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Izturību un možu garu!
Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Spēcīgais Covid-19 infekcijas 
uzliesmojums šajā rudenī licis 
ieviest stingrus ierobežojumus, 
kas būtiski maina un arī ap-
grūtina mūsu ikdienu. Diemžēl 
augsti saslimstības rādītāji ir arī 
Cēsu novadā, tāpēc pašvaldībā 
pamatā esam pārgājuši uz attā-
linātu darba režīmu, lai maksi-
māli samazinātu darbinieku un 
apmeklētāju tiešus kontaktus. 

Oktobrī sākta Covid-19 pa-
cientu ārstēšana arī Cēsu klīni-
kā, bet, protams, no drošināta 
arī neatliekamās un ambulato-
rās palīdzības sniegšana.

Iepriekš esmu daudzkārt 
informējis par apjomīgiem un 
nozīmīgiem Cēsu skolu moder-
nizācijas projektiem: Draudzīgā 
aicinājuma Cēsu Valsts ģim-
nāzijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, 
Cēsu Pilsētas vidusskolā, 2. pa-
matskolā, kā arī skolēnu dienes-
ta viesnīcā Saules ielā. Daļa pro-
jektu jau īstenoti, daļa turpinās.

Lielākās investīcijas plāno-
tas Cēsu Valsts ģimnāzijā, taču 
bijām spiesti atkāpties no sā-
kotnējiem plāniem un atteik-
ties no piebūves celtniecības, jo 
konkursa kārtībā uzvarējušais 
plānotās piebūves projektētājs 
ne līgumā noliktajā termiņā, 
ne papildus piešķirtajā termiņa 
pagarinājumā līdz š.g. 31. mar-
tam neiesniedza gatavu projek-
tu. Tas radījis pārpratumus, un 
pat nācies dzirdēt apgalvoju-
mus, ka Cēsu Valsts ģimnāzija 
netiks pie investīcijām skolas 
modernizācijai. Gribu pielikt 
punktu šādām spekulācijām un 
skaidrot, ka ieguldījumi mūs-
dienīgas mācību vides izveidē 
būs, un tie būs ļoti nopietni. Iz-
devies piesaistīt līdzekļus jaudī-

gas ventilācijas sistēmas izbūvei 
skolas ēkā, un paredzēta pama-
tīga klašu, gaiteņu, sanitāro un 
koplietošanas telpu atjaunoša-
na un modernizācija. Tādējādi 
gan estētiskā vide, gan gaismas, 
gaisa, ērtību nodrošinājums, 
gan darba apstāk ļi skolēniem 
un pedagogiem būs atbilstoši 
no teiktajiem normatīviem un 
mūsdienu prasībām. Pašvaldība 
iesaistījusi šajā projektā neitrālu 
speciālistu, kurš izvērtē iespējas 
piebūvē paredzētās funkcijas 
pēc remonta īstenot esošajās 
telpās. Pirmās aplēses 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, inte-
reses pilnas un saturīgas saru-
nas, kurās esmu guvis jaunas 
ierosmes. Viena no lietām, kas 
rūp lauku iedzīvotājiem, – pre-
cīzi noteikta kārtība, kur un 
kā viņi var saņemt pašvaldības 
pakalpojumus, lai nav jāstaigā 
vai jāzvana, meklējot atbildī-
go speciālistu. Otrs biežāk uz-
dotais jautājums bija par ceļu 
infrastruktūru un pašvaldības 
ceļu uzturēšanu un atjaunoša-
nu. Iepriecina iedzīvotāju vēlme 
stiprināt savas vietas identitāti, 
veidot iedzīvotāju valdes. Šādas 
aktivitātes ir iestrādātas jaunajā 
likumā par pašvaldībām, bet, 
kamēr likums vēl top, šāda brīv-
prātīga iedzīvotāju iniciatīva ir 
tikai apsveicama. Kad epide-
mioloģiskā situācija ļaus, atsāk-
sim rīkot šādas tikšanās.

Turpinās jaunās novada pār-
valdes struktūras izveide. Tie ir 
ļoti daudzpusīgi un ietilpīgi jau-
tājumi. Visu par un pret izvērtē-
šana, atšķirīgu interešu, piere-
dzes un vajadzību saskaņošana 
prasa laiku, tāpēc komiteju un 

domes sēdes, kas sākas no rīta 
un noslēdzas vakara krēslā, nu 
jau kļuvušas ierastas. Pēdējā do-
mes sēdē par apvienotā novada 
sociālā dienesta vadītāju apstip-
rinājām Aināru Judeiku, bet par 
apvienotās pašvaldības policijas 
vadītāju – Guntaru Norbutu. 
Domes sēdē novembrī viņiem 
būs jāpiedāvā deputātiem savu 
dienestu reorganizācijas mode-
ļi. Novembrī arī vērtēsim cen-
trālās administrācijas Juridiskās 
pārvaldes, attīstības, finanšu un 
grāmatvedības uzskaites, ko-
munikācijas un klientu servi-
sa pārvaldības reorganizāciju. 
Sākot jauno gadu, pašvaldības 
cen trālajai administrācijai pa-
matā jābūt izveidotai.

Novembra beigās attālinātā 
formātā norisināsies tradicio-
nālais Cēsu uzņēmēju forums. 
Aicinu ieplānot laiku un pie-
slēgties, jo veiksmīga pieredze, 
iedvesmas stāsti – īpaši šajā lai-
kā  – uztur možu garu un stip-
rina apņemšanos spert turpmā-
kos attīstības soļus.

Un, protams, novembris ir 

valsts svētku mēnesis, kurā go-
dinām par mūsu valsts neatkarī-
bu kritušos varoņus un svinam 
Latvijas Republikas proklamē-
šanas dienu. Ja atskatāmies uz 
Latvijas pastāvēšanas pirmajām 
dienām un grūtībām, ko pārva-

rēja mūsu priekšteči, tad mājsē-
de ar tās ierobežojumiem tāds 
nieks vien ir. Tāpēc svētkos vēlu 
izturību, pacietību un iekšējo 
mobilizāciju, lai, situācijai stabi-
lizējoties, mēs spētu virzīties uz 
priekšu ar jaunu sparu!

