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Viesojas
Zviedrijas
vēstnieks

Valsts svētki Cēsīs

Attēlā: Lāčplēša dienā, 11.novembrī, pēc lāpu gājiena uz Lejas kapiem, kā ierasts, visi varēs doties uz Pils parku. Renārs Sproģis
ar domu biedriem akcijā “Iededz savu liesmu Latvijai” aicina iedegt svecītes Latvijas kontūrā un noskatīties videostāstījumu uz
viduslaiku pils torņa. Foto: Rihards Baltskars.
Valsts svētku pasākumu
klāsts Cēsu novadā, kā allaž,
būs plašs un daudzveidīgs.
Lāčplēša dienā, 11.novembrī,
Cēsu Jaunās pils Konferenču
zālē plkst. 16.00 atklās izstādi
„Cēsnieki Latvijas valstij:
skolotājs Egons Bušs”.
Vakarpusē plkst. 17.30
sāksies Lāpu gājiens no

Skolnieku Rotas pieminekļa uz
Lejas kapiem.
Savukārt plkst. 19.00 Pils
parka estrādē norisināsies
akcija „Iededz savu liesmu
Latvijai!”
Vaives
tautas
namā
14. novembrī plkst. 19.00
notiks valsts svētkiem veltīts
koncerts “Vieta, kurā...”.

Tam sekos kustības “Labo
darbu krātuvīte” nominantu
sumināšana,
bet
vakara
noslēgumā - balle.
Vidzemes
koncertzālē
„Cēsis” 15.novembrī plkst.
19.00 būs skatāms Cēsu
amatiermākslas
kolektīvu
svētku muzikāls uzvedums
„Karoga spēks” Mārtiņa

Eihes režijā. Pēc uzveduma
apbalvošana Cēsu novada
nominācijās „Skaistākais dārzs
un sakoptākā teritorija”, „Būve
2014”. Ieeja bez maksas
Latvijas dzimšanas dienā
18. novembrī Vienības laukumā
no plkst. 15.00 – 17.00 svētku
noskaņu radīs Kārlis Kazāks,
radošās darbnīcas un danči.

Oktobra
sākumā
savā
pirmajā darba vizītē Cēsīs
viesojās Zviedrijas vēstnieks
Latvijā Henriks Landerholms.
Vizītes
laikā
vēstnieks
apmeklēja Vidzemes koncertzāli „Cēsis”, kuru novērtēja
ļoti atzinīgi. Tiekoties ar
Cēsu novada priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu, Zviedrijas
vēstnieks pārrunāja dažādus
pašvaldības attīstības jautājumus. Kā pastāstīja Henriks
Landerholms, pašvaldību pārvaldes joma viņam ir ļoti tuva,
jo pirms diplomātiskās karjeras
viņš 10 gadus ir bijis Strengnes
(Strängnäs)
pašvaldības
vadītājs. „Pašvaldības darbs
viennozīmīgi ir daudz tuvāks
tautai, atšķirībā no darba
parlamentā,” atzina vēstnieks.
Tikšanās
laikā
tika
pārrunātas
arī
sadarbības
iespējas un Jānis Rozenbergs
izteica piedāvājumu nākamās
Zviedrijas karaļnama pārstāvju
valsts vizītes laikā Latvijā
augstajiem viesiem paviesoties
arī Cēsīs.
Turpinājumā
vēstnieks
apmeklēja Cēsu uzņēmumu
- automātisko pārnesumkārbu
restaurācijas rūpnīcu „Recro”,
kas savu produkciju aktīvi
eksportē uz Zviedriju.
Vizītes
laikā
vēstnieks
viesojās arī Cēsu Viduslaiku
pilī, kur iepazinās ar Cēsu
vēsturi.

Aicinām pieteikties Ziemassvētku tirdziņam
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
Decembrī Cēsu vecpilsētā
katru
nedēļas
nogali
norisināsies
Ziemassvētku
tirdziņš. Lai nodrošinātu to,
ka tajā būs pārstāvēts plašs un
oriģināls piedāvājumu klāsts,
tirdziņam aicināti pieteikties
Cēsu un apkārtnes amatnieki,
mākslinieki, rokdarbnieki un
mājražotāji.

Īpaši aicināti arī tie, kam
šīs darbošanās ir hobijs un
kuri iepriekš nav piedalījušies
tirdziņos – vai tās būtu pašu
zīmētas apsveikumu kartītes,
pašdarinātas eglīšu rotas vai
vecmāmiņas adījumi.
“Cēsis gribam padarīt par
īstu Ziemassvētku pilsētu.
Ar tematiskiem koncertiem,
rotājumiem
un,
protams,
tirdziņu, kas ir neatņemama
svētku sastāvdaļa katrā Eiropas
pilsētā,” norāda Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, piebilstot, ka “no

mums pašiem atkarīgs, cik
jaukus un sirsnīgus svētkus
spēsim radīt”.
Kā stāsta Cēsu Kultūras
centra pasākumu organizatore
Ieva Niedre, tirdziņi nedēļas
nogalēs pirms Ziemassvētkiem
notiks vienlaikus ar citiem
svētku pasākumiem.Vietējiem
tirgoties
gribētājiem
būs
jāsamaksā vien simboliska
dalības maksa – trīs līdz pieci
eiro par nedēļas nogali. Savukārt pārējiem interesentiem tie
būs desmit līdz 15 eiro.
“Tirdziņa dalībniekiem tiks

nodrošinātas apsildītas telpas
vecpilsētā un tirdzniecības
galdi. Pieteikties tirdzniecībai
iespējams gan uz vienu dienu,
gan vienu nedēļas nogali. Taču,
ja ir vēlme – arī uz visām,”
skaidro Niedre.
Plašāka informācija un pieteikšanās līdz 21. novembrim:
Ieva Niedre ieva.niedre@cesis.
lv, 64122537.
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PAŠVALDĪBĀ
Svētkus sagaidām labā
noskaņojumā
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Jau
drīz,
novembrī,
svinēsim valsts svētkus, un ir
prieks, ka Cēsīs, kā allaž, būs
daudz saistošu un patriotisku
notikumu. Lāčplēša dienā
– tradicionālais lāpu gājiens
uz Lejas kapiem un svecīšu
iedegšana Pils parkā. Būs
plašs novada amatiermākslas
kolektīvu koncerts un, protams,
svinīgais
18.novembra
sarīkojums, kas šogad pirmo
reizi norisināsies Vidzemes
koncertzālē. Aicinu novada
iedzīvotājus aktīvi piedalīties
šajos pasākumos, vairojot
svētku prieku un patriotisku
noskaņojumu.
Domāju, svētkus varam
sagaidīt labā noskaņojumā,
jo paveikts šogad ir daudz.
Īpašs prieks par veiksmīgi
īstenoto ielu asfalta seguma
atjaunošanas programmu, to
noteikti vajadzētu turpināt
arī nākamajā gadā. Šoreiz
gan mums talkā nāca daba.

Pagājusī ziema bija silta un
bez sniega, par ietaupītajiem
līdzekļiem izdevās atjaunot
asfalta segumu trim ielām.
Remontdarbi veikti arī virknei
ielu ar grants segumu – uzvesta
grants, izbūvēta notekūdeņu
novadīšanas sistēma. Pirms sala
sākšanās plānojam nogreiderēt
visas grantētās ielas. Gatavošanās ziemai ir viena no šī
mēneša aktualitātēm. Cēsnieki
jau būs pamanījuši, ka pie
ietvēm jau ir novietotas kastes
ar smiltīm kaisīšanai. Par
ielu uzturēšanu Cēsīs gadā
SIA „Rasmanis & Dankers”.
Uzņēmuma vadība apliecināja,
ka ziema mūs nepārsteigs
nesagatavotus, tehnika ielu
tīrīšanai ziemā ir darbam
gatava. Vēl jāpiezīmē, ka
pašvaldības
administrācijas
ēkai Bērzaines ielā 5 kā arī
prokuratūras ēkai Bērzaines
ielā 4 siltums tiks nodrošināts
ar vietējo kurināmo – malku.
Tas ir lētāk, nekā kurināt ar
gāzi un, kas galvenais, tiek
izmantots vietējo uzņēmēju,
nevis kaimiņvalsts piegādāts
kurināmais.

