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VĒSTIS Valsts svētkos pašvaldības 
augstāko apbalvojumu saņēma 
Elita Eglīte

Līgatnes apvienībā noslēgušies 
pēdējos gados apjomīgākie ielu un 
ceļu remontdarbi

Lasiet 4. lpp

Lasiet 3. lpp
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Iedegta svētku egle

Pirmajā Adventē Rožu 
laukumā, Cēsīs, iemirdzējās 
svētku egle, un visas dienas 
garumā notika dažādas 
aktivitātes.

Darbojās Ziemassvētku 

tirdziņš, kurā amatnieki un 
mājražotāji piedāvāja plašu 
noderīgu dāvanu klāstu.

Jauniešu mājas rado-
šajās darbnīcās varēja 
apgūt spuldzīšu virteņu 

programmēšanu, darbojās 
gleznošanas un zīmēšanas, kā 
arī kosmosa izpētes stacijas.

Kultūras centra popgrupas 
“Hey” un Bērnu un jauniešu 
centra vokālās studijas 

“Sekunda” mēģināja sasaukt 
Ziemassvētku vecīti galaktikas 
izplatījumos, un viņiem tas 
izdevās! Akurāt uz egles 
iedegšanu vecītis ieradās kopā 
ar kopā ar rūķiem jeb “Rakšu” 

lamiņām.
Bet Adventes ieskaņas 

koncertu sniedza dziedātāja 
Una Daniela Aizgale un 
pianists Matīss Žilinskis.  

Ziemassvētku pietura
Šogad Ziemassvētku 

gaidīšanas laikā cēsniekus 
un pilsētas viesus iepriecinās 
un svētkiem noskaņos 
plaša notikumu programma 
“Ziemassvētku pietura – Cēsis”. 

Sestdien, 3. decembrī, 
plkst. 15.00-17.00 savā Rožu 
laukuma namiņā ciemiņus 
uzņems Ziemassvētku vecītis.  
Savukārt plkst. 17.00 visi 
aicināti uz cēsnieku koncertu 
un svētku Egles stāstu. 
Koncertā uzstāsies Cēsu 
Kultūras centra ansamblis 
“Tieši tāpēc” un jauktais koris 
“Beverīna”, Cēsu Bērnu un 
jauniešu centra popgrupa 
“Vizbulēni” un Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas Vidusskolas 
audzēknes Lelde Mūrmane 
un Linda Biļinska. Šajā vakarā 
egle atdzīvosies un runāsies ar 
Rožu laukuma apmeklētājiem. 

Savukārt 10. decembrī 
plkst. 17.00 uz koncertu 

“Ziemassvētku gars” aicinās 
pūtēju orķestris “Cēsis” un 
baritons Nauris Indzeris. 
Ziemassvētku vecītis savā 
namiņā gaidīs viesus pirms 
koncerta no plkst. 15.00. 

17. decembrī no plkst. 10.00 
Rožu laukumā cēsniekus un 
novada iedzīvotājus gaidīs 
amatnieki un mājražotāji 
Ziemassvētku tirdziņā.  
Ziemassvētku vecīša namiņa 
durvis vērsies plkst. 15.00, 
lai ciemiņi varētu vecītim 
izstāstīt savus labos darbus un 
kvēlākās vēlmes. Plkst. 17.00 
koncertā “Ziemassvētku miers” 
uzstāsies dziedātāja Linda 
Ķaukule un ģitārists Jānis 
Žagariņš. 

Ziemassvētku tirdziņš 
darbosies arī 18. decembrī 
plkst. 13.00-18.00. Ziemas-
svētku vecītis savā namiņā 
vēl pēdējo reizi šajā gadā 
gaidīs ikvienu no plkst. 15.00. 

Savukārt plkst. 17.00, pavadot 
Ziemassvētku vecīti, koncertu 
“Melodiju karuselis” sāks 
dziedātājs un aktieris Emīls 
Kivlenieks kopā ar dziedātāju 
Anniju Putniņu un pianistu 
Anatoliju Livču.   

Otrajā adventē, 11. decembrī, 
plkst. 17.00 koncertzālē 
“Cēsis” notiks Koncerts 
Ziemassvētku noskaņās ar 
Vidzemes kamerorķestri 
un Cēsu jauktajiem koriem. 
Tajā piedalīsies arfiste 
Elizabeta Lāce, solisti Ginta 
Krievkalna un Daniels Pelnēns, 
koncertmeistare Guna Rācene. 
Koncerta mākslinieciskais 
vadītājs ir diriģents Andris 
Veismanis. Cēsu Kultūras 
centra kolektīvi: popgrupa 
“Hey” un tautas deju kolektīvs 
“Randiņš”, “Mazais Randiņš”, 
“Randiņa Studija” un 1-2. 
klašu un 3-5. klašu grupas 
aicina ģimenes 16. decembrī 

plkst. 18.30 koncertzālē 
“Cēsis” apmeklēt īpašu 
svētku koncertu bērniem – 
“Ziemassvētku sapnis”. 
Koncerta īpašie viesi dejotāji 
no Agra Daņiļeviča deju skolas 
“Dzirnas”. Koncertu veido 
režisore Gunita Bārda. 

Savukārt 17. decembrī 
plkst. 15.00 koncertzāles 
“Cēsis” Kamerzālē notiks koru 
koncerts “Baltā ziema skan”.  
Tajā piedalīsies Cēsu Kultūras 
centra jauktais koris “Wenden”, 
Amatas vīru koris “Cēsis” un 
Rīgas Latviešu biedrības vīru 
koris “Latvis”. 

22. decembrī tautas vērtes 
kopa “Dzieti” aicina visus uz 
Ziemas saulgriežu koncertu 
“Saules meita vārtus ver…” 
Izstāžu namā plkst. 18.00. 
Koncerta apmeklētāji varēs 
izzināt latviešu tautas svētku 
svinēšanas tradīcijas kopā ar 
“Dzietiem”. 

CĒSIS

Lai plašais Cēsu novads 
kļūtu vēl labāks, lūdzam esošo, 
bijušo, topošo novadnieku 
viedokli. Tajā balstoties, spēsim 
veidot tādu Cēsu novadu, kurā 
ikviens iedzīvotājs jūtas labi – 
no Stalbes līdz Inešiem, no 
Liepas līdz Zaubei.

Jautājumi, iespējams, 
atkārtojas no iepriekšējo gadu 
aptaujām, bet Tavas domas 
var būt mainījušās.  

Aptauja pieejama tīmekļa 
vietnē cesis.lv. Aptauja norit 
līdz 16.12.2022.

Aptauja ir anonīma, un 
rezultāti tiks izmantoti tikai 
apkopotā veidā. 

Cēsu novada 
iedzīvotāju 
gada 
aptauja



Novembra izskaņā 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
norisinājās ikgadējais Cēsu 
novada Uzņēmēju forums. Pēc 
divu gadu pārtraukuma tas 
atkal notika klātienē, pulcējot 
vairāk nekā 150 dalībniekus 
gan no Cēsu novada, gan 
citām Latvijas vietām.

Divi gadi – it kā niecīgs 
periods, bet tajā noticis tik 
daudz! Covid-19 pandēmija, 
darbs mājsēdes apstākļos, 
traucētas piegāžu ķēdes, 
klimata pārmaiņu izraisītas 
dabas kataklizmas, Krievijas 
izvērstais karš Ukrainā un 
tam sekojošās enerģētikas 
un pārtikas krīzes un strauja 
dzīves sadārdzināšanās. 
Latvijā notikusi administratīvi 
teritoriālā reforma, kā rezultātā 
mūsu novads kļuvis gan 
teritoriāli, gan iedzīvotāju 
skaita ziņā daudz lielāks, 
un pašvaldības funkcijas 
jāorganizē ar pilnīgi jaunu 
pieeju. Citējot “Villa Santa 
Hotel” līdzīpašnieci Santu 
Anču, “traki nevienkāršs un 
emocionāli nežēlīgs laiks. 
Visiem.”

Taču, lai cik banāli tas 
neizklausītos, katra krīze ir 
arī iespēja. To pierāda daudzi 
uzņēmumi, kas krīzēs spējuši 
ne tikai noturēties, bet arī 
būtiski attīstīties, iekarojot 
jaunus tirgus, radot inovatīvus 
produktus un jaunas darba 
vietas. To pierāda uzņēmēji, 
kuri kā cilvēki, piedzīvojot 
visdažādākās grūtības – 
pārslodzes rezultātā iegūtas 
veselības problēmas, neveiks-
mīgus biznesa projektus vai 
pat bankrotus –, spēj atgūties, 
turpināt būt un radīt.

Likumsakarīgi, ka šo 
notikumu kontekstā Cēsu 
novada Uzņēmēju forumam 
devām virstēmu “Noturība”. 

Vai to sauc par noturību, 
dzīvotspēju, dzīves spēku, 
elastību, spēju mainīties un 
stāties pretī apstākļiem, šī 
ir īpašība, ko vērtējam ļoti 
augstu. Mēs apbrīnojam un 
cienām noturīgus cilvēkus, 
organizācijas, valstis un 
nācijas. Man pašai vislabāk 
patīk skaidrojums, kas saka, 
ka noturība ir spēja pārvarēt 
krīzes un satricinājumus, tomēr 
nepazaudēt pamatstruktūru 
un turpināt veiksmīgi 
funkcionēt. Vislabāk man 
šis skaidrojums patīk tāpēc, 
ka noturība tiek saukta par 
“spēju”, tātad – ko tādu, ko var 
trenēt un attīstīt.

Kas ietilpst noturības 
formulā? Šo jautājumu forumā 
palīdzēja šķetināt nacionālā 
un starptautiskā līmenī 
atzīti eksperti un mūsu pašu 
novada uzņēmēji. Padalīšos 
ar dažām atziņām no saviem 
pierakstiem!

 � Latvijas noturība ir 
iespējama tikai caur ilgtspējīgu 
attīstību, eksportu, būtiski 
kāpinot ražīgumu un uzlabojot 
enerģētisko neatkarību.

 � Uzņēmumam kļūt notu-
rīgam palīdz sadarbība, 
savstarpējā uzticībā balstītu 
attiecību veidošana, eksperi-
mentēšanas gars un gatavība 
uzņemties risku.

 � Mazas nācijas obligāts 
nosacījums ir būt svešos tirgos 
ar savu daļu un nest mājās 
labākās pieredzes.

 � Uzņēmums nevar izdzīvot, 
ja ar krīzi cīnās tikai vadītājs.

 � Drosme un piesardzība 
iet roku rokā.

 � Cilvēka kā indivīda 
noturībai ir būtiskas trīs 
lietas: MIERS – panest lietas, 
ko nevaram mainīt; SPĒKS – 
izmainīt lietas, ko varam mainīt; 
GUDRĪBA – atšķirt vienu no 
otra.

No sirds saku paldies 
ikvienam uzņēmējam par 
jūsu darbu un par to, ka, 
neskatoties uz pārmaiņu 
laikiem, turpināt radīt! Īpašs 
paldies uzņēmumiem, kurus 
foruma noslēgumā godinājām 
par sasniegumiem 2021. gadā! 
Lai jūsos saglabājas miers, 
spēks un gudrība! Par jūsu un 
mūsu kopējo noturību!
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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

Patriotisma un 
drosmīgu ieceru 
laiks

Daudzveidīgie novada 
valsts svētku notikumi atkal 
varēja pulcēt daudz dalībnieku. 
Patriotisks noskaņojums, 
stingra stāja un savas zemes 
mīlestība bija tas, ko varēja 
sajust, piedaloties lāpu gājienā 
un svinīgajos sarīkojumos 
dažādās novada vietās. Šis ir 
arī laiks, kad sakām paldies 
pašvaldības iestāžu labākajiem 
darbiniekiem, kuri savu 
patriotismu visa gada garumā 
apliecinājuši darbos.

Pašvaldības augstāko 
apbalvojumu, “Sudraba 
bruņinieku”, pelnīti saņēma 
Amatas apvienības pārvaldes 
vadītāja Elita Eglīte. Šajā 
pārmaiņu gadā ļoti vērtīga bija 
viņas pieredze pašvaldības 
darbā, bet īpaši jāizceļ Elitas 
veikums, gādājot par dzīves 
apstākļiem Ukrainas bēgļiem, 
kuri apmetušies mūsu novadā.

Jāakcentē, ka novembrī 
sākušās sarunas ar divu 
Ukrainas pilsētu pašvaldību 
pārstāvjiem par turpmāko 
sadarbību, ko iniciēja tieši 
Ukrainas puse. Ukraiņiem, 
gatavojoties iestāties Eiropas 
Savienībā, svarīgi apgūt 
mūsu jau uzkrāto pieredzi 
gan pārvaldē, gan projektu 
īstenošanā. Domāju, deputāti 
šo sadarbību akceptēs, un jau 
drīz no iepazīšanās sarunām 

varēsim pāriet pie konkrētiem 
darbiem un kopīgiem 
projektiem.

Kad pagājušā gada nogalē 
pirmo reizi sākām veidot 
apvienotā novada budžetu, 
bija daudz nezināmo, 
saskaņojot iepriekš atšķirīgās 
pieejas šī svarīgā finanšu 
dokumenta izstrādei. Arī 
šogad ir daudz nezināmo, jo 
vēl nav apstiprināta jaunā 
valdība, tātad kavēsies valsts 
budžeta apstiprināšana, tāpēc 
vēl precīzi nezinām, cik naudas 
būs pašvaldību maciņos. Taču 
iestādes izstrādā un sniedz 
savus budžeta pieprasījumus, 
un novada prioritātes domes 
deputāti apstiprināja jau 
septembra sēdē. Tās ir: 
energoefektivitātes projektu 
īstenošana, ielu, ceļu, ietvju 
un veloceļu infrastruktūras 
attīstība, izglītības iestāžu 
modernizācija, sociālais 
atbalsts un kultūra.

Ministru kabinets apsti-
prinājis administratīvi 
teritoriālās reformas ceļu 
atjaunošanas programmu. Tajā 
ir arī ceļa posma Cēsis-Stalbe 
rekonstrukcija, kas nozīmē, ka 
ilgi gaidītajiem būvdarbiem 
vajadzētu sākties jau nākamajā 

gadā.
Novembra nogalē notika 

tradicionālais Cēsu uzņēmēju 
forums, kas šogad veltīts 
biznesa noturības tēmai, 
ņemot vērā enerģētiskos un 
ģeopolitiskos izaicinājumus, 
kas jāpārvar uzņēmējiem. 
Saturā jaudīgs un labi 
apmeklēts forums ar svinīgu 
brīdi noslēgumā – Cēsu 
uzņēmēju gada balvas 
pasniegšanu. Prieks, ka 
apbalvoto vidū ir spēcīgi 
uzņēmumi no visa novada 
ar labu attīstības potenciālu, 
kas šajos pārmaiņu laikos 
demonstrē atzīstamu noturību 
un spēju attīstīties. Pateicoties 
sekmīgai uzņēmējdarbībai, 
nodokļu ieņēmumi aug, un 
publiskajā sektorā strādājošie 
var sniegt iedzīvotājiem 
nepieciešamos pakalpojumus.

Vēl jāpiebilst, ka nākamajā 
gadā jaunie uzņēmēji Cēsīs 
atkal varēs saņemt biznesa 
inkubatora atbalstu savu ideju 
īstenošanai.

Tāpat turpinās domes 
vadības tikšanās ar 
iedzīvotājiem pagastu centros. 
Līdz gada beigām būsim vēl 
vairākās vietās. Tā kā sekojiet 
līdzi informācijai un gatavojiet 
jautājumus, ieteikumus, kritiku. 
Šādas sarunas aci pret aci ir 
ļoti vērtīgas, jo palīdz labāk 
saprasties, sadzirdēt un 
ieklausīties. 

Sācies Adventa laiks, 
ko tradicionāli saistām ar 
rāmāku ikdienas ritmu, klusām 
pārdomām, ģimeniskiem 
priekiem, gada notikumu 
rezumēšanu. Lai piepildīts 
visiem šis laiks un labas 
apņemšanās, nākamā gada 
mērķus nospraužot!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 
prieksšēdētājs

Inese Suija-Markova
Cēsu novada domes 
prieksšēdētāja vietniece

Meklējot noturības 
formulu

Pašvaldības vadības sarunu vakars ar 
iedzīvotājiem Straupē un Taurenē

Decembrī Straupes un 
Taurenes pagastos notiks 
pašvaldības vadības sarunu 
vakari ar iedzīvotājiem. 
Tikšanās laikā amatpersonas 
iepazīstinās ar pašvaldības 
aktualitātēm, kā arī sniegs 
atbildes uz iedzīvotāju jautā-
jumiem.

Straupes pagasta iedzīvotāji 
aicināti uz sarunu vakaru 15. 
decembrī plkst. 18.00. Sarunu 
vakars tiks organizēts klātienē 
Straupes pagasta Tautas 
namā.

Sapulcē piedalīsies:

 � Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs;

 � Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektore Līga Bukovska;

 � Pārgaujas apvienības 
pārvaldes vadītājs Didzis 
Zemmers.

Lūgums iedzīvotājiem 
savus jautājumus vai sarunas 
tēmas sūtīt pargauja.lv līdz 14. 
decembra plkst. 16.00.

Taurenes pagasta iedzī-
votāji aicināti uz sarunu vakaru 
8. decembrī plkst. 18.00. Sarunu 
vakars tiks organizēts klātienē 

Taurenē, Nēķena muižā. 
Sapulcē piedalīsies:

 � Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs;

 � Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektore Līga Bukovska;

 � Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes Saimniecības noda-
ļas vadītājs Andris Lapiņš.

Lūgums iedzīvotājiem sa-
vus jautājumus vai sarunas 
tēmas sūtīt vecpiebalga.lv līdz 
7. decembra plkst. 16.00.

Aicinām būt aktīviem un 
piedalīties!

Novembrī sākušās 
sarunas ar divu 
Ukrainas pilsētu 

pašvaldību pārstāv-
jiem par turpmāko 

sadarbību, ko iniciēja 
tieši Ukrainas puse. 

Ukraiņiem, gatavojo-
ties iestāties Eiropas 

Savienībā, svarīgi 
apgūt mūsu jau 

uzkrāto pieredzi gan 
pārvaldē, gan projek-

tu īstenošanā. 
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Stiprinot draudzību

Ērtai un drošai satiksmei 

Novembrī Cēsīs satiksmei 
atklāts jaunais rotācijas aplis 
Valmieras un Dzintara ielas 
krustojumā, tādējādi palielinot 
krustojuma caurlaidību un 
paaugstinot satiksmes drošību. 

Izbūvējot apļveida krusto-
jumu, veidots saprotams ielas 
sadalījums autobraucējiem, 
gājējiem un velosipēdistiem. 
Nodrošināta iespēja perspek-

tīvā turpināt veloceļa izveidi 
Valmieras un Dzintara ielās, 
kā arī uzlabota piekļuve 
apkārtējiem īpašumiem, 
publiskajiem infrastruktūras 
objektiem un uzņēmējiem. 

Apļa būvdarbu laikā veikta 
arī maģistrālo (DN300) 
siltumtīklu nomaiņa no vecām 
kanāla veida caurulēm uz 
jaunām, rūpnieciski izo-

lētām caurulēm, uzlabojot 
siltumapgādes sistēmas 
drošību un samazinot siltuma 
zudumus. 

Kopējās būvniecības iz-
maksas ir 497 744,44 EUR 
bez PVN. Būvdarbus veica SIA 
“Limbažu ceļi”. 

Demontēti 
padomju 
pieminekļi 

Attēlā: Jaunais rotācijas aplis nodrošinās raitāku un drošāku satiksmi.  
Foto: Indars Krieviņš.

Valsts svētku laikā Cēsis 
apmeklēja sadraudzības 
pilsētas Ahimas delegācija no 
Vācijas. Pie mums viesojās 
Ahimas mēra padomnieks 
Daniels Moos, mēra biroja 
darbiniece Birdžita Gieshena, 
deputāte Doroteja Danēla, 
goda konsula palīdze Latvijas 
Republika konsulātā Brēmenē 
Dace Piesika. 

Viesošanās laikā delegācijas 

pārstāvji apskatīja Cēsu 
vecpilsētu, Āraišu ezerpili, kā arī 
baudīja un piedalījās Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
104. gadadienai veltītos 
pasākumos. Cēsu un Ahimas 
sadarbība sākās pirms 30 
gadiem. Līgums starp abām 
pašvaldībām parakstīts 1992. 
gadā, un šajā laikā veiksmīga 
sadarbība veidojusies kultūras, 
izglītības un sociālajā jomā. 

Ielu tirdzniecības kārtība 
un nodevas 

Ielu un ceļu remontdarbi 
Līgatnē

Cēsu novada dome 
apstiprinājusi saistošos 
noteikumus Nr. 38 “Par ielu 
tirdzniecības kārtību un 
pašvaldības nodevu ielu 
tirdzniecībai publiskās vietās 
Cēsu novada pašvaldības 
teritorijā”. Noteikumu apstipri-
nāšana nodrošinās vienotu 
kārtību, kādā turpmāk tiks 
organizēta tirdzniecība Cēsu 
novadā. 