Par godu Latvijas dzimšanas 
dienai no 12. novembra Ama-
tas kultūras centra logos skatā-
ma izstāde “Katram savs vaļas-
prieks!”. 18. novembrī Amatas 
pa gasta iedzīvotāji aicināti ko-
pīgi veidot gaismas ceļu Latvijai. 
Ģikšos gar gājēju taciņu no cen-
tra līdz Amatas kultūras cen-
tram no plkst. 16.00 tiks veidots 
Gaismas ceļš no līdzpaņemtām 

svecītēm. Plkst. 16.30, 17.00 un 
18.00 pie Amatas kultūras cen-
tra video apsveikums svētkos.

18. novembrī no plkst. 16.00 
līdz 19.00 Zaubes centrā mu-
zikāls apsveikums Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā. 
Plkst. 16.30, 17.00 un 18.00 
stāv  laukumā pretī veikalam 
“Skorpions” video apsveikums 
svētkos.

Novembris – valsts svētku mēnesis

Vidzemes augstienes pašā malā,
Kur Latvijas tāles līdz apvārsnim plešas,
Es satiku Tevi.
Vēl saule siltumu dāvā,
Vēl gājputniem priekšā tāls ceļš,
Bet man kaut kas uzplauka krūtīs!
                      (O. E. Bīriņš)

Latvijas Republikas 103. dzimšanas dienu sagaidām jaunajā Cēsu 
novadā. Notiek pārmaiņas un novada struktūras izveidošana, top 
jaunas tradīcijas, tāpēc ar šo gadu “Amatas novada lepnuma” bal-
vas vairs netiks pasniegtas. Pirmo reizi tiek gatavots Cēsu novada 
un Amatas apvienības pārvaldes video sveiciens valsts svētkos. Co-
vid-19 pandēmijas laikā katrā pagastā tiks nodrošināti valsts svētku 
pasākumi brīvā dabā, tiks parādīts video sveiciens.
Amatas apvienības pārvalde 2021. gadā ir cītīgi strādājusi un ir at-
jaunoti un uzlaboti ceļi Drabešu ciemā, Līvu ciemā, Ieriķos, Zaubē un 
Nītaurē, atjaunoti Skujenes pamatskolas āra teritorijas gājēju celiņi, 
veikti daudzi remontdarbi. Par to prieks un lepnums.

Svinēsim valsts svētkus savās ģimenēs. Atcerēsimies ar svecītēm, 
piemiņas brīžiem un piemiņas vietu apmeklējumiem mūsu valsts 

vēstures tapšanu. Daudzi vēsturiski notikumi norisinājušies 
mūsu teritorijā. Latvija tapusi šeit.

Lai lepni plīv Latvijas karogs katrā sētā, katrā pagastā. 
Lai sagla bājas ticība sev un līdzcilvēkiem, atbildība par savu rīcību. 
Priecāsimies par dabu, skaisto rudeni. Lai veselība un dzīvesprieks!

Cēsu novada Amatas apvienības
pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte

18. novembrī no plkst. 18.00 
izgaismo Skujeni! Pastaigājo-
ties pie estrādes, ikviens tiek ai-
cināts atnest un iedegt arī savas 
svecītes. Plkst. 18.00 un 19.00 
pie Skujenes Tautas nama video 
apsveikums svētkos. 

18. novembrī izgaismosim 
Nītauri. Plkst. 16.30, 17.00 un 
18.00 pie Nītaures kultūras cen-
tra video apsveikums svētkos.
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30. septembrī
Cēsu novada domes sēdē 

30.  septembrī izskatīti 62 jau-
tājumi. Deputāti iepazinās ar 
Cēsu novada publisko bibliotē-
ku reorganizācijas plānu, sprie-
da par novada Dzimtsarakstu 
nodaļas un apvienotās būvval-
des izveidi. Domes sēdē vērtē-
ja Āraišu teritorijas turpmāko 
attīstību un apstiprināja E. Vei-
denbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” konkursa “Veidenbau-
ma klase” nolikumu.

Deputāti vienojās par pro-
jekta pieteikuma sagatavošanu 
atbalsta mērķim “Pasākumi 
biotopu un sugu aizsardzības 
labvēlīga statusa atjaunošanai” 
pasākumā “Kompleksu apsaim-
niekošanas pasākumu īsteno-
šana Natura 2000 teritorijās” 
un dienesta viesnīcas izman-
tošanas maksu Covid-19 iero-
bežojumu laikā. Apstiprināja 
Nītaures mūzikas un mākslas 
pamatskolas iesaistīšanos Eiro-
pas Savienības struktūrfondu 
projektā priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai 
un mērķdotācijas interešu izglī-
tības programmām, piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu apmācībai, 
speciālajām izglītības iestādēm 
un speciālajām pirmsskolas iz-
glītības grupām, kā arī pamata 
un vispārējai vidējai izglītībai.

Domes sēdē apstiprināja 
vairāku pašvaldības īpašumu 
atsavināšanu, vienojās par ies-
tāžu grāmatvedības uzskaites 
kārtošanas pievienošanu Cēsu 
novada Amatas apvienības 
pārvaldes centralizētajai grā-
matvedībai un līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai “Vecpie-

Informējam, ka Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūra 
laikā no 2021. gada oktobra līdz 
decembrim veiks topogrāfisko 
karšu mērogā 1:10000 sagata-
vošanu Cēsu novada teritorijai, 
tas nozīmē – veiks teritorijas 
apsekošanu dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās in-
formācijas likuma 9. panta pir-
mo daļu nekustamā īpašuma 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai 
lietotājs neierobežo ģeodēzisko 
un kartogrāfisko darbu veik-
šanu savā īpašumā esošajā vai 
pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir 
darba apliecības, kuras nepie-
ciešamības gadījumā var uzrā-
dīt.

