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PAGASTU VĒSTIS
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums Decembris 2021

Evita Šīrante,
  Priekuļu apvienības   
    pārvaldes vadītāja p.i.

Gadu mijas priekš-
vakaram piestāv pār-  

domas par kāda posma  
noslēgumu un kāda cita 

sākumu. Vērtīgi šajā brīdī 
apstāties un vēsu prātu izvērtēt – ko 
paņemt līdzi un ko mācīties no iepriekš 
pieredzētā un paveiktā, ko atstāt pagājībā, 
jo līdzi nest nav vērts un arī īsti negribas. 
Varbūt kādreiz piezogas sajūta, ka šo un 
to taču es varēju labāk… Bet vai ir kāds ir 
ieguvums no pārlieku lielas paškritikas? 
Paškritika ir veselīga tikai tad, ja tā ir 
objektīva un ar zināmu devu iecietības. 
Pieredze rāda, ka, uzsākot ko jaunu vai 
darot ierasto, mēs to darām vislabākajā 
veidā, kādā to konkrētajā dzīves situācijā 
ļauj mūsu zināšanas, prasmes un citi pie-
ejamie resursi. Cilvēki nenāk uz darbu vai 
nesāk kādu darbu ar domu  – “darīšu to 
slikti”. Ja rezultāts neapmierina, tad jāiz-
vērtē darba kvalitāti ietekmējošie faktori, 

ne tikai pats darba darītājs. Šo mērauklu 
aicinu saglabāt, gan domājot par savu vei-
kumu, gan vērtējot kādu citu.

Lielā mērā tas ir  par ticību labajam un 
spēju uzticēties. Ticību tam, kaviss notiek 
uz labu (pat, ja šobrīd tā nešķiet) un pēc 
gadiem, atskatoties uz šī brīža situāciju, 
domāsim-“nieki vien tie bija”. Vēl labāk, 
ja attieksmei var piešķilt humora dzirksti, 
ticību, ka līdzcilvēki vēl mums labu, tāpat 
kā mēs viņiem.

Protams, ko pārdomāt un izvērtēt ir 
daudz vairāk, taču šis ir būtiskākais pār-
valdes darba kontekstā, jo priekšā jauns 
gads, kad par pārmaiņām vairs ne tikai 
runāsim, tās ne tikai plānosim, bet reāli 
piedzīvosim to rezultātus: strādāsim 
plašākā mērogā, daudziem no mums būs 
jāspēj sadarboties ar citiem kolēģiem, arī 
strādāt cita vadītāja komandā. Ar ticību la-
bajam un spēju uzticēties jaunos apstākļus 
pieņemt būs vieglāk. To arī novēlu ikvi-
enam – Būt iecietīgam pret citiem un tā 
iemācīties iecietību pret sevi! Saglabāt 
vēsu prātu karstās situācijās un atcerēties 
par vieglumu, jo īpaši tad, kad ir smagi!

CĒSU NOVADA
PRIEKUĻU APVIENĪBAS

PĀRVALDES VĀRDĀ

P r i e c ī g u s
Z i e m a s s v ē t k u s

u n  l a i m ī g u
J a u n o  g a d u !

Evita Šīrante

Dzimtsarakstu 
nodaļa 2022. gadā

Īrisa Uldriķe,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Šis, 2021. gads, pašvaldībās pavadīts 
administratīvi teritoriālās reformas ietek-
mē. No 1. janvāra būs vairākas izmaiņas, 
kas skars bijušo novadu iedzīvotājus. 
No 2022. gada 1. janvāra dzimtsarakstu 
nodaļas tiek apvienotas un izveidota viena 
Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa, taču 
klientu apkalpošana un civilstāvokļu aktu 
reģistrācija tiks saglabāta arī Priekuļos –
jau esošajā vietā Raiņa ielā 8. Priekuļos 
līdz 1.jūlijam aizvien varēs reģistrēt 
jaundzimušos, laulības un arī miršanas 
gadījumus. Pieteikt un saņemt atkārtotus 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošos 
dokumentus, iesniegt pieteikumus vārda, 
uzvārda un tautības ieraksta maiņai.

Gribu atgādināt, ka esam digitālajā 
laikmetā un pieprasījumus atkārtotiem civil-
stāvokļa aktu reģistra dokumentiem var 
iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv
vai sūtot parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu uz attiecīgās dzimtsarakstu no-
daļas e-pastu.

Nākamajā gadā visiem vēlu labu vese-
lību, iecietību, saglabāt dzīvesprieku un 
pāri visam MĪLESTĪBU!

Par ticību labajam

Ziemassvētku 
noskaņu un gadumijas 
pasākumi Cēsu novadā: 

pasakumi.cesis.lv
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Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas pagastu vēstis

Aizvadītajā mēnesī notikusi viena Cēsu novada domes kārtējā un 
viena ārkārtas sēde.

