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Valsts svētku pasākumi Cēsu novadā
Cēsis

• Piektdienā, 11. novembrī, 
plkst. 17.30 Cēsu pilsētas 
iedzīvotāji un viesi aicināti 
pulcēties uz svinīgo brīdi pie 
Skolnieku rotas pieminekļa. Tam 
sekos tradicionālais lāpu gājiens 
uz Lejas kapiem un aizlūgums 
par kritušajiem dzimtenes 
aizstāvjiem plkst. 18.00. 

• Pēcāk, plkst. 18.30, Cēsu Pils 
parkā sāksies Lāčplēša dienai 
veltītais pasākums “Latvija 
esam mēs paši”, ko organizē 
Renārs Sproģis un biedrība 
“Live Latvija” sadarbībā ar Cēsu 
novada pašvaldību. Ikviens 
tiek aicināts iedegt savu sveci 
Latvijas kontūrā, pieminot un 
godinot Latvijas Neatkarības 
cīņu dalībniekus. Šogad uz 
senajiem pils mūriem tiks 
demonstrēts jauns multimediāls 
priekšnesums “Lāčplēša gars”, 
kura autors un režisors ir 
mākslinieks Māris Kalve. 

• Svētdien, 13. novembrī, plkst. 
15.00 koncertzālē “Cēsis” notiks 
Cēsu teātra izrāde “Lākturu 
dedzinātāji” jeb cēsnieku stāsti, 
kas Valsts svētku priekšvakarā 
rosinās aizdomāties par tiem 
cēsniekiem, kuri, dzīvojot 
dažādos laikmetos, spējuši un 
spēj iedvesmot, nest gaismu 
apkārtējiem. 

• Ceturtdien, 17. novembrī. 
plkst. 15.00 Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejā atklās izstādi 
“Ceļā uz muzeja simtgadi: 
arhitekts, etnogrāfs Ksavers 
Andermanis”, kas būs skatāma 
līdz 2023. gada 28. februārim. 

• Latvijas dzimšanas dienā, 
18. novembrī, plkst. 11.00 notiks 
svinīgā ziedu nolikšana pie 
Uzvaras pieminekļa Vienības 
laukumā. Savukārt plkst. 17.00 
koncertzālē “Cēsis” cēsnieki 
un pilsētas viesi mīļi aicināti uz 
svētku deju koncertuzvedumu 
“No saknēm gaismā”. Plkst. 14.00, 
notiks ģenerālmēģinājums ar 
skatītājiem. 

Deju koncertuzvedums 
“No saknēm gaismā” stāstīs 
par latviešu tautas tradīcijām 
gadskārtu ritumā. To veido 
horeogrāfs Andis Kozaks 
un režisore Gunita Bārda, 
gaismu partitūru veido gaismu 
mākslinieks Uģis Sirmais. 

Ieeja bez maksas, iepriekš 
izņemot ieejas kartes “Biļešu 
paradīzes” vai koncertzāles 
“Cēsis” kasē. Ieejas kartes 
būs pieejamas, sākot no 1. 
novembra. Vienai personai būs 
iespējams izņemt ne vairāk kā 
piecas ieejas kartes. Pasākumu 

organizē Cēsu Kultūras centrs. 
Vaives pagasts 

• Vaives Tautas namā 17. 
novembrī plkst. 18.00 notiks 
svētku koncerts “Ieelpo Latviju” 
un Vaives kustības “Labo darbu 
krātuvīte” laureātu sveikšana. 

• Pēc koncerta balle ar 
“Lustīgo Blūmīzeri” Ieeja 
pasākumos bez maksas.
Vecpiebalgas apvenība 

• Lāčplēša dienā, 11. no-
vembrī, plkst. 16.00 Lāčplēša 
dienas pēcpusdiena Taurenē un 
sveču nolikšana pie pieminekļa 
“Ar sapni par Dzimteni”. Pēc 
tam V. Kairiša filmas “Janvāris” 
pirmizrāde Taurenes Kultūras 
namā. 

• Plkst. 17.00 notiks lāpu 
gājiens Dzērbenē no skolas. 
Plkst. 18.00 lāpu gājiens notiks 
Vecpiebalgā. Gājiena svinīgā 
atklāšana notiks vidusskolas 
pagalmā pie Gaismas sienas. Tas 
virzīsies pa Ziemeļu un Alauksta 
ielu uz kultūras namu. Pie 
kultūras nama būs ugunskurs, 
spēka putra, sadziedāšanās 
un Zemessardzes ekipējuma 
demonstrācija. 

• Plkst. 19.00  Dzērbenes 
Tautas namā būs koncert-
uzvedums “Ar degošu sirdi...”.

• Ceturtdien, 17. novembrī, 
plkst. 18.00 Vecpiebalgas 
Kultūras namā notiks sarīko-
jums “’Manas mājas ir te..” 

un “Savējo labie darbi” – par 
labajiem darbiem un darītāju 
godināšana. Koncerts ‘’Latvijai 
un mīlestībai’’, muzikālā 
apvienība “LA”. 

• Plkst. 21.00 - 02.00 svētku 
balle ar grupu “Rolise”.  

• Dzērbenes Tautas namā 
18. novembrī plkst. 16.00 notiks 
dziesmas un dzejas programma 
“Ir vērts”. 

• Savukārt Kaives pagasta 
zālītē 18. novembrī plkst. 18.00 
notiks valsts svētkiem veltīts 
koncerts ar amatierkolektīvu 
piedalīšanos. Pasākuma turpi-
nājumā skatītājiem būs iespēja 
vērot režisora Ivara Selecka 
2022. gada dokumentālo filmu 
“Zemnieki”. 
Jaunpiebalgas apvienība 

• Piektdien, 11. novembrī, 
plkst. 18.00 no Jaunpiebalgas 
Kultūras nama notiks lāpu 
gājiens. Pēc gājiena notiks 
koncerts Jaunpiebalgas Svētā 
Toma evanģēliski luteriskajā 
baznīcā un piemiņas brīdis pie 
K. Zāles Brīvības cīņās kritušo 
pieminekļa. 

• Melnbāržos 11. novembrī, 
plkst. 17.00 notiks Lāčplēša 
dienai veltīta akcija “Izgaismo 
savu māju, ielu”. 

• Ceturtdien, 17. novembrī, 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
plkst. 19.00 izskanēs valsts 
svētkiem veltīts koncerts. Pēc 

koncerta balle kopā ar grupu 
“Ceļojums”. 

• Svētdien, 19. novembrī, 
plkst. 13.00 Zosēnu pagasta 
Kultūras un sabiedriskajā centrā 
notiks svētku pasākums “Zeme 
skaistā”.
Līgatne 

• Pie Līgatnes dīķa 11., 12., un 
18. novembrī no plkst. 16.00 būs 
iespēja vērot patriotisku skaņas 
un gaismas instalāciju. 

• Piektdien, 11. novembrī, 
no plkst. 16.00 līdz plkst. 
17.00 Līgatnes Kultūras namā 
un no plkst. 18.00 līdz plkst. 
19.00 Augšlīgatnes Kultūras 
namā notiks svētku lentīšu un 
piespraudīšu darināšana pirms 
Lāčplēša dienas gājiena. 

• Plkst. 19.00 Lāčplēša 
dienas gājiens. Pulcēšanās pie 
Augšlīgatnes Kultūras nama, 
lai dotos svinīgā gājienā uz 
Paltmales kapiem. Pēc gājiena 
veidosim Latvijas kontūru no 
svecēm. 

• Piektdien, 18. novembrī, 
plkst. 18.00 Līgatnes Kultūras 
namā izskanēs valsts svētku 
koncerts un balle ar grupu 
“Propelleris”. 
Pārgaujas apvienība 

• Piektdien, 11. novembrī, 
plkst. 8.30 Stalbē notiks 
Lāčplēša dienai veltīti lāpu 
gājieni no Stalbes pamatskolas 
uz pieminekli Vīlandes skolnieku 
rotas karavīriem. 

• Plkst. 12.00 Rozulas skolā 
notiks gadskārtējais Rozulas 
skrējiens par godu Lāčplēša 
dienai. 

• Plkst. 18.00 Straupē dosimies 
lāpu gājienā no Straupes 
pamatskolas uz Ziemeļlatvijas 
atbrīvotāju pieminekli Plācī. 
Aicinām iedzīvotājus pievie-
noties gājienam ar savām lāpām 
un svecītēm.

• 17. novembrī plkst. 19.00 
Stalbes pagasta Tautas namā 
izskanēs svētku koncerts kopā 
ar Elzu Rozentāli un etno roka 
grupu. 

• Būs sabiedriskais transports, 
kas nogādās uz koncertu un pēc 
tā vedīs atpakaļ. Maršruts: 18.00 
Rais-kums – 18.10 Auciems – 
18.20 Stalbe – 18.30 Straupes 
pamat-skola – 18.35 - Plācis – 
18.45 Rozula – 18.55 Stalbe. 

• Stalbes Tautas namā 17. no-
vembrī plkst. 22.00 svētku balle 
kopā ar grupu “Džentelmeņu 
špagats”. Galdiņu rezervācija pa 
tālr. nr.: 29171764. 
Priekuļu apvienība 

• Mārsnēnos 11. novembrī 
no plkst. 18.00 notiks Lāčplēša 

dienai veltīts pasākums: 
piemiņas brīdis Mārsnēnu 
kapos, lāpu gājiens, sveču 
iedegšana parkā. 

• Liepā 11. novembrī plkst. 
18.00 notiks skolēnu un 
iedzīvotāju lāpu gājiens no 
veikala “Top”. Pēc gājiena 
piemiņas brīdis un svecīšu 
nolikšana pie pieminekļa.

• Lāčplēša dienā pieminēsim 
varoņus to atdusas vietās 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
teritorijā.  

• No plkst. 16.00 Priekuļu 
Saules parkā aicinām iedzī-
votājus nolikt svecītes. 

• Priekuļu Kultūras namā 16. 
novembrī plkst. 20.00 skanēs 
valsts svētku koncerts ar D. Kalni-
ņa un R. Vendiņa piedalīšanos. 

• Veselavas muiža 16. 
novembrī plkst. 19.00 aicinās 
uz valsts svētku koncertu 
“Veselava – manas mājas”. 

• Mārsnēnu Tautas namā 17. 
novembrī plkst. 18.00 notiks 
valsts svētku pasākums.

• Liepas Kultūras namā 17. 
novembrī plkst. 19.00 notiks 
valsts svētku koncerts “Manas 
mājas ir Latvija”. 
Amatas apvienība

• 11. novembrī, Nītaurē 
plkst. 15.30 notiks gājiens no 
Nītaures skolas līdz “Latviešu 
strēlnieku Brāļu kapiem”. Plkst. 
16.30 Nītaures paaudžu parkā 
veidosim Latvijas kartes no 
svecēm un sildīsimies pie 
ugunskura ar dziesmām un 
siltu zupu. Plkst. 18.00 notiks 
koncerts Nītaures Kultūras 
namā. 

• Zaubes pamatskolā 12. 
novembrī plkst. 16.00 notiks 
koru sadziedāšanās koncerts 
Valsts svētku noskaņās.

• Savukārt 18. novembrī 
plkst. 19.00 Amatas Kultūras 
centrā vienosimies pasākumā 
“Silta sirds”. Pēc pasākuma 
svētku balle, kurā spēlēs Ilze un 
Guntars. 

• Nītaures Kultūras namā 18. 
novembrī no plkst. 19.00 līdz 
plkst. 20.30 notiks svinīgais 
pasākums. Pēc pasākuma balle 
kopā ar grupu “Kompromiss”. 

• Zaubes centrā, pie 
karogiem, 18. novembrī plkst. 
20.00 aicinām uz apsveikumu 
valsts svētkos un muzikālu 
gaismu šovu. 

• Skujenes Tautas namā 19. 
novembrī plkst. 19.00 notiks 
svētkiem veltīta koncert-
programma “Zeme skaistākā” 
ar grupu “Eridana”. Plkst. 21.00 
svētku balle.  



samazināt elektroenerģijas 
patēriņu salīdzinājumā ar 
2019. – 2020. gadu sezonu 
par 10% un tikpat lielā apjomā 
samazināt siltuma patēriņu. 
Kopumā tas būs būtisks 
energoresursu un pašvaldības 

budžeta līdzekļu ietaupījums.
Rudenī tradicionāli noslē-

dzas ielu, ietvju, ceļu remonta 
un rekonstrukcijas darbi...

Turpinājums 6. lpp.
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NOVADA AKTUALITĀTES

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

Metiens 22 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

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

“Cēsu Novada Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: dome@cesunovads.lv

Priekšplānā 
risinājumi taupīgākai 
saimniekošanai

Sākusies apkures sezona, un 
novembrī stājas spēkā jaunie 
apkures tarifi, kas kurināmā 
cenu kāpuma dēļ ir ievērojami 
augstāki nekā bija ierasts 
pēdējos gados. Vienlaikus labā 
ziņa ir tā, ka siltuma padeve 
nodrošināta visos novada 
daudzdzīvokļu namu rajonos, 
izglītības, sociālajās, kultūras 
sporta un citās pašvaldības 
iestādēs. Domes sēdē, veicot 
pēdējos budžeta grozījumus, 
ievērojama summa, ap 2,5 
miljoni eiro, atvēlēti siltuma 
un elektrības sadārdzinājuma 
segšanai. 

Aktīvi strādājam, lai apzinātu 
visas iespējas energo-
efektivitātes paaugstināšanai 
pašvaldības apsaimniekotajās 
ēkās. Sagatavoti un 
iesniegti nozīmīgi investīciju 
projekti – ielu apgaismojuma 
modernizācija Cēsīs aptuveni 
miljona eiro apmērā, 
valsts kultūras pieminekļa, 
ēkas Lielajā Skolas ielā 6, 
renovācija. Par šiem projektu 
pieteikumiem vērtējumu 
vēl neesam saņēmuši. Bet 
apstiprināti Līvu bērnudārza 
un Raiskuma internātskolas 
ēku energoefektivitātes 
projekti. Jaunpiebalgā sākta 
siltumtrases izbūve uz 
sākumskolu un bērnudārzu, 
kā arī vidusskolā uzstādīti 
jauni apkures katli. Līgatnē 

veikta pāreja no dabasgāzes 
uz citiem, lētākiem 
kurināmā veidiem. Meklējam 
risinājumu, kā piesaistīt 
kādus finanšu resursus 
Līgatnes rehabilitācijas centra 
siltināšanai. 

Iestādēs turpinām veikt 
energoauditus un atbilstoši 
to rezultātiem gatavosim 
pieteikumus jauniem 
investīciju projektiem, kas ļaus 
samazināt siltuma un elektrības 
patēriņu. Nozīmīga iecere 
ir Cēsu Pilsētas vidusskolas 
korpusu siltināšana. Aprēķini 
rāda - paveicot to kvalitatīvi, 
siltumenerģijas patēriņu 
var samazināt pat par 30%. 
Veiksim arī mazāk apjomīgus, 
taču svarīgu taupību 
sekmējošus darbus. Piemēram, 
Cēsu 2. pamatskolas sporta 
zālē, nomainot esošas 
vecā parauga spuldzes ar 
mūsdienīgām, elektroenerģijas 
patēriņš samazināsies 
vairākas reizes. Sākta Stalbes 
siltumtrases rekonstrukcijas 
projektēšana, un līdz ar to – 
kompleksa siltumapgādes 
sistēmas sakārtošana Stalbes 
ciemā. Cēsīs nākamajā 
gadā rekonstruēs Bērzaines 
mikrorajona katlu māju pārejai 
no dabasgāzes uz šķeldas 
kurināmo. Jāturpina darbs 
pie siltumapgādes ražošanas 
pārejas uz atjaunojamiem 
resursiem arī citviet novadā. 
Tas būs viens no galvenajiem 
uzdevumiem visā novadā 
šajā un arī nākamajā gadā – 
soli pa solim samazināt 
energopatēriņu un ar to 
saistītās izmaksas. 

Oktobrī bija vairākas tikšanās 
ar novada iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem. Pārgaujas 
uzņēmēji atzina, ka galvenā 
aktualitāte viņu ieskatā ir ceļu 
infrastruktūras sakārtošana. 
Gan, lai nodrošinātu darba 

spēka mobilitāti, gan piegādes. 
Regulāri kontaktējos ar AS 
“Latvijas Valsts ceļi” vadību par 
nākamajā gadā plānotajiem 
projektiem, īpaši ceļa posmu 
Stalbe - Cēsis. Līgatnē ļoti 
aktīvi un radoši ir tūrisma 
uzņēmēji. Viņu piedāvājums 
ir saistošs un zelta rudenī 
apmeklētāju pieplūdums - liels. 
Uzņēmēju vērtējumā svarīgi 
izstrādāt novadam kopīgu, uz 
ārvalstu viesiem vērstu tūrisma 
piedāvājumu, lai atbraukušie 
pie mums pakavētos divas, trīs 
un vairāk dienas. 

Bija arī tikšanās ar 
Līgatnes iedzīvotājiem, kurā 
runājām, kā uzlabot namu un 
teritoriju apsaimniekošanu, 
siltumapgādi, ceļu uzturēšanu, 
kā arī par kultūras un sporta 
aktualitātēm. 

Novembrī sākas pašvaldības 
nākamā gada budžeta 
izstrāde, un prioritātes būs 
jau daudzkārt pieminētā 
energoefektivitāte, izglītība, 
kultūra - nākamais ir Dziesmu 
svētku gads. Protams, arī 
infrastruktūras atjaunošanas 
projekti: ceļi, ielas, ietves, 
veloceliņi, apgaismojums. 

Oktobrī notika pateicības 
vakars Ukrainas atbalstītājiem, 
tiem, kuri aktīvi iesaistījās un 
uzņēmās rūpes par bēgļiem. 
Tas bija labi apmeklēts, sirsnīgs 
notikums, kas sasaucās 
ar mūsu valsts svētkiem 
novembrī. Pēc dažu gadu 
pārtraukuma atkal varēsim 
pulcēties Lāčplēša dienas 
lāpu gājienā, valsts dzimšanas 
dienas patriotiskajās norisēs... 
Un, redzot, pārdzīvojot to, cik 
nežēlīgi augstu cenu ukraiņi 
kopš februāra ik dienu maksā, 
aizstāvot savas valsts brīvību 
un neatkarību, skaidrāk 
apjautīsim to lielo vērtību, kas 
mums dota – sava brīva valsts 
un mierīgas debesis virs tās! 

Mani ļoti iedvesmoja Latvijas 
Radio raidījuma “Zināmais 
nezināmajā” intervija ar 
Latvijas Universitātes profesori 
un vadošo pētnieci Baibu 
Martinsoni. Raidījumā tika 
analizēts, kādi ir iemesli visās 
dzīves nelaimēs vainot visu 
un visus. Riebīgs priekšnieks. 
Neapmierināti klienti. Milzīgi 
nodokļi. Pārlieku apmācies 
vai kaitinoši saulains – nekas 
nav labi. Valdība – kārtējais 
nejēgu bars. Administratīvi 
teritoriālā reforma. Par maz 
kultūras. Kultūrai tērē pārāk 
daudz. Pašvaldība netaupa 
līdzekļus. Pašvaldība izslēgusi 
gaismas. Un tā šo sarakstu 
varētu turpināt. Mēs ikviens 
esam dzīvē satikuši cilvēkus, 
kuriem viss ir slikti, un visi citi ir 
vainīgi. Turklāt tiek pieprasīts, 
lai šo neizlēmību, pat dzīves 
ciešanas, sakārto kāds no 
malas, no augšas. “Jūs – tur, 
augšā; mēs – apakšā!”

Jāatzīst, ka dezorientācija, 
dusmas un bailes sabiedrībā 
kopumā tikai pieaug, kas 
saistīts ar pandēmijas sekām 
un lielo neskaidrību par 
nākotni. Tāpat ietekmi atstāj 
arī sociāli konstruētas upuru 
lomas. Piemēram, mūsu 
medijos un sabiedrībā kopumā 
nereti kādas atsevišķas 
profesiju grupas tiek padarītas 
par upuriem. Neprestižiem. 
Un nereti šī upura loma 
pielīp. Tādējādi parādās 
iemācīta bezpalīdzība. Jebkura 
pārmaiņa tiek uztverta 
negatīvi un ar nolemtību. 
“Mūs likvidēs?” ir viens no 
biežākajiem jautājumiem, ko 
nākas dzirdēt. Vai arī: “Jūs ticat 
mūsu nākotnei?” Es tad ticu! 

Bet – vai Jūs pats ticat savai 
nākotnei?

Lai izvairītos no upura 
lomas, vajadzīgs dzīves spēks. 
Pētniece Martinsone iesaka 
grūtā brīdī saprasties ar citiem. 
Risināt konfliktus. Runāt. 
Uzticēties. Saglabāt dzīves 
kvalitāti, cik iespējams.

Īpaši dzīves kvalitātes 
uzturēšanai palīdz kultūra. 
Vienalga – televizorā skatīta vai 
klātienē apmeklēta. Piemēram, 
mūsu novada muzeji kļuvuši 
par starptautisku projektu 
partneriem un sāk darbu 
pie tā, lai muzeji piedāvātu 
tādu pakalpojumu, kas palīdz 
dzīves kvalitātes uzturēšanai, 
garīgās veselības atjaunošanai 
un ne tikai. Pirmie rezultāti 
ir pārsteidzoši. Piemēram, 
jaunieši kādā aktivitātē 
sākuši atklāti runāt par 
pašnāvnieciskām domām. Lai 
arī tas ir ļoti, ļoti satraucoši, 
ka ir liels jauniešu īpatsvars, 
kas ko tādu iedomājas, tomēr 
ir ļoti, ļoti labi, ka ir vieta, kur 
šo var kādam uzticēt. Un 
ir kāds, kas šo var apturēt. 
Latvijas Radio raidījumā ir arī 
atsauce uz kādu pētījumu par 
bērniem, kuri pārcietuši lielas 
grūtības bērnībā: deportācijas, 
vardarbību, alkoholismu 
ģimenē, nabadzību. Tomēr 
dati rāda, ja bērnam dzīvē 
bijis kaut viens pieaugušais, 
kam no sirds uzticēties – 
krustēvs, skolotāja, treneris, 
kaimiņiene –, tad ir iespējams 
atjaunot dzīves kvalitāti un 
sasniegt dzīvē lielus mērķus. 
Tādēļ mums, lielajiem, ir liela 
atbildība sadzirdēt, dzirdēt, 
klausīties, redzēt un saredzēt, 
ko bērni saka.

