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Apstiprināts līdzsvara budžets. Prioritāte –
infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība
Cēsu novada domes deputāti
4. februārī ar 12 balsīm par, vienu
pret, bet pieciem deputātiem atturoties, pieņēma novada 2022.
gada budžetu, apstiprinot 84,85
miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus. Kopbudžeta izdevumi
2022. gadā plānoti 81,667 miljonu eiro apmērā.
Cēsu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi no
nodokļiem 2022. gadā plānoti 28,576 miljoni eiro. Lielākais
īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim
(89,6%) un nekustamā īpašuma
nodoklim (8,1%).
“Sagatavot pirmo jaunā Cēsu
novada budžetu bija gan liels
izaicinājums, gan, protams, atbildība. Pamatuzdevums bija to veidot vienlīdzīgu un taisnīgu visam
novadam, apvienojot iepriekšējo
septiņu novadu labākas iestrādes,
izlīdzinot gan pakalpojumu grozu
un atbalsta pasākumus, gan attīs-

tības potenciālu. Tāpēc atļaušos šī
gada budžetu saukt par līdzsvara
budžetu, ar ko visā novadā tiecamies uz vienmērīgu pakalpojumu
pieejamību un attīstības iespējām,” stāsta Cēsu novada domes

Kam un kādi NĪN atvieglojumi
pienākas Cēsu novadā
Cēsu novadā kopš 2022. gada 1. janvāra ir spēkā jauni pašvaldības saistošie noteikumi “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”. Kā norāda
novada Finanšu pārvaldes vadītāja Aivija Zerne, saistošie noteikumi attiecas uz visu jaunizveidotā novada teritoriju.
Iepriekš NĪN atvieglojumu
politika novados, kuri šobrīd veido apvienoto Cēsu novadu, bija
ļoti atšķirīga, proti, līdzvērtīgiem
nodokļa maksātāju subjektiem
tika piemēroti atvieglojumi robežās no 0% līdz pat 90%. Tāpēc
saistošo noteikumu viens no
mērķiem bija panākt kompromisu starp nodokļa maksātāju
kategorijām, kurām piešķirams
atvieglojums, un tām atbilstošo
atlaižu apmēru, kas tiek piemērots visā novada teritorijā.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem NĪN atvieglojumus
Cēsu novadā var saņemt fiziskas un juridiskas personas, kuras atbilst Cēsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
minētajām prasībām. Līdzīgi kā
iepriekš, NĪN atvieglojumu apmērs dažādām iedzīvotāju grupām atšķiras.
Atvieglojumi fiziskām
personām
NĪN atvieglojumu 25% apmērā var saņemt personas, kurām

ar Cēsu novada Sociālā dienesta
lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss. Šādā
gadījumā iesniegums par atvieglojumu saņemšanu nav jāiesniedz, to piešķir, pamatojoties
uz Cēsu novada Sociālā dienesta datiem.
NĪN atvieglojums 50%
apmērā pienākas:
- I un II grupas invalīdiem;
- personām, kuras atzītas par
cietušām Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā,
kā arī tiem, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar minētajām
personām.
Šajā gadījumā nepieciešams
iesniegums par atvieglojumu
piešķiršanu un apliecinājums, ka
īpašumā nenotiek saimnieciskā
darbība. Jāiesniedz arī VDEĀK
invalīda apliecības kopija vai
Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības
kopija. Abos gadījumos jāuzrāda
arī oriģināls.
Turpinājums 3. lpp

priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Kā uzsver novada domes vadītājs, 2022. gada budžetā būtiski
audzis atbalsts sociālajai jomai,
lieli resursi plānoti ceļu atjaunošanai un energoefektivitātes, kā arī

izglītības iestāžu modernizācijas
un paplašināšanas projektiem.
Nozīmīgas investīcijas plānotas
gan Līgatnes rehabilitācijas centrā, gan Cēsu klīnikā, kā arī uzņēmējdarbību veicinošos projektos.

Ir vienotas novada programmas
dzīves telpas uzlabošanai, kultūras atbalstam, izglītības pakalpojumu nodrošinājumam, kā arī
sociālā atbalsta sniegšanai.
Turpinājums 3. lpp

Spraigs sākums intensīvam gadam
Sveicināti,
cienījamie
lasītāji, dārgie novadnieki!
Gada pirmie mēneši sākušies
Jānis
spraigi: buRozenbergs,
džeta veiCēsu novada
došana, nedomes
beidzams
priekšsēdētājs
sniegs, kas
mijās ar atkušņiem, turpinās administratīvi teritoriālās reformas
pabeigšanai – gan strukturāli,
gan veidojot jaunus saistošos noteikumus – un vēl, un vēl, un vēl.
Bet jau tagad skaidrs, ka arī gada

turpinājums būs intensīvs. Jāturpina apjomīgais darbs pie novada
pārvaldības uzlabojumiem – liels
izaicinājums būs kultūras, tūrisma,
muzeju un sporta jomas. Lēnām
sākas arī diskusijas par komunālo
sfēru. Īstenosim valsts un pašvaldības pakalpojumu groza un klientu
servisa līdzsvarošanu novadā.
Kaut arī patlaban pandēmija
ierobežojusi brīvu kustību, attiecīgi
līdz šim iesaldējot tikšanās ar iedzīvotājiem, darbiniekiem, NVO un
uzņēmējiem reģionos, ļoti ceru visdrīzākajā laikā iedibināt regulārus
braucienus uz mūsu plašā novada
tuvākām un tālākām apdzīvotām
vietām, pagastiem, pilsētām, lai turpinātu iepazīt, saprast un uzklausīt.

Tāpat drīzumā jāapstiprina
Cēsu novada attīstības stratēģija
un investīciju plāns. Jāsāk pilnā
jaudā gatavoties projektu un investīciju piesaistei visa novada
teritorijai. Bet vienlaikus jāturpina
darbs pie pašvaldības budžeta izpildes kontroles un nākamo gadu
budžetu plānošanas, nospraužot
vienojošus, konkrētus mērķus.
Uzskaitījumu varētu turpināt,
jo no 1. jūlija gan pašvaldībai, gan
pašvaldības iestādēm jāfunkcionē
kā vienotam organismam, tiecoties uz izcilu klientu servisu, pakalpojumiem un attīstot visu novadu
līdzvērtīgi un vienmērīgi. Darāmā
vēl arvien būs daudz!
Turpinājums 2. lpp

Rezolūcija Ukrainas atbalstam
Cēsu novada domes deputāti ceturtdien, 24. februārī, ārkārtas domes sēdē vienbalsīgi pieņēma
rezolūciju, paužot atbalstu Ukrainas valstij un tautai:
Ar lielu satraukumu sekojam līdzi notiekošajam
Aicinām visus Cēsu novada iedzīvotājus vai
Eiropas Savienības kaimiņvalstī, Ukrainā, Krievijas viņu ģimenes, kuras atrodas Ukrainā, nekavējoFederācijai realizējot vienpusējas, agresīvas militā- ties pamest Ukrainu pašu spēkiem pa sauszemes
rās darbības pret Ukrainu, tāpēc
maršrutiem, kamēr tas iespējams, sekojot Latvijas
Cēsu novada dome pieņem rezolūciju, ar kuru:
Republikas Ārlietu ministrijas informācijai;
Nosodām militāro uzbrukumu Ukrainai un tās tautai;
Paužam gatavību sniegt atbalstu Ukrainas
Atbalstām Ukrainas, valsti un tautu, tās neat- tautai, kas cietusi militārā uzbrukuma rezultātā, izkarību, suverenitāti un teritoriālo nedalāmību šajā mantojot Cēsu novada pašvaldības rīcībā esošos
visam Eiropas kontinentam izšķirošajā brīdī – ņe- resursus;
Piešķiram Ukrainai finansiālu palīdzību 5000
mot vērā Cēsu novada sadarbības līgumu ar Žoveiro apmērā.
kvas pilsētu Ļvivas apgabalā;
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NOVADĀ
Spraigs sākums
intensīvam gadam
Turpinājums no 1. lpp
Tieši tāpēc būtiski, ka apstiprināts pašvaldības svarīgākais ikgadējais dokuments: Cēsu novada
pašvaldības 2022. gada budžets.
Tas bija viens no grūtākajiem
budžetiem, pie kura man bijusi
iespēja strādāt. Bet vienlaikus sarežģījumi ir saprotami, jo šis ir pirmais Cēsu novada budžets mūsu
plašajai apvienotajai teritorijai. Kā
budžeta prioritātes nospraustas:
transporta infrastruktūras programma, investīcijas izglītības, sociālās aizsardzības, energoefektivitātes, kultūrvēsturiskā un
dabas mantojuma objektos, kā arī
informāciju tehnoloģiju attīstība
novada teritorijā. Katrai prioritātei
pretim konkrētas iniciatīvas vai
projekti.
Ceļi un ielas iedzīvotāju aptaujās gadu no gada iezīmējas
kā prioritāte nr. 1. To respektējam
un esam vienojušies par vairāk
nekā 3 miljonu eiro lielu investīciju
paketi šai prioritātei visā novadā.
Prieks, ka esam spējuši paplašināt
un attīstīt programmas, kas strādājušas vēsturiskajos novados un
bijušas ļoti novērtētas, piemēram,
līdzfinansējums daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes projektiem vai iekšpagalmu labiekārtojumam, līdzfinansējums privātīpašumā esošo kultūrvēsturisko
objektu atjaunošanai u.t.t. Aicinu
aktīvos iedzīvotājus gatavot projektus un izmantot šis iespējas!
Tomēr vislielāko papildus piešķīrumu budžetā saņēma sociālās
palīdzības nozare. Manā ieskatā
visā novadā izveidots ļoti labs gan
sociālo pabalstu, gan sociālo pakalpojumu grozs. Ļoti būtiski, ka
šis atbalsts ir laikā, kad joprojām
esam gan pandēmijas, gan dārgo
energoresursu izmaksu skavās.

Šo visu procesu plānošanā un
realizācijā ļoti liela nozīme bija, ir
un būs apvienību pārvaldēm jeb
nosacītajām mazajām pašvaldībām, kas vislabāk sajūt, sadzird
un novērtē to, kas no sirds aktuāls
pagastu iedzīvotājiem, un var to
nodot novada vadībai. Apvienību
pārvaldes turpinās būt pirmais
bastions un svarīgākais atbalsta
punkts, reģionu iedzīvotāju dzīvi
veidojot labāku un sakārtotāku,
un tās jau tagad var un palīdz faktiski visos jautājumos, kas iedzīvotājiem varētu rasties.
Vienlaikus esam pamanījuši,
ka nereti informācijas nodošanas
ķēdē vietumis nostrādā kluso telefonu princips, un ziņas, ko esam
ar labiem nodomiem izlaiduši no
pašvaldības, pie reģionu iedzīvotājiem nokļūst vai nu pavisam
citādas vai nenonāk vispār. Tāpēc
ceru, ka gan šis izdevums, gan
pašvaldības un apvienību pārvalžu mājaslapas un sociālo tīklu
konti kļūs par uzticamas informācijas avotu, ko iekļausiet savā
ikdienā. Savukārt no savas puses
apņemos pēc iespējas drīzāk rīkot
klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem, nevalstisko sektoru un uzņēmējiem. Jo attiecības veidojas
mijiedarbībā un dialogā!
Skaidrs, ka gan ieilgusī pandēmija, gan ieilgusī ziema, nemaz
nerunājot par energoresursu
cenu svārstībām, iztērējusi mūsu
spēku un pacietības rezerves.
Rezultātā nereti kļūstam nesavaldīgāki un pat neiecietīgāki.
Taču par spīti šīm grūtībām un
neskaidrībai aicinu visus saglabāt
mieru, cerību labajam un veltīt
kādu labu vārdu saviem tuvākajiem – mājās, ģimenē, darbā, apkaimē. Novēlu visiem veselību un
pavasarīgu sparu, īstenojot savas
ieceres un kļūstot labākiem!

Mērnieku laiki!
“Mēs
maza
cilts, mēs
būsim
lieli tik,
cik mūsu
griba.”
/Rainis/
Atis Egliņš–
Ja tas
Eglītis,
būtu ieCēsu novada
spējams, es
domes priekšsēļoti gribētu
dētāja vietnieks
aprunāties
ar brāļiem
Kaudzītēm. Apsēsties pie klāta
svētku galda kādā siltā vasaras
pievakarē. Diez, kā viņi vērtētu šo
laiku, šos notikumus un šos jaunos “mērnieku laikus”? Kas viņus
priecētu un kas skumdinātu? Kur
viņi varētu dot padomu mūsdienu
cilvēkam? Bet mēs – tam laikam?
Es domāju, ka brāļi Kaudzītes
būtu lepni par Latviju, Latvijas
tautu un Cēsu novadu. Viņi būtu

lepni par mūsu sasniegumiem,
mūsu iespējām, mūsu varēšanu,
mūsu ambīcijām un mūsu uzdrīkstēšanos. Tas, kas viņu laikā
bija pieejams tikai retajam, tagad
pieejams daudziem jo daudziem.
Es domāju, ka brāļi Kaudzītes
būtu priecīgi par mūsu kultūru,
par mūsu sasniegumiem zinātnē
un izglītībā, sportā. Viņi būtu lepni
par to, ka esam Eiropa. Viņi kopumā būtu lepni par šo laiku. Viņi
noteikti priecātos par mūsu dzīves
sparu, par idejām, par projektiem.
Bet par ko abi brāļi varētu
skumt? Man liekas, ka viņi skumtu
par nabadzību. Viņi varētu skumt
par nenovīdību, kašķiem, sīkmanību un skaudību. Viņi noteikti
skumtu, ka šad un tad neredzam
horizontu. Man liekas, ka viņi būtu
pārsteigti, ka tie “mērnieku laiki”,
lai arī notika pirms 150 gadiem,
šur un tur ir palikuši mūsu prātos
un nosaka šodienas rīcības.

Neviena teritorija,
neviena ideja nav par mazu
Pašvaldībās jaunais gads sākas ar gada budžeta pieņemšanu. Šogad, kaut
budžeta izstrādes process nebija viegls, tomēr, manuprāt, rezultāts ir labs,
un pieņemtais budžets ir iespējami godīgs pret visiem plašā Cēsu novada iedzīvotājiem.

Ainārs Šteins,
Cēsu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks

Fakts – budžetā izvērtēti svarīgākie investīciju projekti visa
novada teritorijā, un finansējuma
sadalē ievērots maksimāls vienlīdzības princips. Tas devis rezultātu, ka vairumā iepriekšējos “mazajos” novados budžets uz vienu
iedzīvotāju ir pat lielāks nekā Cēsīs. Tomēr ne jau “mazumam” vai
“lielumam” ir nozīme. Nozīme, ka
pašvaldība apzinās katras teritorijas nepieciešamības un respektē
svarīgākās vajadzības.
Cēsu novada budžetā iekļautas nozīmīgas prioritātes. Ielu un
ceļu infrastruktūras projektiem
atvēlēti 3,56 miljoni eiro, paredzot
investīcijas visa novada teritorijā.
Plānojam šo programmu turpināt arī nākamajos gados, atvēlot
ne mazāku summu novada ceļu
sakārtošanai. Paralēli lemjam
par pašvaldībai nozīmīgu ceļu
pārņemšanu no valsts, saprotot,
ka to sakārtošana prasīs prāvus
ieguldījumus. Tomēr apzināmies,
ka mūsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ceļu infrastruktūra ir vitāli
svarīga dzīves kvalitātei un biznesa attīstībai, tāpēc esam gatavi
šādiem izaicinājumiem.
Administratīvi teritoriālā reforma, kā tas bija paredzams, pašvaldībai prasa prāvus izdevumus,
un tie iekļauti jaunajā budžetā.
Tomēr šos vērtējam kā ieguldījumus nākotnei. Daudzviet iedzīvotājiem kļuvuši pieejami pakalpojumi un programmas, par kurām
“mazajos” novados varēja tikai
sapņot. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka
ir arī zaudējumi, bet pakalpojumu
un finansējuma izlīdzinājums, lai
cik ļoti mēs to vēlētos, nevar būt
tikai ar pozitīvu bilanci. Reizēm,

lai kaut kas kļūtu labāk, kādu aktivitāti nākas mazināt.
Jaunajā novadā esam apzinājuši apvienību pārvalžu, kas
izveidotas uz vēsturisko novadu bāzes, nozīmīgumu novada
struktūrā. Pirms gada, veidojot
novada struktūru, pārvalžu
darbu plānojām pārejas periodam
līdz gada beigām, taču iepriekšējā
pusgada laikā pārliecinājāmies, ka
visa novada infrastruktūras attīstībā un iedzīvotāju pakalpo
jumu nodrošināšanā apvienību
pārvaldēm ir ļoti svarīga loma.
Fakti apliecina, ka pakalpojumu
pieejamība nav mazinājusies, bet
daudzviet to kļuvis vairāk. Plānojam pakāpeniski attīstīt klientu
apkalpošanas centrus, kur paralēli pašvaldības pakalpojumiem
iedzīvotāji varēs saņemt arī valsts
pakalpojumus. Šādus centrus
gribētos redzētkatrā pagastā.
Izveidojot pašvaldības centrālo
administrāciju, kuras pamatfunkcijās ietilpst rūpes par visa novada teritoriju un tās iedzīvotājiem,
šo profesionālo komandu uzdevums ir sniegt atbalstu sarežģītu
infrastruktūras projektu realizācijā. Salīdzinot ar “mazo” novadu
laiku, šobrīd pavērušās plašākas
iespējas gan investīciju piesaistei,
gan profesionālai plaša spektra
projektu vadībai.
Soli pa solim cenšamies aptvert visas jomas. Reizēm saņemam pārmetumus, ka procesi
notiek lēnām, ka neesot plānveidīgas rīcības. Vadības komandā
esam vienprātīgi, ka šie pārmaiņu
procesi nedrīkst būt sasteigti, jo
daudzviet vēsturiski bijušas ļoti
labas iestrādes. Reformas iegu-

vumiem jābūt lielākiem par iespējamiem zaudējumiem, tāpēc
esam izvēlējušies stratēģiju –
procesu izlīdzināšanā ņemt vērā
individuālās īpatnības. Jā, šis ir
sarežģītāks un grūtāks ceļš, bet
mēs nevienu brīdi neesam domājuši, ka tas būs viegls. Katrai
reformai, ko esam veikuši un ko
veiksim, jābūt ar jēgu, nesagandējot iestrādes, kas konkrētā vietā sevi pierādījušas.
Tuvāko darbu ciklā kā viena
no svarīgākajām ir komunālās
saimniecības joma. Novadā dažādās teritorijās darbojas krasi
atšķirīgi pakalpojumu modeļi.
Apzinot pieejamos resursus un
investējot jaunajos attīstības
projektos jāpanāk, ka šie svarīgie ikdienas pakalpojumi kļūst
kvalitatīvāki un iespējami lētāki.
Otrs lielais izaicinājums būs daudzīvokļu māju apsaimniekošana.
Daudzviet novadā ēkas joprojām
netiek apsaimniekotas. Pašvaldība aktīvi iesaistīsies, lai palīdzētu māju īpašniekiem pieņemt
tālejošus lēmumus savas dzīves
telpas uzlabošanai. Jo svarīgāk
tāpēc, ka šogad apsaimniekotām
daudzdzīvokļu mājām iespējams
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu savu ēku energoefektivitātes projektu realizācijai un pagalmu sakārtošanai.
Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem un informēt par vajadzībām,
kā arī izteikt idejas un ierosinājumus mūsu kopējā novada attīstībai. Problēmas var atrisināt, ja
tās zinām, un katra, pat šķietami
maza, ideja var atnest lielus ieguvumus katram no mums un
visiem kopā.

Domāju, ka viņi, vakaram beidzoties un no mums atvadoties,
novēlētu gaišas domas, prieku un
saticību. Viņi noteikti gribētu, lai
izbeidzas kašķi. Vēl viņi gribētu,
lai mums visiem būtu iespējams
daudz piedzīvot un izjust.
Arī jaunie “mērnieku laiki” ir
beigušies, tādēļ mums jādodas
tālāk. Tagad mums ir visas iespējas kļūt par līderiem daudzējādā
ziņā! Pirmais, 2022. gada, apvienotā novada pašvaldības budžets
piedāvā ļoti daudz iespēju novada attīstībai. Jā, piedāvā, bet ne
garantē! Tagad mums jāstrādā
pie tā, lai visas iespējas īstenotu
dzīvē – kā skolu attīstību, tā ceļu
remontus un aktīvu kultūras dzīvi. Kā vairākkārtēji esmu teicis – ir
jautājums, vai visu plašo iespēju
īstenošanai mums maz pietiek
kapacitātes?! Ceru, ka kļūdos!
Es personīgi esmu lepns, ka
mums pašvaldības budžetā izdevies paredzēt finansējumu kā augsnes bagātināšanai, tā jaunu rožu
iegādei. Proti, kā ikdienas vajadzību

segšanai, tā spožu un ambiciozu projektu finansēšanai. Mēs jau
varam būt tādi, kas visu laiku tikai
mēslus, publiski visiem kaimiņiem
redzot, uz lauka izved – tā, ka pēc
tam ilgi viss novads smird. Bet –
kas no tā? Man liekas, ka jāsper soli
tālāk, un lauks jākopj un jāattīsta,
un jāmīl, un jāciena cilvēki, kuri nenogurstoši strādā novada labā.
Ne jau ar ķildām, meliem un nepatiesību iespējams attīstīt mūsu
skaisto, lielo novadu. Tikai ar darbu
un sirdsdziļu mīlestību to iespējams izdarīt! Ar mīlestību pret savu
zemes gabalu, ar mīlestību pret
izausto kultūras zīmi, ar mīlestību

pret savu darbu, ar mīlestību pret
pirmo pavasara ziedu, ar mīlestību
pret sev tuvākajiem un ar mīlestību
pret saviem kaimiņiem.
Es ļoti, ļoti dziļi ticu, ka Cēsu novads var būt liels novads ne tikai
teritorijas ziņā, bet arī domu, ideju, ambīciju un iespēju ziņā visās
jomās. Tā liek domāt tie daudzie
novada ļaudis, kuri ir gatavi un
priecīgi par pārmaiņām, jaunām
iespējām, jauniem pienākumiem
un jauniem projektiem, jauniem
darbiem un jauniem apvāršņiem
kā privātā sektorā, tā pašvaldības
struktūrās. Mēs esam ļoti skaisti
savās domās un ikdienā.

