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8 CĒSU NOVADA

VĒSTIS Vasaras vidū visā novadā 
norisinājās izglītojoši, iedvesmo-
joši un sportiski notikumi

Jūlijā novadā turpinājās ceļu un 
ielu remontdarbi drošākai un 
ērtākai satiksmei

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Uzticēšanās nes veiksmi 

Cēsu novada dome 365 dienās

Cēsu novada Centrālās administrācijas izdevums         Nr. 6 (234), bezmaksas 2022. gada 28. jūlijs

Attēlā: Godpilno balvu “Cēsnieks 2022” Guntai Bērziņai (vidū) pasniedza Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs un AS “Cēsu alus” Finanšu, IT un iepirkumu daļas vadītāja Dita Sloka. Foto: Sintija Cērpiņa.

Viena no Cēsu svētku 
tradicionālajām kulminācijām 
ir AS “Cēsu alus” un Cēsu 
novada pašvaldības ikgadējā 
apbalvojuma “Cēsnieks” pa-
sniegšana. Šogad par titula 
“Cēsnieks 2022” ieguvēju kļuva 
Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) 
direktore Gunta Bērziņa. 

Viņas profesionālajā va-
dībā ģimnāzija kļuvusi par 
izglītības kvalitātes simbolu 
Cēsu novadā. Arī Latvijas 
skolu reitingā CVĢ regulāri ir 
līdere. Skolas audzēkņi gūst 
teicamus panākumus novada, 
valsts un pasaules olimpiādēs 
un zinātniski pētnieciskajos 
darbos. 

Par skolas direktori Gunta 
Bērziņa sāka strādāt pirms 
20 gadiem, bet kopumā 
pedagoģijā viņa ir kopš 1978. 
gada 1. septembra. “Pēc 
pedagoģiskās prakses Cēsu 
1. vidusskolā uzreiz sapratu, 
ka gribu šeit atgriezties un 
strādāt. Tie bija skolas ziedu 
laiki ar slavenajām matemātiķu, 
fiziķu klasēm, izciliem 
pedagogiem un lielisku darba 
atmosfēru. Iespējams, tolaik 
mans priekšstats bija nedaudz 
idealizēts, bet šie iespaidi 
noteikti palīdzēja vēlāk, kad 
pati kļuvu par skolas direktori,” 
stāsta Gunta Bērziņa. 

Turpinājums 5. lpp.

Plašāk cesis.lv

Nedaudz vairāk nekā pirms gada, 2021. gada 1. jūlijā, darbu sāka jaunā Cēsu novada dome. Piedāvājam ieskatīties pārskatā par aizvadīto gadu.

Dzīves telpas uzlabošana

Kultūra

Uzņēmējdarbība
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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

Vasaras vidus radošā 
pēcgarša

Vasara tradicionāli ir aktīvs 
būvniecības un remontdarbu 
posms novada izglītības 
iestādēs. Tie ir gan Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansēti rekonstrukcijas 
projekti, gan pašvaldības 
īstenoti uzlabojumi. Apjomīgi 
atjaunošanas darbi sākti 
Cēsu Valsts ģimnāzijā. 
Savukārt Drabešu Jaunajā 
sākumskolā jau noris ēku 
siltināšanas darbi, un ceram, 
ka vistuvākajā laikā tie sāksies 
arī Jaunpiebalgas sākumskolā. 
Energoefektivitātes uzlabo-
šanas projekts Līvu skolas 
ēkai būs jāīsteno nākamajā 
sezonā. Šobrīd risinām 
sarežģījumus, kas radušies 
Raiskuma Aleksandra Biezi-
ņa pamatskolas energo-
efektivitātes projekta apstipri-
nāšanas gaitā. Pašvaldības 
investīciju projekts ir arī 
jumta maiņa Vecpiebalgas 
bērnudārza ēkai. 

Nu jau var droši teikt, ka 
finiša taisnē nonācis lielais 
Cēsu klīnikas labiekārtošanas 
un modernizācijas projekts. 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
apstiprinājusi pašvaldības 
sagatavoto investīciju pro-
jektu, un jūlija sākumā 
parakstīts līgums par klīnikas 
ārstniecības korpusa divu līdz 
šim vēl neatjaunoto stāvu 
rekonstrukciju. Līdz ar to 
kapitāla rakstura pārbūves 
darbu cikls, kas bija gana garš 

un grūts, noslēgsies un mūsu 
lielākajā ārstniecības iestādē 
pacientiem un mediķiem būs 
nodrošināti labi darba un 
veseļošanās apstākļi. 

Vasara ir ielu un ceļu 
pārbūves laiks. Jūlijā pabeigta 
Gaujaslīču ielas dubultās 
virsmas apstrāde Cēsīs, bet 
darbi turpinās dzīvojamos 
mikrorajonos ~3km apjomā. 
Uzsākta apļveida krustojuma 
būvniecība Dzintara un 
Valmieras ielu krustojumā, 
kas bija viens no bīstamajiem 
satiksmes punktiem pilsētā. 
Arī apvienību pārvaldēs 
tiek īstenoti vairāki ceļu 
atjaunošanas projekti. Atkal un 
atkal saņemam pārmetumus 
par valsts autoceļa posma 
Cēsis – Ungurs - Stalbe slikto 
tehnisko stāvokli. Pašvaldībai 
tas ir zināms. Darām visu, 
kas mūsu spēkos, lai šī ceļa 
rekonstrukcija sāktos pēc 
iespējas ātrāk. Tomēr tas ir 
valsts autoceļš un pašvaldības 
iespēju sviras ir ierobežotas. 

Jūlijs ir Cēsu klīnikas 
jubilejas mēnesis. Tā svin savas 
darbības 260 gadu jubileju 
ar vēsturisku izstādi, kā arī 
esošo un bijušo darbinieku 
kopā sanākšanu. No sirds 
sveicu vienu no lielākajiem 
novada kolektīviem nozīmīgajā 
gadadienā! 

Šajā vasarā atbilstoši 
bēdīgi slavenā Autotransporta 
direkcijas rīkotā konkursa 
rezultātiem par autobusu 
pasažieru pārvadājumiem 
Latvijā virknē reģionu darbu 
sāk jauni pārvadātāji. Mediji 
situāciju raksturo visai 
asi – nepieredzēts haoss! 
Desmitiem atceltu reisu, 
cilvēki sašutuši. Var teikt, ka 
cēsniekiem ir paveicies, jo 
pašvaldības uzņēmums CATA 
vēl gadu turpinās nodrošināt 
pasažieru pārvadājumus 
Cēsu, Limbažu un Siguldas 
reģionos. Konkursa uzvarētājs 
“Nordeka” nebija gatavs sākt 
pildīt savas saistības. Atbilstoši 

labai pārvaldības praksei šādā 
gadījumā līgums būtu jālauž 
un jāizsludina jauns iepirkums, 
taču tas netiek darīts. 
Kāpēc? Argumentētu atbildi 
Autotransporta direkcija nav 
sniegusi, bet CATA izmantos 
visas iespējas savu interešu 
aizstāvībai. 

Iedzīvotāji dažādi uztvēra 
pašvaldības lēmumu nakts 
stundās samazināt ielu 
apgaismojuma intensitāti, 
lai mazinātu izdevumus par 
elektrību. Tas ir piespiedu 
risinājums neilgam laika 
posmam, saprotot, ka 
elektrības cenas aug un 
visdrīzāk turpinās augt. 
Paldies visiem, kas izteica 
savu viedokli, jo ir skaidrs, 
ka mums aktīvāk jāpilnveido 
apgaismojuma sistēma pilsētā, 
lai visos ielu posmos būtu 
iespēja atslēgt katru otro vai 
katru trešo laternu, tādējādi 
nodrošinot vasaras naktīm 
pietiekamu apgaismojumu, 
reizē arī taupot enerģiju. 

Godpilno “Gada cēsnieka” 
balvu šogad saņēma ilggadējā 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
direktore Gunta Bērziņa. 
Viņas vadībā skola kļuvusi par 
vienu no vadošajām izglītības 
iestādēm valstī, un tituls ir 
godam pelnīts. Direktore 
šovasar nolēmusi beigt 
aktīvās darba gaitas, tāpēc 
norit konkurss, lai izraudzītos 
nākamo ģimnāzijas vadītāju. 

Jūlijs bija arī svētku mēnesis. 
Vispirms Pārgaujas, tad Liepas 
un Cēsu pilsētas svētki, 
bet mēneša nogalē durvis 
svinībām ver Vecpiebalga. 
Paldies visiem rīkotājiem un 
dalībniekiem! Esmu dzirdējis 
arī īgņošanos – kas par 
svinēšanu, ja gaidāma grūta 
ziema. Svētki – tā ir kopības 
sajūta un radošs pacēlums. 
Bet sarežģītos brīžos tieši 
savstarpējs atbalsts un 
netradicionāli risinājumi pa-
līdz nezaudēt optimismu un 
virzīties uz priekšu! 

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 
prieksšēdētājs

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada domes 
prieksšēdētāja vietnieks

Šī vasara pēc divu gadu 
pārtraukuma ir īsta svētku un 
svinību vasara, kur pasākumi 
notiek pēc pasākuma. Svētku 
svinēšana rit pilnā sparā gan 
mūsu, gan kaimiņu novados. 
Un, kā ierasts, notiek arī 
salīdzināšanās un sacensība. 
Kam lielāki mākslinieki, kam 
tirdziņš labāks, kam bērniem 
kaut kas vairāk bijis, kam 
gaismas spilgtākas, kur vairāk 
apmeklētāju un svētku viesu 
ieradušies.

Taču ne visiem prāts un 
varēšana uz svētku svinēšanu. 
Laikrakstā “Druva” bija 
kāds iedzīvotājas zvans un 
priekšlikums - visu svētku 
budžetu labāk izmaksāt 
pabalstos – no tā būšot lielāks 
labums. Jāatzīst, šis viedoklis 
un priekšlikums man ļoti lika 
aizdomāties un ļoti satrauca. 
Kāda būtu mūsu dzīve bez 
svētkiem un bez prieka? 
Vienkārša, parasta, rutīnas 
pilna ikdiena. Kā iepriekšēji divi 
gadi. Man tuva kolēģe to laiku 
nosauca par “plakanu laiku”. 
Ikdiena bija rutinēta. Darbs-
veikals-mājas. Citreiz nebija arī 
darba. Bija tikai mājas. 

Svētki ir veids, kā kaut 
nedaudz izrauties no ierastās 
ikdienas, likstām un rutīnas. 
Un tas ir arī veids, kā ieraudzīt 
(vismaz censties ieraudzīt) 
skaisto sev apkārt. Skaistos 
kaimiņus. Skaisti iekopto puķu 
dobi. Skaisto koku. Skaisto 
tīrumu. Skaisto gleznu. Galu 
galā svētki, svētku svinēšana 
ir būtiska daļa no Latvijas 
kultūras un tradīcijām. Ne 
velti Latvijas kultūras kanonā 
iekļauti Dziesmu un deju 
svētki, kā arī kapu kopšana un 
kapu svētki. Latvijas kultūras 
kanonā rakstīts: kapu svētku 
tradīcija ir spēcīgi iesakņojusies 
un uztur spēkā cilvēku 
piederību vietējai kopienai. 
Tieši vispārēja svētku, ne tikai 

Svētki
kapu svētku, svinēšana ir viens 
no būtiskākajiem aspektiem, 
lai saglabātu vietējo identitāti 
un koptu to.

Es nepiekrītu, ka mums 
svētku budžetu vajag pretstatīt 
sociālās palīdzības budžetam. 
Un, pat ja tā – ja mēs aizliegtu 
pilnīgi visus svētkus novadā. 
Un neko nesvinētu, un to 
naudu izmaksātu novada 
iedzīvotājiem, tad gada 
pabalsts nesasniegtu pat 25 
EUR uz iedzīvotāju.

Tādēļ es piedāvāju skatīties 
pavisam citā virzienā. Kā 
mēs kultūru un pasākumus 
varam nodrošināt arī novada 
mazajos ciemos? Un šis – 
nodrošināt kultūras gaismu 
novadā – būs liels uzdevums 
jaunajai Kultūras pārvaldei, kas 
darbu sāks septembrī. Mums, 
piemēram, ir apdzīvotas vietas 
novadā, kur kultūras pasākumi 
nav bijuši gadiem, pat gadu 
desmitiem tā vienkāršā 
iemesla dēļ, ka tur nav bijis 
kultūras nams. Mana dziļākā 
pārliecība ir, ka mūsdienās 
mums ir jāskatās daudz tālāk 
un plašāk par viena vai otra 
kultūras nama sienām. To, ka 
kultūrvieta var būt baznīca, 
viensēta, mežs, pļava, upes 
mala, lauku saimniecība – to 
parāda arī dažādi kultūras 
eksperimenti un norises 
novadā.

Vēl būtisks aspekts, kas 
jārisina – kā mēs varam 
vēl vairāk iesaistīt vietējos 
cilvēkus svētku organizēšanā? 
Nav jau liela māksla nopirkt 
dārgu viesmākslinieku, bet 
liela māksla ir iesaistīt vietējos 
iedzīvotājus, lai ir kopējs 
svētku gaidīšanas prieks un 
gatavošanās, un svinēšana. 
Un – lai gribas kāpt kalnā 
visaugstākajā un dziedāt!

Tāpēc es gribu teikt, ka 
svētki ir jāsvin! Un mums 
kā tautai ir svarīgi no sevis 
izslēgt joprojām aktīvo, 
ieprogrammēto bārenī-
bas gēnu, par ko tautas 
manifestācijā runāja Māra 
Zālīte tālajā 1988. gadā. Svētki 
veido mūsu ikdienu skaistāku. 
Un, jo skaistāka ikdiena, 
jo skaistākas domas. Jo 
skaistākas domas, jo skaistāki 
darbi. Jo skaistāki darbi, jo 
skaistāks novads. Jo skaistāks 
novads, jo skaistāka un 
spēcīgāka Latvija un mēs tajā!Domes sēdē jūlijā par Cēsu 

novada Pārgaujas apvienības 
pārvaldes vadītāju iecelts 
Didzis Zemmers. Darba 
pienākumus D. Zemmers sāks 
pildīt 15. augustā. 

Konkursu uz Pārgaujas 
apvienības pārvaldes vadītāja 
amatu izsludināja jau maijā. 
Notika vairākas pretendentu 
atlases kārtas, un komisija 
lēma pārvaldes vadītāja amatā 
virzīt D. Zemmera kandidatūru. 

D. Zemmers uzsver: 
“Pārvalžu apvienībām ir liela 

nozīme apvienoto novadu 
attīstībā. Apvienību pārvalžu 
viens no uzdevumiem 
ir rūpēties, lai vietējais 
iedzīvotājs nezaudē saikni 
ar dzimto apvienību, taču ir 
piederīgs jaunam novadam. 
Iedzīvotājam ir jāredz 
objektīvie ieguvumi, ko devusi 
un dod novadu apvienošana.” 

D. Zemmeram ir ilggadēja 
pieredze pašvaldības darbā. No 
2009. gada līdz 2021. gadam 
bijis Limbažu novada domes 
priekšsēdētājs. Iepriekš pildījis 

Limbažu pagasta padomes 
priekšsēdētāja, vēlāk – 
Limbažu rajona priekšsēdētāja 
pienākumus, neilgu laiku bijis 
Saeimas deputāts. 

D. Zemmers Pārgaujas 
apvienības pārvaldes vadītāja 
pienākumus apvienos ar darbu 
Limbažu novada domē kā 
deputāts, kā arī ar AS “CATA” 
padomes locekļa amatu.

Apstiprināts Pārgaujas 
pārvaldes vadītājs 

PĀRGAUJAS 
apvienība
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NOVADA AKTUALITĀTES
PRIEKUĻU 
apvienība

LĪGATNES
apvienība

JAUNPIEBALGAS
apvienība

Ēku atjaunošana 
Liepā

Priekuļu apvienības pārval-
des teritorijā notiek mērķtiecīga 
pašvaldībai piederošo ēku 
energoefektivitātes un 
tehniskā stāvokļa uzlabošana. 

Jūlijā sākta līguma slēgšanas 
procedūra energoefektivitātes 
paaugstināšanai pašvaldības 
ēkā Rūpnīcas ielā 8, 
Liepā. Būvdarbus plānots 
realizēt septiņu mēnešu laikā.   

Būvdarbu laikā paredzēts 
veikt ēkas fasāžu atjaunošanu, 
uzlabojot to siltuma noturību 
un vizuālo izskatu. Pārbūves 
rezultātā samazināsies ēkas 

siltuma zudumi, palielināsies 
ēkas nesošo konstrukciju 
ilgmūžība, kā arī ekspluatācijas 
laiks.  

Drīzumā plānots sākt daudz-
dzīvokļu ēkas atjaunošanu 
Meldru ielā 15, Sarkaņos, Lie-
pas pagastā. Būvdarbus veiks 
būvuzņēmējs SIA “EXITUS”, un 
tos plānots paveikt 60 dienu 
laikā.  

Namam paredzēts mainīt 
jumta segumu, pārmūrēt 
ventilācijas izvadus, kā arī 
uzstādīt jaunas lietus ūdeņu 
noteces.  

Svarīgu ceļa posmu 
atjaunošana

Jūlijā atjaunots pašvaldības 
autoceļš Lieltītmaņi – 
Upesmuižnieki Līgatnes 
pagastā. Projekta gaitā 
atjaunots asfalta segums 1,2 
kilometru garā posmā un ceļa 
beigās veikta grantētā posma 
divkārtu virsmas apstrāde. 
Sākta arī Jumpravas ielas 
atjaunošana Līgatnes pilsētā, 
kur projekta gaitā paredzēts 
1,5 kilometrus garā posmā 
atjaunot ielas asfalta segumu. 
Abos projektos paredzēts 
arī sakārtot virsūdeņu 
novadīšanu.

Jumpravas ielā darbi 
organizēti nepārtraucot 
satiksmi atjaunojamajā posmā, 
taču jārēķinās ar īslaicīgu 
transportlīdzekļu plūsmas 
apturēšanu ceļa asfaltēšanas 
vai rakšanas darbu laikā. 
Iespēju robežās sarežģītākos 
ceļa atjaunošanas darbus 
veiks diennakts stundās ar 
mazāko satiksmes intensitāti.  

Pašvaldības ceļš Liel-
tītmaņi - Upesmuižnieki ir 
Līgatnes pagasta vietējās 
nozīmes ceļš. Atjaunotais 
posms ir nozīmīga transporta 
infrastruktūras sastāvdaļa, kas 
nodrošina lauku un tūrisma 
uzņēmējdarbības funkciju 
izpildi. Ceļš nodrošina arī 
piekļuvi lauku viensētām, 
tūrisma, atpūtas un 

Jūlijā sākušies remontdarbi 
Valmieras un Dzintara ielu 
krustojumā, lai izveidotu 
apļveida krustojumu. Pār-
būvējot esošo krustojumu, 
galvenais uzdevums ir panākt, 
lai tā šķērsošana būtu droša 
visiem satiksmes daļiniekiem  
gājējiem, velosipēdistiem un 
auto braucējiem. Rekonstruk-
cijas rezultātā uzlabosies 
arī piekļūšana apkārtējiem 
īpašumiem. 