Visbeidzot – pērn Kauņa 
ieskandināja Eiropas kultūras 
galvaspilsētas gadu 2022. 
gadā. Mākslas performancē 
pie Nemunas upes izskanēja 
doma: “Upe neiet atpakaļ. Upe 
iet uz priekšu. (..) Nemirstību 
nevar mācīties no akmens, jo 
tas jau ir miris. Nemirstību var 
mācīties no upes, kas tek no 
pagātnes uz nākotni.”

Novēlu visiem saglabāt 
dzīves sparu un pozitīvu skatu 
nākotnē!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 
prieksšēdētājs

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada domes 
prieksšēdētāja vietnieks

Upe iet uz priekšu

Saimniekojam taupīgāk
Līga Bukovska  
Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektore 

Lai sekmētu taupīgāku 
pašvaldības iestāžu apsaim-
niekošanu šajā rudenī un 
ziemā, izdots rīkojums par 
pasākumiem elektrības un 
siltuma patēriņa samazi-
nājumam. Tas izstrādāts 
ieteikuma formā un iezīmē 
galvenos virzienus un mērķus, 
ko būtu vēlams sasniegt. 
Savukārt iestāžu vadītājiem ar 
saimniecisku skatu jāizvērtē, 
kas darāms, lai, netraucējot 
ierasto darba ritmu, taupītu 
energoresursus.

Izglītības iestāžu direktori, 
apvienību pārvalžu vadītāji šo 
uzdevumu veic ļoti atbildīgi 
un rod veidus, kā strādāt 
taupīgāk, nepasliktinot esošo 
situāciju. Ir gana daudz 
ieradumu, ko varam pārskatīt. 
Piemēram, stāvlaukumu iz-
gaismošana pie skolām, laikā 
kad mācības nenotiek, ūdens 
aparātu atslēgšana darba 
dienas beigās un nedēļas 
nogalēs, fasāžu izgaismojumu 
neizmantošana. Esam vieno-
jušies, ka pašvaldības iestādēs, 
kur tas iespējams, piektdienās 
darbinieki strādās attālināti, 
tādējādi no ceturtdienas va-

kara līdz pirmdienas rītam 
siltums tiek padots minimālajā 
telpu uzturēšanas režīmā. Tas 
dod būtisku siltuma ekonomiju.

Lauku apvienību pārvaldēs 
ir dažāda pieeja apdzīvotu vietu 
apgaismojuma intensitātes 
samazināšanai nakts stundās. 
Ir, kur apgaismojumu pilnībā 
atslēdz, ir, kur samazina degošo 
laternu skaitu. Arī Cēsīs naktī 
ielu apgaismojuma intensitāte 
naktīs ir samazināta. Protams, 
neaizmirstam par drošību un 
gājēju pārejas, maģistrālās 
ielas ar intensīvāku transporta 
kustību ir gaišas.

Šo pasākumu mērķis ir 
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pagasts

CĒSIS

Sagaidot Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 
104. gadadienu, Cēsu 
novada pašvaldība politiski 
represētajiem un nacionālās 
pretošanās kustības dalīb-
niekiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Cēsu novadā, 
piešķir svētku pabalstu – 
50,00 EUR. 

Lai varētu iegūt pirmreizēju 
informāciju par visām politiski 
represētajām personām un 
nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekiem novadā, aici-
nām līdz 4. novembrim Cēsu 
novada Sociālajā dienestā 
iesniegt paziņojumu pabalsta 
pārskaitīšanai. Paziņojumā 
jānorāda vārds, uzvārds, 
dzīvesvietas adrese, kontakt-
informācija un bankas konta 
numurs. Tam jāpievieno poli-
tiski represētas personas, na-
cionālās pretošanās kustības 
dalībnieka apliecības kopija.  

Cēsu pilsētā, Līgatnē, 
Amatas, Drabešu, Nītaures, 
Skujenes, Zaubes un Vaives 
pagastā deklarētajām perso-
nām informācija Sociālajam 
dienestam jāiesniedz tikai tajā 
gadījumā, ja mainījies bankas 
konta numurs. 

Paziņojumu var iesniegt: 
• klātienē kādā no Sociālā 

dienesta apmeklētāju pieņem-
šanas vietām (jāuzrāda perso-
nu apliecinošs dokuments 
(pase vai ID karte); 

• elektroniski  portālā  
epakalpojumi.cesis.lv, vai sūtot 
uz e-pastu sd@cesunovads.
lv (paziņo-jums jāparaksta ar 
drošu elektronisko parakstu , 
kas satur laika zīmogu); 

• sūtot pa pastu uz 
adresi Bērzaines iela 16/18, 
Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101. 

Neskaidrību gadījumā zva-
nīt uz tālruni 27860024 vai 
29358187.

Pabalsts represētajiem

Turpina kompensēt kurināmā izdevumus

BIO atkritumu 
šķirošana

Novada vadības tikšanās 
ar iedzīvotājiem

Oktobrī Augšlīgatnes 
Kultūras namā notika novada 
domes vadības tikšanās ar 
iedzīvotājiem. Tajā piedalījās  
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs un izpilddirektore 
Līga Bukovska. Līgatniešus 
uzrunāja arī Līgatnes 
apvienības pārvaldes vadītāja 
Līga Medne, komunālās 
saimniecības vadītājs Egils 
Kurpnieks un dažādu 
jomu speciālisti no vietējās 
pārvaldes.  

Sarunas ievadā J. Rozen-
bergs ieskicēja administratīvi 
teritoriālās reformas ietekmi 
uz novadu un informēja par 
darbiem, kas paveikti. Tāpat 
demonstrēja novada jauno 
kultūras un tūrisma jomu 
pārvaldību un struktūru. 
Domes priekšsēdētājs uzsvēra, 
ka darbs norit intensīvā ritmā, 
jo novadu reforma mijas ar 
pandēmijas un kara radītajiem 
krīzes apstākļiem un to ietekmi. 

Līgatnieši tika iepazīstināti 
ar izmaiņām pēc administratīvi 
teritoriālās reformas, 
J. Rozenbergs akcentēja, ka 
reformas rezultātā līgatnieši 
ir ieguvēji, kā piemēru minot 
izglītojamo ēdināšanas 
un sabiedriskā transporta 
atvieglojumu un sociālā 
atbalsta programmās. 

Tikšanās laikā izvērtās 
vairākas nozīmīgas diskusijas. 
Viens no līgatniešu aktuā-
lākajiem diskusiju tematiem 
bija par dažādu ceļa infra-

struktūras posmu sakārtošanu, 
labiekārtošanu, kā arī 
satiksmes drošību dažādos 
ceļa posmos, autobusu 
pieturās un citviet pārvaldes 
teritorijā. Pašvaldības pārstāvji 
solīja iespēju robežās operatīvi 
risināt problēmsituācijas, kā 
arī meklēt tām ilgtermiņa 
risinājumus. 

Pašvaldības vadība kliedēja 
iedzīvotāju satraukumu par to, 
ka mājokļu apsaimniekotājs 
SIA “Līgatnes nami” varētu 
būt izšķērdējis iedzīvotāju 
iemaksu uzkrājumus, uzsverot, 
ka aizvien notiek izmeklēšana 
un runa ir par grāmatvedības 
datiem nevis reālu naudu. 
Pašvaldība lūgusi SIA 
“Līgatnes nami” grāmatvedībai 
veikt sākuma uzskaites datu 
pārbaudi un salīdzināšanu 
par laika posmu no 2010. 
gada. Tāpat tika uzsvērts, ka 
pašvaldība dara un turpinās 
darīt visu iespējamo, lai 
jautājums tiktu atrisināts.  

Runāja arī par siltumapgādi 
un steidzamā kārtā veiktajiem 
pasākumiem, kas bija 
nepieciešami, lai atrastu 
iespēju robežās lētāko 
alternatīvu gāzei. Domes 
priekšsēdētājs akcentēja, 
ka siltumapgāde Līgatnē 
būs viens no nākamā gadā 
risināmajiem jautājumiem. 

Līgatnes Sporta centra 
vadītājs Agris Peipiņš 
aktualizēja pastāvošo problēm- 
situāciju, kādēļ pašlaik 

pieklusušas sporta nodar-
bības: pastāv grūtības atrast 
trenerus. Uzrunāti arī sporta 
skolu studenti, cerot, ka spēs 
atrast kompromisu atalgojuma 
ziņā. Vienlaikus klātesošie 
tika aicināti nākt ar idejām 
un ieteikumiem, lai uzlabotu 
sporta dzīvi Līgatnē. 

Līgatnes apvienības 
pārvaldes kultūras namu 
vadītāja Dace Krīvena-
Valdmane informēja klātesošos 
par aktuālo kultūras dzīvē, kā 
arī aicināja ikvienu uzrunāt 
viņu un dalīties ar idejām, 
kādu kultūras piedāvājumu 
tie vēlētos saņemt. Tāpat tika 
kliedētas bažas par to, ka 
Līgatnes Kultūras namā nav 
rosības, uzsverot, ka pasākumi 
tiek plānoti un notiks, ja vien to 
ļaus epidemioloģiskā situācija 
valstī.

Tika uzklausītas arī citas 
iedzīvotāju vajadzības un 
pārrunāti jautājumi par ielu 
apgaismojumu, atkritumu 
apsaimniekošanu, bērnu 
un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespējām, sporta 
nodarbībām, mazdārziņu 
nomas maksu un citi 
saimnieciski jautājumi. 

Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi 
informēt pārvaldi par 
jautājumiem, ierosinājumiem 
un problēmām, ja tādas 
radušās. Līdzīgi sarunu vakari 
jau notikuši daudzviet novadā 
un būs arī turpmāk. 

Atjaunots autoceļš 
“Čaukas - 
Kūdums” 

Oktobrī veikti noslēdzošie 
darbi Raiskuma pagasta paš-
valdības autoceļa “Čaukas - 
Kūdums” atjaunošanas projektā. 

Projekta gaitā visā autoceļa 
posmā, 3,75 kilometru 
garumā, veikta esošā grants 
seguma divkārtu virsmas 

apstrāde, pirms tam veicot 
ceļa brauktuves planēšanu, 
profilēšanu un iesēdumu 
remontu. 

Darbus sāka septembrī, tos 
veica SIA “Valkas ceļi”. Kopējās 
ceļa būvniecības izmaksas – 
308 174 EUR, ieskaitot PVN. 

LĪGATNES 
apvienība

Attēlā: Līgatnes iedzīvotājiem visvairāk jautājumu bija par namu apsaimniekošanu un ceļu 
uzturēšanu. Foto: Santa Kūlīte.

Kopš 2022. gada oktobra SIA 
“ZAAO” (ZAAO) sāk bioloģiski 
noārdāmo (BIO) atkritumu 
šķirošanas pilotprojektu daļā 
Cēsu pilsētas teritorijas, lai 
sagatavotos pakalpojuma 
ieviešanai visā darbības 
reģionā 2024. gadā. 

Pilotprojekta laikā ZAAO 
vērtēs, kā efektīvāk piedāvāt 
šo pakalpojumu klientiem, vai 
tiem saprotams, kāda veida 
atkritumus drīkst ievietot BIO 
atkritumu konteinerā, kāds 
būtu piemērotākais konteineru 
tukšošanas periodiskums, 
u.tml. Pilotprojekta norise 
plānota līdz 2023. gada 30. 
decembrim. 

Atbilstoši Ministru Ka-
bineta noteikumiem Nr. 712 
“Atkritumu dalītas sa-vākšanas, 
sagatavošanas atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādes 
un materiālu reģenerācijas 
noteikumi”, līdz 2023. gada 
31. decembrim jāizveido 
dalītās vākšanas sistēma 
bioloģiskajiem atkritumiem. 

ZAAO pilotprojektu īsteno 
Cēsu pilsētas Leona Paegles 
ielas kvartālā un tā apkārtnē. Šī 
Cēsu pilsētas teritorija izvēlēta, 
jo tā ietver privātmājas, 
daudzdzīvokļu mājas, veikalus 
un izglītības iestādes, kā 

arī uzņēmumus, kas sniedz 
sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumus. 

Pakalpojums ietver 240 
litru brūnas krāsas konteinera 
uzstādīšanu, kas marķēts ar 
speciālu uzlīmi ar norādēm par 
to, kas atbilst BIO atkritumu 
konteinera saturam. Konteiners 
paredzēts pārtikas un dārza 
atkritumiem. Pārtikas atkritumi 
ir piena produkti, gaļas, zivju 
un citi dzīvnieku izcelsmes 
produkti, miltu izstrādājumi, 
augļi, dārzeņi u.tml. pūstoši 
atkritumi (termiski apstrādāti 
un neapstrādāti). Dārza 
atkritumi ir lapas, ziedi, nezāles, 
pļauta zāle, zari, saknes līdz 2 
centimetru diametrā. 

Maksa par pakalpojumu 
noteikta atbilstoši Atkritumu 
apsaimniekošanas likumam 
un ir par 20% zemāka nekā 
maksa par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. 

ZAAO klienti pilotprojektam 
izvēlētajā teritorijā saņems 
piedāvājumu par pakalpojuma 
izmantošanas sākšanu. 
Piedāvājumi tiks nosūtīti 
uz klientu norādītajām 
kontaktadresēm - gan 
elektroniski uz e-pastiem, gan 
papīra formātā pa pastu. 

Pirmajā mēnesī pašvaldībā 
visaktīvāk pieprasīts 60 eiro 
maksājums par pašu sagādāto 
vai bez čeka nopirkto malku. 
Kopā līdz oktobra beigām 
saņemti ap 5000 iesniegumi, 
no kuriem vairāk nekā puse 
iesniegti elektroniski portālā 
epakalpojumi.lv.

Valsts atbalstu 60 eiro par 
malku bez čeka var saņemt 
vienu reizi līdz 30. novembrim.

Ikviens, kurš savu mājokli 

apkurina ar malku, arī tad, ja 
malka sarūpēta pašu spēkiem 
vai iegūta no sava meža, vai 
iegādāta no pārdevēja, var 
pieteikties valsts atbalstam. Ja 
mājokļa apsildīšanā izmanto 
krāsni, plīti, kamīnu vai kādu 
citu malkas ierīci, tad uz 60 
eiro atbalstu var pretendēt arī 
tās mājsaimniecības, kas malku 
sarūpējušas pašas, apliecinot, 
ka tām ir malkas apkure. 

Tie, kuri jau pieteikušies 

60 eiro atbalstam bez čeka, 
taču pēc tam malku pirkuši vai 
pirks, turpmākajos mēnešos 
arī var pieteikties atbalstam, 
uzrādot čekus.

Sīkāka informācija par ener-
goresursu cenu pieauguma 
daļēju kompensāciju tīmekļ-
vietnē cesis.lv.

Informācija par atbalsta 
kombinācijām pieteikšanos 
atbalstam  pa tālruni 65825598 
(darba dienās).
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PROJEKTI

Ikgadējā Latvijas 
Arhitektūras gada balvas 
konkursā starp pieteiktajiem 
49 darbiem par izcilāko 
starptautiskā žūrija šogad 
atzina atbalsta centru “Pērle” 
Cēsīs, kura izveide ir daļa 
no deinstitucionalizācijas 
procesa norises Latvijā un 
Cēsu novadā ar mērķi palīdzēt 
cilvēkiem ar garīga rakstura un 
funkcionāliem traucējumiem 
iekļauties sabiedrībā, ikdienā 
sniedzot nepieciešamo at-
balstu, mācot noderīgas pras-
mes un nodrošinot sociālas 
rehabilitācijas pakalpojumus.  

Telpas-darbnīcas, tera-
pijas, sensorā telpa un 
multifunkcionālā zāle orga-
nizētas vienstāva koka 
konstrukciju ēkā, zem viena 
trijstūra formas jumta. 
Kompaktā ēka atrodas 
ainaviskā nogāzē, bet iekš-
telpas rada gaišuma un 
plašuma sajūtu. 

Ēkas projekta autori ir SIA 
“Rīgers” sadarbībā ar arhitektu 
studiju “Ēter”: Dagnija Smilga, 
Kārlis Bērziņš, Niklāvs Paegle, 
Emīls Garančs, Līga Ganiņa, 
Toms Ūdris, Juris Paegle. Ēkas 
būvniecību veica SIA “Sanart”, 

būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “Marčuks”. 

“Mums ir ārkārtīgi liels 
prieks par šo namu, un pats 
svarīgākais, ka vismazāk 
aizsargātajai sabiedrības 
grupai ir īpaša ēka, kurā dots 
vairāk, nekā mums ierasts. 
Un viņi to novērtē. Tas ir kaut 
kas, ko sociālie dienas centri 
nepieredz ikdienā. Ceru, ka 

šis pilotprojekts sāks daudz 
aktīvāku domāšanu par 
šāda veida ēkām. Mums šīm 
sabiedrības vistrauslākajām 
grupām jādod labākais, ko 
mēs spējam dot,” -  tā arhitekts 
Niklāvs Paegle. 

Cēsu novada Sociālā 
dienesta vadītājs Ainārs 
Judeiks, novērtējot balvas 
nozīmīgumu, uzsver, ka šis ir 

unikāls notikums, kad šāda 
ēka, kas pilda sociālo funkciju, 
iegūst Latvijas Arhitektūras 
gada balvu. 

Izsludinot metu konkursu 
2018. gadā, viena no 
galvenajām velmēm bija, 
ka ēkai jābūt harmoniskai, 
funkcionālai un drošai, kā arī 
siltai un mājīgai. Tāpat bija 
noteikts, ka ēkas vizuālajam 

noformējumam jābūt vieglam 
un gaisīgam, radot modernu, 
tīru, stimulējošu un radošu 
atmosfēru, vienlīdz radot 
piederības sajūtu, vēlmi 
uzturēties un atgriezties. 
Esam gandarīti, ka sākotnējā 
vīzija un pasūtītāja izvirzītās 
prasības, par to kādai jābūt 
ēkai, piepildījušās. To arī šobrīd 
novērtē paši centra klienti, 
saucot tās par mājām vai 
otrajām mājām. 

Iepriekš esam informējuši, 
ka projekts īstenots ar Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda 
atbalstu  9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” ietvaros. 
2021.gada 3. decembrī svinīgi 
tika atklāts atbalsta centrs 
“Pērle”. Pakalpojumu sniegšana 
deleģēta biedrībai “Rīgas 
pilsētas “Rūpju bērns””. Šobrīd  
vidēji dienā centru apmeklē 
ap 35 personām. Kopumā 
pakalpojumu saņemšanai 
atbalsta centrā reģistrētas 56 
personas.  

Atbalsta centrs “Pērle” saņem Arhitektūras 
gada balvu

Siltina Drabešu Jaunās 
pamatskolas ēku 

Vasarā sākās Drabešu 
Jaunās pamatskolas fasādes 
siltināšanas būvdarbi, lai 
paaugstinātu ēkas energo-
efektivitāti, kas ļaus ievērojami 
samazināt siltuma un 
elektroenerģijas patēriņu 
skolas ēkā. 

Būvdarbu gaitā plānots 
veikt ēkas cokola, bēniņu un 
fasādes siltināšanu, bojāto logu 
un ārdurvju nomaiņu, ieejas 
mezgla atjaunošanu, kā arī 
citus tehniskus uzlabojumus. 

Šogad paredzēts pabeigt 
fasādes darbus, veicot 
siltumizolācijas materiāla uzlik-
šanu un apmešanu. Dekoratīvā 
apmetuma uzklāšanu un 
krāsošanu plānots pabeigt 
nākamā gada pavasarī, 
iestājoties piemērotiem laik-
apstākļiem. 

Lai gan skolēniem, vecā-
kiem un arī skolotājiem esošie 
būvdarbi rada neērtības, 
kvalitatīva līguma izpilde, 
paredzot nesasteigtus būv-
darbus, nodrošinās veikto 
darbu ilgtspēju un ekonomisko 
lietderību. 

Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 367 
335,72 EUR no kurām ERAF 
finansējums ir 85% jeb 312 
235,36 EUR, pašvaldības 
finansējums ir 15% jeb 55 
100,36 EUR. Būvdarbus 
objektā veic SIA “Kraftwork”, 

būvuzraudzību veic SIA 
“Marčuks”. 

Projekts “Drabešu Jaunās 
pamatskolas fasādes silti-
nāšana, nodrošinot energo-
efektivitātes paaugstināšanu” 
tiek realizēts Darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām at-
tīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” un 
13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa 
“Atveseļošanas pasākumi 
vides un reģionālās attīstības 
jomā” 13.1.3.1. pasākuma 
“Energoefektivitātes pa-
augstināšana pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai” 
piekto atlases kārtu “Energo-
efektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību infrastruktūrā 
ekonomiskās situācijas uzla-
bošanai”. 

DRABEŠU 
pagasts

CĒSIS

Apstiprināta 
šķeldas 
katlu mājas 
būvniecība 

SIA “Adven Latvia” 
iesnieguši un guvuši atbalstu 
projektam par jaunas šķeldas 
katlumājas būvniecību Cēsu 
pilsētas Bērzaines ielas 
rajonā, ko  īstenos ar Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda 
atbalstu. 

Ekonomiskie un ģeopoli-
tiskie notikumi rada neno-
teiktību un augstus riskus 
dabasgāzes pieejamībai 
un tās cenai nākotnē. 
Aizvietojot dabasgāzes 
kurināmo ar atjaunojamo 
energoresursu kurināmo, 
tiek veicināta enerģētiskā 
drošība, prognozējamākas 
un zemākas siltumenerģijas 
ražošanas izmaksas. Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras 
(CFLA) izsludinātajā konkursā 
Latvijā kopumā tika iesniegti 
72 projekti – no tiem divi 
Vidzemes reģionā, ko 
iesniedza tieši “Adven” grupas 
uzņēmumi, gūstot pozitīvu 
atzinumu. 

Bērzaines ielas apkaimes 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas siltumavotu veido 
dabasgāzes katlu iekārtas, 

kas uzstādītas laika posmā no 
1981. gada līdz 1991. gadam. 

Īstenojot projektu, pare-
dzēts uzstādīt jaunu šķeldas 
kurināmā katlu ar kopējo 
jaudu līdz 980 kW. Tas ne tikai 
mazinās atkarību no fosilā 
kurināmā, bet arī veicinās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu līdz pat 512 
CO

2
 tonnām gadā. Pašlaik tiek 

veikta plānošana un 
priekšdarbi, lai jau pavasarī 
sāktu katlumājas būvniecību 
un jau 2023./2024. gada 
apkures sezonā sāktu 
siltumenerģijas ražošanu.  

