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Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Apvienotās Cēsu novada 
domes jaunā sasaukuma pir
mais darba mēnesis aizritējis 
dinamiski. Paralēli jaunā nova
da izveidei, saimnieciskajiem 
darbiem, projektu izstrādēm 
un citām ikdienas aktualitātēm 
braucam iepazīt situāciju nova
da lauku pārvaldēs. Jūlijā esam 
bijuši Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā 
un Amatā.

Iespaids ir labs. Visās pašval
dībās daudz paveikts, lai izglī
tības, kultūras iestādes, sociālā 
palīdzība būtu labā līmenī un 
kvalitātē. Smagākais jautājums 
ir ceļi. Novadā ir ievērojams gan 
pašvaldības, gan “Latvijas Valsts 
ceļu” pārziņā esošu brauktuvju 
kopgarums, un visbiežāk iedzī
votāji vaicā – kad vienam vai 
otram, intensīvāk izmantotam 
ceļu posmam uzklās melno se
gumu. Iepriekš jau pašvaldības 
iesniegušas savus priekšliku
mus valsts ceļu atjaunošanas 
programmām. Tos apkoposim 
un aktualizēsim, sēžoties pie 
sarunu galda ar “Latvijas Valsts 
ceļu” vadību. Vienots redzē
jums visam novada ceļu tīklam 
palīdzēs racionālāk plānot ceļu 
būvdarbus. Piemēram, rekons
truēts ceļa posms no Veclaice
nes šosejas līdz Drustiem, taču 
ieguvums ievērojami vairāk ie
dzīvotājiem būtu, ja ceļu atjau
notu līdz pat Jaunpiebalgai.

Esam atsākuši diskusijas par 
pašvaldības kompetences noza
rēm un to pārvaldību. Proble
mātiska situācija izveidojusies 
bāriņtiesās. Darbinieku trūkst, 
bet pienākumu apjoms ievē
rojams, tāpēc augustā lemsim 
par vienotas novada bāriņtiesas 
izveidi. Tāpat arī jāveido vie
nota IT, Sociālā dienesta, Paš
valdības policijas pārvaldība, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu un 
pieejamu šo funkciju izpildi, un 
turpināsies diskusijas arī citās 
nozarēs.

Cēsīs un lauku pārvaldēs 
turpinās iesākto projektu īste
nošana un jaunu izstrāde. De
putātiem bija iespēja apmeklēt 
rekonstruētās Iekšķīgo slimību 
nodaļas telpas Cēsu klīnikā. 

Austris Āboliņš,
sporta kluba "Ašais" izveidotājs, 
treneris

Teicamu punktu izcilajai 
2021. gada sezonai pielicis Ašais 
Roberts Glazers! 31. jūlijā un 
1. augustā Ogrē norisinājās Bal
tijas komandu čempionāts U18 
vecuma grupai. Roberts savā 
pirmajā startā izlases formā vēl

Roberts Glazers – U18 Baltijas 
čempions!

Dinamisks vasaras 
vidus

Komforts, augsta funkcionali
tāte, estētiskie risinājumi rada 
lielisku darba vidi ārstniecī
bas personālam un nodrošina 
mājīgus atlabšanas apstākļus 
pacientiem. Droši var teikt, ka 
Cēsu klīnika spērusi vēl vienu 
plašu soli virzībā uz pacientiem 
draudzīgu un labi nodrošinātu 
reģionālo ārstniecības iestādi, 
kas sniedz pakalpojumus Cēsu 
novada un Vidzemes iedzīvo
tājiem. Straujiem soļiem noslē
gumam tuvojas sociālo pakal
pojumu centra un Cēsu Pilsētas 
vidusskolas piebūves būvniecī
bas darbi.

Pārgaujas, Amatas un Prieku
ļu pārvaldēs apstiprināta plāno
tā pašvaldības ceļu rekonstruk
cija, Jaunpiebalgā  – pan sionāta 
izveide, Līgatnē  – bēr nudārza 
pārbūve. Gatavojam tehnisko 
do kumentāciju paš valdības ēku
energoefektivitātes uzlabošanai, 
vairākām ēkām veikts energo
audits. Šim mērķim tuvākajos 
gados būs pieejams apjomīgs 
finansējums.

Ātra virzība ir ventilācijas 
izbūves projektos novada lielā
kajās izglītības iestādēs: Cēsu 
Valsts ģimnāzijā un Cēsu Pilsē
tas vidusskolā. Laba gaisa kvali
tāte klasēs nodrošina labvēlīgus 
apstākļus kvalitatīvam mācību 
darbam un, protams, arī uzlabo 
epidemioloģisko drošību izglītī
bas iestādēs, tāpēc ļoti ceru, ka 
jau šogad varēsim sākt būvdar
bus. 

Dzīves nepieciešamība un 
vienlaicīgi liels izaicinājums ir 
atsākt klātienes mācību gaitas 
visās novada izglītības iestādēs. 
Tas prasa visu pušu vienotu un 
atbildīgu rīcību, lai varam šo 
mērķi sasniegt.

Arī šogad “Cēsis 815” svēt
kus svinējām gan klātienē, gan 
digitāli. Tā ir iespēja, respektē
jot ierobežojumus, uzturēt labu, 
vienojošu tradīciju. Arī citos 
jaunā novada centros aizvadīti 
vai vēl gaidāmi svētku pasā
kumi. Domāju, ka nākamajai 
vasarai vajadzēs kopīgu svētku 
piedāvājumu, lai šie notikumi 
norisinātos, secīgi papildinot 
viens otru, un dotu iespēju 
braukt ciemos, svinēt un labāk 
iepazīt jauno novadu.

reiz pierādīja, ka ir sava vecuma 
grupas labākais vidusdistanč
nieks! Stājoties uz starta 1500 m 
distancē ar Igaunijas un Lietu
vas labākajiem, Roberts jau pēc 
starta šāviena parādīja, ka nekā
das spēlītes nebūs! Pārliecinoši 
vadot distanci jau no pirmajiem 
metriem, Roberts neatstāja sān
cenšiem nekādas cerības. Zelts 
un Baltijas U18 čempiona tituls! 

