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Spēcīgais Covid – 19 infekcijas uzliesmojums šajā rudenī
licis ieviest stingrus ierobežojumus, kas būtiski maina un arī
apgrūtina mūsu ikdienu. Diemžēl augsti saslimstības rādītāji
ir arī Cēsu novadā, tāpēc pašvaldībā pamatā esam pārgājuši
uz attālinātu darba režīmu, lai maksimāli samazinātu darbi-
nieku un apmeklētāju tiešos kontaktus. Domes, komiteju
sēdes, darba sarunas notiek attālināti. Protams, struktūrvie-
nībās, kur nepieciešama tieša speciālistu iesaiste, – klientu
apkalpošanas centrs, būvvalde, sociālais dienests, pašvaldī-
bas policija – jautājumi tiek risināti klātienē ar iepriekšēju
pierakstu.

Atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai pēc skolēnu brīv-
laika 1. novembrī mācības klātienē atsāka tikai 1.-3. klašu
audzēkņi. Cerams, epidemioloģiskā situācija stabilizēsies,
un 4.-12. klašu audzēkņi klātienes mācības atsāks 15. no-
vembrī. Bērnudārzi turpina darbu, un vecāki, kuriem nav
iespēju strādāt attālināti un pieskatīt atvases, var ar to rē-
ķināties. Aicinu vecākus izturēties atbildīgi un, pamanot
kaut mazākos saaukstēšanās simptomus, atstāt bērnus
mājās, lai neradītu inficēšanās risku pārējiem!

Oktobrī sākta Covid – 19 pacientu uzņemšana un ārstē-
šana arī Cēsu klīnikā, bet, protams, nodrošināta arī neatlie-
kamās un ambulatorās palīdzības sniegšana.

Iepriekš esmu daudzkārt informējis par apjomīgiem un
nozīmīgiem Cēsu skolu modernizācijas projektiem: Drau-
dzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Valsts ģim-
nāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā, 2. pamatskolā, kā arī
skolēnu dienesta viesnīcā Saules ielā. Daļa projektu jau īs-
tenoti, daļa turpinās. Lielākās investīcijas plānotas Cēsu
Valsts ģimnāzijā (CVĢ), taču bijām spiesti atkāpties no sā-
kotnējiem plāniem un atteikties no piebūves celtniecības, jo
konkursa kārtībā uzvarējušais plānotās piebūves projektētājs
ne līgumā noliktajā termiņā, ne papildus piešķirtajā termiņa
pagarinājumā līdz š.g. 31.martam neiesniedza gatavu pro-
jektu.

Tas radījis pārpratumus, un pat nācies dzirdēt apgalvoju-
mus, ka CVĢ netiks pie investīcijām skolas modernizācijai.
Gribu pielikt punktu šādām spekulācijām un skaidrot, ka ie-
guldījumi mūsdienīgas mācību vides izveidē būs un ļoti no-
pietni. Izdevies piesaistīt līdzekļus jaudīgas ventilācijas
sistēmas izbūvei skolas ēkā, paredzēta pamatīga klašu, gai-
teņu, sanitāro un koplietošanas telpu atjaunošana un moder-
nizācija. Tādējādi gan estētiskā vide, gan gaismas, gaisa,
ērtību nodrošinājums, gan darba apstākļi skolēniem un pe-
dagogiem būs atbilstoši noteiktajiem normatīviem un mūs-
dienu prasībām. Pašvaldība iesaistījusi šajā projektā neitrālu
speciālistu, kurš izvērtē iespējas piebūvē paredzētās funkci-
jas pēc remonta īstenot esošajās telpās. Pirmie secinājumi
rāda, ka šādas iespējas ir.

Oktobrī sākās novada domes vadības tikšanās ar pagastu
un ciematu iedzīvotājiem. Runāju ar cilvēkiem Ieriķos un
Ģikšos. Tās bija labi apmeklētas, intereses pilnas un saturī-
gas sarunas, kurās esmu guvis jaunas ierosmes. Viena no lie-
tām, kas rūp lauku iedzīvotājiem, – precīzi noteikta kārtība,
kur un kā viņi var saņemt pašvaldības pakalpojumus, lai nav
jāstaigā vai jāzvana, meklējot atbildīgo speciālistu. Otrs bie-
žāk uzdotais jautājums bija par ceļu infrastruktūru un paš -
valdības ceļu uzturēšanu un atjaunošanu. Iepriecina
iedzīvotāju vēlme stiprināt savas vietas identitāti, veidot ie-
dzīvotāju valdes. Šādas aktivitātes ir iestrādātas jaunajā li-
kumā par pašvaldībām, bet, kamēr likums vēl top, šāda
brīvprātīga iedzīvotāju iniciatīva ir tikai apsveicama. Kad
saslimstība mazināsies un epidemioloģiskā situācija ļaus, at-
sāksim rīkot šādas tikšanās.

