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Cēsis aug!
Cēsis aug plašumā. Cēsnieki
aug garīgi. Cēsis aug(i) –
daba un rūpes par vidi, kurā
dzīvojam.
Svētki kvartālos un skvēros.
Svētki dabā, pilsētā. Vietējo
resursu apzināšana un tā
potenciāla izmantošana. Katru
dienu viens īpašais notikums.
Sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, kopienām, aicinot
arī viņiem rīkot svētkus savās
apkaimēs, iekļaujoties “Cēsis
816” programmā.
Svētkos aicinām domāt par
zaļā dzīvesveida vērtībām un
to, kā samazināt atkritumu
daudzumu ikdienā un svētkos,
izmantot iepakojumu depozīta
sistēmu un veicināt atkritumu
šķirošanu,
izmantot
pēc
iespējas mazāk resursu, lai
radītu svētkus sev un citiem,
lai radītu un svinētu svētkus
kopā.
Uz svētkiem aicinām doties kājām vai sabiedrisko
transportu, jo pilsētā paredzēti
būtiski satiksmes ierobežojumi.
Šogad atjaunojam svētku
gājiena
tradīciju.
Tāpēc
laikus aicinām organizācijas,
kopienas, iestādes un citas
domubiedru grupas sākt
domāt par kopīgu došanos
svētku gājienā, svētku tērpu
meklēšanu…
Svētkus atbalsta AS “Cēsu
alus”.
Turpinājums 5. lpp.

Attēlā: Daudzveidīgajām svētku norisēm cēsnieki varēs sekot klātienē, bet koncertiem arī tiešraidē ReTV televīzijā.
Foto: Sintija Cērpiņa.

Balti ziedi varoņiem
Arī šogad, atzīmējot Cēsu
kauju gadadadienu 22. jūnijā
Vienības laukumā pie Uzvaras
pieminekļa gūla balti ziedi.
Arī pie citām piemiņas vietām
novadā notika piemiņas brīži
un ziedus nolika iedzīvotāji,
pašvaldības un bruņoto spēku
pārstāvji.
Dienu pirms Cēsu kauju
gadadienas, 21. jūnijā, Pils
laukumā norisināsies diskusiju
forums par Militāro Mantojumu
Latvijā un Igaunijā.
Diskusiju foruma laikā
Latvijas un Igaunijas vēstures
un tūrisma speciālisti diskutēja
par
Militārā
mantojuma
interpretāciju mūsdienās un
izglītībā. Diskusijās piedalījās
eksperti no Latvijas un
Igaunijas, ar zināšanām un
pieredzi vēstures tūrisma
produktu attīstībā.

“Varoņu diena, 22. jūnijs,
šodien skanas skaudrāk un
patiesāk nekā citus gadus.
Savas valsts apziņas un
vēstures kopšana, neatkarības
un par to kritušo godināšana
ir valstiskuma pamats, kas
vienlīdz aktuāls bijis gan 1919.
gadā, gan šodien,” piemiņas
pasākumos akcentēja Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.
Cēsu kauju 103. gadadienas
pasākumos piedalījās arī
Latvijas Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks un Igaunijas
vēstnieks Latvijā Arti Hilpus.

Attēlā: Ziedus Uzvara pieminekļa pakājē Varoņu dienā nolika cēsnieki, politiķi
un bruņoto spēku pārstāvji.
Foto: Lauris Mihailovs.
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NOVADA AKTUALITĀTES
Vasaras karstumā
Iesniegums
neaizmirst gaidāmo
ziemu

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
prieksšēdētājs

Jūnija
domes
sēdē
apstiprināti
pašvaldības
budžeta grozījumi. Tie saistīti
ar
īstenojamo
projektu
izmaksu
sadārdzināšanos,
energoizmaksu pieaugumu,
pedagogu algu palielināšanu
no 1. septembra un skolēnu
brīvpusdienu nodrošināšanu.
Pirmie granulu un šķeldas
iepirkumi
gaidāmajai
apkures sezonai rāda krasu
kurināmā cenu pieaugumu.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo
sezonu izmaksas palielinājušās
trīs reizes, bet gāzes cenu
kāpums ir vēl iespaidīgāks.
Nākamā ziema būs smaga, un
tai jāgatavojas savlaicīgi.
Domes sēdē apstiprināts
jaunais
brīvpusdienu
nodrošināšanas
modelis
novada izglītības iestādēs,
kas stāsies spēkā, sākoties
jaunajam mācību gadam.
Tas paredz, ka bērnudārzu
sagatavošanas grupās un
skolu pirmajās sešās klasēs
brīvpusdienas saņems visi
audzēkņi. Pamatskolas 7. –
9. klasēs 50% nodrošinās
pašvaldība un 50% – vecāku
līdzmaksājums.
Vidusskolā
ēdināšanu jāapmaksā pašiem.
Mazāk aizsargātām grupām –
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, invalīdiem, maznodrošinātajiem,
daudzbērnu

ģimeņu atvasēm, visā mācību
laikā brīvpusdienas nodrošinās
pašvaldība.
Jaunais modelis prasīs
papildus finansējumu no
pašvaldības budžeta 550 000
eiro apmērā, taču, kā apliecina
vecāku aptaujas dati un
skolu direktoru atsauksmes,
šis ir izsvērts un optimāls
brīvpusdienu nodrošināšanas
veids.
Novada
Izglītības
pārvaldes
speciālistiem
tagad jāveic atbildīgs un
šajos mainīgajos apstākļos,
sarežģīts uzdevums - sekmīgi
organizēt ēdināšanas pakalpojuma iepirkumus izglītības
iestādēs. Viena no prasībām,
ko akcentēsim – nodrošināt
piedāvājuma daudzveidību –
lai katrs var izvēlēties maltīti,
kas atbilst viņa ēšanas
paradumiem.
Noslēdzoties
mācību
gadam, vairāku novada skolu
direktori atstāja amatus.
Iemesli dažādi: došanās pelnītā
atpūtā, dzīves vietas maiņa vai
darbības jomas maiņa. Paldies
viņiem par godam veikto
darbu! Meklējam un jau sākam
apstiprināt amatā jaunos
vadītājus. Paredzams, ka līdz
jūlija domes sēdei šis process
lielos vilcienos būs noslēdzies.
Parakstīts
līgums
par
Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas
atjaunošanu un labiekārtošanu.
Ventilācijas sistēmas izbūve jau
sākusies. Grafiks celtniekiem
būs strikts, lai apjomīgie
būvdarbi pēc iespējas mazāk
traucētu mācību procesu.
Taču neērtības, protams, būs
un, ļoti iespējams, kādu brīdi
mācību iestādei būs jāpārceļas
uz citām telpām. Pieļauju, ka
nu jau labi apgūtās attālināta
darba prasmes, palīdzēs
sekmīgi pārvarēt šo grūto, bet
ļoti nepieciešamo būvdarbu

posmu.
Vēl
četrās
novada
izglītības iestādēs notiks
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanas
būvdarbi
–
Drabešu
sākumskolā,
Jaunpiebalgas
sākumskolā
ar bērnudārzu, Aleksandra
Bieziņa Raiskuma pamatskolā
un Līvu pirmsskolas izglītības
iestādē.
Darbu pašvaldībā sāk jaunā
izpilddirektore Līga Bukovska.
Viņai ir nopietna pieredze,
strādājot šajā amatā kādreizējā
Ikšķiles novadā. Pašvaldības
darbības principi jaunajai
vadītājai labi zināmi, ir daudz
labu ieceru, tāpēc, domāju, jau
drīz varēsim novērtēt Līgas
Bukovskas pienesumu novada
attīstībā.
Skolās izskanējuši izlaidumu zvani. Aizvadīt vēl
viens sarežģīts, bet noteikti
vērtīgs mācību posms. Lai
pedagogiem izdodas labi
atpūsties un atjaunot spēkus
līdz septembrim, bet skolu
beidzējiem novēlu piepildīt
savas ieceres, sākot jaunu
dzīves posmu.
Domāju visi izbaudījuši
siltās,
saulainās
Jāņu
brīvdienas. Tiekoties, svinot,
pasportojot un varbūt arī
pastrādājot dārzā vai siena
pļavā. Jūlija kalendārs būs
piesātināts, gan darba dienās,
gan arī nedēļas nogalēs.
Mēneša sākumā tiekamies
sarunu festivālā “Lampa”, 8. un
9. jūlijā visus aicina Pārgaujas
svētki, 15. un 16. jūlijā ar
ļoti plašu un daudzveidīgu
programmu, svinēsim Cēsu
pilsētas svētkus, bet mēneša
nogalē, 29. un 30. jūlijā, mums
visiem “Vecpiebalga atver
durvis”.

Veikti grozījumi 2022.gada
budžetā
Ceturtdien,
16.
jūnijā,
Cēsu
novada
dome
pieņēma grozījumus Cēsu
novada pašvaldības 2022.
gada budžetā. Grozījumi
veikti atbilstoši iestāžu un
programmu budžeta izpildītāju
iesniegtajiem priekšlikumiem
un Cēsu novada domes
pieņemtajiem lēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumu
izmaiņas
par 700 000 eiro palielināti
nekustamā īpašuma nodokļa

ieņēmumi;
par 5000 eiro palielināti
nodokļu par pakalpojumiem
un precēm ieņēmumi;
par 520 894 eiro palielināti
nenodokļu ieņēmumi;
par 3 166 558 eiro palielināti
valsts budžeta transfertu
ieņēmumi;
par 179 701 eiro palielināti
budžeta iestāžu ieņēmumi;
precizēti pašvaldības
iestāžu ieņēmumi un izdevumi
un budžeta ieņēmumu un

izdevumu klasifikāciju kodi.
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi prognozēti 71
150 533 eiro. Tas ir par 4,6
miljoniem eiro vairāk nekā
pieņemts gada sākumā
Pamatbudžeta izdevumu
izmaiņas
Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumi plānoti 86 538 911
eiro. Izdevumi, salīdzinot ar
sākotnēji apstiprināto budžetu,
palielināti par 4,9 miljoniem
eiro.

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada domes
prieksšēdētāja vietnieks
Jūnijā
Cēsīs
atklājām
atjaunoto skeitparku, kas
tapa sadarbībā ar AS “Cēsu
Alus”. Pēc svinīgā pasākuma
daudzi man vaicājuši, vai
tiešām par pamatu šādām
apjomīgām
investīcijām
bija mazo puišu iesniegums
pašvaldībā 2019. gadā? Jā!
2019. gada jūlijā pašvaldības
lietvedības sistēmā reģistrēts
“Iesniegums.”, kurā rakstīts
šādi “Lūdzu salabot skeitparka
rampas līdz 15. jūlijam.
Informējam, kad 20. jūlijā notiks
sacensības “Dynami:t jam”.
Skeitparka rampas ir bīstamas.”
Apakšā parakstījušies Mārtiņš,
Anrijs, Ralfs, otrs Ralfs, Daniels,
Tomass, Kristians, M.D.
Spilgti atceros 2019.gadu un
mazo, ķiverēs ietērpto puiku
ierašanos pašvaldībā. Viņu
nāciena pamats, ja pareizi
atceros, bija kāda treniņbiedra
iegūts
savainojums.
Tas
tad pielicis punktu, un,
apvienojušies vienā balsī,
mazie
puikas
ieradās
“domē”.
Viņu nāciens un
apņēmība atvērt pašvaldības
durvis,
meklēt
palīdzību
un rakstīt iesniegumu, ir
viens no visu laiku maniem
spilgtākajiem profesionāliem
pārdzīvojumiem, kas ir ļoti
iedvesmojis. Nevis sēdēt un
aizkrāsnē pukstēt, bet nākt
un teikt, ka vajag palīdzību.
Un, skatoties uz tiem puikām,
viņu rūpēm un apņēmību,
varu droši teikt, esam jaunās
paaudzes drošās rokās.
Jā, varbūt ne vienmēr
pašvaldībai izdodas ātri reaģēt
uz pieprasījumu, kas saistīts ar
budžetu, budžeta plānošanu,
bet izdodas. Citreiz vienkārši
jāmeklē lielas investīcijas.
Bet citreiz – pavisam mazas.
Piemēram, kāds iedzīvotājs
reiz uzrunāja vietnē “Twitter”,

ka Rīgas ielā, Cēsīs, novērojis –
veci ļaudis, lai atgūtu spēkus,
sēž uz betona apmales.
Vai pašvaldība tur varētu
piestiprināt koka sēdeklīti,
kas izmaksu ziņā nieks
vien ir? Un tas prasīja tikai
pašvaldības kolēģu nelielu,
nelielu pieķeršanos, un ātri
tika sakārtots. Kādu reiz kāds
pamanījis, ka puķu dobe ne tā
izskatās. Un atsūta bildi. Un
arī tie ir mazi ieguldījumi, ko
pašvaldība var sakārtot ātri.
Arī es rakstu iesniegumus
pašvaldībai, lai ierosinātu
kādas izmaiņas. Nereti daru to
incognito. Tam lieliski noder
pašvaldības aplikācija “Cēsu
novads”, kur regulāri ziņoju par
novērotām nebūšanām. Man
šķiet, ka ikviena iedzīvotāja
acis un ausis ir ļoti vajadzīgas
pašvaldības darbā, lai tas
kļūtu vēl pilnvērtīgāks un arī
atvērtāks. Droši vien daudzi
atceras dažādus iedzīvotāju
forumus kā galveno iedzīvotāju
iesaistes
formu
lēmumu
pieņemšanā, kur nemitīgi
tika
kārtotas
līmlapiņas
dažādām idejām. Liekas, ka
pandēmijas laiks to aizstājis
ar ierakstiem “Facebook”,
“Twitter”, “WhatsApp” ziņām
un iesniegumu, un iedzīvotāju
sanāksmēm.
Pavasarī,
rimstoties
pandēmijai,
novada
dažādās vietās tikāmies ar
iedzīvotājiem, lai uzklausītu
pārdomas un priekšlikumus
pašvaldības darba uzlabošanai.
Citreiz šīs sanāksmes pārauga
ļoti
emocionālos,
skaļos
pasākumos. Ir kāda dzirkstele
un šviks – tas pārvēršanas
emociju ugunsgrēkā. Esmu par
to bieži domājis. Un vienīgais,
ko varēju izdomāt, ka varbūt
valda priekšstats – jo skaļāk
runā, jo labāk (sa)dzird? Bet
liekas, ka sadzird tad, ja ir
argumenti un dialogs.
Jūnija
beigās
Cēsu
novadā, Cēsīs, notiek viens
no Ziemeļvalstu lielākajiem
demokrātijas
un
sarunu
festivāliem “LAMPA”, kura
galvenais
uzdevums
ir
ieklausīties un veidot sarunu.
Tieši tas ļoti nepieciešams
mūsdienās, mūsdienu nenoteiktības laikmetā. Ieklausīšanās. Saklausīšana. Cenšanās izprast. Iesaistīšanās.
Saņemšanās.
Uzrakstīšana.
Pateikšana. Kopā. Visiem.

Metiens 22 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada Centrālā administrācija
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
E-pasts: dome@cesunovads.lv

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”
Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Novada Vēstīm” obligāta.
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NOVADA AKTUALITĀTES
Vienoti noteikumi teritoriju
kopšanai

Jaunā brīvpusdienu
piešķiršanas kārtība

Cēsu
novada
dome
pieņēmusi vienotus noteikumus, kādā Cēsu novada
pilsētu un ciemu teritorijās
tiek uzturēta tīrība un veikti

Jūnija sēdē Cēsu novada
dome apstiprināja jaunus
saistošos
noteikumus,
kas nosaka brīvpusdienu
piešķiršanas kārtību novada
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Saistošie noteikumi paredz
brīvpusdienas visiem Cēsu
novada piecus un sešus gadus
veciem pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem un 1.-6.
klašu skolēniem.
Savukārt Cēsu novada 7.-9.
klašu skolēniem noteikta 50%
pusdienu maksas atlaide.
Brīvpusdienas
pilnā
apmērā varēs saņemt arī
visi pirmsskolu, pamatskolu,
vidusskolu, arodskolu un
profesionālo
vidusskolu
izglītojamie, kuru dzīvesvieta
un vismaz viena vecāka
dzīvesvieta deklarēta Cēsu
novadā un, ja viņi ir:
no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;
daudzbērnu ģimeņu bērni un mācās kādā no Cēsu
novada izglītības iestādēm;
bērni ar invaliditāti;
bāreņi vai palikuši bez
vecāku gādības.
Domes sēdē Cēsu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks

teritorijas sakopšanas darbi.
Noteikumi piemērojami ēkām
un īpašumiem blakus esošām
publiskām teritorijām. Tāpat
arī
vienādotas
prasības

būvju, to fasāžu un citu ārējo
konstrukciju
uzturēšanai.
Jāpiezīmē, ka pārsvarā Cēsīs
ietves tīra zaļie traktori, ja vien
ietves platums to atļauj.

TERITORIJAS KOPŠANA
Cēsu novadā

Spēkā līdz 01.05.2023.
Publiskas teritorijas kopšana
no Tavas mājas līdz brauktuvei
Cēsīs
Regulāri pļauta zāle
Kopti apstādījumi
Tīras ietves/celiņi

!

No šiem pienākumiem atbrīvoti vientuļi
pensionāri un cilvēki ar invaliditāti,
vēršoties pašvaldībā.

Publiskas teritorijas kopšana
blakus Tavam uzņēmumam
novada pilsētās un ciemos
Zāles augstums līdz 30cm
Bez zaru kaudzēm un atkritumiem
Ietvju/celiņu tīrīšana līdz 8.00
Kopti apstādījumi
Izvietotas atkritumu urnas

Pilsētās un ciemos nav pieļaujama:
Lāsteku veidošanās un sniega uzkrāšana, apdraudot cilvēkus un mantu
Sāls un ķimikāliju izmantošana sniega un ledus tīrīšanai
Sniega novietošana uz ietves un brauktuves
Īpašuma atklātajā daļā uzkrāt transportlīdzekļu vrakus un citus metāllūžņus,
lielgabarīta atkritumus
Plašāks noteikumu uzskaitījums Cēsu novada
19.05.2022. saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

Sīva konkurence biznesa ideju konkursā
Cēsu novada pašvaldības
izsludinātajā uzņēmējdarbības
ideju grantu konkursā sīvā
34 pieteikumu konkurencē
iespēju piesaistīt finansējumu
līdz 3000 eiro saņēma 14
idejas.
Atbalstu saņēma projekti,
kas atbilst konkursa nolikuma
prasībām, konkursa mērķim,
uzdevumam un guva augstāko
novērtējumu
kvalitatīvajā
vērtējumā.
Pieteikumus
izvērtēja konkursa komisija.
Kopējā summa, ko saņems
atbalstītās idejas, ir 38 937,36
eiro.
Apsveicam
grantu
saņēmējus:
SIA “BioLana Pallets”
projekts
“BioVilla
STOP
GLIEMIS jeb BioLana STOP
SLUG”;
SIA “Tenako” projekts
“Iekārtu un prototipēšanas
materiālu iegāde tempes,
nato un kodži produkcijas
ražošanas līnijas attīstībai”;

SIA “Spectrome” projekts
“Sēņu laboratorija Spora”;
SIA “Kano Editions” projekts
“Lielformāta krāsojamie plakāti
ģimenēm ar bērniem”';
SIA “Arisa” projekts
“Masāžas augu vasku sveču
ražošana porcelāna traukos”;
Elīnas Krēsliņas projekts
“Brokastu vieta / skābmaizes
ceptuve “Rūsa””;
SIA “Cimbuļi” projekts
“Ēteriskās eļļas destilatora
iegāde”;
SIA “Labas Saknes”
projekts “Piparkūku pikas
šokolādē”;
SIA “Porcelāna Galerija”
projekts
“Porcelāna
rotu
izgatavošanas
un
apgleznošanas darbnīca”;
SIA “IEBER.LV” projekts
“Cēsīs tīri.labi nākamie soļi
ilgtspējīgai ikdienai”;
Edgars Miezītis projekts
“THE CROWN DETAILING”;
SIA “Zivju māja Skangaļi””
projekts
“Dzīvu
zivju

pārvadāšanas
konteinera
iegāde recirkulācijas zivju
audzētavai
“Zivju
māja
“Skangaļi””;
Anša Greiziņa projekts
“Ansis ar Lego”;
Romāna Žilova projekts
“HOP Kombuča”.
SIA “IEBER.LV” biznesa ideja
“Cēsīs tīri.labi nākamie soļi
ilgtspējīgai ikdienai” saņēma
īpašo digitālās inovācijas
balvu 1000 eiro apmērā,
ko piešķīra Cēsu Digitālais
centrs projektam, kurā plaši
izmantotas
informācijas
tehnoloģijas.
Konkursa mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības
attīstību
Cēsu novadā, atbalstot jaunu
uzņēmumu veidošanu un
esošo
uzņēmumu
jaunu
produktu un pakalpojumu
attīstību.
Kopējais
pieejamais
finansējums bija 39 000 eiro.

