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8 CĒSU NOVADA

VĒSTIS Aizvadītā gada spilgtāko 
notikumu atskats

Parakstīti līgumi par divu novada 
izglītības iestāžu siltināšanu

Lasiet no 8. līdz 10. lpp

Lasiet 3. lpp

Cēsu novada Centrālās administrācijas izdevums Nr. 11 (239), bezmaksas 2022. gada 30. decembris

Valsts 2023. gadā plāno vairākus būtiskus 
ceļu pārbūves darbus Cēsu novadā

Attēlā:”Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis (no kreisās) un Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs tikšanās laikā apsprieda novada ceļu pārbūves projektus, kuru īstenošana sāksies 2023. gadā. 
Foto Kārlis Pots.

Nākamajā gadā paredzēti 
vairāki būtiski valsts ceļu būves 
projekti, kas skars visa novada 
teritoriju, tiekoties ar Cēsu 
novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Rozenbergu, akcentēja 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) valdes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Lazdovskis. 

Vizītes laikā tika pārrunāti 
vairāku ceļu posmu pārbūves 
projekti, kas tiks izsludināti un 
sākti realizēt 2023. gadā un kas 
aktuāli novada iedzīvotājiem:

 � P14 autoceļa pārbūve 
posmā Stalbe-Cēsis;

 � A2 posma 77.-88. kilo-
metra pārbūve (Melturu 
pagrieziens – Rīdzene);

 � Dukuri – Rāmnieki ceļa 
pārbūve ar cieto segumu, 
ieskaitot Gaujas tiltu, līdz 
pagriezienam uz Sietiņiezi;

 � Cēsis-Līvi mikro-
mobilitātes projekts ar 
gājēju un velosipēdistu ceļa 
savienojuma izbūvi

 � Stalbes A3 krustojuma 
pārbūve un gājēju pāreju 
apgaismojuma pārbūve Stalbē 
un Straupē

 � P33 ceļa 24.-35. kilometra 
posma seguma atjaunošana 
no Vecpiebalgas līdz 
Jaunpiebalgai.

 � Ar VARAM saskaņots 
projekts par ceļa Kūdums-
Daibe cietā seguma izbūvi.

Vienlaikus Rozenbergs un 
Lazdovskis pārrunāja vairākus 
mazākus mikromobilitātes risi-
nājumus uz valsts ceļiem Cēsu 
novada teritorijā, kas krietni 
atvieglotu dzīvi vietējiem 
iedzīvotājiem, uzlabotu sa-
tiksmes drošību un varētu 
kalpot arī tūrismam. Vadītāji 
bija vienisprātis, ka gājēju 
un velosipēdu infrastruktūru 
tuvākajos gados nepieciešams 
izbūvēt:

 � Savienojot A3 šoseju ar 
Straupes ciema centru;

 � Augšlīgatne – Līgatnes 
pilsēta;

 � Cēsis – Jāņmuiža.
Tāpat tika pārrunāta 

potenciālā darbu veikšana P3 
jeb reģionālajam autoceļam 
Garkalne – Alauksts. “Tas 
ir ļoti svarīgs ceļš nākotnes 
kontekstā, kas būtu 
noderīgs ne tikai Amatas un 
Piebalgas iedzīvotājiem, bet 
visam Vidzemes reģionam 
kopumā, nodrošinot 

tiešāku savienojamību ar 
galvaspilsētu,” uzsvēra J. 
Rozenbergs.

Pārrunāts arī Līgatnes 
un Straupes iespējamais 
savienojums. Proti, ja Cēsu 
novada pašvaldība rastu 
risinājumu tilta izbūvei pār 
Gauju Līgatnē, LVC varētu 
izbūvēt cietā seguma ceļu līdz 
Straupei.

Taču, runājot par tūlītēji 
veicamajiem darbiem, LVC 
vadītājs akcentēja, ka, tiklīdz 
meteoroloģiskie apstākļi fiziski 
atļaušot, jāsākas ceļa P14 
posma Cēsis-Stalbe pārbūves 
darbiem. Pēc M. Lazdovska 
teiktā, patlaban izsludinātā 
P14 pārbūves iepirkuma 
pieteikumu atvēršana notiks 
janvārī. “Teorētiski šis būtu 
divu gadu pārbūves projekts, 
taču šī gada pieredze ar P27 
ceļu posmā no A2 šosejas līdz 
Gulbenei parādīja, ka līdzīga 
mēroga būvdarbus būvnieks, 
attiecīgi plānojot, var paveikt 
arī vienas sezonas laikā. Zinu, 
ka vietējiem tas būtu ļoti 
svarīgi,” akcentēja Lazdovskis, 
piebilstot, ka darbi “nedrīkst 

sākties vēlāk par 15. maiju, bet 
P27 prakse parādījusi, ka tie 
var sākties jau marta pirmajā 
dekādē.”

“Nav noslēpums, ka ceļš 
Cēsis-Stalbe ir kritiskākais no 
reģionālas nozīmes autoceļiem 
visā novadā. Tas ir sadalīšanās 
procesā, un vairākkārtīgi teju, 
teju bija cerības, ka sāksies 
rekonstrukcija, bet nu esmu 
gandarīts, ka beidzot sāksies 

pēc iespējas drīzāka ceļa 
pārbūve. Tas ir stratēģiski 
svarīgi, jo nodrošina būtisku 
savienojumu novada ro-
bežās, kā iedzīvotājiem 
tā uzņēmējiem. Paldies 
aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri 
aktīvi iesaistījās, lai minētais 
ceļš nepazustu no prioritāšu 
saraksta,” stāsta Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

Sarunas nobeigumā J. 
Rozenbergs piebilda, ka 
ceļi un to infrastruktūra 
tiek izcelta kā prioritāte Nr.1 
visās novada iedzīvotāju un 
uzņēmēju tikšanās, tāpēc jo 
īpaši priecējot LVC plānotajās 
investīcijas Cēsu novadā, kas 
būtiski uzlabos ceļu kvalitāti 
un satiksmes drošību.



Cilvēka dabā ir visu laiku 
salīdzināties ar citiem. Un visu 
laiku gausties, pārdzīvot un 
ņemties par to, kā nav. Taču 
man liekas, ka, atskatoties uz 
2022. gada notikumiem, mums 
jāsāk novērtēt to, kas mums ir.

Mums ir sava valsts. Brīva, 
demokrātiska valsts. Mūsu 
valsts ir Eiropas Savienības, 
NATO un OECD dalībvalsts. 
Mūsu valsts ir turīgāka par 
daudzām citām valstīm 
pasaulē. Mūsu valsts līderi spēj 
ietekmēt lielus un globālus 
notikumus. Mūsu valsts vadītāji 
sēž pie viena galda ar lielvalstu 
vadītājiem. Vēl vairāk – tur, kur 
lielvalstis nespēj vienoties, vai 
ir pasīvas un inertas – mūsu 
līderi ir sarunu vedēji.

Mums ir savs karogs. Viens 
no pasaules vecākajiem 
karogiem pasaulē, kura 
dzimtene ir Cēsis. Vispār 
Cēsis ir mājvieta arī Latvijas 
vecākajam uzņēmumam un 
vienam no Eiropas vecākajiem 
uzņēmumiem, vienam no 
mūsdienu lielākajiem savas 
nozares spēlētājiem šajā 
Eiropas daļā – AS “Cēsu Alus”.

Mums ir novads, kas ir 
attīstībā esošs. Šogad mums 
bijusi iespēja dažādās novada 
vietās turpināt investīcijas. 
Mums ir atjaunotas skolas. 
Daudzās mūsu skolās iegādāts 
jauns un inovatīvs aprīkojums. 
Neraugoties uz pandēmijas 
sekām, mūsu skolēni spējuši 
uzrādīt augstus rezultātus 
eksāmenos, olimpiādēs un 
konkursos. Mēs varējām 
skaisti un apņēmīgi svinēt 
1. septembri. Vispār mums 
šogad atgriezās svētki un 
dažādi pasākumi. Mēs varējām 
un varam svinēt. Svinēt 
drošībā. Mēs esam drošībā. 

Mūsu Latvijā nav kara. Mums 
ir siltums, ūdens un elektrība. 
Mūsu cilvēki var doties savās 
ikdienas gaitās, nebīstoties par 
raķešu uzlidojumiem.

Mums ir atjaunotas ielas un 
ceļi. Un tas palīdz uzņēmējiem. 
Mūsu uzņēmēji, pārvarot 
dažādas grūtības, šogad 
sasniedza jaunas virsotnes – 
eksportā un inovācijās. Radītas 
jaunas darba vietas un audzēti 
apgrozījumi.

Mūsu veselības aprūpe 
šogad pārdzīvojusi ne 
tikai vētras, bet orkānus. 
Neraugoties uz to – mums 
ir zinoši un pasaulē cienīti 
dakteri un sirsnīgs personāls, 
kas ikdienā rūpējas par mūsu 
veselību grūtā brīdī. Šogad 
piedalījos dažādos Cēsu 
klīnikas pasākumos, un mani 
patiesi saviļņoja ārstniecības 
personāla kopā būšana 
un labestība, un pateicība 
laikam un vietai, kurā esam. 
Mēs pārvarējām virkni 
grūtības. Citas vēl ir, bet arī 
tās pārvarēsim. Nav nekādu 
šaubu!

Mēs joprojām varam 
sniegt palīdzīgu roku citiem 
līdzcilvēkiem, ja ir tāda 
nepieciešamība. Mūsos ir 
līdzcietība un spēja rūpēties. 
Mēs šogad uzņēmām bēgļus. 
Mēs sniedzām mājas, siltumu 
un visu to lielo palīdzību, 
kas bija nepieciešama. Mūsu 
brīvprātīgie un nevalstiskās 
organizācijas un iedzīvotāju 
kopienas mobilizējās lielas 
un nenogurstošas palīdzības 
sniegšanai. Mūsos ir milzu 
cilvēcība un plašas sirdis!

2022. gads nav bijis viegls, 
bet tas darījis mūs stiprākus. 
Mēs noteikti esam stiprāki 
nekā 2022. gada 1. janvārī. 
Mums ir milzīgs spēks. Maza 
tauta, bet milzīgi spēcīga 
tauta! 2023. gadā es novēlu 
šo spēku gudri izmantot. Tieši 
gudri izmantot ir svarīgi. Nevis 
akli kulakā sažmiegt dūri un 
dauzīt sienas, bet cīnīties par 
vienkārši labāku nākotni, kurā 
atrodas vieta tādām lietām, kā 
iecietībai, līdzjūtībai, priekam 
un pozitīvam skatam uz dzīvi.
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NOVADA AKTUALITĀTES

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

Metiens 22 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

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

“Cēsu Novada Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: dome@cesunovads.lv

Pārbaudījumi 
ved pie jauniem 
pārbaudījumiem

Lakoniski raksturojot aizva-
dīto gadu, varētu teikt tā – 
tie bija pārbaudījumi, kurus 
pārvarot, nonācām pie aizvien 
jauniem pārbaudījumiem…

Nu jau tas aizmirsies, 
bet gada sākumā vēl bija 
spēkā visai strikti Covid-19 
ierobežojumi un nopietnas 
bažas par epidemioloģiskās 
situācijas turpmāko attīstību. 
Tomēr spējām nodrošināt 
gan pašvaldības pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem, gan 
strauji virzīties uz priekšu, 
veidojot vienotu novada 
pārvaldes struktūru. Tas nav 
vienkāršs uzdevums, sanākot 
kopā septiņiem novadiem 
ar atšķirīgām pieredzēm, 
ikdienas praksi, risinājumiem, 
tradīcijām, izveidot saskanīgu 
ansambli.

Domes un komiteju sēdes, 
kas ilgst vairāk nekā 12 
stundas brīžiem jau kļuva par 
normu. Pamatā šī gada laikā 
mums izdevies nostiprināt 
novada pārvaldi, izstrādāt 
un apstiprināt virkni saistošo 
noteikumu, saskaņot un 
pieņemt būtiskas atbalsta 
programmas, kas vērstas uz 
dzīves kvalitātes uzlabošanu 
novadā. Tās ir dzīvojamo 
namu energoefektivitātes 
uzlabošanas un iekšpagalmu 
labiekārtošana, grantu 
konkurss uzņēmējiem, kultūr- 
vēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanas projekti un daudzi citi.

Liekot kopā dažādās 
iepriekšējo novadu pieredzes, 
mums pamatā izdevās 
labākos pakalpojumus, kas 

iepriekš bija vienā vai divos 
novados, padarīt pieejamus 
visiem. Piemēram, sabiedriskā 
transporta brīvbiļetes skolē-
niem un pedagogiem vai 
privāto pievadceļu tīrīšana 
vientuļiem pensionāriem un 
invalīdiem. Arī daudz disku-
tētajā jautājumā par skolēnu 
brīvpusdienām spē-jām rast 
risinājumu, kurā ieguvēji ir 
lielākā daļa novada skolēnu.

Protams, šāda pakalpojumu 
apjoma izlīdzināšana 
prasa papildus resursus no 
novada budžeta. Tas pats 
sakāms arī par pašvaldības 
iestāžu darbinieku algām. 
Izlīdzinot atalgojumu novada 
bibliotekāriem, kopējā summa 
pieauga par 82 000 EUR, 
sociālajiem darbiniekiem 
gandrīz tikpat. Gada nogalē 
pārskatījām amatiermākslas 
kolektīvu vadītāju darba 
apmaksu, un kopējā summa 
pieauga par 165 000 EUR! 
Tomēr uzstādījums nekavēties 
ar administratīvi un finansiāli 
sarežģītu lēmumu pieņemšanu 
ir pareizs. Šis ir mājas darbs, 
kas jāveic, lai turpmākajos 
gados mēs varētu vēl vairāk 
uzmanības veltīt novada 
attīstības jautājumiem un 
projektiem.

Tomēr jāakcentē, ka 
arī šajā gadā attīstības 
projektu investīciju portfelis 
bija solīdi biezs. Cēsu 
klīnikas rekonstrukcija, Kos- 
mosa izziņas centra būv-
niecība, izglītības iestāžu 
modernizācija, ielu, ietvju 
un lauku ceļu atjaunošana.
Paveikts daudz.

Smags pārbaudījums vi-
siem ir Krievijas sāktais karš 
Ukrainā. Apziņa, ka tepat, 
kaimiņos, sprāgst lādiņi, 
pilsētas tiek pārvērstas drupās, 
un iet bojā mierīgie iedzīvotāji, 
rada nopietnu spriedzi. Paldies 
visiem, kuri, sākoties karam, 
spēja saglabāt mieru un 
izlēmīgi rīkoties. Uzņēmēji, 
nevalstiskās organizācijas, 
simtiem novada iedzīvotāju 
iespēju robežās iesaistījās, lai 

palīdzētu ukraiņiem. Gan sūtot 
palīdzību tiem, kuri atrodas 
frontes līnijā, gan uzņemot 
kara bēgļus.

Gada otrajā pusē pieteicās 
vēl viens pārbaudījums – 
straujš energoresursu cenu 
sadārdzinājums. Spējām mobi- 
lizēties un operatīvi reaģēt, 
pārbūvējot katlu mājas 
atjaunojamo resursu izmanto-
šanai, kā arī izbūvējot jaunas 
siltumtrases Un šis darbs 
turpināsies. Piecās novada 
izglītības iestādēs sākti vai 
apstiprināti ēku energo-
efektivitātes uzlabošanas 
projekti. Strauji augusi namu 
apsaimniekotāju interese 
par iespējām no autonomās 
apkures pārslēgties uz 
centralizēto siltuma apgādi. 
Un, jo vairāk būs patērētāju, 
jo lētāks būs siltums. Jaunajā 
gadā sāksies kārtējais Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
investīciju cikls, un energo-
efektivitāte būs viena no 
prioritātēm. 

Aizvadāmais bija pārbau-
dījumu gads, un tas mums 
parādīja, ka esam gana 
stipri un zinoši, lai ar tām 
tiktu galā. Man personīgi 
šis bija arī Cēsu novada no 
jauna atklāšanas gads. Droši 
vien pamanījāt, ka kopā ar 
kolēģiem regulāri braucām 
tikties ar iedzīvotājiem lauku 
pārvaldēs. No katras šādas 
tikšanās atgriežos emocionāli 
uzlādēts, iepazinis ko jaunu. 
Mūsu novadā ir tik daudz 
kultūrvēstures un dabas 
pērļu, ka ne vienu reizi vien 
uzdevu sev jautājumu – kā es 
varēju to nezināt? Priecē tas, 
ka iedzīvotāju un uzņēmēju 
tikšanās aizrit konstruktīvi, ar 
jautājumiem, ieteikumiem – arī 
pamatotu kritiku. Nākamajā 
gadā tikšanos ciklu noteikti 
turpināsim!

Jaunajā gadā vēlu veselī-
bu, mīlestību gandarījumu 
par sasniegto, bet pāri 
visam – mierpilnu, globāliem 
satricinājumiem neapēnotu 
dzīvi!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 
prieksšēdētājs

Par to, kas ir, ne 
to – kā nav

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada domes 
prieksšēdētāja vietnieks

Cēsu novada dome 
apstiprinājusi izmaiņas nešķi-
roto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa iz-
maksās. Šo pakalpojumu visā 
pašvaldības teritorijā veic SIA 
“ZAAO”. Pakalpojuma maksas 
daļu nepieciešams palielināt, lai 
paaugstinātu minimālo darba 
algas apmēru uzņēmumā, 

kā arī spētu saglabāt 
konkurētspējīgu atalgojumu 
darbiniekiem. Izmaiņas stāsies 
spēkā no 2023. gada 1. janvāra. 

Turpmāk maksa par 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu būs 23,85 eiro par 
m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa), ko veido: 
� maksa par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārva-
dāšanu, pārkraušanu, šķiro-
šanu un darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas, 
būs 12,27 eiro apmērā par m3; 
� tarifs par sadzīves at-

kritumu apglabāšanu cieto 
sadzīves atkritumu poligonā 
“Daibe” 11,58 eiro apmērā par 
m3. 

Pieaugs maksa par atkritumiem
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NOVADA AKTUALITĀTES
Noslēgts līgums par Līvu 
bērnudārza siltināšanu 
un rekonstrukciju 

VAIVES 
pagasts

Decembrī Cēsu novada 
pašvaldība ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru 
noslēdza līgumu par projekta 
Nr.4.2.2.0/22/A/003 “Līvu 
pirmsskolas izglītības iestā-
des, “Līvu skola”, Krīvos, 
Vaives pagastā, ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana” 
īstenošanu. 

