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16.  septembrī īpaši sasauktā 
Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē vienbalsīgi par pašvaldības 
izpilddirektoru tika apstiprināts 
Kaspars Auziņš.

Domes sēdes laikā deputāti 
uzklausīja izpilddirektora amata 
kandidātu, kurš stāstīja par viņa 
redzējumu pašvaldības pro
cesu organizēšanai, personāla 
vadībai, stratēģiskajai attīstībai 
u.tml. Par K. Auziņa apstiprinā
šanu nobalsoja visi domes sēdē 
esošie 17 deputāti.

Jaunais izpilddirektors patei
cās deputātiem par izrādīto uz
ticību. “Savā iepriekšējā darba 
cēlienā, kas teju 30 gadu garu
mā bijusi saistīta ar vadības un 
stratēģisko jomu, esmu ieguvis 
vērtīgu pieredzi cilvēku vadīša
nā, procesu administrēšanā un 
organizāciju problēmu risināša
nā. Viens nav cīnītājs, tāpēc uz
sveru, ka vērā ņemamus panā
kumus var panākt tikai spēcīga 
un saliedēta komanda, un daļa 
no komandas ir arī deputāti,” 
minēja K. Auziņš.

Viņš arī akcentēja, ka cen
tīsies veicināt vienotu izpratni 
par iestādes mērķiem un stipri
nāt organizatorisko kultūru, ko
mandas saliedētību un lojalitāti. 

Cēsu novada domes priekšsē
dētājs Jānis Rozenbergs pateicās 
visiem kandidātiem par dalību 
konkursā, kā arī atzina, ka šis bija 
visprofesionālākais atlases kon
kurss, kāds organizēts līdz šim. 

Domes priekšsēdētāja viet
nieks Ainārs Šteins, kurš vadīja 

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Viens no svarīgākajiem uz
devumiem šī gada pēdējiem 
mēnešiem ir apvienotā Cēsu 
novada nozaru pārvaldes struk
tūras izveidošana. Domes sēdē 
septembrī deputāti akceptē
ja vienotu pašvaldības polici
jas un sociālā dienesta izveidi. 
Līdz gada beigām jānonāk pie 
pārvaldības modeļa, kurā paš
valdības funkcijām – būvval
dei, bāriņtiesai, dzimtsarakstu 
nodaļām, finanšu, attīstības, 
komunikācijas pārvaldēm – ir 
centralizēta vadība ar precīzi 
definētiem pienākumiem, atbil
dību un finansējumu funkciju 
veikšanai. Savukārt nākamajā 
gadā lemsim par kultūras, tūris
ma, vēstures, sporta, jaunatnes 
jomu vienotu pārvaldi, kam se
kos īpašumu apsaimniekošanas 
un komunālais bloks.

Šādas pārmaiņas ir nepiecie
šamas, pirmkārt, lai pašvaldības 
pakalpojumus iedzīvotājiem 
visā novada teritorijā būtu pie
ejami vienlīdz augstā kvalitātē. 
Otrkārt, esam sākuši izstrādāt 
pirmo apvienotā novada bu
džetu. Uzdevums nav viegls, 
jo šoreiz nav iespēju kā “špike
ri” izmantot iepriekšējo gadu 
iestrādnes, viss jāsāk no baltas 
lapas. Ir ļoti svarīgi jau pirmā 
budžeta pamatos iestrādāt līdz
svarotu pieeju visa novada teri

Rudens darbi mazām un lielām uzvarām
toriju attīstībai, kā arī vienlīdzī
gu piedāvājumu sociālajās un 
izglītības atbalsta programmās. 

Vēl viena joma, kur ļoti ne
pieciešams vienots, ilgtermiņa 
attīstības plāns ar noteiktu fi
nansējumu, ir ceļu un ielu atjau
nošanas programma. Gan pilsē
tā, gan laukos iedzīvotājiem ļoti 
svarīga kvalitatīva transporta 
infrastruktūra. Manuprāt, la
bākais risinājums ir izstrādāt 
ilgtermiņa plānu, kurā atspogu
ļota sakārtojamo ceļu, ielu, iet
vju, arī veloceļu karte ar fiksētu 
laika posmu, kad darbus pare
dzēts veikt. Iedzīvotājiem būtu 
skaidrība, un, kas būtiski, tādē
jādi varētu ievērojami ietaupīt 
budžeta līdzekļus. Ir atšķirība, 
vai līgumu ar ceļu būvniekiem 
slēdz pēdējā brīdī pavasarī, vai 
laikus rudenī. Kad uzņēmēju 
pasūtījumu portfelis ir patukšs, 
cena var būt pat par 20% zemā
ka nekā tad, kad pasūtījumu ir 
daudz. Ņemot vērā to, ka ceļu 
būves projektos tāmes bieži ir 
ar septiņciparu skaitļiem, ietau
pījums var būt ievērojams.

Esmu pārliecināts, ka būtis
ku ieguldījumu novada attīs tībā 
un pārvaldes modeļa pilnveidē 
sniegs jaunais pašvaldības iz
pilddirektors Kaspars Auziņš. 
Viņa kandidatūra atzīta par 
labāko at klātā konkursā, izvēr
tēšanai pie  saistot arī personāla 
atlases spe  ciālistus. 

Rudenī, kā ierasts, noslēdzas 
nozīmīgi būvniecības projek

ti. Visā novada teritorijā re
konstruēti ceļi un to posmi. Ar 
gaidītu svinīgu mirkli oktobri 
sāka Cēsu Pilsētas vidusskolas 
kolektīvs – pedagogu un skolē
nu rīcībā nonākusi jaunuzceltā 
sko las piebūve. Tās tapšanā bija 
ne mazums sarežģījumu, arī 
ties vedība ar iepriekšējo būv uz 
ņēmumu, taču nu projekts pa
beigts. Ceru, ka tas godam kal 
pos jaunās paaudzes izglītoša
nai.