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 9. oktobrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās
nodaļas vadītājas
vietniece
Cēsu novada domes sēdē
9. oktobrī tika izskatīti
23 jautājumi:
• pieņēma lēmumu nodot
nomā ar apbūves tiesībām SIA
„C12 TECH Latvia” zemes
gabalu Austrumu ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., ar platību 6980 m²
uz 12 gadiem no zemes nomas
līguma noslēgšanas brīža.
Zemes gabals tiek nodots nomā
sadzīves atkritumu - nolietotu
autoriepu pārstrādes ražotnes
izbūvei
• apstiprināja jaunus īres/
apsaimniekošanas maksas un
maksas par pakalpojumiem
normatīvus dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanai
dzīvokļiem
ar centralizēto apkuri jeb
siltumpiegādi Cēsu novadā
2014./2015. gada apkures
sezonā
• apstiprināja jaunu Cēsu
sporta padomes sastāvu
• apstiprināja noteikumus
„Par finansējuma piešķiršanu
sporta pasākumu organizēšanai,
sporta veidu attīstībai un sporta
biedrībām Cēsu novadā”
• atbalstīja Cēsu novada

pašvaldības dalību projekta
„Gaujas NP teritorijas kā
starptautiska tūrisma galamērķa
atpazīstamības
veidošanu”
īstenošanā 2015.gadā
• izdarīja grozījumus Cēsu
novada domes 17.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr.27
„Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā”
un 23.01.2014. saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Cēsu
novada pašvaldības 2014. gada
budžetu”
• pieņēma lēmumu palielināt
pamatkapitālu SIA „Cēsu
klīnika” par 100000.00 EUR
• lai izskatītu un sniegtu
atzinumus par 2015. gada
budžeta
pieprasījumiem
un pieņemtu lēmumu par
pieprasījuma iekļaušanu budžeta
projektā,
izveidoja
Budžeta
komisiju,
kurā
darbojas Cēsu novada domes
deputāti un administrācijas
pārstāvji.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties
www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
„Pieņemtie lēmumi”; Cēsu
novada
pašvaldībā
Apmeklētāju apkalpošanas centrā
un Vaives pagasta pārvaldē.

Gada nogalē finišam tuvojas
būvdarbi trīs svarīgos objektos.
Profesionālās vidusskolas jaunā
mācību ražošanas korpusā
norit ēkas siltināšanas darbi.
Bibliotēkas ēkai jau tiek veikta
apkārtnes labiekārtošana. Novembra otrajā pusē bibliotēkas
kolektīvs sāks pārcelšanos jeb
atgriešanos savās mājās ar
daudz plašākām, mūsdienīgi
aprīkotām un labiekārtotām
telpām. Arī stacijas ēkas
rekonstrukcija tuvojas noslēgumam. Kā jau vēsturiskā
celtnē, darba gaitā bija ne
mazums sarežģījumu, kas
palielināja ēkas atjaunošanas
izmaksas, taču rezultāts būs
labs un pasažieri, pilsētas viesi
varēs uzkavēties siltās, ērtās
un skaistās telpās. Turpinās
arī priekšdarbi, lai nākošajā
gadā mēs varētu sākt stacijas
laukuma rekonstrukciju.
Vēlreiz
novēlu
visiem
darbīgu,
priecīgu
un
patriotiskām
noskaņām
caurstrāvotu valsts svētku
mēnesi!

Artis Rasmanis dodas uz
Saeimu
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
Cēsu novada domes deputāts
Artis Rasmanis atzīst, ka pats
vēl arvien ir nedaudz pārsteigts
par 12. Saeimas vēlēšanu
rezultātiem, kas viņam no
Zaļo un Zemnieku savienības
saraksta piešķīra deputāta
mandātu, taču šo izaicinājumu
viņš pieņems.
Rasmanis uzsver, ka, kaut
arī sākotnēji nav rēķinājies
ar iespēju kļūt par Saeimas
deputātu, vēlētāju uzticībai
viņš ir īpaši pateicīgs. Viņš
arī neslēpj – bez politiskās
pieredzes pašvaldības darbā
kandidēšanai Saeimas vēlēšanās viņš nebūtu piekritis.
Kļūstot
par
vienīgo
Saeimas deputātu no Cēsu
novada, uzņēmējs un bijušais
profesionālais sportists izjūtot
dubultu atbildību, jo esot
jāstrādā gan Vidzemei, gan
novadam. Uzticības mandāts
esot augsts.
“Galvenā lieta – valstij
jāsaprot
sava
ilgtermiņa
attīstība. Kas ir tas, uz ko ejam?

Studentu
idejas

Izveidota Budžeta
komisija
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Cēsu
novada
domes
sēdē deputāti nobalsoja par
Budžeta komisijas izveidi
pašvaldībā. Komisijas mērķis
būs pašvaldības 2015.gada
budžeta projekta izstrādāšana
un tā darbosies līdz 2015. gada
budžeta apstiprināšanai. Komisijas sēdēs tiks izskatīti un
sniegti atzinumi par 2015. gada budžeta pieprasījumiem,
kā arī pieņemti lēmumi par
pieprasījuma
iekļaušanu
budžeta projektā.
Budžeta komisijas sastāvs:
Jānis
Rozenbergs
–
komisijas priekšsēdētājs, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs,
Cēsu novada domes Finanšu
komitejas priekšsēdētājs
Mārtiņš
Malcenieks
komisijas
priekšsēdētāja
vietnieks, Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Andris
Melbārdis –
Cēsu
novada
domes
Uzņēmējdarbības un attīstības

Tautsaimniecībā svarīgākais
ir
sakārtot
infrastruktūru.
Piemēram, situācija ar ceļu tīklu
Vidzemē ir katastrofāla, tas ir
nolietots. Ja būs infrastruktūra,
būs arī reģionu attīstība,” klāsta
Rasmanis, skaidrojot savas
prioritātes darbam parlamentā.
Savukārt, no sava kā
uzņēmēja skatupunkta kā
svarīgi jautājumi esot izceļami
arī darba vietu radīšana,
profesionālā
izglītība
un
izglītības sistēmas sakārtošana
kopumā.
“Ļoti ceru, ka koalīcija
būs stabila un valdība ļoti
nemainīsies – tai jāspēj vienoties par kopīgiem mērķiem
un jāstrādā tautsaimniecības
uzlabošanai,” stāsta Rasmanis.
Kā liecina Cēsu novada
Vēlēšanu
komisijas
dati,
nākamais deputāts no Latvijas
Zaļās partijas, kam būs jāstājas
deputātu rindās, ir uzņēmējs
un florbola komandas “Cēsu
Alus/Lekrings”
galvenais
treneris Artis Malkavs. Pēc
Rasmaņa teiktā, Malkavam
esot līdzīgs rūdījums sportā un
uzņēmējdarbībā, tāpēc bažu par
veiksmīgu darba turpināšanu
neesot.

komitejas priekšsēdētājs; Tālis
Jaunzemis– Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs; Māris
Niklass – Cēsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu
komitejas
priekšsēdētājs;
Aleksandrs Bimbirulis– Cēsu
novada
domes
Finanšu
komitejas loceklis; Jānis Goba–
Cēsu
novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs;
Aivija Zerne – Cēsu novada
pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja.
Nepieciešamības gadījumā
komisija
var
pieaicināt
pašvaldības
administrācijas
darbiniekus, citu institūciju
pārstāvjus un konsultantus.

Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centrs aicina
Latvijas augstskolu studentus
pieteikt biznesa idejas un sākt
komercdarbību, saņemot Cēsu
Studentu biznesa inkubatora
atbalstu. Inkubatoru atklās šī
gada nogalē, un tad arī paziņos,
kuras biznesa idejas saņems
biznesa inkubatora atbalstu.
Ideju
pieteikumus
var
iesniegt līdz 18. novembrim.
Pieteikuma
veidlapas,
finanšu
tabula
un
Cēsu
Studentu biznesa inkubatora
nolikums atrodams mājaslapā:
www. karjera. rtu. lv. Savukārt
konsultēties par pieteikumu
noformēšanu var, rakstot uz epasta adresi karjera@rtu.lv vai
zvanot - 67089025.

Metiens 6 000 eksemplāri

Cēsu novada pašvaldība

Cēsis, Bērzaines iela 5.

Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesu.vestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv

Laikrakstā izmantoti foto no Cēsu domes arhīva
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.
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AKTUĀLI
Sveicieni simtgadniecei
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
teksts un foto
Svētdien, 26. oktobrī, savu
simto jubileju svinēja cēsniece
Elza Kļaviņa. Viņu sveikt
nozīmīgajos svētkos devās
Cēsu
novada
pašvaldības
administrācijas vadītājs Jānis
Goba un pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” direktore
Iveta Sietiņsone.
Elza Kļaviņa līdz ar Sociālā
dienesta sarūpētajiem ziediem
un torti saņēma arī Cēsu novada
pašvaldības pabalstu 100 eiro
apmērā, kāds tiek piešķirts
visiem simts gadu vecumu
sasniegušiem
cēsniekiem
veselības saglabāšanai un
uzlabošanai.
Lai gan dzimtā puse
jubilārei ir Jaunpiebalgā, Elzas
kundze dzīvo mājā Cēsīs, kas
celta kopā ar vīru. Viņa gan
atzīst, ka bērnība bijusi grūta,
jo, maza būdama, palikusi bez
mātes, no deviņu gadu vecuma
jau gājusi ganos. Darba gaitas

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste

Attēlā: Simtgadnieci Elzu Kļaviņu sveic Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītājs Jānis Goba un pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone.
sāktas Cēsīs, kur strādājusi gan
bankā, gan pastā.
Kaut arī vīra un vienīgā dēla
šai saulē vairs nav jau vairākus
gadu desmitus, jubilāres prieks,
raizes un cerība ir mazdēls,
mazmazbērni un māsas radi.
Ikdienā Elzas kundzes laiku
kavē kaķenīte Mīce.
Vislielāko prieku Elzas
kundzei allaž ir sagādājuši
puķkopība un rokdarbi – viņa ir

izgatavojusi arī sev tautas tērpu,
kas nu ir nodots mazmazmeitai.
Tagad vienīgi sāp sirds, ka
pašai vairs nav spēka sakopt
piemājas
dārziņu.
Prāta
asināšanai jubilāre joprojām
interesējas par notikumiem
Latvijā un pasaulē, lasot avīzes
un klausoties radio.