Metiens 22 000 eksemplāri

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

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

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Novada Vēstīm” obligāta.
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NOVADĀ
Apstiprināts līdzsvara budžets. Prioritāte –
infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība
Turpinājums no 1. lpp
“Man ir patiess prieks, ka 2021.
gada septembrī apstiprinātās budžeta prioritātes tiek realizētas
jau šajā budžetā. Liels paldies ikvienam, jo īpaši Finanšu pārvaldei,
par iesaisti, sadarbību un iniciatīvu budžeta sagatavošanā! Novēlu atbildīgu tā izpildi šajā gadā!”
rezumē Jānis Rozenbergs.
2022. gada prioritātes
Kā prioritātes 2022. gadā noteikta kvalitatīva izglītības vide
ikvienam skolēnam un pedagogam, dzīvojamā fonda attīstība,
transporta infrastruktūras drošība, ielu, laukumu un pilsētvides
attīstība, informācijas tehnoloģiju
nozares attīstība Cēsu novadā,
sociālā aizsardzība, energoefektivitātes uzlabošana, kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma
attīstība. Tāpat tiks veicināta dažādu iedzīvotāju grupu digitālā
pratība un ekonomikas digitālā
transformācija, kā arī Eiropas
Savienības un citu ārējo finanšu
instrumentu ieviešana atbilstoši
konkrētam laika grafikam.
No budžeta izdevumiem lielākais īpatsvars, proti, 39,5%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītībai plānoti
32,293 miljoni eiro. Izdevumos iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam 830 eiro par
likmi skolās un 872 eiro par likmi
pirmsskolās. Arī 2022. gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību
1. – 4. klašu skolēniem novadā.
Tāpat turpināsies mācību
vides uzlabošana. ES projekta
“Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” realizēšanā tiks ieguldīti 911 900 eiro, bet 3,534 miljoni
eiro (no tiem 3,11 miljoni eiro ES
līdzfinansējums) plānoti izglītības
iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai Drabešu Jaunajā

pamatskolā, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā, Līvu
pirmsskolas izglītības iestādē,
Jaunpiebalgas vidusskolā, Cēsu
Bērzaines pamatskolā–attīstības
centrā, Cēsu 1. pamatskolas mācību darbnīcas ēkā.
Lieli projekti un lieli ieguvumi
novadam
Ekonomiskajai darbībai no
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 26%
jeb 21,294 miljonus eiro. Lielākie
izdevumi plānoti 13 ielu/ceļu posmu būvniecības projektu realizācijai novada teritorijā par 3,287
miljoniem eiro. Novada robežās
plānoti vairāk nekā simts projekti
dažādu ceļu, ielu apgaismojuma
vai ietvju seguma maiņai vai izbūvei.
Šogad turpināsies Cēsu Kosmosa izziņas centra jeb projekta
“Nākotnes tehnoloģiju izziņas
centrs” būvniecība par 5,138 miljoniem eiro (1,02 miljoni eiro fondu
finansējums) un iekārtošana par
739 100 eiro (613 900 eiro ārvalstu fondu finansējums). Cēsu Stacijas laukuma un tam piegulošo
ielu posmu pārbūvei atvēlēti 1,444
miljoni eiro (1,227 miljonu eiro ES
finansējums). ES projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā IV kārta” jeb t.s. “Neredzīgo kvartāla” labiekārtojuma realizācijai paredzēts 1,081 miljons eiro
(ERAF finansējums 769 000 eiro).
Arī 2022. gadā turpināsim ielu
virsmu divkārtu apstrādes projektus, kam atvēlēti 342 200 eiro.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti
7,534 miljoni eiro no kopējiem
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Turpināsies atbalsta
piešķiršana daudzdzīvokļu namu
energoefektivitātes uzlabošanai

un mikrorajonu namu pagalmu
labiekārtošanai par kopumā 180
000 eiro. Pašvaldība arī piedāvās
privātīpašniekiem līdzfinansējumu kultūrvēsturisko pieminekļu
saglabāšanā, kopumā atbalstam
paredzot 80 000 eiro. Tāpat plānoti plaši labiekārtojumu darbi
viscaur novadam.
Būtisks pieaugums
sociālajā jomā
Budžetā paredzēts būtisks
pieaugums gan sociālajiem un
pašvaldības iniciatīvas pabalstiem, gan sociālajiem pakalpojumiem. Izstrādājot saistošos noteikumus un gatavojot budžetu,
tika ņemta vērā labākā pieredze
bijušajos novados un Labklājības
ministrijā izstrādātais minimālais sociālo pakalpojumu grozs
pašvaldībās. Tas nozīmē, ka visā
Cēsu novadā turpmāk būs pieejami visi tie pakalpojumi, kas bijuši
vēsturiskajos novados, kā arī tiek
palielināts atalgojums sociālajiem
darbiniekiem.
Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 7,367 miljoni eiro jeb 9% no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
darbībai plānoti 1,340 miljoni eiro.
Pabalstu izmaksai šogad plānoti
2,459 miljoni eiro, kas ir par 583
300 eiro vairāk nekā 2021. gada
budžetā. Jaunpiebalgas skolas
pārbūvei par sociālās aprūpes
namu plānoti 1,358 miljoni eiro.
Cēsu pilsētas pansionāta darbības nodrošināšanai plānoti 1,01
miljoni eiro. Turpināsies ERAF
projekta “Multifunkcionāla sociālo
pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90” realizācija, kam šogad
plānoti 281 700 eiro. Bāriņtiesas
darbības nodrošināšanai plānoti
329 500 eiro.

Kultūrai, veselībai
un vides aizsardzībai
Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 6,199
miljoni eiro jeb 7,6% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
No tiem pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” darbībai plānoti 1,220
miljoni eiro, bet Līgatnes Kultūras un tūrisma centram – 360
400 eiro. Cēsu olimpiskā centra
deleģēšanas līguma izpildei plānoti 540,4 tūkstoši eiro un sporta pasākumu finansēšanai kopā
plānots izlietot 258,7 tūkstoši
eiro. Kopumā 889 700 eiro plānoti Cēsu Centrālās bibliotēkas
tīkla darbības nodrošināšanai.
Tāpat novadā turpināsies iedzīvotāju veselības uzlabošanas un
saglabāšanas projekti.
Runājot par veselību, 1,423
miljoni eiro (ES līdzfinansējums
1,209 miljoni eiro) paredzēti Cēsu
klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves 2. kārtas projekta realizācijai. Tāpat ieplānots finansējums
feldšeru–vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai Cēsu novada
teritorijā.
Vides aizsardzībai 2022. gada
budžetā plānoti 2,589 miljoni eiro.
Lielākie izdevumi paredzēti Straupes ciema kanalizācijas un ūdenssaimniecības projekta būvniecībai
655 600 eiro apmērā. Tāpat tiks
turpināti darbi pie labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas un
lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām/ceļiem.
Sabiedriskai kārtībai
un drošībai
Vispārējiem valdības dienestiem jeb pašvaldības uzturēšanai apstiprināts finansējums
1,926 miljonu eiro apmērā. Sabiedriskās kār tības un drošības
nodrošināšanai šogad plānots

Kam un kādi NĪN atvieglojumi pienākas Cēsu novadā
Turpinājums no 1. lpp
NĪN atvieglojumu 90%
apmērā piešķir:
vientuļiem I un II grupas invalīdiem;
vientuļai Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas rezultātā cietušajai personai.
Personām ar invaliditāti un
Černobiļas AES avārijas rezultātā
cietušajiem jāiesniedz tādi paši
dokumenti, kā minēts attiecībā uz
50% atlaides saņemšanu. (Vientuļa personas ir personas, kurām
nav laulātā, pilngadīgu bērnu un
citu apgādnieku, un nav noslēgts
uztura līgums.)
90% NĪN atvieglojums tiek
piešķirts arī vientuļajiem pensionāriem, kuriem minētais nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīvesvieta. Tā saņemšanai
nepieciešams iesniegums par
atvieglojumu piešķiršanu, kurā
norādīts attiecīgais saistošo no-

teikumu apakšpunkts – 3.5, kā arī
apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība. (Vientuļi pensionāri ir personas, kurām
nav laulātā, pilngadīgu bērnu un
citu apgādnieku, un nav noslēgts
uztura līgums.)
Audžu ģimenēm un
daudzbērnu ģimenēm
70% NĪN atvieglojumu piešķir
personai (audžuģimenei), kurai
pašai vai kopā ar laulāto, vai arī
laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir aizbildnībā esoši bērni līdz
pilngadības sasniegšanai vai arī
bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri
turpina vispārējās, profesionālās,
augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu dienas nodaļā klātienē.
Tas pats attiecas arī uz personām vai ģimenēm, kuru mājsaimniecībā taksācijas gada 1. janvārī
ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz
18 gadiem vai pēc pilngadības sa-

sniegšanas līdz 24 gadu vecumam,
kamēr viņi turpina mācības klātienē.
70% NĪN atvieglojums pienākas arī daudzbērnu ģimenēm,
kuras īrē pašvaldības dzīvokli vai
tās īpašumā ir dzīvojamā māja vai
dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un
faktiski dzīvo. Izņēmums ir vienīgi
bērni, kuri mācās pilna laika augstākās, vispārējās, profesionālās
vai speciālās izglītības iestādēs.
Audžuģimenēm jāiesniedz informāciju par bāriņtiesas lēmumu
par bērna ievietošanu audžuģimenē vai aizbildņa statusa piešķiršanu, izņemot gadījumu, ja minētā
informācija ir Cēsu novada Bāriņtiesas rīcībā. Par bērniem, kuri turpina izglītības iegūšanu pēc pilngadības sasniegšanas, nepieciešams
izglītības iestādes apliecinājums.
Sākot ar 2022. gadu vairs netiks piemērots NĪN atvieglojums
latvāņu apkarotājiem, taču jau

šajā pavasarī pašvaldība izstrādās vienotu latvāņu ierobežošanas plānu. Par konkrētiem soļiem
un pieņemtajiem lēmumiem informēsim turpmāk.
Atvieglojumi juridiskām
personām
Dažāda apmēra NĪN atvieglojumi piešķirti arī saimnieciskās
darbības veicējiem; sabiedriskā
labuma organizācijām; personām,
kuru īpašumā ir inženierbūves un
sporta ēkas un laukumi; par zemes vienību, uz kuras tiek būvēta daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja un/vai mazstāvu
dzīvojamā māja; noteikta apjoma
investīciju veicējiem u.c. Juridiskās personas ar kritērijiem NĪN
atvieglojumu piešķiršanai, to apmēru, kā arī saistošajiem noteikumiem Nr.11 var iepazīties Cēsu
novada pašvaldības mājas lapā
www.cesis.lv sadaļā “Dokumenti”.

izlietot 891 500 eiro. 2022. gadā
Pašvaldības policija sadarbojoties sniegs iespējamo palīdzību
atbildīgajām valsts institūcijām,
kas nodrošina iekšējo drošību
visā Cēsu novada administratīvajā teritorijā, t.sk. Valsts policijai,
Valsts drošības dienestam u.c.
dienestiem noziedzības prevencijai, kā arī pārkāpēju aizturēšanai. Pašvaldības policija novadā
turpinās nodrošināt preventīvu
darbu ar nepilngadīgajām personām, t.sk. apmeklējot skolas
un skaidrojot bērniem par viņu
tiesībām, tiesiskajām interesēm
un pienākumiem, kā arī turpinās
veikt darbības, lai nodrošinātu
gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, gan pašvaldības infrastruktūras un vides objektu uzraudzību
un aizsardzību, gan sabiedriskās
kārtības uzraudzību, t.sk. kultūras
un sporta pasākumos.
Budžeta veidošanas procesā bija iespēja iesaistīties visiem
deputātiem – tika nodrošināta
piekļuve grāmatvedības sistēmai,
kurā redzami visi budžeta ieņēmumi un izdevumi, kā arī deputāti varēja piedalīties un iesaistīties
budžeta komisijās. Trīs deputāti
izmantoja iespēju iesūtīt priekšlikumus, kopumā iesniedzot četrus
priekšlikumus, no kuriem atbalstīti divi.
Cēsu novada pašvaldības
2022. gada budžets izstrādāts,
ievērojot šādus likumus: “Par
pašvaldībām”, “Par budžetu un
finanšu vadību”, “Par pašvaldību
budžetiem”, “Par valsts budžetu
2022. gadam”, kā arī, ievērojot
Ministru kabineta noteikumos
Nr.799 “Noteikumi par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2022. gadā” un citos normatīvajos
aktos noteiktās prasības.
Kur un kā maksāt?
Nekustamā īpašuma nodokļa
samaksu iespējams veikt elektroniski uz NĪN maksāšanas paziņojumā norādītajiem pašvaldības
bankas kontiem, to var apmaksāt
visos Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī novadā
esošajos veikalu “Top!” un “Maxima” tīklos.
Grozījumi Covid-19 izplatības
seku pārvarēšanas likumā ļauj
pašvaldībai arī šogad noteikt citus
NĪN samaksas termiņus, kā arī neaprēķināt nokavējuma naudu par
laikus neveiktu maksājumu. Nokavējuma nauda par 2022. gada
taksācijas periodā laikus neveikto NĪN nomaksu par zemēm un
ēkām saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām
netiks aprēķināta vien tad, ja maksājums tiks veikts līdz 2022. gada
31. decembrim. Sākot ar 2023.
gada 1. janvāri to aprēķinās likumā
noteiktajā apmērā.
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CĒSIS
Cēsīs atver “Kopienas skapi” bezmaksas pārtikas apmaiņai
Koprades mājas “Skola6” pagalmā atklāts ilgi gaidīts projekts “Kopienas skapis”. Tas ir ledusskapis, kas viegli pieejams publiskā vietā, un ikviens tajā var ievietot vai izņemt pārtikas produktus.
“Kopienas skapis” Cēsīs tapis, nekomerciāla. Ikviens, kurš izmanto dies gribam pateikt Cēsu novada
sadarbojoties biedrībai “Be The “Kopienas skapi”, atbalsta un veici- Sociālajam dienestam par aktīvu
Light”, koprades mājai “Skola6” na pārtikas pārdomātu lietošanu,” atbalstu pašvaldības līmenī. Tikai
un Mākslas telpai “MALA”, kura stāsta Mākslas telpas “MALA” va- visiem kopā piedaloties šajā pro2020. gadā guva atbalstu savas dītāja Kristīne Auniņa.
cesā, ir sasniegts rezultāts.”
ieceres realizēšanai projektā “Cē“Priecājamies redzēt, kā veidoPirmo reizi iniciatīva “Kopienas
sis Tīri.Labi”. Projekta mērķis ir jas sadarbības pilsētā un realizējas skapis” tika realizēta 2012. gadā Vāatbalstīt Cēsu novada iedzīvotāju katram pakrūtē mītošas idejas,” cijā un Spānijā, sekoja Lielbritānija,
iniciatīvas bezatkritumu principu atzīst Koprades mājas “Skola6” Jaunzēlande un Indija. Pirmais “Koieviešanai, lai radītu paliekošas vadītāja Amanda Strīģele.
pienas skapis” Latvijā atklāts 2019.
pārmaiņas pilsētā.
Biedrības “Be The Light” va- gada 19. decembrī Rīgā, Kaņepes
“Pētījumi rāda, ka Latvijā ik gadu dītājs Gints Berneckis: “Kopā mēs Kultūras centrā, un šobrīd tāds atatkritumos nonāk aptuveni trešda- varam palīdzēt! Tikai apvienojo- rodas jau vairākās Latvijas pilsētās.
ļa saražotās pārtikas, vairāk nekā ties mums tas izdevās. Mūs ļoti iepusi no tās atkritumos izmet māj- dvesmoja mūsu draugu, biedrības
saimniecības. Atkritumos nonā- “TUVU”, realizētais projekts “Kokušais pārtikas apjoms ir nopietna pienas skapis” Brankās, un mēs
vides problēma, kuras risināšanā sākām meklēt iespēju to realizēt
būtu jāiesaistās ikvienam. “Kopie- arī Cēsīs. Pateicoties mūsu draugu
Kur atrodas “Kopienas
nas skapis” ir simbols tam, ka pārti- un atbalstītāju ziedojumiem, vaskapis”?
ku iespējams ne vien taupīt, bet arī rējām uzticēt šo uzdevumu veikt
Kopienas ledusskapis, kur pārnepieļaut, ka vēl lietojams ēdiens vietējam Cēsu uzņēmumam “Eko
tikas preces var ievietot un arī
kļūst par atkritumiem. Tā pastā- Taka”. Paldies Jānim Skaliņam par
paņemt bez maksas, atrodas
vēšana ir komunāla, ilgtspējīga un lieliski paveikto darbu. Īpašu palCēsīs, Lielajā Skolas ielā 6.
Kā Tu vari palīdzēt?
Ikdienā dodoties uz veikalu,
Tu vari nopirkt pārtikas preci, kas paredzēta ievietošanai
šajā “Kopienas skapī”. Rīkojoties
Realizējot Administratīvi teritoriālo reformu, Cēsu novadā centrališādi, varam kļūt par svētību kāzēta virkne pašvaldības pakalpojumu un to pārvaldība, taču to piedam citam.
ejamība novadā – arī apvienību pārvaldēs – saglabājas nemainīga.

Par “Kopienas
skapja”
izmantošanu

Pakalpojumu pieejamība
novadā saglabājas nemainīga

Līdz šim centralizētas: Cēsu
novada Pašvaldības policija, Cēsu
novada Bāriņtiesa, Cēsu novada
Būvvalde un Cēsu novada Sociālais dienests. Arī Dzimtsarakstu
nodaļa strādā centralizēti. Pilsētu
un pagastu bibliotēku darbu pārrauga un organizē Cēsu Centrālā
bibliotēka. Centralizācija attiecas
uz visu iestāžu vienotu pārvaldību, bet pakalpojumu saņemšanu
iedzīvotājiem tas nemaina.
Šo iestāžu nolikumi un saistošie noteikumi aktualizēti un
centralizēti visā novadā, nosakot
iestāžu sniegto pakalpojumu
saņemšanas kārtību, finansiālā
atbalsta apmēru u.tml. Iedzīvotāji visus līdz šim nodrošinātos
iestāžu pakalpojumus turpina
saņemt tuvāk savai dzīvesvietai,
bet iesniegumus tām iespējams
iesniegt jebkurā apvienības pārvaldē un pārvalžu klientu centros.
Cēsu novadā ir deviņi Valsts
un pašvaldību vienotie klientu

apkalpošanas centri: Cēsu pilsētā,
Jaunpiebalgas, Liepas, Līgatnes,
Nītaures, Priekuļu, Stalbes, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.
Cēsu novada pašvaldībā, tai
skaitā apvienību pārvaldēs, Bāriņtiesā un Cēsu novada Sociālajā
dienestā noteikts vienots darba
laiks:
pirmdienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 18.00;
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00;
piektdienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 13.00;
pusdienlaiks visās darba dienās, izņemot piektdienu, noteikts no plkst. 12.00–12.30.
Cēsu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kontakti
atrodami www.cesis.lv sadaļā
Pašvaldība > Par pašvaldību >
Kontakti. Apvienībās strādājošo
administratīvo darbinieku kontakti vēl aizvien publicēti katras
pārvaldes mājaslapā.

Apstiprināti Cēsu pilsētas un Vaives
pagasta teritorijas plānojuma grozījumi
Cēsu novada dome apstiprinājusi Teritorijas plānojuma 2016.–
2026. gadam grozījumu 2.1. redakciju.
Atjaunota Teritorijas plānojuma grafiskā daļa, kā arī Cēsu pilsētas un
Vaives pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, tāpat
jaunā redakcijā izteikti:
paskaidrojuma raksts;
funkcionālais zonējums Cēsu pilsētai un Vaives pagastam;
teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā;
Cēsu pilsētas un Vaives pagasta aizsargjoslas;
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas Cēsu pilsētas centra daļā;
plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā.
Lai arī noteikumi stājušie spēkā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, tie nav piemērojami, kamēr notiek saistošo noteikumu izskatīšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Domes lēmums
un saistošie noteikumi pieejami Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā – geolatvija.lv/geo/tapis#document_22948.

Ja pašam no pārtikas produktiem ir kas lieks, taču kādam citam
tas vēl derīgs lietošanai, vari atstāt
to “Kopienas skapī”.
Kā Tu vari saņemt pārtikas produktu atbalstu?
Ja Tev nepieciešama kāda no
pārtikas precēm, kas atrodas šajā
skapī, droši vari to ņemt.
Tev par to nav jāmaksā!
Ko nedrīkst ievietot?
Produktus atvērtos iepakojumos

un pašgatavotus ēdienus.
Produktus ar beigušos derīguma termiņu.
Pārtikai nelietojamus un bojātus produktus.
Ko drīkst ievietot?
Produktus oriģinālos, neatvērtos iepakojumos.
Svaigus dārzeņus (nav jābūt
iepakojumā).
Produktus ar labu derīguma
termiņu.

Mājokļu pabalsts iedzīvotājiem
Ar 2022. gadu ieviesti jauni nosacījumi, lai mājokļu pabalstu varētu saņemt ne tikai iedzīvotāji ar
zemiem ienākumiem, bet arī mājsaimniecības, kuru ienākumi ir par mazu, lai tiktu galā ar pašreiz
strauji pieaugušajiem maksājumiem. Cēsu novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus pieteikties
mājokļa pabalsta saņemšanai, ja izdevumi par mājokli ir lielāki par ienākumiem vai pilnībā nesedz
izdevumus par mājokli.
Aprēķinot pabalstu, tiek
ņemti vērā šādi izdevumi:
īres/apsaimniekošanas izdevumi (ja mājoklis tiek īrēts, papildus
iesniedzams īres līgums);
izdevumi par gāzi, elektroenerģiju, karsto un auksto ūdeni, apkuri, tai skaitā par cieto kurināmo,
atkritumu izvešanu, asenizāciju,
nekustamā īpašuma nodokli;
izdevumi par telekomunikāciju
un interneta lietošanu, ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
mājokļa platība.
Atbalsta saņemšanai
jāiesniedz:
iesniegums;
darba devēja izziņa par 3 mēnešu neto ienākumiem;
bankas konta izdrukas par 3 pēdējiem mēnešiem;
informācija un apliecinošie dokumenti par citiem regulāriem un
neregulāriem ienākumiem;
aktuālos izdevumus par mājokli
apliecinoši dokumenti;
lai saņemtu atbalstu par cieto
kurināmo iesniegumam jāpievieno cietā kurināmā iegādi apliecinošs dokuments.
Mājokļa pabalsta apmēru
aprēķina pēc formulas: mājokļa
pabalsts = Garantētā minimālā
ienākuma (GMI) sliekšņu summa
mājsaimniecībai (109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 76
eiro pārējām personām mājsaim-

niecībā, divu cilvēku mājsaimniecībā GMI sliekšņu summa – 185
eiro) + faktiskie izdevumi mājoklim – mājsaimniecības kopējie ienākumi.
Jaunais regulējums paredz
piemērot GMI sliekšņu summai
augstākos koeficientus divu veidu mājsaimniecībām:
atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti – koeficients 2,5;
mājsaimniecībai, kurā ir tikai
pensijas vecuma personas vai
personas ar invaliditāti, koeficients 2;
pārējām mājsaimniecībām, koeficients 1,5.
Cēsu novada Sociālajam dienestam iesniegumu un tā pielikumus atbalsta saņemšanai aicinām
iesniegt:

portālā www.latvija.lv;
klātienē kādā no Sociālā dienesta pieņemšanas vietām novadā
(pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments –
pase vai ID karte);
elektroniski Cēsu novada mājas
lapā www.cesis.lv/e-pakalpojumi
vai
sūtot
uz
e-pastu
sd@cesunovads.lv (iesniegums
jāparaksta ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu);
pa pastu, sūtot dokumentus:
Cēsu novada Sociālais dienests, Bērzaines iela 16/18, Cēsis,
Cēsu novads, LV- 4101.
Neskaidrību un jautājumu
gadījumā aicinām sazināties ar
Sociālā dienesta speciālistiem pa
tālruni: 29358187, 64122908.