Projekta vispārējais mērķis 
ir samazināt primārās enerģijas 
patēriņu, sekmējot energo-
efektivitātes paaugstināšanu 
un pašvaldības izdevumu 
samazināšanos par siltum-
apgādi un veicot ieguldījumus 
pašvaldību ēkās atbilstoši 
pašvaldību attīstības pro-
grammās noteiktajām priori-
tātēm. Lai nodrošinātu minētā 
mērķa sasniegšanu, projekta 
gaitā 2023. gada pavasarī 
plānots sākt Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādes “Līvu 
skola” būvdarbus. Veiks ēkas 
ārsienu, bēniņu grīdas un 
jumta siltināšanu, novecojušo 
durvju un logu nomaiņu, 
grīdas uz grunts un pagraba 
pārseguma siltināšanu, kā 
arī apgaismojuma nomaiņu, 
uzstādot LED gaismekļus 
un mehāniskās ventilācijas 
sistēmas. 

Projekta īstenošanas ter-
miņš 12 mēneši, sākot darbus 
2023. gada 1. ceturksnī un 
pabeidzot 2023. gada izskaņā. 

Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir EUR 
667 270,56 EUR no kurām 
ERAF finansējums ir 85% jeb 
567 179,98 EUR, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 3,75% jeb 
25 022,65 EUR, pašvaldības 
finansējums ir 11,25% jeb 
75 067,93 EUR. 

Projekts “Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādeS, “Līvu 
skola”, Krīvos, Vaives pagastā, 
Cēsu novadā, ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana” 
tiek realizēts Darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām at-
tīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās” un 13.1.3. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Atveseļošanas pasākumi vides 
un reģionālās attīstības jomā” 
13.1.3.1. pasākuma “Energo-
efektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību infrastruktūrā 
ekonomiskās situācijas uzla-
bošanai” piekto atlases 
kārtu “Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai”. 

Decembrī ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru 
parakstīts līgums par Alek-
sandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas energoefekti-
vitātes paaugstināšanas pro-
jekta realizāciju. Būvdarbus 
plānots sākt 2023. gada pava-
sarī. 

Projektā plānots veikt 
cokola un fasādes siltināšanu ar 
akmensvates siltumizolācijas 
materiālu, dekoratīvā apme-
tuma uzklāšanu, bēniņu 
siltināšanu, ieejas mezglu 
pārbūvi un sporta zāles 
fasādes atjaunošanu. Ēka ir 
liela, tās ārsienu platība ir 
vairāk nekā 2880 m2. Lielākais 
izaicinājums būvdarbu gaitā 
būs nodrošināt mācību procesa 
nepārtrauktību, lai darbi ritētu 
saskaņoti, netraucējot skolas 
ikdienas dzīvi. 

Atbilstoši līgumam, būv-
darbus plānots veikt no 2023.
gada aprīļa līdz oktobrim. 

Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 809 
542,19 EUR no kurām ERAF 
finansējums ir 85% jeb 688 
110,86 EUR, valsts budžeta 
dotācija 3,75% jeb 30 357,83 
EUR, pašvaldības finansējums 

11,25 % jeb 91 073,50 EUR. 
Būvdarbus objektā veiks SIA 
“SANART”, būvuzraudzību 
nodrošinās SIA “Warss+”. 

Projekts “Energoefekti-
vitātes paaugstināšana Alek-
sandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā Raiskumā, Rais-
kuma pagastā, Cēsu novadā” 
tiek realizēts Darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās” un 13.1.3. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Atveseļošanas pasākumi vi-
des un reģionālās attīstības 
jomā” 13.1.3.1. pasākuma 
“Energoefektivitātes pa-
augstināšana pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai” piek-
to atlases kārtu “Energo-
efektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību infrastruktūrā 
ekonomiskās situācijas uzla-
bošanai”. 

Siltinās 
Raiskuma 
pamatskolu 

RAISKUMA 
pagasts

Taurenē jauns 
saimniecības 
vadītājs 

TAURENES
pagasts

Gada nogalē darbu sācis 
jaunais Taurenes pagasta 
saimniecības vadītājs Agris 
Veipāns. 

Būdams ilggadējs Taurenes 
pagasta iedzīvotājs, viņš labi 
pārzina pagasta teritoriju un 
saimniecību. 

Agra pienākumos ietilps 
ūdenssaimniecības uzrau-
dzība, kanalizācijas un 
komunālie jautājumi, teritorijas 
labiekārtošana, Taurenes 
pagasta autoceļu uzturēšana, 
kapu saimniecība un ielu 

apgaismojums. 
Iepriekš saimniecības vadī-

tāja pienākumus Taurenē 
un Dzērbenē veica Andris 
Laumanis. Turpmāk Andris 
būs atbildīgs par saimniecības 
jautājumiem tikai Dzērbenē. 

Ar Agri iespējams sazi-
nāties, zvanot pa tālruni 
20232963, rakstot uz  
agris.veipans@cesunovads.lv 
vai klātienē Taurenē, Nēķena 
muižā. 

Izmaiņas braukšanas maksas 
atvieglojumos Priekuļu 
apvienībā 

PRIEKUĻU 
apvienība

No 2022. gada 31. decembra 
spēku zaudē Priekuļu novada 
saistošie noteikumi Nr.3 
“Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā Priekuļu novada 
administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem pensionāriem 
un personām ar III grupas 
invaliditāti”. Piešķirtās brauk-
šanas kartes derīgas iz-
mantošanai līdz 2022. gada 31. 
decembrim.

Valsts noteiktos braukšanas 
maksas atvieglojumus var 
saņemt: 

 � pirmsskolas vecuma bērni;

 � personas ar I vai II 
invaliditātes grupu, personas 
līdz 18 gadu vecumam ar 
invaliditāti un persona, 
kas pavada personu ar I 
invaliditātes grupu vai personu 
līdz 18 gadu vecumam ar 
invaliditāti; 

 � bērni bāreņi un bez 
vecāku gādības palikuši bērni, 
kuri atrodas audžuģimenēs, 
aizbildnībā, bērnu aprūpes 
institūcijās vai mācās 
vispārējās un profesionālajās 
izglītības iestādēs, kā arī 
augstskolās un koledžās līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai; 

 � politiski represētās perso-
nas un nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieki; 

 � ārpus pilsētas teritorijas 
dzīvojošie vispārējās pamat-
izglītības iestādes (1. – 9. klase) 
izglītojamie; 

 � ārpus pilsētas teritorijas 
dzīvojošie vispārējās vidējās 
izglītības iestādes (klātienes 
10.–12. klase) izglītojamie; 

 � personas no daudzbērnu 
ģimenēm un ģimenēm, kuru 
aprūpē ir bērns ar invaliditāti 
vai pilngadīga persona, kas nav 
sasniegusi 24 gadu vecumu. 

Mainīts atbalsta slieksnis 
maznodrošinātajiem 

No 2023. gada 1. janvāra 
paaugstināts maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis Cēsu novadā. 

Cēsu novada dome 
decembra sēdē apstiprināja 
grozījumus saistošajos notei-
kumos, nosakot ienākuma 
slieksni pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā 
376 eiro līdzšinējo 332 vietā, 
savukārt pārējām personām 
mājsaimniecībā tie būs 264 
eiro līdzšinējo 232 vietā. 

Maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu 
slieksnis paaugstināts, lai 
mazinātu patēriņa preču 

un energoresursu cenu 
straujā pieauguma ietekmi 
uz mazaizsargāto iedzīvotāju 
dzīves līmeni un sniegtu 
sociālo palīdzību plašākam 
Cēsu novada iedzīvotāju 
lokam. 
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Taurenieši ieinteresēti par norisēm novadā TAURENES

pagasts

Decembrī, Taurenē, Nēķena 
muižā ar iedzīvotājiem 
tikās Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs, sociālā dienesta 
vadītājs Ainārs Judeiks, kā 
arī Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes saimniecības 
nodaļas vadītājs Andris Lapiņš 
un jaunais Taurenes pagasta 
saimniecības vadītājs Agris 
Veipāns. 

 Jānis Rozenbergs ieskicēja 
administratīvi teritoriālās 
reformas ietekmi uz novadu, 
informēja par paveiktajiem 
darbiem, finansējuma sadali 
un iezīmēja nākotnes ieceres. 
Viņš atzinīgi novērtēja 
daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekošanu Taurenē. Vienā no 
četriem namiem jau ilgstoši ir 
apsaimniekotājs, savukārt trīs 
māju iedzīvotāji nodibinājuši 
biedrības, kas dod iespēju 
pretendēt uz pašvaldības 
atbalsta programmām. 

Sociālā dienesta vadītājs 
Ainārs Judeiks tikšanās ievadā 
pastāstīja par sociālā dienesta 
nodaļām, norādot, ka nodaļu 
darbinieki iedzīvotājiem 
pieejami konkrētos laikos, 
taču speciālisti pieejami 
un sasniedzami arī ārpus 
minētajiem pieņemšanas lai-
kiem. 

Judeiks sanākušos in-
formēja par pabalsta vei-
diem, šī gada statistikas 
datiem, minot, ka Taurenes 

pagastā energoresursu cenu 
pieauguma pabalstu saņēmuši 
62 cilvēki, savukārt 100 cilvēki 
sociālajā dienestā vērsušies 
pēc dažāda veida palīdzības. 

Sociālā dienesta vadītājs 
ar iedzīvotājiem pārrunāja 
jautājumus par senioru 
sveikšanu lielajās jubilejās, 
vientuļo senioru uzraudzību, 
sociālās palīdzības sniegšanu 
Taurenē. “Varam raudzīties 
uz izmaiņām esošajā sociālā 
dienesta modelī, ņemot 
vērā iedzīvotāju vajadzības, 
darbinieku skaita pieaugumu 

un citus faktorus,” uzsvēra 
Sociālā dienesta vadītājs. 

Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes Saimniecības no-
daļas vadītājs Andris Lapiņš 
diskusijā par iespējamu ne-
pietiekamu siltumu dzīvokļos 
norādīja, ka šādas sūdzības 
no iedzīvotājiem līdz šim nav 
saņēmis. Katlu māja Taurenē 
strādā ierastajā režīmā bez 
jebkādiem traucējumiem un 
sarežģījumiem. 

Domes priekšsēdētājs 
ziņoja, ka plānots atjaunot 
ugunsdzēsēju depo darbu. “Ar 

apvienību pārvalžu vadītājiem 
vērtējam darba samaksu 
brīvprātīgajiem uguns- 
dzēsējiem, tehnikas uztu-
rēšanas izmaksas un citus 
jautājumus, kas skar uguns-
dzēsēju depo darbu,” skaidroja 
domes priekšsēdētājs. Kā 
minēja gan J. Rozenbergs, 
gan A. Lapiņš, grūtākais ir 
atrast ugunsdzēsēju mašīnas 
autovadītāju. Brīvprātīgajiem 
ugunsdzēsējiem būs 
nodrošinātas arī apmācības. 

Jānis Rozenbergs pa-
stāstīja par apstiprinātajiem 

saistošajiem noteikumiem, 
kas attiecas uz nekoptām, 
degradētām teritorijām. 
Būvvalde no īpašnieka pie-
prasa teritorijas sakopšanas 
plānu un laika grafiku. Ja to 
nepilda, piemēro paaugstinātu 
nekustamā īpašuma nodokli. 
Lai iedzīvotāji labāk varētu 
sekot norisēm, aktualitātes 
jāatspoguļo visās pašvaldībai 
pieejamajās platformās – 
mājaslapā, sociālajos tīklos, kā 
arī pašvaldības informatīvajā 
izdevumā. Lai “Cēsu Novada 
Vēstis” nonāktu ikkatrā 
pastkastītē, iedzīvotāji aicināti 
ziņot, ja izdevums uz netiek 
piegādāts. 

Atbildot uz jautājumiem par 
Taurenes koģenerācijas staciju, 
A. Lapiņš informēja, ka stacija 
savu darbību beidza, par to 
nevienu neinformējot. Sarunas 
saistībā ar staciju darbības 
atsākšanu veiktas, taču par šo 
jautājumu skaidrības joprojām 
nav. Ar Saimniecības nodaļas 
vadītāju arī pārrunāti ceļu 
uzturēšanas jautājumi un 
situācija saistībā ar Gaujas tiltu 
Lodē, kura atjaunošana var ilgt 
gadu. 

Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi 
informēt pārvaldi par 
jautājumiem, ierosinājumiem 
un problēmām, ja tādas 
radušās. 

Straupēniešiem aktuāli saimnieciskie jautājumi STRAUPES 
pagasts

Decembra vidū Straupes 
pagasta Tautas namā notika 
novada domes vadības un 
iedzīvotāju tikšanās. Tās 
gaitā pārrunāti saimnieciski 
jautājumi, apzinātas pastā-
vošās problēmas un apspriesti 
to risinājumi. 

Sarunu vakarā ar 
straupiešiem tikās Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, domes 
priekšsēdētāja vietnieki Atis 
Egliņš-Eglītis un Inese Suija-
Markova, izpilddirektore Līga 
Bukovska, sociālā dienesta 
vadītājs Ainārs Judeiks, kā 
arī Pārgaujas apvienības 
pārvaldes vadītājs Didzis 
Zemmers, komunālās saim-
niecības vadītāji un dažādu 
jomu speciālisti no vietējās 
pārvaldes. 

Ievadā J. Rozenbergs ieski-
cēja administratīvi teritoriālās 
reformas ietekmi uz novadu 
un tā attīstību, informēja par 
paveiktajiem darbiem, kā arī 
nākotnes iecerēm. A. Egliņš-
Eglītis informēja par novada 
jauno kultūras un tūrisma 
jomas pārvaldību un tās 
struktūru, plānoto iedzīvotāju 
padomju izveidi un novada 
izglītības sistēmas jautājumu 

risināšanu. 
Vairākos jautājumos iz-

skanēja satraukums par 
Straupes estrādes tālāko likteni 
un tās piegulošās teritorijas 
sakārtošanu un attīstību. 
J. Rozenbergs skaidroja ka 
būvuzraugs devis slēdzienu 
par objekta bīstamību. Estrādei 
izstrādāts tehniskais projekts, 
taču izmaksas ir augstas tāpēc 
iespējami alternatīvi risinājumi. 
“Es to redzu kā labi sagata-

votu skatuves platformas daļu, 
kur var uzstādīt konkrētam 
pasākumam atbilstošu mobilo 
skatuvi. Protams, vajadzīgs 
arī labiekārtojums – elektrība, 
ūdens, kanalizācija, soli,” 
skaidroja J. Rozenbergs. 
Prioritāra ir Stalbes siltum-
trases pārbūve, tāpēc Straupes 
estrādes sakārtošanu varētu 
sākt 2024. gadā. 

Iedzīvotāji vērsa paš-
valdības vadības uzmanību 

uz nesen izbūvētā Straupes 
pamatskolas stadiona skrej-
ceļa segumu, uzsverot, 
kas tas neatbilst kvalitātes 
prasībām. Domes vadība solīja 
šo jautājumu izpētīt un rast 
risinājumu. 

Straupes Līvānu ciema 
iedzīvotāji atgādināja par 
ātruma ierobežojuma nepie-
ciešamību. Pārvaldes vadītājs 
D. Zemmers skaidroja, ka 
risinājums būs nākamā gada 

pavasarī. 
Aktuāla ir arī gājēju ceļa 

izbūve posmā no Straupes 
pamatskolas līdz A3 šosejai. 
Pašvaldības vadība atzina, ka 
gājēju drošība ir svarīga un 
solīja rast risinājumu. 

J. Rozenbergs pievērsās 
daudzdzīvokļu namu apsaim-
niekošanai, norādot, ka 
dzīvokļu īpašniekiem iespējami 
drīz jāvienojas par tālāko 
apsaimniekošanas modeli. 

Tika uzklausītas arī citas 
iedzīvotāju vajadzības, sa-
redzētās problēmas un 
pārrunāti jautājumi, piemēram, 
par publiski pieejamu dušu 
nepieciešamību, ugunsdzēsēju 
depo uzturēšanu pārvaldes 
teritorijā, bērnu spēļu lauku-
miem, sporta nodarbībām. 
Līdzīgi sarunu vakari notiks arī 
Stalbes un Raiskuma pagastā. 
Aicinām sekot līdzi informācijai  
www.pargauja.lv un novada 
informatīvajā izdevumā ”Cēsu 
Novada Vēstis”. Iedzīvotāji 
aicināti savlaicīgi informēt 
pārvaldi par jautājumiem, 
ierosinājumiem un problēmām, 
ja tādas radušās. 

Attēlā: Tikšanās laikā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atzinīgi no-
vērtēja daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Taurenē. Foto: Anete Eglīte.

Attēlā: Straupēnieši tikšanās laikā atgādināja par ātruma ierobežojumu nepieciešamību 
Līvānu māju ciematā. Foto: Santa Kūlīte.
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Aktualitātes Priekuļu 
apvienībā

Aktualitātes 
Jaunpiebalgas 
apvienībā

Norādes zīmju un 
informatīvo stendu atjau-
nošana 

Notiks norādes zīmju 
nomaiņa pie Veselavas muižas, 
Mazās Ellītes un Liepas 
kapiem. Jaunu informatīvo 
zīmi uzstādīs pie Veselavas 
estrādes, kur sākas taka 
gar upi. Tajā izvietos mazas 
piktogrammu zīmes – bultiņas, 
lai marķētu virzienu. 

Tāpat paredzēts atjaunot 
un uzstādīt informatīvo stendu 
par Mazo Ellīti. 

Ūdens avotu analīzes 
Veiktas sešas avotiņu ūdens 

analīzes: 
� Dukuru avotiņā; 
� Mazajā Ellītē no alas; 
� Meža avotiņā jeb tehni-

kuma avotiņā; 
� Lielajā Ellītē no alas; 
� Raibaču kalna avotiņā 
� Spāriņu kalna avotiņā. 
Balstoties uz veiktajām 

analīzēm, par uzturā 
izmantojumu atzīts Meža 
avotiņa un Spāriņu kalna avota 
ūdeņi. 

Labiekārtojuma atjau-
nošana

Sākoties 2023. gadam, 
Priekuļu apvienībā plānots 
atjaunot labiekārtojuma 
infrastruktūru Mazajā Ellītē, 
Liepas pastaigu takā pie Lielās 
Ellītes un Šarlotes takā, kas 
atrodas pie Veselavas estrādes. 
Labiekārtojuma atjaunošanai 
pasūtīti kokmateriāli, lai, 
sākoties pavasarim, īstenotu 
ieceri. 

PRIEKUĻU 
apvienība

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Noslēgušies siltum-
trases izbūves darbi 

Lai sakātotu, uzlabotu 
un nodrošinātu efektīvāku 
siltumapgādi, Jaunpiebalgā 
decembra izskaņā noslēgušies 
siltumtrases izbūves darbi no 
Brāļu Kaudzīšu ielas 3A līdz 
Gaujas ielai 25A un no Gaujas 
ielas 25 A līdz Priežu ielai 8.

Jaunais siltumtrases tīkls 
nodrošinās pastāvīgu siltum-
apgādi Jaunpiebalgas vidus-
skolas sākumskolas ēkai. 
Turpmāk siltumtrases tīklam 
plānots pieslēgt arī veikala 
“Top” jaunceltni. Būvdarbus 
plānots sākt nākamajā gadā. 

