
Cēsu Izstāžu nama 30 gadu jubilejas 
svinības.

Februāra nogalē sākta vēl viena bīstama 
grausta - Dāmu salona - nojaukšana.
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Attēlā: Bibliotēkas atklāšanas lentu griež Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no kreisās), būvuzņēmuma 
„Vidzemes Energoceltnieks” vadītājs Jānis Bikiņš, arhitekts Juris Poga, bibliotēkas direktore Natālija Krama un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras direktors Rinalds Muciņš. 

Šogad no 1. marta līdz 
30.novembrim jau otro gadu 
norisināsies Cēsu novada 
pašvaldības konkurss uzņē-
mējdarbības veicināšanai 
“Dari Cēsīm”, kura kopējais 
grantu fonds šogad ir 20 000 
eiro.

Visi pretendenti, kuri 
atbilst konkursa nolikumam, 
ir aicināti iesniegt savus 
pieteikumus katru mēnesi 
līdz tā pēdējai darba dienai. 

Viena projekta īstenošanai var 
saņemt finansējumu ne vairāk 
kā 3000 eiro apmērā. Konkursa 
mērķis ir iedvesmot aktīvai 
rīcībai un atbalstīt radošas 
iniciatīvas, kas balstītas 
mākslā un kultūrā, risina 
sociālos jautājumus un atbilst 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
pamatprincipiem. Nosacījums– 
uzņēmuma darbības vietai jābūt 
Cēsu vecpilsētā.

Grantu konkurss „Dari 
Cēsīm” pirmo reizi tika 

izsludināts 2014. gadā ar kopējo 
grantu fondu 9000 eiro apmērā. 
Tad atbalstu uzņēmējdarbībai 
saņēma četri radošo nozaru 
uzņēmēji. 

Iesniegto projektu atlase no-
risināsies trīs kārtās – sākumā 
tiks izvērtēta pieteikumu 
atbilstība konkursa nolikuma 
prasībām. Visas atbilstoši 
iesniegtās idejas vērtēs 
pašvaldības izveidota žūrija, 
kura labākos projektus izvirzīs 
trešajai kārtai, kur norisināsies 

prezentācijas un intervijas ar 
projektu autoriem.

Vairāk par konkursu „Dari 
Cēsīm” var uzzināt, apmeklējot 
Cēsu novada pašvaldību 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pie 
Attīstības nodaļas speciālista 
komercdarbības attīstības 
jautājumos Valda Nītiņa, 
sazinoties pa tālruni 64124702 
vai e-pastu valdis.nitins@
dome.cesis.lv. 

Visa informācija – konkursa 
nolikums, idejas pieteikuma 

anketa un nepieciešamie 
pielikumi – pieejama mājas 
lapā www.cesis.lv sadaļā 
Uzņēmējiem→ Atbalsta 
programmas→ Pašvaldības 
atbalsts→ ”DARI CĒSĪM”, 
kā arī pie aktualitātēm 
uzņēmējdarbībā.

Uzņēmējdarbības konkursā “Dari Cēsīm” grantu fonds – 20 000 eiro

Aivars Akmentiņš,  
Ance Saulīte 
teksts un foto

Otrdien, 17. februārī, die-
nu pirms atjaunotā Cēsu 
Centrālā bibliotēka vēra durvis 
lasītājiem, notika svinīgā ēkas 
atklāšanas ceremonija, kurā 
bibliotēkas darbinieki pateicās 
visiem rekonstrukcijas projektā 
iesaistītajiem.

Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktore Natālija Krama, 

atklājot ēku, uzsvēra, ka 
jaunās bibliotēkas funkcija ir 
ne tikai telpa grāmatām, bet 
arī telpa mācībām, atpūtai un 
komunikācijai. „Mēs esam 
ieguvuši savu Gaismas pili, kas 
kļuvusi par īpaši lielisku vietu 
ģimenēm ar bērniem,” pauda 
N.Krama.

„Līdz ar rekonstruētās 
bibliotēkas atklāšanu 
cēsnieki ieguvuši jaunu 
sabiedrisku centru, kas ne 
tikai vizuāli bagātina pilsētu, 
bet būs ieguvums arī katram 

cēsniekam,” norāda Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs. Priekš-
sēdētājs pateicās bibliotēkas 
vadītājai par neatlaidību un 
ieguldīto darbu un novēlēja 
divkārt lielāku prieku, strādājot 
modernajās telpās. Tāpat 
Cēsu novada pašvaldība kopā 
ar bibliotēku teica paldies 
visiem projektā un būvniecībā 
iesaistītajiem darbiniekiem, 
arhitektam Jurim Pogam un 
būvuzņēmuma „Vidzemes 
Energoceltnieks” pārstāvjiem.

