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Par mākslas spēku 
un “Piebaldzēniem”

Tūrisma piedāvājums 
novadā ir bagātīgs
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Turpinājums 5. lpp

20. aprīlī koncertzālē “Cēsis” kopā sa-
nāca kultūras jomas speciālisti un en-
tuziasti, lai kopā dalītos ar idejām par 
jaunā Cēsu novada kultūras jomas at-
tīstību un diskutētu, kā veiksmīgi rea-
lizēt kultūras notikumu koncepciju par 
Cēsīm kā Latvijas kultūras galvaspilsē-
tu 2025. gadā.

Maziem solīšiem uz priekšu
Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Maijs ir mūsu valsts svētku mēnesis. Tas ir 
viens no nosacītiem pagrieziena punktiem, 
kad atskatīties uz paveikto. Un pēdējais gads 
nav bijis vienkāršs nevienam no mums – ieil-
gusī pandēmija un tās radītie robi ekonomikai, 
novadu administratīvi teritoriālā reforma ar saviem apvienošanās 
izaicinājumiem, Ukrainas karš un tā vēl līdz galam neapjaušamās 
sekas… Domāju, nemelošu, sakot, ka mēs visi esam paguruši – no 
nepārtrauktās slikto ziņu plūsmas, no emocionālās spriedzes.

Tomēr vienlaikus mēs esam pierādījuši, ka spējam mobilizēties, spē-
jam strauji vienoties par prioritātēm un spējam tās īstenot. Gan mūsu 
valsts skaidrā nostāja pēdējo satricinājumu laikā, gan mūsu iedzīvotāju 
pašaizliedzīgā individuālā palīdzība – Ukrainas valstij un aizsardzībai, 
ukraiņu tautai, kara bēgļiem, kuri ierodas Latvijā – pierāda, ka vairs ne-
esam pastarītis starp “vecajām” demokrātijām. Mūsos ieklausās, mūsu 
unikālā vēsturiskā pieredze kļuvusi īpaši vērtīga, un kopā ar partneriem 
mēs dodam skaidrus signālus starptautiskajai sabiedrībai.

Ja šajos 32 gados kopš 1990. gada 4. maija mēs nebūtu spēruši daudz 
mazus solīšus pareizajā virzienā, gan veidojot pašiem savu valsts apziņu, 
gan būvējot savu aizsardzības sistēmu, gan izvēloties vērtību asis, kam 
piekļauties, šodienas virsraksti varētu būt pavisam citi, un mūsu tautas 
balss, visticamāk, būtu apklusināta – līdzīgi kā Krievijā, Baltkrievijā u.c. 
tirānu vasaļvalstīs. Bet ar saviem mazajiem solīšiem esam tikuši tālu, un 
to nevar novērtēt par zemu.

Tiesa, izaicinājumi saglabājas, arī izdarot pareizās izvēles. Demo-
krātija reti kad ir lēta, un dzīves neparedzamība un dārdzība diemžēl 
kļuvušas par šī pavasara motīvu visā pasaulē. Līdz ar karu Ukrainā pie-
dzīvotais energoresursu un izejmateriālu cenu pieaugums līdz ar sevi 
nes sadārdzinājumu ne vien mūsu katra paša dzīvē, bet arī teju katrā 
pašvaldības projektā – it īpaši būvniecībā.

Tiem būvniecības projektiem, kas jau sākti un ir augstā pabeigtības 
pakāpē, meklējam risinājumus, lai tos realizētu līdz galam. Taču projek-
tus, kuros iepirkumi vēl nav noslēgti un tāmes būtiski pārsniedz sākot-
nējos aprēķinus, pārtraucam. Protams, tas tiek darīts, cerot, ka energo-
resursu un izejmateriālu tirgus pārkārtos piegādes, nostabilizēsies un ka 
varēsim pabeigt iesākto.

Taču, kamēr gaidām tirgus stabilizāciju, vismaz cenšamies atgriez-
ties pie “normālā” tajā, ko varam ietekmēt. Esam atsākuši klātienes tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā novadā, un šajā pavasarī būts jau Nītaurē, 
Kaivē, Jāņmuižā un Vaivē. Maijā plānā vēl Jaunpiebalga un Ineši. Liels 
prieks, ka iedzīvotājiem ir interese dzirdēt ko vairāk par pašvaldības 
plāniem, uzdot pašiem savus jautājumus. Visās tikšanās reizēs esam 
varējuši sadzirdēt gan to, kas konkrēti rūp konkrēto vietu iedzīvotā-
jiem, gan to, kā viņi raugās uz novada attīstību kopumā. Neliegšos, 
pēc pandēmijā pavadītiem diviem gadiem šo tikšanos kuplais apmek-
lējums un aktīvās diskusijas no sirds iedvesmo. Protams, vienlaikus tās 
iedod arī pavisam konkrētu ceļamaizi ar to, ko iedzīvotāji sagaida no 
pašvaldības. Absolūtajā vairākumā gadījumu tie ir ceļi – lielāki un ma-
zāki, zemes un asfaltēti. To uzturēšana un atjaunošana visu reģionu 
iedzīvotājus satrauc visvairāk. Strādāsim!

Un, lai gūtu jaunu sparu jauniem darbiem, ļoti noder kultūras un 
sporta dzīves atgriešanās ierastajā ritmā. Nudien izcilie mūsu pašu ama-
tierkolektīvu priekšnesumi, augstvērtīgie profesionālās mākslas pasāku-
mi un jaudīgie mūsu sportistu starti un lielās tautas sporta norises – tas 
viss ļoti priecē un patiesi uzlādē!

No sirds gribu apsveikt mūsu leģendu, Cēsu komandu “Lekrings”, ar 
godam nopelnītajām zelta medaļām Latvijas florbola čempionātā. At-
griešanās zenītā pēc sešu gadu pārtraukuma ir izcils pierādījums viena 
no Latvijas senāko un titulētāko klubu varēšanai un spēlētāju un līdz-
jutēju atdevei. Liels paldies visiem, kuri šo gadu gaitā palīdzējuši kluba 
izaugsmei!

Jo gan sports, gan kultūra, gan līdzdarbošanās mūsu demokrātijā, 
gan vienkārši pašaizliedzīgs ikdienas darbs mūsu katra izvēlētajā profe-
sijā ir tas, kas ik dienas stiprina mūsu valsti. Mēs neesam lieli, taču mūsu 
mazie solīši summējas vērtīgā rezultātā – mūsos pašos un mūsu Latvijā!

Izstrādāts jauns apvienotā Cēsu novada ģerbonis, ko 21. aprīļa domes sēdē 
vienbalsīgi atbalstīja Cēsu novada deputāti.

Cēsu novadam jauns ģerbonis

Pieņemot Latvijas Valsts Heraldikas 
komisijas rekomendāciju jaunā Cēsu 
novada ģerboņa izstrādē citēt vēsturiski 
unikālo Cēsu reģiona heraldiku (Cēsu pil-
sētas ģerbonis pieņemts 1925.gadā, Cēsu 
apriņķa (vēlāk – rajona) ģerbonis – 1938.
gadā), radīts ģerbonis, kurā sapludināti 
jau redzēti un jauni elementi. Izstrādāto 
ģerboni vēl jāapstiprina Heraldikas komi-
sijā un jāreģistrē Kultūras ministrijā.

Par ģerboņa mākslinieku tika izvēlēts 
Laimonis Šēnbergs. Piebaldzēns, māksli-
nieks, dizaingrafiķis, Latvijas Valsts heral-
dikas komisijas priekšsēdētājs, vienlaikus 
arī Cēsu novada Jaunpiebalgas un Zosē-

nu pagasta ģerboņu autors. 
Jauno ģerboni mākslinieks 

raksturo šādi: “Ģerboņa zilā lauka 
augšējā daļā zelta slīpstūri, kuri arī 
veido ševrona vai smailes veida fi-
gūru, simbolizē tieksmi uz attīstību 
un izaugsmi. Zelta slīpstūri veido 
saules staru motīvu. Zem tiem seno 
novada vēsturi simbolizējošs Cēsu 
apriņķa ģerboņa senlatviešu sud-
raba jātnieks. Rokās tam ir sarkan-
sudrabsarkans vairogs, jo heraldikā 
baltas krāsas nav, un šis krāsas ir 
valsts karoga krāsu samēros”.

Kopumā tika izstrādātas vairāk 

nekā des-
mit ģerbo-
ņa skices, 
kas tika sa-
līdzinātas 
ar  iedzīvotāju aptaujā paustajām 
vēlmēm un ekspertu viedokli. Par 
skicēm, kas guva lielāko atbalstu, 
vienlaikus tika veiktas konsultācijas 
Heraldikas komisijā, lai saprastu, vai 
tām būtu reāls atbalsts oficiālai ap-
stiprināšanai.

Jaunā ģerboņa izstrāde neie-
tekmē līdzšinējos pilsētu (Cēsu un 
Līgatnes) un pagastu ģerboņus. 

Aizvadīts Cēsu novada 
Kultūras forums

Foruma galvenais moto: kultūra kā 
vieta un vieta kā kultūras norišu epi-
centrs – meklējumi un attīstība. Foru-
ma laikā tika diskutēts par tādiem jau-
tājumiem kā kultūras nozīme, tās vieta 
Cēsu pilsētas un novada nākotnē, tika 
prezentēti dažādi izcili kultūrvietu un 
kultūras notikumu piemēri.

Forumu atklāja Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs, kurš klātesošos iepazīstināja 
ar kultūras vietu Cēsu novadā līdz 
šim un nākotnē. Domes priekšsē-
dētājs norādīja, ka jau 2013. gadā 
izstrādātajā stratēģijā kultūras joma 
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E-pasts: dome@cesunovads.lv

Indriķis Putniņš,
Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs 

Cēsu Digitālais centrs (CDC) ir novada pašvaldības nodibinājums, kas 
izveidots pirms diviem gadiem. Gan filozofiski, gan praktiski raugoties, 
mēs dzīvojam digitalizācijas laikmetā. Jēdziens “digitālā transformācija” 
tagad ir ietverts ikkatrā plānošanas dokumentā, uz to likts uzsvars arī 
Eiropas Savienības fondu programmās.

Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības pa-
likušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm un aizbildņiem pieejami vairāki 
atbalsta veidi. Nekustamā īpašuma 

nodokļa rēķini
Atbildot uz saņemtajiem jautājumiem no iedzīvotājiem, Cēsu novada 
pašvaldības Finanšu pārvalde informē, ka rēķinus nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) apmaksai vienam īpašniekam izraksta vai nu par katru 
īpašumu atsevišķi, vai par visiem kopā.

Standarta situācijā viens īpašnieks, ja vien iepriekš nav norādījis citādi, par 
visiem saviem nekustamajiem īpašumiem saņem vienu NĪN rēķinu.

Ja nekustamo īpašumu īpašnieks šobrīd saņem NĪN rēķinus par kat-
ru īpašumu atsevišķi, bet vēlas vienu rēķinu (tāpat arī pretējā situācijā, kad 
nepieciešams NĪN rēķins par kādu īpašumu atsevišķi), aicinām sazināties ar 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldi (tālr. 68413530, e-pasts: nodokli@
cesunovads.lv). Vienosimies par katram iedzīvotājam piemērotāko risinājumu.

Projektu konkursi 
daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem un 
apsaimniekotājiem

Cēsu novada pašvaldība no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. maijam 
aicina iedzīvotājus un māju apsaimniekotājus iesniegt savus projektus paš-
valdības līdzfinansējuma piesaistei energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī daudzdzīvokļu mājām piesaistīto ze-
mesgabalu labiekārtošanai. Plašāka informācija par konkursiem: cesis.lv.

Cēsu Digitālais 
centrs – visam 
jaunajam 
novadam!

Beidzamos piecus gadus mana 
ikdiena ir darbs pašvaldībā. Ņemot 
vērā pieredzi un redzot jaunus iz-
aicinājumus, atsaucos aicinājumam 
kandidēt uz vakanci CDC valdē, 
tādējādi attīstot digitalizācijas vir-
zienu. Tās ir jaunas iespējas iedzī-
votājiem, uzņēmējiem, pedago-
giem un pašvaldībai kopumā. Pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
izveidojies septiņreiz lielāks novads 
ar plašām lauku teritorijām, tāpēc 
CDC turpmāk jāstrādā pavisam 
citā kapacitātē un apjomā. Svarīgi, 
ka CDC vairs nekalpos tikai pilsētai, 
bet visam novadam un katram tā 
pagastam. 

CDC galvenie darbības virzieni ir 
saistīti ar sabiedrības, tostarp uzņē-
mēju, digitālās pratības attīstīšanu, 
organizējot ļoti konkrētas un mērķ-
tiecīgas mācības. Sākot no elemen-
tāru pamatzināšanu apgūšanas 
iedzīvotājiem, līdz pat profesionālas 
ievirzes e-komercijas kursiem tieši 
uzņēmējiem. Esam plānojuši mā-
cības organizēt visā jaunā novada 
teritorijā – katrā pagastā vai vis-
maz katrā bijušā novada teritorijā. 
Ņemot vērā novadnieku interesi 
par apmācībām, raudzīsimies, kā 

komplektēt mācību grupas, tāpēc, 
lūdzu, esiet atsaucīgi! Starp citu, jau 
šobrīd esam izveidojuši tiešsaistes 
apmācību kursus, kurus bez mak-
sas var noskatīties jebkurš intere-
sents. Lai tos redzētu, dodieties uz 
mājaslapu macibas.cdc.lv.

Esam izveidojuši un turpinām 
pilnveidot arī koplietojamās teh-
nikas bāzi. Vienlaikus svarīgs vir-
ziens ir darbs pie platjoslas optiskā 
kabeļa pieslēguma – visātrākā un 
modernākā interneta nodrošināša-
nas novada iedzīvotājiem, uzņēmu-
miem un izglītības iestādēm.

Paralēli plānotas apmācības 
dažādu mācību priekšmetu peda-
gogiem, lai pilnveidotu skolotāju 
zināšanas digitālo rīku izmantoša-
nas jomā mācību procesā. Šeit cieši 
sadarbojamies ar Izglītības pārvaldi. 

Kopā ar Liepājas Digitālo ino-
vāciju centru esam partneri lielam 
Eiropas Savienības finansētam 
notikumam. Tas ir Eiropas Digitā-
lo inovāciju centra projekts, kurā 
notiks vērienīgas uzņēmēju apmā-
cības visā Latvijā. Šobrīd projektu 
izskata Eiropas Komisija, un maijā 
gaidām pozitīvu atbildi, lai jau ru-
denī uzsāktu uzņēmēju apmācības.

Atbalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Vienreizēja pabalsta patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai apmērs bārenim 
un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam (pēc pilngadības sasniegša-
nas) ir 218 eiro, bērnam ar invaliditāti 
kopš bērnības – 327 eiro. Lai iegādā-
tos sadzīves priekšmetus un mīksto 
inventāru, pieejams vienreizējs pa-
balsts 820,05 eiro apmērā. Savukārt 
ikmēneša izdevumu segšanai bāre-
nim un bez vecāku gādības paliku-
šam bērnam, kurš sekmīgi apgūst 
vispārējās vai profesionālās izglītības 
vai augstskolas studiju programmu, 
paredzēts pabalsts 109 eiro mēnesī, 
bērnam ar invaliditāti kopš bērnības –  
163 eiro mēnesī. Mājokļa pabalstu 
izvērtē, aprēķina un piešķir, ievērojot 
Ministru kabineta noteiktās mājokļa 

pabalsta aprēķināšanai paredzētās 
izdevumu normas.

Lai sniegtu atbalstu audžuģi-
menēm, Cēsu novada pašvaldība 
piešķir pabalstu bērna uzturam: līdz 
septiņu gadu vecuma sasniegšanai 
pabalsta apmērs ir 215 eiro mēnesī, 
no septiņiem gadiem līdz 18 gadu 
vecuma sasniegšanai – 258 eiro 
mēnesī. Bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei atvēlēti 30 eiro 
mēnesī. Uzņemot bērnu ģimenē, au-
džuģimene saņem vienreizēju atbal-
stu 20% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās algas. Katrs audžuģimenē 
uzņemtais bērns saņem pabalstu 30 
eiro apmērā, uzsākot mācību gadu. 

Aizbildnim pienākumu pildī-
šanai noteikts atbalsts 400 eiro 

gadā. Uzņemoties aizbildnību, aiz-
bildnis saņem vienreizēju atbalstu 
20% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās algas. Katrs aizbildnie-
cībā esošais bērns ik gadu saņem 
pabalstu 30 eiro apmērā, uzsākot 
mācību gadu.

Atbalsts bērnam bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bērnam 
līdz 200 eiro gadā paredzēts sociāla-
jai rehabilitācijai, t.sk. psiholoģiskās 
palīdzības vai sociālās rehabilitācijas 
izdevumiem.

Atbalstu nodrošina saskaņā ar 
Cēsu novada domes saistošajiem 
noteikumiem nr. 10 “Par Cēsu no-
vada pašvaldības atbalstu bērniem 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem, audžuģimenēm 
un aizbildņiem”.

Lai saņemtu plašāku informāciju, 
aicinām iedzīvotājus personīgi vēr-
sties kādā no Cēsu novada Sociālā 
dienesta apmeklētāju pieņemšanas 
vietām Cēsīs, Līgatnē, Priekuļos, 
Amatā, Pārgaujā, Vecpiebalgā vai 
Jaunpiebalgā vai rakstīt uz e-pastu: 
sd@cesunovads.lv.

Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumos zvanīt: tālr. 29358187 
(Sociālās palīdzības nodaļa), tālr. 
29327436 (Ģimeņu ar bērniem at-
balsta nodaļa).

Ainārs Šteins,
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Šodien, kad rakstu šīs 
rindas, Ukrainas ka-
raspēks kopā ar tautu 
56. dienu aizstāv savu 
valsti pret iekarotā-
jiem, kas ar visnecilvē-
cīgākajām metodēm, izvēršot mas-
veida genocīdu pret miermīlīgiem 
iedzīvotājiem, cenšas uzspiest 
savu kārtību.

Taču ukraiņu varonība un civilizē-
tās pasaules atbalsts dod pārliecību, 
ka šai karā virsroku gūs brīvību un 
demokrātiju alkstošā ukraiņu tauta, 
un kara iznākums būs Krievijas im-
periālistisko tieksmju mazināšana uz 
daudziem nākamajiem gadiem, kas 
tieši atsauksies arī uz Latvijas drošību.

“Ukraiņi karo arī par mums” – šis 
bieži izskanējušais apgalvojums ir ab-
solūta patiesība! Krievijas retorika un 
rīcība kopš 2007. gada bijusi vērsta 
uz savas ietekmes zonas paplašinā-
šanu līdz vismaz PSRS laika robežām, 
un, jāteic, daudzējādā ziņā tā vaina-
gojusies ar lielākiem vai mazākiem 
panākumiem. Spilgts apliecinājums 
tam ir spēja “nozombēt” vismaz 70% 
Krievijas iedzīvotāju, kas akli tic, ka 
Putina noziedznieku bandu rīcība ir 
attaisnojama, ka Eiropas demokrātijā, 
kāda nenoliedzami ir Ukrainā, mīt fa-
šisti, nacionālisti... Apliecinājums tam 
bija arī acīmredzamā Krievijas politi-
ķu spēja padarīt politiski impotentus 
vairāku Eiropas lielvalstu vadītājus, 
kuriem acis atvēra tikai šausminošie 
kara noziegumi Bučā un tūkstošu 
Ukrainas civiliedzīvotāju nāves. Jā, 

Mēs katrs esam daļa no kara
Ukraina šodien karo, 
lai aizsargātu ne 
tikai savu zemi, bet 
visas Eiropas un 
plašās pasaules de-
mokrātiju un mieru, 
un mēs katrs indi-
viduāli un visi kopā 
esam šī kara dalīb-
nieki.

Cēsu novadā jau no pirmajām 
Ukrainas kara dienām mēs ieņēmām 
noteiktu pozīciju, kurai sekoja konkrē-
ta rīcība. Pirmajā iebrukuma dienā, 24. 
februārī, sasaucām domes ārkārtas 
sēdi, kurā pieņēmām lēmumu par mi-
litārā uzbrukuma nosodījumu un ma-
teriālā atbalsta sniegšanu Ukrainai. 10. 
marta ārkārtas domes sēdē deputāti 
atbalstīja iniciatīvu “Par atbalstu Uk-
rainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas 
sabiedrības vispārējam atbalstam”. 
Pamatojoties uz šo lēmumu, jau pēc 
dažām dienām Cēsīs darbu sāka 
Ukrainas kara bēgļu atbalsta infor-
mācijas centrs. Tāpat lēmumā tika 
paredzētas un iedzīvinātas daudzas 
kara bēgļiem paredzētas materiālās 
un nemateriālās atbalsta formas, kas 
joprojām ir aktuālas. Savukārt 24. 
marta domes sēdē deputāti vienbal-
sīgi lēma “Par ziedojumu Ukrainas sa-
biedrības vispārējam atbalstam”, kur 
kopā ar citām Vidzemes plānošanas 
reģiona pašvaldībām sarūpējām un 
nosūtījām uz Odesas apgabalu lielu 
kravu ar medikamentiem, saimniecī-
bas, pārtikas un citām pirmās nepie-
ciešamības precēm.

Kopš kara sākuma Cēsu novadā 
esam uzņēmuši vairāk nekā 350 uk-
raiņu kara bēgļus, no kuriem aptuveni 
puse ir darbspējīgā vecumā, trešdaļa 
skolēni un pirmskolas vecuma bēr-

ni un divdesmit pensionāri. Tāpat 
esam snieguši palīdzību 118 cilvē-
kiem, kuri Cēsu pusi izvēlējušies kā 
pieturas punktu, dodoties uz citām 
zemēm, bet šeit nakšņojuši vienu 
vai vairākas naktis. Mūsu izveidotais 
informācijas atbalsta centrs cenšas 
sniegt visa veida palīdzību, no kuras 
svarīgākā ir dokumentu sakārtoša-
na, dzīvesvietas, sociālās palīdzības, 
izglītības, kopienas socializācijas un 
darba iespēju nodrošināšana. Kopu-
mā realizēta virkne atbalsta ideju un 
formu, no kurām daudzas neprasa 
materiālu ieguldījumu, bet izdomu un 
uzdrīkstēšanos. Kā labs piemērs un 
jāmin 13. aprīlī organizētā Darba bir-
ža. Tajā Ukrainas iedzīvotāji satikās ar 
mūsu uzņēmējiem – potenciālajiem 
darba devējiem –, un patlaban jau 32 
atbraucēji raduši darba vietas Cēsu 
novadā.

Mēs katrs tieši vai netieši esam ie-
saistīti Ukrainā notiekošajā karadarbī-
bā, un mūsu pienesums ātrākai ienaid-
nieka sakāvei var būt visdažādākais. 
Cēsu novada pašvaldības vārdā vēlos 
no sirds pateikties visiem, kas sniedz 
atbalstu Ukrainas tautai. Pateicība 
jums, kuri savos mājokļos uzņēmuši 
kara bēgļus un kuri palīdz cilvēkiem 
pārvarēt piedzīvotās šausmas, pateicī-
ba Ukrainas informācijas atbalsta cen-
tra darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kā 
arī visiem, kas iesaistīti jebkāda veida 
palīdzības sniegšanā. Pateicība uzņē-
mējiem un ikkatram iedzīvotājam, kuri 
gatavi dalīties ar savu rocību, lai snieg-
tu atbalstu gan frontē karojošajiem, 
gan tiem Ukrainas ļaudīm, kuri piedzī-
vo un pārdzīvo kara zonās notiekošo. 
Šis nav tikai Ukrainas karš. Ukrainas 
varoņi cīnās arī par mums! Slava Ukrai-
nai! Varoņiem slava!
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Bezmaksas mācības
10. un 17. maijā LLKC Cēsu kon-

sultāciju biroja bezmaksas 16 stun-
du mācības bioloģiski vērtīgo zālāju 
īpašniekiem un apsaimniekotājiem 
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju 
biotopu vai sugu dzīvotņu apsaim-
niekošana”. Plašāka informācija un 
pieteikšanās zvanot vai rakstot: 
Dace Kalniņa, tālr. 28381477, e-pasts: 
dace.kalnina@llkc.lv.

Par platību maksājumiem
Iesniegt platību maksājumu 

iesniegumus varēs Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) elektroniskajā pie-
slēgšanās sistēmā (EPS) līdz 23. 
maijam, ar samazinājuma koeficien-
tu par katru nokavēto dienu līdz 
15. jūnijam. EPS šajā laikā notiks arī 
iesniegumu pieņemšana marķētās 
dīzeļdegvielas iegādei, kurai piemē-
ro samazināto akcīzes nodokļa likmi. 
Kā katru gadu, palīdzību un konsul-
tācijas platību maksājumu pieteiku-
mu aizpildīšanā sniegs LLKC Cēsu 
konsultāciju birojā Cēsīs, Bērzaines 
ielā 5–212.

Konsultācijām obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās:

 Valters Dambe, tālr. 29100430;
 Andra Seredina, tālr. 26171795;
 Gunda Kazerovska, 

tālr. 26360434;
 Dace Kalniņa, tālr. 28381477.

Palīdzība un konsultācijas 
platību maksājumu iesniegumu 

Lai novērstu riskus videi, tai skaitā bioloģiskai daudzveidībai, cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī ņemot vērā 
vietējās zemkopības tradīcijas, Cēsu novada pašvaldība plāno turpmākos desmit gadus aizliegt visā Cēsu nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.

Cēsu novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītā-
jus, kuru teritorijās ir iesējies Sosnovska latvānis, aktīvi iesaistīties lat-
vāņu izplatības ierobežošanas pasākumos. Visā apvienotajā Cēsu no-
vadā Sosnovska latvānis invadējis vairāk nekā 1559 ha lielu teritoriju.

