. Viens pro-
jekts var saņemt līdzfinansēju-
mu līdz 1000 EUR, pieteikumu 
iesniedzēji var būt juridiskas 
vai fiziskas personas. Projek-
ta īstenotājam jāplāno savs 
līdzfinansējums vismaz 20% 
apmērā no projekta kopējām 
izmaksām. 

Līdzfinansējumam Cēsu 
novada kultūras projektu kon-
kursā var pieteikt iniciatīvas, ko 
plānots īstenot Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā. Tie 
var būt visdažādākie kultūras 
jomas projekti: mūzikas kon-
certi, izstādes, teātra izrādes, 
grāmatu izdošana, radošās 
darbnīcas, starpdisciplināri 
kultūras projekti u.c. 

Cēsu novada festivālu un 
sabiedriski nozīmīgu kultūras 
projektu konkursā paredzē-
tā kopējā summa ir 80 000 
EUR. Konkursa mērķis ir at-
balstīt unikālu, māksliniecis-
ki kvalitatīvu un vērienīgu 
projektu norisi Cēsu novadā, 
kas sekmētu kultūras tūrisma 
attīstību un veicinātu Cēsu 
novada kā Eiropas nozīmes 
kultūras centra attīstību. 

Šajā konkursā viens pro-
jekts var pretendēt uz līdzfi-
nansējumu līdz 20 000 EUR. 
Cēsu novada festivālu un sa-
biedriski nozīmīgu kultūras 
projektu konkursā pieteiku-
mus var iesniegt juridiskas 

personas un tās fiziskās per-
sonas, kuras reģistrējušās kā 
saimnieciskās darbības veicēji. 
Projektu īstenotājiem jāplāno 
līdzfinansējums vismaz 30% 
apmērā no projekta kopējās 
izmaksu tāmes. 

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz Cēsu novada pašval-
dības iestādē “Kultūras pār-
valde” (Raunas iela 12, Cēsis, 
LV-4101) līdz 2023. gada 17. 
martam plkst. 17.00, sūtot uz 
e-pastu kultura@cesunovads.lv  
ar norādi “Cēsu novada kul-
tūras projektu konkursam” 
vai “Cēsu novada festivālu un 
sabiedriski nozīmīgu kultūras 
projektu konkursam”. Projekta 
pieteikumu iespējams iesniegt 
elektroniska dokumenta veidā, 
kas parakstīts ar drošu elek-
tronisko parakstu, nosūtot 
uz iepriekš norādīto e-pastu. 
Savukārt, projektu pieteiku-
mus papīra formātā iespē-
jams iesniegt personīgi Kultū-
ras pārvalde birojā, vai sūtot 
pa pastu (aploksnes pasta 
zīmogs – 17. marts). Iesniedzot 
pieteikumu papīra formātā, tas 
jānosūta arī elektroniski uz 
e-pastu: kultura@cesunovads.lv. 
Projekta pieteikumā ietilpst 
aizpildīta pieteikuma veidlapa, 
tāmes veidlapa un projekta va-
dītāja CV saskaņā ar konkursa 
nolikumu. 

2. martā plkst. 16.00 plānots 
tīmekļa seminārs par pietei-
kumu sagatavošanu abos 
kultūras projektu konkursos. 
Tajā skaidros galvenos no-
sacījumus līdzfinansējuma 
saņemšanai. Pieteikties semi-
nāram var, rakstot uz e-pastu  
kristine.maleja@cesunovads.lv 
līdz 1. martam. 

Festivālu un sabiedriski 
nozīmīgu projektu konkursu 
rīko vienu reizi gadā. Savukārt 
kultūras projektu konkursu – 
divas reizes gadā. 

Vidzemes noslēpums - 
Liepa 

LIEPAS 
pagasts

Liepas kopiena apvieno 
aktīvus cilvēkus, kuri iepazīst 
pagasta kultūrvēsturiskās, 
dabas un ekonomiskās vērtī-
bas un rūpējas, lai šīs bagātī-
bas būtu zināmas un pieeja-
mas arī citiem liepēniešiem un 
viesiem. 

Kā stāsta kopienas līdere 
Kristīna Sprūdža, pirmā sanāk-
šana notika 2019. gada rudenī, 
un kopīgi sāktā Liepas pama-
tīgāka iepazīšana vedusi pie 
pārsteidzošiem atklājumiem, 
lieliskām idejām un vērtīgiem 
darbiem. “Liepa ir tāds vidus-
punkts starp trim ekonomis-
ki aktīvām pilsētām – Cēsis, 
Valmiera, Smiltene. Satiks-
me te ir intensīva, bet parasti 
braucēji vienkārši ātri šķērso 
pagastu, jo bieži vien vienkārši 
nezina, cik interesanti apska-
tes objekti šeit ir. Liepa ir tāds 
labi glabāts Vidzemes noslē-
pums. Tāpēc pirmais kopienas 
darbs bija uzstādīt pamanāma 

izmēra ceļa stabu ar daudzām 
norādēm, lai braucēji zina, kurp 
jādodas, lai nokļūtu Liepas vai 
Skangaļu muižās, Maizes mājā, 
Veidenbauma muzejā, pie Līču 
Lanģu klintīm un citiem apska-
tes objektiem,” stāsta Kristīna. 

Pagājušajā vasarā kopiena 

īstenoja jauku ideju un 16. 
jūlijā sarīkoja kupli apmeklē-
tas Liepas vārda dienas svinī-
bas. Viesi varēja jautri pavadīt 
laiku, radoši izpausties Vei-
denbauma muzeja radošajā 
darbnīcā, sacerot dzeju par 
Liepu, un uzzināt daudz jauna 

par pagasta 300 gadus seno 
ķieģeļu cepļu vēsturi, izstaigā-
jot māla taku. 

Pērn novadā plaši svinējām 
dižā liepēnieša Augusta Jullas 
150. dzimšanas dienu. Patei-
coties Liepas kopienas aktīva 
dalībnieka Aivara Viļņa 300 
lappušu biezajam pētījumam, 
interesenti varēja iepazīt un 
apbrīnot Jullas pārsteidzo-
šo talantu un to izpausmes 
daudzveidību – mākslinieks, 
dramaturgs, diriģents, režisors, 
publicists, pedagogs, politiķis 
un lauksaimnieks, kurš atstājis 
nozīmīgu nospiedumu Latvijas 
izglītības un mākslas vēsturē. 

Runājot par turpmākajām 
kopienas iecerēm, Kristīna teic, 
ka ideju dalībniekiem netrūkst. 
“Maršrutu izstrāde individu-
āliem ceļotājiem un grupām. 