11.novembra kārtējā sēdē dome izskatījusi 39 lēmumprojektus, 
tostarp lēmusi:

• par Cēsu novada būvvaldes vadītāju apstiprināt Viju Gēmi;
• par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju apstiprināt 

Ivetu Gabrāni;
• par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. iecelt Dainu

Celmiņu uz laiku līdz jaunas Cēsu novada bāriņtiesas izveido-
šanas brīdim vai jauna Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja apstiprināšanai amatā, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. 
decembrim;

• apstiprināt konkursa “Cēsu novada uzņēmējs 2021” nolikumu;
• apstiprināt Cēsu novada domes noteikumus Nr. 67 “Noteikumi

par kārtību bērna uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestādes 1.klasē”;

• apstiprināt Cēsu novada komunikācijas un klientu servisa funk-
ciju centralizāciju;

• apstiprināt Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības 
pārvaldes, Juridiskās pārvaldes, Finanšu pārvaldes, Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes struktūras;

• apstiprināt Cēsu novada pašvaldības policijas darbības uzsāk-
šanas plānu, Cēsu novada pašvaldības iestādes “Cēsu novada 
pašvaldības policija” nolikumu un štatu sarakstu;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 
“Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un 
aizbildņiem”;

• par kārtību, kādā turpmāk īstenojams projekts “Vidzeme iekļauj”;
• apstiprināt reorganizācijas plānu Cēsu novada sociālā dienesta 

darbības uzsākšanai, Cēsu novada sociālā dienesta nolikumu 
un amata vienību sarakstu;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.11 
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā””;

• atbalstīt futbola segtās halles izveidi Cēsu novada Priekuļu 
pagasta Priekuļu ciema Dārza ielā 7 sadarbībā ar biedrību 
“Latvijas Futbola federācija”;

• apstiprināt grozījumus Cēsu novada domes 2021. gada 21. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pamata sociālās 
palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem 
atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām 
personām Cēsu novadā”.

17.novembra ārkārtas sēdē dome izskatījusi lēmumprojektus 
un pieņēmusi 4 lēmumus, tostarp:

• apstiprināt konkursa “Būve 2021” rezultātus, pasniegt balvas 
un izteikt atzinību laureātiem;

• Cēsu novada Centrālajā administrācijas birojā izveidot amata 
vienību – personāla speciālists;

• uz laiku līdz darbu uzsāk ar domes lēmumu iecelts pārvaldes 
vadītājs par Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. iecelt 
Ilzi Gobu.

Viena kārtējā sēde notikusi arī decembrī, kad 2.decembrī dome 
izskatīja 69 jautājumus un pieņēma 68 lēmumus, tostarp lēma:

• no 2022. gada 1. janvāra Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
amatā iecelt Ivitu Krastiņu;

• apstiprināt Cēsu novada pašvaldības iestādes – Cēsu novada 
bāriņtiesas - amata vienību sarakstu un iestādes nolikumu;

• elektroniskā izsolē nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piede-
rošo nekustamā īpašuma daļu – divām nedzīvojamām telpām 
8,4 m2 platībā, kas atrodas Rūpnīcas iela 17A, Liepā;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā”;

• par Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 rīcības 
plāna izstrādi 2022.-2027.gadam un darba grupas izveidi;

• izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu “Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldības ēkā Rūpnīcas 8, Liepā, Liepas 
pagastā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.16 
“Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 
“Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Cēsu novadā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 18 
“Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 19 
“Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pie-
saistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 20 
“Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

• apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pa-
kalpojumu cenas;

• par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašval-
dības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā;

• apstiprināt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu un 
nodaļas amata vienības.

Nākamā Cēsu novada domes kārtējā sēde plānota 
30.decembrī pulksten 10:00.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem 
iespējams iepazīties www.cesunovads.lv
sadaļā “Informācija par domes darbu”.

Cēsu novada domes sēdes novembrī

Informācija par norēķiniem
Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, Cēsu novada 

domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr.320 “Par Cēsu novada 
centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības pārvaldes  
uzskaites reorganizāciju” un Cēsu novada pašvaldības 2021. 
gada 16. novembra rīkojumu Nr.2-1-2/2021/916 “Par pasākumu  
plānu Cēsu centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes darbības 
uzsākšanai”

• Cēsu novada Priekuļu apvienības kasēs naudas līdzekļus pie-
ņems līdz 23.12.2021.;

•  Cēsu novada Priekuļu apvienības: 
    - SEB bankas kontā LV07UNLA0004011130808, 
    - Swedbankas kontā LV98HABA0551019656952 
    - Citadeles bankas kontā LV74PARX0012436390001 
    apmaksāt pakalpojumus varēs līdz 29.12.2021.;
•  no 30.12.2021. minētie konti tiks slēgti;
• no 01.01.2022. pakalpojumus varēs apmaksāt Cēsu novada 

pašvaldības kontos.
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Izsijāt labo
Inta Zaksa,
Mārsnēnu tautas nama vadītāja

Šis gads tūdaļ būs paskrējis – mazliet
citāds, līdzīgs pagājušajam, pilns pārbau-
dījumu, negaidītu pārsteigumu un pār-
domu. Tik sarežģītā laikā reizēm ir grūti 
dzīvot, jo gandrīz ikviens no mums dzīvo  
ar neziņu par rītdienu. Taču, neskatoties  
uz sarežģīto situāciju pasaulē, dzīve tomēr 
rit uz priekšu. Decembris ir brīnišķīgs laiks, 
kad katrs varam izvērtēt notikušo, pa-
veikto un piedzīvoto gada garumā.

