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Jaunajā izglītības finansēšanas modelī –
centrā bērns
Lai
sekmētu
labas
pārvaldības principus un
izglītības politikas prioritātes,
Cēsu novada pašvaldība
izstrādājusi jaunu izglītības
finansēšanas modeli, ko 31.
augustā apstiprināja domes
sēdē. Tas paredz vispārēju
pieaugumu novada izglītības
iestāžu kapacitātei, veido
caurspīdīgus un vienotus
noteikumus visām iestādēm,
vienlaikus fokusā paturot
skolu un pirmsskolas iestāžu
tradīcijas un stiprās puses, bet
modeļa centrā ir novada bērni
un plašākas iespējas viņiem.
Šis modelis nosaka, kā
pašvaldība sadala valsts
budžeta
mērķdotāciju,
kā sadala valsts budžeta
finansējumu izglītības iestādēm, kā izglītības iestādes
izstrādā un saskaņo tarifikāciju,
kā izglītības pārvalde sagatavo
un
iesniedz
pārskatus
par mērķdotācijām. Tāpat
noteikumi nosaka, kā tiek
sadalīta valsts mērķdotācija
izglītībai, pedagogu un atbalsta
personāla amata vienībām un
darba slodzēm pašvaldības
dibinātajās izglītības iestādēs.
Iekļaujoša izglītība ir Cēsu
novada prioritāte. Šajā mācību
gadā tiks sekmēta gan spēcīgo

Vienota sistēma un finansējums visām novada izglītības iestādēm
Brīvpusdienas 1.-6. klasēm; brīvpusdienas
sociāli mazāk aizsargātām grupām; 50%
pusdienu maksas atlaide 7.-9. klašu skolēniem

Pedagogiem, skolēniem un skolu darbiniekiem tiek
nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports

Visiem pedagogiem un skolu darbiniekiem
tiek nodrošināta veselības apdrošināšana

Tiek īstenota jauno pedagogu piesaistes
stipendiju programma

“Cēsu skolas soma” –
pakalpojums visam novadam

Būtiski ieguldījumi izglītības iestāžu
infrastruktūrā un vides uzlabošanā

Naudas balvas skolēniem
par izciliem sasniegumiem

Peldētapmācības skolēniem

skolēnu talantu attīstīšana, gan
piesaistīts atbalsta personāls
tiem, kuriem tas nepieciešams.
Tāpat tiks nodrošināts papildu
asistenta pakalpojums bēr-

niem ar īpašām vajadzībām
un daudzveidīgs piedāvājums,
kas sevī ietver, piemēram,
sāls istabas, smilšu terapijas
u.tml. Šajā gadā palielināts

atalgojums skolu un bērnu
dārzu pedagogiem un skolu
administrācijai. Tāpat īpaši
jāakcentē, ka novada izglītības
iestādēs šajā gadā būs lielāks

kopējais atbalsta personāla
skaits nekā tas bija iepriekš.
Turpinājums 13. lpp.

Cēsīs norisināsies pirmās bērnu un jauniešu
vēlēšanas - balsošana par pilsētvides risinājumiem
Saeimas vēlēšanu dienā,
2022. gada 1. oktobrī, Cēsīs
norisināsies pirmās Bērnu
un jauniešu vēlēšanas. Tas
būs sabiedrības līdzdalības
pasākums, kura laikā Cēsu
izglītības iestāžu audzēkņi
balsos par, viņuprāt, labākajiem
risinājumiem Cēsu pilsētvidē.
Bērnu un jauniešu vēlēšanās,
kurām,
atsaucoties
uz Latvijas valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes
vārdiem, dots nosaukums
“Demokrātija sākas ģimenē”,
varēs piedalīties bērni no 1
līdz 17 gadu vecumam. Katrai
vecuma grupai balsošanai
tiks nodots savs jautājums bērnudārzu audzēkņi balsos

par ziedu krāsu izvēli Maija
parka rotaļu laukumā, 7-14
gadus veci skolēni izvēlēsies
rotaļu iekārtu parkā, savukārt
15-17 gadus veci jaunieši
izvēlēsies vietu pilsētā, kurā
vajadzētu uzstādīt ūdens
brīvkrānus.
Balsošanas
biļetenus
septembra beigās skolēni un
bērnudārzu audzēkņi saņems
savā izglītības iestādē, bet
nobalsot par sev vēlamo
pilsētvides risinājumu varēs
sestdien, 1. oktobrī no plkst.
8.00 līdz 17.00, kopā ar saviem
vecākiem dodoties uz Saeimas
vēlēšanu iecirkņiem. Bērnu un
jauniešu balsošanas stendi
atradīsies blakus Saeimas

CĒSIS

vēlēšanu vietām, un tie
kopumā būs piecās vietās - AS
“CATA”, Cēsu 1. pamatskolā,
Cēsu 2. pamatskolā, Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolā,
Cēsu sporta kompleksā.
Cēsu bērnu un jauniešu
vēlēšanas ir Cēsu novada
pilotprojekts
sabiedrības
līdzdalības aktivizēšanai, lai
veicinātu un radinātu pilsētas
jauno paaudzi demokrātiskā
veidā paust savu viedokli par
savas pilsētas attīstību.
Pilotprojekts top sadarbībā
ar Latvijas Mākslas akadēmijas
Dizaina nodaļu un Centrālo
vēlēšanu komisiju.
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Veiksmīgu un siltu jauno
mācību gadu!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
prieksšēdētājs
Aizvadīta Zinību diena,
sācies
jaunais
mācību
gads. Mazākajiem – skolas
gaitu sākums, lielākajiem –
noslēgums. Un droši vien
visiem – audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem – priecīgs
satraukums un apņemšanās
šo mācību gadu aizvadīt
veiksmīgi.
Kā katru gadu, vasarā
noritēja
intensīvs
darbs,
atjaunojot un pilnveidojot
izglītības iestāžu infrastruktūru.
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā
noslēdzas ventilācijas sistēmas izbūve, bet apjomīgie
ēkas atjaunošanas darbi
sāksies
nākamā
gada
janvārī. Drabešu sākumskolā
turpinās ēku siltināšana,
Jaunpiebalgas
sākumskolā
siltināšanas darbi sāksies
nākamvasar,
Vecpiebalgas
bērnudārzam maina jumtu,
kā arī pretendējam uz
energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanu
Līvu pirmsskolas un Raiskuma
pamatskolas ēkām nākamajā
gadā.
Valdībā un Saeimā apstiprināts
jaunais
pedagogu
atalgojuma modelis. Jāatzīst,
ka Cēsu novadam valsts
mērķdotācija skolotāju algām
būs mazāka nekā iepriekš.
Tomēr pašvaldība nodrošinās
ne tikai trūkstošo finansējumu,
bet arī finansējuma pieaugumu
iekļaujošai
izglītībai
ļoti nepieciešamām lietām,
piemēram, psihologam, at-

balsta personālam, logopēdam
un
citiem
speciālistiem.
Daudzviet novada izglītības
sistēmā šādu speciālistu
nebija, vai bija ļoti nelielā
apjomā. Tāpat no 1. septembra
sākas vienots atbalsts skolēnu
brīvpusdienām un sabiedriskā
transporta biļetēm. Lūdzu,
interesējieties
izglītības
iestāde, sociālajā dienestā vai
izglītības pārvaldē, lai ikviens
var saņemt plānoto atbalstu!
Šī rudens un ziemas
aktualitāte būs apkure un
energoresursu taupīšana. Sezonai gatavojamies nopietni,
maksimāli pārejot uz šķeldas,
granulu
katliem,
apkurē
izmantojot vietējo atjaunojamo
resursu. Jauns katls tiks
uzstādīts Jaunpiebalgas vidusskolā, savukārt Jaunpiebalgas
sākumskola tiks pieslēgta
centralizētajai apkurei. Cēsu
siltumtīklu
apsaimniekotāji
paredzējuši pāriet no gāzes
uz koksnes apkuri Bērzaines
katlu mājā. Meklējam drošu
risinājumu Līgatnes daudzdzīvokļu namu apsildei. Skan
pārsteidzoši, bet viens no
variantiem ir uzstādīt gāzes
katliem dīzeļdegvielas degļus
un izmantot šo kurināmo.
Degvielas cena ir samērā
stabila, un tās piegādes
prognozējamas – atšķirībā
no gāzes, kas kādā brīdī var
vienkārši izbeigties.
Augustā man bija tikšanās
ar AS “Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētāju Mārtiņu
Lazdovski,
runājām
par novada iedzīvotājiem
aktuāliem
ceļu
remonta
posmiem. Septembrī sākās
Rāmnieku tilta rekonstrukcija,
un satiksme pār to slēgta.
Vaicāju par iespēju izbūvēt
pagaidu tiltu, jo būvniecība ilgs
līdz nākamajam rudeni. Taču
šāds risinājums ievērojami
sadārdzinātu projekta īstenošanu un nav racionāls ceļam
ar samērā zemu transporta
kustības intensitāti. Ceļu

apsaimniekotāji
apliecināja,
ka ir paredzēti līdzekļi
apbraucamā ceļa Strīķi-LenčiAuciems papildu uzturēšanas
darbiem.
Rudenī tiks izsludināts
iepirkums ceļa Cēsis-Stalbe
brauktuves
atjaunošanai.
Darbiem jāsākas nākamajā
gadā. Tuvāko divu gadu
laikā paredzēts uzklāt cieto
segumu ceļam Ērgļi-Ineši,
jo posmam no Cēsu novada
robežas līdz Inešiem vēl ir
grants segums. Nākamā
gada programmā iekļauta
arī ceļa izbūve uz Daibes
atkritumu apsaimniekošanas
poligonu. Spriedām arī par
iespējamo
sadarbību,
ja
pašvaldība īstenos pārvada
pār Gauju izbūvi Lejas Līgatnē,
tādējādi savienojot Straupi
un Līgatni, kā arī par ceļa
Alauksts-Garkalne iespējamo
rekonstrukciju.
Vasaras nogalē iedzīvotāji
no lauku pārvaldēm aktīvāk
piesakās uz sarunām ar domes
vadību. Lai cilvēkiem nebūtu
jātērē laiks un līdzekļi, braucot
uz Cēsīm, izveidosim grafiku –
pieņemšanas pie domes
priekšsēdētāja un pašvaldības
amatpersonām būs arī lauku
pārvaldēs un pagastos.
Pašā vasaras nogalē domes
ārkārtas sēdē par domes
priekšsēdētāja vietnieku apstiprināta deputāte Inese
Suija-Markova.
Līdzšinējais
priekšsēdētāja vietnieks Ainārs
Šteins nolēmis atstāt amatu.
Paldies viņam par ieguldīto
darbu, veidojot apvienotā
novada pārvaldi. Inesei SuijaiMarkovai ir liela pieredze
starptautisku projektu īstenošanā, uzņēmējdarbībā, esmu
pārliecināts, ka viņa dos būtisku
pienesumu pašvaldības darba
efektivitātes paaugstināšanā.
Atklājumiem bagātu un
sekmīgu visiem jauno mācību
gadu!

Ieviņa. 1. septembris

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada domes
prieksšēdētāja vietnieks
Ieviņu pirmo reizi satiku
Liepājas Universitātē. Es biju
vecākā kursā. Satikāmies
Studentu padomē. Varbūt
kojās. Katrā ziņā Ieviņa dzīvoja
kojās aiz sienas. Klausījās
metālu. Blakus mums, zem
mums un virs mums dzīvoja
daudz jaunatnes, kas tagadiņ
ieņem augstus amatus, bijuši
ministri, sociālie darbinieki,
lielu uzņēmumu vadītāji,
skolotāji, mammas un viesnīcu
darbinieki. Toreiz kojās bijām
teju viens veselums. Uz
visu māju bija viens veļas
automāts un vienas dušas.
Cauri šaurajām koju sienām
dzirdējām mūziku, balles un
bēdas, vīraku un pieceptu
kartupeļu smārdu.
Toreiz ar Ieviņu risinājām
daudz sadzīves problēmas un
studentijas izaicinājumus –
valsts stipendijas, budžeta
vietu jautājumu, augstākās
izglītības pieejamību, arī ballīšu
organizēšanas izaicinājumus.
Tagad ar Ieviņu bez ikdienas
pieaugušo cilvēku problēmām
pārrunājam izglītības jautājumus. Ieviņa ir mazas skolas
skolotāja. Kurzemes mežu
ieskauta.
Ieviņa 2018. gada maijā
raksta: “Man ir ideja izveidot
mūsdienu sarunvalodas vārdnīcu.”
Ieviņa 2019. gada aprīlī:
“Smuka sieviete, es sev patīku.”
Ieviņa 2019. gada jūnijā:
“Johaidī nav īsti lamuvārds, es
teiktu – izsauksmes vārds!”

Ieviņa 2019. gada jūlijā:
“Mans sapnis ir dzīvot kā
Mērijai – lasīt, pīpēt un dzert
kafiju. Uzturēt gara mantas un
rakstīt nelaimīgas mīlestības
vēstules. Protams, uz darbu
arī vajadzētu iet, bet kaut ko
mierīgu. Nu, kā viņa – muzejā
vai bibliotēkā.”
Ieviņa 2020. gada aprīlī:
“Jūs vispār zināt, kas ir jaunais
ministrs? Ja es būtu saprātīga,
tagad būtu ministra kundze!”
Ieviņa 2020. gada aprīlī:
“Kā jums Lieldienas? Esmu
saņēmusi četrus vienādus
video par oliņām!”
Ieviņa 2020. gada novembrī:
“Daudz darba. Strādāju tik.
Audzinu dēlus. Un man patīk
rudens.”
Ieviņa 2021. gada decembrī:
“Kam galu galā vajag tos
rezultātus?
Pati
sastūķē
bērnus divos noslogotos
pulciņos, paziņo, ka nav laika
sēdēt klāt, un vēl man kaut ko
pārmet?!”
Ieviņa 2021. gada janvārī:
“Skolā ir pieņemts likums, ja
neieslēdz kameru, tad varu
atslēgt no stundas… varbūt rīt
pamēģināt?!”
Ieviņa 2021. gada aprīlī:
“Jums ir kāda ļoti mīļa
aizraušanās?”
Ieviņa 2021. gada decembrī:
“Jā, bišķiņ, žēl, ka nedzeru
vairāk.”
Ieviņa 2022. gada maijā: “Es
raudu aiz laimes. Saskaitīti ir
punkti valodas eksāmenā. Man
vienai meitenei ir deviņi. Gribas
pajautāt mātei, vai nav kauns
par parakstīto iesniegumu [kā
sliktu skolotāju]…”
Ieviņa 2022. gada augustā:
“Saglabāt
mieru.
Ticēt…
labajam, skaidrajam un īstajam.
Mērenība ir tikums. Vēlēties
būt labākiem. Un pēc tā arī
sniegties. Ticēt labajam, ka
var sadarboties bez trauku
plēšanas, un debiliem zvaniem
Finanšu nodaļai. Tiekties [ne
vēlēties] būtu labāks vārds.”
Ieviņa. Skola. 1. septembris.

Inese Suija-Markova ievēlēta par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieci
Pēc līdzšinējā priekšsēdētāja vietnieka Aināra Šteina
izteiktas vēlmes atstāt amatu,
31. augusta Cēsu novada
domes ārkārtas sēdē ar 12
balsīm par un sešām pret par
jauno vietnieci ievēlēta Inese
Suija-Markova.
I. Suija-Markova līdz šim
pildīja deputātes pienākumus,
tos apvienojot ar izpilddirektores amatu Vides risinājumu
institūtā.
Savā uzrunā deputātiem I.
Suija-Markova uzsvēra: “Kopš
2008. gada vadot Vides risinājumu institūtu un paralēli
strādājot Cēsu novada domē,

esmu pārliecinājusies, ka mazā
vietā var darīt lielas lietas un
gūt starptautiski nozīmīgus
panākumus,”
vienlaikus
piebilstot, ka “novadam ir
lielas ambīcijas, ir jārealizē
nozīmīgi projekti, tāpēc es
atstāju izpilddirektores amatu
Vides risinājumu institūtā, lai
pilnvērtīgi realizētu sevi domes
priekšsēdētāja vietnieces amatā. No sirds saku – gods kalpot
Cēsu novadam!”
I. Suija-Markova ieguvusi
maģistra grādu biznesa vadībā
un inovācijās Rīgas Tehniskajā
universitātē, un pašreiz ir
ceturtā kursa doktorante šajā

augstskolā. Viņas pētniecības
darbs saistīts ar zināšanu
un tehnoloģiju pārnesi un
zināšanu ietilpīgu biznesa
pakalpojumu
vadīšanu.
Bijusi ASV un Kanādas
valdību stipendiāte. 2003.
gadā ieguva UNESCO Bank

Fellowship Programme 2002 –
2003 individuālo stipendiju
pētnieciskā darba veikšanai
Eiropas Pieaugušo Izglītības
Asociācijā Briselē. Daudzu
starptautisku
konferenču
un
semināru
dalībniece,
moderatore un lektore.

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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Brīvpusdienu pieteikšanas kārtība
PIETEIKŠANĀS BRĪVPUSDIENĀM
Cēsu novadā
Bērni no
5 gadiem līdz
6.klasei
100% atlaide

7.-9.klašu
skolēni
50% atlaide

Bērni ar
invaliditāti
100% atlaide

Bez vecāku gādības
palikuši bērni
100% atlaide

(1,5 gadi līdz 12.klasei)

(1,5 gadi līdz 12.klasei)

Trūcīgu,
maznodrošinātu
ģimeņu bērni
100% atlaide

CĒSU NOVADS

Daudzbērnu
ģimeņu bērni
100% atlaide
(1,5 gadi līdz 12.klasei)

(1,5 gadi līdz 12.klasei)

+
Brīvpusdienas
piešķir automātiski.
Nav nepieciešams
iesniegums!

Iesniegums

Iesniegums

Invaliditātes
apliecības kopija
(ja pašvaldībai
nav ziņu par to)

+
Iesniegums

Iesniegums

Iesniegums 3+ ģimenes
kartes kopija

!

Cēsu novada pašvaldība
noteikusi vienotu kārtību, kā
vecāki var pieteikt saviem
bērniem brīvpusdienas skolās
un pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Visiem Cēsu novada piecus
un sešus gadus veciem
pirmsskolu audzēkņiem pienākas bezmaksas ēdienreizes,
savukārt visiem 1.-6. klašu
skolēniem – brīvpusdienas.
Ēdienreižu 100% maksas
atlaide
tiek
piemērota
automātiski, un vecākiem
iesniegums nav jāraksta.
Novada 7.-9. klašu skolēniem
noteikta 50% pusdienu maksas
atlaide. Lai saņemtu atlaidi,

Dokumenti iesniedzami
bērna izglītības iestādē

vecākiem jāraksta iesniegums
skolai.
Ēdināšanas maksas atlaidi
pilnā apmērā varēs saņemt
visi pirmsskolu, pamatskolu,
vidusskolu, arodskolu un
profesionālo
vidusskolu
izglītojamie, kuru dzīvesvieta
un vismaz viena vecāka
dzīvesvieta deklarēta Cēsu
novadā, ja viņi ir:
no
trūcīgas
vai
maznodrošinātas
mājsaimniecības;
daudzbērnu
ģimeņu
bērni un mācās kādā no Cēsu
novada izglītības iestādēm
(iesniegumam klāt jāpievieno
3+ ģimenes kartes kopija);

bērni ar invaliditāti
(iesniegumam klāt jāpievieno
invaliditātes apliecība, ja
pašvaldībai nav ziņu par to);
bāreņi vai bez vecāku
gādības palikušie.
Ja bērns mācās citas
pašvaldības
vai
valsts
izglītības iestādē, dokumenti
iesniedzami Cēsu novada
Sociālajā dienestā.
Tālrunis uzziņām Sociālajā
dienestā: 29358187.
Tālrunis uzziņām pašvaldībā: 28386749 (Izglītības
pārvaldes vadītāja Linda
Markus-Narvila).