Cēsīs šogad īstenoti arī 
citi siltumapgādes sistēmas 
modernizācijas projekti. 
Uzstādīti saules paneļi, 
kas ražo elektroenerģiju 
pašpatēriņam Turaidas ielas 
7 katlumājā. Veikti arī būtiski 
siltumtrases pārbūves darbi 
Zirņu ielas rajonā, kā arī 
maģistrālā siltumtrases posma 
nomaiņa Dzintara un Valmieras 
ielas krustojumā, vienā vasarā 
kopumā nomainot vairāk nekā 
kilometru siltumtrases. 

CĒSIS
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BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI
reģionālajā sabiedriskajā transportā

IZMAIŅAS 2023. GADĀ
KAS MAINĀS?

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojum reģionālajā sabiedriskajā transportā
būs jāuzrāda , ko var nolasīt transportlīdzeklī uzstādītās specializētās iekārtas.

KURUS IEDZĪVOTĀJUS SKARS IZMAIŅAS?

• ar I un II grupas invaliditāti,
• politiski represētās
• nacionālās pretošanās kustības dalībniek
• bērn bāreņ un bez vecāku apgādības palikuš bērn
• daudzbērnu ģimenes.

PĀRBAUDI

BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI
reģionālajā sabiedriskajā transportā

IZMAIŅAS 2023. GADĀ
KAS MAINĀS?

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā, 
būs jāuzrāda eID karte, ko var nolasīt transportlīdzeklī uzstādītās specializētās iekārtas.

KURUS IEDZĪVOTĀJUS SKARS IZMAIŅAS?

• personas ar I un II grupas invaliditāti,
• tiski represētās
• nacionālās pretošanās kustības dalībniekus,
• bērnus bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus,
• daudzbērnu ģimenes.

PĀRBAUDI!
Vai tev ir atbilstoša e , lai tu varētu arī 
turpmāk saņemt braukšanas maksas 
atvieglojumus sabiedriskajā transportā?

• līdz 2019. gada 1. septembrim – jānoformē 
tuvākajā 

darba dienā var saņemt rindas kārtībā)

• no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. 
–

vizīti (interesējies pašvaldībā) (tālr. 
67025777) un speciālisti palīdzēs aktivizēt atbilstošu 
kartes funkcionalitāti.

• –
atbilstoša atvieglojumu saņemšanai, aicinām sekot 
līdzi informācijai, kad izmaiņas 2023. gadā stāsies 
spēkā.

Tuvākajā darba dienā

noformē eID karti!

Braukšanas maksas 

starppilsētu un 
vietējās nozīmes 

varēs saņemt tikai ar 

Vai tev ir atbilstoša e , lai tu varētu arī 
turpmāk saņemt braukšanas maksas 
atvieglojumus sabiedriskajā transportā?

• līdz 2019. gada 1. septembrim – jānoformē 
tuvākajā 

ienā var saņemt rindas kārtībā)

• no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. 
–

vizīti (interesējies pašvaldībā) (tālr. 
67025777) un speciālisti palīdzēs aktivizēt atbilstošu 

funkcionalitāti.

• –
atbilstoša atvieglojumu saņemšanai, aicinām sekot 
līdzi informācijai, kad izmaiņas 2023. gadā stāsies 
spēkā.

Tuvākajā darba dienā

noformē eID karti!

Braukšanas maksas 

starppilsētu un 
vietējās nozīmes 

varēs saņemt tikai ar 

Vairogdziedzera slimību ārstēšana 
Oktobrī Cēsu klīnikā notika 

konference “Vairogdziedzera 
diena”, ko apmeklēja vairāk 
nekā 20 Cēsu un tuvāko 
novadu ģimenes ārsti, kā arī 
klīnikā strādājošie speciālisti, 
lai uzzinātu aktuālo informāciju 
par vairogdziedzera slimību 
diagnostikas un ārstniecības 
iespējām. Konferencē pieredzē 
dalījās Cēsu klīnikas speciālistu 
komanda: otolaringologs Dins 
Sumerags, endokrinologs 
Lelde Krūzmane un ķirurģijas 
nodaļas virsārste, ķirurgs 
Baiba Gabrāne, kura ir arī šīs 
ieceres iniciatore. 

Aicinājām ķirurģijas nodaļas 
virsārsti Baibu Gabrāni 
pastāstīt par ārstēšanas 
iespējām Cēsu klīnikā.  

Kāda veida palīdzību 
varam nodrošināt pacien-
tiem vairogdziedzera pro-
blēmu gadījumos? 

Cēsīs pakāpeniski tiek 
attīstīts endokrinoloģijas die-
nests un pilnveidotas iespējas, 
ko vairogdziedzera saslimšanu 
gadījumos kā komanda 
varam nodrošināt pacientiem. 
Cēsu klīnikā pieejams endo-
krinologs un radiologi, ķirurgi 
un otolaringologs. Katrs 
speciālists savas kompe-
tences ietvaros sniedz 
palīdzību pacientiem, sākot 
ar vairogdziedzera slimību 
diagnostiku, nosūtīšanu uz 
izmeklējumiem, piemēram, 
ultrasonogrāfiju, biopsiju, 
scintigrāfiju, asins analīzēm, 
lai izvērtētu vairogdziedzera 
funkciju. Endokrinologs 
veic dažādu patoloģiju 
medikamentozo terapiju, 
bet, ja ir nepieciešamība, 
tiek nodrošināta arī vairog-
dziedzera ķirurģiska ārstēšana. 
Pirms un pēc operācijām 
otolaringologs Dins Sumerags 
var pieslēgties, lai izvērtētu 
pacienta balss saišu stāvokli. 
Pilnvērtīgai komandai vēl 
pietrūkst radiologa-terapeita, 
kā arī ultrasonogrāfijas 
speciālista, kurš veiktu 
punkcijas biopsijas (šobrīd tās 
var veikt Valmierā un Rīgā). 

Vai vairogdziedzeri jāpār-
bauda regulāri un no kāda 
vecuma? 

Ja nav nekādu simptomu, 
vairogdziedzeri pārbaudīt nav 
vajadzības. Vairogdziedzeri 
parasti izmeklē, ja ir simptomi, 
un tie var būt ļoti dažādi. Citreiz 
tā ir spiedoša sajūta rīklē, 
rīšanas traucējumi vai grūtības 
elpot. Pie vairogdziedzera 
pazeminātas funkcijas tas 
var būt nogurums, aukstuma 
sajūta, miegainība, var pieaugt 
svars. Lai gan tas nav obligāti. 
Kopumā ņemot, pacienti šo 
sajūtu raksturo, kā – dzīvot ir 
grūti. Citreiz vairogdziedzera 
darbības traucējumus pamana 
tāpēc, ka cilvēks mēģina 
zaudēt svaru, bet viņam tas 
neizdodas.Ja vairogdziedzera 
funkcija ir pastiprināta 

(hipertireozes gadījumā), 
sajūtas ir pretējas – karsti, 
karstums kakla rajonā, svīšana, 
nemiers, var būt roku trīce, 
svara zudums.  

Vairogdziedzeris ir viens 
no orgāniem, kas stresa un 
pārpūles apstākļos mēdz 
niķoties. 

Mūsdienās steiga un 
stress ir gandrīz visiem… 

Bet vairogdziedzeris nav 
vienīgais, kas uz to noreaģē. 
Proti, automātiski tas 
nenozīmē, ka vairogdziedzeri 
būs jāārstē. Katram cilvēkam 
ir lielāka vai mazāka 
predispozīcija kādām veselības 
problēmām. Ja cilvēkam 
vairogdziedzera funkcija jau ir 
nedaudz traucēta, bet klīniski 
nav izpausmju, stress vai kāds 
cits ārējs faktors (piemēram, 
tiek uzņemts liels joda 
daudzums), var pastiprināt 
problēmu un manifestējas 
simptomi. 

Kā tiek ārstēti vairog-
dziedzera mezgli un cistas, 
tās jāoperē? 

Nē. Šeit tiek izmantota 
radioloģiskā sadaļa, kur 
izstrādāta speciāla klasifikācija 
vairogdziedzera veidojumiem, 
vērtējot TIRADS skalā 1 – 
5. Radioloģiski noteiktas 
pazīmes, pēc kurām klasificē 
vairogdziedzera veidojumus 
un atkarībā no pakāpes, 
kas piešķirta, aprēķina 
riskus. Par vērtējumu 1 – 
2 vispār nav jāsatraucas, 
pie 3 veidojumu jānovēro 
un apsverama veidojuma 
punkcija. Gadījumos, kad riski 
paaugstināti, vajag novērot 
vai punktēt, vai arī ķirurģiski 
izņemt bojāto daivu, veidojumu 
vai visu vairogdziedzeri. 

Cik izplatītas ir vairog-
dziedzera saslimšanas uz 
citu slimību fona? 

Jāatzīst, salīdzinot ar 
visu citu slimību klāstu, nav 
daudz. Endokrinologam 
lielākā pacientu daļa noteikti 
ir cukura diabēta pacienti. 
Taču arī vairogdziedzera 
problēmas ierindojas TOP 3. 
Ķirurgiem stipri mazāk, tāpēc 
visi ķirurgi vairogdziedzerus 
nemaz neoperē. To dara tie, 
kuri izvēlējušies specializēties 
šajā jomā. Mēs Cēsu klīnikā 
esam sākuši strādāt ar šo 
profilu. Esam trīs ķirurgi, kuri 
gana daudz piedalījušies 
vairogdziedzera operācijās 
citās klīnikās, tostarp Vācijā un 
Zviedrijā, Latvijas universitāšu 
slimnīcās (RAKUS un PSKUS), 
un vēlamies turpināt izmantot 
iegūtās zināšanas šeit – Cēsīs. 

Kā būtu jārīkojas cilvēkam 
aizdomu gadījumā par 
vairogdziedzera saslimšanu? 

Pirmais speciālists, pie 
kura vērsties, noteikti ir 
ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts 
izvērtēs sākotnējo situāciju, 
nosūtīs pacientu uz analīzēm, 
ultrasonogrāfijas izmeklējumu 

un tālāk vajadzības gadījumā  – 
pie endokrinologa vai cita 
speciālista. Līdz šim lielākā daļa 
pacientu devušies ārstēties uz 
Rīgu, bet lielās noslodzes dēļ, 
universitāšu slimnīcās kopējais 
gaidīšanas laiks var būt līdz 9 
mēnešiem. Mūsu priekšrocība 
ir tā, ka Cēsīs varam ieplānot 
un palīdzēt ātrāk, kā arī šī 

reģiona iedzīvotājiem Cēsu 
klīnika, iespējams, ir vieglāk 
sasniedzama ar pieejamo 
transportu. Vienīgi jāpiebilst, 
ka neoperējam onkoloģiskos 
pacientus, bet visas pārējās 
patoloģijas gan.  

Vēl es gribētu, lai pacienti 
ar paātrinātu vairogdziedzera 
aktivitāti, kuri saņem 

ārstēšanai Tirazolu ilgstoši, 
periodiski tiek izvērtēti vai 
medikamentozā terapija ir 
pietiekoši efektīva. Tirazols ir 
toksisks medikaments, kuru 
nevajadzētu lietot ilgāk nekā 
divus gadus. Šādā gadījumā 
jāizvēlas cita ārstēšanas 
metode – operācija vai 
radioaktīvais jods. 



Cēsis veikta grants 
seguma ielu virsmu dubultā 
apstrāde: Caunas, Rožu, 
Smilgu, Purva, Mārtiņa, Klusā, 
Rīta, A.Kronvalda, Beverīnas, 
M.Beverīnas, Jāņa, Lakstīgalu 
ielā – kopējais garums 2,86 
kilometri. Dzirnavu, Gaujaslīču, 
Krasta iela – kopējais garums 
1,64 kilometri. Un 145 metru 
garš Ceriņu ielas posms. Ietves 
atjaunotas nepilna kilometra 

garumā.
Vecpiebalgas apvienības 

pārvaldē veikta Alauksta 
ielas pārbūve, Kaivē auto- 
ceļa Muilēni-Kalna Viesītes-
Skroderi virskārtas, novad-
grāvju atjaunošana, caurteku 
nomaiņa. Inešos atjaunots 
Klusās ielas gājēju tiltiņš.

Amatas apvienības pārvaldē 
veikta pašvaldības autoceļa 
Zaube-Jaungalžēni posma 
pārbūve. Drenāžas sistēmas 

un labiekārtojuma izbūve 
Ieriķos. 

Pārgaujas apvienības 
pārvaldē pašvaldības autoceļa 
“Čaukas-Kūdums” grants ceļa 
virsmas divkārtu apstrāde 
nepilnu četru kilometru 
garumā. Līgatnes apvienības 
pārvaldē  ceļa Lieltītmaņi- 
Upesmuižnieki divkārtu 
virsmas apstrāde, Gaujas 
un Jumpravas ielu asfalta 
atjaunošana.
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APVIENĪBAS

Aktuālais Līgatnes apvienībā

Aktuālais Vecpiebalgas apvienībā

Zivju nārsta vērošanas 
taka Līgatnē 

Jau vairākus gadus Zivju 
nārsta taka Līgatnē sniedz 
iespēju pacietīgiem un 
cītīgiem vērotājiem redzēt 
tādu noslēpumainu norisi 
dabā kā lašu un taimiņu nārsts, 
kas parasti notiek oktobrī un 
novembrī. Līgatnes upē ietek 
daudz avotu, un tās ūdens ir 
gan tīrs, gan pietiekami auksts, 
tāpēc tā ir ļoti piemērota 
nārstam. Nārstam labvēlīgākā 
ūdens temperatūra ir no +2°C 
līdz +6°C. Zivju nārsta taka 
sākas pie Anfabrikas klints un 
ved līdz pat Lustūža klintij. 
Ikvienam ir iespēja arī tiešsaistē 
vērot nārstojošās zivis speciāli 
izbūvētā zivju ceļā augšup pa 
Anfabrikas slūžām. Tiešraide 
skatāma Latvijas Dabas fonda 
“YouTube” kanālā. 

Turpināsies elektrības 
taupības pasākumi 

Līgatnes apvienības 
pārvalde informē, ka 
elektroenerģijas taupības 
pasākumi Līgatnes pilsētā 
un Augšlīgatnes ciemā 
turpināsies. Ielu apgaismojuma 
intensitāte samazināta atbils-
toši tehniskā pārslēguma 
iespējām un pieļaujam, 
ka ne visur izvēlētais 
risinājums ir drošākais vai 
atbilstošākais piegulošo 
īpašumu īpašniekiem, tāpēc 
iedzīvotāji tiek aicināti ziņot 
Līgatnes apvienības pārvaldes 
saimniecības vadītājam Egilam 
Kurpniekam par vietām kur 
pamatoti nepieciešams tomēr 
saglabāt apgaismojumu, vai 
gluži pretēji - kādā vietā ielas 
apgaismojums nav lietderīgs. 

Noslēdzies iepirkums 
sniega tīrīšanai 

Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas: 

SIA “Eco Baltia vide” - 
konkursa 1. daļā (Līgatnes 
pilsētas un Augšlīgatnes ciema 
maģistrālo ielu attīrīšana no 
sniega un pretslīdes materiālu 
iestrāde), 3. daļā (lauku ceļu 
attīrīšana Līgatnes pagasta 
dienvidu daļā) un 4. daļā 
(lauku ceļu attīrīšana Līgatnes 
pagasta rietumu daļā). 

Cēsu rajona zemnieku 
saimniecība “Avotiņi” - 
konkursa 2. daļā (lauku ceļu 
attīrīšana Līgatnes pagasta 
austrumu daļā). 

Par privātu ceļu attīrīšanu 
no sniega lūdzam vērsties 
minētajos uzņēmumos vai pie 
SIA “Līgatnes komunālserviss”, 
kas kā līdz šim veiks Līgatnes 
pilsētas un Augšlīgatnes 
ciema mazākas nozīmes ielu 
attīrīšanu no sniega. 

Sniega tīrīšanas organiza-
toriskos jautājumus un 
pakalpojuma pasūtīšanu un 
izpildes kontroli nepastarpināti 
veiks Līgatnes apvienības 
pārvalde. 

Dūmu detektori – 
obligāti katrā mājoklī 

Veicot atsevišķu daudz-
dzīvokļu ēku apsekošanu, 
konstatēts, ka dažos no 
dzīvokļiem nav uzstādīti dūmu 
detektori. Atgādinām, ka dūmu 
detektoriem obligāti jābūt 
uzstādītiem katrā mājoklī. 
Tāpat, sākoties apkures 
sezonai, atgādinām, ka 
jāpārbauda dūmu detektoru 
tehniskais stāvoklis un 
jānomaina baterijas.  

Motosporta entu-
ziastiem 

Atgādinām, ka pašvaldības 
publiskās teritorijas (sporta 
laukumi, pastaigu takas, gājēju 
celiņi) nav piemērotas un tajās 
nav atļauta kustība ar krosa 
motociklu vai kvadriciklu. 

Rudens mitrums piešķir 
braucienam papildus “asumu”, 
taču nodara arī papildus 
postījumus zemsedzei un 
padara infrastruktūras izman-
tošanu apgrūtinošu vai pat 
neiespējamu gājējiem, kam 
tā domāta. Papildus - tiem, 
kas nav saskārušies ar ceļu 
satiksmes noteikumiem, bet 
joprojām ir sveiki un veseli, 
tomēr atgādinām, ka ar krosa 
motociklu kategoriski aizliegts 
pārvietoties pa koplietošanas 
ceļiem un šī mototehnika 
izmantojama tikai tam 
paredzētā vidē (mototrases, 
laukumi, privātas teritorijas). 

Malka pašvaldības mežā 
Saņemti vairāki lūgumi 

no iedzīvotājiem par iespēju 
savākt kritušos kokus 
pašvaldības mežos. Saprotams, 
ka šis būtu labs atbalsta veids 
šī brīža krīzes situācijā, taču 
šādas individuālas atļaujas 
pašvaldība nevar izsniegt, 
pat zinot to, ka kritušais koks 
reizēm nolemts satrūdēšanai 
un savas saimnieciskās 
vērtības zaudēšanai. Paš-
valdība savu īpašumu, tajā 
skaitā šādus kokmateriāla 
krājumus, drīkst kādam 
“atdot” tikai publiskas izsoles 
kārtībā, kas tā arī tiek darīts, 
kad stāvkaltušo / kritušo koku 
apjoms sasniedzis lietderīgu 
slieksni vai tas nepieciešams 
sanitāras cirsmas nolūkos. 
Turklāt Līgatnes teritorija 
atrodas īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā, kur krituši koki 
kļūst par dabīgu bioloģisku 
procesu un barības ķēdes 
sastāvdaļu - arī tā ir vērtība. 
Ceram uz sapratni un pacietību 
un pateicamies iedzīvotājiem, 
kuri jautā, pirms rīkojas. 

Siltuma tarifs 
1. novembrī stājies spēkā 

Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes piegādāto siltum-
enerģijas un karstā ūdens 
pakalpojuma jaunais tarifs. Šo 
pakalpojumu lietotājiem tarifs 
par siltumenerģijas piegādi 
būs 94,4 euro/MWh bez PVN 
(par 64% augstāks nekā pērn), 

savukārt tarifs par 1 m3 karstā 
ūdens uzsildīšanu noteikts 
6,5 euro/m3 bez PVN (63% 
pieaugums). 

Remontdarbi 
Novembrī turpināsies 

Vecpiebalgas Jauno kapu 
kapličas jumta maiņas 
un atjaunošanas darbi 
Vecpiebalgā. Projekta gaitā 

veiks jumta seguma nomaiņu, 
pārseguma siju remontu, kā arī 
mūra fasādes atjaunošanu. 

Turpināsies pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas 
jumta seguma nomaiņas un 
siltināšanas darbi Vecpiebalgā. 

Vecpiebalgā tiks veikts 
sociālās mājas “Norkalni-2” 
kosmētiskais remonts. 

Pēdējie greiderēšanas 
darbi 

Pārgaujas apvienības 
pārvaldes teritorijā esošo 
pašvaldības autoceļu greide-
rēšanas darbi šogad plānoti 
vēl vienu reizi. Greide-
rēšanas darbus plānots veikt 
īsi pirms sala iestāšanās, lai 
ceļu brauktuve iespējami 
ilgākā laika periodā noturētos 
līdzena. 

Iepirkums ielu un ceļu 
attīrīšanai no sniega 

Norit iepirkuma procedūra 
Pārgaujas apvienības pārv-
aldes teritorijā esošo ielu un 
ceļu mehanizētais attīrīšanai 
no sniega 2022./2023. gada 
ziemas sezonā. Pēc iepirkuma 

rezultātu apkopošanas un 
izvērtēšanas tiks paziņoti 
pakalpojuma sniedzēji un 
kontaktinformācija, lai māju 
saimnieki varētu vienoties 
par privāto ceļu attīrīšanu no 
sniega. 

Rit noslēdzošie darbi 
Straupes ciemā 

Oktobrī projektā “Ūdens-
apgādes, kanalizācijas 
tīklu un ielu apgaismojuma 
pārbūve dzīvojamo māju 
kvartālā Straupē”  norit jaunā 
ūdensvada pārslēgšanas/ 
pieslēgšanas darbi. Noslē-
dzoties būvdarbiem, tiek 
veikti projekta īstenošanas 
laikā pārraktā ceļu seguma 
atjaunošanas darbi. 

Aktuālais Pārgaujas apvienībā

Aktuālais Amatas apvienībā

Aktuālais Priekuļu apvienībā

Projekti un remontdarbi
Novembrī noslēgsies notek-

ūdeņu attīrīšanas iekārtas un 
sadzīves notekūdeņu tīklu 
izbūve Spārē. 

Tiks saņemts tehniskais 
projekts būvprojekta “Nītau-
res mūzikas un mākslas 
pamatskolas pārbūve energo-
efektivitātes paaugstināšanai”. 

Amatas un Zaubes pagastos 
turpinās grants ceļu remonta 
darbi. 

Izsludināts pieteikums 
par Drabešu skolas dienesta 
viesnīcas telpu remontu. Tos 
plānots sākt novembrī. 

Siltumtarifs Amatā
No šī gada 1. novembra 

stāsies spēkā Amatas 
apvienības pārvaldes siltum- 
enerģijas apgādes pakalpo-
juma jaunais tarifs. Tas būs 
2,25 EUR/m2 bez PVN, kas 
ir par 40,63% augstāks nekā 
pērn. 

Jauns kultūras dzīves 
vadītājs

Par Kultūras notikumiem 
Nītaurē turpmāk rūpēsies 
Rihards Vītols. Pēc 11. 
novembra koncerta, kas 
norisināsies plkst. 18.00, 
Rihards nītauriešus aicina uz 
kopīgu sarunu par kultūras 
dzīvi Nītaurē. 