Mārsnēnu tautas nama dzīvē šis gads ir 
bijis pārbaudījumu pilns. Tāpat kā ikvienā 
kultūras iestādē, arī mūsu namā šis laiks 
ir ienesis savas korekcijas, tomēr te dzīvo 
stipri ļaudis, kuri “bēdu liek zem akmeņa 
un pāri dej’ dziedādami”. Mārsnēnu tautas
namā joprojām ir vairāki stabili amatier-
mākslas kolektīvi, kuri turpināja iesākto 
darbu arī ārkārtējā situācijā, strādājot 
un sazinoties tiešsaistē jeb “satiekoties 
datoru ekrānos”. Visi kā viens bija no-
ilgojušies pēc atkalsatikšanās prieka 
mēģinājumos, jo pēc pārtraukuma redzēt 
savus draugus un kolēģus klātienē ir īsta 
laime. Šādas situācijas ļauj izvērtēt, kas 
tad ir patiesas dzīves vērtības. Kolektīvi 
cītīgi strādā, krāj labos darbus, lai pie 
pirmās izdevības priecētu savus skatītājus 
un klausītājus. Cerams, ka jau pavisam 
drīz tautas nama zāle būs pilna brīnumu 
gaidošu apmeklētāju, zālē nodzisīs gaisma 
un pasākums sāksies... Tā noteikti būs!

Liekas – pavisam nesen estrādē ska-
nēja jestra mūzika. Septembrī, spītējot 
lietum, tikāmies gaismotā pastaigā Klabes 
birzītē, un nu jau pie tautas nama mirdz 
Ziemassvētkus vēstoša egle, kuru palīdzēja 
izrotāt divi braši Mārsnēnu vīri. Tas kārtējo 
reizi bija apliecinājums tam, ka Mārsnēnos 
dzīvo sirsnīgi, draudzīgi un izpalīdzīgi 
ļaudis.

Mārsnēni ir brīnišķīgi skaista vieta, uz 
kuru no Liepas kopš septembra var aiz-
braukt pa jaunu ceļu. Te ir savas vērtības, 
kultūra, dzimtas ar dziļām saknēm un 
ticība, ka viss būs labi. Visi ceļi ved uz 
Mārsnēniem!

Vēlu ikvienam veselību, optimismu un 
ticību labajam!

“Rati jātaisa ziemā” jeb kā 
E.Veidenbauma muzejs pilnveido un 

attīsta savu piedāvājumu
Baiba Roze,
E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe

Kas notiek muzejā, kad tā durvis ir 
slēgtas apmeklētājiem? Mēs “taisām ra-
tus” jeb gatavojamies labākai braukšanai 
nākamajā vasarā. Tagad mums ir iespēja 
vairāk pievērsties muzeja krājuma materiālu 
kārtošanas un pētniecības darbiem, pro-
jektu sagatavošanai, projektu noslēgšanai, 
muzeja piedāvājuma pilnveidošanai, jaunu
aktivitāšu, piedāvājumu izstrādāšanai, 
materiālu sagatavošanai, pasākumu plā-
nošanai, lai muzeja apmeklētājiem būtu 
arvien bagātīgākas, daudzveidīgākas un 
kvalitatīvākas sevis izglītošanas, kultūras 
baudīšanas, dzejnieka E.Veidenbauma stāsta
iepazīšanas un interesantākas atpūtas 
iespējas “Kalāčos”.

Līdz gada beigām būs noslēgušies trīs 
šogad muzejā realizētie projekti. VKKF 
programmas KultūrELPA ietvaros realizēts
projekts “Interaktīvās programmas E. 
Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči””,
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kul-
tūras programmas 2021 ietvaros realizēts 
projekts “E.Veidenbauma muzeja brīvdabas 
ekspozīcijas satura koncepcijas un tehniskā 
projekta izstrāde” un VKKF Kultūras man-
tojuma nozarē atbalstīts projekts “Eduarda 
Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
pastāvīgās ekspozīcijas struktūrplāna un 
tehniskā projekta izveide”.

Projektu ietvaros tika izstrādāti jauni
mācību materiāli, spēles muzejpedago-
ģiskajām programmām, izveidots muzeja 
āra ekspozīcijas saturs, tehniskais pro-
jekts, turpināts darbs pie jaunās pamat-
ekspozīcijas.