Enerģētiski pašpietiekama būve
Kosmosa izziņas centra
ēkas būvnieki Cēsu novada
pašvaldības Attīstības pārvaldes darbiniekiem augustā
demonstrēja energoefektīvās,
pašpietiekamās ēkas būvniecības procesu un būvniecības
darbā izmantotos materiālus
un tehnoloģijas.
Lai būvi padarītu enerģētiski
pašpietiekamu,
paredzētas
šādas aktivitātes:
jaunas, zemas enerģijas
nākotnes tehnoloģiju zinātnes
centra ēkas būvniecība;
zemes siltumsūkņa un
granulu apkures katla izbūve;
ventilācijas un gaisa kon-

dicionēšanas sistēmas izbūve;
saules elektrostaciju uzstādīšana;
LED apgaismojuma uzstādīšana;
virsūdens savākšana un
atkārtota izmantošana;
automatizētās vadības
kontroles sistēmas (BMS)
izbūve;
5 elektromobiļu uzlādes
punktu izbūve;
vides pieejamības nodrošināšana.
Kosmosa izziņas centrs
Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63, būs
interaktīvs
starptautiska
līmeņa izklaides un nākotnes

Cēsu novada ārkārtas domes
sēdē 31. augustā apstiprināta
Līgatnes apvienības pārvaldes
vadītāja Līga Medne, kura
amata pienākumus sāks pildīt
no 12. septembra.
Atklāts konkurss uz Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja amatu tika izsludināts 28.
jūlijā. Pēc konkursa rezultātu
izvērtēšanas tika lemts virzīt
pretendentes L. Mednes kandidatūru apstiprināšanai Cēsu
novada domē.

CĒSIS

tehnoloģiju zinātnes centrs.
Projektu
Nr.
EKII-4/1
“Enerģētiski pašpietiekamas
ēkas
būvniecība
Cēsīs
nākotnes
tehnoloģiju
zinātnes centra vajadzībām”
atbalsta
Latvijas
Vides
investīcijas fonda programma
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana,
attīstot
enerģētiski pašpietiekamu ēku
būvniecību”.

Pašvaldība aicina pieteikties
zemes gabalu nomai Cēsu
industriālajā parkā. Pieejami
brīvi apbūves gabali: Baltā
iela 7, Baltā iela 9 un Eduarda
Veidenbauma iela 21. Tajos
nodrošināta elektrība, gāze,
ūdens
un
kanalizācija.
Komunikāciju tīkli izbūvēti
līdz zemes gabalu robežām.
Teritorija piemērota dažāda
veida ražošanas vai biroja ēku
celtniecībai.
Zemes gabali tiek iznomāti
uz laiku līdz 30 gadiem.
Uzņēmējiem arī ir tiesības
rosināt nekustamā īpašuma
izpirkšanu, ja izpildītas visas
līgumā noteiktās prasības
attiecībā uz zemes gabala
attīstību.
Maksu par zemes gabalu
apbūves tiesībām noteiks
izsolē. Orientējošā izsoles

stratēģija.
Septembrī darbu sāks
pašvaldības
aģentūra
“Cēsu
novada
tūrisma
attīstības aģentūra” ar jaunu
pārvaldes struktūru. Šāds
tūrisma pārvaldības modelis
nodrošinās dažāda veida
resursu optimizāciju, vienotu
tūrisma piedāvājuma attīstību
un mārketingu Cēsu novada
pašvaldībā,
aktīvu
ārējā
finansējuma piesaisti, kā arī
efektīvu pašvaldības īpašumā
esošo
tūrisma
objektu
apsaimniekošanu.

CĒSIS

sākuma cena ir 0,25 EUR par
m2 gadā. Tāpat maksu par
apbūves tiesībām un objektu
nomas maksu uz noteiktu
laiku būs iespējams samazināt
līdz 50%, ja komersants radīs
jaunas darba vietas, veiks
ieguldījumus, kas sekmēs
saimnieciskās
darbības
un/vai
inovāciju,
un/vai
infrastruktūras attīstību.
Zemes gabala nomniekam
būs iespēja zemi nodot
apakšnomā.
Saziņai:
zelma.micule@cesunovads.lv.
Teritorija sakārtota Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) projekta “Degradēto
teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā II kārta” gaitā.
Vēsturiski šī teritorija tikusi
izmantota
industriāliem
mērķiem.

Apstiprināta Kultūras
pārvaldes vadītāja

Vienots tūrisma piedāvājums
Domes
sēdē
augustā
Madara Lasmane vienbalsīgi
apstiprināta par topošās “Cēsu
novada tūrisma attīstības
aģentūras” vadītāju.
Viņas iepriekšējā darba
pieredze
saistīta
ar
Pārgaujas kultūras dzīves
organizēšanu. Domes sēdē
Madara Lasmane uzsvēra, ka
viena no viņas prioritātēm
būs ciešāka sadarbība ar
tūrisma uzņēmējiem. Tāpat
jāturpina pilnveidot tūrisma
piedāvājums un jāizstrādā
vienota visa novada tūrisma

L. Mednei ir 20 gadu darba
pieredze pašvaldības darbā,
strādājot Pārgaujas novada
Finanšu nodaļā.

Attīstības iespējas
uzņēmējiem

Ja bērns mācās citas
pašvaldības vai valsts izglītības
iestādē, dokumenti iesniedzami
Cēsu novada Sociālajā dienestā

Šeit pieminētām grupām bērnudārzos atlaidi
piemēro visām ēdienreizēm.

Līgatnes apvienības pārvaldi
vadīs Līga Medne

Cēsu novada domes sēdē
augustā par Cēsu novada
pašvaldības iestādes “Kultūras
pārvalde” vadītāju apstiprināta
Lauma Dambrova.
Lai organizētu jaunās Cēsu
novada pašvaldības iestādes
“Kultūras pārvalde” darbību un
turpmāko iestādes attīstību,
pašvaldība izsludināja atklātu
konkursu uz iestādes vadītāja

amatu. Pretendentu atlases
un izvērtēšanas rezultātā
pieņemts
lēmums
virzīt
apstiprināšanai L. Dambrovas
kandidatūru.
Stājoties jaunajā amatā, L.
Dambrova aicina uz sadarbību,
uzsverot, ka kultūrā ļoti
būtiski iesaistīt līdzcilvēkus un
veicināt vēlmi līdzdarboties.
L. Dambrova ieguvusi
bakalaura grādu somugru
zināšanās, pašlaik turpina
studēt
Latvijas
Kultūras
koledžā par kultūras darba
speciālistu. Laumai ir praktiska
pieredze jautājumos par
iestāžu
reorganizāciju,
zināšanas gan lietvedībā,
gan budžeta pārraudzībā,
amatiermākslas
kustību
koordinēšanā un dažādu
projektu realizēšanā.
Novada “Kultūras pārvalde”
darbu sāk 1. septembrī.
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SATIKSME
Būtisks uzlabojums satiksmes drošībai
negadījumu dēļ ir viens no
Cēsu satiksmes melnajiem
punktiem, izbūvēs apļveida
krustojumu.
Tādējādi
ievērojami uzlabojot satiksmes
drošību, palielinot transporta
plūsmas kapacitāti, veidojot
saprotamu ielas sadalījumu
starp autobraucējiem, gājējiem,
velosipēdu, stāvdrāžu u.c.
braucējiem. Pārbūve dos
iespēju turpmākai veloceļa
izveidei Valmieras un Dzintara

ielā, kā arī uzlabos piekļuvi
apkārtējiem
īpašumiem,
publiskajiem infrastruktūras
objektiem un uzņēmumiem.
Rotācijas apļa būvdarbu
nākamajos
posmos,
lai
izbūvētu
veloceliņus
un
plašākus gājēju celiņus, kā arī
lai nodrošinātu pārredzamu un
drošu satiksmi, plānota deviņu
liepu nociršana. Nocērtamie
koki atrodas gar Valmieras
ielas 2 piegulošo teritoriju.

CĒSIS
Ceram
uz
satiksmes
dalībnieku sapratni, jo šāda
apjoma būvdarbi neizbēgami
rada neērtības. Taču, tiem
noslēdzoties, iegūsim vēl vienu
kvalitatīvu un drošu satiksmes
infrastruktūras objektu!
Kopējās
būvniecības
izmaksas ir 497 744,44 EUR
bez PVN. Būvdarbus veic SIA
“Limbažu ceļi”.

Slēgts tilts Taurenē
Turpinās apļveida krustojuma
izbūve
Valmieras
un Dzintara ielā. Tur norit
apakšzemes komunikāciju un
virszemes būvdarbi. Plānots,
ka šis brauktuves posms
būs slēgts satiksmei līdz 29.
septembrim.
Krustojuma
slēgšana
būtiski maina autotransporta
piekļuvi pilsētas centram no
Valmieras un Priekuļu puses.
Iespējamie apbraukšanas ceļi
paredz jau laicīgu maršruta
maiņu, tāpēc autovadītājus
lūdzam būt uzmanīgiem un
sekot norādēm. Piekļuve
centram jāplāno pa Festivāla
vai Piebalgas ielu; izbraukšana
no centra – pa Uzvaras bulvāri.

Ērtākai
slēgtā
posma
apbraukšanai, remontdarbu
laikā
aizliegts
novietot
automašīnas Uzvaras bulvārī,
ap stadionu, posmā no
Dzintara līdz Jāņa Poruka ielai.
Būvdarbu laikā paredzēts
veikt arī maģistrālo siltumtīklu
nomaiņu, vecos pievadus
nomainot
ar
jaunām,
rūpnieciski izolētām caurulēm.
Siltumtrašu atjaunošana ne
tikai uzlabos siltumapgādes
sistēmas drošību, bet arī
pilnveido pārvades sistēmas
efektivitāti kopumā, samazinot
siltumtīklu zudumus.
Kā jau esam informējuši,
Valmieras
un
Dzintaru
ielas krustojumā, kas biežo

Uz nenoteikti laiku slēgta
satiksme pār “Otro Lodes tiltu”
Taurenes pagastā.
Pēc tilta apsekošanas

konstatēts, ka tilta upes
balstiem nodrupis betons
un radušās plaisas nesošajā
konstrukcijā.

VECPIEBALGAS
apvienība
Tilts atrodas uz Taurenes
pagasta autoceļa B62 BānūžiLodes muiža.

Autobusu kustība Rāmnieku tilta būvdarbu laikā
Laika posmā no 2022. gada
1. septembra līdz 2023. gada
rudenim slēgta satiksme pār
Gaujas tiltu autoceļā V330
Dukuri-Rāmnieki 4,20 km.
Tilta
remontdarbu
veikšanas laikā noteiktas
izmaiņas
sabiedriskā
transporta kustības grafikos:
Reģionālās
nozīmes
maršrutā Nr. 5614 CēsisRāmnieki-Strīķi:
Par piecām minūtēm vēlāk
izbrauks vairāki autobusi
reisos no Cēsu autoostas:
sestdienās līdzšinējais reiss
plkst. 8.00 turpmāk būs plkst.
8.05; savukārt otrdienās un
ceturtdienās līdzšinējie reisi
plkst. 8.30 un plkst. 15.30 būs
plkst. 8.35 un 15.35;
Slēgti reisi no pieturas
“Strīķi” sestdienās plkst. 8.15, kā
arī otrdienās un ceturtdienās
plkst. 8.45 un plkst. 15.45;
Atklāti jauni reisi no
pieturas “Rāmnieki” otrdienās
un ceturtdienās plkst. 8.50 un
15.50, kā arī sestdienās plkst.
8.20.
Reģionālās
nozīmes
maršrutā Nr. 6250 Cēsis–
Lenči-Kūdums-Cēsis:
Par 10 minūtēm ātrāk
izbrauks rīta autobuss no Cēsu
autoostas - līdz šim bija plkst.
6.10, turpmāk kursēs plkst.
6.00, kā arī no pirmdienas līdz
sestdienai reiss pagarināts līdz

pieturai “Strīķi”;
Slēgti reisi no Cēsu
autoostas – sestdienās plkst.
15.50;
No
pirmdienas
līdz
sestdienai būs jauns reiss
plkst. 10.30 no Cēsu autoostas;
Sākoties mācību gadam,
autobuss, kas no Cēsu
autoostas atiet plkst. 15.30,
kursēs darba dienās visu gadu,
arī skolēnu brīvlaikā.
Reģionālās
nozīmes
maršrutā Nr. 5147 CēsisLenči
līdz
remontdarbu
beigām atcelts reiss plkst.
10.20,
kas
kursēja
no
pirmdienas līdz sestdienai.
Lūdzam būt saprotošiem,
rēķināties
ar
satiksmes
ierobežojumiem un sekot
izvietotajām ceļa zīmēm, kā arī
plānot braukšanas maršrutu
laicīgi.
Tilts pār Gauju pie
Rāmniekiem uzbūvēts 1995.
gadā Rāmnieku pārceltuves
vietā. Tā garums ir 97,80 metri,
brauktuves platums – 4,2
metri. Pēc pārbūves tilts būs
98 metrus garš ar septiņus
metrus platu brauktuvi un
divvirzienu satiksmi. Gājēju
kustībai izbūvēs 1,5 metru
platu tērauda ietvi, savukārt
līdzās esošo gājēju tiltu pēc
autotransporta tilta pārbūves
paredzēts nojaukt.
Ekspluatācijas laikā tilta

laiduma konstrukcijas elementi
ir rūsējuši, un konstrukcijas
deformējušās.
Bojātās
konstrukcijas demontēs un
izbūvēs jaunu tēraudbetona
konstrukciju. Savukārt tilta
balsti ir labā tehniskajā
stāvoklī un tiks saglabāti. Jau
1994. gadā tie projektēti ar
perspektīvu, lai uz tiem varētu
izbūvēt laiduma konstrukciju
ar divām braukšanas joslām.

Tilta pieejās (3,70 – 4,40
km) paredzēts pārbūvēt ceļa
segumu, un divās kārtās ieklās
asfaltu: Vaidavas pusē
–
no tilta līdz nobrauktuvei
uz stāvlaukumu, ieskaitot
nobrauktuvi; Cēsu pusē –
ap 450 metru garā posmā.
Paredzēts
arī
sakārtot
autobusu pieturvietas.
Būvdarbu laikā paredzēts
nozāģēt 48 bojātus un autoceļa

pārbūvi traucējošus kokus.
Būvdarbus veic SIA “ACBR” par
līgumcenu 3 197 536,01 EUR
(ar PVN). Pārbūves projekta
autors ir SIA “Projekts 3”,
būvuzraudzību veic SIA “Būvju
profesionālā uzraudzība”.
Jau iepriekš atvainojamies
par sagādātajām neērtībām!
Kontaktpersona: atbildīgais
būvdarbu vadītājs Sandis
Junkers (29424266).
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IZGLĪTĪBA

Lielākā vērtība - izglītība

Linda Markus-Narvila
Cēsu novada Centrālās
administrācijas Izglītības
pārvaldes vadītāja
Datu apkopošana par
skolēnu
skaitu
novada
izglītības iestādēs vēl turpinās,

taču tendences rāda, ka
šoruden audzēkņu skolās būs
vairāk nekā pērn. Turpina augt
Līgatnes Jaunā sākumskola,
tur viena klase nāk klāt.
Savukārt Priekuļu vidusskolā
neizdevās nokomplektēt 10.
klasi.
Aizvien vairāk jauniešu,
beidzot pamatskolu, mācības
turpina
profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs.
To apliecina arī sekmīgā
grupu komplektācija Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina
tehnikumā.
Priecē,
ka
pieprasītas ir jaunās mācību
programmas:
Arhitektūras
tehniķis, Apģērbu dizains, IT
specialitātes.
Kā visā valstī, arī Cēsu
novadā nopietns izaicinājums
skolu direktoriem šovasar bija
pedagogu štata komplektācija.

Pamats talantu
izaugsmei

Cēsu novada domes sēdē
augustā amatā apstiprināta
jaunā Līgatnes Mūzikas un
mākslas skolas direktore Līga
Ruciņa. Amata pienākumus
viņa veic jau kopš jūnija.

“Zvaniņiem”
jauna vadītāja

Cēsu
novada
domes
sēdē augustā Augšlīgatnes
pirmsskolas izglītības iestādes
“Zvaniņi” vadītājas amatā
apstiprināta Daiga Ceipiniece.
“Esmu iepazinusies ar
esošo
situāciju
iestādē
un apzinos izaicinājumus.

LĪGATNES
apvienība

Lai arī novada izglītības
iestādes ir pievilcīga darba
vieta un pie mums strādāt
brauc pedagogi arī no kaimiņu
novadiem, ir jūtams latviešu
valodas, mūzikas, fizikas,
ķīmijas skolotāju trūkums.
Septembrī darbu novada
skolās sāks desmit jaunie
pedagogi, tomēr 40 izglītības
iestādēm šāds papildinājums
ir nepietiekams.
Lai turpmākajos gados
uzlabotu situāciju, pašvaldība
īsteno atbalsta programmu
topošajiem pedagogiem. Proti,
jaunieši, kuri izvēlējušies studēt
pedagoģiju un apliecina, ka,
beidzot augstskolu, strādās
kādā no novada mācību
iestādēm, saņem papildu
finansējumu
studijām
–
pašvaldības
stipendiju.
Programma gūst atsaucību.

Rūpēšos, lai bērnudārzā
ikviens jūtas labi, lai tajā valda
saticība un zinātkāre. Patlaban
pirmsskolā nozīmīga loma ir
kompetenču pieejai. Ja bērns
jau no mazotnes ar pieaugušo
palīdzību iemācas domāt
un darīt, tam ir liela vērtība.
Rūpēšos, lai ar savu pieredzi
un zināšanām sasniegtu šos
mērķus,” apņēmīgu nostāju
pauž jaunā vadītāja.
D. Ceipiniecei ir ilggadēja
pieredze izglītības iestādes
vadīšanā. Līdz šim strādājusi
Rēzeknes novadā, vadot
Dekšāres
pamatskolu.
Pieredze gūta arī Viļānu un
Rēzeknes novada pašvaldību
bāriņtiesās.
D.
Ceipinice
ieguvusi profesionālo maģistra
grādu skolu vadībā.

līmenī neatrisināta problēma –
nav
mācību
materiālu.
Pedagogiem,
gatavojoties
stundām, pašiem jāsagatavo
nepieciešamais
mācību
materiāls
starppriekšmetu
saiknes veidošanai, tehnoloģiju
izmantošanai. Bet tas ir
pamatīgs papildu darbs! Tāpēc
Izglītības pārvaldes prioritāte
ir sniegt metodisko atbalstu
mūsu skolotājiem.
Cēsu novadā ir viss
nepieciešamais
vispusīgas
un
kvalitatīvas
izglītības
apgūšanai.
Mums
ir
akadēmiskas,
profesionālas
un arī radošas ievirzes mācību
iestādes. Tā ir liela vērtība,
ko mums jāturpina attīstīt un
pilnveidot!