Bibliotēkas darbiniekus bija 
ieradušies sveikt Cēsīm tuvējo 
novadu vadītāji, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un citu 
Latvijas bibliotēku pārstāvji, 
Cēsu kultūras un mākslas 
darbinieki un draugi.

Savukārt trešdienas rītā, 
kad atjaunotā bibliotēka vēra 
durvis lasītājiem, skats bija 
iepriecinoši pārsteidzošs. Jau 
krietnu brīdi pirms atvēršanas 
pie bibliotēkas durvīm pulcējās 
ap 30 cilvēku. 

Visi ceļi ved uz… bibliotēku
Skolēnu komanda no Cēsu 

Valsts ģimnāzijas izcīnījusi 
uzvaru starptautiskās debašu 
sacensībās “English College 
Open 2015” Tallinā. 

Turnīrs norisinājās jau 
ceturto gadu, pulcējot labākos 
debatētājus no Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas.

Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolēni – Sintija Tarasova, 
Edgars Klētnieks un Artis 
Dubkevičs – turnīrā piedalījās 
otro reizi. Pērn komanda 
iekļuva turnīra pusfinālā, bet 
šogad triumfēja un ieguva 
1.vietu.

Latviešus atzinīgi novērtēja 
arī individuāli, divi no viņiem 
iekļuva labāko pieciniekā, un 
Edgaru Klētnieku atzina par 
turnīra otro labāko runātāju. 
Finālā cēsnieki pārstāvēja 
opozīciju tēmā “Šī valdība 
atvērtu visas starpvalstu 
robežas”, bet priekšsacīkstēs 
tika debatēts par to, vai skolās 
būtu jāmāca patriotisms un 
citām tēmām.

“Pasaules debašu formāts 
Latvijā ir salīdzinoši jauns, 
taču jau tagad skaidrs, ka ar 
regulārām debašu nodarbībām, 
Latvijas debatētāji būtu spēcīgi 
konkurenti pasaules līmenī,” 
norāda turnīra uzvarētāji. 
Debatētāju turpmākajos plānos 
ir vadīt nodarbības citiem.

Tagad komandai jāmeklē 
sponsorus, lai pārstāvētu 
Latviju 2015. gada Pasaules 
Skolu Debašu čempionātā 
Singapūrā.

Debašu 
čempioni

Turpinājums 8.lpp.



Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5.

Metiens 6 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv
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PAŠVALDĪBĀ
Bibliotēka – pilsētas 
vizītkarte

Jānis Goba 
 Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Agrais pavasaris vieš 
cerības, ka varēsim atkal 
ietaupīt sniega tīrīšanai un ielu, 
ietvju kaisīšanai paredzēto 
naudu un vasarā veikt 
apjomīgākus rekonstrukcijas 
darbus brauktuvēm pilsētā. 
Šajā pavasarī būs nepieciešami 
pamatīgāki ielu seguma 
remonta darbi, jo ziemā sals 
bieži mijās ar atkušņiem, bet 
tas krietni bojā brauktuves. 
Bet pirmais pavasara darbs, ko 
veiksim, tiklīdz ielas un ietves 
apžūs, būs ziemā izkaisīto 
smilšu savākšana. Tagad labi 
var redzēt, ka kaisīts ir daudz. 
Tam sekos grantēto ielu 
greiderēšana.

Ir noslēdzies iepirkums un 
zināmi būvnieki, kas veiks 

Smilšu laukuma rekonstrukciju. 
Nedaudz iekavējās konkurss 
par arheoloģisko uzraudzību 
šajā objektā, taču priekšdarbi 
pamatā ir pabeigti, un pavasarī 
jāsāk būvdarbi. Bet tikmēr 
turpat tuvumā, iespējams, jau 
būs pabeigta stacijas ēkas un 

peronu rekonstrukcija. Iepriekš 
nemājīgā un noplukusī ēka 
piedzīvojusi pārsteidzošas 
pārvērtības. Tagad uzgaidāmās 
un darba telpas stacijas ēkā 
ir gaišas, skaistas, omulīgas. 
Atbraucēji un aizbraucēji, 
gaidot savu transportu, jutīsies 
ērti. 