Turpinās jaunās novada pārvaldes struktūras izveide. Tie
ir ļoti daudzpusīgi un ietilpīgi jautājumi. Visu par un pret iz-
vērtēšana, atšķirīgu interešu, pieredzes un vajadzību saska-
ņošana prasa laiku, tāpēc komiteju un domes sēdes, kas
sākas no rīta un noslēdzas vakara krēslā, nu jau kļuvušas ie-
rastas. Pēdējā domes sēdē par apvienotā novada Sociālā die-
nesta vadītāju apstiprinājām Aināru Judeiku, bet par
apvienotās Pašvaldības policijas vadītāju – Guntaru Nor-
butu. Novembra domes sēdē viņiem jau būs jāpiedāvā depu-
tātiem savu dienestu reorganizācijas modeļi. Novembrī arī
vērtēsim centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes, at-
tīstības, finanšu un grāmatvedības uzskaites, komunikācijas
un klientu servisa pārvaldības reorganizāciju. Sākot jauno
gadu, pašvaldības centrālajai administrācijai pamatā jābūt
izveidotai.

Novembra beigās attālinātā formātā norisināsies tradicionā-
lais Cēsu uzņēmēju forums. Aicinu ieplānot laiku un pieslēg-
ties, jo veiksmīga pieredze, iedvesmas stāsti – īpaši šajā laikā
– uztur možu garu un stiprina apņemšanos spert turpmākos at-
tīstības soļus.

Novembris ir valsts svētku mēnesis, kurā godinām par
mūsu valsts neatkarību kritušos varoņus un svinam Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienu. Ja atskatāmies uz Latvijas
pastāvēšanas pirmajām dienām un grūtībām, ko pārvarēja
mūsu priekšteči, tad mājsēde ar tās ierobežojumiem tāds
nieks vien ir. Tāpēc svētkos vēlu izturību, pacietību un iek-
šējo mobilizāciju, lai, situācijai stabilizējoties, mēs spētu
virzīties uz priekšu ar jaunu sparu!

Jānis Rozenbergs, 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Izturību un možu garu!
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Novada domes sēdēs 
30. septembrī
Cēsu novada domes sēdē 30. septembrī izskatīti 62 jautā-

jumi. Deputāti iepazinās ar Cēsu novada publisko bibliotēku
reorganizācijas plānu, sprieda par novada Dzimtsarakstu noda-
ļas un apvienotās būvvaldes izveidi. Domes sēdē vērtēja Āraišu
teritorijas turpmāko attīstību un apstiprināja E. Veidenbauma
memoriālā muzeja “Kalāči” konkursa “Veidenbauma klase” no-
likumu.

Deputāti vienojās par projekta pieteikuma sagatavošanu at-
balsta mērķim “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvē-
līga statusa atjaunošanai” pasākumā “Kompleksu
apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritori-
jās” un dienesta viesnīcas izmantošanas maksu Covid-19 iero-
bežojumu laikā. Apstiprināja Nītaures mūzikas un mākslas
pamatskolas iesaistīšanos Eiropas Savienības struktūrfondu
projektā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai un
mērķdotācijas interešu izglītības programmām, piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībai, speciālajām izglītības iestādēm un
speciālajām pirmsskolas izglītības grupām, kā arī pamata un
vispārējai vidējai izglītībai.

Domes sēdē apstiprināja vairāku pašvaldības īpašumu at-
savināšanu, vienojās par iestāžu grāmatvedības uzskaites kār-
tošanas pievienošanu Cēsu novada Amatas apvienības
pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai un līdzfinansējuma
piešķiršanu biedrībai “Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta bied-
rība”. Sēdē vienojās par aizņēmumu Vecpiebalgas vidusskolas
infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes piln-
veidošanai un apstiprināja valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra izveides pieteikumu Cēsu novada
Līgatnes pagasta Augšlīgatnē. Domes sēdē izskatīja jautājumu
par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādā-
šanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības regla-
menta apstiprināšanu.

21. oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 21.oktobrī izskatīti 50 jautājumi.