Māla galvaspilsētas skanējuma 
atgriešana, jo bagātais devona 
māla atradņu slānis, bez jau 
atklātām bruņuzivs fosilijām, 
noteikti slēpj vēl ne mazums 
ļoti senu un vērtīgu atradumu. 

Tomēr svarīgākais kopienas 
uzdevums ir veidot ekonomiski 
un sociāli aktīvāku dzīvi Liepā. 
Caur lokālpatriotismu, tūrisma 
attīstību, kopīgiem darbiem, 
svētkiem. Režisore Inese Lāce 
kopā ar skolu jauniešiem bija 
sagatavojusi sirsnīgu koncertu 
“Pieklauvē” - vēstījumu par to, 
ka, neuzsākot sarunu, tu tā arī 
neuzzināsi cik daudz brīnišķī-
gu cilvēku dzīvo tavā apkārtnē. 
To arī mūsu kopa cenšas darīt, 
uzturēt sarunu par Liepu,” 
rezumē Kristīna Sprūdža. 

Attēlā: Telpu atklāšanas svinībās Līgatnes jaunieši iepriecināja viesus ar atraktīviem 
priekšnesumiem. Foto Madara Margarete Židaua.

Jaunas telpas un 
jaudīgas ieceres LĪGATNE

Februāra vidū Līgatnē prie-
cīgā noskaņojumā atklātas 
jauniešu telpas. Kā pastāstīja 
Līgatnes pārvaldes jaunie-
šu darba organizatore Dace 
Bērziņa, līdz šim savu pastāvī-
gas pulcēšanās vietas nebija, 
bet jauniešiem, protams, ir 
vēlme un vajadzība satikties arī 
vakaros pēc skolas. Uzņēmējs, 
SIA “Zeit” saimnieks Marģers 
Zeitmanis nācis ar ideju – ja 
reiz jaunieši tāpat vakaros tusē 
Tīklu parka apkārtnē, tad labāk 
viņiem vadīt vakarus siltumā, 
un piedāvājis telpas.

Atklāšanas pasākums 
pulcēja teju 30 jauniešu, arī 
darbadienu pēcpusdienās 

sanāk kāds pulciņš, tiekas, 
runājas, dzer tēju, spēlē spēles 
un arī vienojas par kopīgi vei-
camiem darbiem. 

“Atklājot telpas, aicināju 
katram uzrakstīt vienu ideju 
par to, kā saturīgi un intere-
santi šeit pavadīt laiku. Bija 
ieteikumi par galda spēlēm, 
dambretes turnīru, filmu vaka-
riem, tikšanās pēcpusdienām 
ar interesantiem influenceriem. 
Bet ir arī pamatīgāka iecere, 
ko kopīgi īstenot. Domājam, 
ka 22. aprīlī Līgatnes jaunieši 
rīkos talku, lai labiekārtotu un 
pilnveidotu Gaujasmalas un 
Augšlīgatnes āra sporta lau-
kumus, lai pašiem būtu vieta 

veselīgām aktivitātēm.
Mums ir arī laba sadarbī-

bas ar Liepas jauniešu centru 
“Apelsīns”, esam partneri brīv-
prātīgo darba projektā. Martā 
plānojam tikties. Pagājušajā 
vasarā piedalījāmies novada 
jauniešu lielajā sanākšanā 
projektā “Lauzt robežas”. Arī 
šovasar piedalīsimies, jo tā ir 
lieliska iespēja veidot kontak-
tus ar citām novada aktīvo 
jauniešu kopienām, iepazīt 
viņu pieredzi un vienoties par 
kopīgām aktivitātēm. Ieceru 
daudz, atliek tās piepildīt,” 
spriež Dace Bērziņa.

Attēlā: Liepas kopienas pērn rīkotie Liepas vārda dienas 
svētki bija notikumiem bagāti gan lieliem, gan maziem 
liepēniešiem. Foto Leonīds Rižakovs.
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Ražens dalībnieku skaits 
Ziemas kausā disku golfā 

Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikums disku golfa 
laukumā Priekuļos februārī no-
risinājās ziemas kauss disku 
golfā. 

Sportisti sacentās piecās di-
vīzijās, katrā noskaidrojot trīs 
labākos. 

Par 2023. gada “Diski un 
Diski Cēsis” ziemas kausa čem-
pionu kļuva Rainers Balodis no 
Talsiem. 

Lepojamies ar visiem 109 
dalībniekiem un apsveicam 15 
godalgoto vietu ieguvējus. 

Ziemas kauss ir centrālās 
disku golfa sacensības ziemas 

periodā Latvijā, pateicoties 
laukuma kvalitātei un piemē-
rotībai sacensībām ziemā. Tra-
dicionāli šajās sacensībās pie-
dalās praktiski visi spēcīgākie 
disku golfa spēlētāji, un šādā 
nopietnā konkurencē savās 
divīzijās pie medaļām tika arī 
mūsu novadnieki: 

 � 1.vieta Bruno Beķeris (zi-
nātāju divīzijā) 

 � 3. vieta Uldis Bušs (ama-
tieru divīzijā) 

 � 4. vieta Renārs Grabis (ie-
sācēju divīzijā) 

 � 4. vieta Beāte Venta (sie-
viešu divīzijā) 

 � 4. vieta Ingemārs Stalšāns 
(pro divīzijā) 

Dalībnieki novērtēja speciā-
los piedāvājumus sadarbībā ar 
vietējiem uzņēmējiem: “Hotel 
Tigra”, Peldbaseins “Rifs” un 
“Studio Pizza”. 

Paldies laukuma atbalstī-
tājiem, bez kuriem šāds bez-
maksas laukums nevarētu ek-
sistēt: Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikums, “KSenu-
kai”, “LIBEL mežsaimniecība”, 
“AB Mājas” un “Diski un Diski 
Cēsis”.

Attēlā: Disku golfa sieviešu divīzijas sportistes: Anna Mežale (no kreisās), Justīne Estere 
Vilka, Laura Purgaile, Zanda Priedīte, Olga Stalšāne. Foto Renārs Grabis.

Peldēšana 
Vecpiebalgas 
iedzīvotājiem 
martā 

VECPIEBALGAS 
apvienība

Peldbaseina “Rifs” bezmak-
sas apmeklējums 3., 10., 17., 24., 
31. martā visiem Vecpiebalgas 
apvienības iedzīvotājiem. 

Aktivitāte notiks projekta 
“Veselības veicināšanas pa-
sākumi 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. 

Vanagkalna 
slēpošanas 
festivāls 

PRIEKUĻU 
pagasts

Jaunpiebalgā, Vanagkalnā, 
ziemas izskaņā aizvadīts 11. 
slēpošanas festivāls. Šogad 
festivālu apmeklējuši vairāk 
nekā 250 dalībnieki ne tikai no 
Jaunpiebalgas apvienības te-
ritorijas, bet arī citiem novada 
pagastiem. 