Roberta rezultāts 4:06,76. 
Otrajā dienā, diemžēl, Ro

bertam nieka 0,21 sekunde līdz 
bronzai 800 m, toties prieks, ka 
šis starts un arī sezona noslēgta 
ar jaunu PB 800 m – 1:58,40! 

Roberts tādējādi kļuvis par 
pirmo Baltijas čempionu mūsu 
mazā kluba vēsturē! Prieks un 
lepojamies! 

Kristīne Skrīvere,  
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja nodaļas vadītāja 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
ir finansiāli atbalstījis Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
iesniegto projektu arheoloģisko 
izrakumu veikšanai. Projekts 
paredz veikt arheoloģiskos 
izrakumus Cēsīs, Pils ielā 1, 
lai konstatētu, kādas arheolo
ģiskās liecības ir saglabājušās 
teritorijā, kur paredzēta Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
krājuma glabātavu celtniecība. 
Esošais zemes gabals atrodas 
valsts nozīmes arheoloģiskā 

Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks 
sadarbosies ar Cēsu muzeju

pieminekļa “Cēsu senpilsēta” 
un valsts nozīmes pilsētbūvnie
cības pieminekļa “Cēsu pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā.

17., 18. gadsimtā te biju
si koka apbūve. Savukārt, 19., 
20.  gs. sākuma apbūve ir iz
nīcināta 2.pasaules kara laikā 
un nekad nav atjaunota. Cēsu 
Muzeja krājuma glabātavas pa
redzēts celt visā zemes gabala 
teritorijā ar pazemes telpas iz
mantošanu 1 stāva dziļumā, bet 
virszemē atjaunojot 19. gad
simta apbūves apjomus, tādējā
di vienlaikus arī rekonstruējot 
zudušo vēsturisko vidi. 

Lēmumu celt Cēsu Vēstures 

un mākslas muzeja krājuma 
glabātavas uz zemes gabala Pils 
ielā 1, Cēsu pilsētas pašvaldība 
pieņēma jau 2007.  gadā. Tā
dēļ 2008. un 2009. gadā te tika 
veikti pārbaudes arheoloģiskie 
izrakumi arheoloģes Zigrīdas 
Apalas vadībā. Četros pārbau
des laukumos (kopā 70 m2, kas 
ir aptuveni 1/10 daļa nokopējās 
platības) konstatētais kultūrslā
nis datējams sākot no 16.  gad
simta. 2009.  gadā arheoloģis
kie izrakumi tika pārtraukti, jo 
plānotā glabātavu celtniecība 
krīzes dēļ tika atlikta uz neno
teiktu laiku. 

Turpinājums 2. lpp.

Zinību diena –
trešdiena, 1. septembris
•	 Spāres	pamatskolā	plkst.10.30
•	 Drabešu	Jaunajā	pamatskolā	plkst. 10.00
•	 Skujenes	pamatskolā	plkst.	10.00
•	 Nītaures	mūzikas	un	mākslas	
           pamatskolā plkst. 9.00.
•	 Līgatnes	mūzikas	un	mākslas	skolā	
           Ieriķos plkst. 11.30
•	 Amatas	pamatskolā
•	 Zaubes	pamatskolā	
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Pirmajā jaunā sasaukuma 
Cēsu novada domes sēdē 1.  jū
lijā deputāti izskatīja 30 jautā
jumus. Deputāti apstiprināja 
jaunā novada pārvaldes noliku
mu un Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Vecpiebalgas apvienību pārval
žu vadītājus. Kā arī ievēlēja do
mes priekšsēdētāju un priekšsē
dētāja vietniekus.

Domes sēdē vienojās par 
Cēsu novada pašvaldības pār
stāvja izvirzīšanu ievēlēšanai 
Vidzemes plānošanas reģio
na Attīstības padomē, kā arī 
sprieda par jaunizveidotā Cēsu 
novadā apvienoto pašvaldību 
bāriņtiesu, sociālo dienestu, 

Ieva Dreibante,  
Amatas apvienības pārvaldes 
projekta koordinatore

11. jūlijā Āraišu ezerpils Ar
heoloģiskājā parkā kopā sanāca 
projekta “Seno amatu prasmju 
apguve” dalībnieki, lai dalītos 
par iespaidiem saistībā ar seno 
prasmju apgūšanu, kā arī par 
lielākajiem izaicinājumiem, ar 
kādiem tie saskārušies mācību 
procesā un demonstrētu intere
sentiem projekta laikā darinātos 
tērpus, uz brīdi iejūtoties  seno 
ezerpiliešu lomās.

Pasākuma apmeklētājiem 
bija arī iespēja klātienē vērot 
linu krekla tapšanu un iepazī
ties ar seno aušanas tehniku.

Līdz ar šo apmācību cikls 
“Seno amatu prasmju apguve” ir 
veiksmīgi noslēdzies. Projekta 
laikā no pagājušā gada oktobra 
līdz šī gada jūnijam seši dalīb
nieki piecās darbnīcās meistara 
vadībā apguva prasmes, kā, iz
mantojot autentiskos paņēmie
nus, darināt 9.–10. gs. Āraišu 
ezerpils iemītniekam raksturīgo 
apģērbu un rotas.