Par Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktori apstiprināta Ina Gaiķe

Jaunā direktore uzsver,
ka turpinās jau iesākto
skolas profesionālo izaugsmi.
“Veidosim spēcīgu pamatu
jauno talantu izaugsmei, lai
vēlāk, neatlaidīgi mācoties
un strādājot, viņi spētu kļūt
par izciliem mūziķiem un
māksliniekiem,” akcentēja L.
Ruciņa.
Direktorei
ir
bagāta
pieredze
pedagoģiskajā
darbā, arī mūzikas priekšmetu
pasniegšanā. Iegūts maģistra
grāds skolu vadībā un
pedagoģijā. Līgatnes Mūzikas
un mākslas skolā strādā kopš
2019. gada kā klavierspēles
skolotāja
un
direktora
vietniece.

LĪGATNES
apvienība

Šis mācību gads ir īpašs
arī ar to, ka darbu sāk septiņi
jauni novada izglītības iestāžu
direktori. Visu vasaru aktīvi
noritēja atlases konkursi, un
no sirds novēlu jaunajiem
vadītājiem piepildīt drosmīgās
mācību iestāžu attīstības
ieceres.
Sākot
darbu
novada
pašvaldībā šajā pavasarī,
iepazinos ar izglītības iestāžu
darbu.
Mācību
procesa
kvalitātes
un
pedagogu
radošuma
līmenis
ir
pārsteidzoši augsts. Stundas
un nodarbības regulāri notiek
ārā, dabiskā vidē, kur bērni
apgūst zināšanas praktiski
darbojoties.
Par
jaunumu
dēvēto
kompetenču pieeju Cēsu
novada praktizē jau krietnu
laiku. Taču ir viena valsts

Trešdien, 31. augustā, domes
ārkārtas sēdē par Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktori iecelta
Ina Gaiķe. Darba pienākumus
jaunā direktore sāks pildīt no 1.

septembra.
Konkurss uz Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktora amata
vietu tika izsludināts šī gada
1. augustā. Pēc konkursa
trešās kārtas komisija pieņēma
lēmumu virzīt Inas Gaiķes
kandidatūru apstiprināšanai
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
direktores amatam.
I. Gaiķe pauž: “Esmu uz
sadarbību vērsta, uzskatu, ka
ir svarīgi palīdzēt skolēniem
veidot konstruktīvas attiecības
ar skolotājiem un skolas
kopienu. Vēlos, lai tiktu
veicināta
bērns–vecāks–
skolotājs sadarbība. Vecākiem
ir būtiski sarunāties ar
saviem bērniem, lai palīdzētu
skolēnam ceļā uz patstāvīgu
un pašvadītu mācīšanos.”
Lai nodrošinātu katram
skolēnam
mūsdienīgas
lietpratības izglītību, par
galvenajām prioritātēm I. Gaiķe

CĒSIS

izvirza uz skolēnu centrētu
izglītību, kā arī sistēmiska
mācību darba palielināšanu,
lai
attīstītu
izglītojamo
patstāvīgas un atbildīgas
mācīšanās prasmju pilnveides
iespējas.
Par aktuālu jautājumu
Latvijā
atzīst
pedagogu
novecošanas problēmu un
uzsver, ka sadarbībā ar novada
izglītības
pārvaldi
jārod
ilgtspējīgs risinājums jauno
pedagogu piesaistei skolā.
Savukārt, esošo pedagogu
darbu nepieciešams pilnveidot
ar pastāvīgas mācīšanās
sistēmu un turpināt iesākto
metodisko darbu, sekmējot
skolotāju sadarbību.

Iespēja bez maksas apgūt
digitālās prasmes
Pašvaldības nodibinājums
“Cēsu
Digitālais
centrs”
(CDC) piedāvā Cēsu novada
iedzīvotājiem bez maksas
iegūt pamatprasmes darbā ar
digitālajām tehnoloģijām.
CDC izstrādātajā bezmaksas kursā varēs iemācīties
darboties ar datoru un
viedtelefonu. Sākot no iesācēja,
kam ar to bijusi pavisam
maza pieredze, līdz iespējai
pilnveidot ikdienas digitālās
prasmes: internetā pieejamos
valsts
un
pašvaldības
pakalpojumos,
attālinātā

darba un mācību iespējas
u.tml. Aicināts pieteikties
ikviens novada iedzīvotājs
visās vecuma grupās.
Mācības
sadalītas
17
nodarbībās
reizi
nedēļā,
piecas no tām attālināti, lai
būtu iespēja apgūt darbu
vai mācīšanos attālināti. Ar
mācību saturu, lektoriem un
pieteikšanās kārtību iespējams
iepazīties CDC mājas lapā
cdc.lv sadaļā “Digiprasmes”.
Reģistrēties mācībām iespējams līdz 25. septembrim.
Mācības plānots sākt šī gada

oktobrī un pabeigt 2023. gada
janvāra vidū.
Reģistrējoties
mācībām,
lūgums norādīt piemērotāko
mācību norises vietu. Patlaban
tiek
piedāvāts
izvēlēties
potenciālās nodarbību norises
vietas: Augšlīgatnē, Cēsīs,
Ieriķos, Liepā, Plācī, Priekuļos
un Vecpiebalgā. Apmācību
vietas tiks noteiktas pēc
interesentu skaita.
Ja nepieciešama palīdzība
piesakoties, par to vaicājiet
tuvākajā klientu apkalpošanas
centrā (pārvaldē)!
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ATBALSTS

Informācija par atbalstu mājsaimniecībām rudenī
Lai nodrošinātu atbalstu mājsaimniecībām apkures
izdevumu daļējai kompensēšanai, 2022. gada 11. augustā
Saeima apstiprināja papildus
atbalstu iedzīvotājiem, ņemot
vērā energoresursu izmaksu
straujo pieaugumu gaidāmajā
apkures sezonā.
Mājsaimniecībai,
kas
apkurē izmanto malku:
1. Par malku, kas iegādāta
no 2022. gada 1. maija
līdz 2023. gada 30. aprīlim
valsts kompensēs izmaksu
pieaugumu 50 % apmērā, ja
izmaksas pārsniegs 40 EUR/
ber.m3, bet ne vairāk par 15
Maksimālais
EUR/ber.m3.
atbalsta apjoms, par kuru
varēs saņemt atbalstu, vienai
mājsaimniecībai būs 35 ber.m3.
Pieteikumi pašvaldībā jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra
līdz 2023. gada 30. aprīlim.
2. Par malku, kas iegādāta
līdz š.g. 31. augustam un par
ko nevar uzrādīt maksājumu
apliecinošu dokumentu, valsts
kompensēs fiksētu atbalstu
60 EUR vienam mājoklim.
Iesniegumu Cēsu novada
pašvaldība pieņems no š.g. 1.
oktobra līdz 30. novembrim.
Mājsaimniecībai,
kas
apkurē izmanto koksnes
briketes un koksnes granulas:
Izmaksu
pieaugumu
kompensēs 50% apmērā, ja
kurināmā cena pārsniedz
300 EUR par tonnu, bet ne
vairāk kā 100 EUR par tonnu.
Maksimālais atbalsta apjoms,
par kuru varēs saņemt atbalstu,
vienai mājsaimniecībai būs
desmit
tonnas.
Atbalsta

periods: no 2022. gada 1. maija
līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Mājsaimniecībai,
kas
apkurē izmanto elektroenerģiju*:
Uz atbalstu var pretendēt,
ja patēriņš lielāks par 500
kWh mēnesī, bet ne vairāk kā
2000 kWh. Vasts kompensēs
50% no elektroenerģijas
cenas, kas pārsniegs 0,160
EUR/kWh bez PVN, bet ne
vairāk kā 0,1 EUR par kWh.
Jebkurā
mājsaimniecībā
pirmās patērētās 500 kWh būs
jāapmaksā atbilstoši tirgotāja
noteiktajai
elektroenerģijas
cenai, bet tiks kompensēts
patēriņš, kas pārsniedz šo
slieksni.
Atbalsta periods: no 2022.
gada 1. oktobra līdz 2023.

gada 30. aprīlim. Pieteikums
jāiesniedz no 2022. gada 1.
novembra līdz 2023. gada 31.
maijam.
*Attiecībā uz dabasgāzes
un elektroenerģijas lietotājiem,
kas maksā par pakalpojumu
izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts
pienākums dabasgāzes un
elektroenerģijas tirgotājiem
veikt izlīdzinātā maksājuma
patēriņu, ņemot vērā faktisko
mājsaimniecību patēriņu un
veicot maksājuma korekcijas
par iepriekšējiem mēnešiem.
Mājsaimniecībai ar centralizēto siltumapgādi:
Par periodu no 2022. gada
1. oktobra līdz 2023. gada 30.
aprīlim maksa tiks samazināta
50% apmērā no starpības

Svarīgs atbalsta projekts
Šovasar Cēsīs, Caunas ielā
8, svinīgi atklāja Cēsu novada
pašvaldības
jaunizveidoto
pakalpojumu cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem grupu māju “Cēsis”. Grupu
mājas pakalpojuma sniegšana
deleģēta biedrībai “Cerību
spārni”, kurai ir liela pieredze
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanā.
Ilgi gaidītais jaunizveidotais
pakalpojums dos iespēju 16
personām ar garīga rakstura
traucējumiem sākt patstāvīgu
dzīvi ārpus sociālās aprūpes
institūcijām, joprojām saņemot
sociālā darba speciālistu
atbalstu ikdienas gaitās.
Pakalpojumu
nodrošinās
Eiropas Sociālā fonda projektā
“Vidzeme iekļauj” izvērtētām
personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar dzīvot
patstāvīgi un kuras pēc
valsts finansētas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
institūciju
pakalpojumu
saņemšanas
pāriet uz dzīvi sabiedrībā.

Pasākumu ar mīlestību
un sirsnību atklāja cēsniece
Beāte Bringule, iepriecinot ar
muzikālu vēstījumu par mājām.
Savu svētību grupu mājai deva
Siguldas Katoļu draudzes
dekāns Rihards Rasnacis.
Biedrības “Cerību spārni”
vadītāja Eva Viļķina ar lielu
prieku
un
gandarījumu
uzsvēra vienu no biedrības
pamata
uzdevumiem
iestāties par cilvēku ar dažāda
veida invaliditāti cienīgu dzīvi.
Par katra vajadzību un vēlmju
piepildījumu. Sajūta, ka esi
mājās, piederības sajūta savai
kopienai, saviem cilvēkiem rada
drošību un vēlmi priecāties,
iesaistīties un darboties.
Biedrības vadītāja pateicās
visiem par doto uzticību,
atbalstu un sadarbību.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Atis Egliņš-Eglītis pauda
gandarījumu par jaunizveidoto
pakalpojumu un īpašu paldies
izteica projekta komandai
par ieguldījumu, spēcīgo

pārliecību un ticību, ka
viss izdosies: “Paldies Vitai
Pleševnikai, Ingai Kārkliņai,
Marekam Pavāram, Ilutai
Ločmelei, Valdim Tirzmalim
un pārējiem kolēģiem, kuri
iesaistījās projekta realizācijā”.
A. Egliņš-Eglītis biedrībai
novēlēja veiksmi un izdošanos
jaunizveidotā
pakalpojuma
nodrošināšanā Cēsīs.
Grupu mājas pakalpojums
izveidots ar
Eiropas
Reģionālā
attīstības
fonda
atbalstu projekta
“Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs
“Cēsis””, identifikācijas Nr.
9.3.1.1/18/I/006 gaitā. Kopējais
projekta finansējums 1 843
676,77 EUR, t.sk., ERAF
finansējums 1 122 375,41
EUR, valsts budžeta dotācija
pašvaldībām 46 394,83 EUR,
valsts budžeta finansējums
108 185,55 EUR un pašvaldības
finansējums 566 720,98 EUR.

starp siltumenerģijas tarifu, un
siltumenerģijas tarifa mediānu
68 EUR/MWh.
Lai
siltumenerģijas
cena netiktu nepamatoti
paaugstināta,
noteikta
neregulētā tarifa augšējā
robeža – 300 EUR/MWh.
Tādējādi no attiecīgajā
pašvaldībā
apstiprinātā
tarifa atņem 68 EUR par
megavatstundu un iegūto
starpību dala uz pusēm. Vienu
pusi kompensēs valsts.
Atbalstu
piemēros
centralizētās siltumapgādes
uzņēmums.
Mājsaimniecībai,
kas
apkurē izmanto dabasgāzi:
Par periodu no 2022. gada
1. jūlija līdz 2023. gada 30.
aprīlim mājsaimniecībām, kuru

dabasgāzes vidējais ikmēneša
patēriņš 12 mēnešu periodā
pārsniedz 221 kilovatstundu
mēnesī
(21
kubikmetrs/
mēnesī) valsts segs 50% no
cenu pieauguma, proti, 30 EUR
par 1 MWh jeb 3 eirocentus par
1 kWh bez PVN.
Kompensācija būs iekļauta
dabasgāzes tirgotāju rēķinos par dabasgāzi jau
no septembra (rēķinā būs
iekļauts atbalsts gan par jūliju,
gan augustu, tātad par šiem
mēnešiem būs pārrēķins).
Aicinām
sekot
līdz
pašvaldības informācijai par
atbalstu
mājsaimniecībām
apkures izdevumu daļējai
kompensēšanai.

CĒSIS
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SOCIĀLAIS DIENESTS, VESELĪBA
Cēsu novada Sociālā dienesta speciālistu pieņemšanas
vietas un kontaktinformācija
Sociālā dienesta klientu pieņemšana tiek organizēta pēc pieraksta, iepriekš piesakoties uz vizīti.

Sociālās palīdzības nodaļa

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Darbinieks
Līga Ieviņa
Inga Kļaviņa
Agita Meiere
Ieva Kaminska
Evija Kasparāne
Baiba Bulmeistere
Maija Čudere
Ilva Pūpola
Anda Graudiņa

Pieņemšanas vieta
Telefona numurs
Cēsis, Vaive, Veselava
27860024
Cēsis
64122908
Cēsis
64127745
Zaube, Nītaure, Skujene
28684540
Straupe, Raiskums, Stalbe
29331426
Līgatne, Priekuļi
64155587
Liepa, Mārsnēni
64107306
Amata, Drabeši
28622670
Vecpiebalga, Ineši, Jaunpiebalga, 25451020
Zosēni, Kaive
Ivars Sakss
Taurene, Dzērbene
20244231
Vaira Zauere – Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja 29358187

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļa
Darbinieks
Ieva Ozola
Svetlana Lilita Vasiļjeva
Kristīne Ratniece
Kristīne Baškere
Sarmīte Dāniele
Helēna Strukmane

Pieņemšanas vieta
Telefona numurs
Cēsis
26446337
Cēsis
26472516
Cēsis
25695056
Cēsis
28669017
Cēsis
25498211
Priekuļi, Liepa, Mārsnēni,
27866833,
Veselava
64195222
Anete Bajāre
Līgatne, Zaube, Nītaure,
29414465
Skujene
Ieva Mežance
Straupe, Raiskums, Stalbe,
28337466
Drabeši, Amata
Benita Zvejniece
Taurene, Vecpiebalga, Ineši,
27835364
Dzērbene, Jaunpiebalga,
Zosēni, Kaive
Elita Rancāne – Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja 29327436

Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs: iepriekš pierakstoties uz vizīti
Ainārs Judeiks

Pieņemšana: Bērzaines ielā 18,
Cēsīs

26446337

Darbinieks
Egita Straume
Dace Silava
Gunta Smutova
Līga ŠmitiņaJankovska
Ineta Fedotova
Ivars Sakss
Velita Solnceva
Ilze Serģe
(psiholoģe)
Sarma Sičika
Velga Berķe

Pieņemšanas vieta
Cēsis, Vaive (bērniem ar FT)
Priekuļi
Liepa
Liepa, Priekuļi, Mārsnēni,
Veselava (iepriekš telefoniski
vienojoties)
Liepa
Cēsis, Dzērbene, Ineši (iepriekš
telefoniski vienojoties)
Līgatne, Amata, Drabeši,
Nītaure, Zaube, Skujene
(iepriekš telefoniski vienojoties)
Līgatne

kolektīvs piedzīvojis daudzas
pārmaiņas, apzinoties savus
mērķus un uzdevumus kā
multidisciplinārai komandai un
augot arī skaitliski. Tagad norit
rehabilitācijas nodaļas telpu
pārbūves darbi, pēc kuriem
kolektīvs un pacienti varēs
atgriezties mūsdienīgās un
ērtās telpās.
Pirms trim gadiem Cēsu
klīnikas
rehabilitācijas
komandā
bija
desmit
speciālisti, tagad – gandrīz
divreiz vairāk. No tiem divi
ir fizikālās medicīnas un
rehabilitācijas ārsti, deviņi
fizioterapeiti (ieskaitot nodaļas
vadītāju), divi ergoterapeiti,
masieris, fizikālās terapijas
māsa, māsa administratore,
audiologopēde,
mākslas
terapeite un uztura speciāliste.
Pēdējo mēnešu laikā darbu
sākušas
divas
jaunas
fizioterapeites
Nadežda
Streļčika un Laima Cercina, kā

64107728
20244231
25467098
29719144

Straupe, Raiskums, Stalbe
64134414
Taurene, Jaunpiebalga,
20234365
Vecpiebalga, Kaive, Ineši
(iepriekš telefoniski vienojoties)
Iveta Viļumsone – Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja 26433188

Pilngadīgo personu atbalsta nodaļa
Darbinieks
Dagmāra Saulīte
Nora Štimmere
Signe Poreitere
Jogita Lieleicēna
Arta Ruķe
Ilze Buša

Pieņemšanas vieta
Telefona numurs
Cēsis
20263331
Cēsis
26357317
Cēsis
28693228
Liepa, Mārsnēni
27830039
Straupe, Raiskums, Stalbe
29206234
Zaube, Nītaure, Skujene, Drabeši, 25628452
Amata
Sanita Asare
Jaunpiebalga, Zosēni
28004439
Guna Princova
Taurene, Vecpiebalga, Ineši,
26109262
Dzērbene, Kaive
Santa Rudmieze
Cēsis, Līgatne
29392952
Margita Bērziņa
Priekuļi, Veselava, Vaive
25702064
Inga Kārkliņa – Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītāja 26756390