Rotācijas apļa būvdarbu 
laikā plānota deviņu liepu 
nociršana, lai izbūvētu 
veloceliņus un plašākus gājēju 
celiņus, kā arī lai nodrošinātu 
pārredzamu un drošu 
satiksmi. Nocērtamie koki 
atrodas nama Valmieras ielā 2 
piegulošajā teritorijā. 

Saskaņā ar plānoto darba 
grafiku, augustā un septembra 
sākumā krustojums pārsvarā 
būs satiksmei slēgts. Darbus 

plānots pabeigt oktobra 
sākumā. 

Rekonstrukcijai noslē-
dzoties, mums visiem būs 
iespēja izmantot drošu 
un saprotamu satiksmes 
infrastruktūras objektu un 
baudīt vēl vienu sakoptu 
teritoriju Cēsīs. 

Kopējās būvniecības 
izmaksas ir 497 744,44 EUR. 
Būvdarbus veic SIA “Limbažu 
ceļi”. 

Jauns apļveida krustojums 

Namu 
apsaimniekošana 

Jaunpiebalgas kultūras 
namā 19. jūlijā aizvadīta sapulce 
par Jaunpiebalgas apvienības 
daudzstāvu dzīvojamo ēku 
apsaimniekošanu un uztu-
rēšanu. Apspriesta ūdens 
un siltuma apgāde, kā 
arī kanalizācijas sistēmas 
uzturēšana daudzstāvu dzīvo-
jamajām ēkām. Par aktuālām 
problēmām atzīta atkritumu 
apsaimniekošana, šķirošana 
un zāliena pļaušana ēkas 
teritorijā. 

Sarunu vakarā piedalījās 
Cēsu novada pašvaldības iz-
pilddirektore Līga Bukovska, 
izpilddirektores vietniece 
Baiba Eglīte, Cēsu novada 
Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes vadītāja p.i. Dace 
Bišere-Valdemiere, Jaun-
piebalgas apvienības Īpašumu 
apsaimniekošanas un saimnie-
ciskās nodaļas vadītājs 
Normunds Ezerietis un 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas, 
apsaimniekošanas un uztu-
rēšanas biedrība “BALGA AV”. 

Pašvaldības pārstāvji 
skaidroja, ka daudzstāvu 
ēku apsaimniekošanas pro-
cess tāpat kā savrupmāju 
apsaimniekošanā jānodrošina 
dzīvokļu īpašniekiem. Proti, 
apsaimniekošanas problēmu 
risināšana iespējama divos 
veidos – dibinot iedzīvotāju 
biedrību vai slēdzot līgumu 
ar kādu no dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas pakalpo-
jumu sniedzējiem. 

Cēsu novada pašvaldība 
paredzējusi līdzfinansējumu 
ēku energoefektivitātes 
uzlabošanas un teritoriju 
labiekārtošanas projektiem. 
Baiba Eglīte atzina, ka ēku 
apsaimniekošana kopumā 
novada teritorijā ir sakārtota 
un atgādināja, ka katrai 
daudzstāvu dzīvojamajai 
mājai līdz šī gada beigām 
būs nepieciešams vienoties 
par turpmāko nama apsaim-
niekošanas kārtību. 

Ar pieredzes stāstu 
dalījās pirmās Jaunpiebalgas 
apvienības teritorijā izveidotā 
daudzstāvu dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas biedrības 
pārstāvji. Viņi atzina, ka viens 
no lielākajiem šķēršļiem 
sākotnēji bijis juridiskais 
process kā arī atbildīgās 
personas izvirzīšana. Biedrība 
izveidota 2021. gada novembrī, 
un tās izveides process 
veicinājis komunikāciju 
starp dzīvokļu īpašniekiem 
un rezultējies vienotā 
problēmu risināšanā – līdz 
šim daudzstāvu dzīvojamajā 
ēkā ir risinātas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens apgādi 
un santehniku, kā arī noslēgts 
līgums ar SIA “ZAAO” par 
atkritumu apsaimniekošanu. 

Attēlā: Izbūvējot apļveida krustojumu, drošāka pārvietošanās būs gājējiem, velobraucē-
jiem un, protams, arī auto vadītājiem. Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Ceļam Lieltītmaņi – Upesmuižnieki Līgatnes 
pagastā, asfalta segums atjaunots 1,2 km posmā. 
Foto: Egils Kurpnieks.

mežsaimniecības objektiem. 
Savukārt Jumpravas 
iela ir Līgatnes pilsētas 
vietējās nozīmes iela, kas 
ir augstas nepieciešamības 
infrastruktūras objekts, jo tā 
nodrošina piekļuvi “Līgatnes 
dabas takām”.

Abu iepriekšminēto ceļu 
infrastruktūras objektu 
segums laika gaitā bija 
nolietojies un visā posmā 
radušās bīstamas bedres un 
asfalta seguma izdrupumi, 

tāpat arī uzturēšanas izdevumi 
ik gadu pieauga, tāpēc abu 
investīciju projektu īstenošana 
ir nozīmīga teritorijas attīstības 
veicināšanā.

Projekta kopējās izmaksas 
ar pievienotās vērtības 
nodokli autoceļa Lieltītmaņi - 
Upesmuižnieki atjaunošanai - 
100 875,81 EUR, Jumpravas 
ielai - 231 424 EUR. Darbus 
plānots pabeigt 2022. gada 
oktobrī. 

CĒSIS

Jūlijā testa režīmā Cēsīs 
nakts stundās samazināts 
ielu apgaismojumu vairā-
kās pilsētas apkaimēs. 
Līdz septembrim ielu 
apgaismojums  būs samazināts 
(degs, piemēram, katra otrā 
laterna) vai izslēgts ar nolūku 
taupīt budžeta līdzekļus, jo 
elektroenerģijas cenas pēdējo 
mēnešu laikā palielinājušās 
vairāk nekā trīs reizes. 

Nakts tumšākajā laikā 
joprojām apgaismojums būs 
vecpilsētas un centra rajonā.  

Atkarībā no nepiecieša-
mības ielu apgaismojumu 
pakāpeniski pieslēgs, tuvo-
joties septembrim. 

Jau iepriekš pateicamies 
iedzīvotājiem par sapratni un 
iecietību. 

Taupības režīms 
ielu apgaismojumā 

CĒSIS
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VESELĪBA
Cēsīs strādā mediķi no Ukrainas 

Pēdējo mēnešu laikā 
Cēsu klīnikā darbu sākuši 
pieci darbinieki no Ukrainas. 
Plānots, ka jau tuvākajā laikā 
viņu skaitu papildinās vēl 
viena medicīnas māsa, kura 
pašlaik darbojas kā brīvprātīgā, 
lai praktiski iepazītos ar darba 
apstākļiem. Nu jau Cēsu klīnikā 
nodarbināta ārste ginekoloģe, 
trīs medicīnas māsas, no 
kurām viena strādā iekšķīgo 
slimību nodaļā savā profesijā – 
par māsu, bet divas veic māsu 
palīgu pienākumus, jo izglītību 
apliecinošie dokumenti vēl nav 
pielīdzināti Latvijas prasībām, 
kā arī viena darbiniece strādā 
apkopes un veļas dienestā. 

Skaidro Cēsu klīnikas 
personālvadības daļas vadītāja 
Baiba Sproģe: “Tie kolēģi, 
kas Latvijā ir nokārtojuši 
ārstniecības personu reģistru, 
kam ir attiecīgas prasmes 
darba pienākumu veikšanai, 
kā arī sākta latviešu valodas 
apguve, jau strādā savā 
specialitātē. Piemēram, tādas 
ir ārste ginekoloģe Olena 
Maksimets, kura pacientes 
konsultē ambulatori, un māsa 
Tetiana Khlistun, kura strādā 
ar pacientiem funkcionālās 
diagnostikas kabinetā, veicot 
elektrokardiogrāfijas pie-
rakstus un veloergometrijas 

mērījumus. Iekšķīgo slimību 
nodaļā kā brīvprātīgā strādā 
arī māsa, kura savā profesijā 
Ukrainā ir nostrādājusi 19 
gadus. Visus dokumentus viņa 

pati jau savlaicīgi ir nokārtojusi, 
un mums ir pamatotas cerības, 
ka varēsim viņu pieņemt 
darbā.” Personālvadības daļas 
vadītāja atzīst, ka iekļaušanās 

procesā liela nozīme ir kolēģu 
atbalstam un praktiskai 
palīdzībai valodas barjeras 
pārvarēšanā. 

Kopš 20. jūlija Cēsu klīnikā 
ambulatoras konsultācijas 
ginekoloģijā nodrošina gine-
koloģe – dzemdību speciāliste 
no Ukrainas Olena Maksimets. 
Viņa ir augsti kvalificēta 
ārste ar 32 gadu darba 
pieredzi. Pirms pārcelšanās 
uz Latviju pēdējos septiņus 
gadus strādājusi mūsdienīgā 
Ukrainas medicīnas centrā 
“Ingo” Kijevā. Ārste ir ieguvusi 
medicīnisko izglītību 1986. 
gadā Luhanskas Medicīnas 
universitātē. Līdz 2014. gadam 
strādājusi vairākās Luhanskas 
ārstniecības iestādēs – 
vispirms ilgāk par 20 gadiem 
strādāja ginekoloģiskajā 
stacionārā, sniedzot neat-
liekamo medicīnisko 
palīdzību, veicot izmeklēšanu, 
konvencionālo ārstēšanu, kā 
arī ginekoloģiskās operācijas, 
bet vēlāk arī privātās medicīnas 
iestādēs, veicot ambulatoro 
darbu. Ārste ir specializējusies 
ultrasonogrāfijas un kolpo-
skopijas izmeklējuma metodē. 

Latvijā ārste ir kopš marta, 
un par savu līdzšinējo darba 
pieredzi, rūpējoties par 
sieviešu veselību, viņa stāsta: 
“Pēdējos gados visvairāk 
strādāju ar kolposkopiju – 
dzemdes kakla pataloģiju 
diagnostikas metodi un 

ginekoloģisko ultrasonogrāfiju, 
kā arī veicu biopsijas, displāzijas 
diagnostiku, menstruālā 
cikla traucējumu novēršanu, 
menopauzes simptomu 
ārstēšanu, dzimumceļā iegūtu 
infekcijas slimību ārstēšanu, 
visaptverošu grūtniecības 
uzraudzību.” 

Uz jautājumu, kas ir 
svarīgākās lietas, domājot 
par sievietes veselību, Olena 
Maksymets atbild kodolīgi: 
“pareizi ēst, laikus vērsties pie 
ārsta un censties neuztraukties 
par sīkumiem.” 

Dr. Olena Maksimets ir 
enerģiska un atbildīga, sākot 
darba attiecības, meklēja 
iespējas apgūt latviešu valodu. 
Pagaidām ārste pacientus 
konsultē krieviski, taču 
paralēli jau sākusi apmeklēt 
latviešu valodas kursus un 
nepieciešamo vārdu tulkošanai 
izmanto mūsdienu tehnoloģiju 
sniegtās iespējas. Ārste 
nesen pārcēlusies uz dzīvi 
Cēsīs, taču ļoti cer, ka viņas 
dzimtenē iestāsies miers, un 
būs iespējams turp atgriezties. 

Pieteikšanās ambulatorai 
konsultācijai pie ginekoloģes – 
dzemdību speciālistes Olenas 
Maksimets, zvanot uz Cēsu 
klīnikas reģistratūras tālruni: 
64125634. 

Konsultācijas pagaidām 
notiek krievu valodā. 

Attēlā: Ukrainas ārste Olena Maksimets darbu Cēsu klīnikā 
sākusi jūlijā. Viņa ir speciālists ar 32 gadu darba pieredzi. 
Lai labāk saprastos ar pacientiem, apgūst latviešu valodu. 
Foto: Dace Velnere.

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
apstiprinājusi novada paš-
valdības sagatavoto investīciju 
projektu un jūlija sākumā 
parakstīts trīspusējs līgums 
par Cēsu klīnikas ārstniecības 
korpusa 2. projektēšanas 
kārtas realizēšanu. Līgumu 
parakstīja Cēsu novada 
pašvaldība kā finansējuma 
saņēmējs, projekta īstenotājs 
ir SIA “CĒSU KLĪNIKA”, bet 
būvdarbus veic SIA “WOLTEC”. 
Projekta būvuzraudzība 
uzticēta SIA “CMB”, būvuzraugs 
Romāns Basikirskis. Kopējās 
investīcijas plānotas 1 412 901 
EUR bez PVN apmērā. 

Projekts paredz 240 
dienu laikā veikt ārstniecības 
korpusa 3. stāva ambulatorās 
nodaļas ar dienas stacionāru 
un rehabilitāciju un 1. stāva 
ambulatorās pediatrijas 
kabineta (3. būvniecības kārta),  
2. stāva ķirurģijas nodaļas (2. 
būvniecības kārta) izbūvi. 

“Projekta ietvaros noslēgsies 
ļoti būtisks Cēsu klīnikas 
attīstības un infrastruktūras 
uzlabošanas posms. Jau 
2018. gadā sāktā ārstniecības 
korpusa pārbūve. Uz šīm 

pārmaiņām mērķtiecīgi esam 
gājuši gadiem, lai modernizētu 
klīniku atbilstoši mūsdienu 
prasībām infrastruktūras, 
tehnoloģiju ziņā un, ņemot 
vērā 21. gadsimtam atbilstošas 
pacientu ārstniecības un 
aprūpes iespējas. Klīnikai ir 
radīts jauns vizuālais tēls un 
vide, kas ir ērta un droša kā 
pacientiem, tā darbiniekiem. 
Esam gandarīti par 
pašvaldības iesaisti un atbalstu 
šī Cēsu novada iedzīvotājiem 
būtiskā projekta īstenošanā”, 
uzsver Cēsu klīnikas valdes 
priekšsēdētāja Ingūna Liepa. 

Cēsu klīnikas galvenā 
medicīnas māsa un 
projektu vadītāja Taiga 
Galeja Gruntmane stāsta 
par projekta ieguvumiem:  
“Izbūves rezultātā 3. stāvā 
esošā rehabilitācijas nodaļa 
un ambulatorā nodaļa ar 
dienas stacionāru iegūs 
pilnīgi jaunas labiekārtotas, 
mūsdienīgas telpas pa-

cientiem un darbiniekiem. Pēc 
pārbūves spēsim piedāvāt 
plašāku rehabilitācijas 
pakalpojumu klāstu, tajā 
skaitā, ūdens procedūras, 
ambulatoriem pacientiem 
atsevišķu uzgaidāmo telpu ar 
elektroniski regulējamu rindu 
sistēmu. Jaunas telpas būs 
arī otrajā stāvā - ķirurģijas 
nodaļā. Pacientiem būs 
nodrošinātas vienvietīgas un 
trīsvietīgas palātas ar sanitāro 
mezglu katrā palātā, kā arī 
aprīkotas telpas pacientiem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
jaunas darba telpas 
ārstniecības personālam. Katrā 
telpā būs pieejama māsu/
ārstu izsaukuma sistēma, 
darbosies pneimopasts 
ātrākai dokumentu, ana-
līžu nosūtīšanai. Bērnu 
ambulatorai aprūpei izbūvēs 
divus kabinetus ar atsevišķu 
uzgaidāmo telpu bērniem ar 
vecākiem.” 

Turpināsies klīnikas ārstniecības 
korpusa atjaunošana 

Uzlabo sociālo 
funkcionalitāti 

Cēsu novada pašvaldība ir 
iesaistījusies ESF Projekta nr. 
9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla 
sociālā darba attīstība 
p a š v a l d ī b ā s ”  ī s t e n o t a j o s 
pilotprojektos – “Ģimenes 
asistenta pakalpojuma 
aprobēšana”, (īstenošanas 
laiks 02.11.2020. – 
31.10.2023.) un “Metodika 
sociālajam darbam ar 
j aun ie š i em”  aprob ē šanas 
pilotprojektā (īstenošanas 
laiks 01.06.2022. – 30.11.2022.). 

Ģimenes asistenta 
pakalpojums ir pakalpojums 
personai vai ģimenei, kuru 
spējas sociāli funkcionēt 
un iekļauties sabiedrībā, 
dažādu sociālu, garīgu, fizisku 
traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. 
Tādējādi pakalpojuma mērķis 
ir uzlabot klienta (personas/ 

ģimenes), kurš saņem 
pakalpojumu, spējas sociāli 
funkcionēt, un risināt savas 
sociālās vajadzības, proti, 
atrast darbu, kārtot sadzīvi, 
rūpēties par savu mājokli, 
ģimenes locekļiem, savu un 
ģimenes locekļu veselību, 
kā rezultātā uzlabotos gan 
personas, gan viņa ģimenes 
locekļu dzīves kvalitāte un 
spēja iekļauties sabiedrībā. 
Pakalpojuma ietvaros tiek 
veicināta sociālo prasmju 
apguve, pilnveide un apgūto 
prasmju nostiprināšana, 
nodrošinot individuālu konsul-
tatīvu, praktisku, izglītojošu, 
asistējošu un emocionālu 
atbalstu dzīvesvietā un 
sociālajā vidē. 

CĒSIS
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IZGLĪTĪBA
PĀRGAUJAS 

apvienība
Uzticēšanās nes veiksmi 

Nemainīgas līderpozīcijas 
skolu reitingos, audzēkņu 
panākumi valsts un starp-
tautiska mēroga olimpiādēs 
un zinātniski pētnieciskajos 
darbos, absolventi, kuri studē 
vadošās Eiropas augstskolās... 
Bet kādas ir šī veiksmes stāsta 
sastāvdaļas? 

“Vienmēr esmu uzskatījusi, 
ka vadības galvenais 
uzdevumus ir radīt maksimāli 
labus apstākļus darbam 
skolotājiem un audzēkņiem. No 
saviem priekšgājējiem apguvu 
to, ka skolotājiem jāuzticas, jo 
viņi vislabāk zina, kāda pieeja 
katram bērnam vajadzīga. 

Savukārt uzticēšanās rada 
labu atmosfēru skolā. Un, ja 
gribas nākt uz darbu un gribas 
paveikt vairāk, nekā prasa 
mācību standarts, tad ir arī 
panākumi. 

Olimpiādes, zinātniskās 
konferences – tie jau ir svētki. 
Bet mani visvairāk priecē, 
ka mums ir noturīgi augsti 
rezultāti centralizētajos 
eksāmenos. Tas rāda, ka arī 
ikdienas darbs ir līmenī. Un par 
to jāsaka paldies priekšmetu 
skolotājiem,” savus kolēģus 
slavē CVĢ direktore. 

Viņa novērojusi, ka 
jaunie cēsnieki ir zinātkāri, 
mērķtiecīgi, spējīgi piepildīt 

savus mērķus. Iespēja redzēt, 
kā veidojas jaunās personības, 
ikdienas spraigā dinamika 
un dažādība ir pedagoga 
darba saistošā puse. Tomēr 
Gunta šovasar beidz darbu 
direktores amatā. “Tas nebija 
grūts lēmums. Esmu izdarījusi 
visu, ko spēju un pratu – tik 
labi, cik spēju. Jānāk jaunam 
vadītājam ar citu uzrāvienu, 
idejām, akcentiem,” vērtē 
Gunta Bērziņa un smaidot 
piebilst: “Beidzot varēšu 
mierīgi veltīt laiku saviem 
mīļajiem hobijiem – grāmatām, 
teātrim un dārza darbiem.” 