Septembrī īsā, lietišķā vizītē 
Cēsīs bija izglītības un zinātnes 
ministre Anita Muižniece. Viņa 
zina un novērtē mūsu novadā 
paveikto mūsdienīgas izglītības 
sistēmas izveidē, tāpēc mūsu 
saruna bija, ja tā var teikt – ar 
skatu nākotnē. Spriedām par 
iespējām piesaistīt finansējumu 
izglītības infrastruktūras mo
dernizācijai nākamajā Eiropas 
Savienības struktūrfondu plā
nošanas periodā. Ministre in
formēja par valdības ieceri pe
dagogu atalgojuma noteikšanā 
lielāku lomu dot pašvaldībām. 
Runājām arī par finansējumu 
sporta treneru darba apmaksai. 

Septembra nogalē Amatas 
apvienībā sākām tikšanos cik
lu ar iedzīvotājiem. Cilvēkiem 
ir svarīgi tikties, uzdot būtis
kus jautājums, saņemt atbil
des, skaidrojumus. Esmu pār
liecināts, ka jūsu jautājumi un 
ieteikumi palīdzēs mums kopā 
veidot turīgu novadu ar labu at
tīstības dina miku.

Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektora amatā 
vienbalsīgi apstiprināts 
Kaspars Auziņš

pretendentu atlases komisiju, 
sacīja, ka uzdevums nav bijis 
viegls. Lai arī piedalījušies ļoti 
spēcīgi kandidāti, komisijai bija 
vienots un skaidrs redzējums, 
ar kādām kvalifikācijām un 
prasmēm jābūt apveltītam no
vada izpilddirektoram.

K. Auziņš patlaban ir organi
zāciju drošības lektors biznesa 
augstskolā “Turība”, taču ievēro
jamāko profesionālā mūža daļu 
aizvadījis militārajā dienestā un 
ar to saistītās struktūrās, līdz 
2011.  gadam veidojot militā
ro karjeru dažādos Nacionālo 
bruņoto spēku Speciālo uzde
vumu vienības amatos un ieņe
mot vadošus amatus Latvijā un 
starptautiskajā vidē. Savukārt 
pēdējos desmit gadus bijis gan 
NATO spēku integrācijas vienī
bas Operatīvās plānošanas pār
valdes, plānošanas daļas vecā
kais virsnieks, gan Aizsardzības 
ministrijas atašejs un militārais 
pārstāvis starptautiskajā štā
bā Beļģijā, gan štāba virsnieks 
NATO Speciālo operāciju štā
bā, kā arī ieņēmis citus ar valsts 
drošību saistītus amatus.

Konkurss par Cēsu nova
da izpilddirektora amatu tika 
rīkots pēc administratīvi teri
toriālās reformas. Iepriekšē
jais pašvaldības izpilddirektors 
Andris Mihaļovs 2021.  gada 
pašvaldību vēlēšanās tika ie
vēlēts par Cēsu novada domes 
deputātu un saglabāja mandātu, 
kas nav savietojams ar izpilddi
rektora amatu.

14. oktobrī, zemkopības mi
nistrs Kaspars Gerhards sveica 
Zemkopības ministrijas kon
kursa “Sējējs 2021” laureātus. 
Šogad balvas piešķīra astoņās 
konkursa nominācijās, kā arī 
tika pasniegta balva “Par mūža 
ieguldījumu lauksaimniecībā”.

Nominācijā “Bioloģiskā lau
ku saimniecība” balva tika pa
sniegta Cēsu novada Zaubes 
pagasta uzņēmumam SIA “Fo
rest Fox”.

SIA “Forest Fox” ir dibināts 

2011. gadā Vidzemes vidienē ar 
100% Latvijas kapitālu, kā mež
saimniecības uzņēmums. Uzņē
mumam attīstoties, lai veidotu 
pilnu zemju apsaimniekošanas 
ciklu, meža zemes papildinā
ja arī lauksaimniecībā izman
tojamās zemes. Uzņēmums ir 
Latvijas Bioloģiskās asociācijas 
un Latvijas sēklaudzētāju aso
ciācijas biedrs, uzņēmums ražo 
bioloģiskus graudaugus, zālāju 
sēklas un citas kultūras, kā pu
pas, zirņus, kartupeļus.

Šogad konkurss “Sējējs” no
tika 28. reizi. Konkursa laureā
ti saņēma gada balvu “Sējējs” 
(bronzas statuju), diplomu un 
naudas balvu. Konkursa apbal
vojumu pasniegšana kļuvusi par 
Latvijas labāko lauksaimnieku 
nozīmīgāko godināšanas pasā
kumu, bet laureāta nosaukums 
“Sējējs” – par priekšzīmīga dar
ba apliecinājuma zīmi. Plašāka 
informācija par konkursu pie
ejama www.sejejs.lv.

Starp konkursa “Sējējs 2021” laureātiem 
SIA “Forest Fox”

Ar domes sēdēs pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem ir iespējams iepazīties 
cesunovads.lv sadaļā “Informācija par domes darbu”.
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Par nekustamā īpašuma
 “Skaras” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada paš
valdības nekustamā īpašuma “Skaras”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, 
kadastra Nr.  42960090128, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 42960090128 un kopējo platību 5,83 ha, uz kuras atrodas 
mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles 
noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv,
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  
izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Nekustamā īpašuma sākumcena 13 200,00 EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 

1320,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. 
Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 

2021. gada 11. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 10. novembra plkst. 
13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 11. oktobra plkst. 
13.00 līdz 2021. gada 31. oktobra plkst. 23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu no
vada Amatas apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvalde, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģis
trācijas Nr. 90000957242): 
SEB Banka: kods UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbank: kods HABALV22; konts LV41HABA0551000289503.