Pasniegta “Apalu prē-
mija”

Svētdien, 13. novembrī, 
plkst. 13.00 Drabešu Tautas 
namā “Ausmās” piekto reizi 
notiks arheologu Zigrīdas un 
Jāņa Apalu vārdā nosauktās 
prēmijas “Apalu prēmija” 
pasniegšana. Prēmija tiek 
pasniegta reizi divos gados 
par vēsturiskā mantojuma un 
cilvēku dzīves izpēti novados, 
pētījumiem arheoloģijā 
un viduslaiku vēsturē, kā 
arī vēstures skolotājiem 
par ieguldījumu skolēnu 
izglītošanā. 

Teritorijas plānojuma 
grozījumi 

Cēsu novada pašvaldība 
sagatavojusi Priekuļu apvie-
nības pārvaldes teritorijas 
plānojuma 2017.-2029. gadam 
grozījumu trešo redakciju. 
Tā nodota publiskajai 
apspriešanai no 18. oktobra 
līdz 8. novembrim. Vides 
pārskata apspriešana notiks no 
18. oktobra līdz 15. novembrim. 

Plānojuma izstrāde sākta 
2016. gadā, taču tā izstrāde 
tika apturēta. Ņemot vērā 
iedzīvotāju un potenciālo 
investoru interesi, Cēsu 
novada pašvaldība atsāka 
izstrādes procesu un piedāvā 
apspriešanai plānojuma 3. 
redakciju. 

Pašvaldībām pēc admini-
stratīvās reformas uzdots 
izstrādāt jaunus teritorijas 
plānojumus visai teritorijai līdz 
2025. gada 31. decembrim. 

Aicinām publiskās apsprie-
des laikā iepazīties ar teritorijas 
plānojuma grozījumu 3. 
redakciju, kas pieejams 
klātienē Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Rūpniecības ielā 18, 
Liepā, Cēsu novada pašvaldībā, 
Raunas ielā 4, Cēsīs. 

Publiskā apspriešana notiks 
1. novembrī plkst. 18.00 Liepas 
bibliotēkā, Rūpniecības ielā 8. 

Mežizstrādes darbi 
Liepas ciemata centrā 

un pašvaldības īpašumā 
“Rīgas iela 105”, kas atrodas 
pie dzīvnieku kapsētas un 
dārzkopības kooperatīva 
“Agra”, sāksies mežizstrādes 
darbi. Vietējiem iedzīvotājiem 
lūgums būt uzmanīgiem, 
ievērot brīdinājuma zīmes, 
neiet ciršanas vietā darbu 
veikšanas laikā. Tālrunis 
informācijai: 29722111. 

Saimniekojam taupīgāk
Turpinājums no 2. lpp.
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APVIENĪBAS

Aktuālais Jaunpiebalgas apvienībā
Siltuma tarifs
1. novembrī stājies spēkā 

Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes piegādāto siltum- 
enerģijas apgādes pakalpo-
jumu tarifs.

• Jaunpiebalgas ciemā 
daudzdzīvokļu mājām (Dārza 
iela 2; Dārza iela 4; Br. Kaudzīšu 
iela 3; Br. Kaudzīšu iela 5; Br. 
Kaudzīšu iela 7; Br. Kaudzīšu 

iela 7A): par vienu MWh 109,25 
EUR + PVN; par 1m3 ūdens 
uzsildīšanu 9,18 EUR + PVN.

• Jaunpiebalgas ciemā Brāļu 
Kaudzīšu iela 9 (iznomātās 
telpas) un Br. Kaudzīšu iela 
10 (pašvaldības iestāde):  par 
vienu MWh 119,64 EUR + PVN; 
par 1m3 ūdens uzsildīšanu 
10,05 EUR + PVN.

• Melnbāržu ciemā 

daudzdzīvokļu mājai Dzelmes 
2 par vienu m3 0,09 EUR + 
PVN, mēnesī.

Tarifu pieaugums saistīts 
ar siltumenerģijas ražošanas 
izmaksu pieaugumu, tai skaitā 
kurināmā cenas pieaugumu. 

Nūjošanas nodarbības 
Oktobrī un novembrī 

visiem interesentiem būs 
iespēja piedalīties bezmaksas 

nūjošanas nodarbībās Jaun-
piebalgā. Nodarbības notiks 
1., 3., 8., 10. un 15. novembrī 
plkst. 16.00 pie Jaunpiebalgas 
Kultūras nama. Nodarbības 
vadīs Agita Krama. Nūjošanai 
nepieciešamais inventārs 
būs nodrošināts, tālrunis 
informācijai: 26449732. 

“Pievelc Latviju tuvplānā”  
Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras Tūrisma 
departaments organizē 
kampaņu spēlei “Pievelc Latviju 
tuvplānā”, kas norisināsies līdz 
31. decembrim. Kampaņas 
mērķis ir aicināt Latvijas 
iedzīvotājus ceļot arī rudenī 
un iepazīt Latviju aizrautīgā 
spēles veidā kopā ar ģimeni 
vai draugiem. 

Talanti Piebalgas ainavā JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes vadītājai Dacei 
Bišerei-Valdemierei ir ilg-
gadēja pieredze pašval-
dības darbā. Jau pirms 
novadu apvienošanas viņa 
bija izpilddirektore un labi 
pārzināja saimnieciskās 
aktualitātes Jaunpiebalgā. 
Tomēr pagājušajā vasarā, 
sākot vadīt apvienības pārvaldi, 
secināja, ka pienākumu klāsts 
kļuvis plašāks, un ir jomas, kas 
jāapgūst padziļināti. 

“Pārvaldes vadītājs ir 
atbildīgs par visiem pašvaldības 
saimnieciskā darba virzieniem. 
Un ir jāpārzina gan siltuma 
tarifu aprēķinu nianses, gan 
attīstības projektu gaita, gan 
ikdienas darbi teritorijas, ēku, 
ceļu uzturēšanā,” skaidro 
Dace un turpina: “Iepriekš 
skolas ēku apsildi nodrošināja 
SIA “Granulu mobilais 
siltums”, taču uzņēmuma 
saimnieciskā darbība apturēta, 
un pašvaldībai bija operatīvi 
jāpārņem siltuma apgāde. To 
arī paveicām. Lai nodrošinātu 
stabilu un pastāvīgu 
sākumskolas apkuri, novada 
domes deputāti apstiprināja 
finansējumu siltumtrases 
izbūvei līdz izglītības iestādei, 
un būvnieki apliecināja, ka 
darbus pabeigs līdz gada 
beigām.” 

Jaunpiebalgā pašvaldības 
iestādēm siltumu nodrošina 
šķeldas un granulu katlu 
mājas. Kurināmā cenu kāpums 
ir būtisks, taču piebaldzēni 
raduši novatorisku risinājumu. 
Zosēnos izmēģināta kuri-

Attēlā: Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace 
Bišere-Valdemiere atzīst, galvenā rūpe šoruden ir siltuma 
apgādes nodrošināšana. Foto: Aivars Akmentiņš.

nāšana ar saulespuķu sēklu 
granulām. Pelnu ir vairāk, taču 
siltuma atdeve laba, un cena – 
teju uz pusi mazāka nekā koka 
skaidu granulām! 

Turpinot aktuālo siltuma 
tēmu, šogad jau laicīgi 
izsludināts un apstiprināts 
iepirkums sākumskolas ēkas 
energoefektivitātes uzla-
bošanas būvdarbiem, taču 
līguma vērtēšana Centrālajā 
finanšu un līgumu aģentūrā tik 
ļoti ievilkās, ka būvmateriālu 
cenas jau bija krietni 
“paaugušās”. Nācās rīkot jaunu 
iepirkumu. Tāpēc būvdarbus 
plānots sākt nākamā 
gada martā. Noslēdzies 
iepirkums pašvaldības ceļa 
posma Saulītes – Skubiņi 
rekonstrukcijai, un būvdarbi 

visdrīzāk noslēgsies nākamajā 
gadā. 

Jaunpiebalgas pārvaldē 
ir vidusskola ar sākumskolu, 
bērnudārzu atsevišķā ēkā, 
kā arī Mūzikas un mākslas 
skola. Daces Bišeres-
Valdemieres teiktais apliecina, 
ka izglītība pārvaldes 
darbā ir neapšaubāma 
prioritāte: “Mums ir ļoti 
laba, konkurētspējīga lauku 
vidusskola, un mācīties uz 
Jaunpiebalgu brauc bērni arī 
no kaimiņu novadiem. Skolēnu 
autobuss ik dienu ved bērnus 
no Rankas. Skolas klases ir 
nokomplektētas, vidusskolas 
10. klasē šoruden mācās vairāk 
nekā 20 audzēkņi. Skola ir 
magnēts, kas notur ģimenes 
Piebalgā, un mēs rūpējamies, 

lai jaunā paaudze varētu iegūt 
kvalitatīvu vispārējo izglītību, 
pilnveidot savus talantus 
mūzikas un mākslas skolā, 
sportot. 

Ja skola, vecāki un 
pašvaldība saprotas un 
sadarbojas, rezultāts var būt 
izcils. Šoruden pēc uzvaras 
Pasaules kausā BMX junioriem 
svinīgi sagaidījām skolā 
Veroniku Stūrišku. Panākumi 
gūti ar neatlaidīgu sportistes 
un trenera darbu, taču puse 
no medaļas un izteiktās 
atzinības noteikti pienākas 
Veronikas mammai. Prieks, ka 
arī pašvaldība sekmēja jaunās 
sportistes izaugsmi, īpaši laikā, 
kad Veronika vēl bija maza, 
pārsteidzoši mērķtiecīga 
meitene. Ir svarīgi pamanīt 
jaunos censoņus, tieši sākuma 
posmā, kad lieli panākumi 
vēl nav gūti, bet atbalsts 
nepieciešams.” 

Jaunpiebalga ir viens no 
novada sporta centriem. 
Lielu dalībnieku skaitu pulcē 
riteņbraukšanas seriāls “Pāri 
Piebalgas pakalniem”, ziemās 

distanču slēpošanas cienītājus 
aicina nu jau divas trases 
Vanagkalnā un Zeltiņkrogā. 
Piebalgas ainava un draiskais, 
dabiskais reljefs ir labs pamats 
aktīvās atpūtas cienītājiem 
vilinošas trases izveidei. 

Savukārt amatiermākslas 
kolektīvi gatavojas valsts 
svētku koncertam. Pašdarbības 
tradīcijas Piebalgā ir 
pamatīgas, un vienojošu, 
patriotisku noskaņu vislabāk 
spēj radīt pašu sarūpēti svētki. 

“Pirms valsts svētkiem, 
Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Aija Sila aicina 
vīrus un puišus uz kora 
mēģinājumiem. Nācēju 
netrūkst, un vīri uzstājas 
gan 11. novembrī baznīcā, 
gan 18. novembrī Kultūras 
namā. Un skaistākais, ka šis 
priekšnesums izvēršas par 
vispārēju sadziedāšanos, 
kurā visa zāle iesaistās tik 
aizrautīgi, ka neviens mājās 
negrib iet!” uz patriotiskas 
nots sarunu noslēdz Dace 
Bišere-Valdemiere. 

Vidzemes lauku partnerība 
“Brasla” izsludina LEADER 
projektu konkursa 13. kārtu 
uzņēmējdarbības atbalstam. 
Projektu iesniegumus pieņems 
no 2022. gada 12. novembra 
līdz 2022. gada 12. decembrim. 

Vietējās ekonomikas stipri-
nāšanas iniciatīvām pieejamais 
finansējums: 

• 1. rīcība: jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšana, esošo 
attīstīšana un pārdošanas 
veicināšana – 172 332,30 EUR. 

• 2. rīcība: lauksaimniecības 
produktu pārstrāde (tostarp 

mājas apstākļos), produkcijas 
dizains un pārdošanas 
veicināšana – 114 888,19 EUR. 

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam: 

• 50 000 EUR; 
• 70 000 EUR, ja ieguldījumi 

būvniecībā uzņēmējdarbības 
infrastruktūrā ir vismaz 70% no 
projekta attiecināmo izmaksu 
summas. 

Projektu  īstenošanas ter-
miņš: 

• ja tiek veikta būvniecība, 
teritorijas labiekārtošana – 

divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu; 

• pārējiem projektiem 
projektu īstenošanas termiņš ir 
viens gads no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. 

Vidzemes lauku part-
nerība “Brasla” organizē 
pasākumu LEADER projektu 
sagatavotājiem par izsludināto 
LEADER projektu konkursa 
13. kārtu uzņēmējdarbības 

atbalstam. Pasākums notiks 
ZOOM platformā 8. novembrī 
plkst. 14.00. Pieteikšanās 
pasākumam līdz 2022. gada 
7. novembrim, aizpildot 
elektronisko reģistrācijas 
veidlapu, kas atrodama 
mājaslapā www.brasla.lv. 

Projekta iesniegumus var 
iesniegt elektroniski Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā.  

Ar vietējās attīstības 

stratēģiju, projektu vērtēšanas 
kritērijiem var iepazīties 
biedrības Vidzemes lauku 
partnerība “Brasla” mājas 
lapā www.brasla.lv un birojā, 
adrese: Braslas iela-2, Straupes 
pagasts, Cēsu novads, LV-4152, 
kā arī Lauku atbalsts dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv. 

Kontaktinformācija: Līga 
Kārkliņa, tālr. 26137342, 
e-pasts: liga@brasla.lv. 

“Brasla” izsludina LEADER projektu konkursu 
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IZGLĪTĪBA
Jauni mūzikas instrumenti un stelles JAUNPIEBALGAS 

pagasts

Pateicoties Valsts Kultūr-
kapitāla fondam (VKKF) un 
Cēsu novada pašvaldības 
atbalstam, Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolā 
īstenoti divi projekti, kas 
papildinās skolas materiāli 
tehnisko bāzi. 

Gada sākumā skola 
iesniedza pieteikumus 
konkursa mērķprogrammās 
“Mūzikas un dejas mākslas 
izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” 
un “Materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas 
programmā”. Abiem iesniegta-
jiem projektiem tika saņemts 
atbalsts no VKKF, savukārt 
trūkstošo summu līdzfinansēja 
Cēsu novada pašvaldība. 

“Katru gadu izvērtējam 
padarīto un izvērtējam 
tālākās vajadzības, lai 
dažādotu un nodrošinātu 
kvalitatīvu ikdienas darbu 
skolā, tādējādi īstenojot gan 

skolai, gan projektos izvirzītos 
mērķus un uzdevumus. 
Kā kultūrizglītības iestāde 
apzināmies savu nozīmīgumu 
vietējās kultūrvides kopšanā 
un tradīciju turpināšanā 
savā novadā. Lai palīdzētu 

augt un pilnveidoties 
jaunajiem mūziķiem un 
māksliniekiem, darbs pie 
profesionāli sakārtotas 
vides un augstvērtīgas, 
mūsdienīgas, kvalitatīvas 
materiāli tehniskās bāzes ir 

viena no skolas prioritātēm.” 
stāsta Jaunpiebalgas Mūzikas 
un mākslas skolas direktore 
Aija Sila. 

Projekta gaitā skolas 
materiāli tehniskā bāze 
papildināta ar jaunām ¾ 

vijolēm “Hidersine Viviente”, 
flautu “Trevor James 
Privilege”, digitālajām 
klavierēm “Yamaha”, četru 
nīškārtu stellēm “Jaana” un to 
aprīkojumu. 

Kopējās projekta izmaksas: 
• mūzikā – 2130 EUR, 

VKKF finansējums 1200 EUR, 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 930 EUR; 

• mākslā – 2367 EUR , 
VKKF finansējums 2000 EUR, 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 367 EUR. 

Projekta rezultātā varēsim 
nodrošināt mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņus 
ar nepieciešamo materiāli 
tehnisko bāzi mācību procesā, 
kas savukārt ļaus turpināt, 
papildināt un pilnveidot 
iesāktās tradīcijas. 

Projekta īstenotāji: 
Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skola, Cēsu novada 
pašvaldība. 

Attēlā: Vērtīgais ieguvums projektā četru nīškārtu stelles “Jaana”. Atliek salikt un sākt 
aust.

Dejas pār muzikāliem 
tiltiem Nītaurē 

NĪTAURES 
pagasts

Projekta koordinatore   
Elita Zvaigzne 

Rudenī Nītaures un mākslas 
pamatskolā viesojās Erasmus+ 
projekta “Dejas pār muzikāliem 
tiltiem” (Dance Across Musical 
Bridges) 24 dalībnieki no 
Spānijas, Portugāles, Itālijas 
un Turcijas. Pirms viesu 
uzņemšanas skolas komanda 
bija sagatavojusi pārdomātu 
programmu, lai ciemiņi pēc 
iespējas labāk varētu iepazīties 
ar mūsu skolu, Nītauri, Latviju, 
kā arī izpildīt projektā veicamos 
uzdevumus. 

Pirmdiena sākās ar 
iepazīšanos Nītaures Kultūras 
namā, kur skatījāmies visu 
valstu skolu prezentācijas. Pēc 
tam skolas direktore Kamēlija 
Straume demonstrēja latviešu 
mūzikas instrumentus, kā 
arī kopīgi dziedājām tautas 
dziesmas kokles pavadībā. 
Pie mums no Spānijas atceļoja 
mūsu skolas gatavotais 

talismans, kuram kopīgi 
ielikām vārdu DAMBO, kas 
izriet no projekta nosaukuma 
pirmajiem burtiem. Katra 
valsts gatavoja piecas lellītes 
tautas tērpos. Līdz ar to pēc 
lellīšu prezentācijas katrā skolā 
tagad ir šī kolekcija, un ikviens 
varēs redzēt projekta valstu 
tautas tērpus. 

Otrdien mācījāmies visu 
valstu tautas dejas, kas arī 
bija mūsu skolas uzdevums, 
strādājām ar tekstilu un 
dabas materiāliem, gatavojot 
maisiņus īpašā cianotipijas 
foto tehnikā un orientējāmies 
Nītaurē, pēc fotogrāfijām 
atrodot ievērojamākās 
Nītaures vietas. 

Trešdien viesus vedām 
ekskursijā uz Cēsīm, kur 
izstaigājām vecpilsētu, gida 
vadībā Cēsu pilī iepazinām 
Latvijas vēsturi, Krūmiņu 
maizes mājā cepām un vēlāk 
baudījām pašu gatavotos 

pīrādziņus, Drabešu amatu 
mājā mums pastāstīja un 
parādīja, kā gatavo un skan 
latviešu tradicionālie un senie 
mūzikas instrumenti. 

Ceturtdien vēlreiz izdejojām 
visas iemācītās dejas, 
skolotājas Nikolas vadībā 
skolas parkā gleznojām ar 
māliem un vakarā folkloras 
grupas “Ore” pavadījumā 
kopīgi izdejojām latviešu tautas 
dejas un rotaļas. Ciemojāmies 
bioloģiskā saimniecībā “Lejas 
Suces”, kur arī saņēmām 
sertifikātus par dalību projektā 
un baudījām saimnieču gardās, 
latviskās vakariņas. 

Piektdien viesus vedām 
uz Rīgu, kur gida pavadībā 
izstaigājām Vecrīgu un 
apmeklējām Nacionālo 
Bibliotēku. 

Atvadas kā vienmēr bija 
ļoti emocionālas. Tik skumji 
bija šķirties no draugiem. 
Mums ir ļoti liels gandarījums 
par paveikto, jo viesi bija 
sajūsmināti par viesmīlīgo 
uzņemšanu, interesantām 
aktivitātēm, ļoti jauko un 
atsaucīgo skolas kolektīvu, 
atvērtajiem skolēniem, 
brīnišķīgo Latvijas un Nītaures 
dabu, kā arī jauko atmosfēru. 

Uz tikšanos jau novembra 
vidū Itālijā, Kasertā, kur 
dosimies mēs - Nītaures 
mūzikas un mākslas skolas divi 
skolotāji un četri skolēni. 

Mazie dejotāji 
Gozo salā 

Oktobrī, atsaucoties 
ilggadējo draugu Aurora Folk 
Dance Group ielūgumam, 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
veidota delegācija piedalījās 
starptautiskā tautisko deju 
festivālā Gozo salā, Maltas 
Republikā. Latviju festivālā 
pārstāvēja Liepas pagasta 
bērnu deju kolektīvs “Dālderīši” 
(mākslinieciskā vadītāja 
Marita Rieksta-Krivjonoka) un 
Priekuļu Kultūras nama bērnu 
deju kolektīvs “Tūgadiņš” 
(mākslinieciskais vadītājs 
Mārtiņš Jurciņš). Mūsu novada 
dejotāji godam pārstāvēja 
valsti un izpelnījās vētrainas 
skatītāju un pārējo festivāla 
dalībnieku ovācijas. 

Festivālā piedalījās arī 
dziesmu un deju ansamblis 
“Chludowianie” no Poznaņas 
apriņķa Čludovas ciema Polijā, 
dziesmu un deju grupa “Citta 
Di Grotte” no Agridžento 
provinces Sicīlijā, serbu bērnu 
folkloras grupa “Dukat” no 
Maltas un starptautiskā 
festivāla organizatori, tautas 

deju grupa “Aurora” no Gozo 
salas Maltā. 

Sirsnīgie festivāla saimnieki 
bērniem bija sarūpējuši 
iespēju apskatīt viņu zemi, 
baudot dienvidu sauli un 
siltos Vidusjūras ūdeņus. 
Delegācija devās ekskursijā uz 
Maltas galvaspilsētu Valletu, 
seno laiku galvaspilsētu 
Mdinu, Dwejra dabas parku, 
Ta’Pinu baziliku un Gozo salas 
galvaspilsētu Viktoriju. 

Dalība starptautiskajā 
tautisko deju festivālā 
jaunajiem dejotājiem sniedza 
neatsveramu pieredzi, 
neaizmirstamus iespaidus un 
patiesu lepnumu pārstāvēt 
mūsu mīļo Latviju Eiropā. 
Pateicamies Priekuļu 
apvienības pārvaldes vadītājai 
Evitai Šīrantei, Ingai Cipei 
un Priekuļu Kultūras nama 
vadītājai Anetei Darģei par 
doto iespēju piedalīties 
starptautiskajā festivālā un 
par nesavtīgo organizatorisko 
atbalstu delegācijas veidošanā. 

PRIEKUĻU 
apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

Rudenī Priekuļu Kultūras 
namā vienmēr valda radoša 
rosība. Tā bija arī 4. oktobrī  – 
Skolotāju dienā. Šis notikums 
vienmēr ir gaidīts un labi 
apmeklēts. 