Būvdarbi bibliotēkā drīz
noslēgsies

Oktobrī noslēdzās Karjeras
nedēļa, kuras laikā dažādās
tematiskajās
lekcijās,
augstskolu
prezentācijās,
konkursos un konsultācijās
piedalījās vairāk nekā 1300
dalībnieku no visām Cēsu
novada izglītības iestādēm.
Kopumā skolās tika aizvadīti
ap 70 pasākumu par karjeras
izvēles tēmu.
Noslēguma
pasākumā
„Profesiju cukurs un pipari”
Cēsu Bērnu un jauniešu
centrā piedalījās desmit Cēsu
novada skolu komandas, kuru
uzdevums bija iepazīstināt
pārējos dalībniekus ar kādu
no profesijām – policists,
žurnālists, mākslinieks, celtnieks, galdnieks, aktieris,
skaistumkopšanas speciālists,
pavārs, ārsts un tūrisma
speciālists.
Komandas
profesijas
attēloja
un
skaidroja dažādos oriģinālos
veidos – teātra lugās, etīdēs,
prezentācijās,
darbarīku
demonstrācijās
un
pat
anekdotēs. Katru komandu
konsultēja
savas
nozares
eksperts.

Kad komandas bija par
savu profesiju pastāstījušas,
skolēniem bija iespēja praktiski
veikt dažādu profesiju ekspertu
sagatavotos
uzdevumus.
Tā, piemēram, pie Vinetas
Žamoidikas no „Vinetas un
Allas kārumlādes” skolēni
gatavoja konfektes, savukārt
Valmieras
teātra
aktieris
Kārlis
Freimanis
mācīja
bērniem
aktiermeistarības
vingrinājumus, bet veselības
speciāliste
Zane
BrenteBrantiņa stāstīja par pirmo
palīdzību.
Noslēgumā Cēsu Karjeras
nedēļas organizatore Dzintra
Kozaka
atzīst:
„Karjeras
dienu pasākumi ir izcila
iespēja skolēniem iekāpt savas
iecerētās profesijas kurpēs.Tā
ir izcila iespēja arī izglītības
iestādēm aktīvi īstenot karjeras
izglītības uzdevumus.”
Karjeras nedēļu organizē
Valsts izglītības attīstības
aģentūra un Eiropas Komisijas
Euroguidance tīkla programma
sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu
un novadu pašvaldībām un to
izglītības pārvaldēm.

Mācību piederumu un malkas
iegādes pabalsti

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
Cēsu Centrālās bibliotēkas
rekonstrukcijas darbi rit pēc
plāna. Plānots, ka ēka tiks
nodota līdz gada beigām.
Oktobra lietavas ir nedaudz
kavējušas pabeigt fasādes
atjaunošanu, taču iekšdarbi
turpinās pilnā sparā. Starpsienas
atjaunotajā bibliotēkā būs
no stikla, kas ražots Latvijā.
Ir pilnībā nomainīta jumta
konstrukcija, bet jau gada
sākumā padziļināti pamati
un izbūvēta hidroizolācija.
Bibliotēkā būs arī divi lifti
– viens apmeklētājiem un viens
grāmatām. Tāpat īpaši tiek
aprīkots arhīvs – lai grāmatām
būtu
nodrošināts
pareizs
temperatūras un ventilācijas
režīms.
Projekta mērķis ir izveidot
daudzfunkcionālu reģiona un
novada galveno bibliotēku,
dažādojot
un
paplašinot
pakalpojumu klāstu, veicinot
to
pieejamību
visiem
iedzīvotājiem un palielinot
pilsētas pievilcību, tādejādi
sekmējot reģiona konkurēt-

Iecerētās profesijas
kurpēs

Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste

Attēlā: Iedzīvotāju jautājumus izpelnījušies gaismas skursteņi
uz bibliotēkas jumta. Tumšajā laikā tie būs izgaismoti, bet dienā
kalpos kā gaismas avots iekštelpās. Foto: Ance Saulīte.
spēju un pievilcību darba un
dzīves apstākļiem.
Projekts „Cēsu Centrālās
bibliotēkas ēkas renovācija un
pieejamības
nodrošināšana”
ir sākts 2013. gadā un tiek
īstenots ES līdzfinansētās
aktivitātes „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”
gaitā.
Kopējās projekta izmaksas

ir 2 918 405 EUR. No tiem
Cēsu
novada
pašvaldības
finansējums ir 437 058 EUR
apmērā, ERAF finansējums – 2
417 360 EUR, valsts budžeta
dotācija 63 987 EUR apmērā.
Projekta noslēgums paredzēts
2014. gada decembrī.

Mācību piederumu iegādei
šogad tika izsniegti pabalsti
3 855 eiro apmērā, savukārt
kurināmā iegādei – 26 200 eiro
apmērā.
Pabalsti mācību piederumu iegādei tika izsniegti
netieši – dāvanu karšu veidā,
katram
trūcīgo
ģimeņu
skolēnam piešķirot 35 eiro,
bet maznodrošināto ģimeņu
skolēnam – 20 eiro. Dāvanu
kartes 15 eiro vērtībā tika
piešķirtas
bez
vecāku
gādības palikušiem bērniem,
kurus audzina aizbildņi vai
audžuģimenes.
Laikā no šī gada jūlija līdz
septembra beigām pabalsts
kopumā piešķirts 96 ģimenēm,
dāvanu kartes izsniedzot 147
skolēniem.
Novērots, ka pēdējos divos
gados piedāvātais atbalsts
izmantots
pasīvāk,
šogad

mācību piederumu iegādes
pabalstu saņēma par 76
skolēniem mazāk nekā pērn.
Dāvanu kartes 15 eiro
vērtībā tika piešķirtas 21 bez
vecāku gādības palikušam
bērnam. Dāvanu kartes 35 un
20 eiro vērtībā piešķirtas 126
skolēniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm.
Savukārt malkas apkures
pabalsts bija tiešs un tika
izmaksāts naudas veidā. Pabalsta
apmērs
maznodrošinātām
ģimenēm bija 85 eiro, trūcīgām
ģimenēm – 130 eiro. Pabalstu
malkas iegādei kopumā saņēma
251 trūcīga un maznodrošināta
ģimene.
Informējam, ka 3. novembrī
tiks
sākta
iesniegumu
pieņemšana
centrālapkures
pabalstu
piešķiršanai.
Aģentūras sociālās palīdzības
organizatori
iesniegumus
pieņems
līdz
2015. gada
31. martam.
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Stiprināt sadarbību ar
novadniekiem ārzemēs
Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciālists
teksts un foto
Lai sekmētu Cēsu novada
pašvaldības iesākto darbu,
uzturot saikni ar novadniekiem,
kuri dzīvo un strādā ārzemēs,
nepieciešams atbalsts arī no
valsts puses, tiekoties ar Ārlietu
ministrijas īpašo uzdevumu
vēstnieku diasporas jautājumos
Pēteri Elfertu, uzsvēra Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.
Abas puses vienojās par
sadarbību, turpinot šogad
iesākto Vispasaules cēsnieku
dienu tradīciju, kā arī attīstot
Cēsis kā vienu no Latvijas
kopējās diasporas centriem,
ņemot vērā, ka jau šogad
Cēsīs vecpilsētā durvis vēra
Pasaules latviešu mākslas
centrs un plānots, ka mājvietu
Cēsīs atradīs arī muzejs un
pētniecības centrs “Latvieši
pasaulē”.
“Pašvaldība ir nozīmīgs
un visbiežāk
arī pirmais
atbalsta, kā arī informācijas
kontaktpunkts,
kas
var
nodrošināt mūsu tautiešiem
ārzemēs
informāciju
par
atgriešanos Latvijā. Tāpēc
esam gandarīti par tām Latvijas
pašvaldībām, kuras organizē
pasākumus sadarbības stiprināšanai ar saviem novadniekiem
ārzemēs, veido datu bāzes
par darba iespējām novadā,