Cēsu novada vispārizglītojošo skolu vecāku aprīļa sākumā veiktā tieš-
saistes aptauja liecina, ka vecāki uzskata – skolēniem jāsaņem kvali-
tatīvāks uzturs. Turklāt absolūtais vairākums gatavi nodrošināt līdz-
maksājumu.

Aktuāli Cēsu novada lauksaimniekiem
aizpildīšanā un iesniegšanā 
EPS Cēsu novada pagastos:

 Dzērbenes pagastā (darba die-
nās): Daina Slaidiņa, tālr. 26115317;

 Vecpiebalgas pagastā (trešdie-
nās): Daina Slaidiņa, tālr. 26115317;

 Skujenes pagastā (darba die - 
nās): Teiksma Riekstiņa, tālr. 
29333519;

 Nītaures pagastā (darba die-
nās): Inese Varekoja, tālr. 26390709;

 Mārsnēnu pagastā (3. maijā, 
iepriekš piesakoties): Dace Kalniņa, 
tālr. 28381477;

 Liepas pagastā (5. maijā, ie-
priekš piesakoties): Dace Kalniņa, 
tālr. 28381477;

 Veselavas pagastā (6. maijā, 
iepriekš piesakoties): Dace Kalniņa, 
tālr. 28381477;

 Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 4 (11. 
maijā no plkst. 10.00 līdz 14.00, ie-
priekš piesakoties): Valters Dambe, 
tālr. 29100430.

Īstermiņa aizdevums 
lauksaimniekiem

Šobrīd vērojams straujš cenu pie-
augums degvielai, minerālmēsliem, 
energoresursiem un citām lauk-
saimniecības produkcijas ražošanā 
vajadzīgām izejvielām. Lauksaim-
niekiem no 16. marta iespēja saņemt 
bezprocentu īstermiņa aizdevumu. 
Īstermiņa aizdevumu lauksaimnieki 
var saņemt Lauku atbalsta dienestā 
(LAD), piesakoties EPS sistēmā. Tas 
rudenī tiks dzēsts no lauksaimnie-
kam piešķirtā vienotā platības mak-

sājuma. Aizdevums tiks piešķirts, 
ņemot vērā 2021. gadā vienotajam 
platības maksājumam apstiprināto 
platību. Aizdevuma apjoms 40 eiro 
par hektāru.

 
Dīzeļdegviela – avansā

Lauksaimniekiem iespējams 
saņemt avansā marķēto dīzeļ-
degvielu ar samazinātu akcīzes 
nodokli par 2022./2023. saimnie-
cisko gadu. Lauksaimnieki avan-
sā varēs saņemt ne vairāk kā 50 
procentu no 2021./2022. saimnie-
ciskajā gadā piešķirtā marķētas 
dīzeļdegvielas kopējā daudzuma. 
Lai pieteiktos marķētās dīzeļ-
degvielas daudzuma saņemšanai 
avansā, lauksaimniekiem jāvēršas 
Lauku atbalsta dienestā. Saskaņā 
ar ierasto kārtību marķētā dīzeļ-
degviela ar samazinātu akcīzes 
nodokļa likmi 2022./2023. saim-
nieciskajam gadam būtu pieeja-
ma, tikai sākot ar 2022. gada 1. 
jūliju. Avansā piešķirtais marķētās 
dīzeļdegvielas daudzums attie-
cīgi tiks atskaitīts no 2022./2023. 
saimnieciskajam gadam aprēķi-
nātā kopējā dīzeļdegvielas dau-
dzuma.

Var pieteikties atbalstam 
jaunajiem lauksaimniekiem

No 2022. gada 9. maija līdz 9. jūni-
jam interesenti var pieteikties atbals-
tam pasākumā “Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai”. Pasākuma mērķis ir 
sekmēt gados jaunu cilvēku iesais-
tīšanos pastāvīgā lauksaimniecības 
darbībā un nodrošināt darbaspēka 
atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā, atbalstot 
gados jaunus cilvēkus, kas saimnie-
cības vadītāja statusā pirmo reizi 
dibina ekonomiski dzīvotspējīgu 
saimniecību, lai ražotu lauksaimnie-
cības produkciju vai savā īpašumā 
pārņemtu esošu saimniecību. No 
2022. gada 1. jūnija līdz 1. jūlijam 
mazie lauksaimnieki var pieteikties 
atbalstam pasākumā “Atbalsts uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”. Pasā-
kuma mērķis ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju.

LLKC Cēsu konsultāciju biroja 
bezmaksas konsultācijas

Bezmaksas konsultācijas pieeja-
mas katram lauksaimniecības noza-
rē iesaistītajam (LAD klientam) lop-
kopībā, veterinārijā un augkopībā. 
Pilns konsultāciju saraksts skatāms 
LLKC mājaslapā.

Iepriekšēja pieteikšanās lopkopī-
bas konsultācijai, zvanot vai rakstot 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra” (LLKC) lopkopības 
konsultantei Andrai Seredinai, tālr. 
26171795, e-pasts: andra.seredina@
llkc.lv.

Augkopības konsultācijas tiek 
sniegtas, vispirms sazinoties telefo-
niski: Valters Dambe, tālr. 29100430; 
e-pasts: valters.dambe@llkc.lv.

Svarīgi datumi lauksaimniekiem
 23. maijs – termiņš, līdz kuram 

var pieteikties platību maksājumiem 
bez atbalsta apjoma samazinājuma.

 30. maijs – termiņš, līdz kuram 
papuvei mehāniski jāapstrādā aug-
sne, ja papuves platība iepriekšējā 
gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs.

 1. jūnijs – termiņš, līdz kuram var 
iesniegt iesniegumu par pieteikša-
nos dīzeļdegvielai (ADE).

 15. jūnijs – termiņš, kurā platību 
maksājumiem pieteiktajai lauksaim-
niecības zemei (LIZ) jābūt lauksaim-
nieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā 
(lietošanā).

 15. jūnijs – termiņš, līdz kuram 
var iesniegt labojumus Vienotajā 
iesniegumā. Grozījumus Vienota-
jā iesniegumā iespējams iesniegt 
elektroniski, piesakot jaunus atbalsta 
veidus (ar attiecīgu samazinājumu); 
pievienojot jaunas platības; preci-
zējot deklarēto platību lielumu un 
izmantojuma veidu.

 28. jūnijs – termiņš, līdz kuram 
var veikt labojumus, lai novērstu pār-
klājumus (bez sankcijām).

Aicina apkarot latvāņus

Cēsu novada pašvaldībā šogad 
21. aprīlī apstiprināts Sosnovska lat-
vāņa izplatības ierobežošanas pasā-
kumu plāns 2022.–2026. gadam. Ar 
plānu un informatīvi izglītojošajiem 
materiāliem var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā cesis.lv, sadaļā Paš-
valdība - Dokumenti - Latvāņu iero-
bežošanas plāns.

Turpat atrodams metodiskais ma-

teriāls “Izplatītāko invazīvo augu sugu 
ierobežošana Cēsu novadā”, lai izvēlē-
tos piemērotāko metodi atbilstoši teri-
torijai un latvāņu invāzijas blīvumam.

Latvāņu izplatības monitoringu 
veiks Cēsu novada pašvaldība kopā 
ar Pašvaldības policiju un Valsts 
augu aizsardzības dienesta inspek-
toru no 25. jūnija līdz latvāņu veģe-
tācijas sezonas beigām.

Liegs ģenētiski modificētu 
kultūraugu audzēšanu novadā

Ģenētiski modificēti orga-
nismi (ĢMO) ir organismi, kuru 
ģenētisko materiālu mākslīgi 
modificē, piešķirot tam jaunas 
īpašības (piemēram, lai palielinā-
tu auga izturību pret slimībām, 
kukaiņiem vai sausumu, uzlabotu 
pārtikas kvalitāti, palielinātu kul-
tūrauga ražīgumu). Novada ie-
dzīvotāji aicināti iesniegt viedok-
ļus, priekšlikumus un iebildumus 
par aizliegumu līdz šī gada 19. 

maijam, iesniedzot tos klātienē 
vai nosūtot elektroniski:

 Cēsu novada pašvaldībā 
(Raunas iela 4, Cēsis), e-pasts:  
dome@cesunovads.lv;

 Amatas apvienības pārval-
dē (“Ausmas”, Drabešu pagasts), 
e-pasts: amata@cesunovads.lv;

 Jaunpiebalgas apvienī-
bas pārvaldē (Gaujas iela 4,  
Jaunpiebalga), e-pasts:  
jaunpiebalga@cesunovads.lv;

 Līgatnes apvienības pārval-
dē (Nītaures iela 6, Augšlīgatne), 
e-pasts: ligatne@cesunovads.lv;

 Pārgaujas apvienības pārvaldē 
(“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts), 
e-pasts: pargauja@cesunovads.lv;

 Priekuļu apvienības pārval-
dē (Cēsu prospekts 5, Priekuļi), 
e-pasts: priekuli@cesunovads.lv;

 Vecpiebalgas apvienības pār-
valdē (Alauksta iela 4, Vecpiebalga), 
e-pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv.

Novada vecāki vienisprātis: 
skolēniem jāsaņem kvalitatīvāks 
uzturs. Gatavi nodrošināt 
līdzmaksājumu

Kā stāsta Cēsu novada Centrā-
lās administrācijas Izglītības pārval-
des vadītāja Linda Markus-Narvila, 
aptaujā, kas norisinājās sadarbībā 
ar aptauju platformu “Edurio”, pie-
dalījās 884 bērnu vecāki, pārstāvot 
visas klašu grupas no 1.klases līdz 
12.klasei. Aptauja skolām tika izsū-
tīta skolām kā interneta saite, direk-
toriem un skolotājiem to nosūtot 
vecākiem.

Pēc viņas teiktā, vecāki bijuši 
īpaši aktīvi, komentējot skolu ēdie-
na kvalitāti. Kopumā saņemti 484 
individuāli rakstiski komentāri, ve-
cākiem paužot dažādus viedokļus: 
par ēdināšanas procesu, ēdienu 
izvēli, produktu izvēli, pasniegšanas 
veidu, pat piedāvājot dažādas gata-
vas receptes.

Puse no vecākiem norādīju-
ši tieši zemo esošo ēdināšanas 
cenu kā vienu no iemesliem, kā-
pēc ēdināšanas kvalitāte varētu 
būt labāka un piedāvājums – pla-
šāks. Izglītības pārvaldes vadītāja 
piebilst, ka to apstiprina arī skolu 
ēdinātāji.

Tieši tāpēc likumsakarīgi, ka 71% 
aptaujāto vecāku 5-9.klašu grupā 
un pat 75% vecāku 10.-12.klašu gru-
pā pauda gatavību nodrošināt līdz-
maksājumu (1.-4.klasēs bezmaksas 
ēdināšana visā valstī), lai bērniem 
piedāvātu labākas kvalitātes ēdie-
nu, akcentējot pusdienas kā vienu 
no skolēniem svarīgākajām ēdien-
reizēm.

L.Markus-Narvila akcentē, ka 
aptauja bija nozīmīga, lai sadzirdētu 
vecāku viedokli, pirms tiek sludināts 
skolu ēdināšanas iepirkums nā-
kamajam gadam. “Mums ir būtiski 

šajā procesā domāt par un iekļaut 
kvalitātes, izmaksu un dabai drau-
dzīgākas pārtikas – lokāli audzēta, 
bez pesticīdiem, e-vielām – kompo-
nentes, lai salāgotu labāko iespēja-
mo modeli gan skolēniem, gan viņu 
vecākiem,” uzsver Izglītības pārval-
des vadītāja.

Viņa arī norāda, ka, vadoties 
pēc pasaules pieredzes, pusdienu 
līdzmaksājumam ir arī līdzatbildību 
veicinošs efekts. Proti, nodrošinot 
kaut daļēju līdzmaksājumu, visas ie-
saistītās puses – ēdinātājs, skolēns, 
vecāki – uzņemas lielāku atbildību 
par pusdienu procesu, novērtē arī 
pavāru ieguldīto darbu un galare-
zultāta kvalitāti.

“Tas ir arī instruments un dzi-
nulis ēdinātājam. Jo labāka būs 
kvalitāte un jo gardāks būs ēdiens, 
jo vairāk būs ēdāju, un attiecīgi – ie-
ņēmumu. Bet pats galvenais ir pa-
ēdis bērns, kurš saņēmis atbilstošu, 
veselīgu un garšīgu uzturu,” skaidro 
L.Markus-Narvila.

Otra būtiska komponente, ru-
nājot par skolu ēdināšanu, ir brīv-
pusdienas. Kā stāsta Izglītības 
pārvaldes vadītāja, atbalsta mehā-
nismi apvienotajā novadā vēsturis-
ki saglabājušies dažādi. “Meklējam 
risinājumu brīvpusdienu modeļa 
izstrādei – nodrošinot pēc iespējas 
lielāku mērķgrupu, kas saņemtu 
pašvaldības atbalstu ēdināšanas 
izmaksu segšanai,” piebilst L.Mar-
kus-Narvila.

Jau tagad skaidrs, ka saglabā-
sies Sociālā dienesta nodrošinātie 
atbalsta mehānismi bērniem no 
maznodrošinātām, trūcīgām un 
daudzbērnu ģimenēm.
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PAZIŅOJUMS CĒSU VECPILSĒTAS IEDZĪVOTĀJIEM UN 
UZŅĒMUMIEM 

SIA “ZAAO” (ZAAO) informē, ka no šā gada 25.maija Cēsu 
vecpilsētas atkritumu konteineri tiks aprīkoti ar slēgšanas 
mehānismiem un katrai mājsaimniecībai un uzņēmumam, ar jūsu 
nama īpašnieka/apsaimniekotāja  starpniecību tiks izsniegtas 
elektroniskās atslēgas konteineru atvēršanai. 

Katrai mājsaimniecībai (dzīvoklim) un katram birojam, iestādei, 
uzņēmumam bez maksas būs pieejamas divas elektroniskās atslēgas, 
ar kurām varēs atvērt jebkuru no Cēsu vecpilsētā pieejamiem 
konteineriem. Konteineru laukumu adreses: 

 Pils ielā 1;  
 Lenču ielā 7;  
 Vaļņu/ Kases ielas stūris;  
 Lielā Kalēju ielā 5; 
 Šaurā ielā (pie Lielās Katrīnas ielas); 
 Rīgas ielā 7 ( pretim Pļavas ielai). 

 
Ja būs nepieciešama papildus atslēga vai arī tā tiks nozaudēta, jaunas 
atslēgas izsniegšanas maksa būs 6,05 EUR (ieskaitot PVN).  

Šāda sistēma tiek ieviesta ar mērķi mazināt to atkritumu apjomu, kas 
tiek pievests klāt no pilsētas citām teritorijām un ievietots konteineros 
vai novietos pie tiem. Plānoto izmaiņu rezultātā būs aizliegts 
atkritumus novietot pie konteineriem zemē, šīs prasības ievērošanu 
kontrolēs Cēsu novada pašvaldības policija.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar jūsu nama 
īpašnieku/apsaimniekotāju vai SIA “ZAAO”, e-pasts zaao@zaao.lv , 
tālrunis 64281250, taustiņš 4. 

 

Uz veiksmīgu sadarbību! 

SIA “ZAAO” 

 

Tiekamies pirmajos 
“Dialogu apļos”!
Sarunu skola “LAMPA” 4. maijā aicina uz “Dialogu apļiem”, 
kur kopīgi veidosim sarunas par būtisko. “Dialogu apļos” 
tiek gaidīts ikviens – gan intravertie, gan ekstravertie, gan 
jaunieši, gan seniori, gan tiek, kam patīk runāties, gan tie, 
kas māk uzklausīt.

“LAMPA” “Dialogu apļos” varēs apgūt un praktizēt dialoga 
prasmes un tādējādi kļūt par labāku sarunu biedru. Aizraujošai 
sarunai klātesošie varēs izvēlēties to jautājumu, kas viņiem būs 
vissvarīgākais. Piemēram, kā ir būt cēsniekam? Kas man ir mīles-
tība? Kā es tieku galā ar pārmaiņām? Kas mani satrauc? Kā es 
varu palīdzēt Ukrainai?

Pasākums norisināsies 4. maijā no plkst. 11.00 līdz 13.00 Cēsīs, 
Koprades mājas “Skola6” pagalmā starp “Trimpus” un Pasaules 
latviešu mākslas centru. Dalība bez maksas, bet ar iepriekšējo 
pieteikšanos www.festivalslampa.lv.

Marta beigās noslēgušies būvdarbi Cēsu 2. pamatskolā, kur, īstenojot projektu, veikta klimata uzlabošana, telpu atjaunoša-
na un labiekārtošana.

Modernizēta mācību vide 
Cēsu 2. pamatskolā

Pamatojoties uz darba grupas veikto esošās tūrisma pār-
valdības izpēti, veicot ieguvumu un zaudējumu izvērtējumu 
un balstoties uz Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģijas 
izstrādes gaitā iezīmētajiem Cēsu novada tūrisma attīstības 
mērķiem, Cēsu novada dome 24. martā atbalstīja darba gru-
pas izstrādāto priekšlikumu par centralizēto tūrisma pārval-
dības modeli.

Cēsu novads ir ļoti bagāts ar tūrisma objektiem, kultūras un 
vēstures pieminekļiem, lieliskām dabas ainavām. 
Attēlā – viena no skaistākajām novada tūrisma vietām: 
Lielstraupes pils.                                                Foto – Rita Krasta

Vienota Cēsu 
novada tūrisma 
pārvaldība

“Cēsu novadam jākļūst par vienotu vietējo kopienu vērtībās 
un zināšanās balstītu starptautiski atpazīstamu kultūras, dabas 
un aktīvās atpūtas galamērķi visa gada garumā. Stratēģijas iz-
strādes gaitā notika diskusijas ar dažādu ekspertu grupām un 
uzņēmējiem, konsultācijas ar Latvijas tūrisma nozares vadošo 
augstskolu speciālistiem, kā arī tika organizētas novada un Lat-
vijas iedzīvotāju aptaujas, lai darba grupa iegūtu visaptverošu 
ainu par tūrismu ne tikai novadā, bet arī Latvijā, Eiropā un pasau-
lē. Ļoti būtisks stratēģijā būs arī ilgtspējīga tūrisma virziens,” par 
stratēģijas izstrādes gaitu saka darba grupas dalībniece Andra 
Magone.

Šāds tūrisma pārvaldības modelis nodrošinās dažāda veida 
resursu optimizāciju, vienotu tūrisma piedāvājuma attīstību un 
mārketingu Cēsu novada pašvaldībā, aktīvu ārējā finansējuma 
piesaisti, kā arī efektīvu pašvaldības īpašumā esošo tūrisma ob-
jektu apsaimniekošanu.

Reorganizācijas rezultātā tiks izveidota pašvaldības aģentūra 
“Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” un jauna struktūrvie-
nība. Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģija 2022.–2026. ga-
dam joprojām ir izstrādes procesā, un maija beigās sagatavotais 
variants tiks prezentēts Cēsu novada domes sēdē.

Šobrīd Cēsu novada tūrisma attīstībai izvirzīti četri stratēģis-
kie virsmērķi, kuri iekļauti arī tūrisma attīstības stratēģijā 2022.–
2026. gadam. Paredzēts, ka pašvaldības aģentūra “Cēsu novada 
tūrisma attīstības aģentūra” darbu sāks šī gada 15. septembrī.

Projektā radīta ergonomiska mācību vide 12 
mācību telpās, kas atrodas pamatskolas ēkas dien-
vidu pusē. Telpās veikta ārējā klimata ietekmes 
ierobežošana un gaismekļu nomaiņa, nodrošinot 
akustikas prasības mācību kabinetiem. Izbūvēti 
iekšējie sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkli. 
Lai nodrošinātu atbilstošu gaisa apmaiņu mācību 

telpās, veikta esošās ventilācijas sis-
tēmas pārbūve.

Rezultātā izveidots jauns dabas-
zinātņu un matemātikas kabinets, 
apvienojot esošos fizikas un matemā-
tikas kabinetus. Dabaszinātņu kabi-
netam iebūvēta transformējama sie-

na, to paredzēts aprīkot ar maināma 
augstuma galdiem un krēsliem, kas 
viegli pārvietojami darbam grupās. 
Gar sienām izvietotas izlietnes un le-
tes eksperimentu veikšanai ar ķīmiski 
un termiski izturīgu virsmu. Ierīkotas 
vairākas pieejas elektriskās strāvas 
avotiem, lai vajadzības gadījumā var 
pieslēgt portatīvos datorus, mērierī-
ces, sildierīces un citas mācību pro-
cesa nodrošināšanai nepieciešamās 
ierīces. Tādējādi nodrošināta mācību 
vide integrētām un starpdisciplinā-
rām mācībām, laboratorijas darbu un 
eksperimentu veikšanai.

Iegādātas standartiem atbilstošas 
un viegli pārvietojamas mēbeles 12 
mācību telpām, nodrošinot ergono-
misku mācību vidi un iespēju mācī-
bu procesā izmantot daudzveidīgas 
metodes.

Veikta inovatīvu informācijas ko-
munikāciju tehnoloģiju (IKT) risinā-
jumu ieviešana visās mācību telpās 
skolā. Nodrošināta IKT risinājumu 
ieviešana un aprīkojuma iegāde, tajā 
skaitā jaudīga bezvadu interneta ie-
rīkošana katrā mācību telpā, kas dod 
iespēju vienlaikus internetu izmantot 
vismaz 30 skolēniem.

Cēsu novada vispārējās izglītības 
iestāžu modernizācijas gaitā Cēsu 2. 
pamatskolai iegādāts 21 interaktīvais 
ekrāns un 20 stacionārie datori.

Būvdarbus veica SIA “PRO DEV” 
par līgumsummu 353 905,58 (t.sk. 
PVN) eiro, būvuzraudzību nodroši-
nāja SIA “WARSS+” par līgumsummu 
4 825,48 (t.sk. PVN) eiro.

Projekts “Cēsu novada vispārējo 
izglītības iestāžu modernizācija” nr. 
8.1.2.0/17/I/009, ERAF.
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ieņēma ļoti nozīmīgu lomu gan fi-
nansiālajos, gan attīstības plānos. 
Jānis Rozenbergs izteica pateicību 
visiem kultūras nozares pārstāvjiem, 
jo pateicoties kopīgam darbam, Cēsis 
mēdz dēvēt par kultūras lielpilsētu, 
bet Cēsu pilsēta ir iekļauta 70 Eiro-
pas kultūras lielpilsētu sarakstā.

Runājot par nākotnes iecerēm, 
Cēsu novada domes prioritāte ir 
veiksmīga jaunā apvienotā nova-
da sadarbība, lai kopīgi koptu un 
attīstītu daudzos kultūras centrus 
un objektus, ar ko var lepoties Cēsu 
novads. Jānis Rozenbergs kultūras 

Aizvadīts Cēsu novada Kultūras forums
Turpinājums no 1. lpp nozarē saskata ļoti lielu potenciālu, 

turklāt arī statistika pierāda – iegul-
dījumi un nodarbinātība radošajās in-
dustrijās strauji pieaug. Šobrīd Cēsu 
novadā notiek aktīva kultūras dzīve, 
un Jānis Rozenbergs sola pievērst 
īpašu uzmanību kultūras norisēm 
novadā arī nākotnē.

Konferences turpinājumā Latvi-
jas Nacionālā kultūras centra direk-
tore Signe Pujāte stāstīja pat centrā 
notiekošajām pārmaiņām, projektu 
“Skolas soma” un Cēsu iesaisti kopē-
jās valsts kultūras norisēs. Signe Pu-
jāte pozitīvi vērtē Cēsu novada mū-
zikas un mākslas skolu iekļaušanos 

kopējā skolu tīklā un sasniegumus 
dažāda līmeņa konkursos. Latvijas 
Nacionālā kultūras centra direktore 
uzsver, ka Cēsīm ir ļoti liela pieredze 
vērienīgu kultūras un mākslas pasā-
kumu organizēšanā, tāpēc, protams, 
arī potenciāls attīstīt kultūru arī turp-
māk. Viņa aicina izmantot arī “Skolas 
soma” piedāvātās iespējas, iesnie-
dzot savas idejas Latvijas Nacionā-
lajam kultūras centram. Signe Pujāte 
izceļ Cēsu novadā esošo nemate-
riālo kultūras mantojumu un Cēsu 
novada domes iniciatīvu, finansējot 
pašdarbības kolektīvus.

Cēsu novada Kultūras foruma 
organizators, Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš–
Eglītis foruma dalībniekiem izklāstīja 
Cēsu kā 2025. gada Latvijas kultūras 
galvaspilsētas pasākumu kompleksa 
ideju un plānus, kā arī iepazīstināja 
ar domes darbību, lai veicinātu jaunā 
Cēsu novada kultūras dzīves veik-
smīgu apvienošanu vienotā attīstības 
modelī. Kā norāda Atis Egliņš–Eglītis, 
tieši kultūras jomā novadā ir vislielā-
kais institūciju skaits – Cēsu novadā 
atrodas 80 bibliotēkas, kultūras cen-
tri, amatniecības centri un citas kultū-
ras vietas. Lai apvienotu jauno Cēsu 
novadu un vienoti pārvaldītu dau-
dzās kultūras vietas, Cēsu novada 
dome šobrīd veido vienotu kultūras 
politiku un pārvaldi, lai jau 2022. gada 
septembrī savu darbību uzsāktu Kul-
tūras pārvalde. Šobrīd izstrādes pro-
cesā atrodas arī kultūras stratēģija 
laika periodam līdz 2030. gadam, lai 
Cēsu novada kultūras dzīvi veidotu 
garīgi bagātu, pārsteigumiem pilnu 
un iesaistošu.