Profesijas svētki fizioterapeitiem
Jau 14. gadu Latvijā
8.
septembrī
atzīmēs
Vispasaules
Fizioterapijas
dienu. Šī diena iezīmē pasaules
fizioterapeitu
solidaritāti.
Šī ir būtiska profesija arī
Cēsu klīnikas rehabilitācijas
nodaļā, kur deviņi speciālisti
ir fizioterapeiti. Fizioterapijas
dienā
speciālisti
plāno
viesoties Cēsu skolās, lai
mudinātu skolēnus veselīgam
un aktīvam dzīvesveidam.
Cēsu klīnikas rehabilitācijas
nodaļas komanda pacientiem
nodrošina
daudzpusīgu
veselības stāvokļa izvērtēšanu,
atbilstoši veic ārstēšanu
valsts finansējuma un maksas
pakalpojumu ietvaros, sniedz
iespēju saņemt palīdzību
ambulatori, kā arī rehabilitācijas
dienas stacionārā. Turklāt
fizioterapeiti un ergoterapeiti
strādā
ar
stacionāra
nodaļu pacientiem. Kopš
2019. gada rehabilitācijas

Telefona numurs
25455369
25603313
26568996
64107303

arī ergoterapeite Līvija Anna
Vanaga.
Par fizioetarpeita profesiju
un
uzdevumiem
stāsta
Cēsu klīnikas fizioterpeite
Māra Krūze: “Fizioterapeits
ir speciālists ar augstāko
medicīnisko izglītību, un
viņam piemīt prasme vērot
un vērtēt cilvēka funkcionālās
spējas vidē. Lai fizioterapeits
varētu
strādāt,
viņam
nepieciešamas zināšanas par
cilvēka anatomiju, stāju, gaitu,
fizioloģiju, manuprāt, svarīga
ir arī biomehānika un cilvēka
psiholoģija un socioloģija.
Pēdējos gados arvien biežāk
fizioterapeitu
asociācijas
semināros uzsver, ka ārstējam
nevis slimību, bet cilvēku, kas
ir bio-psiho-sociāla būtne
dažādos vecumos – sākot no
zīdaiņa līdz sirmam senioram.
Ikviens no pacientiem pelnījis
kvalitatīvu veselības aprūpi,
ko
sniedz
profesionāla

CĒSIS

Attēlā: Pērn Cēsu klīnikas fizioterapeiti atraktīvi atbalstīja
Dr. Klauna akciju.
ārstniecības
personu
komanda, kuras sastāva ir arī
fizioterapeits.
Māra Krūze darbā ar
pacientiem ieliek sirdi, enerģiju
un zināšanas, uzsverot: “Es
mīlu savu profesiju, jo ik dienas
varu iemācīties ko jaunu. Nav
divu vienādu cilvēku, un līdz
ar to nav vienādu problēmu

un to risinājumu. Man ir
cieša mijiedarbība ar maniem
pacientiem – es sniedzu
viņiem savu pieredzi, bet viņi
mani bagātina ar savējo.”
Sveicam Cēsu klīnikas
rehabilitācijas
nodaļas
komandu profesijas svētkos!
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JAUNIEŠI
Sarunas ar skatu uz debesīm
Pavasarī
Pārgaujas
pārvaldē
norisinājās
jau
devītais sabiedrības iniciatīvu
projektu
konkurss.
Tajā
pašvaldības līdzfinansējumu
vietējai kopienai nozīmīgu
ieceru realizēšanai varēja
saņemt biedrības, domubiedru
grupas. Maksimālo atbalstu
summu – 500 EUR – saņēma
Straupes evaņģēliski luteriskās
draudzes jauniešu iniciatīva
draudzes nama pagalmā
izveidot kopā sanākšanas
vietu pie ugunskura.
Augustā jauniešu grupas
vadītāja Zane Bērziņa ar
viegliem
lepnuma
nošu
piesitieniem balsī varēja
izrādīt labi paveiktu darbu –
gaumīgu pulcēšanās laukumu.
“Konkursā piešķirtos līdzekļus
izmantojām
materiālu
iegādei. Vecāki palīdzēja ar
transportu, bet visus darbus
veicām paši. Rūpīgi apguvām
bruģa klāšanas tehnoloģiju
un ķērāmies pie lāpstām. Arī
pavarda vietu uzmūrējām
un soliņus saskrūvējām paši.
Domāju, mūsu jauniešu grupai
tā bija laba pieredze – gan
praktiskā, gan cilvēciskā. Kopā
strādājot, atklājas jauni talanti,

Aktīva
vasara
Dzērbenē
VECPIEBALGAS
apvienība

Attēlā: Straupes evaņģēliski luteriskās draudzes jaunieši, Zane Bērziņa (no kreisās),
Imants Lūsiņš, Lote Lamberte, Elizabete Mežule, jaunizveidotajā ugunskura vietā draudzes nama pagalmā. Foto: Jānis Skulme
negaidītas raksturu šķautnes,
tas tuvina,” stāsta Zane.
Draudzes
jauniešu
tikšanās notiek regulāri, un
tās ir divējādas. Aktīvās, ar
pārgājieniem un ekskursijām,
kā arī apcerīgās, kurās

Bībeles studijas mijas ar
laicīgās dzīves notikumu
apspriešanu. “Runājam par
dažādām jauniešiem svarīgām
tēmām. “Kraujas mājas” ir vieta,
kur vairāk iepazīt sevi, citus
un Dievu. Vieta, kur kopā tiek

Jaunieši gūst pieredzi Spānijā
Augustā 13 jaunieši no
Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības un divi grupas līderi
devās Erasmus+ apmaiņas
projektā uz Spānijas pilsētu
Juncos. Apmaiņas projekta
laikā jaunieši iepazinās ar
spāņu kultūru kā arī ar spāņu
un itāļu jauniešiem.
Projekta laikā bija iespēja
paviesoties tuvējā pilsetā
Toledo, kur varēja aplūkot
skaistus,
interesantus,
vēsturiskus apskates objektus.
Bija iespēja iepazīt spāņu
virtuvi, kultūru un piedalīties
dažādās neformālās izglītības
aktivitātēs: diskusijās par
dažādām
problēmām

PĀRGAUJAS
apvienība

organizēti pārgājieni, spēļu un
filmu vakari, kā arī aplūkotas
ikvienam nozīmīgas tēmas,
lai izprastu, kas no Bībelē
rakstītā ir aktuāls arī mūsdienu
jaunietim,” skaidro jauniešu
grupas vadītāja.

VECPIEBALGAS
apvienība

sabiedrībā, kāpšanu klinšu
sienā un citās aktivitātēs. Par
vismīļāko aktivitāti jaunieši
atzina peldēšanu, jo tā patīkami
atvēsināja. Visas nedēļas
garumā gaisa temperatūra
turējās ap +38 grādiem.
Jauniešiem bija iespēja
nostiprināt un uzlabot angļu
valodas zināšanas, izkāpt no
komforta zonas, strādāt grupās,
iegūt jaunus draugus, kļūt
komunikablākiem, atvērtākiem
un izprast dažādu kultūru
atšķirības. Mūsu jaunieši
no spāņu jauniešiem varēja
mācīties, kā būt atvērtākiem
un draudzīgākiem.

Inešu koprades draugi
Vēl līdz 9. septembrim
atvērto
durvju
dienās
iespējams
apskatīt
un
iemēģināt strādāšanu topošajā
Inešu koprades mājā bijušās
pamatskolas ēkā. Kā stāsta
idejas autore Ilze Kuligina:
“Pirms vairākiem gadiem,
nostalģisku jūtu pret bijušo
skolu vadītas, nodibinājām
biedrību “Inešu skolas draugi”.
Uztaisījām rotaļu laukumu,
taču skolu reorganizēja. Sāku
prātot, ko Inešiem un Piebalgai
noderīgu varētu šajā lieliskajā
ēkā darīt?”
Risinājums
nebija
ilgi
jāmeklē. Iepriekš Ilze bija
sadarbojusies ar koprades

māju “Skola6” Cēsīs. Kāpēc ko
līdzīgi neizveidot arī Inešos?
Pašvaldība ieceri atbalstīja, un
pavasarī interesenti jau varēja
iepazīties ar telpām un kopā
strādāšanas
priekšrocībām.
Pagaidām iekārtotas divas
darba
vietas,
interneta
pieslēgums, atsevišķa telpa
sanāksmēm un lietišķām
sarunām.
Ilze ir pārliecināta, ka
bijušajā skolas ēkā sekmīgi var
darboties Piebalgas mēroga
koprades
centrs:
“Covid
laika izolētībā daudzi, arī es,
pārliecinājās, ka, strādājot
attālināti, no mājām, pazūd
robeža starp darba un privāto

dzīvi. No rīta kā piesēdies pie
datora, tā vēlu vakarā attopies,
ka joprojām esi darbos
līdz ausīm. Tas ir diezgan
iztukšojošs
dzīvesveids.
Kopā strādāšana ir iespēja
mainīt vidi, gūt radošus
impulsus domu apmaiņā ar
citu profesiju pārstāvjiem,
socializēties. Domāju, Piebalgā
un tuvējās apkārtnē ir attālināti
strādājošie, kuriem regulāra
vai epizodiska pastrādāšana
koprades mājā dotu labu
impulsu produktīvam darbam un arī iespēja satikt
domu biedrus. Tāpēc ceru, ka
atsaucība būs un kopīgi varēsim veidot koprades māju!”

Augusta sākumā 23 bērni
un jaunieši no Vecpiebalgas
apvienības
vienojās
piedzīvojumu bagātā dienas
aktivitāšu nedēļā
“Atklāj
vasaru aktīvi Dzērbenē”.
Aktivitāšu nedēļu Dzērbenē
organizēja Cēsu novada
Vecpiebalgas
apvienības
pārvades Jaunatnes lietu
nodaļa. Nedēļas laikā dalībnieki
neformālā
gaisotnē
ar
dažādām radošām darbnīcām
un sportiskām aktivitātēm
apguva jaunas prasmes un
zināšanas dažādās dzīves
sfērās, kā pamatu liekot
savstarpējo komunikāciju un
cieņu vienam pret otru, dabu
un apkārtējo vidi.

Jaunie
muzikanti
JAUNPIEBALGAS
apvienība
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda, Latvijas Valsts mežu,
Vidzemes
plānošanas
reģiona un Cēsu novada
Jaunpiebalgas
apvienības
pārvaldes atbalstītais projekts
“Jaunie muzikanti” sākās šī
gada jūnijā un noslēgsies
oktobrī. Tajā piedalās teju
50 bērni, no kuriem vairums
instrumentu spēli sāka apgūt
no pašiem pamatiem.
Projekta gaitā meistarklasēs
bērniem iespējams apgūt
vijoles spēli pie Laumas Bērzas,
stabules spēli pie Pītera
Dauguļa, un mandolīnas spēli
pie Pētera Narubina. Jūnijā un
jūlijā notikušajās meistarklasēs
bērni apguva repertuāru,
dziesmas un dejas, kuras
prezentēja “Izvēlies Piebalgu!”
svētku rītā kopā ar grupu
“Rahu the fool”. Vasaras laikā
notikusi kopīga muzicēšana
ar bērnu un jauniešu folkloras
kopām no Ļaudonas, Rankas,
Ērgļiem un Cesvaines.
“Ceru, ka muzicēšanas
pieredze palīdzēs folkloras
kopām attīstīties, paplašināt
repertuāru
un
veicinās
tradicionālo
instrumentu
spēles attīstību Vidzemē.
Rudenī folkloras kopas veiks
pētījumus, dosies ekskursijās
un,
protams,
muzicēs,”
stāsta projekta vadītāja Ieva
Damroze.
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PROJEKTI
“Ziedu ceļš” Ģikšos

AMATAS
apvienība

Aleksandra Freivalde
Amatas pagasta
pensionāru biedrības
“Dzīvesprieks” vadītāja
Jau devīto gadu Amatas
pagasta pensionāru biedrība
“Dzīvesprieks” vasarā priecē
amatiešus,
ciemiņus
un
garāmbraucējus.
Sākumā bija vien “ziedu
taciņa” pie kultūras centra, bet
šogad jau ceļš - visa piekalne,
līdz pat centram, vienos ziedos.
Mērķis – baudīt skaistumu
un reizē vēlēšanās iepazīstināt
ar milzīgo pļavu un dārza
ziedu dažādību.
Nekas jau nerodas tāpat
vien – ir jāaudzē, jākopj un arī
jāizdomā, kā labāk, tīkamāk
ziedus parādīt.
Te līdzēja Cēsu novada
Sociālā dienesta atbalsts.
Rakstījām projektu, ieguvām
līdzekļus puķu dobju apmaļu
iegādei. Par to – paldies!
Un
paldies
lielajiem
darītājiem: A. Avenai, A.
Auziņai, R. Tinusai, A. Tinusai,
E. Šekavam, A. Enzeliņai,
E. Loginai, B. Ķipēnai,
Z. Ščeglovai, M. Cirei, A.
Oborenko, A. Zaduņenko, G.
Dvinskai, R. Čemmei un visiem
pārējiem ziedu gādātājiem.

Liepas
pagastā,
pie
dabas
pieminekļa
Lielā
Ellīte, uzstādīts jauns vides
objekts
– velniņa koka
skulptūra. Skulptūra izveidota
par godu teikai, kas vēsta, ka
kādreiz Ellītē esot dzīvojis
Velns. Paredzēts arī atjaunot
informatīvo stendu par Lielo
Ellīti, kā arī pie koka skulptūras
uzstādīt vēstījumu par Lielās
Ellītes teikām.
Priekuļu Saules parka
skulptūru dārzā uzstādīti trīs

Attēlā: Amatas seniori, rūpējoties, lai visi pagasta iedzīvotāji varētu baudīt skaistumu, šogad jau visu piekalni pie
kultūras centra rotāja ar ziedu ceļu. Foto: Aija Avena.
PĀRGAUJAS
apvienība

Attēlā: Sākusies alejas sakopšana. Foto: Renārs Koris.
uzlabošanai”. To realizē DAP
sadarbībā ar VSIA “Latvijas
Valsts ceļi”, AS “Latvijas
valsts meži” un vairākām
pašvaldībām un privāto zemju
īpašniekiem.
Projekta mērķis ir veicināt
Eiropas
Savienības
(ES)
nozīmes biotopu un sugu
dzīvotņu labvēlīga aizsardzības

Saldumi un latvietība Zaubē
Biedrība “Ģimenes atbalsta
rokdarbu
studija”
šoruden īsteno Cēsu novada
pašvaldības
līdzfinansētu
kultūras projektu “Kāpēc
gleznas, saldumi un latvietība
ir Zaubes kultūras pamatos?”
Projekta
gaitā
Zaubē
norisināsies izzinoši, radoši
un muzikāli pasākumi, kas
ļaus iepazīt Zaubes izcilās
personības,
kultūru
un
zaubēniešu talantus.

PRIEKUĻU
apvienība
mākslas skolas audzēkņu
diplomdarbi, koka skulptūras,
kā arī veikta esošo vides
objektu
atjaunošana.
Esošās skulptūras gruntētas
un
nokrāsotas,
tādējādi
dārzs kļuvis krāšņāks un
interesantāks.
Priekuļu apvienība izsaka
pateicību Jānim Ciguzim
un uzņēmumam SIA “Krāsu
fans”, kuri dāvāja krāsas vides
objektu atjaunošanai.

Dabas aizsardzības plāna
sabiedriskā apspriešana

Sakopj koku aleju
Raiskumā
sakopta
aizsargājamā koku aleja, kas
atrodas gar valsts autoceļu.
Raiskuma aleja ar 395
kokiem ir sazarota – daļa
vēsturiskā divrindu stādījuma
atrodas abās pusēs autoceļam
Cēsis–Raiskums–Auciems
(V287), daļa - paralēli ceļam
ko neizmanto satiksmei, bet
daļa - pie pašvaldības grants
seguma ceļa. Alejā dominē
parastais ozols, daži no
kokiem ir pat 200-350 gadu
veci, un tajā ir neraksturīgi liels
izcilo koku skaits – 45 koki jeb
11,4 %. Savukārt 247 atzīti par
ļoti vērtīgiem.
Aleju kopšana notiek Dabas
aizsardzības pārvaldes (DAP)
Kohēzijas fonda projektā
“Apsaimniekošanas pasākumu
veikšana īpaši aizsargājamās
dabas
teritorijās
un
mikroliegumos biotopu un
sugu aizsardzības stāvokļa

Jauni vides
objekti

Sestdien, 10. septembrī,
plkst. 18.00 Zaubes Kultūras
nama
zālē
norisināsies
iedzīvotāju
sapulcekonference “Zaubes kultūras
fenomens”:
Tamāra Miķelsone pastāstīs
par izcilajām personībām, kas
dzīvoja Zaubē: V. Purvīti, V.
Ķuzi, G. Merķeli;
I. Ziedoņa fonda “Viegli”
padomes
priekšsēdētāja,
V. Purvīša muzeja vadītāja

stāvokļa sasniegšanu 40 īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās
(Natura
2000 teritorijās),
radot piemērotus apstākļus
ilgtspējīgai 20 ES biotopu un
vismaz astoņu sugu dzīvotņu
pastāvēšanai, kā arī veicināt
aizsargājamo aleju atbildīgu
apsaimniekošanu.

AMATAS
apvienība
Žanete Grende iepazīstinās
ar V. Purvīša muzeja-mājas
brīvdabas izstādi;
veikals
“Skorpions”
pastāstīs par Zaubes muzeja
veidošanu.
Sestdien, 5. novembrī, plkst.
15.00 Zaubes kultūras namā
notiks pasākums “Senču acīm
raugoties”. Pasākumā priecēs
pašdarbības kolektīvi un
Sarmīte Mellēna pastāstīs un
parādīs, kā top Zaubes tortes.

Norit Gaujas Nacionālā
parka dabas aizsardzības
plāna projekta sabiedriskā
apspriešana.
Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes Cēsu novadā
norisināsies:
7. septembrī plkst. 12.00
Līgatnes Kultūras centrā
(Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu
novads);
7. septembrī plkst. 17.00
Priekuļu vidusskolā (Cēsu
prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu
pagasts, Cēsu novads)
8. septembrī plkst. 12.00
Raiskuma pagasta tautas namā
“Auciemmuiža”
(Auciems,
Raiskuma pag., Cēsu novads)
Dabas aizsardzības plānu
izstrādā laika periodam no
2023. līdz 2035. gadam.
Sabiedriskās
apspriešanas
sanāksmju laikā klātesošos
iepazīstinās
ar
Gaujas
Nacionālā parka izveidošanas
mērķiem,
nozīmīgākajām
dabas vērtībām un tās
ietekmējošiem faktoriem, kā
arī ar priekšlikumiem teritorijas
apsaimniekošanai, teritorijas
funkcionālajam zonējumam,
kā arī piedāvāto individuālo
aizsardzības un izmantošanas
noteikumu projektu. Katrs
interesents var izvēlēties sev
piemērotāko sanāksmes vietu,

jo sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes visās norises vietās
būs identiskas.
Ar dabas aizsardzības
plāna drukāto versiju var
iepazīties Raunas ielā 4,
Cēsīs, un sanāksmes norises
vietās. Ar dabas aizsardzības
plāna elektronisko versiju var
iepazīties plāna izstrādātāja
mājaslapā
environment.lv
(sadaļā “Aktualitātes’’) un
pašvaldību mājas lapās.
Rakstiskus priekšlikumus
izstrādātājam var sūtīt līdz
2022. gada 26. septembrim
uz pasta adresi Vīlandes iela
3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu
gauja@environment.lv
Dabas aizsardzības plāna
izstrādi Dabas aizsardzības
pārvaldes uzdevumā veic
SIA “Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment”.
Dabas
aizsardzības
plāna
izstrāde
Gaujas
Nacionālajam
parkam
īstenota Dabas aizsardzības
pārvaldes īstenotā Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda
projekta
“Priekšnosacījumu
izveide labākai bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai
un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā” Nr. 5.4.2.1./16/I/001
gaitā.