Tirdzniecības atļauju 
dalībnieks var saņemt, aizpildot 
iesniegumu brīvā formā vai 
izmantojot pašvaldības vai 
apvienību pārvalžu izstrādātos 
iesniegumu paraugus. Tirgo-
tājs aizpildītu iesniegumu 
iesniedz klātienē kādā no 
Cēsu novada apvienības 
pārvaldēm vai Cēsu novada 
Valsts un pašvaldību vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, 
vai nosūtot uz Pašvaldības 
oficiālo e-pasta adresi vai 

eAdresi, vai pašvaldības vietnē 
epakalpojumi.cesis.lv. 

Turpmāk tirdzniecības 
nodevas piemēros visiem 
tirgotājiem un pašvaldības 
noteiktām preču un produktu 
vai pakalpojumu grupām.  

 � Nodevai piemērojams 
atvieglojums 50% apjomā:  

 � pašvaldībā dzīvesvietu 
deklarējušiem pensionāriem; 

 � pašvaldībā dzīvesvietu 
deklarējušām personām ar III 
grupas invaliditāti; 

 � pašvaldībā dzīvesvietu 
deklarējušām personām, kurām 
piešķirts maznodrošinātas 
personas statuss. 

Gadījumus, kuros nodeva 
netiek piemērota, un admi- 
nistratīvajā teritorijā apstipri- 
nātās publiskās ielu tirdz-
niecības vietas un tirdzniecības 
vietās realizējamo preču 
grupas skatīt cesis.lv 

PRIEKUĻU 
apvienība

Novembrī Priekuļu 
apvienībā demontēti padomju 
režīmu slavinoši objekti. 
Liepas pagastā, Rūpniecības 
ielā 18, demontēts padomju 
okupāciju slavinošs piemiņas 
akmens kritušajiem par Liepas 
ciema atbrīvošanu 1941 – 
1945, savukārt Mārsnēnos 
demontēts akmens ar 
piemiņas plāksni Mārsnēnu 
ciema atbrīvotājiem. 

Darbi veikti saskaņā ar 

Saeimā 2022. gadā pieņemto 
likumu par šādu objektu 
eksponēšanas aizliegumu 
un to demontāžu Latvijas 
Republikas teritorijā. 

Pieminekļu demontāžas 
izmaksas ir 2420 EUR 
ar PVN. Atbilstoši valstī 
pieņemtajiem normatīvajiem 
aktiem demontēto objektu 
dokumentēšanas rezultāti tiks 
nodoti Okupācijas muzejam. 

Līgatnes apvienības 
pārvaldes teritorijā veikti 
apjomīgi pašvaldības ielu un 
ceļu remontdarbi vairākos 
ceļa posmos. Atjaunota 
Jumpravas iela, autoceļa 
“Lieltītmaņi – Upesmuižnieki” 
posms, veikta Gaujas un 
Miera ielas atjaunošana un 
pārbūve. Projektu īstenošanas 
rezultātā būtiski samazināsies 
pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas izmaksas, kā 
arī ievērojami uzlabosies 
autobraucēju, velosipēdistu un 
gājēju pārvietošanās kvalitāte 
un satiksmes drošība ikdienā. 

Līgatnes pilsētā esošajai 
Jumpravas ielai projekta gaitā 
atjaunots asfalta segums 
1,5 kilometrus garā posmā, 
līdztekus atjaunojot arī ceļa 
caurtekas. 

Jumpravas iela Līgatnes 
pilsētā ir valsts nozīmes 
infrastruktūras objekts, kas 
nodrošina piekļuvi Gaujas 
nacionālā parka Līgatnes 
dabas takām. Ielas segums 
bija nolietojies, un visā posmā 
bija radušās bīstamas bedres 
un asfalta seguma izdrupumi, 
tāpat arī uzturēšanas izdevumi 
ik gadu pieauga. 

Projekta kopējās izmaksas – 
231 424 EUR ar PVN. Darbus 
veica SIA “GP Holding”. 

Gaujas ielas pārbūves 
projekta gaitā veikta ielu 
infrastruktūras pārbūve vairāk 
nekā 2,1 kilometru garā posmā, 
tajā skaitā Miera ielas posmā 

400 metru garumā. Tāpat 
izbūvētas jaunas ietves 400 
metru garumā un veikta esošo 
ietvju pārbūve un atjaunošana 
2,3 kilometru garā posmā. 

Gaujas iela kalpo kā 
Līgatnes pilsētas centra 
savienojums ar Līgatnes 
pārceltuvi un dzīvojamo 
mikrorajonu pie Gaujas upes. 
Gaujas ielas posmā atrodas 
Līgatnes pirmsskolas izglītības 
iestāde, atpūtas parks, tūristu 
naktsmītnes, ēdināšanas 
iestādes un daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas. Realizējot 
Gaujas ielas pārbūves projektu, 
būtiski uzlabots viens no 
noslogotākajiem Līgatnes 
infrastruktūras objektiem, 
vienlaikus pozitīvi ietekmējot 
esošo un potenciālo uzņēmēju 
darba vidi, kā arī Līgatnes 
iedzīvotāju un tūristu dzīves 
vidi un satiksmes drošību. 

Projekta kopējās izmaksas - 
1,105 miljoni EUR ar PVN. 
Darbus veica SIA “Vianova”. 

Iepriekš vēstīts, ka jūlijā 
noslēdzās pašvaldības 
autoceļa “Lieltītmaņi – 
Upesmuižnieki” sākuma 
posma 1,04 kilometru garumā 
asfalta seguma atjaunošana 
un grantētā posma divkārtu 
virsmas apstrāde. 

Pašvaldības ceļš 
“Lieltītmaņi – Upesmuižnieki” 
ir Līgatnes pagasta vietējās 
nozīmes ceļš. Atjaunotais 
posms ir nozīmīga transporta 
infrastruktūras sastāvdaļa, kas 

nodrošina lauku un tūrisma 
uzņēmējdarbības funkciju 
izpildi. Ceļš nodrošina arī 
piekļuvi lauku viensētām, 
tūrisma un atpūtas objektiem. 

Projekta kopējās izmaksas 
ar PVN – 100 875 EUR. Darbus 
veica SIA “Imberteh”. 

Līgatnes apvienības 
pārvaldes saimniecības 
vadītājs Egils Kurpnieks 
uzsver: “Šogad paveiktie 
pašvaldības ielu un ceļu 
remontdarbi bija ilgi gaidīti un 
patiešām nepieciešami. Šos 
darbus vēsturiskus padara 
ne tikai to apjoms, bet arī tas, 
ka darbi tika veikti sarežģītos 
ekonomiskos apstākļos, 
un būvniecības izmaksas 
projekta realizācijas gaitā 
skāra virkne sadārdzinājumu. 
Neskatoties uz to, ka Cēsu 
novada pašvaldība spēja 
atrast papildus līdzekļus 
neparedzētā sadārdzinājuma 
segšanai, krietnu nastu uz 
saviem pleciem šo projektu 
realizācijā iznesa arī būvnieki, 
zaudējot daļu no peļņas, 
nezaudējot darbu izpildes 
kvalitāti un iekļaujoties līguma 
izpildes termiņos. 

Ar Cēsu novada pašvaldības 
administrāciju esam veikuši 
pirmos soļus ceļā uz saprotamu 
un izpildāmu stratēģiju ceļu 
un ielu sakārtošanai Līgatnes 
apvienības pārvaldes teritorijā, 
kas neskar tikai Līgatnes 
pilsētu. Nākamā gada budžetā 
apstiprināšanai tiks virzīti 

LĪGATNES 
apvienība

ceļu un ielu projekti ceļa 
“Blodziņi - Vaisuļi - Asaru ceļš” 
posma pārbūvei, Dārza ielas 
Augšlīgatnē pārbūvei un gājēju 
infrastruktūras uzlabošanai 
Līgatnes pilsētā.  

Tuvāko trīs, piecu gadu 
laikā pienāks kārta arī Brīvības 
un Dārza ielai Līgatnes pilsētā, 
un pakāpeniskai grants ielu 
klāšanai ar melno segumu 
gan Līgatnē, gan Augšlīgatnē. 
Mums sāp arī katra bedre 
lauku ceļu posmos, tāpēc 

turpināsim meklēt iespējas 
atjaunot arī mazāk noslogotos 
ceļu posmus. Pateicamies 
par iedzīvotāju pacietību un 
sapratni!” 

Projektu realizācijas process 
visos iepriekšminētajos 
objektos noslēdzies novembrī. 
Kopumā Līgatnes apvienības 
pārvaldes teritorijā esošo 
ceļu un ielu atjaunošanas un 
pārbūves projektu realizācijā 
2022. gadā ieguldīti 1,437 
miljoni EUR. 
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Bruņiniece ar trīs reformu 
pieredzi 

AMATAS 
apvienība

Cēsu novada Amatas 
pārvaldes vadītāja Elita 
Eglīte valsts svētkos saņēma 
pašvaldības augstāko 
apbalvojumu, piespraudi 
“Sudraba bruņinieks”, par 
ieguldījumu darbā ar Ukrainas 
bēgļiem. Lai uzņemtu un 
izmitinātu 700 no kara 
šausmām izbēgušus cilvēkus 
un palīdzētu viņiem iekārtoties, 
ilggadējā pieredze pašvaldības 
darbā lieti noderēja. 

“Kad mani aicināja 
palīdzēt noorganizēt bēgļu 
izmitināšanu, piekritu uzreiz. 
Savulaik veidoju vēl Cēsu 
rajona civilās aizsardzības 
plānu, tāpēc pārzināju 
iespējamās izmitināšanas 
vietas. Dzīve, protams, ienesa 
savas korekcijas, bet mēs 
tikām galā ar lielo birokrātiskā 
darba apjomu un piesaistījām 
vairāk nekā miljonu eiro no 
līdzekļiem, ko valdība bija 
paredzējusi bēgļu atbalstam, 
nenoslogojot pašvaldības 
budžetu. 

Labi sadarbojāmies ar 
viesnīcu īpašniekiem, novada 
uzņēmēji piedāvāja darba 
iespējas. Tas bija saspringts 
darba posms, taču tas deva 
arī lielu gandarījumu, jo 
mums izveidojās tiešām 
laba pašvaldības darbinieku 
komanda un kopā ar novada 
sabiedrību spējām raiti un 

jēdzīgi visus jautājumus risināt. 
Ja ir labs mērķis, cilvēki spēj 
mobilizēties.  

Ukrainas bēgļu skaits 
novadā tagad samazinājies. 
Daļa atgriezušies dzimtajā 
pusē, daļa devušies uz valstīm 
ar dāsnāku pabalstu sistēmu. 
Bet esam gatavi, jo ziemā bēgļu 
skaits atkal var palielināties,” 
stāsta Elita Eglīte. 

Pašvaldībā viņa strādā kopš 
1997. gada. Pieredzējusi trīs 
reformas, tāpēc notiekošās 
pārmaiņas vērtē racionāli. 
“Pirmā reforma mums bija 
2000. gadā, kad apvienoja 
Drabešu un Amatas pagastus. 
Tā bija loģiska, iedzīvotāju 
akceptēta apvienošanās. Tad 
2009. gadā izveidojām Amatas 
novadu. Toreiz labs arguments 
par labu reformai bija 
valsts finansējums pagastu 
pašvaldībām. Ja atjaunots 
ceļa posms, renovēta skolas 
vai bibliotēkas ēka, tad 
šādus tautstāmus reformas 
ieguvumus iedzīvotāji novērtē. 

Lai objektīvi izvērtētu 
pagājušā gada reformas 
ieguvumus un zaudējumus, vēl 
jāpaiet gadam vai pat diviem. 
Skaidrs, ka šis pašvaldībām ir 
sarežģīts laiks. Reformas gadā 
par 5% samazināta pašvaldību 
ienākumu daļa, kas Cēsu 
novada kontekstā ir ievērojama 
summa, un energoizmaksu 

Attēlā: Pateicības runā par apbalvojumu, Elita Eglīte uzsvēra saskaņoto un raito bēgļu 
izmitināšanā iesaistīto komandas locekļu darbu. Foto Indars Krieviņš.

Aktuālais Amatas apvienībā
Dators publiskai lieto-

šanai 
Ģikšos, Amatas pagasta 

pārvaldes pirmā stāva telpā, 
pieejams dators ar interneta 
pieslēgumu publiskai lieto-
šanai. Dators sagatavots 
darbam dokumentu elektro-
niskai parakstīšanai. Drīzumā 
telpā uzstādīs printeri 
dokumentu izdrukai. Publiskais 
dators pieejams bez maksas 
Amatas pagasta pārvaldes 
darba laikā, vaicājot telpas 
atslēgas pārvaldes vadītājai 

Līgai Jaunietei. 
Cēsu kaujām veltīts 

tūrisma objekts 
Pie Ieriķu dzelzceļa stacijas 

atklāts jauns tūrisma objekts, 
kas veltīts Cēsu kaujām - 
virtuālās realitātes binoklis. 
Binoklī ar virtuālās pieredzes 
palīdzību var piedzīvot stāstu 
par kauju pie Amatas tilta 
1919. gada 5. jūnijā, ar kuru 
sākās Cēsu kauju pirmais 
posms. Pasākumā piedalījās 
Amatas pamatskolas vecāko 
klašu audzēkņi, kuri dalījās 

pārdomās, ko viņiem šodien 
nozīmē vārdi: varonība, 
drosme, atbildība. Savukārt 
pirmsskolēni aizdedza 
svecītes, pieminot mūsu 
cīnītājus. Virtuālās realitātes 
binoklis pieejams ikvienam 
interesentam bez maksas. 

Papildināta piemiņas 
vieta 

Novembra vidū, 14. 
novembrī, Latvijas Politiski 
represēto Cēsu biedrība 
aicināja brīvprātīgos uz 
piemiņas vietas deportētajiem 

pie Amatas stacijas Ešelons 
Nr. 97322 piemiņas stabiņu 
uzstādīšanu. Šobrīd, ieskaitot 
29 jaunos uzstādītos piemiņas 
stabus, uzstādīti 373. Kopumā 
piemiņas vietā plānoti 1318 
dažāda izmēra un krāsas 
metāla stabiņi, kas simbolizē 
katru 1949. gada 25. martā no 
toreizējiem Cēsu un Alūksnes 
apriņķiem aizvestu cilvēku. 
Projekta idejas autors – Cēsu 
politiski represēto biedrības 
valdes priekšsēdētājs Pēteris 
Ozols. 

Slēpošanas trases 
Amatas apvienībā 

Spāres pamatskolas sporta 
un ārstnieciskās vingrošanas 
skolotājs Aigars Skrastiņš 
informē, ka arī šogad Spāres 
muižas Rakstnieku parka 
pļavā būs slēpošanas trase. 
Tiklīdz kārtīgi sasnigs, sāksies 
trases izveide. Par slēpošanas 
iespējām Amatas apvienībā 
informācija būs pieejama 
amata.lv.  

Ziemassvētku noskaņas 
Priekuļos 

Novembrī nomainīta 
kinētiskā skulptūra “Zāle”, kas 
atrodas pie Izmēģinātāju ielas 
un Cēsu prospekta. Iedzīvo-
tājus un Priekuļu pagasta 
viesus turpmāk priecēs 
Ziemassvētku instalācija un 
eglītes visā Priekuļu apvienības 
teritorijā: 

 � Priekuļos, Saules parkā; 
 � Mārsnēnos, pie Mārsnēnu 

Tautas nama; 
 � Veselavā, parkā pie 

Veselavas muižas; 
 � Bērzkrogā, pie stāv-

laukuma; 
 � Jāņmuižā, pirmsskolas 

izglītības iestādes teritorijā; 
 � Liepā, pie veikala “Top”. 

Liepā uzstādītā sudrabegle 
ir dāvinājums no Bērzkroga 
iedzīvotāja. 

Savukārt Priekuļu Saules 
parku rotās trīs siena gubas, 
kas ir neatņemama Latvijas 
ainavas daļa. Tās krāšņos jauni 
svētku rotājumi un gaismiņas, 
kas bagātina Ziemassvētku 

noskaņu Priekuļos. 
Informatīvie stendi  
Decembrī paredzēts 

demontēt septiņus 2009. 
gadā uzstādītus kartogrāfiskos 
stendus ar informāciju par 
bijušo Priekuļu novadu. 
Esošie informatīvie stendi 
Priekuļos, Liepā, Veselavā, 
Bērzkrogā, Jāņmuižā, 
Jaunraunā un Mārsnēnos ir 
gan funkcionāli, gan vizuāli 
novecojuši. Savukārt atjaunos 
informatīvos baneri “Liepa 
aicina”, kas atrodas netālu no 

Lodes dzelzceļa stacijas. 
Ziemassvētku darbnīcas 

Zirgu pastā 
Atdzimusi Veselavas 

pagasta Zirgu pasta stacija, 
kurā novembrī bija skatāma 
vēsturiska foto izstāde, 
savukārt decembrī darbosies 
mājražotāju tirdziņi un 
norisināsies Ziemassvētkiem 
veltīti pasākumi. Viesošanās 
laikā būs iespēja uzrakstīt 
vēstuli Ziemassvētku vecītim, 
nofotografēties foto stūrītī 
un piedalīties aizraujošās 

aktivitātes. 
Aktualizēta Cēsu 

novada tūrisma datubāze 
Novembrī aktualizēta 

informācija Cēsu novada 
tūrisma datubāzē par tūrisma 
uzņēmējiem un mājražotājiem 
Cēsu novadā. Ja esat tūrisma 
uzņēmējs vai mājražotājs 
Priekuļu apvienībā, vēlaties 
informēt apkārtējos par 
saviem pakalpojumiem un 
piedāvājumiem, lūgums rakstīt 
santa.vaisla@cesunovads.lv vai 
zvanīt pa tālruni 29362837. 

Aktuālais Priekuļu apvienībā

straujais kāpums ir nopietns 
pārbaudījums jaunajai 
pārvaldei,” vērtē Eglīte. 

Viņa uzsver, ka svarīgi 
apzināties un rēķināties ar 
katras pārvaldes atšķirībām. 
Piemēram, Amatā nav viena 
izteikta centra, ir 16 mazi 
ciemi, plašas teritorijas ar 
zemu iedzīvotāju blīvumu, 
kur vairums dzīvo viensētās. 
Pašvaldības pakalpojumu 
vajadzības tiem, kuri dzīvo 

ciematos, un tiem, kuri dzīvo 
savā sētā, ūdeni smeļ no 
akas un krāsni kurina ar paša 
gādātu malku, ļoti atšķiras, 
un ar to jārēķinās. “Bet visiem 
vajadzīgs labs ceļš. Divdesmit 
gadus gaidījām, līdz uzklās 
cieto segumu Ģikšu ceļam. 
Kopš tas rekonstruēts, Ģikšos 
uzceltas četras jaunas mājās, 
vietās kur vienkārši bija pļava. 
Tagad Cēsu novadā ir tikai 
divi pagastu centri uz kuriem 

neved asfaltēts ceļš - Skujene 
un Kaive. Lielākam novadam 
ir vairāk iespēju atgādināt 
par sevi tad, kad apstiprina 
valsts ceļu rekonstrukcijas 
programmas. Skujenes un 
Kaives ceļi būtu nozīmīgs 
ieguvums šo un arī apkārtējo 
pagastu iedzīvotājiem,” ceļu 
nozīmi lauku apdzīvotības 
un attīstības nodrošināšanā 
uzsver Elita Eglīte. 
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Aktuālais Jaunpiebalgas apvienībā
Jaunpiebalgas vides un 

infrastruktūras labiekār-
tošana 

Turpinās Skatu torņa “Viņķu 
kalns” teritorijas labiekār-
tošanas darbi. Pirms ziemas 
sākšanās tur nospraustas 
pastaigu celiņu kontūras, kā 
arī paveikti zemes darbi, kam 
2023. gada pavasarī sekos 
teritorijas labiekārtošana un 
apzaļumošana. Darbus veic 
SIA “PROMUS”. 

Jaunpiebalgā notiek 
aktīva skolas ēkas pārbūve 
par sociālās aprūpes centru 
“Piebalgas pamatskola”. 
Veikta jumta seguma un logu 
nomaiņa, kā arī ēkas siltināšana 
un fasādes krāsošana. 

Iekštelpās sākts kosmētiskais 
remonts. 

Turpinās siltumtīklu izbūve 
no Brāļu Kaudzīšu ielas 3A 
līdz Gaujas ielai 25A un no 
Gaujas ielas 25A līdz Priežu 
ielai 8. Novembrī pabeigti 
rakšanas darbi un turpmākajā 
darba procesā sākta trases 
pieslēgšana katlumājām. 
Projektu plānots īstenot līdz 
2022. gada noslēgumam.  

Ceļi un ielas 
Novembrī notikuši šī gada 

pēdējie ceļu greiderēšanas 
darbi. Jaunpiebalgas apvie-
nības pārvaldes teritorijā 
kopumā nogreiderēti 62 
kilometri. 

Sākoties ziemas sezonai, 

notiek regulāra pašvaldības 
īpašumā esošo ceļu tīrīšana. 

Ziemassvētku rotājumi  
Jaunpiebalgas apvienības 

teritorijā uzstādītas divas 
svētku egles. Viena no 
tām uzstādīta Melnbāržos, 
savukārt otra svētku egle rotās 
tirgus laukumu “Zem Ķenča 
cepures”. 