Nodarbību ietvaros dalīb
nieki apguva ne tikai praktiskās 
zināšanas, bet arī ieguva teorē
tiskās zināšanas par laikmetam 
raksturīgo materiālu un darba 
rīku izmantošanu, amatniecības 
veidiem. Daļa apmācību dalīb
nieku jau ir praktizējoši vēstu
res gidi. Apgūtās zināšanas un 
prasmes lieliski noderēs viņiem 
veidojot stāstījumu par dzelzs 
laikmeta ikdienu  9. un 10. gad
simtā, padarot to dzīvāku un 
daudzšķautnaināku.

Projekta rezultātā katrs da
lībnieks ir izgatavojis vienu vēlā 
dzelzs laikmeta pamatapģērbu 

Domes sēdēs jūlijā
pašvaldības policiju, dzimtsa
rakstu nodaļu un būvvalžu dar
bību. Deputāti lēma par atklātu 
konkursu uz Cēsu novada paš
valdības izpilddirektora amatu. 

Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē 15. jūlijā izskatīti 20 jau
tājumi. Deputāti vienojās par 
Amatas apvienības pārvaldes 
Administratīvās nodaļas izvei
došanu un grozījumiem Amatas 
apvienības pārvaldes nolikumā 
un amatu vienību. 

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sa rakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties mājaslapas cesis.lv
Pašvaldības sadaļā “Domes sē
des” – “Pieņemtie lēmumi.”

nē grupā līdz 10 cilvēkiem ārā, 
stāšanos spēkā. Neskatoties uz 
šķēršļiem klātienes nodarbību 
organizēšanai, projekts tikai pa
beigts veiksmīgi un dalībnieki 
pauda milzīgu gandarījumu gan 
par apgūtajām prasmēm, gan 
interesantajām sarunām nodar
bībās, gan par grupas draudzīgo 
atmosfēru.

Projekts “Apmācību cikls 
“Se no amatu prasmju apguve””, 
nr. 2009AL18A019.2202 
000003 tika īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīs
tības programmas 2014.2020. 
gadam apakšpasākumā “At
balsts LEADER vietējai attīstī
bai” ar mērķi nodrošināt unikāla 
nemateriālā kultūras mantoju
ma – senlatgaļu 9.–10. gs. Ārai
šu ezerpils iemītnieku amatu 
prasmju apgūšanu un pārnesi uz 
citām paaudzēm. To organizēja 
“Āraišu biedrība”, līdzfinansēja 
Cēsu novada Amatas apvienības 
pārvalde.

Noslēdzies apmācību cikls 
“Seno amatu prasmju apguve”

komplektu, kurā ietilpst krekls, 
brunči, celaine, sakta un zābaci
ņi (kopā 6 komplekti). Arheolo
ģiskā pamatapģērba komplekti 
paliks biedrības pārziņā. Tie būs 
brīvi pieejami uz vienošanās pa
mata bez atlīdzības uz noteiktu 
laiku jebkuram interesentam, 
gan apmācību beidzējam, gan 
citiem interesentiem, dažādu 
ar Āraišu kultūrvēsturi saistītu 
tematisko pasākumu rīkošanai. 
Paralēli apmācībām darbnīcu 
vadītāji izstrādājuši metodisko 
materiālu par arheoloģiskā ap
ģērba darināšanu, ar kuru ik
viens interesents var iepazīties 
mājaslapā www.araisi.com.

Projekta norises gaitu būtiski 
ietekmēja valstī noteiktie Co
vid19 drošības pasākumi.  Pēc 
iepriekš izveidotā nodarbību 
grafika varēja noritēt tikai pir
mā “Linu kreklu šūšanas dar
bnīca”. Tam sekoja ilga pauze, 
nodarbībām atsākoties atkal 
pavasarī, līdz ar noteikumu, 
par iespēju tās organizēt klātie

Turpinājums no 1. lpp.

2020. gadā krājuma glabāta
vu celtniecība tika iekļauta Cēsu 
pašvaldības attīstības stratēģijā 
2021–2027. gadam, kā arī virzī
ta iekļaušanai Muzeju nozares 
stratēģijai 2021.–2027.  gadam 
un Latvijas kultūrpolitikas no
stādnēs 2021.–2027.  gadam. 
Lai gūtu pietiekamu informā
ciju apbūves projekta aktuali
zēšanai un maksimāli neaiz
kavētu iespējamo būvniecības 
procesa gaitu, nepieciešams 
veikt arheoloģiskos izrakumus 
pirmsprojekta izpētes ietvaros.

Cēsu muzejs sadarbībā ar 
Āraišu ezerpils Arheoloģisko 
parku un SIA “Arheoloģiskā iz
pēte” izrakumus plāno uzsākt 
9. augustā un tie turpināsies līdz 

Āraišu ezerpils 
arheoloģiskais parks 
sadarbosies ar Cēsu muzeju

septembra sākumam. Arheo
loģiskos izrakumus vadīs SIA 
“Arheoloģiskā izpēte” arheolo
ģe Liena Ritere un Āraišu ezer
pils arheoloģiskā parka un SIA 
“Arheoloģiskā izpēte” arheolo
ģe Laura Lēģere. Arheoloģiska
jos izrakumos piedalīsies Cēsu 
muzeja, Āraišu ezerpils arheo
loģiskā parka darbinieki, SIA 
“Arheoloģiskā izpēte” arheologi 
Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes studen
ti un pieaicinātie speciālisti. Pēc 
novadu reformas šis ir pirmais 
starpinstitucionālais novada 
kultūras mantojuma organizā
ciju sadarbības projekts un liek 
pamatu turpmākai Cēsu Vēstu
res un mākslas muzeja un Ārai
šu ezerpils arheoloģiskā parka 
kopīgai sadarbībai nākotnē.