Par nekustamā īpašuma
 “Tulpju iela 2” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada paš
valdības nekustamā īpašuma Tulpju iela 2, Agra, Drabešu pagasts, 
Cēsu novads, kadastra Nr. 42460020273, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 42460020273 un kopējo platību 0,0570 ha, 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi 
pieejami tīmekļa vietnē  www.amatasnovads.lv,  Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.
lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā 
arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).
Nekustamā īpašuma sākumcena 1800,00 EUR. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 
180,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. 
Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 11. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 10. novembra plkst. 
13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 11. oktobra plkst. 
13.00 līdz 2021. gada 31. oktobra plkst. 23.59.
Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu nova
da Amatas apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvalde, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģis
trācijas Nr. 90000957242): 
SEB Banka: kods UNLALV2X; konts LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbank: kods HABALV22; konts LV41HABA0551000289503.

Māra Skrinda
Drabešu Jaunās pamatskolas direktores 
vietniece

Jaunais mācību gads Drabešu Jaunajā pa
matskolā sācies ar priecīgu kopā būšanu. Pir
mā septembra rīts saplaucēja ziedus skolas 
pagalmā un mūsu sirdīs – prieku. Skolas ko
mandā uzņēmām trīspadsmit pirmās klases 
skolēnus, vairākas jaunās ģimenes, kuru bēr
ni pie mums dažādās klasēs mācīsies pirmo 
gadu, kā arī vairākus jaunos pedagogus, kas 
ienesuši jaunas un priekpilnas vēsmas skolas 
ikdienā. Sākot mācību gadu, aicinājām ikvie
nu aizdomāties par to, cik dažādi mēs esam – 
kā skudriņas pūznī – katrs citādāks, un katrs 
arī citādāk rīkojamies, taču, tāpat kā mazās 
skudriņas, kopā nepārtraukti ejam, kustamies, 
sapņojam un priecājamies, saprotot, ka mūsu 
pasaulē jau patiesībā it nekā nepietrūkst. 

Septembra kopā būšanas mirkļos esam pie
dzīvojuši daudz. Šis laiks ir bijis emocijām pie
sātināts – mācību process norisinājies ne tikai 
klasēs, bet dodoties dažādos mācību piedzīvo
jumos arī ārpus skolas. 

Otrās klases komanda devās izzinošā mā
cību ekskursijā uz SIA “ZAAO” dabas un teh
noloģiju parku “URDA”, lai iepazītu dabas bio
loģisko daudzveidību un izzinātu, kā katrs no 
mums to ietekmē. 

Ceturtā un piektā klase piedalījās izzinošā 
starpdisciplinārā nodarbībā Āraišu ezerpilī, 
domās pārceļoties uz citu laikmetu un risinot 
problēmjautājumu: „Vai es varētu pārcelties 
dzīvot uz Āraišu ezerpili?”, vienlaikus izzinot 
senos amatus, materiālus un darbarīkus, kas 
bija nepieciešami, dzīvojot ezerpilī. 

Pateicamies Āraišu arheoloģiskā parka ko
mandai par ilggadējo sadarbību! 

Turpinājums 3. lpp.

Prieks kopā būt!

Ingrīda Lāce,
M. Vanagas muzeja fondu glabātāja;

Rezultatīva sadarbība ar vēsturnieku E. Žī
guru jau ilgst vairākus gadus. Pētnieciskais 
darbs tiek veikts nopietni, profesionāli, iein
teresēti. Ir pētītas Amatas puses seno māju 
celtniecības savdabības, senās kartes, muižu 
vēsture, katra darba beigās atskaite, publikā
cijas, prezentācijas. Paliekošs darbs, bagātīgs 
izziņas materiāls.   

Melānijas Vanagas muzejs sadarbībā ar 
vēsturnieku E. Žīguru šajā gadā uzsācis darbu 
pie kādreizējā Āraišu draudzes mācītāja Paula 
Fridiriha Bērenta (Baerent) grāmatas “Āraišu 
baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā” mūs
dienīgas versijas izstrādes. 

Varētu likties, ka rakstīts tikai par baznīcu, 
mācītājiem, garīgo dzīvi, bet tā nav. Daudz 
plašu, precīzu aprakstu par mājām, skolām, 
konkrētiem cilvēkiem.

Edgars Žīgurs,
vēsturnieks

Grāmata “Āraišu baznīca un draudze savā 
700 gadu gaitā” izdota Cēsīs 1927. gadā un 
jau gandrīz 100 gadus ir kalpojusi par vienu 
no stūrakmeņiem novada izpētes entuzias
tiem. Lai gan darba autors, baltvācu mācītājs 
P. F. Bērents kā personība vērtēts visai pretru
nīgi (viņš aktīvi iestājās par vācu muižnieku 
ietekmes saglabāšanu 20. gs. sākuma vēsturis
kajos procesos), tomēr viņa ieguldījums Ārai
šu apkaimes vēstures izpētē ir nenoliedzams. 
To savulaik atzina arī M. Vanaga: “Visu Āraišu 
draudzes muižu un arī tās aptuvienes zemnie
ku māju vēsturi ir uzrakstījis vācietis, mācī
tājs Bērents savā grāmatā “Āraišu baznīca un 
draudze 700 gados”, par ko viņam, gribot ne
gribot, jāatlaiž daudzi no ļoti daudziem grē
kiem pret daudziem draudzes locekļiem un 
pret latviešu tautu vispār.” (Vanaga, M., Mana 
dzimtā puse II. Rokraksta grāmata.)

Mūsdienās grāmatā apkopoto vēsturisko 
ziņu vērtība par tagadējiem Drabešu, Amatas 
un Vaives pagastiem ir ievērojami palielināju
sies, jo autoram ir bijusi pieeja dažādiem baz
nīcas dokumentiem, no kuriem vairāki karu 
laikos ir zuduši. Tāpat P. F. Bērents grāmatā 
iekļāvis savu un laikabiedru pieredzi.