Atis Egliņš-Eglītis skaidroja,
ka brīvpusdienu jautājums
ir viens no sarežģītākajiem
domes lēmumiem, jo tas skar
daudzas ģimenes un bērnus,
un pašvaldības speciālisti
jau no gada sākuma veica
aprēķinus
un
izstrādāja
dažādus
modeļus,
lai
nodrošinātu precīzi mērķētu
atbalstu.
“Uzskatu, ka izstrādātais
atbalsta modelis sasniegs tās
ģimenes, kurām tas visvairāk
nepieciešams,” pauda Atis
Egliņš-Eglītis, “jāņem vērā,
ka pašvaldība jau tagad,
veicot aprēķinu, ņēmusi vērā
vienas pusdienu izmaksas
pieaugumu līdz pat četriem
eiro, lai nodrošinātu ēdiena
kvalitāti apstākļos, kad visa
veida izmaksas aug.”
Ēdināšanas
maksu
atvieglojumu
modelis
izstrādāts, ņemot vērā vecāku
aptaujas un analizējot citu
pašvaldības
pieredzi,
kā
arī ietekmi uz pašvaldības
budžetu un bērnu ēšanas
paradumus. Tāpat iepirkums
paredzēts veidot tā, lai
maksimāli uzlabotu ēdienu
kvalitāti.

Braukšanas izdevumu
kompensācija
Cēsu
novada
dome
apstiprinājusi kārtību, kādā
pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās
izglītības,
profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu
izglītojamo
un
novada
izglītības iestāžu personāla
braukšanas
izdevumus
par sabiedriskā transporta
izmantošanu.
Personas, kurām tiesības
uz braukšanas izdevumu
atlīdzināšanu 100% apmērā:
vispārējās pamatizglītības
iestāžu (1.-9. klase) skolēni;
vispārējās vidējās izglītības
iestāžu (10.-12. klase) skolēni;
profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu skolēni;
personāls, kas veic
pedagoģisko darbu Cēsu
novada izglītības iestādē;
personāls, kas veic
saimniecisko darbu Cēsu
novada izglītības iestādē.

Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:
skolēnu pārvadājumiem
brīvdienās, svētku dienās,
izglītojamo brīvdienās, kā arī
dienās, kad mācības izglītības
iestādē nenotiek;
izglītojamiem,
kuri
pamatizglītības pakalpojumus
saņem ārpus Cēsu novada
administratīvās teritorijas;
par
dienām,
kad
izglītojamais nav apmeklējis
izglītības iestādi;
maršrutos,
kuros
nodrošināts
bezmaksas
transports
līdz
izglītības
iestādei un atpakaļ.
Apstiprinātie
noteikumi
stāsies spēkā 2022. gada
augustā. Braukšanas maksas
atvieglojumi
būs
spēkā,
ja personai būs derīga
elektroniskā
abonementa
karte lietošanai maršrutā, ko
izsniegs izglītības iestāde.

Goda raksts skolotājai
Šī gada jūnijā Jaunpiebalgas
Mūzikas
un
mākslas skolas vijoļspēles
skolotājai un koncertmeistarei,
Jaunpiebalgas
vidusskolas
mūzikas skolotājai, jauktā kora
“Jaunpiebalga” diriģentei un
kormeistarei Mārai Vīksnai
Latvijas Nacionālā kultūras

centra direktore Signe Pujāte
pasniedza Goda rakstu.
Apbalvojums
piešķirts
par
ilggadēju
nesavtīgu
pedagoģisko
darbu
un
nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu
un deju svētku tradīcijas
uzturēšanā.
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Auksta duša un attīstības ieceres
Kopš šī gada sākuma
apstiprināta
jaunā
Cēsu
novada Pašvaldības policijas
struktūra, kas nodrošina
saistošo noteikumu izpildes
kontroli
un
sabiedrisko
kārtību Cēsīs un visās lauku
pārvaldēs. Pirms apvienošanās
pašvaldības policisti strādāja
Cēsīs, Priekuļos, Pārgaujā
un Līgatnē. Amatā bija
administratīvie inspektori, bet
Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā
kārtību nodrošināja Valsts
policijas darbinieki.
Kā
pastāstīja
novada
Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts, tagad
nokomplektēta 33 darbinieku
liela komanda ar nepieciešamo
tehnisko nodrošinājumu, savu
nesen apstiprinātu karogu un
gatavību veikt gan ikdienas
pienākumus, gan arī operatīvi
reaģēt nepieciešamības gadījumā. Atbildības teritorijas un
pienākumi policistiem sadalīti,
un vēl ir patruļdienests, kas
darbojas diennakts režīmā.
“Kopā ar domes vadību
braucam tikties ar iedzīvotājiem
lauku pārvaldēs. Jautājumu ir
daudz. Nopietna problēma ir
klaiņojošie dzīvnieki, pamesti,
nepieskatīti suņi, kaķi. Ir
gadījumi, kad klaiņojoši suņi
apdraud arī cilvēkus un
mājlopus. Cēsu dzīvnieku

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts skaidro, ka tagad
viņa 33 cilvēku lielā komanda gādā par saistošo noteikumu ievērošanu un sabiedrisko
kārtību gan pilsētā, gan visās lauku pārvaldēs. Foto: Aivars Akmentiņš.
patversmes kapacitāte ir
neliela, tāpēc lauku pārvaldes
noslēgušas
līgumu
par
klaiņojošu dzīvnieku ķeršanu
ar Ķekavas novada patversmi
“Mežvairogi”,” skaidro Norbuts.
Sākoties siltākam laikam,
pilsētnieki pārceļas uz lauku
vasaras mājām, un aktualizējas
atkritumu apsaimniekošanas

jautājums.
“Vecpiebalgā
ap simts vasarnieku nav
noslēguši
līgumus
par
atkritumu izvešanu, kaut
ZAAO piedāvā arī sezonālus
risinājumus. Atkritumu maisus
visbiežāk ved uz centru un
izmet daudzdzīvokļu namu
konteineros, par ko, protams,
neapmierināti
ir
vietējie

Sabiedriskās apspriešana par
novada attīstību
Ceturtdien, 14. jūlijā, plkst.
18.00 norisināsies publiskās
apspriešanas sanāksme gan
klātienes, gan neklātienes
formātā par Cēsu novada
attīstības
dokumentiem.
Attālināti sanāksmei varēs
sekot līdzi Cēsu novada
“Facebook” lapas tiešraidē.
Par klātienes pasākumiem
informāciju drīzumā izziņos.
Cēsu novada pašvaldība
sagatavojusi Cēsu novada
Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas 2022.-2036. gadam
un Attīstības programmas
2022.-2028.
gadam
2.
redakciju. Dokumenti nodoti
sabiedriskajai apspriešanai no
27. jūnija līdz 29. jūlijam.
Dokumenti pieejami valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv
un klātienē novada klientu
apmeklēšanas
centros
(dokumentu
izskatīšana
veicama
pēc
iepriekšēja
pieraksta):
Cēsu novada centrālajā
administrācijā, Raunas iela
4, Cēsis, Cēsu nov. (tāl. nr.
64161800);
Amatas
apvienības

ierobežojumu laika cilvēki
noilgojušies
pēc
ballēm,
koncertiem. Iespējams, tāpēc
dažkārt pārcenšas, steidzot
atgūt
nokavēto.
Ierodas
uz balli krietnā reibumā,
iesaistās agresīvos konfliktos,
ignorē pasākuma rīkotāju
aizrādījumus. Tāpēc policistu
klātbūtne nepieciešama, jo
tā ir iedarbīgākā aukstā duša
pārlieku iekarsušajiem.
G. Norbuta vērtējumā ir vēl
daudz darāmā, lai pilnveidotu
Pašvaldības policijas struktūru
un darbību novadā. Pagaidām
ir viens patruļdienests, kas
pamatā strādā Cēsīs un
apkārtnē. Taču, lai varētu
efektīvi reaģēt nopietnāku
konfliktu vai apdraudējumu
gadījumā, būtu nepieciešams
papildus patruļdienests arī
Piebalgas pusē. Novads ir
bagāts ar pašvaldības pārziņā
esošām
ūdenstilpnēm.
Pieņemti saistošie noteikumi
par to apsaimniekošanu, bet
būtu nepieciešami arī atbilstoši
ekipēti pašvaldības policisti,
kuri sekotu noteikumu izpildei
un novērstu pārkāpumus.
Pašvaldības
policijas
pilnveidošana visdrīzāk būs
jāveic pakāpeniski, atbilstoši
novada budžeta iespējām.

pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu
pag., Cēsu nov. (tāl. nr.
64127935);
Jaunpiebalgas apvienības
pārvaldē, Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pag., Cēsu nov. (tāl. nr.
64162440);
Līgatnes
apvienības
pārvaldē, Nītaures iela 6,
Augšlīgatne, Līgatnes pag.,
Cēsu nov. (tāl. nr. 64155636);
Pārgaujas apvienības
pārvaldē,
“Iktes”,
Stalbe,
Stalbes pag., Cēsu nov. (tāl. nr.
64134426);
Priekuļu
apvienības
pārvaldē, Cēsu prospekts 5,
Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu
nov. (tāl. nr. 66954881);
Vecpiebalgas apvienības
pārvaldē, Alauksta iela 4,
Vecpiebalga,
Vecpiebalgas
pag., Cēsu nov. (tāl. nr.
64107279).
Rakstiskus
komentārus
un priekšlikumus par novada
plānošanas
dokumentiem
aicinām iesniegt līdz 2022.
gada 29. jūlijam:
Cēsu novada pašvaldības
klientu apkalpošanas centros
darba dienās atbilstoši iestāžu

darba laikam;
Sūtot pa pastu uz adresi
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101
Sūtot elektroniski uz e-pasta
adresi dome@cesunovads.lv.
Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
un
Attīstības
programmas
sabiedriskā
apspriešana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes
16.06.2022. sēdē pieņemtajam
lēmumam Nr. 354 “Par Cēsu
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022. – 2036.gadam
un Cēsu novada attīstības
programmas 2022. – 2028.
gadam 2. redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
Jautājumu
gadījumā
sazināties ar Cēsu novada
Attīstības pārvaldes teritorijas
plānotāja
pienākumu
izpildītāju
Krišjāni
Baltpurviņu (27809705, krisjanis.
baltpurvins@cesunovads.lv) vai
Attīstības pārvaldes vadītāju
Daci Eihenbaumu (26653680,
dace.eihenbauma@cesunovads.lv).

iedzīvotāji.
Aicinu
visus
tomēr noslēgt līgumus par
atkritumu apsaimniekošanu,
jo pārkāpējus mēs atklāsim un
sodīsim, tostarp, izmantojot
arī mobilās videonovērošanas
ierīces,” sola Norbuts.
Vasara ir arī rosīgs kultūras
un
izklaides
pasākumu
laiks. Pēc garā pandēmijas

Aktualitātes
Bibliotēkas
Līgatnes pilsētas bibliotēka
slēgta līdz 15. jūlijam.
No 18. jūlija līdz 31. augustam
Līgatnes pilsētas bibliotēka
strādās pēc vasaras darba
laika: pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 8.30
līdz plkst. 16.30, trešdienās no
plkst. 11.00 līdz plkst. 16.30,
piektdienās no plkst. 8.30 līdz
plkst. 14.00.
Līgatnes bibliotēkas aicina
sargāt Latvijas dabu un no
18.jūlija līdz 31.augustam nest
makulatūru un atstāt kādā no
Līgatnes bibliotēkām. Iepriekš
sazināties, zvanot Līgatnes
pagasta bibliotēkai uz tālr.nr.:
25714178; Līgatnes pilsētas
bibliotēkai uz tālr.nr.: 25619107.

LĪGATNES
apvienība
Līgatnes
pārceltuves
darba laiks
Pārceltuve darbojas katru
dienu no plkst. 8.00 līdz
plkst. 17.00, tomēr mēdz būt
izņēmumi dažādu tehnisku
vai citu apstākļu dēļ, tāpēc
aktuālāko informāciju var
noskaidrot, zvanot pārcēlājamtālrunis 25737578.
Līgatnes Mūzikas un
mākslas skola
Līgatnes
Mūzikas
un
mākslas skolas direktora
vietniecei, skolotājai Līgai
Ruciņai, uzdots pildīt Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolas
direktora pienākumus uz laiku,
līdz darbu uzsāks ar domes
lēmumu iecelts Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolas
direktors.

Pārmaiņas vadībā
Pamatojoties uz Cēsu
novada Pārgaujas apvienības
pārvaldes līdzšinējās vadītāja
pienākumu
izpildītājas
Marutas Drubiņas iesniegumu,
20. jūnijā viņa beidza pildīt
savus amata pienākumus.
Konkurss uz pārvaldes vadītāja
vakanci noslēdzās 20. maijā,
un notiek pretendentu atlases
un izvērtēšanas process.
Tāpēc no 21. jūnija Pārgaujas

PĀRGAUJAS
apvienība

apvienības pārvaldes vadītāja
pienākumus
pilda
līdzšinējā pārvaldes Klientu
apkalpošanas centra vadītāja
un personāla speciāliste Līga
Medne.
Cēsu novada Pārgaujas
apvienības
pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītājas
Līgas
Mednes
kontaktinformācija: 28621813,
liga.medne@cesunovads.lv.
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Cēsis aug!
Piektdiena, 15. jūlijs
Eksperimentālais kvartāls
radošajā un digitālajā kvartālā
“Rainis”
Cēsu
Eksperimentālajā
kvartālā kopā savīsies dažādas
mākslas izpausmes formas
un tehnoloģijas. Tās jaunā
veidā stāstīs mūsu stāstus par Cēsīm, cēsniekiem, mūsu
vietām un lietām, radītājiem
un darītājiem. Īpaši stāsti īpašā
vietā - 2 dienu programma
norisināsies Cēsu radošajā
un digitālajā kvartālā “Rainis”.
Rada: “Making Magic”
Plkst. 21.00 “Cēsis 816”
atklāšanas
performance
radošā un digitālā kvartāla
“Rainis” iekšpagalmā.
Līdz plkst. 02.00 Experimental music night. Uzstājas
Una Daniela experimental five.
Īpašais svētku viesis – franču
elektro-pop
mākslinieks
Skygge. Ballīte ar DJ. Rīko:
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs sadarbībā ar “Making
magic”.
No plkst. 22.30 īpašais
svētku notikums - “Cēsis aug!”
gaismu performances Ruckas
parkā un Pirtsupītes gravā.
No plkst. 23.00 Cēsu Sv.
Jāņa baznīcas izgaismošana.
Sestdiena, 16. jūlijs
No plkst. 8.00 pilsētas
modināšana ar pūtēju orķestri
“Cēsis”.
Plkst. 10.00 Dynami:t Dash

Vecpiebalga
atver durvis
Piektdiena, 29. jūlijs
Plkst.
20.00
Svētku
atklāšana.
Modes
skate.
Satikšanās pie Vecpiebalgas
kultūras nama uz cēlu divriteņu
izbraucienu pa Vecpiebalgu.
Ikviens aicināts piedalīties ar
savu velosipēdu. Ģērbšanās
stils: 19. gs. beigu, 20. gs.
sākuma modes elementi.
Plkst. 21.30 kafejnīcas
“Ūdensroze”
pagalmā.
Izbrauciena dalībnieku sagaidīšana un muzikāls sveicinājums “Visam ir savs laiks”.
Kaspars Markševics - vokāls
un Raivo Stašāns - saksofons.
Saviesīga balle ar grupas
“Bruģis” mūziku un bufeti.
Sestdiena, 30. jūlijs
Plkst. 10.00 – 15.00
Amatnieku tirgus Vecpiebalgas
viesistabā. (Aicinām tirgotājus
pieteikties līdz 25. jūlijam,
26493591).
Plkst. 10.00 Tirgus atklāšana
ar Vecpiebalgas deju kolektīvu
un Kociņu kapelas uzstāšanos.
Plkst. 10.00 – 15.00 Aktīvās
atpūtas aģentūras programma
bērniem “Nāc ārā spēlēties” pie
kultūras nama stāvlaukuma.
Plkst. 11.00 – 14.00 Adīšanas

sacensības Cēsu skeitparkā.
Reģistrācija no plkst. 9.00
No plkst. 11.00 Vēsturiskais
Hanzas tirgus Rožu laukumā,
amatnieku un mājražotāju
tirgus Rīgas ielā ar ielu
māksliniekiem un muzikantiem
(pieteikšanās uz tirdziņu un
ēdināšanas zonu noslēgusies!).
Bērnu rīts Pils laukumā
Plkst. 10.30 Cēsu Mazā
teātra izrāde “Ūdens ceļš”
pašiem mazākajiem.
Plkst. 11.00 vingrošana
kopā ar Lapsu un Feneku,
Latvijā populārā, mīļā un
izglītojošā raidījuma “Tutas
lietas”varoņiem. Vingrošanu
vadīs Lāsma Takanbekova,
Zumba un Zumba Kids trenere.
Plkst. 12.30 Cēsu Mazā
teātra izrāde “Ūdens ceļš”
pašiem mazākajiem
No plkst. 11.00 “Cēsis
mācās!” Pils laukumā.

VECPIEBALGAS
apvienība
sacensības “Mācies, meitiņ, zeķi
adīt!” kultūras namā. (Aicinām
dalībniekus pieteikties līdz
25. jūlijam, kontaktpersona
Dagnija Kupče, t. 26054322).
Vecpiebalgas
muižas
parka teritorijā Inešos plkst.
19.00 izstādes “Tēlniecība,
glezniecība un grafika vidē”
atklāšana baznīcas drupās.
Plkst.
20.00
Mazās
Kalniņa dienas. Koncertā
Marts Kristians Kalniņš un
zaļumballē grupa “Skaļa Daba”
Ieejas
maksa
iepriekšpārdošanā bilesuparadize.lv 10 eiro, pasākuma dienā norises
vietā – 15 eiro. Bērniem līdz
12 gadiem ieeja bez maksas.
Skatītāji aicināti līdzi ņemt
savus sēžamos!
Svētdiena, 31. jūlijs
Plkst.
10.00
Svētku
dievkalpojums Vecpiebalgas
ev. lut. baznīcā.
Plkst. 12.00 pie baznīcas
svētku noslēguma koncerts
“No operas līdz džezam”
(operas soliste Ilona Bagele un
akordeoniste Inita Āboliņa).
Plkst. 14.00 Kapusvētku
dievkalpojums Vecpiebalgas
Jaunajos kapos.