Aivars Akmentiņš

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
(no kreisās), Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras vadītāja
Ilze Krēsliņa un Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks
diasporas jautājumos Pēteris Elferts.
veicina labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbībai vai nodrošina
atbalstu
reemigrējušajiem
bērniem, atgriežoties mācībās
skolā, kā arī veic citas
aktivitātes saiknes veidošanā
ar tautiešiem. Ļoti ceram, ka
šie labie piemēri iedrošinās
arī citas Latvijas pašvaldības”,
uzsvēra P. Elferts.
Vienlaikus vēstnieks arī
pauda interesi par iespēju
Cēsu novadā noorganizēt
vasaras nometnes diasporas
bērniem. Pēc viņa teiktā, esot
īpaši būtiski saiknes ar Latviju
nodibināt pēc iespējas agrākā
vecumā, pirms nav notikusi
pilnīga iesakņošanās mītnes

Ģimenes centram jauna adrese
Rudens ir tāds domīgs
gadalaiks, kas vedina pievērst
uzmanību savām sajūtām,
noskaņojumiem,
dzīves
norisēm. Tas vedina uzdot
jautājumus, uz kuriem jēdzīgas
atbildes diez vai līdzēs gūt
daudz reklamētas pārtikas
piedevas vai puķainos žurnālos
rodamas pamācības visiem par
visu. Iepazīšanās ar sevi tomēr
ir ļoti personisks ceļojums,
kurā var noderēt profesionāls
pavadonis – psihologs vai
psihoterapeits.
Tāpēc
informējam,
ka
Cēsu ģimenes centrs tagad
ir atrodams jaunās telpās Cēsīs, Valmieras ielā 7 – 3
(2. stāvā). Tas piedāvā šādus

Cēsu siltumapgāde kļūst
enerģētiski neatkarīgāka

pakalpojumus:
psiholoģiskā
konsultēšana, smilšu spēļu
terapija, ģimenes psihoterapija,
psiholoģiskā izpēte, supervīzijas
(psihologiem
u.c.
speciālistiem),
lekcijas,
semināri (organizācijām, uzņēmumiem), attīstošās nodarbības
mazuļiem (1 – 3 g.v.)
Ģimenes centrā jūs gaidīs
klīniskā psiholoģe, smilšu
spēļu terapeite, MarteMeo
praktiķe Iveta Lukjanova un
klīniskā psiholoģe, ģimenes
psihoterapeite,
sistēmiskā
supervizore Inga Jurševska.

zemē.
Novada pašvaldības pārstāvji un vēstnieks apmeklēja
arī Līvu pamatskolu, kur
pedagogi
iepazīstināja
ar
praksi, strādājot ar bērniem,
kuru vecāki atgriezušies no
ilgākas prombūtnes ārzemēs.
Vēstnieku ieinteresēja arī
tālmācības iespējas bērniem,
kuri nedzīvo Latvijā, kā arī
normatīvo aktu šķēršļi tām.
Vizītes noslēgumā vēstnieks apmeklēja Vidzemes
koncertzāli
„Cēsis”,
kur
arī nākamajā gadā plānoti
Vispasaules cēsnieku dienu
un citi ar diasporu saistīti
pasākumi.

Uzstādīts mobilo
ierīču lādētājs
Pašā oktobra nogalē pie
Cēsu Valsts ģimnāzijas stadiona
uzstādīts pirmais mobilo ierīču
lādētājs, ko izgatavoja Rīgas
Tehniskās universitātes Cēsu
filiāles studenti par Open
Mind konkursā iegūtajiem
līdzekļiem.
Ierīce darbojas tikai no
saules, uzkrājot elektroenerģiju
akumulatoros, un vienlaikus
spēj lādēt divas mobilās
ierīces.
Turpmāk
Cēsīs
tiks
uzstādītas vēl četras šādas
lādēšanas stacijas dažādās
pilsētas vietās, kas ir aktuālas
gan vietējiem iedzīvotājiem,
gan tūristiem.

Bibliotēka divus mēnešus būs slēgta!
Saistībā ar pārcelšanos uz telpām Raunas ielā 1, laika posmā no 17. novembra līdz nākamā gada
janvārim (par atvēršanas datumu informēsim drīzumā) bibliotēka būs slēgta! Aicinām jau laicīgi
izņemt jums nepieciešamo literatūru!

Pagājušajā gadā darbu sāka
SIA „Cēsu siltumtīkli” jaunā
šķeldas katlu māja. Tas ļāva
siltuma tarifu Cēsīs samazināt
par
17%.
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisija noteikusi, ka oktobrī
siltuma tarifs ir 68,82 eiro
par
megavatstundu.
Taču
turpmākajos mēnešos, atkarībā
no dabas gāzes cenas kāpuma
vai krituma, tarifs var mainīties.
Par
„Cēsu
siltumtīklu”
gatavību apkures sezonai un
to, kas paveikts vasarā, stāsta
uzņēmuma direktors Jēkabs
Blaus un galvenais inženieris
Juris Ņilovs:
„Šķeldas
katlu
mājas
uzstādīšana bija tālredzīgs
un vērtīgs ieguldījums. Katlu
iekārtas darbojās nevainojami,
kurināmā piegāde notika kā
plānots. Dabas gāzes apkuri
pieslēdzām tikai tad, kad
gaisa temperatūra noslīdēja
zemāk par – 10 grādiem. Taču
tādu dienu nebija daudz un
siltuma ražošanai izmantojām
atjaunojamos
kurināmos
resursus. Par šķeldas piegādi
„Siltumtīkliem” ir līgums ar
SIA „PATA”, kurināmā kvalitāti
pārbaudām savā laboratorijā.
Ja nepieciešams, varam veikt
neatkarīgu pārbaudi uzņēmuma
„Rīgas Siltums” laboratorijā.
Kopumā piegādātājs kvalitātes
prasības ievēro, un sadarbība
ir laba. Šķelda ir nenoliedzami
izdevīgāks kurināmais, jo dabas
gāzes cena šoruden atkal pieaug. Pagājušajā gadā, jau vēlā
rudenī pēc Neredzīgo biedrības
dzīvojamo māju un uzņēmuma
pārstāvju lūguma izbūvējām
siltumtrasi un pieslēdzām
centralizēto
siltumapgādi
šim mikrorajonam. Lokālās
gāzes apkures izmaksas bija
divas reizes augstākas par
siltumtīklu tarifu. Pieprasījums
pēc centralizētās siltumapgādes
aug, arī privātmāju īpašnieki
interesējas
par
iespējām
izmantot mūsu pakalpojumus.
Diemžēl ne visur Cēsīs ir

iespējams
izbūvēt
jaunas
siltumtrases.
Gatavojoties šai apkures
sezonai, saskaņā ar Cēsu
novada pašvaldībā saskaņoto
investīciju
plānu,
veicām
siltumtrases
rekonstrukciju
Akmens un Festivāla ielu
dzīvojamo māju rajonā. Darba
izmaksas pārsniedz 140 000
eiro. Cēsu slimnīcas katlu
mājā Turaidas ielā uzstādīts
jauns granulu katls. Tā ir
kvalitatīva, datorizēta apkures
tehnoloģija, kas darbojas bez
operatora klātbūtnes. Oktobrī
Turaidas ielas katlu māja sāka
strādāt testēšanas režīmā. Tas
ir vēl viens solis, lai mazinātu
Krievijas dabas gāzes patēriņu
siltuma ražošanā un vairāk
izmantotu vietējo atjaunojamo
kurināmo. Vēl pēc novada
pašvaldības lūguma izbūvēta
siltumtrase līdz Cēsu dzelzceļa
stacijai. Tiek veikta ēkas
rekonstrukcija un turpmāk
pasažieri
savu
autobusu
vai vilcienu varēs gaidīt
labiekārtotās un siltās telpās.
Esam arī atjaunojuši bojāto
siltumtrases posmu Festivāla
un Birzes ielu krustojumā.
Pateicoties
iedzīvotāju
izpratnei, namu apsaimniekotāju un siltumtīklu speciālistu
sadarbībai, ir krietni sarucis
parāda par siltumu apjoms. Pērn
oktobra sākumā kopējā parāda
summa bija teju pusmiljons
latu. Tagad tā samazinājusies
līdz 300 000 eiro. Ir atsevišķi
nami, kur kopējais parāds
par siltumu ir 10 000 eiro vai
pat vairāk. Ar parādniekiem
runājam, piedāvājam dažādus
risinājumus, kā pakāpeniski
norēķināties.
Mums
bija
tikšanās ar to namu vecākajiem,
kur kopējais parāds pārsniedz
3 000 eiro. Tādu nav daudz–
29 mājas. Vienojāmies, ka
pieslēgsim siltumu visiem
namiem, kolīdz iedzīvotāji to
vēlēsies, taču sekosim tam,
lai
turpmākajos
mēnešos
parāds par siltumu pakāpeniski
mazinātos.