Tomēr mūsdienās pieejamais grāmatas 
formāts un izklāsts ir morāli novecojis, tā ir 
grūti uztverama un izvērtējama lasītājam. 

Tam par iemeslu ir dazādi apstākļi – darbs 
sarakstīts ve cajā drukā, tajā ir daudz vecvār
du, kuru izpratnei nepieciešami mūsdienīgi 
skaidrojumi.Neskaidrības rada grāmatā minē
tās personas, jo bieži tās sauktas tikai uzvārdos. 
Tāpat arī grāmatā minētie vēsturiskie procesi 
un vietas tiek skaidrotas atbilstoši tā laika un 
autora priekšstatiem. Šie skaidrojumi vairs ne
atbilst mūsdienu vēstures zinātnes nostādnēm. 
Lielākai daļai kultūrvēsturisko vietu darbā nav 
sniegta lokalizācija, kā arī trūkst to ilustratīvā 
materiāla.

Ņemot vērā minētos trūkumus, M. Vanagas 
muzeja paspārnē ir iecerēts sagatavot grāma
tu pārizdošanai mūsdienīgā veidolā. Tajā tiktu 
pilnībā saglabāts autora oriģinālais teksts, kas 
tiktu pārrakstīts mūsdienu drukā un papildi
nāts ar mūsdienu vēstures pētījumiem atbilsto
šiem komentāriem un tekstu ilustrējošām foto
grāfijām. 

Ir pabeigta grāmatas “Āraišu baznīca un 
draudze savā 700 gadu gaitā” pirmo divu no
daļu apstrāde. Tika veikts darbs arhīvos, ap
kopjot darba papildināšanai nepieciešamos 
mate riālus, sagatavots P. Bērenta biogrāfijas 
apraksts. Mūsdienu drukā pārrakstītas pirmās 
nodaļas, notikusi tajās aplūkoto vēsturisko vie
tu apsekošana un fotofiksācija. Tāpat tās papil
dinātas ar atbilstošiem attēliem un mūsdienī
gai vēstures izpētei atbilstošiem komentāriem. 
Padarītais apjoms publicēts interneta vietnē 
www.historia.lv/organizacija/melanijasvana
gasmuzejs un nodots Melānijas Vanagas mu
zeja arhīvā.

Tuvākajā nākotnē ir iecerēts sākto darbu 
turpināt ar cerību, ka vismaz līdz grāmatas 
“Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu gai
tā” izdošanas 100 gadadienai tā varētu piedzī
vot iznākšanu jaunā, papildinātā veidolā.

Sākta P. F. Bērenta darba “Āraišu baznīca 
un draudze savā 700 gadu gaitā” 
aktualizācija 

P. F. Bērents ar ģimeni uz Āraišu mācītājmuižas 
kāpnēm ap 1920. gadu

Pamatojoties uz 11.  oktobrī izsludināto ārkārtējo situāciju un 
20.  oktobrī pieņemtajiem MK noteikumiem, Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvaldē, Zaubes, Nītaures, Skujenes un Amatas pagastu 
pārvaldēs apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek pārtraukta.
No 2021. gada 21. oktobra pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti:
•	 Iesniegumus,	 veidlapas	 vai	 citus	 iesniedzamos	 dokumentus	 lū

gums atstāt pastkastītē Amatas apvienības pārvaldē vai pagastu 
pārvalžu pasta kastītēs (Iesniegumu, veidlapu paraugi atrodami 
http://www.amatasnovads.lv/pasvaldiba/veidlapas/. Tos iespē
jams rakstīt arī brīvā formā);

•	 Ar	 iestāžu	darbiniekiem	aicinām	 sazināties,	 izmantojot	 e-pastus	
un tālruņus, kas atrodami vietnē www.amatasnovads.lv/pasval
diba/pienemsanasundarbalaiki/;

•	 Par	 valsts	 pakalpojumiem	 saziņa	 e-pastā:	 amata@pakalpo-
jumucentri.lv vai pa tālruni 66954805, 26390709.

Iedzīvotājus aicinām izmantot epakalpojumus portālā www.latvija.lv, 
kur ir pieejami vairāk nekā 700 epakalpojumi.
Plašāka informācija par Cēsu novada pašvaldības iestāžu darbu 
ārkārtas situācijas laikā atrodama www.amatasnovads.lv.

Izmaiņas klientu apkalpošanā 
Amatas apvienības pārvaldē

http://www.amatasnovads.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/
https://izsoles.ta.gov.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
http://www.amatasnovads.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/
https://izsoles.ta.gov.lv
https://izsoles.ta.gov.lv
https://www.historia.lv/organizacija/melanijas-vanagas-muzejs
https://www.historia.lv/organizacija/melanijas-vanagas-muzejs
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Judīte Kalniņa,
Zaubes līnijdeju kolektīvs

Šajā sarežģītajā laikā, kad cil
vēki meklē katrs savu patiesību, 
urda drūmos ūdeņus sevī un ci
tos, notiek arī jaukas lietas. 

Tā kā kopā sanākt ir sarežģī
ti, 25. septembrī līnijdeju klubs 
"Jautrie Zābaciņi" noorganizēja 
virtuālās deju sacensības "Digi
Line 2021". Dejotājiem bija jā
sagatavo trīs dejas, jānofilmē un 
video jāiesūta organizatoriem. 
Tad materiāls tika salikts kopā 

Jauna pieredze un izaicinājums

Sandra Eglīte,
Zaubes kultūras pasākumu 
vadītāja

Lai arī pašdarbības kolektīvu 
darbība atsākas no 1.  oktobra, 
Zaubes kultūras nama paš
darbnieki paveikuši lielus dar
bus arī vasarā. 