NOVADA SVĒTKI
CĒSIS
No plkst. 14.00 līdz plkst.
16.00 radošas un izglītojošas
aktivitātes visas dienas garumā
sadarbībā ar RTU Cēsu Studiju
un Zinātnes centru, Latvijas
Universitātes Cēsu filiāli,
Biznesa augstskolas “Turība”
Cēsu filiāli.
Plkst. 11.00-16.00 Dizaina
tirgus mākslas telpā “Mala”
Plkst. 9.00-18.00 Florbols
Noras ielā.
No plkst. 10.00 Sporta
pasaule
Cēsu
pilsētas
stadionā:
10.00-14.00 Pludmales
volejbols;
11.00-13.00 Stadiona apļi
“4 gadalaiki”;
12.00-14.00
Florbols
jauniešiem;
12.00-18.00
“Sunny
Streetball 3x3”.
Plkst. 11.00-15.00 Zolītes
turnīrs Uzvaras bulvārī.
Plkst. 11.00-15.00 radošas
un muzikālas aktivitātes ar
kultūras biedrību “Harmonija”,
Rīgas iela 7.
No plkst. 12.00 Eksperimentālais kvartāls radošajā
un digitālajā kvartālā “Rainis”.
Rada: “Making Magic”.
No plkst. 16.00 “Cēsis
816”
studija
kopā
ar
Jāni
Romanovski
un
viesiem Vienības laukumā.
Dzīvespriecīgas
sarunas,
izaicinājumi un spēles, un
muzikāli sveicieni.
Plkst. 19.00 īpašā svētku

tradīcija - Svētku gājiens.
Gājiens vedīs no Lielās
skolas ielas caur Vienības
laukumu uz Cēsu Pils parku.
Gājienā aicināts iesaistīties
ikviens cēsnieks, novadnieks,
uzņēmumi,
iestādes,
amatiermākslas
kolektīvi,
ģimenes, Cēsu viesi un citi.
Pieteikšanās gājienam līdz 8.
jūlijam, aizpildot pieteikuma
formu, kas atrodama cesis.lv.
Plkst. 20.00 “Gada Cēsnieks
2022” sveikšana un svētku
koncerts Cēsu Pils parkā.
Solisti Annija Putniņa, Andris
Ērglis, Gustavs Melbārdis un
Vidzemes
kamerorķestris,
diriģents Andris Veismanis.
Programmā - skaistākās
dziesmas no mūzikliem.
Plkst. 22.00 Mākslinieces
Būū koncerts Cēsu Pils parkā.
Plkst.
23.30
Krāšņākā
vasaras
zaļumballe
ar
muzikālo apvienību “Vintāža”
Cēsu Pils parkā.
No plkst. 22.30 īpašais
svētku notikums - “Cēsis aug!”
gaismu performances Ruckas
parkā un Pirtsupītes gravā.
No plkst. 23.00 Cēsu Sv.
Jāņa baznīcas izgaismošana.
Svētdiena, 17. jūlijs
Plkst. 11.00 Svētku pikniks
Cēsu Pils dārzā. Uzstājas
Katrīna
Gupalo,
Rihards
Lībietis,
Gints
Smukais.
Ilze Lieckalniņa – literārās
performances.

Kopā svinam
Pārgaujā!
No 8. jūlija līdz 10.jūlijam
Cēsu
novada
Pārgaujas
apvienības pārvaldes teritorijā
norisināsies ikgadējie Pārgaujas svētki. Šajā reizē svētku
vadmotīvs - “Kopā svinam
Pārgaujā!”
Pasākuma programma:
8. jūlijā Pie Stalbes Tautas
nama
Plkst. 20.28 Svētku ieskandināšana.
Plkst. 21.00-22.00 Grupas
“Citi zēni” koncerts.
Plkst. 22.00-24.00 DJ.
9.jūlijā Straupes estrādes
parkā
Plkst. 11.00-13.00 Putu
ballīte kopā ar Bingu.
Plkst.
11.00-17.00
Piepūšamās atrakcijas, sejiņu
apgleznošana.
Plkst. 12.00-16.00 EBRU
radošā darbnīca.
Plkst. 13.00-17.00 Jaunsargu
aktivitātes.
Plkst. 14.00-17.00 Vizināšanās ar ponijiem.
Plkst. 16.00-17.00 Amatierteātra “Sapņojums” izrāde
“Biznesa sievietes nedienas”.
Plkst. 19.00-20.00 Amatierkolektīvu koncerts .

Plkst. 20.00-21.30 Grupas
“Raxtu Raxti” koncerts.
Plkst. 22.00-2.00 Balle ar
grupu “Vēja radītie”.
Plkst. 10.00-16.00 Stalbes
stadionā Pārgaujas sporta
svētki (Volejbols, strītbols,
futbols un florbols, skriešanas
100m, 1500m, tāllēkšana,
atlētiskā vingrošana, bērniem piepūšamās atrakcijas un 3
sportiskās disciplīnas).
Lielstraupes pilī
Plkst.
11.00-16.00
pils
atvērta apmeklētājiem.
Plkst. 11.00 Ekskursija gida
pavadībā, iepriekš piesakoties
pa tālr. 29464946 (Rudīte).

No plkst. 9.00 Sporta
pasaule
Cēsu
pilsētas
stadionā:
9.00-18.00 pludmales
volejbols;
10.00-18.00 “Sunny Streetball 3x3”;
11.00-13.00 Soļbols.
Plkst. 11.00-15.00 Pump
track sacensības Valmieras
ielā 1.
Plkst. 11.00-17.30 Suņu
izstāde “Cēsu skaistulis” un
citas aktivitātes ar suņiem.
Rīko Biedrība “International
dog breeders Club from
Baltics”. Plašāka informācija
dalībniekiem pa tālr. 29228908.
Plkst. 12.00 Cēsu novada
autosportistu
parādes
brauciens Cēsu ielās.
Plkst. 12.30 pēc parādes
brauciena
vecajā
tirgus
laukumā - autokrosa, rallijkrosa, folkreisa, rallija, sprintu
un citu autosporta veidu auto
izstāde. Ballīte ar autokrosa
braucēju Mareku Daini jeb
dīdžeju [Ex] da Bass.
Plkst. 13.13 Vasaras slēpojums “Ziedošās slēpes”
Vienības laukumā.
Svētkus “Cēsis 816” organizē
p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” sadarbībā ar radošo
apvienību “Making Magic”,
Cēsu novada pašvaldību,
Francijas institūtu Latvijā un
televīzijas kanālu “ReTV”.
Svētkus atbalsta AS “Cēsu
alus”.

PĀRGAUJAS
apvienība

Plkst.
12.00
tikšanās
ar gleznu izstādes autori,
mākslinieci Lāsmu Bringinu.
Plkst. 12.30 orientēšanās pilī
jauniešiem, bērniem un viņu
vecākiem. Ieejas maksa 2 eiro.
10.jūlijā Straupes baznīcā
(baznīca atvērta katru dienu
plkst. 10.00-19.00). Plkst. 9.00
Dievkalpojums.
Plkst. 10.00-15.00
Hanzas tirdziņš.

Plācī

Plkst. 15.00-16.30 Raiskuma
estrādē svētku noslēguma
koncerts ar Ievu Kerēvicu un
“MC orķestri”.

6

Cēsu Novada Vēstis, 2022. gada 30. jūnijs

VESELĪBA

Cēsu klīnika svin 260 gadu
jubileju
Šī gada 4. jūlijā apritēs 260
gadi kopš Cēsīs dibināta pirmā
zināmā stacionārā ārstniecības
iestāde jeb medicīniskās
palīdzības punkts. Saskaņā ar
Zinātņu akadēmijas Vēstures
institūta liecībām, slimnīca
darbojās galvenokārt kā
izolators infekcijas slimību
ārstēšanai. Tajā sākotnēji
strādāja viens ārsts un varēja
uzņemt desmit pacientus.
Kopš tā laika Cēsīs dzīvojušas
un
strādājušas
daudzas
mediķu dinastijas, rūpējoties
par cēsnieku un apkārtnes
iedzīvotāju veselību. Zīmīgi, ka
arī tagadējā Cēsu klīnikas ēka
durvis pacientiem vēra tieši
vasaras viducī pāris gadsimtus

vēlāk jeb 1975. gada 12. jūlijā.
“Cēsīs vēsturiski bijusi
progresīva attieksme pret
veselības aprūpi - jau vismaz
kopš 18. gs vidus. Pirmā aptieka,
ūdensvada izbūve, higiēnas
prasmju veicināšana, pirmā
slimnīca – tas viss bija savam
laikam inovatīvs. Ne velti K.
fon Zīverss gādāja par vietējo
iedzīvotāju un pilsētas viesu
veselību, attīstot modernas
veselības kūrorta iespējas. Tas
radīja labvēlīgu augsni rūpēm
par vietējās kopienas veselību
un medicīnas izaugsmi, ko
mēs turpinām pilnveidot”,
skaidro Cēsu klīnikas valdes
priekšsēdētāja Ingūna Liepa.
“Šodien
Cēsu
klīnikai
ir svarīga loma novada
iedzīvotāju
veselības
uzlabošanā,
pildot
tos
uzdevumus, kas mums kā
trešā līmeņa neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
slimnīcai uzticēti. Ar saviem
312
darbiniekiem
esam

viens no diviem lielākajiem
darba devējiem un nodokļu
maksātājiem Cēsu novadā,
pērn nomaksājot nodokļos
2,3 miljonus eiro. Esam līdz
tam izauguši un vēlamies šo
statusu arī noturēt. Pēdējo
gadu
pieredze
Latvijā
atgādinājusi, ka medicīna ir
stratēģiski svarīga nozare, kam
ir liela ietekme pat uz valsts
drošību. Būtiski vairot izpratni
par veselības aprūpes lomu
un katra cilvēka veselības
pratību”, uzsver I. Liepa.
Vēstures faktu fotoizstāde
Lai atgādinātu iedzīvotājiem
par īpašo mantojumu un
ārstniecības attīstību Cēsīs,
kā arī spilgtu personību –
mediķu gaitām teju 300 gadu
garumā, no 1. jūlija Cēsu
klīnikas telpās būs apskatāma
vēstures faktu fotoizstāde. Tas
būs neliels ieskats bagātīgajā
materiālu klāstā – publikācijās
un fotogrāfijās, laika biedru

Slimnīcu vadītāji tiekas Cēsīs
Jūnija vidū Cēsu klīnikā
viesojās slimnīcu vadītāji no
visas Latvijas, lai piedalītos
Latvijas Slimnīcu biedrības
gada kopsapulcē, izvērtētu
pēdējā
gada
notikumus
veselības aprūpes jomā un
biedrības valdes paveikto,
nospraustu
mērķus
nākamajam gadam, kā arī
ievēlētu jauno valdi. Daudzus
interesēja arī iespēja iepazīties
ar Cēsu klīnikas paveiktajiem
un plānotajiem infrastruktūras
uzlabojumiem.
“Iepriekšējā tikšanās Cēsīs
notika 2012. gadā, kad tika
pabeigts viens no Eiropas
finansētājiem projektiem diagnostikas
korpusa

infrastruktūras uzlabošana ar
dienas stacionāra atvēršanu
un modernizāciju radioloģijas
nodaļā. Tagad, ar desmit
gadu
distanci,
Latvijas
slimnīcu biedrības biedriem
bija iespēja salīdzināt klīnikas
izaugsmi. Kolēģi atzinīgi
novērtēja pēdējos gados Cēsu
klīnikā paveikto. Atzinīgus
vārdus saņēmām ne tikai par
infrastruktūras uzlabošanas
projektiem, bet arī par
reģistratūras un ambulatorā
darba organizāciju. Palika vēl
atsevišķi jautājumi, par kuriem
turpināsim pieredzes apmaiņu
ar dažiem slimnīcu vadītājiem,”
stāsta Cēsu klīnikas valdes
priekšsēdētāja Ingūna Liepa.

Ingūna Liepa ir ilggadēja
Latvijas slimnīcu biedrības
valdes locekle un uzskata,
ka pašreizējā situācija un
gaidāmā slimnīcu darbības
reforma prasa vēl aktīvāku
iesaistīšanos,
proaktīvi
piedāvājot savu viedokli
Veselības ministrijai. Pašlaik
uzmanība
vairāk
tiek
koncentrēta uz trīs lielajām
Veselības ministrijas tiešās
pakļautības slimnīcām jeb
universitātes slimnīcām. Līdz
ar to nepieciešama aktīvāka arī
lokālo un reģionālo slimnīcu
viedokļu pārstāvniecība un
to saskaņošana ar Latvijas
Pašvaldību savienību.

Augsts novērtējums “Ilgtspējas indeksā”
Cēsu klīnika, pirmo reizi
piedaloties “Ilgtspējas indeksā”,
ieguvusi sudraba kategoriju.
“Ilgtspējas
indeksu”
organizē biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības
institūts” (InCSR) ar mērķi
veicināt tālredzīgu un atbildīgu
uzņēmējdarbības vidi.
Piedaloties ilgtspējas indeksā, uzņēmumi aizpilda
detalizētu
pašnovērtējuma
anketu
par
uzņēmuma
stratēģiju, tirgus attiecībām,
darba vidi, kā arī ietekmi uz vidi
un mijiedarbību ar sabiedrību
jeb vietējo kopienu. Rezultātus
analizē dažādu jomu eksperti.
Atbilstoši sniegumam tiek

piešķirts novērtējuma līmenis
un sniegtas rekomendācijas
nākotnes darbības uzlabošanai.
Augstais
novērtējums
apliecina, ka Cēsu klīnika
dodas
pareizā
attīstības
virzienā. Izaicinājumu vēl

daudz, bet daudz arī sākto
uzdevumu un nākotnes plānu.
Sirsnīgi pateicamies visai Cēsu
klīnikas komandai par lielisko
sniegumu un ieguldījumu
klīnikas izaugsmē!

liecībās, kas uzkrātas Cēsu
klīnikas arhīvā. Zīmīgākos
fotomateriālus
izstādei
palīdzēja atlasīt ilggadējā
galvenā ārste Anda Skrastiņa.
Savukārt, pateicoties bijušajai
acu ārstei Irēnai Dubultei,
pieejams plašs, sistematizēts
periodisko
izdevumu
publikāciju
apkopojums,
kas atspoguļo Cēsu novada
mediķu gaitas pēdējo 40 gadu
laikā.
Jubilejas dārza svētki
Cēsu klīnikas jubilejas
mēneša
noslēgumā,
29.
jūlijā plkst. 15.00, plānots
pasākums darbiniekiem
–
jubilejas dārza svētki klīnikas
iekšpagalmā. Mīļi gaidīsim
arī bijušos kolēģus, kuri sirdī
joprojām jūtas piederīgi šai
ārstniecības iestādei. Vairāk
informācijas, zvanot Cēsu
klīnikas sabiedrisko attiecību
speciālistei uz tālr. 26514650.

Turpināsies
slimnīcas
modernizācija
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
apstiprinājusi Cēsu novada
pašvaldības
sagatavoto
projektu investīciju “Cēsu
klīnikas attīstība, pakalpojuma
kvalitātes un pieejamības
uzlabošanai
iedzīvotājiem”,
kura mērķis ir pakalpojumu
kvalitātes un pieejamības
uzlabošana
iedzīvotājiem,
veicot
Cēsu
klīnikas
ārstniecības korpusa pārbūvi.
Tā ietver Ārstniecības korpusa
3. stāva - Ambulatorās
nodaļas ar dienas stacionāru
un rehabilitāciju, 2. stāva Ķirurģijas nodaļas, 1. stāva
Ambulatorās
pediatrijas
kabinetu pārbūvi (2. un 3.
būvniecības kārta).
Lai realizētu apstiprināto
projektu, Cēsu novada dome
lēmusi par jauna sadarbības
līguma slēgšanu ar SIA
“Cēsu klīnika”, lai tā turpinātu
projekta ieviešanu.
Kopējās
investīcijas
plānotas 1 412 901 EUR bez
PVN.

Pieredzējis speciālists

Kopš maija Cēsu klīnikas
speciālistu
komandai
pievienojies
pieredzējis
neirologs Uģis Baķis. Ārsts
pacientus konsultē ambulatori
katru nedēļu trešdienās,
ceturtdienās, piektdienās.
Studijas Latvijas Medicīnas
akadēmijā
ārsts
beidzis
1996. gadā, pēc neiroloģijas
rezidentūras 2000. gadā
sācis darbu Rīgas Austrumu
klīniskās
universitātes
slimnīcas
“Gaiļezers”
uzņemšanas nodaļā par
neirologu.
“Gaiļezerā”
ārsts nostrādājis 12 gadus.
Speciālists atzīst, ka tā bijusi
neatsverama klīnikā pieredze
ar lielu pacientu skaitu – vidēji
30 līdz 50 izmeklējamiem
diennakts dežūras laikā.
Turklāt tas ietvēra darbu arī
divās neiroloģijas nodaļās un
insulta vienībā.
Paralēli
darbam
Universitātes
slimnīcā
strādājis Latvijas Armijā
par militāro ārstu, kā arī vēl

viena nozīmīga profesionālās
pieredzes joma kopš 2005.
gada līdz šā gada aprīlim
bijusi veltīta starptautiskiem
jaunu medikamentu klīniskiem
pētījumiem.
Šogad ārsts pārcēlās uz
dzīvi Jaunpiebalgas apkaimē
un par savu darba vietu
izvēlējās Cēsu klīniku.
Jautāts par to, kas viņu
visvairāk saista, interesē
savā
specialitātē,
ārsts
atzīst: “Man patīk pats
diagnozes
uzstādīšanas
process. Tas nozīmē izvērtēt
pacientu pirmreizēji, veikt
izmeklējumus, sākt ārstēšanu,
tad nākamajā vizītē novērtēt
rezultātus. Ir daudz pacientu,
kas pie neirologa atnāk ar
dažādām sāpēm – jostas daļas,
kakla daļas spondilozi, bet
visinteresantākie ir netipiskie
gadījumi.”
Runājot par pacientu vidējo
vecumu un sūdzībām, ar kurām
cilvēki vēršas pie neirologa, dr.
Uģis Baķis teic, ka pacienti ir
dažādi. Izplatītākās sūdzības
ir galvas sāpes, roku tirpšana,
vismaz 80 – 90% gadījumos
pacientiem ir sūdzības par
muguras
sāpēm.
“Varu
teikt, ka Cēsīs pacienti nāk
sagatavoti, ar vairāk veiktiem
izmeklējumiem.
Tāpēc
paldies ģimenes ārstiem, kas
savus pacientus jau laikus
nosūtījuši uz diagnostiskajiem
izmeklējumiem. Līdz ar to
mums pieejama plašāka
sākuma informācija.”
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Mazās uzvaras, darot citādi...
Dienas aprūpes centrs
“Pērle”
sniedz
palīdzību
pilngadīgām personām ar
garīga rakstura grūtībām, kā
arī bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Pakalpojuma
nodrošināšanu
novada
pašvaldība
deleģējusi
biedrībai “Rīgas pilsētas rūpju
bērns”, un, kā stāsta centra
vadītāja Dita Trapenciere, ir
nokomplektēta profesionālu
un atsaucīgu darbinieku
komanda, un ikdienā “Pērli”
apmeklē apmēram 30 klienti.
“Galvenais ieguvums, ka
cilvēki ar smagākiem un
ne tik smagiem traucējiem
nav nošķirti no visiem sava
mājokļa četrās sienās. Te viņi
socializējas, uztur esošās
prasmes, apgūst jaunas. Ļoti
būtiska ir saskarsme gan
ar personālu, gan vienam
ar otru. Arī tie, kas nav
runājoši, pārsteidzoši labi spēj
saprasties ar citiem, izkopjot
neverbālo valodu.
Ar mūsu apmeklētājiem
strādā fizioterapeits, masieris,
noris
drāmas
terapija,
būs arī citi rehabilitācijas
pakalpojumi. Bet galvenais, ka
cilvēki šajā skaistajā, gaišajā
ēkā, pilnvērtīgi un jēgpilni
darbojoties, pavada dienu,”
uzsver Dita Trapenciere.