Mobilās diagnostikas 
izmeklējumi  

Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 
2a, 4. janvārī no plkst. 10.00 

līdz plkst. 17.00 būs iespēja 
saņemt mobilās diagnostikas 
pakalpojumus.  

Iespējamie izmeklējumi:  
� mamogrāfija;  
� rentgens.  
Pacientu pieņemšana pēc 

iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 
25431313.  

Pakalpojumu nodrošina 
“MFD Veselības grupa”. 

Omnivas pakomāts ta-
gad arī Jaunpiebalgā 

Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 
4, 23. decembrī uzstādīts 
pirmais Omniva pakomāts 
Jaunpiebalgas apvienības 
teritorijā. Vairāk par pakomāta 
darbības sākšanu un sūtījumu 
izmaksām lasi: omniva.lv. 

Mēs bērnus mācām būt 
darītājiem, saka Jāņmuižas 
bērnudārza vides un estētikas 
skolotāja Ingrīda Zazīte. Un, 
gada nogales svētkus sagaidot, 
pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņi pastrādāja godam, 
vairojot priecīgas sajūtas.

“Agrāk sabiedriskā dzīve 
Jāņmuižā veidojās ap 
lauksaimniecības skolu. Kad to 
slēdza, daudzi jutās apjukuši 
pat pievilti, jo bija pazudis 
ciemata ļaudis vienojošais 
centrs. Bērnudārzs ir lielākā 
pašvaldības iestāde Jāņmuižā, 
tātad mums jāuzņemas 
vienojošā loma,” skaidro 
Ingrīda, piebilstot, ka virzība 
uz priekšu atbilstoši ķiparu 
spējām notiek maziem, bet 
drošiem solīšiem. 

Ciematā gaidīts notikums 
ir bērnu rūpīgi gatavoti 
apsveikumi Jāņmuižas seni-
oriem valsts svētkos un 
Ziemassvētkos. Tos mazie 
autori paši arī pasniedz. 
“Šādas tikšanās ir bagātinošas. 

Senioriem prieks, ka viņus 
atceras, bet mazie uzzina 
daudz interesanta par 
Jāņmuižas vēsturi,” piebilst 
Ingrīda un turpina: “Mūsu 
bērni zina, ka svētki nerodas 
paši no sevis, tāpēc paši 
plāno darbus, aizrautīgi tiem 
gatavojas. Ne tikai mācās 
dziesmas, dzejoļus un dejas, 
bet arī sacer pasakas. Lielākie 
gāja palīgā mazākajiem, 
tādējādi, gaidot svētkus, mēs 
ne tikai mācāmies darīt, bet 
arī atbalstīt, palīdzēt otram. 
Bija bērni, kas pieteicās tīrīt 
sniegu no celiņiem, jo gribēja, 
lai vecāki uz svētku pasākumu 
nāktu, pa viņu notīrītu taku.”

Jāņmuižas bērnudārzs jau 
vairāk nekā desmit gadus ir 
Ekoskolu programmā. Un arī 
tā ir lieliska darīšanas skola ar 
pamanāmu darba rezultātu. 
“Sākām ar gružu lasīšanu mūsu 
pastaigu vietā Jāņmuižas 
mežā. Pirmajos gados kārtīgi 
pūlējāmies, vedām savākto 
ar ķerrām, bet mežs vienalga 

Mazie darītāji PRIEKUĻU 
pagasts

nebija tīrs. Likām uzrakstus ar 
aicinājumiem nemest gružus 
mums tik mīļajām mežā. Tagad 
situācija krasi mainījusies, 
un, rīkojot talkas, jāpapūlas, 

lai atkritumus atrastu. 
Ejot pastaigās, sastopam 
Jāņmuižas iedzīvotājus, 
kuriem līdzi maisiņi pamanīto 
gružu savākšanai, un nu jau 

visi zina, ka par meža tīrību 
jārūpējas,” mazo bērnudārza 
ķiparu lielos darbus apraksta 
Ingrīda Zazīte.

Sveikti konkursa “Sakoptākā sēta” laureāti VECPIEBALGAS 
apvienība

Dzērbenes pilī 9. decembrī 
satikās Vecpiebalgas 
apvienības sakopto privātmāju, 
krāšņo balkonu saimnieki, 
lauku saimniecību, uzņēmumu 
un pašvaldības iestāžu 
pārstāvji, lai noskaidrotu 
2022. gada sakoptāko sētu 
īpašniekus. Pateicības vārdi un 
ziedi tika ikvienam konkursa 
dalībniekam. 

Atzinības zīmes un dāvanu 
kartes no “Latvijas Valsts mežu” 
stādu audzētavām saņēma 
Dace un Viesturs Melbārži 
par sakoptāko privātmāju 

“Ciedras” Dzērbenes pagastā. 
Vaguļu ģimene - par sakoptāko 
saimniecību “Urbiņi’ Taurenes 
pagastā. Taurenes ambulances 
kolektīvs - kā sakoptākais 
uzņēmums. Taurenes kultū-
ras nams - kā sakoptākā 
pašvaldības iestāde. Krāšņākā 
balkona tituls tika balkonam 
Smeiļu ielā 1-25, Vecpiebalgā, 
saimniece Gita Ulaseviča. 

Tā kā šis ir konkursa 
piektās jubilejas gads, 
pārsteiguma balvas, dāvanu 
kartes no “Latvijas Valsts 
mežu” stādaudzētavas, tika 

dāvātas arī Dainai un Arvī-
dam Skrastiņiem par ziedu 
daudzveidību un košumu 
Taurenes pagasta “Jāņkalnos”, 
Agnesei un Kristapam Driķiem 
par uzdrošināšanos un 
krāšņo lavandu pieradināšanu 
Dzērbenes pagasta “Andrēnos”, 
Vecpiebalgas doktorāta 
kolektīvam par skaistuma 
radīšanu un Vecpiebalgas 
tēla bagātināšanu, Vecpie-
balgas vidusskolas pirms-
skolas izglītības iestādei 

“Mazputniņš” par rūpēm un 
izdomu “Mazputniņa” krāšņās 
apkārtnes veidošanā un Zaigai 
Lūsītei par ziedu bagātību 
“Piebaldzēnu”-15 krāšņajā 
balkonā. Vasīlijs Šablovskis 
saņēma īpašu balvu par krāsu 
prieku un atraktīvajiem vides 
objektiem Kaives pagasta 
“Anderos”. 

Pasākuma svētku sajūtu 
muzikāli bagātināja Valdis 
Atāls ar draugiem. 

Visi konkursa dalībnieki 

nākamvasar aicināti doties 
kopīgā pieredzes un iedvesmas 
gūšanas braucienā uz kādu 
no Latvijas skaistākajiem 
dārziem un bagātīgajām 
stādaudzētavām. 

Lai visiem spēks un enerģija 
darboties savos dārzos, 
saimniecībās un uzņēmumos 
arī turpmāk! Un atcerieties 
Laumas Lūses Kreicbergas 
vārdus: “Tas, kurš iemīl dārzu, 
būs iemīlējies vienmēr!” 

Attēlā: Jāņmuižas bērnudārza audzēkņi svētkos gatavo un paši arī pasniedz mīļus apsvei-
kumus ciemata senioriem. Foto: Ingrīda Zazīte.
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LABDARĪBA

Šogad Ziemas saulgriežu 
vakarā Cēsīs pirmo reizi notika 
Cēsu novada sociālās jomas 
nevalstisko organizāciju rīkots 
Ziemassvētku labdarības 
koncerts ar mērķi sniegt 
atbalstu Cēsu novada se-
nioriem medikamentu iegā-
dei, vienlaikus aicinot no-
vadniekus nepalikt malā un, 
apmeklējot koncertu, atbalstīt 
mūsu seniorus. 

Senioru atbalstam sa-
ziedoti 866 euro. ”Esam 
gandarīti par savāktajiem 
ziedojumiem un par sociālās 
jomas organizāciju izrādīto 
iniciatīvu rīkot labdarības 
koncertu, tādējādi sniedzot 
iespēju senioriem uzlabot un 
uzturēt savu veselību,” teica 
Cēsu novada Sociālā dienesta 
vadītājs Ainārs Judeiks. 

“Šī ziema ir izaicinājumiem 
piepildīta lielai sabiedrības 
daļai. Vairumam senioru par 
komunālajiem pakalpojumiem 
nākas samaksāt lielāko daļu 
no pensijas, līdz ar to vairs 
nepietiek līdzekļu citām 

Labdarības koncerts CĒSIS

ikdienas precēm, tostarp 
tik ļoti nepieciešamajiem 
medikamentiem. Organizējot 
labdarības koncertu kopā ar 
Cēsu novada sociālās jomas 
biedrībām, vēlējāmies sniegt 

gaišus mirkļus ikvienam – 
gan skatītājiem, kuriem šī bija 
brīnišķīga iespēja sajust svētku 
noskaņu, gan senioriem, 
kuriem pasākuma laikā iegūtie 
līdzekļi būs liels atspaids, 

domājot par savu veselību,” 
uzsvēra Cēsu novada Sociālā 
dienesta projektu vadītāja 
un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Vita Pleševnika. 

Koncertā piedalījās Rihards 

Saule un”Bigband Cēsis”, 
dāmu deju grupa”Pīpenes”, 
“Mežrozes” un “Gaujmalietes”, 
vokālais ansamblis “Gauja” 
un “Kamenes”, sieviešu koris 
“Laumas” un “Ābele”, TDK 
“Randiņš” 4.-5.klašu grupa un 
SDK”Dzirnas”. 

Paldies veikala”Ziedu 
klēpis” kolektīvam, kas 
nepalika malā un iesaistījās 
ziedojumu vākšanā, piedāvājot 
grieztās eglītes apmaiņā 
pret ziedojumu. Paldies 
arī labdarības tirdziņa 
dalībniekiem par iesaisti 
un atbalstu šajā pasākumā. 
Vēlamies uzsvērt, ka lielākā 
daļa tirdziņa ieņēmumu ziedoti 
senioriem. 

Paldies arī Cēsu novada 
sociālās jomas nevalstiskajām 
organizācijām, Cēsu novada 
pašvaldības iestādei “Kultūras 
pārvalde” un Cēsu novada 
Sociālajam dienestam par 
iesaisti koncerta organizēšanā. 

Tie, kuri vēlas ar savu 
ziedojumu atbalstīt seniorus, 
to var izdarīt sazinoties pa 
tālruni - 26190336 (Māris). 

Plašāks atbalsts bez 
gādības palikušiem 
bērniem 

Labdarības 
akcija Līgatnē

Cēsu novada domes 
decembra sēdē apstiprināti 
grozījumi saistošajos notei-
kumos, kas paredz paplašināt 
pašvaldības atbalsta saņēmēju 
loku bērniem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem 
bērniem, audžuģimenēm un 
aizbildņiem. Turpmāk atbalstu 
nodrošinās arī tad, ja bāreņa 
dzīvesvieta un viņa aizbildņa 
vai vismaz viena audžuvecāka 
dzīvesvieta deklarēta Cēsu 
novada administratīvajā teri-
torijā un ja šādu atbalstu nav 
piešķīrusi cita pašvaldība. 

Grozījumi veikti, ņemot 
vērā iedzīvotāju ierosinājumus 
paplašināt atbalsta loku 

neatkarīgi no tā, kura 
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu 
par ārpusģimenes aprūpi. 
Līdz šim Cēsu novada domes 
saistošie noteikumi paredzēja, 
ka iepriekšminēto atbalstu 
piešķir, ja lēmumu par 
bāreņa ārpusģimenes aprūpi 
pieņēmusi Cēsu novada 
bāriņtiesa vai kāda no Cēsu 
novadu veidojošo bijušo 
pašvaldību bāriņtiesām un 
bērna deklarētā dzīvesvieta 
pirms šī lēmuma pieņemšanas 
bijusi Cēsu novada admi-
nistratīvajā teritorijā. 

Decembrī Līgatnes uzņē-
mums “Zeit” jau piekto gadu 
organizēja labdarības akciju 
“Dāvini prieku”. Akcijas 
mērķis ir atbalstīt, iepriecināt 
un piepildīt sapni Līgatnes 
bērniem, kuri palikuši bez 
vecāku aizgādības. 

 Šogad akcijā tika 
iepriecināti 17 Līgatnes bērni, 
katrs saņemot atbalstu 210 
eiro apmērā savu sapņu un 

vajadzību piepildīšanai. 
Akcijas laikā “Zeit” aici-

nāja ziedot brīvi izvēlētu 
summu, pretī dāvājot katram 
ziedotājam bezmaksas tīklu 
parka apmeklējumu divām 
personām. 

Cēsu novada pašvaldība 
pateicas uzņēmējam par 
rūpēm un gādību, dāvājot 
prieku bērniem. 

LĪGATNE

Cēsu novada Sociālajam 
dienestam šis gads bijis ļoti 
dinamisks un izaicinājumiem 
pilns. Viens no galvenajiem 
uzdevumiem bija ieviest 
vienotu pakalpojumu un 
pabalstu sistēmu visā 
novadā, lai ikviens iedzīvotājs 
varētu saņemt pieejamus un 
kvalitatīvus pakalpojumus. 
Sākoties karadarbībai, Sociālā 
dienesta darbinieki paralēli 
ikdienas darbam nodrošināja 
atbalstu Ukrainas bēgļiem. 
Lielu atbalstu dienests 
saņēma arī no vietējām 
nevalstiskajām organizācijām 
un iedzīvotājiem. 

Šogad īpašu paldies vēla-
mies teikt biedrībai “Be The 
Light”, kas ar nesavtīgu darbu 
un operatīvu atbalstu sniedza 

pirmo palīdzību, Ukrainas 
kara bēgļiem ierodoties 
Cēsu novadā. Tāpat paldies 
biedrībai par regulāru 
atbalsta sniegšanu Cēsu 
novada vientuļajiem, vienatnē 
dzīvojošiem senioriem, piegā-
dājot siltu maltīti. 

Ciešāka sadarbība šogad 
izveidojusies ar biedrību 
“Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”“, 
biedrību “Cerību spārni” un 
biedrību “Brīnummāja”, kopā 
sniedzot atbalstu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
un pilngadīgām personām ar 
invaliditāti. 

Paldies biedrībai “Dzaima” 
un biedrības pārstāvei Antrai 
Abzalonei par sarūpētajām 
dāvanām 15 bērniem vecu-
mā no 3 līdz 10 gadiem. 

Tāpat paldies Cēsu klīnikas 
Rehabilitācijas nodaļai par 
dāvanu divu bērnu zīmēšanas 
talantu attīstīšanai un paldies 
Kristai Acharaclei Nevis, 
ārzemēs dzīvojošai latvietei, 
kura sniegs atbalstu astoņiem 
Vecpiebalgas mākslas skolas 
bērniem mākslas piederumu 
iegādei un diviem Dzērbenes 
pamatskolas mūzikas sko-
las audzēkņiem mūzikas 
instrumentus iegādei. 

Lielu paldies vēlamies 
pateikt arī ilggadējam 
atbalstītājam, AS “Cēsu alus”, 
par dāvanām 40 Sociālā 
dienesta redzeslokā esošajiem 
bērniem. 

Lai Jūsu labestība un sirds 
gaišums dod cerību ik vienam! 

Pateicamies par atbalstu un sadarbību 

Attēlā: Labdarības koncerta rīkošanā aktīvi iesaistījās vairāki novada amatiermākslas 
kolektīvi. Foto: Normunds Kažoks.

Attēlā: Akcijas laikā Līgatnes bērni saņēma atbalstu savu 
sapņu un vajadzību piepildīšanai.
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AUGUSTAM JULLAM - 150
Laipa uz nākotni 
Dzintra Zālīte 

Liepas vēstures zinātājs 
Aivars Vilnis novadnieka 
Augusta Jullas veikumu 
apkopojis 300 lappušu 
garā pētījumā, bet režisore 
Inese Lāce kopā ar vismaz 
60 novadniekiem Liepas 
kultūras namā 17. decembrī 
to ietvēra uzvedumā “ ... dzīve 
tā – pārmētāta laipiņām...”. 
Tas ir stāsts ne tikai par izcilo 
skolotāju, tēlnieku, keramiķi, 
mākslinieku, dzejnieku 
Augustu Jullu, kuram šogad 
svinam 150. dzimšanas dienu, 
bet arī par... lepnumu. 

Un liepēniešiem ir, ar 
ko lepoties. Mēs citējam 
dzejnieku Veidenbaumu, 
lasot Pāvila Rozīša darbus, 
atceramies, ka viņš dzimis 
Liepā, neaizmirstam Vladimira 
Kaijaka laiku Kapu mājā, 
ejot garām Augusta Jullas 
izlolotajam piemineklim 
pie Ellītes, pieminam dižā 
novadnieka vārdu, sarunās 
piesaucam vēl daudzus 
izcilos reiz Liepā dzīvojušos, 
taču nereti aizmirstam par 
talantīgajiem un strādīgajiem, 
kuri veido mūsu šodienu. Un 
tieši tādēļ uzvedums “... dzīve 
tā – pārmētāta laipiņām...“ 
bija tik svarīgs, lai mums 
atgādinātu par laipu, kas 
vieno Augustu Jullu un mūs, 
kas saista pagātni, tagadni un 
nākotni. 

Uzvedumā laipiņu bija 
daudz. 

No Augusta Jullas tēva 
Jāņa uzbūvētā ķieģeļcepļa līdz 
ķieģeļiem ar Jullas autogrāfu 
liepēniešu mājās un Kremļa 
sienā Maskavā. No jūgendstila 
aizsācēja lietišķajā mākslā, 
keramiķa Jullas darinātajai 
lielformāta vāzei cara Nikolaja 
II pilī, līdz Lodes drenu cauruļu 
rūpnīcai un Liepai kā mālu 

galvaspilsētai. 
No Cēsu amatniecības 

skolas, kas tika izveidota jau 
nākamajā gadā pēc Latvijas 
valsts nodibināšanas un kuras 
pirmais pārzinis bija izcilais 
pedagogs Julla, līdz Vidzemes 
Tehnoloģiju un Dizaina 
tehnikumam, kur augstā godā 
tiek turēts Jullas sapnis – celt 
amatnieku darba kvalitāti: gan 
tehniskās, gan praktiskās, gan 
mākslinieciskās iemaņas. 

No Jullas pagājušā gadsimta 
pašā sākumā izveidotā Liepas 
jauktā kora, kas gatavojās V 
Dziesmu svētkiem, līdz īpaši 
Jullas jubilejai izveidotā Liepas 
kora dziedātajai dziesmai par 
vecmāmiņas novēlējumiem. 

No Jullas izsūtījumā 
sarakstītās “Liepas kalna 
folkloras” līdz skolotājas un 
Liepas kora vadītājas Santas 
Augškāpas sacerētajai mūzikai 
ar Jullas dzeju. 

