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Cēsu centrāle drošākai
Latvijai
Trešdien, 28. septembrī,
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
depo telpās Cēsīs, Ata
Kronvalda ielā, svinīgi atklāts
digitālais 112 zvanu centrs.
Kopumā projekta gaitā zvanu
centrā paredzēts nodrošināt
aptuveni
50
operatoru
darbavietas.
Iekšlietu ministrs Kristaps
Eklons, atklājot jauno zvanu
centru, atzina, ka šis projekts
tapis ilgi, taču ir ļoti būtisks
pašreizējā
ģeopolitiskajā
situācijā.
Cēsis ir pirmā vieta Latvijā,
kur vienā ēkā darbojas vairākas
drošības iestādes – VUGD,
Valsts policija, robežsardze,
tagad arī digitālais zvanu
centrs, kas nodrošina operatīvu
informācijas saņemšanu no
visas Latvijas, tās apstrādi
un reaģēšanu arī katastrofu
situācijās. Ministrs pateicās
visiem projekta īstenošanā
iesaistītajiem un Cēsu novada
pašvaldībai
par
aktīvu
līdzdalību un atbalstu.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs savā uzrunā
uzsvēra, ka šādu projektu
īstenošana ir svarīgs solis
reģionu attīstības politikā.
“Pateicoties mūsdienīgajam
zvanu centra aprīkojumam,
drošības dienesti un glābēji
spēs ātrāk reaģēt un glābt
nelaimē nonākušos. Svarīgi
arī tas, ka šeit būs jaunas
darba vietas. Gribu aicināt
spert nākamo soli attīstībā

Attēlā: Zvanu centra atklāšanas lentu priecīgā noskaņā grieza Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
(no labās), Valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Andris Vārna, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktore Ramona
Innusa, iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa un VUGD priekšnieka
pienākumu izpildītājs ģenerālis Intars Zitāns. Foto: Aivars Akmentiņš.
un blakus VUGD depo sākt
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienesta atbalsta
centra jaunbūvi. Tādējādi šeit
izveidojot jaudīgu drošības un
operatīvās reaģēšanas centru,”

uzsvēra J. Rozenbergs.
Šis ir Latvijā pirmais
ERAF “Vienota kontaktu
centra platforma operatīvo
dienestu darba atbalstam
un publisko pakalpojumu

piegādei” projekta īstenošanas
posms. Vēl šādus centrus
plānots izveidot Jelgavā
un Rīgā. Lēmums par
digitālo zvanu centru izveidi
pieņemts,
lai
paātrinātu

Saeimas atbalsts Lielstraupes pils nodošanai
pašvaldībai
Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisija otrdien,
27. septembrī, pirmajā lasījumā
atbalstīja jauna likuma projektu,
kas
paredz
Lielstraupes
pili bez atlīdzības nodot
Cēsu novada pašvaldības
īpašumā, lai nodrošinātu tās
kultūrvēsturiskās
vērtības
saglabāšanu un aizsardzību,
kā arī izmantošanu sabiedrības
vajadzībām.
Likumprojekts paredz Cēsu
novada pašvaldībai nodot
Lielstraupes pili, Straupes

CĒSIS

narkoloģisko slimnīcu un
nekustamos
īpašumus
“Berlīne” un “Saulrīti”. Šobrīd
īpašumi atrodas Veselības
ministrijas pārziņā. Kopš 2018.
gada pārtraukta Straupes
narkoloģiskās
slimnīcas
darbība un attiecīgi šie
valsts nekustamie īpašumi
nav nepieciešami veselības
funkciju veikšanai, savukārt
Cēsu novada pašvaldība
izteikusi vēlmi pārņemt šos
īpašumus savā pārziņā.
Kā komisijas deputātiem

skaidroja
Cēsu
novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, pašvaldība plāno
Lielstraupes pilī nodrošināt
muzeja, tūrisma informācijas
un kultūrvēsturiskā pieminekļa
funkciju. Vienlaikus daļā no
īpašuma plānota saimnieciskā
darbība.
Lielstraupes pili
Cēsu
novada pašvaldībai nepieciešams nodot ar atsevišķu
likumu, jo, ņemot vērā, ka
nekustamajos
īpašumos
paredzēts
īstenot
arī

saimniecisko darbību, tos
nevar nodot pašvaldībai
atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma
regulējumam.
Lielstraupes pils ir valsts
nozīmes
arhitektūras
pieminekļa daļa. Straupes
pils un baznīcas komplekss
pazīstams
kā
viens
no
gleznieciskākajiem
arhitektūras
pieminekļiem
Latvijā. Lai arī objekts
iespēju robežās tiek uzturēts
atbilstoši kultūras pieminekļu

un
uzlabotu
sabiedrībai
sniedzamo operatīvo dienestu
pakalpojumu pieejamību, kā
arī nodrošinātu vienota zvanu
kontaktu centra funkcionalitāti
valstī.

STRAUPES
pagasts
aizsardzības
prasībām,
tā
tehniskais
stāvoklis
kopumā ir neapmierinošs,
un nepieciešams plānot gan
neatliekamu glābšanu, gan pils
konservāciju un restaurāciju,
teikts likumprojekta anotācijā.
Lai likuma projekts par
nekustamā īpašuma nodošanu
Cēsu novada pašvaldībai
stātos spēkā, tas jāskata
Saeimā trīs lasījumos.
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Pašvaldības rudens
mājasdarbi

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
prieksšēdētājs
Sākoties jaunajam mācību
gadam,
arī
pašvaldības
darbiniekiem
bija
jāveic
nopietna apjoma mājasdarbs.
Proti, jāaprēķina mērķdotācijas
novada izglītības iestādēm
atbilstoši jaunajam valstī
apstiprinātajam
pedagogu
atalgojuma modelim. Tas
nav vienkāršs uzdevums,
jo atšķirības skolu un
bērnudārzu
nodrošinājumā
ar administrācijas personālu,
atbalsta
personālu,
apsaimniekošanas
kārtībā
ir visai izteiktas. Novada
izglītības iestādēm jāizveido
vienota finansēšanas kārtība,
saglabājot labās kolektīvu
īstenotās
iniciatīvas,
un
vienlaikus nodrošinot novada
bērniem vienlīdz labas iespējas
mācīties un augt.
Satraucoša bija nedēļa
pirms iespējamā skolotāju
streika. Saņēmām daudz
vecāku zvanus, tostarp arī
dusmīgus, jo mazāko bērnu
vecāki nevarētu doties uz
darbu. Labi, ka valdība un
pedagogu arodbiedrība tomēr

spēja vienoties. Un šis laiks
bija laba pieredze Izglītības
pārvaldes speciālistiem, jo
komunikācija ar skolu un
bērnudārzu vadību bija ļoti
aktīva un labs treniņš krīzes
situācijai.
Oktobra pirmajā svētdienā
Latvijā
tradicionāli
svin
starptautisko Skolotāju dienu.
Domāju, skolēni būs sarūpējuši
saviem pedagogiem krāsainus
un asprātīgus sveicienus no sirds tiem pievienojos!
Lai mums izdodas aizvadīt
pilnvērtīgu un sasniegumiem
bagātu mācību gadu!
Kultūras
un
izglītības
notikumiem bagātas bija
Ziemeļvalstu dienas. Vērtīgām
atziņām pilns bija biznesa
forums, kurā uzrunās un
diskusijās vērtēja eksakto
zinātņu apgūšanu, kosmosa
tehnoloģiju
attīstības
kontekstā. Man bijusi iespēja
apmeklēt Andojas kosmosa
centru Norvēģijā, un biju
tiešām pārsteigts. Ziemeļvalsts
gada apgrozījums kosmosa
tehnoloģiju jomā ir 11 miljardi
eiro!
Salīdzinājumam
–
Latvijas budžeta ieņēmumi
ir 11 miljardi... Noteikti iesaku
novada jauniešiem studēt
eksaktās zinības un iepazīt
kosmosa apgūšanu. Tas ir
attīstības virziens ar lielu
potenciālu.
Taču arī šeit pat, uz zemes,
mūsu novadā, tiek īstenoti
drosmīgi un vērtīgi biznesa
un sabiedriskie projekti. Par
to pārliecinājos, tiekoties ar
Zaubes uzņēmējiem. Jāatzīst,
ka ir noturīga uzņēmēju

interese attīstīt uzņēmumus
Cēsu novadā. Bet nu jau ir
praktiski neiespējami atrast
piemērotu ēku ražotnei, ja
nepieciešamas vairāk nekā
1000 m2 plašas telpas. Tāpēc
jāturpina industriālo zonu
veidošanu novadā.
Esmu saņēmis kritiskas
piezīmes no vairāku pagastu
iedzīvotājiem par pašvaldības
lauku ceļu slikto uzturēšanu.
Labi saprotu, ka ceļam
laukos ir vitāla nozīme un
ceļu uzturēšana ir viena no
Apvienību pārvalžu pamata
funkcijām. Lēmumus, kurus
ceļus un kad greiderēt,
kuras grāvmalas pļaut un
kuras caurtekas tīrīt, pieņem
vietējās apvienību pārvaldes.
Ir augušas degvielas cenas, un
palielinājušās greiderēšanas
izmaksas, taču tie noteikti
ir risināmi jautājumi. Aicinu
iedzīvotājus vērsties apvienību
pārvaldēs un informēt par
sliktiem ceļu posmiem!
Ir apstiprināta valsts atbalsta
programma
iedzīvotājiem
mājokļu apkurei. Iesniegumu
un apliecinošu dokumentu
pieņemšanu un nodošanu tālāk
valsts pārvaldes institūcijām
organizēs pašvaldības. Novada
iedzīvotāji savus iesniegumus
varēs nodot tuvākajā klientu
apkalpošanas punktā. Darba
apjoms, lai ievadītu visus
pieprasījumus
atbilstošajās
valsts datu bāzēs, būs liels, bet
arī ar šo mājasdarbu tiksim ar
to galā!

Novadam jāstrādā vienoti

Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektore Līga Bukovska
darbu sāka jūlijā. Pēc viņas
teiktā, svarīgākā prioritāte
pašvaldības darba organizācijā
esot akcentēt sadarbību starp
centrālo administrāciju un
apvienību pārvaldēm, lai šīs
saites darbotos kā vienots
mehānisms.
Darba gaitas L. Bukovska
sākusi, strādājot par pirmo
klašu skolotāju pierobežā,
Skrudulienā, kur pārsvarā
krievu bērniem mācīja latviešu
valodu un sportu. Nopietnu

pašvaldības darba pieredzi
ieguvusi, 14 gadus pildot
izpilddirektora
pienākumus
Ilūkstes
novada
domē.
Administratīvās
reformas
rezultātā mainīja gan darbu,
gan dzīvesvietu un, redzot, ka
Cēsu novada pašvaldība meklē
izpilddirektoru, pēc nelielām
pārdomām
pieteicās,
un
novada domes deputāti atzina
viņu par labāko pretendentu
šim amatam.
“Kad strādāju Ilūkstes
novadā, reformu pašvaldībā
uztvērām
skeptiski,
jo
uzskatījām, ka mums ir
pašpietiekams novads, spējam
nodrošināt
iedzīvotājiem
pakalpojumus pilnā apmērā.
Taču, lai kā mēs katrs vērtētu
reformu, kad tā notikusi,
to jāpieņem un jāizmanto
priekšrocības, ko tā sniedz,”
uzskata
izpilddirektore
piebilstot, ka: “Tāpēc jau vasarā
izvirzīju sev uzdevumu pabūt
visās apvienību pārvaldēs,
iepazīties ar darbiniekiem,

teritoriju, aktualitātēm. Taču
novada teritorija ir tika liela,
un ikdienas darbu ritms tik
blīvs, ka pilnībā šo uzdevumu
izpildījusi neesmu, bet noteikti
to izdarīšu.”
Kāpēc tas esot svarīgi? Kā
uzsver L. Bukovska, jo raitāka un
pilnvērtīgāka būs pašvaldības
centrālās administrācijas un
apvienību pārvalžu sadarbība,
jo sekmīgāk viss novads
virzīšoties uz priekšu. Tas
attiecoties gan uz tādiem
ikdienas
saimnieciskajiem
darbiem kā ceļu uzturēšana
vai izglītības iestāžu darba
nodrošināšana,
gan
uz
nozīmīgu attīstības projektu
īstenošanu.
“Katrā
ziņā
strādāt
Cēsu novada pašvaldībā ir
interesanti un ļoti piesaista tas,
ka šeit ir vērienīgas ieceres,
top drosmīgi projekti, kuru
īstenošana sniedz neatsveramu
pieredzi,” pārliecināta ir jaunā
izpilddirektore.

Par tālredzīgiem
un drosmīgiem
lēmumiem!

Inese Suija-Markova
Cēsu novada domes
prieksšēdētāja vietniece
Mana līdzšinējā pieredze
politikā un arī biznesa vidē
liecina, ka visgrūtāk ir pieņemt
lēmumus, kuru augļus būs
iespējams baudīt ilgtermiņā.
Politiķus ievēl uz četriem
gadiem, un viņiem svarīgi
parādīt sava darba rezultātus
šajā laika nogrieznī. Tāpat
notiek arī uzņēmumos –
visbiežāk ieguldījumi atkarīgi
no tā, cik lielu peļņu tie
nodrošinās un cik ilgā laikā.
Lēmumiem, kas saistīti ar
ieguldījumiem dabas vērtību
saglabāšanā un resursu gudrā
apsaimniekošanā, pamatā ir
ilgtermiņa sekas, kas jūtamas
tikai pēc desmit, 20 vai pat 50
un 100 gadiem. Tāpēc, lemjot
par vidi, dabas daudzveidību
un klimata neitralitāti gan
politiķi, gan uzņēmēji ir mēreni
piesardzīgi.
Man prieks, ka esam
tālredzīgi
domājoša
un
drosmīga pašvaldība, kas sper
apņēmīgus soļus, lai mēs, mūsu
bērni un viņu bērni dzīvotu tīrā
vidē, kurā iespējams saražot
tīru pārtiku, elpot tīru gaisu un
dzert tīru ūdeni.
Šā gada 22. septembrī Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs parakstīja
Eiropas Savienības Pilsētas
mēru paktu. Tā ir pasaules
lielākā pilsētu kustība, kuras
dalībnieki apņemas īstenot
virkni enerģētikas un klimata
pasākumus. Kā daļa no mēru
pakta īstenošanas dzīvē top
Cēsu novada Ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības
plāns, kas 2030. gadā paredz
siltumnīcefektu izraisošo gāzu
emisiju samazinājumu par 50%
attiecībā pret 2000. gadu.
Pēc
administratīvi
teritoriālās reformas Cēsu
novadā ietilpst lielākā daļa jeb
68,8% no Gaujas Nacionālā

parka
(GNP)
teritorijas.
Visu septembri norisinājās
GNP Dabas Aizsardzības
Plāna publiskā apspriešana.
Dokuments tiek izstrādāts
laika posmam no 2023. līdz
2035. gadam, un tas lielā mērā
atstās ietekmi uz to, kāda veida
sociālekonomiskās darbības
parka
teritorijā
nākotnē
varēs īstenot. Tāpēc es ļoti
augstu vērtēju mūsu novada
uzņēmēju un sabiedrisko
darbinieku līdzdalību diskusijās
un vēlmi veidot konstruktīvu
un argumentētu dialogu ar
pašvaldību, kas ļauj kopīgi
formulēt viedokli un virzīties
uz sabalansētu GNP teritorijas
izmantošanu.
Pateicoties
biedrības
“Greenfest”
dibinātājiem
un aktīvistiem, pašvaldība
uzņēmusies
koordinējošo
lomu, lai izstrādātu stratēģiju
un rīcības plānu, lai GNP
kļūtu par pirmo bioloģisko
apgabalu Latvijā. Perspektīvā
šai jākļūst par no pesticīdiem
brīvai teritorijai, kurā attīstās
bioloģiskā
saimniekošana,
apgādājot vietējos iedzīvotājus,
kafejnīcas,
skolas,
pansionātus ar tīru un veselīgu
pārtiku un kurā tiek audzēti,
pārstrādāti
un eksportēti
augi medicīnas, pārtikas un
kosmētikas nozarēm.
Cēsu novads ir ļoti bagāts
ar ezeriem un upēm. Tikai
mazākā daļa no pašvaldības
valdījumā esošām ūdenstilpēm
ir mērķtiecīgi apsaimniekotas,
kas sevī ietver tādus darbus
kā atpūtas vietu un peldvietu
labiekārtošanu un uzturēšanu,
ūdenstilpju veselības stāvokļa
kontroli,
zinātniski
pamatotas
saimnieciskās
darbības attīstību, piemēram,
licencētu makšķerēšanu, zveju,
zemūdens medības. Tāpēc
esam spēruši pirmos soļus,
lai jau 2023. gadā varētu sākt
Cēsu novada pašvaldībai
piederošo ezeru un upju
ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Saraksts ar iesāktajiem
un arī pabeigtajiem darbiem
un projektiem ir ļoti garš.
Šoreiz ārpus ētera palika
informācija par jaunumiem
atkritumu apsaimniekošanas,
energoefektivitātes, transporta
un mobilitātes jomās. Par to
kādā no nākamajām Cēsu
Novada Vēstīm!