Zaubes jauktais koris vasarā 
nāca uz mēģinājumiem un paši 
sarūpēja sev īstus svētkus, uzsā
kot 12. pastāvēšanas gadu. Ko
risti, izbraukuši ekskursijā par 
saviem līdzekļiem, apskatījuši 
Bīriņu pili un Līgatnes bunku
ru, enerģijas pilni ķērās klāt ju
bilejas svinībām: 4.  septembrī, 
sadziedoties ar Cēsu vīru kori 
(diriģente Marika SlotinaBran
te), Jaunpils jaukto kori (diri
ģente Lāsma Pommere), kori 
“Grindeks” (diriģents Rihards 
Rudzītis) un kori “Kantus For
tis” (diriģents Ivars Cinkuss), 
Zaubes jauktais koris nosvinēja 
jau 11. jubileju. Esam pateicīgi 
16 Zaubes jauktā kora dalībnie
kiem, kuri korī dzied no pirmās 
dienas, tāpat kā ikvienam, kurš 
šobrīd ir kopā ar kori un tiem, 
kuri dziedāja laiku korī garo 
gadu gaitā. Īpašs paldies kora 
vecākajai Anitai Knētai, Zaubes 
jauktā kora diriģentam Rihar
dam Rudzītim un koncertmeis
tarei Līgai Paeglei. 

Liels prieks par Zaubes paš
darbības kolektīvu saliedētību 
un Zaubes līnijdeju kolektīva 

10. septembrī Zaubes pamat
skolas 1.–8. klases skolēni devās 
pārgājienā iepazīt Zaubi. 9. kla
ses gidi izstrādāja maršrutus, 
sagatavoja uzdevumus atbilstoši 
skolēnu vecumam.

Zaubes pamatskolas vecākā 
bērnudārza grupa devās 5,6 km 
garā pastaigā pretī rudenim, ap
skatot meža veltes, nogaršojot 
vitamīniem bagātās mellenes. 
Apskatījām Zaubes Augšezeru 
no otras krasta puses. Ikdienā 
neizdodas doties tik garās pa
staigās, tāpēc bija jūtams no
gurums. Nākamajā dienā bērni 
uz jautājumu, vai dosimies vēl 
kādā pārgājienā, atbildēja tikai 
apstiprinoši. Neierastas un ne
ikdienišķas lietas un darbības 
bērnus piesaista un rada vēlmi 
gūt jaunu pieredzi un zināšanas.

6., 7. klases skolēni kopā ar 
skolotāju Anitu un gidu Kris
teru Briedi apskatīja graudu 
pārstrādes ražotni “Forest Fox”, 
kurā agronome Diāna iepazīs
tināja ar objektu, izstāstīja par 
graudu pārstrādes gaitu. Sa
runā ar “Silauzēnu" saimnieku 
Robertu Maksiņu, klausījāmies 
senākās Zaubes pagasta mājas 
stāstu saimnieka atmiņās, ap
skatījām gadu gaitā savāktās 
vēstures liecības.

4. klases skolēni pārgājienā 
devās 9. klases skolēna Rinal
da pavadībā. Pirmais pieturas 
punkts bija Sarkanās armijas 
brāļu kapi. Pa ceļam satikāmies 

Rudens Zaubes skolā
ar 7. klasi, pievienojāmies apska
tīt uzņēmumu “Forest Fox”. Pār
gājiena maršruts veda gar Brāļu 
kapiem, Sila kapiem, Augš ezeru.

Rinalds bija sagatavojis uz
devumus gan skolēniem, gan 
skolotājai. Par uzdevumu izpil
di saņēmām saldas dāvaniņas. 
Ugunskuru gan iekurt neizde
vās. Skolēniem ļoti patika pārgā
jiens un sagatavotie uzdevumi.

5. un 8. klases skolēni Līvas 
Vitenburgas vadībā vēroja skais
tās ainavas Augšezera un Lejas 
ezera apkārtnē. Līva mūs iepa
zīstināja ar objektu vēsturi. Pie 
Zaubes dižozola skolēni veica 
dažādus uzdevumus, atbildēja 
uz interesantiem jautājumiem. 
Atpūtas vietā spēlējām spēles. 
Tālāk mūsu ceļš turpinājās pa 
aleju, kur viduslaikos pastai
gājās baroneses un muižkungi. 
Apskatījām senos baronu kapus. 
Skolēni centās izlasīt uzvārdus 
uz vecajiem krustiem. Pēc pār
gājiena skolēniem vajadzēja at
bildēt uzjautājumu: “Kas patika/
nepatika pārgājiena laikā?” Visi 
apliecināja, ka viss ļoti patika, 
un apliecināja, ka vēl gribētu iet 
pārgājienā. 

2. klases skolēniem ekskur
siju vadīja Valters un Laura. 
Ekskursijas sākumā skolēni pār
cēlās pāri ezeram ar plostu un 
apskatīja Zaubes centru no eze
ra pretējā krasta. 

Turpinājums 4. lpp.

“Tik un tā…” sirsnīgo apsveiku
mu korim.

Vasaras noslēgumā arī TLM 
pulciņa “Trejdeviņi” dalībnieces 
pierādīja savu varēšanu. 14. au
gustā Sandra Eglīte godam pār
stāvēja Zaubi 1. tamborēšanas 
čempionātā Madonas novada 
Sarkaņu pagasta Biksēres mui
žā, iegūstot 1. vietu. Savukārt 
TLM pulciņa dalībnieces Ilze 
Mazpole un Zinta Grundšteina 
iesaistījās Baibas Vaivares pro
jektā “Lielo lakatu aušana” un 
Ilzei tagad ir noausts 1,53 x 1,53 
cm lakats. 