No dzīvajām bildēm, 
teātra izrādēm, dziesmām, 
priekšlasījumiem un vijoles 
spēlēšanas, ko jau 1900. 

gadāar lielu atzinību Jullam 
pieminēja laikrakstā “Baltijas 
Vēstnesis”, līdz Ineses Lāces 
režisētajiem pasākumiem, kas 
arī guvuši plašu atzinību. 

No Jullas kā sabiedriskā 
darbinieka, kurš dibināja 
dažādas biedrības un 
organizācijas, aktīvi darbojās 
tajās, līdz Liepas pagasta 
kopienai, kura dažos gados 
spējusi iekustināt, iedvesmot, 
saliedēt un ieviest pārmaiņas 
vietējā dzīvē. 

Bet laipiņa tika pārmesta 
arī uz nākotni. Liepas skolēni 
visu šo gadu pavadīja Augusta 
Jullas zīmē. Godinot dižo 
novadnieku, bērni zīmēja, 
rakstīja dzeju, mācījās 
dziesmas un pēc pašu 
iniciatīvas īpašajā krājkasītē 
ziedoja naudu sudrabeglei, 
ko pavasarī iestādīs pie Jullas 
veidotā pieminekļa. 

Uzveduma raitais ritējums, 
skatītājus veikli nogādāja no 
viena Augusta Jullas talanta 
izpauduma līdz nākamajam, 
savijot viņa ideālus un paveikto 

ar atgādinājumu par mūsu 
laiku, pašu cilvēkiem, viņu 
talantiem un paveikto, radot 
lielisko sajūtu – es lepojos! 

Lai mēs kā tauta varētu 
pastāvēt, mums jāzina sava 
vēsture, kultūra. Jāatceras un 
jātur godā savi cilvēki – gan 
tie, kuri radīja un aizstāvēja 
mūsu valsti, gan talantīgie, 
gudrie, uzņēmīgie, kuri to 
dara ik dienu. Un jālepojas ar 
viņiem! 

Augusta Jullas (1872–
1958) veikums 

1900. gads. Mācās Rīgā 
Venjamiņa Blūma zīmēšanas 
un gleznošanas skolā, vēlāk 
absolvē Štiglica Centrālās 
tehniskās zīmēšanas skolu 
Pēterburgā, iegūstot profe-
sionāla mākslinieka–keramiķa 
diplomu. 

1902. gads. Prezentē 
pētījumu “Stiebru krēslu 
rūpniecība Latvijā”, “Māla 
trauku rūpniecība Vidzemē”. 

1903. gads. Piedalās Rīgas 
Latviešu biedrībā V Latviešu 
vispārīgo dziesmu svētku 

komitejas sapulcē kā Liepas 
jauktā kora vadītājs. 

1904. gads. Konversācijas 
vārdnīcas Rīcības komitejas 
līdzstrādnieks. 

1915. gads. Publicē pētījumu 
“Karš un māksla”. 

1919. gads. Jaundibinātās 
Cēsu Amatniecības skolas 
pārzinis. Liepas pagasta 
aizsargu nodaļas priekšnieks. 
Liepas pagasta patērētāju 
kooperācijas biedrības 
priekšsēdētājs, organizē Cēsīs 
amatniecības kursus. 

1920. gads. Cēsu rajona 
Rūpnieku un amatnieku 
biedrības priekšnieks. Sāk 
darboties Izglītības ministrijas 
skolu programmu komisijā. 

1924. gads. Cēsu pilsētas 
Domes deputāts, Cēsu pilsētas 
skolu valdes loceklis, Amatas 
elektrības akciju sabiedrības 
dibinātājs. 

1927. gads. Cēsīs, Lejas 
kapos, tiek atklāts Augusta 
Jullas veidots Brāļu kapu 
piemineklis. 

1928. gads. Liepas pagasta 
padomes loceklis. 

1929. gads. Organizē 
Ziemeļlatvijas atbrīvošanās 
cīņu desmitgades svētkus, 
piedalās brāļu Veidenbaumu 
piemiņas fonda dibināšanā, 
ir Liepas Kapu komitejas 
priekšsēdētājs. 

1933. gads. Vada Eduarda 
Treimaņa-Zvārguļa jubilejas 
organizēšanu. 

1934. gads. Skulptoram 
Augustam Jullam tiek piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis. 

1935. gada 11. augusts. 
Liepā pie Ellītes tiek atklāts 
piemineklis “Zemnieks–
karavīrs” Brīvības cīņās Liepā 
kritušo igauņu un latviešu 
piemiņai. 

1949. gads. Izsūtīts uz 
Tomskas apgabalu. 

Jubilejas izstāde dižākajam no 
liepēniešiem 

Gada izskaņā - 27. de-
cembrī - māksliniekam Augus-
tam Jullam (1872-1958) aprit 
150. gadskārta. Atzīmējot 
jubileju, Cēsu Izstāžu namā 
būs skatāma Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja izstāde 
“Augusts Julla – dižākais 
no liepēniešiem”, kas tapusi 
sadarbībā ar novadpētnieku 
un Augusta Jullas biogrāfu 
Aivaru Vilni. 

Aivars Vilnis mākslinieka, 
pedagoga un aktīva 
sabiedriskā darbinieka 
Augusta Jullas biogrāfiju 
sāka pētīt 2014. gadā, apzinot 
plašu publicēto materiālu 
klāstu un vācot un apkopojot 

atmiņu liecības. 2021. gada 
nogalē Augusta Jullas 
biogrāfijas izpētē iesaistījās 
arī Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja jaunākā vēsturniece 
Kristīne Gertnere-Celma. 
Sadarbība vainagojusies ar 
unikālu izstādi – šī ir pirmā 
māksliniekam Augustam 
Jullam veltīta izstāde. Padomju 
varas represiju rezultātā 
mākslinieka darbi gandrīz 
pilnībā zuduši, tādēļ katrs 
izstādē redzamais eksponāts 
ir īpaši vērtīgs. 

Izstādē “Augusts Julla – 
dižākais no liepēniešiem” 
skatāmas liecības no Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja, 

Eduarda Veidenbauma me-
moriālā muzeja “Kalāči”, 
Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja, Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzeja, Latvijas 
Kara muzeja, Jāzepa Vītola 
memoriālā muzeja “Anniņas”, 
Latvijas Valsts vēstures arhīva, 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Informācijas centra, Liepas 
pagasta bibliotēkas, Aivara 
Viļņa kolekcijas, Tāļa Pum-
puriņa kolekcijas un Treimaņu 
ģimenes arhīva. 

Mākslinieka Augusta Jullas 
150. jubilejas izstāde 
“Augusts Julla – dižākais no 
liepēniešiem” Cēsu Izstāžu 
namā no 27.12.2022. līdz 

19.03.2023. 
Izstādes autori Kristīne 

Gertnere-Celma, Aivars Vilnis, 
izstādes mākslinieks Dainis 
Andersons. 

Izstādes autori aicina uz 
svētdienas sarunām par 
Augustu Jullu Cēsu Izstāžu 
namā plkst. 12.00: 

8. janvārī tikšanās ar 
izstādes “Augusts Julla – 
dižākais no liepēniešiem” 
autoriem Kristīni Gertneri-
Celmu un Aivaru Vilni; 

22. janvārī “Pa pēdām 
Augusta Jullas saknēm”: Jurlu-
Jullu dzimta un “Jullu” mājas 
Liepas pagastā. 

LIEPAS 
pagasts

Atzinība 
pētniekam

Pateicoties vēstures pēt-
nieka Aivara Viļņa pamatī-
gajam darbam, Augusta Jullas 
jubilejai veltītais uzvedums 
Liepas kultūras namā un 
Cēsu izstāžu namā skatāmā 
ekspozīcija, rada pilnīgu un 
intriģējošu priekšstatu par 
izcilā novadnieka biogrāfiju.

Koncertuzveduma “... dzīve 
tā – pārmētāta laipiņām...” 
noslēgumā Cēsu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Atis Egliņš-Eglītis pasniedza 
atzinības rakstu Aivaram Vilnim 
par neatsveramu ieguldījumu 
Liepas pagasta kultūrvēstures, 
novadpētniecības un cilvēku 
stāstu glabāšanā, kopšanā 
un nodošanā nākamajām 
paaudzēm.

CĒSIS

Attēlā: Godinot novadnieku Augustu Jullu, Liepas skolēni visu gadu zīmēja, rakstīja dzeju, 
mācījās dziesmas. Foto: Aivars Akmentiņš.
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Janvāris 
Jaunajā Cēsu novadā 

turpinās pārvaldes struktūras 
veidošana. Pamata nosacījums, 
veidojot centralizētu vadību, 
saglabāt nemainīgu pašval-
dības pakalpojumu pieejamību 
visā novada teritorijā. 

Jaunajā gadā jau kā apvie-
notas pašvaldības iestādes 
darbu sāk Pašvaldības policija, 
Bāriņtiesa, Būvvalde un 
Sociālais dienests. Pagastu 
bibliotēku darbu pārrauga 
un organizē Cēsu Centrālā 
bibliotēka. Visu šo iestāžu 
darbs tiek vadīts vienoti, bet 
pakalpojumu saņemšanu 
iedzīvotājiem tas nemaina. 

Cēsu teātris sācis gadu, 
gatavojot jaunu, intriģējošu 
iestudējumu “Lākturu dedzi-
nātāji” par cēsniekiem un 
novadniekiem, kas dzīvojuši 
vai vēl joprojām dzīvo Cēsīs. 
Matiasa Jansona skulptūras 
“Gadsimtiem ejot” iedvesmoti, 
Cēsu teātra aktieri pētījuši 
un izzinājuši 13 dažādos 
laikos un sociālās sistēmās 
dzīvojošu cēsnieku-personību 
dzīves stāstus, kuru esamība 
iedvesmo un liek novērtēt 
dzīvi. 

Uzņēmums “Draugiem 
Group” paziņo par jaunu 
darbības virzienu. Ar mērķi 
radīt mūsdienīgas un videi 
draudzīgas dzīvesvietas 
nodibināts uzņēmums “Mājas 
Cēsīs”. Pedagogiem jaunajos 
Cīrulīšu apkaimes namos sola 
50% īres maksas atlaidi. 

Stalbē, Jaunpiebalgā, 
Dzērbenē, Inešos, Vecpiebalgā, 
Kaivē un citviet novadā ar 
ugunskuriem un atmiņu 
stāstiem godina novadniekus 
1991. gada 20. janvāra barikāžu 
dalībniekus. 

Cīruļkalna virsotnē atklāts 
mūsdienīgs un tehnoloģiski 
aprīkots dabas vērošanas 
skatu tornis jeb “Zaļais tornis”, 
kas slejas 22 metru augstumā 
un ir brīvi pieejams ikvienam 
novada iedzīvotājam un 
viesiem. 

Februāris 
Cēsu novada domes 

deputāti februāra sākumā 
pieņēma pirmo apvienotā 
novada gada budžetu, 
apstiprinot 84,85 miljonu 
eiro kopbudžeta ieņēmumus, 
izdevumi - 81,667 miljoni eiro. 

Budžeta prioritātes - 
kvalitatīva izglītības vide 
ikvienam skolēnam un 
pedagogam, dzīvojamā 
fonda attīstība, transporta 
infrastruktūras drošība, 
ielu, laukumu un pilsētvides 
attīstība, informācijas tehno-
loģiju nozares attīstība Cēsu 
novadā, sociālā aizsardzība, 
energoefektivitātes uzlaboša-
na, kultūras mantojuma 
saglabāšana un tūrisma 
attīstība. 

2022. gada budžetā būtiski 
audzis atbalsts sociālajai 
jomai, nozīmīgas investīcijas 
plānotas Cēsu klīnikā, kā arī 
uzņēmējdarbību veicinošos 
projektos. 

Sākoties Krievijas karaspēka 
iebrukumam Ukrainā, Cēsu 
novada domes deputāti 24. 
februāra ārkārtas domes sēdē 
vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, 
paužot atbalstu Ukrainas 
valstij un tautai. 

Amatas apvienības 
pārvalde 2022. gadu sākusi 
ar jaunu pārvaldes nolikumu 
un apstiprinātu iestādes 
budžetu. Galvenie pārvaldes 
uzdevumi - izglītības iestāžu 
darba nodrošinājums, komu-
nālie pakalpojumi, ceļu 
atjaunošanas un uzturēšana, 
pašvaldības īpašuma 
pārvaldīšana. 

Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes iestāžu funkciju 
nodrošināšanai un pašvaldības 
investīciju projektu īstenošanai 
paredzēti 4,107 miljoni eiro. 
Pārvaldes budžets par 
20% lielāks nekā iepriekš. 
Vērienīgākā iecere - Piebalgas 
pamatskolas pārbūve par 
sociālās aprūpes centru. 

Līgatnes apvienības pār-
valdes un apvienības teri-
torijā esošo iestāžu darbības 
nodrošināšanai budžetā 
paredzēti 4,989 miljoni eiro. 
Iecerēts īstenot trīs nozīmīgus 
projektus - Gaujas ielas 
pārbūvi Līgatnē, Līgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
fasādes atjaunošanu un 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu, kā arī Augšlīgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zvaniņi” energoefektivitātes 
paaugstināšanas būvprojekta 

izstrādi. 
Pārgaujas apvienības pār-

valdes un apvienības teritorijā 
esošo iestāžu darbības nodro-
šināšanai paredzēti 4,744 
miljoni eiro. Budžetā akcentēta 
izglītības iestāžu uzturēšana 
un pilnveidošana, kā arī 
komunālie projekti. 

Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes un apvienības teri-
torijā esošo iestāžu darbības 
nodrošināšanai paredzēti 
6,053 miljoni eiro. Paredzēti 
ieguldījumi gan pagastu 
teritoriju labiekārtošanā un 
ēku sakopšanā, gan izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
uzlabošanā un modernizēšanā. 

Priekuļu apvienības pār-
valdes un apvienības teritorijā 
esošo iestāžu darbības 
nodrošināšanai 10,514 miljoni 
eiro. Iecerēs - Priekuļu 
vidusskolas atklātā sporta 
laukuma un autostāvvietas 
pārbūves darbu pabeigšana. 
Ievērojami līdzekļi paredzēti 
ceļu un ielu kvalitātes 
uzlabošanai, energoapgādes 
un sakaru attīstībai, kā arī 
ūdensapgādes un notekūdeņu 
apsaimniekošanai. 

Marts 
Novada domes deputāti 

vienbalsīgi atbalstīja lēmumu 
par papildu atbalstu kara 
bēgļiem no Ukrainas. Mēnesi 
pēc Krievijas iebrukuma 
Ukrainā Cēsu novadā reģistrēti 
vairāk nekā 150 kara bēgļi. No 
tiem trešdaļa ir skolas vecuma 
bērni. 

Koncertzālē “Cēsis” svinīgi 
aizvadīta apbalvošanas 
ceremonija “Cēsu novada 
sporta laureāts 2021”. Par 
“Gada sportistu” atzīts MTB 
riteņbraucējs Mārtiņš Blūms, 
“Gada sportiste” – BMX 
riteņbraucēja Veronika Monika 
Stūriška. 

Līgatnē atsākušies Gaujas 
ielas asfalta seguma pārbūves 
darbi. Tiek veikti apjomīgi 
ietves un brauktuves noro-
bežojošo konstrukciju demon-
tāžas darbi, kā arī turpināta 
lietusūdens noteku, gūliju un 
caurteku izbūve. 

Domes sēdē lemts par 
gatavību pārņemt Cēsu 
novada pašvaldības īpašumā 
Veselības ministrijai piederošo 
Lielstraupes pili un ar to 
funkcionāli saistīto īpašumu 

Vecpiebalgas apvienībā 
turpinās aktīvi remontdarbi 

pašvaldības iestādēs. Vec-
piebalgas vidusskolā atklāts 
jaunā korpusa pirmais stāvs, 
telpu remonts plānots 
Kaives bibliotēkā, Dzērbenes 
vispārizglītojošā un mūzikas 
pamatskolā remonts skolotāju 
istabā. 

Aprīlis 
Notika kultūras jomas 

speciālistu tikšanās, lai spriestu 
par jaunā Cēsu novada kultūras 
jomas attīstību un diskutētu, 
kā veiksmīgi realizēt “Cēsis - 
Latvijas kultūras galvaspilsēta 
2025” notikumu koncepciju. 

Izstrādāts jauns apvienotā 
Cēsu novada ģerbonis, ko 
aprīļa domes sēdē vienbalsīgi 
atbalstīja Cēsu novada 
deputāti. Ģerboņa mākslinieks- 
Laimonis Šēnbergs. Pie-
baldzēns, mākslinieks, dizain-
grafiķis, Valsts heraldikas 
komisijas priekšsēdētājs, arī 
Cēsu novada Jaunpiebalgas 
un Zosēnu pagasta ģerboņu 
autors. 

Turpinot tikšanos ciklu 
ar novada iedzīvotājiem, 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs ar vadības 
komandu aprīlī viesojās 
Kaivē, Jāņmuižā un Vaivē. 
Visās sanākšanas reizēs 
iedzīvotāju interese bija 
liela un diskusijas – aktīvas. 
Galvenās tēmas nemainīgas: 
infrastruktūra un jo īpaši ceļi, 
ielas un ietves. 

Noslēdzoties investīciju 

projektam “Vecpiebalgas 
vidusskolas infrastruktūras 
uzlabošana un materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošana”, 
sākumskolas audzēkņi un 
pedagogi ieguvuši jaunas 
un skaistas telpas. Klases 
tagad plašas, gaišas un 
pārvietošanās telpās ļoti ērta. 
Visās telpās ierīkota papildu 
ventilācija un mūsdienīgs LED 
lampu apgaismojums.

Maijs 
Maija beigās Cēsu novada 

domes priekšsēdētājs tradi-
cionāli aicināja uz tikšanos 
aizvadītā mācību gada 
izcilniekus – novada skolēnus, 
kuri guvuši godalgotas 
vietas un atzinības mācību 
priekšmetu valsts olimpiādēs 
un zinātniskās pētniecības 
darbu konferencēs. Šoreiz 
14 skolēni un viņu pedagogi 
saņēma naudas balvas un 
Atzinības rakstus. 

Darba vizītē Cēsu nova-
dā Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš atklāja 
Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikuma jauno 
lauksaimniecības tehnikas un 
automobiļu diagnostikas un 
remonta centru. 

Maijā pirmo reizi parakstīta 
ģenerālvienošanās starp 
Cēsu novada pašvaldību un 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 
Cēsu novada organizāciju. 
Parakstītā vienošanās nosaka 
kopīgu mērķi ar sociālā dialoga 
palīdzību uzlabot personāla un 
finanšu resursu vadību, darba 
attiecības, pārvaldes, saziņas 
un līdzdalības formas. 

Norit ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu pārbūve 
dzīvojamo māju kvartālā 
Straupē un ielu apgaismojuma 
pārbūve Straupes centrā. Jau 
sākta jaunas kanalizācijas 

2022. gads Cēsu novadā
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sistēmas izbūve, lai dzīvojamo 
māju saimniekiem Straupes 
ciemā - Upes, Senču, Pļavas, 
Lauku, Nākotnes, Jāņa un 
Braslas ielā - nodrošinātu 
sadzīves kanalizācijas cen-
tralizētu savākšanu un 
novadīšanu uz pašvaldības 
attīrīšanas iekārtām. Būvdarbu 
izmaksas - 630 000 eiro. 