Slēpošana 
Jaunpiebalgā 20. novembrī 

“Zelta Kroga” slēpošanas trasē 
atklāta sezona! Izveidota trīs 
kilometru gara slēpošanas 
distance. Sportošanas entu-
ziastiem nepieciešams savs 
inventārs. 

Arī šogad priecīgai 
Ziemassvētku noskaņai Vec-
piebalgas apvienības pārvaldes 
pagastos norisināsies akcija 
“Mirdzi, Vecpiebalga!”. 

Akcijas mērķis - veicināt 
Vecpiebalgas apvienības 
iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu 
līdzdalību un ieinteresētību 
svētku noformējuma veido-
šanā Vecpiebalgas apvienības 
pagastos. 

Pieteikumi akcijai jāiesniedz 
Vecpiebalgas apvienības 

pārvaldē Alauksta ielā 4, 
pagastu klientu apkalpošanas 
centros, vai sūtot uz e-pastu 
vecpiebalga@cesunovads.lv 
no 10. decembra līdz 19. 
decembrim.  

Vērtēšana notiks no 20. 
decembra līdz 22. decembrim 
četrās kategorijās: privātmājas, 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, uzņēmumi un citas 
sabiedriskās ēkas, pašvaldības 
iestādes. 

Akcijas “Mirdzi, Vecpie-

balga!” nolikums publicēts 
Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes mājaslapā 
vecpiebalga.lv. 

Akcijas uzvarētāji saņems 
dāvanu kartes. Ar dalībniekiem 
tiksimies pateicības  pasākumā 
2023. gada 6. janvārī, Zvaigznes 
dienā, Vecpiebalgas Kultūras 
namā. Lai gaišs un priecīgs 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks! 

Mirdzi, Vecpiebalga! VECPIEBALGAS 
apvienība

Godinām piebaldzēnus JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Jaunpiebalgas Kultūras 
namā 17. novembrī pulcējāmies, 
lai godinātu Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienu, kā arī 
sveiktu piebaldzēnus, kuri 
nesuši Jaunpiebalgas vārdu 
pasaulē un snieguši būtisku 
ieguldījumu un pašaizliedzīgu 
darbu pagasta attīstībā.  

Pasākuma laikā Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs un 
Jaunpiebalgas apvienības 

pārvaldes vadītāja Dace Bišere-
Valdemiere pasniedza goda 
rakstu un stipendiju Veronikai 
Monikai Stūriškai, kā arī viņas 
trenerim Ģirtam Kātiņam par 
izciliem sasniegumiem BMX 
riteņbraukšanā. Savukārt 
Sarmai Petrovskai tika 
pasniegts Latvijas Republikas 
Ministru prezidenta pateicības 
raksts par Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolas 
izveidi un ieguldījumu mūzikas 

un mākslas pedagoģijā. 
Goda raksti tika pasniegti 

arī Cēsu novada pašvaldības 
2022. gada “Gada bruņinieks” 
laureātiem – Aijai Silai 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem iestādes 
attīstībā” un Ilvai Bobrovai 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”. 

Aktuālais Vecpiebalgas 
apvienībā

Aktuālais Pārgaujas 
apvienībā

Godinās sakoptāko 
lauku sētu saimniekus 

Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes pagastos šovasar 
jau piekto reizi norisinājās 
konkurss “Sakoptākā sēta”. 
Piektdien, 9. decembrī, plkst. 
18.00 Dzērbenes pilī notiks 
konkursa dalībnieku un viņu 
atbalstītāju godināšanas 
un pateicības pasākums. 
Pasākumā muzicēs Valdis 
Atāls ar draugiem. 

Alauksta iela nodota 
ekspluatācijā 

Pērnajā novembrī sākās 
Alauksta ielas pārbūves 
darbi Vecpiebalgā. Apjomīgie 
pārbūves darbi noslēgušies, 
un iela nodota ekspluatācijā. 
Projekta gaitā izbūvēta 
brauktuve un gājēju ietve ar ielu 
apgaismojumu visā Alauksta 
ielas garumā. Būvdarbu 
laikā sakārtoti pieslēgumi 
un nobrauktuves. Alauksta 
ielas malā, pie veikala “Top!”, 
izbūvēts tirdzniecības laukums 
ar autostāvvietām. Projekta 
gaitā sakārtota Vecpiebalgas 
apvienības pārvaldes ēkai 
piegulošā teritorija. Pārbūvēts 
bruģa celiņš un laukums, 
izveidotas auto stāvvietas, kas 
kalpo pārvaldes apmeklētāju 
vajadzībām. 

Jauno kapu kapličas 
fasādes atjaunošanas 
darbi tuvojas noslēgumam 

Decembrī noslēgsies 
Jauno kapu kapličas 
fasādes atjaunošanas darbi 
Vecpiebalgā. Būvdarbu laikā 
veikta esošo mūra fragmenta 
pārmūrešana, izšuvošana, 
pārseguma siju remonts 
un  jumta seguma nomaiņa. 
Atjaunošanas darbu kopējās 
izmaksas 36 107,95 EUR bez 
PVN. Atjaunošanas darbus 
veic SIA “PROMUS”. 

Garderobes remont-
darbi Dzērbenes pamat-
skolā 

Dzērbenes vispārizglītojošā 
un mūzikas pamatskolā sākti 
zēnu garderobes remontdarbi. 
Laika gaitā garderobe 
nolietojusies, remontdarbu 
laikā atjaunos garderobes 
grīdu un sienas. Nākamie 
remontdarbi tiek plānoti 
meiteņu garderobē. 

Slēpošanas trase 
Vecpiebalgā 

Pie Vecpiebalgas vidus-
skolas izveidota slēpošanas 
trase. Pašreizējais trases 
garums aptuveni 1,5 km. 
Sīkāka informācija, sazinoties 
ar Vecpiebalgas apvienības 
sporta organizatoru Tomu 
Praulīti, tālr. nr. 28204453. 

Aktuālais Līgatnes apvienībā
Bibliotēkas darba laiks 

decembrī
Līdz 19. decembrim 

Līgatnes pagasta un Līgatnes 
pilsētas bibliotēka pirmdienās 
apmeklētājus pieņems līdz 
plkst. 11.30. 

Norit izsoles 
Cēsu novada Līgatnes 

apvienības pārvalde rīko vairā-
kas elektroniskās izsoles ar 
augšupejošu soli Cēsu novada 
pašvaldībai piederošām 
cirsmām. Plašāka informācija 
par izsolēm atrodama Cēsu 
novada pašvaldības mājas lapā 
cesis.lv sadaļā “Pašvaldība-
Informācija-Izsoles” vai 
elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv.  

Izveidotas slēpošanas 
trases 

Iestājoties atbilstošiem laika 
apstākļiem, Līgatnes Sporta 
centrs parūpējies par ziemas 
aktivitāšu zonu. Izveidotas 
divas slēpošanas trases – 
viena pie Līgatnes Sporta 
centra, savukārt otra Līgatnes 
pagasta centrā pie Laivenes 
dīķa. Jautājumu gadījumā 
vērsties pie Līgatnes Sporta 
centra vadītāja Agra Peipiņa, 
tālr. nr. 20051195. 

Izstrādātas vadlīnijas 
koka apbūves ēku 
atjaunošanai 

Lai veicinātu valsts nozīmes 
pilsētbūvnieciskā pieminekļa 
“Līgatnes  papīrfabrikas ciema-

ta vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo vēsturisko strādnieku 
dzīvojamo rindu ēku vienota 
vizuālā tēla saglabāšanu, 
izstrādātas vadlīnijas. Tajās 
ietverts skaidrojums, kā 
veicama atjaunošanas un 
pārbūves projektu risinājumu 
saskaņošana, kā saglabājamas 
vērtība, kādi ir neatļautie ēku 
atjaunošanas vai pārbūves 
risinājumi, kā arī fasādes un 
jumta apdares ieteicamie 
rekonstrukcijas risinājumi. 
Vadlīnijas prezentētas vietējās 
kopienas iedzīvotājiem 29. 
novembrī Līgatnes Kultūras 
namā. 

Vingrošana 
Stalbes sporta zālē turpinās 

bezmaksas izglītojošo un 
praktisko fizisko aktivitāšu 
nodarbības pieaugušajiem. 
Nodarbības notiek treneres 
Renātes Hmeļņickas vadībā 
ceturtdienās plkst. 17.00.  

Lielstraupes pils aicina 
izbaudīt Ziemassvētku 
noskaņas 

Lielstraupes pilī visu 
decembri iespēja baudīt īpašas 
Ziemassvētku noskaņas, par 
kurām parūpējušies Straupes 
pamatskolas skolēni un 
pagasta iedzīvotāji. Iespējams 
arī vienoties par laiku 
fotosesijām. Pils darba laiks: 
trešdienās plkst. 9.00-17.00, 
sestdienās plkst. 12.00-16.00 
un katra mēneša pirmajā un 
trešajā svētdienā plkst. 12.00-
16.00. Citā laikā pils apskatāma, 
iepriekš piesakot ekskursiju pa 
tālruni 29464946. 

Ziemassvētku pasā-
kums Pārgaujas senioriem 

Straupes, Stalbes un 
Raiskuma pagasta seniori 
aicināti uz Ziemassvētku 
pasākumu 17. decembrī plkst. 
12.00 Stalbes Tautas namā. 
Koncertā uzstāsies bigbends 
“Cēsis”. Pēc koncerta notiks 
balle, kurā muzicēs grupa 

“Zeļļi”. Savu dalību pieteikt līdz 
12. decembrim, zvanot uz tālr. 
nr. 26359939 (Sabīne). Ieeja 
bez maksas. 

Uz senioru eglīti būs 
nodrošināts transports: 

Raiskuma pagastā: 
10.15 - Raiskuma krogs 
10.20 - pietura “Dimdas” 

(braucot uz Raiskumu) 
10.22 - pietura “Biekas” 
10.25 - pietura “Raiskums”; 
10.32 - pietura “Dzintari”  
10.35 - pietura “Auciems” 
10.40 - veikals “Līdumnieki” 
10.50 - pietura “Pielekši” 
11.00 - pietura “Miglači” 
11.05 - Lenču krustojums 
11.12 - Kūduma veikals 
11.22 - Ungurmuiža 
11.32 - Stalbe 
Straupes un Stalbes 

pagastā: 
10.40 – pietura “Brasla” 

(pagrieziens uz Lielstraupi) 
10.50 – pietura “Strautiņi” 
11.00 - pietura “Straupe” pie 

Lielstraupes pils 
11.05 - Straupes pamatskola; 
11.07 - pietura “Kraujas”  
11.10 - pietura “Plācis” 
11.15 - Stalbes Tautas nams 
11.30 - pietura “Rucka” 
11.40 - Rozulā pie veikala 
11.50 - Stalbes Tautas nams 
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IZGLĪTĪBA
Mācīties pārvarēt ierastā 
robežas 

Šoruden Līgatnes Jauno 
līderu vidusskolas audzēkņi 
savu fizikas skolotāju 
Sandi Kalēju bija izvirzījuši 
skolotāju izcilības konkursam 
“Ekselences balva”. Kopumā 
tajā startēja 190 pamatā 
eksakto priekšmetu pedagogi. 
Fiziķu grupā Sandis iekļuva 
finālā, kur katram bija jāveic 
trīs uzdevumi, no kuriem 
uzskatāmākais – saīsinātas 
stundas vadīšana, sasniedzot 
noteiktus mērķus. 

“Saviem audzēkņiem 
es ik pa laikam atkārtoju – 
lai sekmīgi mācītos un arī 
strādātu, nemitīgi jākāpj pāri 
savai ierastajai komforta 
zonas robežai. Šis konkurss 
bija labs izaicinājums  iespēju 
robežu paplašināšanai. Vadīt 
stundu svešiem bērniem, 
kad tevi vēro vērtētāji, kolēģi, 
skolēni, televīzijas kameras 
un 20 minūtēs paveikt visu 
kas iecerēts... tā bija jauna 
pieredze. Noteikti ļoti vērtīga. 
Sākot stundu, man parasti ir 
vismaz trīs varianti, kā virzīties 

uz mērķi. Vērojot kā strādā 
kolēģi, sapratu ka iespējama 
lielāka daudzveidība un ir vēl 
kur augt,” iespaidos par dalību 
konkursā dalās Sandis. 

Tagad viņš ir pedagogs 
Cēsu Jaunajā skolā un Līgatnes 
Jauno līderu vidusskolā, 
Latvijas Universitātē gatavo 
jaunos pedagogus projektā 

“Mācītspēks”. Bet savu 
profesionālo darbību viņš 
sāka komercstruktūrās. 
Kad paša bērni posās uz 
skolu, lai saprastu, kā labāk 
līdzdarboties viņu apmācības 
procesā, izstudēja pedagoģiju. 
Tas savukārt deva iespēju 
pievērsties pieaugušo 
profesionālai apmācībai, līdz 
nāca piedāvājums strādāt 
skolā. “Ja gribi saglabāt 
jauneklīgu skatu uz dzīvi un 
asumu, skola ir īstā vieta. No 
pieredzes varu teikt, kolektīva 
vadība komercstruktūrā ir 
bērna šļupsti salīdzinājumā ar 
stundas vadīšanu klasei. Tā 
ir cita enerģija, cits reakcijas 
ātrums un, vismaz man, 
arī lielāks gandarījums par 
sasniegto rezultātu. 

Varbūt ne tik pamanāmi 
kā citas nozares, taču mainās 
arī izglītības sistēma. Ir jauni 
standarti, programmas, 
kompetences un mainās 
skolotāju pieeja. Darbs klasē 
jāveido tā, lai audzēkņiem ir 
vēlme un azarts darboties, 

pētīt, eksperimentēt un pašiem 
nonākt pie rezultāta. Tikai tā 
mēs izaudzināsim nākamos 
izgudrotājus, novatorus, 
pārsteidzošu biznesa ideju 
īstenotājus. 

Ar ko atšķiras burvju 
mākslinieks no fizikas 
skolotāja? Ne ar ko, jo abi rāda 
trikus. Tikai, atklājot burvju 
mākslinieka trika mehānismu, 
intriga zūd, jo viss kļūst skaidrs. 
Fizikā katrs eksperiments 
ir solis ceļā uz jaunām 
zināšanām, risinājumiem 
un jauniem, pārsteidzošiem 
atklājumiem,” ar negaidītu 
salīdzinājumu sava priekšmeta 
atraktivitāti atklāj Sandis Kalējs 
un, izvilcis no ietilpīgās somas 
divas bumbas, uzskatāmi 
nodemonstrē, kā, spēlējoties ar 
vienkāršiem sporta atribūtiem 
var modelēt planētu kustību 
un mijiedarbību kosmosā vai 
apgūt klasiskās mehānikas 
pamatlikumus. 

LĪGATNE

LĪGATNE
Līgatnē apgūst 
digitālās prasmes 

Šoruden Cēsu novadā 
piecas mācību grupas 75 
dalībnieku sastāvā sākušas 
apmācības “Digitālās pamat-
prasmes”. Apmācībām esot 
teju pusē, viesojāmies pie 
dalībniekiem Līgatnē, lai 
izzinātu, kā norit programma 
un ko par līdzšinējo procesu 
domā iesaistītie. Visas kā viena 
Līgatnes grupas dalībnieces 
atzīst, ka apmācības ir 
interesantas un noderīgas. 
“Lai arī mēs, iespējams, visu 
neizmantosim, rodas prasme 
lietot digitālos rīkus,” saka 
Gunta Rudmieze.  

Kādu pieteikties pamu-
dinājusi darba specifika, 
bet citu – dzīve: “Vairs neko 
rakstiski, mutiski nevar, viss 
notiek digitāli, tāpēc jāmācās, 
jāiet laikam līdzi,” stāsta 
dalībniece Anita Baltiņa. 
Apmācības ļauj justies droši, 
izmantojot daudzveidīgās 
ierīces. Kā saka Aira Mellēna: 
“Ierīces mūsdienās ir ļoti labas, 
tagad bailes pazudušas, un 
varu uzzināt, izdarīt vairāk 
pati”. Līdz šim apgūts daudz 
jauna, rīkojoties ar datoru un 
telefonu, un dalībniece Daina 
Birne uzsver, ka trīs apmācību 
stundas nedēļā paskrien 
nemanot. 

Nodarbību vadītāja Elīna 
Ruska mācības vērtē kā 
dinamiskas, uzteicot aktīvos 

dalībniekus, kuri ar lielu interesi 
iesaistās. “Mācību process noris 
mijiedarbībā ar dalībniekiem – 
viņi sniedz ieteikumus, ko vēlas 
uzzināt, kas interesē,” skaidro 
Elīna. Vadītāja aicina arī citus 
interesentus pievienoties 
gaidāmajām grupām, 
akcentējot, ka priekšzināšanām 
nav jābūt lielām – pietiek, ja 
zina, kā izmantot telefonu, 
piezvanīt, nosūtīt īsziņas. 

Kā viņa skaidro, apgūt šādas 
prasmes ir vērtīgi, jo tās arvien 
biežāk ienāk mūsu ikdienā, 
arī pakalpojumi digitalizējas. 
“Interneta vidē ir tik daudz 
pieejamās informācijas, ka 

ikvienam cilvēkam iespējams 
atrast ko tādu, kas ļauj ikdienu 
padarīt aktīvāku, jēgpilni 
aizpildot brīvo laiku,” noslēdz 
Elīna Ruska. 

Lai arī šīs programmas 
apmācībām reģistrēšanās 
noslēgusies, var pieteikties 
gaidāmajai apmācību kārtai. 
2023. gada februārī, martā tiek 
plānots atvērt piecas grupas 
Cēsu novadā – divas Cēsīs un 
trīs citās novada teritorijās, 
ņemot vērā pieteikumu 
skaitu. Apmeklē jau tagad 
cdc.lv/digiprasmes un 
piesakies! 

Vecpiebalgas 
jaunieši 
Slovākijā 

VECPIEBALGAS 
apvienība

Vecpiebalgas apvienības 
jaunieši šoruden devās 
uz Slovākiju, lai apmaiņas 
programmas gaitā piedalītos 
projekta “Online Dragons” 
aktivitātēs, sadarbībā ar 
“FaceClub” organizāciju.  

Tēma bija jauniešiem ļoti 
interesanta un saistoša, jo mūsu 
ikdiena vairs nav iedomājama 
bez interneta izmantošanas 
gan mācību procesā, gan 
ikdienā. Šajā projektā jaunieši 
ar dažādām neformālas 
izglītības metodēm iepazina 
dažādas jaunas tehnoloģijas – 
lāzertags, virtuālās realitātes 

brilles – un mācījās darboties 
komandā, aizstāvēt savu 
viedokli, prezentēt citiem 
savus viedokļus un idejas, kā 
arī, protams, baudīja Slovākijas 
dabu un ieguva jaunus 
draugus. 

Atgriežoties jaunieši aktīvi 
dalījās ar gūto pieredzi un 
iespaidiem ar saviem skolas 
biedriem Vecpiebalgas vidus-
skolā. 

Attēlā: Fizikas skolotājs Sandis Kalējs uzskatāmi node-
monstrē, kā ar divu bumbu palīdzību var vienkārši apgūt 
klasiskās mehānikas pamatlikumus. Foto Aivars Akmentiņš.

 � Šūto mīļmantiņu darbnīca 
Baibas Rozes vadībā 7. 
decembrī plkst. 18.00;  

 � Puzuru darbnīca Andra 
Rozes vadībā 11. decembrī 
plkst. 12.00; 

 � Virpotu koka svečturu 
darbnīca Andra Rozes vadībā 
12. decembrī plkst. 18.00;  

 � Piparkūku darbnīca 
Baibas Rozes un Ineses Rozes 
vadībā 14. decembrī plkst. 
18.00. 

Iepriekšēja pieteikšanās, 
zvanot pa tālruni 29199870. 

Darbnīcas 
Drabešu muižas 
Amatu mājā

DRABEŠU 
pagasts
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IZGLĪTIBA, JAUNIEŠI

VECPIEBALGAS 
apvienība

“Ērglim” veiksmīgs testa lidojums 
Šoruden Priekuļu lidlaukā 

topošā Kosmosa Izziņas 
centra entuziasti palaida līdz 
šim Baltijā lielāko, jaudīgāko 
vairākkārt izmantojamo 
raķeti, kam tika dots vārds 
“Ērglis-1”. Primāri to paredzēts 
izmantot izglītojošu aktivitāšu 
vajadzībām, lai jauniešus 
iedvesmotu interesei par 
eksakto izglītību un karjeru 
inženierzinātņu jomā, bet 
ilgtermiņā raķetes startus 
varēs piedāvāt Baltijas un 
Skandināvijas pētniekiem 
dažādu zinātnisku projektu un 
eksperimentu īstenošanā. 

Cēsīs 2023. gadā plānots 
atvērt Kosmosa Izziņas centru, 
tā galvenais uzdevums būs 
radīt jauniešiem interesi par 
STEM izglītību un karjeras 
iespējām inženierzinātnēs 
caur kosmosa tematiku. 
Centra mērķis - kļūt par lielāko 
kosmosa izglītības centru 
Baltijas reģionā. Paredzēts, 
ka Kosmosa izziņas centra 
galvenā mērķauditorija būs 
skolēni un ģimenes. Centrs 
piedāvās nodarbības un 
aktivitātes dažādās jomās.  