Turpinājums no 1. lpp.

Straupes 
pamatskolu 
vadīs Dana Gaile 

Par Straupes pamatskolas 
direktori Cēsu novada domes 
sēdē jūlijā apstiprināta Dana 
Gaile, kura darba pienākumus 
sāks pildīt 10. augustā. 

Konkursu uz Straupes 
pamatskolas direktora ama-
tu izsludināja pavasarī, jo 
ilggadējā skolas direktore 
Ligita Krūmiņa izlēma par 
darba tiesisko attiecību 
pārtraukšanu. Pretendentu 
atlases un izvērtēšanas 
rezultātā par labāko amata 
kandidāti tika atzīta Dana 
Gaile. 

Jaunā skolas direktore 
akcentē: “Straupes pamat-
skolas ceļš virzībā uz izcilību 
turpināsies. Svarīgākais ir 
un paliek cilvēki – bērni, 

kuri ir mērķtiecīgi, zinātkāri, 
laimīgi, atvērti pasaulei un 
nākotnes izaicinājumiem. 
Skolotāji un skolas darbinieki – 
dzīvespriecīgi, radoši un 
profesionāli. Protams, tikpat 
nozīmīgi ir arī atbalstoši, uz 
sadarbību vērsti un pozitīvi 
noskaņoti vecāki. Kopā mēs 
esam spēks! Kopā mums 
izdosies sasniegt izvirzītos 
mērķus!” 

D. Gailei ir ilggadēja 
pieredze pedagoģiskajā darbā. 
Jaunā direkotre Straupes 
pamatskolā strādā kopš 
2002. gada kā angļu valodas 
skolotāja, kopš 2019. gada 
pilda Straupes pamatskolas 
direktora vietnieces izglītības 
jomā amata pienākumus. 

Novada jaunieši lauž robežas 
Laikā no 27. jūnija līdz 20. 

jūlijam visās Cēsu novada 
apvienību pārvaldēs, īstenojot 
projekta “Lauzt Robežas” 
aktivitātes, norisinājās jauniešu 
vajadzību izziņas darbnīcas, 
kurās jaunieši novērtēja 
savas iespējas iesaistīties un 
līdzdarboties, kā arī definēja 
savas vajadzības un vēlmes 
aktīvākai līdzdalībai savā 
kopienā un visā Cēsu novadā.  

Darbnīcās jaunieši par 
galvenajiem trūkumiem 
aktīvākai līdzdalībai minēja 
dažādus iemeslus, kas 
raksturīgi konkrētām teri-
torijām. Piemēram: jaunatnes 
darbinieka neesamība, pārāk 
maz jauniešu auditorijai 
piemērotu izklaides vietu, 
sabiedriskā transporta 
trūkums, jauniešu aktivitātēm 
paredzēto telpu neesamība 
vai atrašanās tiem neērtās 
vietās - tālu no dzīvesvietas 
un izglītības iestādes vai vietā, 
kur reti kursē sabiedriskais 
transports. Tāpat arī vairākās 
darbnīcās izskanēja jauniešu 
viedokļi par nepieciešamību 
uzlabot vai atjaunot pieejamo 
kādu publisko sporta vai 
kultūras infrastruktūru - 

basketbola laukumu, stadionu, 
skeitparku, estrādi.  

“Lai gan jaunieši detalizēti 
spēja pastāstīt par trūkumiem 
viņu vietējā apkaimē, 
vēl detalizētāk tie varēja 
pastāstīt par resursiem, 
kas viņiem pieejami, - par 
vietējās kopienas pozitīvajām 
iezīmēm, par kultūras un 
sporta pasākumiem, tūrisma 
objektiem, uzņēmumiem un 
iestādēm. Aizrautība, ar kādu 
jaunie cilvēki stāstīja par 
savu dzīvesvietu, liecina par 
to, ka viņi jūtas piederīgi tai,” 
komentē projekta koordinatore 
Iluta Balode.  

Projektu īsteno jauniešu 
biedrība “Youth for City - City 
for Youth”, un tā īstenotāji to 
raksturo tā: “Robežas ir ļoti 
dažādas - tādas, kas kartē 
atdala teritorijas, tādas, ko paši 
uzceļam vai iezīmējam savā 
prātā, vai tādas, ko rada dažādi 
šķēršļi, piemēram, veselība, 
sabiedrība, ekonomiskie vai 
ģeogrāfiskie šķēršļi. Ar šo 
projektu vēlamies jauniešiem 
parādīt, ka neviena robeža 
nav par platu vai augstu, lai 
iesaistītos, īstenotu savus 
mērķus, pilnveidotu savu 

personību, kā arī izteiktu 
savu viedokli un pārstāvētu 
savas intereses. Sadarbojoties, 
atrodot savus domubiedrus, 
līdzdarbojoties un esot kopā 
ar līdzīgi domājošiem, viss ir 
iespējams!” 

Noslēguma pasākums 
“Lauzt Robežas” Mārkulīčos 

Projekta noslēgumā 9. un 10. 
augustā mednieku apmācību 
un atpūtas bāzē “Mārkulīči” 
Straupes pagastā norisināsies 
Cēsu novada jauniešu 
saliedēšanās pasākums “Lauzt 
Robežas”. Tas notiks jau piekto 
reizi. Saliedēšanās pasākuma 
tradīciju aizsāka Pārgaujas 
jaunieši, bet pirmo reizi tajā 
piedalīsies jaunie cilvēki no 
visa Cēsu novada. 

Vairāk informācijas 
par projekta aktualitātēm 
sociālo mediju profilos 
“Facebook” un “Instagram”  
@Cesis_jauniesiem, vai sazino-
ties ar projekta koordinatori 
Ilutu Balodi, tālr. 28714870. 

Projekts “Lauzt Robežas” 
(NR. VP2022/1-6) īstenots 
Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2021. - 
2023. gadam gaitā. 

Vecāku līdzfinansējums interešu izglītībai 
Sākoties jaunajam mācību 

gadam, noteiktas izmaiņas 
vecāku līdzfinansējuma 
apjomā Cēsu novada interešu 
izglītības un profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs. 
Maksas izmaiņas stāsies spēkā  
2022. gada 1. septembrī. 

Vecāku līdzfinansējuma 
maksa par pakalpojumiem: 

 Cēsu pilsētas Sporta 
skolā - profesionālās ievirzes 
izglītības programmai 10 EUR 
mēnesī. 

 Cēsu pilsētas Mākslas 
skolā:  

- Profesionālās ievirzes 
izglītības programmai - 10 

EUR mēnesī; 
- Sagatavošanas klases 

audzēkņu maksu - 10 EUR 
mēnesī;  

- Interešu izglītības pro-
grammai - 5 EUR mēnesī. 

 Cēsu Bērnu un jauniešu 
centrā - 5 EUR mēnesī. 

 Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā:  

- Profesionālās ievirzes 
izglītības programmai - 14,23 
EUR mēnesī; 

- Interešu izglītības pro-
grammai - 5 EUR mēnesī. 

 Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skolā:  

- Profesionālās ievirzes 

Izglītības programmai - 10 
EUR mēnesī;  

- Sagatavošanas klases 
audzēkņu maksu programmā 
mūzika - 20 EUR mēnesī;   

- Interešu izglītības pro-
grammai - 5 EUR mēnesī. 

 Dzērbenes vispārizglīto-
jošajā un mūzikas pamat-
skolā - 10 EUR mēnesī. 

 Nītaures mūzikas un 
mākslas pamatskolā - 10 EUR 
mēnesī. 

 Vecpiebalgas vidussko-
lā - 10 EUR mēnesī. 

Attēlā: Straupes pamatskolas jauno direktori Danu Gaili ar 
stāšanos amatā sveica Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs. Foto: Santa Kūlīte.



Rēzija Krieviņa 
Vecpiebalgas vidusskolas 
skolniece

Šovasar Vecpiebalgā nori-
sinājās Baltijas jūras projekta 
“BSP vasaras skola 2022”. Šis 
skolēnu un skolotāju seminārs 
pulcēja 35 dalībniekus no 
septiņām izglītības iestādēm: 
Valmieras Valsts ģimnāzijas, 
Talsu Valsts ģimnāzijas, 
Vecpiebalgas vidusskolas, 
Babītes vidusskolas, Rūjienas 
vidusskolas, Vecumnieku 
vidusskolas un Ogresgala 
pamatskolas. 

Pirmajā dienā, kad vasaras 
skola bija atklāta, piedalījāmies 
vairākās aktivitātēs. Nodar-
bībā “Pasaules pilsonis” 
ar koncentrācijas apļa 
palīdzību izpratām, kā caur 
savu es veidojam pasauli un 
ietekmējam to. Nodarbībā 
“Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu izvirzīšana globālai 
sabiedrībai” uzzinājām, kādi ir 
šie mērķi un kāpēc tie svarīgi. 

Vakara noslēgumā devā-
mies pastaigā pa Vecpiebalgu. 
Aplūkojām Grišku kalnu, 
no kura paveras brīnišķīga 
Piebalgas ainava, ielūkojāmies 
Vecpiebalgas baznīcā. Caur-
staigājām Vecpiebalgas vies-
istabu, vērodami izgaismoto 

strūklaku, mūžīgo ūdensrozi 
un rietošo sauli. 

Otrajā dienā sadalījāmies 
grupās, lai apspriestos par 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un izvirzītu, mūsuprāt, trīs 
svarīgākos. Kad katra grupa 
savus mērķus bija izvirzījusi un 
to svarīgumu argumentējusi, 
kopīgi izvirzījām sešus 
mērķus, ko pētīsim padziļināti. 
Pēcpusdienā devāmies 
ekspedīcijās “Ilgtspējīga 
dzīve Vecpiebalgā”. “Gardenia 
Eco” sveču darbnīcā tikām 
iepazīstināti ar sveču liešanas 
vēsturi, dažādiem vasku 
veidiem un to īpašībām. 
Uzzinājām, kāpēc ieteicams 
dedzināt dabīgā vaska, ne 
parafīna sveces. Protams, kā 
gan sveču mājā bez sveču 
liešanas? Katrs izlējām sev 
mazu sojas vaska svecīti un 
rapšu vaska “smaržeklīti”, ko 
izdekorējām ar dabas veltēm 
pēc sirds patikas. Piebalgas 
porcelāna fabrikā iepazināmies 
ar porcelāna rašanās vēsturi, 
tā iegūšanu un veiksmīgiem 
porcelāna izgatavošanas 
pamatprincipiem. Uzzinājām, 
ka Piebalgas porcelāna fabrika 
ir vienīgā porcelāna ražotne 
Latvijā. Katrs izlējām sev mazus 
porcelāna “kaķīšus”. Porcelāna 
galerijā aplūkojām neordināros 

un filigrāni izstrādātos 
eksemplārus. Ar “balto zeltu” 
kabatā devāmies ekspedīcijā 
uz gaļas lopu audzēšanas 
saimniecību. Jostainās 
Galoveju šķirnes govis par 
sevi radīja pārsteidzoši lielu 
interesi. Saimniecības īpašnieki 
Guna Kaņepe un Nikolajs 
Žiļcovs pastāstīja savu ceļu no 
lielpilsētas dzīves Berlīnē līdz 
jaunas dzīves sākšanai laukos, 
pienākumiem un nerimstošo 
motivāciju, kā pamatā ir 
mīlestība pret savu zemi un 
darbu. Dalībnieku uzmanību 
pievērsa fotogēniskais 
bullis Silvestrs. Drosmīgākie 

endorfīnu ķēra izbraucienā 
ar kvadriciklu. Pēc bagātīgās 
saules lutināšanas visas 
dienas garumā veldzējāmies 
Ineša ezerā. Vakaru noslēdzām 
ar Vecpiebalgas vidusskolas 
pašpārvaldes organizētu 
orientēšanos. Aktīvākie 
enerģijas rezerves izlietoja, 
spēlējot pludmales volejbolu. 

Pēdējā semināra dienā 
veicām mūsu galveno uzde-
vumu – veidojām prezentāciju 
“Ilgtspējīgie attīstības mērķi 
Vecpiebalgā”. Izmantojot 
seminārā gūtās zināšanas 
un ekspedīcijās pieredzēto, 
veidojām uzskatāmus plakātus, 

kuros attēlojām Vecpiebalgas 
teritorijas objektus, vietas 
un to ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, kā arī sniedzām savus 
ieteikumus to uzlabošanai. 

Šo trīs dienu laikā iepazinām 
cits citu, Vecpiebalgu un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus. 
Apzinājāmies, cik liela nozīme 
ir šiem mērķiem, lai mēs spētu 
dzīvot labbūtībā. Guvām 
ne tikai jaunus draugus un 
pieredzi, bet arī pārliecību, 
ka mūsu spēkos ir pasaules 
uzlabošana, jo visas lielās 
lietas sākas lēni un no 
mazumiņa. Iedvesmojāmies 
no Vecpiebalgas vietējiem 
uzņēmējiem, viņu radošuma 
un ieguldījuma Vecpiebalgas 
vides uzlabošanā, attīstības 
mērķos, piemēram: “Novērsts 
bads un ilgtspējīga lauk-
saimniecība”, “Cienīgs darbs 
un ekonomiskā izaugsme”, 
“Atbildīgs patēriņš un 
ražošana”. 

Pasakāmies Baltijas jūras 
projekta organizatoriem un 
semināra vadītājai Lienei 
Zeilei par dabas entuziastu 
pulcēšanu un izglītošanu. 
Paldies skolotājām Agitai 
Bērziņai un Vitai Miķelsonei par 
mūsu komandas koordinēšanu 
un palīdzīgas rokas sniegšanu. 

6 Cēsu Novada Vēstis, 2022. gada 28. jūlijs

JAUNIEŠI

PRIEKUĻU 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

Rosinošs seminārs 

Nanuka un Konstantīns 
ir no Gruzijas un Eiropas 
solidaritātes brīvprātīgā darba 
projekta gaitā Vecpiebalgā 
pavadīs gadu, iesaistoties 
Vecpiebalgas, Inešu, Dzēr-
benes jauniešu centru un 
citos novada pasākumos. Abi 
jaunieši ieradušies ar lielu 
apņēmību aktīvi iesaistīties 
novada dzīvē, rast jaunus 
draugus, iepazīt vietējo 
kultūru, kā arī dalīties ar savu 

pieredzi. Esiet laipni aicināti 
viņus tuvāk iepazīt dažādos 
jauniešu centru pasākumos 
vai apciemot jauniešu centrā 
“Balgas Strops”, “Ineši” vai 
“Dzērbene”! 

Novēlam viņiem piedzī-
vojumiem pilnu un aktīvu 
gadu! 

Iepazīstieties! 

Bērni un jaunieši gūst zināšanas 
Melnbāržos šovasar notika 

bērnu un jauniešu dienas 
nometne “Seno zināšanu 
skola”. Nometne bija ne tikai 
aizraujošs piedzīvojums 
bērniem, bet arī iespēja iegūt 
zināšanas, ar kuru palīdzību 
kļūt pašpārliecinātākiem, 
disciplinētākiem un mērķtie-

cīgākiem. 
Šajās dienās bērni mācījās 

iejusties kolektīvā, saliedēties, 
sadraudzēties. Skolas laikā 
notika mācības par unikalitātes 
atklāšanu sevī, spēju radīt 
brīnumus un atklāt savus 
talantus. 

Nometnes noslēgumā 

bērni un jaunieši vienojās 
“uzticības aplī”, kurā dalījās 
ar iespaidiem par piedzīvoto 
un labo īpašību uzskaitījumu 
katram dalībniekam. “Man ir 
patiess prieks par nometnes 
dalībniekiem, kā arī izsaku 
pateicību “Seno zināšanu 
skolas” vadītājam Rihardam 

Čerkovskim ar komandu, 
nometnes ēdinātājiem un 
Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldei, par līdzfinansējuma 
nodrošināšanu,” pauž Zosēnu 
kultūras, sabiedriskā un 
pakalpojumu centra vadītāja 
Dzidra Prūse. 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā jauno audzēkņu 
uzņemšana notiks 25. augustā: 

 Mākslas ielā 2, Augšlīgatnē, 
no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00; 

 Lielajā ielā 26, Ieriķos, no 
plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00. 

Audzēkņus uzņem: 
 profesionālās ievirzes 

izglītības programmā vizuāli 
plastiskajā mākslā (mācību 
priekšmeti: zīmēšana, glezno-
šana, mākslas valodas pamati, 
kompozīcija, veidošana, darbs 
materiālā); 

 profesionālās ievirzes 
programmās mūzikā:  

- klavierspēle; 
- akordeona spēle; 
- flautas spēle; 
- vijoles spēle; 
- čella spēle; 
- sitaminstrumentu spēle; 
- pūšaminstrumentu spēle; 
- kora klase. 
Kontaktinformācija:

www.ligatnesmms.lv, 29219075. 

Līgatnes 
Mūzikas 
un mākslas 
skola uzņem 
audzēkņus 

LĪGATNES 
apvienība

Šovasar Priekuļu apvienības 
Mārsnēnu pagasta Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija, 
kā ierasts, devās braucienā 
“Iepazīsti Latviju”. Šoreiz 
apskatīja Āraišus un Līgatni.

Āraišu ezerpilī dalībniekus 
iepazīstināja ar muzeja 
telpām un ezerpils teritoriju. 
Dalībnieki vēroja, kā ar 

autentisku instrumentu 
palīdzību top jauna guļbūves 
māja, apskatīja dzirnavas un 
izzināja to vēsturi. Brauciena 
otrā daļa pavadīta Līgatnes 
papīrfabrikas vēsturiskajā 
centrā. Dalībnieki apskatīja 
dažādas ēkas, izstaigāja 
unikālās pagrabalas, apskatīja 
Lustūža un Ānfabrikas iežus, 

kā arī ielūkojās papīra muzejā. 
“Līgatne noteikti ir vieta, kur 
atgriezties vēl un vēl! Teritorija 
ir iespaidiem bagāta un plaša. 
Patīkami pārsteidza Līgatnes 
tīklu parks. Tā ir vieta, kur 
brīnišķīgā gaisotnē atpūsties 
kā lieliem tā maziem,” stāsta 
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas 
vadītāja Inta Puriņa. 

Paldies visiem, kuri 2021. 
gadā čakli lasīja un vērtēja 
grāmatas. Arī šogad aktīvi 
notiek grāmatu lasīšana un 
vērtēšana Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas organizētajā lasīša-
nas veicināšanas programmā. 
Iesaistīties aicināts jebkurš 
bērns, jaunietis vai vecāks, jo 
jūsu viedoklis mums ir svarīgs! 

Lasītāji iepazīst Cēsu novadu 
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SIMBOLIKA, ZINĀTNE
Līdzās pilsētu un pagastu 
ģerboņiem izmantojams arī 
novada ģerbonis

JAUNPIEBALGAS 
apvienībaZinātne mūsu rokās 

Jūlija sākumā Jaunpiebalgā 
notika Erasmus+ projekta 
“Zinātne mūsu rokās” 
projekta dalībnieku tikšanās. 
Jaunpiebalgas vidusskolā 
viesojās projekta dalībnieki 
no Latvijas, Polijas, Turcijas, 
Spānijas un Rumānijas. 