Aicinām atsaukties novada
nevalstiskās organizācijas,
kuras darbojas sociālajā jomā
Cēsu novada Sociālais dienests aicina atsaukties Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Vecpiebalgas
un Cēsu teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas,
biedrības vai nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā
kopīgas sadarbības veidošanai.
Līdz 25. martam organizācijas pārstāvjus aicinām pieteikties un
sazināties ar Cēsu novada Sociālā dienesta kopienas sociālo darbinieci Santu Rudmiezi pa e-pastu - santa.rudmieze@cesunovads.lv,
vai zvanot pa mob. tel. 26450698.
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CĒSIS
Aleksandrs Ļubinskis: “Šobrīd vien retais uzņēmējs
spēj savā ikdienā iztikt bez IT risinājumiem”
“Pirms kāda laika Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs kādā pasākumā teica, ka Cēsis varētu būt nevis kā Silīcija ieleja, bet gan kā Silīcija
augstiene. Tajā brīdī mēs ar kolēģi Juri Jokstu spriedām, ka ir svarīgi izvirzīt augstus mērķus, taču to sasniegšanai vajadzīgi resursi,” saka Cēsu Digitālā
centra dibinātājs Aleksandrs Ļubinskis.
– Kas īsti ir Cēsu Digitālais
centrs?
– Sagatavojām pašvaldībai
priekšlikumu par Cēsu Digitālā
centra izveidi, deputāti mūs sadzirdēja un nobalsoja “par”. Cēsu
Digitālais centrs ir pašvaldības
dibināta bezpeļņas organizācija, kuras uzdevums ir rūpēties
par informācijas tehnoloģiju (IT)
nozares attīstību Cēsu novadā.
Mēs plānojam atbalstīt novada
esošos uzņēmumus, kas darbojas visdažādākajās nozarēs, kā
arī cenšamies pilnveidot IT nozari novadā kopumā, radot labvēlīgu augsni arī jauniem tehnoloģiju uzņēmumiem. Šobrīd
vien retais uzņēmējs spēj savā
ikdienā iztikt bez IT risinājumiem, tehnoloģiju risinājumiem,
kalkulācijām, datu analītikas un,
protams, datoriem un programmām. Cēsu Digitālais centrs palīdz mūsu novada uzņēmumiem
virzīties uz priekšu ar mūsdienu
tehnoloģiju palīdzību.
– Ar ko nodarbojas CDC, un
kādi ir tā mērķi?
– Cēsu Digitālais centrs strādā
trīs virzienos. Pirmais ir digitālās
pratības veicināšana. Tas nozīmē,
ka ar dažādiem paņēmieniem un
veidiem mēģinām Cēsu novada
sabiedrību, mūsu mammas, tē-

tus, bērnus un vecvecākus pacelt
līdz tādam līmenim, ka viņi tiek
galā ar IT ikdienas vajadzībām
saviem spēkiem. Uzlabot datora
prasmes, lietot viedierīces un mobilās lietotnes, kas ne tikai noder
ikdienā, bet arī paceļ viņu vērtību
darba tirgū. Mēs veidojam bezmaksas kursus, kur ikviens var
apgūt sev nepieciešamās zināšanas. Meklējam Cēsu novadā
arī talantus tehnoloģiju jomā, kas
dotu mums iespēju atbalstīt jaunos IT uzņēmumus, kā arī radīt
labvēlīgu vidi jau esošo IT uzņēmumu piesaistīšanai. Šī virziena
realizēšanu nedaudz apgrūtina
tas, ka mums “uz vietas” ir maz zinošu speciālistu, kas varētu strādāt IT jomā. Tāpēc nepieciešami
jauni speciālisti programmēšanā,
datu analītikā un citās profesijās,
lai Cēsu novads būtu pievilcīgāks
gan vietējiem, gan ārpus novada
esošiem uzņēmumiem. IT nozare
ir ļoti progresīva un pelnoša, līdz
ar to tas būs ieguvums visiem.
Trešais virziens ir rast veiksmīgākus IT risinājumus pašvaldības
vajadzībām. Piemēram, esam
aktīvi iesaistījušies jaunās Cēsu
novada mobilās lietotnes izveidē,
šajā projektā iesaistās arī Cēsu
novada iedzīvotāji, lai kopīgiem
spēkiem izprastu, kādai lietotnei
vajadzētu būt un kādas opcijas

Iepazīsties – Cēsu radošais un
digitālais kvartāls “Rainis”!
Pēc trīs balsojuma kārtām, kurās piedalījās gan sabiedrība, gan
Cēsu novada pašvaldības speciālisti, pieņemts lēmums topošo
Cēsu radošo un digitālo kvartālu saukt “Rainis”.
Janvāra beigās Cēsu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus iesniegt savus variantus kvartāla nosaukumam. Kopumā tika iesniegti 250
priekšlikumi, no kuriem par pieciem favorītiem balsoja Cēsu novada pašvaldības darbinieki. Trešā kārta notika februāra vidū, kurā iedzīvotāji balsoja par, viņuprāt, piemērotāko kvartāla nosaukumu no finālistu “Top 5”.
Apkopojot visus rezultātus, par piemērotāko kvartāla nosaukumu tika
izvēlēts “Rainis”. Pirmajā atlases kārtā šo nosaukumu ieteica vairāki iedzīvotāji, to pamatojot šādi:
kvartāls atrodas Raiņa ielā;
Rainis strādāja radošajā, izglītības, attīstības, mākslas un kultūras
jomā, šajās jomās darbosies arī jaunais kvartāls;
tā ir atsauce uz Latvijas dižgaru – kā simbols attīstībai, jaunām, drosmīgām idejām un darbībām;
nosaukums ir ar pasaules elpu un skatījumu, neaizmirstot par vietas
identitāti un latviskumu.
“Raiņa” mērķis ir pārveidot degradētu teritoriju pilsētas centrā par radošu un digitālu tehnoloģiju centru. Lai šo mērķi īstenotu, Cēsu novada
domes deputāti vienbalsīgi lēma par ēku iegādi Raiņa un Krišjāņa Valdemāra ielā – tā saukto “Neredzīgo kvartālu”. Patlaban noris aktīvs darbs, lai
izsludinātu iepirkumu par Raiņa ielas 25 ēkas projektēšanu un būvēšanu.
Bet pavasarī notiks darbs pie kvartāla zīmolvedības, kā arī jau šogad tajā
plānoti vairāki kultūras pasākumi.

Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības gada
pārskata sapulce notiks 2022. gada 19. martā
Bērzaines ielā 5, 1. stāva sēžu zālē plkst. 11.00

Sapulces dienas kārtība:
1. Biedrības darbības atskaite par 2021.gadu
2. Izmaiņas biedrības statūtos
LPR Cēsu biedrības valde

tajā jāiekļauj. Digitālo rīku radīšana un ieviešana ir vēl viens mūsu
darbības virziens.
– Kas gaidāms no Digitālā
centra nākotnē?
– Šobrīd digitālajam centram
ir neliels pārmaiņu posms, jo
veiktas izmaiņas administrācijā,
mums ir jauns centra vadītājs
Indriķis Putniņš. Bija nepieciešams palielināt mūsu kapacitāti
un jaudu, jo darbu paliek arvien
vairāk, projekti kļūst arvien lielāki, tajā skaitā arī Eiropas finansējuma apgūšana. Pirms novadu

reformas mēs fokusējāmies tikai
uz Cēsīm, taču tagad strādājam,
lai atbalstītu visu Cēsu novadu. Piemēram, plānojam veidot
mācības datora pamatprasmēs,
kurās varēs piedalīties ikviens
novada iedzīvotājs, apmācības
ir plānotas gan klātienē, izmantojot vietējo infrastruktūru, gan
attālināti. Pēc pamata prasmju

apgūšanas iedzīvotāji apmācības varēs turpināt mūsu sagatavotajos bezmaksas videokursos
mūsu mājaslapā.
Mums ir svarīgs katra novadnieka viedoklis par IT apmācībām gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Tāpēc aicinām veltīt
5 minūtes Jūsu laika un aizpildīt
anketu - cdc.lv/anketa.

Cīruļkalnā atklāts mūsdienīgi aprīkots “Zaļais tornis”
Cēsīs, Cīruļkalna virsotnē, atklāts mūsdienīgs un tehnoloģiski aprīkots dabas vērošanas skatu tornis jeb “Zaļais tornis”, kas slejas 22 metru augstumā un ir brīvi pieejams ikvienam Cēsu novada
iedzīvotājam un viesim.
Skatu torņa virsotnes jumts (Peipusa (Čudskoje) ezera kras- jot novērot dabas pārmaiņas viaprīkots ar saules paneļiem, kas tā) un Kingisepā (promenādē sos gadalaikos, organizēt nelielus
ražos elektrību un vienlaicīgi no- Lugas upes krastā). Līdzās šiem kultūras un ekoloģiskos pasākudrošina torņa margu izgaismo- objektiem paredzēts izveidot tā mus un spēles, kā arī sportot un
šanu vēlajās vakara stundās, kā saucamās “zaļās klases” – skolēnu izklaidēties.
arī torņa smailē ierīkotās dabas un dabas vērotāju apmācību un
Skatu torņa būvdarbus Cēsīs
vērošanas videokameras darbību. praktisko nodarbību vajadzībām. veica SIA “Warss+” pēc SIA “PurTorņa konstrukcijas izgatavotas Cīruļkalnā šāda “zaļā klase” atra- ple Corner” izstrādāta būvprono metāla, un tornis apdarināts ar dīsies torņa pakājē esošajās “Ža- jekta. Būvuzraudzību nodrošināja
dekoratīvu koka apšuvumu. Cīruļ- garkalna” administrācijas telpās, SIA “Jurēvičs un partneri”. Būvkalns torņa būvniecībai izraudzīts un tajā būs iespējams pieslēgties darbu un tehnoloģiju izmaksas
tāpēc, ka tā virsotne ir viens no arī pārējiem centriem. Tāpat tornī 234 493 eiro. Projekta “Zaļie torņi”
augstākajiem punktiem šajā Gau- varēs rīkot mācību stundas, se- galvenais mērķis ir inovatīvu tehjas pusē, līdz ar to no torņa virsot- minārus un līdzīgus iedzīvotājus noloģiju ieviešana pilsētvidē un
nes pavērsies lielisks skats gan uz, izglītojošus pasākumus, tiklīdz tas dabā, kā arī ieguldījums aizsargāCēsu pilsētu, gan Gaujas senlejas būs epidemioloģiski droši.
jamo teritoriju un parku efektīvā
ainavu.
Kad projekts būs noslē- pārvaldībā, tūrisma attīstībā un
“Cīrulīšu tūrisma zonas attīstī- dzies un visi četri objekti būs apmeklētāju un vietējo iedzīvotāba pavisam tuvā nākotnē un arī aprīkoti ar novērošanas ka- ju atpūtas iespēju radīšana.
ilgtermiņā var būt nozīmīgs argu- merām, projekta mājaslapā
Projekts tiek realizēts “Zaments visā Cēsu novada tūrisma www.exploregreentowers.eu tieš- ļās ilgtspējīgās infrastruktūras
industrijā. Var teikt tēlaini, šie 22 saistes režīmā būs vērojama daba attīstība dabas teritorijās” (“Demetri ir nozīmīgs solis Cīrulīšu tū- un apkārtne no visām projekta velopment of sustainable grerisma kompleksa un novada attīs- partneru videokamerām. Cēsu en infrastructure and attractive
tībā,” “Zaļā torņa” atklāšanā sacīja skatu torņa videokamera strau- recreation zones in the nature”
Cēsu novada domes priekšsēdē- mēšanas režīmā jau apskatāma (Green Towers) “Latvijas- Krievitāja vietnieks Ainārs Šteins.
Žagarkalna mājas lapā www.za- jas pārrobežu sadarbības progAtklātais skatu tornis ir viens garkalns.lv un projekta mājasla- rammas 2014-2020 gadam Eirono četriem pārrobežu projek- pā. Jaunizveidotā infrastruktūra pas kaimiņattiecību instrumenta
tā tapušajiem dabas vērošanas paaugstinās atpūtas iespēju kva- ietvaros.
objektiem. Sadarbības projekta litāti vietējiem ielaikā līdzīgi objekti tapuši arī Rū- dzīvotājiem un apjienā (Rūjas upes palienē), Gdovā meklētājiem, ļau-

Cēsu novada kultūras
projektu konkursi
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” martā izsludinās Cēsu novada kultūras
projektu konkursu un Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursu.
Kultūras projektu konkurss tiek
rīkots ar mērķi atbalstīt daudzveidīgu, publiski pieejamu kultūras
notikumu norisi Cēsu novadā,
kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas un
kuri veicina sabiedrības līdzdalību
kultūras aktivitātēs un kopienas
savstarpējo sadarbību kultūras
piedāvājuma veidošanā.
Festivālu un sabiedriski nozī-

mīgu kultūras projektu konkursa
mērķis ir finansiāli atbalstīt liela
mēroga sabiedriski nozīmīgu festivālu un kultūras pasākumu rīkošanu Cēsu novadā, tostarp starpdisciplinārus projektus, kuriem ir
potenciāls piesaistīt plašu auditoriju, kā arī sekmēt starptautisko
sadarbību.
Konkursos varēs iesniegt kultūras projektu pieteikumus, kuru

realizācija notiek Cēsu novadā un
kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novada iedzīvotājiem. Tajos varēs piedalīties juridiskas personas un fiziskas personas,
kas reģistrējušās kā saimnieciskās
darbības veicēji. Viens projekta
pieteicējs drīkstēs iesniegt vairākus projektu pieteikumus. Projektu konkursu nolikumi un nosacījumi būs pieejami cesis.lv.
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Amatas apvienības pārvalde:
turpināsies nemainīga teritorijas attīstība
Amatas apvienības pārvaldes un iestāžu darbības nodrošināšanai no kopējā Cēsu novada budžeta šogad atvēlēti 7,843 miljoni
eiro, tātad vidēji uz katru apvienības iedzīvotāju – 1486 eiro.
“Turpināsies nemainīga teritorijas attīstība,” uzsver Amatas
apvienības pārvaldes vadītāja
p.i. Elita Eglīte, “jo apstiprinātais
Cēsu novada budžets lielākos
ieguldījumus paredz izglītības
un sociālo jautājumu risināšanai.
Galvenais uzdevums ir saglabāt
ekonomisko attīstību, dabas un
kultūras mantojuma bagātības,
lai iedzīvotāji par savu dzīves
vietu izvēlētos kādu no mūsu
pieciem pagastiem. Ne velti
pēdējos trīs gados iedzīvotāju
skaits Amatas apvienībā nav
samazinājies. Pašvaldības uzdevumi paliek tie paši, lai pakalpojumi iedzīvotājiem joprojām
būtu pieejami un saprotami.”
Atbilstoši Investīciju plānam lielākie Cēsu novada
pašvaldības ieguldījumi 2022.
gadā paredzēti izglītības infrastruktūrā. To vidū ir arī
Amatas apvienībai nozīmīgi
projekti:
pašvaldības ēku energo
efektivitātes paaugstināšana

Drabešu Jaunajā pamatskolā – 320 000 eiro. Paredzēta
Nītaures Mūzikas un mākslas
pamatskolas
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde ēkas
funkcionalitātes paaugstināšanai, apvienojot pamatskolu
ar pirmsskolas izglītības iestādi un telpu grupām mūzikas
un mākslas skolas audzēkņiem. Darbiem tiek paredzēti
900 000 eiro, tehniskā projekta izstrādei – 32 979 eiro. 2022.
gadā paredzētas investīcijas
Amatas apvienības pārvaldes
izglītības iestāžu mācību inventāra atjaunošanai. Telpu un
ēkas remonts plānots Skujenes,
Zaubes un Spāres pamatskolā,
telpas tiks remontētas arī Drabešu Jaunajā pamatskolā. Skolu ēku un telpu remontdarbu
izmaksas paredzētas 59 497
eiro apmērā.
Finanšu ieguldījumus plānots
veikt arī publiskās telpas labiekārtošanai, piemēram, Līvos
plānots izveidot skeitparku. Iz-

mantojot “LEADER” projekta
atbalstu, plānota Ģikšu ciema
Putnu dīķa peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu
laipu.
Skujenē 2022. gadā tiks veikta
ēkas “Gaismas” jumta nomaiņa,
tam paredzot 58 220 eiro. Jumta remontdarbi jau ir sākti Ieriķu
stacijas ēkai, darbus paredzēts
paveikt četru mēnešu laikā par
kopējo summu 37 100 eiro.
Sērmūkšos tiks atjaunotas
sporta centra telpas. Ēkā telpas
ir nolietojušās, tās tiks atjaunotas un pielāgotas sporta nodarbībām Skujenes, Sermūkšu un
apkārtnes iedzīvotājiem.
Arī 2022. gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus ceļu
un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības
uzlabojumiem. Finansējums
paredzēts ceļu infrastruktūras
atjaunošanai posmā no Ieriķu
gājēju celiņa no Pērsiešu ielas
līdz Stacijas ielai, kā arī Līvu
gājēju celiņa pagarināšanai
līdz ceļam P14. Finansējums
paredzēts asfalta seguma ie-

Skijoringa svētki Nītaurē
Nītaurē 5. februārī norisinājās Latvijas čempionāta, Latvijas kausa, Latvijas Junioru čempionāta
ziemas motokrosā un motoskijoringā trešais posms. Spēcīgā snigšana un mainīgie laikapstākļi
sportistiem nebija šķērslis aizvadīt labas un interesantas sacensības, jo cīņa par līdera pozīciju
notika visās klasēs. Laikapstākļu dēļ diena nebija viegla, taču gan organizatori, gan sportisti veiksmīgi tika galā gan ar trasi, gan nelabvēlīgo laiku.
Šajā posmā pārliecinoši ātrākais krosā ar radzēm MX2 klasē
bija pirmās vietas ieguvējs Valters Logins (“CAMK Latgale”),
kurš apsteidza visus arī krosā
ar radzēm MX1 klasē. Neskatoties uz to, ka trase bija smaga,
ļoti sniegota, sportists atzina, ka
viņam veicās ļoti labi.
Nītaures trases veidotāji, skijoringa braucējs Klāvs Mūrnieks
un slēpotājs Mareks Gabliks,
trasi sāka gatavot īsi pēc Ziemassvētkiem. Mareks atzina,
ka sākotnēji kopā ar Klāvu trasi izveidoja treniņa nolūkam:
“Sanāca diezgan liela “čūskiņa”.
Nebijām plānojuši, ka šeit notiks
sacensību posms. Gatavojot trasi, pa vidu bija vairāki atkušņi, tie
izveidoja ledus seguma pamatu.
Zeme bija sasalusi. Atlika gaidīt
sniegu. Tā mēs šeit, Nītaurē,
veidojām trases konfigurāciju,
stūmām vaļņus, līdzinājām... Un
galu galā sanāca ļoti labi. Sniegs
bija pietiekami daudz. Manuprāt, sacensības bija izdevušās
veiksmīgas.”

Mareks ar Klāvu startēja skijoringā Lielajā meistaru klasē
un izcīnīja 15. vietu. “Pašiem kā
braucējiem šoreiz gadījās dažādas ķibeles, taču kopā no 27
ekipāžām ierindojāmies 15. vietā. Šogad trases izveidē esam
guvuši pirmo pieredzi, tā, manuprāt, bija veiksmīga un tad
jau nākamgad gatavosim atkal.
Centīsimies paši iekļūt labāko
desmitniekā. Tas ir tikai sākums.
Kustībai ir jānotiek. Gatavojamies nākamajam posmam,”
saka Mareks Gabliks.
Sacensību organizators, LSF
prezidents Ainārs Vilciņš: “Bija
sniegota un varētu teikt, ka
pasmaga diena, bet finālā tā
izvērtās lieliska. Nebijām gaidījuši, ka šajā pasākumā būs tik
daudz interesentu, kaut gan
ziņojām, ka šie posmi notiek
“zaļajā” jeb drošajā režīmā. Cienu visus cilvēkus, kuriem patīk
aktīvs dzīvesveids, un saprotu,
ka cilvēki ir “izslāpuši” pēc šāda
veida pasākumiem, taču ir jāņem vērā arī organizatora no-

teikumi. Atvainojos tiem sportistiem, kuri nevarēja iebraukt
trasē.”
Sacensībās piedalījās liels
dalībnieku skaits, kuri bija mērojuši ceļu no dažādām Latvijas
vietām. LSF prezidents uzsver:
“Paldies visiem, kuri ieradās un
stājās uz starta. Salīdzinājumā
ar pirmo un otro posmu, šoreiz
bija rekordliels dalībnieku skaits
gan kvadru, gan arī pārējās klasēs. Bija interesantas cīņas trasē,
gan arī cīņa ar pašu trasi. Šoreiz
sniega bija atliku likām. Dienas
vidū mainījās laika prognoze, ja
no rīta bija -1, tad dienas otrajā
pusē jau +1 grāds. Sākās trases
caurkrišana. Vietām bija ledus.
Trases sagatavotāji Mareks un
Klāvs bija ļoti labi parūpējušies
par trasi. Paldies viņiem par lielo
darbu. Protams, laika prognozes
mēs nekādi nevaram ietekmēt.
Paldies visiem, kas iesaistījās
sacensību organizēšanā. Paldies policijas darbiniekiem par
sapratni. Uz tikšanos nākamajā
posmā.”

klāšanai posmā Zaube–Jaungalžēni. Ceļa posmā Cēsu
ceļš–Dzintariņi–Meijermuiž a
paredzēts veikt dubulto virsmas apstrādi. Tehniskā dokumentācija būs vairāku prioritāru ceļa posmu atjaunošanai
visos piecos pagastos. Plānota
valsts autoceļu posmu sakārtošana autoceļam P3 no Mālpils līdz Nītaurei un P14 no Cēsīm līdz krustojumam ar P20.
Amatas apvienības pārvalde
turpinās īstenot Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projektu “Military
Heritage”. Projekta gaitā Ieriķu dzelzceļa stacijas tuvumā
paredzēts uzstādīt stacionāru
virtuālās realitātes binokli par
Cēsu kaujām. Tāpat turpināsies
Āraišu ezerpils atjaunošanas
darbi ezerpils ēkām.
Ieplānota tehniskās dokumentācijas sagatavošana energoefektivitātes
projektiem
Zaubes “Akmentiņos”, Ieriķu
dzelzceļa stacijā, Drabešu internāta ēkā. Paredzēta ūdens un
kanalizācijas tīklu projektēšana
Ozolu ielā Ieriķos.

Amatas apvienības iedzīvotājiem no šī gada pieejami gan
jauni, gan visā novadā vienoti
sociālie pakalpojumi un pabalsti.
Piemēram, bērnu piedzimšanas
pabalsts 200 eiro apmērā, jauni
pabalsti bāreņiem, aizgādņiem,
aizbildņiem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, personām ar kustību traucējumiem,
lai pielāgotu vides pieejamību.
Visiem novada iedzīvotājiem būs pieejamas kopīgas
atbalsta programmas:
Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei un
iekšpagalmu labiekārtošanai;
Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai;  
Konkurss uzņēmējdarbības atbalstam;
Kultūras projektu konkursi;
Digitālo prasmju attīstība iedzīvotājiem;  
Skolēniem – peldētprasmju
apmācības un kultūras pasākumu apmeklēšana.