E. Veidenbauma muzejā 
“Kālāčos” pavasaris uzziedēja 
koši. Jauna ekspozīcija un 
atklāts projekts “Vairāk 
gaismas!”. Muzeja pārstāvji 
priecājas par lielisko sadarbību 
ar kaimiņiem – “Maizes māju” 
un “Cēsis Inside”, piedāvājot 
kopīgu programmu “Diena 
Cēsu pusē”. 

Pirmizrādi piedzīvo Vigitas 
Pumpures lugas “Tobiass 
ir miris, lai dzīvo Tobiass!” 
iestudējums Zosēnu amatieru 
teātra “Intermēdija” izpildījumā. 
Izrādes režisore Līga Kalniņa. 

Uz Jaunpiebalgas dzelzceļa 
stacijas perona vilcienu 
neviens vairs negaida jau 
vairāk nekā 20 gadus, tomēr 
7. maijā uz perona atkal 
pulcējās cilvēki. Iestudējums 
“Uz salauztā perona” bija 
pirmais mēģinājums iedzīvināt 
stacijas teritoriju kā alternatīvu 
kultūras pasākumu rīkošanas 
vietu. 

Jūnijs 
Novadā, atzīmējot Cēsu 

kauju 103 gadadienu, notiek 
piemiņas brīži. Iedzīvotāji, 
pašvaldības un bruņoto spēku 
pārstāvji noliek ziedus varoņu 
atceres vietās. Pils laukumā 
norisinās diskusiju forums par 
militāro mantojumu Latvijā un 
Igaunijā. 

Domes sēdē deputāti 
apstiprina brīvpusdienu 
piešķiršanas kārtību novada 
izglītības iestāžu audzēkņiem. 
Tā paredz brīvpusdienas 
visiem Cēsu novada piecus 
un sešus gadus veciem 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem un 1.-6. klašu 
skolēniem. Savukārt Cēsu 
novada 7.-9. klašu skolēniem 
noteikta 50% pusdienu maksas 
atlaide. 

Pašvaldības izsludinātajā 
uzņēmējdarbības ideju kon-
kursā sīvā 34 pieteikumu 
konkurencē iespēju piesaistīt 
finansējumu līdz 3000 eiro 
saņēma 14 biznesa idejas. 

Jūnijā pabeigta skeit-
parka renovācija Maija 
parkā. Ierīkotas 12 jaunas 
konstrukcijas, soli, atkritumu 
urnas, basketbola grozi un 
3x3 basketbola laukums. Trasi 
būvēja SIA “We Build Parks”, 
atjaunošanas darbi izmaksāja 
90 000 eiro, no kuriem 30 
000 eiro finansēja AS “Cēsu 
alus”, bet 60 000 eiro segti no 
pašvaldības budžeta. 

Vasaras vidū 11. dzimšanas 
dienu svinēja Straupes 
lauku labumu tirgus. Augsti 
piedāvāto produktu kvalitātes 
standarti, omulīga atmosfēra, 
tematiski, izglītojoši notikumi... 
tās ir kvalitātes, kas tirgus 
dienās Straupes zirgu pastā 
regulāri pulcē tirgotājus un 
pircējus lielā skaitā. 

Ar burvīgu laiku un 
pozitīvām emocijām aizvadīti 
svētki Priekuļos, kas piedāvāja 
gana plašu programmu 
dažādām paaudzēm un 
dažādām gaumēm. Bija 
radošās darbnīcas un aktīvās 
izklaides, amatnieku un 
mājražotāju tirgus. Bērnu 
lielais prieks bija izjādes zirga 
mugurā un vistiņu dārzs. 

Pirmo reizi tika svinēta 
Eiropas arheoloģijas diena. 
Āraišu ezerpils darbinieki bija 
sagatavojuši plašu aktivitāšu 
programmu bērniem, kuri 
varēja darboties improvizētā 
izrakumu laukumā un 
priecāties par atrastiem 
dārgumiem.

Jūlijs 
Jūlijā atjaunots pašvaldības 

autoceļš Lieltītmaņi – 
Upesmuižnieki Līgatnes 
pagastā. Projekta gaitā 
atjaunots asfalta segums 
1,2 kilometru garā posmā 
un veikta grantētā posma 
divkārtu virsmas apstrāde. 

Pilsētas svētkos par titula 
“Cēsnieks 2022” ieguvēju 
kļuva Cēsu Valsts ģimnāzijas 
direktore Gunta Bērziņa. 
Viņas profesionālajā vadībā 
ģimnāzija kļuvusi par izglītības 
kvalitātes simbolu Cēsu 
novadā. Arī Latvijas skolu 
reitingā CVĢ regulāri ir līdere. 

Cēsu klīnikā darbu sākuši 
pieci mediķi no Ukrainas. 
Pacientus aprūpē ārste 
ginekoloģe, trīs medicīnas 
māsas, kā arī apkopes un veļas 
dienesta darbiniece. 

Jūlijā testa režīmā Cēsīs 
nakts stundās samazināts 
ielu apgaismojumu vairākās 
pilsētas apkaimēs. ielu 
apgaismojums samazināts 
ar nolūku taupīt budžeta 
līdzekļus, jo elektroenerģijas 
cenas strauji palielinājušās 

Par Straupes pamatskolas 
direktori apstiprināta Dana 
Gaile. Iepriekš viņa pildīja 
skolas direktora vietnieces 
izglītības jomā amata 
pienākumus. 

Katrā nedēļas nogalē 
novadā norisinās izglītojoši, 
iedvesmojoši, relaksējoši un 
sportiski notikumi. Tradi-
cionālais sarunu festivāls 
“Lampa”, Pārgaujas svētki, 
Cēsu Mākslas festivāls, Liepas 
vārda diena, Zaubes savvaļas 
kulinārais festivāls un, protams, 
Cēsu pilsētas svētki. Lielā 
novadā, liela izvēle! 

Augusts 
Apstiprināts jauns novada 

izglītības finansēšanas mo-
delis. Tas nosaka, kā paš-
valdība sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju, kā finansējumu 
izglītības iestādēm, kā 
izglītības iestādes izstrādā un 
saskaņo budžetus. Fiksēta arī 
brīvpusdienu piešķiršanas un 
transporta apmaksas kārtība, 
kā arī pašvaldības ieguldījumi 
skolu infrastruktūras moderni-
zācijā 

Ārkārtas sēdē par novada 
domes priekšsēdētāja jauno 
vietnieci ievēlēta Inese Suija-
Markova. Iepriekš viņa pildīja 
deputātes pienākumus, tos 
apvienojot ar izpilddirektores 
amatu Vides risinājumu 
institūtā. 

Vēl ārkārtas sēdē par 
Līgatnes apvienības pārvaldes 
vadītāju apstiprināta Līga 
Medne, par topošās “Cēsu 

novada tūrisma attīstības 
aģentūras” vadītāju apsti-
prināta Madara Lasmane, par 
“Kultūras pārvaldes” vadītāju 
apstiprināta Lauma Dambrova, 
par Cēsu Valsts ģimnāzijas 
direktori iecelta Ina Gaiķe, par 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas direktori iecelta Līga 
Ruciņa, bet Augšlīgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zvaniņi” vadītājas amatā 
apstiprināta Daiga Ceipiniece. 

Jaunpiebalgā jau 17. reizi 
norisinājās izstāde - gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu!”. Piebal-
dzēni un viesi pirka un pārdeva, 
baudīja kūkas, skābeņu zupu 
un citus vietējos labumus, 
priecājās par pašdarbnieku 
kolektīvu priekšnesumiem, 
Ķenča un Pāvula prātojumiem, 
amatnieku darinājumiem un 
piebaldzēnu viesmīlību. 

Līgatnē norisinājās pirmais 
“Papīrfabrikas festivāls”. Tā 
iecere – iedvesmot cilvēkus 
rāmākam, harmoniskākam 
dzīvesveidam un parādīt, ka 
Līgatnes papīrfabrika sāk 
atdzimt. Notikums piesaistīja 
necerēti lielu interesentu 
pulku. Festivālu apmeklēja 
vairāk nekā 5000 viesu! 

Apmeklētāju rekords 
arī Āraišu vējdzirnavās 
tradicionāli rīkotajai Maizes 
dienai. Tajā godina rudzu maizi 
un tās cepējus, senās tradīcijas 
turpinātājus. 

Septembris 
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 pa-
augstināšanas darbi. Veikti arī 
ēkas kosmētiskie remontdarbi 
un teritorijas sakārtošana. 
Sākoties jaunajam mācību 
gadam, ēkā atkal atgriezies 
bērnudārzs. Vēsturiskās ēkas 
restaurācijas darbus prasmīgi 
veica SIA “RERE MEISTARI”. 
Kopējās renovācijas iz-
maksas – 756 506 eiro. 

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta depo 
telpās, Ata Kronvalda ielā, 
Cēsīs, svinīgi atklāts digitālais 

112 zvanu centrs. Kopumā 
zvanu centrā paredzēts 
nodrošināt 50 operatoru 
darbavietas. 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, 
apstrādi un reaģēšanu arī 
katastrofu situācijās. 

Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisija 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. 

Amatas apvienības pārvaldē 
noslēgusies pašvaldības auto-
ceļa Zaube - Jaungalžēni 
posma pārbūve. Veikta ceļa 
atjaunošana un asfaltbetona 
seguma izbūve. Projekta 
kopējās izmaksas 238 654,49 
EUR. 

Pārgaujā ar divkārtu virsmas 
apstrādi atjaunots autoceļš 
“Čaukas - Kūdums”. Kopējās 
ceļa būvniecības izmaksas – 
308 174 eiro. 

Talantīgā Jaunpiebalgas 

BMX braucēja Veronika Monika 
Stūriška Pasaules kausa 
piektajā un sestajā posmā 
Kolumbijas pilsētā Bogotā 
BMX superkrosā dāmu U23 
grupā pirmo reizi savā karjerā 
izcīnīja uzvaras. Tas ir pēdējo 
gadu nozīmīgākais Latvijas 
BMX braucēju sasniegums. 

Turpinājums 10. lpp.
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GADA NOTIKUMU ATSKATS

Turpinājums no 9. lpp.

Oktobris 
Ikgadējā Latvijas Arhi-

tektūras gada balvas konkursā 
starp pieteiktajiem 49 darbiem 
par izcilāko starptautiskā žūrija 
atzina atbalsta centru “Pērle” 
Cēsīs. Centrs izveidots ar mērķi 
palīdzēt cilvēkiem ar garīga 
rakstura un funkcionāliem 
traucējumiem iekļauties sa-
biedrībā, ikdienā sniedzot 
nepieciešamo atbalstu, mā- 
cot noderīgas prasmes un 
nodrošinot sociālas reha-
bilitācijas pakalpojumus. 

Notikusi Līgatnes tūrisma 
nozares uzņēmēju tikšanās ar 
novada pašvaldības vadību. 
Tajā pārrunāta tūrisma 
pārvaldības reorganizācija 
un vietējā tūrisma attīstības 
virzieni. 

Jaunpiebalgas Mūzikas 
un mākslas skolā īstenoti divi 
projekti, kas papildina skolas 
materiāli tehnisko bāzi. Skola 
tikusi pie jaunām vijolēm, 
flautas, digitālajām klavierēm 
un” četru nīškārtu stellēm. 

Aizvadīts jau desmitais 
Alfrēda Kalniņa jauno 
ērģelnieku festivāls, kas pulcē 
talantus no visas Latvijas. 
Festivālu ievadīja koncerts 
“Debesceļi” Sv. Jāņa baznīcā. 

Sākusies pabalstu pietei-
kumu pieņemšana apkures 
izdevumu sadārdzinājuma 
kompensācijai. Pieprasītākais 
atspaids - 60 eiro maksājums 
par pašu sagādāto vai bez 
čeka nopirkto malku. Kopā līdz 
oktobra beigām pašvaldībā 
saņemti 5000 iesniegumi. 

Par godu reformācijas 500 
gadiem Latvijā un Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas simtajai 
dzimšanas dienai oktobrī 
Jaunpiebalgā, Vaives pagastā 
un Liepas pagastā iestādīti 
Glika ozoli. Stādi izaudzēti no 
Bībeles tulkotāja Ernsta Glika 
pirms vairāk nekā 300 gadiem 
stādīto ozolu zīlēm. 

Pie Ieriķu stacijas izveidots 
jauns tūrisma objekts, kas 
piedāvās piedzīvot vēstures 

stāstu. Cēsu kauju pirmajā 
posmā notikušo sadursmi starp 
Igaunijas armijas bruņuvilciena 
apkalpi un Landesvēra 
vienībām pie dzelzceļa tilta 
pār Amatu 1919. gada 5. jūnijā, 
virtuālās realitātes binoklī var 
noskatīties katrs interesents. 

Priekuļu lidlaukā topošā 
Kosmosa Izziņas centra 
entuziasti sekmīgi palaida līdz 
šim Baltijā lielāko, jaudīgāko 
vairākkārt izmantojamo raķeti 
“Ērglis-1”. 

Novembris 
Novembrī Cēsīs satiksmei 

atklāts jaunais rotācijas aplis 
Valmieras un Dzintara ielas 
krustojumā, tādējādi palielinot 
krustojuma caurlaidību un 
paaugstinot satiksmes drošību. 
Izbūvējot apļveida krustojumu, 
veidots saprotams ielas 
sadalījums autobraucējiem, 
gājējiem un velosipēdistiem. 

Līgatnes apvienības pār-
valdes teritorijā noslēgušies 
apjomīgi pašvaldības ielu un 
ceļu remontdarbi. Atjaunota 
Jumpravas iela, autoceļa 
“Lieltītmaņi – Upesmuižnieki” 
posms, veikta Gaujas un Miera 
ielas atjaunošana un pārbūve. 

Noslēgušies arī Alauksta 
ielas pārbūves darbi Vec-
piebalgā. Projekta gaitā 
izbūvēta brauktuve un gājēju 
ietve ar ielu apgaismojumu 
visā ielas garumā. Būvdarbu 
laikā sakārtoti pieslēgumi un 
nobrauktuves. 

Novadā plaši svinēti 
valsts svētki. Jaunpiebalgā 
klausītājus atkal priecēja 
improvizētais vīru koris, kurā 
dzied tēvi ar dēliem, vectēvi 
ar mazdēliem. Vaives tautas 
namā godināja kustības “Labo 
darbu krātuvīte” laureātus. 
Pateicības saņēma cilvēki, 
kuri veicinājuši kopienu 
stiprināšanu, Vaives pagasta 
attīstību un izaugsmi. Godināti 
arī novada pašvaldības gada 
labākie darbinieki. Galveno 
nomināciju “Bruņinieks” sa-
ņēma Amatas apvienības 
pārvaldes vadītāja Elita Eglīte 
par izcilu veikumu iestādes 
mērķu sasniegšanā un 
ieguldījumu darbā ar Ukrainas 
bēgļiem. 

Novadā piecas mācību 
grupās sākušas apmācības 
“Digitālās pamatprasmes”. 
Nodarbības ir labi apmeklētas 
un grupu dalībnieki atzīst, ka 
apmācības ir interesantas un 
noderīgas. 

Aizvadīts tradicionālais 
Cēsu novada uzņēmēju forums 
ar vadmotīvu “Noturība” – 
gan emocionālā, gan finan-
siālā jomā. To klātienē 
apmeklēja vairāk nekā 150 
cilvēku, savukārt tiešraidē vai 
atkārtojumā vēroja vairāk nekā 
1500. Foruma noslēdzošajā 
daļā sveikti Cēsu novada 
labākie uzņēmēji. 

Izstāžu namā noslēdzās 
novada mākslinieku izstāde-
konkurss “Cēsu novada 

mākslas balva 2022’’. Zel-
ta balvu šogad ieguva 
tekstilmāksliniece Dzintra 
Vilks. Sudraba balvas – 
tēlnieks Matiass Jansons un 
grafiķis Jānis Galdiņš. Skatītāju 
simpātijas balva stikla 
māksliniekam Eero Rass. 

Decembris 
Saulgriežu vakarā Cēsīs 

pirmo reizi notika novada 
sociālās jomas nevalstisko 
organizāciju rīkots Ziemas-
svētku labdarības koncerts 
ar mērķi sniegt atbalstu 
Cēsu novada senioriem 
medikamentu iegādei. Senioru 
atbalstam saziedoti 866 euro. 

Vaives Amatu mājā 
rokdarbnieces pildināja savas 
zeķu adīšanas iemaņas. 
Rezultātā tapa siltas, izturīgas 
ar rūpību adītas zeķes. Jau drīz 
150 zeķu pārus rokdarbnieces 
nosūtīs Ukrainas karavīriem. 

Jau astoto gadu 
Jaunpiebalgas “Lielkrūzēs” 
notika pasākums “Ziemas 
pasaka ar Gaujas rūķiem”. 
Šogad baudīt svētku sajūtas 
varēja arī 40 bērni no Ukrainas 
un viņu vecāki vai aizbildņi. 
Mazie iepazina latviešu 
Ziemassvētku tradīcijas, 
rotaļas un noskaņu, kuru 
Gaujas rūķi uzbūra ar gaismas 
lukturīšiem. Cienājās ar siltu 
zupu, tēju, aveņu ievārījumu, 
piparkūkām. 

Gada nogalē priecīga ziņa 
Pārgaujas iedzīvotājiem. Izslu-
dināts publiskais iepirkums par 

reģionālā autoceļa P14 posma 
Cēsis-Stalbe (21,99 - 34,92 km) 
pārbūvi. Būvdarbus paredzēts 
sākt 2023. gada pavasarī. 

Noslēgti līgumi par 
apjomīgu siltināšanas projektu 
īstenošanu novada izglītības 
iestādēs. Energoefektivitātes 
paaugstināšana projektu īste-
nošana nākamgad notiks Līvu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
Krīvos un Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolā. 

Latvijas Muzeju padome 
apstiprināja Piebalgas mu-
zeju apvienības “Orisāre” 
akreditāciju turpmākajiem 
pieciem gadiem. Tas ir 
apliecinājums apvienības 
kvalitatīvajam darbam novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un uzturēšanā. 
Apvienībā ietilpst četri 
memoriālie muzeji: Antona 
Austriņa “Kaikaši”, Brāļu 
Kaudzīšu “Kalna Kaibēni”, Kārļa 
Skalbes “Saulrieti” un Emīla 
Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna 
“Jāņaskola”. 

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs 2025. gadā svinēs 
savas darbības simtgadi. 
Gatavojoties jubilejai, sākts 
jauns izstāžu cikls “Ceļā uz 
muzeja simtgadi”. To ievada 
arhitektam, etnogrāfam un 
Cēsu muzeja direktoram 
no 1937. līdz 1941. gadam, 
Ksaveram Andermanim, veltīta 
izstāde.