Kaspars Gulbis,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas direktors

Šķiet, ka visi esam saņēmuši 
pamatīgu un pilnvērtīgu devu 
zaļas un karstas vasaras. Līdz 
ar augusta atnākšanu, atnāk arī 
jaunā 2021./2022. mācību gada 
tuvuma un klātesamības sajū
ta, kas skubina cītīgi gatavoties 
tam, apzinot visas svarīgās un 
būtiskās aktualitātes. Centīsi
mies jums pavēstīt un dalīties 
ar šī brīža nozīmīgākajiem no
tikumiem Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas dzīvē. 

Kā vienu no pašiem aktu
ālākajiem Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas šīs vasaras 
notikumiem jāmin 2021.  gada 
30.  jūnijā noslēgto sadarbības 
līgumu starp Amatas novada 
pašvaldību un Līgatnes novada 

domi par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu realizā
cijas nodrošināšanu Ieriķos, 
Lielajā ielā 26. Līgums noslēgts 
pamatojoties uz Amatas novada 
pašvaldības 2021. gada 28. aprī
ļa lēmumu “Par izglītības iestāžu 
reorganizācijas uzsākšanu Nīt
aures pagastā, apvienojot Ama
tas novada Nītaures vidusskolu 
un Amatas novada mūzikas un 
mākslas skolu” un Līgatnes no
vada domes 2021. gada 27. mai
jā pieņemto lēmumu “Par mā
cību procesa nepārtrauktības 
nodrošināšanu no reorganizē
jamās Amatas novada Mūzikas 
un mākslas skolas izglītības 
programmu īstenošanas vietas 
Lielajā ielā 26, Ieriķos”. Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolai šis 
ir neapšaubāmi apjomīgs izai
cinājums, lai pārņemtu Amatas 
novada mūzikas un mākslas 

skolas īstenotās izglītības prog
rammas tā, lai saglabātu Ama
tas skolas iestrādātās tradīcijas 
un iesāktos attīstības virzienus 
profesionālās ievirzes izglītībā. 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas administrācija izsaka vis
dziļāko pateicību Amatas nova
da mūzikas un mākslas skolas 
ilggadējai direktorei Marikai 
BusoteiUzuliņai un ilggadējai 
direktora vietniecei izglītības 
jomā Ingrīdai Muižniecei par 
neatsveramo ieguldījumu Ama
tas novada mūzikas un mākslas 
skolas izaugsmes un attīstības 
veidošanā. Tāpat no sirds iz
sakām pateicību visiem esoša
jiem un bijušajiem pedagogiem, 
kuru ikdienas darbs ir saistīts 
ar Amatas novada mūzikas un 
mākslas skolu. Tie ir pedagogi, 
kuri iedzīvina un īsteno profe
sionālās ievirzes izglītības mēr

ķus – sekmē mūsu audzēkņu 
veidošanos par garīgi, fiziski 
un emocionāli attīstītu, brīvu, 
atbildīgu, aktīvu un radošu per
sonību, kura apguvusi izvēlē
tās jomas pamatus, prot rado
ši  pielietot iegūto pieredzi un 
atbilstoši savām interesēm spēj 
turpināt izglītību nākamajā pa
kāpē. Tāpat attīstīta audzēkņa 
talantus, radošās spējas un pro
fesionālās iemaņas un prasmes 
izvēlētajā jomā, sekmējot izci
lību veidošanos. Paldies visiem 
Ieriķu ēkas pedagogiem, kuri 
pieminētās vērtības ir īstenojuši 
gadu gaitā Amatas skolā  – de
jas programmā Kristīnei Lo
rencei, Evitai Vāpai un Monikai 
Blockai, klavierspēles skolotājai 
Ingrīdai Muižniecei, kora klases 
skolotājam Aivaram Krancma
nim, vizuāli plastiskās mākslas 
skolotājiem Marikai Buso

teiUzuliņai un Ilzei Pavārei, 
mūzikas teorētisko priekšmetu 
skolotājai Sandrai Dzelzkalējai. 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skola turpinās iesākto darbu ar 
katru esošo un jauno audzēkni 
skaistajās Ieriķu ēkas telpās, lai 
tiem nodrošinātu mācību pro
cesa nepārtrauktību. Savstar
pēja saruna ar katra audzēkņa 
vecākiem ir neatņemama sa
stāvdaļa saskaņotai mācību 
procesa organizācijai. Būsim 
ciešā savstarpējā komunikācijā, 
lai risinātu visus aktuālos jautā
jumus, kas ietekmē mācību pro
cesa organizēšanu. 

Ieriķos, Lielajā ielā 26 tur
pināsim īstenot esošās pro
fesionālās ievirzes izglītības 
programmas – kora klasi, 
klavierspēli, vizuāli plastisko 
mākslu un dejas programmu. 

Turpinājums 3. lpp.

Sagaidot jauno 2021./2022. mācību gadu Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Inese Roze

Četras dienas – no 22.  jūlija līdz 25. jūlijam 
Drabešu muižā skanēja, gavilēja, sauca un pat 
kūkoja – jau otro gadu norisinājās Tradicionālās 
dziedāšanas skola. 