Pēc svinīgās sagaidīšanas  
viesi iepazinās ar skolu, tās 
apkārtni un aktīvi darbojās 
dažādās stacijās: veidoja 
robotus, centās atveidot 
Saules sistēmu skolas stadionā, 
gatavoja grāmatzīmes no 
dabas materiāliem, foto 
orientēšanās stacijā meklēja 
objektus skolas parkā un 
veica dažādus uzdevumus, 

datorklasē maketēja katrs 
savu krūzītes paliktni un vēlāk 
izzināja tā izgatavošanas 
procesu. Komandas savu 
atjautību un zināšanas 
pārbaudīja arī “Kahoot” spēlē. 

Viesi iepazinās ar Teiču 
dabas rezervāta daudzveidību. 
Ražotnē “Madonas karameles” 
noskatījās videofilmu, tā izzinot 
saldā garduma tapšanas 
procesu, bet piedāvātajā 
meistarklasē ikviens izveidoja 
trīs karameles. Apmeklēja arī 
kultūrvēsturisko Gulbenes - 
Alūksnes dzelzceļu, uzzināja 
interesantus faktus par depo 
darbību un pēc tam izbrauca 
ar vienīgo regulāri kursējošo 

šaursliežu vilcienu Baltijas 
valstīs.

Vēl projekta dalībnieki 
apmeklēja Jaunpiebalgas 
apvienības pārvaldi, tikās ar 
tās vadītāju, pēcāk iepazina 
Jaunpiebalgas kultūras 
namu un apmeklēja izstāžu 
zāli “Velves”, kur priecājās 
par piebaldzēnu rokdarbu 
daudzveidību. Uzkāpuši Viņķu 
kalna skatu tornī, ciemiņi 
izbaudīja plašo apkārtnes 
panorāmu. Jaunpiebalgas 
Svētā Toma evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā ar 
sajūsmu tika novērtēts ērģeļu 
skanējums. Protams, viesi 
pabija arī Jaunpiebalgas 

Mūzikas un mākslas skolā, 
kur skatīja audzēkņu darbu 
izstādi. Tālākais ekskursijas 
ceļš aizveda uz kupolmājām, 
kas izraisīja izbrīnu un reizē 
arī interesi par neparasto ēku 
būvniecības procesu un dzīvi 
tajās. 

Brauciena laikā tika 
apskatīta arī Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 
lauku ekspozīcija “Vēveri”, 
kurā ārzemnieki iepazina 
seno latvju sētu, sadzīvi tajā, 
izzināja, kā top rupjmaize, un 
piedalījās maizes cepšanas 
procesā. Ar nepacietību tika 
gaidīts, kad maize būs gatava 
un to varēs nogaršot. 

Tikai dažas dienas, bet 
cik daudz emociju, iespaidu, 
zināšanu un atklājumu! Viesi 
atzina, ka Latvija ir skaista 
zeme, uz kuru gribētos 
atbraukt vēlreiz. Atvadoties 
kopīgi pateicāmies cits citam 
par sadarbību un veiksmīgi 
realizēto projektu “Zinātne 
mūsu rokās”, kura laikā 
tikāmies un izglītojāmies 2020.
gadā Spānijā, 2021. gadā - 
Turcijā un Rumānijā, 2022.
gadā - Polijā un Latvijā. 

Pēc vienbalsīga jaunā 
Cēsu novada ģerboņa 
apstiprināšanas 21. aprīļa 
domes sēdē jūlijā Kultūras 
ministrijā reģistrēts jaunais 
Cēsu novada ģerbonis. 
Tas izstrādāts, apvienojot 
elementus no vēsturiskā 
Cēsu rajona ģerboņa ar 
jaunām heraldiskām figūrām. 
Tāpat jāmin, ka jaunā novada 
ģerboņa izstrāde neietekmē 
līdzšinējos pilsētu (Cēsu 
un Līgatnes) un pagastu 
ģerboņus. Tie paliek spēkā.

Pieņemot Latvijas 
Valsts Heraldikas komisijas 
rekomendāciju jaunā Cēsu 
novada ģerboņa izstrādē citēt 
vēsturiski unikālo Cēsu reģiona 
heraldiku (Cēsu pilsētas 
ģerbonis pieņemts 1925. gadā, 
Cēsu apriņķa (vēlāk – rajona) 
ģerbonis – 1938. gadā), radīts 
ģerbonis, kurā sapludināti jau 
redzēti un jauni elementi.

Ģerboņa mākslinieks 
ir Laimonis Šēnbergs - 
piebaldzēns, mākslinieks, 
dizaingrafiķis, Latvijas 
Valsts heraldikas komisijas 
priekšsēdētājs, vienlaikus arī 
Cēsu novada Jaunpiebalgas 
un Zosēnu pagasta ģerboņu 
autors.

Jauno ģerboni mākslinieks 
raksturo šādi: “Ģerboņa zilā 
lauka augšējā daļā zelta 
slīpstūri, kuri arī veido ševrona 
vai smailes veida figūru, 
simbolizē tieksmi uz attīstību 
un izaugsmi. Zelta slīpstūri 
veido saules staru motīvu. 
Zem tiem seno novada 
vēsturi simbolizējošs Cēsu 
apriņķa ģerboņa senlatviešu 
sudraba jātnieks ar 
sarkansudrabsarkanu vairogu 
valsts karoga krāsu samēros”.

Spēkā esošs Spēkā esošs
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TRADĪCIJAS, MĀKSLA

PRIEKUĻU 
apvienība

AMATAS 
apvienībaFolkloras kopa “Ore” festivālā “Baltica 2022” 

Inese Roze
Folkloras kopas “Ore” 
vadītāja 

Jūlija sākumā Latvijā 
norisinājās starptautiskais 
folkloras festivāls “Baltica 
2022”. “Baltica” kopš 1987. gada 
notiek kādā no Baltijas valstīm. 
Latvijā festivāls notika jau 
12. reizi, pulcējot vairāk nekā 
250 etnogrāfiskos ansambļus, 
folkloras un folkloras deju 
kopas, tautas muzikantus, 
lietišķās mākslas meistarus, 
amatniekus un stāstniekus, kā 
arī dzīvā kultūras mantojuma 
kopējus no Baltijas valstīm. 
Festivālu organizē Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs 
sadarbībā ar vairākām pilsētu 
un novadu pašvaldībām. 

Tradicionāli festivāla norises 

caurvij kopīga tēma, šogad 
tā bija “Spēle”, akcentējot 
tradicionālās kultūras iespējas 
kalpot par prieka avotu visiem 
iesaistītajiem, ar mērķi pulcināt 
tos, kuri prot saspēlēties 
dziesmā, dejā, mūzikā un citās 
lokāli raksturīgās tradicionālās 
kultūras izpausmēs. 

Lai nopelnītu iespēju 
piedalīties festivālā “Baltica”, 
kopas un etnogrāfiskie 
ansambļi atbilstoši tēmai 
sagatavoja programmas, 
kas parādītas un izvērtētas 
Latvijas Folkloras un 
etnogrāfisko ansambļu skatēs. 
No Vidzemes skatēs piedalījās 
37 folkloras kopas, no kurām 
18 tika piešķirta I pakāpe. 

Cēsu novada folkloras kopa 
“Ore” piedalījās skatē, parādot 

programmu, kurā izmantoti 
folklorista Voldemāra Stelberga 
Cēsu apriņķī savāktie materiāli. 
Žūrija sniegumu novērtēja ar I 
pakāpi, un kopa tika uzaicināta 
piedalīties festivāla norisēs. 

“Ore” piedalījās festivāla 
“Baltica” pasākumos Siguldas 
novadā un Talsu novadā, 
kopumā uzstājoties sešās 
vietās. Kopa dzied un spēlē 
ermoņikas, dūdas, basīti, 
bungas, izpildot deju mūziku, 
galda dziesmas un ziņģes, 
spēlējot dančus. 

Festivāls pagāja pacilātā 
gaisotnē, ar prieku satiekot 
gan skatītājus un klausītājus, 
gan sen nesatiktos folkloras 
domubiedrus no visām 
Latvijas malām. 

Paldies Latvijas Nacio-

nālajam kultūras centram, 
darba grupai par rīkošanu 
un Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvaldei par 

finansiālo atbalstu un īpaši 
mūsu lieliskajam šoferim 
Guntim Jaunietim. 

Māla pārvērtību prieks 
Pavasarī Līgatnes Amatu 

mājā sāka darboties ar malku 
kurināms brīvdabas keramikas 
ceplis. Rūpi par to, lai taptu 
trauki, ko ceplī apdedzināt, 
uzņēmās divi jauni keramiķi – 
Elīna Kalēja un Kaspars 
Tomsons. “Lai cepli piepildītu, 
gandrīz divus mēnešus kārtīgi 
jāpastrādā pie virpas. Bet, 
apdedzinot traukus dzīvā 
ugunī, nekad nevar zināt, kas 
sanāks. Cepļa atvēršana ir 
satraucošs un priecīgs brīdis, 
un gribas šajā priekā dalīties ar 
citiem,” to, kā radušās ieceres 
par Keramikas taku Līgatnes 
Skolas kalnā un keramikas 
nodarbībām Amatu mājā, 
ieskicē Elīna. Darbošanos ar 
mālu viņi ar Kasparu apguva 
Drabešu muižas Amatu mājā 
pie keramiķa Eināra Dumpja. 

Bet nu par visu secīgi. 
Ceplis atrodas pretī Amatu 
mājai mazdārziņu teritorijā. 
“Siltā laikā ar dabisku 
materiālu ir ļoti patīkami 
strādāt ārā. Bet, lai aicinātu 
cilvēkus uz meistarklasēm vai 
cepļa atvēršanas svētkiem, 
teritoriju vajadzētu sakopt un 
labiekārtot. Līgatne pazīstama 
ar savām dabas takām, tā radās 
iecere par Keramikas taku, 
kurā cepļa apkārtne pamazām 

Attēlā: Priecīgais un satraucošais cepļa atvēršanas brīdis! Keramiķu skolotājs Einārs Dum-
pis (kreisajā pusē) Elīna Kalēja un Kaspars Tomsons. Foto: Ilze Andersone.

kļūtu par pastaigu, brīvdabas 
ekspozīcijas apskates un amata 
iepazīšanas vietu. Līgatnes 
apvienības pārvaldes rīkotā 
projektu konkursā saņēmām 
pašvaldības līdzfinansējumu, 
un 30.-31. jūlijā būs pirmā 
apkārtnes sakopšanas talka. 
Nākamā paredzēta 27.-28. 
augustā. Strādāsim paši, 

un aicinām visus, kuri vēlas 
līdzdarboties, jo īpaši - Skolas 
kalna iedzīvotājus,” stāsta 
Elīna. 

Savukārt līgatnieši, kurus 
saista māls un tā brīnišķīgās 
pārvērtības, septembrī varēs 
doties uz Amatu māju. Elīna 
un Kaspars palīdzēs saprasties 
ar šo dabisko materiālu 

un tikt pie pirmajiem pašu 
veidotajiem traukiem. Ja 
būs interese, Amatu mājā 
darbosies bērnu, jauniešu un 
pieaugušo keramikas pulciņi. 
“Darbs ar mālu ir nesteidzīgs, 
tas trenē pacietību, harmonizē 
un attīsta radošumu,” sarunu 
noslēdz Elīna. 

LĪGATNES 
apvienība

Novada 
mākslinieki 
gatavojas 
Gada balvai 

Vizuālās mākslas konkursa 
izstāde “Cēsu novada mākslas 
Balva 2022” turpina pirms 
diviem gadiem aizsāktu 
tradīciju. Māksla ir nozīmīga 
novada dzīves sastāvdaļa, 
kas dara to krāsaināku un 
radošāku. 

Gada balvas mērķis ir radīt 
laikmetīgus un sociāli aktīvi 
ievirzītus mākslas darbus, 
veicināt un materiāli atbalstīt 
Cēsu novada mākslinieku 
radošo darbību, popularizēt 
Cēsu pilsētas un novada 
profesionālos māksliniekus un 
viņu radītos darbus. 

Iesniedzamie darbi var 
pārstāvēt visus vizuālās 
mākslas žanrus: glezniecību, 
grafiku, tēlniecību, keramikas, 
metāla, ādas, stikla mākslu un 
citas tehnikas. Dalībai izstādē 
un gada balvā iesniedzami 
vizuālās mākslas darbi, ko 
realizējuši Cēsu pilsētā, Cēsu 
novadā dzīvojošie vai ar pilsētu 
un novadu saistīti profesionāli 
mākslinieki. 

Viens mākslinieks drīkst 
iesniegt līdz trim darbiem, 
kas radīti ne agrāk kā gadu 
pirms konkursa izstādes un 
balvas izsludināšanas. Darbi 
iesniedzami līdz 2022. gada 
22. augustam – Cēsu Izstāžu 
namā. 

Konkursa izstāde būs 
skatāma no 2. septembra 
līdz 30. oktobrim. Izstādes 
noslēgumā gada balvai 
pieteiktos darbus vērtēs 
profesionāla žūrija. Ar Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu 
māksliniekiem, konkursa 
dalībniekiem paredzēts 
finansiāls balvu fonds – viena 
Zelta, divas Sudraba un viena 
Skatītāju balva, ko pasniegs 
apbalvošanas pasākumā 27. 
oktobrī. 

“Laumas” uzvar koru konkursā
Jūlija sākumā Priekuļu 

pagasta sieviešu koris 
“Laumas” (diriģente Iveta 
Lapiņa, koncertmeistare Irita 
Merga) piedalījās Mazsalacā 
organizētajā IX Mazpilsētu un 
lauku koru konkursā. Sieviešu 
koris “Laumas” piedalījās 
kategorijā “Pagastu kori”, kurā 
pēc žūrijas vērtējuma parādīja 
izcilu sniegumu un saņēma 
galveno balvu. 

Konkursa tēmu veidoja 
piemiņa Sēļu pagastā dzimušā 
Cimzes skolotāju semināra 

absolventa, Mazsalacas 
novada koru darba aizsācēja 
Pētera Hincenberga 190. 
gadadienai. Koru konkursā ir 
trīs kategorijas: “Pilsētu kori”, 
“Pagastu kori” un “Mazpilsētu 
kori”. Mazsalacas kultūras 
centra rīkotajā konkursā par 
skanīgākā kora titulu sacentās 
kori no Valmieras, Bauskas 
novada, Priekuļiem un 
Mazsalacas. Konkursu vērtēja 
kompetentā žūrija - Valmieras 
apriņķa koru virsdiriģents 
Mārtiņš Klišāns, Jēkabpils 

apriņķa koru virsdiriģente 
Agita Ikauniece-Rimšēviča un 
“Latvijas koncerti” direktors, 
konkursa iedibinātājs Guntars 
Ķirsis. 

Konkursa rezultātus pa-
ziņoja Mazsalacas Sv. Annas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
kur konkursa dalībnieki sniedza 
garīgās mūzikas un latviešu 
komponistu skaņdarbu 
koncertu. Emocionālu un 
sirsnīgu uzrunu konkursa 
dalībniekiem teica Pētera 
Hincenberga mazmazmeita 

Zīle Dumpis, kura ieradās no 
tālās Kalifornijas. Žūrija visiem 
koru dalībniekiem veltīja 
atzinīgus vārdus un pateicās 
par bagātīgo repertuāru, 
pārdomātiem priekšnesumiem 
un stabilo sniegumu. 

Pēc konkursa kora 
dalībnieces nesteidzoties 
iepazina Mazsalacas pilsētas 
mazo ieliņu līkločus, pilsētas 
ļaužu viesmīlību un atsaucību. 
Sieviešu korim “Laumas” šis 
bija godam pavadītās 19. 
sezonas noslēguma pasākums! 
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KULTŪRA
VECPIEBALGAS 

apvienība
PRIEKUĻU 
apvienība

Noslēdzies kultūras projektu konkurss 
Noslēdzies otrais 2022. 

gada Cēsu novada kultūras 
projektu konkurss. Tajā 
saņemti 17 projektu pieteikumi, 
no kuriem atbalstīti 14. 

Pēc Cēsu novada kultūras 
projektu vērtēšanas komisijas 
izvērtējuma augstāko punktu 
skaitu un finansējumu 
saņēmuši šādi projekti: SIA 
“ER INVEST” - Papīrfabrikas 
festivāls, IK “Aušanas 
darbnīca “Vēverīšas”” - 
Piebalgas lielo lakatu 
kolekcijas dokumentēšana un 

popularizēšana, Nodibinājums 
“Koprades māja Skola6” - 
Vēlreiz, Biedrība “Tapums” - 
staigājamā izrāde “Cēsu 
stāsti”, SIA “Ungurmuiža” - 
Šūbertiādei 25, biedrība 
“Cēsu mantojums” - Cēsu 
pilsētas kapsētā apbedīto 
personu biogrāfiskā izpēte, 
biedrība “Tapums” - Izrāde 
“Atgadījums ar peli”, biedrība 
“Tapums” - “Ziemassvētku 
izrāde”, IK “Aušanas darbnīca 
“Vēverīšas”” - Mūsdienīgi 
adījumi bez vīlēm, biedrība 

“Ģimenes atbalsta rokdarbu 
studija” - Kāpēc gleznas, 
saldumi un latvietība ir Zaubes 
kultūras pamatos?, biedrība 
“Lauku sieviešu atbalsta grupa 
“Vaive” - galdauts galda rota, 
kultūras biedrība “Harmonija” - 
krājuma “Cēsu atspulgi” 
izdošana Cēsu novads šīs 
dienas acīm, biedrība “Vides 
biedrība Krūzes” - vasaras 
pilnbrieda svinības un koncerts 
Jaunpiebalgas pagasta dabas 
saimniecībā “Lielkrūzes”, 
Līga Rimša - bērnu dzejoļu 

grāmatas “Saulespuķe” un 
pasaku grāmatas “Saulespuķe 
ziedēs atkal” izdošana latviešu 
un ukraiņu valodās. 

Otrā novada kultūras 
projektu konkursa prioritātes 
bija vietējās kopienas 
iedzīvotāju iesaiste un 
kultūras projekti, kas veicina 
sadarbību starp Cēsu novada 
māksliniekiem un kultūras 
organizācijām. Tāpat kā 
pirmajā, tā arī otrajā 2022. gada 
konkursā iesniegtie projektu 
pieteikumi pārstāv visu Cēsu 

novada teritoriju. Pateicoties 
to īstenošanai, izdos grāmatas, 
notiks radošās meistarklases 
un dažādi pasākumi Līgatnē, 
Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā, 
Priekuļos, Ungurmuižā, Vaivē, 
Cēsīs un Zaubē. Ar konkursa 
atbalstu taps vairāki teātra 
iestudējumi un turpināsies 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpēte. 

“Kalāči” zied un 
plaukst 

Mēneša sākumā muzejs 
aicināja piedalīties akcijā 
“Lampa ienāk Kalāčos”, kuras 
laikā ikvienam interesentam, 
bija iespēja izmēģināt 
Labbūtības un radošās 
rakstīšanas programmu. 