Viņķu kalna
labiekārtošana
Jaunpiebalgas apvienības
pārvaldē apstiprināts labiekārtošanas
projekts
“Skatu
torņa “Viņķu kalns” teritorijas
labiekārtošana” iesniegums.
Projekts
paredz
veikt
labiekārtošanas
darbus,
izveidojot vides objektu, Saules
zīmi, kas priecēs skatu torņa
apmeklētājus, kā arī veicinās
lauku tūrismu un apkārt
esošas ainavas attīstību.
Noslēdzoties iepirkumam,
tiks parakstīts līgums ar darba

JAUNPIEBALGAS
apvienība

veicējiem un sāksies projekta
īstenošana.
Projekts tika apstiprināts
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atklātā
projekta iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. - 2020.
gadam
apakšprogrammā
“Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”.
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NOTIKUMI

Vasaras darbi Amatu mājā
Inese Roze
Drabešu muižas Amatu
mājas vadītāja

Lielākie
projekti,
kas
šovasar īstenoti Drabešu
muižas Amatu mājā ir
“Grāmatsējēju vasaras skola”
un “Tradicionālās dziedāšanas
skola Drabešos 2022”.
Grāmatsējēju
skolas
dalībnieki apguva trīs dažādu
grāmatu
sējumu
veidus.
Viena diena veltīta bezlīmes
sējumam, iepazīstot papīra
formātus, šķiedras virzienus,
ādas piegriešanu un grāmatas
sašūšanu garā dūriena tehnikā.
Otrajā dienā tika apgūts
vēsturiskais koptu sējums.
Trešajā dienā apgūta albumu
izgatavošana
koncertīno
tehnikā. Grāmatsiešanu mācīja
izcilā meistare, māksliniece,
Latvijas grāmatsējēju asociācijas
vadītāja
Ilizane
Grīnberga. Apmācību beigās
dalībnieki bija vienisprātis,
ka noteikti turpinās apgūt
grāmatsiešanu.

Attēlā: Grāmatsējēju vasaras skolas dalībnieki noteikti
turpinās apgūt jaunās prasmes. Foto: Jānis Vīksna.
Otrs lielākais pasākums
Drabešu muižas Amatu mājā
notika augusta sākumā –
“Tradicionālās
dziedāšanas
skola
Drabešos
2022”.
Nodarbībās
piedalījās
interesenti no visas Latvijas.
Šogad
dalībniekiem
bija
ekskluzīva iespēja izvēlēties
apgūt dziedāšanu pie sešiem
dažādiem
pasniedzējiem,

Visi ceļi ved uz
Mārsnēniem!
Visas vasaras garumā
Mārsnēnos
notikušas
dažādas aktivitātes: teātris,
svinības, arī zaļumballes. Taču
vasaras īpašākais notikums ir
Mārsnēnu kopienas izveide.
Augustā
norisinājās
pirmais kopienas kopdarbs –
Mārsnēnu
sporta
svētki.
Sporta svētki ir sena Mārsnēnu
pagasta tradīcija, un brīnišķīgi,
ka šogad to organizēšanu
uzņēmās vietējie iedzīvotāji.
Svētki
izdevās
godam,
pateicoties
organizatoru
pašaizliedzīgajam
darbam,
kā arī pateicību izsakām

PRIEKUĻU
apvienība

Priekuļu apvienības pārvaldei
par atbalstu un sporta
koordinatoram Jānim Mičulim.
Kopienām ir liela nozīme,
tās ir kā tilts starp pašvaldību
un
iedzīvotājiem,
tādēļ
priecājamies, ka arī Mārsnēnos
izveidota kopiena. Mārsnēnieši
ir sava pagasta patrioti, ļaudis
vēlas attīstīt savu pagastu,
gatavi daudz strādāt, darīt
un veltīt savu laiku, spēku,
lai Mārsnēni kļūtu par vēl
pamanāmāku un nozīmīgāku
vietu Cēsu novadā un visā
Latvijā.

iepazīt dažādus tradicionālās
dziedāšanas
aspektus,
iegūt praktiskas iemaņas
dziedāšanā, apgūt tradicionālos daudzbalsības veidus
un
vienbalsīgo
dziesmu
specifiku, iepazīt savu balsi
tradicionālās
dziedāšanas
kontekstā.
Tradicionālās dziedāšanas
nodarbības un lekcijas vadīja

AMATAS
apvienība
etnomuzikoloģe, lektore Zane
Šmite, etnogrāfiskā ansambļa
“Suitu sievas” vadītāja Ilga
Leimane,
etnomuzikoloģe
Marta Sīle, folkloras kopas
“Vecsaule” vadītāja Dace
Prūse, vēsturisko materiālu
un tradicionālās dziedāšanas
tehnikas pētniece Indra Mētra,
mūzikas
pedagoģe
Vira
Ibryamova-Sivoraksha.
Papildu
dziedāšanas
nodarbībām tika piedāvātas
ekskursijas
un
rokdarbu
nodarbības. Katru rītu notika
rīta vingrošana, ko jau trešo
gadu vadīja Līga Jelēviča.
Noslēgumā notika koncerts,
kurā katra grupa parādīja,
ko apguvusi. Uzstājās arī
dziedāšanas
pasniedzējas,
parādot savu meistarību.
Koncertā
piedalījās
arī
Drabešos mītošie ukraiņi.
Beidzot kursus, dalībniekiem

Daudzveidīgas sporta
spēles
Augusta sākumā Liepas
pagastā norisinājās Bērnu un
jauniešu centra “Dari Vari”
organizētās “Liepas sporta
spēlēs”.
Dalībniekiem bija iespēja
izvēlēties saviem spēkiem
atbilstošāko sporta veidu un
piedalīties kādā no septiņām
stafetēm vai reakcijas un
ātruma uzdevumos: zābaka
mešanā, atspoles skrējienā,
karotes skrējienā, lēkšanā ar
maisu, ūdens boulingā, iešanā
pa līdzsvara virvi vai frisbija
spēlēšanā.
Aktivitātes bija daudzveidīgas, un katrs varēja atrast

sev tīkamāko. Savukārt visi
sacensību gara un azarta
mīlētāji tika iesaistīti izlaušanās
spēlē. Tās pamatā pilsoniskās
līdzdalības un vardarbības
novēršanas metodes.
Milzīgu
paldies
vēlamies teikt sporta spēļu
atbalstītājiem: Liepas jauniešu
centram “Apelsīns”, Liepas
pamatskolai, biedrībai “Sargiet
bērnus”
un
sociālajam
uzņēmumam “Pieturi Liepā”.
Paldies sporta klubam “Sumbri”
par strītbola turnīra vadīšanu
un
“Spēļurisinājumi.lv”
par
izlaušanās
spēles
organizēšanu.

Ziemeļvalstu dienas Cēsīs

Ziemeļvalstu dienu laikā
21. un 22. septembrī Cēsīs
viesosies
Ziemeļvalstu
delegācija - Dānijas vēstnieks
Flemings Stenders, Norvēģijas
vēstniece
Īne
Morenga,
Somijas
vēstniece
Anne
Saloranta, Zviedrijas vēstniece
Kārina Hēglunde, Ziemeļvalstu
Ministru padomes biroja Latvijā
direktors Stefans Ēriksons
un Dānijas kultūras institūta
vadītājs Simons Holmbergs –
lai
Ziemeļvalstu
dienu

gaitā tiktos ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Jāni
Rozenbergu un pašvaldības
pārstāvjiem,
pārrunātu
savstarpēju
kontaktu
pilnveidošanu un reģionālās
sadarbības veicināšanu.
21. septembrī Ziemeļvalstu
delegācija apmeklēs Cēsu
Valsts ģimnāziju, lai tiktos ar
skolēniem, spēlētu stratēģisko
galda spēli “DemokrātiJĀ”,
pārrunātu
demokrātiskas
valsts iespējas un riskus.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
plkst. 17.00 apgāda “Zvaigzne
ABC” projektu vadītāja Una
Orinska stāstīs par “ZVIEDRU
LITERATŪRAS JAUNUMIEM
LATVIJĀ”, bet 21. septembra
vakara izskaņā plkst. 19.00
koncertzālē
“Cēsis”
būs
iespēja noklausīties Dānijas
Karaliskās gvardes pūtēju
orķestra koncertu. Orķestris ir

Dānijas vēsturiskā un kultūras
mantojuma vēstnesis jau
vairāk nekā 350 gadus.
22.
septembrī
plkst.
10.00 Vidzemes koncertzālē
“Cēsis” sāksies Baltijas valstu
un Ziemeļvalstu biznesa
forums “STEM & SPACE:
NEW
HORIZONS
FOR
COOPERATION”.
Forumā
spriedīs par Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu sadarbības
iespējām STEM (integrēta
dabaszinātņu,
tehnoloģiju,
inženierzinātņu,
mākslas
un matemātikas mācīšana)
kompetenču un kosmosa
ekonomikas attīstībā ar mērķi
kļūt
konkurētspējīgākiem
Eiropas un pasaules arēnā.
Ceturtdienas, 22. septembra, rītā Cēsu Pilsētas
vidusskolā dabas fotogrāfe un
mākslas vēsturniece Sandra
Eglīte iepazīstinās audzēkņus

izsniegtas Latvijas Nacionālā
kultūras centra apliecības par
profesionālo
tālākizglītību.
Nometnes norisi dalībnieki
novērtēja ļoti atzinīgi, īpaši
izceļot izcilo ēdināšanu, ko
šogad nodrošināja SIA “Kalna
Paltes” – paldies Jolantai un
Uģim Sausiņiem!
Trešais mazāka mēroga, bet,
ne mazāk svarīgs notikums
Amatu mājā - Vasaras
darbnīcas. Vasaras garumā
astoņās darbnīcās bija iespēja
apgūt koka virpošanu, aušanas
pamatus, siet sieru, kult sviestu
un veidot traukus no baltmāla.
Tagad
Amatu
mājas
meistari gatavojas Atvērto
durvju dienai 25. septembrī,
kad interesenti varēs tikties ar
meistariem, apskatīt pulciņu
telpas, piedalīties darbnīcās un
pieteikties dalībai pulciņos.

PRIEKUĻU
apvienība
Īpašu pateicību izsakām
brīvprātīgajiem par stafešu
un
orientēšanās
spēles
uzraudzīšanu un, protams,
sponsoriem: “Livonia”, “Studio
Pizza” un “NGT Latvia”.
Projektu finansiāli atbalsta
Sabiedrības
integrācijas
fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem
Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem.
Sabiedrības
integrācijas
fonda Latvijas valsts budžeta
finansētās programmas “NVO
fonds” projekts “Darām kopā”
(projekta Nr.2022.LV/NVOF/
MAC/16/14).

CĒSIS
ar Norvēģijas salu arhipelāgu
Svālbaru,
demonstrējot
fotogrāfijas, kas tapušas
vairākos Sandras ceļojumos uz
šo Ziemeļzemi un ir iekļautas
Sandras sarakstītajā grāmatā
“Ziemeļzeme
SVĀLBARA/
SVALBARD
NORTHERN
LAND”.
Ceturtdien plkst. 16.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
zviedru filmu festivāla gaitā
aicināsim uz tikšanos ar
žurnālistiem un sarunu par
preses brīvības jēdzienu
Latvijā un pasaulē.
22. septembrī plkst. 18.00
kultūras namā “CATA”, J. Poruka
ielā 8, notiks “Willa teātra”
izrāde “PUTN ILGS”. Izrādes
pamatā somu dzejnieces Heli
Lāksonenas dzejoļu krājumā
“Kad gos smei” iekļautie dzejoļi,
ko latviešu valodā atdzejojis
Guntars Godiņš.

No 1. septembra līdz 31.
oktobrim dažādās vietās Cēsīs
būs skatāmas izglītojošas
izstādes. Ziemeļvalstu dienu
gaitā
13.-28.
septembrī
koncertzālē “Cēsis” notiks
Ziemeļvalstu kino dienas.
Informācija par Ziemeļvalstu
dienām Cēsīs būs pieejama
Ziemeļvalstu
Ministru
padomes
biroja
Latvijā
mājaslapā norden.lv un Cēsu
novada pašvaldības mājaslapā
cesis.lv, kā arī Cēsu pilsētvidē.
Ziemeļvalstu dienas Cēsīs
rīko Ziemeļvalstu Ministru
padomes
birojs
Latvijā,
Zviedrijas
vēstniecība,
Norvēģijas
vēstniecība,
Somijas vēstniecība, Dānijas
vēstniecība, Dānijas Kultūras
institūts sadarbībā ar Cēsu
novada pašvaldību un citiem
partneriem.
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Izvēlies Piebalgu!

KULTŪRVĒSTURE
JAUNPIEBALGAS
apvienība

Latvijas Bankas
ceļojošā izstāde
Latvijas Banka sadarbībā
ar Cēsu Centrālo bibliotēku
pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem līdz 18. septembrim
piedāvā iespēju iepazīties ar
ceļojošo izstādi “No Ventspils
līdz Valkai. Latvijas Banka
novados (1922–1940)”.
Latvijas Bankas stāsts
aizsākās 1922. gadā, un tās
darbība aptvēra visu tolaik
jaunās valsts teritoriju. Viena
no īpašām vietām Latvijas
Bankas vēsturē ir Cēsis,
kur bija viena no septiņām
centrālās bankas reģionālajām
nodaļām.
Izstādē atcerēsimies gan

Attēlā: Notikumā “Izvēlies Piebalgu!” satikās visi, kas sirdī piebaldzēni. Foto: Normunds
Kažoks.
Mums katram vajadzīgs
brīdis, lai satiktos, parunātos,
priecātos, izdejotos, palūkotos,
ko citi dara, un paši sevi
izrādītu. Tādēļ 13. augustā
jau septiņpadsmito reizi
labi apmeklēta bija izstādegadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
Jaunpiebalgā. Tajā satikās visi,
kas sirdī piebaldzēni. Kā parasti,
cilvēki pirka un pārdeva,
baudīja kūkas, skābeņu zupu
un citus vietējos labumus,
priecājās par pašdarbnieku
kolektīvu
priekšnesumiem,
Ķenča un Pāvula prātojumiem,
amatnieku darinājumiem un
piebaldzēnu viesmīlību.
Pasākumu
programma
bija ļoti plaša, daudzpusīga
un interesanta. Svētku moto
šogad bija “No Viņķu kalna
raugoties”, tika pieminēts un
godināts mākslinieks Kārlis
Miesnieks, kuram 31. janvārī
apritētu 135 gadi kopš viņa
dzimšanas
Jaunpiebalgas
“Vecvinķu” mājās.
Pasākums
sākās
ar
amatnieku un mājražotāju
andelēšanos
un
svētku
uzrunu,
kurā
izdevušos
svētkus vēlēja Jaunpiebalgas

apvienības pārvaldes vadītāja
Dace
Bišere-Valdemiere,
Cēsu novada domes deputāts
Laimis Šāvējs un domes
priekšsēdētāja vietnieks Atis
Egliņš-Eglītis.
Šogad zīmola “Izvēlies
Piebalgu!” zīme piešķirta
Madarai Ķēniņai un viņas
dabiskās kosmētikas zīmolam
“Aroma Moon”. Teatralizētajā
uzvedumā “Piebalga otas
triepienā” no rakstnieces
Ingunas Baueres tekstiem
ikviens varēja uzzināt par
piebaldzēniem un Piebalgu no
senatnes līdz mūsdienām.
Interesenti
kultūras
nama izstāžu zālē “Velves”
apmeklēja gleznotāja Kārļa
Miesnieka darbu ekspozīciju,
bija skatāma dokumentāla
filma “Kārlis Miesnieks”, un
varēja iepazīties ar bibliotēkas
savāktajiem materiāliem par
ievērojamo novadnieku.
Dienas pirmajā pusē kopā
ar grupu “Rahu the Fool”
aizrautīgi muzicēja bērnu
un jauniešu folkloras grupas
no Jaunpiebalgas, Ērgļiem,
Ļaudonas, Cesvaines un
Rankas. Kultūras namā tika

demonstrēta
dokumentālā
filma “Es izvēlos Piebalgu”, kā
arī varēja apskatīt interesantu
fotoekspozīciju “Jaunpiebalga
agrāk
un
tagad”. Liela
piekrišana bija novadpētnieces
Vēsmas Johansones vadītajai
ekskursijai “Kalnā augšā, kalnā
lejā”.
Viņķu kalnā bija ierīkota
mākslas plenēra “Turpinām
gleznot Piebalgā” dalībnieku
darbu izstāde. Kāpjot 17,8
metrus augstajā skatu tornī,
kas kļuvis par Jaunpiebalgas
atpazīstamības zīmi, varēja
apskatīt piebaldzēnu fotogrāfijās iemūžinātās ainavas.
Savukārt
Ķeņča
kalnā
ekskursantus
iepriecināja
Zosēnu amatierteātra “Intermēdija” aktieri un cienasts ar
vietējo ražotāju gardumiem.
Pēcpusdienā Jaunpiebalgas
Sv. Toma ev. lut. baznīcā
notika koncerts “Debesceļi”,
bet vakarā brīvdabas estrādē “Taces” Cēsu teātris
apmeklētājus iepriecināja ar
R. Blaumaņa un I. Vīgnera
muzikālo izrādi “Trīnes grēki”,
kā arī koncertu un zaļumballi
līdz pat rīta gaismai.