Šoreiz kopā būšanas mirkļi 
aizvijās filozofiskā video stāstā 
par ceļu un tā nozīmi cilvēka 
dzīvē. Ar savu brīnišķīgo 

balsi un virtuozo klavierspēli 
apmeklētājus muzikālā 
ceļojumā veda Daumants 
Kalniņš un Romāns Vendiņš. 
Ar labu vārdu skolotājus 
uzmundrināja Priekuļu 
apvienības pārvaldes vadītāja 
Evita Šīrante. Vakars aizritēja 
labu emociju piepildītā 
gaisotnē.

Tavs ceļš ir 
Tavs ceļš 
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Mākslinieciski un sportiski 
jaunumi 

VECPIEBALGAS
pagasts

Šoruden Vecpiebalgas 
vidusskolas kolektīvs pie 
vecās Draudzes skolas 
ēkas atklāja īpašu objektu – 
Gaismas sienu. Tā izveidota, 
pateicoties veiksmīgajai 
dalībai Vecpiebalgas apvie-
nības pārvaldes  rīkotajā 
projektu konkursā “Iedzīvotāji 
veido vidi”. Turpmāk gan 
Lāčplēša dienā, gan Latvijas 
dzimšanas dienā, kā arī 
atceres dienās te būs gaumīga 
un droša vieta, kur vienkopus 
nolikt vecpiebaldzēnu nestās 
svecītes. Gaismas sienas 
atklāšanu ar dziesmu “Gaisma 
nāk” ieskandināja sākumskolas 
mazie dziedātāji. 

Savukārt apvienības “Cēsu 

rajona lauku partnerība” 
rīkotajā projektu konkursā 
apstiprināts Vecpiebalgas 
vidusskolas atbalsta biedrības 
iesniegtais projekts “Keramikas 
krāsns iegāde”. Projekta autore 
ir skolas direktores vietniece 
profesionālās ievirzes 
izglītības programmā “Vizuāli 
plastiskā māksla” Iveta Ērgle 
un viņas vērtējumā krāsns 
nepieciešama, lai uzlabotu 
profesionālās izglītības 
materiālo bāzi, pilnveidot 
profesionālās un vispārējās 
izglītības mācību programmu, 
uzlabot audzēkņu iemaņas un 
prasmes keramikā, nodrošināt 
novada skolēnu konkurētspēju. 

Paredzēts arī piedāvāt 

Vecpiebalgas novada 
radošo jomu pārstāvjiem – 
keramiķiem, amatniekiem, 
citiem interesentiem 
bezmaksas iespēju skolas 
ceplī veidot un apdedzināt 
savus mākslas darbus, 
vadīt keramikas apmācības 
un meistarklases novada 
skolēniem. Cepļa atvēršana 
paredzēta aprīlī. 

Kā pastāstīja skolas 
direktore Ilona Strelkova, 
mācību iestāde šoruden 
saņēmusi naudas balvu 
sporta inventāra iegādei - 
10 000 eiro. Latvijas loto 
laimestu izlozēs balvu saņem 
arī laimīgajam uzvarētājam 
tuvējā skola, ja tās audzēkņi 

Noslēdzies 
“Iz-lasīšanas 
maratons” 

LĪGATNE

Līgatnes pilsētas bibliotēkā 
oktobra sākumā noslēdzās 
bērnu un jauniešu vasaras 
lasīšanas konkurss “Iz-
lasīšanas maratons”.  

Konkurss sākās jūnijā. Tā 
norises laikā bērni varēja lasīt 
gan skolās ieteikto literatūru, 
gan izraudzīties grāmatas 
pēc savas gaumes. Galvenais 
uzdevums bija izlasīto atzīmēt 
dalībnieka grāmatiņā. Par 
katrām sešām izlasītām 
grāmatām bija iespēja 
piedalīties izlozē un laimēt 
kādu suvenīru vai našķi. 

Lasīšanas maratonā 
pārsvarā iesaistījās vietējie 
bērni, tomēr konkursā 
piedalījās arī bērni, kuri Līgatnē 
ciemojās vasaras brīvlaikā. 1. 
vietu ieguva Madlēna Zariņa, 
2. vietu – Kristiāna Murāne un 
3. vietu ieguva divi dalībnieki – 
Gustavs Ciematnieks un 
Vidaga Bināne.  

Paldies visiem dalībniekiem! 
Tie, kuri nevarēja ierasties uz 
apbalvošanu, gaidīti bibliotēkā 
sev ērtā laikā. Dāvaniņas jūs 
gaida!  

Attēlā: “Iz-lasīšanas maratona” 3. vietas ieguvēji - Vidaga 
Bināne un Gustavs Ciematnieks.

Oktobrī Latvijā norisinājās 
skolēnu Karjeras nedēļa ar 
saukli “Uzņēmējspējas – 
tavas superspējas!” Lai 
veicinātu skolēnu izpratni par 
uzņēmējspējām, 21. oktobrī 
Zaubes pamatskolas skolēni 
apmeklēja četrus vietējos 
uzņēmumus – SIA “RS MAKS”, 
kas nodarbojas ar autoservisa 
pakalpojumu sniegšanu, 
SIA “Jaunlauciņi” veikalu 
“Skorpions” un uzņēmumu 
“Forest Wolf”, kas sniedz pilna 
cikla meža apsaimniekošanu 
visas Latvijas teritorijā un 
mājražotāju Sarmīti Mellēnu, 
kura cep un gatavo tortes, 
ruletes un gardas kūciņas. 

Viesojoties pie uzņēmējiem, 
skolēniem bija iespēja iepazīt 
spilgtākās uzņēmējspējas, 
noskaidrot, kādas prasmes un 
kompetences nepieciešamas, 
lai veidotu un prasmīgi 
vadītu savu uzņēmumu, kā 

arī diskutēt ar uzņēmējiem 
par skolā un ārpus tās 
piedāvātajām iespējām  un to 
nozīmi jauniešu personības 
attīstīšanā. 

Paldies uzņēmumu īpaš-

niekiem Aivaram Daugulim, 
Arnim Zvaigznem, Raitim 
Legzdiņam, Nikam Zeimulim 
un Sarmītei Mellēnai par 
atsaucību! 

Karjeras diena Zaubē ZAUBES 
pagasts

piedalās programmā – “Sporto 
visa klase”. Tā kā Vecpiebalgas 
vidusskolas audzēkņi ir aktīvi 
programmas dalībnieki, bija 
jārīko aptauja kādiem mērķiem 
prāvo laimestu tērēt. “Lielāko 
pedagogu un skolēnu atbalstu 
saņēma divas iecere – kāpšanas 
sienas uzstādīšana sporta 
zālē un slēpošanas inventāra 

iegāde. Abas arī īstenosim. 
Mums ir ļoti laba, aizrautīga 
sporta skolotāja, Vankūveras 
olimpisko spēļu dalībniece, 
Līga Glāzere-Spalviņa, bērni 
uz viņas stundām dodas ar 
prieku. Ja vien ziemā būs 
sniegs, slēpošanas inventārs 
ļoti noderēs”, pastāstīja skolas 
direktore. 

JAUNPIEBALGAS 
pagastsMūsu skolniece – BMX čempione! 

Latvijas BMX riteņbraucēja 
Veronika Monika Stūriška savu 
veiksmīgo sezonu noslēdza 
ar uzvaru Pasaules kausa 
kopvērtējumā sievietēm U-23 
vecuma grupā, pati būdama 
vien 16 gadus jauna. 

Jaunpiebalgas vidusskolā 
ļoti lepojamies ar Veronikas 
spilgto sniegumu, apbrīnojam 
viņas mērķtiecību un darba 
spējas, tādēļ aicinājām uz 
sarunu 11.klases skolnieci 
Veroniku Moniku Stūrišku. 

Cik gados sāki nodarboties 
ar BMX? 

Ar BMX riteņbraukšanu es 
sāku nodarboties sešu gadu 
vecumā. Trenējos aptuveni 
divus gadus līdz brīdim, kad 
salauzu roku. Pēc atgadījuma 
bija liela pauze, tomēr 12 
gados atsāku trenēties. Tā viss 
aizsākās. 

Kas mudināja izvēlēties 
BMX riteņbraukšanu nevis 

kādu citu sporta veidu? 
Šajā sporta veidā ir ļoti 

liels adrenalīna līmenis, tas 
ir bezgala interesants. BMX 
ir daudz dažādu treniņu un 
iespēju, trases visu laiku 
mainās, kā arī var apceļot 
pasauli, pelnot naudu un darot 
to, kas ļoti patīk. Tas ir pats 
galvenais. 

Visiem zināms, ka trenējies 
ļoti regulāri, bet cik bieži? 

Vasaras sezonā, gatavo-
joties sacensībām, parasti ir 
divi līdz trīs treniņi dienā (trīs 
treniņi dienā ir diezgan reti), 
un tā visu nedēļu. Ziemas 
sezonā pārsvarā vienu reizi 
dienā, reizēm divas reizes 
nedēļā. 

Vai kādreiz ir grūti 
saņemties treniņam? Kā 
motivē sevi tādās reizēs? 

Treniņu process ir grūts. 
Gada laikā sanāk daudzreiz 
“salūzt”, bet tādos brīžos mans 

lielākais atbalsts ir treneris 
Ģirts Kātiņš, kurš vienmēr 
palīdz saņemties un strādāt 
tālāk – viņš izstāstīs kaut 

ko motivējošu vai vienkārši 
uzmundrinās un atbalstīs. 

Kādi ir Tavi lielākie sasnie-
gumi un nākotnes mērķi? 

Attēlā: Veronika Stūriška kopā ar savu treneri Ģirtu Kātiņu.

Profesionālajā sportā šogad 
esmu pirmo gadu. Līdz šim 
lielākie sasniegumi ir Pasaules 
čempionātā izcīnītais sudrabs, 
trīs uzvaras Pasaules kausos 
un uzvara Pasaules kausa 
kopvērtējumā. Man parasti 
nepatīk atklāt savus mērķus, jo 
negribu nevienam likt vilties. 

Vai ieteiktu pusaudžiem 
uzsākt BMX riteņbraukšanu? 

Noteikti ieteiktu, tas ir ļoti 
labs veids, kā sevi nodarbināt. 
Šajā sporta veidā ir iesaistīti 
visi muskuļi, ir balanss, kā arī ir 
ļoti daudzveidīgi treniņi. 

Kāds būtu Tavs padoms 
jaunajiem BMX censoņiem? 

Nedrīkst ieslīgt pašapmieri-
nātība un domāt, ka viss ir 
ideāli. Vienmēr jāpilnveido 
sevi, lai attīstītos un sasniegtu 
vairāk. Tomēr pats galvenais – 
izbaudīt treniņu procesu un 
darīt to ar prieku. 
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Par godu reformācijas 500 
gadiem Latvijā un Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas simtajai 
dzimšanas dienai, oktobrī 
Jaunpiebalgā, Vaives pagastā 
un Liepas pagastā iestādīti 
Glika ozoli. Stādi AS “Latvijas 
Valsts mežu” kokaudzētavā 
izaudzēti no Ernsta Glika – 
Bībeles tulkotāja latviešu 
valodā – pirms vairāk nekā 300 
gadiem stādīto ozolu zīlēm. 

Pie Jaunpiebalgas Sv. Toma 
ev. lut. baznīcas Varoņu birzī 
iestādīti 16 ozoli. Godinot vienu 
no lielākajiem reformācijas 
panākumiem – Bībeles pārtul-
košanu – palīgmācītājs Lauris 
Vilcāns novadīja arī svētbrīdi. 
Ozoli tika svētīti, lai labi 
augtu, kupli zaļotu un raženi 
briedinātu zīles Piebalgas 
zemē. 

Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes vadītāja Dace 
Bišere-Valdemiere uzsvēra, 
ka tieši pie baznīcas ir šo 
ozolu īstā vieta, ka tieši šeit 
mēs redzam simbolisku 
iepriekšējo paaudžu darba 
un vieduma turpinājumu un 
pārmantošanu. “Šie mazie 
ozoliņi ir turpinājums Varoņu 
birzij, kas 20. gadsimta sākumā 
stādīta Brīvības cīņās kritušo 
Jaunpiebalgas draudzes 
locekļu piemiņai. Parka 
paplašināšana stiprinās gan 
baznīcas draudzi, gan vietējo 
kopienu,” atzina Cēsu novada 
domes deputāts Laimis 
Šāvējs. Pēc ozolu iestādīšanas 

dalībnieki baudīja draudzes 
locekļu sarūpētu cienastu, 
un Jāņa Mājenieka dzejoli 
“Varoņu birzs”, atgādinot šīs 
vietas vēsturisko un simbolisko 
nozīmi. 

Priekuļu apvienības teri-
torijā oktobrī iestādīti 26 ozoli. 
Viens iestādīts pie Liepas 
skolas, savukārt pārējie – alejā 
pie E. Veidenbauma muzeja 
‘’Kalāči’’. 

Mācītājs E. J. Gliks bija 
saistīts ar Cēsu novada Liepas 
pagastu. Šajā teritorijā 1685. 
gadā viņš dibināja skolu 
pagasta bērniem. Savukārt 
E. Veidenbauma muzeja 
‘’Kalāčos’’ ozolu stādīšanas 
tradīcija ir zināma kopš 1872. 
gada, kad E. Veidenbauma 
tēvs iestādīja astoņus ozolus, 
no kuriem divi aug vēl šodien. 

Ozolu stādīšana notika arī 
Vaives pagasta Veismaņu 
ciemā, kur ozoli stādīti plašā 
teritorijā gar ceļu no Veismaņu 
kapsētas, Krīvu un Veismaņu 
ciemu virzienos. Piedaloties 
Cēsu novada pašvaldības, 
Vaives pagasta pārvaldes 
pārstāvjiem, pagasta 
iedzīvotājiem un viesiem, 
aktīvā un dzīvespriecīgā 
kopdarbā tika iestādīti 48 ozoli, 
kurus svētīja iecirkņa prāvests 
Didzis Kreicbergs. Glika 
ozolu stādīšanas notikumu 
talcinieki atzīmēja turpat 
netālajā Kaķupītes caurtekā 
ar saksofonista Viļņa Auziņa 
brīvdabas koncertu. 

Novadā augs Glika 
ozoli

Vēsturiskā 
mantojuma 
izzināšana 
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Latvijas Nacionālā biblio-
tēka digitalizējusi trīs M. 
Vanagas rokrakstu grāmatas. 
Lasīt šīs grāmatas var jau 
tagad M. Vanagas mājas lapā 
melanijavanaga.lv, norāde uz 
pieeju sadaļā Jaunumi. 

Daudz interesanta, pat 
pārsteidzoša par mūspusi 

varat uzzināt tīmekļvietnē 
www.historia.lv/organizacija/
melanijas-vanagas-muzejs 

Šie uz tagadni un uz nākotni 
vērstie darbi nebūtu paveicami 
bez bijušā Amatas, tagad Cēsu 
novada pašvaldības izpratnes 
un atbalsta. 

Top vērtīgas grāmatas 
mūsdienīga versija 
Vēsturnieks Edgars Žīgurs 

Grāmata “Āraišu baznīca un 
draudze savā 700 gadu gaitā” 
izdota Cēsīs 1927. gadā un jau 
gandrīz 100 gadus kalpojusi 
par vienu no stūrakmeņiem 
novada izpētes entuziastiem. 
Lai gan darba autors, baltvācu 
mācītājs P. F. Bērents, kā 
personība vērtēts visai 
pretrunīgi (viņš aktīvi iestājās 
par vācu muižnieku ietekmes 
saglabāšanu 20. gs. sākuma 
vēsturiskajos procesos), 
tomēr viņa ieguldījums Āraišu 
apkaimes vēstures izpētē ir 
nenoliedzams. To savulaik 
atzina arī M. Vanaga: “Visu 
Āraišu draudzes muižu un 
arī aptuvenu zemnieku māju 
vēsturi ir uzrakstījis vācietis, 
mācītājs Bērents, savā grāmatā 
“Āraišu baznīca un draudze 
700 gados”, par ko viņam, 
gribot negribot, jāatlaiž daudzi 
no ļoti daudziem grēkiem pret 
daudziem draudzes locekļiem 
un pret latviešu tautu vispār.” 
(Vanaga, M., Mana dzimtā 
puse II. Rokraksta grāmata.) 

Mūsdienās grāmatā 
apkopoto vēsturisko ziņu 
vērtība par tagadējiem 
Drabešu, Amatas un Vaives 
pagastiem ir ievērojami 
palielinājusies, jo autoram 

bijusi pieeja dažādiem 
baznīcas dokumentiem, no 
kuriem vairāki karu laikos 
zuduši. Tāpat P. F. Bērents 
grāmatā iekļāvis savu un 
laikabiedru pieredzi. 

Tomēr mūsdienās 
pieejamais grāmatas formāts 
un izklāsts ir morāli novecojis, 
tā ir grūti uztverama un 
izvērtējama lasītājam. Iemesli: 

• darbs sarakstīts vecajā 
drukā; 

• darbā minēts daudz 
vecvārdu, kuru izpratnei 
nepieciešami mūsdienīgi 
skaidrojumi; 

• neskaidrības rada grāmatā 
minētās personas, jo bieži tās 
sauktas tikai uzvārdos; 

• grāmatā minētie 
vēsturiskie procesi, vietas tiek 
skaidrotas atbilstoši tā laika un 
autora priekšstatiem, kas vairs 
neatbilst mūsdienu vēstures 
zinātnes nostādnēm; 

• darbā lielākai daļai 
kultūrvēsturisko vietu nav 
sniegta lokalizācija, kā arī 
trūkst to ilustratīvais materiāls. 

Ņemot vērā iepriekš 
minētos trūkumus, M. Vanagas 
muzeja paspārnē iecerēts 
sagatavot grāmatu izdošanai 
mūsdienīgā veidolā. Proti, 
tajā tiktu pilnībā saglabāts 

autora oriģinālais teksts, bet 
tas tiktu pārrakstīts mūsdienu 
drukā un papildināts ar 
mūsdienu vēstures pētījumiem 
atbilstošiem komentāriem 
un tekstu ilustrējošām 
fotogrāfijām. 

Noslēdzies darbs pie 
grāmatas “Āraišu baznīca un 
draudze savā 700 gadu gaitā” 
trešās un ceturtās nodaļu 
apstrādes. Darba procesā 
veikti šādi uzdevumi: 

• darbs arhīvos, apkopjot 
darba papildināšanai 
nepieciešamos materiālus;  

• P. F. Bērenta (Baerent) 
darba “Āraišu baznīca un 
draudze savā 700 gadu 
gaitā” nodaļu pārrakstīšana 
mūsdienu drukā; 

• nodaļās aplūkoto 
vēsturisko vietu apsekošana 
un fotofiksācija; 

• nodaļu papildināšana 
ar atbilstošiem attēliem un 
mūsdienīgai vēstures izpētei 
atbilstošiem komentāriem. 

Turpmāk ceram darbu 
turpināt, lai līdz grāmatas 
“Āraišu baznīca un draudze 
savā 700 gadu gaitā” 
izdošanas 100. gadadienai tā 
varētu piedzīvot iznākšanu 
jaunā, papildinātā veidolā. 

Keramika / veidošana no 
baltmāla: 

• 6. novembrī plkst. 14.00; 
• 20. novembrī plkst. 15.00. 
Keramika /virpošana: 
• 10. novembrī no plkst. 

16.00; 
• 24. novembrī no plkst. 

16.00. 
Kokles spēle: 
• 5. novembrī plkst. 14.00; 
• 26. novembrī plkst. 10.00 

un plkst. 12.00. 

Aušana stellēs: 
• 7. novembrī plkst. 18.00; 
• 14. novembrī plkst. 18.00; 
• 21. novembrī plkst. 18.00; 
• 28. novembrī plkst. 18.00. 
Porcelāna Ziemassvētku 

rotājumu meistarklase 20. 
novembrī plkst. 12.00. 

Vietu skaits ierobežots, 
pieteikties līdz 14. novembrim. 
Vairāk informācijas par 
nodarbībām pa tālruni 
29199870. 

Nodarbības 
Amatu mājā 
novembrī 

DRABEŠU 
pagasts

AMATAS 
pagasts

Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Līgatne” audējas savu 
veikumu pūra lādē neslēpj, 
bet atsaucīgi piedalās amata 
meistaru izstādēs dažādos 
novados. Kā pastāstīja studijas 
vadītāja Dace Martinsone-
Lukevica, Līgatnes Amatu 
mājā regulāri sanāk 11 aušanas 
studijas dalībnieces un, sākot 
no pamatiem, apgūst atšķirīgas 
aušanas tehnikas, materiālus, 
auž un gatavo darbus jaunām 
izstādēm, vai praktiskam 
pielietojumam ikdienā. 

“Studijas dalībniecēm ir 
labas prasmes, tāpēc Amatu 
mājā vairāk nodarbojamies ar 
izteiksmes veidu dažādošanu. 
Ļoti labs pamats un pamatīga 
skola ir etnogrāfisko rakstu 
apgūšana, taču šodien varam 
strādāt arī ar mūsdienu dzijām, 
dažādiem tekstilmateriāliem, 
tādējādi paplašinot savas 
izteiksmes iespējas. Tas 
savukārt rada plašāku interesi 
par audējas amata prasmju 
apgūšanu. Ir gandarījums, ja 
pašu uzaustais ienāk mūsu 
ikdienā un to var pielietot – 
vilkt mugurā, klāt uz galda vai 
gultas. 

Ja apgūtas aušanas tehni-
kas, izteiksmes iespē-jas stellēs 
ir praktiski neierobežotas. 
Var strādāt ar smalkākiem 
vai rupjākiem diegiem, aust 
gaisīgāku vai raupjāku audumu, 
ieplānot gludu vai struktūrām 

Audumu daudzveidība LĪGATNE

bagātu izstrādājumu, variēt ar 
materiālu, aušanas tehnikām, 
krāsām…  Tāpēc studijā mums 
praktiskie darbi cieši mijās ar 
teorijas apgūšanu,” skaidro 
Dace Martinsone-Lukevica. 

Arī dalība izstādēs ir labs 
stimuls jaunu pašizpausmes 
veidu meklējumiem un iespēja 
iepazīt citu novadu meistaru 
veikumu. “Līgatnes” audējas 
šogad piedalījušās izstādēs 
Skrīveros, Siguldā, Smiltenē. 

Ar saviem audumiem galda 
klājumiem un daudzveidīgo 
mājas tekstilu priecēja Līgatnes 
papīrfabrikas festivāla ap-
meklētājus. Interesants 
izaicinājums meistarēm bija 
kolekcijas gatavošana jūras, 
upju un ezeru tēmai veltītajā 
izstādē “Latvijas ūdeņi 
laika plūdumā” Mēru muižā 
Smiltenē. Apgūstot papildus 
prasmes, tapušas ērtas un 
elegantas pludmales somas. 