Mācību raķeti “Ērglis-1”, 
pēc Kosmosa izziņas centra” 
pasūtījuma uzbūvēja Latvijas 
vadošais raķešu būves 
speciālists Andrejs Puķītis. 
Raķete var sasniegt pat 3,5 

kilometru augstumu. Tai ir 
kravas nodalījums skolēnu 
un studentu izglītojošu 
eksperimentu nogādāšanai 
atmosfērā. Kravas nodalījumu 
iespējams izmantot arī 
zinātnisko un tehnisko 
eksperimentu veikšanai, lai 
pārbaudītu mehānismu un 
elektronikas veiktspēju pie 
lielām pārslodzēm vai bezsvara 

stāvoklī. Raķeti turpmāk 
plānots izmantot Kosmosa 
izziņas centra organizētajos 
pasākumos, organizētajās 
skolēnu sacensībās (arī Baltijas 
līmenī), nometnēs, raķešu 
festivālā, u.t.t.. 

Raķetes testa lidojuma 
laikā tā pacēlās 2000 metru 
augstumā un pēc piecām 
minūtēm veiksmīgi piezemējās 

netālu no palaišanas vietas. 
Lidojumā tika pārbaudīta 
raķetes avionika, kravas 
nodalījuma atvēršanas mehā-
nisms, dubultā izpletņu 
sistēma, izsekošanas (lokā-
cijas) elektronika un tiešsaistes 
radiosakari. Visas sistēmas 
nostrādāja nevainojami. 

Raķetes startā piedalījās 
arī RTU studentu komanda, 

kas atbalstīja raķetes 
sagatavošanās procesu, 
nodrošinot raķetes sagatavo-
šanos startam, palaišanu 
un atgūšanu. Ar RTU 
Kosmosa izziņas centram jau 
izveidojusies cieša sadarbība 
dažādās ar kosmosu saistītās 
aktivitātēs - izglītojošu 
nodarbības skolēniem, STEM 
popularizējoši pasākumi u.tml.. 
Tuvāko nedēļu laikā plānots 
arī RTU studentu raķetes 
“VIP-2” starts. 

Nākamais raķetes “Ērglis-1” 
starts paredzēts vasarā, 
Kosmosa izziņas centra 
organizētajā bērnu diennakts 
nometnē. Tajā jaunieši kopā 
ar “Andoyaspacecentre” eks-
pertiem strādās pie satelīta 
sistēmas izstrādes un raķetes 
testa starta. 

Kosmosa izziņas centra 
saturs, kur viena no 
aktivitātēm ir mācību raķetes 
“Ērglis-1” uzbūvēšana, tiek 
veidots Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 
un Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014. - 2021. 
gada perioda programmas 
“Pētniecība un izglītība” 
aktivitātes “Inovācijas 
centri” projekts Nr. NFI/IC/
VIAA/2020/3, “Inovācijas 
centra izveidošana Cēsīs” 
gaitā. 

Kad tradicionālā izglītība 
satiek neformālo 

Novembra vidū Vecpie-
balgas apvienības pārvaldes 
Jaunatnes lietu nodaļas 
vadītāja Līna Paimiņa piedalījās 
Eiropas Parlamenta rīkotajā 
konferencē “Kad tradicionālā 
izglītība satiekas ar neformālo”. 

Tās mērķis - veicināt izpratni 
par neformālās izglītības 
metodiskajiem principiem un 
starpinstitucionālo sadarbību, 
kas ietver atbalstošās pieejas 
nozīmīgumu izglītojošajās 
aktivitātēs. Gūtās zināšanas 

palīdzēs pilnveidot darbu ar 
jauniešiem. Vērtīga bija arī 
pieredzes apmaiņa ar citiem 
konferences dalībniekiem par 
aktuālu tēmu - kā veicināt 
aktīvāku jauniešu balsošanu 
nākamajās ES vēlēšanās? 

Straupes skolēni dzīvnieku 
patversmei 

STRAUPES 
pagasts

Novembrī līdztekus dažā-
dām patriotiskām noskaņām 
un aktivitātēm Straupes 
pamatskolā notika arī 
Mārtiņdienas maskošanās, 
danči un tirgošanās skolas 
zālē. 

Mārtiņdienas lustes un 
tirgošanās Straupes pamat-
skolā ir ikgadēja tradīcija, 
kas palīdz bērniem apgūt 
pirkšanu, pārdošanu, kaulē-
šanos, pieklājīgu apkalpošanu. 
Šogad, lai rastu gandarījumu 
un īstenotu labu darbu, pusi no 
Mārtiņdienas tirgū nopelnītās 
summas katrs bērns ziedoja 
Cēsu dzīvnieku patversmei 
“Lācīši”. 

Pirmssvētku dienā, 17. 
novembrī, Straupes pamat-
skolas direktore Dana 
Gaile, skolēnu līdzpārvaldes 

vadītājs Jānis Ekerts un 
viņa palīgs Matīss Vanags 
Cēsu dzīvnieku patversmē 
nogādāja Mārtiņdienā savākto 
ziedojumu - 200 eiro dāvanu 

karti. 
Paldies Straupes pamat-

skolai un tās audzēkņiem par 
labā vairošanu! 

Attēlā: 8. klases skolnieki Jānis Ekerts un Matīss Vanags 
nodod ziedojumu Cēsu dzīvnieku patversmē “Lācīši”. Foto 
Dana Gaile. 

Jauniešu centrā “Balgas 
Strops” top ierakumu sveces 
Ukrainas aizstāvjiem. 

Vēlamies pateikties visiem 
ziedotājiem, īpaši Ilonai 
Melderei un draugiem par 
saziedotajiem materiāliem 
Ukrainas aizstāvju ierakumu 
sveču liešanai. Paldies arī 
palīgiem un profesionālās 
ievirzes izglītības programmas 
“Vizuāli plastiskā māksla” 
audzēkņiem, kuri ieradās 
jauniešu centrā “Balgas 
Strops”, lai palīdzētu šīs sveces 
izgatavot! 

Ierakumu sveces 
Ukrainas 
kareivjiem 

VECPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Meistarklases 
floristikā un 
rokdarbos 

Brīvprātīgā darba projekta 
“Nākotnes pētnieki” gaitā 
jauniešu centrā “Balgas 
strops” notiks meistarklases 
floristikā un rokdarbos katru 
ceturtdienu plkst. 15.00. 

 � 01.12. Ziemassvētku deko-
rācijas;

 � 08.12. Svētku gala klājums; 
 � 15.12. Makrame pīšana; 
 � 22.12. Sveču pasaule; 

Aicināti piedalīties visi 
iedzīvotāji! 

Dalība bez maksas.

Attēlā: Priekuļu lidlaukā topošā Kosmosa Izziņas centra entuziasti palaida līdz šim Baltijā 
lielāko, jaudīgāko vairākkārt izmantojamo raķeti, kam tika dots vārds “Ērglis-1”. 
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Nītaures skolēni apgūst uzņēmēju prasmes 
Lai veicinātu izpratni par 

uzņēmējdarbību, Nītaures 
Mūzikas un mākslas 
pamatskolas audzēkņi karjeras 
dienās apmeklēja Nītaures 
uzņēmumus, tikās ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem. 

Pirmās klases skolēni 
apmeklēja ekoloģisko 
zemnieku saimniecību 
“Lejassuces”, redzēja gotiņas, 
aitas, vistas, zosis, pīles, cūkas, 
apmīļoja trusīšus. Saimniece 

Sanita Lemiese parādīja 
siltumnīcas, pagrabu ar 
dažādiem pašas gatavotiem 
gardumiem. 

Otrās klases skolēni kopā ar 
Ingu un Ingvaru Jēkabsoniem 
devās meža ekspedīcijā, pētīja 
kokus, darbojās praktiski, 
iepazina mežsaimniecības 
profesijas. 

Trešās un ceturtās klases 
skolēni viesojās “Lejas 
Tēviņēnos”, Zusteru ģimenes 

bišu dravā. Saimniece Madara 
pastāstīja par dravniecības 
vēsturi, iepazīstināja ar 
dravnieka darba rīkiem un 
ierīcēm. Skolēni darināja vaska 
sveces un, protams, nogaršoja 
dažādus medus. Visgardākā 
titulu ieguva viršu medus. 

Vecāko klašu skolēni 
iepazina uzņēmumus un 
profesijas interešu grupās, 
apmeklēja frizētavu, 
autoservisu, uzņēmumu SIA 

“CREATED FOR YOU”, viesu 
namu “Nītaures dzirnavas”, 
Ilvija un Toms Kuzņecovi 
iepazīstināja bērnus ar grafiskā 
dizainera un programmētāja 
profesijām. 

Viesojoties pie uzņēmējiem, 
skolēni noskaidroja, kādas 
zināšanas, prasmes un 
iemaņas nepieciešamas, lai 
veidotu veiksmīgu karjeru. 

Karjeras dienu noslēgumā 
audzēkņi skolas aplī dalījās 

ar karjeras dienās redzēto, 
dzirdēto, piedzīvoto. 

Paldies Sanitai Lemiesei, 
Madarai Zusterei, Ilvijai 
un Tomam Kuzņecoviem, 
Natālijai Naumčikai, Ingai 
un Ingvaram Jēkabsoniem, 
Marekam Gablikam, Vadimam 
Duļinskim, Diānai Meidropai 
par atsaucību! 

Skolēnu apmaiņas brauciens uz Itālijas pilsētu 
Kasertu 

NĪTAURES 
pagasts

NĪTAURES 
pagasts

Elita Zvaigzne 
Projekta koordinatore  
Nītaures mūzikas un 
mākslas pamatskolā

No 14.11. līdz 20.11. 
Nītaures mūzikas un mākslas 
pamatskolas divas skolotājas - 
Elita Zvaigzne un Raja 
Erele – un četri skolēni - Ance 
Kalniete, Viktorija Smirnova, 
Elīza Heislere - Celma un 
Liene Kondrāte - devāmies 
jau trešajā īstermiņa skolēnu 
apmaiņas braucienā uz Itālijas 
pilsētu Kasertu, lai šoreiz 
izdziedātu muzikālos tiltus 
Kasertas Giannone licejā. 
Kaserta atrodas 40 kilometru 
attālumā no Neapoles. 
Šoreiz skolēni tika uzņemti 
viesģimenēs, kas skolēniem 
deva ļoti lielu pieredzi, pārvarot 
šķēršļus gan komunikācijas, 
valodas, gan atvērtības ziņā. 

Bija liels prieks atkal satikt 
skolotājus un skolēnus no 
Itālijas, Portugāles, Spānijas 
un Turcijas. Pirmdiena 
pagāja ekskursijā, izstaigājot 
Neapoles vēsturisko centru 
ar daudzām ievērojamām 
katedrālēm un klosteriem, 
kuru vēsture aizsākusies 14. 
gs. Brīnišķīgas bija majolikas 
flīzes, kas klostera dārzā 
rotāja kolonas un soliņus. Ļoti 
pārsteigti bijām par vēsturiskā 
centra šaurajām ieliņām, kuru 

malās rindojās suvenīriem 
pārpilnas tirgotavas, milzīgā 
cilvēku burzma un tai pa 
starpu spraucošās mašīnas un 
motocikli.  

Otrdien, projekta otrajā 
dienā, darbojāmies Kasertas 
Giannone licejā, izdejojot un 
izdziedot savas vispopulārākās 
dejas un dziesmas. Katra 
valsts prezentēja savas tautas 
dziesmas. Mēs dziedājām 
“Bēdu manu lielu bēdu”. 

Pēcpusdienā visi skolēni 

strādāja pie folkloras kalen-
dāra izveides, kurā tika iekļauti 
tautu tērpu zīmējumi un katras 
valsts populāras folkloras 
grupas digitālā infografikā. Mēs 
vēlējāmies visus iepazīstināt ar 
grupu “Tautumeitas”. Mums 
no Latvijas līdzi ceļoja mūsu 
gatavotais projekta talismans 
DAMBy, kurš savu vārdu 
ieguva no projekta nosaukuma 
pirmajiem burtiem - Dance 
Across Musical Bridges. 

Trešdien devāmies 

ekskursijā uz Pompeju. Rīts 
mūs nepatīkami pārsteidza 
ar stipru lietu, pērkonu un 
zibeni. Par spīti slapjām 
ielām un slapjiem apaviem 
mēs iepazinām 2000 gadus 
veco pilsētu un uzzinājām, 
kā cilvēki dzīvoja šajā pilsētā 
līdz 79. gadam, kad Vezuva 
vulkāna izvirdums vienā 
mirklī pārtrauca cilvēku 
dzīves, nosmacējot ar vulkāna 
izdalītajām gāzēm un apberot 
ar septiņus metrus augstu un 

300 grādus karstu pelnu kārtu. 
Projekta ceturtajā dienā 

mēs apmeklējām Saint Leucio 
Belvedere 18. gs. zīda ražošanas 
fabriku, kas atradās karaļa 
Ferdinanda medību pilī. Karalis 
bija ļoti progresīvs cilvēks, 
kurš rūpējās par strādnieku 
labklājību, samazinot tā brīža 
16 stundu darba dienu uz 
11. Šī ir arī pirmsākuma vieta 
sieviešu tiesībām. 

Piektdien, pēc sertifikātu 
saņemšanas, visi apmeklējām 
Kasertas 18. gs. karaļa 
Ferdinanda Royal Palace. Jau 
ieejot pilī, pa iespaidīgām 
kāpnēm mums pavērās 
fascinējošs skats. Viss 
tik milzīgs. Augsti griesti, 
kolonnas, greznas lustras, 
gleznas, zīmējumi uz griestiem. 
Karalis Ferdinands gribēja 
saviem viesiem parādīt, ka 
cilvēks ir niecība dieva priekšā. 

Emocionālas bija mūsu 
atvadas no skolotājiem 
un skolēniem. Mēs esam 
sapratuši, ka ļoti esam viens 
otru iemīļojuši, jo kopā ar 
lielāko daļu esam jau vairākus 
gadus. Visi pateicamies itāļu 
skolotājiem un skolniekiem 
par radošo nedēļu un esam 
gatavi tikties 2023. gada martā 
Valensijā 

Kopā piepildīsim cimdu 
skapi “Zvaniņos” 

Augšlīgatnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “Zvaniņi” 
kopā ar vecāku padomi sākusi 
īstenot iniciatīvu “Siltām 
rociņām!”. Iniciatīvas ideja ir 
izveidot pirmsskolas izglītības 
iestādē “Zvaniņi” cimdu skapi, 
kurā ikvienam iestādes bērnam 
būs iespēja brīvi paņemt 
lietošanā siltu cimdu pāri. 

Vecāku padomes pārstāve 
Dace Lielmane saka: “Ziemas 
laikā ir tik patīkami, ka rokas 
un kājas ir siltumā. Katrs 
ziemas prieku cienītājs zina, cik 

svarīgs ir silts cimdu pāris, lai 
ziemas aktivitātes būtu daudz 
jautrākas un patīkamākas. 
Ja cimdu pāris aizmirstas 
mājās vai paņemtie cimdi nav 
piemēroti laikapstākļiem, vai 
tie kļuvuši slapji, tad cimdu 
skapī varēs atrast cimdiņus 
roku siltumam.” 

Lai iesaistītos iniciatīvā, 
“Zvaniņu” bērnu vecāki un 
vecvecāki tiek aicināti: 

 � atnest dzijas kamolīti uz 
pirmsskolas izglītības iestādi; 

 � pieteikt sev zināmu 

adītāju – vecmāmiņu, 
māmiņu, tanti, vectētiņu, 
kurš labprāt piekristu uzadīt 
bērnu cimdiņus, dzija tiks 
nodrošināta; 

 � ja mājās ir kāds bērnu 
cimdu pāris, kas rūpīgi kopts 
un to vairs nevalkās, aicina 
nest to uz cimdu skapi. 

Iniciatīva noritēs no šā gada 
līdz 2023. gada 30. janvārim. 
Papildus informācija, zvanot 
uz tālr. nr. 28661216. 

LĪGATNES 
pagasts

VECPIEBALGAS 
apvienība

Turpinās nodarbības 
“Sportiskas aktivitātes skolu 
brīvlaikā”.  

Ziemas brīvlaikā skolēni 
aicināti piedalīties kustību 
aktivitātēs profesionālas 
treneres Aijas Praulītes un 
Sarmītes Sērses vadībā. 

 � 27.12. plkst. 10.30 Vecpie-
balgas vsk. sporta zāle (8-11 
gadi);

 � 28.12. plkst. 15.00 Vecpie-

balgas vsk. sporta zāle (12-15 
gadi);

 � 27.12. plkst. 10.00 
Dzērbenes skola (8-11 gadi);

 � 28.12. plkst. 10.00 
Dzērbenes skola (8-11 gadi).

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

Sporto ziemas 
brīvlaikā 

Attēlā: Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas skolotājas un audzēknes Itālijā tikās ar 
draugiem no Portugāles, Spānijas un Turcijas.
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Jaunatnes mini-forums 
“Pacel ideju” 

PĀRGAUJAS 
apvienība

Atjaunota 2016. gadā 
sāktā tradīcija – Pārgaujas 
apvienības jaunatnes mini-
forums “Pacel Ideju”. Tajā 
aicināti piedalīties Pārgaujas 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, kā arī NVO un skolēnu 
pašpārvalžu pārstāvji, lai, 
diskutējot un ģenerējot idejas, 
kopīgiem spēkiem spriestu, kā 
labāk “pacelt ideju”. Forums 
norisināsies 2022. gada 10. 
decembrī Rozulas Tautas 
namā. 

Šogad, Eiropas jaunatnes 

gadā, mini-foruma fokuss būs 
vērsts uz vietējiem jaunajiem 
cilvēkiem - darītājiem jeb tiem, 
kuri ar saviem līdzdalības 
un iedvesmas stāstiem var 
motivēt un iedrošināt ikvienu 
būt aktīvam savā vietējā 
kopienā. Tāpat arī jauniešus 
informēs par iespējām 
līdzdarboties viņiem domātās 
aktivitātēs Cēsu novadā, kā arī 
par viņu iespējām piedalīties 
dažādos vietēja mēroga un 
starptautiskos projektos. 

Visas dienas garumā ar 

mums kopā būs jau vasaras 
pasākumos iepazītais mūziķis, 
digitālā satura radītājs, 
improvizators un pasākumu 
vadītājs Artūrs Jenots. 

Lai piedalītos Pārgaujas 
jaunatnes mini-forumā “Pacel 
Ideju”, aizpildi reģistrācijas 
anketu: ej.uz/pacelideju22  

Vairāk informācijas par pa-
sākumu: Pārgaujas apvienības 
pārvaldes jaunatnes lietu 
speciāliste Iluta Balode, 
Iluta.balode@cesunovads.lv, 
28714870 

Vērtīga starptautiskā pieredze 
Novembrī Cēsu novada 

pašvaldības speciālisti 
viesojās Milānā, lai kopā 
ar Horvātijas, Slovākijas 
un Itālijas pārstāvjiem 
piedalītos sadraudzības 
projektā “Pilsoņi, vienlīdzība, 
tiesības un vērtības”. Dalība 
programmā nodrošināja 
izpratnes veicināšanu par 
Eiropas integrācijas procesu, 
pamatojoties uz solidaritāti, 
projekta dalībnieku pieredzes 
apmaiņu un aktīvas līdzdalības 
veicināšanu lokālā mērogā. 

Cēsu novada delegāciju 
veidoja uzņēmējdarbības 
projektu vadītāja Ilze Bībere, 
Teritorijas plānošanas un 
stratēģiskās attīstības nodaļas 
vadītāja Evija Taurene, 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
vadītāja Evita Šīrante, 
Līgatnes apvienības pārvaldes 
vadītāja Līga Medne, Amatas 
apvienības pārvaldes Admi- 
nistratīvās nodaļas vadītājs 
Māris Timermanis, Vecpie-
balgas apvienības pārvaldes 
Saimniecības vadītājs p.i. 
Andris Lapiņš, Pārgaujas 
apvienības pārvaldes va-
dītājs Didzis Zemmers, 

Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes vadītāja Dace Bišere-
Valdemiere, Vaives pagasta 
pārvaldes vadītāja Evija Atvara 
un Iepirkumu nodaļas vadītāja 
Maija Klimoviča. 

Viesošanās laikā Cēsu 
novada delegācijas pārstāvji 
piedalījās seminārā “Mūsu 
dzīvā bibliotēka par 
vienlīdzību”, ceremonijā 
“Brālības pakts”, kurā 
parakstīja pilsētu sadraudzības 
zvērestu, un noslēguma 
sanāksmē ar citu valstu 
delegātiem. “Neskatoties uz 
to, ka sadraudzības projekta 
dalībvalstis ir dažādas un tās 
šķir tūkstošiem kilometru, 
problēmas, ar kurām 
saskaramies ikdienā, ir līdzīgas. 
Šāda pieredzes apmaiņa 
palīdz rast jaunu, labāku 
pieeju ierastajiem problēmu 
risināšanas veidiem,” stāsta 
Priekuļu apvienības pārvaldes 
vadītāja Evita Šīrante. 