Veselības vingrošana
martā

Veselības vingrošanas nodarbības turpina notikt gan tiešsaistē, gan ar iepriekšēju pieteikšanos klātienē – pirmdienās “Ausmās”, otrdienās – Ģikšos, Amatas kultūras centrā, ceturtdienās –
Līvos. Dalība klātienes nodarbībās iekštelpās iespējama tikai ar
derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas
kopā ar personu apliecinošu dokumentu jāuzrāda pirms nodarbības. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās nodarbībai.
Nodarbību laiki martā:
7., 14., 21. un 28. martā Amatas apvienības pārvaldes zālē “Ausmās” no plkst. 18.00 līdz 19.00. Nodarbību vada fizioterapeite Laura
Amantova, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr: 28681083.
1., 8., 15., 22., 29. martā Amatas kultūras centrā Ģikšos no plkst. 18.00
līdz 19.00. Nodarbību vada Zigrīda Liepiņa, iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr: 26410865.
2., 9., 16., 23., 30. martā vingrošanas nodarbība tiešsaistē no plkst
19.00 līdz 20.30. Nodarbību vada fizioterapeite Dace Lūkina. Saiti
uz nodarbību meklējiet www.amatasnovads.lv pasākumu kalendārā.
3., 10., 17., 24. un 31. martā Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes sporta zālē Līvos no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Nodarbību vada Zigrīda Liepiņa, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr:
26410865.
Pasākumi apmeklējami bez maksas, tie tiek īstenoti ESF projekta
nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros. Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumiem
www.amatasnovads.lv.
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Turpināsim virzīties uz priekšu!
Elita Eglīte,
Cēsu novada Amatas apvienības
pārvaldes vadītāja p.i.
Amatas apvienības pārvalde
2022. gadu uzsākusi ar jaunu
pārvaldes nolikumu un apstiprinātu iestādes budžetu šim
gadam. Galvenie pārvaldes
uzdevumi Amatas, Drabešu,
Nītaures, Skujenes un Zaubes
pagastos ir komunālo pakalpojumu nodrošināšana skolām,
iedzīvotājiem, ceļu atjaunošanas un uzturēšanas darbi, nekustamā un kustamā īpašuma
pārvaldīšana un apsaimniekošana.
Sadarbībā ar citām Cēsu novada pašvaldības institūcijām
pārvalde piedalās dzīvokļu jautājumu risināšanā, iedzīvotāju
veselīga dzīvesveida un sporta
veicināšanā, kultūras, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā,
tautas jaunrades un tūrisma attīstības sekmēšanā, vides aizsardzības un energoefektivitātes
pasākumu īstenošanā. Prieks, ka
darbu turpina visi esošie Nītaures, Ģikšu, Līvu un Ieriķu dienas
aprūpes centri jeb feldšerpunkti.
Kopīgi ar ģimenes ārstu praksēm
Covid-19 apstākļos ticis veikts
nozīmīgs darbs veselības jomā.
Pārvaldes pārziņā ir veco ļaužu mājas – “Vējsaules” Skujenē
un “Doles” Amatas pagastā. Pārvalde turpina organizēt skolēnu
un citu iedzīvotāju pārvadājumus.
2022. un 2023. gadā ir jāpaveic daudzu nozīmīgu projektu
sagatavošana un īstenošana, piesaistot dažādu ES struktūrfondu

līdzekļus. Amatas apvienības
pārvaldes struktūra un pārvaldība mainās, joprojām tai pakļautas Nītaures, Skujenes, Amatas
un Zaubes pagastu pārvaldes
un Nītaures valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs. Pārvalžu darbinieki
apgūst un izmanto jaunās lietvedības, grāmatvedības un komunālo pakalpojumu uzskaites
programmas. Katrā pagastā ir iespēja veikt dzīvesvietas deklarēšanu klātienē, ir iespēja izdrukāt
Covid-19 sertifikātu. Nodokļus,
nodevas un citus pašvaldības
sniegto pakalpojumu maksājumus pagastos ir iespēja veikt gan
skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm. Mainās ikdienas apstākļi, tendences, iespējas un paradumi. Iedzīvotāju ērtībai arvien
vairāk pašvaldības pakalpojumu
ir iespējams saņemt elektroniski.
Ar 2022. gadu darbu uzsāk
kopīgas Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūras, tādēļ
aicinām kopīgi sekot līdzi gan
sociālo darbinieku, gan sociālo
pakalpojumu darbinieku apmeklētāju pieņemšanas grafikiem.
Cēsu novada Pašvaldības policija
strādā visā novada teritorijā –
gan patruļdienests, gan sabiedriskās kārtības un saistošo noteikumu inspektori: Andris Bitainis
Drabešu, Amatas un Skujenes
pagastos un Dzīlis Tamanis Nītaures un Zaubes pagastos. Mūsu
inspektori ir pieredzējuši vīri, kuri
labi pazīst Amatas puses teritoriju un iedzīvotājus, prot risināt
problēmas.
Bibliotēkas turpina strādāt
Cēsu Centrālās bibliotēkas pārziņā un pārraudzībā. Visa pašval-

Covid-19 sertifikātu var
saņemt Amatas apvienības
pagastu pārvaldēs
Digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī tie iedzīvotāji,
kuri nelieto viedierīces, internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no
drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanku, eID u. c.).
Sertifikātu papīra formātā var
saņemt Amatas apvienības
pārvaldē un pagastu pārvaldēs:
Nītaures pagasta pārvaldē
“Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts;
Skujenes pagasta pārvaldē
“Gaismas”, Skujene, Skujenes
pagasts;
Zaubes pagasta pārvaldē
“Bērzaines”, Zaube, Zaubes
pagasts;
Amatas pagasta pārvaldē
Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts;
Amatas apvienības pārvaldes ēkā “Ausmas”, Drabešu
pagasts.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai
personas apliecība).

Darbinieks vizītes laikā
sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un
to izsniegs papīra formātā.
Nepieciešamības gadījumā,
darbinieks palīdzēs lejupielādēt sertifikātu viedtālrunī. Covid-19 sertifikātu saņemšana
tiek nodrošināta pēc iepriekšēja pieraksta.
Vienoties par pierakstu iespējams, zvanot pa tālruņiem:
Nītaures pagasta pārvalde: 26547561;
Skujenes pagasta pārvalde: 29479487;
Zaubes pagasta pārvalde:  28693386;
Amatas pagasta pārvalde: 26672083;
Amatas apvienības pārvalde: 64127935.

dības plašā finanšu pārvaldības
sistēma ir pakļauta vienotai Finanšu pārvaldei, vienotiem kontiem Latvijas centrālajās bankās.
Iedzīvotājiem rūpīgi jāseko līdzi
izsniegtajiem rēķiniem un Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumiem. Veicot maksājumu, jāuzrāda visi rēķina numuri – vairs
nepietiek tikai ar vārdu, uzvārdu
vai īpašuma nosaukumu.
Neapšaubāmi, Covid-19, ārkārtējā situācija un noteiktie ierobežojumi būtiski ietekmē atsevišķu nozaru darbību. Visvairāk
pandēmijas sekas izjūt kultūras,
sporta un izglītības nozares, jo
tās skar publisko pasākumu ierobežojumi.
Amatas apvienības teritorijā realizējam labiekārtošanas
un celtniecības darbus – Ieriķu
dzelzceļa stacijas jumta nomaiņa,
peldvietas labiekārtošana Ģikšos,
Skujenes pārvaldes ēkas “Gaismas” jumta nomaiņu. Sērmūkšu
sporta zāle tiks nodota vietējiem
iedzīvotājiem.
Nopietni izvērtēti finanšu resursu ieguldījumi attīrīšanas iekārtu uzlabojumos Sērmūkšos,
Spārē, Amatā, “Krācēs”, Billē, Drabešu ciematā. Ir Nītaures Mūzikas
un mākslas pamatskolas (šogad
mūzikas un mākslas novirzienu
apgūst 46 skolēni) ēkas pārbūves tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas pēdējie saskaņošanas darbi, plānotā finansējuma apjoms ir no 900 000 līdz
vienam miljonam eiro. Nozīmīgas
investīcijas prasa pacietību. Amatas apvienības pārvalde turpinās
Āraišu arheoloģiskā parka attīstību, veiksmīgi Covid-19 apstākļos ieviešot dzīvē jaunus tūrisma
produktus.
Zaubes pagastā jāpabeidz jau
2021. gadā uzsāktā asfalta seguma izbūve ceļam Zaube–Jaungalžēni un projektēšana citiem
prioritārajiem ceļiem apvienības

teritorijā. Būtiska ir energoresursu efektīva izmantošana, tāpēc
energoefektivitātes projektu sagatavošana turpinās gan Zaubes
“Akmentiņu”, gan Ieriķu dzelzceļa
stacijas, gan Drabešu Jaunās pamatskolas internāta, gan Skujenes “Vējsaules” ēkām. Drabešu
Jaunās pamatskolas Drabešu
ēkas siltināšanas projekts jau
iesniegts VARAM un gaida apstiprināšanu. Paralēli katrā no
ciematiem turpinās sporta infrastruktūras sakārtošanas darbi –
gan tehnisko projektu izstrāde,
gan atsevišķi labiekārtošanas
darbi.
Kultūras un sporta dzīves organizatori rūpīgi plānojuši lielos
un vietēja mēroga pasākumus.
To norisi var ietekmēt Covid-19
vai kādi neparedzēti apstākļi.
Tomēr ar prieku varam paziņot – Zaubes kulinārais festivāls
būs, Maizes svētki būs, Skujenes
svētki būs. Jaunu, interesantu
piedāvājumu gaida Nītaure –
šlāgerfestivālu ar daudzu zināmu
grupu piedalīšanos. Pagājušajā
gadā uzsāktās Senioru sporta
spēles, tradicionālās kultūras un
sporta aktivitātes ir atbalstītas
2022. gada budžetā.
Pārmaiņu laiks prasa atklātu
komunikāciju, skaidrus mērķus
un prioritāšu noteikšanu. Savstarpēja sadarbība, neskaidro jautājumu uzdošana, izgaismojot lietas,
kas svarīgas un ko no pārvaldes
puses nepieciešams sakārtot – šo
jautājumu risināšanā jau uzsākām
iedzīvotāju kopsapulču organizēšanu. Tuvākā iedzīvotāju tikšanās
ar Cēsu novada vadību un pārvaldes nodaļu atbildīgajiem darbiniekiem plānota 2022. gada 17.
martā Nītaurē.
Ikdiena bieži mēdz būt ļoti
saspringta. Līdztekus saimnieciskiem darbiem, projektu izstrādēm un citām aktualitātēm
svarīga ir katra iesaistītā darbi-

nieka personiskā atbildība un
spēja savu darba daļu izpildīt
atbilstoši laika plānam un kvalitātei. Svarīga ir materiālā bāze,
tās uzlabošana – 5 jaunas zāles
pļaujmašīnas, jauna asenizācijas
muca Skujenē, tehniskās bāzes
turpmāka uzlabošana.
Sadarbība ar citām apvienību pārvaldēm, iespēja mācīties
citam no cita ir jāveido, jākopj
un jāattīsta. Cēsu novada apvienotajā budžetā iedzīvotāju
iesaistei būs 3 projektu konkursi
kultūras aktivitāšu dažādošanai
gan lielajām, gan mazajām NVO
biedrībām un fiziskām personām,
atsevišķs finansējums paredzēts
kultūras pieminekļu saglabāšanai
un atjaunošanai visā novadā. Jau
vairākus gadus un arī 2022. gadā
ļoti veiksmīgi turpināsies Veselības veicināšanas un slimību
profilakses projekts ar daudzām
aktivitātēm.
Budžeta sagatavošanas process bija saspringts. Amatas
apvienības pārvalde saglabāja
finansējumu jau daudzām iesāktajām aktivitātēm – Drabešu
muižas sabiedriskajam un amatniecības centram, M. Vanagas
muzejam, sporta klubam “Ašais”,
atbalstam senioru biedrībām,
Spāres Rakstnieku parkam, skolēnu vasaras darbam, vizuālās
realitātes realizācijai par Cēsu
kaujām, visu esošo kultūras un
izglītības iestāžu ikdienas vajadzību un attīstības veicināšanai.
Visu vajadzību un ieceru īstenošanai Amatas apvienības pārvalde plāno ieņēmumus no nekustamā īpašuma pārdošanas.
Pārmaiņu laikā allaž sabiedrībā virmo daudz baumu un
bieži tiek meklēti it kā atbildīgie
un “vainīgie” par izmaiņu norisi.
Amatas apvienības pārvalde ir
gatava izpildīt visus tai uzticētos
pienākumus apstiprinātā budžeta un nolikuma ietvaros.

Cēsu novada Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas laiki
Amatas apvienības administratīvajā teritorijā
Sociālais dienests klientus
klātienē apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Sociālās palīdzības nodaļa:
sociālā darba organizatore
Ieva Kaminska (Nītaures, Skujenes un Zaubes pagasti), tālr.
28684540:
Nītaurē: pirmdienās plkst.
9.00–16.00;
Zaubē: otrdienās plkst. 9.00–
16.00;
Skujenē: trešdienās plkst.
9.00–16.00.
sociālā darbiniece Ilva Pūpola
(Amatas un Drabešu pagasti),
tālr. 28622670:
Drabešu pagasta “Ausmās”:
otrdienās plkst. 9.00–12.00 un
13.00–16.00;
Amatas pagasta Ģikšos: ce-

turtdienās plkst. 9.00–15.00.
Pieaugušo personu atbalsta
nodaļa:
sociālā darbiniece Ilze Buša,
tel. 264248452.
Ģimeņu ar bērniem atbalsta
nodaļa:
sociālā darbiniece darbam ar
ģimeni un bērniem Ieva Mežance (Amatas un Drabešu pagasti), tālr. 28337466;
sociālā darbiniece darbam ar
ģimeni un bērniem Anete Bajāre (Nītaures, Skujenes un Zaubes pagasti), tālr. 29414465.
Sociālo pakalpojumu nodaļa:
sociālā darbiniece Velita Solnceva, tālr. 25467098.
Cēsu novada Pašvaldības po-

licijas inspektoru pieņemšanas laiki Amatas apvienības
administratīvajā teritorijā:
sabiedriskās kārtības un saistošo noteikumu inspektors
Andris Bitainis (Amatas, Drabešu un Skujenes pagasti), tālr.
28675268:
Amatas pagasta Ģikšos: trešdienās plkst. 13.00–16.00;
Drabešu pagasta “Ausmās”: ceturtdienās plkst. 9.00–12.00;
Skujenē: ceturtdienās plkst.
13.00–15.00.
sabiedriskās kārtības un saistošo noteikumu inspektors Dzīlis Tamanis (Nītaures un Zaubes pagasti), tālr. 28025845:
Nītaurē: katra mēneša pirmā
otrdiena plkst. 11.00–13.00;
Zaubē: katra mēneša pirmā
otrdiena plkst. 13.00–15.00.
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AMATA
Āraišu ezerpils. Vieta, kur atdzimst senvēsture
Arheoloģiskais parks “Āraišu ezerpils” ļauj pagriezt laika ratu atpakaļ un pavērties, kā dzīvoja
cilvēki ap desmito gadsimtu. Te apskatāma vienīgā 8./9.–10. gadsimta nocietinātas dzīvesvietas
zinātniski pamatotā rekonstrukcija Eiropā, kas atrodas savā oriģinālajā vietā, turklāt tā būvēta ievērojot izrakumu materiālus. Šovasar arheoloģiskajā parkā taps jau otra eksperimentālā senlaiku
māja, un arī citu interesantu notikumu netrūks.
Taisnības labad gan jāsaka,
ka otras eksperimentālās mājas
būvniecība aizsākās jau pērn,
kad, līdzīgi kā pirms 40 gadiem
to darīja arhitektūras fakultātes
studenti arheologa Jāņa Apala
vadībā, ar šaurasmens cirvjiem
tika cirstas egles, kas pēcāk
pārtaps rekonstruētās ēkas
sienās. “Bet tad uznāca ziema,
tālāk netikām, un šogad ir plāns
tikt līdz jumtam un pabeigt
pašu māju,” stāsta Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja Eva
Koljera. Nākamajā gadā mājiņu
plānots iekārtot tā, kā tas bijis
senajos laikos. Protams, tas viss
tiks veikts tieši tādiem pašiem
darba rīkiem un metodēm, kā
to darīja mūsu tālie senči pirms
tūkstoš gadiem. “Pārsvarā jau
galvenais darba rīks tolaik bija
šaurasmens cirvis, ar kuru tika
darīts viss – gan cirsti koki
mežā, gan mājiņas būvētas.
Varbūt atšķīrās cirvja lielums
un kāta garums, bet kopumā

tas bija visai universāls rīks. Ja
bija jākaujas, tad arī darbā tika
laists cirvis,” teic Eva Koljera.
Attālināti un tomēr kopā.
Tiešsaistes tūres
Pagājušajā gadā, kad mūsu
dienas kārtību vēl noteica Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi, arheoloģiskais parks daudz strādāja pie
tiešsaistes skolas programmu
izveides. Tika izveidotas vairākas muzejpedagoģijas programmas, kuras skolas labprāt
izmanto un kuru nodarbībās
piedalās skolēni no visas Latvijas. “Tiešsaiste ir ienākusi mūsu
dzīvē uz palikšanu, un, neatkarīgi no “kovida” situācijas, mums
jārēķinās, ka tā paliks. Protams,
klātienē priekšstatu var radīt
daudz jaudīgāku, bet daudzas
skolas no attālākiem novadiem
uz Āraišiem diezin vai atbrauktu, taču caur tiešsaisti viņiem
ir iespēja uzzināt daudz jauna,

Iedzīvotāju kopsapulce
Nītaurē
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde aicina uz iedzīvotāju
kopsapulci Nītaurē, 17. martā plkst. 18.00. Kopsapulce norisināsies Nītaures kultūras namā. Sīkāka informācija par kopsapulci
būs pieejama www.amatasnovads.lv.

Projektu aktivitātes

Notiek būvprojekta “Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas
pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai” izstrāde.
Tiek gatavots projekta iesnieguma pieteikums zivju resursu pavairošanai Drabešu pagasta Āraišu ezerā, kurā plānota līdaku mazuļu ielaišana.
Tiek gatavota dokumentācija iepirkumam būvuzraudzības darbu veikšanai projektam “Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu”.
Ieriķu dzelzceļa stacijas ēkai turpinās jumta seguma maiņas darbi. Pirms aptuveni 20 gadiem nekvalitatīvi uzliktais jumta segums
bija sliktā stāvoklī, un pilošais jumts bojāja arī telpas. Jumta seguma
maiņas darbus veic SIA “Warss+”.

Nodarbības Drabešu muižas
Amatu mājā martā
Ādas apstrādes nodarbības:
19. un 20. martā plkst.
10.00–16.00;
jostu somiņu gatavošana,
vada Guna Zommere.
Aušanas nodarbības:
katru pirmdienu plkst. 18.00;
aušanas pamatu apgūšana,
vada Gita Krīgere.
Keramikas nodarbības:
13. martā plkst. 15.00, šķīvja
formēšana uz ģipša palīgformas;
27. martā plkst. 15.00, apgleznošana majolikas tehnikā.

Tradicionālā dziedāšana un
muzicēšana / ”Drabešu muižas muzikantu” mēģinājumi:
katru ceturtdienu plkst.
17.00.

vērot un iesaistīties,” saka Eva
Koljera.
Piemēram, pagājušajā gadā
programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros skolēni muzejpedagoģes Sandras Salmiņas
vadībā varēja iesaistīties nodarbībā “Āraišu ezerpils. Jautājumu
tikpat, cik atbilžu”. Kā atklāja
ezerpilis? Kas un kad tās apdzīvoja? Kāda bija ikdienas dzīve
ezerpilī? Šie jautājumi fascinē
ne vien skolas vecuma bērnus
un jauniešus, bet arī pieaugušos. Runājot par attālināto apmeklējumu, arheoloģiskajā parkā izmēģinājuma kārtā tapusi
arī virtuālā tūre angļu valodā,
ko noskatījušies daudzi senvēstures entuziasti visā pasaulē.
Vasarai – bagātīga un plaša
programma
Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks, kurā atrodas ezerpils rekonstrukcija, ir unikāls
ne vien mūsu valstī, bet arī aiz
Latvijas robežām, turklāt tieši
pandēmijas laikā jaunajā apmeklētāju centrā atklāta mūsdienīga patstāvīgā ekspozīcija,
ko daudzi vēl nav redzējuši.
Tādēļ jo patīkamāks bija muzeja darba augstais novērtējums
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras konkursa “Eksporta
un inovācijas balva” kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais
tūrisma produkts” – konkursā
iegūta 2. vieta. Tas nozīmē, ka
parkam ir izdevies ieinteresēt
tūristus ne vien pašu mājās, bet
arī citās zemēs, un šeit tiešām ir
ko redzēt.
Šogad vasaras sezonā Āraišu ezerpilī paredzētas vairākas
radošās darbnīcas saistībā ar
koku un tā iepazīšanu. Padomā
ir gan karošu grebšana, cibiņu

un trauciņu veidošana no bērza
tāss un alkšņu mizas, bērniem
būs iespēja darboties ar slīmestu un darāmā netrūks. Savukārt
Eiropas arheoloģijas dienās no
17. līdz 19. jūnijam bērnus gaida
speciāls piedāvājums – iespēja
apskatīt arheologu instrumentus un uzzināt, kā īsti tiek veikti
arheoloģiskie izrakumi.
Eva Koljera stāsta, ka šogad
galvenā uzmanība tiks vērsta
uz ezerpils mājiņu atjaunošanas darbu turpināšana, kā arī
teritorijas labiekārtošanu, šopavasar būs arī jauna mājaslapa,
kas atspoguļos arī vietējo kopienu, visus tos cilvēkus, kuri ikdienā ar savu darbu nodrošina
Āraišu ezerpils kultūras piedāvājumu, ir arī citas ieceres.
Piemēram, parks lepojas ar
vērtīgu daudzgadīgo zālāju, un
pagaidām gan tikai idejas līmenī
radusies doma projekta izstrādei par augu atpazīšanu. “Līdz
Jāņiem mēs pļavas atstājam
tādas, kādas tās ir, izpļaujam
vien taciņas. Ir tiešām skaisti,
kad visa pļava līgo vienās jāņuzālēs! Kad tu ej cauri visām
tām smilgām, zālēm un puķēm,
rodas tāda diezgan mistiska
sajūta. Šur tur tiek izpļautas romantiskas piknika vietiņas,” tā
Eva Koljera. Un varbūt tiešām

šis pļavas skaistums var kalpot
par to tiltiņu, kas ne vienā vien
sirdī var rosināt ne tikai mīlestību pret dabu, bet arī pret savas
zemes senvēsturi?
Āraišu ezerpils vēl glabā ne
vienu vien noslēpumu
Tā vien šķiet, ka šeit, ezerpilī, atdzimst leģendas un Āraišu
ezers reiz tiešām lidojis. “Teikas
par lidojošiem ezeriem jau rodas kaut kur no tautas atmiņas,
tās tiek nodotas no paaudzes
paaudzē. Savā ziņā tas skar pieaugušo auditorijai ļoti aktuālu
tēmu par klimata pārmaiņām.
Par šo jautājumu 18. aprīlī muzejā tiek plānota konference, un
tās ievadā būs tieši teika par lidojošajiem ezeriem, jo ezers jau
ir piedzīvojis to laiku, kad klimats mainās,” saka Eva Koljera.
Un tomēr – ja kāds jautātu,
vai visi Āraišu ezera noslēpumi
jau atklāti, atbilde viennozīmīgi
būtu “nē”. Eva Koljera teic, ka
daudz kas līdz galam vēl nav izpētīts, atrastas arī senlietas, par
kurām tā īsti nav skaidrs, kam
tās domātas. “Te daudzas interesantas lietas vēl varētu pētīt.
Pētniecība ir lēns process, bet
tā ir kļuvusi par mūsu dzīves
sastāvdaļu,” saka Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja.

Vilhelmam Purvītim – 150
Izcilais gleznotājs–ainavists Vilhelms Kārlis Purvītis 1872. gada 3. martā dzimis Rīgas apriņķa
Zaubes pagasta “Jaužos”. Mācījies Zaubes (toreiz Jaunpils) draudzes skolā. Lai arī kopš 1888.
gada Vilhelma Purvīša tālākās dzīves gaitas nesaistās ar Zaubi, viņa gleznās redzamas Zaubes
ainavas, kuras gleznotas pēc dabā zīmētām skicēm.
Mākslinieka dzimtā “Vecjaužu” mājas adrese administratīvi
teritoriālo reformu gaitā mainījusies, tā no kādreizējā Rīgas
apriņķa Zaubes pagasta šobrīd
atrodas Ogres novada Taurupes pagasta teritorijā. Īpašumu
Nīderlandes pilsone Margrieta
Lestradena (Margriet Lestraden) kā dāvinājumu nodevusi
Imanta Ziedoņa fondam “Viegli”. Šobrīd fonds “Viegli” uzsācis
aktīvu Vilhelma Purvīša mājas–
muzeja izveidošanas procesu.
Muzeja vadītāja Žanete
Grende kopā ar domubiedriem

izveidojusi plašu aktivitāšu un
sadarbības partneru loku, kā
rezultātā arī Zaubes kultūras
nams, Zaubes pamatskola un iedzīvotāji tiks iesaistīti “Vecjaužu”
muzeja tapšanā. 21. janvārī Zaubes kultūras namā notika pirmā
muzeja veidotāju darba grupas
sapulce, kurā fonds “Viegli” mūs
informēja par turpmāko 10 gadu
sadarbības plāniem, par sakopšanas talkām, remontdarbiem,
“Radošuma centra” tapšanu un
brīvdabas izstādi piecu gadu
garumā, lai ikviens var apmeklēt
muzeju “Vecjaužos”.