Praksē topošie galdnieki no Pērnavas
Cēsu Profesionālajā vidusskolā no 19. oktobra līdz
1. novembrim Leonardo da
Vinci apmaiņas programmas
ietvaros viesojas četri audzēkņi
no Pērnavas Profesionālās
kompetences centra. Audzēkņu
apmaiņas prakses mērķis ir
pielietot teorētiskās zināšanas
praksē
un
apgūt
jaunu
kokapstrādes
tehnoloģiju–
intarsiju.
Prakse
sniedz

iespēju arī iepazīt Latviju un
tās kultūru, kā arī uzlabot
komunikācijas spējas angļu un
krievu valodā.
Prakses laikā audzēkņi
iepazīsies ar Cēsīm, kā
arī apmeklēs galdniecības
uzņēmumus Cēsu apkārtnē.
Audzēkņu prakses vadītājs
skolā ir praktisko apmācību
skolotājs Mārtiņš Jurciņš.
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JUBILEJA, VESELĪBA
Līvu skolas jubileja
„Cēsis var!”

gaida jaunas
idejas

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Oktobra nogalē cienījamu
jubileju – 140 gadus svinēja
Līvu pamatskolas kolektīvs.
Atzīmēt šo notikumu bija
atbraukuši skolas absolventi,
bijušie un esošie pedagogi
un
darbinieki,
sadarbības
partneri, apsveicēji ar vērtīgām
dāvanām. Skanēja dziesmas,
uzrunas, laba vēlējumi un,
protams, bija pagasta pārvaldes
dāvātā torte ar 140 svecītēm.
Skola tika uzbūvēta un iesvētīta 1873. gada 10. novembrī.
Ēkas celtniecība bija uzticēta
Mārcim Sliedem un izmaksāja
1834
rubļus.
Atklāšanā
piedalījās grāfs fon Zīverss.
Visilgāk – 34 gadus – skolas
direktora amata pienākumus ir
pildījis Kārlis Šmits. Viņš darbu
Līvu skolā sāka 1919.gadā, bet
1948.gadā viņš pieņēma darbā
jauno skolotāju Vizmu Rubeni.
Arī viņa bija ieradusies sveikt
savu skolu jubilejā.
Līvu
skolas
tagadējā
direktore Antra Gabranova
savā svētku uzrunā pateicās
kolēģiem, bērnu vecākiem,
skolas labvēļiem par ilgstošo un
auglīgo sadarbību. Jāpiebilst,
ka Līvu skola ir ļoti ģimeniska.

Madara Boša
Biznesa inkubatora
„Magnus” Mārketinga
projektu vadītāja

Attēlā: Līvu pamatskolas direktori Antru Gabranovu jubilejā sviec kolēģi Cēsu Mākslas skolas
direktors Vilnis Kļaviņš (no kreisās) un Cēsu Pilsētas pamatskolas direktors Māris Šķēle.

Vaivēnieši, un ne tikai viņi,
tajā mācās vairākās paaudzēs.
Savās atmiņās par skolu dalījās
bijušās direktores Leontīne
Kozlovska un Ija Groza. Cēsu
novada pašvaldības Izglītības
nodaļas vadītāja Lolita Kokina
uzteica Līvu skolas kolektīva
vēlmi un prasmi sekmīgi ieviest
novitātes skolas darbā, kā arī

plašo starptautisko sadarbību.
Pirms septiņiem gadiem Līvu
skolā ieradās brīvprātīgā no
Austrijas Rebeka Prem. Viņa
ātri apguva latviešu valodu,
labi iejutās kolektīvā un saikni
ar skolu nezaudē joprojām.
Katru gadu konkursa „Labākā
klase” uzvarētāji balvā saņem
ekskursiju, ko apmaksā Rebeka.

Arī jubilejā viņa bija klāt. Otrs
ilggadējs skolas labvēlis ir
Emīls Bjerke no Norvēģijas.
Amizanti atmiņu stāsti,
dziesmas, vēlējumi… Līvu
skolas saime sirsnīgi nosvinēja
šo jubileju un droši vien sāk
jau posties 150 gadu jubilejas
svinībām.

Darbu sācis dakteris klauns

Agnese Gaidelione
SIA “Cēsu klīnika”
projekta vadītāja
teksts un foto
Trešdien, 15. oktobrī, SIA
“Cēsu
klīnika”
viesojās
sabiedriskās
labdarības organizācijas “Dr.Klauns”
koordinatore
Marianna
Milovska, kā arī Dr. Tūta. Tā
kā organizācija par savu mērķi
izvirza medicīnas klaunādes
attīstību Latvijā, tad šajā
tikšanās reizē tika pārrunāta
ērtas un draudzīgas vides
radīšana gan bērniem, gan to
vecākiem, kā arī apmeklētājiem un klīnikas personālam,
iesaistot Dakterus Klaunus
klīnikas ikdienas darbā.
Cēsu klīnikas Bērnu slimību
nodaļa ar dienas stacionāru un

Attēlā: Cēsu klīnikas Bērnu nodaļā virsmāsa Anita Rožkalna (no kreisās), virsārste Sandra Kide,
Dr. Tūta, sabiedriskās labdarības organizācijas “Dr.Klauns” koordinatore Marianna Milovska.
ķirurģijas dienas stacionāra
personāls ar prieku sagaidīja
jauno kolēģi Dr. Tūtu un
izrādīja turpmākās darba telpas.
Turpmāk Dr. Klauns viesosies
Cēsu klīnikā katru trešdienu no
plkst. 10.00 līdz 13.00.

Dr. Tūta par pirmajiem
iespaidiem, viesojoties Cēsu
klīnikā: “Cēsu klīnikā ir
ģimeniska sajūta. Iepazīstoties
ar klīnikas personālu, sajutu
ieinteresētību un atsaucību, kas,
protams, silda sirdi! Ļoti ceru,

ka mums, kopā sadarbojoties,
izdosies padarīt kā mazo, tā lielo
pacientu uzturēšanos klīnikā
pēc iespējas tīkamāku!”

Šogad jau piekto reizi
notiks Cēsu biznesa inkubatora
„Magnus” rīkotais biznesa
ideju konkurss „Cēsis var!”,
lai atbalstītu Vidzemes reģiona
aktīvākos iedzīvotājus, iespējamos nākamos uzņēmējus.
Konkursa mērķis ir stimulēt
jaunos uzņēmējus attīstīt savas
biznesa idejas.
Šogad, sākot ar 5.novembri,
paredzētas konsultācijas saistībā ar biznesa ideju iesniegšanu.
Konkursa fināla prezentācijas
paredzētas
25. novembrī,
apbalvošana – 28. novembrī
Cēsu uzņēmēju konferences
ietvaros.
Pirmajā gadā tika iesniegtas
36 biznesa idejas, konkursa
finālā tika izvēlētas 17 labākās.
Vidzemes iedzīvotāji izrādīja
lielu interesi arī par semināriem
un konsultācijām, kas notika
konkursa ietvaros. Kopumā
semināru ciklu apmeklēja
vairāk nekā 400 cilvēku.
Konkursa finālistiem Biznesa
inkubators ”Magnus” kopā
ar atbalstītājiem, Vidzemes
uzņēmumiem,
nodrošināja
balvas un iespēju attīstīt savu
biznesa
ideju
inkubatora
ietvaros.
Otrajā gadā konkursā tika
iesniegta 21 biznesa ideja.
Autori savas idejas prezentēja
žūrijas komisijai. Četru labāko
ideju autori tika pie naudas
balvām. Konkursa gaitā notika
bezmaksas semināru cikls,
kura laikā interesenti varēja
iegūt informāciju par konkursu
un jautājumiem, kas saistīti ar
idejas realizēšanu, uzņēmuma
dibināšanu un uzņēmējdarbības
attīstīšanu.
Konkursa trešajā gadā tika
iesniegtas 13 biznesa idejas.
Naudas balvas saņēma četru
labāko ideju autori.
Ceturtajā gadā tika iesniegtas
22 idejas, arī 2014.gadā žūrija
balvas piešķīra četrām idejām.
Bija arī iespēja pieteikties
bezmaksas
konsultācijām
un
saņemt
atbildes
uz
interesējošiem jautājumiem par
idejas izstrādāšanu un apraksta
veidošanu konkursam.
Informācija par konkursa
norisi un konkursa nolikums
pieejams biznesa inkubatora
mājas lapā www.magnus.lv
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SPORTS, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mēneša sportists - Arnis Pētersons

Sports novembrī

Riteņbraucējs
Arnis
Pētersons atzīts par Cēsu
novada septembra mēneša
sportistu. Tituls piešķirts par
augstvērtīgiem
rezultātiem
nozīmīgās sacensībās.
5. septembrī
izcīnīta
19. vieta pasaules čempionātā
MTB riteņbraukšanā XCO
krosā U23 vīriešiem Norvēģijā.

1.11. plkst. 10.00
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā 7.kārta
Lapsu ielā 17

Šis rezultāts ir Latvijas
kalnu riteņbraukšanas līdz
šim augstākais
sasniegums
pasaules čempionātos.
7.  septembrī 1. vieta Latvijas riteņbraucēju Vienības
braucienā SEB kalnu divriteņu
distancē Siguldā.
13. septembrī 1. vieta Vivus.
lv kalnu divriteņu (MTB)

„Maratona 2014” 6. posmā
Baldonē.
28. septembrī 2. vieta SEB
MTB
„Maratona
2014”
7. posmā sporta klasē „Skandi
motors” distancē Tukumā.
Kopvērtējumā Arnim 4. vieta.