Jau   šobrīd   pieejami   7 jauni   materiāli:   
jaunā,   pilnveidotā   kartīšu   spēle “Veiden-
baums un es”, “Veidenbauma dzejas bin-
go”,  “Atklāj dzeju”, “Veidenbauma vērtību 
karte”, “Veidenbauma dienasgrāmata”, 
“Radi dzejoli”, “Dari kā Veidenbaums”. 
Šie materiāli ir piemēroti skolēniem no 12 
gadu vecuma, kā arī pieaugušajiem. Katrā 
aktivitāšu komplektā ir dažādas grūtības 
pakāpes uzdevumi. Pildot šos uzdevumus, 
muzeja apmeklētājiem ir iespējams ne vien 
labāk iepazīt E.Veidenbauma personību 
un dzeju, bet arī domāt, runāt par savām

dzīves vērtībām, emocijām, mērķiem, at-
tieksmi, iepazīt sevi, mācīties vēl labāk 
komunicēt ar citiem, saprast sevi un pa-
sauli. Šobrīd ir izveidoti arī 12 īsi video 
“Mans Veidenbaums”, tie ir 12 stāsti par 
satikšanos ar E.Veidenbaumu no dažādu 
cilvēku skatu punkta. Ar saviem stāstiem 
dalās dzejnieki, literatūrzinātnieki, muzeja 
darbinieki, skolotāji, mākslinieki, mūziķi. 
Video jau tiek izmantoti darbā ar sko-
lēniem, un no janvāra tie tiks publicēti 
muzeja sociālajos tīklos.

Ļoti interesants ir darbs pie muzeja 
āra ekspozīcijas veidošanas. Šajā ekspo-
zīcijā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt 
“Kalāču” sētu, notikumus tajā, Veiden-
bauma ģimenes stāstus. Laika garu, 
ģimenes priekus, cīņas, ikdienu savos
stāstos āra ekspozīcijai uzbur rakstnieks
Andris Akmentiņš. Lai jaunie stāsti būtu 
uzrunājoši un saistoši visiem apmeklētā-
jiem, aicinājām dažāda vecuma, interešu, 
profesiju cilvēkus iepazīties ar topošo 
saturu, vērtēt to un dalīties ar ieteiku-
miem. Esam guvuši pārliecību, ka jaunā  
ekspozīcija uzrunās muzeja apmeklētājus. 
Nākamgad turpināsies darbs pie šīs eks-
pozīcijas tehniskās izveides, uzstādīšanas.

Jau otro gadu turpinās darbs pie 
muzeja jaunās pamatekspozīcijas. Procesā 
ir iesaistīti ne vien muzeja speciālisti, 
ekspozīcijas kuratore un māksliniece, bet 
arī literatūrzinātnieks M.Rižijs, pusaudžu 
psihoterapeits N. Sakss-Konstantinovs, 
fizikas un inženierzinātņu pasniedzēja   
Laura Dzelzkalēja. Ir izstrādāts saturs
visām ekspozīcijas sadaļām, lai  varētu  
strādāt pie tehniskās uzbūves, ekspozī-
cijas uzstādīšanas un vasaras sezonā kā 
dāvana E.Veidenbauma 155. jubilejas gadā 
tiktu atklāta jaunā ekspozīcija “Vairāk 
gaismas!”

Noslēdzoties apmeklētāju sezonai, 
tikai izsludināts konkurss “Veidenbauma 
klase”. Konkursā pieteicās 37 klases no 
visas Latvijas. Šobrīd skolēni jau aktīvi 
pilda pirmo konkursa uzdevumu, ir sa-
ņēmuši pirmo muzeja uzmundrinājumu 
un iedvesmas uzdevumu. Muzejs jau ir 
uzsācis darbu pie topošajiem projektiem 
un sadarbības, lai nākamgad organizētu 
E. Veidenbauma 155. gadskārtas pasā-
kumus.

26.decembrī 
līdz ar tumsas iestāšanos 
Mārsnēnu tautas nams

 iemirdzēsies
Ziemassvētku gaismās.
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Aizvadītajā mēnesī notikusi viena Cēsu novada domes kārtējā un 
viena ārkārtas sēde.