Katru rītu Zaubes kultūras
nams saņem no fonda “Viegli”
visdažādāko kultūras aktivitāšu
apceri “WhatsApp” grupā “Rīta
putra”. Ir ļoti izzinoši saņemt
šādus jaunumus, piemēram, izlasot par ekspedīcijas gaitu uz
ASV pilsētu Kolumbusu, lai apciemotu Vilhelma Purvīša audžumeitu Marionu, kuru 1940.
gadā bija adoptējusi Purvīšu
ģimene. Pašlaik Marionas kundzei bez viena mēneša jau 100
gadi, un viņa sniegusi vērtīgu
informāciju, kas noderēs muzeja tapšanā.
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JAUNPIEBALGA
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes budžets:
par 20% lielāks nekā iepriekš
No Cēsu novada kopbudžetā šogad plānotajiem izdevumiem, 4,107 miljoni eiro paredzēti
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo iestāžu funkciju un uzturēšanas nodrošināšanai.
Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes izdevumiem
paredzēts par 20% lielāks finansējums, līdz ar to pašvaldība uz vienu Jaunpiebalgas un
Zosēnu pagastu iedzīvotāju
tērēs par 234 eiro vairāk nekā
pērn jeb 1956 eiro, bet ieskaitot projektu finansējumu – pat
2465 eiro.
Budžeta veidošanas procesu
un rezultātu komentē Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāja
Dace Bišere–Valdemiere: “Šis
ir pirmais budžets, kuru plānojām kopā – kā centralizētu vi-

sam Cēsu novadam. Tas prasīja
daudz darba, jo ir vitāli svarīgi
atrast balansu starp visām nozarēm un vajadzībām, saglabāt un iekļaut jau plānotas un
iesāktas lietas, jaunas pozīcijas,
kas nākušas klāt, centralizējot
nodaļas, kā arī iekļaujot investīciju projektus. Viss būs atkarīgs
no mums pašiem – cik veiksmīgi strādāsim, tik veiksmīgi
arī apgūsim mums atvēlētos
līdzekļus. Svarīgi paturēt prātā,
ka šis nav gads, kurā viss jāpagūst un jāapgūst – prioritātes ir
izvirzītas, sāksim ar tām, un tad
redzēsim, ko par svarīgāko varēsim izvēlēties nākamgad.”

Cēsu novada pašvaldības
2022. gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 39,5%
jeb 32,293 miljoni eiro paredzēti
izglītības funkcijas finansēšanai. Starp lielākajiem ieguldījumiem izglītības infrastruktūrā
ir pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana, tai
skaitā Jaunpiebalgas vidusskolā. Veidojot budžetu pēc vienotiem kritērijiem visā novadā,
jau šogad jaunums būs līdzekļi
peldēt apmācībai 1.–4.klases
skolēniem, dalība programmā
“Skolas soma”, tāpat arī domāts
par skolas attīstību. Skola turpinās īstenot uzsāktos projektus

Aktualitātes
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem panākumi!
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles klases audzēknes Rasa Sila (5. klase)
un Beāte Juraža (6. klase) ar panākumiem pārstāvēja skolu Jautrītei Putniņai veltītajā Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā. Audzēknes sagatavoja klavierspēles nodaļas vadītāja
skolotāja Inga Eihentāle. Konkursu vērtēja profesionāla žūrija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, klavieru katedras vadītājs Juris Kalnciems, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas taustiņinstrumentu spēles nodaļas vadītāja Ilze Mazkalne, Igaunijas Mūzikas un teātra
akadēmijas vecākais lektors, Tallinas Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītājs Martti Raide.
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi gatavojas dalībai V Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2022” un III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno
izpildītāju konkursā “WIND Stars 2022”. Savus darbus Ādažu Mūzikas un mākslas skolas 5. vizuālās
mākslas konkursam “Gaujas mozaīka Ādažos” iesūtījuši 10 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas programmas audzēkņi. Šoreiz konkursa tēma ir “Dzīvais ūdens”.

Klientu apkalpošanas centrs

Kopš šī gada sākuma Zosēnos, Annas ielā 4, Zosēnu pagasta bibliotēkas telpās darbojas Klientu
apkalpošanas centrs. Šeit iespējams iesniegt iesniegumus pašvaldībai, norēķināties par pašvaldības
un pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp arī samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Lai pielāgotu bibliotēkas telpas šīs papildu funkcijas nodrošināšanai, uzsākta telpu pārplānošana un neliels
telpu remonts. Pēc remonta līdzšinējās bibliotēkas telpas būs par 20 m2 plašākas, un no jauna šeit būs
izveidots stūrītis bērniem. Jaunās pārmaiņas radīs iespēju bibliotēku un Klientu apkalpošanas centru
apmeklēt arī cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.

Atbalsts

Sociālo pakalpojumu punkts Melnbāržos, Skolas ielā 2, piedāvā dažāda izmēra apģērbus (lielo izmēru ir maz), apavus, vīriešu uzvalkus, bērnu un zīdaiņu drēbes u.c. sadzīvē noderīgas lietas. Pakalpojumu punkta darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00. Lūgums
iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 64129837 (darba dienās).

Saimnieciskie darbi

Turpinās intensīva sniega tīrīšana uz pašvaldībai piederošiem ceļiem, ielām un ietvēm. Sadarbībā ar
Sociālo dienestu pārvalde apzina adreses, kurās dzīvo vientuļie pensionāri, un piebraucamajiem ceļiem
šajās vietās pievērš īpašu uzmanību.

Izglītības iestādes

Maskas un paštesti izglītības iestādēs nodrošināti pietiekamā daudzumā. Audzēkņi veic testus
pēc valstī noteiktā algoritma. Ņemot vērā, ka katrai skolai ir tiesības pieņemt aktuālajai situācijai
atbilstošus lēmumus, piemēram, par došanos karantīnā, uz jauniem saslimšanas gadījumiem Jaunpiebalgas vidusskolas direktors reaģē ātri un atbildīgi, lai ierobežotu inficēšanās gadījumu skaita
palielināšanos

Veselības projekts

Turpinot īstenot projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas apvienībā” plānotās aktivitātes sertificētas fizioterapeites Kristas Kupčas vadībā
notiek vingrošanas nodarbības jaunajām māmiņām un senioriem.
Vingrošanas nodarbību laiki jaunajām māmiņām pagaidām zināmi līdz 11. martam, tās notiek: trešdienās plkst. 18.15 un piektdienās plkst. 17.15.
Ņemot vērā lielo atsaucību vingrošanas nodarbību grafiks senioriem zināms līdz pat 8. aprīlim:
trešdienās plkst. 17.00;
piektdienās plkst. 16.00.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: 26449732 (Egita)

“Pumpurs” un “Erasmus” programmās.
Vērienīgākās
investīcijas
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē šogad ir Piebalgas pamatskolas pārbūve par sociālās
aprūpes centru, kam budžetā
ieplānoti 1,358 miljoni eiro. Sociālās aprūpes centrā paredzētas
vietas 50 klientiem, un tas nodrošinās līdz 20 jaunām darba
vietām.
Šogad paredzēta arī tehniskā projekta izstrāde garāžas
vārtu nomaiņai uz paceļamiem
vārtiem un darbu īstenošana
Brāļu Kaudzīšu ielā 9, kur atrodas Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Jaunpiebalgas postenis. Telpu remonts
paredzēts Annas ielā 4, Melnbāržos, kur līdz šim atradusies
un arī turpmāk savus pakalpojumus sniegs Zosēnu pagasta
bibliotēka. No šī gada šeit var
saņemt arī pašvaldības Klientu
apkalpošanas centra pakalpojumus, kā arī veikt norēķinus ar
pašvaldību.
Arī 2022. gadā plānoti ieguldījumi ceļu un ielu kvalitātes
un satiksmes drošības uzlabošanai, t.sk. veloceliņu un gājēju
infrastruktūrai, energoapgādes un sakaru attīstībai, kā arī
ūdensapgādes un notekūdeņu

apsaimniekošanas sistēmām.
Šogad plānota projekta izstrāde Pureņu un Pīlādžu ielām, kā
arī paredzēti līdzekļi grants seguma ielu un ceļu remontiem.
Arī šajā gadā tiks turpināti
darbi pie inženierkomunikāciju
pieejamības nodrošināšanas
novada apdzīvotajās teritorijās.
Pašvaldība paredzējusi siltumtīklu būvprojekta izstrādi Jaunpiebalgā no Brāļu Kaudzīšu ielas 3A līdz Gaujas ielai 25A un
no Gaujas ielas 25A līdz Priežu
ielai 8.
Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīva
kultūras un sporta pasākumu
piedāvājuma izveidošana novadā. Dace Bišere-Valdemiere
saka: “Saglabāsim gadskārtu un
valsts svētku svinēšanu un citus
ierastus pasākumus gan Jaunpiebalgā, gan Zosēnos. Darbu
turpinās visi pašdarbnieku kolektīvi. Šī gada budžetā paredzēti līdzekļi nozīmīgākajiem
gada pasākumiem: izstāde un
gadatirgus “Izvēlies Piebalgu”,
Profesionālās mākslas dienas
Zosēnos. Pārvalde turpinās īstenot projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”,
piedāvājot dažādas aktivitātes
visa vecuma iedzīvotājiem.”

Būsim atbildīgi,
pieskatīsim savus
mājdzīvniekus!
Cēsu novada Pašvaldības policijas saistošo noteikumu un sabiedriskās kārtības inspektors Elvijs Zommers lūdz suņu saimniekus pieskatīt savus mājdzīvniekus, jo ir saņemtas vairākas
sūdzības par klaiņojošu suņu uzbrukumiem gan cilvēkiem, gan
meža zvēriem.
Ministru kabineta 2006. gada
14. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
10. punktā noteikts, ka pilsētās
un ciemos, ja suns atrodas ārpus
telpām tā īpašnieka vai turētāja
valdījumā vai turējumā esošajā
teritorijā, suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina pilnīgu attiecīgās
teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju sunim
izkļūt no tās.
Savukārt noteikumu 13. punktā teikts, ka pilsētās un ciemos
ārpus norobežotās teritorijas
suns bez pavadas var atrasties
zaļajā zonā un mežā (izņemot
vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem
tas ir aizliegts) pastaigas laikā
īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā,
kādā īpašnieks vai turētājs spēj
kontrolēt dzīvnieka rīcību. Notei-

kumu 14. punkts reglamentē arī
vairākus citus noteikumus. Šajā
punktā sacīts:
ārpus pilsētām un ciemiem
viensētās suni var turēt ārpus
telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus
un dzīvniekus;
ja suns veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās teritoriju jāapzīmē ar brīdinošu zīmi
“Suns!”;
ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas suns bez pavadas
var atrasties pastaigas laikā
īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
Pašvaldības policija atgādina, ka
par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība, proti,
par iepriekš minēto noteikumu
pārkāpumiem, Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. pants un 58.
pants nosaka naudas sodu līdz
3000 eiro.
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JAUNPIEBALGA / PRIEKUĻI
Jaunpiebalgā durvis vērs
sociālās aprūpes centrs
Šogad, savas 151. jubilejas gadā, Piebalgas pamatskolas ēka atdzimst jaunai dzīvei. Jaunpiebalgas
apvienības Īpašumu apsaimniekošanas un saimnieciskās daļas vadītājs Salvis Krūmiņš saka, ka
pēc skolas slēgšanas bija žēl vēsturisko namu aizlaist postā, tādēļ radās ideja par Jaunpiebalgai
un arī visam Cēsu novadam tik nepieciešamo sociālās aprūpes centru.
Piebalgas pamatskola bija
viena no pirmajām skolām Jaunpiebalgas pusē. Deviņpadsmitā
gadsimta septiņdesmitajos gados
tā celta kā muižas skola, bet skolas atklāšanas runu teica latviešu
dzejnieks Auseklis. Jaunpiebaldzēni zina stāstīt, ka tajos laikos
skolai dots Mārtiņskolas vārds par
godu Mārtiņam Luteram. Mārtiņskolā mācījies un vēlāk dažus
gadus par palīgskolotāju strādājis arī gleznotājs Kārlis Miesnieks.
Skola šeit bijusi līdz pat mūsu
dienām, kad divtūkstošo gadu sākumā te mācījās un rehabilitācijas
kursu izgāja no psihoaktīvajām
vielām atkarīgie bērni.
Sen gaidīts un vajadzīgs
pakalpojums
Jaunais pansionāts paredzēts
50 iemītniekiem, tajā plānotas
telpas gan gulošiem pacientiem,
kuri ir visu laiku aprūpējami, gan
arī diviem, trim klientiem domātas istabiņas. Būs atsevišķs
ēdināšanas bloks, virtuve, telpas
personālam un tehniskām vajadzībām, kā arī ierīkots lifts.
Salvis Krūmiņš norāda, ka iedzīvotāju interese un arī vajadzī-

ba pēc šāda pakalpojuma ir ļoti
liela, jo ar tuvākajā apkārtnē esošajiem sociālās aprūpes centriem
jau sen vairs nepietiek: “Diemžēl
cilvēku skaits, kuriem šāds pakalpojums nepieciešams, pieaug.
Guļošus slimniekus mājās pašu
spēkiem apkopt ir ļoti sarežģīti.
Tāpat būtiska ir iespēja savus tuviniekus pansionātā pēc iespējas
biežāk apciemot. Līdz šim nācās
ilgi meklēt vietas kā tuvākos, tā
tālākos pansionātos, bet arī tad
bija jāgaida,” stāsta Salvis Krūmiņš, paužot cerību, ka pēc jaunā pansionāta izveides situācija
mainīsies uz labo pusi. Viņš atklāj,
ka viena no nākotnes iecerēm ir
izveidot jaunajā pansionātā arī
dienas centru, kurā gados vecie
klienti varētu uzturēties dienas
laikā, bet vakarpusē doties mājup. “Vai šī iecere realizēsies, pagaidām grūti pateikt. Ir arī ideja
par speciālas procedūru telpas
izveidošanu. Šobrīd izskatās, ka
uzreiz pēc atvēršanas piepildīti būs visi numuriņi, jo gribētāju
skaits ir milzīgs.”
Būvdarbi jau sākušies
Vecās skolas ēkas pārbūve

par mūsdienīgu pansionātu ir
viens no nozīmīgākajiem un arī
dārgākajiem šogad plānotajiem
projektiem. Tā kopējas izmaksas
svārstās no 1,8 līdz 1,9 miljoniem
eiro. Projekta priekšizpēte tika
veikta jau 2019. gadā, bet tā īsti
“zaļā gaisma” realizācijai dota
vien pērn.
Projekts Piebalgas pamatskolas pārbūvei tika izstrādāts pirms
gada, šogad veikti pēdējie saskaņojumi, un būvdarbi jau sākušies.
“Darbus veic Rīgas uzņēmums
SIA “Build–Invest Latvia”. Būvnieki jau atveduši materiālus un nožogojuši teritoriju, tā kā var teikt:
process ir sācies,” tā Salvis Krūmiņš. Divas trešdaļas no projekta
realizēšanai nepieciešamajiem
līdzekļiem ir valsts finansējums,
viena trešdaļa – pašvaldības. Līdzīgi kā visās mūsu dzīves jomās,
arī šī projekta realizācijā savas
korekcijas ienesusi Covid-19 pandēmija un tās izsauktais cenu kāpums. “Kad sludinājām konkursu, izmaksas bija pavisam citas.
Tagad pieaugusi būvmateriālu
cena, elektrības un apkures izmaksas. Bet pārējais ir tikai darīšanas vaina,” saka Salvis Krūmiņš.

Priekuļu apvienība:
otrs lielākais budžets pašvaldībā
Priekuļu apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai
Cēsu novada šī gada budžetā plānoti 10,514 miljoni eiro, katram Priekuļu apvienības teritorijas
iedzīvotājam paredzot 1313 eiro.
Priekuļu apvienības pārvaldes budžets ir otrs lielākais
pašvaldībā, uzreiz aiz Centrālās
administrācijas, arī iedzīvotāju
skaita ziņā Priekuļu apvienība ir
otrā lielākā Cēsu novadā, apvienības teritorijā reģistrēti vairāki
no lielākajiem darba devēju nodokļu maksātājiem novadā.
Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Evita Šīrante saka: “Šis
ir pirmais budžets apvienotajā
novadā, kas līdz šim piedzīvotās
strukturālās izmaiņas papildina
ar izmaiņām finanšu līdzekļu
sadalījumā. Kā pie ikvienām pārmaiņām, neiztikt arī bez grūtībām, tomēr vēlos uzsvērt, ka
konceptuāli plānotās lietas saglabātas. Iespējams, atsevišķas
ieceres esam atlikuši īstenošanai
nedaudz vēlāk nekā plānots iepriekš, tomēr, plašāka redzējuma un ilgtermiņā sagaidāmās
vienotas novada attīstības vārdā, esam gatavi pagaidīt. Šogad
nu jau jaunajā struktūrā sapratīsim savas atbildības, rīcības
un uzdevumu robežas. Es zinu,
mums izdosies!”
Šogad gaidāma Liepas pa-

matskolas ventilācijas sistēmas
un ēdamzāles pārbūves projekta
izstrāde. Sākot ar šo gadu, novadā tiks nodrošināta peldētapmācība visiem 1.–4.klašu skolēniem.
Priekuļu apvienības skolās turpināsim iesākto – peld visi! Vēl nav
pieņemts gala lēmums par vienotu brīvpusdienu piešķiršanu
visā novadā, tāpēc Priekuļu apvienības teritorijā līdz šī mācību
gada beigām brīvpusdienas tiek
piešķirtas kā līdz šim – visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem
un pirmsskolas izglītības iestāžu
bērniem no piecu gadu vecuma
pirmsskolas grupiņās.
Plānota arī Priekuļu vidusskolas atklātā sporta laukuma
un autostāvvietas pārbūves darbu pabeigšana. Atbilstoši Cēsu
novada domes deputātu balsojumam vēl 2021. gadā, sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju
Priekuļos šogad sāks piepūšamās futbola halles būvniecību.
Priekuļu apvienības teritorijā
106 tūkstoši eiro paredzēti ceļu
un ielu kvalitātes uzlabošanai,
energoapgādes un sakaru attīstībai, kā arī ūdensapgādes un
notekūdeņu apsaimniekošanas

sistēmām. Lielākie plānotie darbi: vieglo automašīnu stāvlaukuma paplašināšana 1260 m2
platībā Liepā, Dārza ielā, ceļa
posma Pušklaipi–Brīvkalni būvprojekta izstrāde grants seguma
virsmas, pamatnes, grāvju un
caurteku atjaunošanai un asfaltbetona seguma atjaunošana
Jāņmuižā, Alejas un Sporta ielās.
Tāpat šogad tiks izstrādāts
būvprojekts siltumtrases rekonstrukcijai 150 metru garumā
Liepā gar P. Rozīša ielu, ūdensvada rekonstrukcija Bērzkrogā
uz pirmsskolas izglītības iestādi
“Vālodzes”, kanalizācijas tīkla izbūves projektēšana un topogrāfija Liepas ciematā Sarkaņi un
kanalizācijas un ūdensvada izbūves pabeigšana muzejā “Kalāči”. Eduarda Veidenbauma memoriālajam muzejam piešķirts
arī finansējums jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidošanai.
Šim mērķim piesaistīts Eiropas
Ekonomikas zonas atbalsts, kas
nozīmē, ka pašvaldība sedz 15%
no kopējām izmaksām. Turklāt
paredzams, ka pēc projekta īstenošanas šo summu pašvaldībai
atmaksās Kultūras ministrija.

Nākotnes plānos –
teritorijas
labiekārtošana
Šī vieta ir pansionāta vajadzībām kā
radīta: apmēram četru
kilometru attālumā no
Jaunpiebalgas centra,
klusā un mierīgā privātmāju rajonā. “Protams, nākotnē būs
jārod finansējums arī
labiekārtošanai. Te apkārt var izveidot ļoti skaistu parku, ir ugunsdzēšanas dīķis, kuru
var atbilstoši aprīkot. Bet tas jau
ir tālākas nākotnes jautājums.
“Tagad primārā nepieciešamība
ir pašas ēkas un tās komunikāciju
– elektrības, ūdensvadu un kanalizācijas sakārtošana. Tāpat jāsa-

ved kārtībā apkārtne tādā līmenī,
lai te normāli var piebraukt, un
cilvēkiem ir vieta, kur iziet laukā
pastaigāties. Pie skolas ir saglabājušās savulaik celtās lapenītes,
ir arī sporta laukums, kurš visu šo
laiku ticis pļauts un tīrīts. Ko darīt
ir daudz,” tā Salvis Krūmiņš.

Aktualitātes
Pašvaldības klientu apkalpošanas
centrs Mārsnēnos
Mārsnēnu pagasta bibliotēkā “Pagastnamā” iedzīvotājiem ir iespējams saņemt arī pašvaldības Klientu apkalpošanas centra pakalpojumus, t.i., iesniegt dažādus oficiālos, pašvaldībai saistošos dokumentus un veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Populārs tūrisma maršruts
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde uzsākusi sarunas ar
biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija” par sadarbību “Camino
Santiago” jeb Svētā Jēkaba ceļa 5. posma marķēšanā. Kopējais Latvijas Sv. Jēkaba ceļa garums ir 562 km. Tas sastāv no 24 posmiem. 5.
posms sākas Liepā, ved līdz pat Cēsīm un ir 23 kilometru garš.

Drošība pirmajā vietā
Kopš gada sākuma Priekuļu apvienības teritorijā strādā divi Cēsu
novada Pašvaldības policijas saistošo noteikumu un sabiedriskās
kārtības inspektori. Par kārtību Priekuļu, Liepas un Mārsnēnu pagastos atbild Lelde Pole (tālr. 28025727, lelde.pole@cesunovads.lv),
savukārt Veselavas pagastā – Ilze Baņķiere (tālr. 26135509,
ilze.bankiere@cesunovads.lv). Abas Pašvaldības policijas darbinieces līdz šim apmeklētājus pieņēmušas pēc iepriekšēja pieraksta,
bet martā noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. Informācija
www.priekuli.lv sadaļā “Kontakti” un “Aktuāli”.

Iedzīvotāju kopiena
Liepas kopiena plāno svētku norises par godu tēlnieka, keramiķa,
gleznotāja, publicista, inovatora, pedagoga un pirmās amatniecības
skolas dibinātāja Latvijā Augusta Jullas 150. jubilejai. To plānots atzīmēt visa gada garumā, arī Liepas svētkos un jubilejas mēnesī decembrī. Līdz 15. maijam Latvijas mākslas un mākslas profesionālās
ievirzes skolu audzēkņiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem ir iespēja
piedalīties Vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Jullas pēdas mālā
un Latvijā”. No labākajiem darbiem taps izstāde, kas būs viens no
Augusta Jullas jubilejas gada notikumiem. Konkursa nolikums www.
priekuli.lv sadaļā “Pasākumi”.

Sanitāro cirsmu izstrāde Priekuļos
Priekuļos, “Ulmaņbirzī” un “Mežparkā”, sanitārās cirtes ietvaros
paredzēti koku ciršanas darbi. Darbi notiks atbilstoši mežu inventarizācijai un mežu sanitārajam stāvoklim. Nocirsto koku vietā tuvākajā
laikā plānots stādīt jaunus kociņus.