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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Rūpīgi atjaunots kultūras piemineklis
Vēsturisko
diženumu
atguvusi kādreizējā Līgatnes
papīrfabrikas direktora viesu
nama ēka
Noslēgušies valsts kultūras
pieminekļa, Līgatnes pilsētas
pirmsskolas
izglītības
iestādes ēkas Gaujas ielā
7,
fasādes
atjaunošanas
un
energoefektivitātes
paaugstināšanas
darbi.
Veikti arī ēkas kosmētiskie
remontdarbi un teritorijas
sakārtošanas darbi. Sākoties
jaunajam mācību gadam, ēkā
atkal atgriezies bērnudārzs.
Pirmsskolas
izglītības
iestādes vadītāja Zane Karro
pauž prieku: “Ir teiciens, ka
tā pa īstam to, kas mums ir,
novērtējam tikai tad, kad to
atņem. Tā mēs varētu teikt par
mūsu bērnudārzu, kas mums
bija uz laiku bija jāpamet, lai to
darītu siltāku, mājīgāku un acij
vēl tīkamāku.
Šovasar gan vecāki un
bērni, gan darbinieki un
satiktie līgatnieši ik pa laikam
uzdeva jautājumu: “Kad?
Kad bērnudārzs beidzot būs
gatavs?” Gaidīšana bija liels
pacietības
pārbaudījums,
taču jau 1. septembrī beidzot
vērām durvis bērniem un viņu
vecākiem.
Bijām noilgojušies pēc
mūsu mājīgajām telpām, pēc
rotaļu laukuma, liepu smaržas
un mūsu ābelēm, kas šogad
lūst no ābolu svara. Mums šeit
ir viss, lai bērni iegūtu saknes
un spārnus.”
Projekta īstenošana sākās
pērn. Tā realizēšanas gaitā
veikti apjomīgi darbi.
Līgatnes
apvienības
pārvaldes
saimniecības
vadītājs Egils Kurpnieks dalās
pārdomās: “Ķeroties klāt ēkas
fasādei, konstatējām, ka bojāto
koka konstrukciju apjoms
ir lielāks, nekā sākotnēji
konstatēts. Meistariem nācās
ne tikai ar ķirurga precizitāti

Attēlā: Sākoties jaunajam mācību gadam, rūpīgi restaurētajā Līgatnes pilsētas bērnudārza
ēkā atgriezušies tā audzēkņi. Foto: Reinis Gradovskis.
izgriezt un protezēt bojātās
detaļas, bet arī nereti
atrast
inženiertehniskus
risinājumus,
lai
jaunās
detaļas un konstruktīvie
mezgli nesamazinātu, bet pat
paaugstinātu to nepieciešamo
nestspēju
un
ilgmūžību.
Tāpat bija nepieciešama
atjautība
un
pieredze,
lai liela izmēra jaunas un
atjaunotas koka konstrukcijas
un būves detaļas nogādātu
šaurajās jumta pažobelēs un
citviet, organizējot pagaidu
atbalstu. Būves bojāto sienu
rekonstrukcijā
pielietoti
moderni materiāli, palielinot
ēkas
energoefektivitāti,
vienlaicīgi
saglabājot
vēsturisko
būvniecības
metodi.”
Ēkai lielos daudzumos
nepieciešamā lineļļas krāsa
uz Līgatni ceļojusi no
Skandināvijas, dakstiņi - no

Jauns
siltumapgādes
tarifs Cēsīs
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK)
apstiprinājusi SIA “Adven
Latvia” 2022. gada 30. augustā
iesniegto
siltumapgādes
gala tarifu un pamatojumu
jaunajam tarifam siltuma
apgādei Cēsis, kas stājas spēkā
šī gada 1. oktobrī.
Regulators,
izvērtējot
“Adven
Latvia” iesniegtos
noteiktos
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu
tarifus un to pamatojumu,
secina, ka tie atbilst 2010.
gada 14. aprīļa lēmumam
Nr.
1/7
“Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu

LĪGATNE

Vācijas.
Katra
atjaunotā
detaļa nesot līdzi stāstu, kas
padara šo ēku vēl bagātāku
un unikālāku. “Esam priecīgi
un pateicīgi par lielisko
sadarbību tieši ar būvniekiem,
jo paralēli finanšu resursiem,
ko nācās ieguldīt ēkā vairāk,
nekā plānots, izšķirošais
projekta veiksmīgā realizācijā
bija tieši būvnieka puiciskā
aizrautība, spodrinot šo pērli,
un goda un cieņas jautājums,
paveicot darbu ar lielu,
pieredzē balstītu rūpību un
precizitāti. Protams, ne mazāk
nozīmīgs un pašaizliedzīgs
bija
arī
lokālpatriotu,
projekta autora SIA “4E” un
būvuzrauga SIA “AKORDS U”,
ikdienas klātbūtne. Projekta
norise nebūtu iespējama
bez
vēsturiskā
Līgatnes
novada un tagadējās Cēsu
novada pašvaldības, Līgatnes
apvienības pārvaldes vadības,

būvvaldes
speciālistu,
iepirkumu
speciālistu,
finansistu, juristu, tehnisko
un citu darbinieku darba.
Tas bija ļoti ilgi lolots sapnis,
kas nu kļuvis par vēsturisku
notikumu,” iespaidos dalās E.
Kurpnieks.
Vēl turpināšoties ēkas
apkārtnes
labiekārtošanas
darbi, un katru gadu arī esot
jāvirzās uz priekšu vēsturiskās
iekštelpu kosmētiskās apdares
atjaunošanas darbos. “Tur,
kā liecina vēsturisko krāsu
slāņu atsegums, slēpjas jaunu
krāsu un dekoratīvo elementu
valstība. Turpinājums sekos,”
piebilst E. Kurpnieks.
Darbus
veica
SIA
“RERE MEISTARI”. Kopējās
renovācijas izmaksas – 756
506,82 eiro bez PVN.

Būvdarbu termiņa ievērošana
CĒSIS

aprēķināšanas metodika” un
ir pamatoti. Līdz ar to jaunie
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifi var stāties
spēkā.
Tarifa izmaiņas saistītas
tikai ar kurināmā izmaksu
pieaugumu.
Apstiprinātais
tarifs ir 146,95 eiro/MWh,
iepriekšējais tarifs 80,15 eiro/
MWh. Centralizētā siltuma
ražošanai
Cēsīs
pamatā
izmanto šķeldu, taču arī
koksnes
kurināmā
cena
salīdzinājumā ar iepriekšējo
apkures sezonu ir ievērojami
pieaugusi.

Cēsu novada Būvvalde
aicina
visus
novada
iedzīvotājus un juridiskās
personas, kas saņēmušas
būvatļaujas līdz 2014. gada 1.
oktobrim, bet nav nodevušas
būves ekspluatācijā, pārskatīt
izsniegto būvatļauju būvdarbu
veikšanas termiņus, nodot
būves ekspluatācijā vai, ja
nepieciešams,
pagarināt
būvdarbu veikšanas ilgumu, kā
arī sakārtot būvju reģistrēšanu
zemesgrāmatas datos.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie
būvnoteikumi”, kuros noteikts
maksimālais
būvdarbu
termiņš – astoņi gadi – stājās
spēkā 2014. gada 1. oktobrī.
Visas ēkas, kurām būvdarbi
sākti pirms 2014. gada 1.
oktobra, ekspluatācijā jānodod

līdz 2022. gada 1. oktobrim. Ja
līdz tam nav iespējams ēku
nodot ekspluatācijā, Būvvaldē
jāiesniedz iesniegums par
būvdarbu veikšanas ilguma
pagarināšanu, kam pievieno
šādus dokumentus:
• aktuālo ēkas kadastrālās
uzmērīšanas lietu;
• ēkas novietnes un tai
izbūvēto ārējo inženiertīklu
izpildmērījuma plānu;
• uz pieprasīto pagarinājuma
termiņu izsniegtas būvdarbu
veicēja civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polises kopiju.
Tāpat ar 2023. gada 1.
janvāri stājas spēkā Cēsu
novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 13 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Cēsu novadā”,
kuros noteikts, ka “būvei,

Aicinām
laikus
deklarēties
savā īpašumā
Cēsu novada pašvaldība
aicina dzīvokļu un privātmāju
īpašniekus
deklarēt
dzīvesvietu savā īpašumā
vismaz
vienai
personai,
tostarp, ja personai pieder
vairāki nekustamie īpašumi –
deklarēt vismaz vienu personu
katrā no tiem. Pašvaldības
saistošie noteikumi paredz, ka
dzīvokļiem un privātmājām,
kuros uz taksācijas gada 1.
janvāri nav deklarēta neviena
persona,
tiek
piemērota
paaugstinātā
nekustamā
īpašuma
nodokļa
likme
1,5% apmērā no kadastrālās
vērtības.
Līdz šim šāda kārtība bijusi
Cēsu un Līgatnes pilsētā, kā arī
Vaives pagastā, taču no 2023.
gada 1. janvāra jaunie saistošie
noteikumi “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu
Cēsu novadā” šādu kārtību
noteiks visā Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
Ar jautājumiem par NĪN
samaksu un atvieglojumiem
aicinām vērsties pie Cēsu
novada pašvaldības nodokļu
ekonomistēm:
• Inešu, Jaunpiebalgas,
Kaives, Zosēnu pagasti un
Cēsu pilsēta: Inuta Merzajeva,
tālr.nr.: 68413530; e-pasts:
inuta.merzajeva@cesunovads.lv;
•
Raiskuma,
Stalbes,
Straupes, Vaives pagasti un
Cēsu pilsēta: Gunta Ernstsone,
tālr.nr.: 68417047; e-pasts:
gunta.ernstsone@cesunovads.lv;
•
Dzērbenes,
Liepas,
Mārsnēnu, Priekuļu, Taurenes,
Vecpiebalgas,
Veselavas
pagasti: Ineta Eberharde,
tālr.nr.: 64107873; e-pasts:
ineta.eberharde@cesunovads.lv;
•
Amatas,
Drabešu,
Augšlīgatnes, Nītaures, Skujenes, Zaubes pagasti un Līgatnes
pilsēta: Maija Zaperecka,
tālr.nr.: 64174668; e-pasts:
maija.zaperecka@cesunovads.lv.
Aicinām deklarēties laikus,
bet ne vēlāk kā līdz šā gada 30.
decembrim!
kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, ar nākamo mēnesi
pēc būvniecības termiņa
izbeigšanās līdz mēnesim,
kad parakstīts akts par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā,
piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā no
lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības: būvei
piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības vai būves kadastrālās
vērtības.”
Plašāku informāciju varat
iegūt Cēsu novada Būvvaldē.
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NOVADA AKTUALITĀTES
Kaimiņvalstu kolēģu vizīte

Atjaunots
autoceļš
Amatas apvienības pārvalde
pabeigusi investīciju projekta
“Pašvaldības autoceļa Zaube Jaungalžēni posma km 0,450 –
1,50 pārbūve, Zaubes pagasts”
īstenošanu.
Autoceļa pārbūves laikā

ZAUBES
pagasts
veikta ceļa posma atjaunošana
un asfaltbetona seguma
izbūve.
Projekta kopējās izmaksas
238 654,49 EUR ar PVN.
Būvdarbus
veica
SIA
“Imberteh”.

Alauksta ielas
pārbūves darbi

Attēlā: Kaimiņvalstu pašvaldību vadītāji, tiekoties ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu, iepazinās ar aktualitātēm novadā. Foto: Anete Eglīte.
Septembrī Cēsu novada
pašvaldībā viesojās delegācijas
no Lietuvas, Alītas un Rokišku
pilsētām, kā arī Rakveres
pašvaldības pārstāvji no
Igaunijas.
Viesi tikās ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Jāni
Rozenbergu, priekšsēdētāja
vietnieku Ati Egliņu-Eglīti

un Sociālā dienesta vadītāju
Aināru Judeiku.
Domes
priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs delegāciju
pārstāvjus iepazīstināja ar
Cēsu pilsētu, pastāstot par
dažādām jomām, kas skar
pilsētas attīstību, sākot ar
izglītību un kultūru, beidzot
ar veselības aprūpi un

Atjauno Vecpiebalgas
bērnudārzu

infrastruktūru.
Vizītes laikā viesi iepazinās
ar Cēsu novada tūrisma
iespējam, viesojoties, Āraišu
ezerpils Arheoloģiskajā parkā,
Ungrumuižā un citviet.
Kaimiņvalstu kolēģu vizītes
mērķis bija veicināt pieredzes
apmaiņu pašvaldības jautājumos.

VECPIEBALGAS
pagasts

Pērnajā novembrī tika sākti
Alauksta ielas pārbūves darbi
Vecpiebalgā (posmā km 0,000
līdz km 0,545). Apjomīgie
pārbūves darbi pabeigti,
atliek uzmērījumu veikšana,
darba apjomu precizēšana,
veikto darbu apsekošana un
atjaunotās ielas nodošana
ekspluatācijā.
Projekta gaitā tika izbūvēta
ielas brauktuve un gājēju ietve
ar ielu apgaismojumu visā
Alauksta ielas garumā.
Būvdarbu laikā sakārtoti
pieslēgumi un nobrauktuves,
izmainot platumus un rādiusus
atbilstoši
aprēķinātajām

transportlīdzekļu trajektorijām.
Alauksta ielas malā, pie
veikala
“Top!”,
izbūvēts
tirdzniecības laukums ar
autostāvvietām.
Projekta gaitā sakārtota
Vecpiebalgas
apvienības
pārvaldes ēkai piegulošā
teritorija. Pārbūvēts bruģa
celiņš un laukums, izveidotas
auto stāvvietas, kas kalpo
pārvaldes
apmeklētāju
vajadzībām.
Projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 478
790,64 eiro ar PVN. Būvdarbus
veica SIA “Rubate”.

Lielstraupes
pils mūra
restaurācija
Septembrī sākta Lielstraupes pils akmens mūra
restaurācija. Plānots atjaunot
un nostiprināt nobrukušo
mūra daļu.
Nacionālā
kultūras
mantojuma pārvalde saskaņā
ar
“Kultūras
pieminekļu
konservācijas un restaurācijas
programmu
2022. gadam”
piešķīrusi
18 000
EUR
finansējumu pils apbūves
mūra restaurācijas darbiem.
Lai atjaunotu nobrukušo
akmens mūra atbalsta sienu,
paredzēts veikt mūra virsmas
attīrīšanu no sadrupušā un

VECPIEBALGAS
pagasts

STRAUPES
pagasts

bojātā materiāla. Pēcāk tiks
veikta zudušo un kustīgo
akmeņu pārmūrēšana un mūra
pāršuvošana, toni pieskaņojot
katra labojuma vietā.
Saskaņā
ar
tehniskās
apsekošanas atzinumu, tas
ir viens no prioritārajiem
Lielstraupes pils glābšanas
darbiem. Pavisam tādu ir trīs:
atbalsta mūra restaurācija,
jumta seguma maiņa un
pils pamatu zudušā apjoma
atjaunošana.
Mūra restaurācijas darbus
veic SIA “Aqua Latvia”.

Attēlā: Vecpiebalgas bērnudārzam nu būs jauns jumts un uzlabota energoefektivitāte.
Kopš vasaras sākuma
Vecpiebalgā aktīvi notiek
Vecpiebalgas
vidusskolas
pirmsskolas izglītības iestādes
ēkas jumta seguma nomaiņas
un siltināšanas darbi.
Pērn
tehniskās
apsekošanas gaitā konstatēts,
ka ēka ir apmierinoša stāvoklī,
taču ar trūkumiem, kas
jānovērš, lai veicinātu ēkas
energoefektivitāti un novērstu
nepilnības ēkas jumta segumā.
Būvdarbi ir apjomīgi: bēniņu
siltināšana, veco bēniņu logu

demontāža un jaunu logu
montāža, bēniņu kāpņu telpas
durvju nomaiņa un sienas
siltināšana no kāpņutelpas,
lietus ūdens novadīšanas
sistēmas sakārtošana, kā
arī ventilācijas skursteņu
siltināšana. Lai apkalpotu
ventilācijas skursteņus un
nepieciešamības
gadījumā
varētu nokļūt uz jumta, uzstādīs
jumta papildaprīkojumu.
Lai
novērstu
siltuma
zudumus,
kas
veicina
sniega kušanu uz jumta un

apledojuma veidošanos jumta
lejasdaļā, paredzēta arī ziemas
dārza telpas jumta pārbūve.
Paralēli augstāk minētajiem
būvdarbiem paredzēts salabot
ēkas fasādi vietās, kur tas
nepieciešams, un sakārtot
bruģa segumu gar ēku.
Būvdarbu kopējās izmaksas
274 429,57 EUR ar PVN. Darbus
plānots pabeigt līdz 2023.
gada februārim. Būvdarbus
objektā veic SIA “Warss+”.

Attēlā: Lai atjaunotu nobrukušo akmens mūra atbalsta
sienu, paredzēts veikt mūra virsmas attīrīšanu.
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ATBALSTS, VESELĪBA
Pieteikšanās energoresursu izmaksu pieauguma pabalstam
Pieteikties valsts atbalstam energoresursu izmaksu
segšanai
Cēsu
novada
iedzīvotāji
varēs
gan
elektroniski, gan klātienē
pilsētu un pagastu pašvaldības
klientu apkalpošanas centros.
No 1. oktobra elektroniski: epakalpojumi.lv
Lai e-pakalpojums būtu
pieejams
elektroniski,
nepieciešams autentificēties ar
internetbankas autentifikācijas
līdzekli, eID vai eParaksts
mobile.
No 3. oktobra klātienē:
1. Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā ēkā, Cēsu
novada klientu apkalpošanas
centros (VPVKAC, Bibliotēku
KAC), Pagastu pārvaldēs.
Iesniedzamie dokumenti:
• Pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī
• Īres līgums
• Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs
dokuments
• Maksājumu apliecinoši dokumenti par koksnes granulu,
koksnes brikešu vai malkas
iegādi vienam mājoklim

• Pašapliecinājums par
malkas iegādi, ja pretendē uz
60 EUR atbalstu
• Konta numurs, bankas
nosaukums
2. Cēsu novada pagastu
Bibliotēkās - atbalsts darbā ar

Pilsēta, pagasts, vieta

datoru (iedzīvotājiem kuriem
nepieciešams atbalsts vai nav
dators vai internets)
Ierodoties klātienē, aicinām
ņemt līdzi personas apliecinošu
dokumentu (pasi vai ID karti)
un autentifikācijas līdzekļus

Adrese

(internetbankas rīkus, eId vai
eParaksts mobile).
Lai saņemtu informāciju
par energoresursu izmaksu
segšanas kārtību un pieteiktos
uz pierakstu - aicinām zvanīt
pa tālruni 65825598 (darba

dienās no 8.00 - 17.00) vai pēc
pievienotā pieņemšanas vietu
saraksta attiecīgajā teritorijā.
Informācija par atbalsta
veidiem meklējiet iepriekšējā
“Cēsu Novada Vēstu” numurā.