Deputāti lēma par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.-2035. gadam un Cēsu novada attīstības programmas
2021.-2027.gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai ap-
spriešanai un izvērtēja novada informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju pārvaldības reorganizācijas plānu. Sēdē lēma par
darba grupas izveidi Cēsu novada izglītības stratēģijas 2022.-
2027. gadam izstrādei, kā arī gatavā ēdiena vai pārtikas paku
piegādi novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Dome atbalstīja vairāku projektu īstenošanu: “Pārgaujas no-
vada jauniešu un sabiedrības medijpratības un digitālo prasmju
veicināšana “Medijpratēja formula””, “Labbūtības ceļakartes
aktivitāšu īstenošana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs” un Vecpiebalgas apvienības Jaunatnes lietu nodaļas dalību
valsts projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īsteno-
šanai vietējā līmenī”.

Skatot sociālos jautājumus, dome vienojās par 2021. gada
21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 7 „Par maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā“ apstiprinā-
šanu, kā arī saistošo noteikumu Nr. 8 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā“ apstiprināšanu. 

Deputāti lēma par Lielstraupes pils kompleksa nomas mak-
sas noteikšanu filmēšanas vajadzībām. Pilī paredzēts uzņemt
nekomerciālu mākslas filmu “Hybrid Vigor” un seriālu “Avā-
rijas izeja”.

Skatīti arī novada pārvaldes struktūras veidošanas jautājumi.
Dome vienojās par novada centrālās administrācijas Juridiskās
pārvaldes izveidošanu un centrālās administrācijas finanšu un
grāmatvedības uzskaites pārvaldības, kā arī komunikācijas un
klientu servisa pārvaldības centralizācijas organizāciju. Amatā
apstiprināti novada sociālā dienesta un pašvaldības policijas va-
dītāji – Ainārs Judeiks un Guntars Norbuts. Vēl deputāti lēma
par aizņēmuma nepieciešamību Līgatnes apvienības pārvaldes
projektam “Gaujas ielas pārbūve”.

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

Cēsu novada domes ziņas

Informācija par 20 eiro izmaksu vakcinētajām personām, 
kuras sasniegušas 60 gadu vecumu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par laik-
posmu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada

31.martam izmaksās 20 eiro pabalstu mēnesī Latvijā dzīvojo-
šām personām, kuras līdz 2021.gada 31.decembrim ir sasnie-
gušas 60 gadu vecumu un:

l pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai 
l saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību at-

likt vakcināciju pret Covid-19.
Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks decembrī, izmaksājot 20

eiro par novembri un decembri, tātad 40 eiro, pēc tam 20 eiro
izmaksās reizi mēnesī līdz 2022.gada martam, ieskaitot.

Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja persona saņem
kādu no VSAA izmaksātajām pensijām, atlīdzībām vai pa-
balstiem.

Iesniegums VSAA pabalsta saņemšanai jāiesniedz, ja per-
sona novembrī vai decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem,
tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par kontu, uz kuru pabalstu
pārskaitīt.

Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona saņēmusi klīniskās
universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzi-
numu par nepieciešamību atlikt vakcināciju vai ja sadarbspējīgs
Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid sertifi-
kāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas
zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.
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Lauku atbalsta dienesta 
aktualitātes

LAD pāriet uz vienotu klientu 
apkalpošanas tālruni 67095000 

arī reģionos
Lauku atbalsta dienests aicina turpmāk ar LAD sazināties

tikai pa klientu apkalpošanas tālruni 67095000. Līdz šim arī
katrai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei bija atsevišķs
kontakttālrunis, bet to darbība tiek pārtraukta. Līdz šā gada bei-
gām esošie numuri vēl darbosies, bet tie automātiski tiks pārad-
resēti uz vienoto tālruņa numuru 67095000.

LAD atgādina, ka LAD oficiālā elektroniskā pasta adrese ir
pasts@lad.gov.lv, iepriekšējā oficiālā elektroniskā pasta adrese
lad@lad.gov.lv turpinās paralēli funkcionēt līdz šī gada 31. de-
cembrim. Lūdzam turpmāk saziņai ar Lauku atbalsta dienestu
izmantot jauno elektroniskā pasta adresi vai iestādes oficiālo e
adresi.

LAD mobilā lietotne - ērts saziņas rīks
lauksaimniekiem

Jau vairākus gadus ikviens Lauku atbalsta dienesta klients
var savā viedierīcē izmantot mobilo lietotni. Arī laikā, kad
strauji izplatās Covid-19 vīruss, šī ir iespēja ātrai un ērtai ko-
munikācijai.

