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Viens no svarīgākajiem uzdevumiem
šī gada pēdējiem mēnešiem ir apvienotā
Cēsu novada nozaru pārvaldes struktū-
ras izveidošana. Domes sēdē septembrī
deputāti akceptēja vienotu Pašvaldības
policijas un Sociālā dienesta izveidi.
Līdz gada beigām jānonāk pie pārvaldī-
bas modeļa, kurā pašvaldības funkcijām
– būvvaldei, bāriņtiesai, dzimtsarakstu
nodaļām, finanšu, attīstības, komunikā-
cijas pārvaldēm – ir centralizēta vadība
ar precīzi definētiem pienākumiem, at-
bildību un finansējumu funkciju veik-
šanai. Savukārt nākamajā gadā lemsim
par kultūras, tūrisma, vēstures, sporta,
jaunatnes jomu vienotu pārvaldi, kam
sekos īpašumu apsaimniekošanas un
komunālais bloks.

Šādas pārmaiņas ir nepieciešamas,
pirmkārt, lai pašvaldības pakalpojumi
iedzīvotājiem visā novada teritorijā
būtu pieejami vienlīdz augstā kvalitātē.
Otrkārt, esam sākuši izstrādāt pirmo ap-
vienotā novada budžetu. Uzdevums nav
viegls, jo šoreiz nav iespēju kā “špi-
keri” izmantot iepriekšējo gadu iestrād-
nes, viss jāsāk no baltas lapas. Un ir ļoti
svarīgi jau pirmā budžeta pamatos ie-
strādāt līdzsvarotu pieeju visa novada
teritoriju attīstībai, kā arī vienlīdzīgu
piedāvājumu sociālajās un izglītības at-
balsta programmās. 

Vēl viena joma, kur ļoti nepieciešams
vienots, ilgtermiņa attīstības plāns ar no-
teiktu finansējumu, ir ceļu un ielu atjau-
nošanas programma. Gan pilsētā, gan
laukos iedzīvotājiem ļoti svarīga kvali-
tatīva transporta infrastruktūra. Manu -
prāt, labākais risinājums ir izstrādāt
ilgtermiņa plānu, kurā atspoguļota sa-
kārtojamo ceļu, ielu, ietvju, arī velo ceļu
karte ar fiksētu laika posmu, kad darbus
paredzēts veikt. Iedzīvotājiem būtu
skaidrība, un, kas būtiski, tādējādi va-
rētu ievērojami ietaupīt budžeta līdzek-
ļus. Ir atšķirība, vai līgumu ar ceļu
būvniekiem slēdz pēdējā brīdī pavasarī

vai savlaicīgi rudenī. Kad uzņēmēju pa-
sūtījumu portfelis ir patukšs, cena var
būt pat par 20% zemāka nekā tad, kad
pasūtījumu ir daudz. Ņemot vērā to, ka
ceļu būves projektos tāmes bieži ir ar
septiņciparu skaitļiem, ietaupījums var
būt ievērojams.

Esmu pārliecināts, ka būtisku ieguldī-
jumu novada attīstībā un pārvaldes mo-
deļa pilnveidē sniegs jaunais pašvaldības
izpilddirektors Kaspars Auziņš. Viņa
kandidatūra atzīta par labāko atklātā kon-
kursā, izvērtēšanai piesaistot arī perso-
nāla atlases speciālistus. Ārkārtas domes
sēdē septembrī Kaspars Auziņš apstipri-
nāts amatā un sācis pildīt savus pienāku-
mus. Iepriekš viņš strādājis militārā
jomā, tostarp Eiropas valstu NATO štābā
Beļģijā. Speciālists ar pieredzi personāla
vadībā, plānošanā, attīstības stratēģiju iz-
strādē, domāju, ātri apgūs pašvaldības
darba specifiku. 

Rudenī, kā ierasts, noslēdzas nozīmīgi
būvniecības projekti. Visā novada terito-
rijā rekonstruēti ceļi un ceļu posmi. Ar
gaidīto svinīgo mirkli oktobri sāk Cēsu
Pilsētas vidusskolas kolektīvs, pedagogu
un skolēnu rīcībā nonākusi jaunuzceltā
skolas piebūve. Tās tapšanā bija ne ma-
zums sarežģījumu arī tiesvedība ar ie-
priekšējo būvuzņēmumu, taču nu
projekts pabeigts un, ceru, godam kalpos
jaunās paaudzes izglītošanai.

Septembrī īsā, lietišķā vizītē Cēsīs bija
Izglītības un zinātnes ministre Anita
Muižniece. Ministre zina un novērtē
mūsu novadā paveikto mūsdienīgas izglī-
tības sistēmas izveidē, tāpēc saruna bija,
ja tā var teikt – ar skatu nākotnē. Sprie-
dām par iespējām piesaistīt finansējumu
izglītības infrastruktūras modernizācijai
nākamajā Eiropas Savienības struktūr-
fondu plānošanas periodā. Ministre infor-
mēja par valdības ieceri pedagogu
atalgojuma noteikšanā lielāku lomu dot
pašvaldībām. Runājām arī par finansē-
jumu sporta treneru darba apmaksai. 