Darba laiks

Telefons

Amatas apvienības pārvalde
Amatas pagasta pārvalde

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts, Cēsu novads

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

26672083

Amatas apvienības pārvalde

“Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

28377456

Nītaures pagasta pārvalde

“Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

29284389

Skujenes pagasta pārvalde

“Gaismas”, Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu novads

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

27344270

Zaubes pagasta pārvalde

“Bērzaines”, Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

28693386

Augšlīgatne, Līgatnes pagasta VPVKAC

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, KAC, Pārvaldes ēkas 1.stāvs

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

64155636

Līgatnes pilsēta, Līgatnes Kultūras un tūrisma
centrs

Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads LV-4110, Kultūras nama 1.
stāvs.

T 8.00-17.00

25461155

Līgatnes apvienības pārvalde

Jaunpiebalgas apvienības pārvalde
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas pagasta
VPVKAC

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu
novads, LV-4125

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

64162440

Zosēnu pagasts, Zosēnu pagasta Bibliotēka

Annas iela-4, Zosēnu Bibliotēka, LV-4133

Pr O T C 9.00-17.00, Pk 9.00-13.00

28362119,
64129690

Pārgaujas apvienības pārvalde
Stalbes pagasts, Stalbes pagasta VPVKAC

“Iktes” Stalbe

Pr O T C 9.00-12.00 un 13.00-16.00, Pk 9.00-15.00

27330878

Straupes pagasts, Tautas nams

“Tautas nams” Plācis

O C 9.00-12.00 un 13.00-16.00

27330878

Raiskuma pagasta pārvalde

“Pagastmāja” Raiskums

Pr T 9.00-16.00

27826615

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas pagasta
VPVKAC

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, Pr 13.00-18.00, O 9.00-12.00, T 13.00-17.00, C 9.00-14.00, Pk
LV-4122.
8.00-13.00

Vecpiebalgas apvienības pārvalde
64107279,
28381960

Dzērbenes pagasts, Dzērbenes pagasta Bibliotēka “Sabiedriskais centrs”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu
novads, LV-4118

Pr 13.00-18.00, O 9.00-12.00, T 13.00-17.00, C 9.00-14.00, Pk
8.00-13.00

28080504

Inešu pagasts, Inešu pagasta Bibliotēka

“Pils”, Inešu pagasts, Cēsu novads, LV- 4123

Pr 13.00-18.00, O 9.00-12.00, T 13.00-17.00, C 9.00-14.00, Pk
8.00-13.00

27875899

Kaives pagasts, Kaives pagasta Bibliotēka

“Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144

Pr 13.00-18.00, O 9.00-12.00, T 13.00-17.00, C 9.00-14.00, Pk
8.00-13.00

22042033

Taurenes pagasts, Taurenes pagasta VPVKAC

“Rudiņi”, Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119

Pr 13.00-18.00, O 9.00-12.00, T 13.00-17.00, C 9.00-14.00, Pk
8.00-13.00

20231050

Priekuļu apvienības pārvalde
Priekuļu pagasts, Priekuļu pagasta VPVKAC

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, KAC

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

66954881

Liepas pagasts, Liepas pagasta VPVKAC

Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, KAC

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-13.00

66954895

Mārsnēnu pagasta pārvalde

'Pagastnams'', Mārsnēni, Bibliotēka

Pr 9.00-17.00, O T C 9.00-17.00, Pk 10.00-17.00

64129165

Veselavas pagasta bibliotēka

“Viesturi”, Veselavas pagasts, Bibliotēka

Pr 10.00-1.00, O C 10.00-17.00, Pk 10.00-1.00

26321866

Pr 9.00-13.00 un 14.00-18.00, O 8.00-13.00 un 14.00-17.00, T
9.00-13.00 un 14.00-18.00, C 8.00-13.00 un 14.00-17.00, P 8.0013.00 un 14.00-17.00

29415126,
26687719

Pr 8.00-18.00, O T C 8.00-17.00, Pk 8.00-16.00

65825598

Vaives pagasts
Vaives pagasta pārvalde, Vaives pagasta Rīdzenes Rīdzenes Bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pag.,
Bibliotēka
Cēsu novads, LV-4136
Cēsis
Cēsis, Cēsu pilsētas VPVKAC

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Sociālā dienesta informācija par pabalstu mazaizsargātajiem iedzīvotājiem 29358187.
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NAMU APSAIMNIEKOŠANA

Mājokļa pabalsts – plašākam iedzīvotāju lokam
Lai
uzlabotu
mājokļa
pabalsta pieejamību, dodot
iespējas saņemt šo pabalstu
lielākam cilvēku lokam ar
augstākiem
ienākumiem,
par periodu no 2022. gada
1. oktobra līdz 2023. gada
31. maijam tiks piemērots
koeficients 3.
Paaugstinātais koeficients
dod iespēju saglabāt atsevišķi
dzīvojošas personas vai vairāku
personu
mājsaimniecības
rīcībā vairāk līdzekļu ikdienas
izdevumu apmaksai, tajā
skaitā pārtikas iegādei, un
kvalificēties mājokļa pabalstam
ar augstākiem ienākumiem
nekā iepriekš.
Koeficienta palielinājuma
rezultātā garantētā minimālā
ienākuma
slieksnis mājokļa
pabalsta apmēra aprēķinam
būs 327 eiro pirmajai
vai
vienīgajai
personai

mājsaimniecībā
un
228
eiro
pārējām
personām
mājsaimniecībā
visām
mājsaimniecībām
mājokļa
pabalsta apmēra aprēķinam.
Mājokļa
pabalstu
var
pieprasīt mājsaimniecība, kas
deklarējusi savu dzīves vietu
Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā. Ja
mājoklis tiek īrēts, jābūt
noslēgtam īres līgumam par
nekustamā īpašuma lietošanu.
Atbalstam varēs pieteikties
no 3. oktobra, vēršoties kādā no
Cēsu novada Sociālā dienesta
apmeklētāju
pieņemšanas
vietām ar iesniegumu mājokļa
pabalstam un izdevumus
attaisnojošiem dokumentiem
par
iepriekšējā
mēnesī
saņemtajiem rēķiniem un
kvītīm.
Informācija
pa tālruni
29358187.

Daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanas
uzlabošanai
Cēsu novada pašvaldība
atgādina, ka, lai visā novadā
daudzīvokļu dzīvojamās mājas
tiktu pārvaldītas atbilstoši
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma normām, dzīvokļu
īpašniekiem
kopsapulcē
jāvienojas par turpmāku mājas
kopīpašumā esošās daļas
apsaimniekošanu.
Dzīvokļu
īpašniekiem,
kuri līdz šim nav pārņēmuši
māju savā pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā vai nodevuši
šīs
darbības
pilnvarotai
personai, iespējami īsākā
termiņā, bet ne vēlāk kā līdz
2022. gada 31. decembrim,
jāsasauc mājas kopsapulce,
lai vienotos par turpmāko
apsaimniekošanas
modeli.
Pēcāk jāveic darbības saskaņā
ar pieņemto lēmumu:
• ja lemts izveidot dzīvokļu
īpašnieku sabiedrību (DzīS)
vai
dzīvokļu
īpašnieku
biedrību (DzīB), tad sabiedrība
vai biedrība uzņemas pati
apsaimniekot māju vai noslēdz
apsaimniekošanas līgumu ar
citu apsaimniekotāju;
• vai noslēdz savstarpēju
kopīpašuma pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgumu ar
apsaimniekošanas uzņēmumu,
citu
dzīvokļu
īpašnieku
kooperatīvo sabiedrību vai
kādu privātpersonu.
Ieguvumi dzīvokļu īpašniekiem, pārņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanu
no pašvaldības:
• dzīvokļu īpašniekiem
iespēja brīvi plānot un
kontrolēt apsaimniekošanas
izdevumus, slēgt apsaimniekošanas līgumus, izvēlēties

pārvaldnieku, kas atbilst
dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku vēlmēm;
• dzīvokļu īpašniekiem
iespēja
pašiem
pieņemt
lēmumus
par
mājas
apsaimniekošanu, plānotajiem
remontdarbiem, to izmaksām,
norēķinu kārtību, kā arī
dzīvokļu
īpašnieki
paši
kontrolē finanšu līdzekļu
uzkrājumu un izlietojumu.
Dzīvokļu īpašnieki var noslēgt
pārvaldīšanas līgumu ar kādu
pārvaldīšanas
pakalpojuma
sniedzēju vai dibināt dzīvokļu
īpašnieku biedrību;
•
dzīvokļu
īpašnieki
var pieņemt lēmumu par
termiņiem un kārtību, kādā
sniedzams
pārskats
par
pārvaldīšanas
uzdevuma
izpildi, tajā skaitā pārskats par
pārvaldnieka rīcībā nodoto
finanšu līdzekļu izmantošanu;
•
dzīvokļu
īpašnieki
pārvaldīšanas maksu, tās
aprēķināšanas kārtību, kā
arī kārtību, kādā dzīvojamā
māja
norēķinās
par
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu,
nosaka
paši,
atrunājot
nosacījumus dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumā.
Papildus
uzskaitītājiem
ieguvumiem daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, kuru
pārvaldīšana no pašvaldības
pārņemta, iespēja piesaistīt
Cēsu novada pašvaldības
finansējumu:
• energoefektivātes pasākumu veikšanai;
• daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai.

Dzīvokļu
īpašnieku
biedrībām iespēja piesaistīt
finansējumu valsts atbalsta
programmās
un
dažādu
organizatoru
rīkotajos
konkursos.
Pamatojoties uz Dzīvokļa
īpašuma likumu, jebkuram
dzīvokļa īpašniekam noteiktas
tiesības un uzlikts pienākums
piedalīties dzīvojamās mājas
pārvaldīšanā.
Liela
daļa
dzīvokļu īpašnieku savas
tiesības un pienākumus jau
izpildījuši un no pašvaldības
pārņēmuši savā pārvaldīšana
dzīvojamās mājas, bet, diemžēl,
vēl joprojām ir daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas,
kuru
dzīvokļu īpašnieki šo savu
pienākumu nav veikuši.
Cēsu novada pašvaldība
aicina dzīvokļu īpašnieku
organizēt
kopsapulces,
nepieciešamības
gadījumā
pieaicinot apvienību pārvalžu
nekustamo
īpašumu
speciālistus vai komunālās
saimniecības
pārziņus
konsultāciju sniegšanai.

Publiskā
apspriešana par
koku ciršanu
No 5. līdz 19. oktobrim
izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri 16 kokiem Piebalgas ielā 14/16
(kad.nr 42010050032; kad.nr
42010053409), Cēsīs, Cēsu
novads.
Koku ciršanas iemesls mazumtirdzniecības
ēkas
jaunbūves, piebraucamo ceļu
un autostāvvietu laukuma
izbūve.
Paredzēts cirst septiņus
ošus (diametrs 30; 35; 40;
60; 85; 90; 100), divus ozolus
(diametrs 120; 120), divas
kļavas (diametrs 35; 45), divas
gobas (diametrs 35; 80), 2
pūpolvītolus (diametrs 35; 35),
vienu ievu (diametrs 40).
Ar
lietas
materiāliem
var iepazīties un publiskās
apspriedes anketas iespējams
saņemt un aizpildīt Cēsu
novada pašvaldības Centrālās
administrācijas ēkā Raunas

CĒSIS

ielā 4 un Vaives pagasta
pārvaldē Nākotnes 6-14,
Rīdzenē, Vaives pagastā līdz
2022. gada 19. oktobra plkst.
17.00, un pašvaldības mājas
lapā www.cesis.lv.
Pēc publiskās apspriešanas
rezultāti tiks apkopoti un nodoti
izvērtēšanai
pašvaldības
Ainavu aizsardzības komisijai.
Publisko
apspriešanu
izsludina
Cēsu
novada
pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pamatojoties
uz
Ministru
kabineta
02.05.2012. noteikumu Nr. 309
“Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 17. punktu,
Cēsu novada pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem
24.02.2022 Nr. 6 “Par koku
ciršanu ārpus meža Cēsu
novadā” III punkta apakšpunkti
un Cēsu novada pašvaldības
Ainavu aizsardzības komisijas
22.09.2022. lēmumu.
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Dzīve atveda uz skolu
Šovasar augustā Nītaures
Mūzikas
un
mākslas
pamatskolas,
bērnudārza
direktores pienākumus sāka
pildīt
Kamēlija
Straume.
Iepriekš viņa guvusi pieredzi,
strādājot gan pirmskolā un
pamatizglītības skolās, gan
augstskolā, bet, kā pati atzīst,
ar mūziku un mākslu saistīta
kopš agras bērnības.
“Būtu pārspīlēti teikt, ka
gribēju kļūt par direktori,
drīzāk - dzīve mani atveda
uz Nītaures skolu. Un es
sapratu, ka šī ir brīnišķīga
vieta izglītojošam, izzinošam,
radošam darbam,” stāsta
Kamēlija un turpina: “Viss sākās
ar to, ka Amatas apvienības
pārvaldes vadītāja Elita Eglīte
mani iepazīstināja ar Nītauri
un keramiķi, Nītaures skolas
direktora vietnieci, Mariku
Busoti-Uzuliņu.
Vasaras
brīvlaikā rīkojām bērniem
radošās dienas, iedvesmojot,
iedrošinot viņus izpaust sevi
mūzikā, mākslā, dejā. Tad es
kļuvu par skolnieci pie Marikas,
apgūstot keramiku, iestājos
Nītaures korī, un sekoja
nākamais solis – izaicinājums
kļūt par skolas direktori.”

NĪTAURES
pagasts

Attēlā: Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas un bērnudārza pedagogu kolektīvs 1.
septembrī. Priekšplānā (no labās) jaunā direktore Kamēlija Straume.
Nītaures
pamatskolā
papildu
vispārizglītojošajai
programmai bērni apgūst
arī vizuāli plastisko mākslu:
gleznošanu,
keramiku,
zīmēšanu,
datorgrafiku.
Savukārt kora klasē mācās

dziedāšanu, izpratni par kora
dziesmu un arī diriģēšanas
pamatus. Šo programmu
vada pieredzējušais vokālais
pedagogs Aivars Krancmanis.
Apgūt muzicēšanu un mākslu
uz Nītauri brauc arī bērni

Nepieciešamais radošums
Līgatnes
Mūzikas
un
mākslas skolā pēdējos gados
ievērojami
palielinājies
audzēkņu skaits. Šī gada
septembrī mācības sākuši
116 bērni. Ierastajās telpās
Mākslas ielā 2 jau krietnu
laiku bija pašauri, tāpēc,
sākot ar šo mācību gadu,
novada
pašvaldība
rada
iespēju skolai piešķirt papildus
mācību telpas Nītaures ielā
6. Šeit izveidotajās klasēs
notiek grupu un individuālās
nodarbības mūzikas izglītības
programmās.
Kā stāsta skolas jaunā
direktore Līga Ruciņa: “Lai
izpildītu Ministru Kabineta
noteiktās
prasības
par
minimālo
platību
viena
izglītojamā vietai, skolai bija
nepieciešamas lielākas telpas.
Tagad esam iekārtojušies
pilnībā aprīkotās telpās, sākuši
mācības un priecājamies, ka
blakus ir kultūras nama lielā
zāle, ko būs ērti izmantot
lielākiem pasākumiem. Paldies
visiem, kas palīdzēja risināt šo
jautājumu!”
Jaunie Līgatnes talanti
Mūzikas un mākslas skolā
apgūst instrumentu spēli,
dziedāšanu, mākslas pamatus
13 izglītības programmās.
Populārākā ir klavieru klase,
bet grūtāk ieinteresēt jauno
paaudzi apgūt pūšamos
instrumentus.
Septembrī
darbu Līgatnē sākuši seši jauni
pedagogi, un direktore atzīst,
ka ir ļoti pateicīga mūzikas

IZGLĪTĪBA

LĪGATNES
pagasts

no Zaubes un Skujenes
pagastiem. Skolā bērniem
ierīkota harmonijas telpa, kurā
atpūtai var paspēlēt dažādus
mūzikas instrumentus, palasīt,
pakrāsot. Bērni paši ar rokas
zvanu iezvana un izzvana

Iepazīst dzejnieka
daiļradi
Septembra vidū Ieriķu
bibliotēkā sadarbībā ar Amatas
pamatskolu Dzejas dienās
skolēni iepazinās ar dzejnieka
Jāzepas Osmaņa daiļradi.
Pasākumā bija ieradusies
bibliotēkas gudrākā lasītāja Pūce, kas bija īpaši
sagatavojusies un kopā ar
bērniem runāja Osmaņa
dzejoļus.