Attēlā: Dienas aprūpes centra “Pērle” specializētajās darbnīcās top dažādu krāsu un sarežģītības pakāpes rokdarbi. Foto: Aivars Akmentiņš.
Dienas aprūpes centrā ir
specializētās darbnīcas, kurās
var apgūt datorprasmes,
kā arī gatavot skaistas un
noderīgas lietas, nopelnot
visiem, piemēram, ekskursiju.
Darbnīcās
strādā
cilvēki
ar
vieglākiem
veselības
traucējumiem,
tādi,
kuri
kādu iemeslu pēc zaudējuši
savas prasmes vai vienkārši
nespēj strādāt pilnu darba
dienu. Darbnīcās viņi savu
spēju robežās šuj, ārda, ada,

veido, līmē dara dažādus
“knibināšanās” darbiņus, kas
trenē motoriku, uzmanības
noturību un stimulē smadzeņu
darbību. Atbalsta centram jau ir
veiksmīga prakse sadarbībā ar
uzņēmumiem. Tā ZAAO Dabas
un tehnoloģiju parkam “Urda”,
no trikotāžas atgriezumiem
“Pērles” darbnīcās šuj ērtus
un izskatīgus spilventiņus
sēdēšanai.
Dita
aicina
uz sadarbību arī citus
uzņēmumus, ja ražošanas

Pabalsts mācību piederumu iegādei
Cēsu novada Sociālais
dienests no 1. jūlija pieņem
pieteikumus
pabalsta
saņemšanai mācību piederumu iegādei (turpmāk –
pabalsts) skolēniem.
Pabalsts mācību gada
sākšanai tiek piešķirts, sākot
jaunu mācību gadu pamata vai
vidējās izglītības iestādēs no 1.
līdz 12. klasei vai profesionālajās
izglītības iestādēs, ja ģimenei
šim nolūkam nav piešķirts cits
pašvaldības pabalsts.
Pabalstu turpina izmaksāt
pēc pilngadības sasniegšanas,
bet ne ilgāk kā līdz 21 gada
vecumam, ja skolēns bez
pārtraukuma turpina mācības
vispārējās izglītības iestādē

un ja ģimenei šim nolūkam
nav piešķirts cits pašvaldības
pabalsts.
Pabalstu mācību piederumu
iegādei 30 eiro apmērā var
saņemt:
Trūcīgo un maznodrošināto
ģimeņu bērni;
Bērni ar invaliditāti;
Daudzbērnu ģimeņu bērni;
Bērni bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni līdz 24
gadu vecumam, kuri ar Cēsu
novada bāriņtiesas lēmumu
nodoti audžuģimenē vai
aizbildnībā.
Pieteikumu
atbalsta
saņemšanai var iesniegt:
klātienē kādā no Cēsu
novada Sociālā dienesta

apmeklētāju
pieņemšanas
vietām
(pēc
iepriekšēja
pieraksta);
E-adresē;
sūtot uz e-pasta adresi
sd@cesunovads.lv (parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu,
kas satur laika zīmogu);
Pabalsts mācību gada
sākšanai tiek piešķirts vienu
reizi mācību gada laikā.
Neskaidrību vai jautājumu
gadījumā aicinām sazināties
pa tālruni 29358187 vai
27860024.
Iesniegumu
pieņemšana
un pabalstu izsniegšana
turpināsies
līdz
30.
septembrim.

“Možums” atsācis aktīvu darbību
Senioru klubs “Možums”
Augšlīgatnē darbojas jau
krietnu laiku. Tā vadītāja
Inna Čudare šo pienākumu
uzņēmās
pirms
gada.
Sākums iznāca tāds klusāks,
jo pandēmijas apkarošanai
ieviesto ierobežojumu dēļ
pulcēties nevarēja. Bet vasaras
sākumā “Možuma” dalībnieki
varēja sapulcēties pagastmājas
kamīnzālē, sveikt jubilārus,
pārrunāt, kā kuram gājis ilgajā
nošķirtības laikā, un vienoties
par jaunām aktivitātēm.

“Mums ir stabils un
atsaucīgs dalībnieku kodols,
klubā ir 23 biedri. Pirms
pandēmijas tikāmies regulāri
un tā sirsnīgi - ar dančiem,
dziedāšanu, jubilāru sveikšanu.
Rīkojām arī dažādas aktivitātes:
braucām ekskursijās, vingrojām fizioterapeita vadībā,
sporta centrā darbojāmies
ar trenažieriem, bija pat savs
līnijdeju
kolektīvs.
Mūsu
klubs arī uzņēmies rūpes
par
Augšlīgatnes
centra
sakopšanu,”
stāsta
Inna

LĪGATNES
apvienība

Čudare.
Lai arī vasarā seniori sparīgi
vingro savos dārzos, Inna
plāno pamazām atsākt ierasti
rosīgo “Možuma” darbību.
Jūlijā paredzēta ekskursija,
bet rudenī, ja vīrusi netraucēs,
atsāksies arī fiziskās aktivitātes.
Inna aicina arī citus Līgatnes
seniorus iesaistīties klubā, jo,
liekot kopā spēkus, izdomu un
talantus, ikdienu var padarīt
daudz krāsaināku.

procesā nepieciešams veikt
kādu vienkāršu, monotonu
roku darbu. “Valsts nodokļu
politika ir tāda, ka uzņēmējiem
vienkāršāku darbu veikšanai
nav
izdevīgi
pieņemt
darbinieku uz pusslodzi, bet
uzticēt automātiski veicamas
operācijas
kvalificētiem
speciālistiem
arī
nav
izdevīgi. Tāpēc sadarbība
ar mūsu centru varētu būt
labs
risinājums,”
skaidro
Trapenciere.

Ģimenes ārsts
Vecpiebalgā
un Inešos
Ģimenes ārste Ilona Radziņa
informē:
Pieņemšana Vecpiebalgas
doktorātā un Vecpiebalgas
doktorāta filiālē Inešos tikai
pēc iepriekšēja pieraksta;
Darba laikā pacientu
pierakstu veic pa tel. 64161317
vai 25672923;
Mājas vizītes pieteikt līdz
plkst. 13.00 pa tel. 64161317 vai
25672923;
Dr.
Ilonu
Radziņu
prombūtnes laikā aizvieto Dr.
Evita Pundure. Tel. 64162344
Gaujas iela 6, Jaunpiebalgas
pagasts,
“Jaunpiebalgas
doktorāts”.
Ģimenes ārstes Ilonas
Radziņas pieņemšanas laiki:
Pirmdiena
13.00 – 19.00

Soļbola treniņi
senioriem
Cēsīs organizē soļbola
treniņus, kuros aicina piedalīties Cēsu novada seniorus.
Treniņi
notiek
katru
otrdienu plkst. 11.00 Cēsu
Valsts ģimnāzijas stadionā, L.
Paegles ielā 1, Cēsīs.
Soļbols
jeb
Walking
Football, pateicoties tam, ka

CĒSIS

Ilgāk strādājošu atbalsta
centru pieredze liecina, ka
pieprasījums pēc specializēto
darbnīcu pakalpojuma ir liels.
Dažviet pat jāgaida rindā, līdz
atbrīvojas kāda vieta. Cēsīs vēl
ir iespēja pieteikties vai pieteikt
tos, kuriem šāda iespēja
nepieciešama. “Nereti ir tā,
ka cilvēks iekrīt psiholoģiskā
bedrē un paša spēkiem netiek
no tās ārā. Bet, sākot pie mums
darboties drošā, atbalstošā
vidē, cilvēks pamazām atgūst
prasmes,
motivāciju
un,
galvenais, pašpārliecinātību.
Ja iepriekš viņam teica – “to
tu nevari”, mēs sakām – “re,
cik labi tu vari!” Tās ir mazas
uzvaras, kas sniedz milzīgu
gandarījumu,” rezumē Dita
Trapenciere.

VECPIEBALGAS
apvienība

(Vecpiebalgas doktorātā);
Otrdiena
8.00 – 13.00
(Vecpiebalgas doktorātā);
Trešdiena
8.30 – 13.30
(Vecpiebalgas doktorātā);
Ceturtdiena 9.00 – 11.00
(Inešu filiālē)
11.00-14.00
(Vecpiebalgas doktorātā);
Piektdiena
8.30 – 13.30
(Vecpiebalgas doktorātā).
Ārpus prakses darba laika,
brīvdienās un svētku dienās –
ģimenes ārstu konsultatīvais
tālrunis 66016001
Neatliekamos gadījumos
113; 03; 112.
SIA “Madonas slimnīca”
Rūpniecības iela 38, Madona,
Uzņemšanas
nod.
tel.
64807066, reģistratūras tel.
64860586.

CĒSIS
iespējams spēlēt futbolu, tikai
ejot vai soļojot, bet ne skrienot,
ieguvis popularitāti senioru
vidū. Soļbola treniņus organizē
Juris Ojārs Beņķis - latvietis,
kurš dzimis Anglijā, pirms
vairākiem gadiem atgriezies
un sācis dzīvi Cēsu novadā.
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IZGLĪTĪBA
Atjaunos Cēsu Valsts
ģimnāzijas ēku
Jūnija sākumā Cēsu novada
pašvaldība parakstīja līgumu
par Cēsu Valsts ģimnāzijas
ēkas pārbūvi ar SIA “RERE
MEISTARI”
par
kopējo
līgumcenu 3,15 miljoni eiro.
Projekts paredz Cēsu Valsts
ģimnāzijas ēkas pārbūvi
un
labiekārtošanu.
Ēkas
cokolstāvā paredzēts izveidot
četras dabaszinātņu mācību
telpas 7. – 12. klašu skolēniem,
kā arī divus fizikas kabinetus un
divas fizikas praktikuma telpas.
Otrajā stāvā plānots izveidot
multifunkcionālu metodisko
centru. Paredzēts arī uzcelt
bibliotēkas
un
lasītavas
piebūvi metodiskajam darbam.
Atjaunošanas darbi notiks
arī koplietošanas telpās un
sanmezglos. Tiks sakārtota
siltumapgāde,
ventilācija,
elektroapgāde, izbūvēti vadi
un kabeļi datortīklu sistēmām,
labiekārtota teritorija un veikti
citi darbi. Būvdarbus plānots

sākt nākamgad un paveikt
gada laikā.
Būvdarbi noritēs ERAF
projekta
“Cēsu
novada
vispārējo
izglītības
iestāžu modernizācija” Nr.
8.1.2.0/17/I/009
gaitā
ar
Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras atbalstu.
Projekta informācija:
Nr.8.1.2.0/17/I/009
“Cēsu

CĒSIS

novada vispārējo izglītības
iestāžu
modernizācija”
atbilstoši Ministru kabineta
2016.
gada
24.
maija
noteikumiem Nr. 323 “Darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” īstenošanas
noteikumiem”.

Vienota izglītības stratēģija
Cēsu novadā pieņemta
izglītības stratēģija, kurā
definēti galvenie novada
izaicinājumi un vajadzības
izglītības jomā līdz 2027.
gadam.
Stratēģijas virsmērķis ir
veidot un attīstīt mūsdienīgu,
iekļaujošu,
konkurētspējīgu
un
pieejamu
izglītības
pakalpojumu, vienlaikus risinot
aktuālos un nākotnes izglītības
jomas izaicinājumus.
Attīstības dokuments skar
tādas tēmas kā motivētu
pedagogu
piesaiste
un
noturēšana, sadarbības vei-

cināšana starp izglītības
iestādēm, atbalsta sistēma
izglītības iestādēm, transporta
nodrošinājums un jaunatnes
politika novadā.
Cēsu
novada
domes
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs Ivo
Rode: “Pašvaldība daudz
darba ieguldīs fiziski un
psihoemocionāli drošas vides
uzlabošanā,
atbalstā
un
sadarbībā ar skolēnu ģimenēm.
Daudz domāts arī par mācību
sasniegumiem un akadēmiskās
jomas uzlabošanā būs pieejami
moderni un inovatīvi atbalsta

Iepazīt Spānijas pieredzi
Mācību gada noslēgumā
mēs, Vecpiebalgas vidusskolas
skolotājas, Baiba Bērziņa,
Baiba Krūmiņa un Sandra
Makare, Erasmus+ projekta
“Empowered in Inclusion”
gaitā apmeklējām IES Ruiz de
Alda skolu Spānijā (San Javier,
Murcia).
Projekta partneri mūs
iepazīstināja ar izglītības
sistēmu Spānijā un to, kā strādā
skolas padome. Redzējām,
cik ļoti liela loma ir komandas
darbam, lai palīdzētu bērniem,
kuriem tas nepieciešams,
iekļauties sabiedrībā. Viņiem
ir ļoti labi izstrādāta sadarbība
gan
skolas
komandas
iekšienē, gan ar reģionālajām
institūcijām, kuru galvenais
uzdevums ir nevis kontrolēt,
bet palīdzēt ar padomu, rast
risinājumu problēmsituācijās,
piedāvāt atbalstu un dažādus
projektus, kas var veicināt
līdzvērtīgu attieksmi pret
visiem skolēniem.

Spānijas kolēģi dalījās ar
labās prakses piemēriem par
dažādiem projektiem, kādos
viņi iesaistījušies vai veidojuši
paši, lai palīdzētu savas skolas
jauniešiem, piemēram:
projekts SNAPPET –
digitālie mācību materiāli
skolēniem
ar
vecumam
neatbilstošu,
ļoti
zemu
vispārējo zināšanu līmeni;
projekts “ME TO YOU”
skolēniem, kas sāk mācības
šajā skolā – par emocionālo
audzināšanu,
toleranci
un prasmi risināt sociālos
konfliktus;
projekts
“HOMBRE”
skolēniem, kas mācās pēdējā
klasē – lai mazinātu alkohola
un
narkotiku
lietošanu
jauniešu vidū;
projekts “MADRAZA”
skolēniem, kuriem ir spāņu
valodu zināšanu trūkums,
jo viņu dzimtā valoda ir cita
(lielākoties, arābu valoda), kā
rezultātā jauniešiem ir grūtības

mehānismi, piemēram, mobilās
materiāltehniskās
bāzes
izveide, mobilās atbalsta
personāla
un metodiskā
atbalsta grupas izveide, kā arī
citi risinājumi. Tāpat paredzēta
plaša sadarbības veidošana
ar
novada
uzņēmējiem,
amatniekiem, sporta nozares
pārstāvjiem, māksliniekiem un
muzejiem.” Stratēģiju gatavota
kopā ar jauniešiem, skolu
vadītājiem, pedagogiem un
vecākiem.
Ar stratēģiju var iepazīties
cesis.lv sadaļā “Izglītība” “Izglītības stratēģija”.

Zaļās domāšanas
projekts
Cēsu
1.
pamatskolā
īsteno ilgtermiņa Erasmus+
projektu “Don’t wait to see
the destruction”. Līdz šim
visas projekta aktivitātes ar
sadarbības partneriem notika
attālināti, taču šogad beidzot
varējām īstenot projekta
mobilitātes braucienus.
Vispirms marta beigās
devāmies
uz
Lisabonu.
Portugāļu partneri piedāvāja
tēmu “Saudzē ūdeni”, kuras
gaitā bija iespējams apmeklēt
Aguas Livres akveduktu, kas
vēsturiski Portugāli apgādājis
ar ūdeni, baudīt Kloda Monē
un Gustava Klimta mākslu
iespaidīgās 360° projekcijās
Mae d'Agua ūdens rezervuārā,
redzēt Rio Maior sāls laukus,
kuros sāli iegūst no augstkalnu
avotiem ar septiņas reizes
sāļāku ūdeni nekā okeānā.
Projekta noslēguma diena
aizritēja Vialongas skolā darbnīcās par ūdens garšas
uzlabošanu un dezinfekcijas
šķīduma gatavošanu.
Maija vidū devāmies uz
Sicīliju kur satikās skolotāji
un skolēni no sešām projekta
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partneru valstīm: Latvijas,
Spānijas, Ziemeļmaķedonijas,
Portugāles, Turcijas un Itālijas.
Šis projekts aicināja pārdomāt
klimata pārmaiņas, vides
ilgtspējību un labo praksi, kas
jāpieņem, lai aizsargātu mūsu
planētu. Tikšanās moto “Domā zaļi”.
Vizītes laikā apmeklējām
Pergusa ezera rezervātu,
iepazināmies ar Villa Romana
del Casale, kas ir liela,
izsmalcināta romiešu pils, kur
izrakumos atklāta viena no
bagātākajām un lielākajām
romiešu mozaīkas kolekcijām
pasaulē un ir UNESCO
Pasaules mantojums, pabijām
Etnas vulkāna dabas parka
takās, tika pētīti dažādu krāsu
ieži un minerālu piejaukumi,
papildināta
skolas
iežu
kolekcija. Vakarā sākās vulkāna
izvirdums, un varējām to vērot
no viesnīcas terases.
Nākamā
tikšanās
paredzēta septembrī, kad
projekta komandas dosies uz
Katalonijas pilsētu Žironu.

Pār muzikāliem
tiltiem Valensijā

AMATAS
apvienība

VECPIEBALGAS
apvienība
integrēties, un tiek kavēta arī
pārējo mācību priekšmetu
apguve.
Turpinājumā mums bija
iespēja tikties ar Murcia
reģiona Izglītības ministrijas
pārstāvjiem, kas strādā ar
specifisko mācīšanās grūtību
jautājumiem. Viņi pastāstīja
par reģiona Psiholoģiski
pedagoģiskās
atbalsta
komandas struktūru, funkcijām
un darbības principu. Vizītes
laikā mums bija arī iespēja
izspēlēt
dažādas
spāņu
skolotāju
sagatavotās
intelektuālās un attīstošās
galda spēles, kas tiek
izmantotas skolā, lai uzlabotu
skolēnu emocionālo labsajūtu,
savstarpējās attiecības un
komunikāciju.
Noslēgumā
veicām
projekta ideju un aktivitāšu
apkopojumu un izvērtējumu,
kā arī apspriedāmies par
nākamās vizītes norisi Latvijā
septembra beigās.

Mācību gada noslēgumā
mēs, divas Nītaures mūzikas
un mākslas pamatskolas
skolotājas, Elita Zvaigzne un
Raja Erele, Erasmus+ projekta
“Dance Across Musical Bridges”
gaitā devāmies skolotāju
vizītē uz Valensiju, Spānijā.
Valensija mūs pārsteidza ar
karsto laiku, sauli, krāšņiem
oleandriem,
bugenvillijām
un vēl ļoti daudziem mums
nepazīstamiem
augiem,
krāšņumkrūmiem un kokiem.
EFA Torrealedua skolā
satikām
komunikablās
spāņu skolnieces, kuras mūs
iepazīstināja ar darbu stundās,
grāmatu vietā izmantojot
planšetdatorus.
Uzzinājām,
ka vidusskolas meitenes
skolā apgūst profesionālās
iemaņas kā medmāsu palīdzes,
veco ļaužu aprūpētājas un
rentgena asistentes. Pirmajā
dienā iepazinām Valensijas
vecpilsētu, kas mūs pārsteidza

ar īpatnējo arhitektūru, mīlīgām
ieliņām un mini balkoniņiem.
Mūsu saulainais piedzīvojums
noslēdzās
ar
Okeanogrāfika apmeklējumu.
Valensijas okeanārijs ir lielākais
Eiropā. Tajā var aplūkot visu
klimatisko joslu jūru un okeāna
iemītniekus - haizivis, rajas,
jūras bruņurupučus, kā arī
sīkos koraļļu rifu iemītniekus.
Nonācām jūras dzelmē milzīgos
tuneļveida akvārijos. Vislielāko
interesi apmeklētājos radīja
atraktīvie Antarktīdas pingvīni
un to dzīves vide, kuriem tika
nodrošināts gan sniegs, gan
ledus, kaut ārā bija +34 grādi.
No sirds esam pateicīgi
par
iespēju
piedalīties
Erasmus+ projektā “Dance
Across Musical Bridges” un uz
tikšanos septembra beigās nu
jau Nītaures skolā!
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Krāsains un pievilcīgs skeitparks
Jūnijā pabeigta skeitparka
renovācija
Maija
parkā,
Cēsīs. Ierīkotas 12 jaunas
konstrukcijas, soli, atkritumu
urnas, basketbola grozi un 3x3
basketbola laukums.
Trasi būvēja SIA “We Build
Parks”, atjaunošanas darbi
izmaksāja 90 000 eiro, no
kuriem 30 000 eiro finansēja
AS “Cēsu alus”, bet 60 000 eiro
segti no pašvaldības budžeta.
Skeitparka dizaina izveidošanā
iesaistījās
profesionālais
skeiteris Kriss Kāns, ņemot vērā
gan tendences skeitbordā, gan
arī augošo skrejriteņu braucēju
auditoriju.
Konstrukcijas
ražotas no cinkota metāla
un kompozītmateriāliem –
šis savienojums ir ilgmūžīgs.
Skeitparka īpašā atšķirības
zīme ir krāsains un pievilcīgs
dizains.
Pateicamies uzņēmējiem,
kuri atbalstīja Cēsu skeitparka
renovāciju! AS “Cēsu alus”
nodrošināja līdzfinansējumu,
SIA “8 CBR” asfalta rūpnīca
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Attēlā: Jaunajā skeitparkā izveidota krāsaina un droša vide pārgalvīgiem trikiem. Foto:
Lauris Mihailovs.
sarūpēja asfaltu, kuru ieklāja
SIA “Imberteh”, bet SIA
“Priekuļu Bloki” piegādāja
betona blokus.
Skeitparku būvēja cēsnieku

Mācību gadu noslēdzot
Straupe
Straupes skolā izskanējis
izlaiduma zvans. Paldies
visiem par šo gadu, vislielākais
paldies Straupes pamatskolas
ilggadīgai direktorei Ligitai
Krūmiņai, kurai šis bija
pēdējais darba gads Straupes
pamatskolā. Neizmērāms un
nenovērtējams ir direktores
ieguldītais darbs, enerģija un
neatlaidība skolas attīstībā un
virzībā uz izcilību. Cilvēcība,
mīlestība, cieņa, rūpes un
gādība – vērtības, kas raksturo
mūsu direktori.
Jaunpiebalga
Jūrmalā, Dubultu koncertzālē, 7. jūnijā norisinājās XXIII
Starptautiskās akadēmiskās
mūzikas konkurss ērģeļu spēlē
“Jūrmala 2022”.