Turpinot izglītības tēmu, jāatzīst –
diemžēl ieceri uzbūvēt piebūvi Cēsu
Valsts ģimnāzijai pagaidām neizdodas
īstenot. Pašvaldībai nācās lauzt līgumu
ar projektētājiem. Taču esam vienojušies
ar skolas kolektīvu, ka līdz nākamā gada
1. septembrim ēkā tiks izbūvēta jauna
ventilācijas sistēma, paralēli noritēs arī
apjomīgi mācību iestādes telpu atjauno-
šanas un labiekārtošanas būvdarbi.

Septembra nogalē Amatas apvienībā
sākām tikšanos ciklu ar iedzīvotājiem.
Cilvēkiem ir svarīgi tikties, uzdot viņiem
būtiskus jautājums, saņemt atbildes,
skaidrojumus. Tāpēc rudenī novada
domes pārstāvji regulāri brauks un tiksies
ar iedzīvotājiem novada pagastos un cie-
matos. Esmu pārliecināts, ka jūsu jautā-
jumi un ieteikumi palīdzēs mums kopā
veidot turīgu novadu ar labu attīstības di-
namiku.

Skolotāju dienā, kas bija 3. oktobrī,
pedagogiem novēlu nozūdošu optimismu
un prieku par norisēm skolu daudzveidī-
gajā ikdienā. Mums ir un, nešaubos, arī
turpmāk būs lieliski panākumi skolu rei-
tingos, olimpiādēs, zinātniskajās konfe-
rencēs, tomēr svarīgi pamanīt un gūt
prieku arī no mazajām uzvarām, kas uz-
labo sekmību un omu!

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Rudens darbi mazām un lielām 
uzvarām

Avīze
PIEBALDZĒNIEM
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Domes sēdēs septembrī
Cēsu novada domes sēdē 9. septembrī izskatīti 68 jautā-

jumi. Deputāti apstiprināja “Pašvaldības komisijas darīju-
miem ar lauksaimniecības zemi” nolikumu, kā arī
apstiprināja virkni novada izglītības iestāžu nolikumu. De-
putāti akceptēja novada izglītības iestāžu iesaistīšanos izglī-
tojošos projektos. 

Deputāti sprieda par vairāku pašvaldības nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu, kā arī aizņēmumu pašvaldības prioritā-
rajiem projektiem un novada informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju pārvaldības reorganizāciju.

Domes sēdē vienojās par apvienotā Cēsu novada Sociālā
dienesta un Pašvaldības policijas izveidošanu, veica izmaiņas
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes amatu vienību
sarakstā. Sēdē atbalstīja prioritārā investīciju projekta pietei-
kuma ”Rotaļu laukumu iekārtošana Cēsu pilsētas 1. pirms -
skolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas
izglītības iestādes teritorijās” izstrādi un iesniegšanu un ie-
vēlēja Cēsu novada vēlēšanu komisiju.

Ārkārtas Cēsu novada domes sēdē 16. septembrī izskatīts
viens jautājums. Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru
deputāti apstiprināja Kasparu Auziņu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierak-
stiem iespējams iepazīties cesunovads.lv sadaļā “Informācija
par domes darbu”.

Trenažieru zāle Jaunpiebalgā 
atsāk darbu

Oktobrī atsāk darbu trenažieru zāle, kas atrodas Jaunpie-
balgas vidusskolas sporta zālē, Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov. 

Turpmākais zāles darba laiks:

Pirmdienās 17.00 – 20.00
Trešdienās  17.00 - 20.00 
Piektdienās 17.00 – 20.00

Trenažieru zāles apmeklējuma laikā ir iespēja saņemt kon-
sultācijas trenažieru pielietošanā, individuālo treniņu prog -
rammu izstrādē no sporta instruktores Ieviņas Liģeres.

Trenažieru zāles apmeklējums ir bez maksas. 
Trenažieru zāle pieejama, ievērojot valstī noteiktos drošības

pasākumus Covid – 19 izplatības ierobežošanai, trenažieru zāli
apmeklēt drīkst vakcinētas un/vai Covid -19 izslimojušas
personas, uzrādot Covid – 19 sertifikātu un personu aplie-
cinošu dokumentu, kā arī Covid -19 negatīvu testu.

Visiem interesentiem sīkāka informācija par trenažieru zāli
un tās apmeklējumu, sazinoties ar sporta instruktori Ieviņu Li-
ģeri  pa tālruni 26847933.