Slēpošanas festivālā da-
lībniekiem bija pieejamas 
dažādas grūtības pakāpes 
trases, lai katrs slēpotājs 
varētu izmantot to, kura spētu 
radīt jaunu pieredzi un emoci-
jas. Pasākuma izskaņā notika 
dalībnieku apbalvošana un 

koncerts Jaunpiebalgas Kul-
tūras namā. Par kopējo balvu 
fondu rūpējas vietējie uzņē-
mumi, kā arī atbalstītāji no 
Rankas un Raunas. 

“Esmu lepns par mūsu 
komandas paveikto darbu, 
cilvēku atdevi un vēlmi līdz-
darboties, piedalīties un būt 
aktīviem. Izsaku pateicību ik-
vienam atbalstītājam. Mums 
izdevās un izdosies!” stāsta 
Vanagkalna saimnieks Rai-
monds Dombrovskis. 

JAUNPIEBALGAS 
pagasts

Iegūtas jaunas 
zināšanas un noderīgas 
prasmes

VECPIEBALGAS
pagasts

Februāra vidū noslēdzās 
Cēsu Digitālā centra apmācī-
bas “Digitālās pamatprasmes” 

Vecpiebalgas grupas da-
lībnieki 17 nedēļas pilnveido-
ja savas prasmes datoru un 
viedtālruņa lietošanā. Kopā 
ar pasniedzēju Dinu dalībnie-
ki iemācījās nosūtīt e-pastu, 

atrast nepieciešamo informā-
ciju internetā, saglabāt biežāk 
lietotās mājaslapu adreses. 
Dalībnieki iemācījās izman-
tot internetā pieejamos valsts 
un pašvaldību pakalpojumus, 
piemēram, kā nosūtīt pašval-
dībai iesniegumu, kā elektro-
niski pierakstīties pie ārsta, kā 

izveidot un iesniegt nodokļu 
deklarāciju, kā izmantot e-pa-
rakstu u.c. 

Vecpiebalgas grupā 
prasmes apguva un apliecinā-
jumu saņēma 14 dalībnieki.

Cēsu novada Priekuļu ap-
vienības pārvalde sākusi 
ierīkot inovatīvu velotrasi “Ve-
lozinis” Liepā. Riteņbraukša-
nas prasmju apguves parks 
atradīsies Rūpnīcas ielā 10, 
blakus Liepas pamatskolai un 
sporta kompleksam. 

Projekta mērķis ir radīt 
jaunu infrastruktūras objektu – 
aktīvās atpūtas zonu, kas 
dažādos bērniem un jaunie-
šiem pieejamās aktivitātes 
un veicinās Liepas sporta un 
atpūtas infrastruktūras attīs-
tību, kā arī nodrošinās mūs-
dienīgu un izklaidējošu dzīves 
vidi. 

“Velozinis” trasi veidos uz 
esoša asfalta seguma, uzstā-
dot deviņus velotrases ele-
mentus, četras ceļa zīmes un 
krāsotu horizontālo marķēju-
mu. Nokļūt objektā varēs no 
Rūpnīcas ielas puses, kur pa-
redzēts izbūvēt bruģakmens 
ietvi. Blakus trasei uzstādīs 
viedo soliņu ātrai viedtālruņu 
uzlādei. 

Plānotās projekta izmak-
sas ir 42 079,44 EUR, no tām 

ELFLA finansējums ir 18 000 
EUR un Cēsu novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums – 8197,90 
EUR. Trases izbūves darbus 
veiks SIA “We Build Parks”, 
savukārt būvuzraudzību no-
drošinās “J.B.Projekti”. Aktīvais 
būvdarbu posms plānots no 
aprīļa līdz jūlijam. 

Projekts “Inovatīvas ve-
lotrases “Velozinis” ierīkoša-
na Liepā” Nr. 22-09-AL18-
A019.2202-000001 īstenots 
ar Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas 
lauku attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam pasāku-
ma “Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” apakšpa-
sākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar SVVA stratēģi-
ju” līdzfinansējumu. Projektu 
iespējams īstenot ar “Cēsu 
rajona lauku partnerības” at-
balstu. 

Projektu atbalsta Zemkopī-
bas ministrija un Lauku atbal-
sta dienests. 

Jauna 
velotrase 

LIEPAS 
pagasts

Attēlā: Digitālās prasmes vēlas apgūt ne tikai Vecpiebalgā. Martā sāksies jauns apmācību 
cikls visā novadā. Interese ir liela un visas grupas jau ir nokomplektētas
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Cēsis
Koncertzālē “Cēsis”
02.03. plkst. 12.00 
Bērnu vokālā grupa “ Knīpas un 
knauķi” muzikāls rotaļuzvedums 
par un ap emocijām 
04.03. plkst. 18.00 
Valmieras teātra izrāde “Kalendārs 
mani sauc” 
05.03. plkst. 17.00 
Ģitārista Kaspara Zemīša kon-
certprogramma “Zemītis. Kaspars 
Zemītis. 50 atspulgi” 
12.03. plkst. 18.30 
Koncertzāles “Cēsis” kino zālē 
Cēsu teātra izrāde “Kompanjoni” 
16.03. plkst. 19.00 
Ivo Fomina jubilejas koncerts 
(papildkoncerts) 
17.03. plkst. 19.00 
Ivo Fomina jubilejas koncerts 
18.03. plkst. 17.00 
Festivāla “Baltijas Mūzikas dienas” 
atklāšanas koncerts - Latvijas Na-
cionālais simfoniskais orķestris 
19.03. plkst. 17.00 
Strasbūras perkusionistu koncerts 
festivālā “Baltijas Mūzikas dienas” 
25.03. plkst. 19.00 
Kanādiešu dziedātājas Mišelas 

Gurevičas (Michelle Gurevich) 
koncerts 
27.03. plkst. 19.00 
Muzikāls koncertuzvedums “Katrai 
stundai skaistums savs”. Sirsnīgs 
atskats uz teātra piecu gadu pozi-
tīvo darbošanos

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” 
25.03. plkst. 13.00 
Komunistiskā terora upuru piemi-
ņas diena. Svētbrīdis pie piemiņas 
akmens Cēsu Jaunās pils pagalmā