Februārī būvdarbi noslēgsies 
vēl vienā svarīgā un lielā 
objektā - Cēsu Profesionālās 
vidusskolas jaunajā mācību 
ražošanas korpusā. Sākoties 
siltākam laikam, celtniekiem 
vien atliks pabeigt apkārtnes 
labiekārtošanas darbus. Te 
ir viens no piemēriem, kad 
būvnieki savu darbu paveikuši 
vairākus mēnešus pirms plānotā 
termiņa. Būs laiks, lai apgūtu 
jaunās telpas un, sākoties 
jaunajam mācību gadam, tās 
pilnvērtīgi izmantotu.

Prieks, ka pilsētā ir jaunbūves 
un ēkas, kas tiek atjaunotas, 
bet diemžēl ir arī bīstami 
grausti, kas steidzami jānojauc. 
Februāra nogalē sākām kritiskā 
stāvoklī esoša grausta Rīgas 
ielā 45 – tā sauktais „Dāmu 
salons” – nojaukšanu. Tā 
kā ēkas īpašnieki nespēja 
vienoties par objekta un 
teritorijas sakārtošanu 
pašu spēkiem, pašvaldība 
organizēja iepirkumu par nama 
nojaukšanu un saskaņoja šos 
darbus ar Valsts pieminekļu 
inspekciju. Tēriņus būs jāsedz 
ēkas īpašniekiem.

Vecpilsētas namu un 
teritorijas atdzimšanu noteikti 
veicina pašvaldības sāktā ielu 
atjaunošanas programma. To 
turpinot, šovasar paredzēts 
rekonstruēt Lielo Kalēja ielu.

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Februāra lielais notikums 
bija Cēsu bibliotēkas 
rekonstrukcijas pabeigšana 
un atvēršana. Izdevies īstenot 
tiešām labu projektu, atjaunot 
skaistu, vēsturisku ēku, kas ir 
un būs mūsu pilsētas vizītkarte. 
Arī iekštelpu plānojums ir 
veiksmīgs, jo bibliotēka ir pla-
ša, gaiša un ērta apmeklētājiem 
un darbiniekiem. Atvēršanas 
nedēļā bibliotēkā ik dienu bija 
vairāk nekā 400 apmeklētāju! 
Interese ir liela un, domāju, 
cilvēki nav vīlušies par 
redzēto.

Vēl vienai ļoti nozīmīgai 
kultūras, vēstures un mākslas 
telpai, Cēsu Izstāžu namam, 
svinējām 30 gadu jubileju. Tā 
bija drosmīga iecere, vietā, 
kur bija noplukušas milicijas 
garāžas, izveidot elegantu 
Izstāžu namu. Kā atzīst daudzi 
mākslinieki – tolaik labāko 
izstāžu telpu Latvijā. Šī nama 
devums kultūrā un, īpaši 
Atmodas laikā, arī politikā 
ir būtisks ne tikai Cēsīm un 
Vidzemei.

Savukārt Vidzemes 
koncertzālē „Cēsis” februārī 
notika Latvijas Darba 
devēju konfederācijas rīkota 
starptautiska konference 
„Uzņēmējdarbība reģionos 
Eiropas Savienības 
konkurētspējas stiprināšanai”. 
Tajā piedalījās augstas 
Eiropas Savienības institūciju 
amatpersonas un biznesa 
eksperti. Viesi atzinīgi novērtēja 
koncertzāli un sprieda, ka šādas 

kultūras būves noteikti stimulē 
reģionu attīstību.

Taču jāmin viens biznesa 
projekts, kas Cēsīs netiks 
īstenots. Novada dome 
pieņēmusi lēmumu neslēgt 
nomas līgumu ar uzņēmumu 
SIA “Tech Latvija”. Iecerei 
būvēt nolietotu autoriepu 
pārstrādes ražotni Austrumu 
ielā ir savi plusi. Tās tomēr 
ir investīcijas, darba vietas, 
teritorijas sakārtošana. Tomēr 
šāda ražotne rada risku 
apkārtējai videi, un deputāti, 

ņemot vērā iedzīvotāju 
noraidošo attieksmi un šī 
biznesa projekta neatbilstību 
novada attīstības prioritātēm, 
lēma nomas līgumu neslēgt. 
Arī uzņēmuma pārstāvji, 
respektējot iedzīvotāju 
viedokli, nolēma atteikties no 
ieceres veidot šādu ražotni 
Cēsīs.