Tradicionālās dziedāšanas skola ir profesionā
lās pilnveides kursi, kuros tradicionālās kultūras 
entuziasti, folkloras kopu vadītāji un dalībnieki 
un citi interesenti no visas Latvijas varēja prak
tiski apgūt tradicionālo dziedāšanu, iepazīt un 
attīstīt balsi, mācīties elpot, apmainīties ar pie
redzi. Kursu laikā notika gan praktiskas dziedā
šanas nodarbības, šoreiz apgūstot Dienvidkurze
mei raksturīgo dziedāšanu – garos saucienus un 
leišus. Praktiskās nodarbības un lekcijas vadīja 
etnomuzikoloģe, JVLMA un LKA lektore Zane 
Šmite un Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa un Lie
pājas folkloras kopas "Ķocis” vadītāja Solveiga 
Kūlaine.  Etnomuzikoloģe Ieva Tihovska iepazīs
tināja ar tradicionālās mūzikas arhīviem,  un pub
licētajiem materiāliem, digitālajiem resursiem un 
iespējām, kā praktiski izmantot arhīvu materiālus 
dziedāšanā un muzicēšanā. Dalībniekiem bija ie
spēja piedalīties arī keramikas un rotu kalšanas 
nodarbībās Drabešu muižas Amatu mājā un do

ties izzinošās ekskursijās pa Drabešu apkārtni. 
Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikā

tus par programmas apgūšanu. 
Profesionālās pilnveides kursus “Tradicionā

lās dziedāšanas skola Drabešos 2021” organizē 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, sadarbībā ar 
biedrību “Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs 
“KasTe””; atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

“Tradicionālās dziedāšanas skola 
Drabešos 2021” Maira Prikule,

bibliotekāre

Bērnudārzs jeb pirmsskolas 
izglītības iestāde, kā skaidro 
Vikipēdija, ir izglītības iestāde, 
kas sagatavo bērnus nākama
jam līmenim – pamatizglītības 
apguvei pamatskolā. Bērniem 
rotaļu veidā māca pamatpras
mes un zināšanas, kā arī reizēm 
pasniedz parastas nodarbī
bas. Nītaurē šāda iestāde ir jau 
60 gadus. Bet pirmsākumos? 
Laikrakstā “Padomju Sigulda” 
1961.  gadā raksta, ka “līdz šim 
lielas grūtības Nītaures padom
ju saimniecības strādājošām 
mātēm sagādāja bērnudārza 
trūkums. Rūpes par saviem mī
luļiem atņēma tām daudz dārgā 
laika, ko varēja atdot saimnie
cības labā. Tagad saimniecības 
vadība šo trūkumu ir novērsusi. 
Bērnudārza vajadzībām pār
būvēta “Barnaku“ māja, kura  
atrodas centrā. Un 14.  augustā 
mazo nītauriešu rīcībā tika no
dota labi iekārtota bērnu mīt
ne.” Lai gan, pētot pagasta vēs
tures albumus, atradu ierakstu, 
ka 50. gados jau darbojies bērnu 
dārzs “Krīgaļu “mājās, vadītāja 

bijusi biedre Beitiņa. Nītaurie
te Inese apliecināja, ka bērnībā 
spēlējusies mājas bēniņos, kur 
bijuši tādi skapīši, kādi mēdz 
būt bērnudārzu garderobēs. Tā
tad mūsu jubilāram bērnudār
zam ir pat vairāk gadiņu! 

Bērnu dārzs Nītaurē ir dar
bojies nepārtraukti. Vecākiem 
mazuļus pirmdienā vajadzēja 
atvest, bet sestdienā izņemt. Nu 
gan jau ilgāku laiku, bērni dārzi
ņā uzturas tikai pa dienu. 

Ļoti ilgus gadus kopā ar bēr
nudārza priekiem un bēdām ir 
bijusi pirmā audzinātāja Luize 
Safonova. Šodien strādā ilgga
dējā audzinātājaskolotāja Olga 
Bībere un Svetlana Garnovska. 
Kopā ar viņām pārdzīvots laiks, 
kad 80. gadu beigās visur likvi
dēja bērnudārzus. Toreiz Nī
taurē bijis tikpat daudz bērnu, 
cik darbinieku. Tomēr saglabāt 
izdevies. Un nu mums ir viens 
no senākajiem dārziņiem biju
šajā Cēsu rajonā! Lai vēl daudz, 
daudz gadu kopā ar radošām un 
interesantām idejām bagātām 
skolotājām, apmierinātiem ve
cākiem un gudriem bērniem ar 
laimīgu smaidu sejā!

Nītaures bērnudārzam 60

Taiga Krūmiņa,
Amatas kultūras centra 
pasākumu organizatore

Jauks muzikāls pārsteigums 
bija mūsu Amatas pagasta mu
zicējošo jauniešu izdziedāts un 
izspēlēts vasaras vakara kon
certs “Melodijas vasaras vaka
rā’’. 29. jūlija vakars atnesa gan 
brāzmainu vēju, kad notis lidoja 
pa gaisu, gan lietu, kad steigšus 
jāapsedz klavieres. Bet bija arī 
pa kādam saules staram. Šāds 
vasaras vakara koncerts pirmo 
reizi notika 2020. gada jūlijā, tad 
arī sapratām – tas jāatkārto. Jau 
zināmajiem māksliniekiem  – 
Laurai Oboz najai, Gitai Jona
sei, Tomam Krieviņam – šogad 

pievienojās Ulvis Krieviņš un 
Ieva Puķīte ar brālēnu Mārtiņu 

Vasaras vakara melodijas izdziedātas

Spodrīte Rozīte,
senioru biedrības “Dzīvesprieks” 
dalībniece

Ir 8. jūlija rīts. Austrumu pa
mali rotā spoža saules ripa, kas 
sola karstu, pat tveicīgu dienu. 
Bet mēs no "Dzīvesprieka" do
damies apciemot Gulbenes pusi 
un tās ļaudis. 