Jau 2021. gadā kļuva zināms, ka 
Cēsis diemžēl nekļūs par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu 2027. gadā, 
bet tas gan netraucēs realizēt jau 
izplānoto pasākumu programmu, jo 
2025. gadā Cēsis kļūs par Latvijas 
kultūras galvaspilsētu. Atis Egliņš–
Eglītis atklāja, ka tiks saglabātas jau 
izvirzītās virstēmas – demokrātija, 
vide, izglītība, veselība un ģēniji. 
Plašāka informācija par 2025. gada 
Latvijas kultūras galvaspilsētas 
programmu un iespējām iesaistīties 
ar savām idejām, darbiem un atbal-

stu kultūras galvaspilsētas pasāku-
mu kompleksā tiks atklāta jau 2022. 
gada otrajā pusē.

Konferences turpinājumā dalīb-
niekiem bija iespēja padomāt par 
kultūras nozīmi un būtību, klausoties 
pasākumu organizatores Ingas Cipes 
stāstā par kultūru un pašsaglabāša-
nos, kā arī Cēsu Pluriversitātes kura-
tora Jāņa Ķīnasta stāstā par kultūras 
jēgu. Ingas Cipes ilgajā darba piere-
dzē kultūras jomā ir pierādījies, ka 
kultūra ir antidepresants – tieši tas, 
kas tik ļoti nepieciešams mūsdienās. 
Inga norādīja, ka kultūra ir jāpieredz – 
to baudot vai radot, un šajā procesā 
viss sākas no paša.

Savukārt turpinot Ingas Cipes 
iesākto tēmu par kultūru kā pašsa-
glabāšanos, Jānis Ķīnasts iztirzāja, ko 
nozīmē forumā tik daudz pieminētie 
jēdzieni kultūra, vieta un vide, un kā 
šie jēdzieni jāuztver mūsdienu pa-
saules kontekstā. Jānis aicina paska-
tīties uz kultūru un tās nozīmi plašāk 
un neierastāk, kā arī vērsa uzmanību 
uz to, ka mums nav tik slikti, kā pir-
majā brīdī šķiet – jaunais novads un 
pārmaiņas, ko tas nes, ir nevis prob-
lēma, bet gan iespēja.

Pēc ekspertu un domes vadī-
tāju uzrunām foruma programmu 
papildināja arī praktiskāki temati 
un Latvijas Nacionālā mākslas mu-
zeja izglītības darba vadītāja Elīna 
Bērziņa pastāstīja par pandēmijas 
laikā izveidoto digitālo kultūrvietu 
“No–zīmes”. Pandēmijas laikā, kad 
muzeju apmeklējumi nebija atļauti 
epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, 
četri Latvijas mākslas muzeji nolēma 
sadarboties un izveidot interaktīvas 
nodarbības, kurās skolēnus iepa-
zīstināt ar muzeju darbību. Projek-
ta izveidē tika iesaistīti arī dažāda 
vecuma skolēni, lai noskaidrotu to, 
kas viņiem interesē visvairāk, kā arī 
skolotāji, lai izveidotās nodarbības 
būtu pieejamas pēc iespējas lielā-
kam skolēnu skaitam. Elīna Bērziņa 
atklāja, ka nodarbību izveides laikā 
nācās saskarties ar dažādām ne vien 
tehniskām grūtībām, bet arī tādiem 
jautājumiem kā: “kā konkurēt ar di-
gitālajām ierīcēm, ko skolēni izmanto 
ikdienā?” un “kā būt unikāliem?”. Lai 

arī ceļš uz šādu nodarbību izveidi 
nebija viegls, Elīna Bērziņa ar prieku 
saka, ka platforma funkcionē, nodar-
bības notiek, un projektam ir piesais-
tīti 32 kultūras jomas eksperti.

Foruma noslēgumā dalībniekiem 
bija iespēja iesaistīties saviesīgās 
sarunās un diskusijās par dažādām 
tēmām “prāta kafijā”, lai katram būtu 
iespēja atstāt arī citiem ideju, kas ra-
dusies dienas gaitā, kā arī kādu ideju 
paņemt sev līdz.

Cēsu novada Kultūras foruma or-
ganizators, novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Atis Egliņš–Eglītis ir gan-
darīts, ka forums izdevies: “Savu mērķi 
Kultūras forums ir sasniedzis, kultūras 
cilvēki ir sadzirdēti, idejas izskanējušas. 
Tagad tikai atliek tās realizēt.”

Cēsu  
1. pirmskolas 
izglītības 
iestādi 
apvienos ar 
Pastariņa 
sākumskolu
Ar Cēsu novada domes 24. feb-
ruāra lēmumu (protokols Nr.4, 
10.punkts) no 2022. gada 1. sep-
tembra Cēsu 1. pirmskolas izglītī-
bas iestāde tiks pievienota Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskolai. 
Domes lēmums 4. aprīlī saskaņots 
Izglītības un zinātnes ministrijā.

Cēsu pilsētas Pastariņa skolas 
direktore Ravita Blaževica uzsver, ka 
šāds solis sekmēs iestādes visu veidu 
resursu efektīvu izmantošanu, izglītī-
bas procesa optimizāciju un kvalitatī-
vu attīstību.

Izglītības iestāžu apvienošanas 
rezultātā, ievērojot abu iestāžu darbī-
bas specifiku, plānota straujāka izglī-
tības procesa mijiedarbības attīstība, 
kopīgi izmantojot esošo izglītības 
iestāžu materiāltehnisko bāzi un cil-
vēkresursus.

Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas un klientu apkalpošanas punkta 
darba laiki:
 pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00; 
 otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00; 
 trešdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00; 
 ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00; 
 piektdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00;
 pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00.

Sīkāka informācija: bibliotēkas vadītāja Jana Sukure, tālr. 29415126.

Noderīgi kontakti 
Vaives pagasta iedzīvotājiem

Vaives pagasta pārvaldes 
informācija:

 pārvaldes vadītāja Evi-
ja Atvara, tālr. 26687719, e-pasts:  
evija.atvara@cesunovads.lv;

 apmeklētāju pieņemšana Nā-
kotnes ielā 6–14, Rīdzenē, pirmdienās 
no plkst. 13.30 līdz 17.00;

 pārējā laikā apmeklētāju pie-
ņemšana Cēsu novada pašvaldībā 
(Raunas iela 4, Cēsis), iepriekš saska-
ņojot pieņemšanas laiku.

Bāriņtiesas informācija:
 iepriekšējā pieteikšanās uz kon-

sultāciju pa tālr. 27806030;

 pieteikšanās notariālajām dar-
bībām pie Lindas Petrovičas, tālr. 
64127891.

Sociālā dienesta informācija:
 iepriekšējā pieteikšanās uz 

konsultāciju pa tālr. 27860024 vai 
26357317.

Pašvaldības policijas 
informācija:

 tālr. 8911 vai e-pasts:  
pasvaldibas.policija@cesunovads.lv.

Ceļu komunālinženieris:
 Didzis Ozoliņš, tālr. 28368615, 

e-pasts: 
didzis.ozolins@cesunovads.lv.

Pirms mācību gada sākuma vecāku un pedagogu sapulcē Vecpiebalgas 
vidusskolas direktora vietniece pirmsskolā Agita Šulca vaicāja – kāds ir 
pirmsskolas galvenais uzdevums? Atbildot uz šo jautājumu, apstiprinā-
jās, ka vecāki un pedagogi vēlas, lai bērni izaugtu par labiem, zinošiem 
un radošiem cilvēki, kā arī – lai bērniem būtu iespēja augt drošā vidē. 

“Lego” svētki Vecpiebalgas 
vidusskolas pirmsskolēniem 
un sākumskolēniem

Gan pirmsskolā, gan skolā aktīvi 
tiek meklētas metodes, paņēmie-
ni un līdzekļi, kas spētu ieinteresēt 
un rosināt vēlmi radīt ko jaunu. Lai 
jaunā paaudze nākotnē spētu izdo-
māt, kā atvieglot cilvēka ikdienu un 
uzlabot dzīves kvalitāti. Visa pamatā 
ir radošums un domāšanas veicinā-
šana. Lai veicinātu šīs iemaņas, Vec-
piebalgas vidusskolas pirmsskola un 
sākumskola izvēlējušies “Lego”. Šis 
šobrīd tik populārais radošais kons-
truktors radīts jau pirms 90 gadiem. 
Šo gadu laikā ir pierādījies, ka “Lego” 
rotaļlietas izglīto un attīsta bērnu do-
māšanu. “Lego” izmantojams jau no 
1,5 gadu vecuma, bet vienlīdz aizrau-
jošs tas var būt pat pieaugušajiem.

Attīstoša darbošanās sastāv no 
vairākām savstarpēji saistītām dar-
bībām – vispirms bērnam ir ideja, 
ko iesākt ar šo lietu, tad bērns veic 
konkrētas darbības un gala rezultātā 
sākotnējā ideja tiek īstenota. Svarī-
gi, lai bērns saprot, ka galarezultātu 
sasniedzis viņš pats, nevis rotaļlieta 
kaut ko parādījusi priekšā. Tieši šā-
das iespējas attīstības veicināšanai 
sniedz “Lego”.

Lai darbošānās sniegtu vēlamo 
rezultātu, jāņem vērā svarīgs no-
sacījums: efektīva darbošanās būs 
tad, ja tas bērnam radīs prieku. Uz 
“Lego” nodarbībām pie skolotāja 
Anša Greiziņa gan pirmsskolēni, gan 
sākumskolēni dodas ar lielu prieku. 
Skolotājs pats ir liels “Lego” meistars –  
šajā sezonā jau divkārt uzvarējis 
Latvijas “Lego” biedrības rīkotajos 
konkursos. Šo mīlestību pret “Lego” 

skolotājs prasmīgi nodod tālāk sa-
viem audzēkņiem. 

Lai iesaistītu bērnus darboties 
vēl radošāk, jau otro gadu Vecpie-
balgas vidusskolas pirmsskolas un 
sākumskolas skolēniem tika organi-
zēti “Lego” svētki. Pagājušajā gadā 
no “Lego” tika salikts Margaritas Stā-
rastes Zīļuks, bet šogad svētki bija 
veltīti multfilmai “Ķepu patruļa”. Sā-
kumskolēniem jau mēnesi iepriekš 
tika dots uzdevums uzbūvēt kādu 
varoni vai priekšmetu no šīs bērnu 
iemīļotās multfilmas. Rezultātā tapa 
izstāde ar kucēniem, to žetoniem, 
braucamrīkiem, torni un māju. Pa-
visam bija 21 izstādes darbs, kurus 
apbrīnot nāca lieli un mazi. Skolotājs 
Ansis bija uzbūvējis visus sešus gal-
venos filmiņas varoņus. 

Lielu prieku sagādāja aizraujošās 
rotaļas ar “Lego”, kāds varēja izmantot 
no “Lego Duplo” izveidoto dzelzceļa 
līniju, pašam ievietojot tajā sensorus 
un vadot vilcienu, cits likt skolotāja 
īpaši šiem svētkiem sagādātos “Lego 
Bionicle” un “Lego Hero factory”, cits 
ļoti uzmanīgi izpētīja izstādes darbus. 
Noslēgumā ar pateicības rakstiem un 
saldumu tūtām pateicība tika katram 
čaklajam dalībniekam: lai ir enerģija 
radīt atkal un atkal!

“Lego” – tā ir nepārspējama 
platforma radošām izpausmēm un 
radošai problēmu risināšanai. Bēr-
ni var uzbūvēt visu, ko vien viņi var 
iztēloties, pēc tam to visu izjaukt un 
veidot jaunu stāstu, attīstot radošu 
pašapziņu, izturību, pacietību un 
koncentrēšanās spēju.
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Pavasaris ir laiks, kad daba sāk mosties un lutina mūs ar siltiem un sau-
lainiem laikapstākļiem, aktuālākas kļūst aktivitātes brīvā dabā. Prie-
kuļu apvienība apkopojusi un piedāvā 15 daudzveidīgas idejas aktīvās 
atpūtas baudīšanai pavasarī Priekuļu apvienībā.

Aktīvās atpūtas idejas pavasara baudīšanai Priekuļu apkārtnē

200 km apkārt Liepai
Iepazīsti jaunas pastaigu takas 

Liepā, kuras ir atklājuši Liepas Jau-
niešu centra “Apelsīns” jaunieši. Ir 
izveidoti un pieejami 5 maršruti ar 
uzdevumiem, kas papildināti ar spē-
ļu elementiem.

Brīvkalnu taka
Izbaudi pavasarīgu pastaigu 

dabā, iepazīstot putnus, priecējot 
acis ar ainavu, ko veido 26 kokā 
grebtu pūču tēli, 18 latvju zīmes, 
vairāk nekā 10 dīķi, pakalni un lejas, 
meži un pļavas. Atrašanās vieta – 
“Brīvniki”, Veselavas pagasts. GPS 

koordinātas: 57.2909, 25.4950.

Disku golfs
Iedzīvotājiem tiek nodrošināta ie-

spēja iziet 18 grozu trasi un iemest 
disku grozā ar pēc iespējas mazāku 
metienu skaitu. Interesentiem ir pieeja-
mas arī grupu nodarbības ar gidu. At-
rašanās vieta – pie Priekuļu tehnikuma 
(VTDT) stadiona, Priekuļu pagasts.

Veidenbauma memoriālais 
muzejs “Kalāči”

Dodies pavasara iedvesmas 
meklējumos, izstaigā apkārtni, ap-
lūko fotogrāfiju izstādi muzeja logu 

ailēs, atrodi un izlasi dzejoļus, kā arī 
apskati Eduarda Veidenbauma pie-
minekli. Atrašanās vieta – “Kalāči”, 
Liepas pagasts.

Ērgļu klintis un Pieškalnu priede
Mēro Ērgļu klinšu pastaigu taku, 

apmeklē skatu laukumu un Gaujas 
ielejas ainavu. Ceļa Cēsis–Ērgļu klin-
tis kreisajā pusē (vietējās nozīmes 
autoceļš 292) atrodama Pieškal-
nu Zviedru priede. Atrašanās vieta 
(GPS koordinātas): 57.3601, 25.2609.

Ģūģeru senkapi un 
Veselavas muiža

Dodoties ceļā uz Veselavas mui-
žu, piestāj ceļa Cēsis–Priekuļi–Vec-
piebalga malā un apskati Ģūģeru 
senkapus, kurus izmantoja senie 

latgaļi. Atrašanās vieta – “Viesturi”, 
Veselavas pagasts.

Izzini dabas doto enerģiju 
pie Annas Luteres un 
noperies Mindaugu pirtī

Pie Annas Luteres ir nodrošinā-
ta iespēja iepazīt daļu no dabā mī-
tošā spēka, enerģijas un gūt senas 
tautas gudrības, savukārt pirtnieks 
Jānis Kazerovskis aicina uz pērša-
nās rituālu Mindaugu pirtī. Atra-
šanās vieta – “Lazdiņi”, Veselavas 
pagasts / “Mindaugas”, Veselavas 
pagasts.

Jātnieku klubs “Bokalderi”
Atnāc uz izjādi vai treniņu jātnieku 

klubā “Bokalderi”, kas atrodas vietā ar 
skaistiem mežiem un pļavām. Atraša-
nās vieta – “Bokalderi”, Liepas pagasts.

Laivu noma “Alda laivas” 
vai “Pie Pētera”

Laivu noma ar aprīkojumu un 
transportu. Ja esi ūdens tūrisma cie-
nītājs, tad izvēlies kādu no piedāvā-
tajām maršrutu tūrēm un dodies izzi-
nošā un pavasarīgā laivu braucienā. 
Atrašanās vieta – laivu noma “Alda 
laivas”, “Kadiķi”, Liepas pagasts /  
laivu noma “Pie Pētera”, “Vaguļi”, 
Priekuļu pagasts.

Makšķerēšana “Sillakās”
Iespēja makšķerēt foreles, kar-

pas, samus, stores un pālijas piecos 
no vienpadsmit Sillaku zivju dīķiem. 
Atrašanās vieta – “Sillakas”, Liepas 
pagasts.

Pastaiga Liepas muižas 
parkā

Pavadi brīvdienu Liepas muižas 

parkā, kas ir bagātināts ar mākslas 
darbiem, seniem muižas dīķiem un 
dabas klusuma piepildītiem skatiem. 
Atrašanās vieta – Liepas muiža, Lie-
pas pagasts.

Pavasara rosme Mārsnēnos
Iedzīvotājiem un viesiem ir no-

drošināta iespēja izšūpoties šūpolēs, 
izvingroties uz āra trenažieriem, kā 
arī doties mierīgā pastaigā, kuras lai-
kā tiek iepazīti Mārsnēni. 

Atrašanās vieta – Mārsnēnu pa-
gasts.

Saules parks
Parka teritorijā ir iespēja iepazī-

ties ar dažādiem kultūraugiem, skatīt 
izzinošu vidi gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Parkā var aplūkot unikālu 
Saules pulksteni, kas rādīs laiku tikai 
tad, ja pats piedalīsies laika noteik-
šanas procesā. Pavasara beigās šeit 
krāšņi uzzied 120 rododendri. Atra-
šanās vieta – Cēsu prospekts 7, Prie-
kuļu pagasts.

Svētā Jēkaba ceļš no Iemetējiem 
līdz Līču Laņģu klintīm

Dodies un izstaigā vienu no po-
pulārākajiem svētceļnieku maršru-
tiem pasaulē – Svētā Jēkaba ceļu. 
Kopējais ceļa garums ir 8 km. Atra-
šanās vieta – “Iemetēji”, Kauguru pa-
gasts, Valmieras novads.

Velo noma viesnīcā “Tigra”
Īrē velosipēdu un dodies izzinošā 

un pavasarīgā velo braucienā. Atra-
šanās vieta – Veidenbauma iela 2, 
Priekuļu pagasts.

Izvēlies sev saistošāko pavasara 
baudīšanas ideju un izbaudi aktīvo 
atpūtu dabā!

Sestdien, 9. aprīlī, Priekuļu kul-
tūras namā deju kolektīvi “Zelta 
Virpulis” un “Jumis” (vadītājs 
Uldis Blīgzna) pulcināja savus 
draugus no Latvijas lielās deju 
saimes, lai kopā sadejotu koncer-
tā “Uzziedi dejā”.

Tik patiess satikšanās un de-
jotprieks ilgi nebija piedzīvots. Pēc 
diviem pandēmijas gadiem tika sa-
gaidīti viesi no Lielvārdes Kultūras 
centra deju kolektīvs “Vēji” ar vadī-
tāju Ilutu Mistri, Mārupes novada 
kultūras nama deju kolektīvs “Mā-
rupieši” ar vadītāju Guntu Skuju, re-
petitori Elīna Ķersele un Aleksandrs 
Kolbins, Līgatnes Kultūras nama 
deju kolektīvs “Zeperi” ar vadītāju 

Uzziedi dejā
Lieni Fridbergu, Valmieras Kultūras 
centra deju kolektīvi “Agrā Rūsa” un 
“Pastalnieki”, ar vadītāju Baibu Ķirsi 
un Jāni Psjuku, Dzērbenes tautas 
nama deju kopa “Juveris” ar vadītāju 
Uldi Blīgznu, koncertmeistares Indra 
Kumsāre un Inese Lazdiņa.

Pēc tik ilga klusēšanas un gaidī-
šanas perioda bija liels prieks ne tikai 
par dejotājiem, bet arī par skatītājiem, 
kas tos atbalstīja karsti jo karsti. Pati 
diena sākās ar īpašu noskaņojumu –  
meitas pucējās, puiši spodrināja zā-
bakus, tika izpurināti un izvētīti tēr-
pi, kas beidzot bija sagaidījuši savu 
skatuves uznācienu. Varēja tikai 
pabrīnīties, cik spoži mirdzēja baltie 
linu krekli, cik izgludināta un sapos-
ta katra detaļa. Visvairāk staroja paši 

dejotāji, cits šķelmīgāk, cits lepnāk, 
cits kautrīgāk, bet visi no sirds! 

Īpašu “rozīnīti” un jautru atmos-
fēru koncertam piešķīra aktieris un 
pasākuma vadītājs Mārtiņš Počs. 
Garš, bet prieka pilns koncerts, kas 
uzlādēja visu klātesošo enerģijas ba-
terijas. Zāle virmoja dāsnos aplausos 
un ovācijās ikkatra dejotāja atbals-
tam. Un dejotāji to juta. Bet pozitī-
vais lādiņš turpinājās ballītē līdz rīta 
gaismai ar grupu “Vēja radītie”. 

Liels paldies kolektīvu vadītājam 
Uldim Blīgznam par iniciatīvu un 
ieguldīto enerģiju kolektīva saliedē-
šanā un pasākuma veidošanā! Lai 
iedvesma un spēks ziedēt dejā arī 
turpmāk!

Inga Cipe

Turpinot tikšanos ciklu ar novada iedzīvotājiem, domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs ar vadības komandu 
aprīlī viesojās Kaivē, Jāņmuižā un Vaivē. Visās sanākšanas reizēs iedzīvotāju interese bija liela un diskusijas – 
aktīvas. Galvenās tēmas nemainīgas: infrastruktūra un jo īpaši ceļi, ielas un ietves. Savukārt nākamās tikšanās 
norisināsies 18. maijā Jaunpiebalgas kultūras namā un 25. maijā Inešu tautas namā Vecpiebalgas muižā.

Aprīlī aizvadītas trīs vadības tikšanās 
ar iedzīvotājiem – interese liela

Visos sarunu vakaros pašvaldī-
bas vadība iepazīstināja atnākušos 
ar izmaiņām pēc administratīvi te-
ritoriālās reformas, Cēsu novada 
pašvaldības aktualitātēm, informēja 
par nākotnes plāniem novadā, kā 
arī iedzīvotāji saņēma atbildes uz 
sev interesējošiem lokālās attīstības 
jautājumiem.

Kaivē ar pašvaldības vadību tikās 
vairāk nekā 30 apkārtējo pagastu 
iedzīvotāji. Pašvaldību pārstāvēja 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, pašval-
dības policijas priekšnieks Guntars 
Norbuts, kā arī Vecpiebalgas apvie-
nības pārvaldes vadītāja p.i. Viesturis 
Burjots. 

Vairums iedzīvotāju jautājumu 
bija par pagasta pārvaldību, Kaives 
kultūras nama un bibliotēkas nākot-
ni. Lielākās diskusijas iedzīvotājiem 
bija par ceļu kvalitāti, kas skar kā 
pašvaldības, tā valsts ceļu posmus. 
Tāpat iedzīvotāji norādīja uz proble-
mātiku, ka pārslogotas kravas mašī-

nas, izvedot kokmateriālus, ietekmē 
un bojā ceļa segumu. Iedzīvotāji aici-
nāja pašvaldību risināt šo jautājumu 
valstiskā līmenī. 

Savukārt Priekuļu pagasta ie-
dzīvotāju sarunu vakars norisinājās 
Jāņmuižas Pirmsskolas izglītības 
iestādē. Tajā tika kliedēts mīts, ka 
visās centralizētajās struktūrās gal-
venokārt strādā cēsnieki, jo statistika 
rāda, ka no Cēsīm šajās struktūrās ir 
vien 40% darbinieku. Iedzīvotāji tika 
informēti par to, ka nodarbinātība 
nekoncentrējas tikai Cēsīs, turklāt 
daudzās struktūrās nodrošināta ie-
spēja strādāt attālināti, kā arī sagla-
bāta iespēja strādāt klātienē, savā 
iepriekšējā darba vietā.

Tāpat Jāņmuižā tika stāstīts, ka 
reformas rezultātā Cēsu novadā 
izveidota vienota sociālā atbalsta 
pakete, kas nodrošina vienlīdzīgu 
sociālā atbalsta piemērošanu visa 
novada teritorijā. Kā arī skarti kul-
tūras dzīves attīstības jautājumi, 
pašvaldības budžeta plānošanas 
process, un iedzīvotāji iepazīstinā-

ti ar “Latvijas Valsts ceļu” projektu, 
kura rezultātā tiks izbūvēts veloceļa 
posms Rīga – Valmiera, kas vestu arī 
gar Jāņmuižu un Liepu.

Par Priekuļu apvienības priori-
tātēm tiek atzītas Alejas un Sporta 
ielas seguma uzlabošana, kā arī 
Pieškalnu ielas infrastruktūras uzla-
bošana. Iedzīvotājiem tika ziņots par 
Dukuru – Rāmnieku ielu infrastruk-
tūras attīstību, kā arī par jauna Rām-
nieku tilta izveidi. No iedzīvotājiem 
tika saņemti jautājumi par ceļu se-
guma uzlabošanu Liepas un Gravas 
ielā. Priekuļu apvienības pārvaldes 
pārstāvji informēja, ka ceļu segu-
mam ir spēkā esošs garantijas laiks. 
Arī Niniera ezera apsaimniekošana 
tika atzīta par aktuālu jautājumu no 
iedzīvotāju puses.

Aprīļa sarunu cikls noslēgts Vai-
ves pagasta “Kaķukrogā”, kurā bez 
pašvaldības vadības vaivēniešus 
uzrunāja arī Cēsu novada Uzņēmēj-
darbības attīstības nodaļas vadītāja 
Zelma Mičule un Vaives pagasta 
pārvaldes pārstāvji.

Vaivēniešu aktuālākais diskusiju 
temats bija par vietējo ceļu kvalitāti. 
Sanāksmes laikā tika runāts arī par 
pagasta bibliotēku pakalpojumiem. 
Domes priekšsēdētājs apsolīja, ka 
Rāmuļos bibliotēka netiks likvidēta. 
Lai disciplinētu autovadītājus, drīzu-
mā Krīvos uzstādīs ātruma mērītāju.