Cēsu izstāžu namā
Līdz 19.03. 
Mākslinieces Ilzes Laizānes gleznu 
izstāde “Zelta sirds” 
Līdz 19.03. 
Izstāde “Augusts Julla” - dižākais no 
liepēniešiem” 
05.03. plkst. 12.00 
Svētdienas sarunas par Augustu 
Jullu. Pedagogs Augusts Julla: Valsts 
Cēsu amatniecības skolas izveidotājs 

un skolas pirmais vadītājs 
19.03. plkst.12.00 
Svētdienas sarunas par Augustu 
Jullu. “Kā šķīst māla pods, triekts pret 
zemi, tā šķīst cilvēka mūžs…” 1949. 
gada deportācija Augusta Jullas 
dzīvē 
No 24.03. līdz 09.04. 
Cēsu novada bērnu un jauniešu 
mākslas darbu izstāde “Latvijas 
Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

Pasaules latviešu mākslas centrā 
Līdz 08.03. 
Pasaules latviešu mākslinieču darbu 
izstāde “Sava istaba” 
24.03. plkst. 19.00 
Koncerts “Ceļojums”. Lūcija Si-
čevska – ģitāra, Lolita Fusa – sinte-
zators, skaņu efekti, Ivo Martinsona 
dzeja.

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
No 4.03. līdz 31.03. 
Gleznotāja Reiņa Liepas “Freskas” 
24.03. plkst. 17.00 
Autorvakars ar rakstnieci Zani Nuts. 
Grāmatas “Mums vajadzētu šķirties” 
atvēršana 

Mākslas telpā “Mala”
04.03. plkst. 21.00 

DJ Mixmaster AG 
05.03. plkst. 12.30 
“Craft&chat #1” kolāžas darbnīca ar 
Lieni Leo 
10.03. plkst. 21.00 
Grupas “Bēdu brāļi” koncerts 
11.03. plkst. 21.00 
Girls power DJ vakars  
12.03. plkst. 13.00 
Abstrakto formu/kolāžas darbnīca 
bērniem ar Zani Veldri 
13.03. 
Tibetas bļodu meditācija ar Antru 
Dzintarnieci 
19.03. plkst. 12.30 
“Craft&chat #2” kaligrāfijas darbnīca 
ar Sandru Šķilu 
25.03. plkst. 21.00 
DJ Uncle Sample3 

RTU Cēsu studiju un zinātnes 
centrā 
03.03. no plkst. 12.00 līdz 15.00 
Meistarklase “Videi draudzīgas 
rūpes par ķermeni”

Kultūras biedrībā “Harmonija” 
Līdz 20.05. 
Gleznu kopizstāde “Dažādu otu 
stāsti”. Ināras Brences, Jeļenas Je-
kimovas, Astrīdas Raso Ligitas 
Mazītes, Leona Stara, Laura Šķēles, 

Armanda Mikitana gleznas 
05.03. plkst. 15.00 
Skujenes amatierteātra izrāde 
“Pasmaidīsim”. Režisore B. Jukņēviča 

Vaives Tautas namā
Līdz 28.03. 
Gleznotāja Jēkaba Strazdiņa 
mākslas darbu izstāde. Izstādi var 
apskatīt otrdienās, trešdienās un 
ceturtdienās no 10.00 līdz 16.00 vai 
iepriekš piesakoties pa tel.28342115 

Sports
04.03. plkst. 10.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U12 1. div. florbols. CPSS/Lekrings - 
Rīgas Lauvas/Stars 

04.03. plkst. 11.00 
DACVĢ zālē 
LJBL čempionāts basketbolā U14, 
U16 un U19 zēniem. Cēsu PSS - 
Bertānu VBS, Smiltene 

04.03. plkst. 11.15. 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U14 2. div. florbols. CPSS/Lekrings - 
Rīgas Lauvas/Stars 

Pasākumi Cēsu novadā

“Izgaismo sevi” Āraišos DRABEŠU 
pagasts

Pēdējos gados strauji pie-
audzis pētījumu skaits, kas 
apliecina mākslas un kultūras 
pozitīvo ietekmi uz cilvēku 
veselību un labbūtību. Nesen 
Somijas muzeju asociācija ir 
publicējusi pētījuma rezultā-
tus, kas apkopoti, atsaucoties 
uz cilvēku labsajūtu apmeklē-
jot muzejus: 99% no aptaujāta-
jiem cilvēkiem bija apmierināti 
ar muzeja apmeklējumu, kā arī 
atzina, ka tas sniedzis ilglaicīgu 
apmierinātības sajūtu. Māksla 
un kultūra uzlabo garastāvokli, 
mazina trauksmi un depresīvu 
noskaņu, sociālo izolētību un 
vientulību, stiprina motivāciju 
un optimismu. 

Četri Cēsu novada muzeji – 
Eduarda Veidenbauma “Kalāči”,  

Piebalgas muzeju apvienība 
“Orisāre”, Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejs, kā arī Āraišu 
ezerpils Arheoloģiskais parks 
sākuši izmēģināt 2014. gadā 
Lielbritānijā sāktu projektu 
“Nosūtījums uz muzeju”. Tā 
gaitā muzeja darbinieki sadar-
bībā ar medicīnas speciālis-
tiem un terapeitiem rada īpašu 
programmu, kuras centrā ir 
cilvēks un viņa emocionālā 
labsajūta. 

Āraišu ezerpils Arheoloģis-
kais parks piedāvā apmeklēt 
jaunu programmu “Izgaismo 
sevi”, kurā iekļauts stāstījums 
par dzīvi ezerpilī un senajām 
nodarbēm, lukturīšu izgata-
vošana, seno tīklu veidoša-
nas tehnika, kā arī sarunas ar 

psiholoģi Innu Rezgali par to, 
kā ikdienas steigā nepazaudēt 
sevi, uzlabot mentālo veselību 
un saglabāt iekšējo mieru un 
harmoniju. Pasākums notiek 
Arheoloģiskā parka mājīgajā 
apmeklētāju centrā, kur izvie-
tota pastāvīgā ekspozīcija.

Plašāka informācija: muzeja 
pedagoģe Dārta Dzenīte 
tālr. 25665528, e-pasts:  
darta.dzenite@cesunovads.lv. 
Darba kolektīvi, veselību veici-
nāšanas asociācijas un ikviens 
cits interesents var pieteikt 
grupu apmeklējumu, zvanot 
pa tālruni 25669935 vai rakstot 
uz ezerpils@cesunovads.lv. 

Nākamie bezmaksas pasā-
kumi “Izgaismo sevi” 11. un 25. 
martā, iepriekš piesakoties. 

Teātra dienas 
koncertuzvedums 

CĒSIS

Starptautiskajā teātra dienā 
Cēsu Teātra aktieri aicina 
kopīgi izbaudīt spēlēšanas 
brīnumu! Koncertzāles “Cēsis” 
lielajā zālē 27. martā plkst. 
19.00 skatītāji aicināti uz mu-
zikāli izklaidējošu koncertuz-
vedumu “Katrai stundai skais-
tums savs”.