Vairāk gaismas 
Jūlijā muzeja projekts 

“Vairāk gaismas!” kā labās 
prakses piemērs iekļauts 
Latvijas Ziņojumā ANO 
par ilgtspējīgas attīstības 
mērķu ieviešanu. Projekts 
iekļauts arī Latvijas Muzeju 
biedrības datu bāzē “Ilgt-
spējīgas attīstības mērķi 
Latvijas muzejos”. Projekta 
“Vairāk gasimas! Izstāde un 
mākslas rezidences Eduarda 
Veidenbauma muzejā “Kalāči”: 
jaunieši būvē sev harmonisku 
un taisnīgu sabiedrību” 
gaitā norisinās mākslinieku 
rezidenču programma. Tajā 
aicina jauniešus kopā ar 
dzejnieku un literatūrkritiķi 
Raimondu Ķirķi un rezidenču 
kuratori mākslinieci Andu 
Lāci apmeklēt muzeju un citas 
Cēsu novada kultūrvēsturiskas 
vietas, piedalīties sarunās, 
mākslas un rakstīšanas 
darbnīcās, kas vēsta par 
mentālo veselību, taisnīgu un 
harmonisku sabiedrību. 

Jaunieši “Kalāčos” 
pavadījuši trīs nedēļas nogales, 
kurās gan atkārtoti iepazinuši 
E. Veidenbaumu, gan labāk 
iepazinuši sevi un viens otru, 
runājuši par sev svarīgām 
lietām, devušies pārgājienos, 
iemēģinājuši dzejas rakstīšanu, 
tulkošanu, lasīšanu, veidojuši 
mākslas performances par 
trauksmi, dažādajām dzīves 
pieredzēm. Aktivitātēs 
piedalījušies 25 dažādi jaunieši 
no Liepas, Cēsīm, Valmieras, 
Dzērbenes, Vecpiebalgas, 
Kaives, Priekuļiem un Rīgas. 

Rezidenču noslēguma pasā-
kumā “Veselīgais protests” 
interaktīvā performancē dažā-
dās muzeja vietās apmeklētāji 
varēja iepazīt mēneša laikā 
radītos darbus.  

Projekts tiek īstenots ar 
EEA and Norway Grants Latvia 

programmas “Vietējā attīstība, 
nabadzības mazināšana un 
kultūras sadarbība” atbalstu. 

Dalība Liepas vārda 
dienas svētkos 

Liepas svētkos muzeja 
darbinieki vadīja radošās 
rakstīšanas darbnīcas visiem, 
kuri vēlējās pievērsties 
dzejai. Prieks, ka rakstīšanas 
aicinājumam atsaucās gan 
paši mazākie, kuri vēl neprot 
rakstīt un savus dzejoļus 
uzzīmēja, gan pieaugušie, kuri 
izmēģināja dažādus dzejas 
rakstīšanas veidus.  

A. Jundzes grāmatas “Es 
nemiršu nekad” atvēršanas 
svētki 

Neticami lielais apmeklētāju 
skaits A. Jundzes grāmatas “Es 
nemiršu nekad” atvēršanas 
svētkos priecēja grāmatas 
autoru, grāmatas izdevējus, 
muzeja ļaudis un pasākuma 
apmeklētājus. Pasākumu 
apmeklēja ap 200 viesu, kuri 
ar padziļinātu interesi klausījās 
gan Cēsu teātra dalībnieku 
lasītos fragmentus, gan A. 
Jundzes stāstīto par viņa 
satikšanos ar E. Veidenbaumu 
un grāmatas tapšanu. Ilgi 
gaidītā grāmata tika izķerta kā 
tikko cepta maize, un tie, kuri 
bija laimīgi tikuši pie grāmatas, 
bija gatavi gaidīt autogrāfu 
garās rindās.  

Dziesminieku konkursā 
“Tīrradnis” 

Muzejs novērtē ikvienu 
jaunu sadarbību, kas ļauj 
popularizēt E. Veidenbauma 
vārdu, tāpēc ļoti priecājamies 
un esam pateicīgi “Austras 
biedrībai” un Inesei Muiž-
niecei, kas atsaucās mūsu 
aicinājumam un pieņēma 
izaicinājumu šogad dziesmi-
nieku konkursā “Tīrradnis” 
aicināt tā dalībniekus sacerēt 
dziesmu ar E. Veidenbauma 
vārdiem. Šogad konkursā 
pieteicās 18 dalībnieki, 
radot 18 jaunas dziesmas 
ar Veidenbauma vārdiem. 
Konkursa noslēguma koncerts 
notiks “Kalāčos” 13. augustā. 

Lai veicinātu tradīcijām 
atbilstošu latviešu tautastērpu 
darināšanu un valkāšanu, 
rosinātu interesi par sava 
novada tautastērpu, tā 
komplektēšanas iespējām 
atbilstoši vēsturiskajai attīs-
tībai, kā arī gatavojoties XXVII 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVII Deju svētkiem, 
Cēsu novada Vecpiebalgas 
apvienības pārvalde sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo kultūras 
centru rīkoja Voldemāra Cīruļa 
piemiņas balvas latviešu tautas 
tērpu izstādi - konkursu. 

Izstādi iespējams apskatīt 
līdz 2022. gada 21. augustam, 
iepriekš piesakoties pa 
tālr. 26493591, Vecpiebalgas 
kultūras namā, Gaismas ielā 1, 
Vecpiebalgā. 

Izstādes gaitā notika 
tautastērpu konkurss. 
Tērpus vērtēja izstādes 
rīkotāju izveidota vērtēšanas 
komisija: Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja Etnogrāfijas 
departamenta vadītāja Dr. 
hist. Aija Jansone, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra 
tautas lietišķās mākslas 
eksperte Linda Rubena un 
Tautastērpu centra “Senā 
klēts” meistare Ziedīte Muze. 

Konkursa dalībnieks 
tautastērpa komplektu varēja 
pieteikt vairākās kategorijās. 

Voldemāra Cīruļa piemiņas 
balvas latviešu tautastērpu 
izstādes konkursa galveno 
balvu saņēma tautas lietišķās 
mākslas studijas “Dzilna” 
dalībnieces Vēsma Bērziņa, 
Antra Cifersone, Elita Gailīte-
Grauduma, Vineta Liepiņa par 
darba tērpu kolekciju.  

“Nokomplektēto tautas 
tērpu” grupā tika godalgoti: 

 Marianna Inča par 
Vidzemes vidienes sievas 
tērpu, 

 tautas tērpu centrs “Senā 
klēts” par Nīcas un lībiešu 
tērpiem, 

 Vineta Radziņa par latgaļu 
arheoloģisko tērpu, 

 Jānis Apinis par Vidzemes 
vīrieša tērpu, 

Uztur tautas tērpu 
darināšanas tradīcijas 

 Alma Sedleniece 
par Mazsalacas - Bauņu 
tautastērpu. 

“Pašdarināto tautas tērpu” 
grupā godalgotas: 

 Inga Šreibe par pilsētas 
tērpa atdarinājumu, 

 Guna Sarksņa par lībiešu 
arheoloģisko tērpu. 

“No iepriekšējām paaudzēm 
mantots tērps” apbalvotas: 

 Maija Smilga, Zemgales 
tērps, darināts ap 1996. gadu, 
1940. gada detaļas, 

 Ingrīda Krūmiņa, Zemgales 
tērps, darināts ap 1940. gadu. 

 Illas Lingartes tērps tika 
godalgots grupā “Par labāko 
Piebalgas novada tautas-
tērpu”. 

Vērtēšanas komisija 
izteica atzinību atsevišķiem 
meistariem par meistarīgi 
darinātiem priekšmetiem: 

 Intai Ezerniecei par izcili 
atdarināto priekšautu un 

sievas cepuri, 
 Andai Zecmanei par izcili 

atdarināto Kabiles sievas 
cepuri, 

 Līgai Tulinskai par izcili 
izšūtu Krustpils tipa villaini, 

 Minsteres latviešu tautas 
deju kolektīvam “MiLaDeKo” 
par tērpu kolekciju dejotājiem, 

 Valdai Hermanei un 
Dagnijai Kupčei par izcili 
atdarināto Krustpils villaini, 

 Vēsmai Bērziņai par 
pilsētas tērpa atdarinājumu. 

Kopā izstādē eksponēti 30 
tautastērpi un to sastāvdaļas. 
Konkurss notiek jau trešo 
reizi – tas sākās 2012. gadā, 
lai godinātu Vecpiebalgas 
pagasta vadītāja Voldemāra 
Cīruļa darbību un piemiņu 
tautastērpu darināšanas 
tradīciju saglabāšanā. 

Attēlā: Voldemāra Cīruļa piemiņai veltītajā izstādē Vecpie-
balgas kultūras namā kopumā eksponēti 30 tautastērpi un 
to sastāvdaļas. 
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KULTŪRA

LĪGATNES 
apvienība

PĀRGAUJAS 
apvienība

Jau trešo gadu Melnbāržos 
notiek gleznošanas plenērs, 
kas aptver visu Jaunpiebalgu! 
Gleznošanas plenērs ir vieta, 
kur satiekas dažādu paaudžu 
un profesionalitātes līmeņu 
mākslinieki. 

Gatavojoties Piebalgas 
lielajiem svētkiem “Izvēlies 
Piebalgu”, savus darbus 
mākslinieki radījuši, domājot 
par novadnieku un gleznotāju 
Kārli Miesnieku, kuram šogad 
aprit 135 gadi. Mākslinieka 

klātbūtne sajūtama katrā no 
darbiem - ainavās un lauku 
dzīves norisēs dabā. 

Viens no plenēra mērķiem 
ir izglītot un iepazīt Piebalgu 
vispusīgāk, uzzināt par 
Jaunpiebalgas dižgariem 
un šodienas personībām, 
kuras dzīvo Zosēnos un 
Jaunpiebalgā. Katra plenēra 
diena bija notikumiem un 
iespaidiem bagāta. 

Vērojām ainavas, gleznojām, 
viesojāmies pie māksliniekiem 

Ievas Iltneres un Jāņa Mitrevica. 
Tikšanās laikā dalībnieki 
noskatījās filmu par mākslinieci 
Birutu Delli, kas atklāja 
viņas glezniecības iekšējās 
pretrunas, dramatiskumu un 
traģismu.

Plenēra noslēgumā notika 
radošo darbu izstāde. Plenērā 
radītie darbi būs redzami 13. 
augustā izstādē – gadatirgū 
“Izvēlies Piebalgu” un Skrāģu 
krogā 26. augustā pasākumā 
‘’Diena mākslai’’. 

Turpinām gleznot Piebalgā! JAUNPIEBALGAS 
apvienība

“Papīrfabrikas festivāls” Līgatnē 
Līgatnē 13. augustā visas 

dienas garumā norisināsies 
“Papīrfabrikas festivāls”. Tas 
ir slow being & living festivāls, 
kas aizvedīs jaunu garšu 
pasaulē, iedvesmos rāmākam 
un piepildītākam dzīvesveidam, 
rūpējoties pašiem par sevi 
un vidi sev apkārt, ļaus apgūt 
jaunas, noderīgas prasmes un 
satikt līdzīgi domājošos. 

No plkst. 11.00 Festivālā 
ikviens varēs darboties 
dažādās radošajās darbnīcās: 
mandalu meistarklases, 
elpošanas prakses, seno 
rotaļlietu izgatavošanas, 
garšaugu stādīšanas, koka 
darbnīcu parka, putnu balsu 
atpazīšanas, bitenieku 
darbnīcas, papīra liešanas un 

papīra magnētu gatavošanas 
u.c.  

Plkst. 16.00 uz centrālās 
skatuves notiks sarunu un 
diskusiju paneļi par dažādām 
videi un personības izaugsmei 
būtiskām tēmām. Piemēram: 
par motivāciju uzņēmējiem 
pārcelt savus biznesu uz 
Līgatni, par piedzīvojumu 
organizēšanu Līgatnes 
dabā, par ēku restaurāciju 
un ekoloģisku būvniecību, 
izmantojot kaņepes, par 
kopietnu attīstību un citām 
tēmām. Sarunu noslēgumā 
priecēs Uģis Prauliņš un 
Sniedze Prauliņa ar koncertu 
“Skaņu gleznas”.  

Plkst. 18.00 industriālajās 
un autentiskajās papīrfabrikas 

Viegla 
situāciju 
komēdija 

Svētdien, 21. augustā, plkst. 
16.00 Cēsu Pils parkā skatītāji 
varēs atkal satikties ar Cēsu 
teātra muzikālās izrādes 
“Trīnes grēki” varoņiem. 

Cēsu teātris piedāvā saviem 
skatītājiem muzikālu brīvdabas 
izrādi par ģimeniskām 
vērtībām, attiecībām, un 
paskatīties uz to caur dzīves 
norišu piģermiģera vieglo 
elpu. R. Blaumanis uzrakstījis 
lielisku situāciju komēdiju, ko 
Cēsu teātris ietērpis muzikālā 
ietvarā. Izrādē aktieri izdziedās 
tik zināmās komponista 
Ivara Vīgnera dziesmas (Jura 
Krūzes aranžējumā) ar Jāņa 
Petera tekstiem, kas izrādei 
“Trīnes grēki” sarakstītas 1983. 
gadā. Uz skatuves būs gandrīz 
visi šobrīd spēlējošie Cēsu 
teātra aktieri! 

Iestudējuma režisore Edīte 
Siļķēna, muzikālais vadītājs 
Juris Krūze, scenogrāfiju 
veidojusi Sandra Dikmane, 
tērpus radījušas Rudīte 
Liepiņa un Dina Irkle, kustību 
konsultante Rita Lūriņa. 

Pasākumu rīko P/A “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs”. 

CĒSIS

Saimniekballe 
Pārgaujā

Pārgaujas apvienības 
pārvaldes māju saimnieki 
šogad atkal tiek aicināti 
tikties klātienē pasākumā 
“Saimniekballe”. Pasākums 
notiks 20. augustā 
Ungurmuižā. 

Visiem Pārgaujas 
apvienības pārvaldes teritorijā 
esošo māju saimniekiem, kuri 
vēlas piedalīties pasākumā, 
jāpiesakās līdz 10. augustam, 

zvanot uz tālruņa numuriem 
29171764 vai 26359939, 
vai, aizpildot tiešsaistes 
pieteikšanās formu, skenējot 
kodu: 

Viesi saņems detalizētāku 
informāciju.

telpās pavāri Ēriks Dreibants, 
Mārtiņš Sirmais un Juris 
Dukaļskis aicina uz “Garā galda 
vakariņām”.  

Tāpat pasākumā būs 
iespēja doties ekskursijās, 
aplūkot dažādas izstādes, kā 
arī apmeklēt mājražotāju un 
amatnieku tirdziņu.  

Pasākums notiks Līgatnes 
Papīrfabrikas teritorijā 13. 
augustā laika posmā no plkst. 
11.00 līdz plkst. 20.00.  

Aktuālā informācija 
Facebook: facebook.com/
papirfabrikasfestivals.

VECPIEBALGAS
apvienība

Brīvā laika pavadīšanas iespējas 
Kaivē 

Āra trenežieri aktīvai 
atpūtai 

Otro gadu biedrības 
“Līdzās” īstenotais projekts 
“Āra trenažieri aktīvās atpūtas 
laukumā Kaives muižas 
parkā” piedāvā iespēju Kaives 
pagasta iedzīvotājiem un 
citiem interesentiem Kaives 
muižas parkā veselīgi un aktīvi 
stiprināt savu organismu un 
veltīt laiku fiziskām aktivitātēm. 
Iekārtotajā laukumā pie-
ejami septiņi trenažieri ar 
dažādām grūtības pakāpēm 
pieaugušajiem un jauniešiem. 

Projekts īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības, Latvijas Lauku 
attīstības programmas gaitā 
sadarbībā ar Cēsu rajona lauku 
partnerību (CRLP). Projektu 
finansē Lauku atbalsta 
dienests un Cēsu novada 
Vecpiebalgas apvienības 
pārvalde. 

Jauno prasmju darbnīca 
Piekto gadu projekts “Jauno 

prasmju darbnīca” nodrošina 
Kaives pagasta iedzīvotājiem 
un citiem interesentiem 

iespēju darboties ar modernām 
iekārtām. 

Kaives pagasta rokdarbu 
pulciņa telpās ir iespēja adīt 
adījumus ar trīs adāmmašīnu 
palīdzību, šūt ar šujmašīnu 
un veidot apsveikumus ar 
griezējprinteri, kas griež 
papīru, kartonu, filcu un 
pat ādu. Nodarbības notiek 
otrdienās no plkst. 16.00 līdz 
plkst. 18.00 rokdarbu pulciņa 
“Saulessvece” telpās, vai 
piesakoties individuāli pa tālr. 
26309040. 

Projekts īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, Latvijas Lauku 
attīstības programmas gaitā 
sadarbībā ar Cēsu rajona lauku 
partnerību (CRLP). Biedrības 
“Līdzās” projekts “Jauno 
prasmju darbnīca” Kaives 
pagastā tika īstenots 2018.
gadā. Projektu finansē Lauku 
atbalsta dienests (ELFLA) 
un Vecpiebalgas apvienības 
pārvalde. 

Agnese Caunīte-Bērziņa, 
biedrības “Līdzās” vadī-tāja: 
“Kaives pagasta iedzīvotāji 
un viesi atzinīgi novērtējuši 

Attēlā: Kaives Jauno prasmju darbnīcā rokdarbnieces var 
adīt, šūt un gatavot apsveikumus, strādājot ar mūsdienīgu 
adāmmašīnu, šujmašīnu un griezējprinteri. 

izveidoto atpūtas laukumu. 
Tā ir iespēja ne tikai pavadīt 
laiku aktīvi un saistoši, bet arī 
satikties”.  Agnese priecājas, ka 
biedrībai dota iespēja dažādot 
atpūtas iespējas Kaives 
pagastā. “Pateicamies projektu 

finansētājiem un atbalstītājiem 
par iespēju pilnveidot savas 
prasmes,” piebilst Agnese. 
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DAŽĀDI
PRIEKUĻU 
apvienība

AMATAS 
apvienība

LĪGATNES 
apvienībaAktualitātes Līgatnē 

Makulatūras vākšana 
Līdz 31. augustam ikviens 

aicināts nodot makulatūru 
Līgatnes pilsētas un Līgatnes 
pagasta bibliotēkā. Iepriekš 
jāsazinās, zvanot Līgatnes 
pilsētas bibliotēkai 25619107 
vai Līgatnes pagasta 
bibliotēkai 25714178. 

Rit noslēdzošie remont-
darbi Līgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādē 

Pabeigti valsts kultūras 
pieminekļa, Līgatnes pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkas Gaujas ielā 
7, fasādes atjaunošanas un 

energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas darbi. Ēkā vēl 
augusta sākumā turpināsies 
kosmētiskie remontdarbi un 
teritorijas sakārtošanas darbi. 

Noslēdzas darbi Gaujas ielā 
Augusta sākumā plānots 

pabeigt Gaujas ielas seguma 
atjaunošanas darbus. Veikta 
Gaujas ielas sākuma un beigu 
posma otrās kārtas asfalta 
segas ieklāšana. Pabeigti arī 
pamatdarbi - demontēts vecais 
asfalta segums un uzstādītas 
ielas un ietves apmales 
Gaujas ielas vidus posma 
un Miera ielas asfaltēšanai. 

Augusta sākumā noritēs 
pēdējie asfaltēšanas darbi un 
noslēgsies gājēju ietvju izbūve. 