Mūsu pirmā pieturas vie
ta ir SIA "Pakalnieši" – mājas 
siera ražotne. Latvijas brīv
valsts laikā tā bijusi plaukstoša 
saimniecība. Okupācijas vara 
ģimeni izsūtījusi. Lopu kūts 
kļuvusi par kolhoza lopu no
vietni, mājā iemitinātas piecas 
lopkopēju ģimenes. Un vienā 
no šīm ģimenēm augusi paš
reizējo "Pakal niešu" saimniece. 
Kūts pārbūvēta par skaistu cie
miņu uzņemšanas un sieru de
gustācijas zāli. Tur arī garšojam 
daudzos uzņēmumā tapušos 
sierus. Mājasmāte stāsta un uz 
ekrāna rāda, kā top gardie sieri. 
No sirds vēlam viņai veselību un 
veiksmi arī turpmākajā darbā.

Mūs gaida Gulbene un mūsu 
gids Ņikita – tikko vidusskolu 
beidzis jaunietis. Zinošs un ļoti 
atraktīvs. Ik vēstījumam par da
žādām pilsētas vietām viņš prot 
pielikt pa kādai odziņai. Tādā 
kārtā jo ciešāk mūsu atmiņās 
ieguļas stāsti par dzelzceļa sā
kotni Gulbenē, par Vecgulbenes 
muižu un barona Heinriha mī
lestību pret jauniņo sievu Mari
su, par Gulbīšu parku. 

Viesojāmies arī Bānīša mu
zejā. Tur mūsu gids ir muzeja 

Skaista un vērtīga diena
stāstnieks Raitis. Gūstam in
formāciju par Bānīša stacijas 
ēkas vēsturi, pieejamajiem pa
kalpojumiem un nākotnes ie
cerēm. Izbraucam ar drezīnu, 
lai gan pusdienas svelme liedz 
mums pilnībā izbaudīt šo pie
dzīvojumu. Tad Raitis iesēdina 
mūs speciālā viesiem domātā 
vagonā, un nu mums priekšā 
pusstundas brauciens līdz Stā
merienai. Daudziem no mums 
šis ir pirmais brauciens ar mazo 
vilcieniņu. 

Pabraucam garām Stāme
rienas pareizticīgo baznīcai. 
Iespaidīga, nedaudz kontrastē 
ar mierīgo un zaļo lauku aina
vu. Drīz skatienam paveras arī 
majestātiskā Stāmerienas pils. 
Baudām tās skaistumu no visām 
pusēm. 

Vēl mums priekšā garāks 
ceļa gabals uz Lejasciemu. Vis
pirms paviesojamies vienā no 
Lejasciema daiļdārziem. Kopā 
ar dārznieci izstaigājam viņas 
loloto dārzu un priecājamies 
par katru augu un puķi, kas uz
ziedējusi šajā sausajā vasarā. At
veldzējuši sirdis un prātus krāsu 
košumā un krāšņumā, pateica
mies dārza kopējai un dodamies 
uz netālo Lejasciema brīvdabas 
estrādi, kur mūs sagaida pulciņš 
Lejasciema senioru – biedrības 
"Atspulgs" dalībnieki. Sagaida 
smaidoši, sirsnīgi, rokās liels 
spainis ar auksto zupu. Riktēja
mies visi pasēst ēnā uz estrādes 
kāpnēm, kad notiek negaidītais.

Turpinājums 4. lpp.

Turpinājums no 2. lpp.

Jaunums Ieriķu ēkā šogad ir 
akordeona spēles un sitamins
trumentu spēles īstenošanas 
uzsākšana.

Jauno audzēkņu uzņemša-
na Ieriķos, Lielajā ielā 26:

•	 25.	 un	 30.  augustā	 no	
plkst.16.00 līdz 19.00,

•	 1. septembrī	no	plkst. 12.30	
līdz 13.30,

•	 3.	un	6.	septembrī	no	plkst	
16.00 līdz 19.00.

Ieriķos, Lielajā ielā 26 uz-
ņemsim audzēkņus šādās iz-
glītības programmās:

•	Kora	klase	no	7	gadiem,
•	Akordeona	 spēle	 no	 8	 ga

diem,
•	Klavierspēle	no	7	gadiem,
•	 Sitaminstrumentu	spēle	no	

7–8 gadiem,
•	Vizuāli	plastiskā	māksla	no	

7 9 gadiem,
•	Deja	no	8–10	gadiem.
Aicinām apgūt zemāk mi-

nētās izglītības programmas 
Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2:

•	Vijoles	un	čella	 spēle	no	7	
gadiem,

•	 Flautas,	trompetes,	mežra
ga, eifonija spēle no 8 gadiem,

•	Trombona,	 tubas	 spēle	 no	
9 gadiem,

•	Mūzikas	un	mākslas	studi
ja no 6 gadiem .

Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas 2021./2022. mācību gada 
“1.  septembra svinīgais sa-
tikšanās prieks” norisinā-
sies Ieriķos, Lielajā ielā 26, 
plkst. 11.30:

•	 Jauno	 un	 esošo	 audzēkņu	
sveikšana,

•	Muzikāli	 mākslinieciskais	
sveiciens,

•	Aktuālā	 informācija	 au
dzēkņiem un vecākiem,

•	 Jauno	 audzēkņu	 uzņemša
na plkst. 12.30.