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Latvijas sabiedrība Meža dienās
2021 tiek aicināta pievērst uzmanību
parku, aleju, koku rindu, dendrolo-
ģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt
risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža
apsaimniekošanu saistītajiem jautāju-
miem. Šī gada moto: “Veidosim daudz-
veidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

Šogad Cēsu novada Jaunpiebalgas ap-
vienības pārvalde iesniedza pieteikumu
šim projektam, kā rezultātā turpinās
darbs pie Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas parka un āra vides labie-
kārtošanas.

Projekta ietvaros 2021.gada 29.sep-
tembrī Jaunpiebalgas Mūzikas un māk-
slas skolas parkā norisinājās lekcija “Es
vēlos skaistu vidi”, kuru vadīja AS “Lat-
vijas Valsts meži” mežu apsaimniekoša-
nas plānošanas vadītājs Vilmārs
Katkovskis, kas pastāstīja par parkveida
meža saglabāšanu, tā apsaimniekošanu,
kopšanu, ainavas veidošanu, koku izvēli
– to nozīmi teritorijā, dabas saudzēšanu.
Interesentiem bija iespēja lekcijas laikā
piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātēs
-  koku vecuma noteikšanā, un, kā izrā-
dās, parka priežu vecums ir apmēram 120
- 130 gadi, tāpat arī varēja noteikt to ga-
rumu.

Meža dienu 2021 ietvaros Jaunpiebal-
gas Mūzikas un mākslas skola parkveida

teritorijā tiks ierīkota atpūtas zona pie iz-
koptā dīķa esošajā pļaviņā, ierīkojot
ugunskura vietu ar koka soliem, laipiņu,
kā arī veidoti apstādījumi.

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Cēsu novada domes ziņas

Mūzikas un mākslas skolas parks

Meža dienas 2021
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2021.gada 18.septembrī Jaunpiebalgā norisinājās velobrau-
ciens “Pāri Piebalgas pakalniem”. Starta un finiša vieta - tirgus
laukumā ”Zem Ķenča cepures”, kur bērniem bija iespēja dar-
boties kopā ar bērnu un jauniešu centra “Tagad” vadītāju Kris-
tiānu Anniju Pelšu un pēc braucieniem dalībnieki spēku varēja
uzņemt, baudot gardo Lizuma putru.

Kopumā pasākumā piedalījās 83 dalībnieki, kuri izmēģi-
nāja spēkus vairākos velo maršrutos – sporta klase pieredzes
bagātajiem velobraucējiem, tās garums 37,8 km, tautas klase
tiem, kuri varēja veikt 27 km garu maršrutu, savukārt tūrisma
klase domāta ģimenēm ar bērniem, tajā ikviens varēja izbau-
dīt Piebalgas skaistumu un dažādību, apskatot deviņus ob-

jektus. Tika piedāvāti arī maršruti dažādu vecumu bērniem.
Pie balvām tika veiklākie un aktīvākie braucēji vecuma gru-

pās velo maršrutos, arī  bērnu velo maršrutos.
Sponsoru - SIA “Wenden Furniture”, SIA “Strazdu Gravas”

- sarūpētās pārsteigumu balvas tika izlozētas starp velo maršrutu
veikušajiem dalībniekiem. Galvenā balva no SIA “Strazdu
grava” – velosipēds - aizripoja uz Rīgu.

Paldies visiem dalībniekiem, sponsoriem un darba grupai!
Tiekamies atkal nākamgad! 

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Velobrauciens “Pāri Piebalgas pakalniem”

Dalībnieki gatavi startam

Veidosim
jaunā Cēsu 
novada tēlu

kopā!
Ir svarīgi nodrošināt sabiedrī-

bas līdzdalību jaunā Cēsu novada
attīstības procesos un uzklausīt
iedzīvotāju viedokli, lai veidotu
jauno novada ģerboni un zīmol-
vedību. Aicinām novada iedzīvo-
tājus līdz š.g. 15.novembrim
aizpildīt anketu “Veidosim
jaunā Cēsu novada tēlu kopā”!

Anketas pieejamas informatī-
vajā izdevumā “Avīze Piebaldzē-
niem”, Cēsu novada Jaun piebalgas
apvienības pārvaldē, Gaujas ielā 4,
Jaunpiebalgā, arī Zosēnu pagasta
pārvaldē, Annas ielā 4, Melnbār-
žos.

Aizpildītās anketas ievietot
tām paredzētās kastītēs Cēsu
novada Jaunpiebalgas apvienības
pārvaldē Jaunpiebalgā vai Meln -
bāržos. 
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Šogad tradicionālie Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek
neierastā laikā un formātā. “Avīze Piebal-
dzēniem” kopā ar LMT Viedtelevīziju ai-
cina noskatīties dokumentālo stāstu cikla
„Citādi Dziesmu svētki“ jaunāko sēriju
par svētku dalībniekiem Vidzemē – Burt-
niekos, Dikļos, Smiltenē, Jaunpiebalgā
un Madonā. 