Turpinās apgaismojuma 
izbūve Augšlīgatnē 

Augšlīgatnē norit ielu 
apgaismojuma komunikāciju 
izbūves darbi. Norit ielu 
apgaismojuma elektroapgādes 
tīklu izbūves darbi, kā arī 
gaismekļu balstu pamatņu 
uzstādīšana un ar to saistītie 
rakšanas darbi Krasta, Pļavas, 
Ķiršu ielā un daļā Dārza 
ielas. Iedzīvotājiem jārēķinās 
ar īslaicīgām neērtībām, 
piekļūstot savam īpašumam, 

vai papildu laika patēriņu, 
apbraucot atsevišķus ielu 
posmus, kur notiek aktīvāki 
rakšanas darbi. 

Latvāņu kļūst mazāk 
Apsekotas ar Sosnovska 

latvāni invadētās teritorijas 
Līgatnes pagasta teritorijā. 
Pašvaldība izsaka lielu 
pateicību īpašniekiem, kuri 
veic regulāru latvāņu pļaušanu 
un iznīdēšanu, demonstrējot 
aktīvu un pašaizliedzīgu 
attieksmi šī auga izplatības 
apturēšanā. Konstatēts, ka 
aktīvas rīcības rezultātā 
pēdējo divu līdz trīs gadu 

laikā atsevišķās teritorijās 
novērojams būtisks situācijas 
uzlabojums – latvāņu izplatība 
ne tikai apturēta, bet latvānis 
šo teritoriju faktiski pametis.

Izstrādāta jauna mājas lapa 
Jūlijā sāka darboties jaunā 

Līgatnes apvienības pārvaldes 
mājas lapa, tās adrese paliek 
nemainīga: www.ligatne.lv. 
Tā veidota pēc vienota Cēsu 
novada dizaina un mūsdienu 
pieejamības prasībām, rūpē-
joties par lietotāju ērtību. 

CĒSIS

Ja vēlies iepazīties klātienē 
ar atbalsta centra “Pērle” 
ikdienu un pakalpojumiem 
aicinām tevi uz atbalsta centra 
Pērle atvērto durvju dienu 24. 
augustā plkst. 12.00 Rīgas ielā 
90, Cēsīs. 

Ja Tu vai Tavs tuvinieks ir:
 pilngadīga persona ar 

garīga rakstura traucējumiem;
 persona ar 1. vai 2. grupas 

invaliditāti;
 vēlies/-as lietderīgi pavadīt 

brīvo laiku, iemācīties jaunas 
prasmes - šūšana, keramika, IT, 
ēst gatavošana u.c.;

 vēlies/ -as apmeklēt 
dienas aprūpes centru, 
specializētās darbnīcas, 
sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus (fizioterapija, 
masāža, atbalsta grupas, 
psihologa konsultācijas u.c.), 
nāc un piesakies Cēsu novada 
Sociālajā dienestā Cēsīs, 
Bērzaines ielā 18, 2. stāvā 11. 
vai 5. kabinetā vai zvani pa 
tālr.20263331, 26756390.

Atbalsta centra 
“Pērle” izveide ir daļa no 
deinstitucionalizācijas norises 
Cēsu novadā ar mērķi palīdzēt 
cilvēkiem ar garīga rakstura un 
funkcionāliem traucējumiem 
iekļauties sabiedrībā, 
saņemot sabiedrībā balstītus 
pakalpojumus, nevis šos 
cilvēkus nošķirt no sabiedrības, 
ievietojot speciālās aprūpes 
iestādēs jeb institūcijās.

Atbalsta centrā tiek 
nodrošināts:

 dienas aprūpes centrs 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem;

 specializētās darbnīcas 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 
ar iespēju nākotnē iekļauties 
darba tirgū;

 sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi u.c.

Izveidotie pakalpojumi 
nodrošina iespēju tuvu 
dzīvesvietai saņemt 
nepieciešamo aprūpi, attīstīt 
jaunas prasmes, kā arī lietderīgi 
un interesanti pavadīt savu 
ikdienu.

Atbalsta centrā “Pērle”  
atvērto durvju diena

Jauns sadraudzības līgums
Jūlija vidū Cēsu novada 

Priekuļu apvienības pārvaldes 
delegācija viesojās Francijas 
kūrortā Luc-Sur-Mer. Vizītes 
laikā noslēgts  sadraudzības 
līgumu ar Luc-Sur-Mer, 
Frickenhausen am Main 
(Vācija) un Mildenhall 
(Lielbritānija) pašvaldībām.  

Luc-Sur-Mer ir piejūras 
kūrorts Normandijas piekrastē 
Francijas ziemeļos. Piejūras 
kūrortā dzīvo vairāk nekā 3100 
iedzīvotāju.  

Sadraudzības zvēresta 
parakstīšana notika Bastīlijas 
ieņemšanas dienas svinībās. 
Ceremonijas laikā Luc-Sur-
Mer mērs Philippe Chanu 
atgādināja, cik svarīga ir 
Eiropas sadarbība. “Kamēr 
Ukrainā plosās karš, svarīgi 
parādīt, ka Eiropas Savienības 

iedzīvotāji ir vienoti cilvēki, kuri 
zina, kā veidot draudzības un 
brālības saites.”  

Sadraudzības līgums 
veicinās sadarbību starp paš-
valdībām un to iestādēm 

izglītības, kultūras, sporta, 
tūrisma, vides aizsardzības, 
sociālās aizsardzības, jau-
natnes politikas un vispārējās 
ekonomikas attīstības jomās. 

Attēlā: Priekuļu apvienības pārvaldes delegācija Francijas 
kūrortā Luc-Sur-Mer vienojās par sadarbību ar Francijas, 
Vācijas un Lielbritānijas kolēģiem.

RTU Cēsu studiju un 
zinātnes centrs organizē 
vasaras skoliņu skolēniem. 
Vasaras dienas skoliņa bērniem 
inženierzinātnes jomās notiks 
no 8. līdz 10. augustam: 

 08.08. - mazā grupa no 
1. līdz 3. klasei (Rotaļlietas – 
robota, izgatavošana)  

 09.08. - vidējā grupa no 4. 
līdz 7. klasei (Tehniska modeļa 
– auto, izgatavošana) 

 10.08. - lielā grupa no 7. 
līdz 9. klasei (Elektroierīces – 
luksofora, izgatavošana) 

Tā ir lieliska iespēja 
bērniem un jauniešiem 
iepazīt inženierzinātni, turklāt, 
pavisam aizraujošā veidā – 
pašu spēkiem izgatavojot 
robotu, auto vai luksoforu. 

Vairāk informācijas 
pieteikuma anketā – 

ej.uz/vasarasskoliņa

Vasaras 
inženierzinātņu 
skoliņa bērniem

CĒSIS

Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrība paziņo, ka 2022. 
gada 13. augustā Ikšķilē notiks 
ikgadējais Latvijas politiski 

represēto salidojums. 
Kopīga izbraukšana uz 

salidojumu 13. augustā plkst. 
9.00 no stāvlaukuma pie 

viesnīcas “Cēsis”. 
Pieteikties braucienam 

pa tel.: 29971398, 26470602, 
29432635, 26533121. 

Salidojums

AMATAS 
apvienība

Līnijdejotājai 
panākumi 

Jūlija sākumā Laura Branta 
piedalījās starptautiskajās līnij-
deju sacensībās Rīgā “Baltic in 
line”. Solodejotāja no Zaubes 
Laura Branta izcīnija 1. vietu 
Classic programmā un 2. vietu 
Open programmā. Sacensības 
norisinājās 32 grādu karstumā. 

Laura sacensībām gatavojās 

jau kopš aprīļa. Ar mammas 
Līgas Brantas atbalstu 
piedalījusies deju konkursā 
Šauļos 30. aprīlī un Pavasara 
kausā Rīgā 4. maijā, kur abas – 
gan mamma, gan meita – guva 
panākumus.

Maira Prikule, senioru 
biedrības “Labākie gadi” 
valdes priekšsēdētāja 

Vasara ir ne tikai atpūtas, 
izklaižu un atvaļinājumu, bet 
arī spraiga darba laiks. Daudzi 
Nītaures un Zaubes seniori 
sparīgi rosās savos piemājas 
dārziņos, gādājot krājumus 
ziemai. Atbalstu sēklu un stādu 
iegādē saņēmām, piedaloties 
Borisa un Ināras Teterevu 
fonda projektu konkursā “Pats 
savam saimes galdam”. Mūsu 
projektā “Naskie seniori ar 
prieku rosās dārzos Nītaurē 
un Zaubē 2022” darbojas 
49 mājsaimniecības, kas 
apņēmušās realizēt projekta 
mērķi – ar aktīvu dzīvesveidu 
mazināt nomales sindroma 
sajūtu un būt noderīgiem 
sava ģimenes budžeta 

uzlabošanā. Šis ir jau trešais 
Nītaures senioru biedrības 
“Labākie gadi” fondā 
atbalstītais projekts un otrais, 
kas realizēts kopā ar Zaubes 
senioru biedrību “Sidrabozols”. 
Prieks, ka mums tika dota šī 
iespēja saņemt bezmaksas 
sēklas, stādus, dārzkopības 
palīgmateriālus! Atliek tikai 
cītīgi kopt stādījumus, cīnīties 
ar sausumu, kukaiņiem un 
vabolēm. 

Nītauriešiem šajā vasarā 
plānoti vairāki pasākumi. 
Iesildījāmies, piedaloties 
senioru sporta dienā Stalbē, 
kopā ar zaubēniešiem 
paceļojām pa Latviju. Augustā 
tiksimies sporta laukumā 
Zaubē. Aicināsim interesentus 
apciemot Līgatnes upes dabas 
taku un dosimies uz Salaspili. 

Senioru vasara 
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VIDE
PĀRGAUJAS 

apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

Labiekārtota Riebiņu ezera 
apkārtne 

Vidzemes lauku partnerība 
“Brasla” sadarbībā ar 
Somijas vietējo rīcības grupu 
“Kehittämisyhdistys SILMU 
ry” 2019. gadā sāka īstenot 
starpvalstu sadarbības 
projektu “Maršruti pāri 
robežām Latvijā un Somijā”, 
kurā iesaistītas četru novadu 
pašvaldības – Cēsu, Siguldas, 

Limbažu un Valmieras. 
Projekta gaitā notikušas 

vairākas aktivitātes: partne-
rības teritorijā esošo dabas 
taku izpētes pasākums ar 
tūrisma jomas speciālistu, 
Dabas aizsardzības pārvaldes, 
AS “Latvijas valsts meži” 
ekspertu un Somijas pārstāvju 
piedalīšanos, izzinošs 

pieredzes apmaiņas pasākums 
Somijā, tūrisma konference, 
lai kopīgi meklētu risinājumus 
apsekoto taku labiekārtošanai, 
uzturēšanai un saudzēšanai. 

Notikušās aktivitātes 
vainagojušās ar panākumiem – 
projekta laikā, apzinot Riebiņa 
ezera vērtības, labiekārtotas 
sešas atpūtnieku jau 
tradicionāli iecienītās atpūtas 
vietas, kurās uzstādīti trīs galdi 
ar soliem, seši atsevišķi soli un 
info stends, uz kura izvietota 
informācija apmeklētājiem, ka 
tie atrodas īpaši aizsargājamā 
mežu biotopu mikroliegumā, 
kurā būtiski saudzējamas 
dabas vērtības. Kā novērots, 
sabiedrība ir kļuvusi atbildīgāka 
un ievēro principu “Dabā ejot, 
ko atnesi, to aiznes”. 

Līdzīgi arī citviet Vidzemes 
lauku partnerības “Brasla” 
darbības teritorijā uzlabota 
tūrisma infrastruktūra. 
Projekta mērķis veicināt 
zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauku apvidu teritorijās, 
stiprinot saikni pār novadu 
teritorijām, rosinot pašvaldību 
un privāto personu sadarbību, 
lai nodrošinātu informētu 
un ilgtspējīgu dabas vērtību 
mantojuma izmantošanu 
tūrismā. 

Projekts “Maršruti pāri 
robežām Latvijā un Somijā”, 
Nr. 19-00-A019.333-000001, 
tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma 
“Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība” gaitā. 

Attēlā: Labiekārtotā atpūtas vieta Riebiņu ezera apkārtnē. 
Foto: SIA “Daworkss” arhīvs.

Kļūdas labojums. 
Līgatnes pārceltuves 
darba laiks 

“Cēsu Novada Vēstu” 
jūnija numurā kļūdaini minēts 
Līgatnes pārceltuves darba 
laiks.  

Precizējam - vasaras 
periodā Līgatnes pārceltuve 
strādā katru dienu no plkst. 
8.00 līdz plkst. 18.00, tomēr 

mēdz būt izņēmumi dažādu 
tehnisku vai citu apstākļu dēļ, 
tāpēc aktuālāko informāciju 
var noskaidrot, zvanot 
pārcēlājam 25737578. Aicinām 
sekot līdzi pārceltuves darba 
laika izmaiņām mājas lapā 
www.ligatne.lv. 

LĪGATNES 
apvienība

Veselavas muižas parks 
zied un aicina 

Aicinām apmeklēt Vesela-
vas muižas kompleksu, kurā 
zied jasmīns, krāšņas rozes, 
kā arī aicinām pastaigāties 
gar kompleksa ainaviskajiem 
dīķiem, kuros jau otro nedēļu 
zied ūdensrozes.  

Pēc ziedu aplūkošanas, 
aicinām doties uz Veselavas 

muižas parku, kas atrodas 
skaistā meža ielokā. Pļavā stāv 
diži, zaroti ozoli un smalkas 
lapegles, uzcelta stalta, skaidu 
jumta estrāde ar dēļu deju 
grīdu, kurā regulāri notiek 
aizraujošas zaļumballes. 

Šeit 2003. gadā izveidota 
dabas taka gar skaisto un 

straujo upi - Rauni. Aiz 
estrādes, nokāpjot pa 141 
pakāpienu, iespējams doties 
lēnā un mierīgā pastaigā pa 
Rauņa upītes senleju. Parkā ir 
izveidotas arī piknika vietas un 
soliņi. 

Godinot 
Augustu 
Jullu

PRIEKUĻU 
apvienība

Attēlā: Godinot Liepā dzimušā mākslinieka, tēlnieka, 
dzejnieka, mūziķa, publicista un sabiedriskā darbinieka 
Augusta Julla 150. gadskārtu, Liepā uzstādīts informatīvs 
stends, kas stāsta par viņa daudzpusīgo darbību. 
Foto: Leonīds Rižakovs.

Liepā dzimušais Augusts 
Julla (1872 - 1958) bija ļoti 
daudzpusīga personība - 
mākslinieks, keramiķis tēlnieks, 
grafiķis, dramaturgs, dzejnieks, 
kordiriģents, teātra režisors, 
scenogrāfs, mūziķis, publicists, 
pedagogs, sabiedriskais 
darbinieks, politiķis un 
lauksaimnieks, kas atstājis 
nozīmīgu nospiedumu Latvijas 
izglītības vēsturē un mākslā. 

Īpaši jāpiemin A. Jullas 
nozīme nākamās mākslinieku 
paaudzes veidošanā, 1920.
gadā nodibinot Cēsu Valsts 
amatniecības skolu, un Augusta 
Jullas kā tēlnieka ieguldījumu 
Latvijas Brīvības cīņu piemiņas 
saglabāšanā, izveidojot divus 
līdz mūsdienām saglabājušos 
pieminekļus: 1914. - 1920. gadā 
kritušo karavīru brāļu kapu 
pieminekli Cēsīs, Lejas kapos, 
un pieminekli Liepas kaujā 
kritušo igauņu un latviešu 
karavīru piemiņai Liepā. 

Piemineklis Liepā tapis 
pēc paša Augusta Julla 
ierosinājuma jau 1929. gadā, 

tuvojoties Ziemeļlatvijas 
atbrīvošanas cīņu desmitgadei. 
1929. gada septembrī 
mācītājs Pēteris Apkalns 
iesvētīja topošā pieminekļa 
pamatakmeni. Pieminekli, kas 
celts par tautas ziedotajiem 
līdzekļiem, atklāja 1935. 
gada 11. augustā. Arāja tēla 
prototipam piemineklī kalpojis 
tēlnieka tēvs Jānis Julla. 

Šogad Cēsu novada 
Liepas pagastā dzimušajam 
māksliniekam aprit 150. 
gadskārta. Simboliski godinot 
Augusta Jullas 150. jubilejas 
gadu, Cēsu novada Priekuļu 
apvienības pārvalde Liepā, pie 
Liepas kaujā kritušo igauņu un 
latviešu karavīru pieminekļa, 
uzstādījusi āra informatīvo 
stendu. 

Latviešu valodā uzstādītajā 
āra informatīvajā stendā ir 
izmantoti materiāli no Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
krājumiem. Teksta autori: 
Kristīne Gertnere-Celma, 
Aivars Vilnis. Mākslinieks: 
Dainis Andersons. 
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VIDE, PROJEKTI
AMATAS 

apvienība

Cēsu novada pašvaldība 
veikusi regulārās ūdens 
kvalitātes kontroles analīzes 
Cēsu avotos, un vienā 
no tiem, avotā Raiņa ielā, 
konstatētas zarnu nūjiņas. Tas 
nozīmē, ka šajā avotā ūdens 
ir bakterioloģiski piesārņots 
un bīstams lietošanai 
uzturā. Cīrulīšu dabas takās 
esošajam Dzidravota ūdenim 
konstatētas koliformas 
baktērijas. Šādu ūdeni nevārītu 
nevajadzētu dzert.  

Paaugstināts nitrātu 
slāpekļa apjoms konstatēts 
Avotu un Pētera ielas 
avotā. Šāds rezultāts 

liecina par dārzniecībā 
izmantoto minerālmēslu un 
pesticīdu kā arī sadzīves 
kanalizācijas ūdeņu nokļūšanu 
gruntsūdeņos.  

Informējam, ka analīzes 
veiktas šī gada jūlijā, un 
to rezultāti dažādos laika 
periodos ņemtiem ūdens 
paraugiem var būt atšķirīgi. 
Avotu ūdeni ietekmē gan 
lietus, gan avotam pieplūstošo 
pazemes ūdeņu kvalitāte, arī 
apkārtējās vides piesārņojums.  

Pašvaldība atgādina, ka 
katrs pats atbildīgs par savu 
veselību un izvēli, kādu ūdeni 
lietot uzturā. 

Veiktas avotu 
ūdens analīzes 

CĒSIS

CĒSIS

Apjomīgs vides projekts 
Vecpiebalgā 

Cēsu novada pašvaldība 
ir noslēgusi vienošanos ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta 
“Kompleksu apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošana Vecpie-
balgas aizsargājamo ainavu 
apvidū” īstenošanu. 

Projekta mērķis ir mazināt 
antropogēnās slodzes, tai 
skaitā tūrisma un vides 
piesārņojuma, iespējamo 
ietekmi uz īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām, veidojot 
kvalitatīvu, epidemioloģiski 
drošu tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras 
tīklu, kā arī kompleksu 
apsaimniekošanas risinājumu 
ieviešanu Vecpiebalgas 
aizsargājamo ainavu apvidū, 
lai veicinātu ES nozīmes 
biotopu un sugu dzīvotņu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
ieviešanu. 

Projekta gaitā paredzētas 
darbības saskaņā ar Vecpie-
balgas aizsargājamo ainavu 
apvidus dabas aizsardzības 
plānu. 