2022. gads Cēsu novadā

“Esmu izredzēts, jo pat 
tumšajā gadalaikā ir iespēja 
ikdienā redzēt sauli.” Ar šiem 
vārdiem un stāstu par savu 
profesiju decembrī Zaubes 
pamatskolā viesojās “airBaltic” 
lidmašīnu pilots Pēteris 
Zaretoks. 

Projekta “Kāpēc man kāpt 
ozolā?” vadītāja Inga Bite: “Šis 
ir tikai viens no daudziem 
veiksmes stāstiem par cilvēku, 
kura dzīves gājums un atziņas 
iedvesmo jauniešus. 

Pēteris pateica svarīgu 
atziņu - vajag sapņot lielus 
sapņus, tad pilota, kuģa 

kapteiņa, vai cita šķietami 
nesasniedzama profesija, 
kļūs par sasniedzamu mērķi. 
Svarīgi apjaust savu aici-
nājumu iet, meklēt, mācīties un 
neapstāties izaugsmē. 

Visi kopā noskaidrojām, ka 
svarīga ir motivācija vai atbilde 
jautājumam – kāpēc es to daru? 
Kāpēc man jākāpj tieši šajā 
ozolā? Kad motīvs skaidrs, tad 
svarīga lēmuma pieņemšana 
un regulārs, ikdienas darbs. 
Paldies Pēterim un Zaubes 
pamatskolas darbiniekiem, 
kuri paši iesaistās un palīdz 
skolēnus iesaistīt šādās 

nodarbībās. Esmu pamanījusi, 
ka skolēniem lielāka interese 
par notiekošajiem procesiem 
ir, ja blakus ir pieaugušie, kuri 
ieinteresēti piedalās šādās 
aktivitātēs.” 

Projekts PuMPuRS – “Kāpēc 
man kāpt ozolā? – Ir laimīgie, 
kas sevi atrod un darbu, kuru 
mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek 
īstenots pamatojoties uz 
Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta administrētā Eiropas 
Sociālā Fonda projektu 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(8.3.4.0/16/I/001). 

Kāpēc man kāpt ozolā? ZAUBES 
pagasts
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JAUNIEŠI

Vēlēšanas 
novērtētas 

Zināmi darbi, kas turpinās 
dalību konkursā “Latvijas 
Dizaina gada balva 2023”. 
Atlases žūrija dalībai otrajā 
kārtā izvirzījusi 33 no 93 
pieteiktajiem darbiem. Pa-
kalpojumu dizaina kategorijā 
nominētas arī Cēsu vēlēšanas 
bērniem un jauniešiem 
“Demokrātija sākas ģimenē”. 

Šogad 1.oktobrī notikušās 
Cēsu bērnu un jauniešu 
vēlēšanas “Demokrātija sākas 
ģimenē” bija Cēsu novada 
pilotprojekts sabiedrības 
līdzdalības aktivizēšanai, lai 
veicinātu un radinātu pilsētas 
jauno paaudzi demokrātiskā 
veidā paust savu viedokli par 
savas dzimtās vietas attīstību. 
Cēsu novada pašvaldība 
pilotprojektu īstenoja sa-
darbībā ar Latvijas Mākslas 
akadēmijas Dizaina nodaļu un 
Centrālo vēlēšanu komisiju. 
Darba autori: Ulla Ozollapa, 
Beatrise Lasmane, Ingūna 
Elere, Matīss Zvaigzne, Gita 
Straustiņa. 

Kategorijā “Pakalpojumi” 

piedalās dizaina darbi, kas 
sniedz ieguldījumu dzīves 
kvalitātes uzlabošanā un 
sabiedrības attīstībā, neat-
stājot negatīvu ietekmi uz vidi. 
Šajā kategorijā var iesniegt 
lietotājiem draudzīgus, iekļau-
jošus un viņu vajadzībām 
atbilstošus publiskā, privātā un 
nevalstiskā sektora procesus, 
sistēmas un programmas, kas 
veido labāku infrastruktūru, 
iesaistīto pušu saziņu un 
mijiedarbību. 

Vides dizaina kategorijā 
nominēta arī šovasar Cēsīs 
notikusī Ruckas mākslas 
fonda multimediālā izstāde 
“Neredzamās dzīves”. 

Konkursa otrajā kārtā 
starptautiska fināla žūrija 
vērtēs un izvirzīs finālistus, 
bet noslēgumā lems par katras 
kategorijas uzvarētāju un 
Latvijas Dizaina gada balvas 
Grand prix ieguvēju. Dizaina 
gada balvas pasniegšana 
paredzēta nākamā gada maija 
beigās. 

Rozulas Tautas namā 10. 
decembrī norisinājās Pārgau-
jas jaunatnes mini-forums 
“Pacel ideju”. Tā mērķis ir 
pulcēt Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldes jau-
niešus, iedvesmot tos, izzināt 
jauniešu iespējas un vēlmi 
līdzdarboties un iesaistīties 
vietējās kopienas attīstībā un 
vienaudžu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā Pārgaujā. 

Sākotnēji pasākuma ide-
ja bija veicināt jauniešu 
iesaisti uzņēmējdarbībā. Šo- 
gad, Eiropas jaunatnes 
gadā, mini-foruma fokuss 
vērsts uz vietējiem jaunajiem 
cilvēkiem - darītājiem, jeb 
tiem, kuri ar saviem līdzdalības 
un iedvesmas stāstiem var 
motivēt un iedrošināt ikvienu 
būt aktīvam vietējā kopienā 
vai arī tās vārdu nest arī ārpus 
novada robežām. 

Iedvesmas stāstos 
dalījās Straupes un Stalbes 
pamatskolas ķīmijas skolotāja 

Anna Liene Brokāne. Viņa 
stāstīja par savu brīvprātīgā 
darba pieredzi, piedaloties 
dažādos projektos un īstenojot 
drosmīgas idejas. Tāpat arī 
par projektu īstenošanu 
vietējās kopienas labā un 
līdzdarbošanās iespējām 
stāstīja Zane Bērziņa, Strau-
pes draudzes jauniešu 
organizācijas “Kraujas mājas 
jaunieši” vadītāja. Savukārt 
attālināti no Slovākijas savu 
pieredzi Eiropas brīvprātīgajā 
darbā pauda Elizabete Mežule. 

Pārgaujas jaunatnes mini-
foruma “Pacel ideju” otrajā 
daļā jaunieši definēja viņiem 
aktuālās problēmas, kas 
ietekmē viņu ikdienu vietējā 
kopienā, kā arī meklēja 
tām radošus risinājumus. 
Jauniešu definētās problēmas 
un piedāvātie risinājumi ir 
potenciālās projektu idejas, ko 
paredzēts īstenot. 

Pārgaujas jaunieši paceļ ideju 

Attēlā: Pārgaujas jaunatnes mini-forums”Pacel ideju” iedvesmo iesaistīties vietējās kopie-
nas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Foto: Marta Martinsone-Kašs.

PĀRGAUJAS 
apvienība

Muzikāla tikšanās DRABEŠU 
pagasts

Decembra nogalē Drabešu 
pagasta Ieriķu bibliotēka 
sadarbībā ar Amatas pamat-
skolu organizēja karjeras 
stundu ”Mūziķis kā profesija”. 

Stundas viesis šoreiz 
bija solo mākslinieks un 
multiinstrumentālists Kaspars 
Tobis, grupu “Dzelzs vilks” 
un “Jaunais Jāņu orķestris” 
dalībnieks, ilggadējs Dabas 
koncertzāles projekta dalīb-
nieks, daudzu pašmāju 
mūziķu albumu producents un 
līdzdalībnieks. 

Kā solo mākslinieks ar 
pseidonīmu ZENITHSIGN iz-
devis albumu ”Vides atspulgi, 
bet jau kā 7SYNTHS – albumus 
“Koncerts 7 sintezatoriem” 
un”Space Synesthesia”. Abi 
nominēti Latvijas mūzikas 
ierakstu gada balvai “Zelta 
mikrofons. “ 

Mūziķis skolniekiem iz-
stāstīja par savas izvēlētās 
profesijas sākuma ceļu – 
skola, mūzikas skola, pirmie 
izaicinājumi un sasniegumi. 

Darbs par dīdžeju radio, 

mūzikas ierakstu studijā, 
muzicēšana Vācijas ielās un 
tikai tad darbs uz skatuves 
dažādos mūzikas projektos. 

Apskatot Latvijas un 
pasaules mūziķu biogrāfiju 
grāmatu izstādi, Kaspars 
izstāstija par grāmatām, 
kas viņu rosināja sākt dar-
boties elektroniskās mū-
zikas pasaulē. Lai sajustu 
elektroniskās mūzikas burvību, 
Kaspars Tobis uz sintezatora 

atskaņoja dažādus mūzikālus 
fragmentus un improvizācijas. 

Noslēgumā jaunieši uzdeva 
mūziķim dažādus jautājumus. 
Arī Kaspars bija sagatavojis 
dažus jautājumus klausītājiem. 
Atbildot uz tiem varēja saņemt 
balvas. 

Pēc pasākuma jaunieši sacīja 
“Lieliska tikšanās! Paldies par 
aizraujošo nodarbību!” 

CĒSIS

Vērtējot jaunatnes gadu 
Aizejošais 2022. gads 

Eiropas Savienībā un 
Eiroparlamentā bija jaunatnes 
gads. Tajā uzsvērta jaunatnes 
loma zaļākas, iekļaujošākas 
un digitālākas nākotnes 
veidošanā. Tāpēc ikvienam 
jaunietim Eiropā bija iespēja 
piedalīties, rīkot un izteikt savu 
viedokli dažādos pasākumos. 

Gada beigās Eiropas 

parlamenta deputāti pateicās 
aktīvākajiem jauniešiem par 
iesaisti kopīgās politikas 
veidošanā. Arī Paulai Diānai 
Šulcai no Vecpiebalgas bija 
iespēja viesoties Briselē 
uzklausīt ES amatpersonas 
un vienaudžus, izvērtēt šogad 
paveikto un spriest par darāmo 
turpmākajos gados. Bija iespēja 
arī iepazīties ar vienaudžiem 

no dažādām Eiropas valstīm, 
piedalīties diskusijās par 
jauniešu mentālo veselību un 
digitalizētu izglītību, apskatīt 
Briseli. 

Par iespēju Paulai apmeklēt 
Eiropas parlamentu, jāpatei-
cas Vecpiebalgas apvienības 
jaunatnes lietu nodaļai un 
Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūrai. 

VECPIEBALGAS
pagasts

Attēlā: Paula Diāna Šulca (no labās) Briselē diskutēja ar citu Eiropas valstu jauniešiem un 
iepazina Eiropas parlamentāriešu darbu. 

Attēlā: Par tikšanos ar mūziķi Kasparu Tobi Ieriķu bibliotē-
kā skolēni bija sajūsmā.
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DAŽĀDI
Zeķes 
Ukrainas 
karavīriem 

VAIVES 
pagasts

Biedrība “Lauku sieviešu 
atbalsta grupa Vaive” 
sadarbībā ar Vaives Amatu 
māju realizē projektu “Ak, 
eglīte, ak, eglīte, Tavs apģērbs 
man ko māca”. 

Projekta gaitā dalībnieces 
vairākas nedēļas regulāri 
tikās Vaives Amatu mājā 
un papildināja savas zeķu 
adīšanas zināšanas un 

iemaņas. Rezultātā tapa 
siltas, ar rūpību adītas zeķes. 
Izkārtotas stilizētā eglītē, 
tās kļuvušas par savdabīgu 
interjera priekšmetu Vaives 
Tautas nama kamīnzālē. Bet 
nākamajā gadā 150 zeķu pārus 
nosūtīs Ukrainas karavīriem. 

Projektu finansiāli atbalsta 
Cēsu Kultūras un tūrisma 
centrs. 

Jaunpiebalgas vidusskola 
ieguvusi Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas atbals-
tu 28 500 eiro apmērā dalībai 
projektā “Opening Digital 
World’s Doors to #NEXT 
Digital Generations”. Dalība 
projektā motivēs 12 līdz 19 
gadus jaunus Jaunpiebalgas 
vidusskolas skolēnus apgūt 
valodas, kā arī uzlabos jau 
esošās valodas zināšanas. 
Projektā piedalīsies skolas 
un nevalstiskās organizācijas 
no tādām valstīm kā Čehija, 
Latvija, Itālija, Turcija, 
Grieķija un Austrija. Projekts 
norisināsies līdz 2024. gada 31. 
augustam. 

Programmas mērķis ir 
izmantot žurnālistiku kā 
inovatīvu instrumentu, lai 
veicinātu skolēnu valodas 
apguves motivāciju, komu-
nikāciju, sadarbību un valodas 

radošu lietojumu. 
Projekta galvenie uzdevumi: 
� ieviest jauninājumus valo- 

du izglītībā, īpaši angļu valodas 
mācībā; 
� stiprināt valodas skolo-

tāju profesiju; 
� uzlabot skolēnu angļu va- 

lodas apguvi, motivēt, pa-
augstināt radošumu, valodu 
komunikāciju un interpretācijas 
prasmes, izmantojot starp-
tautiskās un virtuālās sa-
darbības metodoloģijas; 
� attīstīt skolēnu kritisko 

un radošo domāšanu, kā arī 
sociālās spējas, izmantojot 
digitālos rīkus un metodes; 
� attīstīt izpratni par sa-

vu kultūru saistībā ar citām 
Eiropas kultūrām. 

Jaunpiebalgas 
skolēni apgūs 
valodas 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Drabešu pamatskolā 
būvdarbu pauze 

DRABEŠU 
pagasts

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

Līdz šim paveikti būtiski 
energoefektivitātes darbi - ēkas 
cokola, fasādes siltināšanai 
uzklāts siltumizolācijas mate-
riāls, veikta bojāto logu un 
ārdurvju nomaiņa un citi 
tehniskie uzlabojumi. 

Ar strauju gaisa tempe-
ratūras pazemināšanos atnāca 
2022. gada rudens. Ņemot 
vērā, ka fasādes dekoratīvā 
apmetuma uzklā-šanas 
un krāsošanas kvalitātes 
nodrošināšanai būtiska 
pozitīva gaisa temperatūra 
visu diennakti, decembrī 
darbi pārtraukti. Tos atsākt 
paredzēts 2023. gada pavasarī. 

Ņemot vēra, ka būtiskākie 
siltināšanas darbi jau 
veikti, skolas ēkā jau šajā 
apkures sezonā mazinājies 
siltuma patēriņš. Komforta 
temperatūras nodrošināšanai, 
granulu apkures katlam 
nepieciešams ievērojami ma- 
zāks kurināmā patēriņš, kas 
ir būtisks ieguvums šajā 
saspringtajā energoresursus 
taupīšanas laikā. 

Būvdarbiem atsākoties, 
paredzēts veikt dekoratīvā 
apmetuma uzklāšanu un 
krāsošanu, kā arī ieejas mezglu 
sakārtošanu. 

Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir EUR 

367 335,72 no kurām ERAF 
finansējums ir 85% jeb EUR 
312 235,36, pašvaldības 
finansējums ir 15% jeb EUR 55 
100,36. Būvdarbus objektā veic 
SIA “Kraftwork”, būvuzraudzību 
veic SIA “Marčuks”. 

Projekts “Drabešu Jaunās 
pamatskolas fasādes silti-
nāšana, nodrošinot energo- 
efektivitātes paaugstināšanu” 
tiek realizēts Darbības pro- 
grammas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām at- 
tīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un atjaunojamo ener- 
goresursu izmantošanu paš- 
valdību ēkās” un 13.1.3. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Atveseļošanas pasākumi 
vides un reģionālās attīstības 
jomā” 13.1.3.1. pasākuma 
“Energoefektivitātes pa-
augstināšana pašvaldību infra- 
struktūrā ekonomiskās situā-
cijas uzlabošanai” piekto 
atlases kārtu “Energoefek-
tivitātes paaugstināšana paš-
valdību infrastruktūrā eko- 
nomiskās situācijas uzlaboša-
nai”. 

Vieta radošām izpausmēm CĒSIS

Cēsu novada pašvaldība 
izsludina konkursu par 
Ruckas muižas kompleksa, 
Cēsīs, bezatlīdzības lietošanas 
tiesībām uz desmit gadiem, lai 
tajā turpinātu attīstīt mājvietu 
radošajām industrijām. 

Konkursā līdz 2023. gada 
8. janvārim var pieteikties 
biedrības, nodibinājumi un 
citas juridiskas personas, 
kas saņēmušas sabiedriskā 
labuma organizācijas vai 
sociālā uzņēmuma statusu. 

Turpmākajam Ruckas 
muižas apsaimniekotājam jā- 
nodrošina rezidēšanas iespē- 
jas kultūras, tūrisma, vides, 
aprites ekonomikas un ra-
došo industriju jomās, kā 
arī jāorganizē kultūras un 
izglītojoši pasākumi. Ruc-
kas muižā, turpmākos 
desmit gadus, jānodrošina 
darbnīcu, vasaras skolu, kā arī 
starptautisku projektu norise. 

 Kopējā muižas kompleksa 
platība, ieskaitot muižas ēku, 

saimnieciskās palīgbūves 
un parku, ir 7,4 ha. Konkursa 
uzvarētājam Ruckas mui-
žas ēkas uzturēšanā un 
apsaimniekošanā jāizmanto 
pieejamos aprites ekonomikas 
un bezatkritumu dzīvesveida 
principus, kā arī Eiropas 
komisijas”New European 
Bauhaus” iniciatīvas pamat-
nostādnes. 

Līdz 2023. gada septembrim 
Ruckas muižas ēka un 
apkārtējā teritorija darbojas 
kā mākslas rezidenču centrs, 
kas ir vienīgā šāda veida 
organizācija Vidzemē. Savu-
kārt muižas parks patlaban tiek 
izmantots nelielām kultūras 
jomas iniciatīvām vai publisko 
pasākumu rīkošanai. 

Attēlā: Pavasarī, laikam kļūstot siltākam, Drabešu jaunās 
pamatskolas fasādes siltināšanas darbi atsāksies.

Attēlā: Ruckas muižas komplekss meklē jaunus saimniekus, 
lai turpinātu organizēt kultūras un izglītojošus pasākumus 
kā arī starptautisku projektu norisi.

Gaujas rūķu 
stāsts 

Jau astoto gadu 
Jaunpiebalgā, “Lielkrūzēs”, 
notika pasākums “Ziemas 
pasaka ar Gaujas rūķiem”. 
Šogad notikušajā labdarības 
pasākumā baudīt svētku 
sajūtas tika aicināti 40 bērni 
no Ukrainas un viņu vecāki vai 
aizbildņi. 

Pasākuma laikā bērni 
iepazīstināti ar latviešu Zie-
massvētku tradīcijām, kultūru 
un noskaņu, kuru Gaujas rūķi 
uzbūra ar gaismas lukturīšiem, 
siltu zupu un tēju, aveņu 
ievārījumu, piparkūkām un 
draiskām rotaļām. 