Zaubes līnijdeju kolektīvam 
pēc ekskursijas uz Veclaicenes 
muižu un Alūksni gūta iedves
ma un vairākas nedēļas nori
sinājās gatavošanās virtuālo 
līnijdeju sacensībām “Digi Line 
2021”. Lai Līga Branta un Laura 
Viktorija Branta varētu rādīt žū
rijai individuālu sniegumu, noti

ka mēģinājumi Zaubes kultūras 
namā, filmējot un nodrošinot 
muzikālo pavadījumu ar Līgas 
Brantas dēlu Martiņa un Jāņa at
balstu un horeogrāfiju ar Judītes 
Kalniņas dalību. Sagatavot dejas 
palīdzēja pasniedzēja Kitija Pū
cīte no deju studijas BORN TO 
DANCE (Inčukalns). Ieraksti 
bija jānosūta starptautiskai žūri
jai. Centieni vainagojās ar panā
kumiem – Līgai Brantai 2. vieta 
Newcomer Diamond Female 
kategorijā, viņas meitai Laurai 
Viktorijai Brantai 2. vieta New-
comer Teen Female kategorijā.

Apsveicam un priecājamies !
Novēlam veiksmīgu jauno 

darba cēlienu visiem Zaubes 
kultūras nama kolektīviem: Zau
bes jauktajam korim, TLM rok
darbu pulciņam “Trejdeviņi”, lī
nijdeju kolektīvam “Tik un tā…” 
un 1.–4. klašu deju kolektīvam!

Zaubes pašdarbnieku krietnais veikums

Turpinājums no 2. lpp.

Trešā un ceturtā klase Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejā 
piedalījās muzejpedagoģijas 
pro grammā “Senā skola” – no
darbības laikā skolēni uzzināja, 
kādi bijuši bērni 19.  gadsimtā, 
kāds bijis viņu ceļš uz skolu, 
skolas kārtība un iepazina citas 
interesantas atšķirības no mūs
dienu skolas. 

Sestā un septītā klase izzi
nošā mācību ekskursijā Līgat
nes dabas takās iepazina vietē
jās savvaļas augu un dzīvnieku 
sugas, kā arī piedzīvoja prieka 
pilnus mirkļus Līgatnes tīklu 
parkā.

Jaunākie skolēni ceļoja dze
jā kopā ar runci Franci  – šādu 

iespēju ikgadējo Dzejas dienu 
ietvaros organizēja mūsu bib
liotekāre Ingrida. Pie mums vie
sojās Cēsu Centrālās bibliotēkas 
Bērnu nodaļas vadītāja Lāsma 
VasmaneMašina, vadot mu
zikāli literāras mācību stundas 
mazo klašu grupām “Kad ru
dens mīklas dārzā zīles min, tad 
runcis Francis velk baltu kreklu 
un dzejniekam Uldim Auseklim 
80.  jubileju svin…”. Paldies par 
skaisto ceļojumu dzejā! 

Skolas neatņemama tradīci
ja ir arī ikgadējais Miķeļdienas 
gadatirgus – arī šogad klašu 
grupas piedalījās izzinošās āra 
nodarbībās kopā ar latvisko tra
dīciju pazinēju Aigu Auziņu, kā 
arī priecājās par lielisko Miķeļ
dienas gadatirgu, kas ik gadu iz

Prieks kopā būt!

un nodots starptautiskas žūrijas 
vērtējumam.

Šo izaicinājumu uzdrīkstējās 

raisa daudz jauku emociju. Ru
dens svētki tika svinēti arī mūsu 
pirmsskolā. Katra grupa rotāja 
savu Miķeli, dziedāja dziesmas, 
skandēja tautasdziesmas, gāja 
rotaļās. Vecākās grupas rīkoja 
Miķeļdienas gadatirgu. Tirgus 
laukumu rotāja ziedu un lapu 
vītnes, glīti noformētas tirgoša
nās vietas un ģimeņu sarūpētie 
kārumi smaržoja pēc rudenīgi 
ražīga darba. Sirdi pildīja prieks 
un gandarījuma sajūta.

Tieši tik bagāts ir bijis sep
tembris mūsu skolā. Esam ne
izsakāmi priecīgi par iespēju 
mācīties klātienē. Priecāsimies 
par katru dienu, ko varam pava
dīt kopā, mīlot sevi, citus, dzīvi 
un savu skolu. Lai mums visiem 
skaists un mierpilns rudens!

pieņemt arī Zaubes līnijdejotā
jas Līga un Laura Brantas. Visu 
vasaru viņas patstāvīgi mācījās 
un iesniedza pieteikumu. Rezul
tātā gan mammai, gan meitai ir 
otrās vietas katrai savā vecuma 
grupā nu jau Newcomer divīzijā.

Mums ir prieks par viņu uz
ņēmību un mīlestību uz deju un 
mūziku. Tas pierāda, ka arī lau
kos cilvēki ir aktīvi. Ja ir vēlme 
darboties, iespēju un laiku var 
atrast arī darbā noslogoti cilvēki. 

No sirds apsveicam Līgu un 
Lauru ar sasniegumiem! 

Plānoto ierobežojumu īss kopsavilkums:
•	mājsēde	no	21.	oktobra	līdz	15.	novembrim,	komandantstunda	

no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00;
•	 nenotiks	sporta,	izklaides,	kultūras	pasākumi;
•	 līdz	oktobra	beigām	tiek	pagarināts	skolēnu	brīvlaiks.	Plānots,	

ka 1.–3. klases mācības klātienē varēs atsākt 1. novembrī, bet pārē
jās klases – no 15. novembra. Šajā laikā nebūs pieejama arī interešu 
izglītība un ārpusklases pasākumi;

•	 bērnudārzā	darbs	tiks	organizēts	tā	dēvētajās	dežūrgrupās;
•	mājsēdes	laikā	ierobežojumi	skars	arī	tirdzniecības	jomu,	klā

tienē varēs saņemt neatliekamus pakalpojumus;
•	 skaistumkopšanas	pakalpojumus	(tostarp	friziera)	nevarēs	sa

ņemt;
•	 klātienē	nebūs	pieejami	ēdināšanas	pakalpojumi;
•	 “lokdauna”	laikā	klātienē	varēs	strādāt	ražošanas	un	būvniecī

bas, kā arī kritiskās infrastruktūras objekti;
Ierobežojumu skartajiem uzņēmumiem un darba ņēmējiem tiks 

nodrošinātas valsts atbalsta programmas.
Pēc 15. novembra plānots atgriezties “zaļajā režīmā”; vakcinēta

jiem paredz priekšrocības.
Aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi: www.vm.gov.lv, 

www.covid19.gov.lv. 
Informācijas apkopojums veikts 19. oktobrī. 