Dienesta klienti - lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaim-
nieki - mobilo lietotni ir atzinuši kā vienkāršu un efektīvu sazi-
ņas veidu, kā rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk,
spēj operatīvi reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to infor-
mēt dienestu. Lietotne ir ērts rīks, kā sekot līdzi aktualitātēm,
paziņot par sakoptiem laukiem un veiktajām investīcijām, kā
arī būt informētam par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un
to rezultātiem.

Lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto
LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

LAD ir būtiski saviem klientiem nodrošināt pēc iespējas
vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pie-
ejamību, tādēļ arī turpmāk strādās pie lietotnes pilnveides un
attīstības.

Lauksaimniecības datu centra 
aktualitātes

Pārskats par bišu saimēm
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimnie-

cības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu
uz 1. novembri un 1. maiju. Dati sniedzami attiecīgā mēneša
laikā.

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2021. ir
jāiesniedz no 01.11.2021. līdz 30.11.2021.

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas au-
torizētajā sadaļā vai mobilajā lietotnē e-LDC.

LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā:
Uz datu ievadi: https://info.ldc.gov.lv/ > Uz Novietnes žur-

nālu > Suga “Bišu saimes” > Pārskats par bišu saimēm
e-LDC mobilajā lietotnē:
Iesniegt ziņojumu > Pārskats par bišu saimēm ganāmpulka

novietnē
Uzmanību!
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un pēc pēdējā

atskaites datuma mainījies saimju skaits kādā no novietnēm, tad
izmaiņu datumā tas ir jāaktualizē visās novietnēs.

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.
Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem,

trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu dzīvniekiem
(briežiem, stirnām, kamieļiem, lamām, alpakām), nemainās –
šīs ziņas joprojām jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jū-
liju!

Pieejamās konsultācijas uzņēmējiem,
lauksaimniekiem, pašnodarbinātajiem

SIA “LLKC” Cēsu birojs sniedz konsultācijas un iesaka ri-
sinājumus  dažādos ar lauksaimniecību, laukiem  saistītos jau-
tājumos arī attālināti. 

Lauku ziņas

VSAA piešķirs pabalstu, ja:
l no Nacionālā veselības dienesta (NVD) būs saņemta in-

formācija par vakcinācijas kursa noslēgšanu
vai
l persona pati kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un

tam pievienojusi Eiropas Savienības digitālo Covid sertifikātu,
kas saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas
(ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju,

l persona kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam
pievienojusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai
speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakci-
nāciju.

Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritēri-
jiem, nav izsniegts ES digitālais Covid sertifikāts, jo vakcinācija
ir veikta valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, jāvēršas NVD ar
iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta
atzīšanu. 

Plašāka informācija: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifi-
kata-izveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim.

Personām, kuras VSAA pakalpojumu saņem:

l dzīvesvietā to piegādās bez maksas kopā ar ikmēneša pen-
siju, pabalstu vai atlīdzību:

l Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā ikmēneša 20 eiro pabalsta izmaksas datums var atšķir-
ties.

Personām, kuras VSAA pakalpojumus nesaņem, VSAA
adresētajā iesniegumā jānorāda:

l vārds, uzvārds, personas kods,
l tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
l Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS)

konta numurs.
Iesniegumu VSAA var iesniegt:
l elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar

drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
l elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jā-

paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
l nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA

klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba
laikā.

Informācijas avots: www.vsaa.gov.lv/
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Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra veiks

topogrāfisko karšu 
sagatavošanu Cēsu novada 

teritorijā
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra laika periodā no

2021. gada oktobra līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu
mērogā 1:10000 sagatavošanu Cēsu novada teritorijai, tas ir,
veiks teritorijas apsekošanu dabā. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo
daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lie-
totājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu
savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepiecie-

šamības gadījumā var uzrādīt. 
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka

apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri
izpilda šādus  uzdevumus:

1.  Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbil-
stoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.

2.  Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami
ortofotokartē vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos
vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mē-
rīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēzis-
kiem instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un ob-
jektiem.