Pirmajā darba vizītē Cēsīs 
bija ieradies Būvniecības 
valsts kontroles biroja 
direktors Pēteris Druķis. 
Runājām par biroja sadarbību 
un informācijas apmaiņu 
ar pašvaldības būvniecības 

speciālistiem, skaidrojām, 
kādas ir mūsu prioritātes 
celtniecības kontrolē. Valsts 
līmeņa būvniecības procesu un 
sabiedrisko ēku celtniecības 
uzraudzības institūcija tika 
atjaunota pēc Zolitūdes 
traģēdijas, un ir svarīgi, lai tā 
nedublētu funkcijas, ko jau 
veic pašvaldību būvinspektori, 
bet sadarbotos ar tiem.

Pagājušajā rudenī, 17. no-
vembrī, Vīlandē notika Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 
gadadienai veltīts koncerts. 
Godinot Igaunijas Republikas 
Neatkarības dienu, Vidzemes 
koncertzālē muzicēja Cēsu 
un Vīlandes pūtēju orķestri. 
Sarīkojumā piedalījās Igaunijas 
vēstnieks Latvijā un Vīlandes 
mērs, ar kuru izvērtējām 
sadarbības iespējas ne tikai 
kultūras laukā.

Noslēgumā, laba ziņa 
cēsniekiem. Sadarbībā 
ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības mi-
nistrijas speciālistiem esam 
sākuši priekšdarbus vienota 
pašvaldības un valsts institūciju 
Iedzīvotāju apkalpošanas centra 
izveidei Cēsīs. Tas nozīmē, 
ka vienā vietā, apkalpošanas 
centrā, varēs atrisināt visus 
ar Cēsīs jau esošajām valsts 
iestādēm un pašvaldību 
saistītos jautājumus. Tāpat būs 
arī iespēja nodot vai saņemt 
Uzņēmumu reģistram, Lauku 
atbalsta dienestam vai citai 
valsts iestādei paredzētos 
dokumentus. Nevajadzēs tērēt 
laiku un naudu, lai brauktu 
uz Rīgu vai Valmieru kārtojot 
birokrātiskas procedūras.

Pavasaris vieš cerības

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 19.februārī
Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības 

Cēsu novada domes sēdē 
19. februārī tika izskatīti 44 
jautājumi.

• Noteica līdz 26. martam 
izsludināt sabiedrisko apsprie-
šanu par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzē-
šanai Cēsu novada teritorijā. 
Sabiedrisko apspriešanu 
uzdeva organizēt Vaives 
pagasta pārvaldei.

• Ievērojot izmaiņas 
Centrālās statistikas pārvaldes 
oficiālajā statistikas paziņojumā 
publicētajā valstī strādājošo 
2013. gada mēneša vidējās 
darba samaksas apmērā, un to, 
ka Cēsu novada domes deputātu 
un domes priekšsēdētāja 
un vietnieka atlagojuma 

apmērs ir piesaistīts vidējās 
darba samaksas aprēķinam, 
veica izmaiņas amatpersonu 
atalgojuma apmērā.

• Apstiprināja grozījumus 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas Darbas sa-
maksas noteikumos, nosakot 
vairākus jaunus kritērijus 
piemaksu noteikšanai.

• Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju mēnešalgas, izdarīja 
grozījumus saimniecisko darbi-
nieku amatalgu noteikšanā;

• Apstiprināja nolikumu 
konkursam ”Dari Cēsīm”. 
Atšķirībā no iepriekšējo gadu 
konkursiem, šajā konkursā uz 
finansiālo atbalstu var pretendēt 
gada garumā.

• Apstiprināja valsts 
budžeta mērķdotācijas sadali 

Cēsu novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai.

• Nolēma ar 16.03.2015. 
izbeigt ar SIA „VVOK Food” 
noslēgto Nomas līgumu “Par 
kafejnīcas telpu nomu  Cēsu 
sporta kompleksā, Piebalgas 
ielā 18” un izsludināt jaunu 
konkursu par telpu nomu. 

• Nolēma nodot atsavināšanai 
automašīnu “Volkswagen 
Transporter”, pārdodot to 
mutiskā izsolē un apstiprināja 
transportlīdzekļa sākumcenu 
400 EUR.

• Nolēma Vaives 
pagasta ūdenssaimniecības 
pakalpojumus nodot izpildei 
Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, 
un līdz 1. maijam veikt 
nepieciešamās darbības. 