JAUNIEŠI

Konkursā godpilno trešo
vietu ieguva Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas
5. klases skolniece Rasa Sila
(pedagogs Aija Sila).
Zaube
Zaubes pamatskoas gada
noslēgumā godināti skolas
15 labinieki, četri centīgākie
skolēni un 5.klases skolniece
Tasnīma Rasa Kandere, kura
Cēsu novada matemātikas
olimpiādē ieguva 1.vietu. Cēsu
mākslas skolas konkursā
“Vilhelms Kārlis Purvītis latviešu nacionālās ainavu
glezniecības pamats” skolas
2. klases skolēna Idrīsa Austra
Kandera mākslas darbs ieguva
1. vietu 1.-3. klašu skolēnu
vecuma grupā.

dibinātais uzņēmums “We
Build Parks”, kas šogad
uzbūvēja Olimpisko snovparku
Ķīnā. Projektā iesaistījās arī
rīdzinieki no uzņēmuma

“Tikkurila”, kuri līdzfinansēja
skeitparka dizainā izmantotās
spožās asfalta krāsas.

Jaunpiebalgas jaunieši Polijā
Jaunpiebalgas vidusskolas
skolēni un pedagogi jūnija
sākumā
viesojās
Polijas
pilsētā Ostrów Wielkopolski,
piedaloties
Erasmus+
projektā
“Zinātne
mūsu
rokās”. Dalībnieki tikās un
dalījās pieredzē ar skolēniem
un skolotājiem no Spānijas,
Turcijas, Rumānijas un Polijas.
Projekta galvenais mērķis ir
mācību procesa un zinātkāres
veicināšana bērnu un jauniešu
vidū.
“Spilgtā atmiņā ir skaistā,
viesmīlīgā
sagaidīšanas
ceremonija, kurā skolēnu
deju kolektīvi, koris un
sporta nodarbību audzēkņi
prezentēja savas prasmes,”
stāsta
Jaunpiebalgas

vidusskolas sociālā pedagoģe
Baiba Damroze.
Projekta dalībnieki viesojās
Rātsnamā un gida pavadībā
iepazina pilsētu, tās vēsturi.
Apguva jaunas zināšanas un
prasmes projekta darbnīcās.
Piesātināta bija vizītes ceturtā
diena, kurā jaunieši darbojās IT
un tehnoloģiju darbnīcās, kurās
bija iespēja spēlēt studentu
programmētās “Mario” spēles,
būvēt
transportlīdzekļus
no “LEGO Motion” blokiem,
izmēģināt
programmas
“Ozobots” un “Photons”, kā
arī drukāt projekta logo uz
3D printera. Viens no projekta
uzdevumiem bija būvēt ūdens
raķeti un palaist to.
Programmā bija arī zinātnes

Veidenbauma dzeja iedvesmo arī šodienas jauniešus
Jaunpiebalgas
Mūzikas
un mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas audzēkņi,
atsaucoties
uz
Eduarda
Veidenbauma
muzeja
darbinieku aicinājumu gleznot
pēc Veidenbauma dzejas,
radīja savu gleznu izstādi
muzeja
telpās
“Kalāčos”.
Gleznošanas nodarbībās pie
skolotājas Aivas Nebares, 1.
līdz 4. klases audzēkņi ķērās
pie darba. Sākumā katru
dzejoli pārrunājot un izprotot
tā vēstījumu, tvēra sajūtas
ar krāsām uz papīra. Kāds
saskatīja savus piedzīvojumus
un mīļākās nodarbes, kāds
sadzirdēja vecvecākus, kāds
vecāku teikto, kāds gleznoja
dzejas rindas un izbaudīja
procesu. Veidenbauma dzeja

Piedzīvojums
Austrijā
Desmit radošiem Cēsu
novada jauniešiem un diviem
grupas vadītājiem bija lieliska
iespēja, doties Erasmus+
projektā “Krāsainā Eiropa –
iesaistieties daudzveidībā un
demokrātijā!”.
Projekts norisinājās no
19. līdz 27. jūnijam Austrijā,
Grācā. Kopā ar jauniešiem
no Slovēnijas, Ungārijas,
Bulgārijas un Austrijas strādājām dažādās neformālās
izglītības
aktivitātēs
ar
vairāku valstu māksliniekiem.
Papildinot savas zināšanas,
jaunieši radīja darbus pilsētas
mākslas, ielu mākslas, mūzikas,
jauno mediju, frīstaila jomās.
Piedalījās
arī
mūsu
mākslinieks Sandis Mūrnieks.
Projekta finālā noslēguma
pasākuma izstādē notika
darbu prezentācija. Darbus
varēs apskatīt arī “Facebook”
un “Instagram” lapā –
Piebalgas jaunieši.

JAUNPIEBALGAS
apvienība
centra
“Eksperimentarium”
apmeklējums. Tas ir atklājumu
centrs, kurā zinātnei nav
noslēpumu.
Izmantojot
eksponātus, jaunieši veica
novērojumus
un
fiksēja
dažādu dabas likumu darbību
eksperimentos.
Brauciena
noslēgumā
notika izzinošs brauciens uz
Goluhovu, kur dalībnieki ieguva
zināšanas par Polijas mežos
dzīvojošajiem
dzīvniekiem
un koksnes nozīmi cilvēka
dzīvē. Ar nepacietību gaidām
nākamo tikšanās Latvijā jūlijā,
kas būs pēdējā kopīgā tikšanās
Erasmus+ projektā “Zinātne
mūsu rokās”.

JAUNPIEBALGAS
apvienība

vieno ne tikai vārdos, bet arī
krāsās, dziesmās, sajūtās.
Dzeja bērnu gleznās ir koša,
dzīvespriecīga un raiba.
Eduarda dienas pasākuma
laikā, kas notika 29. maijā,
tika atklāta izstāde. Skolēni
ar lepnumu izstaigāja savu
gleznu izstādi un saņēma
pateicību no muzeja. Izstāde
“Kalāčos” apskatāma līdz pat
2022. septembrim. “Tas bija
patiess prieks būt klātesošiem
šajā pasākumā un piedzīvot
Jura Kulakova un Ievas
Akurāteres koncertu,” stāsta
Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas pedagoģe Aiva
Nebare.

Attēla: Jaunpiebagas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi izveidojuši gleznu izstādi,
iedvesmojoties no Eduarda Veidenbauma dzejas.
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VIDE

Saules parkā uzziedēs pļava
Priekuļu
apvienības
teritorijā veidos dabīgās
pļavas, kas bagātinās ne tikai
esošo un Latvijai raksturīgo
faunu, bet arī ļaus ietaupīt
resursus un laiku teritoriju
apsaimniekošanā.
Pļavas
veidos
Priekuļos,
Liepā,
Veselavā un citos Priekuļu
apvienības pagastos. Viena
no pirmajām pļavām būs
Priekuļos, Saules parkā.
Dabīgās
pļavas
apsaimniekos vienu reizi
sezonā, lai augi spētu izziedēt,
nogatavināt un izkaisīt sēklas,
kas veidos un attīstīs teritorijas
faunu nākamajā ziedēšanas
sezonā. Pļavās būs izkoptas
takas, lai zaļā teritorija nekļūtu
par fizisku šķērsli, bet gan
izzinošu un mierpilnu pastaigu
ceļu.
Dabīgās pļavas ir viena
no raksturīgajām ainavām
Vidzemes augstienei, taču,
attīstoties lauksaimniecībai,
dabīgo pļavu teritorijas strauji
samazinājušās, un pašlaik
aizņem mazāk par vienu
procentu no lauku ainavas.
Pļavas ir nozīmīgs ekoloģiskais
faktors, kas veido bioloģiski
vērtīgu vidi – tā ir vieta, kur
aug Latvijas klimata joslai

raksturīgie
augi,
mitinās
dažādu sugu pārstāvji: kukaiņi,
eži, ķirzakas, putni u.c. radības.
Par dabīgu un ekoloģiski
vērtīgu pļavu var atzīt teritoriju,
kur
vienā
kvadrātmetrā
ir sastopamas 30 līdz 50
dažādas augu sugas. Pļavās
dominē tādi augi kā parastā
pīpene, madara, kodīgais
laimiņš, gaiļbiksīte, raskrēsliņš,
kā
arī
reti
sastopami
augi, piemēram, smaržīgā
naktsvijole, kas ierakstīta
Latvijas Sarkanajā grāmatā
komerciāli apdraudēto sugu
kategorijā.
Pļavu
ekosistēma
ir
sarežģīta un komplicēta,
tādēļ to atjaunošanas process
var aizņemt vairākus gadu
desmitus. “Daba ir vide, kurā
dzīvojam, kurā rodam mieru
un
harmoniju,
iegūstam
ārstniecības augus, plūcam
jāņuzāles un vērojam augu
ziedēšanu un krāšņumu. Ir
nozīmīgi saglabāt Latvijas vidi
veidojošos elementus, kas ir ne
tikai meži, upes, stāvkrasti un
purvi, bet arī ziedošās pļavas.”
stāsta Priekuļu apvienības
Saimnieciskās
nodaļas
labiekārtošanas
dienesta
vadītājs Jānis Sirlaks.

PRIEKUĻU
apvienība

PRIEKUĻU
apvienība

Attēlā: Dabīgās pļavas ir nozīmīga, taču reta Vidzemes
augstienes ainavas sastāvdaļa. Foto: Laura Kalniņa.

Zvejas limiti un licenču izsniegšana novada ūdenstilpēs
Cēsu
novada
dome
apstiprinājusi noteikumus par
zvejas limitu noteikšanu un
zvejas rīku licenču piešķiršanu
Cēsu novada ūdenstilpēs, un
zvejas tiesību nomas līgumu
slēgšanu. Jaunie noteikumi
paredz, ka turpmāk maksa
par zivju tīkla katriem pieciem
metriem būs 2,85 EUR,
savukārt maksa par zivju
murda ar sētu līdz 30 metriem
izmantošanu - 9,96 EUR.
Apstiprināti zvejas rīku
limiti šajos publiskajos ezeros:
Alauksta ezerā (Taurenes
un Vecpiebalgas pag.) zvejas

tīklu garums 3465 metri;
Ilzes ezerā (Taurenes pag.)
zvejas tīklu garums 150 metri;
Nedža ezerā (Inešu pag.)
zvejas tīklu garums 245 metri;
Stupēnu ezerā (Taurenes
pag.) zvejas tīklu garums 105
metri;
Tauna ezerā (Vecpiebalgas
pag.) zvejas tīklu garumus 250
metri;
Taurenes ezerā (Taurenes
pag.) zvejas tīklu garums 120
metri;
Zobola ezerā (Vecpiebalgas
pag.) zvejas tīklu garums 300
metri.

Ņemot vērā, ka Mazā
Bauža un Lielā Bauža ezeri
atrodas uz Cēsu un Valmieras
novadu robežas, pašvaldības
noslēgušas
savstarpēju
vienošanos par zvejas rīku
limita sadali divās vienādās
daļās,
paredzot
katrai
pašvaldībai piešķirt limitu:
Lielā Bauža ezerā
(Raiskuma pag.) zvejas tīklu
garumu 175 metri;
Mazā Bauža ezerā
(Raiskuma pag.) zvejas tīklu
garumu 95 metri.
Saskaņā
ar
Mazuma
ezera Zivsaimnieciskās eks-

pluatācijas noteikumiem, kas
izstrādāti 2016. gadā, Mazuma
ezerā zvejas rīku izmantošana
nav atbalstāma. Tāpat arī, lai
Ineša ezerā saglabātu zivju
resursus, arī turpmāk šajā
ezerā zvejas rīku izmantošana
netiks atļauta.
Informāciju par zvejas
tiesību nomas līgumu slēgšanu
un zvejas atļauju (licences) un
zvejas žurnālu izsniegšanu
var iegūt apvienību pārvaldēs
un Cēsu novada pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā
Raunas ielā 4, Cēsīs.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Paredzētā darbība – smiltsgrants un smilts ieguve
atradnes “Puškini” iecirknī
“Vidus Mālnieki”.
Paredzētās darbības vieta – zemes īpašuma “Vidus
Mālnieki” zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu
42460020297 un zemes
īpašuma “Jelinskas” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020406, Drabešu pagastā, Cēsu novadā.
Ierosinātājs – SIA “FONO”,
reģ.nr. 44103052187, juridiskā
adrese: Rīgas iela 47 – 1, Cēsis,
Cēsu novads.
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota
ar Valsts vides dienesta
Vidzemes reģionālas vides
pārvaldes 10.06.2021. lēmumu

Nr.VI21SI0064.
Paredzētās darbības apraksts – atradnes “Puškini”
iecirkņa “Vidus Mālnieki”
platība ir apmēram 6,942
ha un īpašuma “Jelinskas”
zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 42460020406
1953. gada izpētes krājumu
platība ir apmēram 0,50 ha.
Kopā apmēram 6,992 ha.
Derīgo materiālu plānots
iegūt ar ekskavatoru un frontālo
iekrāvēju. Derīgo materiālu
paredzēts transportēt ar
kravas automašīnām virzienā
uz autoceļu P20 caur esošo
atradni “Uplandi”.
Sabiedriskā apspriešanas
norise: Saskaņā ar Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās

Noslēgušās
cirsmu
izsoles

apspriešana notiek neklātienes
formā no 2022. gada 1. jūlija
līdz 1. augustam. Papildus
informācija par paredzēto
darbību būs pieejama sākot
ar 1. jūliju tīmekļa vietnē
geoeko.lv/aktuāli un pēc
pieprasījuma uz e-pastu:
geoekoris@gmail.com.
Sākotnējā
sabiedriskās
apspriešanas sanāksme notiks
attālināti tiešsaistē 2022.
gada 11. jūlijā, plkst. 17.30.
Informācija par tiešsaistes
tehnisko
nodrošinājumu
tiks publicēta tīmekļa vietnē
geoeko.lv/aktuāli un Cēsu
novada internetā vietnē līdz
sabiedriskās
apspiešanas
sanāksmei.
Kompetentā iestāde Vides pārraudzības valsts

birojs, adrese: Rūpniecības
iela 23, Rīga, LV – 1045,
tālrunis: 67321173, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv; vpvb.gov.lv.
Sabiedrība priekšlikums var
iesniegt Vides pārraudzības
valsts birojā līdz 2022. gada 1.
augustam.
Informācija par paredzēto
darbību pieejama:
Cēsu novada pašvaldības
Vides un klimata neitralitātes
nodaļā Raunas iela 4, Cēsis, LV4101 (kontaktpersona – Inta
Ādamsone, t.29478660 e-pasts:
inta.adamsone@cesunovads.lv)
SIA “FONO” pilnvarotās
personas
–
SIA
“Ģeo
Eko Risinājumi”, reģ. nr.
40103207530, tīmekļa vietnē –
geoeko.lv/aktuāli.

Noslēgušās cirsmu izsoles
pašvaldībai
piederošajos
meža īpašumos: “Mežparks”,
“Priekuļu pagasta pašvaldības
zeme”
un
“Ulmaņbirzs”.
Noskaidroti darbu veicēji, kā
arī zemes īpašumu vērtības,
kas papildinājušas pašvaldības
budžetu. Ar mežizstrādes
darbu veicējiem noslēgti
līgumi, drīzumā tiks sākti
mežizstrādes darbi.
Izsoles cirsma “Mežparks”
Īpašumā tika izsolītas
divas sanitārās izlases cirtes
cirsmas un viena sanitārās
kailcirtes cirsma ar kopējo
likvido krāju 710 m3, tajā skaitā
636 m3 lietkoksne. Šīs cirsmas
atrodas Priekuļu centrā, tādēļ
mežizstrādes darbu gaitā ļoti
uzmanīgiem būs jābūt gan
darbu veicējiem, gan vietējiem
iedzīvotājiem.
Marta beigās, vētras laikā,
īpašumā “Mežparks”, kas
atrodas pie Priekuļu kapu
akmens sētas, tika nolauztas
trupējušas egles, kā rezultātā
tika bojāts Priekuļu kapu
labiekārtojums.
Sanitārajā
cirtē tiks cirsti tikai bojātie un
bīstamie koki.
Kailcirtes cirsma “Priekuļu
pagasta pašvaldības zeme”
Pašvaldības
īpašumā
“Priekuļu pagasta pašvaldības
zeme”, kas atrodas pie
Niniera ezera, tika izsolītas
divas kailcirtes, kur pārsvarā
ir bojātās, pusnokaltušās
un nokaltušās egles, viena
galvenās izlases cirtes cirsma
un viena sanitārā izlases
cirsma ar kopējo likvido krāju
938 m3, tajā skaitā 710 m3
lietkoki.
Sanitārā izlases cirsma
“Ulmaņbirzs”
Savukārt,
īpašumā
“Ulmaņbirzs” tika nosolīta
sanitārā izlases cirsma ar
kopējo likvido krāju 175 m3,
tajā skaitā 158 m3 lietkoksne.
Teritorijā ciršanai paredzētas
sausās, bojātās egles, kā arī
augoši, bet bojāti, trupējuši
bērzi.
Šī cirsma atrodas īpašumā
ar
skanīgu
nosaukumu
“Ulmaņbirzs”, blakus Kārļa
Ulmaņa piemiņas akmenim.
“Paredzot sabiedrības īpašo
uzmanību ciršanas procesam
šajā teritorijā, varu apliecināt,
ka pirms bērzu atzīmēšanas
ciršanai tiks rūpīgi izvērtēts tā
sanitārais stāvoklis, bīstamība
un
izvērtēti
potenciālie
draudi. Ciršanai tiks paredzēti
tikai bīstamie koki. Izzāģējot
bojātos, bīstamos kokus,
uzlabosies paliekošo koku
augšanas apstākļi,” stāsta
Priekuļu apvienības pārvaldes
mežsaimniecības speciālists
Ainārs Amantovs.
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LAUKI

Tirgošanās tradīciju uzturētāji
Slow
Food
Straupes
lauku labumu tirgus 19. jūlijā
svinēja savas darbības 11.
dzimšanas dienu. Kā stāsta
tirgus idejas iniciatore Astrīde
Rozīte, sākās viss ar gluži
praktisku jautājumu – kāpēc
straupēniešiem svaigi burkāni
vai mājas siers, jābrauc pirkt
uz tirgu Rīgā vai Cēsīs? Ne jau
visiem ir savs mazdārziņš.
Šajos gados Straupes
tirgus izaudzis par stabilu un
pamanāmu vērtību Latvijas
lauku tirdziņu raibajā klāstā.
Augsti piedāvāto produktu
kvalitātes standarti, omulīga
atmosfēra, tematiski, izglītojoši
notikumi... varētu domāt, ka
tirdziņa rīkošanā iesaistīta
profesionāļu komanda. Astrīde
smejoties skaidro: “Šis noteikti
nav komerciāls projekts, bet,
kā brīžiem šķiet, pārlieku
ieildzis sabiedriskās iniciatīvas
projekts, jo organizatoriskais

pamats ir mūsu biedrība
“Vesels pilsētā un laukos”!
Tirgus
prasa
pastāvīgu
uzmanību, viens noslēdzas,
uzreiz
jāsāk
gatavoties
nākamajam. Mums ir nopietna
tirgotāju atlase, jo vērtējam
piedāvājumu
atbilstību
Slow Food kritērijiem. Esam

Runātīga autobusu pietura

Attēlā: Taurenes pieturā tagad ir izvietots grāmatu maiņas
kiosks un informatīvs stends, kas stāsta par pagastu.
Foto: Vineta Radziņa.