Komunālo skaitītāju rādījumu
paziņošana
Komunālo skaitītāju rādījumus var paziņot:
- sūtot vēstuli uz e-pasta adresi priekuli.udens@cesunovads.lv;
- zvanot, rakstot SMS vai sūtot ziņu uz “WhatsApp” – privātpersonas, kuras dzīvo privātmājās: tālr. 26315164; daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi: tālr. 29497174.
Paziņojot skaitītāju rādījumus, jānorāda pilnīga informācija: skaitītāju rādījumi, adrese, klients.

11

Cēsu Novada Vēstis, 2022. gada 28. februāris

LĪGATNE
Gaujas iela pavasari sagaidīs
atjaunota un sakopta

Līgatnē darbu uzsācis
vienotais Klientu
apkalpošanas centrs

Tūristiem, kuri dodas maršrutā no Līgatnes uz Līgatnes dabas takām, parasti silti iesaka aplūkot
arī Gaujas ielu ar tās vēsturisko apbūvi – papīrfabrikas strādnieku mājām un sabiedriskajām ēkām.
Vēl samērā nesenā pagātnē Gaujas ielas asfalta segums ne vienam vien gājējam un braucējam lika
šķendēties. Taču šopavasar iela būs pilnībā sakopta un atjaunota.

Darbu sācis Cēsu novada Līgatnes pagasta valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Nītaures
ielā 6, Augšlīgatnē. Tajā iedzīvotājiem tiks sniegta palīdzība
darbā ar e-pakalpojumiem un konsultācijas par citām iespējām
e-vidē, kā arī sniegti dažādi pašvaldības pakalpojumi.

Gaujas ielas atjaunošana tika
uzsākta pērnā gada novembrī,
kad sākās tam nepieciešamie
pamatdarbi, demontēts ielas un
gājēju ietvju segums un apmales. Tāpat tika uzstādītas jaunas
virsūdens atvades komunikācijas (gūlijas, caurtekas) un citas
ielu šķērsojošas, nomaināmas
komunikācijas, kā arī jaunas
apmales. Šobrīd ir “tehnoloģiskā pauze”, pēc kuras darbi turpināsies. Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Ainārs
Šteins stāsta, ka atlicis vairs tikai
ieklāt asfalta segumu un uztaisīt
gājēju ietves.
“Viena no centrālajām Līgatnes ielām, Gaujas iela, praktiski bija sabrukšanas stāvoklī
un pagājušajā gadā pašvaldība
pieņēma lēmumu veikt pilnu
šīs ielas rekonstrukciju,” stāsta
Ainārs Šteins, “ņemot vērā, ka
iepriekšējo reizi Gaujas iela tika
asfaltēta pagājušajā gadsimta astoņdesmitajos gados, tas
tiešām bija vairāk kā nepieciešams. Projektā tiks noasfaltēta

arī Miera iela, un gan šeit, gan
Gaujas ielas dzīvojamā mikrorajonā izveidotas gājēju ietves un
automašīnu stāvvietas. Tas ir ļoti
vērtīgs, ilgi gaidīts un pilnvērtīgs
projekts,” uzskata Ainārs Šteins.
Līdz ar projekta īstenošanu uzlabosies satiksmes drošība abos
Miera ielas pieslēgumos Gaujas
ielai, savukārt tās sākumā, līdz ar
gājēju ietves izbūvi, arī skolēnu
ceļš uz Jauno Līderu vidusskolu
paliks drošāks.
Darbus veic SIA “Vianova”,
un Gaujas ielas sakārtošana
kopumā izmaksās 823 724 eiro,
savukārt finansējums tika rasts,
pateicoties iespējai saņemt
pašvaldībām domāto valsts
aizdevumu  Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Ainārs Šteins neslēpj,
ka iepriekš nelielu novadu viet
varām iespēja saņemt tādus
kredītresursus nebija pieejama.
Viņš stāsta, ka pašvaldībai šis
iepirkums bijis ļoti izdevīgs arī
tādēļ, ka cena bijusi krietni zemāka par plānoto. “Protams, tas

mūs izbrīnīja, taču būvnieki atklāja, ka cena ir tik draudzīga, jo
iepirkums tika izsludināts vasaras nogalē, bet darbi bija jāuzsāk
rudenī, kad visi ceļu būvdarbi jau
iet uz beigām.”
Lai arī valda uzskats, ka būvmateriālu cenas pēdējā laikā vai
“uzskrējušas debesīs” un tāpēc
ar būvniecību saistītus darbus
par saprātīgu cenu veikt ir teju
neiespējami, Ainārs Šteins tam
īsti nepiekrīt. “Vidējais statistiskais sadārdzinājums būvmateriālu cenām ir apmēram 12%.
Tas nav drastiski. Būvniecībā
cenu sadārdzinājumu lielā mērā
veido darbaspēka izmaksu pieaugums. Vēl pirms pāris gadiem
iepirkumos tika minēti 8 eiro
stundā, bet tagad jau 12 eiro. Tomēr tas nebūt nav slikti, jo nozīmē vien to, ka Latvijā celtniecībā
nodarbinātajiem atalgojums ļoti
strauji tuvojas šajā nozarē citās
Eiropas valstīs strādājošo algām.
Tas nozīmē, ka cilvēki atgriezīsies Latvijā. Skatīsimies uz lietām pozitīvi.”

Aktualitātes
Izglītība
Aicinājums topošo pirmklasnieku vecākiem iepazīt Līgatnes mācību iestādes

31. martā plkst. 17.00 Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, Upes ielā 2. Iepriekš jāpiesakās, zvanot uz
tālruņa numuru 25725353 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi sanita.ungura@cesunovads.lv.
Savukārt marta beigās (precīzs datums tiks paziņots mājaslapā www.ligatne.lv) topošo pirmklasnieku vecāki var viesoties Jauno Līderu vidusskolā, Strautu ielā 4. Iepriekš pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 26361250 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi saiva.vitola@jlv.lv.
Būs iespēja iepazīties ar izglītības vidi, skolu dienas kārtību, skolu kā mācīšanās kopienu, uzņemšanas kārtību.

Sports
Peldētapmācības nodarbības Krimuldas peldbaseinā sertificētu treneru vadībā:
pirmdienās no plkst. 16.45 līdz plkst. 17.30;
trešdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45.
Papildu informācija, zvanot uz tālruņa numuru 20051195 (Agris).

Sporta nodarbību grafiki bērniem un jauniešiem Līgatnes sporta centrā
Florbols zēniem:
1.–3. klase – pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.30;
4.–6. klase – pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 16.15 līdz plkst. 17.30;
7.–9. klase – pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 17.30 līdz plkst. 19.00;
vidusskola, 2. līga – pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00.
Florbols meitenēm:
1.–4. klase – pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.15;
5.–9. klase – pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 18.15 līdz plkst. 19.30.
Stājas nostiprinošā vingrošana:
1.–4. klase – ceturtdienās, piektdienās plkst. 14.00.
Individuālie treniņi trenažieru zālē (pieejamas paplašinātas spēka treniņu iespējas – jauni svaru
stieņi, statīvs, svaru bumbas un hanteles):
darba dienās no plkst. 14.00 līdz 22.00, brīvdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00.
Joga:
hatha jogas nodarbības Līgatnes sporta centrā pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 19.00.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28618799.

Cēsu novada Līgatnes pagasta VPVKAC apmeklētājiem būs
pieejams katru darba dienu. Tā darba laiks:
pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00;
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00;
piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00;
pusdienu pārtraukums no pirmdienas līdz ceturtdienai – no plkst.
12.00 līdz plkst. 12:30.
Ar Līgatnes pagasta VPVKAC konsultantu iespējams sazināties
elektroniski, rakstot vēstuli uz e-pasta adresi ligatne@pakalpojumucentri.lv.
VPVKAC darbojas atbilstoši vienotiem pakalpojumu
sniegšanas principiem un nodrošina:
pakalpojumu pieteikšanu klātienē;
iespēju klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Lauksaimniecības
datu centra (LDC) pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības
pakalpojumus;
konsultācijas par e-pakalpojumiem;
konsultācijas par deviņu valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju;
informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās
darba laikiem un pieteikšanās kārtību.
Svarīgi atcerēties! Dodoties uz valsts un pašvaldības vienoto
Klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku,
ar eID karti (kurā ir aktivizēts e-paraksts) vai elektroniskā paraksta
viedkarti.

Līgatnes apvienība:
budžets vietējās kopienas
attīstībai un izaugsmei
Līgatnes apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo
iestāžu darbības nodrošināšanai Cēsu novada budžetā paredzēti 4,989 miljoni eiro. Pašvaldība vienā apvienības pārvaldes
iedzīvotājā gadā plāno ieguldīt 1466 eiro.
“Līgatnes apvienības pārvaldē aizvadītajā gadā tika iesākti
trīs vērienīgi projekti, kas prasa
lielus finanšu resursus, un tie tiks
turpināti arī šogad. Tie ir – Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, kam
budžetā paredzēti 114 000 eiro,
Līgatnes pirmsskolas izglītības
iestādes fasādes atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana un Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi”
energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde. Līdz
ar to mūsu budžetā prioritāte
ir šo lielo projektu īstenošana,”
skaidro Līgatnes apvienības
pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja Ilze Goba.
Lielākie ieguldījumi 463 409
eiro apmērā Līgatnes apvienības pārvaldē šogad paredzēti Līgatnes pirmsskolas izglītības
iestādes pārbūvē Gaujas ielā 7.
Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumu veikšanai
2022. gadā plānoti darbi Jumpravas ielā un ceļa posmā
Blodziņi (Vaisuļi)–Asaru ceļš.

Paredzēta ielu apgaismojuma
izbūve Augšlīgatnē – Pļavas,
Ķiršu, Krasta, Dārza ielās –, kur
plānots ierīkot 64 gaismekļus.
Finansējums paredzēts arī rehabilitācijas centra “Līgatne” siltināšanai.
Līgatnes pilsētas un Līgatnes
pagasta iedzīvotājiem no šī gada
pieejami gan jauni, gan visā novadā vienoti sociālie pakalpojumi un pabalsti. Piemēram, bērnu piedzimšanas pabalsts 200
eiro apmērā, jauni pabalsti bāreņiem, aizgādņiem, aizbildņiem,
bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem, personām ar kustību traucējumiem, lai pielāgotu
vides pieejamību.
Pašvaldības struktūra un
pārvaldība kopš 2022. gada 1.
janvāra lielā mērā tikusi centralizēta. Līgatnes apvienības
pārvaldes pārziņā turpmāk būs
četras struktūrvienības: Administrācija, Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļa, Sporta centrs, Valsts un pašvaldības
vienotais Klientu apkalpošanas
centrs.
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PĀRGAUJA
Aktualitātes
Sporta nodarbības Pārgaujas
apvienībā
Straupes sporta zālē:
pirmdienās un ceturtdienās, plkst. 19.00, volejbola nodarbības,
trenere Aija Alksne, tālr. 26592343;
jauniem dalībniekiem iepriekš jāsazinās ar treneri, lai vienotos
par treniņa apmeklējumu.
Stalbes sporta zālē:
no pirmdienas līdz svētdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 pieejama trenažieru zāle;
volejbola nodarbības: otrdienās un piektdienās plkst. 19.00; sestdienās plkst. 18.00;
florbola nodarbības vīriešiem: ceturtdienās plkst. 19.00.
lai vienotos par trenažiera zāles vai treniņa apmeklējumu, iepriekš jāsazinās ar treneri Renāti Hmeļņicku, tālr. 28812726.
Trenažieru zāle Raiskuma tautas namā “Auciemmuiža”:
otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 trenažieru zālē notiek
funkcionālā spēka treniņa grupu nodarbības;
lai pieteiktos uz nodarbībām, iepriekš sazināties ar treneri Haraldu Bruņinieku, tālr. 29495904.
* Nodarbībās vienlaicīgi var piedalīties līdz 20 personām, ja visām
no tām ir derīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai
pārslimošanu.

Asenizācijas pakalpojumu
pieteikšana Pārgaujas apvienībā
Šogad mainījusies kārtība, kādā jāpiesaka asenizācijas pakalpojumi Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorijā. Turpmāk, lai pieteiktu asenizācijas pakalpojumu, jāsazinās ar Pārgaujas apvienības pārvaldes Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz tālruņa
numuru 27330878.
Pakalpojuma pieteikšanai lūdzam iepriekš sagatavot informāciju:
vārds, uzvārds;
personas kods;
adrese, kurā jāsniedz pakalpojums;
e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt rēķinu.
Saņemot rēķinu uz norādīto e-pasta adresi, jāveic tā apmaksa
bankā vai Klientu apkalpošanas centrā. Pēc rēķina apmaksas komunālās saimniecības vadītājs organizēs pakalpojuma sniegšanu klienta norādītajā adresē.

Kontaktinformācija komunālo
pakalpojumu rādījumu nodošanai Pārgaujā
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde atgādina, ka sākot
ar 2022. gada janvāri Straupes, Stalbes un Raiskuma pagasta
iedzīvotājiem visi komunālo pakalpojumu rādījumi turpmāk jāpaziņo sekojošā kārtībā:
- sūtot vēstuli uz e-pasta adresi kom.pargauja@cesunovads.lv;
- zvanot, rakstot SMS vai sūtot ziņu uz “WhatsApp”, tālr. 27330878.
Jānorāda pilnīga informācija: skaitītāja rādījumi, adrese, klients.

Ceļa posma Stalbe–Cēsis
pārbūve:
darbus plānots uzsākt
tikai 2023. gadā
Plānots, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) piederošais Umurga–Cēsis–Līvi (P14) ceļš, kas savieno Stalbi un Cēsis, tiks pārbūvēts 2023. gadā. Patlaban noris aktīvs darbs ceļa uzturēšanai
apmierinošā braukšanas kārtībā.
Ceļš pieder valstij, un par tā ikdienas uzturēšanas un remonta darbiem atbildīgi LVC. Pašvaldība iepriekš iesaistījusies un atbalstījusi
LVC minētā ceļa posma projektēšanas darbos – palīdzot saņemt saskaņojumus ar piegulošo zemju īpašniekiem, risinot jautājumus par
nobrauktuvju izbūvju projektēšanu. Pašlaik izstrādātā projekta tālāka virzība un lēmums par remontdarbu sākšanu atkarīgs no valsts.
Cēsu novada pašvaldība šobrīd veic pārrunas ar LVC un aicina
rast iespēju darbus sākt jau šogad. It īpaši ņemot vērā, ka šī ziema ar
biežo atkusni un sasalšanu būs veicinājusi tālāku ceļa sadrupšanu.

Pārgaujas apvienība:
piešķirts prasītais finansējuma apjoms
No Cēsu novada 2022. gada kopbudžeta Pārgaujas apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā
esošo iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 4,744 miljoni eiro. Pašvaldība vienā apvienības
pārvaldes iedzīvotājā gadā plāno ieguldīt 1255 eiro.  
“Visu Pārgaujas apvienības
pārvaldes funkciju organizēšanai un sniegto pakalpojumu nodrošināšanai piešķirts nepieciešamais un prasītais finansējuma
apjoms,” uzsver Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Maruta Drubiņa. “Arī turpmāk
tiks nodrošināti iesāktie skolu
izglītības un sporta projekti –
peldētapmāciba, projekts “Sporto visa klase”, skolēnu mācību
ekskursijas un citas ārpus stundu skolēnu aktivitātes. Tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana
pirmsskolas izglītības iestāžu
bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem un 1.–9.klases skolēniem.
Tiks veikti telpu kosmētiskie
remonti, uzsākot jauno mācību
gadu, kā arī uzlaboti esošie bērnu rotaļu laukumi, papildinot tos
ar jaunu aprīkojumu. Izglītības
jomā saglabāts papildu finansējums pedagogu atalgojumam
vispārējās pamatizglītības un
interešu izglītības programmu
realizācijai.”
Lielākais investīciju projekts
plānots Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā, un iesniegts
projekta “Energoefektivitātes
paaugstināšana
Aleksandra
Bieziņa Raiskuma pamatskolā”
pieteikums. Projekta kopējās izmaksas paredzētas 767 974 eiro

ar pašvaldības līdzfinansējumu
15% apmērā.
“Kultūras jomā Pārgaujā tiks
turpinātas svētku un pasākumu tradīcijas – svinēsim valsts
svētkus 4. maijā un 18. novembrī, svinēsim Lieldienas Rozulā
un Jāņus Raiskumā, aicināsim
Pārgaujas māju saimniekus uz
Saimniekballi un satiksimies
Pārgaujas svētkos. Plašs kultūras pasākumu piedāvājums plānots dažādām interešu un vecuma grupām. Budžetā iekļauts
atbalsts sporta zāļu uzturēšanai
un tā aprīkojuma nodrošināšanai. Tāpat 2022. gada budžeta
plānā paredzēts finansējums 10
amatiermākslas kolektīvu darbībai,” skaidro Maruta Drubiņa.
Komunālajā un īpašumu apsaimniekošanas nodaļā plānots
finasējums teritorijas un ēku uzturēšanai, kā arī ceļu ikdienas un
sezonas uzturēšanas darbi.
Paredzēti finanšu līdzekļi
2021. gadā uzsākto projektu
realizācijai:
“Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un ielu apgaismojuma
pārbūve dzīvojamo māju kvartālā Straupes ciemā”, noslēgto
līgumu summa projekta realizācijai – 655 600 EUR;
“Ūdens ietaises un tīklu iz-

būve “Pilsciems” Straupē”, noslēgto līgumu summa projekta
realizācijai – 130 000 eiro;
autoceļu posmu seguma
atjaunošana, noslēgtā līguma
summa projekta realizācijai –
70 000 eiro.
Finansējums paredzēts projekta pieteikumam autoceļa
Čaukas–Kūdums seguma divkārtu virsmas apstrādei 3,7 km
garumā. Investīcijas paredzētas
350 000 eiro apmērā. Raiskuma,
Stalbes un Straupes pagastu
iedzīvotājiem no šī gada pieejami gan jauni, gan visā novadā
vienoti sociālie pakalpojumi un
pabalsti. Piemēram, bērnu piedzimšanas pabalsts 200 eiro
apmērā, jauni pabalsti bāreņiem,
aizgādņiem, aizbildņiem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, personām ar kustību
traucējumiem, lai pielāgotu vides pieejamību. Visiem novada
iedzīvotājiem būs pieejamas kopīgas atbalsta programmas.
Pašvaldības struktūra un
pārvaldība kopš 2022. gada 1.
janvāra lielā mērā tikusi centralizēta, Pārgaujas apvienības
pārvaldes pārziņā turpmāk būs
trīs struktūrvienības: Klientu apkalpošanas centrs, Kultūras nodaļa un Komunālā un īpašumu
apsaimniekošanas nodaļa.

Klientu apkalpošanas centri Straupē, Stalbē un Raiskumā

Kopš 2022. gada janvāra Straupes un Raiskuma pagasta iedzīvotājiem paplašināta Klientu apkalpošanas centra (KAC) pakalpojumu pieejamība, nodrošinot tos tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
Līdz šim Klientu apkalpošanas centrs atradās tikai Pārgaujas apvienības pārvaldē Stalbē, taču no
šā gada sākuma iedzīvotājiem tas pieejams arī “Tautas namā” Plācī, Straupes pagastā, un “Pagastmājā”, Raiskuma pagastā.

Klientu apkalpošanas centru funkcijas:
skaidras un bezskaidras naudas norēķini;
iespēja klātienē pieteikt noteiktus pakalpojumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai,
Valsts ieņēmumu dienestam, Lauksaimniecības
datu centram;
informācija par sekojošiem valsts iestāžu
e-pakalpojumiem un palīdzību to lietošanā: Lauku
atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra,
Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Valsts zemes
dienests, Valsts ieņēmumu dienests.
KAC darba laiks “Iktēs”, Stalbē,
Stalbes pagastā:
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās plkst.
8.00–13.00 un 14.00–17.00;

trešdienās plkst. 8.00–13.00 un 14.00–18.00;
piektdienās no 8.00–13.00 un 14.00–16.00.
KAC darba laiks “Pagastmājā”,
Raiskuma pagastā:
pirmdienās plkst. 8.30–12.30 un 13.00–17.30;
trešdienās plkst. 8.30–12.30 un 13.00–16:30.
KAC darba laiks “Tautas namā”, Plācī,
Straupes pagastā:
otrdienās plkst. 8.00–13.00 un 14.00–17.00;
ceturtdienās plkst. 8.00 – 13.00 un 14.00 –
17.00.
Lai saņemtu pakalpojumu Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai e-ID karte.