Kartogrāfiskās informācijas 
atjaunināšanas ietvaros lau-
ka apsekošanu veic kartogrāfu 
grupa divu darbinieku sastāvā, 

No 2021.  gada 5.  novembra 
lauksaimnieki var sākt aizpildīt 
informāciju vienotajā platību 
maksājumu iesniegumā nāka-
majai saimniekošanas sezonai– 
provizorisko iesniegumu. 

Ja nepieciešams, provizoris-
kā iesnieguma sadaļā vai lauku 
bloku precizēšanas sadaļā LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS) var veikt lauku blo-
ku precizēšanu. 

Lauku atbalsta dienesta Eiro-
pas Savienības Tiešo maksā-
ju mu departamenta direktors 

Novada domes sēdēs
balgas vidusskolas atbalsta 
biedrība”. Sēdē vienojās par aiz-
ņēmumu Vecpiebalgas vidus-
skolas infrastruktūras uzlaboša-
nai un materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanai un apstiprināja 
valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra iz-
veides pieteikumu Cēsu novada 
Līgatnes pagasta Augšlīgatnē. 
Domes sēdē izskatīja jautājumu 
par Cēsu novada pašvaldības 
budžeta (tā grozījumu) izstrā-
dāšanas, apstiprināšanas, izpil-
des un kontroles kārtības regla-
menta apstiprināšanu.

21. oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 

21.  oktobrī izskatīti 50 jautā-
jumi. Deputāti lēma par Cēsu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2035. ga-
dam un Cēsu novada attīstī-
bas programmas 2021.-2027.
gadam 1.  redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
izvērtēja novada informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju 
pārvaldības reorganizācijas plā-
nu. Sēdē lēma par darba grupas 
izveidi Cēsu novada izglītības 
stratēģijas 2022.–2027. gadam 
izstrādei, kā arī gatavā ēdiena 
vai pārtikas paku piegādi nova-
da izglītības iestāžu izglītojama-
jiem.

Dome atbalstīja vairāku pro-
jektu īstenošanu: “Pārgaujas 
novada jauniešu un sabiedrības 
medijpratības un digitālo pras-
mju veicināšana “Medijpratēja 
formula””, “Labbūtības ceļakar-
tes aktivitāšu īstenošana Cēsu 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” un Vecpiebalgas ap-

vienības Jaunatnes lietu nodaļas 
dalību valsts projektu konkursā 
“Atbalsts jaunatnes politikas īs-
tenošanai vietējā līmenī”.

Skatot sociālos jautājumus, 
dome vienojās par 2021. gada 
21. oktobra saistošo noteiku-
mu Nr. 7 "Par maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Cēsu novadā" apstipri-
nāšanu, kā arī saistošo noteiku-
mu Nr. 8 "Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Cēsu novadā" 
apstiprināšanu. 

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

Skatīti arī novada pārvaldes 
struktūras veidošanas jautāju-
mi. Dome vienojās par novada 
centrālās administrācijas Juri-
diskās pārvaldes izveidošanu un 
centrālās administrācijas finan-
šu un grāmatvedības uzskaites 
pārvaldības, kā arī komunikā-
cijas un klientu servisa pārval-
dības centralizācijas organizā-
ciju. Amatā apstiprināti novada 
sociālā dienesta un pašvaldības 
policijas vadītāji – Ainārs Ju-
deiks un Guntars Norbuts. Vēl 
deputāti lēma par aizņēmuma 
nepieciešamību Līgatnes ap-
vienības pārvaldes projektam 
“Gaujas ielas pārbūve”.

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

kuri izpilda šādus  uzdevumus:
• pārbauda kartes lapas sa-

tura pilnību un precizitāti at-
bilstoši karšu sagatavošanas no-
teikumiem un situācijai apvidū;

• iegūst objektu raksturlielu-
mus, kas nav skaidri saredzami 
ortofotokartē, vai parādījušies 
dabā, pēc aerofotografēšanas 
tos vizuāli apskatot vai uzmē-
rot. Objektu un to raksturlie-
lumu mērīšana var tikt veikta 
ar mērlenti, tālmēru vai citiem 
ģeodēziskiem instrumentiem;

• precizē situāciju apvidū par 
neskaidrajām vietām un objek-
tiem;

• nepieciešamības gadījumā 
veic apvidus objektu fotografē-
šanu (var tikt izmantots bezpi-
lota gaisa kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu novada teri-
torijā.

Aigars Šmelds atzīst: “Iepriek-
šējā gadā iespēju sagatavot pro  -
vizoriskos iesniegumus iz  man-
toja vairāk nekā 2500 lauk saim -
nieku. Kā pozitīvo ieguvumu 
viņi atzina iespēju pakāpeniski 
aizpildīt informāciju platību 
maksājumu vienotajā iesniegu-
mā, kā arī plānot zaļināšanas un 
citu prasību izpildi.”

Pabeigt platību maksājumu 
iesnieguma iesniegšanas pro-
cesu varēs 2022. gada aprīlī un 
maijā.

Par lauka apsekošanas 
darbiem

Platību maksājumu 
provizorisko iesniegumu var 
aizpildīt no 5. novembra

Cēsu novada pašvaldība sa-
gatavojusi jaunizveidotā Cēsu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stra tēģijas 2021.–2035. ga-
dam un attīstības programmas 
2021.–2027. gadam 1.  redak-
ciju. Dokumenti tiks nodoti 
sabiedriskajai apspriešanai no 
12.  no vembra līdz 10.  decem-
brim.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme norisināsies trešdien, 
1. decembrī, plkst. 18.00 neklā-
tienes formātā (Facebook tieš-
raidē) – saite uz pasākumu tiks 
publicēta cesis.lv un apvienības 
pārvalžu mājaslapās līdz ar ap-
spriedes uzsākšanu.