4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotogra-
fēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis - drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada
teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs
www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

SIA “LLKC” Cēsu konsultāciju biroja konsultanti:

Dace Kalniņa, LLKC Cēsu biroja vadītāja, 28381477, 
dace.kalnina@llkc.lv
Gunda Kazerovska (semināri, mācības), 26360434, 
gunda.kazerovska@llkc.lv
Andra Seredina (lopkopība), 26171795, 
andra.seredina@llkc.lv
Valters Dambe (augkopība), 29100430, 
valters.dambe@llkc.lv
Inga Ezergaile (grāmatvedība), 28340075, 
inga.ezergaile@llkc.lv

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku atbalsta
dienesta, Lauksaimniecības datu centra un SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra” publicēto informā-
ciju.

Lolita Zariņa,
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes

Lauksaimniecības organizatore 
T: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

Rudens krosā Cēsu Pils parkā piedalījās
Endijs Liepiņš (5.kl.) – 2. vieta, Matīss Pogulis (6.kl.) – 3.

vieta, Patriks Eniks (6.kl.), Laura Pērkone (7.kl.), Markuss
Miška (7.kl.) – 2. vieta, Haralds Žuravļovs, Viesturs Dam-

roze, Kristers Ozols, Mikus Ļūļēns, Evelīna Brikmane ( visi
9.kl.), Nauris Kristaps Metums, Nauris Lazda, Rihards An-
sbergs ( visi 10.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs (12.kl.), Samanta
Seržāne (12.kl.) – 2. vieta, Elizabete Dzenīte (12.kl.) – 3.
vieta. Skolotāji Sarmīte Vlodare, Aivars Stankevičs.

Ieva Ciekurzne,
direktora vietniece mācību darbā

Skolas ziņas

Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi 
novērtēti Priekules Ikara 

konkursā
Pagājušā mācību gada agrā pavasarī Vizuāli plastiskās māks -

las programmas audzēkņi piedalījās Priekules Mūzikas un
māks las skolas organizētajā konkursā “SPĀRNI. Ja tu būtu
Ikars, kādi būtu Tavi spārni.” 

Darbus izstrādāja visi Vizuāli plastiskās mākslas program-
mas audzēkņi – pat sagatavošanas klase. Spārnus varēja radīt
visdažādākajās tehnikās: grafika un zīmējumi, gleznošana, da-
torgrafika, trīsdimensiju darbi. Iepazīstot teiku par Priekules
Ikaru, audzēkņi iztēlojās sevi Ikara lomā un ļāva fantāziju sa-
viem spārniem.  Mūsu audzēkņiem vislabāk padevās gleznoša-
nas un trīsdimensiju darbi, tāpēc dalībai konkursā varējām
nosūtīt vairākus darbus.

Pavisam konkursā no visas Latvijas piedalījās 554 dalīb-
nieki. No mūsu skolas piedalījās un cildinājumu izteica Adria-
nai Ebigeilai Kruzai, Agatei Širakai, Esterei Stefānijai Spirģei,
Loretei Širakai, Malvīnei Lapiņai, Meganai Jurkevičai, Jurģim
Rozenblatam, Madaram Eduardam Dāvim, Sārai Esterei Gur-
skai, Edžum Kalnačam, Gustavam Malnačim, Juliannai Klem-
jatičai, Marijannai Jurčikai, Rūtai Muižniecei, Unai Stvolkovai,
Viktorijai Maliginai, Dārtai Damrozei, Esterei Dalderei, Saman-
tai Keitai Barkānei, Viktorijai Roģei, Amandai Vaščenkovai,
Annijai Zivtiņai, Artai Krūmiņai, Artūram Spirģim, Laurai Pēr-
konei, Armandam Erenbergam. 

Godalgotas vietas ieguva: (4-6 gadi gleznošanā)  3. vieta –
Malvīne Lapiņa “Manas sirds spārni”, atzinība – Agate Širaka
“Atspulga spārni”, (4 - 6 gadi trīsdimensijā)  1.vieta – Adriana
Ebigeila Kruza “Rozīšu spārni”, atzinība – Jurģis Rozenblats
“Papīra Jurģa spārni”, (7 – 9 gadi trīsdimensijā) 3. vieta – Edžus
Kalnačs “Hedvigas (Harija Potera pūces) spārni”, (14 – 16 gadi
trīsdimensijā) 2. vieta – Artūrs Spirģis “Ledus pūķa spārni” . 

Paldies vecākiem par līdziesaistīšanos mācību procesā, par
labo komunikāciju un interesi darbos. Redzot šādus vecākus,
saprotu, ka mēs veiksmīgi “izkulsimies” saulītē un turpināsim
darboties, pielietojot jaunās prasmes.