11.novembra kārtējā sēdē dome izskatījusi 39 lēmumprojektus, 
tostarp lēmusi:

• par Cēsu novada būvvaldes vadītāju apstiprināt Viju Gēmi;
• par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju apstiprināt 

Ivetu Gabrāni;
• par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. iecelt Dainu

Celmiņu uz laiku līdz jaunas Cēsu novada bāriņtiesas izveido-
šanas brīdim vai jauna Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja apstiprināšanai amatā, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. 
decembrim;

• apstiprināt konkursa “Cēsu novada uzņēmējs 2021” nolikumu;
• apstiprināt Cēsu novada domes noteikumus Nr. 67 “Noteikumi

par kārtību bērna uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestādes 1.klasē”;

• apstiprināt Cēsu novada komunikācijas un klientu servisa funk-
ciju centralizāciju;

• apstiprināt Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības 
pārvaldes, Juridiskās pārvaldes, Finanšu pārvaldes, Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes struktūras;

• apstiprināt Cēsu novada pašvaldības policijas darbības uzsāk-
šanas plānu, Cēsu novada pašvaldības iestādes “Cēsu novada 
pašvaldības policija” nolikumu un štatu sarakstu;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 
“Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un 
aizbildņiem”;

• par kārtību, kādā turpmāk īstenojams projekts “Vidzeme iekļauj”;
• apstiprināt reorganizācijas plānu Cēsu novada sociālā dienesta 

darbības uzsākšanai, Cēsu novada sociālā dienesta nolikumu 
un amata vienību sarakstu;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.11 
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā””;

• atbalstīt futbola segtās halles izveidi Cēsu novada Priekuļu 
pagasta Priekuļu ciema Dārza ielā 7 sadarbībā ar biedrību 
“Latvijas Futbola federācija”;

• apstiprināt grozījumus Cēsu novada domes 2021. gada 21. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pamata sociālās 
palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem 
atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām 
personām Cēsu novadā”.

17.novembra ārkārtas sēdē dome izskatījusi lēmumprojektus 
un pieņēmusi 4 lēmumus, tostarp:

• apstiprināt konkursa “Būve 2021” rezultātus, pasniegt balvas 
un izteikt atzinību laureātiem;

• Cēsu novada Centrālajā administrācijas birojā izveidot amata 
vienību – personāla speciālists;

• uz laiku līdz darbu uzsāk ar domes lēmumu iecelts pārvaldes 
vadītājs par Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. iecelt 
Ilzi Gobu.

Viena kārtējā sēde notikusi arī decembrī, kad 2.decembrī dome 
izskatīja 69 jautājumus un pieņēma 68 lēmumus, tostarp lēma:

• no 2022. gada 1. janvāra Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
amatā iecelt Ivitu Krastiņu;

• apstiprināt Cēsu novada pašvaldības iestādes – Cēsu novada 
bāriņtiesas - amata vienību sarakstu un iestādes nolikumu;

• elektroniskā izsolē nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piede-
rošo nekustamā īpašuma daļu – divām nedzīvojamām telpām 
8,4 m2 platībā, kas atrodas Rūpnīcas iela 17A, Liepā;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā”;

• par Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 rīcības 
plāna izstrādi 2022.-2027.gadam un darba grupas izveidi;

• izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu “Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldības ēkā Rūpnīcas 8, Liepā, Liepas 
pagastā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.16 
“Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 
“Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Cēsu novadā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 18 
“Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 19 
“Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pie-
saistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā”;

• apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 20 
“Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

• apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pa-
kalpojumu cenas;

• par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašval-
dības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā;

• apstiprināt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu un 
nodaļas amata vienības.

Nākamā Cēsu novada domes kārtējā sēde plānota 
30.decembrī pulksten 10:00.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem 
iespējams iepazīties www.cesunovads.lv
sadaļā “Informācija par domes darbu”.

Cēsu novada domes sēdes novembrī

Informācija par norēķiniem
Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, Cēsu novada 

domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr.320 “Par Cēsu novada 
centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības pārvaldes  
uzskaites reorganizāciju” un Cēsu novada pašvaldības 2021. 
gada 16. novembra rīkojumu Nr.2-1-2/2021/916 “Par pasākumu  
plānu Cēsu centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes darbības 
uzsākšanai”

• Cēsu novada Priekuļu apvienības kasēs naudas līdzekļus pie-
ņems līdz 23.12.2021.;

•  Cēsu novada Priekuļu apvienības: 
    - SEB bankas kontā LV07UNLA0004011130808, 
    - Swedbankas kontā LV98HABA0551019656952 
    - Citadeles bankas kontā LV74PARX0012436390001 
    apmaksāt pakalpojumus varēs līdz 29.12.2021.;
•  no 30.12.2021. minētie konti tiks slēgti;
• no 01.01.2022. pakalpojumus varēs apmaksāt Cēsu novada 

pašvaldības kontos.
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Izsijāt labo
Inta Zaksa,
Mārsnēnu tautas nama vadītāja

Šis gads tūdaļ būs paskrējis – mazliet
citāds, līdzīgs pagājušajam, pilns pārbau-
dījumu, negaidītu pārsteigumu un pār-
domu. Tik sarežģītā laikā reizēm ir grūti 
dzīvot, jo gandrīz ikviens no mums dzīvo  
ar neziņu par rītdienu. Taču, neskatoties  
uz sarežģīto situāciju pasaulē, dzīve tomēr 
rit uz priekšu. Decembris ir brīnišķīgs laiks, 
kad katrs varam izvērtēt notikušo, pa-
veikto un piedzīvoto gada garumā.