Ar iedzīvotājiem pārrunāti arī 
Rīdzenes siltumapgādes, skolēnu 
brīvpusdienu un Kaķukroga ēkas 
apkures jautājumi. Pašvaldības pār-
stāvji solīja apsekot un risināt prob-
lēmsituācijas. Z.Mičule klātesošos 
iepazīstināja ar jaunizveidoto Uzņē-
mējdarbības attīstības nodaļu un uz-
ņēmēju aktivitātēm, kā arī vaivēniešu 
iespējām tajos piedalīties.

Vaives pagasta pārvaldes va-
dītāja Evija Atvara pastāstīja par 
Vaives tautas nama jauno skatuves 
iekārtojumu, Kaķupītes dabas takas 
iekārtošanu, Rīdzenes jaunajiem āra 
trenažieriem, Nākotnes ielas un Rī-
dzenes dīķa darbiem, kā arī par pa-
gasta grants ceļu remontiem un pār-

būvēm. Pagasta pārvaldes vadītāja 
arī informēja, ka drīzumā pie Kaķupī-
tes takas plānots izbūvēt autostāv-
vietu, velo novietni ar remontstaciju 
un ugunskura vietu. Tāpat sanākušie 
informēti par jauno latvāņu ierobe-
žošanas pasākumu plānu.

Noslēgumā Vaives Tautas nama 
vadītāja Lelde Annija Grīnberga pa-
stāstīja par gaidāmajiem pagasta un 
Amatu mājas pasākumiem. Vairāki 
iedzīvotāji izteica atzinību, ka dzīve 
Vaives pagastā kopumā esot jauka –  
īpaši priecējot kultūras pasākumu 
piedāvājums.

Pašvaldības un 
iedzīvotāju sarunu 
vakari maijā
Maijā plānotas divas tikšanās. 
Tās norisināsies 18. maijā Jaun-
piebalgas kultūras namā un 25. 
maijā Inešu tautas namā Vecpie-
balgas muižā. Tās sāksies plkst. 
18.00.
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Pašvaldībai piederošajā īpašumā “Mežparks” iepriekš nocirstā meža 
vietā pašvaldības darbinieki iestādīja egļu jaunstādus.

Disku golfs pasaulē jau sen guvis pelnītu popularitāti. Pēdējos gados 
tā cienītāju pulks strauji aug arī Baltijā, un Latvija šajā ziņā nav izņē-
mums. Jau gadu disku golfu var spēlēt arī Priekuļos, turklāt, kā norāda 
viens no disku golfa laukuma izveidošanas iniciatoriem, Latvijas Disku 
golfa federācijas bijušais valdes loceklis Reinis Stalšāns, tas ir ne vien 
labs veids, kā pavadīt laiku svaigā gaisā, bet arī neprasa no spēlētāja 
lielu ieguldījumu. Disku golfa laukums pieejams bez maksas, tādēļ ik-
viens, kuram ir vēlēšanās, var iet un spēlēt. 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma disku 
golfa laukums Priekuļos “uzņem apgriezienus”

Tiek atjaunota meža bagātība

Aprīļa beigās eglīšu stādīša-
nas darbus turpināja līdzās esošās 
pirmsskolas izglītības iestādes “Mež-
maliņa” bērni un audzinātājas, kuri 
šos darbus veica stingrā meža Alnīša 
uzraudzībā.

Šādi meža atjaunošanas pasā-
kumi pašvaldībai piederošajos me-
žos “Meža dienu” laikā notikuši arī 
iepriekšējos gados. Kopā plānots 
iestādīt aptuveni trīs tūkstošus egļu 
stādiņus.

Pieņemts uzskatīt, ka disku golfs 
radies pirms apmēram piecdesmit 
gadiem Amerikā, taču ir nostāsts, ka 
šīs spēles pirmsākumi meklējami vēl 
20. gadsimta sākumā Kanādā, kad 
Bladvortas pamatskolas sporta sko-
lotājs kopā ar saviem audzēkņiem 
centies ielidināt “lidojošos šķīvīšus” 
četras pēdas lielos smiltīs iezīmētos 
apļos. Tolaik nelielajā ciematiņā spē-
le lielu popularitāti neiemantoja, līdz 
pagājušā gadsimta septiņdesmitajos 
gados Ziemeļamerikā atdzima jaunā 
kvalitātē.

Spēles noteikumi ir vienkārši. Kla-
siskais golfs parasti tiek spēlēts devi-
ņu vai astoņpadsmit bedrīšu lauku-
mā, arī disku golfa laukumos ir deviņi 
vai astoņpadsmit grozi. Golfā spēlē-
tājam jācenšas trāpīt bumbiņu visās 
bedrītēs ar iespējami mazāku sitienu 
skaitu, un tieši tāds pats mērķis ir arī 
disku golfā. Tikai bumbiņas vietā tiek 
izmantots speciāls metamais šķīvītis 
jeb disks, bet bedrīšu vietā izvietoti 
speciāli grozi. Uzvarētāja gods tiek 
tam, kurš disku golfa trasi izspēlējis 
ar mazāku metienu skaitu. 

Sapnis, kurš piepildījās
Reinis Stalšāns stāsta, ka savulaik 

biatlona trasē un Pirtsupītes gravā 
jau bijuši uzstādīti deviņi disku golfa 
grozi. “Sāku mežu apmeklēt, ieinte-
resējos, un tad kopā ar Juri Čeiču no 
disku golfa kluba “Vidzemes gaisa 
spēki” izspriedām, ka gribam taisīt 
pilnvērtīgu lielo laukumu ar 18 gro-
ziem. Vienīgais jautājums bija – kur 
to darīt? Izskatījām vairākus varian-
tus, bet nekur nebija tik plašas un 
interesantas teritorijas, lai kaut ko 
tādu darītu.”

Ideja par astoņpadsmit grozu 
laukuma izveidošanu Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam 
(VTDT) piederošajā teritorijā “atnā-
kusi” nejauši. Reinis saka: “Ideju mums 

“pameta” viena meitene.” Aizbraukuši, 
apskatījušies un sapratuši, ka šī vieta 
būtu īsti piemērota. “Uzrunājām sko-
las direktoru Artūru Sņegoviču, kurš 
pēc īsas un konstruktīvas sarunas 
teica: “Jā, es esmu par”. Tas bija tieši 

ģimenes, uzņēmēji, arī sportisti. At-
tiecīgi mums jau ir vairāk darba roku 
laukuma labiekārtošanai. Šopavasar 
uzlikām jaunas koka laipas, kuras 
sponsorēja gan vietējie uzņēmēji, 
gan arī mēs paši. Zināmu finan-
sējumu – kopumā tūkstoti eiro –  
piešķīra arī Cēsu novada pašvaldī-
ba un VTDT. Šo naudu ieguldām, 
lai laukums būtu kvalitatīvāks un 
pilnvērtīgāks,” stāsta Reinis Stalšāns. 
Priekuļu pašvaldība pērn arī  apstip-
rināja līdzekļus disku golfa laukuma 
infrastruktūras uzlabošanai – publis-
kās tualetes pieejamībai.

Priekuļu disku golfa trase ir pie-
tiekami sabalansēta un reizē sa-
režģīta, lai tajā būtu prieks spēlēt 
gan profesionāļiem, gan iesācējiem. 
Reinis stāsta, ka arī profesionāļiem 
šī trase nav viegla, jo tajā ir diezgan 
daudz šauras koku alejas vai celiņi. 
Taču trasē esošie šķēršļi kā, piemē-
ram, koki vai pauguri, spēles procesu 
padara tikai interesantāku un liek 
asinīs vēl straujāk uzbangot adren-
alīnam.

Lai arī Priekuļu disku golfa trase 
ir jauna, to jau ir ievērojuši un iecienī-
juši ne tikai spēlētāji, bet arī dažādu 
sacensību rīkotāji. Piemēram, pagā-
jušajā vasarā Priekuļos startēja Latvi-
jas Disku golfa federācijas sacensību 
“Latitude 64 B līgas Kauss disku gol-
fā 2021 – 2. posms”, šā gada janvārī 
90 spēlētāji VTDT laukumā mērojās 
spēkiem Ziemas kausā disku golfā, 
bet pavisam nesen – 19. martā –  
šeit norisinājās “BioVide Vidzemes 
disku golfa līgas” 1.posms. 

Protams, notiek sacensības arī 
vietējiem entuziastiem, kurās, kā 
saka Reinis, “sanākam visi kopā un 
nospēlējam uz rezultātu”. Reinis 
pauž, ka par sacensībām Priekuļos 
interesi sākuši izrādīt arī igauņi. Tas 
Priekuļu disku golfa trasei ir vērā 
ņemams novērtējums, jo disku golfs 

Igaunijā ir visstraujāk augošais spor-
ta veids, un šajā valstī atrodas ap-
tuveni 2% no visiem pasaules disku 
golfa laukumiem.

Visiem vecumiem 
un sagatavotībai

Kas ir vajadzīgs, lai spēlētu disku 
golfu? Ja ir vēlme spēlēt, tad no in-
ventāra tik vien vajadzīgs kā “lidojo-
šais šķīvītis” jeb disks, jo ne jau velti 
disku golfu mēdz saukt arī par “ufo-
golfu” (no angļu valodas – “Unknown 
Flying Object”, kas tulkojumā nozīmē 
“Nezināms lidojošs objekts”). Reinis 
Stalšāns teic, ka šobrīd Priekuļos in-
teresentiem tiek piedāvātas arī bez-
maksas nodarbības “Iepazīsti disku 
golfu”. Vairāk var uzzināt “Facebook” 
kontā “Disku golfs Priekuļos”.

Uz jautājumu, vai nākotnē tiek 
plānots piedāvāt entuziastiem tādu 
pakalpojumu kā, piemēram, disku 
nomu, Reinis Stalšāns atbild, ka tā 
varētu būt tālākas nākotnes iecere, 
tāpat kā maksas apmācības piere-
dzējuša instruktora vadībā. Taču pa-
gaidām teju visi disku golfa laukumi 
Latvijā pieejami bez maksas, ar da-
žiem izņēmumiem – “Ufogolf” Rīgā, 
“Riekstukalns” Baldonē un “9hill” Tal-
sos, kur iespējams iznomāt inventā-
ru ar visu somu un karti.

Priekuļu disku golfa laukuma gal-
venie attīstības plāni saistās ar disku 
izmetienu vietu uzlabošanu. Kā stās-

Covid-19 pandēmijas laikā, kad iekš-
telpās neko darīt nedrīkstēja, bet dis-
ku golfs bija īsti piemērots brīvā laika 
aktivitātēm ārpus telpām.”

Grozus uz skolas teritoriju pār-
vietojām no Pirtsupītes gravas, taču 
Reiņa un Jura sapnis bija izveidot 
lielo disku golfa laukumu, tādēļ gluži 
likumsakarīgi vīru nākamais solis bija 
pārrunas ar pašvaldību par iespēju 
izmantot skolas teritorijai piegulošo 
Priekuļu mežu. “Mums paveicās. Arī 
pašvaldība piekrita, un slēpošanas 
un biatlona centra “Cēsis” vadītājs 
Juris Markovs laipni atvēlēja savus 
9 grozus. Iztīrījām mežu, uzstādījām 
grozus, izmetienu vietas un zīmes, 
un radījām trasi,” atceras Reinis. 

Sabalansēta un reizē sarežģīta
Šobrīd, tikai gadu pēc iekārtoša-

nas, trase jau iekarojusi lielu popu-
laritāti. Disku golfu šeit spēlē VTDT 
audzēkņi, izdevies sapulcināt arī visai 
ievērojamu vietējo entuziastu skaitu. 
“Ikdienā šurp nāk un spēlē vietējās 

ta Reinis Stalšāns, tagad šajās vietās 
uz zemes noklāts speciāls mākslīgais 
segums, virs kura neaug zāle un arī 
zeme zem tā ir nolīdzināta, toties 
ziemā uz seguma klājas virsū sniegs, 
ūdens un ledus, kā rezultātā tā kop-
šana ir ļoti grūta. “Mēs spēlējam arī 
visu ziemu, un gada aukstajā sezonā 
spēlēšana vārda tiešā nozīmē ir le-
daina. Uzliekot no zemes piepaceltas 
koka laipas, zem tām viss vēdinās, 
un laukums ir daudz kvalitatīvāks arī 
ziemā. Tādēļ svarīga būs labiekārto-
tu koka laipu izvietošana trasē. Pēc 
šī procesa pabeigšanas kopumā būs 
četrpadsmit laipas.”

Disku golfs jo īpaši pievilcīgs ir ar 
to, ka to var spēlēt visos vecumos un 
pie jebkuras fiziskās sagatavotības 
pakāpes. Šī spēle ir piemērota kā 
aktīva dzīvesveida piekritējiem, tā 
arī mierīgākas atpūtas cienītājiem. 
Vislabāk to raksturo Reiņa Stalšāna 
atbilde uz jautājumu, kādēļ viņš pats 
pievērsies disku golfam: “Pludmales 
volejbolists Aleksandrs Samoilovs 
“Sporta studijā” pauda šādu evolūci-
jas stāstu. “Man tēvs sen jau teica –  
sākumā tu spēlē basketbolu, tad 
pludmales volejbolu. Kad saproti, ka 
īsti vairs nevari pavilkt, tad tenisu, 
līdz beigās visi pāriet uz golfu...” Tāds 
bijis arī mans ceļš. Tas optimālais, 
ka man vairs nav jāskrien, jālec, bet 
es joprojām varu sacensties un gūt 
azartu bez kaulu laušanas.”

Spožai saulei spīdot, 18. aprīlī  Priekuļu Sporta birzītē tika svinētas 
Lieldienas. Zaķenītes Bellas pavadībā simtiem mazu un lielu svinētāju 
bija sapulcējušies, lai kopā baudītu pavasarīgo dienu un kopā būšanas 
prieku. 

Lieldienu lustes Priekuļos

Savu dejotprasmi skaļu ovāciju 
un vecāku prieka atbalstīti, rādīja 
Priekuļu kultūras nama bērnu deju 
kolektīvs ”Tūgadiņš”, kuru skolotāji 
Mārtiņš Jurciņš, Evija Bišere un Ru-
dīte Jurciņa kopā ar dancotājiem 
bija sagatavojuši krāšņu koncert-
programmu. Vēlāk varēja augstu 
izšūpoties, izripināt olas un izspēlēt 
visdažādākās spēles. Klātesošie ar 
lielu interesi vēroja iluzionista Edžus 
šovu, kurš bija piesātināts ar prā-
ta, uzmanības vingrinājumiem un 
daudz pārsteiguma momentiem. 

Starp Lieldienu norisēm vislielāko 
popularitāti ieguva raibo trusīšu 
aplūkošana. Arī ierastā tradīcija “Olu 
skaistumkonkurss” ar katriem svēt-
kiem bija kļuvusi arvien populārāka. 
Varēja tikai nopriecāties, cik liela bija 
krāsotāju izdoma, pošot savu kon-
kursa dalībnieci. Arī vērtētāju loks 
bija vareni kupls – 214 vērtētāji starp 
89 dalībniecēm izraudzījās sev tīka-
māko. Ilgais klusēšanas un nesatik-
šanās laiks bija beidzies un vieglam 
pavasara vējam draiskojoties, dabas 
mošanās svētki tika nosvinēti.
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Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks 18. aprīlī sadarbībā ar Starptautisko ievērojamu vietu un pieminekļu 
padomi (ICOMOS), svinot Starptautisko pieminekļu un ievērojamu vietu dienu, aicināja ikvienu uz sarunu 
“Vai ezeri atkal lidos? Klimats un kultūras mantojums” par šodien aktuālām tēmām.

Ilustrācija: Toms Kokins

Šī gada 7. maijā plkst. 11.00  Cēsu novada Zaubes pamatskolā tiks rīkots Lat-
vijas čempionāta pirmais posms atlētiskajā vingrošanā “Spēka stafete”.

Veselības vingrošanas 
nodarbības maijā
Maijā veselības vingrošanas nodarbības pirmdienās notiek “Ausmās”, 
otrdienās Ģikšos, Ieriķos un Skujenē, trešdienās Nītaurē, ceturtdienās 
Līvos un Sērmūkšos.  

2., 9., 16., 23. un 30. maijā veselības vingrošanas nodarbība Amatas ap-
vienības pārvaldes zālē “Ausmās” no plkst. 18.00 līdz 19.00. Nodarbību vada 
fizioterapeite Laura Amantova, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28681083.

3. maijā veselības vingrošanas nodarbība Skujenes tautas namā no 
plkst. 15.00 līdz 17.00. Nodarbību vada Ruta Kazerovska.

5. maijā veselības vingrošanas nodarbība Sērmukšos sporta zālē no 
plkst. 18.00 līdz 19.00. Nodarbību vada Ruta Kazerovska. 

3., 10., 17., 24., 31. maijā veselības vingrošanas nodarbība Amatas kul-
tūras centrā Ģikšos no plkst. 18.00 līdz 19.00. Nodarbību vada Zigrīda Liepi-
ņa, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26410865.

3., 10., 17., 24. maijā veselības vingrošanas nodarbība Ieriķos, Amatas 
pamatskolā, no plkst. 18.15 līdz 19.45. Nodarbību vada fizioterapeite Dace 
Lūkina.

11., 18., 25. maijā veselības vingrošanas nodarbība Nītaures kultūras 
namā no plkst. 18.30 līdz 20.00. Nodarbību vada fizioterapeite Dace Lūkina. 

5., 12., 19., 26. maijā veselības vingrošanas nodarbība Drabešu Jaunās 
pamatskolas pirsmsskolas izglītības iestādes sporta zālē Līvos no plkst. 
14.00 līdz 15.00. Nodarbību vada Zigrīda Liepiņa, iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 26410865.

21. maijā “Zaļā dzelzceļa” nūjošanas un velo pārgājiens Ieriķos.
27. maijā tikšanās ar ginekoloģi I. Zupu O. Elmeres ģimenes ārstu praksē 

Zaubē no plkst. 9.00 līdz 13.00 un Nītaurē no plkst. 14.00 līdz 16.00. Lekcija 
“Ginekoloģija un onkoprofilakse”.

Plašāka informācija par pasākumiem www.amatasnovads.lv. Dalībai no-
darbībās Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams. Nodarbību laikā jāievēro 2m 
distance.

*Pasākumi apmeklējami bez maksas, pasākumi tiek īstenoti ESF projek-
ta nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros. Uz 
nodarbībām aicināts ikviens intere-
sents.

Atgādinājums Agras ciema iedzīvotājiem!
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” atgādina, ka jānoslēdz līgums par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu no 

1. aprīļa. Informācijas tālruņi: 64122957 vai 29268096. Paldies klientiem, kuri līgumu jau ir noslēguši.

Šogad Skujenes pamatskolas 
skolēni 25. martu, 1949. gada de-
portāciju atceres dienu, aizvadīja 
ne tā, kā ierasts, bet gan dodoties 
izzinošā un izglītojošā ekskursijā.

Skujenes pamatskolas 8. klases 
skolēns Gustavs par aizvadīto at-
ceres dienu stāsta: “25. martā mūsu 
skolā diena tika pavadīta citādāk 
nekā parasti. Tas saistīts ar tra-
ģiskiem notikumiem – 1949. gada 
izsūtīšanām. Jau iepriekš, kā katru 
gadu, skatījāmies dokumentālas 
filmas, skolotāji pastāstīja vairāk par 
deportācijām.

Piektdien izbraucām no skolas 
un devāmies uz Amatas staciju. Tur 
mūs sagaidīja Pēteris Ozols, kuram 
izsūtīšanas dienā bija vien seši gadi. 
Piemiņas vietā es un daži mani sko-
lasbiedri noskaitījām dzejoli, noli-
kām svecītes, ziedus un pūpolus. 

Tālāk devāmies uz “Sirdsapzi-
ņas ugunskuru” Cēsīs, kur agrāk 
bijis cietums un tā sajūta saglabā-
jusies vēl šodien. Tur bijušas vairā-
kas apcietināto kameras, kurās var 
ieiet un reāli saprast, kā bija – tikt 
ieslodzītam. Uzklausījām ekspozī-
cijas vadītājas stāstu, kamerās no-
klausījāmies atsevišķu aizturēto un 
apcietināto nacionālās pretošanās 
kustības aktīvistu stāstus. Bija arī 
liela karte, ko ievēroju pašās beigās 
un nepaspēju šajā reizē to kārtīgi 
izpētīt.

Tajā dienā vēl bijām Pasaules 
latviešu mākslas centra Cēsu ga-
lerijā, kur tika atklāta Aleksandra 
Karpova darbu izstāde “Māksla kā 

Rakstu zīmju pētnieki arī Amatas pamatskolā
Amatas pamatskolas 2. klašu skolēni gada sākumā sāka dalību “eTwinning” projektā “Rakstu zīmju pētnie-
ki”, kas noslēdzās aprīlī. Šajā projektā kopumā piedalījās deviņas Latvijas skolas.

Ar pirmo posmu Zaubē startē 
astotais Latvijas čempionāts 
atlētiskajā vingrošanā

Sacensību dalībnieki pēc iz-
vēles veiks četrus vingrojumus –  
svaru stieņa spiešanā guļus, pie-
tupienos ar svaru stieni plecos, 
pievilkšanās kārienā un svaru 
bumbu celšanā. Minētie vingro-
jumi tiks izpildīti uz atkārtojumu 
skaitu, bet uzvarētājus noteiks 
jauniešu, vīriešu, sieviešu, veselī-
bas grupās un personām ar kus-
tību traucējumiem.

Pasākums tiek rīkots ar mērķi 
veicināt Latvijas iedzīvotāju veselī-
gu dzīvesveidu un popularizēt atlē-
tisko vingrošanu lauku iedzīvotāju 
vidū. Sacensības rīko Latvijas Tau-
tas sporta asociācija sadarbībā ar 
Ziemeļvidzemes atlētu savienību. 
Pasākumu atbalsta Izglītības un zi-
nātnes ministrija un Latvijas Sporta 
federāciju padome. Iepriekšēja pie-
teikšanās līdz 1. maijam.

Skolēni apguva zināšanas par rakstu zīmēm, bet 
iegūtās zināšanas lika lietā dažādos radošos darbos 
un māla trauku veidošanā. Projekta aktivitātes skolē-
niem palīdzēja pilnveidot sadarbības prasmes, pras-
mes prezentēt, komunicēt un atrast nepieciešamo 

informāciju. 
Projekta aktivitātes norisinājās mācību procesa 

ietvaros, un pētniecības darbs tika saistīts ar mācību 
saturu, kas skolēniem deva iespēju apgūt zināšanas 
vēl aizraujošākā veidā.

Vai ezeri atkal lidos?

Klimata taisnīgums un vienlīdzī-
ba ir viens no galvenajiem šī brīža 
jautājumiem diskusijās par klimata 
pārmaiņām kultūras mantojuma 
kontekstā. Klimata pārmaiņas ietek-
mē gan cilvēkus, gan viņu dzīves un 
darba vidi. Kultūras mantojumam ir 
milzīgs potenciāls, lai virzītu rīcību 
klimata politikas jomā, ietekmētu 
mājsaimniecību patēriņa modeļus 
un atbalstītu pāreju uz veselīgāku, 
zaļāku un taisnīgāku sabiedrību un 
ekonomiku. Turklāt kultūras man-
tojums var būt pozitīvu pārmaiņu 
katalizators, jo tas veido saikni starp 
cilvēkiem un vietām, veicina piede-
rības sajūtu un sociālo iekļaušanu.

Arī Āraišu ezerpilij, tāpat kā ik-

vienai vietai, ir savs klimata stāsts. 
Par klimata pārmaiņām liecina gan 
latviešu tautas teikās saglabāju-
šās leģendas par piļu nogrimšanu 
ezerā, gan arī zinātniskie pētījumi, 
kuri apliecina klimata pārmaiņu 
lomu Āraišu ezerpils apdzīvotības 
beigu posmā, kad ūdens līmenis 
ezerā strauji cēlās un dzīvot ezerpilī 
kļuva neiespējami. Arī mūsdienās 
Āraišu ezerpils rekonstrukcijas sa-
glabātības stāvokli tieši vai netieši 
var ietekmēt klimata pārmaiņas, 
kas saistītas ar ūdens līmeņa svār-
stībām. Silts un mitrs klimats veici-
na dažādu sēņu attīstību, tāpat arī 
klimata pārmaiņas var apdraudēt 
zem ūdens esošās oriģinālās ezera 

mītnes atliekas.
Ar priekšlasījumiem sarunā pie-

dalījās vairāki pazīstami pētnieki: 
par  cilvēka darbības un vides izmai-
ņām Āraišu ezerpilī stāstīja Dr.geol., 
Ph.D. Normunds Stivriņš, par klima-
ta pārmaiņu izpausmēm un ietek-
mēm Latvijā runāja Dr.geogr. Agrita 
Briede, par klimata pārmaiņām un 
arheoloģiskā mantojuma apdrau-
dējumu iepazīstināja Mg.hist. Jānis 
Meinerts un citi eksperti. Pasākuma 
dalībniekus ar ievadvārdiem sveica 
Cēsu novada domes priekšsēdētā-

ja vietnieks Atis Egliņš–Eglītis un 
Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka 
vadītāja Eva Koljera.

Starptautisko pieminekļu un ie-
vērojamu vietu diena pasaulē tiek 
svinēta kopš 1982. gada 18. aprīļa.

Skujenes pamatskolas skolēni dalās ar pārdomām 
par 1949. gada deportāciju atceres dienu

ierocis”, kā arī kultūras biedrības 
namā “Harmonija”. 

Man ļoti patīk mākslas darbi, bet 
kopā ar draugiem un ierobežotā lai-
ka dēļ šoreiz gan kārtīgi tos neizpē-
tījām,” saka Gustavs.