09.10.2014. Saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par Cēsu novada pašvaldības
2014.gada budžetu” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un
5.,punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2014.gadam ieņēmumos 22
720 936 euro apmērā saskaņā

ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2014.gadam izdevumos 30 627
481 euro apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2014.gadam
ieņēmumos
957 092 un izdevumos 1 025
068 euro apmērā saskaņā ar

pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2014.gada budžeta
grozījumiem.”

09.10.2014. Saistošie noteikumi Nr.16 “Grozījumi Cēsu novada domes
17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””
1.
Izdarīt Cēsu novada
domes 17.11.2011. saistošajos
noteikumos
Nr.27
„Par
atvieglojumu
piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā”
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 1.2.apakšpunktu
šādā redakcijā: „1.2.Nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju
atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem
izvērtē
un
lēmumu par atvieglojumu
piešķiršanu
pieņem
Cēsu
novada dome, Cēsu novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs vai Finanšu nodaļas
nodokļu inspektors noteikumos
noteiktajā kārtībā.”;
1.2. Svītrot 1.4. apakšpunktu;
1.3. Svītrot 2.9. apakšpunktā vārdus „kuriem pensija
nepārsniedz
iesnieguma
reģistrēšanas
dienā
valstī
noteikto iztikas minimuma
patēriņa
grozu
vienam
iedzīvotājam mēnesī”;
1.4. Svītrot 2.10. apakšpunktā vārdus „kuriem pensija
nepārsniedz
iesnieguma
reģistrēšanas
dienā
valstī
noteikto iztikas minimuma
patēriņa
grozu
vienam
iedzīvotājam mēnesī”;
1.5. Papildināt
2.10.
apakšpunktu
aiz
vārdiem
„grupas invalīdi” ar vārdiem
“Černobiļas
AES
avārijā
rezultātā cietušās personas”;
1.6. Svītrot 2.11. apakšpunktā vārdus „kuru pensija
nepārsniedz
iesnieguma
reģistrēšanas
dienā
valstī
noteikto iztikas minimuma

patēriņa
grozu
vienam
iedzīvotājam mēnesī”;
1.7. Papildināt
2.11.
apakšpunktu
aiz
vārdiem
„grupas invalīdi” ar vārdiem
„Černobiļas
AES
avārijā
rezultātā cietušās personas”;
1.8. Papildināt
2.12.
apakšpunktu
aiz
vārdiem
„grupas invalīds” ar vārdiem
„vai Černobiļas AES avārijā
rezultātā cietuša persona”;
1.9. Aizstāt 2.12. apakšpunktā vārdus „valstī noteikto
iztikas minimuma patēriņa
grozu” ar vārdu un skaitli „euro
255”;
1.10. Papildināt ar vārdiem
2.12.apakšpunktu
šādā
redakcijā:
„Šo noteikumu izpratnē
privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība)
ir
vairākas
personas, kuras dzīvo un ir
deklarētas vienā mājokli un
kopīgi sedz izdevumus”;
1.11. Papildināt ar punktu
2.24.
šādā
redakcijā:
„Latvijas Republikas pilsoņi,
kas ne agrāk kā iepriekšējā
saimnieciskajā gadā uz 1.
janvāri iegādājušies nekustamo
īpašumu Cēsu novadā un
vienu gadu deklarējušies savā
īpašumā – 50% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa
summas divus gadus, ja
netiek iznomāts un izmantots
saimnieciskajai darbībai.”;
1.12.
Izteikt
3.4.2.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.4.2. akta par būvēm
pieņemšanu
ekspluatācijā
kopija, ja attiecīgajai būvei
saskaņā ar normatīvajiem

aktiem nepieciešama būvatļauja;”;
1.13.
Aizstāt
3.4.4.
apakšpunktā vārdus un skaitļus
„Ministru kabineta 01.04.1997.
noteikumu Nr. 11 „Vispārīgie
būvnoteikumi” 62. pantu”
ar vārdiem „normatīvajiem
aktiem”
1.14.
Papildināt
3.7.
apakšpunktu: „3.7.4.Černobiļas
AES avārijas rezultātā cietušās
personas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu)”;
1.15. Papildināt ar 3.15.
punktu
šādā redakcijā:
„nodokļa maksātājam, lai
saņemtu 2.24. apakšpunktā
minētos atvieglojumus, jāiesniedz: iesniegums par nodokļa
atlaides piešķiršanu norādot šo
noteikumu konkrētā punkta
apakšpunktu.”;
1.16.
Izteikt
4.3.2.
apakšunktu šādā redakcijā:
“4.3.2. šo noteikumu 2.1.-2.8.,
2.15. - 2.24.punktos minētajām
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāja kategorijām:
1) ar Cēsu novada domes
lēmumu, ja tiek pieņemts
lēmums, ar kuru pilnībā vai
daļēji atsaka piešķirt nekustamā
īpašuma atvieglojumus;
2)
ar
Cēsu
novada
pašvaldības
administrācijas
vadītāja lēmumu, ja tiek
pieņemts
lēmums
par
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu.”
1.17. Izteikt 2. pielikumu
jaunā redakcijā, saskaņā ar
saistošo noteikumu pielikumu.

2.11. plkst. 10.00 Cēsu
novada meistarsacīkstes
badmintonā 7.kārta
Lapsu ielā 17
plkst. 12.00 LČ florbolā
sievietēm 1.līga, Cēsis/
Lekrings - Krustpils
Gaujas ielā 45
8.11. plkst. 12.00
LČ volejbolā vīriešiem.
Nacionālā līga. Cēsis – LSPA/
Stopiņi
Piebalgas ielā 18
plkst. 17.00
LČ florbola virslīgā
vīriešiem. Cēsu alus/Lekrings
– Rubene
Piebalgas ielā 18
9.11.
plkst. 10.00
SK Saulrīti novusa turnīrs
Lapsu ielā 17
plkst. 12.00
Nordea Basketbola līga
sievietēm. SK Cēsis – Tartu
Piebalgas ielā 18
plkst. 13.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – Līgatne
Pūces ielā 2a
plkst. 15.00
LJBL čempionāts meitenēm
U14, U16. Cēsu PSS
– Ezerzeme
Gaujas ielā 45
plkst. 17.00
LČ florbola virslīgā
vīriešiem
Cēsu alus/Lekrings – Talsi/
Triobet
Piebalgas ielā 18
15.11.
plkst. 12.00
LČ volejbolā vīriešiem
Nacionālā līga. Cēsis – RTU
Piebalgas ielā 18
plkst. 13.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Lekrings – Rīgas Lauvas
Gaujas ielā 45
plkst. 14.00
LJBL čempionāts zēniem
2.div. U14, U17, U19. Cēsu
PSS – Ezerzeme
Piebalgas ielā 18
plkst. 15.30
LJBL čempionāts zēniem
U16, Cēsu PSS – Ezerzeme
Piebalgas ielā 18
17.11.
plkst. 11.00
LJBL čempionāts meitenēm
U16, U19. Cēsu PSS – Jelgava
Piebalgas ielā 18
plkst. 14.00
LJBL čempionāts zēniem
U15, U16. Cēsis PSS – BJBS
Rīga
Piebalgas ielā 18

20.11. plkst. 17.00
LJBL čempionāts mini
meitenes U12. Cēsu PSSValmiera
Piebalgas ielā 18
22.11.
plkst. 10.00
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā, 8.
kārta
Lapsu ielā 17
plkst. 16.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Lekrings – LiepU
Gaujas ielā 45
23.11.
plkst. 10.00
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā, 8.
kārta
Lapsu ielā 17
plkst. 11.00
LJBL čempionāts zēniem
2.div. U14, U19, Cēsu PSS
– Rugāji
Piebalgas ielā 18
plkst. 13.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Lekrings – LiepU
Gaujas ielā 45
28.11.
Cēsu čempionāts šautriņu
mešanā
Lenču ielā 4
plkst. 20.00
LBL 3 čempionāts vīriešiem,
Dārznieks/Cēsis – Dartija
Piebalgas ielā 18
29.11.
plkst. 10.30
Cēsu karatē kluba seminārs
Pūces ielā 2a
plkst. 12.00
LČ volejbolā vīriešiem,
Nacionālā līga, Cēsis – VK
Aizkraukle
Piebalgas ielā 18
plkst. 13.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga,
Cēsis/Lekrings – Līgatne
Gaujas ielā 45
plkst. 16.00
Nordea Basketbola Līga
sievietēm, SK Cēsis – RSU/
Merks
Piebalgas ielā 18
plkst. 19.00
Baltijas Līga volejbolā
sievietēm, Zeltaleja – Jonavas
Achema
Piebalgas iela 18
30.11.
plkst. 10.30
Cēsu karatē kluba seminārs
Pūces ielā 2a
plkst. 12.00
Baltijas Līga volejbolā
sievietēm, Zeltaleja – Kauņas
Heksa
Piebalgas ielā 18
plkst. 17.00
LČ florbolā vīriešiem
Cēsu alus/Lekrings – Valmiera
Piebalgas ielā 18
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PASĀKUMI