No 21. oktobra līdz 
15. novembrim Latvijā būs 
spēkā stingrais “lokdauns” 
jeb īpaši stingri Covid-19 
ierobežojumi

http://www.vm.gov.lv
http://www.covid19.gov.lv
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Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Sveicam 
mūsu jubilārus! 

Lai Tavas dienas nākamās 
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos Tev vēl jāuzsāk.

27. oktobrī Veselības vin
grošanas nodarbība tiešsaistē 
plkst. 19.00–20.30, vada fizio
terapeite Dace Lūkina. Saiti uz 
nodarbību ska tīt www.amatas
novads.lv pasākumu kalendārā.

3., 10., 17. novembrī ve
selības vingrošana tiešsaistē 
plkst.  19.00–20.30, vada fizio
terapeite Dace Lūkina. Saiti uz 
nodarbību skatīt www.amatas
novads.lv pasākumu kalendārā.

Tiešsaistu viengrošanas no
darbību saraksts tiks papildi
nāts. Informācija: www.amatas
novads.lv.

*Nodarbības norisinās bez 
maksas, tiek īstenotas ESF pro
jekta nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietva
ros. Piedalīties aicināts ikviens 
interesents. Plašāka informācija 
par nodarbībām www.amatas
novads.lv

Veselības 
vingrošanas 
nodarbības

Lai veidotu jauno novada ģerboni un zīmolvedību, aicinām novada iedzīvotājus 
līdz š.g. 15. novembrim aizpildīt anketu “Veidosim jaunā Cēsu novada tēlu kopā”! 

Aizpildītās anketas jāievieto pagastu pārvaldes pastkastītēs.  
(Anketa pieejama arī elektroniski: www.amatasnovads.lv.)

Drabešu pagastā
Andis Bērziņš

(27.07.1951.–24.09.2021.)
Ilga Kiriņa

(24.08.1951.–04.10.2021.)
Lidija Liepiņa

(25.09.1943.–29.09.2021.)
Selga Valpētere

(10.08.1948.–30.09.2021.)
Skujenes pagastā
Vitauts Jurgaitis

(09.09.1953.–21.09.2021.)
Zaubes pagastā
Dmitrijs Lūkins

(03.03.1944.–20.09.2021.)

Mūžībā aizgājuši

Anda Mjurka 
un Gunta Rudmieze,
Zaubes senioru biedrības 
“Sidrabozols” dalībnieces

25. augusta dienā Zaubes pa
matskolas sporta zālē, kur sati
kās kustību prieku alkstoši Cēsu 
novada Amatas apvienības pa
gastu ļaudis.

Ideja par tikšanos ar kaimi
ņiem sporta laukumā “Sidrab
ozolam” dzima jūlijā. Sekoja 
kaimiņu senioru biedrību ap
klaušināšana un, saņemot atbal
stu arī no Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvaldes vadītāja 
p.i. E.  Eglītes, senioru sporta 
spēļu ideja uzņēma apgriezie
nus uz to realizēšanu.

Lūdzām padomu Cēsu nova
da Amatas apvienības pārvaldes 

sporta koordinatoram Ē.  Bau
eram un Zaubes pamatskolas 
sporta skolotājai I.  Kondrātei, 
kuri labprāt iesaistījās program
mas sastādīšanā.

Kaprīzo laika apstākļu dēļ 
ieceri izmantot āra sporta lau
kumu nācās nomainīt uz skolas 
sporta zāli. 

Spēļu programma bija 
daudz veidīga. Neviena no asto
ņām disciplīnām nedraudēja ar 
pārslodzi locītavām. Dalībnieki 
meta mērķī šautriņas, bumbu 
basketbola grozā un nelielus 
smilšu maisiņus plastmasas 
veidņu piramīdai. Arī tradi
cionālā zābaka mešana gāja no 
rokas. Relaksācijai noderēja 
pupiņu šķirošana – kārtības 
ieviešana triju šķirņu haosā. 
Par līdzsvara stāvokli katrs va

Senioru sporta spēles Zaubē
 rēja pārliecināties, izejot līklo

ču maršrutu, nesot katrā rokā 
ar smiltīm pildītu 3  l kanniņu. 
Katrai komandai bija jāpieda
lās divās papildu disciplīnās  – 
nūjošanas stafetē un makšķe
rēšanā. Nūjošana uzskatāmi 
parādīja, ka ātrums grūti savie
nojams ar pareizu izpildījuma
tehniku. 

Rezultāti parādīja, ka senio
ru sporta spēlēs piedalījušies 32 
dalībnieki (6 komandas un indi
viduāli dalībnieki). Ģikšus pār
stāvēja komanda “Dzīvesprieks”, 
Nītauri pārstāvēja divas koman
das “Labākie gadi”, Zaubei trīs 
komandas – “Dunduri”, “Glie
meži” un “Vardītes”. 