8. klases skolniece Eva par 25. 
marta atceres dienu: “Man ļoti pa-
tīk šāda veida ekskursijas, jo daudz 
vairāk var uzzināt par Latvijas vēs-
turi. Ir ļoti skumji, ka Latvijas vēstu-
rē ir šādi notikumi, bet ir interesanti 
par tiem klausīties. Pie ieejas “Sirds-
apziņas ugunskurā” mani uzrunāja 
izsūtījumā mirušo piemiņas siena, 
kurā pa pagastiem lasāmi viņu vār-
di un uzvārdi. Patika ciemošanās 
“Harmonijas” mājā, kur bija pašno-
darbināto radītas lietas: gleznas, 
grāmatas, dekorācijas. Kopumā 
man ļoti patika šī ekskursija, gribē-
tos tādas vairāk.”

8. klases skolnieks Aigars: “Ma-

nas pārdomas par izsūtīšanu ir drū-
mas, jo daudzi cilvēki mira no sli-
mībām un bada. Daudzus mirušos 
vienkārši izmeta no vagoniem pat 
neļaujot aprakt zem zemes. Kādas 
bēdas bija, kad nomirst tev tuvs cil-
vēks... Es šaubos, vai varētu izdzīvot 
tik skarbos apstākļos...”

Skujenes pamatskolas direkto-
res vietniece Valda Miķelsone ir pa-
teicīga Latvijas Politiski represēto 
apvienības Cēsu biedrības valdes 
priekšsēdētājam Pēterim Ozolam 
par iespēju būt kopā ar Skujenes 
pamatskolas skolēniem pie Amatas 
stacijas šā gada 25. martā, neraugo-
ties uz to, ka šī diena Pēterim bija 
ļoti piepildīta. Pētera dzimtas māja 
ir Skujenes pagastā un skujenie-
ši lepojas ar Pēteri Ozolu, kurš tik 
daudz ir paveicis vēstures liecību 
saglabāšanā un nodošanā nākama-
jām paaudzēm!

Skujenes pamatskolas jaunieši Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 
25. martā Amatas stacijā tiekas ar represēto Pēteri Ozolu.
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Augšezera un Lejas ezera krastā Zaubē, pašā vasaras viducī – 9. jū-
lijā – pulcēsies ļaudis, kuriem tuva ir daba, aizrauj dažādu garšu un, 
protams, savvaļas produktu izzināšana. Šeit nu jau sesto reizi notiks 
Zaubes savvaļas kulinārais festivāls, kurā varēs baudīt ne tikai no sav-
vaļas produktiem gatavotus ēdienus, bet arī smelties iedvesmu neik-
dienišķām, paaudzēs mantotu garšu ēdiena receptēm.

Varbūt tas šķitīs paradoksāli, 
taču ideja par šāda festivāla rīko-
šanu Amatas apvienības pārvaldes 
tūrisma un Āraišu ezerpils vadītā-
jai Evai Koljerai radās vēl strādājot 
Rīgā, “Lauku ceļotājā”, un īstenojot 
projektu “Latviskā virtuve”.

“Latvietim ar dabu ir tieša saik-
ne, un man šķita, ka arī kulinārijā 
tam jāparādās kā vienam Latviju 
raksturojošam elementam,” atceras 
Eva Koljera. Viņa pētīja ārzemju 
pieredzi saistībā ar pasākumiem, 
kas orientēti uz pārtiku un vietējo 
produktu cildināšanu, taču Rīgā 
nekāda saistība ar dabu nesanāca. 
Eva stāsta, ka šī ideja viņā dzīvojusi 
vairākus gadus, tomēr realizēt to iz-
devās vien tad, kad viņa kopā ar ģi-
meni pārcēlās dzīvot uz Drabešiem. 
“Sāku strādāt pašvaldībā, braukāju 
pa novadu, skatījos, kas kurā vietā 
saistībā ar tūrismu attīstās, un ko 
vēl varētu darīt. Zaubē sapratu, ka 
tur ir tā labvēlīgā vide, kurā varētu 
realizēt ideju par savvaļas kulināro 
festivālu,” stāsta Eva.

Īpaša vieta īpašam festivālam
Spēcīgs impulss bija viņas iepa-

zīšanās ar Druvi Legzdiņu un Zau-
bes mednieku un makšķernieku 
kolektīvu, kurš jau vairākus gadus 
vietējiem iedzīvotājiem tika rīkojis 
Zaubes ezera svētkus, aktīvie zau-
bēnieši kopīgiem spēkiem sakopa 
arī Augšezeru. Šiem svētkiem bija 
arī gastronomiskā sadaļa – varēja 
nobaudīt uz ugunskura vārītu ziv-
ju zupu, kūpinātas zivis un pat uz 
iesma grilētu mežacūku. Turpat 
Zaubes pagastā un tā apkārtnē ir 
arī daudz mājražotāju, arī “Ozoliņu” 
saimniecība, kurā top visā Latvijā 
labi zināmais un iecienītais pro-
dukts “Lauku tējas”. Šī saimniecība 
piedāvā arī izzinošas ekskursijas 
dabā, un savā pieredzē labprāt da-
lās ar gadu gaitā iegūtajām zināša-

nām par to, kādas zālītes piemēro-
tas tējām, kā tās pareizi jaukt kopā, 
vada seminārus un organizē tēju 
darbnīcas.

“Sapratu, ka tā ir īstā vieta sav-
vaļas kulinārā festivāla rīkošanai. 
Zaubes centrs ar savu seno muižas 
parku, diviem ezeriem un vareno di-
žozolu ir ļoti jauka vieta ar patīkamu 
atmosfēru. Arī vietējie iedzīvotāji 
bija ļoti atsaucīgi. Tā arī sākām strā-
dāt pie idejas realizācijas,” saka Eva.

Pamanīti un starptautiski 
novērtēti

Tagad festivālu ik gadus ap-
meklē apmēram pieci tūkstoši in-
teresentu, taču Eva Koljera atceras, 
ka sākuši ar ļoti mazām ambīcijām. 
“Domājām, ja atnāks kādi 500 cilvē-
ki, būs ļoti labi. Atnāca tūkstotis! At-
ceros, medniekiem pat bija mazliet 
tāds kā izmisuma mirklis, jo cienas-
ta degustācijai visiem pietrūks. Me-
dījumus deva degustēt bez maksas, 
un es teicu: “Nekas, griezīsim uz 
pusēm!” Tās porcijas jau tāpat bija 
lielas,” atceras Eva.

Viņa teic, ka festivāla pirmie gadi 
bijuši meklējumu laiks, lai saprastu, 
kādā formātā šo festivālu labāk rī-
kot. Festivālam augot, arvien plašā-
ka kļuva arī programma, iekļaujot 
atraktīvus konkursus, izzinošas 
lekcijas, aizraujošas meistarklases, 
degustācijas, plašu garšu tirgu un 
citas savvaļas aktivitātes gan lie-
liem, gan maziem apmeklētājiem. 
“Maksimāli centāmies visā iesaistīt 
vietējos cilvēkus,” bilst Eva.

Ļoti liels gandarījums ir par to, 
ka Zaubes savvaļas kulinārais fes-
tivāls ticis pamanīts un novērtēts 
arī starptautiskā mērogā. 2019. 
gadā festivāls ieguva Eiropas līme-
ņa atzinību Eiropas kultūras tūris-
ma tīkla “European Cultural Tou-
rism Network” (ECTN) konkursā: 
2. vietu kategorijā “Kulinārais man-

tojums, pārtikas un gastronomijas 
tūrisms”.

Eva Koljera atzīst, ka tas bijis ļoti 
pagodinoši. “Mēs kandidējām vienā 
kategorijā ar itāļiem, grieķiem, fran-
čiem, kuriem kulinārija ir ļoti augstā 
līmenī un ir labi atpazīstama arī 
pasaules mērogā. Tas bija ļoti pa-
tīkams pārsteigums, bet man pašai 
visvairāk sirdi silda balva “Amatas 
novada lepnums”. Un esmu tik lep-
na ar fantastisko festivāla koman-
du,” saka Eva Koljera.

Tradīcijas un nodarbības 
tiešsaistē

Tradicionāli festivālā darbojušās 
vairākas tematiskās zonas, piemē-
ram, “Meži”, “Ūdeņi”, “Pļava”. To no-
saukumi runā paši par sevi. “Mežos” 
Zaubes mednieku un makšķer-
nieku kolektīvs gatavo medījumu 
degustācijas no savām receptēm, 
“Ūdens” zonā viss, kas saistīts ar 
ūdeņu iemītniekiem, savukārt “Pļa-
vā” uzmanība tiek pievērsta ne vien 
pļavās augošajiem augiem un tam, 
ko no tiem pagatavot (un tās nav 
tikai tējas!), bet tiek arī skaidrots, 
piemēram, kāda nozīme ir iespējai 
govīm brīvi ganīties, pļavās ēdot 

dabīgu zāli. Tāpat festivālā līdz šim 
bijuši konkursi par labākajām lauku 
tortēm, kuras tika gatavotas tikai no 
bioloģiskiem produktiem bez jeb-
kādām sintētiskām vielām. Diemžēl 
šogad toršu konkursa un degustā-
cijas nebūs. Kā jau visās mūsu dzī-
vēs, arī šī ir viena no Covid-19 pan-
dēmijas “blaknēm”.

Jāatzīmē, ka pandēmijas iespai-
dā 2020. gada festivāls tika pārcelts 
uz 2021. gada vasaru, bet laikā, kad 
pandēmijas pulcēšanās bija liegta, 
notika vairāki tiešsaistes nodarbību 
cikli digitālajā vidē. To skaitā jāmin 
ciklu “Jaunrade savvaļas produktu 
gatavošanā”, kurā varēja uzzināt, 
kā ikdienas uzturu bagātināt ar 
savvaļas augiem, augiem veselības 
uzturēšanai, par zaļo kosmētiku un 
to, kā ar augu palīdzību tīrīt māju. 
Tāpat tiešsaistē notika dažādas ar 
gatavošanu saistītas meistarklases, 
kurās cita starpā Latvijā pazīstami 
šefpavāri stāstīja arī par savu pie-
redzi: kā uz ugunskura pagatavot 
meža sēnes, medījumu pagata-
vošana uz grila, svaigi ķertu zivju 
pagatavošanu, netika aizmirsts arī 
par rudens saldēdieniem un citām 
interesantām lietām. Visas nodarbī-
bas joprojām iespējams noskatīties 
festivāla mājaslapā wildfoodfest.lv.

Zaubes savvaļas receptes
Pagājušajā gadā iznāca arī jau 

trešā recepšu grāmatiņa “Zaubes 
savvaļas receptes 2021”, tajā ap-
kopotas 15 “savvaļas receptes”. 
Šī grāmatiņa tapusi sadarbībā ar 
“Savvaļas brīnumi” starptautiska-
jiem partneriem – Skotijas “Forth 
Valley” un Lomond “Leader” gru-
pu, Lietuvas Utenas reģionu un 
Jonišču rajona vietējas rīcības 
grupām, Saldus novada attīstības 
biedrību un Somijas Vaara–Karja-
lan “Leader” grupu.

“Mēs raugāmies uz kulināriju 
caur mūsu tautas kulinārā manto-
juma prizmu, kuru nepieciešams 
saglabāt. Protams, nav jau tikai tra-
dicionālās receptes vien, ir arī dažas 
mūsdienīgas receptes. Arī tās ir 
jāpiefiksē. To, ko mednieki māk no 
medījuma gaļas uztaisīt, neviens 

mūsdienu pavārs savā restorānā 
negatavo. Ne mežacūkas sirdi, ne 
brieža pautiņus… Taču no savvaļas 
produktiem var visādus brīnumus 
uzmeistarot.”

Būs ko redzēt, baudīt un darīt
Tagad, pēc Covid-19 pandēmi-

jas nestajām piespiedu korekcijām, 
festivāla organizatori atkal ir jauna 
formāta meklējumos. “Tāda vei-
da brīvas degustācijas, kādas bija 
iepriekš, vairs nerīkosim. Viss, kas 
būs, tiks sadalīts pa porcijām un 
pieejams par maksu. Šogad festivā-
lā nebūs ieejas maksas, būs jāmak-
sā par to, ko cilvēki izvēlēsies iegā-
dāties. Toties lekciju cikls būs par 
brīvu, tāpat kā atsevišķas radošās 
darbnīcas un atrakcijas,” par šī gada 
iecerēm stāsta Eva.

“Šī gada tēma ir izdzīvošana 
dabā. Kaut kā likās, ka ar visu to 
politisko un ekonomisko situāciju 
pasaulē, šī varētu būt aktualitāte, 
par ko jārunā – kā tad daba mums 
var palīdzēt. Ja vien protam ar to 
rīkoties, tad daba cilvēkam var 
palīdzēt izdzīvot daudzos un da-
žādos veidos,” tā Eva Koljera. Viņa 
teic, ka arī šogad būs gatavošanas 
meistarklases, kur cilvēki varēs vai 
nu piedalīties paši, vai arī vērot no 
malas, būs zaļais tirdziņš, kurā tir-
gos tiešām īpašus produktus, tad 
būs īpaši ēdinātāji: ar uzsvaru uz 
savvaļas produktiem, tāpat kopā 
ar Dabas muzeja speciālistiem būs 
sēņu atpazīšanas nodarbība un 
aktivitātes bērniem. Tiks organizēti 
velo un zirga ratu maršruti Zaubes 
iepazīšanai. Viens tāds maršruts ve-
dīs uz zaubēnieša Vilhelma Purvīša 
dzimtajām mājām, atzīmējot slave-
nā latviešu gleznotāja 150. dzimša-
nas dienu.

Eva Koljera atzīst, ka šogad ir 
grūti prognozēt, cik apmeklētāju 
festivālam būs. “Varbūt atnāks ma-
zāks cilvēku skaits kā iepriekšējos 
gados, jo pēc pandēmijas daudzi 
baidās iet uz lielākiem pasākumiem. 
Bet festivāls notiks, tas būs gana 
krāšņs ar dažādiem pasākumiem, 
krāsām un garšām, kā arī labi atpa-
zīstamām personībām.”

Foto – no festivāla arhīva

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls aicina viesos
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Gleznainās dabas takas, bijusī papīrfabrika un tās strādnieku ciemats, 
dažādās ekskursijas, apskates vietas un aktivitātes Līgatni padara par 
ļoti pievilcīgu un jebkurā gadalaikā populāru tūrisma galamērķi. Arī šo-
vasar Līgatnē būs gan ko redzēt, gan darīt.

Līgatne vilina ar dabu, industriālo 
mantojumu un aizraujošiem piedzīvojumiem

Vislielāko popularitāti gan Lat-
vijā, gan arī ārpus mūsu valsts ro-
bežām Līgatne guvusi ar savu in-
dustriālo mantojumu – 1814. gadā 
celto papīrfabrikas ēku un strād-
nieku ciematu. Pats interesantākais, 
kā šī 19. gadsimta sākumam tiešām 
modernā rūpnīcas ēka tapa kā li-
kumsakarīgs turpinājums Līgatnes 
papīra ražošanas tradīcijām. Vēstu-
re glabā ziņas, ka papīra ražošana 
Līgatnē sākusies jau 17. gadsimta 
sākumā, un kopš papīra rūpniecības 
sākumiem Līgatne ir piedzīvojusi 
visas papīra ražošanas attīstības un 
tehnikas stadijas.

Tiesa, par pašiem pirmsāku-
miem ziņu ir maz, vien zviedru arhī-
vu materiālos minēts, ka 17. gadsim-
tā Paltmales muižas miltu dzirnavas 
pārveidotas par papīra dzirnavām. 
Lai nu kā, bet Līgatnes papīrfabrika, 
sākot no 1815. gada, bez pārtrauku-
ma darbojusies gandrīz 200 gadus. 
Šodien papīrfabrikai dota iespēja 
atdzimt jaunai dzīvei. 

Papīrfabrikā – radošo industriju 
centrs

Līgatnes tūrisma informācijas 
centra vadītāja Santa Jermičuka 
stāsta, ka kopš janvāra vidus Līgat-
nes papīrfabrikai ir jauni saimnieki –  
Edgars Ricevs ar savu komandu 
un biedrība “GreenFest”. Aktīvisti 
papīrfabrikas teritorijā sapņo iedzī-
vināt harmonisku cilvēka un dabas 

mijiedarbības vidi, kopradi, darb-
nīcas un meistarklases, dažādu 
eksperimentu un jaunrades telpu, 
dzīvojamo fondu un telpu kultūrai, 
mākslai un dažādām interesantām 
izpausmēm.

Santa Jermičuka teic, ka darbība 
jau notiek un jaunie “fabrikanti” pa-
mazām, solīti pa solītim sāk sakopt 
teritoriju, lai radītu radošo industri-
ju centru ar dažādām rezidencēm, 
kultūras un mākslas formas izpaus-
mēm. Šobrīd apzinātas ēkas, kurām 
jāveic iekonservēšanas darbi, un 
notiek darbs pie bijušās kantora 
ēkas rekonstrukcijas plāna izstrā-
des.  

“Dzīvais muzejs” Līgatnē
Līgatnes tūrisma informācijas 

centra vadītāja atzīst, ka cilvēku in-
terese par ekskursijām zinoša gida 
pavadībā pa industriālā mantojuma 
objektiem (kā pašu papīrfabriku, 
tā arī Līgatnes ciemata vēsturisko 
centru) ir ļoti liela. Par to gan nav 
jābrīnās, jo tieši Līgatnes papīrfabri-
kas ciematā 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā tapa Latvijas 
teritorijā pirmās rindu mājas. Tam 
laikam ļoti moderns strādnieku 
“dzīvokļu jautājuma” risinājums.

Kopā Līgatnē ir 22 rindu mājas –  
katrā kalniņā pa divām trim rindu 
mājām un katrā mājas pusē ir seši 
līdz astoņi dzīvokļi. Šodien namiņi 
ir iecienīts tūristu apskates objekts, 

tāpat kā Šveices stilā celtais kādrei-
zējo fabrikas direktoru viesu nams 
jeb Fāles nams, kurā tagad atrodas 
bērnudārzs. Jāatzīmē, ka savulaik 
“Interreg” projekta ietvaros tika at-
jaunots vēsturiskais papīrfabrikas 
strādnieku dzīvoklis un, lai nodro-
šinātu projekta ilgtspēju, Santa Jer-
mičuka Līgatni pieteica kā biedru 
“ERIH – Eiropas industriālā ceļa” or-
ganizācijai, kā pirmajiem no Baltijas 
valstīm kļūstot par šīs organizācijas 
oficiālu biedru. “Vēl papīrfabrikas 
ziedu laikos izveidotā infrastruktūra 
ir saglabājusies līdz pat šim baltam 
brīdim, un mēs esam kā tādā dzīvā 
muzejā,” teic Santa Jermičuka.

“Tendences tūrismā mainās, un 
nebūt ne visi pilsētas viesi vēlas 
doties ekskursijās gida pavadībā,” 
atzīst Santa. Taču iepazīt Līgatni 
un tās vēsturi ir iespējams arī vi-
siem tiem, kuri vēlas pilsētu aplūkot 
“uz savu roku”. Šim nolūkam radī-
tas divas izzinošas pastaigu spē-
les ģimenēm un nelielām draugu 
kompānijām – foto orientēšanās 
spēle “Līgatnes detaļu medības” 

un izziņas un orientēšanās spēle 
“Papīrfabrikas ciemata noslēpumi”. 
Spēļu ilgums apmēram 2–2,5 stun-
das, bet pieveicamā distance – 4–5 
km. “Mums ir diezgan reljefa vide, 
esam sešu pauguru ieskauti,” saka 
Santa. Izzinošu interaktīvu nodarbī-
bu piedāvā “Zeit” Tīklu parks. No-
darbības laikā stāstnieka pavadībā 
var apskatīt bijušās ķiveru fabrikas 
(šodien “Zeit”) teritoriju, vēsturiskās 
ēkas un telpas, bet kā “ķirsītis uz 
tortes”, protams, ir pats Tīklu parks 
un tā piedāvātie pasākumi.

Pārgājiens pa dabas takām
Vēl viens aizraujošs, tūristu un 

arī Cēsu novada iedzīvotāju ļoti 
iecienīts maršruts ir 1975. gadā 
izveidotās Gaujas Nacionālā par-
ka Līgatnes dabas takas, kuru 
mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus 
ar dabu, Latvijā dzīvojošo savva-
ļas zīdītājdzīvnieku sugām, dabas 
daudzveidību un vides aizsardzības 
nepieciešamību. Pastaigas laikā te 
iespējams apskatīt dažādus Latvijas 
savvaļas dzīvniekus, vērot neskar-
tas dabas ainavas, kā arī klausīties 
meža un pļavas skaņās. Līgatnes 
dabas taku iežogojumos var vērot 
aļņus, lapsas, lāčus, stirnas, jenot-
suņus, lūšus, mežacūkas, vāveres, 
ežus, kā arī putnus – ūpjus un pū-
ces.  Līdzīgi kā Latvijas mežos, arī 
šeit dzīvnieki ir pielāgojušies dzīves 
videi un vietējiem apstākļiem. Lī-
dzās dabas takām esošajās tirdz-
niecības vietās iespējams kā iega-
dāties jaukus suvenīrus,  tā baudīt 
gardu maltīti un siltus dzērienus. 
Līgatnes dabas taku apmeklējums 
sagādās daudzus patīkamus mir-

kļus ikvienam apmeklētājam, vienī-
gais lūgums ir nebarot dzīvniekus, 
jo katrs labi domātais kārums tikai 
kaitēs viņu veselībai. Arī četrkājainie 
draugi – suņi, dodoties šai pārgājie-
nā, būs jāatstāj mājās.

“Zaļais lācis”, Pavāru māja un 
Amatu māja

Līgatne piedāvā vēl daudzas 
un dažādas citas aktivitātes. Santa 
Jermičuka cer, ka tūrisma sezonai 
sākoties, durvis vērs arī “Zaļā lāča” 
mini Zoo, kuru īpaši iecienījušas 
ģimenes ar bērniem. Šeit bērni var 
aplūkot aitas, kazas un trušus, tik-
ties ar tiem “aci pret aci” un pabarot 
zvērus ar šiem dzīvnieciņiem pare-
dzēto barību. Ja ir vēlme, viesnīcā 
“Zaļais lācis” vai kempingā iespē-
jams arī pārnakšņot vai pavadīt tie-
šām jauku nedēļas nogali.

Santa iesaka apmeklēt arī Pavā-
ru māju, kurā šefpavāri allaž sarūpē 
īstu garšu stāstu un “Restorānu 
1815” Līgatnes vecākajā ēkā – pir-
majās papīra dzirnavās. Jāiegriežas 
arī “Pils Pagrabu” kultūras centrā–
tējnīcā alu kompleksā, kas reiz kal-
pojis kā pagrabs, bet tagad kļuvis 
par norises vietu dažādiem kultūras 
pasākumiem, savukārt dodoties ap-
lūkot Līgatnes papīrfabrikas kultūr-
vēsturiskā centra strādnieku rindu 
mājas Skolaskalnā, noteikti vērts 
iegriezties Amatu mājā. Šeit iekār-
tota aušanas darbnīca, apskatāma 
vietējo amatnieku darbu izstāde un 
regulāri notiek amatnieku meistar-
darbnīcas. Noteikti vērts pašu acīm 
redzēt, kā notiek aušana stellēs, ce-
laiņu aušana un vēl citas interesan-

Turpinājums 9. lpp

Līgatnes papīrfabrikas komplekss ir unikāls industriālā mantojuma objekts, kas šobrīd pārdzimst jaunai dzīvei.

Līgatnes pārceltuve ir vienīgais šāda veida prāmis reģionā – to no viena Gau-
jas krasta uz otru virza Gaujas straumes spēks. Un brauciens pāri gleznainajai 
upei sola neaizmirstamus iespaidus.

Līgatnes pārceltuve pār Gauju no putna lidojuma.

Jau kopš 20. gadsimta 70. gadiem 
ainaviskā pārgājiena taka gar Gauju 
ir vilinājusi tūkstošiem dabas un tū-
risma baudītājus.
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24. martā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas (LMMS) kamerzālē norisinājās klavierspēles audzēkņu koncerts 
vecākiem. Koncerts bija kā sava veida “reminiscence” jeb ceļojums atmiņās vēl pirms 2020. gada 12. marta, kad 
valdība pieņēma lēmumu izsludināt Latvijā ārkārtas situāciju.

No 22. aprīļa ģimenes, kurās aug bērni ar uz-
vedības problēmām, kopā ar bērna skolotājiem 
piedalīsies otrajā multimodālajā agrīnās inter-
vences programmā “STOP 4–7”, kas tiks īsteno-
ta Līgatnē. Tajā atbalstu, jaunas zināšanas un 
prasmes iegūs gan ģimenes, gan skolotāji no Līgatnes, Priekuļu, Veselavas un Amatas pagastiem.

Lai veicinātu Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes administra-
tīvās teritorijas iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, 
sekmētu sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, kā arī lai 
iedrošinātu iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas, pārvalde izsludinā-
jusi projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai “Sabiedrība ar 
dvēseli”.  

Izsludināts iedzīvotāju 
iniciatīvu projektu konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli 2022”

Konkurss Līgatnē tiek organi-
zēts jau kopš 2017. gada, tajā var 
tikt atbalstīti sabiedriskā labuma 
projekti jomās, kas ir svarīgas un 
aktuālas vietējai sabiedrībai vai kā-
dai tās daļai. Līgatnes apvienības 
pārvalde kopumā līdzfinansē 3500 
eiro. Viena projekta maksimālais fi-
nansējums ir 700 eiro. 

Konkursa tematiskie virzieni:
 vides un infrastruktūras sakār-

tošana un labiekārtošana; 
 izglītojošu, kultūras, sporta un 

sociālo pasākumu veicināšana vai 
uzlabošana.