Apceļojusi Latgali un Zemgali, Māra
Sleja dodas pie bērniem un jauniešiem
Vidzemē, lai noskaidrotu, kā viņi jūtas šajā
laikā, kā aizvadījuši pagājušo gadu un ga-
tavojušies Dziesmu un deju svētkiem.

Pirmais Māras pieturas punkts ir Vid-
zemes pērle Burtnieki, kur mīt lieliskais
Burtnieku Ausekļa pamatskolas deju ko-
lektīvs. Dejotāji neslēpj, ka darboties at-
tālināti nav bijis viegli, bet čats ir veids,
kā būt kopā un smelties spēku vienam no
otra. Vēsma Felkere, kolektīva vadītāja,
ar saviem audzēkņiem ir gatava braukt
jebkur, jo viņi ir šajā laikā izauguši uzti-
cami un patstāvīgi. 

Apceļojot Vidzemi, noteikti ir jāpiestāj
Dikļos, kur meklējams Dziesmu svētku
pirmsākums. Māra kopā ar Initu Hihalov-
sku, Dikļu Dziesmu svētku ekspozīcijas
krājuma glabātāju, izzina šīs latviešu tra-
dīcijas sākumu. Vēsturiskajā Dikļu Nei -
kenkalna estrādē viņai ir norunāta tikšanās
ar enerģiskajām Kocēnu novada mūsdienu
deju grupas „Estrela“ meitenēm. Viņu va-
dītāja Evija Kokorite apliecina, ka dejotā-

jām ir ievērojama skatuves pieredze un
šarms, tomēr bērni šajā laikā ir noguruši
no datora. Tāpēc šoreiz Dziesmu un deju
svētkos „Estrela“ nepiedalīsies. 

Savukārt Smiltene ir slavena ar savu
pūtēju orķestri, kas attālināti pat spēlējis
kopā ar Raimondu Paulu. Pēteris Vilks,
Smiltenes KC jauniešu pūtēju orķestra
mākslinieciskais vadītājs, saviem au-
dzēkņiem uzticas, un jaunieši uzticas pie-
redzes bagātajam vadītājam. Orķestris
prot koncentrēties un izkļūt no neparas-
tām situācijām, tāpēc pandēmijas laikā
liela loma bijusi tehnoloģijām – pūtēji
kopā ar Pēteri Vilku veidojuši video kon-
certus un svētku sveicienus attālināti. 

Smiltenes tautas deju kolektīva „Bu-
ciņi“ audzēkņi ir, iespējams, Latvijā ope-
ratīvākie dejotāji, jo viņi stundas laikā ir
gatavi neplānotai sarunai ar Māru un „Ci-
tādi Dziesmu svētki“ komandu. Atraktī-
vajiem dejotājiem prieku sagādā
uzstāšanās koncertos un blēņu darīšana.
Ieva Atare, „Buciņu“ vadītāja, ir piere-
dzējusi, ka darbs e-vidē norit savādāk, un
tas arī prasa daudz no dejotāju vecākiem. 

Folkloras kopai „Piebaldzēni“ visvai-
rāk patīk spēlēt dažādus mūzikas instru-
mentus un īpaši – jautrus un priecīgus
dančus. Viņu mērķis ir kļūt par danču
muzikantiem, un, kad pandēmija beig-

sies, „Piebaldzēni“ aicinās radus un drau-
gus iegriezt ballīti. Folkloras kopas vadī-
tājai Ievai Damrozei šajos svētkos
pietrūkst viengabalainības un būšanas
Rīgā, kas ir īpašs notikums. Tomēr svētki
ir pārāk dziļi mūsu būtībā, lai tie izbeig-
tos pavisam, ir pārliecināti „Piebaldzēni“. 

Vidzemes ceļojums noslēdzas Latvijas
augstākajā punktā Gaiziņā. Tur Māru sa-
gaida asais Madonas kultūras nama tau-
tas deju kolektīvs „Pipariņi“ ar vadītāju
Guntu Beķeri. Dejotāji gada laikā ir pie-
raduši pie jaunās ikdienas, un šobrīd mē-
ģinājumi un kopīga dejošana ir neparasta
situācija. Šī gada svētku formāts „Pipari-
ņiem“ bija iespēja mobilizēties, un dejot-
prieks, pirmo reizi satiekoties klātienē,
deva sajūtu, ka dejot viņi turpinās. 

Tā kā dziedātāji un dejotāji no visas Lat-
vijas šoreiz nevar sanākt Rīgā, Māra Sleja
piecās dokumentālo stāstu cikla sērijās „Ci-
tādi Dziesmu svētki“ dodas uz pieciem Lat-
vijas vēsturiskajiem novadiem. Vēl
pirmizrādi piedzīvos raidījuma sērija par
Dziesmu un deju svētku norisi Kurzemē.