Senioru sporta diena Stalbē
Jūnija
sākumā
Stalbē
mundri aizvadīta senioru
sporta diena. Tajā piedalījās
40 aktīvi dalībnieki. Braši
bija
pārstāvēta
Nītaures
pensionāru biedrība “Labākie
gadi”.
Pārstāvēti bija arī Cēsu
pensionāri, priekulieši un
vietējie seniori no Rozulas,
Stalbes, Raiskuma, Auciema.
Dalībnieki, kuri vēlējās
doties nūjošanas pārgājienā,
treneres Rudītes Truces vadībā
apguva nūjošanas tehniku
un devās 3,7 km pārgājienā.
Pārējie skolas stadionā apguva

florbola spēles elementus. Par
možu garu un sportisku azartu
rūpējās sporta skolotājas Līga
Tiltiņa un Renāte Hmeļņicka.
Spēles tiesneši rūpīgi vēroja un
pierakstīja rezultātus. Pēc trīs
stundu aktivitātēm dalībnieki
saņēma piemiņas balvas.
Nākamais pensionāru biedrības “Dzīvotprieks” rīkotais
pasākums notiks 26. jūlijā
plkst. 10.00 Stalbes centrā.
Annas dienu jeb Goda
saimnieču dienu atzīmēsim
kopā ar pirtslietu zinātāju
Annu Luteri. Guna Rukšāne
gatavos dažādu ogu kokteiļus.

braukuši apgūt arī itāļu kolēģu
pieredzi.”
Straupes lauku labumu
tirdziņš ir vienīgais Baltijā, kas
ir starptautiskās asociācijas
“Slow Food International
Earth Markets” alianses biedrs
un ir tiesīgs darboties ar šīs
asociācijas logo. Tas nozīmē,

VECPIEBALGAS
apvienība
Taurenes autobusu pietura
nu kļuvusi par vietu, kas stāsta
par Taureni. Par to, ka te
ganījušies tauri un kāds ir bijis
tilts pār Gauju. Tā stāsta par
Bānūžu svētavotu, par Nēķena
muižu un seno Taurenes
vēsturi.
Pieturā izveidots grāmatu
apmaiņas kiosks, mājiņas
logos ir stāsti un informācijas
apkopojums ar vizuālajiem
materiāliem par Taureni.
Nēķena muiža piedalās
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras organizētā akcijā
“Apceļosim Latvijas pilis un
muižas”. Akcijas dalībniekiem
pieturā iespējams saņemt
nepieciešamo uzlīmi akcijas
kontrollapai.
Idejas
autore
Vineta
Radziņa stāsta: “Taurenes
pieturas mājiņa ir viena no
Taurenes
atpazīstamības
zīmēm. Tā ir vieta, kas
iebraucējiem rada pirmo
iespaidu par šo vietu. Taurene
ir pelnījusi, ka to atceras ilgāku
laiku.”

PĀRGAUJAS
apvienība
Uz ugunskura vārīsim jaunos
kartupeļus, bet visam pāri
skanēs dzīvā mūzika un Annas
vārda slavināšana. Aicinām
katram groziņā ņemt līdzi
našķi pēc paša izvēles. Dalību
vēlams pieteikt līdz 20. jūlijam
pa tālr. 29247718. Būsiet mīļi
gaidīti!
Sporta diena notika ar
Cēsu novada Sociālā dienesta
projektu konkursa “Veseli
miesā, mundri garā!” finansiālu
atbalstu
un
pensionāru
biedrības “Dzīvotprieks”

ka produkcija, kas nonāk
tirdziņā, ražota atbilstoši Slow
Food filozofijai – tā ir vietēja,
sezonāla un kvalitatīva, kas
audzēta godprātīgi, saudzējot
dabas
daudzveidību
un
domājot par vides ilgtspējību.
Starptautiskajai Slow Food
asociācijai visā pasaulē ir vien
70 tirdziņi, un Straupe ir viens
no tiem. Tas gan nepārsteidz,
jo ne velti Straupe bija un ir
tirgotāju Hanzas savienībā
un viena no nedaudzajām
gadatirgu rīkošanas vietām jau
Livonijas laikos. Un kultūras
zīmi “Latviskais mantojums”
Straupes
lauku
labumu
tirdziņš saņēma akurāt par
tirgus tradīciju atjaunošanu un
saglabāšanu.
Plats solis tirdziņa attīstībā
bijis pārcelšanās no Plāča uz
Straupes Zirgu pastu. Tas ļāvis
paplašināt darbību, nodrošināt
labākus apstākļus tirgotājiem

un pircējiem, kā arī atdot
dzīvību novārtā pamestam
18. gadsimta arhitektūras un
vēstures piemineklim. Runājot
par turpmāko attīstību, A.
Rozīte min, ka iespējas dažādot
piedāvājuma klāstu vēl ir lielas.
“Piemēram, ja kāds saimnieks
atbrauc uz tirgu ar sparģeļiem,
tie pazūd stundas laikā! Jau
sen mudinu zemniekus tos
audzēt, bet attieksme pret
mazāk ierastām kultūrām ir
piesardzīga. Tirgū ir plašs
mājās ceptas rupjmaizes
piedāvājums, bet nez kāpēc
nav vienkārši pagatavojamas
gardas
baltmaizes?
Arī
amatniekiem vēl ir daudz brīvu
nišu. Vienkārši vajag izvērtēt,
kas trūkst, kas pašiem būtu
noderīgs un, galvenais, ko
pašiem arī patiktu izgatavot.
Jauni, interesanti piedāvājumi
vienmēr ir cieņā,” aicina Astrīde
Rozīte.

Līgatnes vērtības
No 12.-15. jūnijam Līgatnē
un Augšlīgatnē norisinājās
ar projektu “Kultūrplānošana
lauku
reģionu
attīstībai”
saistītas
norises.
Šajā
starptautiskajā
projektā,
kuru vada Dānijas Kultūras
institūts, trīs Eiropas vietās Latvijā, Lietuvā, Dānijā - tiek
veiktas dažādas ar kartēšanu
saistītas aktivitātes. Vidzemes
plānošanas reģions ir viens
no partneriem, un Līgatne
Vidzemē izvēlēta par vienu no
pilotteritorijām.
Līgatnē un Augšlīgatnē
vairākas dienas darbojās
projekta RurCultural eksperte,
arhitekte
un
urbāniste,
Līva Kreislere. Viņa tikās ar
vietējās kopienas pārstāvjiem,
tūrisma
un
viesmīlības
jomas uzņēmējiem, Līgatnes
apvienības
pārvaldē,
tās
struktūrvienībās
un
uzņēmumos strādājošajiem.
Sarunās tika aplūkoti dažādi
jautājumi.
Piemēram,
kā

PĀRGAUJAS
apvienība

LĪGATNES
apvienība

sarunas dalībnieki uztver
savu dzīvesvietu vai vietu
biznesam, ko vēlas šajā vietā
mainīt un attīstīt, kā to lieto,
kādi ir sapņi, tradīcijas, kultūra
un vērtības. Eksperte centās
izzināt Līgatni un Augšlīgatni,
iepazīt ieinteresētās puses.
Viņa lūkoja uzzināt vietējos
resursus,
problēmas
un
intereses.
Projekta eksperti uzsver, ka
katrai vietai ir sava specifika.
Līgatnes unikalitāti veido
kādreizējā industrija (Līgatnes
papīrfabrika, ķiveru fabrika jeb
“kasku cehs” u.c.), kas šeit tiek
pielūgta, vēsturiskā apbūve un
daudzveidīgā daba. Šajā vietā
ir jūtama spēcīga kultūras
un tradīciju klātbūtne. Visi
iesaistītie uzsvēra, ka Līgatne
strauji mainās - ienāk jauni
cilvēki, investori, tiek sakārtota
vide, rodas jaunas tradīcijas,
kultūra paliek daudzveidīgāka.
Vairāk
informācijas:
www.urbcultural.eu.

Aicina iznīcināt latvāņus
Cēsu novada pašvaldība
aicina zemju īpašniekus vai
tiesiskos valdītājus, kuru
teritorijās atrodams Sosnovska
latvānis, nekavēties ar latvāņu
izplatības
ierobežošanas
pasākumu
veikšanu,
lai
novērstu to ziedēšanu un
sēklu nogatavošanos.
Saskaņā
ar
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksu par invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas
pasākumu neveikšanu var
sodīt ar naudas sodu fiziskajai
personai līdz 300 eiro, bet

juridiskajai personai – līdz 600
eiro.
Cēsu novada Pašvaldības
policija veiks ar latvāni
invadēto teritoriju apsekošanu
un administratīvo pārkāpumu
protokolu
sastādīšanu
gadījumos,
ja
konstatēs
latvāņu
ierobežošanas
pasākumu neveikšanu.
Pateicamies visiem, kuri
veic latvāņu ierobežošanas
pasākumus, jo tikai kopīgi
iespējams ierobežot to tālāku
izplatību!
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PROJEKTI
Iespēja iepazīt militāro
mantojumu
Šovasar,
pateicoties
Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības projektam “Military
Heritage”, ceļotāji aicināti
iepazīt vietas, kurās risinājušies
Latvijas un Igaunijas vēsturē
svarīgi militārie notikumi
laikā no Pirmā pasaules kara
sākuma 1914. gadā un abu
valstu neatkarības iegūšanas
1918. gadā līdz tās atjaunošanai
90. gadu sākumā.
Projekta
īstenošanā
iesaistījusies
arī
Amatas
apvienības
pārvalde.
Kā
pastāstīja
projekta
koordinatore Ieva Dreibante,
Ieriķu
dzelzceļa
stacijas
tuvumā paredzēts uzstādīt
stacionāru virtuālās realitātes
binokli, kurā ielūkojoties,
ceļotāji varēs noskatīties Cēsu
kauju epizodi. Pirms Jāņiem
sākta audiovizuālā materiāla
filmēšana. Epizode ataino
pirmo Latvijas – Igaunijas
apvienoto spēku sadursmi ar
vācu karavīriem pie Amatas
tilta. Igauņu bruņuvilciens
“Kalev”, kurā bija arī Cēsu
skolnieku rotas puiši, 5.
jūnijā devās izlūkbraucienā
uz Ieriķiem, un pie Amatas
tilta notika apšaude ar vācu
spēkiem. Nākamajā dienā

AMATAS
apvienība

Attēlā: Pirms Jāņiem pie Amatas tilta uzņemta epizode,
kas attēlo pirmo Cēsu aizstāvju un Landesvēra spēku sadursmi. Foto: Oskars Sniegs.
Cēsu kaujas sākās visā frontes
līnijā, un Cēsu skolnieku rotas
puikas, lai arī neapmācīti un
vāji ekipēti, parādīja īstu vīru
dūšu un 12 stundas pie Līvu
pagasta nama noturējās pret
kaujās rūdīto Landesvēra
uzbrucēju pārspēku.
Projekta “Military Heritage”
gaitā
plānots
apvienot
150 – 170 dažādus militārā
mantojuma objektus (muzejus,
kolekcijas, ekspozīcijas, ēkas,
būves u.c.) Latvijā un Igaunijā,
veikt objektu uzlabojumus,
izstrādāt vienotu Militārā
mantojuma tūrisma produkta
vizuālo identitāti un marķēt
projektā iesaistītos objektus

ar
informatīvām
zīmēm.
Paredzēts
arī
izgatavot
drukātos materiālus – militārā
mantojuma objektu ceļvedi
un tūrisma brošūru. Projekts
veicinās sabiedrības izpratni
par norisēm Latvijas un
Igaunijas kopīgajā vēsturē
pēdējo 100 gadu laikā.
Projekta kopējais budžets
ir 1 928 992,39 EUR, no tā
ERAF Interreg Estonia-Latvia
programmas ieguldījums ir 1
639 643,53 EUR un projekta
partneru līdzfinansējums ir
289 348,86 EUR. Tā īstenošana
noslēgsies šī gada beigās.

Izsludināts otrais kultūras projektu
konkurss
Pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
izsludina otro 2022. gada
Cēsu novada kultūras projektu
konkursu, kurā pieteikumus
savu ideju īstenošanai visā
Cēsu novada teritorijā var
iesniegt kultūras organizācijas
un radoši ļaudis.
Kopējā
summa,
kas
paredzēta
šim
projektu
konkursam, ir 15 000 EUR.
Viens projekts var saņemt
līdzfinansējumu līdz 1000 EUR.
Otrajā 2022. gada Cēsu novada
kultūras projektu konkursā
prioritāri atbalstīs kultūras
projektus, ko plānots īstenot,
sadarbojoties vairākām Cēsu
novada kultūras organizācijām
un kuru īstenošanā paredzēts
iesaistīt
vietējo
kopienu
iedzīvotājus. Konkursā var
pieteikt visdažādāko kultūras

jomu projektus: mūzikas
koncertus, izstādes, teātra
izrādes, grāmatu izdošanu,
radošās darbnīcas, apkaimju
svētkus u.c.
Pieteikumu iesniedzējiem
jāplāno savs līdzfinansējums
vismaz 20% apmērā no
projekta kopējām izmaksām,
ko jāatspoguļo izmaksu tāmē.
Uz atbalstu var pretendēt
juridiskas personas (radošās
un nevalstiskās organizācijas
u.c.) un tās fiziskās personas,
kas
reģistrējušās
kā
saimnieciskās darbības veicēji.
Cēsu novada kultūras
projektu
konkursā
uz
līdzfinansējumu var pretendēt
projektu idejas, ko plānots
īstenot
Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā.
Projektu pieteikumi “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centram”

Prieks par skaistu sētu
Vecpiebalgas apvienības
pārvaldes pagastos arī šogad
notiks konkurss “Sakoptākā
sēta”. Konkursa mērķis ir apzināt
košākās privātmājas, lauku
saimniecības,
pašvaldības
iestādes, uzņēmumus, krāšņākos balkonus Dzērbenes,
Inešu,
Kaives,
Taurenes,
Vecpiebalgas pagastos.
Konkurss notiek laika posmā
no 25. jūlija līdz 1. septembrim.

Pieteikumi konkursam jāiesniedz Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta
ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā,
Cēsu
novadā, Apvienības pagastu
klientu
apkalpošanas
centros vai sūtot uz e-pastu
vecpiebalga@cesunovads.lv no
10. jūlija līdz 25. jūlijam. Kā
arvien, pieteikumus gaidīsim
no
īpašniekiem, īpašumu

jāiesūta vai jāiesniedz līdz
š.g. 12. jūlija plkst. 9.00.
Pieteikumus var iesniegt
elektroniski,
parakstītus
ar
drošu
elektronisko
parakstu, sūtot uz e-pastu
cesis@cesis.lv ar norādi “Cēsu
kultūras projektu konkursam”.
Ja tas nav iespējams, var
iesniegt pieteikumu papīra
formātā
Cēsīs,
Baznīcas
laukumā 1, iepriekš zvanot
uz tel.nr. 28307186, lai
norunātu konkrētu tikšanās
laiku. Iesniedzot pieteikumu
papīra formātā, tas jānosūta
arī elektroniski uz Kļūda!
Hipersaites
atsauce
nav
derīga..
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties pa tālr. 25770498,
vai rakstot uz e-pastu
kristine.maleja@cesis.lv.

VECPIEBALGAS
apvienība
apsaimniekotājiem,
radiem,
draugiem. Konkursa nolikums
paredz,
ka
pieteikšanu
konkursam jāsaskaņo ar
īpašnieku vai apsaimniekotāju.
Konkursa
“Sakoptākā
sēta” nolikums publicēts
Vecpiebalgas
apvienības
pārvaldes
mājaslapā
vecpiebalga.lv.
Novērtēsim,
leposimies un priecāsimies par
skaisto visapkārt!

Jaunieši lauzīs
robežas
Šajā
vasarā
septiņās
jauniešu vajadzību izziņas
darbnīcās
un
kopīgā
saliedēšanās pasākumā tiksies
jaunieši no visa Cēsu novada.
Aktivitātes
norisināsies
projekta “Lauzt Robežas” gaitā,
ko šogad sadarbībā ar Cēsu
novada jauniešu centriem un
apvienību pārvaldēm īsteno
biedrība “Youth for City - City
for Youth”.
“Robežas ir ļoti dažādas tādas, kas kartē atdala
teritorijas, tādas, ko paši
uzceļam vai iezīmējam savā
prātā, vai tādas, ko rada dažādi
šķēršļi. Piemēram, veselība,
sabiedrība, ekonomiskie vai
ģeogrāfiskie šķēršļi. Ar šo
projektu vēlamies jauniešiem
parādīt, ka neviena robeža
nav par platu vai augstu, lai
iesaistītos, īstenotu savus
mērķus, pilnveidotu savu
personību, kā arī izteiktu
savu viedokli un pārstāvētu
savas intereses. Sadarbojoties,
atrodot savus domubiedrus,
līdzdarbojoties un esot kopā
ar līdzīgi domājošiem, viss ir
iespējams,” projektu raksturo
tā īstenotāji!
Lai noskaidrotu un izzinātu
Cēsu novada jauniešu iespējas
iesaistīties un līdzdarboties, kā
arī identificētu viņu vajadzības

Lasītāji
dodas
ekskursijā
Jūnijā Latvijas Nacionālās
bibliotēkas
Jaunpiebalgas
Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija, kā ierasts, varēja kopīgi
doties noslēguma braucienā
“Iepazīsti Latviju”. Šoreiz
apskatot Āraišus un Līgatni.
Āraišu ezerpilī dalībniekus
iepazīstināja ar muzeja
telpām un ezerpils teritoriju.
Dalībnieki vēroja, kā ar
autentisku
instrumentu
palīdzību top jauna guļbūves
māja, apskatīja dzirnavas un
izzināja to vēsturi.
Brauciena
otrā
daļa
pavadīta
Līgatnes
papīrfabrikas
vēsturiskajā
centrā. Dalībnieki apskatīja
dažādas ēkas, izstaigāja
unikālās pagrabalas, apskatīja
Lustūža un Ānfabrikas iežus,
kā arī ielūkojās papīra muzejā.
“Līgatne noteikti ir vieta,
kur atgriezties vēl un vēl!

un vēlmes, Cēsīs un visās Cēsu
novada apvienību pārvaldēs
notiks jauniešu vajadzību
izziņas darbnīcas:
06.07. Cēsīs plkst. 16.00
Cēsu jauniešu mājā;
12.07. Pārgaujā plkst. 16.00
Jauniešu radošajā istabā
Rozulā;
13.07. Līgatnē plkst. 14.00
“Zeit” terasē;
20.07. Vecpiebalgā plkst.
16.00 Jauniešu centrā “Balgas
strops”.
Savukārt projekta noslēgumā, no 9. līdz 10. augustam,
notiks Cēsu novada jauniešu
saliedēšanās pasākums, kas
sniegs iespēju tā dalībniekiem
savstarpēji socializēties, gūt
informāciju par līdzdalības
iespējām
Cēsu
novadā,
kā arī kopīgiem spēkiem
izveidos
Cēsu
novada
jauniešu līdzdalības plānu un
sadarbības modeli.
Seko
līdzi
aktuālajai
informācijai @cesis_jauniesiem
un apvienību pārvalžu, kā arī to
jauniešu centru komunikācijas
kanālos.
Projekts “Lauzt Robežas”
(NR. VP2022/1-6) īstenots
Izglītības
un
zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2021.-2023.
gadam gaitā.

JAUNPIEBALGAS
apvienība

Teritorija ir iespaidiem bagāta
un plaša. Patīkami pārsteidza
Līgatnes tīklu parks. Tā ir
vieta, kur brīnišķīgā gaisotnē
atpūsties kā lieliem tā
maziem,” stāsta Mārsnēnu
pagasta bibliotēkas vadītāja
Inta Puriņa.
Paldies visiem, kas 2021.
gadā čakli lasīja un vērtēja
Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas kolekcijas grāmatas
un piedalījās braucienā. Arī
šogad aktīvi notiek grāmatu
lasīšana un vērtēšana Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas
organizētajā
lasīšanas
veicināšanas
programmā.
Iesaistīties aicināts jebkurš
bērns, jaunietis vai vecāks,
jo jūsu viedoklis mums ir
svarīgs!
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SVĒTKU DAŽĀDĪBA
Kupli apmeklēti Priekuļu svētki

PRIEKUĻU
apvienība

Ar burvīgu laiku un
pozitīvām emocijām jūnijā
aizritēja svētki Priekuļos,
kas šogad piedāvāja gana
plašu programmu dažādām
paaudzēm
un
dažādām
gaumēm.
Varēja piestāt vairākās
pieturVIETĀS un izbaudīt sev
tīkamas nodarbes.
Blakus dažādām radošām
darbnīcām
un
aktīvām
izklaidēm, šoreiz īpaši liela
atsaucība bija no tirgotāju
puses, kas piedāvāja plašu
produkcijas klāstu.
Bērnu lielais prieks bija
izjādes zirga mugurā un vistiņu
dārzs, kā arī elektromašīnu
trases, piepūšamās atrakcijas
un
radošās
darbnīcas.
Visas dienas garumā bija
vērojama rinda pie hennas
apgleznojumiem un sejiņu
zīmējumiem.
Īpašs paldies Zemessardzes
puišiem, kuri ar dažādām
interesantām un izglītojošām
aktivitātēm
priecēja
apmeklētājus.
Vienmēr savu kolorītu
akcentu dod katra pagasta
māksliniecisko
kolektīvu
sniegums, kas šogad, pēc tik
ilga klusēšanas laika, bija ļoti
nozīmīgs brīdis. Daudziem tā
bija pirmā atklātā uzstāšanās
reize.
Īpašs prieks par pagastu
amatierteātriem, kas katrs
ar humora pilnām izrādēm
kuplināja svētku programmu.