Aicinām publiskās apsprie-
des laikā iepazīties ar Cēsu no-
vada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģiju 2021.–2035. gadam un 
attīstības programmu 2021.–
2027.  gadam. Dokumenti no 
5. novembra būs pieejami valsts 
vienotajā ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā geolatvija.lv  – 

attīstības programma "ŠEIT", 
ilgstspējīgas attīstības prog-
ramma "ŠEIT" un klātienē visos 
novada klientu apmeklēšanas 
centros (dokumentu izskatīša-
na veicama pēc iepriekšēja pie-
raksta):

• Cēsu novada centrālajā ad-
ministrācijā, Raunas iela 4, Cē-
sis, Cēsu nov. (tālr. 64161800);

• Amatas apvienības pār-
valdē, “Ausmas”, Drabešu pag., 
Cēsu nov. (tālr. 64127935);

• Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpie-
balga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu 
nov. (tālr. 64162440);

• Līgatnes apvienības pārval-
dē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, 
Līgatnes pag., Cēsu nov. (tālr. 
64155636);

• Pārgaujas apvienības pār-
valdē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pag., Cēsu nov. (tālr. 64134426);

• Priekuļu apvienības pār-
valdē, Cēsu prospekts 5, Prieku-
ļi, Priekuļu pag., Cēsu nov. (tālr. 

66954881);
• Vecpiebalgas apvienības 

pārvaldē, Alauksta iela 4, Vec-
piebalga, Vecpiebalgas pag., 
Cēsu nov. (tālr. 64107279).

Ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas un attīstības programmas 
sabiedriskā apspriešana noteik-
ta atbilstoši Cēsu novada domes 
21.10.2021. sēdē pieņemtajam 
lēmumam Nr. 284 “Par Cēsu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2035.  gadam 
un Cēsu novada attīstības prog-
rammas 2021.–2027.  gadam 
1.  redakcijas nodošanu sabied-
riskajai apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazinā-
ties ar Cēsu novada centrālās 
administrācijas galvenā teri-
torijas plānotāja pienākumu 
izpildītāju Zani Gulbinsku 
(64161890,  zane.gulbinska@ce-
sis.lv) vai Attīstības un būvnie-
cības pārvaldes vadītāju Daci 
Eihenbaumu (64161891, dace.
eihenbauma@cesis.lv).

Rita Merca,  
ārējo sakaru koordinatore  
Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvalde

No 12. līdz 17.  oktobrim 
Cēsu novada Amatas apvie-
nības pārvaldes delegācija 
pieda  lījās programmas "Eiropa 
pilsoņiem” projektā "Eiropas 
savienības pilsoņu vienotība un 
solidaritāte krīzes laikā” kopā ar 
partneriem no Lietuvas, Maltas, 
Ungārijas, Itālijas un Spānijas.

Projektā galvenā uzmanība 
tika pievērsta tādām tēmām kā 
Eiropas Savienības vienotība un 
solidaritāte krīzes laikā (Brexit, 
migrācija, bēgļu straumes uz 
Eiropu un citi izaicinājumi) un 
tās ietekme uz valstu ekono-
miku un sabiedrību kopumā. 
Tāpat tika diskutēts par Eiropas 
Savienības kopējām vērtībām, 

atbildību.
Projekta mērķis bija sniegt   

iedzīvotājiem un politikas vei-
dotājiem jaunu skatījumu uz 
minētajām tēmām arī vietējā 
līmenī. Galvenie projekta uz-
devumi ir orientēti uz izpratnes 
veicināšanu par ES vērtībām, ie-
spējām un izaicinājumiem.

Pasākumu plāns tika izvei-
dots ar dažādu mērķa grupu 
ierosinājumu un atbalstu, un tas 
tika organizēts semināru vei-
dā, ar apaļo galdu diskusijām, 
paraugprakses apmaiņu, sadar-
bību ar politiķiem lēmumu pie-
ņemšanas procesos.

Noslēgumā tika parakstīts 
partneru sadarbības memo-
rands.

Projektā Eiropa pilsoņiem 
diskutē par Eiropas Savienības 
vērtībām un solidaritāti

No 12. novembra apvienotā Cēsu novada 
attīstības dokumentu sabiedriskā 
apspriešana

Europe
for Citizens

https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
http://geolatvija.lv/
mailto:zane.gulbinska@cesis.lv
mailto:zane.gulbinska@cesis.lv
mailto:dace.eihenbauma@cesis.lv
mailto:dace.eihenbauma@cesis.lv
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Egils Zariņš,  
Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciālists

Lai Covid-19 izplatības laikā 
valstī veicinātu vakcinēšanos 
pret saslimšanu ar šīs infek-
cijas izraisītu slimību, Latvijā 
dzīvojošiem un vakcinētajiem 
iedzīvotājiem virs 60 gadu ve-
cuma no šī gada novembra līdz 
2022.  gada marta beigām mak-
sās ikmēneša pabalstu 20 eiro 
mēnesī.

Labklājības ministrija ir ap-
kopojusi būtiskākos sabiedrības 
jautājumus par šo pabalstu un 
kopā ar Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūru (VSAA) ir sa-
gatavojusi uz tiem atbildes.

Esmu vakcinēts pensionārs, 
kas man jādara, lai saņemtu 
pabalstu 20 eiro mēnesī?

Jums nav jādara nekas, ja 
dzīvojat Latvijā un esat Latvijā 
piešķirtās pensijas saņēmējs, jo 
šādā gadījumā VSAA izmaksās 
pabalstu 20 eiro mēnesī   auto-
mātiski. Informāciju par to, ka 
esat pabeidzis pilnu vakcinācijas 
kursu, VSAA saņems no Nacio-
nālā veselības dienesta. Pabalstu 
izmaksās līdzīgi kā pensiju un tā 
izmaksu uzsāks decembrī, kad 
Jūs saņemsiet 20  eiro par no-
vembri un 20 eiro par decembri, 
tātad kopā 40 eiro.

Ko nozīmē – pabeigts pilns 
vakcinācijas kurss pret Co-
vid-19? Vai jābūt sadarbspē-
jīgam vakcinācijas sertifikā-
tam?