Dokumentālo stāstu cikls skatāms arī
LMT Viedtelevīzijā, lietotnē LMT
Straume un internetā. Turpat skatāma arī
dokumentālā filma „Saulesvija. Citāds
Dziesmu svētku gājiens“ par svētku gā-
jiena norisi visā Latvijā. 

Video pirmizrāde: „Citādi Dziesmu svētki“ Vidzemē

Šī gada pavasarī, tiklīdz kā bija iespē-
jams darboties klātienē, folkloras kopā
sākās aktīva darbība. 

Katru gadu maijā folkloras nozarē no-
tiek dziedāšanas konkurss “Dziesmu
dziedu, kāda biju”, kurā šogad I pakāpes
diplomu ieguva Egija Cimdiņa, laureātes
diplomu - Dārta Damroze.

Pirmo reizi “Piebaldzēni” piedalījās arī
instrumentu spēles konkursā “Klaber-
jakte”, kurā kokles spēlē I pakāpes dip-

lomu ieguva Gabriela Krūza.  II pakāpes
diplomu ieguva kapela, kurā muzicēja Arta
Krūmiņa (vijole), Karlīna Miška (akor-
deons), Amanda Vītola (cītara), Nikola Be-
ķere (bubins),  Alvis Siliņš (bungas).

Savukārt septembrī notika konkursa
laureātu koncerta filmēšana “Rotā saule,
rotā bite”, kurā pēc žūrijas aicinājuma
piedalījās Dārta Damroze un Gabriela
Krūza ar kapelu.  

Saulesvija
Jūlija beigās Cēsīs notika Cēsu novada

dziesmu svētku dalībnieku  #DziedUn-
Dejo2021 norise Saulesvija.

No Jaunpiebalgas piedalījās folkloras
kopa “Piebaldzēni” ar vadītāju Ievu
Damrozi, Māra Vīksna ar zēnu kora pār-
stāvjiem un Lāsma Skutāne ar dejotājiem
no dažādu vecumposmu dejotājiem. Pa-
sākuma laikā uzgavilējām svētku organi-
zatoriem, uzdziedājām, uzdejojām,
saņēmām dziesmu svētku dāvaniņas un
apskatījām Cēsu viduslaiku pili.

Folkloras kopas “Piebaldzēni” 
dalība konkursos
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Deju kolektīva 
“Piebaldzēni” 

piedalīšanās svētku 
norisēs

Video projekts “Svinēt sauli” – tas ir deju klips, kurā pieda-
lījās 12 000 dažāda skolas vecuma dejotāju no visas Latvijas,
un kuru individuālo sniegumu parāda 6 minūtēs.

26. jūlijā “Citādo Dziesmu svētku” gājienā “Saulesvija”
Cēsīs dejotāji uzstājās kopā ar folkloras kopu “Piebaldzēni”.

Ar Lāsmas Skutānes jaunrades deju “Smukā meitiņ’ ” JDK
“Piebaldzēni” piedalījās laureātu koncerta “Tā tik ir vasara!” fil-
mēšanā 18. septembrī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

“Citādi Dziesmu svētki”
Augustā pie mums viesojās LMT Viedtelevīzija ar režisoru

Intaru Rešetinu un vadītāju Māru Sleju, lai filmētu dokumentālu
stāstu “Citādi dziesmu svētki”. Vidzemes stāstā mēs esam kopā
ar Burtnieku, Dikļu, Smiltenes un Madonas dziesmu svētku da-
lībniekiem.

Jāteic, šī bija patiesi interesanta un vērtīga pieredze ar ener-
ģisko Māru Sleju, uzfilmēto dokumentālo stāstu varat skatīties
LMT Viedtelevīzijā, lietotnē LMT Straume un internetā.

Dziesmu svētku 
atklāšanas koncerts

Folkloras kopai kā noslēdzošais dziesmu svētku pasākums
bija svētku atklāšanas koncerts. Skaistā, saulainā, bet nedaudz
vēsā septembra dienā devāmies uz Brīvdabas muzeju Rīgā, kur
uzstājāmies ar priekšnesumu televīzijas tiešraidē. Pēc tam de-
vāmies apskatīt jauno Mežaparka Lielo estrādi, kur dziedājām,
atvadoties no neparastajiem svētkiem.

Svētki bija tādi, kādi tie šajos apstākļos varēja būt, – citādi.
Katram par to savs viedoklis, savas emocijas, savs gandarījums.
Atskatoties uz visu šo dziesmu svētku ciklu, jāsecina, ka folkloras
kopa “Piebaldzēni” ir ieguvēji, ka svētki netika atcelti, jo izdarī-
jām ļoti daudz, piedzīvojām daudz ko jaunu un pēc ilgā ziemas
attālinātā procesa saliedējāmies, lai turpinātu un ietu tālāk. 