Programmas mērķis ir 
uzturēt un attīstīt atvērtu, 
uz pilsoņu tiesībām balstītu, 
demokrātisku, un iekļaujošu 
sabiedrību, kuras pamatā ir 
tiesiskums un vērtības, kas 

Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes Jaunatnes lietu 
nodaļa aicina piedalīties foto 
konkursā! 

Kas jādara? 
 � Vecpiebalgas vidusskolas 

teritorijā atrodi Ziemassvētku 
soliņu; 

 � Iemūžini fotogrāfijā sevi 
individuāli, vai ar draugiem; 

 � Ievieto fotogrāfiju 
Instagram ar tēmturi 

#Piebalgasjaunieši vai sūti  
lina.paimina@cesunovads.lv. 

Konkurss norisināsies līdz 
31. decembrim. Uzvarētāja 
paziņošana 4. janvārī. 

Piedalies foto konkursā! VECPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Augšlīgatnes Kultūras nama 
Lielajā zālē notiks lekcijas:  

6. decembrī plkst. 18.00 
notiks lekcija vecākiem 
“Mācīšanās motivācija 
digitālajā laikmetā”; 

27. decembrī plkst. 12.00-

13.30 notiks lekcija Līgatnes 
izglītības iestāžu pedagogiem 
“No noguruša pedagoga 
līdz laimīgam”, lekcijas vadīs 
emocionālās labsajūtas un 
attiecību eksperte, psiholoģe 
Iveta Aunīte; 

27. decembrī plkst. 14.00 
ar lekciju “Laimes dimensija” 
uzstāsies komunikācijas 
treneris un iedvesmas lekciju 
autors Haralds Burkovskis. 

Tālrunis informācijai: 26866855. 

Lekcijas vecākiem un 
pedagogiem Līgatnē

LĪGATNES 
apvienība

noteiktas Eiropas Savienības 
(ES) līgumos un ES hartā. 
Dalības mērķis bija apgūt 

partnervalstu pieredzi, 
prezentēt Cēsu novadu, 
pašvaldības un NVO dalību 

solidaritātes pasākumu 
īstenošanā. 

Peldēšana 
Vecpiebalgas 
iedzīvotājiem

Peldbaseina “Rifs” 
apmeklējums 2. decembrī, 9. 
decembrī, 16. decembrī un 30. 
decembrī visiem Vecpiebalgas 
apvienības iedzīvotājiem. 

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

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

pieteikšanās, sazinoties ar 
Līnu Paimiņu 29868892. 

Autobusa maršruts 
apskatāms vecpiebalga.lv.  

Veselīga 
vingrošana 
Amatā

Aicinām apmeklēt veselības 
vingrošanas nodarbības 
Amatas apvienībā! 

 � Amatas kultūras centrā 
Ģikšos 5. un 12. decembrī plkst. 
17.30 - 18.30. Nodarbības vadīs 
Sanita Griezīte. 

 � Skujenes Tautas namā 
6., 13. un 20. decembrī plkst. 
15.00 - 17.00. Nodarbības vadīs 
Ruta Kazerovska. 

 � Zaubes Kultūras namā 6. 
un 13. decembrī  plkst. 18.00 - 
19.00. Nodarbības vadīs Sanita 
Griezīte. 

 � Veselības vingrošanas 
nodarbība Ieriķos, Amatas 
pamatskolā 6., 13. un 20. 

decembrī plkst. 19.00 - 20.30. 
Nodarbības vadīs fizioterapeite 
Dace Lūkina. 

 � Amatas apvienības ēkā 
“Ausmas” 7. un 14. decembrī 
plkst. 18.00 - 19.00. Nodarbības 
vadīs Sanita Griezīte. 

 � Nītaures Kultūras namā 
7., 14. un 21. decembrī 18.00 - 
19.30. Nodarbības vadīs 
fizioterapeite Dace Lūkina. 

Nodarbības notiks bez 
maksas. Aicinām pievienoties 
vingrotājus arī no kaimiņu 
pagastiem.

*Nodarbības tiek īste-
notas ESF projekta nr. 
9.2.4.2/16/I/007 gaitā. 

AMATAS 
apvienība

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības darbinieki, viesojoties Milānā, kopā ar citu valstu kolē-
ģiem apguva aktīvas iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu lokālā mēroga.
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Godina novada Gada darbiniekus 

Koncertzālē “Cēsis” 
pirms valsts svētkiem 
sveicām un godinājām Cēsu 
novada pašvaldības 2022. 
gada darbiniekus. Balvas 
pasniedza Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, domes 
priekšsēdētāja vietniece Inese 
Suija-Markova, domes priekš-
sēdētāja vietnieks Atis Egliņš-
Eglītis, izpilddirektore Līga 
Bukovska un izpilddirektores 
vietniece Baiba Eglīte. 

Galveno nomināciju 
“Bruņinieks” saņēma Elita 
Eglīte, sniedzot izcilu, 
priekšzīmīgu un panākumiem 
bagātu darbu gan iestādes 
mērķu sasniegšanā, gan Cēsu 
novada pašvaldības atpa-
zīstamības veicināšanā. 

Par 2022. gada Cēsu 
novada pašvaldības gada 
darbinieku kļuva: 

 � Maija Graudiņa 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Jurijs Vaido nominācijā 
“Par ieguldījumu un 
sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Jurijs Vaido nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Anete Goldmane nomi-
nācijā “Par ieguldījumu un 
sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Zane Paulova nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”;; 

 � Inga Pētersone 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Guna Muceniece 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi” 

 � Indulis Jirgensons 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Līga Glāzere-Spalviņa 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Inga Zaperecka 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Inita Švalbe nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Ilze Jume nominācijā “Par 
godprātīgu amata pienākumu 
izpildi”; 

 � Ārija Jukāma nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Ilze Dambe nominācijā 
“Par ieguldījumu un 
sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Modrīte Bogena 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Sintija Valaine nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Laila Bērziņa nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Lienīte Rogoļeva 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Santa Sīmane 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Digna Bicāne nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Ērika Romka nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Dace Spalviņa nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Valdone Priedīte 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Sigita Veidiņa nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Ilva Bobrova nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Egils Kurpnieks 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Gunta Kāršeniece 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Vineta Semule nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Maira Bērziņa nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Inga Krieviņa nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Iveta Freiberga 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Linda Janberga 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Daina Robu nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Liene Eizengrauda 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Sarmīte Ivanova 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Daila Balode nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Agris Žurevskis 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Aiga Glaudiņa nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Kalācis Mārtiņš 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Andris Bitainis nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Anita Dzalba nominācijā 

“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Ingūna Briede 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Skaidrīte Grīnberga 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Andris Liniņš nominācijā 
“Par ieguldījumu un 
sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Daiga Hofmane 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Sandis Volmanis 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Anita Legzdiņa 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Andris Laumanis 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Anita Vīņaude nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Daiga Bernovska 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Aiva Lagzdiņa nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Iveta Cinata nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Inese Udrovska 
nominācijā “Par godprātīgu 
amata pienākumu izpildi”; 

 � Valdis Sviķis nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”; 

 � Andra Ķīse nominācijā 
“Par ieguldījumu un 
sasniegumiem iestādes 
attīstībā”; 

 � Aija Sila nominācijā “Par 
ieguldījumu un sasniegumiem 
iestādes attīstībā”; 

 � Antra Avena nominācijā 
“Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi”. 

Latvijas valsts svētkos 
piecās nominācijās sveikti 
konkursa “Gada būve Cēsu 
novadā 2022” laureāti. 

Nominācija “Individuālās 
dzīvojamās mājas” 

Otrā vieta objektam 
“Vienģimenes dzīvojamā 
ēka un šķūnis Smilšu ielā 3, 
Cēsīs”. Projektētājs IK “G78L”, 
pasūtītāja Zane Gaisa. 

Trešā vieta objektam 
“Savrupmājas kompleksa 
jaunbūve “Dzērves” Vaives 
pagastā”. Projektētājs Ventis 
Didrihsons, Ideja un realizācija 
Kaspars Lauga. 

Atzinības raksts objektam 
“Individuālā dzīvojamā māja 
“Kalna Jukāni” Vaives pagastā”.  
Projektētājs SIA “AROUND”, 
pasūtītājs Jānis Butlers. 

Nominācija  “Daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas”

Otrā vieta objektam “Ēkas 
pārbūve Bērzaines ielā 7, 
Cēsīs”. Projektētājs Jānis 
Zlaugotnis, pasūtītājs Edgars 
Volkops.

Trešā vieta objektam 
“Daudzdzīvokļu māja Siguldas 
ielā 5, Cēsīs”. Projektētāja 
Ilze Kalvele, pasūtītājs A/s 
“Siguldas Būvmeistars”.

Atzinība objektam “Rindu 
mājas jaunbūve Ziedu ielā 
8, Cēsīs. Projektētājs SIA 
“ARHITEKTA IMANTA TIMER-
MAŅA BIROJS”, pasūtītāja 
Jana Brēmere.

Nominācija “Publiskās ēkas”
Otrā vieta objektam 

“Veikala ēkas demontāža un 
restorāna jaunbūve Piebalgas 

ielā 15, Cēsīs”. Projektētājs 
SIA “ARHITEKTA IMANTA 
TIMERMAŅA BIROJS”, 
pasūtītājs SIA “SP”. 

Trešā vieta T/C Solo pārbūve 
Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs. 
Projektētāja Vija Zlaugotne, 
pasūtītājs SIA “BEĀTUS”. 

Nominācija “Ražošanas 
un inženierbūves”

Pirmā vieta objektam 
“II pacēluma Ūdens sūkņu 
stacijas ūdens rezervuāra 
pārbūve Leona Paegles ielā 
2C, Cēsīs”. Projektētājs SIA 
“LAKALME”, pasūtītājs Cēsu 
pilsētas SIA “VINDA”.

Otrā vieta objektam “Cieto 
sadzīves atkritumu poligona 
Daibe 1.krātuves rekultivācija, 
cieto atkritumu poligons 
Daibē. Projektētājs SIA 

“ViaCon Latvija”, pasūtītājs SIA 
“ZAAO”. 

Trešā vieta objektam 
“Saules elektrostacijas 
ierīkošana uz ēkas jumta 
Nītaures ielā 5, Augšlīgatnē”. 
Projektētājs Gundars Āboliņš, 
pasūtītājs SIA “VITA mārkets”.

Atzinība objektam “Saules 
elektrostacijas izbūve 
“Uzvaras kalns” Jaunpiebalgas 
pagastā”. Projektētājs SIA 
“KVĒLE”, pasūtītājs Cēsu 
rajona Jaunpiebalgas pagasta 
zemnieku saimniecība 
“UZVARAS KALNS”.

Atzinība objektam “Taras 
noliktavas angāra ēka Aldaru 
laukumā 1, Cēsīs”. Projektētājs 
SIA “ARHITEKTA IMANTA 
TIMERMAŅA BIROJS”, 
pasūtītājs AS “Cēsu alus”.

Nominācija  “Ainavas, 
vides veidošanas un 
pilsētvides labiekārtojuma 
objekti”

Pirmā vieta “Labiekārtojuma 
teritorija Bērzaines ielā 7”.  
Projektētāja ainavu arhitekte 
Dace Laiva, pasūtītājs Edgars 
Volkops. 

Otrā vieta “Vides mākslas 
projekts “Viens deviņi četri 
viens ceļš” Cēsu pilsētvidē”. 
Idejas mākslinieki Krista un 
Reinis Dzudzilo, ierosinātājs 
nodibinājuma “Ekspozīcijas 
“Sirdsapziņas ugunskurs” 
atbalsta fonds”, Elīna Kalniņa.

Trešā vieta “Labiekārtojuma 
teritorija Dārzniecības ielā 7 
un 9, Cēsīs”. Ideja un realizācija 
Astahovsku ģimene.  

Apbalvotas gada būves Cēsu novadā

Attēlā: Valsts svētkos pateicības saņēma pašvaldības iestāžu darbinieki, kuru ieguldījums 
novada attīstībā šogad bijis īpaši pamanāms. Foto Indars Krieviņš.
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Svinot Latvijas valsts 
proklamēšanu, Vaives pagasta 
Tautas namā, kā ierasts, 
godināja ilgadējās kustības 
“Labo darbu krātuvīte” 
laureātus. Svinīgajā pasākumā 
pateicības saņēma cilvēki, 
kuri veicinājuši kopienu 
stiprināšanu, Vaives pagasta 
attīstību,izaugsmi un 
atpazīstamību.  

“Labo darbu krātuvītes” 
laureāti 2022. gadā: 

 � Veldze Sproģe - par 
labestību, izpalīdzību, sirsnību. 
Par personīgo resursu 
nežēlošanu izvadājot kaimiņus 
pēc pensijām, pie ārstiem, uz 
pasākumiem u.c. Izvirzītājs:  
Leontīne Kozlovska, Inga 
Andersone, Zenta un Jānis 
Tregubenko, Zaiga Līduma, 
Guna Zālamane, Aija Pušpure, 
Lidija Keiša, Ritma Luca. 

 � Solvita Krastiņa -  deju 
kolektīva “Vaive” vadītāja - par 
ilggadīgu darbu, vadot deju 
kolektīvu “Vaive”. Par radošumu 
jaunu deju iestudēšanā un 
kolektīva iesaistīšanu deju 
festivālā “Ļustej šur, ļustej 
tur” Rugājos. Izvirzītājs: deju 
kolektīvs “Vaive”. 

 � Sarmīte Bojāre - par pašas 
iniciētu un pagatavotu skaisto 
dekoru izgatavošanu Vaives 
tautas nama telpu ietērpšanai 
svētku noskaņās. Izvirzītājs: 
Vaives tautas nams. 

 � Mārtiņš Ezernieks - 

par atsaucību un sava 
laika un spēka ieguldījumu 
Vaives tautas nama šķūnīša 
pārkārtošanā. Izvirzītājs: 
Vaives tautas nams. 

 � Edgars Ezernieks - 
par atsaucību un sava 
laika un spēka ieguldījumu 
Vaives tautas nama šķūnīša 
pārkārtošanā. Izvirzītājs: 
Vaives tautas nams. 

 � Toms Ezernieks - par 
atsaucību un sava laika un 
spēka ieguldījumu Vaives 
tautas nama šķūnīša 
pārkārtošanā. Izvirzītājs: 
Vaives tautas nams. 

 � Aldis un Baiba Pokuļi - par 
pašaizliedzīgu darbu un privātā 
finansējuma ieguldījumu, 
labiekārtojot Nākotnes ielas 
bērnu atpūtas laukumiņu 
Rīdzenē. Bērni laukumu dēvē 
par “Bibliotēkas laukumiņu”. 

Izvirzītājs: Nākotnes ielas 
mājas iedzīvotāji. 

 � Voitkeviču ģimene – 
par Vaives pagasta 
popularizēšanu, organizējot 
smagā metāla mūzikas žanra 
festivālu “Zāģis 2022” Vaives 
pagasta “Kalna Slēpeņos”. 
Izvirzītājs: Vaives pagasta 
pārvalde. 

 � Daudzīvokļu mājas 
“Mežmaļi” iedzīvotāji -  par  
rūpīgu attieksmi Mežmaļu 
ciema vizuālās pievilcības 
veidošanā. Izvirzītājs: Vaives 
pagasta pārvalde. 

 � Sētniece Nataļja Sukure - 
par izdomas bagātu skolas 
apkārtnes noformēšanu, 
puķu dobju veidošanu un 
uzturēšanu, kas nav ietverts 
sētnieces darba pienākumos. 
Izvirzītājs: Rāmuļu pamatskola. 

 � Rāmuļu skolas pedagogu 

komanda levas Kārkliņas 
vadībā (Sniedze, Andra, lnga, 
Dace, Dzintra, Vita) - par īpašu 
ieguldījumu sava atvaļinājuma 
laikā, brīvprātīgi nedēļu 
strādājot Rāmuļu skolas 
teritorijas sakopšanā Dziesmu 
dienai Rāmuļos 02.07.2022. 
Izvirzītājs: Rāmuļu pamatskola. 

 � Vaives pagasta Rāmuļu 
bibliotēkas vadītāja Vaira 
Krūmiņa - par aktīvu sadarbību 
ar Rāmuļu pamatskolu un 
pirmsskolas audzēkņu un 
skolēnu iesaistīšanu “Bērnu/
jauniešu žūrijā 2021” un 
izstādes sagatavošanu par 
Dziesmu dienu Rāmuļos. 
Izvirzītājs: Rāmuļu pamatskola. 

 � Pedagoģe Līga 
Strazdiņa - par atsaucību, 
pacietību un prombūtnē 
esošu pedagogu aizvietošanu, 
neļaujot apstāties mācību 

procesam Rāmuļu pamatskolā. 
Nebaidoties no karstā laika, 
iesaistījās skolas teritorijas 
sakopšanā Dziesmu dienai 
Rāmuļos. Izvirzītājs: Rāmuļu 
pamatskola 

 � Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja 
vietniece saimnieciskajā 
darbā Guna Muceniece – par 
atsaucību ārpus saviem darba 
tiešajiem darba pienākumiem, 
organizējot Līvu PII darbu 
vasaras periodā. Izvirzītājs: 
Līvu pirmsskolas izglītības 
iestāde. 

 � Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādes lietvede 
Valda Švāne – par sava brīvā 
laika un darba ieguldījumu, 
atbalstot Līvu PII darbiniekus, 
risinot nestandarta situācijas, 
par iejūtību, atsaucību, 
pašiniciatīvu. Izvirzītājs: Līvu 
pirmsskolas izglītības iestāde. 

“Labo darbu krātuvīte” ir 
tradīcija Vaives pagastā, lai 
stiprinātu Vaives pagastā 
strādājošo, dzīvojošo personu 
piederību kopienai, veicinātu 
savstarpējo lojalitāti, rosinātu 
sociālo aktivitāti pagastam 
nozīmīgās sabiedriskajās un 
sociālajās jomās. Latvijas valsts 
svētku pasākumā laureāti 
parakstās Vaives pagasta 
“Labo darbu krātuvītes” goda 
grāmatā un saņem atzinības 
rakstus. 

Pateicība labo darbu darītājiem VAIVES 
pagasts

Jaunā formātā aizvadīts Cēsu novada uzņēmēju forums
Novembra izskaņā 

koncertzālē “Cēsis” aizvadīts 
tradicionālais Cēsu novada 
uzņēmēju forums ar vadmotīvu 
“Noturība” – gan emocionālā, 
gan finansiālā jomā. To klātienē 
apmeklēja vairāk nekā 150 
cilvēku, savukārt tiešraidē vai 
atkārtojumā vēroja vairāk nekā 
1300. Foruma noslēdzošajā 
daļā sveikti Cēsu novada 
labākie uzņēmēji 2022. gadā. 

Šogad mainīts foruma 
formāts – atnākušie sēdēja 
nevis ierastajās koncertzāles 
sēdvietās, bet gan pie 
apaļajiem galdiem. Kā stāsta 
foruma moderatore, Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Inese Suija-Markova: 
“Šis eksperiments, mūsuprāt, 
sevi pilnībā attaisnoja. Esam 
pateicīgi ikvienam novada 
uzņēmējam – tāpēc, ja 
radām viņiem pasākumu, 
vēlamies piedāvāt augsti 
kvalificētu ekspertu stāstus, 
kā arī vidi, kurā uzņēmējs jūtas 
komfortabli un kas kalpo par 
iedvesmu jaunu pazīšanos un 
kontaktu dibināšanai.”

Foruma sākumā Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs iepazīstināja 
ar Cēsu novada aktualitātēm, 

realizētajiem un plānotajiem 
projektiem, kā arī informēja 
par pašvaldības atbalstu 
uzņēmējiem. Latvijas Bankas 
prezidents Mārtiņš Kazāks 
stāstīja par nacionālām 
un globālām ekonomikas 
tendencēm. RTU zinātņu 
prorektors Tālis Juhna ieskicēja 
ieguvumus no universitāšu 
un uzņēmumu sadarbības. 

Gunita Kuļikovska-Ķiesnere, 
Vidzemes augstskolas ilgt- 
spējīgas būvniecības virzie-
na vadītāja, vedināja meklēt 
savu “Qi” (ch’i), kā arī 
augstskolu un uzņēmumu 
noturības formulu. Uzņēmējs 
un grāmatu autors Uldis 
Pīlēns runāja par uzņēmēju 
spēju strādāt un attīstīties 
pārmaiņu laikos. Cēsu novada 

uzņēmēju paneļduskusijā 
tika iztirzāti jautājumi par to, 
kā spēt pieņemt un iemīlēt 
pārmaiņas. Savukārt foruma 
nobeigumā Ziemeļeiropas 
mentālās veselības centra 
ārste, profesore Gunta 
Ancāne uzsvēra psihiskās 
veselības noturību kā vienu 
no pamatpīlāriem veiksmīgam 
biznesam.