Konkursā var piedalīties:
 fiziska persona (novada ie-

dzīvotājs, kas sasniedzis vismaz 
18 gadu vecumu) vai nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa (esoša vai izvei-
dota tieši šim nolūkam, no kuriem 
vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu 
vecumu); 

 biedrība vai nodibinājums, kuru 
juridiskā adrese ir Līgatnes novada 
apvienības teritorijā; 

 biedrību un nodibinājumu te-
ritoriālās struktūrvienības, kas dar-
bojas Līgatnes apvienības teritorijā.

Viens iesniedzējs viena projek-
tu konkursa ietvaros var iesniegt 
neierobežotu skaitu pieteikumu ar 
nosacījumu, ka projekti nav saturiski 
saistīti. Konkursa nolikums, projekta 
pieteikums un citi dokumenti pieeja-
mi pārvaldes mājaslapā www.ligatne.
lv sadaļā “Sabiedrība ar dvēseli”.

Konkursa koordinators un kon-
taktpersona pārvaldē: pārvaldes 
vadītāja p.i. Ilze Goba, tālr. 25619988, 
e-pasts: ilze.goba@cesunovads.lv.

Projektu pieteikumu iesniegša-
nas termiņš: 2022. gada 25. maijs 
plkst. 12.00.

Projekta īstenošanas laiks: no 
2022. gada 31. maija līdz 2022. gada 
30. oktobrim. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 
līdz 2022. gada 30. maijam. Aicinām 
nevalstiskās organizācijas un vietē-
jos aktīvistus izmantot iespēju un 
īstenot savas radošās, ilgtspējīgās 
un Līgatnes sabiedrībai nozīmīgās 
idejas.

Atbalsta programmā “STOP 4–7” 
jauna grupa Līgatnē

Atbalsta programma veidota, balstoties uz līdzīgu 
ārvalstu programmu veiksmīgo pieredzi, tā aprobēta 
Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efekti-
vitāte. Bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabo-
jas bērnu sociālās prasmes, bērni spēj labāk pielāgoties 
videi, savukārt vecāki un skolotāji iemācās izmantot 
veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas 
stratēģijas.

Programma paredzēta bērniem no četru līdz septiņu 
gadu vecumam un ietver:

 divas līdz trīs izvērtēšanas konsultācijas;
 desmit sociālo prasmju treniņu nodarbības bēr-

niem (viena nodarbība nedēļā sešu stundu garumā);

 desmit vakara nodarbības vecākiem;
 četras nodarbības ar bērnu pedagogiem;
 individuālu atbalstu bērniem, vecākiem un/vai pe-

dagogiem atbilstoši vajadzībām.

Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācī-
ti psihologi un pedagogi. Nodarbības norisinās no 22. 
aprīļa līdz 30. jūnijam Upes ielā 3 un Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Skolotājiem nodarbības 
norisinās tiešsaistē.

Lai pieteiktos dalībai programmā rudenī, jāsazinās 
ar koordinatori Dacei Bērziņu, rakstot vēstuli uz e-pa-
sta adresi dace.berzina@cesunovads.lv vai zvanot: tālr. 
267866855.

Aprīļa pilieni Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā.
Pirmais koncerts klātienē pēc divu gadu pārtraukuma

Šī bija viena no pirmajām LMMS 
klātienes aktivitātēm kopā ar au-
dzēkņu vecākiem pēc vairāk nekā 
divu gadu piespiedu pārtraukuma. 
Vitāli svarīgi, lai audzēkņi mācību 
un vingrināšanās procesā iegūtās 
zināšanas un prasmes varētu no-
stiprināt, muzicējot klausītāju un 
auditorijas priekšā. Šādas prasmes, 
iemaņas un sevis izzinošu skatuves 
paškontroli nav iespējams iegūt at-
tālināto mācību norisē. Audzēkņi, 
skolotāji un arī vecāki šajā koncertā 
saņēma daudz pozitīvu emociju un 
gandarījumu par iespēto, dzirdēto 
un baudīto.

Satiekas vienuviet, lai iekrāsotu 
pavasari

Aprīlī vecāki, bērni un LMMS 
skolotāji satikās skolas rīkotajā ak-
tivitātē “Iekrāsosim pavasari kopā”. 
Pasākums bija iecerēts kā radoša 
darbnīca, kurā ikviens klātesošais 
bija aicināts iesaistīties mākslinie-

ciski izveidotu koka putnu ilus-
trēšanā un apgleznošanā vizuāli 
plastiskās mākslas skolotāju Ingū-
nas Briedes un Daigas Rudzurogas 
vadībā. Pasākumā muzicēja mūzi-
kas izglītības programmu audzēk-
ņi, priecējot klātesošos ar mūzikas 
instrumentu skanējumu un dažāda 
žanra un stila skaņdarbiem.

LMMS audzēkņu sasniegumi
Audzēkņi guvuši panākumus 

“Valsts konkursā Latvijas profe-
sionālās ievirzes vizuāli plastiskās 
mākslas izglītības programmas au-
dzēkņiem 2021./2022. mācību gadā”. 
Konkursu tradicionāli organizē Lat-
vijas Nacionālais kultūras centrs, un 
tas norisinās divās kārtās. Šajā mā-
cību gadā konkursa uzdevums bija 
“Mākslas izstādes izveide”, kur katrs 
audzēknis varēja iejusties izstādes 
kuratora lomā un izstrādāt ieceri sa-
vai mākslas izstādei.

Kā panākums vērtējams tas, ka 

konkursa otro kārtu skolotājas Dai-
gas Rudzurogas un Ingūnas Brie-
des vadībā sasnieguši trīs iesūtītie 
LMMS audzēkņu darbi – Paulas 
Hamčanovskas darbs “Saplūšana”, 
Rūdolfa Eglīša veikums “Mondriāns, 
māksla un mākslīgais intelekts” 
un Lindas Beātes Pimberes radī-
tais darbs “Latviskās melanholijas 
meklējumos”. Šie darbi tiks izstādīti 
valsts konkursa darbu izstādē Sa-
lacgrīvas Mākslas skolā no 29. aprīļa 
līdz 27. maijam.

Lai atzīmētu 18. gadskārtu kopš 
Latvija iestājusies NATO, kā arī Zie-
meļatlantijas alianses dibināšanas 
73. gadadienu, Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrija sadarbībā ar Lat-
vijas Transatlantisko organizāciju, 
Aizsardzības ministriju un Izglītī-
bas un zinātnes ministriju aprīlī rī-
koja bērnu un jauniešu zīmējumu 
konkursu “Sargāsim Latviju kopā”. 
Konkursam tika iesūtīti četri LMMS 
audzēkņu darbi.

Līgatni viennozīmīgi var nosaukt par vienu no tūrisma objektiem visbagātā-
kajām Cēsu novada vietām.

Līgatnes dabas takas ļauj iepazīt gan meža, gan Latvijas dzīvnieku pasaules 
bagātības.

tas lietas. Līgatnes tūrisma informā-
cijas centra vadītāja  gan atgādina, 
ka ekskursijas iepriekš noteikti jā-
piesaka.

Iepretim Amatu mājai atrodas 
Līgatnes keramikas ceplis, kurš ne-
sen, 2. aprīlī, nosvinēja atvēršanas 
svētkus. Savukārt vecajā aptiekā 
tagad omulīgi iekārtojies Līgatnes 
vīna darītavas veikals.

Runājot par vietām, kuras šajā 
tūrisma sezonā noteikti vērts ap-
meklēt, Santa min arī Vienkoču 
parku pie Līgatnes upes, kurā var 
aplūkot vēsturisku muižu un citu 
ēku maketus, koka skulptūras, Lat-
vijā pirmo smilšu maisu māju un ci-
tas interesantas lietas. Un, protams, 
noteikti vērts iegriezties arī gardēžu 
paradīzē – šefpavāra Elmāra Taņņa 
Ozolainē. Gastronomisko baudu 
cienītājiem patiks arī kafejnīcas 

“Pande” un “Burgers 66” Augšlīgat-
nē.

Santa Jermičuka ar gandarīju-

mu stāsta, ka Līgatnē ir ļoti aktīva 
iedzīvotāju kopiena ar daudzām 
interesantām idejām. “Līgatnē ir 

lieliska sadarbība starp vietējiem 
uzņēmējiem, kā rezultātā veidojas 
šī sinerģija, savstarpējā saikne un 

harmonija. Šeit tiešām ir ko skatīt, 
baudīt un redzēt. Līgatne ir rāma 
vieta iedvesmai.”
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Uz laika zoba sagrauztā Jaunpiebalgas dzelzceļa stacijas perona vairs 
neviens nestāv jau vairāk nekā 20 gadus, tomēr demontētajos sliežu ce-
ļos gulst daudzu cilvēku atmiņas par stacijas darbības laiku un kūsājošo 
sabiedrisko dzīvi stacijas apkārtnē.

Jaunpiebalgas dzelzceļa 
stacija aicina iepazīt vēsturi 
un dalīties atmiņu stāstos

Lai iekustinātu centienus apzi-
nāt stacijas vēsturi un tās apkārtni 
kā industriālo mantojumu, kura 
stāstu vērts saglabāt nākamajām 
paaudzēm, maija svētku laikā notiks 
pasākums “Uz salauztā perona”.

Sestdien, 7. maijā, plkst. 17.00 
vagoniņā “Piebalga” pie Jaunpie-
balgas dzelzceļa stacijas atmiņu 
stāstos par stacijas un tuvumā eso-
šo ēku vēsturi caur savu personisko 
prizmu un izjūtām dalīsies cilvēki, 
kas savulaik dzīvojoši vai strādājuši 
stacijā vai tās tuvumā. Pasākumu 
muzikāli papildinās mūziķa Mārtiņa 

Stroda koncerts.
No 1. līdz 6. maijam ikviens aici-

nāts piedalīties orientēšanās spēlē 
mobilajā lietotnē “Actionbound” un 
doties izzinošā ceļojumā pa Jaun-
piebalgas dzelzceļa stacijas apkār-
tnē esošajiem objektiem, atbildot 
uz jautājumiem par to vēsturi un 
uzzinot objektu stāstu. Atmiņu va-
kara gaitā norisināsies spēles da-
lībnieku apbalvošana, kurā balvas 
sagādājuši vairāki vietējie ražotāji 
un uzņēmumi, tostarp, SIA “Skrīveru 
saldumi”, z/s “Ķelmēni” un “Birztali-
ņas”, SIA “Avon Cosmetics”.

Lietišķās un tēlotājas mākslas studija “Piebaldzēni” tika dibināta ar 
mērķi Jaunpiebalgā atjaunot amatniecības tradīcijas, apzināt un kopt 
kultūrmantojumu, un ar saviem radošajiem darbiem veidot latviskajā 
dzīvesziņā balstītas šī laika vērtības. 

Par mākslas pasauli, spēku un “Piebaldzēniem”

Studija “Piebaldzēni” ir Jaunpie-
balgas Bērnu mākslas skolas dibi-
nātājas un pedagoģes, mākslinieces 
Sandras Strēles izlolota. Nejaušu 
cilvēku te nav, jo studija radīta uz 
to radošo cilvēku bāzes, kuri jau ga-
diem ilgi Jaunpiebalgas izstāžu zālē 
“Velves” rīko gada izstādes, tās ap 
sevi pulcē gan amatniekus un pro-
fesionālus māksliniekus, gan arī tos, 
kuriem nodarbošanās ar mākslu ir 
sirdslieta. Viņus visus vieno ne vien 
māksla visās tās daudzveidīgajās 
izpausmēs, bet arī Jaunpiebalga –  
tie ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši 
vai apmetušies uz dzīvi.

Mērķis – amatnieku tradīciju 
atjaunošana

Sandra Strēle kā studijas raša-
nās sākuma punktu min Jaunpie-
balgas Mākslas skolas dibināšanu, 
kas sākotnēji darbojās interešu iz-
glītības formātā, bet tagad jau strā-
dā profesionālās mākslas program-
mā. Pakāpeniski “piesaistījušies” 
cilvēki, kuri Jaunpiebalgā īstenojuši 
ar māksliniecisku ievirzi saistītus 
projektus, un, kad radās iespēja no-
dibināt studiju un iegūt tai telpas, tā 
tika izmantota.

“Jaunpiebalgas novada domes 
paspārnē tika nodibinātas piecas 

maksas grupas – tekstils, metāls, ke-
ramika, glezniecība un stikls. Mūsu 
mērķis bija amatnieku tradīciju atjau-
nošana Jaunpiebalgā, vēlējāmies, lai 
Jaunpiebalgas mākslas skolas bērni 
redz, kādas ir iespējas nodarboties 
ar mākslu arī pēc skolas beigšanas. 
Jo mākslas pasaule, kas izaugusi no 
katras tautas tradicionālās mākslas, 
ir bezgalīga. Ar Valsts kultūrkapitā-
la fonda atbalstu ieguvām sākuma 
instrumentus keramikas un metāla 
darbnīcai, un visos projektos vien-
mēr bija piebilde, ka darbnīcās tiks 
dota iespēja strādāt arī pieauguša-
jiem,” stāsta Sandra.

Viņa bilst, ka viss saaudies kopā 
vienotā rakstā – mākslas skola, pa-
šas audzēkņi, kuri pēc skolas beig-
šanas izmācījās par māksliniekiem, 
bet pāri visam – vēlme viņus pie-
saistīt Jaunpiebalgai. “Tā arī tapa 
Lietišķās un tēlotājas mākslas stu-
dija “Piebaldzēni”,” saka Sandra. Bū-
tisks faktors bija arī vēlme kā tautas 
mākslas nozares pārstāvjiem oficiāli 
piedalīties valsts līmeņa izstādēs, 
arī Dziesmu svētku tautas lietišķās 
mākslas izstādēs, kurās visās “Pie-
baldzēni” kopš savas dibināšanas 
piedalījušies. Vēl studija piedalās 
starptautiskajā Nacionālā kultūras 
centra organizētajā pasākumā “Sa-
tiec savu meistaru”.

Sandra Strēle atklāj, ka gada 
izstādēs piedalījušies pat līdz 50 
autoriem. Piemēram, tikušas uzru-
nātas sievietes, kuras mājās ada, 
izšuj, nodarbojas ar pērļošanu. Jo 
arī pērļošana ir viena no tautas 
mākslas nozarēm un Jaunpiebalgas 
kultūras mantojumā minama pērļo-
tā zīļu josta. 

Ar lepnumu par studijas 
dalībniekiem

Sandru patiesi iepriecina stu-

dijas dalībnieku panākumi. “Ļoti 
priecē, ka no keramikas studijas 
izveidojušās vairākas pastāvīgas 
darbnīcas. Marikai Šubei Jaunmo-
ku mājā šogad ir uztaisīts ceplis. 
Kristīne Pirktiņa “Pūces studio” 
strādā ar baltā māla darbiem, bet 
iesākums bija iespēja mūsu studijā 
strādāt ar keramiku. Brīnišķīgas ir 
audējas, kas arī jau strādā pastāvī-
gi, bet uzsāka darbu studijā kopā 
saliktajās stellēs. Tekstildarbnīcas 
vadītāja, tautas daiļamata meistare 
Irita Lukšo brīnišķīgi apmāca mei-
tenes. Man patīk, ka Irita saka – at-
aust vai saaust kopā to pavedienu 
ar senatnes amatniecības tradīci-
jām un tā radīt jaunas kultūrvērtī-
bas. Vēlos, lai Jaunpiebalga ir vieta, 
kur atkal atjaunojas šīs amatniecī-
bas tradīcijas.

Ir individuāli meistari kā Aldis 
Duļbinskis, kurš strādā ar koku. Ilze 
Prūse strādā balto darbu tehnikā, 
un nesen viņai izstāžu zālē “Vel-
ves” bija personālizstāde. Daudzās 
Jaunpiebalgas mājās vēl glabājas 
brīnišķīgi tamborējumi, lina izstrā-
dājumi, pūra lietas ar sarkaniem 
izšuvumiem sievietēm. Ilze ir “paķē-
rusi” ideju, pacēlusi jaunā gaismiņā 
un šobrīd izgatavo pūra lietiņas 
jaunām ģimenēm kā simboliskas 
spēka lietas.

No gleznotājiem noteikti jāmin 
Egils Johansons, kurš iet ainavā, 
un tikko nokūst sniegs, tā aukstu-
mā stāv un glezno. Pēc Kārļa Mies-
nieka viņš ir tas, kurš Jaunpiebalgā 
nes tālāk klasiskās glezniecības 
tradīciju. Viņam drīz atklāsies iz-
stāde Velvju zālē. Tā es varu stāstīt 
par ļoti, ļoti daudziem brīnišķīgiem 
cilvēkiem,” par savējiem lepna ir 
Sandra, un ir gatava kaut stundām 
stāstīt par “Piebaldzēnu” panāku-
miem.

Latviskajā dzīvesziņā balstītas 
vērtības

Lūgta pastāstīt par sevi, Sand-
ra saka, ka viņa piedalās izstādēs, 
bet tas esot mazākais. “Lielākais, ka 
mums katru gadu ir sava tēma, un 
vairāk esmu kā izstādes kuratore, 
iekārtotāja, plakātu veidotāja. Tur 
varbūt mans mākslinieces profesio-
nālais pienesums ir lielāks, jo gada 
izstādes tiek veidotas ar motivāciju 
sniegt cilvēkiem zināšanas, pamatā 
par latvisko dzīvesziņu un vērtībām. 
Pēdējās izstādes bija “Saules zīme”, 
“Raksti”, “Godi”.  Pagājušā gadā 
Emīla Dārziņa muzejā bija izstāde 
“Emīla Dārziņa dvēseles valoda”, 
bet šī gada tēma ir “Spēka koks”.”

Sandra atklāj, ka Lietišķās un 
tēlotājas mākslas studija “Piebal-
dzēni” savu darbību nav pārtrauksi 
ne uz mirkli. Covid-19 pandēmijas 
laikā strādājuši katrs savā mājā, un, 
līdzko bija atļauts tikties klātienē, 
darbnīcas uzreiz atjaunoja darbību: 
“Pandēmijas laikā cilvēkam notika 
arī labas lietas, jo bija vairāk laika 
nodarboties ar to, ko viņš grib izda-
rīt. Dievs mūs nolika uz bremzēm, lai 
cilvēks attopas un sāk domāt. Šobrīd 
Viņš vēl lielāku ķīli cērt mūsu sāpēs 
un ciešanās, lai mēs vairāk pietuvo-
tos īstenībai. Pretējā gadījumā mēs 
esam tā ieskrējušies, ka esam sevi 
pazaudējuši,” saka Sandra.

Viņa uzskata, ka šajā satrauco-
šajā laikā mums katram ir labvēlīgi 
domāt par sevi, savām saknēm, 
dzimtu un atbildību. Šobrīd tieši 
mēs esam tas posms, kas nākama-
jām paaudzēm dod spēku un satu-
ru. Katras tautas gudrības pūrā ir ie-
liktas zināšanas par to, kā dzīvot, lai 
mēs būtu laimīgi. Mākslas pasaule 
ir starpnieks starp garīgo pasauli un 
cilvēka ikdienu. Arī tāda “zona”, kur 
cilvēks var gūt spēku visos vējos.

Pie Stalbes pagasta Tautas nama 8. jūnijā plkst. 10.00 notiks “Sporta diena senioriem”, kurā aicināti piedalī-
ties Cēsu novada seniori. Būs iespēja pilnveidot pareizas nūjošanas iemaņas instruktora vadībā un doties 2 
kilometru garā pārgājienā. Notiks arī komandu sporta spēles.

 

Veselības ministrija un Cēsu novada pašvaldība ir vienisprātis par nepieciešamību pēc iespējas ātrāk nodot 
valsts īpašumā esošo Lielstraupes pils vēsturisko kompleksu pašvaldībai. Tā vizītes laikā Straupē vienojās 
veselības ministrs Daniels Pavļuts un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Vienojas par Lielstraupes pils vēsturiskā 
kompleksa nodošanu pašvaldībai

Vienošanās paredz kopīgi mek-
lēt risinājumu kompleksa nodošanai 
pašvaldībai, un abas puses sadarbo-
sies, lai pēc iespējas ātrāk atrastu ie-
spējami labāko pārņemšanas veidu.

“Veselības ministrija vēlas, lai īpa-
šums pēc iespējas ātrāk nonāk pie 
cilvēkiem, kas ir gatavi to attīstīt. Pils ir 
īpaša – ar senu Vidzemes bruņniecī-
bas un Hanzas savienības vēsturi un 
arī sarežģītu padomju laika uzslāņo-
jumu. Tā jāattīsta kompleksi un ar pie-
tāti pret kultūrvēsturisko mantojumu. 
Esmu gandarīts, ka Cēsu novads tādu 
apņemšanos ir paudis,” akcentēja ve-
selības ministrs Daniels Pavļuts.

“Mēs ļoti lieliski apzināmies, cik 
nozīmīgs šāds objekts ir, kādu atbildī-
bu uzliek un kādas investīcijas prasīs. 
Mums ir gatava koncepcija un satura 
plāns, kā iedzīvināt pili, kā to saudzīgi 
atjaunot un kā to padarīt par rosīgu 
kopienas centru – ar to arī esam ie-
pazīstinājuši Straupes un apkaimes 
iedzīvotājus, saņemot atbalstu tā 
realizācijai. Beidzot jāpieliek punkts 
šim birokrātiskajam procesam, lai pils 
ne tikai izdzīvotu, bet arī uzplauktu,” 
uzsvēra Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Rozenbergs.

Viens no īpašuma nodošanas risi-
nājumiem, kuru rosina Cēsu novada 

pašvaldība, ir speciāla likuma izstrāde 
un pieņemšana Saeimā. Lielstraupes 
pils šobrīd pieder valstij, un tajā līdz 
2018. gadam atradās Straupes Narko-
loģiskā slimnīca. Taču pils kompleksa 
ēkas veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai nav piemērotas, tāpēc alko-
hola atkarīgo ārstēšana jau kopš 2018. 
gada sekmīgi pārcelta uz Strenču Psi-
honeiroloģisko slimnīcu. Kultūras pie-
minekļa uzturēšana, apsaimniekošana 
un remontdarbi nav Veselības minis-
trijas pamatdarbības joma, toties vēlmi 
īpašumu attīstīt izrādījusi vēsturiskā 
Pārgaujas un pašreizējā apvienotā 
Cēsu novada pašvaldība.

Sportiskās aktivitātes senioriem

Pēc krietnas sportošanas tiks baudīta uz ugunskura vā-
rīta zupa. Dalība sporta dienā bez maksas! Sporta diena 
notiks ar Cēsu novada pašvaldības un pensionāru bied-

rības “Dzīvotprieks” finansiālu atbalstu.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 20. maijam pa tālr. 

29247718 (Grieta).
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Pārgaujas jaunieši jau vairākas vasaras “Lauž robežas” savstarpējā sa-
skarsmē, saliedējas, diskutē par aktuālām tēmām, kļūst uzņēmīgāki un 
motivēti aktīvi darboties. 

Lauzt robežas un saliedēties. 
Pārgaujas jauniešu veiksmes stāsts

Jaunieši “Lauž robežas” Pārgaujas jauniešu projektā.

Šogad projektu “Lauzt robežas” 
plānots īstenot jau piekto reizi, un 
Pārgaujas jauniešiem vairs nav jā-
stāsta, cik tas būs foršs un intere-
sants. Tādēļ nav brīnums, ka pēc 
informācijas sociālajos medijos 
un jauniešu čata grupās, vietas uz 
pasākumu ir aizpildītas pāris dienu 
laikā. “Lauzt robežas” ir Pārgaujas 
jauniešu veiksmes stāsts, un visi 
jaunieši Pārgaujā zina, kas tas ir,” 
saka Cēsu novada Pārgaujas ap-
vienības jaunatnes lietu speciāliste 
Iluta Balode.

Jaunieši vēlas tikties
Pirms runāt par nākotnes iece-

rēm, “Cēsu Novada Vēstis” lūdza 
Ilutu atskatīties pagātnē un pastās-
tīt par šī jauniešu saliedēšanas pa-
sākuma rašanos.

““Lauzt robežas” ideja dzima 
2018. gadā, kad pašvaldība bija 
izsludinājusi nelielu vietējo projek-
tu konkursu, kurā bija iespēja gūt 
500 eiro lielu finansējumu kādu 
iniciatīvu īstenošanai. Pašiem jau-
niešiem radās ideja par nometnes 
veidošanu, taču saprotams, ka tās 
organizēšanai šāds finansējums ir 
nepietiekams, tāpēc tika lemts par 
labu divu dienu jauniešu saliedē-
šanās pasākuma rīkošanai. Tāpat 
tika meklētas sadarbības formas 
ar citām organizācijām, piemēram, 
“Mārkulīči” viesmīlīgi uzņēma mūs 
atpūtas bāzē, Dabas un tehnoloģiju 
parks “Urda” novadīja meistarklasi,” 
stāsta Iluta.

Pasākuma pamatā bija ideja par 
Pārgaujas novada pagastu – Strau-
pes, Stalbes un Raiskuma – jauniešu 
saliedēšanu un lokālās piederības 
sajūtas veidošanu. Pirmajā gadā tas 
pulcēja aptuveni 20 jauniešus, tur-
klāt viņi bija jāuzrunā, jāuzaicina un 
jāizmanto ļoti individuāla pieeja, lai 
veidotu vienotu komandu.

“Pēc pirmā gada jutām foršu 
uzrāvienu, jaunieši jau paši gribē-

ja darīt dažādas lietas. Viņiem bija 
iniciatīva tikties, socializēties, un va-
jadzēja tikai nodrošināt iespēju. Tā 
mēs sapratām, ka “Lauzt robežas” 
ir jāturpina, jo tas tiešām kļuva par 
jauniešu vidū jau ļoti gaidītu notiku-
mu. Nākamajā gadā pašvaldība to 
jau ielika savā jaunatnes budžetā. 
Šogad plānojam jau piekto pasā-
kumu, un esam iesnieguši projekta 
pieteikumu visa Cēsu novada jau-
niešu saliedēšanās pasākuma un 
viņu vajadzību izziņas darbnīcu or-
ganizēšanai. Ļoti ceram, ka projektu 
apstiprinās, un tad tajā būs teju 80 
dalībnieki,” stāsta Iluta. Viņa bilst, 
ka pēdējos  divos gados pasākumā 
piedalījās jaunieši arī no Limbažiem 
un Jūrmalas, un tas veicināja jau  
paskatīšanos nedaudz tālāk par 
sava novada robežām.