Attēlā: Austs telpas dekors “Garšaugu zaļā siena”. Austs 
dubultauduma tehnikā. Audos un velkos - lins. Studijas 
dalībnieku kopdarbs. 
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TŪRISMS, UZŅĒMĒJDARBĪBA

Priekuļu pētniecības centrā 
oktobrī norisinājās Cēsu 
novada biznesa meet-up 
veltīts pārtikas un dzērienu 
ražošanas tēmai. 

Ar pieredzi un nozares 
aktualitātēm dalījās:  

• Ineta Stabulniece, Agro-
resursu un Ekonomikas 
institūts; 

• Arta Kronberga, Pārtikas 
bioekonomikas klastera valdes 
locekle; 

• Eva Sietiņsone, AS “Cēsu 
alus” valdes priekšsēdētāja; 

• Imants Balodis, PKS 
“Straupe” valdes priekš-
sēdētājs; 

• bioloģiskās lauksaimnie-
cības SIA “Forest Fox” un 
“Jurgensburg Agro” pārstāvji. 

Ineta Stabulniece iepa-
zīstināja uzņēmējus ar 
Agroresursu un Ekonomikas 
institūta darbību, pieeja-
mo finansējumu un tā 
piesaistīšanas iespējām, 
kā arī veiksmīgu labora-
torijas darbību, kas sniedz 
pakalpojumus lauksaim-
niekiem. “Galvenais izaici-
nājums mūsu darbībā ir dažādu 
šķirņu veidošanas process, kas 
ir garš un jāpaveic ar nelieliem 
līdzekļiem. Tomēr mūsu radītās 
šķirnes novērtē Baltijā un arī 
Skandināvijas valstīs,” stāsta 
Ineta. Institūta direktore atzīst, 
ka bērni un jaunieši ar interesi 
un aizrautību apmeklē Latvijas 
laukaugu selekcijas muzeju, lai 
vairāk uzzinātu par institūta 
darbību. 

Savukārt Arta Kronberga 
iepazīstināja klausītājus ar 
Pārtikas bioekonomikas 
klastera attīstību un tā 
galvenajiem darbības mērķiem. 
Klasterim izdevies veiksmīgi 
iesaistīties dažādos projektos 
un politisko dokumentu 
izstrādē, par ko jāpateicas 
Vidzemes plānošanas reģi-
onam. 

Viņa aicināja uzņēmējus 
būt aktīviem, līdzdarboties, 
apmeklēt sanāksmes un 
iesaistīties biedrībā. Par galve-
no mērķi izvirzīta sadarbības 
veicināšana un uzņēmēju 
sarunas par eksportu, ražo-
šanu, projektiem un pieredzi. 

AS “Cēsu alus” valdes 
priekšsēdētāja Iveta 
Sietiņsone analizēja patēriņa 
un tirgus tendences. Vērtējot 
uzņēmuma attīstību, atzina, 
ka “Piebalgas alus” darītavas 
iegāde bija veiksmīgs 
darījums, kas rada jaunas 
izaugsmes iespējas. Par lielāko 
izaicinājumu šoruden viņa 
atzina energoresursu cenu 
pieaugumu. 

PKS “Straupe” valdes priekš-
sēdētājs Imants Balodis lepojās, 
ka Straupes piensaimniecība 
ir viena no retajām, kas 
saņēmusi sertifikātu darbībai 
Eiropas tirgū un Jāņu siera 
izgatavošanai. Arī Imants 
Balodis atzīst: ražošana ir 
cieši saistīta ar tirgus izpēti un 
vajadzībām, kā arī akcentē to, 
ka izaugsmi veicina prasmīga 
saražotās produkcijas pārdo-
šana. 

Cēsu novada biznesa 
meet–up noslēdza bioloģiskās 
lauksaimniecības SIA “Forest 
Fox” un “Jurgensburg Agro” 
pārstāvju stāstījums, kas 
iedvesmoja klausītājus ticēt 
saviem spēkiem un izvirzīt 
plašus un ambiciozus mērķus, 
lai augtu un attīstītos ne tikai 
Latvijas, bet arī pasaules 
tirgū. “Vēlos izteikt atzinību 
Cēsu novada pašvaldībai par 
sadarbību un savstarpējo 
komunikāciju. Jaunu ideju 
īstenošanā svarīga ir sadarbība 
un skaidra kopējā vīzija,” atzina 
“Forest Fox” īpašnieks un 
vadītājs Kaspars Bokta. 

Pārtikas pārstrādes 
uzņēmēju tikšanās 

Ieriķos atklās Cēsu kaujām 
veltītu tūrisma objektu 
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Cēsu kaujas bija viens no 
nozīmīgākajiem pavērsiena 
punktiem Latvijas Neatkarības 
kara (1918. - 1920. g.) gaitā. Ar 
sadursmi starp Igaunijas 
armijas bruņuvilcieniem un 
Landesvēra vienībām pie 
dzelzceļa tilta pār Amatu 1919. 
gada 5. jūnijā aizsākās Cēsu 
kauju pirmais posms. Pieminot 
šo notikumu, pie Ieriķu stacijas 
izveidots jauns tūrisma 
objekts, kas piedāvās piedzīvot 
vēstures stāstu, izmantojot 
mūsdienu tehnoloģiju dotās 
iespējas - ar virtuālās realitātes 
palīdzību. Piecu minūšu garo 
stāstu par kauju pie dzelzceļa 
tilta virtuālās realitātes (VR) 
binoklī būs iespējams aplūkot 
katru dienu bez maksas. 

Jaunās vietas svinīgā 
atklāšana notiks piektdien, 
11. novembrī, plkst. 11 pie 
Ieriķu stacijas. Amatas 
pamatskolas vecāko klašu 
audzēkņi dalīsies pārdomās, 
ko viņiem šodien nozīmē vārdi: 
varonība, drosme, atbildība, 

kā arī būs citas aktivitātes. 
Aicinām ikvienu interesentu 
pievienoties šim pasākumam. 

Virtuālo pieredzi izstrādājis 
“VR.centrs”. Veidotāji stāsta, 
ka filmēšana ilgusi tikai vienu 
dienu, turpretim VR materiāla 
izstrādāšana bijis sarežģīts 
un laikietilpīgs process. Tas 
veidots divās tehnikās – 
filmējot ar 360 grādu kameru 
un izmantojot datorgrafiku. 
No Itālijas pasūtītais binoklis, 
ko ierasti izmanto panorāmas 
vērošanai tālumā, ticis 
tehniski pielāgots iespējai 
demonstrēt VR materiālu. Liels 
izaicinājums veidotājiem bijis 
tehniski nodrošināt binokļa 
griešanos ap savu asi, lai dotu 
iespēju pilnvērtīgi vērot ar 360 
grādu kameru filmētās ainas. 
Tas veiksmīgi izdevies. Arī 
apmeklētājiem ir svarīgi droši 

grozīt binokli uz visām pusēm, 
lai gūtu visaptverošu ieskatu 
VR stāstā. 

VR stāsts tapis “Latvijas 
un Igaunijas kopīgā Militārā 
Mantojuma tūrisma produkts 
(EST-LAT156)” projekta gaitā 
ar Cēsu novada pašvaldības un 
Eiropas Savienības Strukturālo 
un investīciju fondu mērķa 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
finansējumu. 

Lai par Cēsu kaujām 
uzzinātu vairāk, “Militārā 
mantojuma tūrisma” projekta 
gaitā izstrādāts arī divu 
dienu tūrisma maršruts “Pa 
Cēsu kauju pēdām”. Ar to var 
iepazīties projekta mājas lapā 
Militaryheritagetourism.info. 

Attēlā: Virtuālās realitātes binoklī pie Ieriķu stacijas var noskatīties vienu no Cēsu kauju 
epizodēm, kas norisinājās pie Dzelzceļa tilta.

Oktobrī notika Līgatnes 
tūrisma nozares uzņēmēju 
tikšanās, kurā Cēsu novada 
pašvaldības vadība un tūrisma 
jomas speciālisti informēja par 
reorganizāciju tūrisma jomā 
novadā, vienlaikus iepazīstinot 
uzņēmējus ar vietējā tūrisma 
attīstības virzieniem.   

Līdz šim kultūras un 
tūrisma jautājumus Līgatnē 
pārzināja pašvaldības 
aģentūra “Līgatnes Kultūras 
un tūrisma centrs”. No 
septembra kultūras joma visā 
novadā nodota pašvaldības 
iestādei  “Kultūras pārvalde”, 
līdzīga reorganizācija notiek 
arī tūrisma nozarē. 

Jāpiebilst, ka reorganizācijas 
pamatā ir mērķis veicināt 
ilgtspējīgu un daudzpusīgu 
kultūras un tūrisma nozares 
kopēju attīstību visā Cēsu 
novadā un nodrošināt 
efektīvu un stratēģiski plānotu 
tūrismam atvēlēto līdzekļu 
izlietojumu. 

Līgatnes tūrisma informā-
cijas centra vadītāja Santa 
Jermičuka klātesošajiem uz-
svēra, ka: “Viennozīmīgi spēks 
ir kopībā, un, apvienojoties 
līdzīgas nozares uzņēmējiem, 
var augt un attīstīties straujāk. 
Tūrisma jomas uzņēmējiem 
svarīgi apvienoties klasterī. 
Ar pārliecību varu teikt, ka 

Līgatne ir labais piemērs tam, 
kā apvienot un ap sevi pulcēt 
tūrisma nozares uzņēmējus, 
strādāt un sastrādāties ar 
viņiem.” 

Tikšanās laikā izvērtās 
arī vairākas diskusijas, kurās 
uzņēmēji uzsvēra būtiskākās 
nepilnības un nepieciešamos 
uzlabojumus, piemēram, 
infrastruktūras sakārtošanu. 

Paldies uzņēmējiem, kuri 
apmeklēja tikšanos! Aicinām 
gan uzņēmējus, gan kopienas 
iedzīvotājus būt aktīviem un 
iesaistīties dažādu lēmumu 
pieņemšanā, kas tiešā vai 
netiešā veidā var ietekmēt 
nozares attīstību. 

Tūrisma uzņēmēji vērtē reorganizāciju LĪGATNES 
apvienība

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs Līgatnes tūrisma uzņēmējiem skaidroja ieguvumus 
no tūrisma jomas reorganizācijas novadā.
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AKTĪVĀ ATPŪTA

Veselības veicināšanas 
nodarbības novembrī 

AMATAS 
apvienība

Aicinām apmeklēt veselības 
vingrošanas nodarbības: 
pirmdienās Amatas kultūras 
centrā Ģikšos, otrdienās 
Skujenē, Ieriķos un Zaubē, bet 
trešdienās Nītaurē. 

Mainījušies nodarbību laiki 
Amatas apvienības pārvaldes 
ēkas “Ausmas” zālē. Turpmāk 
nodarbības “Ausmās” notiks 
trešdienās no plkst. 18.00 līdz 
plkst. 19.00. 

Nodarbību laiki: 
• Amatas Kultūras centrā 

Ģikšos 7., 14., 21. un 28. novembrī 
plkst. 17.30 – 18.30. Nodarbību 
vada Sanita Griezīte. 

• Skujenes Tautas namā 

1., 8., 15., 22. un 29. novembrī 
plkst. 15.00 – 17.00. Nodarbību 
pasniedz Ruta Kazerovska. 

• Zaubes Kultūras namā 
1., 8., 15., 22. un 29. novembrī 
plkst. 18.00 – 19.00. Nodarbību 
vada Sanita Griezīte. 

• Ieriķos, Amatas pamatskolā 
1., 8., 15., 22. un 29. novembrī 
plkst. 19.00 – 20.30. Nodarbību 
pasniedz fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

• Amatas apvienības ēka 
“Ausmas” 2., 9., 16., 23. un 

30. novembrī plkst. 18.00 – 
19.00 Nodarbību vada Sanita 
Griezīte. 

• Nītaures kultūras namā 
2., 9., 16., 23. un 30. novembrī 
plkst. 18.00 – 19.30. Nodarbību 
pasniedz fizioterapeite Dace 
Lūkina.  

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

Priecājamies, ka Cēsu 
novada Vecpiebalgas apvienī-
bas pārvaldes izsludinātajā 
projektu konkursā “Iedzīvotāji 
veido savu vidi”  tika atbalstīts 
pieteiktais projekts “Veselība 
ir kustībā”. Šim projektu 
konkursam kopējā paredzētā 
summa bija 2500 EUR. Viena 
projekta atbalstam tika 
piešķirts līdz 500 EUR. Mūsu 
projekta laikā iegādātie 
tehniskie līdzekļi pārsniedza 
500 EUR robežas, tāpēc 
trūkstošo summu sponsorēja 
projekta grupas dalībnieki. 

Projekta gaitā tika realizēts 
mērķis – Taurenes un Dzēr-
benes pirmsskolas grupās 
sporta nodarbībās izmantot 
dažādas metodes, aktivitātes, 
lai veiksmīgi sekmētu bērnu 
fizisko un emocionālo attīstību, 
papildinot esošo sporta 
materiālu klāstu. Pēc projekta 

realizēšanas pirmsskolēniem 
ir iespēja sporta nodarbībās 
darboties uz dažāda veida 
trenažieriem – “trenažieris 
Soļotājs”, “trenažieris Divrite-
nis” un “trenažieris Skrejceliņš”. 

Trenažieri ir uzstādīti 
kā pārvietojami objekti, lai 
aktivitātes uz tiem iespējamas 
gan telpās, gan ārpus tām, 
un tos var novietot pēc 
nepieciešamības. Trenažieri 
tiks izmantoti gan Taurenes, 
gan Dzērbenes pirmsskolu 
audzēkņiem. 

Projekta noslēguma dienā, 
prezentējot trenažierus, 
sapratām, ka bērni kļūst 
priecīgāki, ka viņiem tiek 
dota vēl viena iespēja – caur 
fizisku, mūsdienīgu aktivitāti 
rast iespēju iesaistīties 
atbilstoši savām spējām jau no 
mazotnes. Veselība ir kustībā! 

Veselība ir 
kustībā

VECPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Inešu jauniešu un sporta centra darba laiks: 
Pirmdiena 12.00 – 19.00;
Trešdiena 12.00 – 19.00;
Piektdiena 13.00 – 19.00.

Zelta rudens un lapkrišu 
laikā, kad dabas ainava 
mūs apbur ar krāsaino lapu 
krāšņumu, aicinām apmeklēt 
11 apskates vietas Priekuļu 
apvienības teritorijā, kur gūt 
rudens iedvesmu. 
Brīvkalnu “Pūču” dabas 
taka 

Dodies izzināt divus 
kilometru garo Pūču dabas 
taku, kas slēpj dažādus 
atjautības uzdevumus, 26 
kokā grebtus pūču tēlus, 18 
latviešu rakstu zīmes, vairāk 
nekā desmit dīķus, pakalnus, 
12 dažādu citu putnu tēlus un 
neskartas dabas vilinājumu. 

Adrese: Pie ZS “Brīvnieki”, 
Veselavas pagasts, Cēsu 
novads. 
E. Veidenbauma memor-
iālais muzejs “Kalāči” 

Rudens ir dzejas laiks, 
tādēļ aicinām apmeklētājus 
baudīt rudens noskaņas 
un īpašo dzejnieka dzimtās 
mājas atmosfēru. Šogad E. 
Veidenbauma 155. dzimšanas 
dienai par godu atklāta jauna 
ekspozīcija, kas stāsta par 
E. Veidenbaumu kā cilvēku 
ar sarežģītu iekšējo pasauli, 
latviešu modernās dzejas 
aizsācēju un zinātnisko 
rakstu autoru, sabiedrības 
modinātāju. 

Adrese: “Kalāči”, Liepas 
pagasts, Cēsu novads.
Ērgļu klintis 

Izstaigā labiekārtoto dabas 
taku un paveries uz plašo, 
rudenīgo ainavu horizontu ar 
īpaši gleznaino upes Gaujas 
līkumu. 

Adrese: Priekuļu pagasts, 
Cēsu novads.
Klabes birzītes estrāde 
Mārsnēnos 

Izšūpojies uzstādītajās 
šūpolēs pie Mārsnēnu Tautas 
nama, pēc tam var doties 
pastaigā līdz Klabes birzītes 
estrādei. 

Adrese: Mārsnēnu pagasts, 
Cēsu novads.
Lielā Ellīte un Mazā Ellīte 

Paviesojies vienā no 
senākajiem tūrisma objektiem 
Latvijā, iepazīsties ar teikām 
par minēto objektu, atrodi un 
aplūko vienu no teiku tēliem, 
pēc tam dodies ainaviskā un 
rudenīgā pastaigā līdz Mazajai 
Ellītei. 

Adrese: Rūpnīcas iela 18, 
Liepas pagasts, Cēsu novads 
(Lielā Ellīte).

Adrese: Ellītes, Liepas 
pagasts, Cēsu novads (Mazā 
Ellīte).
Liepas muižas teritorija 

Dodies mierpilnā pastaigā 
pa Liepas muižas teritoriju, 

baudot rudens dabas ainavu. 
Muižas parks, kas ir 15 hektāru 
plašs, ir papildināts ar mākslas 
un dārza dizaina objektiem, 
septiņiem dīķiem, kuros 
atspoguļojas debesis. Parkā 
ir saglabājusies liepas aleja, 
kuras vecums var pārsniegt 
100 gadus. 

Pastaiga parkā ir bez 
maksas, savukārt terašu 
un lapeņu izmantošanai 
nepieciešams pieteikties, 
zvanot uz tālruni 28490600 
vai rakstot e-pastu uz  
info@liepasmuiza.lv 

Adrese: Liepas pagasts, 
Cēsu novads.
Līču-Laņģu klintis 

Dodies izzināt un aplūkot 
rudens krāsās ieskautās Līču-
Laņģu klintis, ko rotā daudz 
un dažādi uzraksti, dzejoļi, 
attēli un simboli. Atgādinām, 
ka uz klintīm aug vairākas 
reti satopamas sūnu sugas – 
cienīsim un saudzēsim dabas 
vērtības! 

Adrese: Liepas pagasts, 
Cēsu novads.
Niniera ezers 

Dodies zelta rudens 
meklējumos uz Niniera ezeru, 
ko ieskauj priežu mežs. Lielu 
teritoriju ap ezeru veido 
Gaujas Nacionālā parka meži 
ar simtgadīgiem kokiem. 

Izbaudi krāšņo un mierpilno 
rudens dabas ainavas burvību. 

Adrese: Priekuļu pagasts, 
Cēsu novads.
Saules parks 

Saules parka teritorijā ir 
daudz dažādu augu, koku un 
krūmu, tādēļ šī ir izcila vieta 
tiem, kuri vēlas labāk iepazīt 
pasauli ap sevi un tajā esošo 
dabu. Iespēja apvienot rudens 
pastaigu ar dabas mācības 
stundu. 

Adrese: Cēsu prospekts 7, 
Priekuļu pagasts, Cēsu novads.
Vaives dzirnavas 

Ainaviska vieta ar 
vēsturisku vērtību. Pie tiltiņa 
pār upei redzami nelieli, sārtu 
iežu atsegumi, kas turpinās arī 
paša Dzirnavezera krastā. 

Adrese: Priekuļu pagasts, 
Cēsu novads.
Veselavas muižas parks 

Aplūko Veselavas muižas 
kompleksa parku un pēc 

tam dodies uz Veselavas 
muižas estrādi, kas atrodas 
1,2 kilometru attālumā no 
Veselavas muižas kompleksa. 
Aiz estrādes, nokāpjot pa 141 
pakāpienu, iespējams doties 
lēnā un mierīgā pastaigā pa 
Rauņa upītes senleju 

Adrese: Veselavas pagasts, 
Cēsu novads.
Der zināt! 

Mitrā laikā koka laipas 
un segumi var būt slideni, 
atsevišķi ceļa posmi var būt 
dubļaini. 

Izvēlieties piemērotu 
apģērbu, apavus, sagatavojiet 
līdzņemšanai siltu dzērienu, 
kartogrāfiskos materiālus un 
uzlādētus mobilos telefonus! 

Esot dabā, nepiemēslo 
dabu, neposti dabas vērtības, 
nekāp neatļautās vietās, ievēro 
drošību, respektē izvietotās 
zīmes un cieni dabas vērtības! 

Vietas nesteidzīgām rudens pastaigām PRIEKUĻU 
apvienība

SIA “Fenikss Z.G.” peldba-
seina “Rifs” apmeklējums 4. 
novembrī, 11. novembrī, 25. 
novembrī visiem Vecpiebalgas 
apvienības iedzīvotājiem.  

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

Pasākums ir bezmaksas – 
pieteikties, sazinoties ar Līnu 
Paimiņu 29868892.

Peldbaseina apmeklējums 
Vecpiebalgas apvienības 
iedzīvotājiem 

Apmeklējuma datums Maršruts

4. novembris 11.10 Ineši 
11.15 Vecpiebalga 
11.35 Taurene 
12.10 Priekuļi

11. novembris 11.10 Ineši 
11.15 Vecpiebalga 
11.35 Taurene 
12.10 Priekuļi

25. novembris 11.10 Ineši 
11.15 Vecpiebalga 
11.35 Taurene 
12.10 Priekuļi

INEŠU 
pagasts

Jauniešu un 
sporta centra 
Inešos
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AKTĪVĀ ATPŪTA

Rudens ir aktīva dzinēju 
medību sezona, un, tai 
sākoties, aktuālāki kļūst 
drošības jautājumi. Mednieku 
biedrības “Mārkulīči” vadītājs 
Vilnis Jaunzems skaidro, ka 
izpratne par to, kas ir kārtīgs 
mednieks, pēdējos gados 
krietni mainījusies. 

“Tagad par izciliem 
medniekiem saucam tos, kuri, 
jūtot kaut mazākās šaubas, 
neminstinoties paceļ bises 
stobru augšā un nešauj pa 
dzīvnieku. Trāpījums, trofejas... 
tas tomēr ir otrajā plānā, 
pirmajā - drošība. Visiem mūsu 
biedrības medniekiem katru 
gadu jānokārto eksāmens 
šaušanā pa kustīgu mērķi. Ja 
tas nav izdarīts, pat nedomā 
ņemt bisi un iet uz mežu! 
Nesaprotu, kāpēc Latvijā 
joprojām var reizi mūžā 
nokārtot eksāmenu un pēc 
tam visu mūžu būt mednieks, 
neatkarīgi no tā, cik regulāri 
tu atjauno un pilnveido savas 
prasmes rīkoties ar ieroci. 