Ja vakcinācija veikta nesen, 
ir svarīgi, lai ir ievadīts pilnam 
vakcinācijas kursam, kas no-
teikts konkrētai vakcīnai, at-
bilstošs vakcīnu devu skaits vai 
nepieciešamais jaukto vakcīnu 
devu skaits. Vai arī ar RNS testu 

Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem senioriem – jautājumi un atbildes
ir bijusi apstiprināta inficēšanās 
(saslimšana) ar Covid-19 un pēc 
tam ir ievadīta viena vakcīnas 
deva. Sadarbspējīgs vakcinācijas 
sertifikāts var arī nebūt.

Vai pabalstu varēs saņemt, 
ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ 
tikai novembra baigās var do-
ties vakcinēties un līdz ar to 
otrā pote būs decembrī?

Jā, ja vakcinācijas kurss būs 
pabeigts, piemēram, 2021. gada 
16. decembrī, tad pabalstu mak-
sās par 2021. gada decembri un 
par 2022. gada janvāri, februāri 
un martu. Par novembri 20 eiro 
neizmaksās.

Vai pabalstu izmaksās attie-
cīgo vecumu sasniegušajiem 
Latvijas pilsoņiem, kas pašlaik 
dzīvo un strādā ārzemēs?

Nē, pabalstu varēs saņemt ti-
kai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. 
Ar to ir saprotama tāda perso-
na, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja 
personas deklarētā dzīvesvietas 
adrese ir Latvijā, bet Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentū-
ras rīcībā ir informācija, ka tās 
dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek 
uzskatīts, ka šī persona nedzīvo 
Latvijā.

Kā rīkoties, ja vakcinācija 
nav veikta Latvijā?

Ja sadarbspējīgs Covid-19 
vakcinācijas sertifikāts (ES di-
gitālais Covid-19 sertifikāts) sa-
ņemts citā Eiropas Savienības/
Eiropas Ekonomikas zonas (ES/
EEZ) dalībvalstī, tad ir jāraksta 
iesniegums VSAA un tam jā-
pievieno ES digitālais Covid-19 
sertifikāts, kas saņemts citā ES/
EEZ dalībvalstī, vai tā kopija.

Ja persona, kura atbilst 20 
eiro pabalsta piešķiršanas kritē-
rijiem, vakcināciju ir veikusi val-
stī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, 
kādēļ nav izsniegts ES digitālais 
Covid-19 sertifikāts, tad viņai ir 

jāvēršas NVD ar iesniegumu par 
ārvalstī veiktās vakcinācijas pret 
Covid-19 fakta atzīšanu.

Vai pabalsts 20 eiro mēnesī 
pienākas cilvēkam, kurš vak-
cinējies jau vasarā, bet 60 gadi 
apritēs tikai 30. decembrī?

Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu 
vakcinācijas kursu pret Co-
vid-19 2021. gada vasarā un 60 
gadu vecumu sasniedz 2021.
gada 30.  decembrī, tad tiesības 
uz pabalstu viņam ir no 2021.
gada 1. decembra. Novembrī vi-
ņam vēl nebija 60 gadu un līdz 
ar to cilvēks par novembri pa-
balstu nesaņems.

Kas jādara vakcinētajiem 
cilvēkiem, kuriem jau ir no-
teiktie 60 gadi, bet pensiju vai 
citu pakalpojumu no VSAA 
nesaņem?

 Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz 
iesniegums VSAA. Iesniegu-
mu pabalsta 20 eiro mēnesī  pie-
šķiršanai VSAA var iesniegt:

• elektroniski oficiālajā e-ad-
resē (iesniegums jāparaksta ar 
drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu);

• elektroniski e-pastā Latga-
le@vsaa.gov.lv (iesniegums jā-
paraksta ar drošu elektronisko 
parakstu, kas satur laika zīmo-
gu);

• nosūtot pa pastu jebku-
rai nodaļai vai ievietojot VSAA 
klientu apkalpošanas centros 
izvietotajās pasta kastītēs darba 
laikā.

Iesniegumā jānorāda:
• vārds, uzvārds, personas 

kods,
• tālruņa numurs vai elektro-

niskā pasta adrese saziņai,
• Latvijas kredītiestādes vai 

pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
konta numurs.

Vai pašvaldības sociālais 
dienests var atņemt mazno-

drošinātā statusu, ja pēc pa-
balsta 20 eiro mēnesī saņem-
šanas cilvēka ienākumi būs 
lielāki, nekā nepieciešams 
maznodrošinātajam?

Nē, pašvaldības sociālais die-
nests, novērtējot mājsaimniecī-
bas materiālo situāciju sociālās 
palīdzības piešķiršanai, neņems 
vērā jums izmaksāto pabalstu 20 
eiro mēnesī. No šī pabalsta ne-
tiks ieturēts arī iedzīvotāju ienā-
kumu nodoklis.

Kas notiks, ja vakcinēts 60 
vai vairāk gadus sasniedzis 
cilvēks šo pabalstu VSAA pie-
prasīs tikai pavasarī, jo vēlas 
100 eiro saņemt uzreiz?

Ja šis cilvēks būs kvalificējies 
pabalstam 20 eiro mēnesī jau 
no novembra, tad, situācijā, kad 
viņš nesaņem nevienu no VSAA 
pakalpojumiem (pensiju, atlī-
dzību vai pabalstu), šo pabalstu 
var pieprasīt arī vēlāk, piemē-
ram, pavasarī, kad pēc iesnie-
guma izskatīšanas cilvēkam tiks 
izmaksāti 100  eiro vienā mak-
sājumā. Tomēr jāņem vērā, ka 
iesniegums cilvēkam jāiesniedz 
sešu mēnešu laikā no 2021. gada 
27.  oktobra, kad stājās spēkā 
normatīvais regulējums par pa-
balsta 20 eiro mēnesī izmaksu, 
vai no dienas, kad pabeigts pilns 
vakcinācijas kurss, ja tas ir veikts 
laikposmā no 2021. gada 27. ok-
tobra līdz 2021. gada 31. decem-
brim.