Ārpus dziesmu svētku aktivitātēm vasarā papildinājām savas
zināšanas muzicēšanā pie Laumas Bērzas un piedalījāmies arī
Saulkrastos folkloras festivālā “Pa saulei”, kurā sniedzām 40
minūšu garu koncertu, un tas varēja notikt, pateicoties neparasto
dziesmu svētku rūdījumam. 

Jauniešu atziņas par 
“Citādajiem Dziesmu

svētkiem”
l Man patika Dziesmu svētki, jo mēs uzstājāmies un bija in-

teresanti mēģinājumi, kuros arī daudz smējāmies.
l Man Dziesmu svētkos patika uzstāties, bet nepatika tas, ka

daži dalībnieki atstāja tautas tērpus kultūras namā, kad braucām
filmēties. Man viss patika. 

l Man nepatika tas, ka mūs filmēja tiešraidē, jo likās dīvaini,
ka jau pirmais mēģinājums aizgāja tiešraidē, ko visi tūdaļ redz.

l Gaidīju, ka Dziesmu svētki būs forši, un tā arī bija. Svētkos
dziedāju, sapucējos tautas tērpā, man patika Saules rats, kas
brauca pie visiem kolektīviem. Nākamajos svētkos gribētu
dejot, jo tas man vislabāk patīk.

l Man patika Dziesmu svētkos tas, ka mūs rādīja televīzijā.
l Man Dziesmu svētki patika, jo bija diezgan interesanti,

mēs varējām izdejoties, izdziedāties, izkustēties!
l Man ļoti patika, ka rīkotāji izdomāja, kā Dziesmu svētkus

var vispār citādi īstenot. Viss patika!

Apkopoja Ieva Damroze un Lāsma Skutāne.

Dārta Damroze, Gabriela Krūza, Egija Cimdiņa

Kapelas dalībnieki – Nikola Beķere, Alvis Siliņš, Arta Krūmiņa, Karlīna Miška

Cēsu novada  Dziesmu svētku dalībnieku  #DziedUnDejo2021 norise 
Saulesvija Cēsīs jūlija beigās
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Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas “Piebaldzēni” tekstila
(aušanas un rokdarbu) darbnīca uzsāka jauno sezonu 9. oktobrī
studijas aušanas darbnīcā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas telpās. 

Aicinām pievienoties jaunus dalībniekus, kuri vēlas aust,
kā arī darināt citus rokdarbus! 

Interesēties pa tālruni 26511961 ( Maija)
Šobrīd studijas dalībnieču darbi ir apskatāmi:
l Līdz 15.oktobrim izstādē “Emīla Dārziņa dvēseles valoda”

Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā “Jāņskola”;
l līdz 24.oktobrim Talsu muzejā piemiņas izstādē Tautas

daiļ amatu meistarei, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierei Ilgai
Madrei “Ilgai Madrei 100”, kurā pēc ekspertu žūrijas veiktās
darbu atlases ir izstādīti Maijas Apsītes un Vijas Ceruses darbi.  

Aušanas mācību nodarbības un dalībnieku tikšanās plānotas
katru otro sestdienu.

Dalība tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas ser-
tifikātiem.

Irita Lukšo, Tautas daiļamata meistare

Kopā ar filmēšanas grupu – režisoru Intaru Rešetinu un raidījuma vadītāju
Māru Sleju

Folkloras kopa “Piebaldzēni” Dziesmu svētku atklāšanas koncertā 
Brīvdabas muzejā

Jauniešu deju kolektīvs “Piebaldzēni” Brīvdabas muzejā Folkloras kopa Saulkrastos festivālā “Pa saulei”

Lietišķās un tēlotājas mākslas studijā
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Dzimtu vēstures izpēte pieejama ikvienam
8.oktobra vakarā vortāla Ciltskoki.lv veidotājs Egils Turss

pastāstīja par digitālajiem resursiem internetā dzimtas vēstures
pētniecībai. Lekcija būtībā bija turpinājums 14.augusta konfe-
rencei „Uzvārdi, dzimta, Jaunpiebalga“, kurā lektoram atvēlē-
tais laiks tika ļoti ierobežots un interesenti izteica vēlmi ar E.
Tursu tikties vēlreiz. 

Pasākuma apmeklētāji uzzināja, kā, neiztērējot daudz lī-
dzekļu par arhīva pakalpojumiem, internetā var atrast vajadzīgo
informāciju un dažādus dokumentus: dzimšanas apliecības, kris-

tību, laulību un mirušo reģistrus, pasu fotogrāfijas u.c. E. Turss
dalījās ar noderīgām interneta adresēm un vērtīgiem padomiem. 