“Vēlējāmies ukraiņu bēr-
niem pastāstīt stāstu par 
mūsu Ziemassvētkiem, kuros 
galvenā vērtība ir dalīties, 
dot, priecāties, saņemt 
pārsteigumu, būt mīlētam 
un mīlēt savus līdzcilvēkus. 
Ceram, ka teatrālā izrāde ar 
našķiem un piedzīvojumiem 

iepriecināja tos, kuriem šos 
svētkus nāksies sagaidīt jaunā 
vidē un jaunās tradīcijās.” 
stāsta pasākuma idejas autore 
Valentīna Dolmane. 

JAUNPIEBALGAS 
pagasts
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VĒSTURE
Simtgades ceļa atklāšanas 
izstāde 

CĒSIS

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs pēc trim gadiem, 
2025. gadā svinēs savu 
simtgadi. Gatavošanās šim 
notikumam sākas ar jauna 
izstāžu cikla “Ceļā uz muzeja 
simtgadi” atklāšanu. Pirmā 
veltīta arhitektam, etnogrāfam 
un Cēsu muzeja direktoram 
no 1937. līdz 1941. gadam 
Ksaveram Andermanim, kuram 
27. decembrī apritētu 125 gadi. 

Izstādi atklāja novada 
domes priekšsēdētāja viet-
nieks Atis Egliņš – Eglītis, 
informējot par pozitīvu virzību 
jaunā muzeja krājuma projekta 
pieteikumam. “Novēlu muzeja 
simtgadi sagaidīt, liekot 
pamatakmeni krājuma ēkas 
jaunbūvei,” teica Egliņš-Eglītis. 

Izstādes atklāšana pie-
saistīja lielu novada vēstures 
profesionāļu un interesentu 
pulku. Ksavera Andermaņa 
aktīvā un daudzpusīgā radošā 
un organizatoriskā darbība 
atstājusi paliekošas pēdas 
Cēsu un Latvijas kultūrā. Taču, 
kā atzina izstādes autori, 
vēsturnieki Tālis Pumpuriņš un 
Vija Rozentāle, viņa biogrāfijas 
izzināšana bija piņķerīgs un 
pārsteidzošiem atklājumiem 
bagāts līkloču ceļš. 

Par Cēsu muzeja pirmo 
direktoru jeb pārzini, profe-
sionālais arhitekts un kultūras 
mantojuma saglabāšanas 
speciālists Ksavers Ander-
manis kļuva 1937. gada 1. maijā. 

Viņa vadībā muzeja 
krājumu papildināja daudzi 
nozīmīgi eksponāti. Aizsākās 
arī materiālu komplektēšanas 
darbs, rīkojot muzeja 

ekspedīcijas. Viņš bija ne 
tikai iecienīts kultūrvēstures 
jautājumu interpretētājs 
lekcijās un ekskursijās, bet arī 
devis ieguldījumu Cēsu Sv. 
Jāņa baznīcas un Viduslaiku 
pilsdrupu restaurācijas darbu 
norisēs. 

Ksavera Andermaņa daudz-
pusīgo ražīgo darbību Cēsu 
muzejā, kā arī Cēsu pilsētā un 
apkārtnē, pārtrauca padomju 
okupācija 1940. gadā - 1941. 
gada martā Andermani at-
brīvoja no darba Cēsu muzejā, 
un viņš ar sievu repatriējās uz 
Vāciju. Jau kara laikā Vācijā viņš 
sāka pedagoģisko darbību, 
ko turpināja arī pēc kara, kad 
bija apmeties uz dzīvi Švābijas 

Halles apkārtnē. Tur viņš arī 
turpināja apkopot materiālus 
iecerētam plašākam darbam 
par dažādu tautu kultūru 
sintēzi. Ugunsgrēks izpostīja 
Andermaņa māju, un drīz pēc 
tam, 1974. gada 7. februārī, viņš 
arī Halles Diakonijas slimnīcā 
nomira. 

Ksavers Andermanis bijis 
darbinieks gan Pieminekļu 
valdē, gan Latvijas 
Vēsturiskajā muzejā. Viņš arī 
strādājis 1924. gadā dibinātā 
Brīvdabas muzeja izveides un 
popularizēšanas darbos. 

1931. gadā Latvijas Uni-
versitātes vadība apstiprināja 
arhitektūras studenta Ksavera 
Andermaņa projektētos LU 

absolventu un doktorantu 
krūšu nozīmju metus, bet 1932. 
gadā viņam uzticēja izstrādāt 
LU rektora amata ķēdes metu, 
kur pirmo reizi iestrādātas 
augstskolas un fakultāšu 
emblēmas. 

Par etnogrāfijas un tautas 
mākslas tematiku Andermanis 
runāja gan lekcijās dažādās 
auditorijās, gan ekskursijās, gan 
arī populārzinātniskos rakstos 
periodiskajos izdevumos. Īpaši 
jāakcentē viņa publikācijas 
par Latgales podniecību un 
tautas celtniecību. 1933. gadā 
iznāca Ksavera Andermaņa 
nozīmīgākā Latgales tautas 
celtniecībai veltītā publikācija. 
Tā ir Pieminekļu valdes 

iecerētajā sērijā izdotā 
monogrāfija “Celtniecības pie-
minekļi I. Tautas celtniecība 
Rēzeknes un Ludzas apriņķos”. 
Daudzi tautas celtniecībai un 
etnogrāfijai veltītie zīmējumi ar 
īpatnējo Andermaņa parakstu 
sastopami gan publikācijās, 
gan muzeju krājumos. 

Par Latvijas Universitātes 
konkursam iesniegto darbu 
“Lauku celtnes, sevišķi 
dzīvojamās ēkas 19. gs. un 
to iespaids uz mūsu dzīves 
un sadzīves izveidošanos” 
Ksavers Andermanis 1936. 
gadā ieguva Valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa godalgu. 

No 1933. gada līdz 1937. 
gadam Ksavers Andermanis 
darbojās kā līdzstrādnieks 
Latviešu konversācijas vārd-
nīcas veidošanā un sarakstījis 
vairāk nekā desmit garākus 
rakstus par etnogrāfiju, kas 
papildināti ar paša zīmē-
jumiem. 16. sējumā publicēts 
viņa raksts “Tautas māksla”, 
kas bija noslēguma daļa 
apkopojošam rakstam vārd-
nīcas šķirklī “Latvju māksla”. 

Izstādes autori pateicās par 
atbalstu Latvijas Nacionālajam 
vēstures muzejam, Brīvdabas 
muzejam, Valsts vēstures 
arhīvam, Kultūras izglītības 
centram “Melngaiļa sēta”, 
arhitektam Jurim Galviņam, 
novadpētniekam Alfrēdam An- 
drusam, vēsturniecei Dacei 
Cepurītei un Taniai Ķibermanei 
Vācijā. Izstādes mākslinieki ir 
Dainis Andersons un Kārlis 
Kanderovskis. 

Akreditēta Piebalgas muzeju apvienība 
Latvijas Muzeju padome 

decembra sākumā atzina 
muzeju akreditācijas komisijas 
ziņojumu par Piebalgas 
muzeju apvienības “Orisāre” 
akreditāciju turpmākajiem pie-
ciem gadiem. 

Akreditācija tiek veikta, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu, 
profesionālu, uz sabiedrības 
interesēm un vajadzībām 
orientētu muzeju darbību. 

“Muzeja padomes vien-
balsīgais balsojums par 
muzeju apvienības “Orisāre” 
akreditāciju ir apliecinājums 
kvalitatīvajam darbam, kas 
līdz šim ieguldīts Cēsu novada 
nozīmīgā kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un 
uzturēšanā. Jaunajā darba 
cēlienā mums būs jāatrisina 
nozīmīgi infrastruktūras uz-

labošanas jautājumi, lai turpi-
nātu Eiropas līmeņa muzeju 
attīstību. Jāakcentē, ka muzeju 
apvienība ieņem būtisku 
lomu iedzīvotāju piederības 
un identitātes veicināšanā”, 
uzsver Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Atis 
Egliņš-Eglītis, piebilstot, ka 
augsti novērtē direktores 
Līvas Grudules ieguldījumu un 
darbu. 

Iestādē apvienoti četri 
memoriālie muzeji: Antona 
Austriņa memoriālais muzejs 
“Kaikaši”, Brāļu Kaudzīšu 
memoriālais muzejs “Kalna 
Kaibēni”, Kārļa Skalbes 
memoriālais muzejs “Saulrieti” 
un Emīla Dārziņa un Jāņa 
Sudrabkalna memoriālais 
muzejs “Jāņaskola”. 

Muzeju akreditācijas komi-

sija 2022. gada 20. septembrī 
viesojās un izvērtēja visus 
četrus memoriālos muzejus, 
kā arī iepazinās ar muzeja 
krātuves materiāliem. 

Muzeju padomes atzinumā 
minēti ieteikumi un veicamās 
darbības turpmākajai mu-
zeju attīstībai: atjaunot 
pilnvērtīgu ekspozīciju “Kalna 
Kaibēnos”, veikt “Saulrietu” 
apkārtējās vides atjaunošanu 
un dzīvojamās ēkas fasādes 
remontdarbus. Tāpat Muzeju 
padome aicina uzlabot 
apmeklētāju ērtības, izveidojot 
apmeklētāju centru “Kalna 
Kaibēnu” klētī un “Incēnu” 
nodarbību telpas. 

Attēlā: Muzeju apvienībā “Orisāre” darbojas četri memo-
riālie muzeji: Antona Austriņa “Kaikaši”, Brāļu Kaudzīšu 
“Kalna Kaibēni”, Kārļa Skalbes “Saulrieti” un Emīla Dārziņa 
un Jāņa Sudrabkalna Jāņaskola”. 

Attēlā: Izstādes atklāšanā vēsturnieks Tālis Pumpuriņš iepazīstināja ar Ksavera Anderma-
ņa biogrāfijas faktu atklāšanas līkločiem. Foto: Aivars Akmentiņš.
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SPORTS, CEĻI

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

CĒSIS UN VAIVE
Cēsu pilsētā un Vaives 

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

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

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

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

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

PĀRGAUJAS APVIENĪBA
Pakalpojumu sniedzēju 

kontaktinformācija: 
 � Straupes pagastā: ZS 

“Kauliņi”, tālr. nr.: 29499361;  
 � Stalbes un Raiskuma 

pagastā: SIA “Imberteh”, tālr. 
nr.: 29329852. 

Atbildīgā persona paš-
valdībā, ar ko sazināties ne-
skaidrību gadījumā: 

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

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

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

LĪGATNES APVIENĪBA 
Pakalpojumu sniedzēju 

kontaktinformācija: 
 � SIA “Eco Baltia Vide” tālr.

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

26028949;  
 � SIA “Līgatnes komunāl-

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

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

JAUNPIEBALGAS APVIE-
NĪBA 

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

Atbildīgā persona paš-
valdībā, ar ko sazināties 
neskaidrību gadījumā: Kristaps 
Dravants, tālr. nr.: 26194646. 

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

PRIEKUĻU APVIENĪBA 
Atbildīgā persona paš-

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

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

VECPIEBALGAS APVIE-
NĪBA 

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

savukārt Taurenes pagastā ZS 
“Uzvaras kalns”. 

Atbildīgā persona pārvaldē, 
ar ko sazināties neskaidrību 
gadījumā: 

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

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

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

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

AMATAS APVIENĪBA 
Amatas apvienības teritorijā 

ir spēkā 2021.gadā noslēgtie 
līgumi. 

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

Pašvaldībai piederošos 
ceļus Drabešu pagasta 
Āraišos un Drabešos tīrīs ZS 
“Skolaskalns”, savukārt Kārļos - 
ZS “Lejas Smēdes”. Ceļa posmā 
Poliešas-Ruki-Silnieki tīrīšanas 
darbus veiks SIA”Metso”. Ceļa 

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

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

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

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

Pašvaldības ceļu tīrīšana ziemā 

Veselīgas 
aktivitātes 
Amatas 
pārvaldē

AMATAS 
apvienība

Aicinām apmeklēt veselības 
vingrošanas nodarbības 2023.
gada janvārī: pirmdienās 
Amatas kultūras centrā Ģikšos, 
otrdienās Skujenē, Ieriķos 
un Zaubē, bet trešdienās - 
Nītaurē un Amatas apvienības 
pārvaldes ēkā “Ausmas”. 

 � 9. un 23. janvārī Amatas 
kultūras centrs Ģikšos plkst. 
17.30-18.30. Nodarbību vada 
Sanita Griezīte. 

 � 10., 17., 24., 31. janvārī  
Veselības vingrošanas 
nodarbība Skujenes tautas 
namā plkst. 15.00 – 17.00. 
Nodarbību pasniedz Ruta 
Kazerovska. 

 � 10., 17., 31. janvārī - 
Veselības vingrošanas no-
darbība Zaubes kultūras namā 
plkst. 18.00 – 19.00. Nodarbību 
vada Sanita Griezīte. 

 � 10., 17., 24., 31. janvārī 
Veselības vingrošanas no-
darbība Ieriķos, Amatas 
pamatskolā plkst. 19.00 – 
20:30. Nodarbību pasniedz 

fizioterapeite Dace Lūkina. 
 � 18. un 25. janvārī Amatas 

apvienības ēka “Ausmas” plkst. 
18.00 - 19.00 Nodarbību vada 
Sanita Griezīte. 

 � 11., 18., 25. janvārī 
Veselības vingrošanas nodar-
bība Nītaures kultūras namā 
18.00 – 19.30 Nodarbību 
pasniedz fizioterapeite Dace 
Lūkina. 

 � 21. janvārī Spāres muižas 
Rakstnieku parkā notiks 
Spāres muižas sacensības 
distanču slēpošanas sprintā 
brīvajā stilā. Sākums plkst. 
11.00. Visi interesenti laipni 
aicināti pieteikties elektroniski 
vai norises vietā. Ierašanās 
un reģistrācija 10.00 -10.30. 
Papildus informācija  
www.amata.lv. 

Pasākumi apmeklējami 
bez maksas, tiek īstenoti ESF 
projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007 
gaitā. Uz nodarbībām aicināts 
ikviens interesents.

Zināmi novada sporta 
laureātu titulu pretendenti 

Jau drīz noslēgsies tra-
dicionālais novada iedzīvotāju 
balsojums par apbalvojumam 
“Sporta laureāts 2022” 
izvirzītajiem kandidātiem no-
minācijās “Gada sportists”, 
“Gada sportiste”, “Gada sporta 
pasākums”, “Gada treneris”, 
“Gada sporta skolotājs” un 
“Cerība sportā”. Apbalvojumam 
deviņās nominācijās kopumā 
pieteikti 55 pretendenti. 

Papildus iedzīvotāju balso-
jumam, savu vērtējumu sniegs 
arī “Cēsu novada sporta 
laureāta 2022” žūrija, ko veido 
Cēsu novada sporta komisija 
un eksperti. 

Gada sportistu apbalvošana 
notiks pasākumā “Sporta 
laureāts 2022”, 13. janvārī Cēsu 
koncertzālē. 

Pretendēt uz laureāta 
titulu varēja ikviens Cēsu 
novadā deklarējies sportists, 
treneris vai komanda, kuri 
sasnieguši visaugstākos 
sportiskos rezultātus valsts 
un starptautiska mēroga 
sacensībās 2022. gadā, 
popularizējuši Cēsu novada 
vai Latvijas vārdu, veicinājuši 
sporta attīstību Cēsu novadā. 

Uz “Gada sportiste” godu 
pretendē: biatloniste Baiba 

Bendika, BMX riteņbraucējas 
Veronika Monika Stūriška un 
Vineta Pētersone,  vieglatlētes 
Anita Ieviņa un Vineta 
Krūmiņa, distanču slēpotāja 
Estere Volfa. 

“Gada sportista” titulam 
izvirzīti: autosportisti Kārlis 
Nebars, Ritvars Kārkliņš 
vieglatlēti Roberts Glazers, 
Aleksandrs Volkovs, Renāts 
Lācis, MTB riteņbraucējs 
Mārtiņš Blūms, basketbolists 
Rodions Kurucs, loka šāvējs 
Andris Kuzņecovs, florbolisti 
Artūrs Jurševskis, Edgars 
Puriņš, Pēteris Trekše, 
motosportisti Adrians Drozds, 
Kārlis Sabulis.

Uz “Gada komandas” 
titulu pretendē: Orientēšanās 
klubs MERIDIĀNS, “Lekrings” 
florbola virslīgas un senioru 
komandas, novusa vīriešu 
komanda “Cēsis”, sieviešu 
basketbola biedrība “ACTICO”. 

Titulam “Gada treneris” 
izvirzīti: vieglatlēti Austris 
Āboliņš, Rihards Parandjuks, 
Māris Urtāns, Zigrīda Liepiņa 
dambrete, Andris Malkavs  
florbols.

Titulam “Gada sporta 
pasākums” nominēti: Vasaras 
slēpojums “Ziedošās slēpes”, 

Skrējiens “Apkārt Cēsīm”, I. 
Zundas un G. Pedera kausa 
izcīņa barjerskriešanā, Latvijas 
un Baltijas čempionāts 
vieglatlētikas krosā, Eiropas 
Jaunatnes basketbola līgas 
U16 posms Cēsīs, ”Purva 
bebra medības 2022”, apvidus 
loka šaušanas sacensības, 
“Svētavota” kauss, Rallijs “Cēsis 
2022”, “Sunny Streetball” 3x3 
basketbola turnīrs Latvijas 
čempionāts skijoringā. 

Titulam “Cerība sportā” 
pieteikti: vieglatlēti Roberts 
Glazers, Mārcis Petzāle, 
biatloniste Estere Piksone, 
florbolisti Olīvija Jarohoviča, 
Betija Raseiceva, Luīze 
Raseiceva, cīkstonis Jānis 
Ruicis, dambretisti Ernests 
Kalvāns Luīze Gudēvica-
Liepiņa. 