profesionāļiem, kuri nereti
mēro tālu ceļu, lai strādātu
skolā.
Līga Ruciņa uzsver, ka
audzēkņu profesionālā ievirze
ir būtiska skolas misija, jo
valstī mūziķu, mūzikas un arī
mākslas pedagogu trūkst.
“Domāju, mūsu pedagogu
kolektīva aizrautība ir labs
piemērs un pamudinājums
bērniem apgūt šo radošo
profesiju,” akcentē direktore.
Kā jau esam informējuši,
vadīt skolas kolektīvu viņa
sāka šovasar, un iestādes
turpmākajā attīstībā Līga
iezīmē trīs būtiskus virzienus:
“Iepriekšējais
direktors
Kaspars Gulbis sāka ļoti labu
tradīciju, kolektīvo muzicēšanu.
Divas reizes gadā aranžējam
izvēlētos skaņdarbus un
gatavojam
priekšnesumu
skolas apvienotajam orķestrim
un korim. Tradīciju noteikti
jāsaglabā, jo audzēkņiem tā ir
vērtīga uzstāšanās pieredze

un pamudinājums pilnveidot
savas prasmes. Otrs virziens
ir patriotisma kopšana. Esmu
Zemessardzē un uzskatu, ka
nacionālā identitāte, stāja ir
ļoti svarīgi jautājumi, īpaši
šajā nemierīgajā laikā. Esam
jau sākuši gatavoties valsts
svētkiem, un 14. novembrī
aicinu visus uz mūsu
audzēkņu koncertu un izstādi
Augšlīgatnes kultūras namā.
Skanēs latviešu komponistu
skaņdarbi, bet mākslas izstāde
būs veltīta Vilhelma Purvīša
daiļradei.
Trešais virziens ir sadarbība
ar citu mūzikas un mākslas
skolu kolektīviem, gan Latvijā,
gan kaimiņvalstīs – Lietuvā
un Igaunijā. Audzēkņiem
šādi kontakti dod gan labu
profesionālo stimulu, gan
jaunu atziņu prieku. Gan
jau būs vēl kādas attīstības
ieceres – jo ilgāk strādāju, jo
vairāk ideju rodas!”

stundas. Stundu starplaikos
katru mēnesi kāda no klasēm
ir mūzikas dīdžeji, kuri atskaņo
dažādu stilu mūziku.
Jaunā direktore uzsver, ka
pirmais nosacījums veiksmīgai
skolas attīstībai ir vide, kurā
bērni jūtas labi, un interesants
mācīšanās process.
“Skola atrodas ainaviskā
vietā, tai vienā pusē ir skaists
parks, kas ir liela zaļā klase, bet
otrā pusē, kalna galā, estrāde
kā dabas koncertzāle. Viņa arī
norāda, ka skolā ir noturīgs
pieredzējušu
pedagogu
kolektīvs, lepni piebilstot:
“Mums ir visu priekšmetu
skolotāji un labas iespējas
strādāt tā, lai vecāki gribētu
vest savus bērnus pie mums.”
Nītaures
pamatskola
un bērnudārzs ir Nītaures
sirds. Skolā ir 43 audzēkņi,
bērnudārzā - 34, taču tā ir
svarīga ne vien Nītaures,
bet arī Skujenes un Zaubes
ģimenēm, tāpēc direktore
akcentē novada pašvaldības
saprotošo
attieksmi
un
gatavību atbalstīt skolas
pastāvēšanu un izaugsmi.

Amatas pamatskolas 1.-4.
klases skolnieki arī bija labi
sagatavojušies. Visi priekšnesumi bija īpaši sagatavoti,
katram dzejolim bija piemeklēti
dažādi izteiks-mes veidi –
runa, tērps, izpildījums.
Pasākuma
laikā
bija
apskatāma
bibliotekāru
sagatavota neliela Jāzepa
Osmaņa grāmatu izstāde.

“Zīļuks” sparīgi
sāk mācību gadu
Jaunajā mācību gadā Cēsu
novada Priekuļos bērnu dienas
centrs “Zīļuks” ik darba dienu ir
atvērts bērniem, viņu vecākiem
un citiem interesentiem.
Bērnu dienas centram vasarā
apritēja 16 gadi, te ir mierīga
darba un rotaļu atmosfēra,
atsaucīgas skolotājas, kuras
mīļi sagaida katru bērniņu.
Dienas centrā ir attīstību
veicinošas rotaļlietas un galda
spēles, kas atbilst bērnu
vecumposmiem.
Bērniem
tiek piedāvāta iespēja iesoļot
zīmēšanas un krāsošanas
pasaulē. Savukārt skolniekiem
piedāvājam dažādas radošas
nodarbes – papīra locīšanas
(origami), veidošanas un
līmēšanas darbiņus. Bērniem
ir iespēja iepazīties ar pasaku
varoņiem grāmatās un nokļūt
interesanto
galda
spēļu

DRABEŠU
pagasts

PRIEKUĻU
pagasts

valstībā.
“Zīļuks” gaida bērnus no
viena gada vecuma. Šī ir
lieliska iespēja radināt mazuli
pie sabiedrības, pirms viņš tiek
ievests bērnudārza kolektīvā.
Skolēniem šī ir vieta, kur
pavadīt savu brīvo laiku pēc
stundām. “Zīļuks” ir piemērota
brīvā
laika
pavadīšanas
vieta skolēniem līdz 13 gadu
vecumam.
Bērniem
tiek
piedāvātas dažādas spēles
un
organizētas
radošās
pēcpusdienas.
Par pirmsskolas vecuma
bērniem vecākiem noteikts
līdzfinansējums
centra
darbības uzturēšanā - 1
EUR par vienu apmeklējuma
dienu līdz četrām stundām.
Skolēniem centra apmeklējums
ir bez maksas.
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IZGLĪTĪBA, JAUNIEŠI
Jauno talantu
sasniegumi

JAUNPIEBALGAS
pagasts

Attēlā: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem aizvadītā
sezona bija sasniegumiem bagāta.
Jaunpiebalgas
Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi
un
pedagogi
septembrī
viesojās Latvijas Nacionālajā
Mākslas muzejā, kur apskatīja
izstādi “Purvītis”, Kristapa
Kalna fotogrāfiju ekspozīciju
“Prototips. 2021.-2022.” un
Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Pasākums tika organizēts
kā svētki tiem skolēniem un
skolotājiem, kuri, neskatoties
uz iepriekšējā mācību gada
izaicinājumiem,
paspēja
piedalīties
konkursos,
festivālos un izstādēs.
Pēc ekspozīciju apskates
notika svinīga audzēkņu un
skolotāju godināšana par
sasniegumiem
2021./2022.
mācību gadā, kopīgs svētku
kliņģeris un prieks, ka
padarītais novērtēts. Audzēkņi
un skolotāji saņēma pateicības
un novada pašvaldības naudas
balvas.
Konkursos
iepriekšējā
mācību gadā piedalījušies
42 skolas audzēkņi un
viņu
pedagogi.
Mūzikas
programmu
audzēkņi
piedalījās Starptautiskajā J.
Putniņai veltītajā pianistu
konkursā Valmierā. Rasa Sila
ieguva 2. vietu, Beāte Juraža 3.
vietu (ped. Inga Eihentāle).
Starptautiskajā konkursā
“Naujene
Wind
2022”
Daugavpilī Katrīna Eihentāle
(flauta) ieguva Grand Prix,
Lauris Normunds Kromanis
(trompete) 2. vietu, Elīna
Bormane
(trompete)
3.
vietu (ped. Sandra Briede,
Jānis Žagariņš, kcm. Sabīne
Grīnberga, Inga Eihentāle).
Starptautiskajā konkursā
“Wind Stars 2022” Mārupē
Katrīna Eihentāle (flauta)
ieguva Grand Prix, Emīlija
Silakalne (flauta) 1. vietu,
Lauris Normunds Kromanis
(trompete) 2. vietu, Elīna
Bormane (trompete) 2. vietu
(ped. Sandra Briede, Aija
Silakalne, Jānis Žagariņš,

kcm. Sabīne Grīnberga, Inga
Eihentāle).
Ventspils ērģeļu dienās
Ventspils Mūzikas vidusskolā
skolu pārstāvēja Rasa Sila
(ped. Aija Sila). Savukārt V
Mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu
konkursā
Flautas
spēles audzēkņiem “FLAUTU
BALSIS” Katrīna Eihentāle
(flauta) ieguva 1. vietu (ped.
Sandra Briede, kcm. Inga
Eihentāle).
II Ziemeļvidzemes pūšamo
instrumentu
konkursā
Elīna Bormane (trompete)
saņēma
Atzinību
(ped.
Jānis Žagariņš, kcm. Sabīne
Grīnberga).
Starptautiskajā
kameransambļu
konkursā
Lietuvā “Muzikālais akvarelis”
Katrīna Eihentāle (flauta)
un Rasa Sila (klavieres)
ieguva 1. vietu savā grupā un
piedalījās finālā (ped. Samanta
Eihentāle).
XI Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
konkursā Pūšamo instrumentu
grupā Elīnai
Bormanei
(trompete) 3. vieta (ped.
Jānis Žagariņš, kcm. Sabīne
Grīnberga).
Konkursā “Latvijas gada
ģitārists” sekmīgi piedalījās
šobrīd jau skolas absolvente
Daniela Bormane (ped. Jānis
Žagariņš). XXIII Starptautiskajā
akadēmiskās
mūzikas
konkursā “Jūrmala 2022”
ērģeļu spēlē piedalījās Rasa
Sila, iegūstot 3. vietu savā
grupā (ped. Aija Sila).
Radoši un krāsaini aizvadīts
pagājušais mācību gads Vizuāli
plastiskās mākslas programmā.
Esam piedalījušies deviņos
dažādos vizuālās mākslas
konkursos, tajā skaitā - ar
labiem rezultātiem arī Valsts
konkursā.
Ādažu
Mūzikas
un
mākslas
skolas
Vizuālās
mākslas konkursā “Gaujas
mozaīka Ādažos” Tīna Zelča
ieguva atzinību (ped. Zanda

Liedskalniņa),
Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja
un Latvijas Bankas zīmējumu
konkursā “Mūsu pasaule, mūsu
nākotne” no mūsu skolas seši
laureāti: Emīlija Althabere,
Edžus Kalnačs, Signe Unda
Seržante, Sāra Estere Gurska,
Julianna Klemjatiča, Dārta
Damroze
(ped.
Zanda
Liedskalniņa).
Špoģu Mūzikas un mākslas
skolas
netradicionālās
modes
skates
konkursā
“Kosmoss, Planēta, Visums”
ar kolekciju “Space Color” 3.
vietu ieguva Samanta Keita
Barkāne, Estere Daldere
un Ieva Zariņa (ped. Aiva
Nebare), savukārt Bolderājas
Mūzikas un mākslas skolas
organizētajā jauno mūziķu
un mākslinieku konkursā
“Stīgo, radi Bolderājā!” uz II
kārtu tika izvirzītas un 3. vietu
ieguva Jaroslava Mitrofanova,
atzinības
saņēma
Rūta
Muižniece un Annija Zivtiņa
(ped. Aiva Nebare).
Gaujienas Mūzikas un
mākslas
skolas
vizuālās
mākslas konkursā “Jāzepa
Vītola mūzika”, par tēmu
“Ziemeļblāzma” ar 3. vietām
savās vecuma grupās tika
novērtētas Viktorija Roģe un
Samanta Keita Barkāne (ped.
Aiva Nebare), kā arī jaunieši
piedalījās Ogres Mūzikas un
mākslas skolas organizētajā
jauno mākslinieku konkursā
“Ar Purvīša acīm”, kurā Madara
Zirne ieguva 1. vietu, Dārta
Damroze – 3. vietu (ped. Zanda
Liedskalniņa).
“Lepojos
ar
saviem
kolēģiem, audzēkņiem un
audzēkņu vecākiem, kuri
allaž darbojas komandā, jo
mēs visi kopā esam daļiņa no
Jaunpiebalgas. Paldies!” stāsta
Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas direktore Aija
Sila.

Jaunpiebalgas
skolotāji
viesojas Somijā
Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācija jau
pavasara kopsapulcē nolēma,
ka jāatjauno pirms pandēmijas
iedibinātā tradīcija – došanās
pieredzes apmaiņas braucienā
uz kādu valsti, lai iepazītos ar
dažādām mūzikas mācīšanas
sistēmām.
Šie
braucieni
notikuši kopš 2006. gada, un
apmeklētas dažādas valstis:
Igaunija, Lietuva, Polija, Somija,
Baltkrievija, Pēterburga. Somija
apmeklēta jau 2011. gadā, taču
pagājis gana ilgs laiks, lai turp
dotos vēlreiz.
Un tā 37 asociācijas mūzikas
skolu direktori, vietnieki un
nodaļu vadītāji 15. septembrī
pulcējās Rīgā, lai ar prāmi no
Tallinas dotos uz Helsinkiem.
Šādiem braucieniem ir divas
svarīgas un pozitīvas sadaļas.
Viena – jaunas pieredzes
un informācijas iegūšana,
savukārt otra, un ne mazāk
svarīga,
ir
savstarpējā
iepazīšanās,
jo
pulcējās
profesionāļi no dažādām
Latvijas skolām: Alūksnes,
Rēzeknes, Balviem, Gulbenes,
Strenčiem,
Jaunpiebalgas,
Gaujienas, Līgatnes, Madonas,
Varakļāniem, Ogres, Birzgales,
Skrīveriem, Salaspils, Tukuma,
Engures, Mārupes, Babītes,
Valdemārpils,
Sabiles,
Grobiņas, Pāvilostas, Jelgavas
novada, Kandavas, Madlienas,
Aizputes un Rīgas.
Somijas mūzikas izglītības

JAUNPIEBALGAS
pagasts

sistēma bieži tiek minēta kā
viena labākajiem izglītības
paraugiem Eiropā. Tā ir
balstīta uz klasiskās mūzikas galvenokārt, instrumentālās apmācību. Tāpat kā pie mums
mūzikas izglītība norit mūzikas
skolās jeb mūzikas institūtos
vai konservatorijās. Mācību
plāni ir skolotāja profesionālās
kompetences ziņā, akcentējot
kolektīvo muzicēšanu audzēkņa motivācijas veidošanai.
Kā vērtējums kvalitatīvai
programmas
apguvei
ir
koncerts, kas tiek mutiski
izvērtēts, kopā ar audzēkni
un vecākiem tiek lemts par
turpmāko attīstības procesu.
Vērtējums mūsu izpratnē,
ballēs, nepastāv nevienā no
posmiem. Somijas pedagogu
mācīšanas filozofija ir padarīt
pasauli par labāku vietu,
kur valda mūzika. Priecājies
muzicējot!
Brauciena
noslēgumā
visi dalībnieki dalījās ar
savām atziņām, pārdomām,
vērtējumu. Ir būtiski izvērtēt
Somijas pieredzi, saprast,
kas mums jau ir, ko vērtīgu
paņemt no Somijas izglītības
un to realizēt mūsu izglītības
sistēmā, jo pārliecinājāmies, ka
tas strādā. Protams, pārmaiņu
ieviešana nav straujš process,
taču ļoti nepieciešams mūsu
jaunajiem profesionāļiem.

Zaļais karogs pie
novada skolām
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas Ziedoņa zālē
notika ikgadējā Ekoskolu
apbalvojumu pasniegšana.
Šogad 94 izglītības iestādes
saņēma prestižo starptautisko
Zaļo karogu, tostarp divas
izglītības iestādes saņēma
Ekoskolu vēstnieka statusu,
savukārt 52 ieguva Latvijas
Ekoskolas sertifikātu.
Jaunajā
2022./2023.
mācību gadā Zaļais karos
plīvos pie deviņām Cēsu
novada izglītības iestādēm:
Dzērbenes vispārizglītojošās
un mūzikas pamatskolas
pirmsskolas grupas Taurenē,
Līvu pirmsskolas izglītības
iestādes, Priekuļu vidusskolas,
Rāmuļu pamatskolas, Amatas
pamatskolas,
Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestādes,
Stalbes pamatskolas, Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolas
un Straupes pamatskolas.
Latvijas Ekoskolu Sertifikāts
2022./2023. mācību gadam
tikai piešķirts Cēsu 1.

pamatskolai.
Pateicību
par
dalību
Ekoskolu
programmā
2022./2023. mācību gadā
saņēma Skujenes pamatskola.
Ekoskolu programma ir
viena no visaptverošākajām un
populārākajām vides izglītības
pieejām pasaulē. Ekoskolu
programmā Latvijā šobrīd
darbojas gandrīz 200 izglītības
iestādes (no pirmsskolām līdz
pat augstskolām), bet visā
pasaulē programmā iesaistītas
59 000 izglītības iestādes 74
valstīs.
Ekoskolu
programmu
Latvijā īsteno nodibinājums
“Vides
izglītības
fonds”.
Ekoskolu
apbalvošanas
pasākums tiek īstenots ar
Latvijas vides aizsardzības
fonda finansiālu atbalstu
projekta “FEE International
programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2022.gadā”
(proj. nr. 1-08/4/2022) gaitā.
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Spāru svētki
Septembrī Āraišu ezerpils
Arheoloģiskajā parkā nosvinēti
eksperimentālās ēkas, kas
top Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītā projekta
“Āraišu ezerpils dzīvojamā
ēka: zinātnisks pētījums,
zināšanas un prasmes ceļā
uz autentisku rekonstrukciju”
gaitā, spāru svētki. Ēkas
būvniecība t.s. Meitu salā
sākta jau 2021. gadā, un to veic
seno amatu meistars Andris
Roze un vēsturnieks Edgars
Žīgurs. Būvniecība joprojām
turpinās, bet spāru uzlikšana
iezīmē mājas jauno dzīvi šeit –
pateicību visiem iesaistītajiem
par jau padarīto un cerību
piepildījumu nākotnē.
Rūpējoties par rekonstrukcijas saglabāšanu un interpretējot sabiedrībai seno
latgaļu 9. - 10. gadsimta
dzīvesvietu, ezerpili, būtiski
nodrošināt
specifisku
prasmju un zināšanu iegūšanu, apkopošanu un tālāknodošanu, kas nepieciešamas
rekonstrukcijas saglabāšanai
ilgtermiņā. To vidū ir gan
tradicionālās amatprasmes,
gan zināšanas par izmantojamo
materiālu
iegūšanu un īpašībām, kā arī

Attēlā: Spāru svētku svinībās Amatas apvienības pārvaldes Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja Eva Koljera, Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka arheoloģe Laura
Lēģere, projekta koordinatore Ieva Dreibante, seno amatu
meistars Andris Roze un vēsturnieks Edgars Žīgurs.
būvdetaļas un konstruktīvie
risinājumi. Ēku būvē ar ezerpils
arheoloģiskajos
izrakumos
atrasto seno darba rīku kopijām,
un tās tapšanas procesam var
sekot ikviens. Arheoloģiskā
parka
apmeklētājiem
ir
iespēja pārrunāt ar būves
meistariem dzelzs laikmeta
ēku celtniecības principus un
īpatnības.