Pirms nedaudz vairāk nekā 
pieciem gadiem, 2017. gada 27. 
novembrī, koncertzāles “Cēsis” 
foajē teātra spēlēt gribētā-
ji - dažāda vecuma cēsnieki, 
dažādu profesiju pārstāvji – 
pirmo reizi satikās ar savu re-
žisori Edīti Siļķēnu, lai kopīgi 
turpinātu spodrināt teātra 
spēlēšanas tradīcijas Cēsīs, kas 
ilgst jau gandrīz 150 gadus. 

Šajā laikā mēģinājumos, 

izbraukumos, izrādēs pava-
dītas neskaitāmas stundas, 
un katrai bijis skaistums savs. 
Iestudējot lugas dziedāts un 
dejots, raudāts un smiets, 
mīlēts un nīsts, tāpēc svētku 
dienā gribam savus uzticamos 
skatītājus iepriecināt ar kon-
certuzvedumu “Katrai stundai 
skaistums savs”. 

Izskanēs dziesmas un īsi 
fragmentu zibšņi no visām 
šajos piecos gados iestudē-
tajām izrādēm, uzvedumiem 
un koncertiem. Sākot ar pirmo 
iestudējumu “Mucenieks un 
Muceniece” līdz jaunākajam 
veikumam – “Trīnes grēki”. 

Cēsu Teātra aktieri skatītā-
jiem dāvās muzikāli krāsainus 
mirkļus! 

Dziesmu un deju svētku ieskaņu 
koncerti 

Gatavojoties XXVII Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVII 
Deju svētkiem šī gada vasarā, 
Cēsu novada deju kolektīvi 
aicina uz sadancošanās kon-
certiem. 

Martā un aprīlī Cēsu novada 
dejotāji aicina apmeklēt kādu 
no trim deju koncertiem Prie-
kuļos, Vecpiebalgā vai Līgatnē, 
lai ieskatītos svētku koncertu 
repertuārā. Katrā koncertā uz-
stāsies aptuveni 100 dejotāju. 

Pirmais koncerts notiks 11. 
martā Priekuļu kultūras namā. 
Tajā piedalīsies Priekuļu kul-
tūras nama jauniešu deju ko-
lektīvs “Zelta Virpulis”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvi “Jums” 
un “Miķelis”, Vidzemes Teh-
noloģiju un dizaina tehniku-
ma jauniešu deju kolektīvs 
“Virpulis”, Priekuļu kultūras 
nama bērnu un jauniešu deju 
kolektīvs “Tūgadiņš”, Vaives 

tautas nama vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Vaive”, 
Straupes tautas nama senioru 
deju kolektīvs “Munsturis” un 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Straupe”. 

Koncerts Vecpiebalgas kul-
tūras namā plānots 18. martā. 
Tajā piedalīsies Jaunpiebalgas 
kultūras nama deju kolektīvs 
“Piebaldzēni”, Straupes tautas 
nama jauniešu deju kolektīvs 
“Idumeja”, Amatas kultūras 
centra vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Amata”, Dzērbenes 
tautas nama deju kolektīvs 
“Juveris”, Vecpiebalgas kul-
tūras nama vidējās paaudzes 
tautisko deju kolektīvs “Mudu-
rainis” un jauniešu deju kolek-
tīvs “Slātaviņa” 

Trešais koncerts šajā 
ieskaņu koncertu ciklā notiks 
Līgatnes kultūras namā 1. 
aprīlī. Līgatnes koncertā 

uzstāsies un svētku repertuāra 
dejas izdejos Līgatnes vidējās 
paaudzes tautas deju kolek-
tīvu “Zeperi”, Cēsu Kultūras 
centra tautas deju ansamb-
lis “Raitais solis”, tautas deju 
kolektīvs “Randiņa Studija”, 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Saulgrieži”, Cēsu Valsts 
ģimnāzijas jauniešu deju ko-
lektīvs “Kande”, kā arī Vecpie-
balgas kultūras nama senioru 
deju kolektīvu “MudurainisXO”. 

Koncertu vadītāja Linda 
Ķaukule, scenārija autore Inga 
Cipe.

Koncerti norisināsies: 
 � Priekuļu pagasta kultūras 

namā: 11. martā plkst. 18.00 
 � Vecpiebalgas kultūras 

namā: 18. martā plkst. 18.00 
 � Līgatnes kultūras namā: 1. 

aprīlī plkst. 18.00 
Ieeja koncertos bez maksas. Sarunas par 

kultūras dzīvi
VECPIEBALGAS 

apvienība

Februārī Vecpiebalgas 
muižā Inešos un Dzērbenes 
pilī norisinājās Kultūras dom-
nīcas, kurās Cēsu novada paš-
valdības pārstāvji inesiešus un 
dzērbeniešus aicinājā, lai dis-
kutētu un dalītos ar idejām par 
vietējo kultūras dzīvi.

Dzērbenieši ar Kultūras pār-
valdes vadītāju Laumu Dam-
brovu un Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Ati 
Egliņu-Eglīti tikās 22. febru-
ārī Dzērbenes pilī, savukārt 
inesieši domnīcā pulcējās 7. 
februārī Vecpiebalgas muižā, 
Inešos.

Domnīcās runāts par piļu 
un muižu uzturēšanas izmak-
sām, apsaimniekošanu, attīs-
tību un ienākumiem. Tāpat 
tika spriests par tūrisma un 
viesmīlības nozares attīstības 
iespējām Inešu un Dzērbenes 

pagastā, uzverot, ka svarīga arī 
sadarbība ar uzņēmējiem. 

Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks A. 
Egliņš-Eglītis pastāstīja par 
kopienu un biedrību lomu 
kultūrā. Pašvaldības uzdevums 
ir spēcināt kopienas un klau-
sīties, ko saka kopienas. Cēsu 
novada pašvaldība šobrīd 
strādā pie līdzdalības budžeta, 
tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs 
iesniegt projektus ar savām 
idejām, ko pašvaldība īstenos. 
Tāpat pašvaldība sākusi darbu 
pie kopienu fonda izveides, 
kas būs atbalsts kopienām, fi-
ziskām personām un vietējām 
iniciatīvām, kas vēlas kaut ko 
darīt vai tām pietrūkst līdzfi-
nansējuma ideju realizēšanai. 