Lai jums jauka vasaras izska
ņa, veiksmes un atpūtas pilna. Ja 
radušies jautājumi, tad gaidīsim 
Jūsu jautājumus un meklēsim 
piemērotākos un veiksmīgākos 
risinājumus  – tālr. 29219075.

Riekstu kā arī Kristiana Aman
da Tinusa. Koncerts pārsteidza 
ar muzikālo daudzveidību.

Ulvja izpildījumā klausījā
mies gan klavieru skaņdarbus, 
gan dziesmu izpildījumu. Gita 
dziedāja gan par rozā lietu, gan 
piesauca vētru. Toma ģitāras 
improvizācijās izskanēja kaut 
kas mazliet kosmisks. Lauras 
jaukais balss tembrs un ģitāras 
skanējums. Ievas un Mārtiņa 
skanīgais duets.

Paldies ikvienam no jums par 
mums dāvāto prieku!

Paldies skatītājiem, kurus 
nebaidīja laika apstākļi, un kuri 
ar aplausiem atbalstīja mūsu 
māksliniekus.

Sagaidot jauno 2021./2022. mācību gadu 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā

Latvijas Nacionālais
kultūras centrs

Anete
Sticky Note
Inese Roze, Drabešu muižas Amatu mājas vadītāja
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Mūžībā aizgājuši

Sveicam mūsu jubilārus!

Saules zelta piebiruši 
Visi mazi pudurīši, 
Būt tādam saulainam 
Tavam dzīves gājumam!

17.
augusts

pl. 19.00

Nodarbība "Zaļā mājas aptieciņa" kopā ar 
Vairu Kārkliņu. Būs iespēja uzzināt visu par augu 
lietošanu veselības uzturēšanā. Bezmaksas. Pasākums 
no risinās Zaubes savvaļas kulinārā festivāla ietvaros. 
Organizē biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" sa dar
 bībā ar Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldi “Starp
teritoriālā un starpvalstu sadarbība”projektā Nr.1800 
A019.333000022 “Savvaļas brīnumi – Wild Wonders”.
Platformā ZOOM – https://zoom.us/j/92928139299.

19
augusts

pl. ???.00

Seminārs
???

Pie Ieriķu stacijas

20.
augusts

pl. 19.00

Muzikāls sveiciens no grupas "Tranzīts". 
Ieeja 4 EUR, uzrādot Covid19 vakcinācijas vai pārsli
mošanas sertifikātu, vai laboratorisko analīžu rezultātu 
un pers. apliecinošu dokumentu. Pasākumu kopā ar ve
cākiem var apmeklēt bērni līdz 12 g.v., kas nav vakcinēti 
un pārslimojuši.
Skujenes estrādē

16. 
septembrī

pl. 16.00

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrāde 
"Čaks. Rīga. Sieviete". Muzikāli poētiskais iestu
dējums iecerēts kā radoša atklāsme. Apspēlējot Čaka 
mīlestību pret Rīgu, ļaujot iepazīt Čaku ne tikai ar dzejas, 
bet arī viņam raksturīgās bohēmiskās pilsētas gaisotnes 
palīdzību. Režisors Sergejs Golomazovs. Piedalīsies 
aktieri Vitālijs Jakovļevs, Jeļena Sigova un Veronika Plot
ņikova. Izrādi varēs apmeklēt, uzrādot derīgu Covid19 
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Spāres skolas pagalmā

NOTIKUMU KALENDĀRS

Jūnijā dzimuši divi bērni:
Nītaures pagastā – 1,
Skujenes pagastā – 1.

Tai tālajā pļavā, 
       kur atmiņas zied.
Tur mani jūs vienmēr   
       satiksiet.

(I. Rudene)

Skumstam par mūsu 
Matīsa aiziešanu mūžībā. 
Izsakām līdzjūtību Līmaņu 

ģimenei.
Klasesbiedri, 

audzinātājas, vecāki 
Nītaures vidusskolā

Skujenes pagastā
Visvaris Rubenis 

(30.09.1934.–17.07.2021.)

Nītaures pagastā
Voldemārs Kopmanis 

(31.01.1947.–14.07.2021.)
Matīss Līmanis 

(21.06.2000.–23.07.2021.)

Zaubes pagastā 
Aleksandris Boltovs

(19.11.1965.–01.08.2021.)
Ilga Vīgante

(13.08.1931.–29.06.2021.)

Zaubes kultūras nams turpina 
pašdarbības kolektīvu darbību

Mēģinājumi klātienē, ievērojot Valstī noteiktās Covid19 
prasības.

•	Zaubes	jauktais	koris	aicina	jaunus	dalībniekus	pieteikties	pie	
kora vecākās Anitas Knētas, tālr. 26488960. Kora diriģents Rihards 
Rudzītis, koncertmeistare Līga Paegle, mēģinājumi trešdienās 
18.30.

•	Zaubes	 līnijdeju	 kolektīva	 “Tik	 un	 tā…”	 mēģinājumi	
ceturtdienās 18.30. Vadītāja Irēna Rešetņika, tālr. 29161867.

•	Zaubes	 TLM	 rokdarbu	 pulciņš	 “Trejdeviņi”	 aicina	 radīt	
rokdarbus izstādēm, konsultācijas otrdienās plkst. 12.00–17.00, 
vadītāja Sandra Eglīte, tālr. 26679328

Pierakstīties vakcinācijai tirdzniecības centrā “Solo” 
(Cēsis, Jāņa Poruka iela 19) iespējams, 

zvanot pa tālruni 8989 vai portālā www.manavakcina.lv.
Vakcinācijas punkta darba laikā tiks nodrošināta iespēja 

saņemt vakcīnu arī bez pieraksta, rindas kārtībā.