• Atbrīvoja deputāti 

L.Krastiņu no darba Veselības 
un sociālo jautājumu komitejā. 
Turpmāk šajā komitejā 
darbosies deputāts Guntis 
Grosbergs. 

• Uzklausīja SIA „Vidze-
mes koncertzāle” valdes 
locekļa J. Žagara informāciju 
par koncertzāles darbības 
rezultātiem 2014. gadā. 

• Apmeklēja A.Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolu un 
iepazinās ar darba telpām un 

darba apstākļiem skolā. 
Ar pilnu pieņemto lēmumu 

sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties  www.cesis.lv 
Novada pašvaldības sadaļā 
„Pieņemtie lēmumi”; Cēsu 
novada pašvaldībā Apmeklē-
tāju  apkalpošanas centrā un 
Vaives pagasta pārvaldē.

Cēsīs top 
vienots valsts 

un pašvaldības 
iestāžu 

iedzīvotāju 
apkalpošanas 

centrs.

Te ir viens no 
piemēriem, kad 
būvnieki savu 

darbu paveikuši 
vairākus mēnešus 

pirms plānotā 
termiņa. 
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AKTUĀLI

Pašu devums novadamAttēlā: Jubilejas reizē viena otru sveic Cēsu Izstāžu nama pirmā vadītāja Ieva Praznicāne (no 
kreisās) un tagadējā vadītāja Nata Livonska.

Kopš februāra Cēsu vēstures 
un mākslas muzejā skatāma 
Cēsu pirmā fotogrāfa Gustava 
Cīmena 200 gadu jubilejas 
atcerei veltīta izstāde. 

Fotogrāfs Gustavs Hermanis 
Cīmens dzimis Marienburgā 
Prūsijā 1815. gada 18. februārī. 
G. Cīmens ar ģimeni pārcēlās 
uz Liepāju 19. gadsimta 
50. gados, bet 60. gadu sākumā 
devās uz Cēsīm.

Izstādē citu fotogrāfiju 
vidū skatāms unikāls Cēsu 
panorāmas uzņēmums, kas 
ir senākā zināmā fotogrāfijā 
fiksētā Cēsu panorāma, Cēsu 
Jaunā pils fotogrāfija pirms 
vidusdaļas ieejas pārbūves. Bet 

ar 1872. gada 10.(22.) maija 
lielās viesuļvētras postījumu 
iemūžināšanu G.Cīmens iegājis 
foto vēsturē kā fotogrāfs, kurš 
pirmais Baltijā foto attēlos 
fiksējis dabas katastrofas.

Gustavs Cīmens bija 
pirmais Cēsu fotogrāfs, kurš 
šeit ilgstoši apmeties uz 
pastāvīgu dzīvi. Pateicoties 
Cīmenam, Cēsis šai laikā aiz 
Rīgas ir visvairāk fotogrāfiski 
iemūžinātā pilsēta Latvijā. 
Viņa atstātais fotogrāfiskais 
mantojums būtiski papildina 
Latvijas foto vēstures kopainu. 
Izstādes autors ir Dr.hist.Tālis 
Pumpuriņš.

Cēsu pirmajam fotogrāfam - 200

Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība 
izsludina projektu konkursu 
“Sabiedrība ar dvēseli 2015”, 
dodot iespēju vietējiem 
iedzīvotājiem saņemt līdz-
finansējumu projektiem dzīves 
vides kvalitātes uzlabošanai. 

Konkursa mērķis ir uzlabot 
Cēsu novada iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti ar pašu iedzīvotāju 
iniciatīvu gan infrastruktūras 
uzlabošanas, gan sociālajā 
jomā. Jebkura iedzīvotāju 
grupa var iesniegt projektu, 
kas saistīts ar dzīves kvalitātes 
uzlabošanu un ko pati grupa 
spēj īstenot.

Konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapa atrodama 
Cēsu novada pašvaldības 
novada mājas lapā cesis.lv 
sadaļā Nolikumi.

Cēsu novada pašvaldība 

2015. gada 18. martā, 
plkst.15.00, Bērzaines 5 
zālē organizēs interesentiem  
informatīvu sanāksmi, 
kurā stāstīs par veidlapas 
aizpildīšanu un sniegs atbildes 
uz interesējošiem jautājumiem.

Projekta īstenošanai grupa 
varēs pretendēt uz finansējumu 
līdz 1000 eiro, grupas 
dalībniekiem pašiem jāpiesaista 
20% līdzfinansējums projekta 
īstenošanai no kopējās summas. 
Avansa un gala maksājuma  
samaksas kārtība izklāstīta 
nolikumā.