Mārsnēnu tautas nama dzīvē šis gads ir 
bijis pārbaudījumu pilns. Tāpat kā ikvienā 
kultūras iestādē, arī mūsu namā šis laiks 
ir ienesis savas korekcijas, tomēr te dzīvo 
stipri ļaudis, kuri “bēdu liek zem akmeņa 
un pāri dej’ dziedādami”. Mārsnēnu tautas
namā joprojām ir vairāki stabili amatier-
mākslas kolektīvi, kuri turpināja iesākto 
darbu arī ārkārtējā situācijā, strādājot 
un sazinoties tiešsaistē jeb “satiekoties 
datoru ekrānos”. Visi kā viens bija no-
ilgojušies pēc atkalsatikšanās prieka 
mēģinājumos, jo pēc pārtraukuma redzēt 
savus draugus un kolēģus klātienē ir īsta 
laime. Šādas situācijas ļauj izvērtēt, kas 
tad ir patiesas dzīves vērtības. Kolektīvi 
cītīgi strādā, krāj labos darbus, lai pie 
pirmās izdevības priecētu savus skatītājus 
un klausītājus. Cerams, ka jau pavisam 
drīz tautas nama zāle būs pilna brīnumu 
gaidošu apmeklētāju, zālē nodzisīs gaisma 
un pasākums sāksies... Tā noteikti būs!

Liekas – pavisam nesen estrādē ska-
nēja jestra mūzika. Septembrī, spītējot 
lietum, tikāmies gaismotā pastaigā Klabes 
birzītē, un nu jau pie tautas nama mirdz 
Ziemassvētkus vēstoša egle, kuru palīdzēja 
izrotāt divi braši Mārsnēnu vīri. Tas kārtējo 
reizi bija apliecinājums tam, ka Mārsnēnos 
dzīvo sirsnīgi, draudzīgi un izpalīdzīgi 
ļaudis.

Mārsnēni ir brīnišķīgi skaista vieta, uz 
kuru no Liepas kopš septembra var aiz-
braukt pa jaunu ceļu. Te ir savas vērtības, 
kultūra, dzimtas ar dziļām saknēm un 
ticība, ka viss būs labi. Visi ceļi ved uz 
Mārsnēniem!

Vēlu ikvienam veselību, optimismu un 
ticību labajam!

“Rati jātaisa ziemā” jeb kā 
E.Veidenbauma muzejs pilnveido un 

attīsta savu piedāvājumu
Baiba Roze,
E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe

Kas notiek muzejā, kad tā durvis ir 
slēgtas apmeklētājiem? Mēs “taisām ra-
tus” jeb gatavojamies labākai braukšanai 
nākamajā vasarā. Tagad mums ir iespēja 
vairāk pievērsties muzeja krājuma materiālu 
kārtošanas un pētniecības darbiem, pro-
jektu sagatavošanai, projektu noslēgšanai, 
muzeja piedāvājuma pilnveidošanai, jaunu
aktivitāšu, piedāvājumu izstrādāšanai, 
materiālu sagatavošanai, pasākumu plā-
nošanai, lai muzeja apmeklētājiem būtu 
arvien bagātīgākas, daudzveidīgākas un 
kvalitatīvākas sevis izglītošanas, kultūras 
baudīšanas, dzejnieka E.Veidenbauma stāsta
iepazīšanas un interesantākas atpūtas 
iespējas “Kalāčos”.

Līdz gada beigām būs noslēgušies trīs 
šogad muzejā realizētie projekti. VKKF 
programmas KultūrELPA ietvaros realizēts
projekts “Interaktīvās programmas E. 
Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči””,
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kul-
tūras programmas 2021 ietvaros realizēts 
projekts “E.Veidenbauma muzeja brīvdabas 
ekspozīcijas satura koncepcijas un tehniskā 
projekta izstrāde” un VKKF Kultūras man-
tojuma nozarē atbalstīts projekts “Eduarda 
Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
pastāvīgās ekspozīcijas struktūrplāna un 
tehniskā projekta izveide”.

Projektu ietvaros tika izstrādāti jauni
mācību materiāli, spēles muzejpedago-
ģiskajām programmām, izveidots muzeja 
āra ekspozīcijas saturs, tehniskais pro-
jekts, turpināts darbs pie jaunās pamat-
ekspozīcijas.