Bibliotēku aktualitātes

Aicina izteikt viedokli

No 4. oktobra līdz 13.
oktobrim Līgatnes pagasta
bibliotēka slēgta.

Kā iepriekš ziņots, Līgatnes
apvienības pārvaldes pārziņā esošajos bērnu rotaļu
laukumos demontēs drošības
standartiem neatbilstošas un
nolietojušās rotaļu iekārtas.
Plānojot
nākamā
gada
budžetu, Līgatnes apvienības
pārvalde
būs
pateicīga
par viedokli, kādas rotaļu
iekārtas iedzīvotājiem šķistu
visatbilstošākās un svarīgākās
bērnu kustīgai ikdienai. Ar
ierosinājumiem
aicinām
vērsties Līgatnes apvienības
pārvaldē.

No šā gada 10. oktobra
stāsies spēkā jaunais SIA
“Līgatnes
komunālserviss”
apkures
tarifs
šķeldas/
dīzeļdegvielas kurināmajam 144,70 euro/MWh, neskaitot
PVN.

Ielu apgaismojums

Līgatnes
pilsētā
un
Augšlīgatnes ciemā, veicot
elektroenerģijas
taupības
pasākumus, samazināta ielu
apgaismojuma
intensitāte.
Būvējot šīs apgaismojuma
līnijas, darbība nepilnā režīmā
netika paredzēta, tāpēc dažviet
izveidojusies neloģiska degošu
un
nedegošu
gaismekļu
secība. Nepieciešama iekārtu
elektroapgādes pārslēgšana,
kas prasa papildus laiku.
Gaismas sensori, kas ieslēdz
ielas apgaismojuma līnijas,
noregulēti uz pēc iespējas
vēlāku gaismekļu ieslēgšanos
vakarā un agrāku izslēgšanos
rītos. Līgatnes apvienības
pārvalde pateicas aktīvajiem
iedzīvotājiem
un
aicina
turpināt ziņot, ja pamana kādu
svarīgu satiksmes mezglu
vai publisko teritoriju atstātu
tumsā.

DRABEŠU
pagasts

Aktualitātes
Pārgaujā
Senioru pēcpusdiena
kopā ar Juri Hiršu

Aktualitātes Līgatnē
Apkures tarifa izmaiņas

SVARĪGI

Ceļu greiderēšana

Cēsu novada Līgatnes
apvienības pārvalde noslēgusi līgumu ar ceļu
uzturētājiem SIA “ACBR”.
Ņemot vērā energoresursu
sadārdzinājumu, cena būtiski
pieaugusi, tāpēc rūpīgi jāizvērtē
greiderēšanas nepieciešamība
katram ceļa posmam. Šogad
plānots veikt pašvaldības
ceļu un ielu planēšanu vēl
divas reizes. Lai vienotos
par iespēju veikt privātā ceļa
greiderēšanu, aicinām vērsties
pie pakalpojuma sniedzēja
atbildīgā pārstāvja Raimonda
Dauguļa, mob. tālr.: 29866229.

Ābolu raža ikvienam

Neskatoties uz to, ka šis
ir izteikts ābolu ražas gads –
noteikti ir kāds, kuram to nav.

Pēc
būvniecības
pabeigšanas
ēku
plānots
iekārtot atbilstoši arheoloģiskajos izrakumos atrastajām liecībām – ar tolaik
izmantotajiem iedzīves priekšmetiem, lai apmeklētājiem dotu
iespēju izzināt un pieredzēt
ikdienas dzīvi vairāk nekā
tūkstoš gadu senā pagātnē.

LĪGATNES
apvienība
Līgatnes apvienības pārvades
pārziņā ir ābeļdārzs Dārza ielā,
starp tā saukto vidus dīķi pie
monumentālā Latvijas karoga
un Līgatnes pirmsskolas
izglītības iestādes dīķi Gaujas
ielā 7. Aicinām atslogot veco
ābeļu zarus no gardām, jau
aizmirstām ābolu šķirnēm,
rodot veldzi ceļā uz dabas
takām un Līgatnes pārceltuvi
vai sev salūkojot materiālu
ābolkūkai vai ābolu sulai.
Aicinām izturēties ar cieņu
pret dabas veltēm.

Atbrīvojies no dārza
atkritumiem likumīgi!
Retajos šī rudens atvasaras
brīžos norit aktīva piemājas
teritoriju un mazdārziņu
sakopšana. Aicinām koku
zarus, komposta materiālu
un citus atkritumus atbilstoši
normatīvajiem
aktiem
pārstrādāt
savā
nomas
vai privātīpašumā esošā
teritorijā vai nodot utilizācijas
pakalpojumu
sniedzējam.
Atgādinām, ka veidot dārza
atkritumu
krautnes
vai
ugunskurus
pašvaldības
teritorijā ir aizliegts. Tā ir
ne tikai sodāma rīcība, bet
arī necieņa pret saviem
līdzcilvēkiem.
Pateicamies
mazdārziņu nomniekiem un
privātīpašniekiem, kuri ar
savā pārziņā esošās teritorijas
sakoptību priecē iedzīvotājus.

Sestdien, 8. oktobrī, plkst.
16.00 Stalbes Tautas namā
notiks Senioru dienai veltīta
pēcpusdiena kopā ar dziedošo
aktieri Juri Hiršu. Būs silta tēja
un uzkodas.
Dalību pieteikt, zvanot uz
29171764 vai 26359939. Dalība
pasākumā bez maksas.
Pasākuma apmeklētājiem
tiks nodrošināts autobuss
maršrutā:
14.40 Raiskums - 14.45
veikals “Līdumnieki” – 15.05
Stalbes Tautas nams;
15.05 Straupes pamatskola 15.15 Rozulas pietura - 15.20
Stalbes Tautas nams.
Pēc pasākuma autobuss
nogādās atpakaļ.

Gaidāms apkures tarifa
pieaugums
Ņemot vērā vispārējo
energoresursu
cenu
pieauguma tendenci, arī
Pārgaujas apvienības pārvaldē
vairs nav iespējams saglabāt
līdzšinējo apkures tarifu.
Plānots, ka apkures izmaksas
pieaugs ar 2022. gada 1.
novembri.

Īstenots Pilsciema
ūdensapgādes projekts
Noslēgusies
projekta
“Ūdensapgādes iekārtas un
tīkli” īstenošana Straupes
pagasta Pilsciema teritorijā,
lai nodrošinātu dzeramā

ūdens apgādi Lielstraupes pils
teritorijas un apkārtējo māju
vajadzībām. Veikts dziļurbums,
izbūvēts ūdensvada tīkls un
ūdens sagatavošanas ēka,
kurā uzstādīti filtri plānotā
ūdensapgādes
ūdens
daudzuma attīrīšanai.

Atjaunots ceļa
“Čaukas - Kūdums”
segums
Septembrī veikta pašvaldības autoceļa “Čaukas Kūdums” seguma atjaunošana
ar divkārtu virsmas apstrādi.
Oktobrī
plānoti
projekta
noslēdzošie darbi.

Straupes ciemā notiks
pieslēgšanās jaunajam
ūdensvadam
Līdz 15. oktobrim projektā
“Ūdensapgādes, kanalizācijas
tīklu un ielu apgaismojuma
pārbūve
dzīvojamo
māju
kvartālā
Straupē”
plānota jaunā ūdensvada
pārslēgšanas/pieslēgšanas
darbi. Tā tiks nodrošināta
centralizētas ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojuma
sniegšana Straupes ciema
iedzīvotājiem,
panākot
pakalpojuma
kvalitātes
uzlabošanos un nepieļaujot
vides
piesārņojumu
no
decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām.

Septembra
virpulis Straupes
pamatskolā
Pēc atkalsatikšanās Zinību
dienā, Straupes pamatskolas
visas klases, kā ierasts, 2.
septembrī devās pārgājienos
un
ekskursijās.
Skolēni
iepazina tēju, augļu un dārzeņu
pārstrādes vietu ģimenes
saimniecībā “Pļavā” pie Raita
Cīruļa, “Mežrozēs” uzzināja, kā
no rudens ziediem iegūt augu
krāsvielu. Laipni savā ģimenes
uzņēmumā “Straupes tītars”
uzņēma Ginta un Jānis Kārkliņi,
tāpat arī Daiga un Druvis
Kreitūži uzņēma atpūtas
vietā “Ezīši”. Bērni devās arī
uz Vējiņu pazemes ezeriem,
atpūtas kompleksu “Burtakas”,
Rozbeķu pilsdrupām un arī
uz Valmieru. Karjeras izvēles
nolūkos 9. klase devās pētīt
profesiju piedāvājumu un
darba vidi uzņēmumā SIA
“Straubek”.
Ekoskola
jau
sesto
gadu!
Straupes
pamatskola
septembrī
Rīgā
saņēma

PĀRGAUJAS
apvienība

STRAUPES
pagasts

apliecinājumu, ka tā ir
“Ekoskola” jau sesto gadu. Pie
skolas mastā svinīgi pacelts
Zaļais karogs.
Gan mācību gada laikā, gan
vasarā aktivitātes pietiek gan
ekopadomes dalībniekiem, gan
citiem skolēniem, kas aktīvi
iesaistās vides saudzēšanā.
Gerda
Vingre
piedalījās
Latvijas Jauno Reindžeru
nometnē Ķemeru Nacionālajā
parkā, savukārt 4., 5. un 6.
klase piedalījās “Latvijas Valsts
mežu” rīkotajā ekspedīcijā
Vangažos.
Dzejas dienas
Septembris ir Dzejas dienu
laiks, un tas atspoguļojās arī
literatūras stundās. Skolēni
atsaucās dabas un tehnoloģiju
parka “URDA” aicinājumam
uzrakstīt četrrindi, iesaistot
tajā vārdu “urda”. Iesūtīto darbu
bija daudz, tāpēc uzvarētāju
noteica izlozē. Laimīgā loze 9.
klases skolniekam Robertam
Briškam.
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AMATIERKOLEKTĪVI
Priekuļu dejotāji Somijā
Augusta izskaņā, noslēdzot
deju sezonu, Priekuļu Kultūras
nama deju kolektīvi ''Zelta
Virpulis'' un ''Jumis'' viesojās
Somijā starptautiskajā folkloras
festivālā “Hollo & Martta”.
Festivāla laikā kolektīvi
sniedza septiņus koncertus
Lahti, Hämeenkoski, Hollola
pilsētās. Sniedzot koncertu
Hämeenkoski
pilsētā,
skatītājiem bija iespēja ne
tikai baudīt skaistās latviešu
tautas dejas un klausīties
dzīvo mūziku, bet arī izbaudīt
latviešu virtuvi, par ko
parūpējās kolektīva meitenes
kopā ar vietējām iedzīvotājām.
Paldies Priekuļu apvienības
pārvaldei par atbalstu un
iespēju latviešu tautas deju
tradīciju vest pasaulē!

PRIEKUĻU
pagasts

AMATAS
apvienība

Amatas Kultūras centrā

Attēlā: Priekuļu dejotāji Somijā sniedza septiņus koncertus un piedāvāja iespēju ziemeļvalsts interesentiem iepazīt latviešu virtuvi.

Mana rīta kafija
Septembrī Drabešu pagasta
Ieriķu bibliotēkā norisinājās
Mājas kafejnīcu diena. Kopā
organizējot Mājas kafejnīcu
“Mana kafija”, uz vienu dienu
bija apvienojušies uzņēmums
Nilsson Coffee, kūku cepēja
Sarmīte Plaude un Drabešu
pagasta Ieriķu bibliotēka.
Kafija daudziem ir rituāls,
kas pavada mūs visu mūžu. Tā
ir ikdiena – rīta kafija, darba
pauze, tie ir arī svētki – kafija
ar kūku, tikšanās ar draugiem,
jubilejas kafija.
Mirkļa atpūtu un sarunas
kafejnīcā “Mana kafija” pie
aromātiskas kafijas tasītes
bez maksas nodrošināja
uzņēmums Nilsson Coffee.
Garšīgas mini kūciņas bija
izcepusi Sarmīte Plaude. Un

DRABEŠU
pagasts

to visu varēja baudīt Ieriķu
bibliotēkas telpās, vienlaicīgi
iepazīstoties ar grāmatām
izstādē “Mana kafijas garša” –
kafija mundrumam, kafijas
rituāli, kas ir kafijas dzimtene,
vēsture un tās ražošana, kafija
dziedniecībā,
novadnieku
kafijas stāsti.
Andersonu ģimene, kas
bija viena no pirmajiem
apmeklētājiem, atsauksmes
lapā ierakstīja: “Rudenīgi,
šarmants rīta komplekts
sestdienā! Kūciņa, kas gatavota
no sirds, kafija, kas atmodina
miglainā rītā, komplektā ar
bibliotēkas atmosfēru rada
lielisku noskaņu.”

namā
“Auciemmuiža”,
3.
oktobrī, plkst. 19.00. Vadītāja
Antra Priedīte.
•
Straupes
pagasta
vokālais ansamblis “Pārgaujas
lakstīgalas” 4. oktobrī, plkst.
19.00, Straupes Tautas namā.
Vadītāja Elita Tomsone.
• Raiskuma pagasta senioru
vokālais ansamblis “Laika
ritmi” 5. oktobrī plkst. 18.30,
Raiskuma pagasta pārvaldē.
Vadītāja Ina Aizgale.
• Straupes pagasta senioru

Pulciņi Drabešu
Amatu mājā
Drabešu Muižas Amatu
māja aicina jaunus dalībniekus
šādos
pulciņos:
aušana
(pirmdienās); keramika, māla
virpošana
(ceturtdienās);
veidošana
no
baltmāla
(svētdienās); koklēšana ar
un bez priekšzināšanām

DRABEŠU
pagasts

(sestdienās).
Pēc
pieprasījuma
–
pastalu gatavošana, grāmatu
iesiešana, stikla apgleznošana,
kokļu/tauru būve un vilnas
velšana.
Vairāk informācijas, zvanot
pa tālruni 29199870.

• Vīru koris “Cēsis”.
Mēģinājumi notiek otrdienās
plkst. 18.00 Drabešu pagasta
“Ausmās”. Vīru kora vadītāja
Marika
Slotina-Brante
(29249647).
• Vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Amata”. Mēģinājumi
tiek aizvadīti ceturtdienās
plkst. 20.00 un svētdienas
plkst. 18.00 Amatas Kultūras
centrā
Ģikšos.
Kolektīva
vadītāja
Lilita
Ventere
(26599366).
• Folkloras kopa “Ore”.
Mēģinājumi notiek Drabešu
muižas Amatu mājā. Vadītāja
Inese Roze (29199870).
• Līnijdeju grupa “Country
Girls”. Mēģinājumi trešdienās
plkst. 18.00 Amatas Kultūras
centrā Ģikšos. Līnijdeju grupas
vadītāja Irēna Rešetņika
(29161867).

Skujenes Tautas namā

Pārgaujas amatiermākslas kolektīvi sāk jauno sezonu
Pārgaujas
apvienības
pārvaldes
amatiermākslas
kolektīvi sāk jauno sezonu
un aicina jaunus dalībniekus
savā pulkā. Lai pievienotos
amatiermākslas kolektīvam,
aicinām
ierasties
uz
mēģinājumiem
norādītajos
laikos.
Mēģinājumu vieta un
laiks:
•
Raiskuma
pagasta
amatierteātris “Punkts uz
i” Raiskuma pagasta tautas

Aicina
Amatas
pašdarbības
kolektīvi

deju kolektīvs “Munsturis”, 5.
oktobrī plkst. 19.00, Stalbes
Tautas namā. Vadītāja Ineta
Indriksone.
• Stalbes pagasta deju kopa
“Papardīte” 6. oktobrī, plkst.
16.00, Stalbes Tautas namā.
Vadītāja Ginta Berķe.
• Straupes pagasta teātris
“Sapņojums” 6. oktobrī, plkst.
20.00, Straupes Tautas namā.
Vadītāja Ināra Baltgalve.
• Stalbes pagasta DK
“Idumeja” 7. oktobrī, plkst.

PĀRGAUJAS
apvienība
19.00, Stalbes Tautas namā.
Vadītāja Ginta Berķe.
• Straupes pagasta VPDK
“Straupe” 7. oktobrī, plkst.
20.00, Straupes Tautas namā.
Vadītāja Rudīte Jurciņa.
• Straupes pagasts jauktais
koris 11. oktobrī, plkst. 18.00,
Straupes
Tautas
namā.
Vadītāja Arta Zunde.
Vairāk informācijas, zvanot
uz 26359939.