Lai pieteiktos konkursam, 
iedzīvotājiem jāsanāk kopā 
un jāsaplāno savas ieceres, 
jāaizpilda pieteikuma veidlapa 
un līdz 2012. gada 20. aprīlim 
tā jāiesniedz personīgi vai pa 
pastu Cēsu novada pašvaldībā  
(Bērzaines  iela 5, Cēsis, LV 
4101).

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Akurāt 1985. gada 
20. februārī Cēsu pilsmuižas 
stallī-ratnīcā tika atklāts 
Izstāžu nams. Šogad tas īsu 
brīdi bija slēgts, jo tika veikts 
atsvaidzinošs remonts, bet 
trīsdesmit gadu jubilejas 
svinībās, Izstāžu nams atkal 
bija ļaužu pārpilns. 

Uzrunājot publiku, Izstāžu 
nama vadītāja Nata Livonska 
atgādināja, ka šādas mākslas 
telpas radīšanas ideju izsapņoja 
tā laika Cēsu muzeja direktors 
Ivars Zukulis un mākslinieks 
Jānis Dronis, kam diemžēl 
nebija lemts piedzīvot ieceres 
īstenošanu. I.Zukulis jubilejas 
reizē atcerējās: „Mūsu, kā 
tagad teiktu, vīzija, uzsākot 
Izstāžu nama būvniecību, bija 
ļoti vienkārša –  cēsniekiem ir 
jāuztaisa vislabākais!” Bija ļoti 
liela mākslinieku, muzejnieku, 
kultūras cilvēku atsaucība 
un līdzdalība. Bija, kā jau 
padomijā, jāliek lietā izsišanas 
prasmes, ļoti iedvesmoti jārunā 
ar dažāda ranga ierēdņiem, lai, 
piemēram, drīkstētu izbūvēt arī 
otro stāvu. Bet tas bija tā vērts, 
jo sapni īstenojām pilnībā. 

Tika radīta telpa, kas jau pati 
par sevi ir pašvērtība un kurā 
ļoti organiski var izpausties 
dažādi mākslas veidi. Vienīgais 
pārsteigums, namu atverot, bija 
lieliskā akustika. Projektējot un 
būvējot, par to neiedomājāmies, 
bet pēc pirmajiem koncertiem, 
mūziķi teica – ir sajūta, ka skan 
arī nama koka konstrukcijas. 
Mums izdevās uztaisīt 
vislabāko Izstāžu namu, un 
liels nopelns tajā ir Raimondam 
Pinnim, kurš bija ne vien 
interjera, bet lielā mērā arī visa 
nama projekta autors.”

Arī Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, uzrunājot jubilejas 
viesus, noradīja, ka Izstāžu 
nama darbība 30 gados bijusi 
tik intensīva un daudzveidīga, 
ka kultūras dzīve mūsu pilsētā 
bez šīs mākslas telpas nav 
un arī nebūs iedomājama. 
N. Livonska piebilda, ka trīs 
aizvadītajās desmitgadēs ļaudis 
Izstāžu namā pulcējuši ap 2000 
mākslas, mūzikas, literatūras, 
konferenču un politikas 
pasākumi. 

Svinot jubileju, izdots Cēsu 
profesionālo mākslinieku 
katalogs. Tā autori ir 
N. Livonska un mākslas 
vēsturnieks un savulaik arī 

Izstāžu nama vadītājs Aivars 
Leitis. Pirms 30 gadiem 
jaunatvērtajā Izstāžu namā bija 
skatāma Džemmas Skulmes 
darbu izstāde. Tagad ne mazāk 
saistošs mākslas notikums - 
izstāde „Lielie vidzemnieki”, 
kurā eksponēti 20. gadsimta 
latviešu mākslinieku-
vidzemnieku Vilhelma Purvīša, 
Kārļa Miesnieka, Ludolfa 
Liberta, Kārļa un Eduarda 
Brencēnu, Kārļa Jansona, 
Teodora Zaļkalna un Gustava 
Šķiltera darbi.  Otrā izstādes 
daļa „Cēsu mākslinieki un viņu 
laiks” iepazīstina ar šodienas 
mākslinieku cēsnieku radošo 
devumu dažādos mākslas 
žanros. Izstādē aplūkojama 
gleznotāju Andra Eglīša, 
Laimas Bikšes, Signes 
Vanadziņas, stikla mākslinieka 
Eero Rasa, keramiķes Vitas 
Vīksnas, multimākslinieka 
Kaspara Podnieka, tekstil-
mākslinieču Dzintras Vilks, 
Dagnijas Kupčes, Sanitas 
Rozes-Leišavnieces un jauno 
un talantīgo Cēsu gleznotāju 
Līvas Graudiņas un Armanda 
Kanaviņa daiļrade.