Aiva Nebare,
Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Mūzikas un mākslas skolā
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Jurģis Rozenblats “Papīra Jurģa spārni”

Malvīne Lapiņa “Manas sirds spārni” Edžus Kalnačs “Hedvigas (Harija Potera pūces) spārni”



AVĪZE PIEBALDZĒNIEM 2021. gada novembris          7

“11 mūzikas”
“Mūzika – spēks, kas iedvesmo, aiz-

kustina dvēseli un ļauj runāt bez vārdiem.
Mūzika – valoda, kura neprasa pa-

skaidrojumus, tomēr ļauj izpaust visdzi-
ļākās no mūsu jūtām un sajūtām, valoda,
kuru saprot un atpazīst ikviens.

Mūzika – spēj pacelt cilvēka dvēseli
nebeidzamos augstumos un gremdēt vis-
dziļākajos bezdibeņos.

Un tomēr – pāri visam – MŪZIKA –
eņģeļu un dievu valoda, kas piepilda ar
savu vibrāciju, dodoša un dziedinoša, at-
brīvojoša un iedvesmojoša.” 

Neskatoties uz dažādiem izaicināju-
miem, mēs, Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvs, esam īstenojuši
ideju par nošu krājumu bērnu mūzikas
skolām. Piedaloties Latvijas Valsts mežu
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstī-
tās Vidzemes kultūras programmas
2021.gada projektu konkursā, saņēmām
finansējumu savai idejai, un šobrīd jau ir
baudāms projekta rezultāts - nošu krā-
jums “11 mūzikas”. 

Mūsu skola šogad svin savu 35 gadu
jubileju. Apzinoties, ka jubileja būs jā-
svin citādi nekā līdz šim bijām raduši,
meklējām idejas, kā 35. skolas jubileju
atstāt vēsturē ar kaut ko paliekošu.

Gribējām saviem skolas audzēkņiem

dot iespēju ieraudzīt mūziķa un māksli-
nieka profesijas ceļu no bērnu skolas līdz
pieaugušam profesionālim savā jomā.
Tāpēc uzrunāju divus savas skolas absol-
ventus – Emīlu un Evitu, brāli un māsu,
iesaistīties projektā un kopīgi radīt grā-
matu. Man par lielu prieku viņi piekrita!

Mūsu skolā ir iespēja apgūt 10 dažādu
mūzikas instrumentu spēli, vienpadsmi-
tais mūzikas instruments ir cilvēka balss.
Atrast jaunu, interesantu repertuāru, kas
būtu piemērots tieši mūzikas skolu līme-
nim, ir liels izaicinājums. Sevišķi jaunu
latviešu komponistu mūziku. 

Projekta ietvaros mūsu skolas absol-
vents Emīls Rusovs, kurš šobrīd studē
Latvijas Mūzikas akadēmijā un kompo-
nēt sāka, jau mācoties mūsu skolā, pie-
krita radīt muzikālas kompozīcijas visiem
mūzikas instrumentiem, kurus iespējams
apgūt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolā. Instrumentu dažādība nebija šķēr-
slis šīs idejas realizēšanā, jo savulaik,
mācoties Jaunpiebalgā, Emīls apguva
trompetes un klavieru spēli, iepazinās ar
ērģelēm un citiem mūzikas instrumen-
tiem, veidoja aranžējumus un pārlikumus
dažādiem mūzikas instrumentu sastā-
viem. Visas projekta ietvaros radītās
kompozīcijas ir iekļautas šajā nošu krā-
jumā.

Evita Bēta, šobrīd jau profesionāla
māksliniece, grāmatai veidoja vāka di-
zainu un kopējo noformējumu. Evita ir
beigusi Jaunpiebalgas Mūzikas un māk-
slas skolu gan mūzikas programmā klar-
netes spēli, gan mākslas programmu, līdz
ar to tuvas un pazīstamas ir abas jomas.
Ļoti uzrunā Evitas pieeja grāmatas nofor-
mējumā iekļaut mūzikas valodas simbo-
lus, kurus atpazīst katrs mūziķis,
piemēram, nošu galviņas, nošu līnijas,
stilizētas pauzes. Evitai esmu pateicīga
arī par nošu krājuma nosaukumu “11 mū-
zikas”, jo projekta sākumā bija paredzēts
cits nosaukums. Bet, ieklausoties brāļa
radītajās kompozīcijās un redzot visu sa-
rakstīto muzikālo kompozīciju kopumu,
Evitai radās ideja tieši par šādu nosau-
kumu, kas daudz precīzāk raksturo nošu
krājuma satura noskaņu un krājumā ie-
kļautās ļoti atšķirīgās un dažādas kompo-
zīcijas klavierēm, ērģelēm, vijolei,
flautai, klarnetei, saksofonam, fagotam,
trompetei, eifonijam, ģitārai un balsij.