Pārgājieni labāki par virtuālo vidi
“Lauzt robežas” ir starp tiem 

“veiksminiekiem”, ko varēja īste-
not arī Covid-19 pandēmijas laikā. 
Iluta stāsta, ka pagājušajā vasarā 
pasākums notika tieši tajā periodā, 
kad pulcēšanās brīvā dabā bija at-
ļauta, turklāt jau pats tā formāts ar 
nakšņošanu teltīs, aktivitātēm brīvā 
dabā un kopā sanākšanu vakaros 
pie ugunskura ļāva atbilst visām 
epidemioloģiskās drošības noteiku-
mu prasībām. Pasākums pagājušajā 
vasarā tika īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas ietvaros, un 
tā tēma bija šim laikam patiešām 
aktuāla, jo projekta ietvaros tika ru-
nāts par mentālās veselības problē-
mām, kas pandēmijas laikā diezgan 
sāpīgi ietekmēja tieši jauniešus.

“Pie mums viesojās jaunie-
šu auditorijai zināmas iedvesmas 
personas un treneri, kas darbojās 
ar jauniešiem, lai runātu par viņu 
emocionālo labsajūtu, motivāciju, 
arī par lietām, kas viņus demotivē,” 
stāsta Iluta. Viena no tādām lietām 

bija aktivitātes virtuālajā vidē, jo 
pandēmijas laikā attālināto mācību 
laikā jaunieši no “on-line” vides bija 
pietiekami noguruši, un savā brīva-
jā laikā neko tādu vairs nevēlējās. 
Tādēļ līdzko bija iespējams īstenot 
aktivitātes ārā, tika organizēti pār-
gājieni, kuros varēja gan labāk ie-
pazīt apkārtni, gan arī socializēties 
vienam ar otru. Iluta atzīst, ka pār-
gājienus labprāt turpinātu organi-
zēt arī turpmāk, atrodot interesan-
tas vietas tuvējā apkārtnē.

Forumi ceļam uz sasniegumiem
Vēl viena skaista Pārgaujas tra-

dīcija pirmspandēmijas laikā bija ik-
gadējais jauniešu miniforums “Pacel 
Ideju”, kurš parasti norisinājās no-
vembrī. Iluta Balode teic, ka pēdējos 
divus gadus šis forums nav noticis, 
tomēr viņa raugās nākotnē ar ļoti lie-
lu cerību un ir pārliecināta, ka šogad 
tas varēs notikt. “Šī foruma galvenā 
ideja ir jauniešu iedvesmošana par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu. Fo-
ruma laikā parasti notika tikšanās 
ar vairākiem vietējiem uzņēmējiem, 
kuri paši vēl pieskaitāmi jauniešu ka-

tegorijai vai tikko šo vecuma robežu 
pārkāpuši. Jaunie uzņēmēji stāstīja 
savus iedvesmas stāstus par to, kā 
nokļuvuši līdz panākumiem, par sa-
vām izvēlēm, grūtībām un pieredzi, 
uzsākot uzņēmējdarbību. Parasti 
šo pasākumu vadīja kāds sabied-
rībā zināms cilvēks, vai pieredzējis 
moderators, kurš varēja jauniešus 
iesaistīt arī dažādās aktivitātēs tā, 
lai jauniešiem interesanti un ir arī 
kāda līdzdalības iespēja. Centāmies 
šo formātu padarīt nedaudz vieglā-
ku, aicinot jauniešus ģenerēt idejas, 
ko viņi paši varētu darīt, lai vidi sev 
apkārt veidotu jauniešiem draudzī-
gāku, uzņemošāku, un lai viņiem 
pašiem būtu vēlme īstenot savas 
iniciatīvas – ne tikai uzņēmējdarbībā, 
bet arī sabiedriski aktīvi darbojoties. 
Līdztekus uzņēmējiem aicinājām arī 
citus viesus, piemēram, sportistus, 
kuri stāstīja par savu ceļu uz sasnie-
gumiem,” atceras Iluta.

Palīdzēt, iedvesmot un atbalstīt
Iluta Balode uzsver: ir ļoti vērtīgi, 

ka pašvaldībā ir jaunatnes lietu spe-
ciālists, pie kura jaunie cilvēki var 

vērsties ar savām idejām un vēlmi 
tās īstenot. Tai pat laikā viņa atgā-
dina, ka šis darbinieks nav pasāku-
mu organizators, bet gan atbalsta 
persona, kas palīdz, iedvesmo un 
veicina šo aktivitāti.

Vēl viens jaunatnes lietu spe-
ciālista uzdevums ir darbs ar jau-
niešiem no sociālā riska grupām. 
“Protams, tiešais darbs ar šīm gru-
pām ir vairāk citu institūciju ziņā, 
tomēr ne jau vienmēr jaunietis ir 
gatavs atvērties,” saka Iluta. Viņa 
uzsver, ka tādas kopā sanākšanas 
kā “Lauzt robežas”, jauniešu forumi, 
pārgājieni un citas aktivitātes nāk 
par labu ne tikai tādēļ, lai sociali-
zētos un gūtu zināšanas, bet arī lai 
attīstītu savu personību un gūtu 
jaunus iespaidus. “Mēs varbūt sāku-
mā neredzam tos jaunatnes darba 
augļus, jo sākumā ir tikai jāiegulda, 
bet ilgtermiņā tas nes rezultātus. 
Bieži vien jaunietis sajūt, ka viņš var 
vietējai kopienai kaut ko dot, radīt 
kādas izmaiņas, un pēc studijām, 
pasaules apskatīšanas viņam rodas 
vēlme atgriezties tajā vietā, kurai 
viņš jūtas piederīgs.”

No 4. līdz 8. aprīlim pieci skolēni no Stalbes pamatskolas – Ralfs Straz-
diņš, Marta Kuzņecova, Eunika Balode–Novikova, Elizabete Dārziņa un 
Ričards Rudaks – angļu valodas skolotājas Montas Jēkabsones vadībā 
devās uz Dāniju, lai piedalītos “Nord Plus Junior” projekta otrajā kārtā.

“Nord Plus Junior” projekta aktivitātes Dānijā

Projekts aizsākās 2020. gadā, 
piedaloties trīs skolām – Stalbes 
pamatskolai no Latvijas, Plateļu 
pamatskolai no Lietuvas un Hjem-
bekas internātskolai no Dānijas 
(Zēlandes salā).

Hjembekas skola atrodas apmē-
ram 80 km no Kopenhāgenas uz 
Zēlandes salas. Skolā mācās aptu-
veni 70 skolēnu vecumā no 14 līdz 
18 gadiem. Stalbes pamatskolas da-
lībnieki mitinājās Hjembekas skolas 
kopmītnēs un iejutās vietējo skolē-
nu ikdienā, piedaloties gan skolas 

uzkopšanā, gan atpūtas brīžos. Vie-
nu diennakti skolēni pavadīja vies-
ģimenēs, lai iejustos dāņu ģimenes 
sadzīvē, kā arī lai pielietotu savas 
angļu valodas prasmes. Ģimenes 
ļoti laipni uzņēma savus jaunos 
draugus, katrs iespēju robežās cen-
tās savu viesi izklaidēt un “lutināt”.

Projekta dalībnieki devās uz 
Brorfeldes observatoriju, kur no-
klausījās izglītojošu lekciju par pē-
dējo ledus laikmetu, dalījās grupās, 
lai apsekotu ledus laikmeta radīto 
reljefu tuvākajā apkārtnē, praktiski 

veidoja pēc ledus laikmeta radītās 
dabas ainavas un izskaidroja notie-
košos dabas procesus. Nākamajās 
dienās skolēni dalījās grupās, strā-
dāja pie iegūto rezultātu apkopoša-
nas un prezentācijas.

Tika gūta pieredze, kā dzīvo cil-
vēki zemē, kas pēc ANO Ilgtspējīgas 
attīstības risinājumu tīkla izdevuma 

“World happiness report” datiem 
esot vislaimīgākie cilvēki pasaulē 
(tulkojumā no angļu val.: “Pasaules 
laimes ziņojums”). Dāņi ir bagāti, ar 
labu humora izjūtu, prot atpūsties 
un baudīt dzīvi. Un ar to ir pilnīgi 
pietiekami, lai padarītu viņus par 
laimīgākajiem cilvēkiem pasaulē.

Projekta satura pamatā ir zaļā 

izaugsme, klimata pārmaiņas un 
ilgtspējīga attīstība. Tā galvenie 
uzdevumi – veidot izglītības un 
kultūras attīstības partnerību starp 
audzēkņiem, veicināt labās prakses 
apmaiņu vides izglītības jomā un 
savstarpēju Ziemeļvalstu un Balti-
jas valstu kultūras izpratni. Tāpat arī 
dalīties ar aktuāliem vides izglītības 
materiāliem reģiona kontekstā, kā 
arī iemācīt grupu darba principus, 
projektu plānošanu un realizāciju 
un uzlabot jauniešu pilsoniskās un 
iekļaujošās pusaudžu izglītības kva-
litāti. 

Projekta trešā un noslēdzošā 
kārta plānota rudenī, septembra 
beigās, kad projekta dalībnieki iera-
dīsies Stalbes pamatskolā.

“Nord Plus Junior” dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Dānijas viesojas Dānijā.
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“Dzeguzes balsij” skanot, 25. martā 12. klases audzinātājas Vitas Miķelsones vadībā Vecpiebalgas vidussko-
las aktu zālē “iedejoja” 12. klase, atklājot savu Žetonvakaru.

Žetonvakars “Dzeguzes balss” Vecpiebalgas vidusskolā

Pasākuma 1. daļā 12. klases skolēni 
aizstāvēja savas tiesības uz skolas že-
tonu, pastāstot par paveikto, sasnieg-
to un pieredzēto vidusskolas gados. 
Skatītāji tika iepriecināti ar deju “Viņi 
dejoja vienu vasaru” (skolotājas Ivetas 
Ērgles horeogrāfija). Skolēni pastāstī-
ja, ko katram no viņiem nozīmē Vec-
piebalgas vidusskola un sacīja siltus 
pateicības vārdus saviem vecākiem 
un skolotājiem. Mīlestību savai audzī-
tei Vitiņai ietērpa emocionālā un sirdi 
sildošā pateicības runā. Pasākuma 1. 

daļas beigās izskanēja direktores Ilo-
nas Strelkovas runa, kas katram klāt-
esošajam lika aizdomāties par sava 
ceļa izvēli.

Visus pārsteidza Žetonvakara 2. 
daļa, jo šoreiz žetonu pasniegšanas 
kārtību veidoja 12. klases audzēkņu 
krustbērni (1. klases skolēni), kas kat-
ram krustvecākam bija uzgleznojuši 
portretu un sagatavojuši video rak-
sturojumu. Zālē sēdošie mēģināja 
atminēt, kurš tad nu varētu būt as-
prātīgi raksturotais žetona saņēmējs. 

Šāds žetonu pasniegšanas veids bija 
krietni interesantāks visiem, ne tikai 
pašiem divpadsmitajiem.

Par pasākuma 3. daļu, spēli “Es 
mīlu tevi, Vecpiebalgas vidusskola!”, 
gādāja 11. klase. Ar zināšanām par 
skolas vēsturi mērojās 12. klases mei-
teņu un puišu komandas. Spēle bija 
dinamiska un sarūpēja jautrus brīžus.

Paldies ikvienam par mīlestības 
un pateicības pilno vakaru!

11. klases skolniece 
Rēzija Krieviņa

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes jauniešu centrs “Bal-
gas strops” vienmēr ir bijiusi vieta, kur radoši izpausties vietējiem jau-
niešiem, piedaloties gan starptautisku, gan lokāla mēroga projektos, 
pasākumos un aktivitātēs.

Jaunieši apmaiņas projektā “Different Perspectives” 
pilnveido zināšanas

Viens no starptautiskajiem pro-
jektiem, kurā aktīvi iesaistījās Vec-
piebalgas jaunieši, ir “Different Per-
spectives” (“Dažādās perspektīvas”), 
kas projekta koordinatores Līnas 
Paimiņas vadībā tika realizēts sadar-
bībā ar Spānijas pilsētas Junkosas 
(Yuncos) jauniešu organizāciju un 
centru “Proyecto Kieu”. Jauniešu ap-
maiņā piedalījās 14 jaunieši no Vec-
piebalgas vidusskolas un 14 jaunieši 
no Toledo reģiona Spānijā, kā arī divi 
jauniešu līderi no “Proyecto Kieu” un 
divi līderi no Vecpiebalgas apvie-
nības – Igors Zvaigzne un Madara 
Virsniece. Projekta mērķis bija brīv-
prātīgā darba un labdarības popula-
rizēšana jauniešu vidū un iecietīgas, 
vienotas sabiedrības veidošana.  

Jaunieši kopā pavadīja astoņas 
dienas, piedaloties dažādās darbnī-
cās, diskutējot savā starpā un salī-
dzinot savas zināšanas un pieredzi 
par labdarību, dažādām problēmām, 
kas skar jauniešus, par to, kā radīt ie-
kļaujošu sabiedrību un solidaritātes 
veicināšanu starp jauniešiem Eiro-
pas Savienībā. 

Projekta grafiks bija veidots tā, lai 
katram jaunietim būtu iespēja ne ti-
kai kaut ko iemācīties, bet arī izman-
tot jau esošās zināšanas un pilnvei-
dot tās praksē. Pirmās divas dienas 
tika veltītas, lai savstarpēji iepazītos, 
apskatītu Vecpiebalgas centru, sa-
liedētu jauniešus un iepazīstinātu 
ar labdarības, brīvprātīgā darba un 
palīdzību krīzes situācijās – Latvijā 
un Spānijā. Trešā diena tika pavadī-
ta kopā ar Reini Širokovu, kurš caur 
savām lekcijām stiprināja komandu, 
palīdzēja jauniešu sociālajām un 
emocionālajām noturības prasmēm, 
kā arī to, kā monitorēt un uzlabot 
jauniegūtās zināšanas.

Ceturtā, piektā, sestā un septītā 
diena tika aizvadītas Greiveros, Ine-
šos, Dzērbenē un Cēsīs. Ceturtajā 
dienā jaunieši devās pārgājienā uz 
Alauksta ezeru, bet pēcpusdienu 
pavadīja Ilgstošas sociālās aprūpes 
centrā “Vecpiebalga”. Jauniešu uz-
zināja par centra darbu, kā arī kopā 
ar centra iemītniekiem veidoja ma-
zas piemiņas lietas no māla. Inešos 
jaunieši apciemoja Madaras Baueres 

apģērbu darbnīcu “Audz.kids”, Ai-
vas Balodes “Gardeniaecocandles” 
un Jāņa Roņa “Piebalgas Porcelāna 
Fabriku”. Katrā no šīm darbnīcām 
jaunieši izveidoja dāvanas, ko vēlāk 
dāvināja ukraiņu bēgļiem, kas miti-
nās Cēsu novadā.

Nākamā diena tika pavadīta 
Dzērbenes pilī, kur bija Lieldienu 
darbnīca, muzikālās spēles un vien-
reizēja iespēja izmēģināt Dzērbenes 
Izlaušanās istabu, ko 2021. gada ot-
rajā pusē radīja Vecpiebalgas jau-
nieši. Piektdien jaunieši devās uz 
Eduarda Veidenbauma memoriālo 
muzeju “Kalāči”, kur Baibas Rozes 
vadībā iepazina muzeju, spēlēja in-
teraktīvo spēli muzeja teritorijā, kā 

arī stiprināja komandas garu. Cēsīs 
tika apciemota Jauniešu māja, kur 
notika apspriešanās ar Cēsu jaunie-
šu domes prezidentu, lai solidarizē-
tos, iepazītos un sadarbotos dažā-
dās uz jauniešu iniciatīvām balstītās 
aktivitātēs nākotnē. Astotā diena 
tika veltīta kompetenču definēšanai. 
Jaunieši apsprieda nedēļas notiku-
mus, pārrunāja, kādas kompetences 
projekta laikā tika apgūtas un kā tās 
var definēt “Youth pass” atskaitē. 
Noslēguma dienā jaunieši izveidoja 
un prezentēja mini filmas par tē-
mām, kas saistītas ar projekta mērķi, 
lai nākotnē varētu dalīties un izplatīt 
informāciju jau plašākai sabiedrības 
daļai, par savu pieredzi, domām un 

iespējamiem problēmsituāciju risinā-
jumiem. 

Liels paldies visiem, kuri iesaistī-
jās projekta realizācijā un pilnveidē 
– Reinim Rāvietim, Ilonai Strelkovai, 
Anitai Šipko, Madarai Bauerei, Zanei 
Putniņai, Aivai Balodei, Jānim Ro-
nim, Baibai Rozei, Ilutai Balodei, Ilzei 
Bukovskai, šoferīšiem un kafejnīcai 
“Ūdensroze”.

Projekta darbībai var sekot līdz 
“Facebook” lapā “Different Perspec-
tive” un “Instagram” kontā “different_
perspective2022”. Projektu līdzfi-
nansē Eiropas Solidaritātes korpuss.

Noslēdzoties investīciju projektam “Vecpiebalgas vidusskolas infra-
struktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”, 
Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolas skolēni un skolotāji ieguvuši 
jaunas un skaistas telpas.

Ilgi gaidītais pavasara pārsteigums

Gadu gaitā sākumskolas skolēni 
mācījušies bērnudārza ēkā, no kurie-
nes katru dienu tiem bija jāmēro ceļš 
uz vidusskolas ēdamzāli, uz sporta 
un datorikas stundām. Kad vaja-
dzēja jaunas telpas bērnudārzam 
un pagasta bibliotēkai, sākumskolas 
klases tika pārvietotas uz “sarkano 
skoliņu”, kur klašu telpas bija mazas, 
šauras, neērtas un nedrošas ikdienas 
darbam.

Kad Vecpiebalgā samazinājās 
skolēnu skaits, 1.–3. klašu skolēni 
sāka mācīties vidusskolas galvena-
jā ēkā. Arī vidusskolas ēkā klasēs 

darbs bija grūts tumšo un šauro 
telpu dēļ. Pateicoties skolas vadībai 
un Vecpiebalgas apvienības pārval-
dei (īpaši vadītājai Leldei Burdajai), 
2021. gada rudenī tika sākti vērienīgi 
remontdarbi skolas jaunā korpusa 
pirmajā stāvā.

Skolas direktore Ilona Strelkova 
un direktores vietnieks saimniecis-
kajā darbā Reinis Rāvietis marta 
beigās atklāja jaunās telpas, kuras nu 
apdzīvos un izmantos 1.–3.klašu sko-
lēni. Klases tagad ir plašas, gaišas un 
pārvietošanās telpās ir ļoti ērta. Visās 
telpās ierīkota papildu ventilācija un 

mūsdienīgs LED lampu 
apgaismojums. Telpas ir ie-
kārtotas ar jaunām mēbe-
lēm. Lielie logi katrā klasē 
ienes pavasarīgu gaismu 
un saules siltumu. Ikdienas 
darbā mācību stundās kat-
rā klasē varēs izmantot jau-
nās tehnoloģijas. Gaitenī 
būs iespēja atpūsties, stai-
gāt un rotaļāties. Arī sporta 
skolotāji remonta rezultātā 
tika pie mūsdienīga kabi-
neta un sporta inventāra 
noliktavas, bet skolēni – pie 
3. sporta ģērbtuves. Skolē-
niem un skolotājiem atliek 
labi mācīties un strādāt, 
uzturēt tīras un kārtīgas 
jaunās telpas.
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Sēklu maiņas punkts 
Vecpiebalgas bibliotēkā

Solidarizējoties ar Ukrainas muzeju kolēģiem, šajā Muzeju naktī ap-
meklētāji tiks aicināti ieklausīties muzejos glabāto, karos un citos 
laikmetu griežos izglābto un arī neizglābto Piebalgas muzeju vērtību 
stāstos.

Izaicinājumā “Esi aktīvs” iesaistī-
jušies vairāk nekā 150 dalībnieki 
lietderīgā laika pavadīšanā, kā 
arī fiziskās formas un labsajūtas 
uzlabošanā ar sportiskām aktivi-
tātēm.

Pašā Vecpiebalgas pagasta sirdī atrodas ūdensrožu dīķi, kuros no mai-
ja līdz septembrim zied dažādu krāsu ūdensrozes. Tomēr tas ne tuvu 
nav vienīgais apskates objekts, ko vērts aplūkot Vecpiebalgas apvie-
nības teritorijā. Arī šajā tūrisma sezonā te netrūks, ko darīt ne lieliem, 
ne maziem!

Vecpiebalgā tūristus gaida ne tikai ūdensrozes vien…

Lai aplūkotu visu Vecpiebalgas 
apvienības pagastu – Dzērbenes, 
Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpie-
balgas – tūrisma piedāvājumu, ar 
vienu dienu noteikti būs par maz, 
atzīst Vecpiebalgas Tūrisma infor-
mācijas centra tūrisma speciālists 
Guntis Davidovs. “Šogad tiek plā-
noti arī vairāki jaunumi. Dzērbenes 
pilī sāk darboties “Izlaušanās istaba” 
jeb “Escape room”, Alauksta estrā-
des krastmalā no 23. līdz 25. jūnijam 
notiks Līgo festivāls, atzīmēsim arī 4. 
maija svētkus un kopā ar Cēsu Tūris-
ma informācijas centru plānotas vēl 
dažādas aktivitātes.”

Guntis Davidovs teic, ka, apmek-
lējot Dzērbeni, noteikti jāaplūko ne 
vien pils (par Dzērbenes pili plašāk 
rakstījām iepriekšējā numurā), bet 
arī Dzērbenes luterāņu baznīca, kura 
no 1839. līdz 1842. gadam būvēta 
Vidzemē pazīstamā lībiešu būv-
meistara Mārča Sāruma vadībā. Šis 
ir pirmais dievnams, kuru ļāva būvēt 
pašiem latviešiem.

Turpat iepretim baznīcai atrodas 
arī Lampu dizaina darbnīca, kurā 
iespējams aplūkot un, protams, arī 
iegādāties dizainera Aigara Lenke-
viča un mākslinieces grafiķes Ērikas 
Mālderes izgatavotās lampas un 
gaismas skulptūras. 

Velo maršruti, “Mērnieku laiki” 
un kino

Aktīvās atpūtas cienītājiem no-
teikti ies pie sirds “QR Dzērbene” ve-
lomaršruts, kas ļauj iepazīt Dzērbe-
nes pagasta skaistākās, ainaviskākās 
un ar kultūrvēsturi saistītās vietas. 
Tiesa, šis tūrisma produkts pare-
dzēts cilvēkiem, kuri savā ikdienā 
mēdz lietot modernās informācijas 

tehnoloģijas, piemēram, viedtālru-
ņus vai planšetdatorus. Ja negribas 
velopiedzīvojumā “ņemties” ar mo-
dernajiem “gadžetiem”, var doties iz-
braucienā pa Vecpiebalgas novada 
velosipēdu piedzīvojumu trasi “Ai-
navu ceļš”, kas Dzērbenes pagastā 
piedāvā trīs velo maršruta posmus –  
atkarībā no ceļotāju sagatavotības 
pakāpes.

Ļoti interesants ir arī maršruts 
“Mērnieku laiki” pa brāļu Kaudzī-
šu sarakstītā pirmā latviešu romāna 
pēdām. Tajā var apskatīt arī romānā 
minēto Silakrogu, garāko līdz šim lai-
kam saglabājušos mūra krogus ēku 
Latvijā.

Savukārt kino cienītājus neatstās 
vienaldzīgu “Kino ferma” – privāts 
kino muzejs Vecpiebalgas pagastā, 
kurā eksponēta tiešām unikāla kino 
lietu kolekcija: sākot ar pirmajām, 
pašām šaurākajām kino lentām un 
filmu uzņemšanas tehniku. Šeit at-
rodas arī kino zāle ar 50 sēdvietām 
un iespējams noskatīties “autentiskā 
kino” seansus.

Ko piedāvā Vecpiebalgas 
muižas parks?

Inešos vērts aplūkot Vecpiebal-
gas muižu un to iekļaujošo parku. Arī 
šī muiža saistās ar “Mērnieku laikiem”, 
jo tā brāļiem Kaudzītēm kalpojusi par 
Slātavas muižas prototipu. Muižas 
kompleksā saglabājies pat cietuma 
pagrabs, kur sēdējis Ķencis un viņa 
pušelnieks Pāvuls. Savukārt tās vīna 
pagrabā izveidots Piebalgas novada 
muzejs. Kalpu mājā atrodas vietējo 
amatnieku un mājražotāju veikaliņš.

Te, bijušajā Vecpiebalgas pieno-
tavas ēkā, atrodas arī vienīgā por-
celāna ražotne Latvijā, kur top Jāņa 

Roņa “Piebalgas Porcelāna Fabrikas” 
ražojumi. Tūristiem ir iespēja pavie-
soties ražotnē, izzināt trauslā porce-
lāna tapšanas noslēpumu un izmē-
ģināt roku porcelāna apgleznošanā.

Ja ir vēlme iegādāties vai pašiem 
izliet dabiskas vaska sveces, jādodas 
uz kādreizējo muižas kalpu māju, kur 
iekārtota sveču darbnīca.