Pasākumi Cēsīs novembrī
Pasākumi

Par Valsts svētku pasākumiem informācija 1. lpp
1.11. plkst. 19.00
Džeza nakts. Jasmin Trio no
Francijas.
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
1.11. plkst. 21:00
Graveyard Shifters (Fin,
Punk’n’Roll), The Skoogie
Boys (Fin, Punk Rock)
Fonoklubā
2.11. plkst. 16.00
XII klavesīnmūzikas
festivāls. Koncerts „Le feste
galante - Galantie svētki”
Cēsu Izstāžu namā
2.11. plkst. 17.00
Grupa Astro’n’out
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
5.11. plkst. 14.00
Ciemos “Tango un Tūtiņas”
autore Māra Zālīte
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
5.11. plkst. 17.00
Tikšanās ar dzejnieci,
dramaturģi, sabiedrisko
darbinieci Māru Zālīti
Pieaugušo izglītības centrā
6.11. plkst. 17.00
Koncertlekcija “Alfrēds
Kalniņš”
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”
6.11. plkst. 19.00
Sarunas pie vakara tējas.
Tēma - sabiedriskais
transports
Vaives tautas namā
7.11. plkst. 19.00
Dejas izrāde Howl
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
7.11. plkst. 21.00
Art Of Keeping Secrets,
Gelousy, Monkey Tank (LT)
Fonoklubā
08.11. plkst. 17.00
Cēsu Pils kora koncerts
„Atjāja Mārtiņš, atrībināja”
Meža skolā
8.11. plkst. 19.00
Grupas “Ultravox” līderis

Midžs Jūrs (Midge Ure)
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
8.11. plkst. 22.00
DJ Z:le
Fonoklubā
9.11.plkst. 18.00
Rokopera „Lāčplēsis”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
10.11. plkst. 17.00
Krēslas stunda “Troļļi
ziemeļos” - bērniem
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
10.11. plkst. 18.00
Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas Krēslas stundas
pasākums “Troļļi Ziemeļos”.
Par ceļojumu iespaidiem stāsta
un bildes rāda Līga Pommere
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
12.11.plkst. 19.30
Pasākumu cikls “Mūziķa
garderobe”. Vakara viesis
Nils Īle
Restorānā “Boheme”
13.11. plkst. 19.00
Manai Dzimtenei. Jānis
Peters.
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
15.11. plkst. 14.00
Jaunā teātra Humoršovs
„Vīrieši, vīrieši”
CATA Kultūras namā
15.11. plkst. 21.00
Pienvedēja piedzīvojumi
albuma “Tā mēs dzīvojam”
prezentācija
Fonoklubā
16.11. plkst. 14.00
Mākslas vēstures lekcija.
20.gs. māksla
Cēsu Izstāžu namā
20.11. plkst.10.30
Septītais starptautiskais
Alfrēda Kalniņa jauno
pianistu konkurss
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
21.11. plkst. 19.00
Vācietis. Klavierkoncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
21.11. plkst. 22.00
Comedy Latvia
Fonoklubā

22.11. plkst. 16.00
Bērnu baleta koncerts
“Apburtā princese”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

koncerts “Komponista
devums folklorā”
Tautas vērtes kopa “Dzieti”
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”

23.11. plkst. 12.00
“Mūzikas ābece no A līdz Ž”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

29.11. plkst. 18.00
Deju kolektīva “Raitais
Solis” un draugu koncerts
“Deju pinu vainagā”.
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

23.11. plkst. 16.00
Koncerts „Alfrēdam
Kalniņam 135. Mūzika
balsij un klavierēm” Ingus
Pētersons, Ventis Zilberts,
Antra Bigača (Jankava)
Cēsu Izstāžu namā
23.11. plkst. 17.00
Šlāgergrupa “Baltie Lāči “
jaunā koncertprogrammā
“Akustika”
CATA Kultūras namā
24.11. plkst. 14.00
Tikšanās ar grāmatu
bērniem autori Luīzi Pastori
Pieaugušo izglītības centrā
26.11. plkst. 18.00
Izdzīvo. Piedzīvo. Lido.
Tikšanās ar Elvitu Ruku
– ceļotāju, grāmatu autori,
dokumentālo filmu scenāristi
un producenti
Pieaugušo izglītības centrā
26.11. plkst.19.30
Pasākumu cikls “Mūziķa
garderobe”. Vakara viesis
Rihards Zaļupe
Restorānā “Boheme”
27.11. plkst. 17.00
Koncertlekcija “Emīls
Melngailis”
Vidzemes koncertzāles“Cēsis”
Kamerzālē
27.11. plkst. 19.00
“Meitenes” Latvijas
Nacionālais teātris
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
28.11. plkst. 19.00
Džeza trio „Playstow”
koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
29.11. plkst. 17.00
Svētku egles iedegšana
Rožu laukumā
29.11. plkst. 12.00
Em.Melngaiļa jubilejas

29.11. plkst. 19.00
Muzikālas noveles “Vitas
vēstules Ziemassvētkos”
CATA Kultūras namā
30.11. plkst. 17.00
Linda Leen klasika: DVD
prezentācijas koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

Kino
No 07.11.
Starp zvaigznēm
Interstellar (2014), ASV
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
mistika, zinātniskā fantastika
Līdz 12 g.v. - neiesakām
Segvārds Vientulis
(2014), Latvija
Žanrs: Drāma, vēsturiskā filma
Līdz 12 g.v. - neiesakām
No 14.11.
Džons Viks
John Wick (2014), ASV
Žanrs: Asa sižeta filma
Līdz 16 g.v. – neiesakām
Puikas gadi
Boyhood (2014), ASV
Žanrs: Drāma
Līdz 16 g.v. - neiesakām
No 21.11.
Nakts reportieris
Nightcrawler (2014), ASV
Žanrs: Trilleris, detektīvs
Līdz 16 g.v. - neiesakām
28.11.
Pirms es aizeju gulēt
Before I Go to Sleep (2014),
ASV, Žanrs: Trilleris, mistika
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Madagaskaras pingvīni
Penguins of Madagascar
(2014), ASV, Žanrs:
Animācija, piedzīvojumu
filma, komēdija
Bez vecuma ierobežojuma

Izstādes

17.10.-30.12.
„KARŠ UN MĒS” Imanta
Lancmaņa gleznas. Vsturiskās
fotogrāfijas. Izstāde veltīta
Pirmajam Pasaules karam
Cēsu Izstāžu namā
04.11.-30.11.
Fotoklubs Cēsis
„Cēsis senāk un tagad”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zāleē
11.11.-30.12.
„Cēsnieki Latvijas valstij:
skolotājs Egons Bušs”
Cēsu Jaunās pils Konferenču
zālē
14.11.-14.01.
Valda Sviķa fotoizstāde
„Vaives piezīmes”
Vaives Ceļmalas izstāžu zālītē
28.11.-30.12.
„Cēsu arheoloģiskajai
ekspedīcijai 40”
Cēsu Jaunās pils 3.stāvā

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
1.-15.11.
▪ Pasakas par dzīvniekiem
▪ Baisi stāsti par spokiem,
raganām un vampīriem
▪ Bērnu un jauniešu žūrija
2014
▪ Latviešu pasaku ķēniņam
Kārlim Skalbem – 135
▪ Luīzes Pastores grāmatas
tiem, kas vēl aug
▪ Cēsnieki – bērnu grāmatu
autori
▪ Troļļi ziemeļos
3.-15.11.
▪ Brīvā Latvija
▪ 5. novembrī gleznotājai
Maijai Tabakai jubileja
▪ Kādas patērētājiem ir
tiesības?
▪ Novadniekam,
komponistam Valteram
Kaminskim – 85

18.09.2014. Saistošie noteikumi Nr. 13 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi”
Izdarīt
Cēsu
novada
domes
21.11.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 42
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” šādus
grozījumus:
1.
Papildināt
pielikuma
6.punktu
ar
jauniem
apakšpunktiem šādā redakcijā:
„6.11. Telts (3 x 3 m) īre (1

diennakts) 50,00 Eur
6.12.
Galda īre (1 diennakts)
3,00 Eur
6.13.
Fotosesija
pils
kompleksa teritorijā (1 h) 35,00
Eur”
2. Izteikt pielikuma 20.
punktu šādā redakcijā:
„20. Par estrādes (pelēku metāla
saliekamo krēslu) uzstādīšanu:
20.1.
bez numurēšanas (1

gab.) 0,16 Eur
20.2.
ar numurēšanu (1
gab.) 0,20 Eur”
3. Izteikt pielikuma 28.punkta
28.1.
apakšpunktu
šādā
redakcijā:
„28.1. Pasākums 1h (minimums
2h)
200,00 Eur„
4. Papildināt pielikumu ar jaunu
29.1 punktu šādā redakcijā:
„29.1
Telpu
noma

valsts
un
pašvaldību
institūciju
vajadzībām:
29.11. Bēniņu zāle (1 diena)
50,00 Eur
29.12. Semināru zāle (1 diena)
27,00 Eur
29.13. Salons (1 diena)
29,00 Eur
29.14. Velvju zāle (1 diena)
26,00 Eur
29.15. Virtuve (1 diena)