LEADER projektu konkursa XII kārta sabiedriskā labuma projektiem
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina “LEADER” projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā
labuma projektiem no 2022. gada 28. februāra līdz 2022. gada 28. martam.
Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2014.–2020.
gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas””.
Projektu konkursa XII kārtā pieejamais finansējums 224 040,04 EUR. T.sk.:
3. rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 89 616,02 eiro;
4. rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 134 424,02 eiro;
maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 eiro;
atbalsta intensitāte: 90%.
Plašāku informāciju iespējams gūt Vidzemes lauku partnerības “Brasla” mājas lapā.
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PĀRGAUJA
Meklējot labāko risinājumu Lielstraupes pils glābšanai
Aizritējuši jau vairāk nekā četri gadi, kopš Lielstraupes pili atstāja Straupes narkoloģiskā slimnīca. Viens no aiziešanas iemesliem bija atsevišķu ēkas daļu bēdīgais stāvoklis. Cēsu novada pašvaldība strādā pie tā, lai nodrošinātu pils saglabāšanu un
uzturēšanu, tomēr lēmums par pils nodošanu tās faktiskajam
apsaimniekotājam joprojām aizķēries “birokrātijas gaiteņos”.
Kopš 1998. gada 13.–14. gadsimtā celtā Lielstraupes viduslaiku pils ir Valsts aizsargājams
kultūras piemineklis. Tā ir vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā
apvienota ar baznīcu. Padomju
varas gados no 1963. un līdz pat
2018. gadam jau neatkarīgajā
Latvijā te atradās Straupes narkoloģiskā slimnīca. 2018. gadā
pils atslēgas tika nodotas toreizējai Pārgaujas novada pašvaldībai, taču tā joprojām palika
Veselības ministrijas īpašums.
Pēc novadu reformas rūpes par
pili uzņēmās Cēsu novada pašvaldība, kopumā aizgājušo četru
gadu laikā pils uzturēšanā investējot teju divsimt tūkstošus eiro.
Piesaistīti arī nepilni 30 tūkstoši
eiro ES un valsts finansējuma.
Arī šogad pašvaldības budžetā
paredzēti līdzekļi apkures katla
maiņai pilī, tomēr cik ilgi pašvaldība būs gatava investēt savus
līdzekļus pēc būtības sveša īpašuma uzturēšanai?
Bez dzīvības pils iet bojā
Veselības ministrija labprāt
Lielstraupes pili nodotu Cēsu
novada pašvaldībai, taču normatīvo aktu prasības ļauj atdot
pili pašvaldībai vien tad, ja tā
netiek nodota komercdarbībai.
Tikai – kā tādā gadījumā šo lielo,
vēsturisko būvi, kurā daudzviet
steidzami nepieciešams remonts, uzturēt?
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš–
Eglītis saka, ka pils lēnām iet
bojā, ja tajā nav dzīvības. Viņš
stāsta, ka pašvaldībā patlaban
noris darbs pie pils tālākās attīstības koncepcijas izstrādes,
un tās galvenā ievirze ir pils kā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, taču ir jau arī radošās
industrijas, tūrisms, gastronomija. “Lai arī pašvaldība gadu no

gada ieguldījusi savus līdzekļus
pils uzturēšanā, mēs neesam
gatavi bezgalīgi investēt valsts
īpašumā, ja pils tālākais liktenis
ir neskaidrs. Labā ziņa gan ir
tā, ka esam gatavi diskusijai, un
sarunas, kā labāk šo jautājumu
atrisināt, notiek nepārtraukti.”
Nepazaudēt, bet izcelt un parādīt vēl spožāk
Pašvaldībā diskutē un vērtē,
kā atjaunot vai saglabāt stāstu
par visiem pils vēsturiskās attīstības periodiem, sākot no viduslaikiem un beidzot ar pēdējo pils
funkcionalitāti, narkoloģisko klīniku. “Jādomā, kā šo visu nepazaudēt, bet izcelt un parādīt vēl
spožāk. Lai būtu ne tikai mūri un
sienas, bet arī saturs. Mēs strādājam pie tā, lai cilvēkiem tur
būtu, ko darīt, lai viņi būtu ieinteresēti šeit uzturēties un atstāt
kaut kādu naudiņu. Nevis tikai
atbraukt, izstaigāt un aizbraukt.”
Taču pils savešana kārtībā ir ne
vien labās gribas, bet arī naudas
jautājums, un tas nozīmē, ka bez
komercdarbības neiztikt.
Bijušās narkoloģiskās slimnīcas kompleksu veido četri
objekti, taču ir ēkas un teritorijas, kuri nav kultūrvēsturiskais
mantojums un nav nepieciešami
pašvaldību funkcijas veikšanai.
Pašvaldībai tomēr būtu vajadzīga iespēja atsevišķus īpašumus
nodot tālākā atsavināšanā, lai investētu naudu pils uzturēšanai,
attīstībai un restaurācijai,” norāda Atis Egliņš-Eglītis.
Cēsu novada iedzīvotāji gaida
pils atdzimšanu
Lielstraupes pils uzraudze,
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes tūrisma organizatore Rudīte Vasile stāsta, ka pils
atdzimšanu vēlas arī Cēsu novada iedzīvotāji, to apliecināja jan-

vārī notikusī iedzīvotāju aptauja,
kurā piedalījās 837 respondenti.
“Jautājumi bija veidoti, lai gūtu
ieskatu, kā mēs katrs konkrēti
vēlētos veidot attiecības ar vairāku gadsimtu kultūrvēsturisko
mantojumu. Un jau pirmajās
aptaujas stundās elektroniskajā failā sāka “iekrist” atbilde
pēc atbildes,” teic Rudīte Vasile.
Ar aptaujas datiem vēl strādās
Vidzemes Augstskolas pētnieki un studenti, lai, balstoties uz
viedokļu analīzi, meklētu iespējamajiem pils attīstības scenārijiem inovatīvus un radošus risinājumus.
Kā stāsta Rudīte Vasile, pusei
no aptaujas dalībniekiem dzīvesvieta ir ārpus Cēsu novada,
un tas apliecina, ka pils ir svarīga
plašam Latvijas iedzīvotāju lokam. Lūk, daži no komentāriem:
- Bieži braucu garām pilij un
priecājos par tās skaistumu. Pils
ir pelnījusi cienījamu eksistenci.
Ļoti vēlos, lai tā tiktu glābta!
- Ceru, ka pils paliks pašvaldības īpašumā un iegūs jaunu
elpu!
- Ļoti, ļoti ceru, ka izdosies
lemt labu likteni Straupes pilij.
Tā savā ziņā ir pērle, tikai nepieciešams to nedaudz nopulēt.

84 procenti aptaujas dalībnieku pirmajā vietā nozīmības
ziņā likuši pils sasaisti ar viduslaikiem, Hanzas pilsētas vēsturi,
vācbaltiešiem, vienlaikus norādot, ka arī stāstam par slimnīcu
jāpaliek, gan nelielā apjomā. 68
procentiem respondentu svarīga ir parka publiska pieejamība,
pils apskates iespējas, mūsdienīga muzeja ekspozīcija, dalība
kvalitatīvos pasākumos. Daļa no
atbildētājiem vēlētos pils telpas
iznomāt ģimenes svinībām, sabiedriskām aktivitātēm, amatnieku darbnīcai vai organizācijas birojam. Lielais vairums – 81
procents – respondentu uzskata, ka pilij jābūt pašvaldības īpašumā, jo tikai tā tiks nodrošināta
publiska pieejamība.
Atslēgas vārds – “Mēs”
Notikusi arī dažādu jomu pārstāvju un ekspertu tikšanās, kurā
pārrunāta turpmākā iespējamā
sadarbība ar Vidzemes Augstskolu, kinoindustrijas ļaudīm,
izskatītas tūrisma iespējas pilī.
Saņemts arī mākslas zinātnieka
Imanta Lancmaņa un Lielstraupes pils agrākās īpašnieces fon
Rozenu dzimtas pārstāvja Klausa fon Rozena viedoklis.

Vairākos aptaujas komentāros
norādīts, ka stratēģiski jāveido
visa pilsbaznīcas kompleksa nākotne, un plānošanā jāiesaista
īpašnieki, kuru īpašumi atrodas
tā teritorijā. Tāpēc februāra sākumā uz pirmo kopīgo sarunu
ar pašvaldību sanāca Straupes
evaņģēliski luteriskās draudzes
un Mazās pils pārstāvji. Mācītājs Gints Polis pauda pārliecību:
“Svarīgi paturēt prātā, kāds bijis
nodoms, kāpēc pils un baznīca
savulaik celtas. Lai te noritētu pilnasinīga cilvēku dzīve. Ja darbosimies kopīgi, spēsim atjaunot te
dzīvu dzīvi. Ietverot arī kaut ko no
senās Straupes Hanzas pilsētas
“garšas”. Vien skaidrs, ka straupēnieši vieni to atjaunot nevar. Un
visu kompleksu uzreiz arī neizdosies sakārtot. Bet sākt mēs varam.
Atslēgas vārds ir – MĒS.”
Tikšanās laikā pārrunāta ne
tikai kopīgā iespējamā vīzija, bet
arī konkrētas darbības teritorijas
sakopšanai, izveidotās vēsturiskās Hanzas takas sakārtošanai,
Veco barona kapu atjaunošanai.
“To varam izdarīt pašu spēkiem.
Un ne kā “zobu sāpes”, kā pienākumu, bet ar prieku sanākot
kopā talkas reizē,” saka Rudīte
Vasile.

Amatiermākslas kolektīvi atkal spēs strādāt pilnā jaudā
Amatiermākslas kolektīviem pēdējie divi gadi bijuši izaicinājumiem bagāti: ierobežojumi, kas liedza strādāt klātienē, attālinātā darbu veikšana, dažādu atraktīvu uzdevumu veidošana, lai
veicinātu kolektīvu dalībnieku spēju apgūt repertuāru.
No Pārgaujas apvienības
pārvaldes amatiermākslas kolektīviem šo periodu vislabāk
“pārcietis” Straupes jauktais
koris, kur dalībnieku skaits šajā
periodā nav piedzīvojis lielas
izmaiņas, turklāt tas ir vienīgais
kolektīvs, kuram 2021. gada nogalē vēl izdevās organizēt kora
koncertu Raiskuma pagasta
tautas namā “Auciemmuiža”.
Pavasarī ierasti notiek arī koru
skates, bet šogad tās izpaliks. Ja

būs labvēlīgi epidemioloģiskie
noteikumi, tad, iespējams, pavasarī atsāksies kopmēģinājumi, lai
gatavotos vasaras plānotājiem
pasākumiem.
Vokālais ansamblis “Pārgaujas lakstīgalas” darbību turpina
visu šo periodu. Ar nelieliem
pārtraukumiem mēģinājumus
aizvada senioru vokālais ansamblis “Laika ritmi”, kuri šobrīd ietur muzikālo pauzi līdz
brīdim, kad epidemioloģiskā

saslimstība valstī samazināsies
un bez bažām varēs atgriezties mēģinājuma telpās. Līdzīgi
kā koriem arī vokālajiem ansambļiem šogad skates netiek
plānotas.
Savukārt, gatavojoties nākamgad plānotajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju
svētkiem, senioru deju kolektīvs
“Munsturis”, vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Straupe” un deju
kolektīvs “Idumeja” jau šogad
apgūst obligāto repertuāru, lai
to atrādītu deju skatē 8. maijā
Valmierā. Šogad dejotājiem skatē pieļaujamas dažas atkāpes,
piemēram, ja kolektīvā nav pilns

sastāvs ar dalībniekiem – 8 pāri,
tad skatē var piedalīties tik pāri,
cik šobrīd ir.
Senioru kopas “Papardīte”
dalībnieces, spītējot visiem ierobežojumiem, nav zaudējušas
degsmi, ik nedēļu ar prieku apmeklē mēģinājumus un gaida,
kad varēs savas jaunās dejas
atrādīt plašākai publikai.
No amatierteātriem šobrīd
aktīva darbība notiek amatierteātrī “Sapņojums”, bet februāra
vidū amatierteātris “Punkts uz
i” ir sagaidījis jaunu vadītāju –
Eviju Stālmeisteri, kura šobrīd
darbojas pašvaldības aģentūrā
“Līgatnes Kultūras un tūrisma

centrs”, bet iepriekš ieguvusi
izglītību Latvijas Kultūras koledžā ar specializāciju amatierteātra režijā. Vēlam veiksmi Evijai
darbā ar amatierteātri, neizsīkstošu darbasparu un spēju motivēt dalībniekus! Amatierteātriem šogad gan izpaliks teātru
skate.
Sūtām labas veselības vēlējumus visiem kolektīvu dalībniekiem un to vadītājiem, lai prieks
un pozitīva enerģija ir nezūdoša
iknedēļas mēģinājumu sastāvdaļa, un ceram jau šajā vasarā
tikties lielos un mazos pasākumos!
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VECPIEBALGA
Vecpiebalgas apvienība: Leģendārs slēpojums ap Alauksta ezeru
attīstība turpināsies
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai šā gada Cēsu novada budžetā paredzēti 6,053 miljoni eiro, katram iedzīvotājam paredzot
1650 eiro.
“Pēdējos gados uzņemtais attīstības temps – ieguldījumi gan
pagastu teritoriju labiekārtošanā un ēku sakopšanā, gan izglītības
iestāžu infrastruktūras uzlabošanā un modernizēšanā – šogad samazināsies. To gan nevajadzētu saistīt tikai un vienīgi ar administratīvi teritoriālo reformu, jo lielu ietekmi uz pārvaldes budžetu atstājis
krasais energoresursu cenu pieaugums, palielinot ikdienas uzturēšanas izmaksas. Neskatoties uz to, man ir prieks, ka budžetā izdevies
rast finansējumu, lai katrā no apvienības pārvaldes pagastiem veiktu
lielākus vai mazākus uz attīstību vērstus darbus un turpinātu virzību
mūsu līdzšinējos attīstības plānos,” skaidro Vecpiebalgas apvienības
pārvaldes vadītāja p.i. Lelde Burdaja.
Vecpiebalgas apvienība gatavos nepieciešamo dokumentāciju,
lai pretendētu uz aizņēmuma saņemšanu Vecpiebalgas vidusskolas
pirmsskolas jumta nomaiņai, šim mērķim paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 31 500 eiro. Iespēju robežās turpināsies izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošanas darbi un materiāltehniskās bāzes papildināšana. Dzērbenes vispārizglītojošā skolā un mūzikas pamatskolas
pirmsskolā plānots izveidot multisensoro istabu.
Turpināsies apvienības publiskās telpas labiekārtošana. Inešos
plānota gājēju tiltiņa nomaiņa pār Arisas upi uz Kluso ielu. Taurenē
notiks teritorijas pie Gaujas un Nēķena avota labiekārtošanas darbi
un apgaismojuma sakārtošana. Dzērbenē turpināsies centra skvēriņa labiekārtošana, ierīkojot apgaismojumu un uzstādot informācijas
stendu.
Apjomīgi remontdarbi paredzēti Vecpiebalgas Jauno kapu kapličai, jumta nomaiņai, remontdarbiem paredzot 40 625 eiro. Šogad
plānots izstrādāt dokumentāciju Kārļa Skalbes muzeja ēkas fasādes
restaurācijai. Dzērbenes pils saimniecības ēkas avārijas stāvokļa novēršanai paredzēts tērēt 9100 eiro. Taurenē plānots sakārtot “Rudiņu” ēkas āra kāpnes. Tiks izstrādāta dokumentācija Vecpiebalgas
muižas parka ēkas “Lauksaimnieki” jumta nomaiņai, kā arī Dzērbenes
ceļa “Vecais ceļš” (B23) pārbūvei, turpināsies Alauksta ielas pārbūves
darbi.
Paredzēta Kaives pagasta pakalpojumu centra “Pagasta Dārziņi”
dīķa tīrīšana, ūdens noteces un ūdens ņemšanas vietas sakārtošana. Plānoti Inešu ezera publiskās peldvietas labiekārtošanas darbi,
sakārtojot laivu nolaišanas vietu. Vecpiebalgā paredzēti Ūdensrožu
dīķa teritorijas labiekārtošanas darbi.

Aktualitātes
Zivju resursu atjaunošana

Tiek gatavots projekta iesnieguma pieteikums zivju resursu pavairošanai Vecpiebalgas apvienības teritorijas ezeros – Alauksta, Inešu, Juvera, Tauna, Bānūžu un Nedzī ezerā.

Virvju trases izveide
Vecpiebalgas Apšu gravā

Iesniegts pieteikums projektam “Virvju trases izveide Vecpiebalgas Apšu gravā”, lai izveidotu virvju trasi Vecpiebalgas Apšu gravā
starp bērnudārzu, skolu un daudzdzīvokļu mājām.

Lego svētki

Vecpiebalgas vidusskolā 25. martā Lego svētki pirmsskolēniem
un sākumskolēniem. Paredzēta izstāde ar jau gataviem darbiem un
Lego likšanas uzdevumi. Svētkus organizē Lego pulciņa vadītājs Ansis Greiziņš un Vecpiebalgas vidusskolas direktora vietniece pirmsskolā Agita Šulca.

Žetonvakars

Šogad Vecpiebalgas vidusskolā žetonvakars norisināsies
18. martā.

Vingrošanas nodarbības

Projekta “Veselības veicināšanas pasākumi” ietvaros katru ceturtdienu notiek “Kustību nodarbības”:
plkst. 17.30–18.30 Taurenes kultūras namā;
plkst. 19.00–20.00 Vecpiebalgas vidusskolas sporta zālē.
Nodarbības vada fizioterapeite Liene Dauberga. Grupās nedrīkst
būt vairāk par 20 dalībniekiem, tādēļ lūgums iepriekš pieteikties: zvanīt Gintai Babrei (Taurenes grupa, tālr. 22032942) vai Līnai Paimiņai
(Vecpiebalgas grupa, tālr. 29888892). Uz nodarbībām jāierodas vingrošanai piemērotā apģērbā. Līdzi jāņem: Covid-19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments, vingrošanas paklājiņš.

Alauksta vārds kopš senām
dienām bijis teiksmu apvīts –
gan kā gani ezera vārdu atminējuši, kā Alauksts ar Inesi cits
citam pļaukas cirtuši, vai arī kā
Dievs licis Velnam pāri Alaukstam tiltu taisīt... Bet mūsdienās nostāstiem apvīts kļuvis
arī par nu jau leģendārais slēpojums ap Alaukstu, kuram
šogad aprit 38. gadskārta.

“Pagājušajā gadā bija ideāla
ziema, taču valstī noteikto epidemioloģiskās drošības noteikumu dēļ slēpojums nevarēja
notikt. Arī šogad ierobežojumi
vēl ir spēkā, taču “zaļajā režīmā” slēpot varēsim,” saka sporta
kluba “Alauksts” valdes loceklis
Uvis Avens. “Šis ir vienreizējs
notikums, un ar to šis slēpojums
ir īpašs,” viņš teic. Taču 1984.
gada 26. februārī, kad slēpojums
notika pirmo reizi, diezin vai
kāds domāja, ka viss izvērtīsies
tik grandiozi un nonāks pat līdz
iekļaušanai Eiropas slēpošanas
maratonu elitē.
Senākais Latvijā un otrs
lielākais Baltijā
Pirmajā slēpojumā “Apkārt Alauksta ezeram” pulcējās toreizējās kopsaimniecības
“Alauksts” darbinieku ģimenes,
draugi, tuvākie kaimiņi un sadarbības organizāciju pārstāvji
no Rīgas – mākslinieki, teātru
un muzeju darbinieki. No 1986.
gada slēpojuma dalībnieku
skaits jau bija krietni audzis, un
arī gaisotne kļuva sportiskāka.
Politisko pārmaiņu vējos 1989.
un 1990. gadā slēpojums nenotika, pēc tam, pateicoties tā laika
Vecpiebalgas pagasta padomes
priekšsēdētājam Aivaram Avenam un Egilam Johansonam, to
atjaunoja.
Slēpojums apkārt Alaukstam
ir senākais distanču slēpošanas
maratons Latvijā un otrais lielākais Baltijā aiz Tartu maratona.
Savukārt nepieciešamību Latvijā
ierastās 10–15 kilometru trases
vietā izveidot 22 kilometrus garu
trasi, diktēja pati dzīve un... slēpes. “Agrāk, vēl deviņdesmitajos
gados, slēpoja ar koka slēpēm,
un, ja uz ceļa posma gadījās

Apkārt Alaukstam. 2001. gads.
kāds akmentiņš, neviens to īpaši nepārdzīvoja. Bet divtūkstošo
gadu sākumā sapratām, ka pa
tiem ceļiem, pa kuriem slēpojām
agrāk, vairs pabraukt nevaram.
Vienkārši slēpes daudziem jau
bija kvalitatīvas, un tam akmentiņam bija nozīme. Līdz ar to
mums nācās mainīt maršrutu,
un 15 kilometru vietā tapa 22 kilometrus gara trase apkārt ezeram.”
Savu lomu spēlējis arī tas,
ka jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākuma
Alauksta ezera apkārtne kļuvusi
krietni vien apdzīvotāka. Un ir
pilnīgi saprotams, ka cilvēkiem,
kuriem šeit ir zeme un mājas,
nepieciešams arī ceļš līdz tām.
“Lai viņiem netraucētu, šos ceļus nākas apiet pa mežiem, atrast taciņas, dabūt vajadzīgās
atļaujas, lai ziemā tur varētu
sagatavot slēpošanas trasi. Līdz
šim, un pēdējos gados jo īpaši,
zemes īpašnieki ir draudzīgi un
pretimnākoši,” tā Uvis Avens.
Eiropas slēpošanas maratonu
elitē
Šogad maratona dalībniekiem tiek piedāvāta arī divu apļu
distance 44 kilometrus garumā,
kura gan domāta tiem, kam distanču slēpošana ir kas vairāk
par svētdienas izklaidi. Ne jau
velti maratonā apkārt Alaukstam piedalījušies arī daudzi
titulēti dažādu sporta veidu Latvijas sportisti un pat olimpieši.
Piemēram, 2019. gadā uzvaras
laurus plūca distanču slēpotājs
Raimo Vīgants, kurš šogad Pekinas Olimpiskajās spēlēs 1,5 km

FOTO: Alauksts.lv
sprintā izcīnīja 20. vietu, un Kitija
Auziņa, kura arī pārstāvēja Latviju Pekinā. Savukārt 2010. gadā
slēpojumā apkārt Alaukstam
triumfēja mūsu olimpiete, pazīstamā biatloniste Baiba Bendika.
2010. gads vispār bija īpašs,
jo slēpojums apkārt Alaukstam
tika iekļauts prestižajā starptautiskajā distanču slēpošanas maratonu sērijā “Euroloppet”. Pēc
šīs ļoti veiksmīgās sezonas ziemas Latvijā, ja tā var teikt, “saniķojās”, un ne vienu reizi vien
sacensības nācās atcelt. “Lai
noorganizētu “Euroloppet” posmu, mums vajag stabilu ziemu.
Ja turpmākās ziemas tādas būs,
varam atgriezties, mūs ar prieku
gaida,” saka Uvis Avens.
Vēlam veiksmi un turam
īkšķus!
Iespēja izmēģināt spēkus distanču slēpošanas maratonā ir
visu vecumu grupu un sagatavotības slēpotājiem. “Izveidotas
četras dažādas trases – no 500
metriem līdz 7 kilometriem ir
bērnu slēpojums, tas nozīmē, ka
slēpošanas prieku var izbaudīt
arī pavisam mazi ķipari. No 7 līdz
10 kilometriem ir veselības slēpojums. Šajā distancē nenotiek
sacensība par rezultātu, drīzāk
tā ir iespēja sevi pierādīt kā radošu veselīga un aktīva dzīvesveida piekritēju. Tiesa, arī šajā
distancē tiek apbalvoti trīs ātrākie vīri un trīs ātrākās dāmas.
22 kilometri apkārt Alaukstam
ir klasika – distance stiprajiem
un profesionāļiem. Savukārt 44
kilometri jau maratons pašiem
stiprākajiem!

Taurenes pagasta bibliotēka pateicas saviem lasītājiem
Taurenes pagasta bibliotēka pateicas saviem lasītājiem, kuri 2021. gadā atbalstīja bibliotēku ar grāmatu un preses izdevumu dāvinājumiem. Pērn bibliotēka bezatlīdzības lietošanā saņēma dažādu
nozaru interesantu literatūru, tā papildinot savu krājumu ar jauniem, vērtīgiem iespieddarbiem.
Paldies sakām Lidijai un Kristīnei Vītoliņām, Ilzei Saulītei–Jansonei, Mārītei Jakovļevai, Birutai
Valentīnam Katiņam, Ilzei Dukaļskai, Olgai Kam- Oļševskai, Valdai Sakenfeldei u.c.
pānei, Lilitai un Jānim Bluķiem, Līgai Užānei, Mariannai Inčai, Almai Tavarei, Agnesei Kleinbergai,
Bibliotekāres Ineta un Vija

Dārza veidošanas meistarklase
Dārza veidošanas meistarklasi aicina apmeklēt tos vecpiebaldzēnus, kuri ir pārliecināti, ka dārzs
nav paredzēts rūpēm un raizēm, bet priekam un patikšanai!
Meistarklasi vadīs Mg. silv. Vineta Radziņa. Meistarklases notiek:
16. martā plkst. 18.00 Dzērbenes tautas namā – teorija;
26. martā plkst.10.00 Dzērbenes sabiedriskajā centrā – praktiskā daļa “Ciematu centru dārzi”;
27. martā plkst.10.00 Dzērbenes sabiedriskajā centrā – praktiskā daļa “Lauku teritorijas”.
Reģistrācija meistarklasēm, sūtot pieteikumu uz e-pastu daina.smite@cesunovds.lv. Tālr. 29408315.
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NOVADĀ
E-indeksa pētījuma kopvērtējumā
Cēsu novada pašvaldībai otrā vieta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicējusi pašvaldību novērtējumu un e-indeksa pētījuma rezultātus par 2021. gadu. Cēsu novada pašvaldība 2021. gada
e-indeksa pētījuma kopvērtējumā starp pašvaldībām ieguvusi otro vietu.
Pētījums veikts, lai noskaidrotu valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu e-indeksa jeb digitālās vides brieduma novērtējumu.
Kopvērtējumā starp 95 pašvaldībām Cēsu novads tikai par
dažiem punktiem atpaliek no
pirmās vietas ieguvējas Ventspils pilsētas pašvaldības, attiecīgi saņemot 64,8 un 64,4 punktus. Trešajā vietā ar 63 punktiem
ierindojas Siguldas novada pašvaldība. Līdz ar to starp reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībām visaugstākais vērtējums tieši Cēsu novada pašvaldībai – 75 no 100 punktiem.
Otrajā vietā Siguldas novads ar
72 punktiem, savukārt Smiltenes
novads ar 66 punktiem ieņem
trešo vietu.
Klientu apkalpošana un atbalsts Cēsu novada pašvaldībā novērtēts ar 65% no sadaļā
iegūstamajiem punktiem, kas
Cēsu novada pašvaldību ierindo
otrajā vietā. Visaugstāko pozīciju ieņem Rīgas pilsētas pašvaldība. Starp reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldībām
Cēsu novada pašvaldība ieņem
pirmo vietu.
Vērtējumā par atvērto datu
pieejamību Cēsu novada pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība,
Siguldas novada pašvaldība un
Ventspils pilsētas pašvaldība ieņem visaugstākās pozīcijas, katrai no pašvaldībām iegūstot 93%
no sadaļā iegūstamajiem punktiem. Tas nozīmē, ka pašvaldībās
atvērto datu pieejamībai tiek
nodrošināts visatbilstošākais risinājums. Sevišķi daudz atvērtos

datus publicējušas Cēsu novada
un Rīgas pilsētas pašvaldības.
Cēsu novada pašvaldība publicējusi 13 datu kopas.
Sadaļā “Pakalpojumu nodrošināšana” starp reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībām Cēsu novads ieņem
otro vietu, Balvu novads saņēmis augstāko novērtējumu. Attiecībā uz e-indeksa pašvaldību
iekšējo procesu efektivitāti visaugstāko novērtējumu starp reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām ieņem Siguldas
novada pašvaldība – 86%. Cēsu
novada pašvaldībai – 84% un
otrā vieta.
E-indeksa pētījums tiek
veikts no 2014. gada. Pētījuma mērķis ir sekmēt mūsdienu
tehnoloģiju visaptverošu un
atbilstošu pielietošanu valsts
iestāžu un pašvaldību darbā
un publisko pakalpojumu nodrošināšanā, atbilstoši labas
pārvaldības principiem. Pašvaldību pašvērtējuma un ekspertu
anketas tika aizpildītas par 95
pašvaldībām.
No pašvaldībām, kuras piedalījās pētījumā, 72% (66 pašvaldības) ir novada nozīmes attīstības centri, 21% (20 pašvaldības)
reģionālas nozīmes attīstības
centri un 9% (deviņas pašvaldības) nacionālas nozīmes attīstības centri. Pētījumā dati primāri
tika apskatīti attīstības centra
nozīmīguma līmenī, jo atšķirības starp pašvaldībām dažādos
plānošanas reģionos ir mazāk
izteiktas nekā pašvaldību iedzīvotāju skaits un lielums.