Izsludināta pieteikšanās
Apalu prēmijai
Izsludināta jauna pieteikšanās “Arheologu Zigrīdas un
Jāņa Apalu vārdā nosauktajai
prēmijai”. Prēmiju pirms sešiem
gadiem nodibināja vēsturiskā
Amatas novada pašvaldība
kopā ar “Āraišu Ezerpils fondu”.
Tā tiek pasniegta reizi divos
gados ar mērķi popularizēt
kultūras
mantojuma
apzināšanu un izpēti Cēsu
novadā, vēstures mācīšanu
un sabiedrības izglītošanu,
zinātnisko
pētījumu
un
publikāciju izstrādi.
Apalu prēmiju piešķir:
aktīvam entuziastam

vai nozares profesionālim
par Cēsu kultūrvēsturiskā
mantojuma
un
cilvēku
dzīves izpēti, informācijas
apkopošanu, uzkrāšanu un
popularizēšanu sabiedrībā;
vēstures skolotājam, kurš
veicinājis skolēnu padziļinātu
interesi par vēsturi, piedaloties
zinātniskajos
konkursos
un olimpiādēs, sasniedzot
augstus mācību rezultātus un
augstus novērtējumus valsts
pārbaudījumos;
zinātniekam, kura pētījumi
arheoloģijā un viduslaiku
vēsturē veicinājuši sabiedrības

AMATAS
apvienība

izpratni
par
vēstures
mantojumu Cēsu novadā,
veidojuši un nostiprinājuši
nacionālo identitāti.
Konkursa
pieteikumus
jāiesniedz līdz šī gada 1.
oktobrim plkst. 17.00 Āraišu
ezerpils
arheoloģiskajā
parkā.
Informācijai
par
konkursa norisi: 25669935;
ezerpils@cesunovads.lv. Papildus informācija: Āraišu ezerpils
Arheoloģiskā parka sociālo
mediju lapās.

vietas un ēkas, gan notikumus
un personības, kam bijusi
nozīmīga loma Latvijas Bankas,
t.sk. Cēsu nodaļas, darbībā no
1922. gada līdz 1940. gadam.
Cēsu nodaļu no 1924.
līdz 1939. gadam vadīja
Matīss Bērziņš. Viņš bija gan
izcils vadītājs, gan aktīvs
sabiedriskais darbinieks –
Cēsu un Latvijas patriots.
Dzīvojot Samārā, 1918. gadā
viņš
piedalījies
Latvijas
atbrīvošanas pulka (vēlāk
Troickas pulks) dibināšanā. Šis
pulks devās uz Latviju Matīsa
Bērziņa sievas Natālijas izšūtā
karoga pavadībā.

Vēsture
fotogrāfijās
Jaunpiebalgas
pagasta
bibliotēkā 12. augustā notika
grāmatas “Dzīve ar fotokameru.
Fotogrāfs
Artūrs
Dulbe”
atvēršanas svētki. Izdevuma
sastādītāja ir novadpētniece
Vēsma Johansone.
Artūra Dulbes fotogrāfijas
atrodamas daudzu piebaldzēnu un apkārtējo pagastu
ģimeņu albumos.
Izdevumā iekļautie attēli
daudzpusīgi parāda piebaldzēnus, kā arī 20. gadsimta
20. un 30. gadu saimniecisko
un kultūras
dzīvi.
Tajos
redzamas arī ēkas, kuru
sen vairs nav, piemēram,
Dziedāšanas biedrības nams,
piensaimnieku sabiedrības ēka
“Gaujmala” un dzelzceļa stacija
“Piebalga”.
Grāmatas
atvēršanas
svētkos
piedalījās
kupls
piebaldzēnu pulks un izdevuma
līdzautori,
fotovēsturnieks
Pēteris Korsaks, A. Dulbes
znots Harijs Jaunzems, Krista
Marta Kundrate, vēsturniece
Māra Baķe, kā arī Ida Bērziņa
un fotogrāfa krustmeita Laima
Kazerovska.

JAUNPIEBALGAS
apvienība
223 grāmatas lappusēs
apkopotas arī atmiņas par
fotogrāfu, kurš dzimis 1883.
gada 19. jūnijā Jaunpiebalgas
pagasta Grotūžu “Mizaskrogā”.
Mācījies
Vecpiebalgas
draudzes skolā. Jaunībā,
kopā ar ģimeni 20 gadus
dzīvojot Maskavā, iemācījās
fotogrāfa amatu. Krievijā
uzņēma rakstnieka Antona
Čehova, dziedātāja Fjodora
Šaļapina, grāfienes Katrīnas
Šeremetjevas
un
citus
portretus.
Jaunpiebalgā
atgriezies
1922.
gadā,
nodibinājis ģimeni, uzcēlis
māju.
“Liels paldies Cēsu Vēstures
un mākslas muzejam, īpaši
Dacei Cepurītei un Mārai
Baķei.
Paldies
grāmatas
finansiālajam
atbalstītājam,
latviešu kultūras mecenātam
Gaidim Graudiņam,” pauž
Baiba Logina.
Visi interesenti ar plašāku
A. Dulbes apzināto fotogrāfiju
klāstu var iepazīties Latvijas
vēstures un novadpētniecības
portālā www.historia.lv.

Ezerpils turpina
augt
Āraišu
ezerpils
Arheoloģiskais parks šovasar
bijis atvērts piedzīvojumiem
un rosībai. Pavasarī sāktā
aizraujošā muzejpedagoģiskā
nodarbība “Piedzīvo akmens
laikmetu” turpināsies arī
rudenī, skolēniem gatavojot
dzelzs laikmeta rotaslietas
un ceļojot cauri laikmetiem
uz lidojošo ezeru zemi un
piedaloties citās aktivitātēs.
Šovasar katru sestdienu
un svētdienu apmeklētāji
Āraišos varēja satikt ezerpils
ļaudis, kuri izrādīja savas
mājas, senās amata nodarbes.
Tāpat,
pateicoties
VKKF

CĒSIS

AMATAS
apvienība

atbalstam, visu vasaru Āraišu
ezerpils Arheoloģiskā parka
teritorijā, Meitu salā, lēnām,
bet mērķtiecīgi top dzelzs
laikmeta
eksperimentālā
māja. To būvē ar ezerpils
arheoloģiskajos
izrakumos
atrasto seno darba rīku
kopijām. Būvniecības procesā
visvairāk tiek izmantots tieši
šaurasmens cirvis. Mājas
celšanas process uzskatāmi
redzams parka apmeklētājiem,
bet ekskursantu grupām
Arheoloģiskā parka gids rāda
un stāsta, kā noritējusi dzelzs
laikmeta ēku celtniecība.
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SPORTS

Izcils sniegums Pasaules čempionātā
Jaunpiebalgas
sportiste
Veronika Stūriška šovasar
Pasaules čempionātā BMX
riteņbraukšanā
izcīnīja
sudrabu junioru grupā. Tas ir
pēdējo gadu lielākais Latvijas
BMX braucēju sasniegums
tāda līmeņa sacensībām.
Čempionātu, kas norisinājās
Francijā, Veronika sāka ļoti
pārliecinoši. Priekšbraucienos
un arī pusfinālā viņa izcīnīja
drošas uzvaras. Izšķirošajā
braucienā maza aizķeršanās
trases sākumā liedza uzreiz
izvirzīties līderpozīcijās. Tomēr
jaunā
sportiste
parādīja
raksturu, cīnijās līdz galam,
apsteidza spēcīgo konkurenti
no Beļģijas un finišēja otrā.
Sarunā Veronikas balsī
jaušams
rūgtumiņš,
ka
neizdevās aizsniegties līdz
čempiones titulam: “Biju labā
formā, visos dienas braucienos

uzrādīju ātrāko laiku, bet finālā
tomēr paliku aiz francūzietes.
Tāds ir BMX, viena maza kļūda
var maksāt dārgi. Iepriekš
Eiropas čempionātā arī biju
labā formā, bet ceturtdaļfinālā
mani izspieda no trases, un viss
beidzās. Jāturpina trenēties
un jāgatavojas nākamajām
sacensībām.”
Veronika trenējas Smiltenē,
BMX klubā “Silvas ziķeri”, bet
dzīvo un mācās Jaunpiebalgā.
Pirmo reizi BMX trasi izbrauca
jau 6 gadu vecumā. Kā izdodas
savienot profesionāla sportista
treniņu slodzi, braukšanu uz
Eiropas un pasaules mačiem
ar mācībām? “Pagaidām
izdodas.
Liels
paldies
jāsaka saprotošajiem un
atsaucīgajiem Jaunpiebalgas
vidusskolas
pedagogiem,
kas man ļoti palīdz,” atzīst
Veronika. Septembrī viņa vēl

Attēlā: Veronika Stūriška (no kreisās) ar BMX Pasaules čempionātā izcīnīto sudraba medaļu. Foto no Veronikas albuma.
pagūs sākt mācības 11. klasē
un satikties ar skolotājiem un
klasesbiedriem, bet mēneša
vidū viņai jādodas uz Kolum-

Attēla: Latvijas loka šāvēji sekmīgi aizvadījuši čempionātu
Igaunijā.
sasniegto rezultātu. Jāpiebilst,
ka Andris ieguva arī Eiropas
čempiona titulu jūlija sākumā
Francijā notikušajā Eiropas
loku mednieku čempionātā
(EBHC2022), kur sacensības
notika, šaujot pa 3D zvēru
mērķiem.
Haralds Mednis un Viva
Medne (klubs “Free Wind
Archers”) no Straupes ieguva
Pasaules čempionu titulus FU

Medaļām bagāta sezona
Pēc ilgāka laika aizvadīta
pilnvērtīga
vieglatlētikas
sacensību sezona. Sekmīgi
startējot U20 vecuma grupā,
to aizvadījis drabešnieks
Roberts Glazers. Sezona sākās
ar sudraba godalgu 1500
metru distancē starptautiskās
sacensībās
Gēteborgā,
Zviedrijā. Ar teicamu personīgo
rekordu šajā pašā distancē
(3:57,95) Roberts izcīnīja
bronzu Latvijas pieaugušo
čempionātā.
Turpinājumā
sekoja teicams starts U20
Latvijas čempionātā. Roberts

kļuva par valsts U20 vecuma
grupas
čempionu
1500
metru un izcīnīja bronzu
800 metru distancē. Un
visbeidzot sezonas kulminācijā
izcīnīts Baltijas U20 stiprākā
1500 metru skrējēja tituls!
Āraišos rudenī norisināsies
gan Latvijas, gan Baltijas
čempionāts
vieglatlētikas
krosā. Tāpat divi starti 10
kilometru skrējienos Oslo
un Riva del Garda. Turklāt
Riva del Garda Robertam
jāaizstāv pirms gada izcīnītais
uzvarētāja tituls!

biju, kur divās nedēļas nogalēs
norisināsies četri Pasaules
kausa posmi U23 grupā.
Sacenšoties ar vadošajām

pasaules sportistēm, Veronika
krās vērtīgu pieredzi savai
nākamajai juniores sezonai.

Senioru sporta
un atpūtas
diena Zaubē

Panākumi loku šāvējiem
No 5. līdz 13. augustam
Igaunijā norisinājās Pasaules
apvidus
loka
šaušanas
čempionāts (WFAC 2022), kurā
piedalījās ap 400 dalībnieku
no 27 pasaules valstīm, arī ASV,
Brazīlijas, Namībijas, Zambijas,
Austrālijas un Indijas. Latviju
tajā pārstāvēja 24 loka šāvēji,
tai skaitā četri sportisti no
Cēsu novada, atvedot mājās
pat trīs zelta medaļas.
Sacensības
norisinājās
piecas dienas trīs dažādos
vingrinājumos katru dienu
savā trasē, kas atšķīrās pēc
grūtības pakāpes. Uzvarētāji
tika noteikti pēc visu
piecu dienu kopvērtējuma
rezultātiem.
Andris Kuzņecovs (sporta
klubs “Savage Archer”) no
Nītaures pagasta sīvā un
spriedzes pilnā cīņā ar saviem
titulētajiem
galvenajiem
konkurentiem izcīnīja pasaules
čempiona titulu BB-C loku klasē
pieaugušajiem. Andris atzīst,
ka šo čempionātu, kas jau bija
paredzēts 2020. gadā, bija ilgi
gaidījis un nopietni gatavojies
tam, un ir ļoti priecīgs par

JAUNPIEBALGAS
apvienība

loku klasē attiecīgi jauno vīriešu
un sieviešu grupās. Haralds
vienā no vingrinājumiem
sašāva maksimālo iespējamo
rezultātu un tikai pāris
punktu pietrūka līdz Pasaules
un Eiropas rekordiem citos
vingrinājumos. Cēsu novads
var lepoties ar šiem jaunajiem
un talantīgajiem sportistiem,
kuru loka šaušanas karjera ir
tikai pašā sākumā.

Ar apbrīnojamu degsmi
un sirsnību Zaubē aizvadītas
otrās senioru sporta spēles.
Sešas komandas no Zaubes,
Nītaures, Ģikšiem un Līgatnes
izmēģināja savus spēkus un
veiksmi dažādās disciplīnās,
krājot punktus komandas
kopvērtējumam.
Zaubi pārstāvēja divas
komandas – “Sienāži” un
“Skabargas”. Divas komandas
arī no Nītaures - “Labākie
gadi-1” un “Labākie gadi-2”.
No Ģikšiem startēja komanda
“Dzīvesprieks”, bet no Līgatnes
bija ieradusies komanda
“Možums”.
Diena sākās ar svinīgo
parādi, komandu sasveicināšanos
un
veiksmes
vēlējumiem
pretiniekiem.
Turpinājumā komandas devas
individuālajās
disciplīnās:
zābaka mešana, riepbols,
pingpongs, šautriņu mešana,
negantie riņķi, bundžu mešana

AMATAS
apvienība

un
šaušana.
Pusdienās
dalībnieki varēja doties pie
ugunskura un baudīt svētku
zupu, uzkrājot jaunus spēkus
komandu spēlēm. Šoreiz
komandas sacentās divās
komandu spēlēs – Dvieļbolā,
kur volejbola bumbu ar dvieli
bija nepieciešams pārmest
pāri tīklam pretinieku laukuma
pusē, un soļbolā.
Apkopojot
rezultātus,
sacenības
noslēdzās
ar
apbalvošanas
ceremoniju,
visām komandām saņemot
salduma balvas un kliņģerus,
bet pirmas trīs vietas saņēma
medaļas un kausus. Trešo
vietu izcīnīja Zaubes komanda
“Sienāži”, otro vietu ieguva
Nītaures komanda “Labākie
gadi-1”, bet uzvaru otro gadu
pēc kārtas izcīnīja komanda
“Dzīvesprieks” no Ģikšiem.
Pasākums
noslēdzās
ar
muzikālu sveicienu no grupas
“Izlaidums”.

AMATAS
apvienība

Attēlā: Uzsvaru senioru sporta spēlēs svin komanda “Dzīvesprieks”. Foto: Indars Krieviņš.
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VIDE, AIZSARDZĪBA, IZGLĪTĪBA
Jaunajā izglītības finansēšanas modelī –
Cēsu pilsētvidē notiks
militārās mācības “Namejs” centrā bērns
Visā Vidzemē 17. un 18.
septembrī norisināsies militāro
mācību “Namejs 2022” rudens
posma vingrinājums. Tā laikā
Zemessardzes
2.Vidzemes
brigādes vienības pārbaudīs
karavīru
un
zemessargu
gatavību veikt uzdevumus
hibrīdapdraudējuma gadījumā.
Mācību gaitā Zemessardzes
27. kājnieku bataljona karavīri
un zemessargi Cēsīs, Kovārņu
ielā, veiks ēkas atbrīvošanas
uzdevumu,
kura
izpildei
diennakts gaišajā un tumšajā
laikā lietos mācību munīciju un
kaujas imitācijas līdzekļus. Tie
rada troksni, bet neapdraud
veselību un dzīvību.
Iedzīvotāju drošībai 17.
septembrī un naktī uz 18.
septembri Cēsīs, Cīrulīšu
mikrorajonā ierobežos satiksmi
un iedzīvotāju pārvietošanos.
Par apbraukšanas ceļiem
informēs
klātesošie
zemessargi.
Militāro mācību “Namejs
2022” laikā 18. septembrī
Cēsīs notiks Zemessardzes 2.
Vidzemes brigādes Medicīnas
rotas
un
Neatliekamā
medicīniskās
palīdzības
dienesta
kopīgo
mācību
“Ausma” izspēle. Tajā trenēs
brigādes Medicīnas rotas spēju
sadarbībā ar Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienestu
organizēt
un
koordinēt cietušo evakuāciju
uz civilajām ārstniecības

iestādēm konvencionālā jeb
bruņota konflikta gadījumā.
Mācību laikā Zemessardzes
2.
Vidzemes
brigādes
Medicīnas
rota
Cēsīs,
Valmieras ielā, izvērsīs mobilo
cietušo aprūpes punktu, uz
kuru brigādes karavīri-glābēji
nogādās cietušo karavīru lomu
spēlētājus.
Zemessardzes
27.
kājnieku bataljons izsaka
pateicību iedzīvotājiem par
līdzšinējo
sadarbību
un
aicina nesatraukties, dzirdot
mācību troksni un redzot
militārās tehnikas un karavīru
pārvietošanos.
Militāro mācību regulārai
norisei ir būtiska loma,
lai uzturētu un stiprinātu
Nacionālo bruņoto spēku,
tostarp Zemessardzes, kaujas
spējas. Mācībām vienmēr jābūt
nemainīgi augstā līmenī, lai
zemessargi un karavīri vienmēr
būtu gatavi savlaicīgi reaģēt uz
potenciāliem apdraudējumiem
un garantētu Latvijas drošību.
Zemessargiem un karavīriem
svarīgi
trenēties
pilsētvidē, jo, tikai reālā vidē
mācoties, iespējams noslīpēt
aizsardzības spējas.
Ja
rodas
jautājumi,
neskaidrības vai risināmas
situācijas mācību laikā, lūdzam
sazināties ar Zemessardzes 27.
kājnieku bataljona pārstāvi –
22446745.

Turpinājums no 1. lpp.
“Šādi
noteikumi
bija
nepieciešami, jo jaunā Cēsu
novada izglītības iestādēs
pedagogu
un
personāla
finansēšanas principi vēsturiski
bija veidojušies dažādi. Jaunajā
novadā mums nepieciešams
radīt vienlīdzīgus principus,
lai
sniegtais
izglītības
pakalpojums un vides apstākļi
visiem būtu līdzvērtīgi labi.
Pirms noteikumu pieņemšanas
esam diskutējuši ar visu
izglītības iestāžu vadību, un
ir prieks, ka valda izpratne
gan par šo noteikumu
nepieciešamību,
gan
to
saturu. Primāri, ko tie nosaka:

līdzvērtība, caurspīdība un
skaidri saprotami noteikumi
ikvienam darbiniekam. Nākotnes ļoti svarīgais jautājums
ir pedagogu darba samaksas
palielināšana,” stāsta Cēsu
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.
Priekšsēdētāja vietnieks arī
pauž prieku, ka vecāki uztic
savu bērnu izglītību Cēsu
novadam – šajā mācību gadā
pēc līdzšinējām prognozēm
pieaugs par vairāk nekā 70!
Mācību vides uzlabojumi
no 2022. gada Cēsu novada
skolās:
Brīvpusdienas 1.-6. klasēm;
brīvpusdienas sociāli mazāk
aizsargātām grupām; 50%
pusdienu maksas atlaide 7.-9.

klašu skolēniem;
pedagogiem, skolēniem
un skolu darbiniekiem tiks
nodrošināts
bezmaksas
sabiedriskais transports;
visiem
pedagogiem
un skolu darbiniekiem tiks
nodrošināta veselības apdrošināšana;
tiek īstenota jauno
pedagogu piesaistes stipendiju programma;
“Cēsu skolas soma” – visa
novada mērogā;
būtiski ieguldījumi izglītības iestāžu infrastruktūrā un
vides uzlabošanā;
naudas balvas skolēniem
par izciliem sasniegumiem;
peldētapmācības skolēniem.