Vairāk par domnīcās pārru-
nāto lasi: www.vecpiebalga.lv
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PASĀKUMI
04.03. plkst. 12.30 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U15 florbols. CPSS/Lekrings - Rīgas 
Lauvas/Stars 

04.03. plkst. 14.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U13 florbols. CPSS/Lekrings – Jē-
kabpils 

08.03 plkst. 10.00
Cēsu sporta kompleksā 
TOP kauss volejbolā 

11.03. plkst. 10.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U10 sabraukums florbolā 

11.03. plkst.11.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts U13 zēniem  

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

12.03. plkst. 11.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts U13 zēniem  

16.03. plkst. 11.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJČ volejbolā U17 zēniem. Cēsu PSS, 
Daugavpils, Balvi, Talsi 

17.03. plkst. 20.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Novada čempionāts volejbolā. 
Fono – Ramata 

18.03. plkst. 9.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U9 sabraukums florbolā 

24.03. plkst. 20.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Novada čempionāts volejbolā. 
Fono – Pāle 

25.03. plkst. 10.00 
DACVĢ zālē 
Cēsu Pavasaris sacensības badmin-
tonā 

25.03. plkst. 11.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts basketbolā U14 un 
U17 zēniem. Cēsu PSS – Gulbene 

26.03. plkst. 9.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
U10 sabraukums florbolā meitenēm
 

Amata
02.03. plkst. 16.00 
Melānijas Vanagas muzejā 
Sibīrijas bērnu videostāsti

04.03. plkst. 12.00 
Nītaures Kultūras namā 
Ķeipenes amatierteātra “Pūce” 
izrāde “Pilsētnieki” 
04.03. plkst. 16.00 
Amatas Kultūras namā 
Koru sadziedāšanās koncerts 
“Dziesma – mūsu ceļš” 

08.03. plkst. 19.00 
Nītaures Kultūras namā 
Režisores Ināras Kolmanes filma 
“Mātes piens” 

09.03. plkst. 17.00 
Ieriķu bibliotēkā 

Stikla mākslas vēja zvanu meistar-
klase. Vadīs Gunta Ružāne. Obligāta 
pieteikšanās līdz 06.03, rakstot uz  
ierikubiblioteka@inbox.lv vai zvanot 
pa tālr. 27885440. 

10.03. plkst. 18.00 
Skujenes Tautas namā 
Aivara Lapšāna koncerts “Viss Jums, 
sievietes!” 

11.03. un 25.03. plkst. 14.00 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā  
Pasākums “Izgaismo sevi!” kopā ar 
psiholoģi Innu Rezgali. Ekskursija, 
gaismas lukturīšu gatavošana, mierī-
gas sarunas par mentālās veselības 
uzlabošanu 

12.03. plkst. 15.00 
Zaubes Kultūras namā 
Kaspara Markševica koncerts “Vai 
Tu jūti, mana mīļā ?” un zaubēnieša 
Aleksandra Dementjeva mākslinie-
ciskās daiļrades izstāde 

18.03. plkst. 10.00 
Skujenes Tautas namā 
Zoles turnīrs. Pieteikšanās, zvanot 
pa tālruni 29180710 (Roberts). 

24.03. plkst.18.00 
Pie Doļu Svētakmens (pie Melānijas 
Vanagas muzeja) 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas brīdis 

24.03. plkst. 19.00 
Amatas Kultūras namā 
Dziesminieces Antas Eņģeles un kok-
lētājas Laimas Jansones koncerts 

25.03. 
Nītaurē 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas pasākums 

25.03. plkst. 15.00 
Pie Zaubes Kultūras nama piemiņas 
vietā 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas pasākums, dziedās Uģis Roze 

Jaunpiebalga
04.03. plkst. 18.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Deju koncerts “Bija arī tāds gadī-
jums…” Koncertā piedalīsies deju 
kolektīvi no Priekuļiem, Madonas, 
Cēsīm, Apes un Jaunpiebalgas 

09.03. plkst. 10.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Cēsu Teātra izrāde bērniem “Heijā 
vardulēn!”

11.03. plkst. 13.00 
Jaunpiebalgas Kultūras nama 
izstāžu zālē “Velves” 
Sieviešu vokālā ansambļa “Pārgaujas 
lakstīgalas” jubilejas koncerts “Mirklis 
sev”

11.03. plkst. 13.00 
Zosēnu Kultūras namā 
Pasākums “Ar sauli un mīlestību 
sirdīs”. Pēcpusdiena ar dziesmām, 
mīlestību un jautru noskaņojumu 

14.03. plkst. 15.00 
Zosēnu Kultūras namā 
“Doktora Haštaga zinātniskais 
teātris”

17.03. plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Filma “Zilās asinis” 

24.03. plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Erudīcijas un jautro mirkļu spēle “Ap-
slēptās zināšanas Jaunpiebalgā” 

25.03. plkst. 13.00 
Jaunpiebalgas stacijā pie piemiņas 
akmens 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas brīdis

Līgatne
03.03. plkst. 19.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Spāņu mūzikas un garšas vakars ar 
K. Tatarinovu un ģitāristu M. Akotu 

04.03. plkst. 18.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Koru koncerts “Augšup”

04.03. plkst. 18.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Ainara Mielava un Rūdolfa Macata 
koncerts 

05.03. plkst. 15.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
K. Tatarinovas akustiskais koncerts 

10.03. plkst.19.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Amerikāņu mūzikas un garšas 
vakars ar muzikālo apvienību Jus-
sendo Duo 

11.03. plkst. 18.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Aktrises Rēzijas Kalniņas un ģitāris-
ta, mūziķa Kaspara Zemīša mūzikas 
un dzejas koncertprogramma “Brīdis 
pēc vakariņām”. 

12.03. plkst. 15.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Mūziķu Laimja Rācenāja un Rolanda 
Beļēviča akustiskais koncerts 

16.03. plkst. 14.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā 
Literāro spēļu pēcpusdiena skolēniem 

17.03. plkst. 19.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Latgaļu mūzikas un garšu vakars ar 
Ēriku Zepu un draugiem 

18.03. plkst. 18.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Ģitārista Mārča Auziņa koncerts 

19.03. plkst. 15.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Aijas Vītoliņas akustiskais koncerts 

23.03. plkst. 16.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā 
Lasītāju klubiņa tikšanās “Paulam 
Bankovskim šogad paliktu 50” 

24.03. plkst. 19.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Franču mūzikas un garšas vakars ar 
Jāni Irbi 

25.03. plkst. 18.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Katrīnas Gupalo un Andreja Osokina 
koncertizrādi “100 gadi ar Piafu”. 