Izstāde būs skatāma līdz 
29. martam.

„Mums cēsniekiem 
jāuztaisa vislabākais” Tradicionālā ikmēneša 

tikšanās pie tējas tases Vaives 
pagasta „Kaķukrogā” februārī 
bija veltīta vasarā plānotajiem 
Vaives svētkiem. Kā atzina 
pagasta Tautas nama vadītāja 
Kadrija Mičule, ideju, kā 
sarīkot lustīgus svētkus, 
vaivēniešiem netrūkst.

Svētku centrālā vieta būs 
„Kaķukrogs” un tā apkārtne, 
kur visu dienu rosīgi tirgosies 
mājražotāji un amatnieki. 
Sanākušos iepriecinās 
dziedātāji, dejotāji un teātra 
spēlētāji. Darbosies radošās 
darbnīcas, kur katrs varēs apgūt 
noderīgas prasmes. Sportiskākie 
varēs apceļot pagasta 

skaistākās vietas, braucot ar 
riteņiem, azartiskākie doties 
autoorientēšanās distancē. 
Spocīgas pastaigas paredzētas 
pa „Kaķukroga” pagrabiem. 
Svētku noslēgumā, saprotams, 
kārtīga lauku zaļumballe.

K.Mičule cer, ka vaivēnieši 
ne vien piedāvās labas idejas, 
bet arī aktīvi iesaistīsies svētku 
rīkošanā, palīdzot gan ar 
darbiem, gan padomu.

Nākošais tējas vakars 
„Kaķukrogā” notiks 5.martā 
plkst.19.00, un tajā pagasta 
pārvaldes vadītāja Valda 
Zaļaiskalna stāstīs par ceļu 
uzturēšanu. Pavasara šķīdonī tā 
ir ļoti aktuāla tēma.

Idejas Vaives svētkiem

Lai jaunajā mācību gadā 
apvienotajā Cēsu pilsētas 
vidusskolā skolēniem būtu 
patīkami mācību apstākļi, Cēsu 
novada pašvaldība izsludinājusi 
publisku iepirkumu projekta 
izstrādei būvdarbu veikšanai.

Cēsu pilsētas pamatskolā 
šobrīd norit iepirkumā iesniegto 

dokumentu izvērtēšana, un 
līgumu ar projektētāju plānots 
noslēgt marta sākumā. Projekta 
izstrādei plānotais laiks ir divi 
mēneši.

Cēsu novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs un Izglītības 
nodaļas vadītāja Lolita 
Kokina 11. februārī tikās ar 

Cēsu pilsētas pamatskolas 
vecākiem un izglītības iestādes 
darbiniekiem un informēja par 
veicamajiem pasākumiem Cēsu 
pilsētas vidusskolas izveidei. 
Vecāki tika iepazīstināti ar 
plānotajiem darbiem izglītības 
vides uzlabošanai.

Noslēdzas konkurss pilsētas pamatskolas  
būvdarbu projektam
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Inese Urjāne 
Cēsu novada pašvaldība

Lai ērti iegūtu aktuālo 
informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokli, Cēsu novada 
pašvaldības Finanšu nodaļa 
aicina nodokļa maksātājus 
izmantot priekšrocības, ko 
sniedz portāls epakalpojumi.lv.

Reģistrējoties šajā portālā, 
iespējams pieteikties nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojuma saņemšanai 
elektroniskā veidā – uz Jūsu 
norādīto e-pastu, izvairoties 
no neparedzētiem gadījumiem, 
kad aizkavējas maksāšanas 
paziņojuma piegāde pa pastu.

Maksāšanas paziņojums 
(sākotnējais) par kārtējo 
taksācijas gadu tiks nosūtīts 
tiem nodokļa maksātājiem 

Cēsu novada pašvaldībā, 
kuri maksāšanas paziņojumu 
saņemšanai pa e-pastu portālā 
būs reģistrējušies līdz kārtējā 
gada 1. februārim.