“Vēverīšas” aicina
uz adīšanas
nodarbību
Ar Cēsu novada pašvaldības
projektu konkursa atbalstu
aušanas darbnīca “Vēverīšas”,
īstenojot projektu “Mūsdienīgi
adījumi bez vīlēm”, organizē
pirmo adīšanas nodarbību.

VECPIEBALGAS
pagasts

Nodarbība notiks 22. oktobrī plkst. 11.00 Vecpiebalgas
Kultūras namā. Informācija un
pieteikšanās, zvanot pa tālruni
26589186 (Benita Zvejniece).

• Sieviešu vokālais ansamblis “Dalvija”. Mēģi-nājumi
notiek otrdienās plkst. 18.00.
Ansambļa vadītāja Alise
Kaņepone (26194106).
• Skujenes amatierteātris.
Mēģinājumi ceturtdienās un
piektdienās no plkst. 18.00
Režisore Baiba Juhņeviča
(29437407)
• Skujenes pirmsskolas
vecuma bērnu deju pulciņš.
Mēģinājumi tiek aizvadīti
sestdienās no plkst. 11.00.
Vadītāja Solvita Krastiņa
(29466367).
• Jauniešu un vidējās
paaudzes deju kolektīvs cītīgi
meklē jaunus dalībniekus.
Mēģinājumi notiks, ja būs
pietiekošs dalībnieku skaits.
Kolektīva vadītāja Solvita
Krastiņa (29466367).

Zaubes Kultūras namā

• Zaubes jauktais koris.
Mēģinājumi notiek trešdienās
plkst. 18.00, sestdienās - pēc
pieprasījuma. Diriģents Rihards
Rudzītis, koncertmeistare Līga
Paegle. Pieteikšanās pie kora
vecākās Anitas Knētas pa
tālruni 26488960.
• Zaubes 1.–4. klašu tautisko
deju kolektīvs. Mēģinajumi
notiek Zaubes pamatskolas
telpās otrdienās no plkst.
8.30 un ceturdienās no plkst.
14.00. Kolektīva vadītāja Inese
Daugaviete (26545470).
• Līnijdeju grupa “Tik un tā”.
Mēģinājumi notiek pirmdienās
no plkst. 18.30 Zaubes Kultūras
namā. Kolektīva vadītāja Irēna
Rešetņika (29161867).
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NOTIKUMI
Deju kolektīvam “DZIRNAS”
jubilejas koncerts

CĒSIS

Pastaigu
maršruts
Vecpiebalgā
Sadarbībā
ar
Cēsu
tūrisma
un
informācijas
centru pastaigu maršruts
Vecpiebalgā
sagatavots
iekļaušanai soļu skaitīšanas
lietotnē “Walk15”. Tas ved gar
pagasta centra nozīmīgām
un saistošām vietām. Iešanu
aizraujošāku padara lietotnē
pieejamā informācija par
Vecpiebalgu.
Maršruts ir apļveida, vidējas
grūtības, paredzēts iešanai
kājām. Kopējais maršruta
garums 4,93 km.
“Walk15” ir soļu skaitīšanas
lietotne, kurā iespējams veidot
un piedalīties izaicinājumos,
lai stādītu virtuālos kokus, kas
vēlāk tiek iestādīti reāli. Tas
nozīmē, ka papildu fiziskām
aktivitātēm tiek izdarīts labs
darbs videi.

Attēlā: 60 gadu jubileju senioru deju kolektīvs “Dzirnas” svinēs ar krāšņu koncertu. Foto: Sintija Cērpiņa.
Senioru deju kolektīvs
“Dzirnas” 23. oktobrī plkst.
15.00 aicina uz vērienīgu 60
gadu jubilejas koncertu “Ar
putniem un vēju sudrabvītolos”
koncertzālē “Cēsis”.
Koncerts top krāšņs un
daudzveidīgs - ar kolektīvam
raksturīgo
smaidu
un
dejotprieku. “Dzirnu” dejotāji
vienmēr aktīvi piedalījušies
ārvalstu deju festivālos un

koncertējuši
Latvijā.
Arī
60 gadu jubilejas koncertā
piedalīsies vairāki draugu
kolektīvi no visas Vidzemes.
Uz
koncertzāles
“Cēsis”
skatuves
bez
jubilāriem
varēs redzēt TDA “Gauja”
(Valmiera), JDK “Rūdis” (Ērgļi),
VPDK “Rotadata” (Limbaži),
SDK
“Sagša”
(Limbaži),
SDK
“Mudurainis
XO”
(Vecpiebalga), SDK “Vērdiņš”

(Gulbene), SDK “Sidrabdancis”
(Sigulda). Īpašu pārsteigumu
skatītājiem “Dzirnu” dejotāji
gatavo kopā ar pūtēju orķestri
“Cēsis”. Jubilejas koncerta “Ar
putniem un vēju sudrabvītolos”
režisore ir Edīte Siļķēna.
Senioru deju kolektīvs
“Dzirnas” dibināts 1962. gadā
kā tautas deju pulciņš Cēsu
Neredzīgo biedrības klubā. Pie
skanīgā nosaukuma “Dzirnas”

tas ticis, svinot deju kolektīva
25. jubileju. Cauri gadu
desmitiem to iedvesmojuši
mākslinieciskie vadītāji Vija
Borizo, Astrīda Ziņģe, Dzidra
Rubene, Ruta Paulsone un
Sandra Bārtniece. Pēdējos
gados deju kolektīvu vada
Ilona Klince.
Koncertu organizē Cēsu
Kultūras centrs.

Garšu piedzīvojums Pārgaujas senioriem
Pēc divu gadu pārtraukuma
Pārgaujas apvienības pārvalde
organizē senioru ekskursiju,
kurā
aicina
pieteikties
Straupes, Stalbes un Raiskuma
pagasta seniorus. Šogad
ekskursijas maršruts vedīs
aizraujošā garšu piedzīvojumā
pa Vidzemi.
Maršruta laikā plānotie
apskates objekti:
• ZS “Adzelvieši” –
ekskursija pa saimniecību, kur
audzē ilggadīgo zālāju sēklas,
graudus, kartupeļus, lielos
pelēkos zirņus. Šajā ekskursijā

akcents tiks likts uz kaņepēm;
•
Rūjienas
saldējuma
fabrika – saka, ka Rūjiena ir
mākoņainākā vieta Latvijā.
Iespējams, tieši tāpēc tur
ražotais saldējums garšo tik
labi. Būs iespēja izzināt kā top
saldējums un to degustēt;
Naukšēnu vīna darītava –
ekskursiju
pa
ražotni,
stāstījums par vīna darināšanu,
vīna degustācija;
• Naukšēnu muiža un
muižas parks – kompleksā
ietilpst parks, zirgu stallis, klēts
un pulksteņtornis;

• Šokolādes ražotne “R
Chocolate” – ekskursija ar
degustāciju, tiks iepazīts
“R
Chocolate”
ģimenes
uzņēmums
un
izzināti
šokolādes
gatavošanas
noslēpumui.
Raiskuma pagasta senioriem ekskursija notiks 17.
oktobrī.
Autobusa maršruts:
• Plkst. 6.35 - pietura “Dimdas”
• Plkst. 6.40 - pietura “Raiskums”
• Plkst. 6.48 - pietura “Dzintari”
• Plkst. 6.50 - pietura “Auciems”

• Plkst. 6.53 - veikals “Līdumnieki”
• Plkst. 7.05 - pietura “Pielekši”
• Plkst. 7.10 - pietura “Miglači”
• Plkst. 7.16 - Lenču krustojums
• Plkst. 7.24 - Kūdums
• Plkst. 7.25 - Pagrieziens uz
Ungurmuižu
Straupes un Stalbes
pagasta senioriem ekskursija notiks 19. oktobrī.
Autobusa maršruts:
• Plkst. 6.57 - pietura “Brasla”
• Plkst. 7.00 - pietura “Strautiņi”
• Plkst. 7.05 - pietura “Straupe”
• Plkst. 7.10 - Straupes pamat-

Iemīli dzeju “Kalāčos”
Rudens ir dzejas laiks.
Šogad iemīlēt un iepazīt
dzeju “Kalāčos” aicinātas
visdažādākās mērķauditorijas.
Pirmais pasākums bija
ģimenēm ar pirmskolas un
sākumskolas vecuma bērniem
“Naksnīga tikšanās ar dzeju
“Kalāču” bēniņos. Jaunajiem
lasītājiem un pieaugušajiem
bērniem šo tikšanos vadīja
Maija Laukmane, Arnis Miltiņš
un Laima Miltiņa.
Poēzijas
gardēžiem
pavisam citā atmosfērā un

vidē nekā ierasts bija iespēja
būt kopā ar dzejniekiem
Māri Salēju, Ievu Melgalvi un
dziesminieku Miku Frišfeldu.
Mājas kafejnīcu dienā dzeju
skandēja, cepot pankūkas un
vārot zupu. Kopīgi mielojoties
ar dzejnieku gatavotajiem
ēdieniem, ar “Kalāču” zupu,
miroņpirkstiņiem un maizes
krāsnī ceptiem kartupeļiem,
aktiera Mārtiņa Liepas vadītas,
risinājās sarunas par dzīvi,
literatūru, mākslu, sabiedrību,
morāli, bērnību, virtuvi un

skola
• Plkst. 7.12 - pietura “Kraujas”
• Plkst. 7.15 - pietura “Plācis”
• Plkst. 7.25 - Rozula
• Plkst. 7.30 - Stalbes Tautas
nams.
Dalības maksa: 6.00 eiro par
pusdienām.
Pieteikties
ekskursijai,
zvanot uz tālr. nr. 29171764.
Pieteikšanās līdz 11. oktobrim,
vai kamēr ir brīvas vietas.
Iespējami arī citi pieturas
punkti, tos aicinām pieteikt,
zvanot uz iepriekš norādīto
tālruni.

LIEPAS
pagasts
gatavošanu.
Cēsu
novada
jaunieši
E. Veidenbauma muzeja
“Jauniešu dzejas dienā” kopā
ar aktieri Vari Klausītāju
izspēlējās ar E. Veidenbauma
un E. Treimaņa-Zvārguļa
dzeju, atklājot tajā pavisam
jaunas krāsas un noskaņas.
Līdz oktobra beigām ikviens
Liepā varēs izstaigāt dzejas
taku un iepazīties ar Liepas
apkārtnē dzīvojušo dzejnieku
darbiem.
Tos, kuri vēl nav paguvuši

šoruden
piedzīvot
savu
dzejas notikumu, aicinām uz
“Kalāčiem”. 2. oktobrī svinam E.
Veidenbauma 155. dzimšanas
dienas
ieskandināšanas
pasākumu, kurā atvērsim
izdevniecības
“Neputns”
samta sērijā izdoto Eduarda
Veidenbauma latviešu-angļu
bilingvālās dzejas izlasi “Dzeja.
Poems”. Pasākuma otrajā
daļā – dzejas brīvais mikrofons
“Vairāk
gaismas!”,
kurā
piedalīsies jaunie dzejnieki un
dziesminieki: Sandra Ratniece,

Raimonds Ķirķis, Māra Ulme,
Nora Ķibilda-Kinna, Sandra
Marta-Grudule, Elīna Smoļaka
un citi. E. Veidenbauma 155.
jubilejā muzejs apmeklētājiem
dāvina jauno ekspozīciju –
“Vairāk gaismas!”, kas būs
apskatāma no 4. oktobra.
Dzejas dienu pasākumu
īstenošanu atbalsta Vidzemes
plānošanas reģions – Vidzemes
kultūras programmas projektu
konkurss,
Cēsu
novada
kultūras projektu konkurss.
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LAUKU APVIENĪBAS

Svarīgi koncentrēties uz attīstību
Priekuļu
apvienības
pārvaldes
vadītāja
Evita
Šīrante, strādājot pašvaldībā,
pieredzējusi
divas
administratīvās reformas, un,
kā pati atzīst: “Bažas un neziņa
ir jebkuras lielākas reformas
pavadones. Tāpēc svarīgi
koncentrēties uz attīstības
iespējām, kas ir katrā reformā,
un to īstenošanu.”
Pirmie mēneši apvienotajā
Cēsu novadā bijuši saspringti.
Meklējot
kopsaucēju
savos novados saimniekot
radušajiem, gadījušās arī
asākas domu apmaiņas, īpaši
jautājumos par budžetu. “Tas
ir kā pirmais gads pēc kāzām,”
smaidot saka Evita, “ir jāsalāgo
gaidas ar ģimenes budžetu
un jāpieslīpē raksturi, risinot
ikdienas problēmas. Tagad jau
izveidota novada pārvaldes
struktūra, sadalīti pienākumi.
Apvienību pārvalžu pārziņā
pamatā
ir
saimnieciskie
jautājumi - pašvaldības ceļu
uzturēšana, skolu, bērnudārzu,
kultūras iestāžu, bibliotēku
darba
un
pašvaldības
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana.”
Saimnieciski
šis
gads
Priekuļu pārvaldē bijis rosīgs.
Remontēti pašvaldības ceļi un
veikta to divkārtu apstrāde,
atjaunots asfalta segums
Priekuļos, Jāņmuižā, Liepā,
Veselavā. Liepā pašvaldības
ēkai, kurā izvietota bibliotēka
un policija, sākti siltināšanas
darbi. Vasarā, gatavojoties
apkures sezonai, ciema katlu
mājā veikts apjomīgs remonts.
Veselavas bērnudārzam veikta

Attēlā: “Apvienību pārvalžu pārziņā pamatā ir saimnieciskie jautājumi - pašvaldības ceļu uzturēšana, skolu, bērnudārzu,
kultūras iestāžu, bibliotēku darba un pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana,” atzīst Priekuļu apvienības
pārvaldes vadītāja Evita Šīrante. Foto: Aivars Akmentiņš.
ūdensvada
rekonstrukcija.
Lai viesi varētu ērti baudīt
Veselavas
muižas
parka
senatnīgo noskaņu, uzlabota
celiņu infrastruktūra. Sarkaņos
pašvaldības dzīvojamajai mājai
uzlikts jauns jumts. Lauku
Atbalsta dienesta projektā
piesaistīti līdzekļi Priekuļu
kultūras nama apgaismojuma
maiņai uz modernu un
energotaupīgu.

Nītaures zemnieki “Sējējs 2022” laureāti
Piektdien, 16. septembrī,
apbalvošanas
ceremonijā
kultūras centrā “Ulbrokas
pērle” pasludināti Zemkopības
ministrijas konkursa “Sējējs
2022” laureāti un veicināšanas
balvu ieguvēji. Šogad konkursa
“Sējējs”
laureātus
sveica
un balvas piešķīra deviņās
konkursa nominācijās, kā arī
tika pasniegta balva “Par mūža
ieguldījumu lauksaimniecībā”.
Nominācijā
“Bioloģiskā
lauku
saimniecība”
veicināšanas balvu saņēma
ZS “Lejas Suces” saimnieki –
Sanita un Ēriks Lemieši no
Nītaures pagasta. Nītaures
zemnieku saimniecība “Lejas
Suces” audzē liellopus, aitas,
putnus (vistas, pīles, zosis,
paipalas), arī kartupeļus,
dārzeņus un zemenes.
Šogad konkurss “Sējējs”
notika 29. reizi. Konkursa
laureāti saņēma Gada balvu
“Sējējs” (bronzas statuja),
diplomu un naudas balvu.

PRIEKUĻU
apvienība

Darbu norise ne vienmēr
rit gludi. Turpinās stīvēšanās
ar
Priekuļu
vidusskolas
sporta laukuma būvniekiem.
Nodošana krietni iekavējusies,
taču
pašvaldība
objektu
pieņems tikai tad, kad būs
novērstas visas nepilnības un
defekti.
Evita Šīrante akcentē, ka
amatiermākslas
kolektīvi
un tradīcijas ir svarīga

NĪTAURES
pagasts

Attēlā: Nītaures zemnieku saimniecības “Lejas Suces”
saimnieks saņem “Sējēja” veicināšanas balvu.
Apbalvoti arī veicināšanas
balvu saņēmēji. Konkursa
“Sējējs”
apbalvojumu
pasniegšana kļuvusi par
Latvijas labāko lauksaimnieku
nozīmīgāko
godināšanas
pasākumu,
bet
laureāta
nosaukums
“Sējējs”
–

par
priekšzīmīga
darba
apliecinājuma zīmi. Plašāka
informācija par konkursu
pieejama
tīmekļvietnē
www.sejejs.lv.

vietējās kopienas un pagastu
identitātes iezīme. Tāpēc
kultūra ir viena no apvienības
pārvaldes prioritātēm. Šovasar
plaši un daudzveidīgi aizvadīti
Priekuļu svētki, jūlijā jautri
nosvinēta Liepas vārda diena.
Iniciatīvas bagātu domubiedru
kopas ir arī Veselavā un
Mārsnēnos.
“Tomēr galvenā prioritāte
ir ceļu, ielu uzturēšana. Mums

Labie darbi
Vaivē
Kā ik gadu, tuvojoties
Latvijas valsts dzimšanas
dienas svinībām, aicinām
Vaives pagasta iedzīvotājus
līdz 10. oktobrim pieteikt
kandidātus “Labo darbu
krātuvītei”.
Pieteikumus
lūdzam
iesūtīt
Vaives
pagasta pārvaldes vadītājai
Evijai Atvarai
epastā:
evija.atvara@cesis.lv.
Rakstiskus pieteikumus var iesniegt
Klientu apkalpošanas centrā
Raunas ielā 4, Cēsīs, vai klientu
apkalpošanas punktā Rīdzenes
bibliotēkā. Pieteikumā lūgums
norādīt nominanta vārdu,
uzvārdu, aprakstu par paveikto,
pieteikuma iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un kontakttālruni.
“Labo darbu krātuvīte”
ir tradīcija Vaives pagastā
jau kopš 1998. gada, lai
stiprinātu Vaives pagasta
strādājošo,
dzīvojošo
piederību kopienai, veicinātu
savstarpējo lojalitāti, rosinātu
sociālo aktivitāti pagastam

uz četriem pagastiem ir viens
ne pirmā svaiguma greiders.
Darba grafiks ir blīvs, un, ja
tas salūst un nepieciešams
pamatīgāks remonts, jau pēc
dažām dienām to jūt – telefons
karst, iedzīvotāji pikti,” ikdienas
aktualitātes iezīmē Priekuļu
apvienības pārvaldes vadītāja.