25.03. no plkst. 10.30 
Vienkoču parkā 
Pasaules koksnes dienu reģionālais 
pasākums 

26.03. plkst. 15.00 
Līgatnē, Radošajā kvartālā “Zeit” 
Jaunā talanta Gustava Kalēja (9 
gadi) koncerts ar saviem muzikāla-
jiem skolotājiem, iedvesmotājiem un 
draugiem 

26.03. plkst. 16.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Pūtēju orķestra koncerts

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

Pārgauja
Līdz 31.03. 
Ungurmuižā 
Kristīnes Kliginas izstāde “Robežas” 

04.03. plkst. 18.00 
Rozulas skolā 
Spēļu vakars. Pieteikšanās pa tālr. nr.: 
29242575

08.03. plkst. 15.00 
Stalbes Tautas namā 
Tikšanās pie kafijas tases un Sume-
ragu koncerts 

10.03. plkst. 19.00 
Rozulas tautas namā
Vecpiebalgas Kultūras nama ama-
tierteātra “Sumaisītis” izrāde Herma-
nis Paukšs “Mūsu kopējās mājas” 

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

11.03. plkst. 22.00 
Straupes pagasta Tautas namā 
Balle ar grupu “Vēja runa” 

19.03. plkst. 9.00 
Ungurmuižā 
“Sajūtu brīvdiena Ungurmuižā”. Joga, 
brokastis un relaksējoša Tibetas 
bļodu skaņu pelde. Info un pieteikša-
nās – 26553364 

25.03. plkst. 12.00 
Pie piemiņas akmens Stalbē 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas brīdis ar vokālo ansambli “Pār-
gaujas lakstīgalas”

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

26.03. plkst. 16.00 
Raiskuma pagasta Tautas namā 
“Auciemmuiža” 
I. Kalniņa skaistāko dziesmu prog-
ramma Līgas Priedes un ģitārista 
Andreja Grimma izpildījumā 

31.03. plkst. 18.30 
Ungurmuižā 
ABAVAS vīna vakariņas. Piecu 
dažādu vīnu degustācija ar piemek-
lētu maltīti 

Priekuļi
08.03. 
Priekuļu Kultūras namā 
Sieviešu dienas pasākums 
10.03. plkst. 19.00 
Veselavas muižā 
Koncerts “Tikai Tev pieder mana 
sirds”
11.03. plkst. 18.00 
Priekuļu Kultūras namā 
XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVII Deju svētku Ieskaņu koncerts 

19.03. plkst. 14.00 
Priekuļu Kultūras namā 
Dāmu deju grupas “Mežrozes” un 
draugu koncerts “Gaidām pavasari” 

25.03. plkst. 13.00 
Pie Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas akmens (Lodes stacija) 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas brīdis 

29.03. 
Priekuļu Kultūras namā 
Mazo dziedātāju vokālais konkurss 
“Cālēniņi” 
 

Vecpiebalga
Līdz aprīlim 
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā 
Izstāde “Mirkļa tvēriens”. Skatāmas 
Ingūnas Rumas gleznas un Aivara 
Lapiņa fotogrāfijas. 

03.03. plkst. 20.00 
Kaives kinozālē 
Režisores Ināras Kolmanes filma 
“Mātes piens” 

04.03. plkst. 10.00 
Inešu ezera publiskajā peldvietā 
Zemledus makšķerēšanas sacen-
sības. Pieteikšanās sacensībām 
līdz 03.03 plkst. 12.00, elektroniski  
ej.uz/sacensibas2023 vai sūtot ziņu 
uz tel. 28204453 

04.03. plkst. 17.00 
Vecpiebalgas Kultūras namā 
Grupas “Ducele” piecgades jubilejas 
koncerts 

08.03. plkst.14.00 
Taurenē, Nēķena muižā 
Tikšanās ar Viktoru Lapčenoku. 
Dziesmas un sarunas.

08.03. plkst.19.00 
Taurenē, Nēķena muižā 
Liriska komēdija, izrāde “Mīli mani!” 

18.03. plkst. 18.00 
Vecpiebalgas Kultūras namā 
Cēsu novada deju kolektīvu XXVII 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII 
Deju svētku ieskaņu koncerts 

22.03 no plkst.10.00 līdz 13.00 
Dzērbenes pilī 
Donoru diena 

25.03.
Dzērbenē 
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena. Plkst. 12.00 piemiņas brīdis 
pie Represēto pieminekļa Dzērbenē. 
Plkst. 12.30 pasākums Dzērbenes pilī. 
K. Ābeles grāmatas “Skola Sibīrijā” 
prezentācija un koncerts.
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Ekspluatācijā nodota 
Kosmosa izziņas centra ēka 

Attēlā: Augusts Julla (pirmais no labās puses) ar Valsts 
Cēsu amatniecības skolas audzēknēm 1920. gadu sākumā. 
Foto Cēsu Vēstures un mākslas muzeja arhīvs. 

Ekspluatācijā nodota 
Kosmosa izziņas centra ēka 
Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Tā ir 
jauna, ilgtspējīga un ener-
ģētiski pašpietiekama būve, 
kurā jau sācies aktīvs izziņas 
centra ekspozīciju izbūves un 
iekārtošanas darbs. Plānots, ka 
apmeklētājiem centrs būs pie-
ejams jau šī gada jūlijā. 

“Tas būs unikāls, reģionāls 
izglītības centrs, kas ieintere-
sēs skolēnus par dabaszinātņu 
un tehnoloģiju priekšmetiem. 
Savukārt pedagogiem būs 
iespēja apgūt jaunas mācīša-
nas metodes, bet ģimenēm – 
jēgpilni pavadīt laiku kopā. Pa-
redzam, ka gada laikā centrs 
piesaistīs vairāk nekā 100 000 
tūristu,” saka Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. 

Ēka projektēta ar zemu 
enerģijas patēriņu (15 kWh/m2 
gadā), un galvenais siltumne-
sējs ir siltumsūknis ar kopējo 
jaudu 70 kW. Siltā ūdens ra-
žošanai uzstādīti divi granulu 
apkures katli ar kopējo jaudu 
120 kW. Blakus namam izbū-
vētas pazemes tvertnes, kurās 
attīrīs uz ēkas jumta sakrāto 
lietus ūdeni, lai pēc tam to 
padotu otrreizējai izmanto-
šanai. Uz jumta uzstādīti arī 
saules paneļi, kas nodrošinās 
pietiekami elektrības visām 
izziņas centra vajadzībām. 

Ēkā darbojas viedās vadības 
un kontroles risinājumi gan 
elektroenerģijai, gan siltu-
menerģijai. Pie izziņas centra 
izveidota autostāvvieta 53 
vietām, kā arī ierīkotas četras 
ātrās elektroauto uzlādes sta-
cijas – astoņām automašīnām 
un vienam autobusam. 