Vai 20 eiro pabalsts pienā-
kas arī tiem vakcinētajiem, kas 
ir Krievijas pensijas saņēmēji? 

Šiem  cilvēkiem arī pienākas 
pabalsts 20 eiro mēnesī. Saska-
ņā ar likumu to maksās Latvijā 
dzīvojošām personām (neatka-
rīgi no pilsonības), kuras līdz 
2021.  gada 31.  decembrim ir 
sasniegušas 60 gadu vecumu un 
pabeigušas pilnu vakcinācijas 

kursu pret Covid-19.
Pabalstu VSAA izmaksās bez 

personas iesnieguma, ja Krievi-
jas vai citas valsts pensiju cilvēks 
saņem ar VSAA starpniecību. Ja 
Krievijas pensiju cilvēks saņem 
tieši no Krievijas, tad VSAA rī-
cībā nav personas konta numu-
ra. Šādā gadījumā būs jāraksta 
iesniegums pabalsta piešķir-
šanai. Līdzīgi kā tiem, kuri no 
VSAA nesaņem nevienu no pa-
kalpojumiem (pensiju, atlīdzību, 
pabalstu).

Vai pabalstu 20 eiro mēne-
sī var saņemt arī cilvēki, kas 
izslimojuši ar Covid-19 un 
ieguvuši pārslimošanas serti-
fikātu?

Nē, pabalstu 20 eiro mēnesī 
tiek piešķirts tikai tiem cilvē-
kiem, kuri pabeiguši pilnu vak-
cinācijas kursu, līdz ar to Co-
vid-19 testa un pārslimošanas 
sertifikāts nav derīgs pabalsta 
piešķiršanai. Tomēr, ja cilvēks 
veselības dēļ ir saņēmis Klīnis-
kās universitātes slimnīcas spe-
ciālista vai speciālistu konsilija 
atzinumu par nepieciešamību 
atlikt vakcināciju pret Covid-19 
līdz 2022.  gada 31.  martam, 
tad šādā gadījumā persona var 
iesniegt iesniegumu VSAA pa-
balsta piešķiršanai, tam klāt pie-
vienojot atzinumu.

Vai šo pabalstu maksās arī 
tiem vakcinētajiem, kas sa-
snieguši noteikto gadu skaitu, 
bet atrodas ieslodzījuma vie-
tā?

Jā. Situācijā, ja cilvēks, kurš 
ir sasniedzis 60 gadu vecumu 
un pabeidzis pilnu vakcinācijas 
kursu, atrodas cietumā, bet ne-
saņem nevienu maksājumu no 
VSAA, tad viņam ir jāiesniedz 
VSAA iesniegums par pabalsta 
20 eiro mēnesī piešķiršanu.

Kaspars Gulbis, 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas direktors 

Klātienes mācības profesio-
nālās ievirzes izglītībā ir ārkār-
tīgi svarīgas. Nav noliedzams, 
ka, mācoties klātienē, audzēk-
ņi savas profesionālās ievirzes 
prasmes un iemaņas spēj attīstīt 
krietni veiksmīgāk nekā attā-
lināti. To var attiecināt gan uz 
mūzikas, gan mākslas, gan dejas 
izglītības programmām. Līdz 
rudens brīvlaikam mums bija 
iespēja mācīties klātienē. Tomēr 
pamatojoties uz grozījumiem 
Ministru kabineta 2021. gada 
20. oktobra rīkojumā Nr.  720 
"Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu”, novembris bija 
jāiesāk, mācības organizējot 
attālināti. Šis ir jau trešais gads, 
kopš mēs saskaramies ar attāli-
nāto mācību radītajiem izaici-
nājumiem. Ceram, ka jau atkal 
pavisam drīz spēsim organizēt 

mācības klātienē, tomēr esam 
gatavi tam, ka laiku pa laikam 
var atkal nākties nodrošināt 
attālinātās nodarbības. Admi-
nistrācijas, skolotāju, audzēkņu 
un vecāku savstarpējā sadarbība 
attālināto mācību periodā ir jo 
īpaši nozīmīga. 

Apkoposim audzēkņu skaitu 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā. Iesākoties 2021. gada  no-
vembra mēnesim, profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības prog-
rammās pavisam kopā mācās 58 
audzēkņi, (Līgatnē 49, Ieriķos 
9), vizuāli plastiskajā mākslā 50 
audzēkņi (Līgatnē 37, Ieriķos 
13) un dejas pamatu izglītības 
programmu apgūst 6 audzēkņi– 
Ieriķu izglītības programmas 
īstenošanas vietā – Lielajā ielā 
26. Tāpat 26 audzēkņi apmeklē 
interešu izglītības programmas 
“Mūzikas studija” un “Mākslas 
studija”, kuras tiek īstenotas Lī-
gatnē, Upes ielā 2. Tomēr valstī 
noteikto ierobežojumu dēļ  līdz 

12. novembrim tās nevarēja īs-
tenot. 

Vēlamies padalīties ar sep-
tembra un oktobra aktualitā-
tēm. Eiropas kultūras mantoju-
ma dienu ietvaros Mūzikas un 
mākslas skolas Vizuāli plastis-
kās mākslas nodaļas audzēkņi 
strādāja pie ekspozīcijas, kura 
tika ievietota Ieriķu dzelzceļa 
stacijas lielajos logos. Divu liel-
formāta darbu tēma ir “nākot-
nes dzelzceļš vai stacija”. Jāteic, 
ka šajā gadā  Eiropas kultūras 
mantojuma dienas veltītas tie-
ši dzelzceļa tematikai. 17.  sep-
tembrī norisinājās šī pasākuma 
svinīgā atklāšana Ieriķu dzelz-
ceļa stacijā. Paldies skolotājiem 
Daigai Rudzurogai un Ingūnai 
Briedei par šīs ieceres īsteno-
šanu sadarbībā ar Tūrisma un 
Āraišu ezerpils nodaļu. Izsakām 
pateicību Evai Koljērai par pa-
mudinājumu īstenot šo skaisto 
projektu.