Muzeji mūsu dižgariem
Vecpiebalgā ir vairāki ar mūsu 

tautas dižgariem saistīti muzeji. Kār-
ļa Skalbes vasaras mājas “Saulrieti” 
neparastā arhitektūra, gleznainais 
skats uz Alauksta ezeru un stāsti, 
pasakas, leģendas sarunās ar mājas 
ļaudīm dod pozitīvu emociju lādiņu 

ikvienam muzeja apmeklētājam. Šeit 
izvietoti arī dažāda formāta bērnu 
gleznojumi ar Skalbes pasaku tēliem.

“Kalna Kaibēnos” atrodas jau 
1929. gadā nodibinātais brāļu Kau-
dzīšu piemiņas muzejs – pirmais 
memoriālais muzejs Latvijā.. Tieši šeit 
savulaik tapa romāns “Mērnieku lai-
ki”. “Lejas Kaikašos”, Antona Austriņa 
dzimtajās mājās, iekārtotais piemi-
ņas muzejs piedāvā iepazīties ar 
aizrautīgākā Piebalgas novada ap-
dziedātāja dzīvi un daiļradi. Muzejs 
Jaunpiebalgas novada “Jāņaskolā” 
veltīts komponista Emīla Dārziņa 
dzīvei un daiļradei, bet līdzās mu-
zejam esošā “Oliveretto taka” ieved 
dzejnieka Jāņa Sudrabkalna pasau-

lē. Savukārt Vēveru muzejā aplūko-
jamas senā Vēveru ciema septiņas 
zemnieku un amatnieku sētu ēkas.

Muižas, bites un skulptūras
Vecpiebalgas puse vispār ir pilīm 

un muižām bagāta. Bez jau minē-
tajām Dzērbenes un Vecpiebalgas 
muižām te atrodas Nēķena muiža, 
kurā mājvietu radusi Taurenes pa-
gasta pārvalde un kultūras nams, 
Lodes muiža, Leimaņu muiža, Cir-
stu muiža, ir arī Auļu muiža, kuras 
nosaukums tiek skaidrots ar senu 
latviešu vārdu “aulis”, kas tulkojumā 
nozīmē bišu strops. Apciemot bite-
niekus, nogaršot un arī iegādāties 
viņu produkciju katram iespējams 
arī šodien.

Vecpiebalgas saimniecībā “Up-
maļi” saimnieko pieredzējušais bite-
nieks Aivars Radziņš, un ekskursijas 
laikā var ne tikai iepazīties ar biško-
pības nozari, bet arī nobaudīt medu, 
ziedputekšņus, bišu maizi, medus 
dziru un izliet vaska svecītes. Bišu 
produktus var nogaršot, iegādāties 
arī Kaives pagasta “Baltgalvjos”, kur 
saimnieko biškopis Arvis Mozulčiks.

Esot Kaivē, neaizmirstiet iegriez-
ties Kaives muižas parkā, kurā var 
aplūkot latviešu tēlnieku darinātās 
koka skulptūras. No parka kalniņa 
paveras skats uz estrādi, bet ne-
daudz tālāk atrodas Kaives ezers.

Vecpiebalga gaida viesos!

Ūdensrozes Vecpiebalgas centrā, protams, ir visas Vecpiebalgas simbols, taču 
ūdensrožu skaistums nebūt nav vienīgais, ar ko var lepoties Vecpiebalga.

Vecpiebalgas bibliotēkā līdz maija vidum būs pieejams sēklu maiņas 
punkts. Sēklu maiņa ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, lai mainītos 
ar pašu vāktajām vai liekajām kultūraugu vai puķu sēklām.

Ikviens apmeklētājs aicināts 
ņemt līdzi augu pavairošanas ma-
teriālu mazdārziņiem – sīpoliņus un 
sēklas, ar ko ir gatavs dalīties tālāk 
un iemainīt pret kādu citu sev node-
rīgu kultūraugu.

Sēklu maiņas punkts atvērts 
darba dienās no plkst. 8.30 līdz 
19.00, piektdienās līdz plkst. 16.00 
(no plkst. 13.00 līdz 14.00 pusdienu 
pārtraukums). Tālrunis informācijai: 
20232850.

Muzeju nakts “Karš 
un vērtības” Piebalgā

Muzeju naktī visi Piebalgas me-
moriālie muzeji būs atvērti no plkst. 
19.00 līdz 01.00. Plkst. 19.00 E. Dār-
ziņa un J. Sudrabkalna “Jāņaskolā” 
aicinām uz izstādes “Piebalgas kro-
gi”, bet plkst. 20.00 K. Skalbes “Saul-

rietos” uz izstādes “Bēglis” atklāšanu.
Šajā vakarā muzejos tiks noslēg-

ta elektrība. Apmeklētāji tiek aicināti 
ņemt līdzi lukturīšus, kas būs nepiecie-
šami, kad saule norietēs un Piebalgas 
personību mājas slīgs nakts tumsā.

Noslēdzies Vecpiebalgas apvienības 
izaicinājums “Esi aktīvs”!

Sadarbībā ar platformu distan-
trace.com, kurā visi interesenti va-
rēja sekot līdz savam un citu snie-
gumam, labāko rezultātu uzrādīja 
Jeļena Simanoviča. Jeļena mēneša 
laikā dažādās sportiskajās aktivitā-
tēs piedalījusies 17011 minūtes, kas 
ir ļoti ievērojams paraugs visiem 
sportot gribētājiem, entuziastiem un 
profesionāliem sportistiem. Dalīb-
nieki, piedaloties izaicinājumā, varēja 
skriet, braukt ar riteni, peldēt, slēpot 
vai citādi aktīvi pavadīt laiku ārā.

Izaicinājuma dalībnieki tika sada-
līti četrās vecuma grupās sievietēm 
un vīriešiem. Sportistiem mēneša lai-
kā bija nepieciešams sakrāt vismaz 
930 aktivitāšu minūtes, lai kvalificē-

tos balvu izlo-
zei. Apkopojot 
datus un vei-
cot balvu izlo-
zi, pēc nejau-
šības principa 
noska id rot i 
uzvarētāji:

 vecuma 
grupā no 13 
līdz 19 gadiem 
dāvanu kar-
tes no veika-
la “MySport” 
ieguva Marta 
Luīze Pēterso-
ne un Alekss 
Litvinovičs;

 vecuma grupā no 20 līdz 35 
gadiem – Ance Kalniņa un Mārcis 
Petzāle;

 vecuma grupā no 35 līdz 50 ga-
diem – Anta Bojāne un Elmārs Ozoliņš;

 vecuma grupā virs 50 gadiem – 
Elita Grante un Raitis Kājiņš.

Galveno balvu starp visiem dalīb-
niekiem, kuri sasnieguši 930 minū-
šu slieksni, ieguva Kristīne Vītoliņa. 
Sirsnīgi sveicam balvu ieguvējus!

Balvas lūgums izņemt Vecpiebal-
gas jauniešu centrā “Balgas strops”. 
Tālrunis saziņai: 29868892 (Līna 
Paimiņa).

Vecpiebalgas apvienības pārvalde izsludina projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi” ar mērķi veici-
nāt iedzīvotāju iesaisti dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā. 

Konkursā projektus var iesniegt nevalstiska organi-
zācija, kuras juridiskā adrese ir Cēsu novada teritorijā un 
neformāla grupa, kurā apvienojušies vismaz trīs pilnga-
dīgi novada iedzīvotāji. 

 Konkursā tiks atbalstīti projekti, kas saistīti ar vi-
des sakārtošanu un labiekārtošanu, sabiedrisku kul-

tūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšanu 
Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas 
pagastos. 

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 
2022. gada 20. maijam. Projektu konkursa nolikums un 
nosacījumi: vecpiebalga.lv.

Izsludina vides projektu konkursu
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PASĀKUMU KALENDĀRS
Cēsis
“Mākslas dienas 2022”
Cēsu Vēstures un mākslas muzejā
Līdz 30.09. 
Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinā-
jums. Angļu dekolētais fajanss Latvijas 
muzejos un privātkolekcijās (18.–21. gs.)”.
Līdz 29.05.
Izstāde “Jaunieguvumi Cēsu Vēs-
tures un mākslas muzeja krājumā 
2017–2021”.

Cēsu Izstāžu namā
Līdz 12.06. 
Imanta Vecozola gleznu izstāde “Ar 
citu skatu”.
Līdz 12.06. 
Martas Ģibietes stikla mākslas izstāde 
“Ceļotājs un Dārzs”
Līdz gada beigām 
Augusta Jullas mākslas darbu izstāde 
no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja 
krājuma “Māksliniekam Augustam Jul-
lam – 150”.

Pasaules latviešu mākslas centrā
Līdz 22.05. 
Aleksandra Karpova (1953–1994) 
grafikas izstāde “Māksla kā ierocis”.
Līdz 10.07. 
Amerikas latviešu mākslinieka Vilņa 
Strazdiņa gleznu izstāde “Mierīgas 
ainavas” 
No 28.05 
Izstāde “Ojārs & Silvija – Abstraktais 
ekspresionisms Čikāgā”.

Mākslas galerijā koncerzālē 
“Cēsis”
Līdz 25.06. 
Gleznotājas Vijas Zariņas personāl-
izstāde “Ainavas kods”.

Cēsu Kultūras biedrībā 
“Harmonija”
Līdz 15.05.
Brīvā laika mākslinieku – gleznotāju 
Ināras Brences, Jeļenas Jekimovas, 
Astrīdas Mājenieces, Ligitas Mazītes, 
Ievas Šūmanes, Leona Stara, Ģirta 
Vernera kopizstāde.
Līdz 05.06.
Dramaturģes un režisores Baibas 
Jukņēvičas leļļu un rotaļlietu izstāde.

Vaives Tautas namā
2.–27.05.
Lietišķās mākslas studijas “Vaives 
Amatu māja” izstāde.

Pasākumi
Koncertzālē “Cēsis”
29.04. plkst. 19.00.
“Trīs Raimondi”. Koncertprogramma 
ar Latvijā pazīstamajiem mūziķiem –  
Raimondu Paulu, Raimondu Ozolu 
un Raimondu Macatu.
30.04. plkst. 18.00.
Olgas Rajeckas 60. gadu jubilejas 
koncerts “Mana svētku diena”.
1.05. plkst. 18.00.
Baibas Sipenieces–Gavares stāviz-
rāde “Vienreiz jau var”.
5.05. plkst. 19.00.
Multimediāla monoopera “Cilvēka 
balss. Telefons”.
8.05. plkst. 17.00 
Zemessardzes orķestra koncertuz-
vedums “Savas zemes sargs” .
13.05. plkst. 18.00.
Arstarulsmirus koncerts “Skatu pun-
kti”.
21.05. plkst. 19.00.
Portugāļu dziedātājas Carmin-
ho koncerts.
27.05. plkst. 19.00.
“Jazz Lounge” ar “Carsten Dahl trio”.

Mākslas telpā “Mala”
29.04. plkst. 21.00.
Abeneko (Tanzānija) koncerts.
1.05.  plkst. 16.00 
Koncerts “Skaņu kokteilis”. Kamēlija 
Straume / Balraj Singh Sandhu / Ieva 
Buiķe.  
5.05. plkst. 20.00 
Katrīnas Gupalo un Reiņa Rabenau 
koncerts. 
7.05. plkst. 21.00 
Elektroniskās mūzikas pasākums 
Ukrainas atbalstam.  
8.05. plkst. 13.00 
Empātijas darbnīca.  
15.05. plkst. 13.00 
Empātijas darbnīca.  
21.05. plkst. 21.00  
folkloras grupas Banga koncerts. 
22.05. plkst. 12.00 
 Empātijas darbnīca.  
22.05. plkst. 13.00 
Zīmējuma teātra izrāde bērniem. 

Cēsu pilī
29.04. plkst. 10.00.
Cēsu pils forums.
Cēsu pils parkā un apkārtnē.
30.04. plkst. 11.00.
Skrējiens “Apkārt Cēsīm”.
7.05. plkst. 12.30
Pils parkā motosezonas atklāšanas 

pasākums “Ierūcinām motosezonu 
Cēsīs”.

Cēsu Izstāžu namā
8.05. plkst. 16.00.
Mātes dienai veltīts muzikālais va-
kars. Vakara noskaņu radīs vijolniece 
Larisa Kaimiņa, pianiste un koncert-
meistare Olga Kohņuka un flautiste 
Laura Mellīna Kaimiņa. Izstāžu namā 
būs iespēja apskatīt vairākas izstā-
des.
11.05. plkst. 17.00.
Tikšanās ar mākslinieci Martu Ģibieti. 
 
“Fonoklubā”
13.05. plkst. 22.00.
Jāņa Kreičmaņa stand-up komēdija 
“Liels puika”.

Rožu laukumā
15.05 no plkst. 12.00 līdz 17.00.
Ēdienu tirdziņš “Pavasara garšas 
Cēsīs”, kas apvienos piecus ēdinā-
šanas uzņēmējus, kuri cēsniekus un 
pilsētas viesus cienās ar gardām un 
kvalitatīvām maltītēm.

Sports
01.05. plkst. 9.30.
Cēsu pilsētas stadionā LFF Vidze-
mes reģiona jaunatnes festivāls fut-
bolā U12 zēniem.
01.05. plkst. 14.00.
Cēsu pilsētas stadionā LFF U14 
Attīstības līgas sacensības.
01.05. plkst. 18.00
Cēsu pilsētas stadionā Latvijas 
čempionāts futbolā sievietēm 1. līga. 
FK “Sigulda” – SK “Imanta”.
07.05. plkst. 9.30.
Cēsu pilsētas stadionā LFF Vidze-
mes reģiona jaunatnes festivāls fut-
bolā U10 zēniem.
07.05. plkst. 18.00.
Cēsu pilsētas stadionā LFF Kausa 
izcīņa futbolā.
08.05. plkst. 12.30.
Cēsu pilsētas stadionā Latvijas 
Jaunatnes čempionāts futbolā U16 
zēniem. “Vidzemes FC” – “Riga FC 
Academy”.
13.05. plkst. 20.00.
Cēsu pilsētas stadionā Latvijas 
čempionāts futbolā 3.līga. FK “Cēsis” 
– FK “Madona”.
15.05. plkst. 16.00.
Cēsu pilsētas stadionā Latvijas 
čempionāts futbolā sievietēm 1. līga. 
FK “Sigulda” – “Daugavpils BFC”.
18.05. plkst. 9.00.
Cēsu pilsētas stadionā VTDT mini 
futbola sacensības.
21.05. plkst. 10.00.
Pūces iela 2A Cēsu novada meis-
tarsacīkstes badmintonā (4. kārta).
21.05. plkst. 19.00.
Cēsu pilsētas stadionā LFF Kausa 
izcīņa futbolā.
22.05. plkst. 18.00
Cēsu pilsētas stadionā Latvijas 
čempionāts futbolā sievietēm 1. līga. 
FK “Sigulda” – FK “Jelgava”.
28.05. un 29.05.
Daibē taku skriešanas sacensības 
“Latvia TrailRace 2022 Daibe”.

Amata
30.04. plkst. 22.00.
Nītaures kultūras namā pavasara 
balle kopā ar grupu “Pipari”.
1.05. plkst. 10.00.
Zaubes pamatskolas sporta zālē 
Zaubes pavasara kausa izcīņa zāles vo-
lejbolā. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: 
eriks.bauers@gmail.com (norādot ko-
mandas nosaukumu un sastāvu).
4.05. plkst. 12.00.
Amatas kultūras centrā, atzīmējot 
Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas dienu, izstāde “Amatas 
pagasts fotogrāfijās” un koncerts 
“Māte zeme aijā mūs”.
4.05. plkst. 15.00.
Zaubes kultūras namā koncerts 
un tikšanās ar zaubēnieti – “Latvijas 
lepnumu” Sanitu Akotu. Ar kokles 
spēli priecēs Tālis Karlsons.
4.05. plkst. 17.00.
Nītaures kultūras namā Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienas koncerts.

13.05. plkst. 14.00.
Zaubes kultūras namā Mātes die-
nas pasākums. Uzvedums “Pasaka 
par Sprīdīti”. Uzstāsies Zaubes kul-
tūras nama 1.–4. klašu deju kolektīvs, 
lomās Zaubes pamatskolas skolēni 
un skolotāji.
14.05. plkst. 16.00.
Amatas kultūras centrā Lielvārdes 
Pensionāru biedrības senioru teātris 
“Paši” ar Rūdolfa Blaumaņa izrādi “In-
drāni’”.
28.05. plkst. 21.00.
Skujenes estrādē zaļumballe, spē-
lēs grupa “Pusnakts”.

Jaunpiebalga
4.05. plkst. 16.00.
Jaunpiebalgas kultūras namā dzejas 
uzvedums “Es nāku no mazas tautas”.
1.–7.05.
Orientēšanās spēle Jaunpiebalgas 
dzelzceļa stacijas un tās apkārtnes 
iepazīšanai.
7.05. plkst. 17.00.
Pie stacijas vagoniņa “Piebalga” 
atmiņu vakars ar muzikālu pārsteigu-
mu, spēles uzvarētāju apbalvošana.
21.05. plkst. 18.00.
Jaunpiebalgas kultūras namā 
Latvijas Nacionālā teātra izrāde 
“Slaktiņa dievs”.
14.05. (laiks tiks precizēts).
Tirgus laukumā “Zem Ķenča cepu-
res” pavasara tirgus.
20.05. plkst. 17.00.
Zosēnu kultūras namā muzikāla 
balle un sadziedāšanās ar Arti Šim-
permani.

Līgatne
No 2.05. 
Bērni un jaunieši, kuri vēlas piedalī-
ties lasīšanas maratonā “Iz-lasīšanas 
konkurss”, aicināti reģistrēties kon-
kursam Līgatnes pilsētas biblio-
tēkā.
4.05. plkst. 15.00.
Līgatnes kultūras namā par godu 
Latvijas Republikas Neatkarības dek-
larācijas pasludināšanas gadadienai 
notiks svētku koncerts “Satikšanās”.
07.05. plkst. 18.00.  
Radošajā kvartālā “Zeit”  
Kārlis Kazāks & Undīne Balode.  
12.05. plkst. 19.00.  
Radošajā kvartālā “Zeit” 
Muzikāla kamerizrāde “Knuta Skuje-
nieka Kro-Kro”. 
14.05. plkst. 19.00.  
Radošajā kvartālā “Zeit”  
Olgas Rajeckas skaistāko dziesmu 
koncerts “Ar savādu smaidu”. 
14.05. plkst. 10.00.
Līgatnes pilsētas bibliotēka aicina 
pirmsskolas vecuma bērnus uz sest-
dienas lasīšanu ar attēliem pasāku-
mā “Ceļojums grāmatā”.
18.05. plkst. 16.00. 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā jau 
trešais lasītāju klubiņš. Šoreiz tēma 
“Mana nozīmīgākā grāmata”. Aici-
nāts ikviens, kurš grib dalīties iespai-
dos par izlasīto.

21.05. Līgatnes svētki. 
Pasākuma programma tiks publicē-
ta mājas lapā www.ligatne.lv .
21.05. plkst.  19.00.  
Radošajā kvartālā “Zeit” 
Katrīnas Gupalo koncerts “Katrīna 
un klavieres”. 
28.05. plkst.  18.00. 
Radošajā kvartālā “Zeit” 
Klavieru TRIO koncerts.
14.04.2022 - 03.06.2022  
Radošajā kvartālā “Zeit” 
Baibas Feoktistovas gleznu izstāde 
“Ziedu Safari”. 

Pārgauja
1.05. no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Straupes Zirgu pastā “Slow Food 
Straupe” tirdziņš.
3.05. plkst. 19.00.
Pie Stalbes Tautas nama Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienai veltīts svētku koncerts 
kopā ar rokgrupu “Pērkons”.  

3.05. plkst. 22.00.
Stalbes Tautas namā svētku balle 
kopā ar grupu “TirkizBand”. Galdiņu 
rezervācija pa tālr. 29171764.  
8.05. no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Pie Straupes pienotavas Hanzas 
tirgus.
14.05. plkst. 19.00 
Straupes pagasta Tautas namā  
Straupes pagasta amatierteātra 
“Sapņojums” izrāde. 
15.05. no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Straupes Zirgu pastā “Slow Food 
Straupe” tirdziņš.
22.05. no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Pie Straupes pienotavas Hanzas 
tirgus.
Līdz 15.05. 
Ungurmuižā Elīzas Kleines–Šablin-
skas mākslas darbu izstāde.
21.05.–30.06. 
Ungurmuižā Vinetas Geidas izstā-
de “Mandalas”.

Priekuļi
3.05. plkst. 16.00.
Disku golfa laukumā Priekuļos 
bezmaksas nodarbības “Iepazīsti 
disku golfu”.
04.05. plkst. 11.00 
Priekuļu kultūras namā 
Baltā galdauta svētki 
14.05. plkst. 12.00.
Mārsnēnu tautas namā Ģimenes 
dienas svētku svinēšana.
14.05. plkst. 16.00.
Liepas kultūras namā Ģimenes 
diena. Uzstāsies bērnu deju kolek-
tīvs “Dālderīši”.
15.05. plkst. 18.00 
Priekuļu kultūras namā 
Mātes dienas koncerts. 
22.05. plkst. 16.00 un 19.00 
Priekuļu kultūras namā 
Deju pasakas “Puķuzirnis” pirmizrāde. 
24.05. 
Priekuļu kultūras namā 
Pavasara izstādes atklāšana. 
28.05. plkst. 18.00.
Mārsnēnu tautas namā “Ķīmijas 
eksperimentu parāde”.
28.05. plkst. 18.00.
Liepas kultūras namā amatierte-
ātra “Krams” izrāde “Kāzas Bazūnēs”.

Vecpiebalga
4.05. 
Baltā galdauta svētki 
Vecpiebalgā:
 no plkst. 12.00 līdz 14.30 Vec-

piebalgas vidusskolas pagalmā 
skolas un kultūras nama pašdarb-
nieku koncerts. Radošas, praktiskas, 
izzinošas un sportiskas aktivitātes. 
Apmeklētājiem būs atvērtas skolas 
telpas, izstāžu zāle “Šautuve”, audē-
ju kopas darba istabas un JC “Bal-
gas strops”;
 svētku gājiens no skolas pagalma 

uz Viesistabu;
 plkst. 15.00 Viesistabā kopējā 

Baltā galda klāšana ar katra līdzpa-
ņemto cienastu, muzikāls sveiciens 
un lustīga līdzdarbošanās. Kapela 
“Labi, ka tā!” no Limbažiem.
Līdz 6.05.
Vecpiebalgas kultūras namā ap-
skatāma Vecpiebalgas audēju kopas 
un Vaives Amatu mājas meistaru 
Lielo lakatu izstāde “Eiropas tekstila 
tradīciju ienākšana Latvijā”.
Līdz 6.05.
Vecpiebalgas bibliotēkā skatāma 
radošo vecpiebaldzēnu vaļasprieku 
izstāde “Par prieku sev, par prieku tev...”. 
Līdz 8.05. 
Vecpiebalgas kultūras nama lo-
gos skatāma projekta “Zeķu adīša-
nas prasmju pilnveidošana un popu-
larizēšana Vecpiebalgā” dalībnieku 
uzadīto zeķu izstāde.
13.05. plkst. 20.00.
Kaives kinozālē režisora Matīsa Ka-
žas latviešu vesterns “Kur vedīs ceļš...”.
21.05. plkst. 19.00.
Kaives tautas namā ģimeņu vakars 
“Es ar Tevi – Tu ar mani”. Ģimeņu 
vakarā priecēs amatierteātris “AKA”. 
Pasākuma otrajā daļā groziņu va-
kars. Muzicēs “Jautrais Bocmanis”.

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, 
Cēsīs 4. maijā plānoti dažādi notikumi, kurus Cēsu novada iedzīvo-
tāji laipni aicināti apmeklēt kopā ar ģimenēm un draugiem.

Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas diena Cēsīs 
tiks atzīmēts ar plašu svētku 
programmu

4. maija pasākumu kalendārs 
Cēsīs:
 plkst. 11.00 svinīgā ziedu nolikša-

na pie Uzvaras pieminekļa Vienī-
bas laukumā;
 plkst. 12.00 Riekstu kalnā uz pa-

vasara gavilēšanu un spēlēm aici-
na Tautas vērtes kopa “Dzieti”.
 plkst. 12.00 un 14.00 Cēsu Vēs-

tures un mākslas muzejs piedāvā 
doties stundu garā Cēsu pilsētas 
ekskursijā. Tikšanās pie Cēsu Vēs-
tures un mākslas muzeja apmeklē-
tāju centra, Pils laukumā 9. Dalība 
ekskursijās bez maksas;
 plkst. 16.00 Vienības laukumā 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas gadadienai veltīts 
koncerts “Par Brīvību”;
 no plkst. 19.00 Zemessardzes 2. 

Vidzemes brigāde aicina Vienības 
laukumā apskatīt militāro tehniku 
un ekipējumu;

 plkst. 21.00 Vienības laukumā visas 
Vidzemes jauno zemessargu zvē-
resta došanas svinīgā ceremonija.
4. maijā visas dienas garumā būs 
atvērts Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs, kurā varēs uzzināt, cik 
daudz cēsnieki ir darījuši, lai varētu 
dzīvot savā valstī, cik daudz īpaši 
svarīgi notikumi ir risinājušies Cēsīs, 
lai varētu būt brīva Latvija. 
Ekspozīcijas zālē “Sarkanbaltsarka-
nais karogs Cēsu un Latvijas vēs-
turē” varēs apskatīt pirmā zināmā 
sarkanbaltsarkanā karoga oriģinālu. 
Cēsu panorāma no Jaunās pils La-
demahera torņa pārsteigs ar savu 
daudzveidīgo pilsētvidi, bet pats gal-
venais – tornī ikkatram būs iespēja 
nofotografēties ar mūsu karogu.  
Sīkāku informāciju par Cēsu Vēs-
tures un mākslas muzeja darba 
laiku un cenrādi skatīt mājaslapā 
cesupils.lv.