Vakcinācijas punkts 
tirdzniecības centrā “SOLO”

Pirmdienās 10.00–20.00
Otrdienās  brīvs
Trešdienās  10.00–20.00
Ceturtdienās  brīvs
Piektdienās  10.00–20.00
Sestdienās  10.00–20.00
Svētdienās  brīvs

Darba laiks

Amatu mājas nodarbību piedāvājums 
2021./2022. gada sezonā:

•	 keramika	–	Einārs	Dumpis,
•	 aušana	–	Gita	Krīgere,
•	 rotu	kalšana	–	Pēteris	Ločmelis,
•	 kokles	spēle	–	Dina	Liepa,
•	 ādas	mākslinieciskā	aptrāde	–	Guna	Zommere.	

Atvērto durvju diena Drabešu muižā notiks 
26. septembrī plkst. 12.00

  Tālrunis saziņai 29199870.

Sākot ar 2021. gada septembri divas reizes mēnesī 
darba dienu vakaros 

Nītaures kultūras namā 
būs iespēja pieaugušajiem, pāriem bez vecuma ierobežojuma 

apgūt balles dejas, no pašiem pamatiem. 
Interesentiem pieteikties, kā arī iegūt papildus informāciju, 

rakstot uz epastu: augstkalnsr1367@gmail.com 
vai zvanot pa tālr. 28335829 (Raimonds)

Ēriks Bauers 
sporta koordinators, 

Visu jūliju bērni un jaunieši 
tika laipni aicināti uz sportis
kām aktivitātēm Ģikšos, Skuje
nē, Nītaurē un Zaubē. Trenera 
vadībā tika apgūta fiziskā saga
tavotība, krosmintona pamati 
un pludmales volejbols. 

Šāda prakse, kad nodarbības 
notiek uz vietas, novadā tiek 
realizēta pirmo reizi un atsaucī
ba ir ļoti laba. Dalībnieku skaits 
vidēji treniņā sasniedza ap 10 
jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 
gadiem.  

Sporta nodarbības vasarā

2+2

Jūlijā dzimuši divi bērni:
Drabešu pagastā – 1,
Nītaures pagastā –1. 

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais fonds

Ir laiks man mierā dusēt,
Galvu guldīt zemes klēpī.
Mīļie, neskumstiet,
Smaidiet – dzīve ir īsa.
Esmu mierā gūlies,
Mana gurusī sirds pukst   
  Jūsu atmiņās.

Mīļie, neskumstiet, 
Smaidiet – dzīve ir īsa.
Manas rokas darba nebijās,
Ir laiks tām atpūsties.
Dzīvi gāju, galvu nenoliecis,
Ir laiks man mierā dusēt.
Mīļie, neskumstiet,
Smaidiet – dzīve ir īsa.

(L. Sekste)
Mīļš paldies visiem, 

kas bija kopā ar mums, pavadot Jāni Seksti mūžībā.
Piederīgie

Turpinājums no 3. lpp.

Zupas spaiņa rokturis neiz
tur smagumu, un liela tiesa zu
pas paliek uz estrādes nogāzes. 
Ar pārpalikumu tiekam cienāti 
mēs, ciemiņi. Tas labi, ka mā
jinieki neizsamist. Kādam pa
sprūk pat doma, ka varbūt labi, 
ka tā. Kur tad liktos ar tādu lē
rumu zupas? Apmierinājuši iz
salkumu, uzsākam sarunas par 
dzīvi un darbošanos pandēmi
jas laikā. Lejasciemietes akor
deona pavadībā rauj vaļā vienu, 
otru un trešo dziesmu. Daža 
pavisam nedzirdēta. Parādā ne
paliekam. Mūsu Ulvis a capella 
nodzied "Kur tu skriesi, vana
dziņi". Tad jau sakām ardievas 
un laba vēlējumus sirsnīgajiem 
Lejasciema ļaudīm un izsakām 
cerību, ka vēl tiksimies.

Mūsu pēdējā pieturvieta  – 
Rankas muiža. Privatizēta un 
lēnām atjaunota. Pati muižas 
ēka gan nē. Tās mūri, vīteņaugu 
ieskauti,, slejas cēli un neskar
ti. Tā tas arī palikšot. Muižas 
palīg ēkas gan piedzīvojušas re
nesansi. Vienā no tām iekārtota 
kapella. Tur tiekam pulcēti, lai 
noklausītos saimnieces stāstu 
par to, kā nonākts no domas par 
pamestās muižas iegūšanu savā 
īpašumā līdz tās atjaunošanai, 
lai varētu uzņemt tūristus. 

Esam iespaidu un emociju 
pārpilni, tagad tikai mājup. Tā 
bija skaista un vērtīga diena.

Paldies Amatas apvienības 
pārvaldei par finansiālo atbal
stu.  

Treniņnodarbības turpinā
sies arī visu augustu.
Otrdienās:
 Ģikši 10.00–11.30, 
 Skujene 13.00–14.30. 
Piektdienās:
 Nītaure 10.00–11.30, 
 Zaube 13.00–14.30. 

Vairāk informācijas par no
darbībām pa tālr. 28602877 
(Ēriks Bauers)

Ja atsaucība turpināsies, tad 
nākamvasar treniņnodarbības 
varētu tikt papildinātas arī ar 
citām vietām. 

Pasākumi	 tiek	 īstenoti	 ESF	
projekta “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanas un sli
mību profilakses pasākumu 
īstenošana Amatas novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/007).

Skaista 
un vērtīga 
diena 

mailto:augstkalnsr1367@gmail.com
Anete
Highlight
amatasavize@amata.lv
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