Turpinājums 4. lpp.

Mūzikas un mākslas skola pielāgojas 
apstākļiem 

Oktobrī noslēdzas jaunās 
norādes zīmes “Cēsu novads” 
uzstādīšana uz apvienotā no-
vada robežām. Zīmes izvietotas 
gan pie starppilsētu šosejām, 
gan vietējas nozīmes ceļiem.

Pašvaldības Īpašumu ap-
saimniekošanas pārvaldes ko-
munālinženieris Didzis Ozoliņš 
pastāstīja, ka kopumā izgatavo-
tas 32 zīmes. Pasūtījuma izpilde 
nebija ātra, jo, noslēdzoties ad-
ministratīvi teritoriālajai refor-

mai, norādes steidz mainīt visos 
valsts novados, bet prasībām at-
bilstošu šādu zīmju izgatavotāju 
skaits ir neliels.

Norādes izgatavotas uzņē-
mumā “U-Industry”, vienas 
zīmes izmaksas ir 80 eiro. Tās 
atbilst normatīvajām prasībām 
un ir pārklātas ar atstarojo-
šiem elementiem. Iepriekšējās 
novadu norādes pārsvarā jau 
demontētas, bet pagastu zīmes 
paliek savās vietās.

Iezīmē apvienotā 
novada robežu

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim
file:///Users/anda/Documents/AVI%cc%84ZES/AV_153/javascript:DeCryptX('MbuhbmfAwtbb/hpw/mw')
file:///Users/anda/Documents/AVI%cc%84ZES/AV_153/javascript:DeCryptX('MbuhbmfAwtbb/hpw/mw')
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Veselības 
vingrošanas 
nodarbības

Mūžībā aizgājuši

Austris Āboliņš,  
sporta kluba "Ašais" izveidotājs, 
treneris

Ar patiesu prieku un lepnu-
mu varam ziņot, ka neaprakstā-
mais Āraišu skaistums izrādīts 
godam!

12. oktobrī Āraišu ezera tu-
vumā pie Āraišu vējdzirnavām 
norisinājās Latvijas vieglatlē-
tikas savienības čempionāts 

vieglatlētikas krosā U14, U16, 
U18 un U20 vecuma grupām.

Trase kā tautiskā josta vijās 
caur Āraišu pasakaino ainavu.
Un prieks arī par Ašo iespēto – 
Divi zelti kaklā! Pārliecinoši 
ātrākie savās vecuma grupās 
Roberts Glazers (U18) un Teo-
dors Godiņš (U14). Nieks līdz 
pjedestālam Stellai Paltiņai un 
Elzai Niklasei – abām 4. vieta. 
Arī pārējie – godam!

Drabešu pagastā
Fevronija Mūrniece

(12.08.1931.–08.10.2021.)

Skujenes pagastā
Lilija Blaua

(21.03.1952.–27.10.2021.)
Inesa Fadejeva 

(22.04.1959.–23.10.2021.)
Gunārs Golubovs

(18.07.1960.–25.10.2021.)
Valija Milda Kaminska

(17.06.1931.–23.10.2021.)
Ilga Sliede

(19.12.1924.–18.10.2021.)
Inta Ruta Vītola

( 22.06.1934.–19.10.2021.)

Zaubes pagastā
Dace Renda

(22.09.1969.–08.10.2021.)

Oktobrī dzimis 
viens bērns 

Drabešu pagastā

Sveicam
mūsu jubilārus! 
Prieku kā saules glāstu 
Ik rītu no jauna rast 
Un laimi ikdienas stāstā 
Allaž nosargāt prast.

Kamēr nodarbības var 
notikt tikai attālināti, aicinām 
pieslēgties tiešsaistes veselības 
vingrošanas nodarbībām  

• pirmdienās 18.00–19.00, 
vingrošanas vada fizioterapeite 
Laura Amantova;

• trešdienās 19.00–20.30, 
nodarbības vada fizioterapeite 
Dace Lūkina. 

Nodarbības tiešsaistes saiti 
meklējiet www.amatasnovads.
lv kalendāra sadaļā. 

Sagaidāms, ka, tiklīdz iero-
bežojumi tiks mīkstināti, atkal 
atsāksies klātienes veselības 
vingrošanas nodarbības “zaļajā” 
režīmā: 

• pirmdienās 18.00–19.00 
Amatas apvienības pārvaldes 
zālē, 

• otrdienās 18.00–19.00 
Amatas kultūras centrā Ģikšos,

• ceturtdienās 14.00–15.00 
Līvos, 

dalībniekiem iepriekš piesa-
koties pie nodarbību vadītājām. 

Aicinām sekot līdzi aktuāla-
jai informācijai www.amatasno-
vads.lv kalendāra sadaļā. 

Dalība pasākumos bez mak-
sas, tie tiek īstenoti ESF projek-
tā nr. 9.2.4.2/16/I/007. 

Uz nodarbībām aicināts ik-
viens interesents!

Ašie Āraišos sapulcē labākos 
jaunos krosa skrējējus!

Turpinājums no 3. lpp.