VAIVES
pagasts
nozīmīgās sabiedriskajās un
sociālajās jomās. Tradīcijas
gaitā Latvijas valsts svētku
pasākumā laureāti tiek aicināti
parakstīties Vaives pagasta
“Labo darbu krātuvītes” goda
grāmatā un saņem Atzinības
rakstus.
Ja esi ievērojis darbus,
kas
paveikti
sabiedrības
labā un veicinājuši kopienas
stiprināšanu,
Vaives
pagasta attīstību, izaugsmi,
atpazīstamību, veikti ārpus
tiešajiem darba pienākumiem
vai vairāk, nekā prasa
pienākums, dari zināmu, lai
kopīgi varam labā darītājam
pateikt paldies!
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VIDE

Radīt skaisto
Vecpiebalgas apvienības
pārvaldē noslēgusies konkursa
“Par sakoptāko lauku sētu”
rezultātu izvērtēšana. Kā atzīst
pārvaldes nekustamo īpašumu
speciāliste Daina Slaidiņa, tā ir
tradīcija, ko noteikti jāsaglabā,
jo konkursa norise ir labs
pamudinājums saimniekiem
sasparoties un lieliska iespēja
novērtēt un apgūt prasmīgāko,
izdomas bagātāko dārzu
un namu apkārtnes kopēju
pieredzi.
“Konkursu sākām rīkot
pirms pieciem gadiem, un
pieteikto sētu skaits ar katru
reizi aug. Vērtēšanas komisijas
dalībniekiem braucot un
skatoties, ir prieks par
saimnieku izdomu, rūpību,
prasmēm. Un nav svarīgi,
vai tas ir pamatīgāk veidots
daiļdārzs ar interesantām
stādu kolekcijām, vai zālājs
ar dažiem krāsainiem ziedu
akcentiem. Svarīgākais, ka
cilvēkiem rūp vide, kurā viņi
dzīvo, viņi velta laiku un
pūliņus, lai to veidotu skaistu,
daloties šajā košumā ar mums
visiem,” uzsver Daina Slaidiņa.

Šogad aktīvāk pieteiktas
Taurenes pagasta skaistās
sētas, bet aizkustinošāko
pārsteigumu
komisijai
sagādājis
Kaives
puses
saimnieks, kurš, gaidot viesus,
ceļmalas akmeņus nokrāsojis
dažādos priecīgos toņos, lai
vieglāk atrast ceļu uz viņa
māju.
Dažādo
nomināciju
uzvarētājus,
kā
ierasts,
paredzēts sveikt gada nogalē.
“Aicinām visus konkursa
dalībniekus un viņu draugus,
atbalstītājus, lai apbalvotu
labākos,
teiktu
paldies
par paveikto un sagādātu
gandarījuma brīžus tiem,
kuri ar savu darbu priecēja
apkārtējos. Savukārt nākamajā
gadā visi dalībnieki saņems
balvu – ekskursiju uz kādu īpaši
skaistu dārzu, apmeklēsim arī
stādu audzētavas, tā kā būs
jauni iespaidi un ierosmes
nākamajai sezonai,” stāsta D.
Slaidiņa.

Glika ozoli
Veismaņu alejā
Pirmais Bībeles tulkotājs
latviešu valodā, vācu mācītājs
Johans Ernsts Gliks, savu
astoņu gadu darbu pabeidza
1685. gadā. Par godu šim
notikumam viņš Alūksnē
iestādījis divus ozolus, kas
kuplo vēl šodien.
No Glika ozolu zīlēm
AS “Latvijas Valsts meži”
kokaudzētavā
izaudzēti
stādi. Pateicoties Latvijas
Evanģeliski luteriskās baznīcas
iniciatīvai, šos ozolus stāda
visā Latvijā - pie baznīcām,
draudžu mājām arī citviet, ar

Lai zied un
krāšņo!
Pie Skujenes estrādes
krāšņi zied hortenzijas un
daudzus
garāmgājējus
priecē jaunās dobes. Jaunās
dobes tapušas, pateicoties
Amatas apvienības pārvaldei,

VAIVES
pagasts

VECBALGAS
apvienība

Attēlā: “Jaungropiņi” Kaivē. Foto: Guntis Davidovs.

Attēlā: “Urbiņi” Taurenē. Foto: Guntis Davidovs.

vēlējumu un piemiņas zīmi.
Oktobra sākumā 50 “Glika
ozolus”, noturot svētbrīdi,
iestādīsim
arī
Veismaņu
alejā. Aicinām
iedzīvotājus
piedalīties koku stādīšanā
Veismaņu alejā 7. oktobrī,
plkst. 15.00. Ieteicams ņemt
līdz lāpstas.
Vakara
noslēgumā,
7.
oktobrī plkst. 18.30, aicinām uz
brīvdabas saksofona koncertu
pie Kaķupītes caurtekas.

Attēlā: “Jāņkalni” Taurenē. Foto: Guntis Davidovs.

SKUJENES
pagasts
kas sarūpēja dārza zemi,
kokaudzētavai
baltezers.lv,
kas parūpējās par skaistajiem
stādiem, un skujeniešiem, kuri
piedalījās dārza iekārtošanas
darbos.

Lielā Ellīte
informatīvāka
Liepas pagastā atjaunotas
divas informatīvās plāksnes
Lielās Ellītes teritorijā. Viena
informatīvā plāksne, kas
atrodas pie Ellītes stāvlaukuma,
sniedz
informāciju
par
arheoloģisko, ģeoloģisko un
kultūrvēsturisko objektu –
Liepas Ellīti. Savukārt otra
informatīvā plāksne, kas
atrodas pretī Lielajai Ellītei,
sniedz informāciju par teikām,
kas apvij dabas pieminekļa
teritoriju. Šī informācijas
plāksne papildināta ar teikas
attēliem, kas ataino velniņu
koka skulptūras veidolā.

LIEPAS
pagasts
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SPORTS
Jubilejas velomaratons
Jaunpiebalgā
aizvadīts
20. jubilejas velomaratons
“Pāri Piebalgas pakalniem”.
Sacensībās piedalījās aptuveni
170
dalībnieku
dažādās
vecuma grupās.
Šogad sacensības atklāja
paši mazākie braucēji (līdz
piecu gadu vecumam) 500
metru
garajā
“Dip–dap”
distancē. Ar vecāku palīdzību
finiša līniju veiksmīgi sasniedza
visi dalībnieki. Pēc tam sekoja
vecāko bērnu starti 1500
metru garā distancē. Arī šajā
vecuma grupā azarta netrūka,
un par uzvaru notiks spraiga
cīņa.
Plkst.
12.00
startēja
MTB maratona distances
dalībnieki, kurā piedalījās
aptuveni 70 braucēji. Trase
bija 40 kilometru gara un,
kā paši dalībnieki atzīst,
ļoti interesanta un dažādu
MTB elementu piesātināta.
Savukārt šī gada sacensību
pēdējais starts tika dots
Tautas distancei, kas šogad
netipiski velomaratonam “Pāri
Piebalgas pakalniem” pārsvarā

JAUNPIEBALGAS
pagasts

Attēlā: Vairāk nekā 170 dalībnieki traucās tradicionālajā
velobraucienā pāri Piebalgas pakalniem.
veda cauri mežiem, pļavām,
takām, mazāk izmantojot
koplietošanas ceļus.
Pasākums
noslēdzās
ar
apbalvošanu,
kurā
izteikta pateicība ikvienam
atbalstītājam par bagātīgo
balvu
fondu.
Pasākuma
noslēgumā notika tradicionālā
loterija, par galveno balvu–
jaunu velosipēdu no Strazdu
Gravas, kas šoreiz aizceļoja uz
Siguldu.

Noslēdzies “Sunny
Streetball” turnīrs

“Šis bija mans pirmais
SK “Piebalga” organizētais
velomaratons. Man bija liels
prieks par kuplo dalībnieku
skaitu un atzinībām, kas
tika
izteiktas.
Pozitīvās
atziņas un vērtējumi sniedz
vislielāko gandarījumu un
motivāciju turpināt tradīciju
un attīstīt velomaratonu, lai jau
nākamgad tiktos atkārtoti šeit,
Piebalgā!” stāsta velomaratona
organizators Sandis Grīnbergs.

PRIEKUĻU
pagasts
72 punktiem uzvaras laurus
plūca Kristers Kubliņš, Kristaps
Krieviņš, Elans Lomašonoks,
Toms Līnis un Didzis Mališevs
(komanda “Ka-Čigas”).
Godpilno otro un trešo vietu
ieguva komandas “LAIDLS” un
“Sunny Streetball”. Savukārt
ceturto vietu un mierinājuma
balvu ieguva komanda “Banda”.
Šī sezona bija krāšņa un
piedzīvojumiem
bagāta.
Vēlamies pateikties visiem,
kuri piedalījās, bija ar mums
un atbalstīja, kā arī izsakām
pateicību
visiem
“Sunny
Streetball”
sadarbības
partneriem un organizatoriem!

Priekuļos, Sporta birzītē,
noslēdzies “Sunny Streetball”
turnīrs. Sacensības norisinājās

“Briņģu aplis”
noskriets
Septembrī norisinājās Vecpiebalgas apvienības veselības
diena “Briņģu aplis”.
No ierašanās laika līdz
gatavībai startam dalībniekiem
bija iespēja pie veselības
speciālista individuāli noteikt
veselības rādītājus, apgūt
paškontroles prasmes.
Organizatoru uzruna pirms
starta - aktīva dzīvesveida
kustību
nozīme
slimību
profilaksē - vairoja pozitīvu
apņēmību visa skrējiena garumā. Finišā visiem dalībniekiem

Veronika
triumfē Bogotā

Talantīgā
Jaunpiebalgas
BMX
braucēja
Veronika
Monika Stūriška, startējot
Pasaules kausa piektajā posmā
Kolumbijas pilsētā Bogotā
BMX superkrosā dāmu U23
grupā pirmo reizi savā karjerā
izcīnīja uzvaru.
Junioru
konkurencē
Veronika startē pirmo gadu
un trasē viņa sacentās pat
ar piecus gadus vecākām
konkurentēm. Pirms došanās
uz
Kolumbiju
Veronika
pastāstīja, ka konkurence U23
grupā ir nopietna, un viņas
galvenais uzdevums būs
krāt pieredzi, sacenšoties ar
pasaulē labākajām jaunajām

“Zaļā dzelzceļa”
pārgājiens un velo
brauciens
Sestdien, 22. oktobrī, plkst.
11.00 Ieriķos notiks “Zaļā
dzelzceļa” rudens nūjošanas
pārgājiens un velo brauciens.
Tikšanās
vieta
un
noslēgums - pie Ieriķu
dzelzceļa stacijas. Reģistrācija
nūjotājiem un velobraucējiem
no plkst. 10.30.
Distances nūjotājiem aptuveni 6 km un 15 km. Būs
arī nūjošanas instruktors.
Distance velobraucējiem -

JAUNPIEBALGAS
pagasts

braucējām. Taču Bogotas trase
trenera Ģirta Kātiņa audzēknei
bija labvēlīga, un viņa sarūpēja
patīkamu pārsteigumu sev un
līdzjutējiem.
Visos
priekšbraucienos
Veronika finišēja pirmā, arī
pusfinālā viņa parādīja izcilu
ātrumu un bija pirmā. Finālā
izdevās lielisks starts un jaunā
sportiste uzreiz tika priekšā
konkurentēm un, braucot bez
kļūdām, noturēja līderpozīcijas
līdz pat finišam.
Nākamajā dienā turpat,
Bogotā, norisinājās Pasaules
kausa 6. posms un dāmu U23
grupā atkal triumfēja Veronika
Stūriška. Viņa bija ātrākā visos
priekšbraucienos un arī finālā,
meistarīgi izbraucot virāžas
un kāpinot ātrumu taisnēs,
noturēja aiz sevis spēcīgās
konkurentes.
Iepriekšējās “Cēsu Novada
Vēstīs”
informējām,
ka
Pasaules čempionātā BMX
riteņbraukšanā
Veronika
izcīnīja
sudrabu
junioru
grupā. Nu izcīnītas arī uzvaras
Pasaules kausa posmos un tie
ir pēdējo gadu lielākie Latvijas
BMX braucēju sasniegumi
šāda līmeņa sacensībās!

DRABEŠU
pagasts
aptuveni 30 km. Maršruts vedīs
pa kultūrvēsturiskām apskates
vietām: Ieriķi - Amatas stacija Drabešu muiža - Āraišu
dzirnavas - Āraišu draudzes
skola - Kārļu zivjaudzētava –
Ainavu krauja - Melturi- Ieriķi.
Aicināts ikviens interesents!
Plašāka informācija: amata.lv.
Dalība pasākumā bez
maksas.
Pasākums
tiek
īstenots ESF projekta nr.
9.2.4.2/16/I/007 gaitā.

12 kārtās, kas notika piecus
mēnešus, un tajās piedalījās 27
komandas. Turnīrā ar iegūtiem

VECPIEBALGAS
apvienība
pasniegtas piemiņas medaļas,
balvas. Sportiskais pasākums
pulcēja pieredzējušus sportistus,
ģimenes,
vietējos
iedzīvotājus un ciemiņus.
Noslēgumā tika apbalvoti
1. - 3. vietu ieguvēji 20
vecuma grupās un norisinājās
bezmaksas izloze ar dažādām
pārsteiguma balvām.
Pasākums finansēts ESF
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/104
“Veselības veicināšanas pasākumi” gaitā.

Veselības vingrošanas
nodarbības
Līdz ar rudens sezonas
iestāšanos oktobrī atsāksies
klātienes veselības vingrošanas
nodarbības. Nodarbības notiks
otrdienās Skujenē un Ieriķos,
trešdienās - Nītaurē.
Nodarbību laiki:
•
Skujenes
Tautas
namā 4.10., 11.10., 18.10. un
25.10. no plkst. 15.00 līdz plkst.
17.00. Nodarbības vadīs Ruta
Kazerovska.
• Ieriķos, Amatas pamatskolā
4.10., 11.10., 18.10. un 25.10.
no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.30.

odarbības vadīs fizioterapeite
Dace Lūkina.
• Nītaures Kultūras namā
5.10., 12.10., 19.10. un 26.10
no plkst. 18.30 līdz plkst. 20.00.
odarbības vadīs fizioterapeite
Dace Lūkina.
Novembrī plānots atsākt
vingrošanas
nodarbības
arī Amatas pārvaldes ēkā

AMATAS
apvienība
“Ausmas” un Ģikšos, Amatas
kultūras centrā.
Nodarbības notiks bez
maksas. Aicinām pievienoties
vingrotājus arī no kaimiņu
pagastiem.
*Nodarbības tiek īstenotas
ESF
projekta
nr.
9.2.4.2/16/I/007 gaitā.
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PASĀKUMI
Cēsis

Reģionālā basketbola līga. BK Cēsis/
CPSS- BK Ādaži/ Carnikava

Amata

Koncertzālē “Cēsis”
Līdz 12.11.
Andra Vītoliņa gleznu izstāde “Viltus struktūru uzticamības spēks”
08.10. plkst. 19.00
Dziesmu spēle “Šveiks - toreiz un
tagad”
13.10. plkst. 19.00
Operetes teātra teatralizēta koncertprogramma “Musique d’amour” (Mīlestības mūzika)
16.10. plkst. 17.00
Dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas ieskaņas koncerts
20.10. plkst. 19.00
Leģendārā dziedātāja Igo 60 gadu
jubilejas koncerts
22.10. plkst. 18.00
Gidona Krēmera un Latvijas Nacionālais simfoniskā orķestra koncerts
23.10. plkst. 15.00
Senioru deju kolektīva “Dzirnas” 60
gadu jubilejas koncerts
29.10. plkst. 19.00
Pianista un komponista Džefs Nēve
(Jef Neve) un Brass Ensamble koncerts
30.10. plkst. 18.00
Grupas “Labvēlīgais tips” koncerts

08.10. plkst. 10.00
DACVĢ zālē
Badmintona turnīrs Cēsis - Hanzas
pilsēta

13.10. plkst. 19.00
Zaubes Kultūras namā
Ķeipenes amatierteātris “Pūce” ielūdz uz Robēra Tomā lugas izrādi
“Astoņas mīlošas sievietes”

Cēsu pilī
Līdz 31.10.
Izstāde pils apmeklētāju centrā
“Mūsu Arktikas nākotne”
Cēsu Izstāžu namā
Līdz 13.11.
Vizuālās mākslas konkursa izstāde
“Cēsu novada mākslas Balva 2022”
Līdz gada beigām
Augusta Jullas mākslas darbu izstāde no Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja krājuma “Māksliniekam Augustam Jullam – 150”
Pasaules latviešu mākslas centrā
Līdz 31.10.
Izstāde “Evalds Dajevskis – Ņujorkas
scenogrāfijas.”
Līdz 31.10.
Izstāde “Ojārs & Silvija - Abstraktais
ekspresionisms Čikāgā”

08.10. plkst. 14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 3. līga. FK Cēsis Lielupe
08.10. plkst. 18.00
Cēsu sporta kompleksā
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings Rubene
09.10. plkst. 10.00
Slēpošanas un biatlona centrā
“Cēsis”
Skriešanas un rollerslēpošanas sacensības “Saules kalna izaicinājums
2022”
09.10. plkst. 11.00
Cēsu sporta kompleksā
LJBL čempionāts basketbolā U12,
U13 zēniem. Cēsu PSS, Smiltene,
Rūjiena
09.10. plkst. 11.00
DACVĢ zālē
LJBL čempionāts basketbolā U13
meitenēm. Cēsu PSS, Daugavpils,
Krāslava

29.10. plkst. 21.00
Skujenes Tautas namā
Rudens balle kopā ar grupu “Vēja
runa”

Jaunpiebalga

20.10. plkst. 19.00
Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē
Stāstnieku vakariņas. Kārlis Kazāks un
DĀVIDS

31.10. no plkst. 16.00 līdz plkst.
18.00.
Līgatnes pagasta un Līgatnes pilsētas
bibliotēkā
Visu svēto vakara kostīmu konkurss ar
spocīgām aktivitātēm

8.10. plkst. 15.30
Stalbes Tautas nama mazajā zālē
Sabīnes Dzalbas personālizstādes
atklāšana.