Kosmosa izziņas centra gal-
venais un lielākais eksponāts 
būs Starptautiskās kosmosa 
stacijas replika divu stāvu aug-
stumā, un tai dots nosaukums 
“Auseklis”. Pirmajā kosmosa 
stacijas stāvā varēs iepazī-
ties ar astronautu ikdienu, 

uzturoties misijās kosmosā, 
bet kosmosa stacijas otrais 
stāvs būs sasaistīts ar misijas 
vadības centru – apmeklētā-
jiem pāros būs iespēja pašiem 
izspēlēt vairākas kosmosa 
misijas. 

Kosmosa izziņas centra 
pirmā stāva ekspozīcijas 
saturs būs orientēts uz vizuālu 
pieredzi. Ienākot centrā, ap-
meklētājiem būs iespēja pār-
baudīt, kā tiek saražota ener-
ģija, staigājot pa Eiropā lielāko 
kinētisko grīdu. Tālāk apmek-
lētāji varēs iziet cauri kosmosa 
izpētes vēstures tunelim, lai 

gūtu priekšstatu, kā attīstī-
jusies zinātne, inženierzināt-
ne un interese par kosmosu. 
Pirmajā stāvā varēs apskatīt 
arī dažādus ar kosmosu sais-
tītu objektu modeļus: raķetes, 
robotus, roverus, satelītus, 
raķešu dzinējus u.c.. Apmek-
lētāju ērtībām izziņas centrā 
būs arī kafejnīca un suvenīru 
veikals. 

Otrā stāva saturs - inte-
raktīvs un balstīts uz dažādu 
uzdevumu veikšanu – pare-
dzēts dabas zinātņu un teh-
noloģiju tēmai. Daļa no otrā 
stāva ekspozīcijas būs par 

Marsa kolonizāciju. Pašu gata-
votie eksponāti apmeklētājam 
parādīs, kā organisko atkritu-
mu attīrīšana var nodrošināt 
svarīgus resursus ilgtermiņa 
izdzīvošanai, kā saražot elek-
trību, skābekli un degvielu, 
atrodoties uz citas planētas, 
vienlaikus izvairoties no radi-
ācijas un citiem ierobežojo-
šiem faktoriem. 

Trešais stāvs paredzēts 
aktīvākām nodarbēm - būs 
iespēja pieredzēt, kā trenējas 
astronauti, būs rotaļu stūrītis 
mazākajiem apmeklētājiem un 
kosmosa objektu galerija. 

Kosmosa izziņas centrs 
Cēsīs durvis apmeklētājiem 
vērs jau šī gada jūlijā. 

Projekts Nr. EKII 4/1 “Ener-
ģētiski pašpietiekamas ēkas 
būvniecība Cēsīs nākotnes 
tehnoloģiju zinātnes centra 
vajadzībām”. Projekts sākts 
2019. gadā. 66,44% no projekta 
attiecināmām izmaksām finan-
sēja emisiju kvotu finanšu ins-
truments. 33,56% no projekta 
attiecināmām izmaksām finan-
sēja Cēsu novada pašvaldība. 

Attēlā: Ēkas būvniecība ir pabeigta, notiek iekštelpu apgūšana un ekspozīcijas veidošana, 
lai šovasar, jūlijā, Kosmosa izziņas centrs vērtu durvis apmeklētajiem.  
Foto Lauris Mihailovs.

Svētdienas sarunas par Jullu 
Rosinot izzināt mākslinieka, 

pedagoga un aktīva sabiedris-
kā darbinieka Augusta Jullas 
biogrāfiju un darbību, izstā-
des “Augusts Julla – dižākais 
no liepēniešiem” autori aicina 
uz Svētdienu sarunu ciklu par 
Augustu Jullu Cēsu Izstāžu 
namā. 

Saruna 5. martā plkst. 
12.00 “Pedagogs Augusts 
Julla: Valsts Cēsu amatnie-
cības skolas izveidotājs un 
skolas pirmais vadītājs”. 

Skolotājs ir Augusta Jullas 
pirmā profesija un pedagoģis-
kais aicinājums bijis spēcīgāks 
par profesionālā keramiķa 
karjeru – pabeidzot Štiglica 
skolu un daudzsološi darbo-
joties kā keramiķim, Augusts 
Julla tomēr atgriezās skolā. 

1916. gadā Augusts Julla 
piedalījās Latviešu izglītības 

biedrības vidusskolas dibinā-
šanā, iestājoties par tobrīd ne-
populāru ideju – mācībām vi-
dusskolā latviešu valodā. Viņš 

arī šīs skolas pirmais zīmēša-
nas skolotājs. 

Savukārt Cēsu novada iz-
glītības vēstures kontekstā 

nenovērtējams ir Augusta 
Jullas ieguldījums nākotnes 
amatniekos un māksliniekos, 
1920. gadā dibinot Valsts Cēsu 
amatniecības skolu. Skolas 
absolventi vēlāk veidoja Cēsu 
mākslas dzīvi, jo izglītības 
līmenis un kvalitāte bija augsta. 

Kādi bija Augusta Jullas 
uzskati par jauno amatnieku 
apmācību, kā tapa skola un kā 
tajā noritēja mācību process – 
izzināsim sarunas gaitā! 

Saruna 19. martā plkst. 
12.00 “Kā šķīst māla pods, 
triekts pret zemi, tā šķīst 
cilvēka mūžs…”: 1949. gada de-
portācija Augusta Jullas dzīvē. 

Sarunu cikla noslēdzo-
šā saruna par mākslinieku 
Augustu Jullu izstādes pēdējā 
dienā. 

Augusta Jullas dzīves gaitas 
iesākās laikā, kad Latvijas 

valsts vēl nebija, un noslēdzās, 
kad Latvijas valsts vairs nebija. 
Mākslinieka dzīvesstāsts cieši 
savijās ar valdošās varas diktē-
tajiem noteikumiem, te ļaujot 
būt un darīt, te iznīcinot teju 
līdz aizmirstībai. 

Sadarbībā ar Cēsu zonālā 
valsts arhīva eksperti, kon-
sultanti Andu Opoļsku ie-
skatīsimies Augusta Jullas 
dzīvesstāsta piemērā, kad ar 
netaisnu spriedumu sagrauj ne 
tikai cilvēka mūžu, bet arī viņa 
radītos darbus. 

Mākslinieka Augusta Jullas 
150. jubilejas izstāde “Augusts 
Julla – dižākais no liepēnie-
šiem” apskatāma Cēsu Izstāžu 
namā līdz 19. martam. 

Izstādes autori Kristīne 
Gertnere-Celma un Aivars 
Vilnis, izstādes mākslinieks 
Dainis Andersons. 