No personiskās pieredzes varu atklāt, ka šī nodarbošanās
sniedz patiesu prieku un gandarījumu par veiksmīgiem atklā-
jumiem. Liels paldies Egilam Tursam un brīvprātīgajiem, kuri
ir ieguldījuši ļoti lielu darbu 11 gadu garumā, lai meklēšanas
procesu padarītu vieglāku un ātrāku! Arī mēs, pārējie, varam
pievienoties viņa komandai un paātrināt informācijas ievadī-
šanu vortālā www.ciltskoki.lv. 

Izdzīvot, piedzīvot 
un uzrakstīt

22.septembrī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā notika tikša-
nās ar mākslas zinātnieci, dokumentālo filmu producenti, sce-
nāristi, grāmatu autori un ceļotāju Elvitu Ruku, kura saistoši
iepazīstināja ar sevi, savu radošo darbību un prezentēja jaunāko
grāmatu „Paradīze ir tikai vieta uz Zemes’’. Tika rādītas fo-
togrāfijas, lasīti grāmatu fragmenti, stāstīts par ceļojumu spilg -
tākajiem iespaidiem un atbildēts uz jautājumiem. Pasākuma
apmeklētājiem bija iespējams jauno izdevumu iegādāties un pa-
lūgt autores autogrāfu. 

Gandrīz visas E. Rukas grāmatas ir pieejamas Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkā un gaida savus lasītājus.

Bibliotēkas ziņas

v

Piebaldzēni!
Līdz 31.oktobrim uz e-pastu

baiba.logina@jaunpiebalga.lv lūdzam
atsūtīt šogad Jaunpiebalgā tapušās
skaistākās, interesantākās un iedves-
mojošākās fotogrāfijas! Kvalitatīvākos
un labākos attēlus plānojam izmantot
ekspozīcijas maiņai tirgus laukumā
“Zem Ķenča cepures” u.c.

Baiba Logina

v

Pasākumi Jaunpiebalgas kultūras
namā oktobrī

15. oktobrī plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā
daudzsēriju filma/seriāls „Emīlija – Latvijas preses kara-
liene“ 1. un 2. sērija.

22. oktobrī plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā
daudzsēriju filma/seriāls „Emīlija – Latvijas preses kara-
liene“ 3. un 4. sērija.

29. oktobrī plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā
daudzsēriju filma/seriāls „Emīlija – Latvijas preses kara-
liene“ 5. un 6. sērija.

Režisori: Andis Mizišs, Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis,
Gints Grūbe.

Ieejas maksa 3.00 EUR (uz 2 sēriju filmas seansu).
Ieeja tikai ar derīgiem Covid - 19 sertifikātiem, uzrādot per-

sonu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
Latvijas vēsturē bagātākās sievietes un izdevējas Emīlijas

Benjamiņas dzīvesstāsts, sākot no 1924. gada, kad viņa nolemj
kopā ar vīru Antonu Benjamiņu izdot ilustrēto izdevumu “At-
pūta”, kas kļūst par vienu no populārākajiem dzīves stila izde-
vumiem Latvijā.

Stāsts par neatkarīgu, modernu un spēcīgu sievieti, kura ie-
karo savu vietu 30. gadu žurnālistikas un sabiedrības elitē, no-
devību un traģisko bojāeju 1941. gadā, it kā sekojot tā laika
populārā gaišreģa Finka pareģojumam par Emīlijas dzīvi.

Filmas stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem un reālām
personām, bet daži tēli, to raksturi, ainas un notikumi ir izdo-
māti radošajā procesā, lai atspoguļotu notikumus un radītu fil-
mas dramaturģisko stāstu.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.
Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

un Jaunpiebalgas kultūras nama facebook lapā!
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Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv
Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr  at spo guïo re dak ci jas

vie dok li.  Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Sākot no 6. oktobra vairākām iedzīvotāju grupām būs iespēja
saņemt balstvakcīnu (3.devu) pret Covid - 19. Saskaņā ar zināt-
niskos pierādījumos balstītu informāciju, Eiropas Zāļu aģentū-
ras (EZA) un Imunizācijas valsts padomes (IVP)
rekomendācijām, šobrīd balstvakcinācija pret Covid – 19 reko-
mendēta:

• personām, kas vecākas par 65 gadiem;
• pieaugušajiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klien-

tiem;
• arī veselības aprūpes sistēmā var tikt pieļauta papildu devas

saņemšana tiem darbiniekiem, kam ir ilgstoša saskarsme gan ar
Covid-19 pacientiem, gan pret Covid-19 nevakcinētiem pacien-
tiem un līdz ar to augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma
risks. Vakcinācijas fakts ir savstarpēji informēts lēmums starp
veselības aprūpes sistēmas darbinieku un vakcinācijas pakal-
pojumu sniedzēju.