Kompleksās projekta darbī-
bas ir: 

1. Dabas vērtību aizsardzī-

bas un apsaimniekošanas 
pasākumi: 

 dabas aizsardzības 
ekspertu piesaiste biotopu 
apsaimniekošanas plāna/ 
tehnisko noteikumu 
izstrādei, veicamo darbību 
konsultēšanai, uzraudzībai, 

 bioloģiski vērtīgo zālāju 
biotopu kopšana, atjaunošana, 

 invazīvās sugas Sosnovska 
latvānis apkarošana un pļavu 
atjaunošana, 

 niedru pļaušana publiska-
jās peldvietās. 

2. Infrastruktūras apsaim-
niekošanas pasākumi: 

 publisko peldvietu at-
jaunošana pie Alauksta un 
Ineša ezeriem, dažādojot 
atpūtas iespējas, rosinot 
atpūtniekus atrasties dažādās 
zonās (atbilstoši interesēm), 
veicinot epidemioloģiskās 
drošības nosacījumus, 

 esošās tūrisma infra-
struktūras elementu piln-
veidošana - informācijas 
stendu un atpūtas vietu 
elementu izgatavošana un 

uzstādīšana, 
 izglītojošas informācijas 

par kultūrvides un dabas 
vērtībām izvietošana uz 
stendiem. 

3 Epidemioloģiskās drošī-
bas uzlabošanas pasākumi: 

 dziļurbuma izbūve brāļu 
Kaudzīšu memoriālajā muzejā 
“Kalna Kaibēni”. 

Projekta rezultātā dzī-
votnēm 1562,89 ha platībā 
nodrošinās labāku aizsardzību. 
Visa projektā izveidotā 
infrastruktūra būs brīvi 
pieejama apmeklētājiem un 
bez maksas. 

Projekta darbību īsteno-
šanu plānots uzsākt 2022. 
gada jūlijā un projektu īstenot 
līdz 2023. gada 31. oktobrim. 
Projekta kopējās izmaksas 
ir 304 008,12 EUR, no tām 
plānotais Kohēzijas fonda 
apjoms 258 406,90 EUR, 
valsts budžeta dotācija 11 
400,30 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 34 200,92 
EUR. 

VECPIEBALGAS 
apvienība

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
tarifs

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 8.
jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesnie-
dza ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifa projektu. 
Saskaņā ar to plānots nedaudz 
paaugstināt maksu par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem. 

Piedāvātais tarifs varētu 
stāties spēkā 2022. gada 1. 
oktobrī. Izmaiņas saistītas ar 
būtisku elektroenerģijas cenu 
pieaugumu. 

Iepazīties ar tarifa projektā 
ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus 
par ūdenssaimniecības 
pakalpojuma tarifa projektu 
lietotājs var Cēsu pilsētas SIA 
“Vinda” administrācijas telpās, 
Valmieras ielā 10, Cēsīs, no 

plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, 
iepriekš sazinoties ar Cēsu 
pilsētas SIA “Vinda” finanšu 
struktūrvienības vadītāju 
Dzintru Cimbuli: tālr. 64107374, 
elektroniskā pasta adrese:  
dzintra.cimbule@vinda.lv. 

Priekšlikumus un 
ieteikumus par tarifa projektu 
rakstveidā vai elektroniski 
var iesniegt Cēsu pilsētas 
SIA “Vinda”, pasta adrese: 
Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu 
novads, LV-4101, elektroniskā 
pasta adrese info@vinda.lv , kā 
arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai 
Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 
67097277, elektroniskā pasta 
adrese: sprk@sprk.gov.lv , 20 
dienu laikā no šī paziņojuma 
publicēšanas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Projektu 
aktualitātes 
Amatas apvienībā 

 Saņemts finansējums un 
sākta projekta “Pašvaldības 
autoceļa Zaube - Jaungalžēni 
posma km 0,450 - 1,650 
pārbūve, Zaubes pagasts, 
Cēsu novads” īstenošana. 

 Saņemts finansējums un 
sākta projekta “Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas (NAI) un 
sadzīves notekūdeņu tīklu 
izbūve Spārē, Amatas pagastā” 
īstenošana 

 Notiek būvprojekta 
izstrāde gājēju celiņa izbūvei 
Drabešu pagasta Līvu ciemā 
no Kalna ielas līdz autoceļam 
P14. 

 Notiek būvprojekta 
“Nītaures mūzikas un 

mākslas pamatskolas pār-
būve energoefektivitātes 
paaugstināšanai” izstrāde. 

 Jūlijā realizēts LEADER 
projekts “Peldvietas 
labiekārtošana, izveidojot 
pontonu laipu Ģikšu ciema 
Putnu dīķī”. 

 Sākta projekta “Drabešu 
Jaunās pamatskolas fasādes 
siltināšana, nodrošinot energo-
efektivitātes paaugstināšanu” 
īstenošana. 

 Sākta projekta “Drenāžas 
sistēmas un labiekārtojuma 
izbūve pašvaldības īpašumā 
Ieriķos, Cēsu novads” 
īstenošana. 

SIA “ZAAO” Dabas un 
tehnoloģiju parks “URDA” jau 
vairākus gadus piedāvā vides 
izglītības programmas, kurās 
teorija ir uzskatāmā sasaistē ar 
praksi. Apmeklētāji, ierodoties 
Daibē, dodas izziņas braucienā 
pa atkritumu poligonu, kur var 
novērtēt to, kāds ir atkritumu 
apjoms, piedalīties šķirošanas 
meistarklasē un mācīties 
dzīvot zaļāk.

Kā stāsta SIA “ZAAO” 
Dabas un tehnoloģiju parka 
“URDA” vadītāja Arita Smalkā-
Boriseviča: “Šeit mums ir 
iespēja kompleksi rādīt un 
stāstīt par cilvēka darbības 
ietekmi uz vidi, resursu 
patēriņu un to, kā mūsu 
ikdienas paradumi ietekmē 
procesus vidē. Stāstām, kā 
šķirot, kā neradīt atkritumus un 
galu galā arī ietaupīt, izvairoties 
no preču iepakojuma, par ko 
maksājam divas reizes – to 
pērkot un utilizējot. Mācām 
apmeklētājiem, kā mainot 
savus ikdienas paradumus 
un sperot vieglus, videi 
draudzīgus soļus, varam 
sekmēt lielas pārmaiņas, 
kas nodrošina sabiedrībai 
ilgtspējīgu dzīvi, veselīgāku 
vidi.”

“URDAS” mācību pro-
grammas paredzētas dažā-

Atkritumu 
neradīšanas skola

Attēlā: “URDA” komanda, no kreisās Evija Tiltiņa, Baiba Līvi-
ņa-Jarohoviča, Arita Smalkā-Boriseviča. Foto: SIA “ZAAO”.

dām mērķauditorijām. Vien- 
kāršākas un rotaļīgas - pirms-
skolas un skolas vecuma 
bērniem, padziļināti izzinošas -  
jauniešiem un pieaugušajiem. 
Arita novērojusi, ka tieši 
jauniešu auditorija ar lielu 
aizrautību pieņem bez-
atkritumu dzīvesveida 
idejas un bieži pārliecina arī 
vecākus mainīt savus ikdienas 
paradumus - šķirot, piedomāt 
ko ēdam, kā pārvietojamies – 
kājām, ar riteni vai auto...

Dabas un tehnoloģiju parks 
“URDA” aicina uzņēmumu, 
pašvaldību, biedrību vai 
vienkārši domu biedru grupas, 
iepriekš piesakoties “URDA” 
mājas lapā www.urda.lv, doties 
uz Daibi, lai apgūtu zināšanas 
un prasmes, kā samazināt 
atkritumu radīšanu un 
iedvesmoties labākai, pašiem 
un videi draudzīgākai dzīvei. 
“URDA” ir atvērta un piedāvā 
vides izziņas nodarbības visu 
gadu.
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PASĀKUMI, SPORTS

Tiksimies 
Lauku dienā!

Arī šovasar turpināsim 
pirms dažiem gadiem iesākto 
tradīciju – iepazīt Vecpiebalgas 
apvienības pagastu bagā-
tības: uzņēmīgos cilvēkus, 
veiksmīgas saimniecības, 
sakoptus īpašumus, iespējas, 
ko varam izmantot šeit, laukos. 

12. augustā Lauku diena 
notiks Taurenes un Dzērbenes 
pagastos. Ciemosimies  
SIA “Liepas M” – vienā no 
mūsu pagastu lielākajām 
un modernākajām piena 
lopkopības saimniecībām ar 
jaunu slaucamo govju novietni 
un slaukšanas robotiem, 
zemnieku saimniecībā 
“Urbiņi”, kur ir gan gaļas 

liellopu ganāmpulks, gan tiek 
sniegti tūrisma pakalpojumi, 
audzēti un pārstrādāti ķiploki. 
Iepazīsim kādu pavisam jaunu 
stādaudzētavu Taurenes 
pagastā un, iespējams, arī 
topošo kokapstrādes darbnīcu 
Dzērbenē. Ielūkosimies Dzēr- 
benes Pils bagātību krātuvēs 
un torņa oranžērijā. Būs 
arī pārsteigumi! Plašāka 
informācija drīzumā būs Vec-
piebalgas apvienības pārval-
des mājaslapā vecpiebalga.lv 
un sociālajos tīklos. Vēlama 
iepriekšēja pieteikšanās, 
lai saskaņotu izbraukšanas 
laiku un vietu - tālr. 26115317, 
26420236 (Daina Slaidiņa). 

Izstāde-gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu!” 

Jaunpiebalgā 13. augustā 
notiks ikgadējā izstāde - 
gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”. 
Šī gada tēma “No Viņķu kalna 
raugoties” aicinās novērtēt 
Piebalgas ainavu, kura 
iedvesmojusi neskaitāmus 
māksliniekus un personības. 
Pasākuma laikā godāsim 
latviešu gleznotāja un īstena 
piebaldzēna Kārļa Miesnieka 
135 gadu jubileju. 

Dienas pirmo daļu 
pavadīsim laukumā pie 
Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldes ēkas (Gaujas ielā 4). 

Dienas programma: 
Plkst. 9.00 – 15.00 amatnie-

ku un mājražotāju tirdziņš. 
Plkst. 10.00 izstādes-

gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” 
atklāšana un zīmola “Izvēlies 
Piebalgu” piešķiršana, teatra-
lizēts uzvedums “Piebalga otas 
triepienā” ar Jaunpiebalgas 
amatiermākslas kolektīvu 
piedalīšanos (teksta autore 

Inguna Bauere). 
Plkst. 11.00 - 15.00 glezno-

tāja Kārļa Miesnieka (1887-
1977) darbu ekspozīcija 
kultūras nama izstāžu zālē 
“Velves”. 

Plkst. 12.00 uzstāsies grupa 
“Rahu the Fool” kopā ar bērnu 
un jauniešu folkloras kopām 
no Jaunpiebalgas, Ērgļiem, 
Ļaudonas, Cesvaines un 
Rankas. 

Plkst. 14.00 ekskursija 
“Kalnā lejā, kalnā augšā”. 
Ekskursija piemērota visiem, 
kas savām acīm vēlas apskatīt, 
cik Piebalga skaista. 

Plkst. 15.00 K. Rubenes un 
M. Baltskara dokumentāla 
filma “Es izvēlos Piebalgu”. 

Plkst. 17.00 Jaunpiebalgas 
Sv. Toma ev. lut. baznīcā notiks 
koncerts “Debesceļi”. 

Pasākuma laikā notiks 
dažādas aktivitātes gan lieliem, 
gan maziem, mākslas izstādes, 
kā arī izklaidējoši un sportiski 

pasākumi. Goda mielastā galdā 
cels skābeņu zupu un gardās 
Piebalgas kūkas. 

Jaunpiebalgas brīvdabas 
estrādē “TACES”. Ieeja pasā-
kuma teritorijā no plkst. 18.00. 

Vakara programma: 
Plkst. 18.30 Cēsu teātris 

izrādīs Rūdolfa Blaumaņa 
muzikālu joku lugu “Trīnes 
grēki”. 

Plkst. 21.00 notiks roman-
tisks estrādes mūzikas 
koncerts “Laternu stundā”, 
kurā piedalīsies Žoržs  Siksna, 
Ira Krauja, Uģis Roze, Sabīne 
Berezina, Rūta Dūduma-
Ķirse. Pēc koncerta notiks 
lustīga zaļumballe ar grupu 
“KRAUJAS BAND” un DJ 
Robertu Lejasmeijeru. 

Pēc pusnakts muzicēs 
grupas “Carnival Youth” un 
“Oranžās Brīvdienas”. 

Pasākumu organizē Cēsu 
novada Jaunpiebalgas apvie-
nības pārvalde. 

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

AMATAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

JAUNPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

VECPIEBALGAS 
apvienība

CĒSIS

Startē “Ķeņča 
kauss” 

Jaunpiebalgā, pie tirgus 
laukuma,  notika pludmales 
volejbola turnīra “Ķenča Kauss 
2022” pirmā kārta. Turnīrā 
piedalījās septiņas komandas 
no Cēsīm, Priekuļiem, 
Vecpiebalgas, Smiltenes un 
Jaunpiebalgas.  

Godpilno trešo vietu 
izcīnīja komanda “07” (Andris 
Jermacāns un Pēteris Lāpselis). 
Otro vietu ieguva komanda 

“PRAULKOVS” (Toms Praulītis 
un Dāvis Strelkovs), savukārt, 
pirmo vietu ieguva komanda 
“LEDENES” (Jānis Jurkāns un 
Jēkabs Zomers).  

Pludmales volejbola turnīra 
“Ķenča Kauss 2022” otrā 
kārta notiks 13. augustā plkst. 
10.00 izstādes – gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu” laikā. Vairāk 
informācijas par pasākumu: 
jaunpiebalga.lv.

Bērni un jaunieši no 
septiņu gadu vecuma aicināti 
piedalīties sporta treniņos 
sertificēta trenera Ēriks Bauera 
vadībā.  

Nodarbības augustā notiks: 
 Otrdienās Ģikšos (10.00 – 

11.15), Skujenē (12.00 – 13.15) 
 Trešdienās  Nītaurē 

(10.00 – 11.15), Zaubē (12.00 – 
13.15) 

Treniņos ir iespēja ap-

gūt pludmales volejbolu, 
krosmintonu, kā arī uzlabot 
fizisko sagatavotību. 

Sīkāka informācija, zvanot 
pa tālruni 28602877. 

Pasākums tiek īstenots ESF 
projektā “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumu 
īstenošana Cēsu novada 
Amatas apvienības teritorijā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/007). 

Sporta 
nodarbības 
bērniem un 
jauniešiem 

Visas vasaras garumā 
Vecpiebalgā norit pludmales 
volejbola turnīrs trīs posmos, 
kurā  noskaidros Vecpiebalgas 
kausa ieguvējus.  

Vecpiebalgas volejbola 
turnīra 1. posms norisinājās 
2. jūlijā, savukārt 2. posms  
aizvadīts 23. julijā. Divos 
posmos kopā piedalījušās 13 
dažādas komandas. 

Aizraujošās un sīvās cīņās 
2. posmā vislabāk veicās 
komandai “Jānis Jurkāns”, 
iegūstot 1. vietu. Komandā 
spēlēja Jānis Jurkāns un Juris 
Jansons. 2. vietā ierindojās 
komanda “Libero 2.0”, kurā 
spēlēja Jēkabs Zommers un 
Artūrs Alberts Krams, bet 3. 
vietu ieguva komanda “Dacei 
prieks”, kurā spēlēja Jānis 

Šatrovskis un Mairis Eglītis.    
Kopvērtējumā šobrīd vadībā 

izvirzījusies komanda “Libero 
2.0”, taču Vecpiebalgas kausa 
ieguvēji noskaidrosies turnīra 
3. posmā 20. augustā. 

Turnīrs norisinās Vecpie-
balgas vidusskolas pludmales 
volejbola laukumos. 

Paldies AS “Cēsu Alus” par 
balvām uzvarētājiem! 

Kauss pludmales volejbolā 

Cēsu pilsētas svētkos atklāta 
seriāla “Stadions 4 gadalaikos” 
2. sezona. Tradicionāli sezonas 
ievadā norisinājās 400 m 
sprints. Šoreiz sacensības 
norisinājās pēc klasiskajiem 
vieglatlētikas noteikumiem - 
elektroniskā laika ņemšanas 
sistēma, zemais starts. Prieks, 
ka dalību sacensībās dažādās 
vecuma grupās pieteica 41 

aktīva dzīvesveida piekritējs!  
Pirmā posma čempionu 

tituli: S-bērni grupā Esterei 
Piksonei, bet S-jaunietēm 
Lindai Dikantei. V-bērnu grupā 
čempions Henriks Jēkabsons. 
Savukārt dāmu elites grupā 
ātrākā Evija Taurene. S40 
ātrākā dāma Sigita Zvaigzne, 
bet S50+ ātrākā Anita Ieviņa. 
Kungiem elites grupā ātrākais 

Salvis Gruševs, bet V40 
vecumā Gatis Kārkliņš. Un 
visbeidzot vecāko kungu 
sprinta karalis Aldis Zelčs. Kā 
ziņo posma galvenā tiesnese 
Kristīne Vilcāne, sacensības 
noritējušas raiti un sekmīgi. 

Īpašais paldies ogu 
saimniecībai “Baiciems”! 
Tiekamies rudenī, kad 
norisināsies otrais posms! 

Četri gadalaiki un naglenes 

Labas sekmes BMX braucējiem 
Vecpiebalgas BMX trasē 

jūlijā norisinājās “Latvijas 
kausa 5. posms” un  “Sporta 
kluba Vecpiebalga BMX kausa 
izcīņu 2022”. Sacensības 
aizvadītas lieliskā gaisotnē. un 
tajās piedalījās 196 sportisti no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 

Sporta kluba “Vecpiebalga” 
sportisti sekmīgi startēja savā 
mājas trasē. “Latvijas kausa” 
5. posma sacensībās meiteņu 
vecuma grupā G7-8 Agate 
Širaka ieguva 4. vietu, savukārt 
puišu B11-12 vecuma grupā 
Armands Gulbis ierindojās  
5. vietā, Danils Smirnovs 11. 
vietā, Mārcis Bridāgs 12. vietā 
un Klāvs Gavars 14. vietā. 

Pašu mazāko puišu grupā B6 
Markuss Ginters sasniedza 15. 
vietu, B7 - Kārlim Gavaram 
17.  vieta un B8 - Rihardam 
Bērzkalnam 17. vieta. 

Mājinieki uzrādīja augstus 
rezultātus arī Vecpiebalgas 
kausa izcīņā - meiteņu G6 
grupā Agate Širaka un puišu 
B11 grupā Armands Gulbis 
izcīnīja 1. vietu. Tāpat arī G7-
8  grupā pārliecinoša 2. vieta 
Beātei Mozuļčikai. B12 vecuma 
grupā 4. vietu ieņēma Danils 
Smirnovs un 5. vietu Mārcis 
Bridāgs, B11 grupā 7. vieta 
Klāvam Gavaram. B6 grupā 
Markusam Ginteram 15. vieta, 
Andžam Balodim 16. vieta, 

Kārlim Gavaram 17. vieta. B7 
grupā Rihardam Bērzkalnam 
18. vieta. 