Skolotājas Ingūnas Brie-
des vadībā oktobrī iesūtījām 
mākslas nodaļas audzēkņu dar-
bus Latvijas mākslas un dizaina 
skolu audzēkņu radošo projektu 
konkursā "MANTOJUMS”. To 
rīko Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs. Konkursa mērķis 
ir noteikt labākos radošo pro-
jektu pieteikumus, kuru autori 
tiks aicināti piedalīties lietiš-
ķās mākslas un dizaina izstā-
dē XXVII Vispārējo Dziesmu 
un XVII Deju svētku ietvaros. 
Konkursa uzdevums ir veicināt 
audzēkņus apzināt savas ģime-
nes vai novada tautas lietišķās 
mākslas priekšmetu – tautas 
tērpu, darba rīku, vides un in-
terjera objektu, amatniecības 
darinājumu vai rotājumu un tā 
plašāku kultūrvēsturisku no-
zīmi. Jāizstrādā mākslas vai 
dizaina projekts, interpretējot 
izpētīto tautas lietišķās mākslas 
priekšmetu. Konkursā iesūtī-
jām vizuāli plastiskās mākslas 
audzēkņa Jāņa Stepes darbu 
“Piena krūze”. Jāņa darba ide-
ja – izveidot mūsdienīgu kera-
mikas trauku piena dzeršanai. 
Strādājot ar dažādām skicēm, 
Jānis nonāca pie secinājuma, ka 
piena krūzei rokturis nav funk-
cionāli nepieciešams, jo ērti tu-
rēt rokā krūzi var, izmantojot 
sašaurinājumu vidusdaļā. Krū-

ze paredzēta melna, lai kontras-
tējoši izceļas piena baltā krāsa. 
Savukārt Lindas Beātes Pimbe-
res darba “Zalkša zīmes trauki” 
ideja bija veidot keramikas trau-
ku, kurā ietverta zalkša zīme. 
Tika meklēti dizaina risinājumi 
zalkša zīmes izmantošanai trau-
ka formā. Trauki paredzēti kon-
trastējošās krāsās – sarkanā ar 
melnu, tā iekšpuses dalījumam 
iespējamas dažādas variācijas. 
Visbeidzot Karlīnes Rozītes 
darbs “Šķīvji ar līkloču vēstīju-
mu” ataino dažādu līkloču pie-
lietošanas veidus etnogrāfijā. 
Audzēknes darbā iedzīvināta 
vēlme radīt variācijas tam, kāds 
varētu būt mūsdienu līklocis.  

Akordeona spēles skolotāja 
Vineta Golubkova sagatavojusi 
audzēkni Rūdolfu Melni dalībai 
starptautiskā konkursā “Asta-
nas Grand Prix”. Konkurss no-
risinās attālināti, iesūtot video. 
Oktobra nogalē tika filmēts un 
konkursam nosūtīts  J.S. Baha 
skaņdarbs “Prelūdija D-dur”. 
Vēlēsim Rūdolfam panākumus!

30. septembrī Siguldas māks-
lu skolā „Baltais flīģelis” notika 
skolotāju dienai veltītās izstādes 
atklāšana un koncerts “Satikša-
nās prieks”. Līgatnes Mūzikas 
mākslu skolu pārstāvēja vizuālās 
plastiskās mākslas skolotāja In-
gūna Briede un akordeonists 
Kaspars Gulbis, kurš atskaņoja 
pasaulslaveno un virtuozo Vito-

rio Monti “Čardašu”. Koncertā 
piedalījās pedagogi no Siguldas, 
kā arī kolēģi no tuvākām un tā-
lākām vietām – Krimuldas, In-
čukalna, Mālpils, Vangažiem, 
Līgatnes, Lēdurgas un Sējas. 
Pasākumu ievadīja mākslas no-
daļu pedagogu darbu izstādes 
atklāšana, kam sekoja koncerts. 
Izstādē tika eksponēti dažādi 
darbi  – gleznojumi visdažādā-
kajās teh nikās, zīmējumi, da-
žādu materiālu darbi (stikls, 
keramika, metāls, māls, porce-
lāns, tekstils, papīrs, plastikāts). 
Spilgtos mākslas darbos atklājās 
katra mākslinieka savdabība un 
rokraksts. Aizraujošā koncer-
tā tika atskaņota visdažādāko 
laikmetu un stila mūzika, radot 
bezgala pacilātu un paliekošu 
svētku dienas sajūtu!

Ieriķu izglītības programmu 
īstenošanas vietā Lielajā ielā 26 
mācību klases aprīkotas ar da-
tortehniku. Esam nodrošinājuši 
datorus ar video kamerām un 
skandām, lai veiksmīgāk būtu 
iespējams izmantot mācību pa-
līglīdzekļus un  nodrošināt attā-
lināto mācību procesu. 

Sadarbībā ar Cēsu izglītības 
pārvaldi ir izvirzīti izglītības 
iestādes dibinātāja mērķi un 
uzdevumi 2021./2022. mācību 
gadam. Visā Cēsu novadā šajā 
mācību gadā viena no izglītības 
attīstības prioritātēm ir nodro-
šināt pāreju uz izglītības iestādi 

kā mācīšanās organizāciju, kurā 
atbalsta katra audzēkņa mācīša-
nos un īsteno “mācīšanās iedzi-
ļinoties” pieeju, kura pastāvīgi 
mainās un pielāgojas jauniem 
apstākļiem. Kurā audzēkņi, 
skolotāji, skolas vadība un citi 
darbinieki individuāli un kopī-
gi mācās, lai sasniegtu savus un 
kopējos mērķus. Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolas priori-
tārie uzdevumi 2021./2022.mā-
cību gadam:

1. iniciēt izglītojamo un pe-
dagogu dalību pasākumos ko-
pienā un ārpus kopienas;

2. kvalitātes novērtēšanas 
sistēma iestādē atgriezeniskās 
saites sniegšanai/saņemšanai 
par pedagoga darba kvalitāti;

3. veikt vadītāja profesionālo 
pilnveidi vadības, līderības un 
efektīvas komunikācijas stra-
tēģiju apgūšanā, piedaloties 
tālāk izglītības kursos vai lasot 
profesionālo literatūru, jaunie-
gūtās zināšanas un prasmes iz-
mantojot ikdienas darbā.

Mūzikas un mākslas pasau-
le liek dziedāt un plaukt mūsu 
dvēselēm ne tikai svētkos, bet 
arī sarežģītā laikā. Lai veselība 
kā sabiedrotais un optimisms 
pāri visām ķibelēm! Lai katrs 
spējam atrast labestības pave-
dienu savās sirsniņās, spējot to 
paritināt cits citam, tā gaiši sa-
sildot mūsu sirdis. 

Mūzikas un mākslas skola pielāgojas apstākļiem 
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