Jaunajā izglītības finansēšanas modelī – centrā bērns!
Atalgojuma palielinājums pedagogiem / PII pedagogiem / skolu administrācijai
Lielāks atbalsta personāla skaits nekā pērn
Caurspīdība un laba pārvaldība – līdzvērtīgi noteikumi visiem
Daudzveidīgs izglītības pakalpojumu piedāvājums,
piemēram, sāls istabas, smilšu terapijas u.tml.
Prioritāte – iekļaujoša izglītība. Tiks sekmēta gan
spēcīgo skolēnu talantu attīstīšana, gan piesaistīts
atbalsta personāls tiem, kuriem tas nepieciešams

CĒSU NOVADS

Iespēja saņemt finansējumu pagalmu labiekārtošanai
Cēsu novada pašvaldība
līdz 12. septembrim atkārtoti
aicina iedzīvotājus, māju
apsaimniekotājus
iesniegt
savus
projektus
novada
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai.
Līdzfinansējumu
paredzēts piešķirt šādām aktivitātēm:
brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma
jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai mājai
piesaistītajā zemesgabalā –
50 % no brauktuves, ietves
vai stāvlaukuma jaunbūves,
pārbūves vai atjaunošanas
izmaksām, bet ne vairāk kā
8500 EUR ar PVN;
iekškvartālu apgaismojuma
jaunbūvei,
pārbūvei
vai
atjaunošanai – 50 % no
iekškvartālu
apgaismojuma
jaunbūves, pārbūves vai
atjaunošanas izmaksām, bet
ne vairāk kā 4000 EUR ar
PVN;
citam mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu
un atkritumu urnu, atkritumu
konteineru laukumu, zālienu
un
apstādījumu,
sporta
laukumu, veļas žāvētāju, vides

pieejamības nodrošināšanai
personām
ar
īpašām
vajadzībām,
velosipēdu
novietņu jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai) – 50 % no
mājai piesaistītā zemesgabala
jaunbūves, pārbūves vai
atjaunošanas izmaksām, bet
ne vairāk kā 5000 EUR ar PVN;
brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam (remonts,
kuru
veic
atsevišķiem
brauktuvju,
ietvju
vai
stāvlaukumu posmiem nolūkā
likvidēt esošos defektus) –
50 % no brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remonta izmaksām,
bet ne vairāk kā 3000 EUR ar
PVN;
līdzfinansējuma apmēru
palielina par 10 %, ja projekta
iesniedzējs ir divu vai vairāku
māju dzīvokļu īpašnieku
kopības.
Uz līdzfinansējumu var
pretendēt, ja:
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas atrodas Cēsu novada
administratīvajā teritorijā;
daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā māja ir privatizēta
saskaņā ar likumu “Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo

māju privatizāciju”, likumu
“Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju” vai likumu “Par
lauksaimniecības uzņēmumu
un
zvejnieku
kolhozu
privatizāciju”;
saskaņā ar kadastrālās
uzmērīšanas lietu, mājas
tehnisko pasi, zemesgrāmatu
nodalījuma norakstu vai Valsts
zemes dienesta izziņu par
mājā esošo dzīvokļa īpašumu
skaitu un īpašniekiem mājā ir
ne mazāk kā trīs dzīvokļi;
mājas kopējā dzīvokļu
īpašumu platība ir lielāka
par 100 m2, un mājā esošo
nedzīvojamo telpu platība
nepārsniedz 30 % no mājas
kopējās platības, neņemot
vērā pašvaldībai piederošo
īpašuma daļu;
mājā esošo telpu, kurās
notiek komercdarbība, platība
nepārsniedz 20 % no kopējās
mājas platības;
mājā vienai personai pieder
ne vairāk kā 25 % no mājā
esošajiem dzīvokļa īpašumiem,
izņemot dzīvokļu īpašumus,
kas ir pašvaldības īpašumā;
mājas
kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanai
un
apsaimniekošanai
ir
izveidota dzīvokļu īpašnieku

biedrība,
sabiedrība
vai
Civillikumā noteiktajā kārtībā
noslēgts savstarpējs līgums
par
mājas
kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu vai māju
apsaimnieko
līdzšinējais
apsaimniekotājs, kas darbojas,
pamatojoties
uz
likuma
“Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”
50. panta septīto daļu;
ja mājas pārvaldīšanas
līgumā nav noteikta cita
lēmumu pieņemšanas kārtība,
tad, ne mazāk kā 75 % no mājas
dzīvokļu īpašniekiem balsojot
“par”, ir pieņemts lēmums veikt
mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanas pasākumus,
nodrošinot dzīvokļu īpašnieku
līdzfinansējuma
daļu
un
nepieciešamības gadījumā –
arī trešo personu finanšu
līdzekļus;
nekustamā
īpašuma
nodokļa parāds (pamatparāds
un nokavējuma nauda) par
attiecīgajā mājā esošajām telpu
grupām, mājai piesaistītajām
palīgēkām un mājai piesaistīto
zemes gabalu nepārsniedz
15 % no kopējās nekustamā
īpašuma nodokļa summas
par šajā punktā minētajiem

nekustamajiem
īpašumiem
iepriekšējos taksācijas gados;
divu vai vairāku māju
dzīvokļu īpašnieku kopības,
kuru piesaistīto zemesgabalu
robežas ir savienotas, var
vienoties par kopīgu projekta
iesniegšanu.
Projekta iesniegumus var
iesniegt:
pašvaldības
Klientu
apkalpošanas centrā darba
laikā (Raunas iela 4, Cēsis);
nosūtot pa pastu uz Cēsu
novada pašvaldību: Raunas
iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101. Par iesniegšanas datumu
uzskata pasta zīmogā norādīto
nosūtīšanas datumu;
elektroniskā
veidā,
parakstītu
ar
drošu
elektronisko parakstu atbilstoši
Elektronisko
dokumentu
likumā noteiktajam, nosūtot
elektroniskā pasta adresi
dome@cesunovads.lv. Visiem
elektroniskā veidā iesniegtiem
dokumentiem jābūt DOC,
DOCX, XLS, PDF vai JPG
formātā.
Konkursa dokumenti un
veidlapas skatāmi cesis.lv.
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AMATIERMĀKSLAS
Cēsu kultūras centra kolektīvi
uzņem jaunus dalībniekus
Cēsu
Kultūras
centrā
darbojas 17 radoši, aizrautīgi
un aktīvi amatiermākslas
kolektīvi, kas septembrī aicina
pievienoties savam pulkam
cēsniekus, kuri brīvajā laikā
vēlas dziedāt korī, dejot
tautasdeju kolektīvā, izzināt
latviskās tradīcijas vai muzicēt!
2023. gada sezonā viens no

gaidītākajiem amatierkolektīvu
dalībieku notikumiem būs
Vispārējie latviešu dziesmu
un deju svētki, tāpat Cēsu
Kultūras centra kolektīvi aktīvi
iesaistās novada kultūras dzīvē,
piedaloties dažādos projektos
un uzstājoties pasākumos.
Jaunos dalībniekus gaidīsim
septembra
pirmajos

CĒSIS

mēģinājumos, plašāka informācija pieejama mājaslapā
kultura.cesis.lv vai pa tālruni
26666365. Informāciju par TDK
“Randiņš” jauno dalībnieku
uzņemšanu izziņos septembra
vidū.

Kolektīvs

Datums, laiks

Vieta

Koris “Wenden” (Marikas SlotinasBrantes vadībā)

5. un 7. septembrī plkst. 18.30, visas
sezonas garumā

Cēsu koncertzāles kamerzālē

“Cēsu Pils koris” (Marikas Austrumas un Evitas Konušas vadībā)

No 13. septembra otrdienās plkst.
18.00, visas sezonas garumā

Cēsu koncertzāles kamerzālē

Senioru koris “Ābele”

Informācija sekos septembrī

Cēsu koncertzāles kamerzālē

Koris “Vidzeme” (Riharda Lapiņa un 28. septembrī plkst. 19.30, visas
Daniela Pelnēna vadībā)
sezonas garumā

Cēsu koncertzālē

Koris “Beverīna” (Patrika Kārļa
Stepes vadībā)

13. septembrī plkst. 18.30

Cēsu koncertzālē

Ansamblis “Tieši tāpēc” (Ilzes
Grinfeldes vadībā)

7. un 14. septembrī plkst. 17.30

Vaives Tautas namā

Bērnu deju kolektīvs “Randiņš”
(Sandras Bārtnieces vadībā)
“Mazais Randiņš” (4-6 gadi)
“Randiņš” (1-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl.)
“Randiņš Studija”

Informācija par jauno dalībnieku
uzņemšanu septembra vidū

Mākslinieku
veikums

Jauniešu tautas deju ansamblis
13., 20. un 27. septembrī plkst. 19.00
“Raitais solis” (Anda Kozaka vadībā)

Cēsu koncertzāles Lielajā
zālē

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 21. un 28. septembrī plkst. 20.00
“Raitais solis” (Anda Kozaka vadībā)

Cēsu koncertzāles Lielajā zālē

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Saulgrieži” (Anda Kozaka vadībā)

19. un 26. septembrī plkst. 20.00

Cēsu koncertzāles Lielajā
zālē

Pūtēju orķestris “Cēsis” (Jāņa
Puriņa un Evijas Dāves vadībā)

11. septembrī no plkst. 17.00

Cēsu koncertzāles
horeogrāfijas zālē

Tautas vērtes kopa “Dzieti” (Daces
Balodes vadībā)

23. septembrī plkst. 17.30

Vaives Amatu māja (Intas
Ezernieces vadībā)

No 8. septembra plkst. 16.00, visas
sezonas garumā

Tikšanās koncertzāles foajē

Vaives tautas namā

Septembra sākumā Cēsu
Izstāžu namā atklāta ikgadējā
vizuālās mākslas konkursa
izstāde “Cēsu novada mākslas
Balva”.
Cēsu novada mākslinieki
veido
nozīmīgu
pilsētas
identitātes daļu, padarot
pilsētas dzīvi neatkārtojami
krāsaināku un radošāku. Gada
balvas rīkošanas mērķi ir radīt
laikmetīgus un sociāli aktīvi
ievirzītus mākslas darbus,
veicināt un materiāli atbalstīt
Cēsu novada mākslinieku
radošo darbību un popularizēt

CĒSIS
Cēsu pilsētas un novada
profesionālos māksliniekus un
viņu radītos darbus.
Ar Cēsu novada pašvaldības
atbalstu māksliniekiem, konkursa dalībniekiem paredzēts
finansiāls balvu fonds: viena
zelta, divas sudraba un viena
Skatītāju balva.
Izstādes noslēgumā gada
balvai pieteiktos darbus
vērtēs profesionāla žūrija. Par
konkursa izstādes darbiem
balsos arī skatītāji.
Izstāde būs apskatāma līdz
13. novembrim.

Amatierkolektīvu nodarbības Priekuļu apvienības pārvaldē
Nodarbības
Priekuļu
kultūras namā:
Bērnu tautas deju kolektīvs
“Tūgadiņš”
Lai pieteiktos kolektīvam,
sazināties ar Priekuļu Kultūras
nama vadītāju Aneti Darģi
(26220422)
Vadītāji: Mārtiņš Jurciņš,
Evija Bišere
Vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Miķelis”
Lai pieteiktos kolektīvam,
sazināties ar Priekuļu Kultūras
nama vadītāju Aneti Darģi
(26220422)
Vadītājs: Māris Brasliņš
Sieviešu koris “Laumas”
Jauno
dalībnieku
uzņemšana Priekuļu vidusskolā
5. septembrī plkst. 19.00
Vadītāja: Iveta Lapiņa
Vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Jumis”
Jauno
dalībnieku
uzņemšana Priekuļu Kultūras
namā 7. septembrī plkst. 19.30
Vadītājs: Uldis Blīgzna

Dāmu deju grupa
“Mežrozes”
Jauno dalībnieku uzņemšana Priekuļu sabiedriskajā
centrā 8. septembrī plkst. 17.00
Vadītājs: Māris Brasliņš
Jauniešu deju kolektīvs
“Zelta virpulis”
Jauno dalībnieku uzņemšana Priekuļu Kultūras namā 9.
septembrī plkst. 19.30
Vadītājs: Uldis Blīgzna
Nodarbības Liepas Kultūras namā:
Bērnu deju kolektīvs
“Dālderīši” (sākot no septiņu
gadu vecuma)
Pirmais
mēģinājums
5. septembrī plkst. 16.30,
nākamais mēģinājums 7.
septembrī plkst. 16.30 Vadītāja:
Marita Rieksta-Krivjonoka.
Pirmsskolas deju kolektīvs
“Dālderīši” (sākot no četru
gadu vecuma)
Pirmais
mēģinājums
5. septembrī plkst. 17.30,

nākamais mēģinājums 7.
septembrī plkst. 17.30 Vadītāja:
Marita Rieksta-Krivjonoka
Rokdarbu pulciņš
Jauno dalībnieku uzņemšana 6. septembrī plkst. 14.00
Vadītāja: Inese Puriņa
Jauktais Liepas koris
Gaidīs
dalībniekus
7.
septembrī plkst. 19.00
Vadītāja: Santa Augškāpa
Folkloras kopa “Liepa”
Jauno dalībnieku uzņemšana 8. septembrī plkst. 18.00
Vadītāja: Ieva Kalniņa
Amatierteātris “Krams”
Jauno
dalībnieku
uzņemšana 8. septembrī plkst.
19.30
Vadītāja: Benita Sausiņa
Sieviešu vokālais ansamblis
“Uguntiņas”
Jauno dalībnieku uzņemšana 16. septembrī plkst. 18.00
Vadītāja: Sarma Puriņa
Šis ir Augusta Jullas gads,
un decembrī Liepas kultūras
namā godināsim Augustu

Jullu ar skanīgu Liepas kori.
Augusts Julla dibināja Liepas
kori, kā arī bija pirmais cilvēks
no Liepas pagasta, kurš
piedalījās Dziesmu svētkos.
Šis gads iedvesmojis atsākt
kora darbību, tādēļ aicinām
pieteikties
visus,
kuriem
dziedāšana ir tuva, sanākt uz
pirmo Liepas kora tikšanos 7.
septembrī plkst. 19.00 Liepas
kultūras namā!
Nodarbības
Mārsnēnu
Tautas namā:
Cēsu novada Mārsnēnu
Tautas nama amatiermākslas
kolektīvi ar septembri atsāk
darba cēlienu un gaida arī
jaunus dalībniekus. Tālrunis
informācijai par kolektīvu
darbību: 26342004.
Mārsnēnu amatierteātris
Sāk darbu jau 2. septembrī
plkst. 20.00
Režisore: Ingrīda Zilgalve
Sieviešu vokālais ansamblis
“Mona”

PRIEKUĻU
apvienība

Aicina uz pirmo tikšanos 9.
septembrī plkst. 18.00
Vadītājs: J uris Krūze
Līnijdeju grupa “Malide”
Aicina uz pirmo sezonas
tikšanos 9. septembrī plkst.
18.00
Vadītāja: Gunta Salmiņa
Dāmu deju grupa “Mare”
Aicina uz pirmo tikšanos 12.
septembrī plkst. 19.00
Vadītājs: Māris Brasliņš
Pieaugušo tautisko deju
kolektīvs
Gaidīs dalībniekus uz pirmo
tikšanos 12. septembrī plkst.
20.00
Vadītājs: Māris Brasliņš
Mazo bērnu deju un
dziesmu pulciņš
Gaidīs esošos un jaunos
dalībniekus 17. septembrī plkst.
10.00
Vadītājas: Zita Aļeškēviča
un Dace Purmale
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PASĀKUMI
Cēsis

18.09. plkst. 13.00
Ādas rokdarbu meistarklase

23.09. plkst. 20.00 – 23.00
Latvijas Orientēšanās nakts 2022

CATA kultūras namā
16.09. plkst. 19.00
Grupas “Otra Puse” 30 gadu jubilejas
koncerts

Katru septembra sestdienu no
plkst. 14.00 līdz 16.00
Iepazīsti Cēsu vecpilsētu kopā ar
gidu. Gids interesentus gaidīs pie
Cēsu Tūrisma informācijas centra
(Baznīcas laukums 1)
Koncertzālē “Cēsis”
No 17.09
Andra Vītoliņa gleznu izstāde “Viltus struktūru uzticamības spēks”
04.09. plkst. 18.00
Koncerts “Satikt Čaku”
09.09 plkst. 19.00
Grupas “BET BET” 30 gadu jubilejas koncerts
10.09. plkst. 19.00
Jazz Lounge rudens koncerts ar
Kadri Voorand DUO
11.09. plkst. 14.00
UKULELES koncerts “UKU un LELES dziesmas”
16.09. plkst. 19.00
Festivāla “Čello Cēsis” atklāšanas
koncerts. Gabriels Prokofjevs un
Valters Pūce “Izlaušanās”
17.09. plkst. 13.00
Festivāla “Čello Cēsis” koncerts.
ČELLO RITMICO. MŪZIKA AR
ENERĢIJU
17.09. plkst. 19.00
Festivāla “Čello Cēsis” koncerts.
Gala un Maskata Otrais čellkoncerts
18.09. plkst. 16.00
Festivāla “Čello Cēsis” noslēguma
koncerts. Saules dziesma čellam,
vijolei un korim
24.09. plkst. 19.00
Itālijas valsts teātra “Balletto di Milano” izrāde “Karmena”
13.09. - 28.09.
Skandināvu filmu kino mēnesis
Cēsu pilī
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 30.09.
Izstāde “Esmu viens no jums. Padomju represiju upuri mūsu atmiņā”
Cēsu Izstāžu namā
03.09 – 13.11.
Vizuālās mākslas konkursa izstāde
“Cēsu novada mākslas Balva 2022”
Līdz gada beigām
Augusta Jullas mākslas darbu izstāde no Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja krājuma “Māksliniekam Augustam Jullam – 150”
Pasaules latviešu mākslas centrā
Līdz 30.09.
Izstāde “Vilnis Strazdiņš - Mierīgas
ainavas.”
Līdz 31.10.
Izstāde “Evalds Dajevskis – Ņujorkas
scenogrāfijas.”
Līdz 31.10.
Izstāde “Ojārs & Silvija - Abstraktais
ekspresionisms Čikāgā”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
09.09. plkst. 17.00
Tikšanās ar vēsturnieku, grāmatas
“Rīts brīvajā Latvijā” autoru Dmitriju
Savvinu un žurnālisti, grāmatas tulkotāju Salliju Benfeldi
Mākslas telpā “Mala”
02.09. plkst. 21.00
Dj vakars ar DJ Uncle Rodion
10.09. plkst. 21.00
Dj vakars ar DJ Raimonds Mežaks
15.09. plkst. 20.00
Kristapa Bedrīša un Luna Keller
koncerts
16.09. plkst. 21.00
Imanta Dakša koncerts