Cēsu novada uzņēmēju 
gada balvas ieguva:

 � Cēsu novada izaugsme – 
SIA “EHI”;

 � Cēsu novada eksportē-
tājs – SIA “ALTEHS”;

 � Cēsu novada vēstnesis – 
projekta “Amatciems” idejas 
autors un īstenotājs Aivars 
Zvirbulis;

 � Cēsu novada inovācija – 
SIA “BioLana”;

 � Cēsu novada jaunietis - 
uzņēmējs – Kristers Briedis;

 � Cēsu novada pārstei-
gums – SIA “Rakši”;

 � Cēsu novada radošums – 
Dukuru mākslas rančo;

 � Cēsu novada labākais 
darba devējs – SIA “M.E. LAT-
LUX”;

 � Cēsu novada gada 
lauksaimnieks – ZS 
“Veckurmji”;

 � Cēsu novada sociāli 
atbildīgākais uzņēmums – AS 
“Draugiem group”;

 � Valsts attīstības 
finan-šu institūcijas 
ALTUM specbalva – SIA 
“BALTICFLOC”;

 � Cēsu uzņēmēju kluba 
specbalva “Ilgdzīvotājs 
biznesā” – Piensaimnieku 
kooperatīvā sabiedrība 
“Straupe”.

Attēlā: Cēsu novada labākie uzņēmēji arī šogad savā darbībā demonstrēja izcilu noturību. 
Foto Indars Krieviņš.
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VĒSTURE, NOTIKUMI
Taurenes muiža gadsimtu gaitā TAURENES 

pagasts

Novembra nogalē ar 
saistošu koncertprogrammu 
un kolorītiem vēsturiskiem 
aprakstiem Taurenē atzīmēta 
Nēķina muižas 120. gadskārta. 

Pirmās rakstītās liecības 
par muižas apbūvi datētas ar 
1426. gadu, kad arhibīskaps 
Hennings veco koka muižu 
pieškīra Johanam Fogtam. 

Gadsimtu gaitā muižai 
mainījušies īpašnieki, pie-
dzīvotas ūtrupes, līdz 1856. 
gadā to par 140 000 rubļiem 
nopirka Heinrihs Panders. 

Panderu dzimtai Nēķina 
muiža piederēja līdz pat 
agrārajai reformai pagājušā 
gadsimta sākumā. Tās 
rezultātā muižas jauno pili 
un staļļus ar laidaru piešķīra 
aprinķa policijas iecirknim. 

Pārbūve pilī notika pagājušā 

gadsimta 60. gados kad 
Taurenes ciemu vadīja Drosma 
Gnedlere, bet kolhozu – 
kultūras cilvēks Ņina Namavīra. 
Ar viņu gādību ierīkoja lielo 
zāli un skatuvi ar palīgtelpām 
pagrabos. Mazā zālīte kļuva 
par kino zāli. Ar Roberta Ruķa 
gādību 80. gados pagrabos 
ierīkoja ēdnīcu-restorānu, bet 
pili izremontēja. 

Muižas centrs līdz 
mūsdienām saglabājis astoņu 
ēku apbūvi - Nēķina muižas 
vecā pils, muižas klēts kurā 
tagad izveidota galdniecība, 
zirgu pasta staļļi, tagad tur 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības punkts, sociālais 
dienests un bibliotēka 
iedzīvotāju apkalpošanas 
centrs, ledus pagrabs, kur 
ierīkots novadpētniecības 

Ziedo senioriem, 
apmeklējot koncertu 

Ziemas saulgriežos, 
21. decembrī, plkst. 18.30 
koncertzālē “Cēsis” notiks 
sociālās jomas nevalstisko 
organizāciju rīkots labdarības 
koncerts ar mērķi vākt 
ziedojumus Cēsu novada 
senioriem, kuriem pietrūkst 
finanšu līdzekļu svarīgu 
medikamentu iegādei. Šajā 
sarežģītajā laikā, kad daudzām 
ikdienas vajadzībām izmaksas 

aug strauji, organizācijas aicina 
cēsniekus nepalikt malā un 
apmeklējot koncertu atbalstīt 
seniorus. 

Koncertā piedalīsies gan 
pašu sociālās jomas ne-
valstisko organizāciju kolektīvi, 
gan Cēsu Kultūras centra 
amatiermākslas kolektīvi, gan 
Cēsīs un Latvijā zināmi mūziķi.  

Ieeja koncertā par 
ziedojumiem. 

“Laika ritmu” skanīgie gadi 
Pārgaujas senioru ansamblis 

“Laika ritmi” 10. decembrī 
plkst. 14.00 Auciemmuižā 
ar jubilejas koncertu svinēs 
desmit gadu darbības jubileju. 
Uzstāsies arī sadraudzības 
kolektīvi no Valmieras, 
Limbažiem, Līgatnes, Cēsīm, 
kā arī “Pārgaujas lakstīgalas”. 
Kā sola “Laika ritmu” vadītāja 
Ina Aizgale, koncertā skanēs 
iemīļotas, zināmas Raimonda 
Paula un arī Ziemassvētku 
dziesmas, un visi atnākuši 
varēs dziedāt līdzi. 

Doma dibināt senioru 
ansambli pirms desmit gadiem 
radās Dagnijai Polei un 
Aleksandram Leimanim, viņi arī 
piedāvāja ansambļa vadīšanu 
uzņemties raiskumietei Inai 
Aizgalei. “Sākumā domāju – 
labi, pastrādāšu kādu brīdi, 
bet iepatikās, un esmu ļoti 
gandarīta par šo desmit gadus 
ilgo, bagātinošo sadarbību. 
No senioriem var daudz 
ko mācīties. Pirmkārt, jau 
attieksmi pret darāmo – 100% 
mēģinājumu apmeklējums, 
nebaidīšanās ķerties klāt un 
pacietīgi slīpēt arī sarežģītākus 
skaņdarbus. Visvairāk uzlādē 
dzīvespriecīgā atmosfēra, kas 
ir mēģinājumos un ansambļa 

saviesīgos notikumos. Var tikai 
apbrīnot, piemēram, pazīstamā 
Radio kora diriģenta Kaspara 
Putniņa tēvu Verneru. Viņam 
ir 91 gads, bet vienmēr možs, 
jauneklīgs un joprojām viens 
no balstiem vīru balsu grupā. 

Tomēr lielākie nopelni 
ansambļa ilgajā un sekmīgajā 
darbībā ir Dagnijai Polei. Viņa 
ir menedžeris un mūsu labais 
gariņš, kura visu sarunā, 
nokārto, noorganizē. Dagnija 
pati nedzied, bet ir klāt 
katrā mēģinājumā un dzīvo 

mums līdzi visos notikumos,” 
aizrautīgi stāsta Ina. 

Nozīmīga pārbaude 
šoruden bija dalība Latvijas 
vokālo ansambļu skatē. 
Dziedātāji labi tika galā ar 
visai sarežģīto repertuāru un 
saņēma 2. pakāpes vērtējumu. 
Līdz pirmajai pietrūka nieka 
tiesa. “Laika ritmu” sastāvā ir 
sešas dāmas un tikpat kungi, 
un, kā rezumē vadītāja: “šis 
ir kolosāls kolektīvs, un es 
patiesi lepojos ar saviem 
dziedātājiem!” 

Attēlā: Pārgaujas senioru ansamblis “Laika ritmi”, uzstājo-
ties vokālo ansambļu skatē.  

Top klimata 
rīcības plāns 

Cēsu novada pašvaldība 
slēgusi vienošanos par 
sadarbību ar SIA “EKODOMA”, 
lai ieviestu Eiropas Savienības 
projektu “OwnYourSECAP”, 
kas paredz izstrādāt novada 
ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plānu. 

Projektu “OwnYourSECAP” 
jeb “Veicinot enerģētikas un 
klimata rīcības plānu piederību 
pašvaldībām” īstenos laika 
posmā no 2022. gada 
septembra līdz 2025. gada 
augustam. Projekta virsmērķis 
ir ieviest sistemātisku pieeju 
enerģētikas un klimata rīcību 
īstenošanai pašvaldībā. 

Projekta gaitā līdz 2023. 
gada 30. septembrim tiks 
ieviesta un sertificēta 
energopārvaldības sistēma, 
kā arī izstrādāts novada 
ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plāns. Tāpat 
katru gadu paredzēts noteikt 
un ieviest vismaz trīs rīcības - 
informatīvas kampaņas, izglī-
tības programmas u.c.. 

SIA “EKODOMA” sniegs 
atbalstu rīcības plāna un 
energopārvaldības sistēmas 
dokumentācijas izstrādē 
un nodrošinās sertifikācijas 
izmaksas līdz 1500 eiro. 
Tāpat uzņēmums projekta 
gaitā konsultēs jautājumos 
par enerģijas taupīšanu, un 
atjaunojamo energoresursu 
lietojumu.

muzejs, alus pagrabā iekārtota 
vieta kultūras notikumiem. 

Muižas jubilejas koncertā 
uzstājās Taurenes un 
Dzērbenes kori, deju kolektīvi, 

mūzikas skolas audzēkņi, 
skanēja apsveikumi un 
pateicības vārdi tiem, kuri 
rūpējas par šī kultūrvēsturiskā 
objekta saglabāšanu. 

Prēmijas vēstures pētniekiem DRABEŠU 
pagasts

Novembrī Drabešu Tautas 
namā notika arheologu 
Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā 
nosauktās prēmijas konkursa 
laureātu svinīgā apbalvošanas 
ceremonija. Šo prēmiju 2012. 
gadā iedibināja “Āraišu 
ezerpils fonds” sadarbībā ar 
Amatas novada pašvaldību kā 
godinājumu Jāņa Apala mūža 
darbam – augšāmceltajai 
Āraišu ezerpilij.

Šogad balvai tika izvirzīti 
pieci pretendenti. Ar atzinības 
rakstu, cēsnieka Eero Rasa 

veidotu statueti, kā arī 
vienreizēju stipendiju 300 
EUR vērtībā apbalvoti: 

 � Cēsu 2. pamatskolas 
vēstures skolotāja Sarmīte 
Ķeņģe - par ieguldījumu 
jaunās paaudzes izglītošanā 
Cēsu novada kultūrvēsturē. 

 � Sabiedriskā darbiniece, 
bibliotekāre, skolotāja, gide, 
novadpētniece un desmit 
grāmatu autore Vēsma 
Johansone - par ieguldījumu 
Cēsu novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un 

izpētē. 
 � Cēsu Vēstures un mākslas 

muzeja Viduslaiku pils nodaļas 
vadītājs Gundars Kalniņš - par 
pētījumiem arheoloģijā un 
viduslaiku vēsturē. 

 � Pateicības rakstu par 
ieguldījumu Cēsu novada 
kultūrvēstures izpētē un 
popularizēšanā saņēma Liepas 
pamatskolas pedagoģe Sanda 
Salmiņa un novadpētnieks, 
vēstures skolotājs un kustības 
“Vēsturiski aktīvs Raiskumā” 
vadītājs Andris Geidāns.  

Prēmija tiek pasniegta vienu 
reizi divos gados par vēsturiskā 
mantojuma un cilvēku dzīves 
izpēti novados, pētījumiem 
arheoloģijā un viduslaiku 
vēsturē, kā arī vēstures 
skolotājiem par ieguldījumu 
skolēnu izglītošanā. 

Konkursu rīkoja Cēsu 
novada pašvaldība un Āraišu 
ezerpils Arheoloģiskais parks 
sadarbībā ar nodibinājumu 
“Āraišu ezerpils fonds”. 

“Zaļā dzelzceļa” 
gada noslēgums  

Ar “Zaļā dzelzceļa” 
nūjošanas un velo pārgājienu 
Ieriķos pirms ziemas 
atnākšanas noslēdzās šī gada 
aktīvā pasākumu sezona 
Amatas pusē. Sportiskais 
pasākums pulcēja kuplu 
dalībnieku skaitu. Dalībnieki 
devās sešu vai 15 kilometru 
garās nūjošanas trasēs 
pa Dores mežiem vai gar 
Spāri, vai arī 30 kilometru 
garā velobraucienā. Velo 
maršruts izvijās pa lielākiem 

un mazākiem ceļiem un deva 
iespēju apskatīt arī nozīmīgas 
apkārtnes kultūrvēsturiskās 
vietas – piemiņas vietu uz 
Sibīriju deportētajiem pie 
Amatas stacijas, Ainavu 
krauju, Āraišu kultūrainavu u.c.. 
Nūjošanas un velo maršrutus 
plānots marķēt dabā, bet 
pagaidām tie pieejami “Visit 
Amata” Facebook lapā. 

Pasākums tiek īstenots ESF 
projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007 
gaitā. 

DRABEŠU 
pagasts

Attēlā: Novembra nogalē nosvinēta Taurenes lepnuma 
Nēķina muižas 120.gadskārta.
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CEĻI, VESELĪBA

Lūdzam ņemt vērā, ka 
pašvaldības ceļu un ielu 
attīrīšana no sniega tiek sākta 
pēc intensīvas snigšanas vai 
putināšanas nevis snigšanas 
laikā. 

CĒSIS UN VAIVE
Cēsu pilsētā un Vaives 

pagastā ielu un ceļu tīrīšanu 
un kaisīšanu veica SIA “Kom-
Auto”.

Primāri no sniega tiek tīrītas 
Cēsu pilsētas asfaltētās ielas, 
krustojumi, laukumi un ielas 
kurās kursē sabiedriskais 
transports, kam seko grants 
ceļi un ceļi ar dubulto virsmas 
apstrādi.

Ielu kaisīšana tiek veikta 
sākot ar ielām, kam ir izteikti 
kalnains reljefs, un ielām, kurās 
kursē sabiedriskais transports, 
kam seko pārējās asfaltētās 
ielas un laukumi.

Vaives pagastā prioritāri 
tiek tīrīti maģistrālie ceļi, kam 
seko pārējie ceļi un ielas.

Lai informētu par pa-
sliktinātiem braukšanas ap-
stākļiem, lūgums zvanīt paš-
valdības komunālinženierim 
Didzim Ozoliņam (28368615) 
vai izmantot iespēju “Sazinies 
ar pašvaldību” mājaslapā  
cesis.lv.

PĀRGAUJAS APVIENĪBA
Pakalpojumu sniedzēju 

kontaktinformācija: 
 � Straupes pagastā: 

ZS “Kauliņi”, tālr. nr.: 
29499361;  

 � Stalbes un Raiskuma 
pagastā: SIA “Imberteh”, tālr. 
nr.: 29329852. 

Atbildīgā persona paš-
valdībā, ar ko sazināties 
neskaidrību gadījumā: 

 � Stalbes pagastā: 
Ilvars Balodis, tālr. nr.: 
29453168;  

 � Straupes pagastā: 
Druvis Kreituzis, tālr. nr.: 
22009250;  

 � Raiskuma pagastā: Uldis 
Rubīns, tālr. nr.: 29411738. 

LĪGATNES APVIENĪBA 
Pakalpojumu sniedzēju 

kontaktinformācija: 
 � SIA “Eco Baltia Vide” tālr.

nr.: 26540257; 
 � ZS “Avotiņi” tālr.nr.: 

26028949;  
 � SIA “Līgatnes komunāl-

serviss” tālr.nr.: 25622678. 
Atbildīgā persona paš-

valdībā, ar ko sazināties 
neskaidrību gadījumā: Egils 
Kurpnieks, tālr. nr.: 22005965. 

JAUNPIEBALGAS APVIE-
NĪBA 

Pakalpojuma sniedzēja kon-
taktinformācija: ZS “Uzvaras 
Kalns” tālr. nr.: 26379584 

Atbildīgā persona paš-

valdībā, ar ko sazināties 
neskaidrību gadījumā: Kristaps 
Dravants, tālr. nr.: 26194646. 

Privāto īpašumu saim-
niekiem atgādinām, ka par 
piemājās ceļu attīrīšanu 
no sniega jāvienojas ar 
pakalpojumu sniedzēju 
individuāli. 

PRIEKUĻU APVIENĪBA 
Atbildīgā persona paš-

valdībā, ar ko sazināties 
neskaidrību gadījumā: Gundars 
Mednis, tālr. nr.: 26415807. 

Priekuļos, lai pieteiktu 
piemājās ceļu attīrīšanu no 
sniega, nepieciešams iesnie-
gums Priekuļu apvienības 
pārvaldē ar informāciju 
par īpašumu. Turpmākajā 
procesā pārvalde izskata un 
izvērtē iesniegto informāciju, 
slēdz līgumu un sniedz 
pakalpojumu. Pakalpojuma 
maksu piemēro atbilstoši 
apstiprinātajam cenrādim 
vai atbilstoši ārpakalpojuma 
sniedzēja izcenojama.  

VECPIEBALGAS APVIE-
NĪBA 

Vecpiebalgas pārvaldei 
ziemas sezonai ir spēkā esošais 
līgums, kas tika noslēgts 2021. 
gadā ar termiņu līdz 2024. 
gadam. Vecpiebalgas un 
Inešu pagastiem pakalpojumu 
sniedz SIA “Serviss LB”, Kaives 

pagastā zemnieku saimniecība 
“MB Tehnika”, Dzērbenes 
pagastā SIA “Jaunbērziņi”, 
savukārt Taurenes pagastā ZS 
“Uzvaras kalns”. 

Atbildīgā persona pārvaldē, 
ar ko sazināties neskaidrību 
gadījumā:  

 � Dzērbenes un Taurenes 
pagastā Andris Laumanis, tālr. 
nr.:  22013985 

 � Inešu pagastā: Andris 
Lapiņš, tālr. nr.: 26106679;   

 � Kaives pagastā: Māris 
Bērziņš, tālr. nr.: 26591112; 

 � Vecpiebalgas pagastā: 
Aldis Mālnieks, tālr. nr.: 
22016879.  

AMATAS APVIENĪBA 
Amatas apvienības teritorijā 

ir spēkā 2021.gadā noslēgtie 
līgumi. 

Amatas pagastā ZS 
“Aparnieki-2” ceļu tīrīšanu 
veiks Aparniekos. Ceļu 
Amatas skola – Lielmārči - 
Venči tīrīs ZS “Birzlejas”, SIA 
“MDK Garants” ceļu tīrīšanu 
veiks ceļa posmā Baloži – 
Makstnieki – Velmeri – Ģikši. 
Neskaidrību gadījumā aicinām 
sazināties ar Aigaru Krieviņu, 
zvanot pa tālruni 28657259.  

Pašvaldībai piederošos 
ceļus Drabešu pagasta 
Āraišos un Drabešos tīrīs ZS 
“Skolaskalns”, savukārt Kārļos - 

ZS “Lejas Smēdes”. Ceļa posmā 
Poliešas-Ruki-Silnieki tīrīšanas 
darbus veiks SIA”Metso”. Ceļa 
posmā Ieriķi – Bille – Spāre- 
tīrīšanas darbus veiks SIA 
“Amatas Vizuļi”, turpretī SIA 
“Kom Auto” parūpēsies par 
pašvaldības ceļiem Līvos un 
Agrā. Neskaidrību gadījumā: 
Aigars Krieviņš, zvanot pa 
tālruni 28657259. 

Nītaures pagastā ceļa 
posmā Ķēči-Nītaure ceļa 
tīrīšanas darbus veiks 
Mores pagasta ZS “Kociņi”. 
Neskaidrību gadījumā: Ilgvars 
Zvaigzne, zvanot pa tālruni 
29117506. 

Skujenes pagastā ceļa 
posmā Vecskujene – Sērmūkši 
ceļa tīrīšanas darbus veiks 
SIA “MDK Garants”, savukārt 
ceļa posmā Pērkoņi - Kosa 
Skujenes pagasta ZS “Gavieši”. 
Neskaidrību gadījumā: Vita 
Demešenkova, zvanot pa 
tālruni 29479487. 

Zaubes pagastā ceļa 
posmus Annas-Kliģene un 
Bērzi-Zaube tīrīšanas darbus 
veiks Mores pagasta ZS 
“Kociņi”. Neskaidrību gadījumā 
aicinām sazināties ar Valdu 
Veisenkopfu, zvanot pa tālruni 
29170544. 

Pašvaldības ceļu tīrīšana ziemā 

Ergoterapeitu padomi veselīgai ikdienai 
Pareizi celt smagumus, 

sabalansēt darbu ar atpūtu, 
izvairīties no piespiedu pozām 
un atrast veidus, kā aktivitāti 
veikt vieglāk, nevis ātrāk, 
tie ir daži no ergoterapeitu 
ieteikumiem veselīgai ikdienai. 
Cēsu klīnikas ergoterapeites 
Baiba Gorovenko un Līvija 
Anna Vanaga piedāvā 
dažus no ergonomikas 
pamatprincipiem, ko 
izvirzījusi Pasaules Veselības 
organizācija. To ievērošana 
ikdienā palīdzēs saglabāt 
muguras veselību. 

Strādāt neitrālās pozās - 
saglabāt mugurkaula “s-veida” 
izliekumu, atbrīvot plecus 
un kaklu. Piemēram, veicot 
grīdas uzkopšanu, izvēlēties 
darbarīkus ar atbilstošu kāta 
garumu, kas ļauj darboties, 
nesaliecot muguru. Jebkuras 
aktivitātes veikšanā lielāku 
uzsvaru likt uz kājām, nevis 
mugurkaulu, jo kājām ir stiprāki 
muskuļi, bet mugurkaula 
pārslodze var beigties ar 
sāpošu muguru un būtiskiem 
kustību ierobežojumiem. 