Rekomendācija attiecas uz šīm iedzīvotāju grupām, ja cil-
vēki, kas tajās ietilpst, nav izslimojuši Covid – 19 un ir pagājuši
6 mēneši kopš saņemtās Astra Zenecas (Vaxzevria) vai
BioN/tech Pfizer (Comirnaty) 2. devas.

Balstvakcinācija pret Covid – 19 nav nepieciešama: ja
pirms vakcinācijas uzsākšanas bijis pozitīvs Covid-19 tests un
tad saņemtas 2 pret Covid-19 vakcīnu devas; ja pēc 2 devu sa-
ņemšanas ir bijis pozitīvs Covid - 19 tests; ja starp abām vak-
cīnu devām bijis pozitīvs Covid -19 tests; ja pirms vai pēc
vakcinācijas ar Janssen vakcīnu bijis pozitīvs Covid -19 tests.

Pieteikšanās senioriem 65 +:
* Manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 no 06.10.2021.;
* pie ģimenes ārsta;
* ārstniecības iestādē;
* vakcinācijas punktā tirdzniecības centrā vai pašvaldību

telpās.

Pieteikšanās un vakcinācijas veikšana veselības aprūpes
sistēmas darbiniekiem:

* prioritāri rekomendējam veikt vakcināciju ārstniecības
iestādē, kurā persona ir nodarbināta;

* Manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 no 06.10.2021.;
* vakcināciju var veikt arī citā ārstniecības iestādē vai pie

ģimenes ārsta.
Vakcinācijas fakts ir savstarpēji informēts lēmums starp

veselības aprūpes sistēmas darbinieku un vakcinācijas pakal-
pojumu sniedzēju.

Ar kādām vakcīnām var veikt balstvakcināciju?

Ja pirmā un otrā deva saņemta ar „Pfizer/BioNTech“ ražoto
„Comirnaty“ vakcīnu pret Covid-19, tad trešā deva rekomen-
dējama ar „Comirnaty“. Ja pirmā un otrā deva saņemta ar „As-
traZeneca“ ražoto „Vaxzevria“, tad trešā deva rekomendējama
ar „Comirnaty“, bet nepieciešamības gadījumā trešo devu var
veikt arī ar „Vaxzevria“.

Informēšana

Plānots, ka seniori, kuri vakcinējās ārstniecības iestādēs, liela
mēroga vakcinācijas centros un izbraukuma vakcinācijā laikā,

kad būs pagājuši 6 mēneši kopš vakcīnas 2. devas saņemšanas,
secīgi saņems SMS ar aicinājumu vakcinēt 3. devu. Seniori, kas
vakcinējās pie ģimenes ārstiem, tiek aicināti sekot savam vak-
cinācijas kalendāram un pieteikties balstvakcinācijai, tiklīdz ir
pagājuši 6 mēneši kopš otrās devas saņemšanas.

Digitālais sertifikāts

Esošais digitālais sertifikāts turpinās darboties. Digitālajā
sertifikātā parādīsies atzīme par 3. devas veikšanas datumu un
vakcīnas nosaukumu.

Ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu kontaktinformācija un
adreses atrodama: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-ie-
dzivotajiem

Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pēc iespējas
ātrāk pasargātu ikviena veselību, īpaši svarīgi vakcinēties ie-
dzīvotājiem, kuri ir riska grupās – seniori, cilvēki ar hronis-
kām saslimšanām. Šobrīd Latvijā vismaz vienu vakcīnas
devu saņēmusi teju puse Latvijas iedzīvotāju - 49.65%, no
tiem vakcinācijas kursu pabeiguši 46%. Vakcinācija pieejama
ikvienam iedzīvotājam no 12 gadu vecuma un tai var pieteik-
ties pa tālruni 8989, vietnē manavakcina.lv vai pie sava ģi-
menes ārsta.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets š.g. 7.septembrī lēma, ka arī
Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā un pasaulē, tiks sākta trešo vak-
cīnu devu pret Covid-19 administrēšana. Kā pirmie primārās
vakcinācijas kursā papildu vakcīnu devas pret Covid -19 sāka
saņemt iedzīvotāji ar būtiski novājinātu imūno sistēmu, kuriem
primārā vakcinācijas kursā nav izveidojusies pietiekama aiz-
sardzība. Pašlaik 3. devu ir saņēmušas 170 imūnsupresētas per-
sonas.

Nacionālā veselības dienesta 
Vakcinācijas projekta nodaļa

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs, bez skaļuma, ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot. 

Mūžības ceļu gājuši:
Jurijs Vološins
Anna Lēģere

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Jurģim Vološinam,

tēti mūžībā pavadot!

Vecpiebalgas vidusskolas SIRDSDRAUGI 

Sākas balstvakcinācija (3. deva) pret Covid - 19 