Ne jau noteikumu 
nezināšana ir iemesls tam, ka 
diemžēl notiek arī nelaimes 

gadījumi medībās. Ja nav 
regulāra treniņa, tad situācijās, 
kad atbildīgs lēmums 
jāpieņem dažās sekundēs, 
viegli var apjukt un kļūdīties. 
Visām darbībām ar ieroci jābūt 
muskuļu atmiņā, lai uzmanība 
būti pilnībā veltīta strauji 
mainīgajām medību norisēm. 
Tāpat kā, braucot ar mašīnu, 
mūsu rokas un kājas darbojas 
automātiski, lai uzmanība būtu 
pilnībā veltīta notiekošajam uz 
ceļa. Un apsveicami, ka pirms 
sezonas mednieki arī no citiem 
klubiem brauc uz mūs šautuvi 
patrenēties, atjaunot prasmes. 
Tā ir atbildīga rīcība,” skaidro 
Vilnis Jaunzems. 

Savukārt tiem, kuri dodas 
atpūsties mežā, arī der ievērot 
vairākus drošības noteikumus. 

Vēlams izvēlēties spilgtas 
krāsas apģērbu, kas izceļas 
uz apkārtējā fona, piemēram, 
sarkanā, oranžā vai spilgti zaļā 
krāsā. Jāizvairās vilkt apģērbu 
brūnos, melnos vai dabiski 
zaļos toņos, kas saplūst ar 
apkārtni. 

Ja līdzi ir suns, to vēlams 
turēt saitē. Lai dzīvnieks būtu 

labi pamanāms, noderēs 
spilgtas krāsas kaklasiksna 
vai veste, ko var iegādāties 
mājdzīvnieku preču veikalos. 

Dodoties mežā, jāņem līdzi 
uzlādēts mobilais telefons. 
Tas palīdzēs ne tikai atrast 
mājupceļu vai sazvanīt 
glābējus, ja gadījies apmaldīties, 
bet var tikt izmantots arī kā 
trokšņu radītājs, kas pievērsīs 
mednieku uzmanību.  

Ja mežā vai ūdenstilpes 
tuvumā dzirdami šāviena 
trokšņi, pēc iespējas ātrāk 
jādodas pretējā virzienā. 
Ja šāvieni izskan tuvumā, 
nekavējoties medniekiem 
jādod ziņa par savu klātbūtni. 
Vienkārši trokšņojot – 
svilpojot, skaļi runājot, klai-
gājot vai dziedot. Sliktākais, 
ko var darīt šādā situācijā – 
mēģināt slēpties un klusiņām 
lavīties prom. Tiklīdz mednieki 
uzzinājuši par klātbūtni, 
trokšņot jāpārtrauc, lai tīšām 
netraucētu medības. 

Dzinējmedību sezona sākas 
oktobra sākumā un parasti 
beidzas janvāra beigās. 

Medniekam jāprot... nešaut

Jaunpiebaldzēns Juris 
Rubenis šovasar piepildīja sen 
lolotu sapni – ar riteni apceļoja 
Eiropu. Minot sportiskā režīmā, 
24 dienās nobraukti 3666 
kilometri.

“Startēju no Latvijas-
Lietuvas robežas, tad cauri 
Polijai, Slovākija, Čehija, 
Austrija, Šveice, Luksemburga, 
Nīderlande, Beļģija, Francija, 
Vācija. Smagākie bija kalnu 
posmi Augstajos Tatros 
un Alpos. Ritenis ar visu 
ceļojumam nepieciešamo 
svēra apmēram 35 kilogramus. 
Garajos, stāvajos kāpumos bija, 
ko turēt. Bet man kalni patīk. 
Vidēji dienā nobraucu 150 
kilometrus,” rāmā piebaldzēna 
intonācijā ceļojuma maršrutu 
iezīmē Juris.

Veloceļu infrastruktūra 
Eiropā esot ļoti laba, kaut 
bijušas reizes, kad nācās 
mīt arī pa smilšainām un 
grubuļainām takām. Visērtākā 
braukšana, protams, esot 
Nīderlandē – ne velti to 
dēvējot par riteņbraukšanas 
lielvalsti. Piestājot viņš labprāt 
aprunājies ar vietējiem. 
Interese par tik ekstrēmu 
braucienu bijusi liela, un cilvēki 
centušies atbalstīt sportisko 
vīru, dāvājot ko spēcinošu vai 
spirdzinošu. Ceļā Juris sastapis 
arī kādu 72 gadus vecu kungu, 
bijušo riteņbraucēju, kurš 
pirms kāda laika, lai apciemotu 
savu ārzemēs dzīvojošo dēlu, 
ar riteni nobraucis 3500 
kilometru.

Aktīvai riteņbraukšanai 
Rubenis pievērsās samērā 
nesen. Spēcīgo vīru bija 
piemeklējušas nopietnas 
veselības likstas, un regulāra 
fiziskā slodze bija labākais 
veids, kā sevi atkal dabūt uz 
kājām. Tagad ritenis viņam 
ir galvenais pārvietošanās 
līdzeklis ikdienā, un, ja 
brīvdienās rodas ideja aizšaut, 
piemēram, līdz Tallinai, viņš 
sēžas uz minamā nevis kāpj 
mašīnā.

Tiem, kuri prāto par 
garāku ceļojumu ar riteni, 
Juris noteikti iesaka mēģināt. 
“Jāsagatavojas tehniski, fiziski 
un psiholoģiski – īpaši, ja brauc 
viens. Ilgu laiku esi izmests 
no komforta zonas, jāpārvar 
grūtumu, sāpes, vājuma brīžus. 
Bet, ja ir liels iekšējais spars 
un apņemšanās sasniegt 
mērķi, gandarījums finišā ir 
neaprakstāms!

No savas pieredzes 
varu ieteikt sagādāt labu, 

ūdensdrošu apģērbu braukša-
nai lietainās dienās. Braucot 
pa šaurākiem ceļiem, noder 
atpakaļskata spogulītis, lai 
var laicīgi pamanīt, ja tuvojas 
fūre. Liels atspaids ir atbalsta 
komanda mājās, kas var ātri 
palīdzēt un koriģēt maršrutu, 
ja gādās nomaldīties.”

Nu jau Juris Rubenis sācis 
plānot nākamo maršrutu, 
šoreiz dienvidus zemēs – 
Itālijā, Spānijā, Portugālē.

Eiropas tūre ar riteni JAUNPIEBALGAS 
pagasts

“Vecpiebalga” 
trāpa Lietuvā 

VECPIEBALGAS
pagasts

Rudenī šautriņu mešanas 
kluba “Vecpiebalga” dalībnieki 
aizvadīja šautriņu mešanas 
sacensības “Baltijas Kauss” 
Klaipēdā. 

Sacensībās kopumā 
piedalījās 32 kungu un 14 
dāmu komandas no Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas. 

Latvijas komandām šogad, 
lai iekļūtu Baltijas kausā, bija 
jāpiedalās divās atlases kārtās. 
Atlasē trešā labākā komanda 
bija mūsu šautriņu mešanas 
kluba “Vecpiebalga” pirmā 
komanda: Jānis Zommers, 
Andris Mednis, Andis Lauva 
un Gunārs Zommers. Latvijas 
jauniešu izlases sastāvā 
startēja Jurģis Zommers. 

Individuālās sacensības 
labākie rezultāti Andrim ar 
Gunāru, ieņemot 33. vietu, bet 
Jānim un Andim zaudējumi 
pirmajā kārtā un ieņemta 65. 
vieta. 

Vareni cīnījās mūsu kungu 
komanda. Apakšgrupā 
pieveiktas lietuviešu komandas 

''SSK Draugužiai” ar 9:7, “Prienu 
Stadionas” ar 9:6 un sīvā cīņā 
zaudējums 7:9 pret Lietuvas 
nacionālo izlasi. Ieņemot grupā 
otro vietu, mūsējie kvalificējas 
izslēgšanas spēlēm, kur 
pirmajā kārtā spraigā cīņa ar 
9:8 uzvarēja ''Black Unicorn” 
no Liepājas. Nākamajā kārtā 
pret igauņu komandu “Tartu 
Dartsiklubi” pievīla dubulto 
realizācija, un zaudējums ar 
3:9. Vecpiebalgas komandai 5. 
vieta! 

Sacensību kopvērtējumā 
Vecpiebalgas komandai 14. 
vieta. Jurģa pārstāvētajai 
Latvijas jauniešu izlasei 20. 
vieta, bet par sacensību 
uzvarētājiem kļuva Latvijas 
kungu izlase. 

Šautriņu mešanas klubs 
“Vecpiebalga” pateicas par 
atbalstu Cēsu novada paš-
valdībai un visiem dalībniekiem, 
kuri pārstāvēja Vecpiebalgas 
šautriņu mešanas klubu 
lielākajās sacensībās Baltijā. 

Cēsu novada pašvaldība, 
īstenojot projektu “Zandartu 
mazuļu ielaišana Cēsu 
novada ezeros”, trīs ezeros, 
Raiskuma ezerā, Sārumezerā 
un Alaukstā, oktobra vidū 
ielaida zandartu mazuļus. 
Raiskuma ezerā tika ielaisti - 
7000, Sārumezerā - 10 000 un 
Alaukstā - 20 000 zivju mazuļu. 
Skaits ir atbilstošs ezeru 
zivsaimnieciskās eksplua-
tācijas noteikumos fiksētajam. 
Saskaņā ar veikto iepirkumu, 
zivju mazuļus piegādāja 
Igaunijas uzņēmums - indivi-
duālais komersants “Kalatalu 
Härjanurmes”. 

Zandartu mazuļu ielaišanā 
piedalījās Pārtikas un 
veterinārā dienesta inspektore, 
Valsts vides dienesta 
inspektori, kā arī brīvprātīgie 
palīgi – Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrības pārstāvji 
Uldis Lencbergs un Agris 
Ķesa. Paldies arī vietējiem 
iedzīvotājiem, kuri iesaistījās 
zivju mazuļu ielaišanā! 

Projekts “Zandartu mazuļu 
ielaišana Cēsu novada ezeros” 
tiek realizēts Valsts zivju fonda 
pasākuma “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā, kā arī 
privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana, vēžošana vai 
zemūdens medības” gaitā. 

Zandarti 
novada 
ezeros 

Attēlā: Retums Augstajos Tatros - samērā līdzens posms, kurā varēja nedaudz atvilkt 
elpu.
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Pasākumi JCI “Balgas Strops” 
Brīvprātīgā darba projekta 

“Nākotnes pētnieki” gaitā 
JCI “Balgas Strops” tiks 
organizētas meistarklases 
floristikā un rokdarbos katru 
ceturtdienu plkst. 15.00. 

Piedalīties aicināti visi 
iedzīvotāji! 

Bezmaksas dalība.
• 03.11. Ģipša puķupodu 

veidošana. 
• 10.11. Sauso ziedu pušķi ar 

dekopētu manšeti. 
• 17.11.  Dekorācijas no sāls 

mīklas. 
• 24.11. Virteņu un adventes 

vainagu gatavošana.  

VECPIEBALGAS
pagasts

No 1. maija līdz 14. 
oktobrim biedrība “Ģimenes 
atbalsta rokdarbu studija” 
realizēja projektu “Sirdsroze 
Zaubei”, popularizējot 
Zaubes iedzīvotājas, “Latvijas 
Lepnuma” balvas ieguvējas, 
invalīdes Sanitas Akotas aktīvo 
dzīves veidu lauku saimniecībā 
“Vecmiķelēni”. Iedvesmojām 
mazaizsargātos cilvēkus 
Cēsu novadā. Novadījām 
gleznošanas nodarbības un 
veicinājām klātienes tikšanos 
ar Sanitu Akotu. 

Īpašs paldies par atsaucību 
Zaubes bērnudārza bērniem, 
Amatas senioru biedrībai 

“Dzīvesprieks”, Mārsnēnu un 
Sērmūkšu Sociālās aprūpes 
centru aktīvajiem dalībniekiem 
un ļoti centīgajiem Cēsu un 
Spāres dienas centra “Cerību 
spārni” apmeklētājiem. 
Sirsnīgs paldies Vijai Plēģerei 
no Sērmūkšiem par plašo 
māksliniecisko izpausmi un 
uzzīmētām 37 apsveikuma 
kartītēm sabiedrības 
iepriecināšanai. 

Pateicībā Sanitai Akotai 
uzgleznots viņas portrets, 
tā autore – zaubēniete Olga 
Jevsejeva. 

Mazaizsargāto 
iedvesmai

Jaunie muzikanti 
un zaļumbaļļu 
tradīcijas 

AS “Latvijas Valsts meži” 
un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstītajā “Vidzemes kultūras 
programma 2022” projektu 
konkursā, atbalstu guva 
Jaunpiebalgas Kultūras nama 
projekts “Jaunie muzikanti”. 
Lai sāktu projekta īstenošanu, 
šī gada vasaras sākumā 
Vidzemes augstienes folkloras 
kopu muzicējošie bērni un 
jaunieši sāka gatavoties 
jaunam darba cēlienam. 

Projektā piedalījās folkloras 
kopas no Jaunpiebalgas 
“Piebaldzēni”, vadītāja Ieva 
Damroze, Rankas “Dzīpariņi”, 
vadītāja Aelita Medeise, 
Cesvaines “Urdaviņa”, vadītāja 
Baiba Putniņa, Ļaudonas 
“Driksnēni”, vadītāja Aldona 
Gudrīte, un Ērgļiem “Puzuriņi”, 
vadītāja Vineta Dāve. 

Projekta sākumā dalībnieki 
apguva dažādu instrumentu 
spēli pie radošiem un 
aizrautīgiem skolotājiem. 
Stabuli spēlēt mācīja Pīters 
Daugulis, mandolīnu – Pēteris 
Narubins, vijoli – Lauma 
Bērza. Daudziem tā bija pirmā 
tikšanās ar jauno instrumentu, 
bet mērķi un uzdevumi lieli – 
divos mēnešos apgūt ne tikai 
pirmās spēles iemaņas, bet 
arī jaunu repertuāru, kuru 
ieskandināt kopā ar grupu 
“Rahu the fool” svētkos 
“Izvēlies Piebalgu”. 

Liels bija meistarklašu 
un folkloras kopu vadītāju 
gandarījums koncertā, jo bērni 
bija centušies un, muzicējot 
kopā ar pieredzējušajiem 
muzikantiem no grupas, 
skanējums bija teicams, un 
klausītāju aplausi – sirsnīgi.  

Projekta noslēgumā katra 
folkloras kopa veica sava 
novada tradīciju izpēti par 
zaļumballēm, to norises vietām 
un muzikantiem. Iegūtās 
zināšanas projekta dalībnieki 
viens otram prezentēja kopīgā 

ekskursijā. Vispirms devāmies 
uz Madonas novadpētniecības 
muzeju, kur iepazināmies ar 
ekspozīciju par Vidzemes 
puses lauku muzikantiem. 
Apskatījām muzejā glabātos 
tautas instrumentus, 
ermoņikas, cītaras un vijoles. 

Turpinājām ceļu uz Āronas 
pilskalnu, kur bijusi izslavēta 
zaļumballes vieta, vietas 
ainaviskums un specifika 
arī uz bērniem atstāja lielu 
iespaidu, iemēģinājām gan 
bezbiļetnieku stāvo taku, gan 
ieskandinājām balles skatuvi 
ar apgūto repertuāru.  

Projekta laikā katra folkloras 
kopa savā novadā veica 
anketēšanu un intervēšanu 
par zaļumballes tradīcijām. 
Daloties ar rezultātiem 
bija daudz pārsteigumu 
bērniem. Vislielāko izbrīnu 
radīja deju solis “šīberēšana”, 
kuru iemēģinājām, dāmu 
dejas noteikumi, muzikantu 
pienākumi. 

“Piedalīšanās projektā 
skolēniem bija aizraujoša, 
bērni projektā ieguva 
daudz zināšanu un jaunu 
prasmju. Skolēniem radās 
lielāka interese par dažādu 
mūzikas instrumentu apguvi, 
spēli grupā, savstarpējo 
komunikāciju ar citu folkloras 
kopu muzikantiem. Bērniem 
bija iespēja uzzināt un 
apgūt kaut nelielu daļu no 
tradicionālā mantojuma un 
iepazīt teicējus savā novadā” 
atzīst Cesvaines kopas vadītāja 
B. Putniņa. 

Paldies projekta atbalstī-
tājiem, kas deva iespēju 
domāt plašāk, darboties 
daudzpusīgāk, piesaistot 
un ieinteresējot bērnus un 
jauniešus Vidzemes novada 
kultūrmantojuma apzināšanā, 
iepazīšanā un popularizēšanā.  

Projekta vadītāja Ieva 
Damroze. 

JAUNPIEBALGAS 
pagasts

JAUNPIEBALGAS 
pagastsOvācijas “Savedējiem” 

Koši, spilgti un ar ovācijām 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
aizvadīta lugas “Savedēji” 
pirmizrāde. To iestudēja 
režisore Aina Damroze kopā 
ar Jaunpiebalgas amatierteātri 
“Triksteri”, pasākumā iesaistot 
visus Jaunpiebalgas Kultūras 

nama amatierkolektīvus. 
Pēc izrādes lugas autore 

Inguna Bauere teica atzinīgus 
vārdus par paveikto un 
ieguldīto darbu, kā arī 
dzimšanas dienā sveikta 
režisore Aina Damroze. 

Lugā apspēlēta mūžīgi 

aktuālā tēma – mīlestība, kā 
arī vēlme mīlēt un tikt mīlētam. 
Tomēr, pāriem satiekoties 
ar interneta starpniecību, 
veidojas amizantas situācijas, 
kas liek pasmaidīt.

Šogad latviešu modernās 
dzejas aizsācējam Eduardam 
Veidenbaumam atzīmēta 155. 
dzimšanas diena. Tā svinēta 
godam – ar dāvanām un 
krāšņiem notikumiem. 

“Mums, latviešiem, dzej-
nieku milzīgs bars” reiz teicis 
Veidenbaums, bet cik gan 
daudz ir tādu, kas izsijāti caur 
trejdeviņiem laika, vērtību, 
sabiedriskās domas, dažādu 
varu, uzskatu sietiem, kuru 
dzeja ir baudāma, lasāma un 
aktuāla kā pirms 130 gadiem, 
tā pirms 50 gadiem un tā arī 
šodien? Tādu ir visai maz, un 
Veidenbaums ir viens no tiem! 

Lielākā dāvana mums 
visiem ir Veidenbauma muzejā 
“Kalāči” jaunatklātā ekspozīcija 
“Vairāk gaismas!”. Jaunā 
izstāde smalki, dzīvi, godīgi, 
ar cieņu, ar dziļu emocionālu 
līdzpārdzīvojumu izgaismo trīs 
stāstus par Veidenbaumu - 
modinātāju, dzejnieku un 
cilvēku. Tāpat tā izgaismo 
arī dzejnieka mantojuma 
aktualitāti mūsdienās, ļaujot 
šodienas cilvēkam labāk iepazīt 
sevi, pārdomāt, kas šodien ir 
svarīgs, vērtīgs un vajadzīgs. 
Lai pilnvērtīgi atklātu dažādās 
Veidenbaumu mantojuma 
šķautnes, ekspozīcijas ko-
mandā apvienojušies dažādu 

jomu pārstāvji: projekta 
vadītāja un kuratore Inga 
Surgunte, muzeja vadītāja 
Andra Ķīse, literatūrzinātnieks 
Marians Rižijs, māksliniece 
Dace Džeriņa, rakstnieks 
Andris Akmentiņš, pusaudžu 
un jauniešu psihoterapeits Nils 
Konstantinovs, dabas procesu 
pētniece Laura Dzelzkalēja, 
socioloģe Liene Ozoliņa, 
jaunatnes lietu speciāliste un 
muzejpedagoģe Baiba Roze. 
Ekspozīcijas satura izstrādē 
aktīvi piedalījušies arī Cēsu 
novada jaunieši. 

Šogad ekspozīcijas apskate 
noslēgusies, bet tā atkal būs 
atvērta nākamā gada maijā. 

E. Veidenbauma 155 
gadu dzimšanas dienā īpaši 
negaidītu dāvanu visiem 
sarūpēja literatūrzinātnieks 
Marians Rižijs, atklājot līdz 
šim nepublicētu, nezināmu 
Veidenbauma dzejoli. Atrastā 
dzejoļa vispasaules translācija 
notika 3. oktobrī. 

Ar muzeja iniciatīvu un 
izdevniecības “Neputns” 
gādību jubilejas gads tiek 
svinēts ar vēl vienu dāvanu – 
samta sērijā tapusi bilingvāla 
dzejas izlase “Eduards 
Veidenbaums Dzeja Poems”. 
Tulkotāja Ieva Lešinska 
brīnišķīgi atdzejojusi E. 

Veidenbauma dzeju angļu 
valodā, kas ļaus sastapt 
un novērtēt tās savdabību 
pilnīgi jaunai auditorijai ārpus 
Latvijas robežām. 

Lai muzejs varētu 
Veidenbauma jubilejas gadu 
atzīmēt vēl krāšņāk, stādu 
audzētava “Kalbene” muzejam 
dāvinājusi 1000 pavasara 
puķu sīpolu. Pavasarī “Kalāču” 
apmeklētāji varēs baudīt 
ne vien jauno ekspozīciju, 
Veidenbauma dzeju, 19. gs. 
lauku sētas noskaņu, bet arī 
krāšņu ziedēšanu. Savukārt 
muzeja teritorijā esošā dīķa 
labiekārtošanu atbalstījis 
Didzis Amoliņš. Paldies! 