Samazināt maksimālu spēka 
pielietošanu – piemēram, ceļot 
smagumus, ietupties ceļos, 
izmantojot kāju spēku, nevis 
celt ar ķermeņa augšdaļu. 
Ejot iepirkties, labāk izmantot 
ratiņus, nevis iepirkumu grozu. 
Arī mājas apstākļos smagumu 
pārvietošanai labāk izmantot 
ķerru. 

Novietot lietas sasniedzamā 
attālumā – objektus, kurus 
ikdienā izmanto biežāk, 
ieteicams novietot zemākos 
plauktos, lai samazinātu 
stiepšanos uz augšu piespiedu 
pozā. Tāpat mugurai par labu 
nenāks, ja stiepšanās kustības 
tiks veiktas strauji. 

Strādāt atbilstošā 
augstumā – ja darbs saistīts ar 
datoru, nepieciešams iespēju 
robežās pielāgot galda vai 
krēsla augstumu. Strādājot 
darbnīcā ar smagiem metāla 
priekšmetiem vai darbojoties 
galdniecībā, darba virsmu 
jāizvēlas zemāku (zem 
nabas līmeņa), nekā veicot 

rokdarbus. Svarīgi, lai darba 
virsmas augstums nodrošinātu 
ķermenim neitrālu pozu. Šādā 
pozā roka ir viegli saliekta 
elkonī. 

Samazināt pārmērīgas 
kustības – pirms aktivitātes 
vispirms sagatavot visu 
nepieciešamo, lai izvairītos no 
liekām kustībām. Tas nozīmē 
katru darbu sākt ar plānošanu, 
pārdomājot, cik un kādi 
priekšmeti būs nepieciešami, 
kāda būtu darbību loģiskā 
secība. 

Nodrošināt brīvu telpu 
ķermeņa kustībām – ievērot, lai 
lietas, ko neizmanto, netraucē 
pārvietoties. Piemēram, tukšas 

kastes, aiz kurām var aizķerties 
un pat nokrist. Karstas tējas 
vai kafijas krūzi arī labāk turēt 
drošā attālumā no darba 
virsmas. 

Kustēties, vingrot, izstai-
pīties – šis ir viens no 
galvenajiem ergonomikas 
pamatprincipiem, ko 
nepieciešams ievēro ikdienā, 
lai saglabātu ķermeņa veselību 
ilgtermiņā. Piemēram, no rīta 
pamostoties, gultā izstaipīties 
un tikai tad celties. Brīvajos 
brīžos vairāk kustēties – 
pastaigāties, braukt ar 
velosipēdu, peldēt vai 
nodarboties ar kādu citu sev 
tīkamu fizisko aktivitāti. 

Atvēlēt laiku relaksācijai – 
visām nodarbībām jābūt 
līdzsvarā, tāpēc pēc lielākas 
vai ilgākas slodzes svarīgi 
atslogot mugurkaulu, kakla 
skriemeļus, kājas. Esot mājās, 
vēlams izmantot iespēju uz 
desmit minūtēm atgulties uz 
muguras. Guļus pozīcijā kājām 
atslodzi sniegs to pacelšana 
augstāk par ķermeni. Strādājot 
virtuvē, garāžā vai darbnīcā, 
ir labi, ja pa rokai ir krēsls, uz 
kura apsēsties, lai izvairītos no 
ilgstošas stāvēšanas kājās. 

Uzturēt savu darba vidi 
kārtīgu un ērtu – kārtīga 
vide palīdz labāk orientēties 
un taupa enerģiju, turklāt 
estētiska vide uzlabo arī 
noskaņojumu. 

Attēlā: Baiba Gorovenko (no labās) un Līvija Anna Vanaga 
piedāvā ergonomikas pamatprincipus veselīgākai ikdienai. 
Foto Dace Valnere.

Palīdzība ceļu 
tīrīšanai

Novembra Cēsu novada 
domes sēdē apstiprināti 
saistošie noteikumi “Par 
palīdzību privāto ceļu 
tīrīšanā Cēsu novadā”, kas 
turpmāk paredzēs iespēju 
vientuļiem pensionāriem 
un mājsaimniecībām, kurās 
ir personas ar invaliditāti, 
pieteikt ceļa tīrīšanu no sniega.

Aicinām jau tagad pie-
teikties savā apvienības 
pārvaldē (Cēsu un Vaives 
pagasta iedzīvotājiem - 
Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldē), sniedzot iesnie-
gumu un uzrādot pensionāra 
vai invaliditātes apliecību. 
Iesniegumā jānorāda māj-
īpašuma, kurā persona dzīvo, 
adresi un pievedceļa garumu 
kilometros.

Palīdzību saņems Cēsu 
novadā deklarētie:

 � pensionāri bez bērniem 
un laulātā;

 � no mājsaimniecības, 
kurā ir persona ar 1. vai 2. 
grupas invaliditāti, vai bērns ar 
invaliditāti.

Tāpat uz palīdzību ceļa 
tīrīšanā varēs saņemt 
personas, kuras īpašas sociālās 
situācijas dēļ (ar Sociālā 
dienesta atzinumu) nespēj 
saviem spēkiem nodrošināt 
privātā ceļa sniega tīrīšanu.

Palīdzība neietver privāt-
īpašuma pagalmu un iekšējo 
ceļu tīrīšanu no sniega.
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PASĀKUMI

Cēsis
Rožu laukumā
03.12. plkst. 17.00 
Izskanēs cēsnieku sveicieni 
10.12. plkst. 17.00  
Pasākums “Ziemassvētku gars”. 
Piedalās pūtēju orķestris “Cēsis” 
un baritons Nauris Indzeris 
17.12. plkst. 17.00 
Koncerts “Ziemas miers”. Uzstāsies 
dziedātāja Linda Ķaukule un ģitā-
rists Jānis Žagariņš  
18.12. plkst. 17.00  
Koncerts “Melodiju karuselis”. Uz-
stāsies aktieris un tenors Emīls 
Kivlenieks, pianists Anatolijs Livča, 
dziedātāja Annija Putniņa

Vienības laukumā
31.12. no plkst. 23.00
Jaunā gada sagaidīšana

Cēsu Svētā Jāņa baznīcā 
04.12., 11.12., 18.12.,  plkst. 19.00 
Torņa mūzika baznīcas tornī. Izpildīs 
Pūtēju orķestris “Cēsis” dalībnieki

Koncertzālē “Cēsis”
03.12. plkst. 19.00 
Granadas flamenko balets BÀILA-
ME! 
04.12. plkst. 17.00 
Baleta “Riekstkodis” Gala koncerts 
09.12. plkst. 19.30 
Eydis Evensen un “Sinfonietta 
Rīga” stīgu kvarteta koncerts 
10.12. plkst. 18.00 
Danču vakars 
11.12. plkst. 17.00 
Vidzemes kamerorķestra un jauk-
to koru koncerts Ziemassvētku 
noskaņās 
11.12. plkst.18.00  
Ziemassvētku ieskaņas koncerts 
15.12. plkst. 19.00 
Raimond Paula koncertprogram-
ma “Mūzikli” 
16.12. plkst. 18.30 
Koncerts bērniem “Ziemas sapnis”.
Piedalās bērnu un jauniešu tautas 
deju kolektīvs “Randiņš”, bērnu 
popgrupa “Hey”, deju skola “Dzir-
nas” 
17.12. plkst. 15.00  
Koru koncerts “Baltā ziema skan”. 
Piedalās Cēsu Kultūras centra 
jauktais koris “Wenden”, Amatas 
vīru koris “Cēsis” un Rīgas Latviešu 
biedrības vīru koris “Latvis” 
17.12. plkst. 18.00 
Valmieras teātra izrāde “Kalendārs 
mani sauc” 
18.12. plkst. 16.00  
Ziemassvētku koncerts “Tev tuvu-
mā” 
18.12. plkst. 19.00 
Ziemassvētku koncerts “Tev tuvu-
mā” 
21.12. plkst. 18.30 

Ziemassvētku Labdarības kon-
certs 
23.12. plkst. 19.00 
Ziemassvētku koncerts. Zigfrīds 
Muktupāvels, Sonora Vaice, Uģis 
Roze 
26.12. plkst. 14.00 
Muzikāla izrāde visai ģimenei 
“Grinča Ziemassvētki” 
26.12. plkst. 19.00 
Ulda Marhileviča un Ditas Lūriņas 
Ziemassvētku koncerts 
28.12. plkst. 16.00 
Tutas Ziemassvētku koncerts “Pi-
parkūku sirds” 
28.12. plkst. 18.30 
Tutas Ziemassvētku koncerts “Pi-
parkūku sirds” 
29.12. plkst. 19.00 
Koncerts “Vecgads Amerikā” 
29.12. plkst. 22.00 
Mūzika un dejas ar Aiju Vītoliņu un 
Jelgavas bigbenda trio 

Cēsu pilī
29.12. un 30.12. plkst. 18.30 
Pasākums “Ziemassvētku dzīres”
Līdz 01.10.2023. 
Izstāde “Hallo, Cēsis! Telekomunikā-
ciju vēsturei Cēsīs 125”
Līdz 05.03.2023. 
Izstāde “Ceļā uz muzeja simtgadi: 
Arhitekts, etnogrāfs un Cēsu muzeja 
direktors Ksavers Andermanis” 

Cēsu Izstāžu namā
Līdz 31.12. 
Augusta Jullas mākslas darbu iz-
stāde no Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja krājuma “Māksliniekam Au-
gustam Jullam – 150”
Līdz 18.12.
Daces Grīnbergas keramikas izstāde 
“Starplaiks” 
Līdz 15.01.2023. 
Gintas Stavrovskas gleznu izstāde 
“Redzēt”
No 08.12. Līdz 15.01.2023.  
Ukrainas mākslinieka Ivana Vitjuka 
gleznu izstāde “No jauna iemīlēties”. 
Atklāšana 08.12. plkst. 16.00  
18.12. plkst. 13.00 
Ziemassvētku koncerts “Ak, tu prie-
cīgā!”. Uztāsies Cēsu stīgu kvartets. 
22.12. plkst. 18.00 
Ziemas saulgriežu koncerts “Saules 
meita vārtus ver…”. Uzstāsies Cēsu 
Kultūras centra Tautas vērtes kopa 
“Dzieti” 
27.12. plkst. 15.00 un plkst. 18.00 
Cēsu bērnu eglītes pasākums izrāde 
“Andersena pasakas Ziemassvētkos”

Cēsu Vēstures un mākslas muze-
ja Atklātajā krājumā, Skolas ielā 6 
10.12. un 17.12. plkst. 11.00 – 15.00  
Ziemassvētku pastkartīšu rakstīšana 
Iespēja ar kaligrāfijas skolmeistares 
palīdzību saviem tuvajiem uzraks-
tīt skaistu Ziemassvētku pastkar-
ti. Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 

22014848 

Kultūras biedrībā “Harmonija” 
Līdz 25.01.2023. 
Gunta Ozola fotoizstāde “Ūdens-da-
bas skaistums” un Gleznu izstāde 
“Krāsas bez robežām”

RTU Cēsu filiālē 
01.12. plkst.18.00  
“IT Meet up” tīklošanās pasākums 

Fonoklubā 
10.12. plkst. 22.00 
“Party Service On Tour 2022” lielais 
noslēgums

Mākslas telpā “Mala”
02.12. plkst. 21.00 
Haralda Sīmaņa koncerts 
03.12. plkst. 21.00 
DJ Ingus Bērziņš 
09.12. plkst. 21.00 
DJ Gunita Wild 
10.12. plkst. 21.00 
Vinila radio #5: Raimonds Mežaks & 
Māra Priedkalns 
11.12. plkst. 16.00 
koncerts “...EJOT PIE TEVIS” 
16.12. plkst. 21.00 
Čelliste Sarma Gabrāne  
17.12. plkst. 21.00 
DJ Mareks Ameriks 
31.12. plkst. 19.00 
Jaungada ballīte  

Vaives Tautas namā
28.12.
Ziemassvētku eglīte mazajiem vai-
vēniešiem. Ieeja pasākumā ar ie-
lūgumiem - tos izsūtīs pa pastu 
decembra sākumā. Vaives pagastā 
deklarētie bērni saņems dāvanu pa-
ciņas.

Sports
03.12. plkst. 10.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
Cēsu novada čempionāts florbolā 

04.12. plkst. 11.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts basketbolā U15, 
U16, U17 un U19 zēniem. Cēsu PSS - 
Rēzekne  

07.12. plkst. 11.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Cēsu pilsētas Sporta skolas laureāts 

08.12. plkst. 20.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Reģionālā basketbola līga. BK Cēsis/
CPSS- Salaspils SS  

10.12. plkst. 16.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings - 
Bauska  

11.12. plkst. 09.00 

Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā senioriem 35+ 

17.12. plkst. 18.00  
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
Florbols sievietēm (virslīga) 

18.12. plkst. 16.00  
Cēsu sporta komplekss  
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings -  
Ulbroka  

18.12. plkst. 09.00 
Cēsu 2. pamatskolas zālē 
Cēsu novada čempionāts florbolā
 

Amata
03.12. no plkst. 10.00  
Amatas Kultūras centrā  
Cēsu novada amatierteātru skate

03.12. plkst. 16.00  
Nītaures Kultūras namā
Mālpils amatierteātra “Vēji”  izrāde 
“Skapī” 

03.12. plkst. 18.00  
Zaubes Kultūras namā 
“Balto svētku ieskaņas koncerts”. 
priecēs Ilze un Guntars no Ērgļiem, 
Taurupes VPDK “Degsme”, Zaubes 
līnijdeju kolektīvs “Tik un tā...” 

06.12. plkst. 18.00 
Nītaures Kultūras namā  
Sapulce par kultūras dzīvi Nītaurē 

10.12. plkst. 11.00 
Nītaures Kultūras namā 
Radošās rotaļas bērniem (5-15gadi) 
Plkst. 14.00-17.00 gaismas darbi.   

10.12. plkst.13.00  
Amatas Kultūras namā  
Senioru biedrības “Dzīvesprieks” 
Ziemassvētku pasākums 

10.12. plkst. 20.00  
Zaubes Kultūras namā 
Ziemassvētku balle senioriem ar 
draugiem. Spēlēs grupa “Pusnakts 
brīze” 

17.12. plkst. 18.00  
Zaubes Kultūras namā 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas ve-
cuma bērniem, ciemos leļļu teātris 
“Tims” 

17.12. plkst.19.00  
Amatas Kultūras namā  
Pašdarbības kolektīvu ziemassvētku 
uzvedums “Reiz mežā dzima eglīte” 

17.12. plkst. 21.00  
Amatas Kultūras namā 
Ziemassvētku balle Amatas kultūras 
centrā. Spēlēs grupa “Pusnakts”  

18.12. no plkst. 14.00 līdz plkst. 
18.00
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā
Bluķa dedzināšana kopā ar folkloras 
kopu “Grodi”. Uz svētkiem vēlams ie-
rasties maskās!

28.12. plkst.12.00  
Skujenes Tautas namā 
Ziemassvētku pasākums bērniem 

28.12. plkst. 16.00  
Amatas Kultūras  namā 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas ve-
cuma bērniem “Īpašā Ziemassvētku 
piparkūka” 

28.12. plkst. 18.00  
Skujenes Tautas namā 
Skujenes pašdarbnieku atpūtas pa-
sākums “Uzsniga sniedziņš balts”. 
Pēc priekšnesumiem aicināti ar līdz-
paņemto cienastu pakavēties saru-
nās, dziesmās un dejās.

31.12. plkst. 23.00  
Nītaures Kultūras namā 
Jaunā gada balle kopā ar grupu “To-
nija Dombrovska & Deju Orķestris” 

Jaunpiebalga
10.12. plkst. 16.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš un 
svētku kafejnīca 
 
16.12. plkst. 19.00  
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Ģimenes filma “Circenīša Ziemas-
svētki”

17.12. plkst. 22.00  
Zosēnu pagasta Kultūras un sabied-
riskajā centrā 
Balle kopā ar Aināru Bumbieri un 
Diskžokeju 
 
17.12. plkst. 11.00  
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta 
pirmskolas bērnu eglīte. Muzikāla 
izrāde “Īpašā Ziemassvētku piparkū-
ka”. Pieteikšanās līdz 13.12. zvanot pa 
tālr. 22069779. 

23.12. plkst. 18.00  
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Ziemassvētku koncerts “Kad blakus 
silta sirds” 
 
27.12. plkst. 14.00  
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Ziemassvētku pēcpusdiena senio-
riem

Līgatne
Ceturtdienās plkst. 15.00  un sest-
dienās, svētdienās plkst. 12.00 un 

CĒSIS

CĒSIS

CĒSIS
Eksperimentālās arheo-

loģijas darbnīca “Seno rotu 
kalve”  decembra nedēļas 
nogalēs aicina uz ģimeņu rītiem 
“Seno rotu stāsti”. Nodarbību 
ciklā bērni kopā ar vecākiem 
varēs izzināt ar kādām 
rotām pirms tūkstoš gadiem 
greznojušies mūsu senči, 
ieklausīties pasakās un teikās, 

muzicēt un izlocīt kājas rotaļās, 
kā arī praktiski darboties ar 
dažādiem materiāliem (dabas 
materiāliem, tekstilijām, 
metālu), veidojot un atdarinot 
senos ornamentus. Nodarbības 
piemērotas pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērniem. 

Novembrī jau aizvadītas 
nodarbības “Villaines stāsts” 

un “Vainaga stāsts”, savukārt 
3. decembrī būs iespēja izzināt 
“Kaklariņķa stāstu” un 10. 
decembrī – “Aproču stāstu”. 
Nodarbības sākums plkst. 
11.00. Dalībai nodarbības 
jāpiesakās iepriekš, rakstot 
uz pils@cesis.lv vai 26339342 
(WhatsApp)!  

Ģimeņu rīti Seno rotu kalvē  

Cēsu Kultūras un tūrisma 
centrs sagatavojis aktivitāšu 
lapas pašiem mazākajiem pils 
apmeklētājiem. 

Pirmsskolas vecuma 
bērni kopā ar ģimenēm tiek 
aicināti iepazīt Cēsu pili ar 
dažādu, attiecīgajam vecuma 

posmam pielāgotu uzdevumu 
palīdzību. Aktivitāšu lapas 
veidotas vienkāršā valodā, ar 
uzdevumiem vārdu krājuma 
paplašināšanai, ilustrācijas un 
teksta saistību atklāšanai un 
roku veiklības attīstīšanai. 

Aktivitāšu lapas iespējams 

saņemt Cēsu pils Apmeklētāju 
centrā, iegādājoties biļeti 
viduslaiku pils apmeklējumam. 
Aktivitāšu lapu saturu 
sagatavojusi Ieva Kalniņa, 
ilustratīvo materiālu veidojusi 
Līva Āboltiņa. 

Mazajiem Cēsu pils apmeklētājiem 

Ziemassvētku 
brīnums Atklātajā 
krājumā 

“...Saldumiem ir mūžiņš īss, -  
Mīļi vārdi nezudīs.” – 

Ed. Treimanis-Zvārgulis 
Ziemassvētku gaidīšanas 

un rosīšanās laikā Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs 
piedāvā īpašu svētku aktivitāti, 
kas norisināsies 10. un 17. 
decembrī, plkst. 11.00-15.00 
muzeja Atklātajā krājumā 
Lielajā Skolas ielā 6, Cēsīs. 
Piesakies (tel. 22014848), 
Tev būs iespēja ar kaligrāfijas 
skolmeistares palīdzību saviem 
tuvajiem uzrakstīt skaistu 
Ziemassvētku pastkarti. 

Apstādini laiku, ienāc 19. 
gadsimtā un piedzīvo to svētku 
burvību, kad tik vien vajadzēja 

kā spalvas kātu un tinti, lai 
uzrakstītu vārdus, ar kuriem 
dāvāt prieku un sirsnību. 

Uzturēt radošumu un 
iedvesmoties palīdzēs 
bijušās Cēsu apriņķa skolas 
skolēnu Ed. Veidenbauma, 
Ed. Treimaņa-Zvārguļa un J. 
Poruka dzejas rindas. Savukārt 
šī gada jubilāra, mākslinieka A. 
Jullas, darbs Tavā acu priekšā 
uzburs skaistu, rāmu dabas 
ainavu. 

Tā vien šķitīs, ka viņi ir te, 
un, esi drošs, arī apsveikuma 
saņēmējs sajutīs šo mazo, 
Tevis pieredzēto Ziemassvētku 
brīnumu! 
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PASĀKUMI
plkst. 14.00. 
Atvērtā ekskursija uz Padomju sle-
peno bunkuru. Pieteikšanās pa tālr.
nr.: 26467747 vai 64161915. 

Katru sestdienu un svētdienu 
vīna degustācijas pasākums Lūstū-
ža klints pagrabalā. Pieteikšanās 
mājas ligatnesvinadaritava.lv. 
Svētdienās būs iespēja sastapt Zie-
massvētku vecīti. Visu mēnesi dar-
bosies Ziemassvētku tirdziņš. Veika-
la darba laiks plkst. 10.00. līdz plkst. 
18.00. Atvērts arī svētku dienās. 