Jau   šobrīd   pieejami   7 jauni   materiāli:   
jaunā,   pilnveidotā   kartīšu   spēle “Veiden-
baums un es”, “Veidenbauma dzejas bin-
go”,  “Atklāj dzeju”, “Veidenbauma vērtību 
karte”, “Veidenbauma dienasgrāmata”, 
“Radi dzejoli”, “Dari kā Veidenbaums”. 
Šie materiāli ir piemēroti skolēniem no 12 
gadu vecuma, kā arī pieaugušajiem. Katrā 
aktivitāšu komplektā ir dažādas grūtības 
pakāpes uzdevumi. Pildot šos uzdevumus, 
muzeja apmeklētājiem ir iespējams ne vien 
labāk iepazīt E.Veidenbauma personību 
un dzeju, bet arī domāt, runāt par savām

dzīves vērtībām, emocijām, mērķiem, at-
tieksmi, iepazīt sevi, mācīties vēl labāk 
komunicēt ar citiem, saprast sevi un pa-
sauli. Šobrīd ir izveidoti arī 12 īsi video 
“Mans Veidenbaums”, tie ir 12 stāsti par 
satikšanos ar E.Veidenbaumu no dažādu 
cilvēku skatu punkta. Ar saviem stāstiem 
dalās dzejnieki, literatūrzinātnieki, muzeja 
darbinieki, skolotāji, mākslinieki, mūziķi. 
Video jau tiek izmantoti darbā ar sko-
lēniem, un no janvāra tie tiks publicēti 
muzeja sociālajos tīklos.

Ļoti interesants ir darbs pie muzeja 
āra ekspozīcijas veidošanas. Šajā ekspo-
zīcijā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt 
“Kalāču” sētu, notikumus tajā, Veiden-
bauma ģimenes stāstus. Laika garu, 
ģimenes priekus, cīņas, ikdienu savos
stāstos āra ekspozīcijai uzbur rakstnieks
Andris Akmentiņš. Lai jaunie stāsti būtu 
uzrunājoši un saistoši visiem apmeklētā-
jiem, aicinājām dažāda vecuma, interešu, 
profesiju cilvēkus iepazīties ar topošo 
saturu, vērtēt to un dalīties ar ieteiku-
miem. Esam guvuši pārliecību, ka jaunā  
ekspozīcija uzrunās muzeja apmeklētājus. 
Nākamgad turpināsies darbs pie šīs eks-
pozīcijas tehniskās izveides, uzstādīšanas.

Jau otro gadu turpinās darbs pie 
muzeja jaunās pamatekspozīcijas. Procesā 
ir iesaistīti ne vien muzeja speciālisti, 
ekspozīcijas kuratore un māksliniece, bet 
arī literatūrzinātnieks M.Rižijs, pusaudžu 
psihoterapeits N. Sakss-Konstantinovs, 
fizikas un inženierzinātņu pasniedzēja   
Laura Dzelzkalēja. Ir izstrādāts saturs
visām ekspozīcijas sadaļām, lai  varētu  
strādāt pie tehniskās uzbūves, ekspozī-
cijas uzstādīšanas un vasaras sezonā kā 
dāvana E.Veidenbauma 155. jubilejas gadā 
tiktu atklāta jaunā ekspozīcija “Vairāk 
gaismas!”

Noslēdzoties apmeklētāju sezonai, 
tikai izsludināts konkurss “Veidenbauma 
klase”. Konkursā pieteicās 37 klases no 
visas Latvijas. Šobrīd skolēni jau aktīvi 
pilda pirmo konkursa uzdevumu, ir sa-
ņēmuši pirmo muzeja uzmundrinājumu 
un iedvesmas uzdevumu. Muzejs jau ir 
uzsācis darbu pie topošajiem projektiem 
un sadarbības, lai nākamgad organizētu 
E. Veidenbauma 155. gadskārtas pasā-
kumus.

26.decembrī 
līdz ar tumsas iestāšanos 
Mārsnēnu tautas nams

 iemirdzēsies
Ziemassvētku gaismās.



Anda Andrušaite,
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Vidzemes reģionālās administrācijas 
Dabas izglītības daļas vadītāja

Liepas Lielā Ellīte ir valsts nozīmes 
aizsargājams dabas objekts ar unikālām 
dabas vērtībām, kas jāsaudzē un jāsaglabā. 
No pagājušā gadsimta 70.gadiem Liepas 
Lielās Ellītes ala ir zināma, kā sikspārņu 
ziemošanas vieta.

Pēdējo 10 gadu laikā alā reģistrētas 
ziemojam vismaz 6 sikspārņu sugas. No
retāk satopamajām sugām – Dīķu nakts-
sikspārnis (Myotis dasycneme), Naterera 
naktssikspārnis (Myotis nattereri) un viena
no divām dvīņu sugām – Branta nakts-
sikspārnis (Myotis brandtii) vai Bārdainais 
naktssikspārnis (Myotis mystacinus) ziemo
neregulāri. 2020. gada ziemojošo sikspārņu 
uzskaites laikā tika reģistrēti trīs sugu 
sikspārņi: Ziemeļu sikspārņi (Eptesicus 
nilssoni), Brūnie garausainie (Plecotus 
auritus) un Ūdeņu nakts sikspārņi (Myotis 
daubentoni).