Cēsu teātra izrādes martā

Tuvojoties pavasarim, Cēsu teātris priecēs skatītājus ar divām
lielās formas izrādēm. Starptautiskās sieviešu dienas ieskaņā 6.
martā plkst. 16.00 koncertzālē “Cēsis” tiks izrādīta Mihaila Sebastiana romantiskā komēdija “Nezināmā zvaigzne”, kur vienā
no galvenajām lomām līdzās Cēsu teātra aktieriem spēlēs cēsnieks un Valmieras Drāmas teātra aktieris Mārtiņš Liepa.
Izrāde ir stāsts par kādu spilgtu sievieti, kas ar savu ierašanos
kļūst par spožu zvaigzni pie nelielas Rumānijas mazpilsētas pelēcīgās ikdienas debesīm. Un ja
noslēpumainā viešņa ir veidota
no nedaudz smaržu, daudz slinkuma un zināmas devas fantāzijas, tad var sākties daudz pārpratumu, aprunāšanas, humora,
kaislīgas satikšanās un sāpīgas
šķiršanās. Izrādes režisore ir Edīte Siļķēna, dziesmas izrādei sacerējuši Lauma Daugiša un Juris
Krūze.
Atzīmējot Starptautisko teātra dienu, 27. martā plkst. 16.00
koncertzālē “Cēsis” notiks jauniestudējuma “Lākturu dedzinātāji jeb Cēsnieku stāsti” izrāde.
Tā ir balstīta uz pašu Cēsu teātra
aktieru veidotiem, dokumentā-

liem stāstiem par spilgtām, agrāk Cēsīs dzīvojušām vai vēl joprojām dzīvojošām personībām.
Izrādē tiks apspēlētas epizodes
no tādu cēsnieku kā Gustavs
Grīns, Maija Baltiņa, Melānija
Vanaga, Agra Daģe, Māra Suta,
Maija Ozoliņa, Astrīda Kamša,
Aina Karele, Rudīte Pore, Rasma Bērziņa, Dace Brakša, Kārlis
Dambis un Kristīne Garklāva
dzīvēm. Cēsnieku stāsti iestudēti Edītes Siļķēnas režijā, gaismu
un scenogrāfiski–virtuālo vidi
radījis Uģis Sirmais sadarbībā ar
Mārtiņu Kreili. Muzikālo noformējumu veidojis Juris Krūze.
Izrādes notiks saskaņā ar
spēkā esošajiem Covid-19 infekcijas ierobežošanas nosacījumiem, tādēļ aicinām sekot līdzi
aktuālajai informācijai.

Izstāde “Plenērs” Cēsu Izstāžu
namā
No 4. marta līdz 17. aprīlim
Cēsu Izstāžu namā aplūkojama
izstāde “Plenērs”. Tā ir skatītāju tikšanās ar glezniecības plenēros Cēsīs radītajiem mākslas
darbiem. Savdabīga “sanāksme”, kurā katram apmeklētājam dota iespēja izdzīvot
sajūtas, emocijas, pārdomas,
iepazīstoties ar daudzveidīgās
glezniecības tehnikās radītajiem mākslas darbiem.
Izstādē aplūkojami ik vasaru Cēsīs, biedrības “Art Cēsis”
plenēros, tapušie Latvijas gleznotāju Rituma Ivanova un viņa
dēlu Rasmusa Ivanova un Krišjāņa Ivanova, Jāņa Blanka, Jāņa
Dukāta, Jāņa Šneidera, Anša
Rozentāla, Reiņa Liepas, Mārtiņa Zuša, Laimas Bikšes, Signes
Vanadziņas, Kristīnes Rozenbergas, Zīles Ziemeles darbi.
Gleznas tapušas ikonu gleznotāja un restauratora Dmitrija
Laščetko vadībā vasaras skolas
meistarklasēs, apgūstot glezniecības senās tehnoloģijas – eļļas,

akvareli un tušu.
Izstāde ir sava veida manifestācija glezniecības tradīciju
saglabāšanai un popularizēšanai, prasmju pārmantojamībai
un jaunās paaudzes gleznotāju
mākslas valodā paustajam vēstījumam.
Vasaras skolas plenēru organizators un izstādes kurators ir
biedrība “Art Cēsis”, kas regulāri skatītājiem piedāvā mākslas

izstādes Cēsu pilsētā un dabā.
Viena no plašu rezonansi guvušajām izstādēm ir lielformāta
gleznu izstāde “Pārvēršanās”,
kura notika Cēsīs pie Sarkanajām klintīm Gaujas krastos.
Ilggadējs gleznotāju meistardarbnīcu un izstādes “Plenērs”
atbalstītājs ir Cēsu novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”.

Mobilā lietotne “Cēsis 8911”
kļūst par “Cēsu novadu”
Lai vienā mobilajā lietotnē varētu saņemt informāciju par visu apvienoto Cēsu novadu, mobilajai
lietotnei “Cēsis 8911” mainīts nosaukums uz “Cēsu novads”. Patlaban tā pieejama visiem jaunā
Cēsu novada iedzīvotājiem.
Lietotne “Cēsu novads” katram apvienotā Cēsu novada
iedzīvotājam sniedz iespēju ērti
un operatīvi ziņot par pamanītām saimnieciskajām problēmām novadā, kurām nepieciešams steidzams risinājums,
kā arī saņemt pretī pašvaldības
speciālistu atbildi. Tas nozīmē,
ka turpmāk par dažādām nebūšanām un likstām varēs ziņot ne
tikai cēsnieki un vaivēnieši, kā
tas bija līdz šim, bet arī Pārgaujas, Līgatnes, Amatas, Priekuļu,
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas
apvienību iedzīvotāji.
“Lietotne labi iedzīvojusies,
tai ir stabila lietotāju bāze no
vēsturiskā Cēsu novada, līdz ar
ko ir loģiski, ka šo risinājumu
piedāvājam visa jaunā novada
iedzīvotājiem. Svarīgi, ka pašvaldība iedzīvotājam pieejama rokas stiepiena attālumā, jo lielākoties reaģējam uz problēmām,

ko cilvēks pamana savā ikdienas ceļā, taču tās varbūt nav tik
lielas, lai iedzīvotājs pašvaldībai
speciāli rakstītu iesniegumu,
taču gana nozīmīgas, lai par
tām tomēr ziņotu,” stāsta Cēsu
novada Centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu
servisa pārvaldes vadītājs Kārlis
Pots.
Lietotnē Cēsu novada iedzīvotājiem iespējams ne tikai ziņot
par sev aktuālām problēmām,
bet arī saņemt paziņojumus un
citu svarīgu informāciju no pašvaldības. Pašvaldība tajā ziņo
par satiksmes ierobežojumiem
novadā, slēgtiem ceļu posmiem
pilsētas vai lauku teritorijās, plānotajiem remontdarbiem u.tml.
Mobilā lietotne turpinās kalpot par lielisku rīku, lai veicinātu
savstarpēju sadarbību, iedzīvotāju iesaisti un pašvaldības pieejamību. Iesniedzot savu ziņoju-

mu, saņemsiet arī atgriezenisko
saiti – informāciju par iesniegtās
problēmas novēršanu vai virzību.
Kopš 2018. gada lietotnē pieteiktas visdažādākās problēmas
– nedegošs ielu apgaismojums,
bojātas ceļazīmes, noklīduši
mājdzīvnieki, bojāts ceļa segums
u.tml. Pērn atrisinātas 537 problēmas. Visbiežāk tika saņemti
ziņojumi par infrastruktūras bojājumiem, kurus izdevies novērst
vidēji divu, trīs dienu laikā.
Aicinām ikvienu Cēsu novada
iedzīvotāju lejupielādēt mobilo
lietotni, rīkoties un ziņot, lai kopīgi un operatīvi spētu nodrošināt sakoptu un drošu vidi sev
apkārt! “Cēsu novads” ir bezmaksas lietotne, kas pieejama
“Android” un “Apple” viedtālruņiem attiecīgi “Google Play” vai
“App Store” platformās. Tās izstrādātājs ir SIA “Mobio”.

Cēsu novada pašvaldībā –
vienotas e-pasta adreses
Lai iedzīvotāju saziņu ar Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem padarītu ērtāku, gan apvienību
un pagastu pārvaldēs, gan Centrālajā administrācijā, gan pašvaldības aģentūrās un iestādēs darbinieku e-pasti turpmāk būs ar vienotu domēna nosaukumu: @cesunovads.lv.
Galvenajos Cēsu novada pašvaldības iestāžu komunikācijas kanālos kontaktinformācijas sadaļas
aktualizētas atbilstoši pārmaiņām, bet process vēl

turpinās. Veicot šādas izmaiņas, paredzēts pārejas
periods – arī lietojot iepriekšējo e-pasta adresi,
vēstule sasniegs adresātu.
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PASĀKUMU KALENDĀRS
Cēsis
Izstādes
04.03.–17.04. Cēsu Izstāžu
namā izstāde “Plenērs”.
Līdz 10.04.
Koncertzālē
“Cēsis” Latvijas laikmetīgās
mākslas izstāde “Māju sajūta”.
Līdz 30.09. Cēsu Jaunajā pilī
“Zili baltās pasaules valdzinājums”. Angļu dekolētais fajanss.
Līdz 19.04. Vaives Tautas
namā Arnolda Veides gleznu
izstāde.
Pasākumi
01.03. plkst. 17.30. Cēsu Izstāžu namā jaunizveidotā
programma “Nosūtījums uz
muzeju”.
04.03. plkst. 19.00. Koncertzālē “Cēsis” “Cēsu novada Sporta laureāts 2021” apbalvošanas
ceremonija.
04.03. plkst. 21.00. Mākslas
telpā “Mala” Edgara Rubeņa
koncerts.
05.03. plkst. 19.00. Koncertzālē “Cēsis” “Jazz Lounge” ar
“Carsten Dahl trio”.
05.03. plkst. 20.30. Mākslas
telpā “Mala” pasākums “Malas
vinila radio”: Mareks Ameriks &
Raimonds Mežaks/2.
06.03. plkst. 16.00. Koncertzālē “Cēsis” Cēsu teātra izrāde
“Nezināmā zvaigzne”.
08.03. plkst. 17.30. Cēsu Izstāžu namā jaunizveidotā
programma “Nosūtījums uz
muzeju”.
10.03. plkst. 19.00. Koncertzālē “Cēsis” Valmieras teātra
izrāde “Nākošpavasar”.
12.03. plkst. 14.00 un 17.00.
Koncertzālē “Cēsis” “Ričijs Rū
rīko koncertu”.
19.03. plkst. 14.00. Mākslas
telpā “Mala” teātra “Joriks” izrāde bērniem “Alvas zaldātiņš”.
19.03. plkst. 21.00. Mākslas
telpā “Mala” Kārļa Kazāka koncerts.
24.03. plkst. 10.00. Koncertzālē “Cēsis” nākotnes izaicinājumu un vadītāju konference
“Cilvēkfaktors”.
25.03. plkst. 10.00. Koncertzālē “Cēsis” radošuma konference “Creativity”.
27.03. plkst. 16.00. Koncertzālē “Cēsis” Cēsu teātra izrāde
“Lākturu dedzinātāji jeb Cēsnieku stāsti”.
Sports
03.03. plkst. 18.15. Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”
Cēsu PSS atklātās sacensības
slēpošanā. Masu starts 500m
un 1,5km distancē.
04.03. plkst. 20.00. Cēsu
sporta kompleksā Reģionālā
Basketbola līga vīriešiem. Cēsis – Aizkraukle.

05.03. plkst. 12.00. Cēsu pilsētas stadionā futbols U16
grupā. Cēsu PSS – Meta FS.
05.03. plkst. 13.00. Gaujas
ielā 45 florbols U13 grupā.
Lekrings – Rīgas Lauvas.
11.03. plkst. 20.00. Cēsu
sporta kompleksā Reģionālā
Basketbola līga vīriešiem. Cēsis – Madona.
12.03. plkst. 13.00. Gaujas
ielā 45 florbols U13 grupā.
Lekrings – Ogres vilki.
15.03. plkst. 12.00. Cēsu pilsētas stadionā futbols U16
grupā. Cēsu PSS – Ogres SC.
19.03. plkst. 12.00. Cēsu pilsētas stadionā futbols U16
grupā. Cēsu PSS – Meta FS.

Amata

08.03. plkst. 17.00. Zaubes
kultūras namā Zinaīdas Eihvaldes lekcija un veselīga uztura
meistarklase “Kā uzziedēt sievietei?”.
11.03. plkst. 18.00. Skujenes
Tautas namā koncerts–tikšanās ar Valdis Atālu.
25.03. Pie Doļu svētakmens
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena.
26.03. plkst. 10.00. Skujenes
Tautas namā “zolītes” turnīrs.
26.03. plkst. 15.00. Zaubes
kultūras namā Latvijas Līnijdeju kolektīvu sadraudzības
pasākums. Pasākums bez skatītāju klātbūtnes.

Jaunpiebalga

05.03. plkst. 17.00. Jaunpiebalgas kultūras namā Jaunpiebalgas kultūras nama pašdarbnieku kolektīvu koncerts
“Paši sakaistākie vārdi”.
08.03. plkst. 18.00. Jaunpiebalgas kultūras namā Riharda
Saules akustiskais koncerts
“Nepateiktie vārdi”.
No 09.03. līdz 08.04., trešdienās plkst. 17.00, piektdienās
plkst. 16.00.
Jaunpiebalgas kultūras namā
vingrošana senioriem.

Līgatne

5.03. Zemledus makšķernieku
salidojums Līgatnē. Kopā tiks
svinēts sezonas noslēgums.
Pasākums notiks, ja būs atbilstoši laikapstākļi un ledus.
Kontaktpersona: Agris Peipiņš,
tālr. 20051195.
5.03. plkst. 18.00. Radošajā
kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē, Juris Kaukulis “Rokkoncerts solo”. Biļetes: bilesuparadize.lv, zeit.lv/veikals, “Zeit
Cafe” kase, Gaujas 4, Līgatne.
8.03. plkst. 19.00. Radošajā
kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē, īpašās “Stāstnieku va-

kariņas” ar Aināru Ančevski un
Valteru Krauzi. Biļetes: bilesuparadize.lv, zeit.lv/veikals, “Zeit
Cafe” kase, Gaujas 4, Līgatne.
11.03. plkst. 19.00. Līgatnes
Kultūras namā Andreja Ēķa romantiskā komēdija “Tabu”.
Komēdija stāsta, kā pieci mīloši pāri meklē jaunas emocijas,
lai padarītu savu kopā būšanu
vēl saskanīgāku, laimīgāku un
kaislīgāku. Viņiem viss ir kārtībā – gan mīlestība, gan uzticība, gan cieņa, bet ir kāda vēlme, par ko skaļi nemēdz runāt.
Biļetes varēs iegādāties 1 stundu pirms pasākuma sākuma
kultūras namā.
12.03. Līgatnes dabas takās
pasākums “Līgatnes dabas
taku dzimšanas diena”. Mobilās lietotnes “LDT Gids” atklāšana, pasākums ar spēlēm un
rotaļām, darbnīcām bērniem.
12.03. plkst. 18.00. Radošajā
kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē, pianista Andreja Osokina “Melanholiskā klaviermūzika”. Biļetes: bilesuparadize.lv,
zeit.lv/veikals, “Zeit Cafe” kase,
Gaujas 4, Līgatne.
26.03. plkst. 18.00. Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā
4, Līgatnē, ģitāras virtuoza
Kaspara Zemīša koncerts.
27.03. plkst. 15.00. Līgatnes
Kultūras namā stand–up komēdija “Latviešu komiķis”. Autors un izpildītājs – Maksims
Trivaškevičs. Biļetes pieejamas
www.aula.lv un Kultūras namā
stundu pirms pasākuma.

Pārgauja

6.03.–15.05.
Ungurmuižā
Elīzas
Kleines–Šablinskas
mākslas darbu izstāde.
Vairāk iespējams uzzināt mājaslapā www.ungurmuiza.lv.
6.03. plkst. 10.00–15.00.
Straupes Zirgu pastā “Slow
Food” Straupes lauku labumu
tirdziņš.
12.03. plkst. 18.00. Straupes
Tautas namā Sieviešu dienai
veltīts koncerts. Uzstāsies Elza
Rozentāle un Kaspars Zemītis.
Biļetes iespējams iepriekš
rezervēt, zvanot pa tālr.
29171764.
13.03. plkst. 10.00–15.00. Pie
Straupes pienotavas “Hanzas
tirgus”.
20.03. plkst. 10.00–15.00.
Straupes Zirgu pastā “Slow
Food” Straupes lauku labumu
tirdziņš.
25.03. plkst. 12.00. Stalbē pie
piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
brīdis.
26.03. plkst. 16.00. Stalbes
Tautas namā izrāde bērniem
“Sīki, mazi kukainīši”. Sīki, mazi
kukainīši – stāsts par divām

skudru māsiņām, kuras ir ļoti
atšķirīgas, tomēr spēj vienoties
par to, ka katra ir skaista un
unikāla.
27.03. plkst. 10.00–15.00. Pie
Straupes pienotavas “Hanzas
tirgus”.

Priekuļi

04.03. plkst. 19.00. Veselavas
muižā koncerts “Tik dēļ Jums”.
Muzicē akordeonists Kaspars
Gulbis.
07.03. plkst. 19.00. Priekuļu
kultūras namā Sieviešu dienai
veltīts pasākums.
12.03. plkst. 19.00. Mārsnēnu
tautas namā pavasara koncerts ar grupu “Zēgevaldes
Trio”.
15.03. Mazo dziedātāju konkursā “Sačivini pavasari” iesūtīto priekšnesumu izvērtēšana.
Konkursa nolikums www.priekuli.lv.
18.03. plkst. 16.00. Veselavas
muižā animācijas filma bērniem “Spārnotā sardze”.
19.03. plkst. 18.00. Liepas
kultūras namā itāļu mūzikas
vakars. Muzicē Andris Priedītis
un Suma Massimo (Itālija).
25.03. plkst. 14.00. Pie Lodes
stacijas akmens Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas brīdis.
26.03. plkst. 18.00. Priekuļu
kultūras namā deju kolektīva

“Miķelis” un draugu koncerts
“Smaidām pavasarim”.

Vecpiebalga

Līdz 01.03. Vecpiebalgas bibliotēkā Aleksandra Luhaera
gleznu izstāde “Noskaņu variācijas”.
05.03. plkst. 9.30. Dzērbenes
pils muižā zemledus makšķerēšanas sacensības.
05.03. plkst. 18.00. Vecpiebalgas kultūras namā koncerts
‘”Satikšanās dejā... ielūdz “Mudurainis””.
08.03. plkst. 12.00. Taurenes
kultūras namā dienas pasākums “Kā senāk...” kopā ar Normundu Jakušonoku.
Līdz 12.03. Vecpiebalgas kultūras nama logos izstāde “Tik
balta, balta pasaule...”. Ilzes
Prūses baltie darbi un “puuceStudio” keramika.
25.03. plkst. 12.00 piemiņas
brīdis pie Dzērbenes represēto
pieminekļa un Taurenes represēto pieminekļa “Ar sapni par
Dzimteni”.
plkst. 12.30 Dzērbenes pilī
muzikāla kompozīcija un izsūtīto stāsti.
No 01.03. līdz 01.04. Dzērbenes pilī izstādes: Ingūnas
Batņas gleznu izšuvumi. Gunitas Gedroicas–Jurago sveces, Ērikas Mālderes un Aigara
Lenkeviča lampas.

“Nosūtījums
uz muzeju”
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs izsludina datumus – 1.
martu un 8. martu, kad ikkatrs interesents var pieteikt savu
dalību jaunizveidotajā programmā “Nosūtījums uz muzeju”.
Šīs programmas mērķis ir veicināt emocionālo piepildījumu,
labsajūtu, kopības sajūtas ra- tas un vajadzības uzzīmēt.
dīšanu, lepnumu par paveik- Mākslas terapijas radošajā
to, jaunu iemaņu un zināša- procesā un tā rezultātā veidonu gūšanu. Mākslas terapija sies pārdomas un sarunas ar
notiek drošā un atbalstošā mākslas terapeitu.
vidē profesionāla mākslas teProgrammas norises vieta:
rapeita klātbūtnē, kas palīdz Cēsu Izstāžu nams.
mērķtiecīgi organizēt un vadīt
Nodarbību datumi: 1. un 8.
mākslas terapijas procesu at- marts.
bilstoši katra vajadzībām, vēlNodarbības sākums: plkst.
mēm un iespējām.
17.30, ilgums 2–2,5 stundas.
Programmas pirmās daļas
Dalības maksa: 12 eiro (pienorisi vadīs muzeja speciālists, augušie), 10 eiro (skolēni, stukurš dalībniekus aicinās uz denti, pensionāri, Cēsu Drauatvērto muzeja mākslas krāju- gu kartes īpašnieki).
mu un iepazīstinās ar šeit eksPieteikšanās programmai:
ponētajiem mākslas darbiem. zvanot pa tālr. 28015339 vai
Savukārt programmas otro rakstot uz e-pastu larisa.kaidaļu vadīs mākslas terapeits, mina@cesis.lv.
kura vadībā, iedvesmojoties
Vairāk informācijas par progno muzeja krājumā redzētā, rammu: https://cesupils.lv/prokatrs varēs savas domas, jū- jekts-nosutijums-uz-muzeju/.