Fonoklubā
10.09. plkst. 22.00
Repera Reinis Ragga koncerts un
komiķa Maksima Trivaškeviča cepiens
Vaives Tautas namā
03.09. plkst. 16.00
Izrāde “Sunītis un Kaķīte”
17.09. no plkst. 10.00
Rudens ražas svētki. Ražas svētku
tirdziņš, radošās darbnīcas, ražas
svētku balle

Sports
02.09. plkst. 16.00 -18.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu pilsētas Sporta skolas atvērto
durvju pasākums - Izvēlies savu sporta
veidu
03.09. plkst. 9.30 - 14.30
Cēsu pilsētas stadionā
LFF Vidzemes reģiona kausa izcīņa futbolā U12 zēniem

17.09. plkst. 18.00
Skujenes Tautas namā
Skujeniešu dziedātais koncerts “Mana
dziesma”. Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29466367 (Solvita). Mēģinājums
dziedātājiem 11.09. plkst. 13.00
23.09. plkst. 12.00
Sērmūkšos
Nacionālo partizānu piemiņas pasākums
25.09.
Drabešu muižas Amatu mājā
Atvērto durvju diena. Interesentiem būs
iespēja tikties ar meistariem, apskatīt
pulciņu telpas, piedalīties darbnīcās un
pieteikties dalībai pulciņos

Jaunpiebalga
03.09. plkst. 17.00
Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. Lut.
Baznīcā
Koncerts “Jāzeps Vītols un pēctecība”
17.09. reģistrēšanās no plkst.
10.00, sacensību sākums plkst.
12.00
Jaunpiebalgā, estrādē ‘’Taces’’
Velomaratons ‘’Pāri Piebalgas pakalniem’’

03.09. plkst. 10.00 - 16.00
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
SBK Cēsis balvas izcīņa 2022. - sacensības vasaras biatlonā

21.09. no plkst. 10.00 līdz plkst.
17.00
Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 2a
Mobilā diagnostika (pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)

09.09. plkst. 20.30 - 22.30
Cēsu sporta kompleksā
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings – Rubene

Līgatne

17.09. plkst. 10.00 - 15.00
DACVĢ zālē
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā, 7. kārta
17.09.
Niniera ezera apkārtnē
Kanikross
18.09. plkst. 13.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2. līga. FK Priekuļi FK Kalupe
18.09. plkst. 16.00
Cēsu sporta kompleksā
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings - Ķekava
24.09. plkst. 9.00 - 19.00
Cēsu sporta kompleksā, Cēsu Sporta
namā, Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē
Sacensības volejbolā jauniešiem “Cēsu
Kauss 2022”
24.09. plkst. 10.00
Priekuļu sporta zālē
Volejbols veterāniem “Cēsu Kauss”

10.09. – 11.09.
Mājas kafejnīcu dienas Līgatnē
(kafejnīcas un piedāvājumu meklēt
www.majaskafejnicas.lv)
10.09. plkst. 12.00 - 16.00
Līgatnē, Skolas kalnā
Keramikas cepļa atvēršana
15.09. plkst. 19.00
Zeit Lielajā zālē
Muzikāla kamerizrāde “Knuta Skujenieka KRO- KRO”

Pārgauja
03.09. plkst. 15.00
Ungurmuižā
Andas Daubures personālizstādes
“Krāsu prieks” atklāšana
(izstāde aplūkojama līdz 2.10.)
04.09. plkst. 11.00 - 15.00
Straupes Zirgu pastā        
“Slow Food Straupe” tirdziņš  

24.09. plkst. 9.30 - 14.30
Cēsu pilsētas stadionā
LFF Vidzemes reģiona kausa izcīņa futbolā U12 zēniem

10.09.-11.09.
Straupes pagastā
Mājas kafejnīcu dienas
(Kafejnīcu saraksts un piedāvājums
www.majaskafejnicas.lv)

25.09. plkst. 11.00
Cēsu pilsētas stadionā
Stadiona apļi “4 gadalaiki- Rudens”

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

Amata

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

10.09. plkst. 18.00
Zaubes Kultūras nama zālē
Iedzīvotāju sapulce – konference “Zaubes kultūras fenomens”
11.09. plkst. 12.00
pie Amatas Kultūras centrā
Koncerts “Iedziedam rudeni”. Koncertā
muzicēs vietējie talanti
17.09.
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā
Gaujas Nacionālais parka Ceļotāju dienas. Plkst. 11.00 pārgājiens apkārt Āraišu
ezeram (4h). Spēles “Āraišu leģendas”
tests Actionbound aplikācijā, loterija ar
balvām

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

Priekuļi
06.09.
Mārsnēnu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde “Tētis Zviedrijā - Tētis Latvijā”
No 01.09. līdz 28.09.
Veselavas muižas izstāžu zālē
Inga Jurova, Rifarda Delvera, Matiasa
Jansona darbu izstāde

16. 09. plkst. 19.00
Mārsnēnu Tautas namā
Katrīnas Dimantas koncertprogramma
“Dziedot dzimu, dziedot augu”
17.09. plkst. 12.00 - 17.00
E. Veidenbauma memoriālajā muzejā
“Kalāči”
Dzejas un sarunu kafejnīca “Un vēders dievs visaugstākais”
20.09. plkst. 10.00
Priekuļu Kultūras namā
Izrāde bērniem
24.09. pasākums no plkst.
18.00, balle no plkst. 21.00
Liepas Kultūras namā
Liepas kultūras nama amatierkolektīvs
“Krams” svinēs sudrabkāzas - 25 gadus
kopā! Pēc pasākuma balle, ar grupu
“Lustīgais Blumīzers”
29.09. plkst. 19.00
Priekuļu Kultūras namā
Cēsu teātra kamerizrāde “Kompanjoni”
29.09. plkst. 14.00
E. Veidenbauma memoriālajā muzejā
“Kalāči”
Jauniešu dzejas diena ar aktieri Vari
Klausītāju

Vecpiebalga
Līdz 15.09.
Vecpiebalgas bibliotēkā
Biedrības “Art Cēsis” plenēru darbu
izstāde
No 01.09 līdz 30.09.
Kaives pagasta pārvaldes foajē
Izstāde “Rudens pieredze 2022”
02.09. plkst. 18.00
Kaives kinozālē
Animācijas piedzīvojumu filma “Pille”
Plkst. 20.00 Lailas Pakalniņas spēlfilma “Spogulī”
10.09. plkst. 22.00
Taurenes estrādē
Sezonas noslēguma zaļumballe kopā
ar grupu “Vēja radītie”

18.09. Dzērbenes pagastā
Plkst. 16.00 Dzērbenes kapsētas Jaunajos kapos
Plkst. 17.00 Dzērbenes kapsētas Vecajos kapos
24.09. Vecpiebalgas pagastā
plkst. 17.00 Vecpiebalgas kapos
24.09. Mārsnēnu pagastā
Plkst. 18.00 Mārsnēnu kapsētā
24.09. Skujenes pagastā
Plkst. 18.00 Skujenes kapos
24.09. Nītaures pagastā
Plkst. 17.00 Nītaures ev. lut. kapos
01.10. Raiskuma pagastā
Plkst. 14.00 Unguru kapos (Mācītājs
Gints Polis)
Plkst. 15.00 Strīķu kapos (Mācītājs Didzis Kreicbergs)
Plkst. 16.00 Lenču kapos (Mācītājs
Didzis Kreicbergs)
Plkst. 17.30 Raiskuma kapos (Mācītājs
Didzis Kreicbergs)
02.10. Zaubes pagastā
Plkst. 17.00 Sila kapos
08.10. Inešu pagastā
Plkst. 15.00 Ķemerkalna kapos
Plkst. 16.00 Sila kapos
08.10. Priekuļu pagastā
Plkst. 18.00 Priekuļu kapsētā
08.10. Stalbes pagastā
Plkst. 17.00 Daibes kapos (Mācītājs
Gints Polis)
09.10. Kaives pagastā
Plkst. 16.00 Leimaņu kapos
09.10. Taurenes pagastā
Plkst. 15.00 Lodes-Apšu kapos
15.10. Jaunraunas pagastā
Plkst. 17.00 Jaunraunas kapsētā (Mācītājs Edijs Kalniņš)
22.10. Veselavas pagastā
Plkst. 17.00 Veselavas kapsētā (Evaņģēlists Jānis Gabrāns)

No 15.09 līdz 23.09
“Nēķena” muižas pagrabos
Dabas velšu izstāde. Aicinām piedalīties izstāde, nesot savas dabas veltes.
Izstādes noslēgumā 23.09. no plkst.
12.00 garšu laboratorijas tirdziņš. Sīkāka informācijas, zvanot pa tālruni
22032942 (Ginta Babre)

29.10. Liepas pagastā
Plkst. 16.00 Liepas kapsētā

17.09.
Dzērbenes pilī
Dzejas un ziedu diena. Rudens ziedu
izstāde un tikšanās ar kādu noslēpumainu vietējo dzejnieci

Satikšanās
“Saimniekballē”

24.09. plkst. 11.00 - 15.00
Vecpiebalgas viesistabā
Tirgus “Rudens sajūtas”
Par lustīgu noskaņojumu rūpēsies
kapela “Augusti” no Līvāniem. Tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 20.
septembrim, zvanot pa tālr. 26493591
(Zigrīda)

Pēc divu gadu pārtraukuma augustā atkal norisinājās
“Saimniekballe”
Ungurmuižā.
Kopā pulcējās
saimnieki no
Stalbes, Straupes un Raiskuma.
Vakara gaitā viesi varēja baudīt
grupas “Rīgas viļņi” koncertu,
piedalīties loterijā un kopā ar
grupu “Kraujas Band” izdejoties
ballē un baudīt kopā būšanu.
Paldies vietējiem uzņēmējiem,
par atsaucību un atbalstu: Otto
Abzalonam, SIA “Real bread”, PKS
“Straupe”, Z/S “Madaras”, “Kiukīšu
kārumi”, SIA ”Vilarija”, Z/S ”Eicēni”,
Z/S “Jaunrūjas, SIA “Wenden
green”, “Diļļu sēta”, SIA “Raiskuma
alus darītava”, “Raiskuma rozes”,
“Straupes maiznīca”, SIA “Balansa
dēlis”, SIA “Minnāgas”, IK “Aijas
kūkas”, Z/S “Vējiņi”, “Braslas
priedes”, “Dižvīra pelmeņi”, SIA
“Unguri”, Z/S “Jaunbirzgaļi”,
“Straubek furniture”, “Autostallis”,
SIA ”Martinsons.lv”, “Dabas spēks”,
SIA “Martinsone” un Līga Sīlīte.

30.09. plkst. 17.00
Vecpiebalgas kultūras namā
Cēsu novada kultūras projektu konkursa projekta ‘’Piebalgas lielo lakatu
kolekcijas dokumentēšana un popularizēšana’’ fotoizstādes atklāšana.

Svecīšu vakari
Cēsu novadā
04.09. Jaunpiebalgas pagastā
Plkst. 18.00 Jaunpiebalgas kapos
17.09. Zaubes pagastā
Plkst. 18.00 Vidus kapos
Plkst. 19.00 Āžkalna kapos
17.09. Straupes pagastā  
Plkst. 17.00 Pārupes kapos
Plkst. 18.00 Vecajos kapos

Vairāk informācijas par svecīšu vakariem citos novada pagastos meklē
nākamajā “Cēsu Novada Vēstis” izlaidumā.
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SVĒTKI

Papīrfabrikas atdzimšanas
festivāls
jaunais Līgatnes papīrfabrikas
saimnieks Edgars Ricevs:
“Papīrfabrika
ir
unikāls
komplekss Līgatnes upes
krastā, ap kuru izaugusi vesela
pilsēta! Vēlamies šai vietai
dot jaunu dzīvību – atsākt
papīra ražošanu, izveidot
dzīvojamās platības, radīt
telpas radošām izpausmēm,
darbnīcām, svētkiem. Vēlamies
radīt pašpietiekamu vidi tiem,
kuriem būtiski savu ikdienu
padarīt rāmāku un piepildītāku,

LĪGATNES
apvienība

bet apkārtējo vidi - dabiskāku!”
Jāpiebilst, ka akvareļu papīra
ražošanu fabrikā plānots sākt
jau šī gada nogalē.
Vēl festivāla apmeklētāji
varēja baudīt pazīstamo
pavāru
Ērika
Dreibanta,
Mārtiņa Sirmā un Jura
Dukaļska sarūpētās “Garā
galda vakariņas”, bet rāmu un
emocionāli piepildītu koncertu
“Skaņu gleznas” sniedza Uģis
un Sniedze Prauliņi kopā ar
Matīsu Akurateru.

Attēlā: Papīrfabrikas atdzimšanas festivālu apmeklēja vairāk nekā 5000 viesu. Foto: Elīna
Joniņa.
Augsta vidū Līgatnes
papīrfabrikas pagalmā norisinājās pirmais “Papīrfabrikas
festivāls”.
“Iecere
bija
iedvesmot cilvēkus rāmākam,
harmoniskākam dzīvesveidam
un parādīt, ka Līgatnes
papīrfabrika sāk atdzimt,”
stāsta festivāla rīkotāja Līga
Gablika. Notikums piesaistīja
necerēti lielu interesentu pulku.

Pēc Tūrisma informācijas
centra darbinieku aplēsēm,
festivālu apmeklēja vairāk
nekā 5000 viesu.
Apmeklētājiem bija sarūpēta plaša un daudzveidīga
programma.
Darbojās
meistarklases, kurās varēja
apgūt papīra liešanu, audumu
krāsošanu,
koka
fasāžu
restaurāciju, bišu viesnīcas

Spēcinošā rupjmaize
Jau deviņpadsmito gadu,
sākoties
rudzu
pļaujai,
Āraišu vējdzirnavās svin
Maizes dienu, godinot rudzu
maizi un tās cepējus, senās
tradīcijas turpinātājus. Svētki
vienmēr pulcējuši daudz
ļaužu, taču šovasar uzstādīts
apmeklējumu rekords. “Pirmo
reizi pļavās ap dzirnavām
vairs nebija vietu automašīnu
novietošanai,”
apmeklētāju
pieplūdumu ilustrē Āraišu
vējdzirnavu saimniece Vineta
Cipe.
Tāpat kā citus gadus
griezās dzirnavu spārni, pie
garā saimes galda maizes
cepēji no tuvas un tālākas
apkārtnes grieza maizes rikas
un piedāvāja garšot un uzzināt
maizes cepšanas knifus. Bija
arī rudzu maizes cepšanas
meistarklase un rudzu kūku
konkurss.
Ģimenēm bija sarūpēti
izzinoši uzdevumi “Kukulīša
takā”. Tās veicējiem bija
jāatbild uz jautājumiem par
maizes cepšanu, pašu rokām
jāmaļ
graudi,
jādarbojas

izveidi, kaņepju malšanu un
citas noderīgas prasmes. Uz
galvenās skatuves notika
diskusijas par ekoloģisku
būvniecību un restaurāciju,
piedzīvojumiem ārpus komforta zonas un to, kādēļ daudzi
uzņēmēji izvēlas pārcelties
no galvaspilsētas, lai sāktu
saimniekošanu tieši Līgatnē.
Lūk, kā savu izvēli pamato

AMATAS
apvienība

Attēlā: Mazo mīklas mīcītāju entuziasms apliecina, ka maizes
cepšanas tradīcijas Latvijā nezudīs. Foto: Līga Simsone.
māla darbnīcā. Tie, kuri
veiksmīgi tika galā ar visiem
uzdevumiem, varēja cienāties
ar Annas pankūkām un izcept
savu kukulīti līdzņemšanai.
Gādājot par to, lai nebūtu
jāēd sausa maize, cepējiem
šoreiz pievienojās arī prasmīgi
Latvijas sidra darītāji. Savus
izstrādājumus piedāvāja arī
mājražotāji un amatnieki.
Savukārt zirgu sēta “Klajumi”

priecēja lielus un mazus
ar gracioziem zirgu deju
priekšnesumiem.
“Dzirnavām šogad aprit 170
gadi, un jubilejas sezona ir ļoti
piesātināta. Viesi no ārvalstīm,
Latvijas brauc, skatās, maļ
graudus, cep maizi. Prieks par
lielo interesi, bet brīžiem jau
sāku gaidīt ziemu, lai beidzot
varētu izgulēties,” smaidot
piebilst V. Cipe.

Attēlā: Diskusija “Kāpēc pārcelties no Rīgas, lai saimniekotu Līgatnē?” Piedalās uzņēmēji un pavāri Elmārs Tannis
(no kreisās), Ēriks Dreibants, producents Māris Ozoliņš,
moderatore Lāsma Ozola un Līgatnes Papīrfabrikas saimnieks Edgars Ricevs. Foto: Elīna Joniņa.

Mājas kafejnīcu dienas
Septembrī Cēsu novadā
gaidāms viens no gardākajiem
sezonas notikumiem – Mājas
kafejnīcu dienas.
Trīs septembra nedēļas
nogalēs
varēs
izgaršot
kultūrvēsturisko Cēsu apkārtni,
iepazīt
neatkārtojamās
Skujenes un Piebalgas garšas
un doties kulinārā ceļojumā
Līgatnes un Straupes pusē.
Visā Cēsu novadā ar gardām
maltītēm cienās vairāk nekā 30
māju kafejnīcu saimnieki.
Cēsu
novadā
Mājas
kafejnīcu dienas notiks:
3. un 4. septembrī
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas
un Skujenes pusē;
10. un 11. septembrī
Straupes un Līgatnes pusē;
17. un 18. septembrī Cēsīs
un apkārtnē (Priekuļi, Amata
un Pārgauja).
Viesmīlīgie un sirsnīgie
Cēsu novada saimnieki un
saimnieces galdā cels mājās
gatavotu maltīti un būs
sarūpējuši arī vairākas brīvā
laika pavadīšanas iespējas.
Aromātiska kafija ar mājās
gatavotu kūku, ugunskurā

cepti kartupeļi ar zaļumu
sviestu,
karsti
kūpoša
ābolmaize, smeķīga žāvētas
gaļas zupa ar krējumu un
plānās pankūkas ar mājās
gatavotu ķiršu ievārījumu, kā
arī dažādi dārza gardumi un
atspirdzinoši dzērieni ir tikai
daži no gardumiem, ar kuriem
pārsteigt un cienāt gatavojas
čaklie māju kafejnīcu saimnieki.
Ar
mājas
kafejnīcām
un
ēdienkartēm
varēs
iepazīties
Cēsu
Tūrisma
informācijas centra mājas lapā
visit.cesis.lv un sociālajos
tīklos. Mājas kafejnīcu dienās
ikvienam ļauts iepazīt vietējās
garšas, kulināro mantojumu,
tradīcijas un baudīt tūrisma un
kultūras piedāvājumu. Akcijas
ideja aizgūta no Igaunijas,
kur šādas dienas notiek jau
vairākus gadus. Latvijā Mājas
kafejnīcu dienas pirmo reizi
tika rīkotas 2019. gadā. Tās
organizē Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra un Latvijas
Lauku tūrisma asociācija
“Lauku ceļotājs” sadarbībā ar
vietējiem koordinatoriem.