Sikspārņi ir dzīvnieki, kuri jūtīgi reaģē 
uz izmaiņām apkārtējā vidē: piemēram uz  
vides kvalitātes, barības bāzes (kukaiņu) 
samazināšanos un piemērotu mītņu sa-
mazināšanos utt. Tā kā sikspārņiem gadā 
dzimst tikai 1 – 2 mazuļi, šo sugu popu-
lācijai ir svarīga katra atsevišķa indivīda 
izdzīvošana. Sikspārņi ir konservatīvi dzīv-
nieki, kuri daudzās paaudzēs izmanto vie-
nas un tās pašas mītnes, kā arī noteiktus 
ainavas elementus savos pārlidojumos uz 
barošanās vietām un migrāciju laikā.

Vasarās sikspārņi kā dzīves vietu iz-
manto gan alas, gan koku dobumus un 
tamlīdzīgas dabiskās mītnes.

Mūsu klimatiskajos apstākļos sik-
spārņu ziemošana iespējama alās, reizēm 
arī klinšu plaisās, zem koku saknēm un 
tamlīdzīgās vietās, kur visu ziemu sag-
labājas stabila temperatūra 0°- +8°C. Ja 
mītnes temperatūra ir augstāka par +8°C, 
sikspārnis nespēj aizmigt ziemas miegā, 
jo vielmaiņa noris pārāk strauji, savukārt 
ļoti aukstās ziemās sikspārņi var arī nosalt. 
Ja ziemā sikspārnis pamostas, viņš patērē 
daudz enerģijas, lai sasildītu savu ķermeni,
un nevajadzīgi patērē uzkrātās tauku re-
zerves, kas vēlāk ziemošanas laikā var 
pietrūkt un dzīvnieks var aiziet bojā.

Sikspārņu pētnieks V.Vintulis atzīst, 
ka sikspārņi Lielajā Ellītē ir daļēji pielā-
gojušies īslaicīgiem traucējumiem, tomēr, 
kad sikspārnis ziemošanas periodā tiek 
pamodināts, tas ir stresā, un jūt, ka ir 
apdraudēts. Traucējums var novest pie 
bojāejas.

Jebkurš sikspārņu ziemošanas mītnes
apmeklējums rada traucējumu, tāpēc 
lūdzam ziemas laikā neapmeklēt vietas, 
kur pārziemo sikspārņi.

Latvijā sugu un biotopu aizsardzības 
likums liedz apzināti traucēt īpaši aiz-
sargājamo sugu dzīvniekus ziemošanas 
periodā. Līdzīgi kā citviet Eiropā, visas 
Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir 
aizsargājamas.

Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas pagastu vēstis

Bezmaksas izdevums. Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 3840. 
Izdevējs: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, 

Priekuļu pagasta, Cēsu novads, tālrunis: 64107871. 
Kontaktinformācija: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Sabīne Mieze, 

tālrunis 29475722, e-pasts: sabine.mieze@priekuli.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Iespiests: Valmieras tipogrāfija SIA “Valprint”.

Liepas Lielā Ellīte – nozīmīga 
sikspārņu ziemošanas vieta

• Drošības speciālists Cēsu novada pašvaldībā, darba vieta 
Cēsīs, ar daļēji attālināta darba iespējām;

• Izglītības pārvaldes vadītājs Cēsu novada pašvaldībā;

• SIA Līgatnes komunālserviss valdes loceklis;

• Virtuves strādnieks Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 
iestādē;

• Pavārs Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē;

• Žurnālists laikrakstā “Druva”;

• Autobusa vadītājs-konduktors AS CATA;

• Iepirkumu – noliktavas speciālists SIA Dores fabrika.

Ar aktuālo vakanču sarakstu iespējams iepazīties 
www.cesis.lv sadaļā Vakances.

Aktuālās vakances Cēsu novadā: 

2022. gada 1. janvārī spēku zaudēs 
2017. gada 30. novembra Priekuļu novada 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10/2017 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu Priekuļu novadā”, kuri 
paredz atvieglojumus mājoklim nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam, kurš dek-
larējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpa-
šumā – mājā vai dzīvoklī.

Sākot ar nākamā gada 1. janvāri, uz šādu 
atvieglojumu varēs pretendēt tikai noteik-
tas iedzīvotāju grupas, jo spēkā stāsies 
Cēsu novada pašvaldības saistošie notei-
kumi Nr.15 “Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Cēsu novadā”, kuri attiecas uz visu Cēsu 
novada teritoriju.

Ar izvērstāku skaidrojumu par iedzī-
votāju grupām, kam paredzēts papildus 
atvieglojuma apmērs kā arī ar jaunajiem 
noteikumiem var iepazīties www.priekuli.lv 
sadaļā Aktuāli.

Par nekustamā 
īpašuma nodokli 
Cēsu novadā, tai 
skaitā Priekuļu 

apvienības 
pārvaldes teritorijā 

2022.gadā