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

Eduardam 
Veidenbaumam – 155! 
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Cēsu Novada Vēstis, 2022. gada 31. oktobris 15

PASĀKUMI
Cēsis
27.11. plkst. 15.00 
Rožu laukumā
Cēsu pilsētas egles atklāšana

Koncertzālē “Cēsis”
Līdz 27.11. 
Andra Vītoliņa gleznu izstāde “Vil-
tus struktūru uzticamības spēks”
05.11. plkst. 17.00 
Opermūzikas Gala koncerts “Draugi 
Andrejam Žagaram” 
06.11. plkst. 18.00 
Muzikāls koncertstāsts “Mans zelts ir 
mana tauta”   
12.11. plkst. 14.00  
Muzikālās apvienības “Raxtu Raxti” 
jubilejas koncerts (papildkoncerts) 
12.11. plkst. 18.00 
Muzikālās apvienības “Raxtu Raxti” 
jubilejas koncerts 
13.11. plkst. 15.00  
Cēsu teātra izrāde “Lākturu dedzi-
nātāji” jeb cēsnieku stāsti
19.11. plkst. 17.00  
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķes-
tra un diriģenta Tarmo Peltokoski 
koncerts 
20.11. plkst. 17.00  
Filma “Janvāris” un tikšanās ar rado-
šo komandu 
26.11. plkst. 20.00 
Etno mūzikas grupas “Tautumeitas” 
koncertprogramma “Skrējceļš”   

Cēsu pilī
No 01.11. līdz 30.11. 
Izstāde “Cēsu klīnikai 260” 
No 05.11. līdz 01.10.2023. 
Izstāde “Hallo, Cēsis! Telekomunikā-
ciju vēsturei Cēsīs 125”
No 17.11. līdz 05.03.2023. 
Izstāde “Ceļā uz muzeja simtgadi: 
Arhitekts, etnogrāfs un Cēsu muzeja 
direktors Ksavers Andermanis” 
17.11. plkst. 15.00 
Izstādes “Ceļā uz muzeja simtgadi: 
Arhitekts, etnogrāfs un Cēsu mu-
zeja direktors Ksavers Andermanis” 
atklāšana

Cēsu Izstāžu namā
Līdz gada beigām 
Augusta Jullas mākslas darbu iz-
stāde no Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja krājuma “Māksliniekam Au-
gustam Jullam – 150”
Līdz 13.11. 
Vizuālās mākslas konkursa izstāde 
“Cēsu novada mākslas Balva 2022”
10.11. plkst. 16.00  
Vizuālās mākslas konkursa izstādes 
“Cēsu novada mākslas balva” laureā-
tu apbalvošanas pasākums 
No 17.11. līdz 18.12.
Daces Grīnbergas keramikas izstāde 
“Starplaiks” 
No 17.11. līdz 15.01.2023. 
Gintas Stavrovskas gleznu izstāde 
“Redzēt” 

Pasaules latviešu mākslas centrā
11.11. plkst. 19.00 
Aktiera Mārtiņa Liepas autorkon-
certs “Citādāks” 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
03.11. plkst. 15.00  
Izstādes “Starptautiskais Džoiss” 
atklāšana. Izstāde būs skatāma līdz 
21.11.

Mākslas telpā “Mala”
03.11. plkst. 20.00 
Džeza improvizācijas. SIG & Artis 
Orubs  
05.11. plkst. 21.00 
DJ AG Mixmaster  
11.11. plkst. 21.00  
DJ KAN  
12.11. plkst. 20.00 
Mūzikas minēšanas spēle Chancers  
12.11. plkst. 22.00  
DJ Uldis Rudaks  
19.11. plkst. 18.00  
Māras Viškas izstādes atklāšana  
19.11. plkst. 21.00 
DJ Yura & Kalvis 
26.11. plkst. 21.00 
Podruga koncerts 

Sports
 
04.11. plkst. 20.00 
Cēsu sporta kompleksā  
Reģionālā basketbola līga. BK Cēsis/
CPSS- EAST-Ball/RTDP 

05.11. plkst. 12.30 
Cēsu sporta kompleksā 
Cēsu novada čempionāts basketbo-
lā 

05.11. plkst. 13.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LČ futbolā 2.līga. FK Priekuļi/Cēsis - 
Babītes SK 

05.11. plkst. 9.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
Jaunatnes čempionāts florbolā 

05.11. plkst. 11.00 
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē 
Florbols sievietēm virslīga 

06.11. plkst. 9.00 
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē 
Cēsu novada čempionāts florbolā 

10.11. plkst. 20.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Reģionālā basketbola līga. BK Cēsis/
CPSS- Sigulda/ Modern House 

12.11. plkst. 9.30.  
Cēsu pilsētas stadionā 
LFF Vidzemes reģiona kausa izcīņa 
futbolā U12 zēniem 

12.11. plkst. 11.00  
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts basketbolā U14 
meitenēm. Cēsu PSS - Jūrmala 

13.11. plkst. 11.00  
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts basketbolā U15 un 
U19 zēniem. Cēsu PSS - Rūjiena 

13.11. plkst. 13.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LČ futbolā 2.līga. FK Priekuļi/Cēsis - 
FK Liepāja-2 

13.11. plkst. 18.00  
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē 
Florbols sievietēm virslīga 

19.11. plkst. 13.30. 
DACVĢ zālē 
LJBL čempionāts basketbolā U15, 
U14 meitenēm. Cēsu PSS - Roja/
Talsi 

19.11. plkst. 16.00  
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings - Kur-
ši 

19.11. plkst. 9.00 
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē 
Jaunatnes čempionāts florbolā 

19.11. plkst. 18.00 
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē  
Florbols sievietēm virslīga 

20.11. plkst. 9.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Cēsu novada čempionāts florbolā 

25.11. plkst. 20.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings – 
Rockets 

26.11. plkst. 11.00  
DACVĢ zālē 
LJBL čempionāts basketbolā U15, 
U14 meitenēm. Cēsu PSS - Rīga/
Kraukļa VEF 

26.11. plkst. 12.00  
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē   
Florbols sievietēm virslīga 

27.11. plkst. 11.00 
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē    
Florbols sievietēm virslīga 

 

Amata
05.11. plkst. 10.00  
Skujenes Tautas namā 
Zoles turnīrs 

05.11. plkst. 15.00 
Zaubes Kultūras namā 
Kultūras projekta pasākums “Senču 
acīm raugoties” 

11.11. plkst. 11.00 
Pie Ieriķu dzelzceļa stacijas 
Virtuālās realitātes binokļa atklāšana

13.11. plkst. 13.00 
Drabešu Tautas namā  
Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu 
vārdā nosauktās prēmijas “Apalu 
prēmija” svinīgā pasniegšanas cere-
monija

Jaunpiebalga
04.11. plkst. 15.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā
Mūsu tautas senču gudrība latvju 
dainās. Tikšanās ar Ievu Auziņu 
Szentivanyi. 

05.11. plkst. 19.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Komandu atjautības spēle “Apslēp-
tās zināšanas”

No 17.11. līdz 30.11.  
Jaunpiebalgas Kultūras nama izstā-
žu zālē “Velves” 
Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas 
mākslas studijas darbu izstāde 

24.11. plkst. 16.30 
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes 
zālē 
Tikšanās ar dzejnieci un 
dziesminieci Elīnu Līci 

27.11. plkst. 16.00 
Tirgus laukumā “Zem Ķenča
cepures” 
Lielās egles iedegšana

Līgatne
03.11. plkst. 19.00 
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Stāstnieku vakariņas ar Kārli Kazāku 
un Raimondu Graubi 

05.11. plkst. 19.00 
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Daumanta Kalniņa koncerts  

06.11. plkst. 12.00 – 15.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Floristikas darbnīca “Parafīns un her-
bārijs”. Sveču rotāšana. Vadīs Daina 
Birne, pieteikties pa tālr. 29346946. 
Dalības maksa 4 EUR 

09.11. plkst. 16.00  
Līgatnes pilsētas bibliotēkā 
Lasītāju klubiņa tikšanās 

10.11. plkst. 19.00  
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Stāstnieku vakariņas ar Kārli Kazāku 
un Jāni Domburu

11.11. plkst. 19.00  
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Itāļu mūzikas un garšas vakars kopā 
ar tenoru Daniilu Lugovski 
 
12.11. plkst. 19.00 
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Džeza mūzikas koncerts ar Kristapa 
Vanadziņa Trio  
 
13.11. plkst. 12.00
Līgatnes Kultūras namā  
Floristikas darbnīca “Durvju un vārtu 
vainagi”. Vadīs Daina Birne, pieteik-
ties pa tālr. 29346946. Dalības mak-
sa 4 EUR 

20.11. plkst. 12.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Floristikas darbnīca “Adventes vai-

nagi un kompozīcijas”. Vadīs Daina 
Birne, pieteikties pa tālr. 29346946. 
Dalības maksa 4 EUR 

20.11. plkst. 12.00 
Līgatnes Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, 
Līgatnē  
Meistraklase “Vidzemes podniecība. 
Etnogrāfija un mūsdienu tenden-
ces.” Pieteikties pa tālr.: 22848109, 
Elīna. Dalības maksa 15 EUR. 

25.11. un 2.12. plkst. 17.00 
Līgatnes Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, 
Līgatnē 
Filcēšanas meistarklase. Ziemas čību 
filcēšana. Vadīs Diāna Gustava, pie-
teikties pa tālr. 26140994. Dalības 
maksa: 8 EUR (divas nodarbības).

17.11. plkst. 15.00  
Līgatnes pilsētas bibliotēkā 
Lasīšanas pēcpusdiena skolēniem ar 
radošiem uzdevumiem

19.11. plkst. 19.00  
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Klavieru TRIO. Gints Žilinskis, Matīss 
Žilinskis, Romāns Vendiņš 

25.11. plkst. 19,00 
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Gruzīnu mūzikas un garšas vakars 
kopā ar mūziķi MANU un draugiem 

26.11. plkst. 10.30 
Augšlīgtanes Kultūras namā 
Masku radošā darbnīca bērniem 
 
26.11. plkst. 12.00 
Augšlīgtanes Kultūras namā 
Cēsu teātra izrāde “Heijā, vardulēn!” 

26.11. plkst. 19.00 
“Zeit”, Gaujas iela 4, Līgatne 
Raimonda Paula koncertprogramma 
“Pastaiga pa Rīgu” 

3.12. plkst. 11.00 – 12.30 
Līgatnes Kultūras namā 
Floristikas darbnīca bērniem “Zie-
massvētku rotājumi”. Vadīs Daina 
Birne, pieteikties pa tālr. 29346946.

Pārgauja
05.11.  
Ungurmuiža 
Kristīnes Luīzes Avotiņas mākslas 
darbu izstāde 

05.11. plkst. 18.00  
Rozulas skolā 
Kopīgā zeķu adīšana un vakarēšana.  
Zeķes paredzētas sūtīšanai uz Ukrai-
nu ar biedrības “Tavi draugi” atbalstu 
 
06.11. plkst. 15.00  
Raiskuma pagasta Tautas namā 
Izrāde “Māsas. Mīlestība nerūs” 
Biļetes iespējams iepriekš rezervēt 
pa tālruni 26359939

12.11. plkst. 16.00 
Lielstraupes pilī 
Koncerts “Latvijas simtgades dzies-
mas no vinila līdz mākoņiem”

12.11. plkst. 18.00 
Rozulas skolā 
Prāta spēļu vakars 
 
12.11. plkst. 19.00  
Stalbes pagasta Tautas namā 
Režisores Elzas Gaujas debijas spēl-

filma “Mamma vēl smaida”

16.11. plkst. 17.00 
Ungurmuižā 
Stāstu pēcpusdiena ar Gundaru 
Āboliņu un Arno Jundzi

17.11. plkst. 22.00  
Stalbes pagasta Tautas namā  
Svētku balle kopā ar grupu “Džentel-
meņu špagats”. Galdiņu rezervācija 
pa tālr. 29171764. 

Līdz 20.11. 
Stalbes Tautas nama mazajā zālē  
Sabīnes Dzalbas personālizstāde  
 
26.11. plkst. 19.00 
Straupes pagasta Tautas namā  
VPDK “Straupe” sadraudzības kon-
certs 
 
26.11. plkst. 18.00  
Rozulas skolā 
Literārā kafejnīca un grāmatu mai-
ņas punkts  

27.11. plkst. 15.00 
Raiskuma pagasta Tautas namā 
Pirmās adventes sveces iedegšana 
ar stāstnieku, dziesminieku K. Kazāku

Priekuļi
01.11. plkst. 18.00
Liepas bibliotēkā, Rūpnīcas ielā 8
Priekuļu apvienības pārvaldes terito-
rijas plānojuma 2017.-2029. g. grozī-
jumu 3. red. publiskā apspriešana  

01.11. līdz 30.11.
Priekuļu Kultūras namā 
Normunda Kažoka izstāde “Kaķi” 

04.11. plkst. 20.00
Priekuļu Kultūras namā 
Deju kolektīvu koncerts “Deja skan” 

10.11. plkst. 18.00
Liepas Kultūras namā 
Cirka izrāde “Cirks no Citas planētas”

12.11. plkst. 16.00 
Priekuļu Kultūras namā 
Deju kolektīva “Tūgadiņš” sadrau-
dzības koncerts ar balli 

13.11 plkst. 11.00 
Mārsnēnu Tautas namā 
Muzikālie kaķu stāsti

26.11. plkst. 18.00 
Mārsnēnu Tautas namā 
Romanču vakars Janas Eglītes izpil-
dījumā

Vecpiebalga
Līdz 10.11. 
Vecpiebalgas Kultūras nama logos 
Krustdūriena tehnikas izšuvumu 
gleznu izstāde. Autore Aina Bezi-
kova (1924- 2021) no Vecpiebalgas 
‘’Lejas Bāliņiem’’
 
26.11. plkst. 18.00 
Taurenes Nēķena muižai 120!  
Koncerts un svētku balle kopā ar 
Andri Ērgli un amatiermāksliniekiem.  

27.11. Plkst. 12.00 
Vecpiebalgas Kultūras namā 
Senioru svētki ‘’Balti apsnieg pasau-
le’’, Adventes vainaga iedegšana. 

25. NOVEMBRIS

IEPLĀNO
DATUMU!
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KULTŪRA

Aicina 
restorānu 
nedēļa  

No 5. novembra līdz 13. 
novembrim gaidāma ikgadējā 
Cēsu novada restorānu nedēļa. 
Šogad akcijā piedalīsies 
restorāni no Līgatnes, Amatas, 
Pārgaujas un Cēsīm. Cēsu 
novada iedzīvotājiem un 
viesiem būs lieliska iespēja 
baudīt izsmalcinātus ēdienus 
par īpaši draudzīgām cenām. 
Gardēžus ieturēt maltīti aicinās 
deviņi Cēsīs un novadā iemīļoti 
un zināmi restorāni. 

Rudens garša ir 
neatkārtojama un unikāla. 
Gaisā vējo saldens ābolu 
un dzērveņu aromāts, kas 
sajaucas ar krāsaino rudens 
lapu un zemes smaržu. 
Bagātīgā rudens raža sniedz 
lieliskas iespējas gardiem 
ēdieniem. Baudi rudens 
dūmakaino, bagātīgo un sātīgo 
garšu Cēsu novada restorānu 
nedēļā!

Restorānu nedēļā pieda-
līsies viesnīcas “Villa Santa” 
restorāns, restorāns “Jāņoga”, 
viesnīcas “Jonathan SPA 
Estate” restorāns, restorāns 
“Ungurmuiža”, H.E. Vanadziņš. 
Ziemeļu restorāns, Pavāru 
māja Līgatnē, restorāns 
“Kannas” Zaubē, kafejnīca 
“Zeit” un “Restorāns 1815”. 

Spilgti notikumi jauno ērģelnieku 
festivālā 

CĒSIS

CĒSIS

Oktobrī Cēsīs notika 
10. Alfrēda Kalniņa jauno 
ērģelnieku festivāls. Jāatzīmē, 
ka Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolā (AKCMV) 
audzēkņi ērģeļspēli apgūst 
jau 37 gadus. Savukārt 
ievērojamais cēsnieks, 
komponists Alfrēds Kalniņš, 
pie Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 
instrumenta pirmo reizi sēdies 
jau deviņu gadu vecumā, un ar 
ērģelēm turpmāk bija saistīts 
viss viņa mūžs. 

Jauno ērģelnieku festivāla 
ievadā Sv. Jāņa baznīcā 
koncertu “Debesceļi” sniedza 
Līga Ivāne, Līva Tomiņa un 
Reinis Tomiņš. Koncerta 
programma bija krāšņa, 
daudzveidīga, skanēja 
mūsdienu latviešu autoru 
skaņdarbi. Mūziķi iepriecināja 
ar spilgtu, brīžiem pat 
atraktīvu uzstāšanos. Visi trio 
dalībnieki demonstrēja augstu 
profesionālu meistarību un 
prasmi dažādu instrumentu 
spēlē - ērģeles (stabuļu un 
digitālās) , vijole (akustiskā un 
elektriskā), sitaminstrumenti 
(vibrafons, marimba, bungu 
komplekts). Koncerta noslē-
gumā mākslinieki tika sumināti 
ar ilgiem aplausiem. 

AKCMV Ērģeļu zālē 
muzicēja galvenokārt jaunākā 

paaudze - mūzikas skolu 
audzēkņi. Interesants akcents 
koncerta programmā bija 
vairāki ansambļi, kur ērģeles 
skanēja kopā ar stīgu un 
pūšaminstrumentiem. Šajā 
kategorijā iekļāvās arī AKCMV 
trio Linda Biļinska (ērģeles), 
Rēzija Vītola (vijole) un Debora 
Dadzīte (čells).  

Noslēgumā pie Cēsu Sv. 
Jāņa baznīcas ērģelēm sēdās 
jaunie mūziķi no mūzikas 
vidusskolām, daudzi no viņiem 
ar ievērojamu koncertu, 
festivālu un konkursu pieredzi. 
AKCMV šajā koncertā 
pārstāvēja Linda Biļinska un 
Fēlikss Siliņš. Pēc koncertiem 

sirsnīgā sadraudzībā visi dalījās 
iespaidos un pieredzē, kā arī 
atmiņās par iepriekšējiem 
festivāliem. 

Festivālā piedalījās pār-
stāvji no Jaunpiebalgas, 
Saldus, Valmieras un Utenas 
(Lietuva) mūzikas skolām, 
no Rīgas Doma kora skolas, 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas, Jūrmalas 
Mūzikas skolas, Jāņa Ivanova 
Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 
un AKCMV – kopumā 27 
audzēkņi un 10 pedagogi. 
Jaunos mūziķus atbalstīt bija 
ieradušās arī viņu ģimenes, 
viesi varēja baudīt skaisto 
zelta rudeni Cēsīs. 

Jaunpiebalgas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi 
piedalījušies festvālā katru 
reizi. Šogad festivālā piedalījās 
6. klavieru/ērģeļu klases 
audzēkne Rasa Sila un flautiste 
Katrīna Eihentāle. 

“Paldies par šīs tradīcijas 
izveidošanu, uzturēšanu ma- 
nai un daudzu jauno 
ērģelnieku skolotājai Leldei 
Krastiņai. Festivāls vienmēr ir 
kaut kas ļoti īpašs un nozīmīgs 
visai ērģelnieku saimei.” stāsta 
Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore Aija 
Sila. 

Bijusī ērģeļspēles audzēkne 
Daniela atminas: “Atceros, 
ar kādu patīkamu, kņudošu 
satraukumu devos pie ērģelēm 
festivālā. Uztraukums, bauda 
spēlēt, gandarījums un lielisks 
koncerts, klausoties citos 
ērģelniekos. Esmu pateicīga 
par šo pieredzi!” 

Paldies festivāla atbalstī-
tājiem: Vidzemes plānošanas 
reģionam, AS “Latvijas Valsts 
meži”, Valsts Kultūrkapitāla 
fondam, Cēsu Sv. Jāņa lauku 
evaņģēliski luteriskajai drau-
dzei, Cēsu novada pašvaldībai 
un Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas atbalsta 
biedrībai!

Telefonisti stabos sēž...
Izprast Liepājas pusē 

populāras dziesmas vārdus par 
telefonistiem stabos noteikti 
palīdzēs izstādes “Hallo 
Cēsis!” apmeklējums Cēsu 
vēstures un mākslas muzeja 
bēniņu zālē. Jaunā ekspozīcija 
piedāvā aizraujošu ceļojumu 
mūsu pilsētas sakaru vēsturē. 
Sākot no pirmā telefona zvana 
1897. gadā - pat noskaidrots, 
starp kuru Rīgas ielu namu 
iemītniekiem notikusi pirmā 
telefona saruna – līdz pat 
mūsdienu datu pārraides 
tehnoloģijām. 

Izstādes autori ir muzeja 
krājuma glabātāja Dace 
Tabūne, cēsniekiem labi zināmi 
ilggadēji sakaru nozares 
profesionāļi Ivars Liepiņš un 
Vitālijs Rass, kā arī mākslinieks 
Kārlis Kanderovskis. “Pirmo 
ierosmi sākt vākt materiālus 
un liecības par sakaru vēsturi 
Cēsīs deva vēsturnieks 
Daumants Vasmanis, kurš bija 
izpētījis, kad pilsētā parādījās 
pirmais telefons. Tagad mums 
apkopoti vairāk nekā 20 
bijušo Cēsu telekomunikācijas 

darbinieku atmiņu stāsti, būs 
skatāmi unikāli  vēsturiski 
priekšmeti. Piemēram, bijušā 
Cēsu sakaru darbinieka 
Artūra Caunes saglabātais 

1929. gadā ražotais vēl ar 
roku iegriežamais militārais 
lauku telefona aprāts. 
Bijušā “Lattelekom” muzeja 
eksponāts, rokas apkalpes 

komutators no laikiem, 
kad vienu zvanītāju ar otru 
savienoja telefonistes. Un tās 
bija glaunas dāmas, kuras 
veica godājamu un vajadzīgu 

darbu,” nelielu ieskatu izstādē 
sniedz Ivars Liepiņš. 

Būs apskatāms arī telefona 
līnijas balsts ar visiem vadiem 
un kāpšļi, ar kuru palīdzību, 
sakarnieki rausās stabos. Radio 
translācijas reproduktori, kas 
padomju laikos bija vai katrā 
mājoklī, lai darba ļaudis no 
rīta līdz vakaram klausītos, par 
drīzo komunisma tuvošanos. 
Būs arī ne tik sen  neiztrūkstošs 
atribūts pilsētu ielās…. telefona 
būdiņa. Intrigas saglabāšanai 
visu gaidāmo pārsteigumu 
klāstu autori neatklāja. 

“Noteikti gribu aicināt izstādi 
apmeklēt skolu jauniešus. 
Redzot pārsteidzošo lēcienu 
attīstībā, ko veikusi sakaru 
nozare, ceru,  radīsies interese 
par eksakto zinātņu studēšanu 
un mūsdienu datu pārraides 
tehnoloģiju apgūšanu,” aicina 
Ivars Liepiņš. 

Izstāde “Hallo Cēsis” muzeja 
bēniņu zālē būs skatāma no 5. 
novembra. 

Attēlā: Izstādes “Hallo, Cēsis!” autori Ivars Liepiņš (no labās), Vitālijs Rass un Kārlis Kan-
derovskis pie viena no centrālajiem eksponātiem. Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Ērģeles kā ansambļa sastāvdaļa: Linda Biļinska 
(ērģeles), Rēzija Vītola (vijole) un Debora Dadzīte (čells). 