Ar grāmatas maketēšanas darbiem
mums palīdzēja datorgrafiķe Lauma Ne-
retniece, ar kuru esam sadarbojušies jau
iepriekš vairākos projektos. Un mūsu sa-
darbības partneri tipogrāfija “ADverts”
grāmatai piešķīra veidolu. 

Mēs jau apzināmies, mūzika atdzīvo-
jas, kad tā tiek atskaņota uz skatuves.
Tāpēc notis tika nodotas mūsu skolotāju
un skolēnu ziņā, kuri apguva skaņdarbus,
lai tos iedzīvinātu. Savukārt mākslas pro-
grammas audzēkņi, klausoties Emīla

kompozīcijās, veidoja savas asociācijas
par dzirdēto. Šobrīd skolas parkā ir ska-
tāmi bērnu veidotie vēja zvani un Jaun-
piebalgas ev. lut. baznīcā iekārtota bērnu
radīto mākslas darbu izstāde.

Pašā pēdējā mirklī, 9. oktobra pēcpus-
dienā, paguvām atskaņot Emīla kompo-
nēto mūziku ikgadējā “Rudens koncertā”,
kurš jau 21. reizi izskanēja Jaunpiebalgas
ev. lut. Sv. Toma baznīcā. 

Vēl tikai pēdējais solis…
Gala rezultātu – nošu krājumu “11

MŪZIKAS” bērnu mūzikas skolām - vē-
lamies vienā eksemplārā savā dzimšanas
dienā dāvināt katrai Latvijas mūzikas vai
mūzikas un mākslas skolai. Skolas, kuras
atsaucās šim uzaicinājumam, grāmatu jau
it saņēmušas, pie citām skolām grāmata
ir ceļā vai vēl tikai dosies!

Esmu pateicīga visai savai kolēģu un
projekta komandai par atbalstu projekta
tapšanā!  Vēl jo vairāk esmu pateicīga par
to, ka mums, piebaldzēniem, ir šāda vieta
un vide, kur radīt projektus, kurus man
patīk dēvēt par NOTIKUMIEM. Tomēr
vissvarīgākais ir tas, ka mums ir bērni,
kam ir nepieciešami šie NOTIKUMI.

Mums ir cilvēki, kas spēj īstenot šos
notikumus. Cilvēki, kuri ir nākuši no
mūsu pašu vides, kuri ir izauguši kopā ar
mums.

Es no sirds novērtēju visas iespējas un
novēlu katram apzināties un novērtēt, ko
un kādā kvalitātē šodien piedāvā Jaunpie-
balga ar saviem cilvēkiem, skolām, sa-
kopto un estētisko vidi, projektiem,
idejām. 

Esmu kā Sprīdītis ik pa laikam ceļo-
jusi apkārt, meklējot “laimes zemi”,
tomēr nekur nav tik labi kā mājās. No-
vēlu, lai katram būtu šī māju sajūta, jo
savā vietā ar neatlaidīgu darbu var panākt
ļoti, ļoti daudz.

Novēlam, lai mūsu nošu krājums aiz-
ceļo pa visu Latviju, lai tajā iekļautās
kompozīcijas papildina jauno mūziķu re-
pertuāru un iedvesmo muzikālajam
ceļam. Šī nošu grāmata lai ir kā iedvesma
divu mākslu savienībai, kas viena otru
papildina gluži kā ģimenē, kad esam
viens otra turpinājums.

Aija Sila,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas

skolas direktore
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Vidzemes bērnu aprūpes centru darbinieki 
papildina zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināta

pakalpojuma nodrošināšanu

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar “Centrs Darde-
dze” īstenojis apmācības bērnu sociālās aprūpes centru darbi-
niekiem par pusaudža vecumposmu un bērnu tiesību
jautājumiem. Tās organizētas kā daļa no plašāka pasākumu ko-
puma deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietva-
ros, lai pilnveidotu šo iestāžu pārstāvju zināšanas par
ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi.