Attēlā: Priekuļu svētki jūnijā piedāvāja gana plašu programmu dažādām paaudzēm un dažādām gaumēm.
Foto: Sintija Cērpiņa un Kate Tiliņa.
Par to liecināja arī lielā skatītāju
atsaucība.
Jaunieši rosījās Kaltes mājā,
kur par interesantu un saistošu
programmu rūpējās Maija
Ozoliņa. Liels paldies, AREA,
kas deva iespēju izmantot savu

teritoriju un ēkas, lai piedāvātu
netradicionālas norišu vietas.
Dienas garumā varēja
baudīt muzikālās programmas
no klusa akustiska dziedājuma
Gunitas Bārdas, Solvitas
Jansones,
Toma
Ņizina

Pirmā vieta līnijdeju olimpiādē
Jūnijā Rojā norisinājās 10.
Latvijas līnijdeju olimpiāde
“Rīgas kauss 2022”. Tie bija
svētki, atkalredzēšanās prieks,
jūra, saule, mazliet vēja un,
protams,
pats
galvenais
notikums – līnijdeju olimpiāde.
Tajā piedalījās arī Amatas
kultūras nama līnijdeju grupa,
kas startēja “Quad Senior”
grupā. Sacensības norisinājās

jaunajā
Rojas
brīvdabas
estrādē. Lai startētu šajā
grupā, katram kolektīvam
atbilstoši
organizatoru
izvēlētai mūzikai bija jāizveido
dejas horeogrāfija. Uzdevums
sarežģīts, bet izpildīts godam.
Par to paldies deju grupas
“Country Girls” vadītājai Irēnai
Rešetņikai un Judītei Kalniņai
no Zaubes līnijdeju kolektīva.

Hanzas dienas Vīlandē
Jūnija sākumā Straupes
koris un senioru deju kolektīvu
“Munsturis”
piedalījās
mazajās
Hanzas
dienās
Vīlandē, Igaunijā. Dalībnieki
apmeklēja dažādus koncertus,
viduslaiku tirdziņu ar plašu
amatnieku
izstrādājumu
klāstu, meistarklases un citas
aktivitātes.
“Straupe vēsturiski, kopš
viduslaikiem, bijusi Hanzas
tirgotāju savienības dalībniece,
tāpēc mūsu kolektīvs, Straupes
koris, regulāri piedalās dažādu
valstu Hanzas dienās”, stāsta
kora pārstāve Inta Timermane.
Svētku
gājiens
sākās
laukumā pie teātra “Ugala”.

Tas pulcēja daudz ļaužu un,
izvijies cauri pilsētai, noslēdzās
nelielā skvēriņā, kur nopļautā
pļaviņā,
improvizētā
un
hipsterīgi aprīkotā skatītāju
zonā, tika oficiāli pasludināta
svētku atklāšana. Turpat,
uz improvizētas skatuves,
kas ierīkota uz militārās
automašīnas kravas kastes,
notika jauniešu rokgrupas
koncerts.
Vēlāk sākās Kafejnīcu
nakts, kad durvis viesmīlīgi
vēra
un
apmeklētājus
uzņēma Kantrekulas kvartāla
privātmāju pagalmos ierīkotas
pop-up kafejnīcas.
Nākamajā dienā, aplūkojuši

AMATAS
apvienība

Un, jāsaka, kopdarbs izdevās 10.
Latvijas
līnijdejotāju
olimpiādē “Rīgas kauss 2022”
iegūta 1. (B) vieta!
Sacensības vērtēja starptautiskā tiesnešu komanda:
Vācija, Lietuva, Spānija, Skotija,
Īrija, Igaunija. Šīs nebija tikai
sacensības, bet arī jaunas
pieredzes un ideju guvums
turpmākajam darbam.

PĀRGAUJAS
apvienība
Vīlandes skaistākās vietas,
Straupes kolektīvu dalībnieki,
kopā ar dejotājiem no Cēsīm,
sniedza nelielu koncertu
Laidonera laukumā. Svētku
apmeklētāji, uz brīdi piestājuši,
ar sirsnīgiem aplausiem sveica
dejotājus un dziedātājus.
Pēc tam sekoja uzstāšanās
Latvijas Hanzas pilsētu zonā.
Bet dienas izskaņā bija iespēja
baudīt brīnišķīgu koncertu
Vīlandes Jāņa baznīcā, kur
uzstājās
senās
mūzikas
ansamblis “Hortus Musicus”.
Piedaloties Hanzas dienās,
dalībnieki atzina, ka izjutuši
saikni, kas kopš viduslaikiem
vieno mūsu pilsētas.

un
Melisas
Kaškuras
muzikālajās performancēs līdz
Tautumeitām, grupai “Twisted
Four” un DJ Alexx Rea.
Gribas teikt lielu paldies
katram, kas palīdzēja svētku
norisē un katram, kas centās

tos baudīt.
Notikums apliecināja – cik
svarīga ir kopā būšana un
kopā svinēšana!

Balso par gada cēsnieku!
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PASĀKUMI
Mākslas festivāls
“Cēsis 2022”

Sestdien, 9. jūlijā, Cēsīs atklās
16. Cēsu Mākslas festivālu,
kas piedāvās daudzpusīgu
notikumu programmu ikvienai
mākslas mīļotāja gaumei.
Festivāla
apmeklētājiem
būs iespēja apskatīt trīs
vizuālās mākslas izstādes
un baudīt Riharda Vāgnera
operu “Tristans un Izolde”
pasaulslavenu
dziedātāju
izpildījumā.
Opera
pilnā

atskaņojumā Latvijā izskanēs
pirmo reizi pēc 100 gadu
pārtraukuma. Tradicionālajā
brīvdabas notikumā Cēsu
pils parka estrādē šoreiz
uzstāsies Raimonds Pauls,
Daumants Kalniņš un Latvijas
Radio bigbends. Festivāls
norisināsies līdz 14. augustam.
Pilna festivāla pasākumu
programma skatāma mājaslapā cesufestivals.lv.

Mākslas
darbs ebreju
piemiņai

Pirmdien 4. jūlijā, Ebreju
tautas
genocīda
upuru
piemiņas dienā, Cēsīs tiks
atklāts ebreju piemiņai veltīts
vides mākslas darbs “viens
deviņi četri viens ceļš”.
Līdz 1941. gada vasarai Cēsīs
bija saliedēta ebreju kopiena,
kuru veidoja apmēram 200
pilsētas un apkaimes pagastu
iedzīvotāji. Kad 1941. gada
vasarā padomju okupāciju
nomainīja nacistiskā okupācija,
Latvijā sākās holokausts. Jūnija
beigās dažas Cēsu ebreju
ģimenes cerībā izdzīvot bēga
uz Padomju Savienību, tomēr
vairums palika savās mājās.
Augusta sākumā Cēsīs un
citviet kādreizējā Cēsu apriņķī
dzīvojošos ebrejus arestēja un
10. augusta naktī noslepkavoja
mežā pie Niniera ezera, apraka
turpat izraktā bedrē. Daži no
tiem, kas bija aizbēguši uz
Padomju Savienību, izdzīvoja,
bet uz dzīvi Cēsīs nekad vairs
neatgriezās.
Vides
mākslas
darba
autori mākslinieki Krista un
Reinis Dzudzilo atklāj: ““viens
deviņi četri viens ceļš” mērķis
ir ievietot ebrejus atpakaļ
tagadnē, vēsturē un Cēsu
ikdienas dzīvē, ļaujot viņu
piemiņai atgriezties pie savām

CĒSIS

CĒSIS

kādreizējām mājām. Darbu
veido betona skulptūras.
Tās ir novietotas dažādās
Cēsu pilsētas ielās, kur pirms
holokausta dzīvoja ebreji. Par
katras skulptūras prototipu
ir kļuvis tagadnē dzīvojoša
cēsnieka
ziedots
apavu
pāris. Katra cilvēka apavu
ziedošana ir solidarizēšanās
ar cietušajiem. Apavi ir ne
tikai zīme, kas apzīmē kāda
prombūtni, jo ir tukši, bet
tie vienlaicīgi liek domāt par
klātbūtni, jo ierodoties mājās,
noaujam savus apavus. Esi
sveicināts, aizmirstais!”
Skulptūru
atrašanās
vietas un kādreizējās ebreju
dzīvesvietas Cēsīs palīdzēs
atklāt speciāli radīta pilsētas
karte, kuru ikviens interesents
varēs saņemt Cēsu Tūrisma
informācijas centrā.
Mākslas darba atklāšana
notiks plkst. 18.00 pilsētas
Rožu laukumā.
Vides
mākslas
darba
“viens deviņi četri viens ceļš”
idejas autori ir Krista un
Reinis Dzudzilo, tehniskais
izpildījums – Sandis Aispurs.
Kuratore – Elīna Kalniņa.
Mākslas darbs pilsētvidē
cieši saistīts ar audio vizuālo
performanci
“Klusums

Piedzīvojumiem bagāta nedēļa
Jūnija vidū 19 bērni
un
jaunieši
vienojās
piedzīvojumiem
bagātā
aktivitāšu nedēļā - “Atklāj
vasaru aktīvi”, ko organizēja
Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības pārvades Jaunatnes
lietu nodaļa. Nedēļas laikā
dalībnieki neformālā gaisotnē

ar
dažādām
radošajām
darbnīcām un sportiskajām
aktivitātēm, apguva jaunas
prasmes un zināšanas dažādās
dzīves sfērās, kā pamatu liekot
savstarpējo komunikāciju un
cieņu vienam pret otru, dabu
un apkārtējo vidi.

Kapu svētki Cēsu novada kapsētās
3. jūlijā:
Plkst. 12.00 Priekuļu kapos
Plkst. 13.00 Jaunpiebalgas kapos
Plkst. 13.00 Skujenes pagasta Kosas
kapos
Plkst. 13.30 Cēsu Meža kapos
Plkst. 14.00 Skujenes Krustkalna kapos
Plkst. 15.00 Cēsu Bērzaines kapos
9. jūlijā:
Plkst. 12.00 Zanderu kapos
Plkst. 15.00 Ķempju kapos
16. jūlijā:
Plkst. 13.00 Pārupes kapos
Plkst. 14.00 Straupes Vecajos kapos
30. jūlijā:
Plkst. 13.00 Daibes kapos
Plkst. 15.00 Dzērbenes Jaunajos ka-

pos
Plkst. 16.00 Dzērbenes Vecajos kapos
Plkst. 14.00 Nītaures kapos
31. jūlijā:
Plkst. 14.00 Vecpiebalgas kapos
Plkst. 14.00 Mārsnēnu kapos
Plkst. 15.00 Liepas kapos
6. augustā:
Plkst. 12.00 Veismaņu kapos
Plkst. 12.00 Unguru kapos
Plkst. 13.00 Veselavas kapos
Plkst. 14.00 Strīķu kapos
Plkst. 15.00 Lenču kapos
Plkst. 16.00 Rāmuļu kapos
Plkst. 16.30 Raiskuma kapos
7. augustā:
Plkst. 13.00 Paltmales kapos

Vasaras darbnīcas Drabešu
muižas Amatu mājā
Drabešu muižas Amatu
mājā 2. jūlijā plkst. 10.00
norisināsies vasaras darbnīcas:
Koka virpošanas darbnīca.
Darbnīcu vadīs meistars
Andris Roze.
Aušana iesācējiem. Lupatu
grīdceliņa aušana. Aust mācīs
meistare Gita Krīgere.
Pieteikšanās, zvanot pa
tālruni 29199870.
29.
jūlijā
norisināsies
Grāmatsiešanas vasaras skola,
kurā varēs apgūt vairākus
Krīt”, kuru Krista un Reinis
Dzudzilo veido sadarbībā
ar
komponistu
Kristu
Auznieku un jauniešu kori
“Kamēr...”. Performance savu
pirmizrādi un Krista Auznieka
kompozīcijas “Klusums Krīt”
pirmatskaņojumu piedzīvos
2022. gada 12. augustā.
“Klusums Krīt” ir Cēsu mākslas
festivāla satelītpasākums.
Gan vides mākslas darbs,
gan
performance
tapuši
projektā “Pāršķeļot klusumu”,
saņemot finansējumu no
Fonda “Piemiņa, atbildība
un nākotne” (Stiftung EVZ),
Konrāda Adenauera fonda,
Kultūrkapitāla fonda, Gētes
institūta Rīgā, Cēsu p/a “Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”
un
Izraēlas
vēstniecības
Latvijā. Projektu “Pāršķeļot
klusumu” īsteno nodibinājums
“Ekspozīcijas
“Sirdsapziņas
ugunskurs” atbalsta fonds
Cēsīs sadarbībā ar muzeju
“Ebreji Latvijā”.

VECPIEBALGAS
apvienība
Seko līdzi un uzzini par
jaunākajām
Jaunatnes
lietu nodaļas aktivitātēm
Vecpiebalgas
apvienības
pārvaldes “Facebook” un
“Instagram”
sociālo
tīklu
kontos – Piebalgas jaunieši!

grāmatu bezlīmes sējumu
veidus:
Garais dūriens – piezīmju
grāmata ar zīmuli vienlaidus
ādas vākos;
Skiču bloka izgatavošana
vēsturiskajā Koptu - kristīgo
ēģiptiešu sējumā, kas ir
senākais no grāmatsiešanas
veidiem – grāmatsiešanas
pamats;
foto albuma japāņu
Koncertīna
tehnikā
izgatavošana.

Svētki Liepā
Jau trešo gadu 16. jūlijā
aicinām sanākt kopā Liepas
iedzīvotājus un viesus, lai
svinētu svētkus Liepā!
Liepas svētkos pirmo
dienas daļu pavadīsim pie
Liepas skolas, kur notiks
dažādas radošās aktivitātes
bērniem: eksperimentu šovs,
piepūšamās atrakcijas, māla
piedzīvojums
un
spēles.
Savukārt Liepas bibliotēkā
būs skatāmas trīs izstādes:
“A.Jullas un Liepas skolēnu
gleznu izstāde”, “A.Jullas
ceļojošā izstāde”, kā arī “Jullas
pēdas mālā un Latvijā”.
Pasākuma laikā godāsim
Augusta Jullas 150. gadadienu.
Augusts Julla ļoti aktīvi
iesaistījās Liepas pagasta
sabiedriskajā
dzīvē,
kā
rezultātā Liepā izveidots

Liepas jaunie
mākslinieki
Liepas
pamatskolas
audzēkņi piedalījās zīmēšanas
konkursā
“Liepas
kalna
folklora”. Tas bija veltīts
liepēnieša, mākslinieka, tēlnieka, dzejnieka, kordiriģenta
un apbrīnojami daudzpusīga
cilvēka, Augusta Jullas, 150.
gadadienas atcerei.
Konkursa uzvarētāji:
1.-3. klašu grupā: Alise
Zastupa,
Adele
Stepiņa,

Plkst. 13.00 Skujenes kapos
Plkst. 14.00 Zaubes Sila kapos
Plkst. 15.00 Spriņģu kapos
13. augustā:
Plkst. 12.00 Ķemerkalna kapos
Plkst. 13.00 Sila kapos
Plkst. 15.00 Lodes Apšu kapos
Plkst. 15.00 Jaunraunas kapos
14. augustā:
Plkst. 13.00 Leimaņu kapos
Plkst. 13.00 Āraišu Jaunajos kapos
Plkst. 14.00 Āraišu Vanagu kapos
Plkst. 14.30 Cieļu kapos
21. augustā:
Plkst. 14.00 Zaubes Vidus kapos
Plkst. 16.00 Āžkalna kapos

AMATAS
apvienība
Nodarbības vadīs māksliniece, dizainere, RDMV ādas
dizaina nodaļas vadītāja,
Grāmatsējumu un ādas dizaina
asociācijas vadītāja Ilizane
Grīnberga.
Pieteikšanās, zvanot pa
tālruni 29199870 vai rakstot uz
tkic_kaste@inbox.lv.
Pasākumu rīko biedrība
TKIC
“KasTe”,
finansiāli
atbalsta Vidzemes plānošanas
reģions un VKKF.

PRIEKUĻU
apvienība
piemineklis,
kas
veltīts
Latvijas Atbrīvošanas cīņās
kritušo karavīru piemiņai.
Pie pieminekļa Aivars Vilnis
interesentiem pastāstīs par
Augusta Jullas dzīvi.
Vakara
daļa
notiks
Liepas stāvlaukumā, būs
Ginta Ristameca koncerts,
pēc koncerta ar atraktīvu
priekšnesumu
priecēs
“Yamaha” mūzikas skolas
instrumentālais
ansamblis
“Epic Wolf Orchestra”, savukārt,
pasākuma noslēgumā notiks
balle ar grupu “Bruģis”.
Liepas svētki būs brīvdabas
un būs pieejami bez ieejas
maksas.
Pasākumu organizē Cēsu
novada Priekuļu apvienības
pārvalde, Liepas kultūras nams
un Liepas kopa.