Nominācijā “Gada sporta 
skolotājs” atzinību pelnījuši: 
Ginta Zariņa, Andris Rajec-
kis, Jānis Freivalds, Aigars 
Skrastiņš, Sarmīte Vlodare, 
Līga Glāzere-Spalviņa, Jurijs 
Vaido, Zane Rozīte.
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PASĀKUMI
Cēsis
20.01. 
Barikāžu aizstāvju atceres diena

Koncertzālē “Cēsis”
Līdz 05.02. 
Ilzes Avotiņas gleznu izstāde “Sap-
ņaini krāsains ceļojums”
No 05.01 līdz 08.01. 
Telpiskās mūzikas notikums “Ie-
kļaujošā ziema”. Ik dienu īpaši 
būvētā skaņas kupolā, vairākos 
seansos būs iespēja iepazīt jaunu 
muzikālu pieredzi, baudot īpaši 
radītus ambisoniskus skaņdarbus, 
kas klausītāju ievedīs unikālā tel-
piskā dimensijā, un ļaus sadzirdēt, 
kā tad skan ziema. 
13.01. 
Cēsu novada sporta laureāts 2022 
15.01. plkst. 12.00 
Zīmējumu opera bērniem
DĀSNUMĀTIKA 
21.01. plkst. 18.00 
Pirmskoncerta saruna ar Orestu 
Silabriedi 
21.01. plkst. 19.00 
Anzû kvarteta koncerts 
26.01. plkst. 19.00 
Liepājas teātra izrāde “Grimmi” 

Cēsu pilī
Līdz 01.10. 
Izstāde “Hallo, Cēsis! Telekomunikā-
ciju vēsturei Cēsīs 125”
Līdz 05.03.
Izstāde “Ceļā uz muzeja simtgadi: 
Arhitekts, etnogrāfs un Cēsu muzeja 
direktors Ksavers Andermanis” 

Cēsu Izstāžu namā
08.01. plkst. 12.00 
Svētdienas sarunas par Augustu 
Jullu. Tikšanās ar Augusta Jullas 
150.jubilejas gada izstādes “Augusts 
Julla - dižākais no liepēniešiem” au-
toriem Kristīni Gertneri-Celmu un 
Aivaru Vilni. 
Līdz 15.01. 
Gleznotājas Gintas Stavrovskas dar-
bu izstāde “Redzēt”  
Līdz 15.01. 
Ukrainas mākslinieka Ivana Vitjuka 
gleznu izstāde “No jauna iemīlēties” 
19.01. plkst. 16.00 
Ilzes Laizānes gleznu izstāde “Zelta 
sirds!” atklāšana. Izstāde apskatāma 
līdz 19.03. 
Līdz 19.03. 
Izstāde “Augusts Julla - dižākais no 
liepēniešiem” 
22.01. plkst. 12.00 
Svētdienas sarunas par Augustu 
Jullu. Pa pēdām. Augusta Jullas sak-
nēm. Jullu-Jurlu dzimta un Jullu mā-
jas Liepas pagastā.

Pasaules latviešu mākslas centrā 
Līdz 08.03. 
Pasaules latviešu mākslinieču darbu 
izstāde “Sava istaba” 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Līdz 05.01. 
Cēsnieka Zigmunda Viļņa skiču un 
zīmējumu izstāde 
21.01. plkst. 11.00 
Ģimeņu rīts ar Līgu Rimšu-Eglīti. 
Līgas Rimšas-Eglītes grāmatas at-
vēršana 

Mākslas telpā “Mala”
07.01. plkst. 19.00 
Mūzikas minēšanas spēle Chancer 

20.01. plkst. 21.00 
Kārļa Auziņa trio koncerts 

Sports
04.01. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis” 
Slēpojums “Priekuļu Loppet 2023” 
 
07.01. plkst. 10.00 
DACVĢ zālē 
Cēsu novada meistarsacīkstes bad-
mintonā  

07.01. plkst. 10.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJČ volejbolā U13 zēniem 

07.01. plkst. 10.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
U11 sabraukums florbolā 

07.01. plkst. 15.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Cēsu novada čempionāts florbolā

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

11.01. plkst. 18.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
U13 florbols. CPSS/Lekrings - Val-
miera/VSS 

11.01. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis” 
Slēpojums “Priekuļu Loppet 2023 

14.01. plkst.10.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LJBL čempionāts basketbolā U14 
zēniem  

14.01. 
Cēsu sporta kompleksā 
Maxi basket čempionāts 40+ 
vīriešiem 

15.01. plkst. 18.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings – Ir-
lava 

18.01. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis” 
Slēpojums “Priekuļu Loppet 2023 

20.01. 
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis” 
LČ biatlonā (1.posms) 

20.01. plkst. 17.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Starptautiskas basketbola sacen-
sības pieaugušajiem “Cesis Basket 
Cup”  

21.01.   
Slēpošanas un biatlona centrā “Cē-
sis” 
LČ biatlonā (1. posms) 

21.01. plkst. 09.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Starptautiskas basketbola sacen-
sības pieaugušajiem “Cesis Basket 
Cup”  

21.01. plkst. 09.00 
Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē 
Starptautiskas basketbola sacen-

sības pieaugušajiem “Cesis Basket 
Cup”  

22.01. 
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis” 
LČ biatlonā (1.posms) 

22.01. plkst.10.00 
Cēsu sporta kompleksā 
Starptautiskas basketbola sacen-
sības pieaugušajiem “Cesis Basket 
Cup”  

22.01. plkst. 10.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
Starptautiskas basketbola sacen-
sības pieaugušajiem “Cesis Basket 
Cup”  

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

25.01. plkst. 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis” 
Slēpojums “Priekuļu Loppet 2023” 

26.01. plkst.20.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
Reģionālā basketbola līga 

27.01. plkst. 20.00 
Cēsu sporta kompleksā 
LČ florbolā vīriešiem. Lekrings – SĀC 

28.01. plkst. 10.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
Cēsu novada čempionāts florbolā

28.01. plkst. 16.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
U12 florbola sacensības. CPSS/
Lekrings - Talsu NSS/Krauzers 

28.01. plkst. 17.15 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
U13 florbola sacensības. CPSS/
Lekrings - SK Slampe/Zevid 

28.01. plkst. 18.00 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
U13 florbola sacensības. CPSS/
Lekrings - Valmiera/VSS 

28.01. plkst. 18.30 
Cēsu 2.pamatskolas sporta zālē 
U14 florbola sacensības. CPSS/
Lekrings - SK Slampe/Zevid 

29.01. plkst. 10.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cē-
sis” 
LSVS slēpošanas sacensības
 

Amata
20.01. plkst. 17.00 
Zaubes Kultūras namā 
Barikāžu aizstāvju atceres pasā-
kums. Ansambļa “Dobeles Zemes-
sargi “ koncerts, barikāžu dalībnieku 
atmiņu stāsti pie ugunskura kultūras 
nama pagalmā. 

21.01. plkst. 11.00 
Spāres muižas Rakstnieku parkā 
Sacensības distanču slēpošanas 
sprintā brīvajā stilā. Ierašanās un re-
ģistrācija 10.00 -10.30. 

21.01. plkst. 19.00 
Amatas Kultūras centrā 
“Ģikšu danču nakts”. Piedalās danču 

muzikanti no Latvijas, Igaunijas, Lie-
tuvas, Francijas 

27.01. plkst. 16.00 
Zaubes Kultūras namā 
Zaubes rokdarbnieču sapulce 

28.01. plkst. 13.00
Nītaures Kultūras namā 
Senioru pasākums 

Jaunpiebalga
01.01. plkst. 01.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Jaungada balle kopā ar grupu “Ro-
lise” 

No 01.01. līdz 31.01. 
Jaunpiebalgas Kultūras nama izstā-
žu zālē “Velves” 
Egila Johansona gleznu izstāde 

No 01.01. līdz 31.01. 
Jaunpiebalgas Kultūras nama maza-
jā zālē 
Piebalgas gleznotāju izstāde “Gadu 
mijā….” 

06.01. plkst. 11.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Animācijas filmu programma “Zelta 
ziema” 

20.01. no plkst. 18.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Barikāžu aizstāvju atceres diena 

21.01. plkst. 18.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Prāta spēles 

21.01. plkst. 22.00 
Zosēnu pagasta Kultūras un sabied-
riskais centrā 
Disko balle 

28.01. plkst. 15.00 
Zosēnu pagasta Kultūras un sabied-
riskais centrā 
Liepas amatierteātra ‘’Krams’’ izrāde 
‘’Kāzas Bazūnēs’’ 

31.01. plkst. 10.00 
Jaunpiebalgas Kultūras namā 
Donoru diena 

Līgatne
20.01. 
Līgatnes Kultūras namā 
Barikāžu aizstāvju atceres diena 

Pārgauja
Līdz 28.02. 
Ungurmuižā 
Kristīnes Kliginas izstāde “Robežas” 

14.01. plkst. 18.00 
Straupes pagasta Tautas namā 
Dokumentālā filma “Zemnieki” 

14.01. plkst.17.00 
Rozulas skolā 
Prāta spēļu vakars 

15.01. plkst.11.00-15.00 
Straupes Zirgu pastā 
Tirdziņš 

20.01. plkst. 18.00 
Stalbes Tautas namā 
Spēlfilma “Janvāris” 

21.01. plkst.18.00 
Rozulas skolā 
Literārā kafejnīca un grāmatu mai-
ņas punkts. Pieteikšanās pa tālr.
nr.:.29242575. 

22.01. plkst. 11.00-13.00 un 
plkst. 13.00-15.00 
Ungurmuižā 
Vēlās brokastis pankūkmīļiem 

28.01.2023. plkst.18.00 
Rozulas skolā 
Zoles vakars. Pieteikšanās pa tālr.
nr.:.29242575. 

Priekuļi
12.01 plkst. 18.00 
Mārsnēnos 
Iedzīvotāju tikšanās 

14.01. plkst. 18.00 
Veselavas muižā 
Andra Ērgļa solokoncerts “Sirds-
puksti” 

20.01. plkst. 18.00 
Mārsnēnos, parkā pie Saules pulk-
steņa 
Barikāžu atceres brīdis 

27.01. plkst. 19.00 
Priekuļu Kultūras namā 
Deju kolektīva “Tūgadiņš” koncerts 

28.01. plkst. 18.00 
Veselavas muižā 
Mārtiņa Zīverta lugas “Fiksā ideja” 
ekranizācija 

No 3.02. līdz 4.02. 
Priekuļos 
Gaismas instalācijas 
 

Vecpiebalga
06.01. plkst.18.00
Kaives kinozālē
Filma “Circenīša Ziemassvētki”

06.01. plkst. 19.00 
Akcijas ‘’Mirdzi, Vecpiebalga!’’ noslē-
guma pasākums 

Līdz 08.01. 
Vecpiebalgas Kultūras nama logos 
Dizaineres Initas Rudzītes darināto 
puzuru izstāde 

14.01. plkst. 12.00 
Kaives parkā 
Sporta spēles 

14.01. plkst. 21.00 
Taurenē, “Nēķena” muižā 
Karnevāls - masku balle. Par jautrī-
bu un raitu soli gādās  grupa “Zelta 
kniede” 

20.01. plkst. 20.00 
Kaives kinozālē 
Filma “Janvāris” 

Līdz 24.02. 
Dzērbenes pilī 
Eleonoras Skripko gleznu izstāde 
“Latvieši” 

Līdz 24.02. 
Dzērbenes pilī 
Ivara Ivanova eņģeļu kolekcijas figū-
riņu izstāde 

Ādas apstrādes 
nodarbības 

Janvāra beigās ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu 
Drabešu muižas Amatu 
mājā sāksies ādas apstrādes 
nodarbības. Nodarbības notiks 
divas reizes mēnesī. 

Informācija un pieteikšanās, 
rakstot uz e-pastu  
tkic_kaste@inbox.lv vai zvanot 
pa tālruni 29199870.

Barikāžu atceres pasākumi 
Janvārī aprit 32. gadskārta, 

kopš Latvijas Tautas frontes 
organizētajām barikādēm, 
kurās Latvijas iedzīvotāji 
nosargāja valsts neatkarību. 
Tas bija satraukumu pilns laiks, 
kad kopā pulcējās visi, kuri 
savā sirdī loloja ideju par brīvu 
valsti. Godinot mūsu tautas 

varoņu piemiņu, Cēsu novadā 
20. janvārī norisināsies dažādi 
pasākumi. Skanot dziesmām 
un atmiņu stāstiem ikviens 
aicināts nolikt ziedus piemiņas 
vietās. Vairāk par plānotajām 
aktivitātēm: pasakumi.cesis.lv 
un cesis.lv. 

DRABEŠU 
pagasts
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Skanīgi ziemas saulgrieži 

Ziemas saulgriežus gaidot 
un pavadot, daudzviet novadā 
godātas senās latviešu 
tradīcijas, jo tās māca, kā 
cilvēkiem dzīvot harmonijā 
ar norisēm dabā, saglabājot 
mundrumu un kustīgumu visu 

gadu. 
Āraišu ezerpils Arheolo-

ģiskajā parkā lielā ļaužu pulkā 
kopā ar folkloras grupu “Grodi” 
svinēti Bluķa svētki, iezīmējot 
jaunā gaismas gada sākumu. 
Simboliski savākuši un 

sadedzinājuši visas aizvadāmā 
gada likstas, svētku dalībnieki 
dziedot, ejot rotaļās un 
malkojot tēju, skanīgi nosvinēja 
gaismas uzvaru pār tumsu! 

DRABEŠU 
pagasts

Ziemassvētku rosība Priekuļos 
Pirmssvētku laiks Priekuļu 

Kultūras namā vienmēr bijis 
koncertiem bagāts. Arī šis gads 
nebija izņēmums. Decembra 
sākumā Arta Šimpermaņa 
muzikālajā pavadījumā aizritēja 
senioriem veltīts Ziemassvētku 
pasākums. Pilnu kultūras 
nama zāli pulcināja arī 13. 
decembra grupas “Galaktika” 
sirsnīgā programma, tomēr 
visapmeklētākie un gaidītākie 
bija pašu amatiermākslas 
kolektīvu pasākumi. 

Izzinot seno Ziemassvētku 
tradīcijas, ticējumus un 
rituālus, 16. decembra vakarā 
sevi un skatītājus priecēja 
deju kolektīvs “Miķelis” un 
“Miķelēni”, kā arī dāmu deju 
kopa “Mežrozītes”. Svētku 
reizē ciemojās arī sievu 
deju ansamblis “Mares” 
no Mārsnēniem un tautas 
mūzikas kopa no Valmieras. 
Daudz uzzinājām un daudz 
uzminējām, nedaudz arī 
izspēlējām, izdziedājām un 
izdancojām no senajām svētku 

tradīcijām. Vakara noslēgumā, 
tiem, kam kājas vēl nebija 
pagurušas, protams, bija 
iespēja ballēties un vakarēt 
draugu lokā. 

Savukārt 18. decembrī, 
kultūras namā rosība sākās jau 
agri. Priekuļu kuplākais deju 

ansamblis “Tūgadiņš” posās 
savam koncertam “Kur dzīvo 
Ziemassvētki”. Ar skolotāju 
rūpēm tika izveidota raiba 
programma, kas priecēja gan 
lielus, gan mazus skatītājus. 
Bija iespēja satikties ar 
kādreizējiem “Tūgadiņa” 

dejotājiem Noru Laurīti un 
Artūru Smiltiņu, kuri centās 
atcerēties kolektīvā pavadīto 
laiku. 

Kā jau bērnu deju kolektīvā, 
Salavecītis un dāvanu maiss bija 
neiztrūkstoša svinēšanas daļa, 
un, kad katrs bija nodancojis 

un dāvanas nopelnījis, varēja 
ļauties ballītes priekam ar 
senu, bet nepārspējamu ballīšu 
“kurinātāju” Ēriku Balodi. 

Pavisam citās noskaņās 21. 
decembra vakarā interesenti 
varēja baudīt dueta “Mediante” 
koncertu, kur virtuozā Māra 
Rozenfelda akordeonspēlē 
un Zanes Rozenfeldes liegajā 
balss skanējumā, klausītāji 
varēja aizceļot dažādos 
ziemas noskaņu ceļojumos. 
Akadēmisks smalkums un 
jūtīgums caurvija šo muzikālo 
baudījumu, kur senais un 
laikmetīgais rotaļīgi savijās 
trauslā svētku programmā. 
Mūzika gardēžiem – tā pāris 
vārdos var raksturot dueta 
“Mediante” koncertus. 

“Lai rosīgs un krāsains 
arī nākošais gads, kas stāv 
uz sliekšņa un dāvā mums 
visiem mazliet no saticības, 
miera un radoša piepildījuma!” 
vēl Priekuļu apvienības 
pārvaldes kultūras pasākumu 
organizatore Inga Cipe.

Izgaismots pils tornis
Cēsu pils rietumu torņa 

arhitektoniskās un māksli-
nieciskās vērtības tagad 
niansēti akcentē jauni gais-
mekļi, kas izgatavoti saskaņā 
ar arhitekta Artūra Lapiņa 
sagatavoto dizaina risinājumu. 

No ozolkoka un dzelzs 
darinātie gaismekļi uzstādīti 

torņa pirmā un otrā stāva 
telpās. Pirmajā stāvā 
izgaismots Latvijā vienīgais tik 
pilnīgi saglabājies viduslaiku 
kamīns, izteiksmīgās sienu 
nišas un griestu velve, ko klāj 
rūpīgi konservēts vēsturiskais 
apmetums. Otrā stāva telpā 
ar apgaismojuma palīdzī-

bu akcentētas dekoratīvās 
konsoles, stūra kamīns un 
nišas, kā arī Cēsu pils lielākais 
lepnums – 500 gadus senā 
zvaigžņu velve. 

CĒSISCĒSISSastapšanās pilī 
Ziemā nedēļas nogalēs 

ikviens aicināts apmeklēt Cēsu 
Jauno pili, kur būs iespēja 
sastapt viesmīlīgus un runīgus 
muižas kalpotājus. 

Aplūkojot pirmā stāva 
ekspozīcijas, virtuvei garām 
nepaiesiet, jo garšvielu 
smaržas jūs aizvedīs uz īsto 
telpu! Virējai būs daudz 
stāstāmā par ēdieniem un 
receptēm, kā arī ikdienas 
rūpēm par katlu spodrināšanu, 
grīdu beršanu un telpu tīrību. 
Viņu satiksiet tieši tur, kur vēl 
20. gadsimta sākumā bija gan 
maizes krāsns, gan kurējās 
pavards un burbuļoja katli un 
čurkstēja pannas. 

Virējai katru nedēļu padomā 
kas īpašs - gan Ziemassvētku 
pudiņu receptes, gan īpašas 
muižas zupas, gan stāsti par 

kafiju un cigoriņiem, taču 
visvairāk par garšvielām. 

Otrajā stāvā sastapsiet 
muižas ekonomi vai, kā 
toreiz teica, spīzmani. Modrā 
saimniecības vadītāja atklās, 
vai 19. gadsimtā bija vieglāk 
nekā mūsdienās pārraudzīt 
un plānot ikdienas darbus 
Ekonome pastāstīs, ko slēdz 
ar daudzajām atslēgām, kas 
viņai pie jostas, cik mārciņu 
cukura tiek izsniegts virējas 
vajadzībām, kāda bija muižas 
apkārtne un kur atradās 
saimniecības ēkas. Ekonomes 
lielajā zaļajā “rēķinu grāmatā” 
būs arī kāds pārsteigums. 

Savukārt par vīriešu kārtas 
kalpotāju pienākumiem mui-
žā, kā arī par grāfa kunga 
dienaskārtību vislabāk zinās 
pastāstīt kambarsulainis. 

Attēlā: Priekuļu kuplākais deju ansamblis “Tūgadiņš” svētkiem bija sagatavojis koncertu 
“Kur dzīvo Ziemassvētki”.