Kā paredz ministru kabineta noteikumi – līdz 2023. gadam
visām ilgstošas aprūpes institūcijām, tajā skaitā bērnu sociālās
aprūpes iestādēm, ir jāreorganizē līdzšinējais pakalpojuma
veids, tuvinot to ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam.
Šāds pakalpojums paredz bērnu, kuri palikuši bez vecāku gā-
dības, aprūpes organizēšanu nelielās grupās, atbilstoši katra
bērna vajadzībām ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un
mājoklī, kas līdzinās ģimenes mājoklim.

Šobrīd Vidzemē darbojas divi pašvaldības bērnu sociālās ap-
rūpes centri – Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta
centrs un Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes ap-
rūpes un atbalsta centrs “Ozoli”, kā arī divas nevalstisko orga-
nizāciju bērnu aprūpes iestādes – Valmieras SOS bērnu ciemats
un Grašu bērnu ciemats Cesvainē.

Lai sniegtu atbalstu šīm iestādēm par iespējamajiem risinā-
jumiem un principiem pārējai uz ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu, projekta “Vidzeme iekļauj” pārstāvji līdz šim īs-
tenojuši vairākas aktivitātes. Veikta šajās aprūpes iestādēs dzī-
vojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana un sagatavoti
individuālie atbalsta plāni, izstrādāti šo iestāžu reorganizācijas

plāni, kā arī organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citviet
deinstitucionalizācijas projektu ietvaros izveidotiem ģimeniskai
videi pietuvinātiem pakalpojumiem bērniem, kuri palikuši bez
vecāku gādības.

Minētās apmācības organizētas, balstoties uz aptaujāto Vid-
zemes bērnu aprūpes iestāžu aktuālajām vajadzībām, ko ie-
priekš pauduši daļa šo iestāžu vadītāju. Apmācībās gan
praktiskā darba, gan semināra formā runāts par pusaudžiem rak-
sturīgām psiholoģiskām iezīmēm, pienākumiem, pozitīva pa-
švērtējuma un neatkarības veicināšanu, savstarpējo
komunikāciju starp pieaugušo un pusaudzi.

Dalībnieki analizēja un vēlāk dalījās tajā, kā viņu pārstāvē-
tajos sociālās aprūpes centros veicina bērnu piesaisti un uzti-
cību, izglītošanu, bērnu savstarpēju draudzību, atbalsta interešu
attīstību un realizēšanu, māca vērtības un sociālās prasmes.

Vērtējot aizvadītās apmācības, Smiltenes novada Bērnu un
ģimenes atbalsta centra vadītāja Aurika Zīvere atzīst: “Šobrīd
ļoti aktuāli mums ir jautājumi, saistīti ar darbu ar pusaudžiem
– gan to, kā ikdienā veidot sadarbību, gan to, kā šajā iestādē
radīt viņiem māju sajūtu. Apmācībās piedalījās 11 darbinieki,
arī tie, kuri ikdienā veic bērnu aprūpes pienākumus. Šādas mā-
cības ir svarīgas, jebkuram no mums ir jābūt informētam par
to, kā strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un risi-
nāt dažādās problēmsituācijas, ar kurām nākas saskarties. Ik-
diena ar bērniem ir dažāda, neviens darbinieks šeit nenāk kā uz
darbu ar skaidri iezīmētiem pienākumiem, jaunu problēmu loku
rada tieši mūsdienu piedāvātās iespējas bērniem piekļūt dažā-
diem informācijas resursiem, kanāliem, sociālajiem tīkliem.”

Apmācības bērnu sociālas aprūpes centru speciālistiem no-
tika deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.
Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai
videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bēr-
niem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ieva Bīviņa,
Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

No 2021.gada 15.novembra līdz 15. decembrim
JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS
PASĀKUMS

Par katru savākto tonnu makulatūras klašu skolēni saņems 
dāvanu karti 10, - EUR vērtībā kancelejas preču iegādei. 

Labākajām skolām - naudas balvas ekskursijai.
Visaktīvākajiem skolēniem no izglītības iestādes - pārsteiguma balvas.

Latvijas Zaļā punkta īpašās balvas aktīvākajām izglītības iestādēm.
Makulatūras pieņemšana notiek pie skolotājas 

Lienes Lorences (26356109):
otrdienās no 8.00 līdz 15.30

ceturtdienās un piektdienās no 15.30. līdz 17.00
VEIKSMI ATKRITUMU ŠĶIROŠANĀ!

Nu saltums dveš un smaržas 
vējā kaisās,
Iet garām laiks, lai neatgrieztos vairs.

Mūžības ceļu gājis
Viktors Rutkovskis

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!