1. vietu ieguva Ģikšu senioru 
komanda “Dzīvesprieks”, 2. vie
tu – Zaubes senioru komanda 

Atvērto durvju diena Drabešu muižā
Inese Roze,
Drabešu muižas 
Amatu mājas vadītāja

Septembra pēdējā svētdienā 
aizvadīta saulaina un aizraujoša 
diena Drabešu muižā. Ikgadējā 
atvērto durvju diena ir notikusi. 
Katru gadu cenšamies piedāvāt 
kādu jaunumu – šogad trīs eks
kursijas. Drabešu Jaunā pamat
skola piedalījās pasākumā un 
durvis vēra jau pērn, bet arī šo
gad skolas apskate izraisīja lielu 
sajūsmu – skolu apmeklējušie 
izeicās, ka prieks būtu strādāt 
tādā skolā. Šogad bija iespēja 
apskatīt arī viesu māju “Virga
baļi”  – saimnieki viesmīlīgi iz
rādīja seno ēku, kas atjaunota 
un pašu rokām iekārtota. 

Lielu interesi izpelnījās vēs
turnieka Edgara Žīgura vadītā 

ekskursija pa Drabešu muižu. 
Izzināt, kā Drabešu muiža iz
skatījās senāk, kas saglabājies 
tagad, vēlējās gan muižu pētnie
ki no tālākiem novadiem, gan 
vietējie iedzīvotāji. Uzzinājām, 
kas bijuši muižas īpašnieki, kā 
cēlies muižas nosaukums, ka no 
vēstures avotos minētajām 22 
muižas ēkām, pašlaik “izdzīvo
jušas” vienpadsmit.  

Tradicionālajā konkursā 
“Pagraba meistarstiķis” par la
bākajiem tika atzīti un godal
goti Dinas Dombrovskas, Jāņa 
Siliņa, Ineses Rozes, Jolantas 
Sausiņas un Ērikas Rozes kon
servējumi. Visu cītīgi garšoja un 
vērtēja gan žūrija – Elita Eglīte, 
Mārīte Nagle un Adele Grun
te –, gan pasākuma apmeklētāji. 

Lielu prieku sagādāja “Ve
selības laboratorijas” dzērie

nu degustācija – tika garšots, 
spriests, kā un ko labāk apliet, 
kas no tā iznāk, varēja uzklausīt 
pieredzes stāstus. 

Šoreiz Cirvja zupa tika aiz
stāta ar pankūku ēšanu – sacep
tie pankūku kalni kusa kā sniegs 
saulē.

Pasākumā bija iespēja tikties 
ar Amatu mājas meistariem, 
apskatīt viņu darbus, pieteikties 
pulciņos. Tika vaļā vērts arī ke
ramikas ceplis un izrādīti Ama
tu mājā šovasar tapušie  darbi.

Vienas dienas Drabešu mui
žas “Popaps” spēlēja tik aizrau
tīgi, ka kājas pašas cilājās un 
daži pāri laidās dejā. 

“Dunduri”, 3. vietu – Zaubes se
nioru komanda “Gliemeži”.

Individuālās disciplīnās Ģik
šu pārstāvji ieguva 14 diplomus, 
Zaubes – 12 diplomus, Nītau
res – 5 diplomus. 

Paldies Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvaldei par finan
siālo atbalstu, tiesnešu koman
dai – Ērikam Baueram, Ivetai 
Kondrātei, Laurai Elizabetei 
Runcei, Airai Mellēnai, Ulvim 
Krieviņam, Kristiānam Suhare
vam, Armandam Maksimovam. 

Esam apmierināti ar draudzī
gi un atraktīvi pavadīto dienu, 
ar to, ka katrs savu darbu darī
jis no sirds un ar milzu atdevi. 
Ceram uz tikšanos nākamgad 
kuplākā skaitā!

Turpinājums no 3. lpp.

Maršruta turpinājums veda 
uz Zaubes vēsturiskām vie
tām  – pareizticīgo baznīcu un 
ēku kompleksu, pilsdrupām, 
Zaubes ozolu, luterāņu baznīcu 
un senākajiem kapiem – Āžkal
na kapiem. 

Ekskursijas vadītāji sniedza 
skolēniem vēsturisko informā
ciju par objektiem un vēsturis
kām personībām. Arī skolēni 
dalījās ar savu pieredzi par Zau
bes vēsturi. Pēc pārgājiena sko
lēni vizualizēja savu pārgājiena 
dienu. Paldies vadītājiem par 
interesanto pārgājienu!

1. un 3. klasi pārgājienā veda 
Jurģis. Kaut arī sākumā pats 
bija nedaudz satraucies, pār
gājiens izdevās lielisks. Skolēni 
gar Augšezeru devās uz veco 
pils parku un tālāk cauri muižas 
ēkām līdz parka vārtiem. Tālāk 
ceļš veda pie lielā ozola un Lej
nieka. Vislabāk bērniem patika 
paslēpes un citas spēles. Jurģis 
katrai vietai, kuru apmeklējām, 
bija sagatavojis aprakstu no 
Zaubes vēstures grāmatas. At
griezušies, zīmējām kartes, ku
rās bija redzams mūsu pārgājie
na maršruts. Paldies, Jurģim un 

pārējiem devītajiem par jauko 
piedzīvojumu!

No 27. līdz 30. septembrim 
Zaubes pamatskolā norisinā
jās radošs konkurss “Atvasaras 
glezna”. Skolēni, audzinātāji un 
pirmsskolas izglītības prog
rammas bērni skolas pagalmā 
veidoja gleznas no dabas mate
riāliem. Tika izmantoti dārzeņi, 
augļi, ogas, lapas, zari, ziedi un 
citas dabas veltes. Skolas žūri
jas pārstāvji vērtēja katra dar
ba kompozīciju, krāsu saskaņu 
un oriģinalitāti. Konkursa no
slēgumā katram darbam tika 
piešķirts tituls un pārsteiguma 
balva. Paldies dalībniekiem par 
radošo domu lidojumu! Paldies 
vecākiem par atbalstu gleznu 
veidošanā! 

Rudens Zaubes skolā
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