Sacensību dalībnieki augstu 
novērtēja trases kvalitāti, 
sacensību organizētību 
un Vecpiebalgas kausa 
apbalvojumus. Sporta klubs 
“Vecpiebalga” ir bagāts ne 
tikai ar lieliskiem sportistiem, 
jaudīgu treneri, uzņēmīgiem 
sportistu vecākiem, bet arī ar 
sirsnīgiem un atbalstošiem 
sponsoriem. Pateicība viesu 
namam “Kalna Raskumi”, 
mežsaimniecībai SIA “Saltus”, 
z/s “Veckurmji” un “Lejas 
Barackas”, kā arī aģentūrai 
“Bumbierkoks”.
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PASĀKUMI
Cēsis
Līdz 14.08.
Cēsu Mākslas festivāls

12.08., 13.08., 14.08. plkst. 19.30
Sākums Rožu laukumā, turpinājums 
piepilsētas mežā
Cēsu Mākslas festivāla satelītpasā-
kums audio-vizuāla performance 
“Klusums krīt”

Katru augusta sestdienu plkst. 
14.00 - 16.00 
Iepazīsti Cēsu vecpilsētu kopā ar 
gidu. Gids interesentus gaidīs pie 
Cēsu Tūrisma informācijas centra 
(Baznīcas laukums 1)

Koncertzālē “Cēsis”
Līdz 14.08.
Izstāde: Dainis Pundurs “Lielo 
dzīvnieku gaidot”. (“Mākslas festi-
vāls Cēsis 2022”) 
Līdz 14.08.
Multimediāla izstāde “Neredzamās 
dzīves
03.08. plkst. 19.00 
Cēsu Mākslas festivāla Teātru 
Grand prix. Liepājas teātra izrāde 
“Čaklais. Cits” 
07.08. plkst. 19.00 
Mūzikas grupas “Efterklang” jaunā 
studijas albuma “Windflowers” tū-
res koncerts 
10.08. plkst. 19.00 
Cēsu Mākslas festivāla Teātru 
Grand prix. Valmieras drāmas  
teātra izrāde “Kam bail no Virdžī-
nijas Vulfas?” 
20.08. plkst. 19.00 
Cēsu Mākslas festivāla Teātru
Grand prix. Nacionālā teātra izrāde 
“Mazā naudiņa” 
27.08. plkst. 19.00 
Lietuviešu multiinstrumentālis-
ta Saulius Petreikis un “World  
Orchestra” mūziķu koncerts 

Cēsu pilī
Līdz 30.09. 
Izstāde “Zili baltās pasaules valdzi-
nājums. Angļu dekolētais fajanss 
Latvijas muzejos un privātkolekcijās 
(18.–21. gs.)”
Līdz 30.09.
Franču fotogrāfa Filipa Kontāla foto-
grāfiju izstāde “Oksitānijas pērles – 
Kataru pilis”
Līdz 30.09.
Izstāde “Esmu viens no jums. Pa-
domju represiju upuri mūsu atmiņā”

Cēsu Izstāžu namā
Līdz 28.08.
Izstāde “Bruno Vasiļevskis. P.S.” 
(“Mākslas festivāls Cēsis 2022”)
Līdz gada beigām 
Augusta Jullas mākslas darbu iz-
stāde no Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja krājuma “Māksliniekam Au-
gustam Jullam – 150”

Laikmetīgās mākslas centrā 
Līdz 14.08. 
Laikmetīgās mākslas izstāde “Zilā 
līča māja” (“Mākslas festivāls Cēsis 
2022”) 

Izstāžu zālē “Museus”
Līdz 27.08.
Latgaļu mākslinieku darbu izstāde 
“Latgales spēks”

Kultūras biedrībā “Harmonija”
Līdz 30.09.
Andra Vētras izstāde “Foto kaleido-
skops”

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Līdz 19.08. 
Holokausta upuru piemiņai veltīta 
izstāde

Mākslas telpā “Mala”
04.08. plkst. 20.00 
Latviešu saksofonistes un vijolnie-
ces Ilzes Lejiņas un franču sakso-
fonista, multiinstrumentālista un 
komponista Fred Hormain kon-
certs 

19.08. plkst. 21.00 
Dziedātājas, spilgtākās pašmāju 
hip-hop mākslinieces “Viņa” kon-
certs
  
“Fonoklubā”
05.08. plkst. 22.00 
Motokrosa un autokrosa balle 
06.08 plkst. 22.00 
“Rallijs Cēsis” afterparty

Cēsu pils parkā
07.08. plkst. 19.00
Mākslas festivāls Cēsis 2022 / Rai-
monds Pauls, Daumants Kalniņš un 
Latvijas Radio bigbends 
21.08. plkst. 16.00
Cēsu teātra izrāde “Trīnes grēki”  
27.08. 
Cēsu jauniešu diena

Vaives Tautas namā 
Līdz 15.08. 
Cēsnieka Jāņa Rozenberga gleznu 
izstāde

Ruckas mākslas rezidenču cen-
trā 
25.08. plkst. 18.30 – 20.00 
Baltijas Antropoloģijas vasaras skola: 
Miķeļa Grīviņa atvērtā lekcija un dis-
kusija par pārtikas nākotni

Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā 
07.08. plkst. 11.00 
Atpūtas festivāls bērniem “Kids 
Wonderland”

Sports
03.08. plkst. 15.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LJČ futbolā U16 zēniem. Vidzemes FC 
pret FK Tukums  

03.08. plkst. 18.00 – 22.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts pludmales 
volejbolā 

03.08. plkst. 18.00 – 20.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Rollerslēpošanas treniņsacensību  
seriāls “Rollertour 2022”

03.08. plkst. 18.30 – 22.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts futbolā 

06.08. plkst. 15.00 – 20.00 
Sporta birzītē, Cēsu prospektā 1, 
Priekuļos  
“Sunny Streetball” turnīrs 

07.08. plkst. 08.00 – 18.00 
Žagarkalnā 
VIVUS kalnu riteņbraukšanas 
sacensības 

10.08. plkst. 18.30 – 22.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts futbolā 

13.08. no plkst. 05.00 
Cēsu novads 
Taku skrējienu seriāls “Gjensidige 
Trejbuks 2022” 

14.08. plkst. 14.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LČ futbolā 3. līga. FK Cēsis pret FK 
Pļaviņas DM  

17.08. plkst. 18.30 – 22.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts futbolā 

20.08. plkst. 10.00 
DACVĢ zālē 
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā, 6. kārta 

20.08. plkst. 10.00 – 18.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts pludmales 
volejbolā 

20.08. plkst. 10.00 - 19.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Longbordu sacensības “Priekuļu kauss 
2022” 

20.08. plkst. 15.00 – 20.00 
Sporta birzītē, Cēsu prospektā 1, 
Priekuļos  
“Sunny Streetball” turnīrs 

20.08. plkst. 16.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LČ futbolā vīriešiem 2. līga. FK Priekuļi 
pret FK Ķekava / Auda 

21.08. plkst. 10.00 - 18.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” 
Longbordu sacensības “Priekuļu kauss 
2022” 

21.08. plkst. 10.00 - 18.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Mix pludmales volejbola turnīrs  

22.08. plkst. 12.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
LFF U14 attīstības līgas sacensības.  
Vidzemes FC pret Ogres NSC 

24.08. plkst. 18.30 – 22.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts futbolā 

26.08. plkst. 18.30 – 22.00 
Cēsu pilsētas stadionā 
Cēsu novada čempionāts futbolā –  
finālspēles 

27.08. plkst. 16.00 – 22.00 
Sporta birzītē, Cēsu prospektā 1,  
Priekuļos  
“Sunny Streetball” turnīrs 

30.08. plkst. 9.30 – 17.30 
Cēsu pilsētas stadions 
LFF Vidzemes reģiona jaunatnes  
futbola festivāls
 

Amata
Katru augusta svētdienu plkst. 
13.00 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā 
Iegādājoties ieejas biļeti, bezmaksas 
ekskursija pa Āraišu ezerpils Arheolo-
ģiskā parka teritoriju 

04.08. plkst. 19.00 
Ģikšos pie Putnu dīķa 
“Augusta novakars pie Putnu dīķa” 
Pontonu laipas atklāšana. Muzicēs Atis 
Auzāns ar akordeonu, izbraucieni ar lai-
vu (Anželas Brices laivu noma) 

05.08. plkst. 22.00 
Skujenes estrādē 
Zaļumballe kopā ar grupu “Pipari” 

06.08. plkst. 20.00 
Pie Zvārtes ieža 
Etnomūzikas grupas “Rāmi Riti” brīvda-
bas koncerts “Avotā guni kūru” 

06.08. plkst. 20.00 
Skujenes ev. lut. baznīcā 
Ērģeļmūzikas koncerts “Ar ticību sirdī” 

07.08. plkst. 11.00 
Ģikšos 
Pludmales volejbola čempionāta “Ama-
tas kauss” 6. posms 

14.08. plkst. 11.00 - 14.00 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā 
Tautas vērtes kopas “Dzieti” sadziedā-
šanās ezerpilī 

14.08. plkst. 11.00 
Nītaurē 
Pludmales volejbola čempionāta “Ama-
tas kauss” 5. posms 

27.08. no plkst. 11.00 
Līvos 
Sporta un atpūtas svētki 

Jaunpiebalga
04.08. plkst. 10.00 
Jaunpiebalgas kultūras namā 
Donoru diena 

13.08. plkst. 10.00
Jaunpiebalgā, pie tirgus laukuma 
Atklātais pludmales volejbola turnīrs 
‘’Ķenča Kauss’’. Reģistrēšanās turnī-

ram no plkst. 09.30

13.08.  
Izstāde - gadatirgus “Izvēlies 
Piebalgu!” 

14.08. plkst. 14.00
Zosēnos, pie Māras ezera
Vasaras Māras diena Zosēnos

26.08. plkst. 19.00 
Zosēnos, pie Skrāģu kroga
Koncertprogramma “Īsa pamācība 
mīlēšanā’’

Līgatne
05.08. - 07.08. 
Ratnieki, Līgatnes pagasts
Mūzikas un mākslas festivāls “Laba 
Daba”

05.08. plkst.20.00 
Radošajā kvartālā “Zeit”
Balle ar grupu “Vēja runa”

06.08. plkst. 20.00 
Radošajā kvartālā “Zeit”
Grupa MUSIQQ  ar koncertprogram-
mu “NEIESPĒJAMS IR NEKAS”

13.08. plkst. 11.00-20.00 
Līgatnes papīrfabrikas teritorijā
“Papīrfabrikas festivāls `22”

13.08. plkst. 20.00 
Radošajā kvartālā “Zeit”
Grupas “Menuets” koncerts

26.08. plkst. 20.00 
Radošajā kvartālā “Zeit”
Laimis Rācenājs un Ilze Grunte

Katru sestdienu un svētdienu 
Plkst. 12.00 ekskursija uz Līgatnes 
papīrfabriku 
Plkst. 14.00 ekskursija pa pilsētas vēs-
turisko centru 
Plkst. 12.00 un 14.00 ekskursija uz Pa-
domju laika slepeno bunkuru 

Pārgauja
06.08. plkst. 18.00 
Ungurmuižā 
Tradicionālais kamermūzikas 
koncerts “Šūbertiāde” 

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

10.08. plkst. 13.00 
Daibē, “Ozolkalnos” 
Senioru diena. Pieteikties, zvanot 
29247718 (vietu skaits ierobežots). 

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

19.08. no plkst. 20.00 
Ungurmuižā 
Zvaigžņu nakts 

20.08. 
Ungurmuižā 
Saimniekballe Pārgaujas apvienības 
pārvaldes teritorijā esošajiem māju 
saimniekiem. Pieteikties līdz 10.08., 
tālr. 29171764 (Inga); 26359939 (Sa-
bīne).

20.08. plkst. 19.00
Rozulas skolā
Liepājas teātra izrāde “1 000 000 
labu lietu” 

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

26.08. plkst. 22.00 
Pie Stalbes pagasta Tautas nama 
Brīvdabas kino vakars 
Filma “Četri balti krekli” 

28.08. plkst. 17.00 
Ungurmuižā 

Laimis Rācenājs un Aivars Hermanis 
ar koncertprogrammu “Vienmēr zaļi!” 

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

Līdz 28.08. 
Ungurmuižā 
Alekseja Naumova personālizstāde 
“Pasaules ainava” 

Priekuļi
05.08. plkst. 22.00  
Veselavas muižas parka estrādē  
Zaļumballe ar grupu “Zelta kniede” 

12.08. plkst. 19.00 
Veselavas muižas parka estrādē 
Veselavas teātra studijas “Kurlās var-
des” jubilejas pasākums 

12.08. plkst. 22.00 - 02.00 
Veselavas muižas parka estrādē 
Zaļumballe ar grupu “Vēja radītie”  

13.08. plkst. 16.00 
E. Veidenbauma memoriālajā muzejā 
“Kalāči” 
Dziesminieku konkursa “Tīrradnis” 
noslēguma koncerts 

26.08. plkst. 22.00 - 02.00 
Veselavas muižas parka estrādē  
Zaļumballe ar grupu “Apvedceļš”  

27.08. plkst. 19.00 - 21.00 
E. Veidenbauma memoriālajā muzejā 
“Kalāči” 
Naksnīga satikšanās ar dzeju pašiem 
mazākajiem kopā ar dzejnieci Maiju 
Laukmani, dziesminiekiem Arni Miltiņu 
un Laimu Miltiņu 

Vecpiebalga
Līdz 15.09. 
Vecpiebalgas bibliotēkā   
biedrības “Art Cēsis” trīs gadu plenēru 
dalībnieku darbu izstāde  
  
Līdz 01.09.   
Dzērbenes pilī  
Jettei Užānei jeb Cimdu Jettiņai veltī-
ta adītu cimdu izstāde 

06.08. no plkst. 12.00 
Dzērbenes pilī  
Dārza svētki. Radošas aktivitātes, 
meistarklases, degustācija-gardumu 
tirdziņš, romantisks mūzikas un kino 
vakars 

14.08. plkst. 15.00 
Taurenes estrādē 
Cēsu teātra izrāde “Trīnes grēki” 

12.08.  
Taurenes uz Dzērbenes pagastā 
Lauku diena 

12.08. plkst. 22.00 
Taurenes estrādē 
Zaļumballe kopā ar grupu “Bruģis” 

Līdz 21.08.  
Vecpiebalgas kultūras namā  
Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas lat-
viešu tautastērpu izstāde 

20.08.
Reģistrācija plkst.09.45 - 10.00
Vecpiebalgas vidusskolas pludmales 
volejbola laukumos
Pludmales volejbola turnīra 3. posms 

26.08 plkst. 21.00 - 01.00  
Augstā kalna estrādē  
Nakts koncerts-balle ar leģendāro 
grupu “Tranzīts”

27.08. plkst. 18.00 
Vecpiebalgas kultūras namā 
Kultūras centra ‘’Mazā Ģilde’’ Vecpil-
sētas teātra izrāde - latviešu mūsdie-
nu autores Ingas Ābeles lugas “SALA” 
iestudējums
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SVĒTKI
Svētki visur!

Jūlijā katrā nedēļas noga-
lē Cēsu novadā norisinājās 
izglītojoši, iedvesmojoši, re-
laksējoši un sportiski noti-
kumi. Tradicionālais sarunu 
festivāls “Lampa”, Pārgaujas 
svētki “Kopā svinam Pārgau-
jā”, Cēsu Mākslas festivāla 
pasākumi, Liepas vārda die-
nas svinības, Zaubes savva-
ļas kulinārais festivāls. Arī 
Cēsu pilsētas svētki – “Cēsis 
816”, lai arī šoreiz bez ieras-
ti vasarīgās svelmes, bet ar 
tradicionāli bagātu prog-
rammu un dažādām norises 
vietām, kas aptvēra pilsētas 
centru un arī apkaimes. 

Novadnieki prot svinēt 
un dalīties svētku priekā ar 
daudziem jo daudziem vie-
siem, kuri jūlijā apmeklēja 
Pārgauju, Liepu, Cēsis, Vec-
piebalgu un Zaubi!

Diāna Kārkliņa 
Liepas kultūras nama 
vadītāja 

Ar krāšņiem svētkiem 16. 
jūlijā notika Liepas pagasta 
vārda dienas svinības. Tās 
sākās ar bērnu aktivitātēm. 
Bija putu ballīte, piepūšamās 
atrakcijas, sejiņu apgleznošana, 
radošās darbnīcas, kurās aktīvi 
piedalījās gan vecāki, gan 
bērni. Veidenbauma muzeja 
radošajā darbnīcā varēja 
sacerēt dzeju veltītu Liepas 
pagastam.  

Bērniem, un pieaugušajiem 
ļoti patika māla taka, 
ko sarūpējusi rūpnīca 
“LODE”. Pirmo dienas daļu 
noslēdza plaši apmeklētais 
eksperimentu šovs. Liels 
paldies Liepas pamatskolai, 
kas aktīvi iesaistījās un ļāva 
svētkus svinēt tieši skolas 
pagalmā un skolas sporta zālē. 

Otrā dienas daļa notika 
Liepas Ellītes stāvlaukumā. 
Svētkus ieskandinājām ar 
Zemessardzes orķestra 
gājienu. Vakara daļā skanēja 
liepēnieša Ginta Ristameca 
koncerts, uzstājās “Yamaha 
mūzikas skolas” audzēkņi ar 
grupu “Epic Wolf Orchestra” 
un pasākuma izskaņā kārtīgi 
izdejojāmies ballē ar grupu 
“Bruģis”. 

Gribas vēl un vēl teikt lielu 
paldies visiem, kas iesaistījās 
svētku tapšanā un visiem, kas 
tos izbaudīja!

Liepas 
vārda dienas 
svinības 

CĒSIS

CĒSIS

CĒSIS

PĀRGAUJAS 
apvienība

AMATAS 
apvienība

PĀRGAUJAS 
apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

PRIEKUĻU 
apvienība

Attēlā: Cēsu Pilsētas svētku kulminācijas notikumi sākās ar 
tradicionālo svētku gājienu ar braši plīvojošu Cēsu karogu 
priekšgalā. Foto: Sintija Cērpiņa.

Attēlā: “Cēsis 816” daudzveidīgās programmas piedāvā-
jums pulcēja lielu cēsnieku un viesu skaitu. 
Foto: Sintija Cērpiņa.

Attēlā: Zaubes savvaļas kulinārā festivāla Dabas uguns-
kura meistarklase kopā ar “Re’Chef” šefpavāru Ingmaru 
Ladigu. Foto: Valdis Ošiņš.

Attēlā: Neiztrūkstoša Pārgaujas sporta svētku sastāvdaļa 
ir riteņbraucēju sacensības pa mežu takām. Foto: Haralds 
Bruņinieks.

Attēlā: Liepas vārda dienas svētkus ieskandināja Zemes-
sardzes orķestra gājiens. Foto: Leonīds Rižakovs.

Attēlā: Viens no svētku jautrākajiem un sportiski māksli-
nieciskajiem notikumiem jau atkal bija nevīstošās 
“Ziedošās slēpes.” Foto: Normunds Kažoks.

Attēlā: Pārgaujas jaunajai paaudzei prieka un aizrautības 
pilnus mirkļus sagādāja Putu ballīte. Foto: Santa Kūlīte.

Attēlā: Liepas bērnus izklaidēja eksperimentu šovs.
Foto: Leonīds Rižakovs.