PRIEKUĻU
apvienība
Madara Sveikule.
4.-6. klašu grupā: Estere
Uibu, Veronika Huzhvynska,
Kira Maslobojeva.
7.-9. klašu grupā: Joanna
Kisļicina, Elīze Augškāpa,
Artūrs Tarasovs.
Liepas pagasta bibliotēkā
līdz pat gada beigām
apskatāma Augustam Jullam
veltītā izstāde un zīmējumu
konkursa darbi.
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PASĀKUMI
Cēsis
No 09.07. līdz 14.08.
Cēsu Mākslas festivāls
No 15.07. līdz 17.07.
Cēsu pilsētas svētki “Cēsis 816”
Koncertzālē “Cēsis”
No 09.07. līdz 14.08.
Dainis Pundurs “Lielo dzīvnieku
gaidot”. Mākslas festivāls 2022
Līdz 14.08.
Multimediāla izstāde “Neredzamās
dzīves
09.07. plkst. 16.00
Riharda Vāgnera operas “Tristans
un Izolde” koncertatskaņojums
30.07. plkst. 12.30 un 15.00
TUTAS burvīgais koncerts
31. 07. plkst. 18.00
Cēsu Mākslas festivāla Teātru
Grand prix. Dailes teātra izrāde
Fransuāza Sagāna / Klāvs Mellis,
“Esiet sveicinātas, skumjas”
Cēsu pilī
Līdz 31.08.
Fotoizstāde (Francija). Viduslaiku pilis Dienvidfrancijā.
Līdz 30.09.
Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu dekolētais fajanss
Latvijas muzejos un privātkolekcijās
(18.–21. gs.)”
Līdz 30.09.
Franču fotogrāfa Filipa Kontāla fotogrāfiju izstāde “Oksitānijas pērles –
Kataru pilis”
Līdz 31.09.
Izstāde “Esmu viens no jums. Padomju represiju upuri mūsu atmiņā”
Cēsu Izstāžu namā
Līdz 02.07.
Cēsu pilsētas Mākslas skolas absolventu diplomdarbu izstāde
No 09.07. līdz 28.08.
Izstāde “Bruno Vasiļevskis. P.S.”
Līdz gada beigām
Augusta Jullas mākslas darbu izstāde no Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja krājuma “Māksliniekam Augustam Jullam – 150”
Pasaules latviešu mākslas centrā
Līdz 10.07.
Amerikas latviešu mākslinieka Vilņa
Strazdiņa gleznu izstāde “Mierīgas
ainavas”
Izstāžu zālē “Museus”
Līdz 27.08.
Latgaļu mākslinieku darbu izstāde
“Latgales spēks”
Kultūras biedrībā “Harmonija”
Līdz 30.09.
Andra Vētras izstāde “Foto kaleidoskops”
Mākslas telpā “Mala”
Līdz 17.07.
Analogās fotogrāfijas un instalāciju izstāde “Visums”
01.07 plkst. 20.00
Symbionica & DJ Kasars Kondrāts
02.07 plkst. 20.00
Kasešu nakts 19
08.07. plkst. 21.00
Koncerts Zari 2
09.07 plkst. 21.00
DJ AG Mixmaster
16.07. plkst. 11.00
Cēsu dizaina tirgus
22.07. plkst. 11.00
LUPA koncerts
23.07. plkst. 21.00
Ūga + Bruolāns “Latgaļī ir Hip
Hops” koncerts
30.07. plkst. 21.00
Vestarda Šimkus & Endless Roar
koncerts
“Fonoklubā”
08.07. plkst. 21.00
Grupas “Kautkaili” koncerts
22.07. plkst. 21.00
Mūziķes VIŅA koncerts

Cēsu pils parkā
23.07. plkst.18.00
Muzikāla un pozitīva izrāde “Gribu
bērnu!”
Vaives Tautas namā
Līdz 15.08.
Cēsnieka Jāņa Rozenberga gleznu
izstāde
Vaives pagasta Rāmuļos
02.07.
6. tradicionālā “Dziesmu diena Rāmuļos”. Diriģentam Daumantam
Gailim – 95

16.07.
Cēsu pilsētā
Sportiskas aktivitātes Cēsu pilsētas
svētku laikā

15.07. plkst. 22.00
Zaļumballe
Jaunpiebalgas brīvdabas estrādē
“TACES”

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

Līgatne

20.07. plkst. 18.00
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
Rollerslēpošanas treniņsacensību seriāls “Rollertour 2022”

CVĢ stadionā
09.07. plkst. 18.00
Putu ballīte

20.07. plkst. 18.30
Cēsu pilsētas stadions
Cēsu novada čempionāts futbolā

Sports

22.07.
Cēsu pilsētas stadionā
Bērnu sporta spēles

01.07. plkst. 12.00
Cēsu pilsētas stadionā
LFF U14 attīstības līgas sacensības. Vidzemes FC - Sēlijas SS
02.07. plkst. 15.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2. līga. FK Priekuļi Jēkabpils SC

22.07. plkst. 20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 3. līga. FK Cēsis - FK Valka
23.07. plkst.10.00
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
LČ rollerslēpošanā

06.07. plkst. 18.00
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
Rollerslēpošanas treniņsacensību seriāls “Rollertour 2022”

23.07. plkst. 12.00
Cēsu pilsētas stadionā
Sunny Streetball

06.07. plkst.18.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts futbolā

24.07. plkst. 10.00
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
LČ rollerslēpošanā

07.07. plkst. 16.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ futbolā U16 zēniem. Vidzemes FC AFA Olaine

27.07. plkst. 18.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts futbolā

08.07. plkst. 14.00
Cēsu pilsētas stadionā
DEPO LČ posms pludmales volejbolā
09.07. plkst. 10.00
Cēsu pilsētas stadionā
DEPO LČ posms pludmales volejbolā

28.07. plkst. 12.00
Cēsu pilsētas stadionā
LFF U14 attīstības līgas sacensības
29.07.-31.07.
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
LČ vasaras biatlonā

09.07. plkst.11.00
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
Minikāru sacensības

30.07. plkst. 15.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2. līga. FK Priekuļi Preiļu BJSS

10.07. plkst.10.00
Cēsu pilsētas stadionā
DEPO LČ posms pludmales volejbolā

31.07. plkst. 10.00
Cēsu pilsētas stadionā
Latvijas raundneta sacensību posms

09.07. plkst. 14.00
Sporta birzītē, Cēsu prospektā 1, Priekuļos
“Sunny Streetball”
10.07. plkst. 10.00
Slēpošanas un biatlona centrs “Cēsis”
Minikāru sacensības
12.07. plkst. 9.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ pludmales volejbolā U14 vecuma
grupā
13.07. plkst. 9.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ pludmales volejbolā U16 vecuma
grupā
13.07. plkst. 12.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ futbolā U16 zēniem. Vidzemes FC Ogres NSC
13.07. plkst. 18.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts futbolā
14.07. plkst. 9.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ pludmales volejbolā U18 vecuma
grupā

Amata
03.07. plkst. 11.00
Sporta un atpūtas svētki Skujenē

01.07.- 02.07.
Radošajā kvartālā “Zeit”
Festivāls “Straume ‘22”
09.07. plkst. 20.00
Radošajā kvartālā “Zeit”
Grupas “Latvian Blues Band” koncerts
16.07. plkst. 20.00
Radošajā kvartālā “Zeit”
Intars Busulis un Abonementa orķestris
20.07. plkst. 16.00
Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Lasītāju klubiņa tikšanās
23.07. plkst. 20.00
Radošajā kvartālā “Zeit”
Vokālās grupas “LATVIAN VOICES”
koncerts
30.07. plkst. 20.00
Radošajā kvartālā “Zeit”
Fēlikss Ķiģelis ar grupu

Pārgauja
1.07.-3.07. Ungurmuižas svētki
1.07. no plkst. 13.00 Paneļdiskusija
“Muiža. Sieviete. Personība.”
01.07. plkst. 19.00 Baroka mūzikas
koncertstāsts “Dorotejas vēstules”
02.07. plkst. 16.00 Mazie Ungurmuižas operas svētki – itāļu opermūzikas
vakars
No 02.07. līdz 28.08. Alekseja Naumova personālizstāde “Pasaules ainava”
03.07. “Vēsturiskās dārzu un parku
dienas”
03.07. plkst. 11.00 - 15.00
Straupes Zirgu pastā
“Slow Food Straupe” tirdziņš
08.07.-10.07. Pārgaujas svētki
10.07. plkst. 10.00 - 15.00
Pie Straupes pienotavas
Hanzas tirgus
17.07. plkst. 11.00 - 15.00
Straupes Zirgu pastā
“Slow Food Straupe” tirdziņš

09.07. no plkst. 12.00
Zaubes savvaļas kulinārais festivāls

22.07. plkst. 22.00
Raiskumā
Brīvdabas kino vakars. Spēlfilma
“Ūdens garša”, režisors Matīss Kaža.

09.07. no plkst. 17.00
Āraišu vējdzirnavās
Festivāls “ĀraišFESTS”

24.07. plkst. 10.00 - 15.00
Pie Straupes pienotavas
Hanzas tirgus

10.07. plkst. 11.00
Pludmales volejbola čempionāts Nītaurē “Amatas kauss” (3.posms)

26.07. plkst. 10.00
Stalbes centrā
Annas dienas pasākums senioriem
Pieteikties līdz 20. jūlijam, zvanot uz
tālr. nr.: 29247718.

15.07. plkst. 18.00
Skujenes estrādē (lietus gadījumā Tautas namā
Aizkraukles novada Seces amatierteātris izrādīs B. Jukņēvičas lugu “Kāzas”
24.07. plkst. 11.00
Pludmales volejbola čempionāts Līvos
“Amatas kauss” (4.posms)

30.07.
Lielstraupes pils svētki
31.07. plkst. 10.00 - 15.00
Pie Straupes pienotavas
Hanzas tirgus

Jaunpiebalga Priekuļi
02.07. plkst. 14.00
Jaunpiebalgas kultūras namā
Filma “Es izvēlos Piebalgu”

08.07. plkst. 17.00
Rožu svētki Veselavas muižā. Uģa Rozes koncerts, izjādes ar zirgiem

15.07. plkst. 9.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ pludmales volejbolā U20 vecuma
grupā

02.07. plkst. 17.00
Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīcā
Koncerts “No Mocarta līdz cīruļa
dziesmai”

08.07. plkst. 22.00
Veselavas muižas parka estrādē
Zaļumballe ar grupu “Sestā Jūdze” un
uguns šovs

16.07. plkst. 12.00
Cēsu pilsētas stadionā
“Sunny Streetball”

8.07. plkst. 20.00
Muzikāls vakars ar Intu Ķergalvi
Gaujmalā

16.07.
Liepas svētki
22.07. plkst. 22.00
Veselavas muižas parka estrādē
Zaļumballe ar grupu “Galaktika”
30.06. plkst. 22.00
Mārsnēnu Klabes estrādē
Kapu svētku zaļumballe

Vecpiebalga
Līdz 15.09.
Vecpiebalgas bibliotēkā
Biedrības “Art Cēsis” trīs gadu plenēru
dalībnieku darbu izstāde
Līdz 01.09.
Dzērbenes pilī
Jettei Užānei jeb Cimdu Jettiņai veltīta adītu cimdu izstāde
Līdz 11.07.
Vecpiebalgas kultūras nama logos
Biedrības “Harmonija” mākslinieka
Ģirta Valtera gleznu izstāde
02.07.
Vecpiebalgas vidusskolas pludmales
volejbola laukumā
Pludmales volejbola turnīra 1.posms.
Reģistrēšanās pasākuma norises vietā no plkst. 9.45 līdz plkst.10.00
09.07.
Minirallijs “Vecpiebalga 2022”
11.07. plkst. 19.00
Vecpiebalgas muižas Sveču mājā
Literārs pasākums “Caur gaismu atjaunoties”
Dalībai pasākumā lūgums pieteikties,
zvanot pa tālruni 26428354.
16.07 plkst. 17.00
Vecpiebalgas kultūras namā
Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas
Latviešu tautastērpu izstāde – konkurss. Izstāde skatāma līdz 21. augustam. Izstādes apmeklējums ar iepriekšēju pieteikšanos pa tel. 26493591
16.07. plkst. 20.00
Taurenes estrādē
grupas “Galaktika” koncerts
plkst.22.00 zaļumballe
22.07. plkst.19.00
Kaives muižas parkā
Vasaras vakara koncertballe ar grupu
“Lauku muzikanti”, TDK “Juveris un
“Kaives Jaunais ansamblis”
No 29.07 līdz 31.07.
“Vecpiebalga atver durvis 2022”
30.07.
Vecpiebalgas muižas parkā
Mazās Kalniņa dienas

Sportiskas
aktivitātes
brīvlaikā
Turpinās
nodarbības
“Sportiskas aktivitātes skolu
brīvlaikā” projekta “Veselības
veicināšanas pasākumi “ gaitā.
Vasaras brīvlaikā skolēni
aicināti piedalīties kustību
aktivitātēs
profesionālas
treneres
Aijas
Praulītes
vadībā. Nodarbības notiks
ārā: Vecpiebalgas vidusskolas
sporta laukumā, Dzērbenes
vispārizglītojošā un mūzikas
pamatskolā un Kaives muižas
parkā.
Nodarbību saraksts atrodams mājaslapā vecpiebalga.lv
sadaļā “Sports”.
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VĒSTURE, KULTŪRA
Izturēt, lai atgrieztos
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Attēlā: Atmiņu stāstus papildināja Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu ansambļa dziedājums.
Vadītāja Ilga Šķendere. Foto: Aivars Akmentiņš.
Pieminot 1941. gada 14.
jūnija deportācijas, emocionāli
atceres brīži notika daudzviet
novadā. Saviļņojoša bija arī
padomju represiju piemiņai
veltītās izstādes “Esmu viens
no jums...” atklāšana Cēsu
Vēstures un mākslas muzejā.
Izstādē par traģiskajiem
notikumiem mūsu tautas
dzīvē
dokumentāli
un

nepastarpināti vēsta konkrētu
cilvēku stāsti. Arī tās atklāšanā
skanēja fragmenti no izsūtīto
dienasgrāmatām, piezīmēm.
Skaudru un traģisku notikumu
atstāsti mijās arī vieglu
humoru, arī tas palīdzēja
izturēt, nesalūzt un atgriezties.
Par muzikālo noskaņu
gādāja Cēsu Valsts ģimnāzijas
jauniešu ansamblis Ilgas

Šķenderes vadībā. Atmiņu
stāstus apkopoja Mārīte
Baķe. Arī izstāde tapusi, Cēsu
Vēstures un mākslas muzejam
sadarbojoties ar Cēsu Valsts
ģimnāziju. Tās autores –
Mārīte Baķe un Vija Rozentāle;
ekspozīcijas mākslinieks Dainis Andersons. Izstāde
apskatāma līdz 30. septembrim.

Bērniem patīk rakt
Šogad 18. jūnijā pirmo
reizi tika svinēta Eiropas
arheoloģijas diena. Nozīmīgām
senvietām bagātajā Cēsu
novadā
šīs
nodarbes
entuziastu
netrūkst.
Par
to varēja pārliecināties arī
Āraišu ezerpils darbinieki, kuri
šai dienai bija sagatavojuši
plašu aktivitāšu programmu
bērniem.
Bērni varēja darboties
improvizētā
izrakumu
laukumā un priecāties par
atrastiem dārgumiem, apgūt
senās tehnoloģijas darbnīcās
“Graudberzis” un “Māls” vai
spēlēt senlietu pazīšanas spēli.
Jauno senvēstures pētnieku
interese bija ļoti liela.

AMATAS
apvienība

Attēlā: Improvizētajā izrakumu laukumā mazie arheologi
pamanījās atrast īstus dārgumus. Foto: Dārta Vanadziņa.

“Trīnes grēki” Pils parkā
Svētdien, 10. jūlijā, plkst.
16.00 Cēsu Pils parkā gaidāma
pirmizrāde. Skatītāji varēs
novērtēt Cēsu teātra jaunāko
veikumu – muzikālo izrādi
“Trīnes grēki”.
Rūdolfs Blaumanis joku lugu
“Trīnes grēki” sarakstīja 1896.
gadā. Lai arī kritikas vērtējums
toreiz nebija labvēlīgs, luga
cauri laikiem iepriecinājusi un
piesaistījusi ļaužu uzmanību.
To spēlējuši un spēlē gan
Latvijas profesionālie, gan

amatierteātri vairāk nekā 125
gadus!
Cēsu teātris piedāvā saviem
skatītājiem muzikālu brīvdabas
izrādi
par
ģimeniskām
vērtībām, attiecībām, ļaujot
paskatīties uz to caur dzīves
norišu piģermiģera vieglo
elpu. R. Blaumanis uzrakstījis
lielisku situāciju komēdiju, ko
Cēsu teātris ietērpis muzikālā
ietvarā. Izrādē aktieri izdziedās
tik
zināmās
komponista
Ivara Vīgnera dziesmas (Jura

CĒSIS

Krūzes aranžējumā) ar Jāņa
Petera tekstiem, kas izrādei
“Trīnes grēki” sarakstītas 1983.
gadā. Uz skatuves būs gandrīz
visi Cēsu teātra aktieri!
Iestudējuma režisore Edīte
Siļķēna, muzikālais vadītājs
Juris Krūze, scenogrāfiju
veidojusi Sandra Dikmane,
tērpus
radījušas
Rudīte
Liepiņa un Dina Irkle, kustību
konsultante Rita Lūriņa.
Pasākumu rīko P/A “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”.

Dziesmu diena
Rāmuļos
Sestdien, 2. jūlijā, visi aicināti
uz kopīgu sadziedāšanu
un sadancošanu ģimeniskā
atmosfērā
Cēsu
novada
Vaives pagasta Rāmuļos. Tur
ar daudzveidīgu programmu
norisināsies
jau
sestā
tradicionālā “Dziesmu diena
Rāmuļos”, kas veltīta diriģenta
Daumanta Gaiļa 95 gadu
jubilejas atcerei.
Daumants Gailis (1927. –
1991.g.) dzimis Cēsu novada
Vaives pagasta Rāmuļos.
Savas mūziķa gaitas sācis
Cēsu novadā, tāpēc 2. jūlijā
ar plašu kultūras programmu
atzīmēsim
ievērojamā
diriģenta 95. dzimšanas dienas
atceres gadadienu.
Rāmuļu skolas estrādē
1996. gada 15. jūnijā sākās
jauna, skaista tradīcija –
“Dziesmu diena Rāmuļos”,
kas bija veltīta novadnieka
diriģenta Daumanta Gaiļa 70.
dzimšanas dienai. Pasākumā
piedalījās kori, kurus vadījis
Daumants Gailis un kurus
diriģēja viņa skolnieki. To vidū
bija “Juventus”, “Gaismaspils”,
“Valmiera”, kā arī Cēsu rajona
kori. Pasākuma daudzveidībai
skatītājus priecēja arī Rāmuļu
skolas mazie dejotāji.
Šogad, tradīciju turpinot,
Daumanta Gaiļa dēli Aivars
un Viesturs sadarbībā ar
pašvaldības aģentūru “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”,
Rāmuļu pamatskolu un Vaives
pagasta pārvaldi organizē jau
sesto tradicionālo “Dziesmu
dienu Rāmuļos”.
Viestura
Gaiļa
vadītā
JVLMA Operstudija “Figaro”
šoreiz aicina uz Gaetāno
Doniceti
operu
“Dons

Izcils valstsvīrs
Vēstures interešu klubs
“Serben” aktīvi iesaistījies
Dzērbenē dzimušā valstsvīra
Voldemāra Roberta Zamuela
personības apzināšanā un
viņa 150. jubilejas svinībās.
Ievērojamais, bet mazāk
zināmais valstsvīrs dzimis
Dzērbenē, Baznīcas krogā,
1872. gada 22. maijā. Viņš bija
latviešu strēlnieku bataljonu
dibinātājs, Latviešu Nacionālās
padomes loceklis un valdes
priekšsēdētājs. Latvijas Valsts
dibināšanas
priekšvakarā
Voldemārs Zamuels bija
starpvalstu sarunu delegācijas
dalībnieks un sarunu vadītājs
ar Igauniju un Lietuvu, izcils
jurists
un
sabiedriskais

VAIVE

Paskvāle”. Operas saīsināto
versiju V. Gailis veidoja divu šī
iestudējuma solistu Katažinas
Dudarevas
(Norina)
un
Daniila Kuzmina (Malatesta)
diplomeksāmenam
operdziedāšanā. Abi solisti par
sniegumu saņēma augstāko
atzīmi – 10 (izcili). Iestudējuma
režisore ir Ināra Slucka.
Savukārt vakarā dižkoncerts
pulcinās ap 200 koristu
no visas Latvijas. Īpašus
pārsteigumus
skatītājiem,
muzikālus
priekšnesumus
koncertā
sarūpējuši
arī
diriģenta Daumanta Gaiļa
muzikālā ceļa turpinātāji,
mazbērni: mazdēls Kristaps
ar sievu Inesi un maz-mazdēls
Edgars, un kora priekšā
stāsies diriģenta profesijas
trupinātājs, mazdēls Arturs.
Tradicionāli
dižkoncertā
dejos arī Rāmuļu skolas bērni
un deju kolektīvi no Cēsu
novada. Dižkoncerta režisore
Gunita Bārda, mākslinieciskais
vadītājs Aivars Gailis.
Dziesmu Dienas pasākumi
Cēsu
novada
Vaives
pagasta Rāmuļu pamatskolas
estrādē: plkst. 17.30 JMLMA
Operstudijas “Figaro” iestudējums “Dons Paskvāle” –
Gaetano Donicetī. Plkst. 19.00
Dziesmu dienas dižkoncerts.
Pēc dižkoncerta latvju
danči, ko vadīs Inese un
Kristaps Gaiļi, un zaļumballe
ar pūtēju orķestri “Cēsis” un
solistu Nauri Indzeri, diriģents
Jānis Puriņš.
Rāmuļu pamatskolas telpās
visas dienas garumā skatāma
fotoizstāde un filma par
Daumantu Gaili.
Visi pasākumi bez maksas.

VECPIEBALGAS
apvienība
darbinieks, vēlāk: zemkopības
ministrs, tieslietu ministrs un
ministru prezidents.
Savu darbu iesākām 2019.
gada maijā, Muzeju naktī.
Tagad savākts plašs materiālu
klāsts, kas pārtop grāmatā.
Jūnijā Garkalnē piedalījāmies Ērika Jēkabsona
grāmatas “Valstsvīrs” prezentācijā. Bijām patīkami
pārsteigti par izcilo uzņemšanu,
atbalstu mūsu veikumam
un, galvenais, iespēju tikties
ar autoru – profesoru Ēriku
Jēkabsonu, kurš uzrakstījis
lielisku grāmatu, kas dos
iespēju Latvijas iedzīvotājiem
labāk iepazīt izcilo valstsvīru
Voldemāru Robertu Zamuelu.