15.10. no plkst. 22.00
Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskajā centrā
Atpūtas vakars “Rudens lapkritī” kopā ar
grupu “Tauriņdeja”

8.10. plkst. 16.00
Stalbes Tautas namā
Senioru dienai veltīta pēcpusdiena kopā
ar dziedošo aktieri Juri Hiršu.
Dalību pieteikt, zvanot uz tālr. nr.:
29171764 vai 26359939. Dalība pasākumā bez maksas. Būs pieejams arī autobuss uz/no pasākuma.

22.10. plkst. 14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2 līga. FK Priekuļi/Cēsis FK Jūrnieks
23.10. plkst. 12.30
Cēsu sporta kompleksā
Cēsu novada čempionāts
basketbolā
28.10. plkst. 10.00
Cēsu sporta kompleksā
EYBL sacensību posms
29.10. plkst. 9.00
Cēsu sporta kompleksā
EYBL sacensību posms
29.10. plkst. 9.30
Cēsu pilsētas stadionā
LFF Vidzemes reģiona kausa izcīņa
futbolā U12 zēniem
30.10. plkst. 9.00
Cēsu sporta kompleksā
EYBL sacensību posms

06.10. plkst. 20.00
Cēsu sporta kompleksā

Pārgauja

8.10. plkst. 17.00
Stalbes pagasta Daibes kapos
Svecīšu vakars

27.10. plkst. 17.00
Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā
Iedvesmojoša tikšanās ar Gunu Rukšāni

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

Līgatne

15.10. no plkst.17.30
Rozulas skolā
Literārā kafejnīca (līdzi jāņem grāmata
lasīšanai)

05.10. plkst. 16.00
Līgatnes pilsētas bibliotēkā
“Iz-lasīšanas maratona” dalībnieku apbalvošana
06.10. plkst. 19.00
Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē
Muzikāla kamerizrāde “Knuta Skujenieka KRO- KRO”

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

Meistarklases norisināsies
katru ceturtdienu plkst. 15.00.
Ikviens aicināts piedalīties!
Dalība meistarklasēs bez

05.10. plkst. 10.00
Priekuļu Kultūras namā
Muzikāla izrāde bērniem “Otiņas un
Krāsiņas raibā diena”

22.10. plkst. 17.00
Mārsnēnu Tautas namā
Sadziedāšanās vakars ar folkloras
grupu “Liepa”
27.10. plkst. 18.00
Liepas Kultūras namā
Cēsu Teātra izrāde bērniem “Heijā,
vardulēn”
29.10. no plkst. 18.00 līdz plkst.
02.00
Veselavas muižā
Leģendu nakts “Pūkas un spalvas”

Vecpiebalga
Līdz 14.10.
Vecpiebalgas Kultūras nama vestibilā
Cēsu novada kultūras projektu konkursa projekta ‘’Piebalgas lielo lakatu kolekcijas dokumentēšana un popularizēšana’’ fotoizstāde
08.10. plkst. 15.00
Inešu pagasta Ķemerkalna kapos
Svecīšu vakars
08.10. plkst. 16.00
Inešu pagasta Sila kapos
Svecīšu vakars
09.10. plkst. 15.00
Taurenes pagasta Lodes-Apšu kapos
Svecīšu vakars
09.10. plkst. 16.00
Kaives pagasta Leimaņu kapos
Svecīšu vakars
15.10. plkst. 13.00
Inešu Tautas namā
Spēlfilma “Wild East. Kur vedīs ceļš”

22.10. Plkst. 18.00
Ungurmuižā
Dzejas un improvizētās mūzikas projekts “Klausies”. Koncerts “Ne/Satiktie”.

15.10. plkst. 22.00 – 03.00
Vecpiebalgas Kultūras namā
Rudens balle kopā ar grupu “2PRO”

07.10. un 8.10.
Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē
Zeit gaismas un skaņas festivāls

22.10. plkst.18.00
Rozulas Tautas namā
Rudens noskaņu koncerts ar Ati
Auzānu

21.10. plkst. 20.00
Kaives kinozālē
Spiegu trilleris ar romantiskiem elementiem – spēlfilma “Suflieris”

12.10. plkst. 16.00
Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Lasītāju klubiņa tikšanās

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

28.10. plkst. 17.00
Kaives pagasta zālē
Oktobra darbnīcas - mīklu minēšana,
kūdziņu pīšana un vakarēšana pie
tējas

Meistarklases jauniešu centrā “Balgas Strops”
Brīvprātīgā darba projekta
“Diferent Perspectives” gaitā,
tiks organizētas meistarklases
floristikā un rokdarbos.

Priekuļi

08.10. plkst. 19.00
Mārsnēnu Tautas namā
Stand-up komēdija “Latviešu komiķis”.
Autors un izpildītājs – Maksims Trivaškevičs.

14.10. plkst. 19.00
Jaunpiebalgas Kultūras namā
Filma “Mamma vēl smaida”

15.10. plkst. 18.00
Jaunpiebalgas Kultūras nama izstāžu
zālē “Velves”
Muzikāls dzejas vakars kopā ar dzejnieci Inesi Toru, mūziķi Inesi Neretu un
mākslinieci Solveigu Kļaviņu

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

29.10. plkst. 19.00
Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē
Andreja Osokina koncerts

Katrā oktobra svētdienā,
plkst. 12.00 - 16.00
Rozulas skola atvērta apmeklētājiem

21.10. plkst. 20.00
Cēsu sporta kompleksā
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings Valmiera

29.10. Plkst. 20.00
Ungurmuižā
Leģendu nakts. Muižas zālē muzicēs
jaunais pianists Kristers Briedis.

07.10.
Plkst. 13.00 Glika ozolu stādīšana pie
Liepas pamatskolas, plkst. 13.30 ozolu
stādīšana ‘’Kalāčos’’

8.10. plkst. 22.00
Jaunpiebalgas Kultūras namā
Rudens ražas balle

15.10 un 16.10 plkst.9.00 – 19.00
Cēsu sporta kompleksā
Starptautiskā suņu izstāde

28. oktobrī plkst. 20.00
Straupes Tautas namā
Muzikāls vakars ar “Čipsi un Dullo”

22.10. plkst. 19.00
Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē
Ģitārista Kaspara Zemīša koncerts

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

Mākslas telpā “Mala”
07.10. plkst. 21.00
Evijas Vēberes koncerts
14.10. plkst. 21.00
Grupas “PND” koncerts
16.10. plkst. 17.00
Kakao ceremonija
29.10. plkst. 21.00
Malas vinila radio #4. Raimonds Mežaks & SairaM
30.10. plkst. 17.00
Tibetas bļodu meditācija

Sports

22.10. plkst. 11.00
Ieriķos
“Zaļā dzelzceļa” rudens nūjošanas
pārgājiens un velo brauciens. Reģistrācija plkst. 10.30 pie Ieriķu dzelzceļa stacijas

19.10. plkst. 15.00
Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Lasīšanas pēcpusdiena skolēniem

8.10. plkst. 9.00
Jaunpiebalgas tirgus laukumā
“Zem Ķenča cepures’’
Rudens tirgus

22.10. plkst. 12.30
Cēsu sporta kompleksā
Cēsu novada čempionāts
basketbolā

Vaives Tautas namā
14.10. plkst. 18.00
Senioru dienai veltīts muzikāls vakars ar Valdi Atālu. Ieeja bez maksas.
Pasākums pie galdiņiem. Jāpiesakās
iepriekš zvanot pa telefonu 28342115

16.10. plkst. 14.00
Skujenes Tautas namā
Stand-up komiķa Maksima Trivaškeviča soloprogramma “Latviešu
komiķis”

15.10. plkst.19.00
Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē
Ievas Kerēvicas koncerts

09.10. plkst. 12.30
Cēsu sporta kompleksā
Cēsu novada čempionāts
basketbolā

Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Līdz 31.10.
Zviedru institūta izstāde “Zviedru
kriminālromānu ainas”

CATA kultūras namā
Līdz 12.10.
Informatīva izstāde “Vēlēšanu biļetens. Vienkāršs papīra gabaliņš vai
varas instruments?”

15.10. plkst. 20.00
Amatas Kultūras centrā
Uz izklaidējošu, atraktīvu, muzikālu
sestdienas vakaru “Ielūgums uz randiņu’’ aicina Amatas Kultūras centra
pašdarbības kolektīvi.

13.10. plkst. 19.00
Radošajā kvartālā “Zeit”, Gaujas ielā 4,
Līgatnē
Stāstnieku vakariņas. Pauls Timrots un
Sandis Ozoliņš

maksas.
6. oktobrī - mandalas
veidošana.
13. oktobrī - veidošana no

dabas materiāliem.
20. oktobrī - galda dekori.
27. oktobrī - ģipša podu
veidošana.

VECPIEBALGAS
pagasts
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Skolā būs skola
Pirms diviem gadiem bijušo
Rozulas skolu izsolē iegādājās
uzņēmums
ar
omulīgu
nosaukumu – SIA “Muris”.
Sākotnējā iecere uzņēmējiem
bijusi visai tradicionāla –
skaistā klusā vietā izveidot
viesu namu vai ko līdzīgu,
bet ar inteliģentu piesitienu,
viesnīcu-bibliotēku.
Taču
jau pēc pirmās ziemas plāni
kardināli mainījās.
Stāsta Rozulas skolas
saimniece - ārste, uztura
zinātniece un uzņēmēja Irēna Putniņa: “Šo ēku un
vietu noskatīja mans ilggadējs
biznesa kolēģis Uldis Vītols.
Burvīga vieta, viņš jūsmoja! Es,
dzimusi rīdziniece, atbraucot
uz Rozulu ziemā un staigājot
pa drēgnām vairākus gadus
neapkurinātām
telpām,
nekādi nevarēju saprast par
ko tāda sajūsma?” Tomēr,
iegādājoties īpašumu un sākot
par to rūpēties, Irēna apjautusi,
ka vietai ir teju maģisks
pievilkšanas spēks. Un pirmajā
ziemā, piestrādājot uz maiņām
ar kolēģiem un ģimenes
locekļiem par skolas kurinātāju
un iepazīstot tās vēsturi, radās
pārliecība – šo namu pārbūvēt
nedrīkst!
“Ēka jau kā skola ir celta
1887. gadā, bērni te bez
pārtraukuma mācījušies līdz
pat 2009. gadam. Bija jau
uzcelta jaunā skola Stalbē, bet

Attēlā: Rozulas skolas jaunie saimnieki Irēna Putniņa, Uldis Vītols un suns Snīpis. Foto:
Aivars Akmentiņš.
rozulieši, būdami kārtīgi savas
vietas patrioti, aizvien bērnus
veda uz savu skolu. Tas ir
apbrīnojami!
Lasot
skolas
pirmā
pārvaldnieka dienasgrāmatu,
atklāju, ka mana nejaušā
nonākšana
Rozulā
nav
nemaz tik nejauša. Izrādās,
mans vecvectēvs Ernests
Grāvītis, kurš 19. gs beigās
bija tautskolotājs un skolu
inspektors, ir bijis viens no
Rozulas skolas dibināšanas
virzītājiem, piedalījies tās
atklāšanā...
Izvērtējuši visus par un pret,

nolēmām šeit neko nepārbūvēt
un nemainīt, bet censties
atgriezties to vidi un noskaņu,
kas te bija 19. gadsimta beigās
un 20. gadsimta sākumā.
Pateicoties pēdējai skolas
direktorei Ilzei Krivošonokai,
esam
satuvinājušies
ar
Rozulas iedzīvotājiem, viņi
novērtē mūsu ieceri, un
skolā pamazām atgriežas
vēsturiskas
fotogrāfijas,
pieraksti, priekšmeti.”
Rozulas skolā iecerēts veidot
izglītības un kultūras centru.
Klašu kolektīvi, ģimenes varēs
braukt iepazīt skolas dzīvi

Attēlā: Cēsīs skanēs kokļu lielkoncerts “Laika upe” Dziesmu
svētku ieskaņai.
Austrumlatvijas
reģiona
koklētāju ansambļi.
Ieeja ieskaņas koncertā
ir bezmaksas. Koncertu rīko
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs sadarbībā ar Cēsu
novada pašvaldību.
Plānots, ka 2023. gada
vasarā XXVII Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVII Deju svētku

pirms 100 gadiem, izstaigāt
četru kilometru garu taku gar
purvu, pa kuru lauku bērni ik
dienas devās pēc zinībām. Te

jau notiek kultūras pasākumi.
Vasarā bija skatāma Liepājas
teātra viesizrāde, zāle bija
piepildīta. Reizi mēnesī norit
literārās kafejnīcas. Oktobrī
lielajā ēdamzālē notiks zeķu
adīšana Ukrainas karavīriem.
Paredzēts, ka ar laiku te
varēs uzņemt un izmitināt arī
nelielas mācību semināru, vai
radošu treniņu komandas.
Viesu rīcībā būs arī plašs
sporta laukums un stāvvieta
kemperiem.
“Uzskatu, ka cilvēkam
jāmācās visu mūžu. Pati esmu
studējusi medicīnu, uztura
zinātni, dzīvnieku psiholoģiju,
apguvusi pārdošanas biznesa
nianses.
Tagad
mācos
ugunsdrošību,
vēsturisko
parku plānojumu, izglītības
vēsturi,” smaidot stāsta Ināra
Putniņa: “Un, ja viss izdosies,
šajā unikālajā vietā, kur vairāk
nekā 100 gadus bijusi skola...
joprojām būs skola!”

Muzikāli mākslinieciska
pastaiga

Kokle Laika upē
Gatavojoties
XXVII
Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVII Deju svētku kokļu
lielkoncertam “Laika upe”,
oktobrī Ulbrokā, Rīgā, Jūrmalā
un Cēsīs skanēs Svētku
ieskaņas koncerti.
Kokļu koncerts “Laika upe”
balstās uz pamatvērtībām –
tautasdziesma,
daba
un
koklētājs. Koklētājs, tradīcijas
nesējs un dzīvesziņas glabātājs
ir laivinieks, kas dodas cauri
laikiem no mūsu dienām
pretim tautas dziesmas un
melodijas dzimšanai.
Esot ceļā uz Svētku
lielkoncertu, oktobrī četros
svētku ieskaņas koncertos
piedalīsies reģionālie koklētāju
ansambļi, atskaņojot solo
repertuāru, kā arī daļu no
kopdarbiem. Dziesmu un
Deju svētku ieskaņas koncerts
koklētāju ansambļiem Cēsīs
notiks 16. oktobrī plkst.
17.00 Vidzemes koncertzālē
“Cēsis”,
kurā
piedalīsies

STALBES
pagasts

kokļu lielkoncertā piedalīsies
gandrīz 400 koklētāji trīs
vecuma grupās. Skanējuma
rakstu veidos pieci virsvadītāji,
koncertu kuplinās Valta Pūces
un Aigara Raumaņa veidotie
jaundarbi, kā arī pieaicinātie
viesmākslinieki.

Svētdien, 9. oktobrī, Cēsu
Izstāžu namā no plkst. 15.00
līdz plkst. 16.00 apmeklētāji
varēs izbaudīt Cēsu novada
mākslas balvas izstādi dzīvas
instrumentālas
mūzikas
pavadījumā. Muzicēs Larisa
Kaimiņa (vijole) un Olga
Kohņuka (klavieres).
Izstāžu nams piedāvā
interesentiem gan skatoties,
gan klausoties, atklāt un izzināt
izstādes saturu. Portreti,
ainavas, abstraktās gleznas,
telpiskie objekti, skulptūras un

citi mākslas darbi - juteklīgi,
aizraujoši un inovatīvi - tādi
ir Cēsu novada gada balvas
izstādes mākslas darbi.
Tas ir piedzīvojums, kas
ļaus skatītājam uz mirkli
iegremdēties mākslas un
mūzikas pasaulē. Un arī
iespēja, apvienojot dažādas
mākslas valodas - vizuālo
mākslu un mūziku -, atpūsties
no steidzīgā ritma, iegrimt
mākslā un atjaunot savus
garīgos spēkus!