01.12.- 23.12. 
Darba dienās plkst. 10.00 - 17.00, 
brīvdienās plkst. 10.00 - 15.00 
Līgatnes Kultūras namā  
Ziemassvētku tirdziņš  

2.12. plkst. 17.00 – 19.30 
Līgatnes Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, 
Līgatnē 
Ziemas čību filcēšanas meistarklase 
Vada Diāna Gustava, pieteikties pa 
tālr.nr.: 26140994. 

02.12. plkst. 19.00  
“Zeit” Lielajā zālē  
Muzikāla kamerizrāde “Knuta Skuje-
nieka Kro-Kro” 

03.12.  plkst. 11.00 – 12.30 
Līgatnes Kultūras namā, Spriņģu ielā 
4, Līgatnē 
Floristikas darbnīca bērniem “Zie-
massvētku rotājumi”. Vada Daina Bir-
ne, pieteikties pa tālr.nr.: 29346946 

03.12. plkst. 17.00  
“Zeit” Lielajā zālē  
Mārča Auziņa koncerts 

05.12. plkst. 16.30 
Augšlīgatnes Kultūras namā, Nītau-
res ielā 4, Augšlīgatnē 
Tekstilmākslinieces Gudegas Straut-
manes izstādes atklāšana, sarunas 
un radošā meistarklase.  

09.12. plkst. 17.00 – 19.00 
Līgatnes Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, 
Līgatnē 
Keramikas darbnīca. Vada Elīna Ka-
lēja, pieteikties pa tālr.nr.: 22848109 
  
09.12. plkst. 19.00 
“Zeit” Lielajā zālē 
Latgaļu mūzikas un garšas vakars ar 
Ēriku Zepu 

10.12. plkst. 17.00 
Zeit Lielajā zālē 
Laimas Jansones un DJ Monsta 
koncerts 

13.12. plkst. 16.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā 
Lasītāju klubiņa tikšanās 

17.12. plkst. 17.00 
Zeit Lielajā zālē 
Sergeja Jēgera Ziemassvētku kon-
certs 

17.12. no plkst. 17.00 
Līgatnes dabas takās. 
Vakara pārgājiens “Satiec zvērus 
tumsā”  

18.12. plkst. 19.00 
“Zeit” Lielajā zālē 
Latvian Voices Ziemassvētku kon-
certs “SNIEGums” 

23.12. plkst. 19.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Ziemas Saulgriežu vakarēšanas pa-
sākums ar dziesmām un rotaļām! 

30.12.  plkst. 21.00 
Līgatnes Kultūras namā 
Vecgada balle ar grupu 
“Queentessence & Rihards Saule”
Galdiņu rezervācija 7 EUR, pasāku-
ma dienā 10 EUR. Pieteikties, zvanot 
uz tālr. nr.: 29346946, Daina Birne. 

Pārgauja
03.12. plkst. 16.00  
Pie Rozulas Tautas nama 
Eglītes iedegšanas pasākums kopā 
ar Ziemassvētku vecīti. 

03.12. plkst. 17.00 
Ungurmuižā 
Kristīnes Kliginas tekstildarbu izstā-
des “Robežas” atklāšana. 

03.12. plkst. 18.00 
Ungurmuižā 
Ieva Akuratere un Aivars Hermanis 
koncertā “Ziemas dārzs”.  

03.12. plkst. 18.00
Rozulas skolā
Prāta spēļu vakars

04.12. plkst. 11.00 – 15.00 
Straupes Zirgu pastā 
Slow Food starptautiskā Terra Mad-
res (Mātes zemes) diena, izgaršojot 
Latvijas daudazveidīgās zāļu tējas

04.12. plkst. 12.00 – 16.00 
Ungurmuižā 
Dažādas radošas nodarbes muižā 
lieliem un maziem.  

05.12. plkst. 16.3 
Raiskumā 
Eglītes iedegšana 

10.12. plkst. 14.00 
Raiskuma pagasta Tautas namā, Au-
ciemmuižā 
Senioru vokālā ansambļa “Laika rit-
mi” 10 gadu jubilejas koncerts.   

11.12. plkst. 10.00 – 15.00 
Straupes pagastā, Plācī 
Hanzas tirgus 

11.12. plkst. 11.00 – 13.00 un plkst. 
13.00 – 15.00 
Ungurmuižā 
Ziemas vēlās muzikālās brokastis ar 
pianistu Kristeru Briedi.  

17.12. plkst. 12.00 
Stalbes pagasta Tautas namā 
Senioru eglīte 

17.12. plkst. 18.00
Rozulas skolā
Literārā kafejnīca un grāmatu mai-
ņas punkts

18.12. plkst. 11.00 – 15.00 
Straupes zirgu pastā 
Ziemassvētku tirdziņš  

18.12. plkst. 16.00 
Ungurmuižā 
Ieva Buiķe un Dārta Zvanere jeb 
duets “INFINI” koncertā “Ziemai pie-
skarties”. 

18.12. 
Pirmskolas vecuma bērnu eglīte 
“Krustmātes Agates dienas un ne-
dienas, gaidot Ziemassvētkus”. 
Plkst. 11.00 Raiskuma pagasta tautas 
namā “Auciemmuiža” 
Plkst. 14.00 Stalbes pagasta Tautas 
namā  
Plkst. 17.00 Straupes pagasta Tautas 
namā 
*Aicināti bērni, kuri deklarēti Strau-
pes, Stalbes un Raiskuma pagastā 
un nav vēl sākuši skolas gaitas. 

26.12. plkst. 18.00 
Rozulas Tautas namā 
Koncerts “Ziemas sapnis”. Biļešu re-
zervācija pa tālr. nr.: 29171764 (Sol-
veiga). 

28.12. plkst. 19.00  
Stalbes pagasta Tautas namā 
Aigara Graubas filma “Circenīša Zie-
massvētki”  

30.12. plkst. 19.00  
Straupes pagasta Tautas namā 
Pārgaujas amatiermākslas kolektīvu 
gada noslēguma koncerts 

30.12. plkst. 22.00 
Straupes pagasta Tautas namā 
Vecgada balle ar Ati Auzānu un pa-
vadošo grupu. Galdiņu rezervācija 
pa tālr.nr.: 29171764 (Solveiga). 

Priekuļi
01.12. plkst. 16.00  
Pie Priekuļu apvienības pārvaldes 
ēkas  
Egles atklāšanas pasākums  

02.12. plkst. 10.00  
Priekuļu Kultūras namā  
Cēsu Mazā eātra izrāde “H.K. Ander-
sena pasakas Ziemassvētkos”  

02.12. plkst. 19.00   
Liepas Kultūras namā  
Žorža Siksnas koncerts “Kad svecī-
tes mirdz”  

04.12. plkst. 18.00  
Veselavas muižā  
Koncerts  “...Ejot pie Tevis”  

04.12. plkst. 16.00   
Pie Mārsnēnu Tautas nama  
Mārsnēnu galvenās egles iedegšana 
kopā ar Ziemassvētku vecīti  

04.12. plkst. 17.00  
Mārsnēnu Tautas namā  
Zilākalna amatierteātra izrāde “Par 
diviem zaķiem un pelēm uz galda” 

05.12. plkst. 17.00  
Liepā, pie veikala “Top”  
Liepas pagasta egles iedegšana  

06.12. plkst. 17.00  
Priekuļu Kultūras namā  
Ziemassvētku pasākums pensionā-
riem  

09.12. plkst. 22.00  
Veselavas muižā  
Masku balle spēlē grupa “Vēja radītie”  

10.12. plkst. 18.00   
Mārsnēnu Tautas namā  
Guntara Rača koncertprogramma 
“365”

10.12. plkst. 17.00
Liepas Kultūras namā  
Ziemassvētku koncerts bērniem

11.12. plkst. 18.00  
Veselavas muižā  
Koncerts “Es Tevi ļoti gaidīšu”  

13.12. plkst. 19.00  
Priekuļu Kultūras namā  
Tējas vakars ar grupu “Galaktika” un 
Ingrīdu Balodi  
  
16.12.  
Priekuļu Kultūras namā  
TDK “Miķelis” Ziemassvētki  

17.12. plkst. 16.00   
Liepas Kultūras namā  
Augusta Jullas 150. dzimšanas diena 
“... dzīve tā - pārmētāta laipiņām... “  

18.12. plkst. 16.00   
Priekuļu Kultūras namā  
Deju kolektīva “Tūgadiņš” Ziemas-
svētki  
  
18.12. plkst.12.00   
Pie Mārsnēnu Tautas nama   
pulcēšanās “Kopā būšana pirms Zie-
massvētkiem”  

18.12. plkst. 18.00  
Veselavas muižā  
Koncerts kopā ar Silvestru Sīli  

18.12. plkst. 17.00   
Mārsnēnu Tautas namā  
Toma Ņizina koncerts “Silto domu 
vakars”  

19.12. plkst. 12.00  
Veselavas muižā  
Pensionāru Ziemassvētku balle  

21.12. plkst. 14.00   
Mārsnēnu Tautas namā   
Ziemassvētku pasākums senioriem  

22.12. plkst. 15.00   
Liepas Kultūras namā  
Kristiana Kareļina koncerts pen-
sionāriem (pieteikties pa tālruni 
28311275)  

25.12. plkst. 21.00   
Mārsnēnu Tautas namā  
Ziemassvētku balle ar grupu “Stabu 
ielas muzikanti” 

Līdz 31.12. katru piektdienu, sest-
dienu un svētdienu 
Veselavas Zirgu pasta stacijā 
“Ziemassvētku vecīša brīnumu 
mežs”
 

Vecpiebalga
Līdz 15.01.2023. 
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā  
Izstāde “Ikonas” 

01.12. plkst. 19.00 
Taurenē - “Neķena” muižā   
Ģimenes spēlfilma “Circenīša Zie-
massvētki” 

02.12. plkst. 18.00 
Vecpiebalgas Kultūras namā 
Amatierteātra ‘’Sumaisītis’’ izrāde 
H.Paukšs ‘’Mūsu kopējās mājas’’. 

02.12. plkst. 17.00  
Vecpiebalgas viesistabā 

Svētku egles iedegšana kopā ar Zie-
massvētku vecīti. Turpinājumā līdz 
plkst. 20.00 gaismas un mūzikas 
performance “Kad iemirdzas zvaig-
znes” 

06.12.  
Dzērbenes Amatu mājā  
Meditatīva vakarēšana ar Ievu Zeid-
mani - meditatīvā dziedāšana un 
gleznošana 
07.12. plkst. 18.00  
Dzērbenes skvērā  
Kopīga iedegsim Ziemassvētku eglīti 

09.12. plkst. 18.00  
Dzērbenes pilī  
Vecpiebalgas apvienības konkursa 
“Sakoptākā sēta” dalībnieku godinā-
šanas pasākums

09.12. līdz 27.01. 
Dzērbenes pilī  
Eņģeļu izstāde. Olainieša Ivara Iva-
nova personīgā vairāk kā 150 eņģeļu 
figūriņu kolekcija 

10.12. plkst. 12.00 
Kaives pagasta pakalpojumu centra 
aktu zālē 
Grāmatas “Kaives stāsti” atklāšanas 
svētki 

10.12. plkst. 18.00  
Vecpiebalgas Kultūras namā 
Deju kolektīvu koncerts “Reizē, rei-
zē!”

14.12. plkst. 15.00
Dzērbenes pilī pateicības pasākums. 
Omulīgākai vakarēšanai, līdzi ņemiet 
groziņu 

16.12. plkst. 20.00  
Inešu Tautas namā     
Koncerts “Ejot Pie Tevis”. 

17.12. plkst. 11.00 - 15.00 
Vecpiebalgā - laukumā pie kultūras 
nama 
Amatnieku un mājražotāju Ziemas-
svētku tirdziņš. Tirgotājiem lūgums 
pieteikties līdz 14. decembrim, zva-
not pa tālruni 26493591 (Zigrīda) 

17.12. plkst. 13.00  
Vecpiebalgas Kultūras namā 
Cēsu Mazā Teātra izrāde visai ģi-
menei “Andersena pasakas Ziemas-
svētkos” 

17.12. plkst. 21.00  
Kaives zālē 
Ziemas balle kopā ar Jāni Krūmiņu 
no grupas “Apvedceļš”.  Galdiņu re-
zervācija pa tālr. 26309040 

18. 12. plkst. 15.00   
Taurenē - “Nēķina” muižā   
Ziemas koncerts ar Sergeju Jēgeru. 
Koncertmeistare Ieva Šmite 

22.12. plkst. 18.00  
Dzērbenes pilī 
Ziemassvētku koncerts

Līdz 26.12. 
Taurenē - “Nēķina” muižā   
Valerija Dičkovska gleznu izstāde 

01.01. plkst. 00.30 - 05.00 
Vecpiebalgas Kultūras namā  
Jaungada nakts balle ar grupu
“Zēgevaldes trio”
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Vīru dziesmas Latvijai! 

Zelta balva – Lietainai dienai 
Izstāžu namā šoruden bija 

skatāma novada mākslinieku 
izstāde-konkurss “Cēsu 
novada mākslas balva 2022’’. 
Noslēgumā, tieši pirms 
Lāčplēša dienas, notika 
laureātu apbalvošana. 

“Cēsu novada mākslas 
balvas” Zelta balvu šogad 
ieguva tekstilmāksliniece 
Dzintra Vilks. Sudraba balvas – 
tēlnieks Matiass Jansons 
un grafiķis Jānis Galdiņš. 
Arī izstādes skatītāji aktīvi 
iesaistījās darbu vērtēšanā, 
nosakot savu mīļāko darbu. 
Skatītāju simpātijas balvu 
ieguva stikla mākslinieks Eero 
Rass par darbu “Vilhelms 
un Eero”. Īpašu atzinību 
žūrija izteikusi māksliniecei 
Kristīnei Rozenbergai par 
mākslas darba interpretācijas 
aktualitāti, novitāti un idejas 
oriģinalitāti. 

Darbus vērtēja profesionāla 
žūrija – mākslas zinātnieks 
Aivars Leitis, stikla 
māksliniece Anda Munkevica, 
tekstilmākslinieks Pēteris 
Sidars un Cēsu Izstāžu nama 
vadītāja Larisa Kaimiņa. 

Konkursam savus darbus 
iesniedza 29 mākslinieki, 
kuri saistīti ar Cēsu novadu. 
Žūrijas vērtējumam bija nodoti 
63 mākslas darbi, kas radīti 
2021./2022. gadā. Izstādē 
piedalījās spilgti gleznotāji: 

Ritums Ivanovs, Anna Baklāne, 
Kristīne Rozenberga, Signe 
Vanadziņa, Elīza Vanadziņa, 
Kristaps Priede, Emma Rass, 
Ivars Aizkalns, Ērika Māldere, 
Ināra Brence, Anna More, 
Inga Miezīte, Baiba Apsīte, 
Linda Villa, akvarelisti: Laila 
Balode un Laima Bikše, 
grafiķis Jānis Galdiņš, keramiķi: 
Inese Ezertēva, Līva Boze, 
Ingūna Briede, Cristofers Flčs, 
stikla mākslinieks Eero Rass, 
tekstilmākslinieces: Dzintra 
Vilks un Šarlote Baškevica, 
tēlnieki: Matiass Jansons, Juris 
Švalbe un Ilze Zilvere-Zālīte, 
koktēlnieks Vilnis Kļaviņš, 

“Light art” mākslinieks Aigars 
Lenkevičs. Darbi pārstāvēja 
dažādus vizuālās mākslas 
žanrus. 

Tradīcija ik gadu rīkot 
vizuālās mākslas konkursu 
izstādi profesionāliem 
māksliniekiem “Cēsu novada 
mākslas balva, aizsākās 2020.
gadā. Konkursa mērķis - radīt 
laikmetīgus un sociāli aktīvi 
ievirzītus mākslas darbus, 
veicinot un materiāli atbalstot 
mākslinieku radošo darbību. 
Balvu maketa autors un 
izpildītājs ir mākslinieks Jānis 
Ronis.

Gleznas un mūzika 
Izstāžu namā 

No 8. decembra Cēsu 
Izstāžu namā būs skatāma 
profesionālā Ukrainas 
mākslinieka Ivana Vitjuka 
gleznu izstāde “No jauna 
iemīlēties”. 

Ivans Vitjuks ir mākslinieks, 
kam patīk glezniecība, cilvēki 
un komunikācija. Liktenis bija 
lēmis nokļūt Latvijā, kur viņš ar 
prieku atklāja mūsu dabas un 
arhitektūras skaistumu. 

Izstādē aplūkojami vairāki 
darbi, kas tapuši Latvijā un 
veltīti Latvijas skaistumam. 
Pats mākslinieks atzīst, ka 
viņam patīk šeit gleznot un 
ar lielu iedvesmu viņš meklē 
interesantus dabas skatus, kas, 
viņaprāt, personificē Latvijas 
gara bagātību. Ivana Vitjuka 
gleznas ir dzīvi apliecinošas, 
pozitīvi uzlādētas. 

Izstāde būs skatāma līdz 
nākamā gada 15. janvārim. 

Svētdien, 18. decembrī, 
plkst. 13.00 Izstāžu namā 

notiks Ziemassvētku koncerts 
“Ak, tu priecīgā!”, kur uzstāsies 
Cēsu stīgu kvartets - Andris 
Riekstiņš, Ilze Petrovska, Fiona 
Vilnīte, Agnis Krūzītis un 
soliste Inga Akmene.  

Koncertā skanēs 
Ziemassvētku un Adventa 
laika dziesmas un skaņdarbi. 
Koncerts “Ak, tu priecīgā!” 
klausītājiem sola kopā 
būšanu un satikšanos, svētku 
gaidīšanas un prieka emocijām 
bagātu dienu. 

Lāčplēša dienas lāpu 
gājiens Jaunpiebalgā 
noslēdzās ar piemiņas brīdi 
pie Kārļa Zāles pieminekļa 
“Brīvības cīņās kritušajiem”. 
Pirms pieciem gadiem 
Mūzikas un mākslas skolas 
direktorei Aijai Silai radās ideja 
par vīrišķīgu muzikālo akcentu 
lāpu gājiena noslēgumam – 
senas karavīru dziesmas 
improvizēta piebaldzēnu 
vīru un zēnu kora izpildījumā 
Jaunpiebalgas Svētā Toma 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

“Pirmajā gadā koris vēl 
nesanāca, bet bija kārtīgs vīru 
un zēnu ansamblis. Latvijas 
simtgadē bija iecere izveidot 
100 dziedātāju kori, un gandrīz 
arī izdevās. Gatavošanās, 
regulāri mēģinājumi pirms 
valsts svētkiem jau kļuva par 
gaidītu tradīciju, bet tad nāca 
pandēmija ar piespiedu pauzi. 

Šoruden jau domāju, ka 
kordziedāšanas entuziasms 
būs pārgājis, bet mans dēls, 

kuram ir desmit gadi, kādu 
dienu sāka mani tincināt – 
“Kad sāksies mēģinājumi?” 
Nodomāju, ja jau mans puika 

grib dziedāt, tad varbūt citiem 
arī šī tradīcija iet pie sirds! 
Pietika ar vienu ierakstu mūsu 
saziņas vietnē, un sāka birt 

pieteikumi...” stāsta Aija Sila. 
Mēģinājumi sākās oktobrī 

un ir intensīvi, divas reizes 
nedēļā. Tie, kuri Jaunpiebalgā 

nedzīvo pastāvīgi, bet izjūt 
piederību šai vietai un tradīcijai, 
repertuāru apgūst attālināti. 
Improvizētais koris sniedz 
divus koncertus – Lāčplēša 
dienā tās ir karavīru dziesmas 
baznīcā, bet 18. novembra 
svinībās populāras patriotiskas 
dziesmas pasākuma noslē-
gumā, kas izvēršas par 
nerimstošu sadziedāšanos. 

“Mums katru gadu ir vismaz 
viena ģimene ar trīs paaudžu 
dziedātājiem korī, šogad tā 
bija Šāvēju ģimene. Ir tēvi ar 
dēliem, vectēvi ar mazdēliem. 
Kad vīri dzied kopā ar puikām... 
noskaņa ir tieša un patiesa. Tur 
ir paaudžu saikne, mīlestība 
pret savu Piebalgu, Latviju un 
arī spēks to pasargāt. Mūsu 
dziedāšanā iesaistījies arī vīru 
koris “Cēsis”, tāpēc aicinu visus, 
kuri vēlas nākamajā gadā pirms 
valsts svētkiem pievienoties 
mūsu improvizētajam korim,” 
aicina Aija Sila. 
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Attēlā: Zelta balvas ieguvēja Dzintra Vilks pie sava mākslas 
darba “Lietaina diena”. 

Slēgts Raunas 
ielas posms

Siltumtrases remontu dēļ, 
slēgta satiksme Raunas ielā 
posmā no Vienības laukuma 
līdz Noliktavas ielai.

Paredzams, ka ielas posms 
būs slēgts līdz decembra 
vidum.

Attēlā: Lāčplēša dienā Jaunpiebalgas baznīcā karavīru dziesmas skanēja brašā vīru un 
zēnu kora izpildījumā. Foto Ieva Ikšele.