18,00 Eur
29.16. Veranda (1 diena)
17,00 Eur
29.17. Klase (1 diena)
17,00 Eur
29.18. Kamīnzāle (1 diena)
16,00 Eur

8

Cēsu Vēstis, 2014. gada 31. oktobris

KULTŪRA, TŪRISMS

Informācijas
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Kāpēc notiek karš?
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja Izstāžu namā skatāma
Pirmā pasaules kara simtgadei
veltīta izstāde „Karš un mēs”.
Tajā skatāmas Pirmā pasaules
kara liecības fotogrāfijās no
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja krājuma un līdz
šim
neredzētas fotogrāfijas
no
kinofonofotodokumentu
arhīva Sanktpēterburgā. Izstādi papildina multimediāla
prezentācija
„Cilvēks
un
karš, karš un cilvēks”, kuras
autors ir kultūras vēsturnieks
Pēteris
Mežulis.
Blakus
dokumentālajām kara liecībām
skatāmas Rundāles pils muzeja
direktora, mākslinieka Imanta
Lancmaņa gleznas no cikla
„Piektais bauslis. Revolūcija un
karš”. Tajās viņa pārdomas un
atziņas, kas radušās, aplūkojot
vēsturiskas fotogrāfijas par
1905. gada
revolūciju
un
Pirmo pasaules karu kā arī
paša mākslinieka piedzīvotais
un pārdzīvotais otrajā pasaules
karā.
Izstādes atklāšanā, kas bija
pulcējusi kuplu apmeklētāju
skaitu, Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja vadītāja Dace
Tabūne, Pastariņa sākumskolas
direktors Tālis Jaunzemis un

Anita Ābeltiņa
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” pārdošanas
vadītāja

Attēlā: Izstādes atklāšanā Rundāles pils muzeja direktors, mākslinieks Imants Lancmanis atzina,
ka šis gleznu cikls viņam sanāca kā liela jautājuma zīme – skumja un nesaportama.
mācītājs Gints Polis aizvien
atkārtoja jautājumu – kāpēc
cilvēce nemācās no savām
kļūdām? Kāpēc atkal un
atkal notiek karš? Arī Imants
Lancmanis atzina, ka šis
gleznu cikls viņam sanācis kā
liela jautājuma zīme. Skumja
un nesaprotama. Jo sen taču
zināms, ka vienīgā laimes
formula cilvēku attiecībās ir
darīt otram labu. Tad kāpēc
notiek karš?
Pirms Pirmā pasaules kara

Eiropas tautas bija sasniegušas
augstu materiālās attīstības
līmeni un izpratni par morāli
ētiskām vērtībām. Taču sākās
karš un cilvēki, kuri bija labi
kristieši, pārkāpa bauslību un
devās nogalināt viens otru.
Kāpēc? Kad I. Lancmanis
pirms pieciem gadiem pabeidza
savu gleznu ciklu, viņam bijusi
cerība, ka viss mainās uz labu
un pasaule kļūst drošāka. Taču
nu situācija atkal ir kļuvusi
eksplozīva.
Mākslinieks

piebilda, ka šogad Eiropā
daudzviet veidotas izstādes par
Pirmo pasaules karu. Pamatā tie
bijuši centieni 100 gadus senus
briesmīgus notikumus pasniegt
kā didaktisku šovu. Cēsu
izstāde ir atšķirīga, personiska,
jo senās fotogrāfijas vedina
ielūkoties vienkāršu, kara
skartu cilvēku sejās, sajūtot
viņu pārdzīvojumu.

Vecpilsētas māju stāstu grāmata
Cēsu bērnu un mākslinieku
veidotā krāsojamā grāmata
aicina iepazīt Cēsu vecpilsētas
māju stāstus.
Pateicoties
iedzīvotāju
iniciatīvai,
vairāki
Cēsu
vecpilsētas nami ir ieguvuši
savus īpašos stāstus, kurus

jau kādu laiku iespējams
noklausīties
mājas
lapā
www.cesustasti.lv. Cēsnieku
ierunātie māju stāsti iepazīstina
klausītājus ar notikumiem, kas
aizvadītajās desmitgadēs un pat
simtgadēs norisinājušies Cēsu
vecpilsētas namu sienās.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Gatis Zarins @Ali_Gatis
@RallijsLatvija
@Cesis_lv
Cerams nākamajā sezonā
rallis atgriezīsies Cēsīs. Bija
superīgi

Liene Vecgaile @lienevecgaile
patīkami! @Cesis_lv pārņem
motoru rūkoņa! lai gan mājās
krāmējos komandējumam, logi
vaļā lai dzirdētu un sajustos tur
ārā! #RallijsLatvija
Jūlija @JuleDzule
Kurš *** sačakarēja @Cesis_lv
Rīgas ielu ar kaut kādu melno
svītru??? Fui!!!!

Valērijs Marks @ValleraaVS
Aj Sigulda, beidz, Cēsīs arī
ir ļoti skaists zelta rudens!
@ Cesis_lv
Amanda^@RaWrRawR210800
Sākot dzīvi Cēsis, nešķita nekas
īpašs, bet katru dienu arvien
vairāk iemīlos skaistajos rītos,
cilvēkos un burvībā...

Lai
rosinātu
ģimenes
iepazīt Cēsu vecpilsētas māju
aizraujošo vēsturi un dotu
iespēju mazajiem cēsniekiem
ne tikai klausīties, bet arī
pašiem ķerties klāt pie māju
izdaiļošanas,
talkā
nāk
krāsojamā grāmata „Cēsu

vecpilsētas māju stāsti”, ko
izdevusi biedrība „Culturelab”
kopā ar Cēsu pilsētas Mākslas
skolu.
Krāsojamā grāmata izdota
ar Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra un SIA „Recro”
finansiālu atbalstu.

2014. gada
27. novembrī
Cēsu
pilī
norisināsies
informācijas diena gidiem.
Pasākuma laikā būs iespējams
papildināt savas zināšanas par
Cēsu pils kompleksu un iegūt
aktuālāko informāciju par
piedāvājumu tūristiem Cēsīs.
Gaidīti ir visi Latvijas gidi, bet
jo īpaši tie, kuri kopā ar grupām
vai individuālajiem ceļotājiem
apmeklē vai plāno apmeklēt
Cēsis un Cēsu Pils kompleksu.
Pasākuma dienā visiem
interesentiem būs iespēja:
• uzzināt par drīzumā
gaidāmajām pārmaiņām Cēsu
Viduslaiku pilī no pils kuratora
Gundara Kalniņa,
• uzzināt par jaunumiem
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā,
• pieredzējušu Cēsu pils gidu
pavadībā latviešu un krievu
valodās iepazīties ar Viduslaiku
pili un Jauno pili,
• iegūt vērtīgu pieredzi un
uzzināt jaunumus, sekojot Cēsu
gidam pastaigā pa vecpilsētu,
• iegādāties jaunizdoto Cēsu
Vēstures un Mākslas muzeja,
kā arī sadarbības partneru
izzinošo literatūru par īpašām
cenām,
• neformālā gaisotnē iepazīties ar aktualitātēm Cēsu
tūrisma piedāvājumā.
Pieteikšanās
pasākumam
līdz 2014. gada 20. novembrim
uz e-pastu: anita.abeltina@cesis.
lv. Pasākums ir bez maksas.
Vairāk informācijas iespējams
saņemt, piezvanot uz tālruni
27878549.

Gulbji būs parkos līdz pirmajam salam
Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciālists
Cēsu parku dīķos mīt trīs
melnie un viens baltais gulbis,
kuri uz ziemas māju pārcelsies,
tiklīdz iestāsies pirmais sals.
Ziemas mītne gulbjiem, kā
katru gadu, būs Ābolu ielā, Z/S
“Kliģēnu” siltumnīcās.
No četriem Cēsu gulbjiem
divi melnie gulbji dzīvo Maija
parkā, viens melnais gulbis
Avotu ielejas parkā, un viens
baltais gulbis, kuram tiek
meklēta dzīvesbiedre, uzturas
Pils parkā.
Šajā
pavasarī
nācās

iegādāties jaunu melno gulbju
pāri, jo iepriekšējā gulbju
pāra
mamma
neizturēja
cīņu ar vīrusu, bojā ejot arī
mazuļiem. Vecais melnais

gulbis Zigfrīdspēc pavasarī
pārciestajiem pārdzīvojumiem
izmitināts jaunā mājvietā Avotu
ielejas parka lielajā dīķī.