Reģistrējoties portālā, 
iespējams izmantot šādus 
nekustamā īpašuma nodokli 
saistītos pakalpojumus:

- Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu saņemšana 
elektroniski uz sev vēlamo 
e-pasta adresi. Pakalpojums 
pieejams “Swedbank”, 
“SEB banka”, “DnB banka”, 
“Citadele” klientiem.

- Iegūt aktuālo informāciju 
par savu nekustamā īpašuma 
nodokli ne tikai Cēsu novada 
pašvaldībā, bet arī citās Latvijas 
pašvaldībās;

- Aplūkot un izdrukāt 
maksāšanas paziņojumus par 
saviem īpašumiem;

- Veikt nodokļa samaksu par 
saviem īpašumiem un iegūt 
informāciju par maksājumu 
vēsturi; samaksu iespējams 
veikt arī par citas fiziskās 
vai juridiskās personas 
īpašumiem:

- Sazināties ar izvēlēto 
pašvaldību par nekustamā 
īpašuma nodokļa jautājumiem.

Aicinām tos nodokļa 
maksātājus, kuri vēl 
nav izmantojuši portāla 
epakalpojumi.lv sniegtās 
iespējas, reģistrēties. Tādejādi 
Jūs varēsiet veikt nodokļa 
maksājumus un būsiet 
informēti par savu īpašumu 
nodokļa maksājumiem Cēsu 
novada pašvaldībā un citās 
pašvaldībās Latvijā. Pieteikties 
var arī Cēsu novada pašvaldībā 
101. kabinetā, aizpildot 
iesniegumu.

E-pakalpojumi nodokļu samaksai

Līdz 10. aprīlim Cēsu novada 
izglītības iestāžu 7.-12. klašu 
audzēkņi var pieteikt savas 
radošās idejas konkursam, 
kura tēma ir “Mana pilsēta  –
Cēsis pēc 50 gadiem”.

Par iespēju redzēt savu 
nākotnes pilsētas vīziju, 
iemūžinātu pilsētvidē, šajā 
pavasarī parūpējusies SIA 
„Enerģijas Risinājumi” sa-
darbībā ar Cēsu novada 
pašvaldību un SIA “Cēsu 
siltumtīkli”. 

Par oriģinālāko un radošāko 
atzītā ideja tiks uzgleznota 
uz sienas grafiti tehnikā 
Cēsīs, Turaidas ielā 7, un 
kā pilsētniekiem, tā pašiem 
idejas autoriem, gadiem ejot, 
būs iespēja pārliecināties – 
vai šodien izsapņotā vīzija 
kļuvusi par īstenību. Turklāt 
ieguldījums idejas tapšanā 
tiks arī atalgots – konkursa 
uzvarētāji varēs izvēlēties sev 
tīkamu pasākumu no Arēnas 
Rīga repertuāra un noskatīties 
to no VIP ložas.

“Apsveicama ir konkursa 
ideja, likt jauniešiem 
aizdomāties par savas pilsētas 
nākotnes vīziju, kādas 
Cēsis vēlamies redzēt pēc 
vairākiem desmitiem gadu. 
Šobrīd strādājam pie Cēsu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izveides, kurā 
droši aicinu smelties idejas 
zīmējumiem,” stāsta Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs. 

Turaidas ielā 7 atrodas SIA 
“Cēsu siltumtīkli” katlu māja, 
kas apgādā ar siltumu tuvējo 
māju iedzīvotājus un Cēsu 

Radošo ideju konkurss Cēsu novada 
skolēniem

klīniku. Katlu mājā pavisam 
nesen ir uzstādīts ar granulām 
kurināms katls, kas ir videi 
draudzīgāks. Šobrīd ēkas 
redzamākā fasādes daļa ir balta, 
bet konkursa ieceres rezultātā to 
plānots apgleznot. Turklāt, lai 
vide būtu vēl patīkamāka, ēkas 
priekšpusi plānots apzaļumot. 

Lai piedalītos konkursā, 
klasei jāiesniedz zīmējums A3 
formātā, un ideja jāizklāsta 
nelielā esejā. Zīmējumus un 
eseja jāiesniedz Cēsu novada 
Apmeklētāju apkalpošanas 
centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 
līdz 2015. gada 10. aprīlim. 
Darbus vērtēs prominenta 
žūrija – Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, Cēsu novada 
pašvaldības arhitekts Jānis 
Zlaugotnis, Cēsu pilsētas 
Mākslas skolas direktors 
Vilnis Kļaviņš, SIA “Enerģijas 
Risinājumi” padomes priekš-

sēdētājs Guntars Kokorevičs 
un SIA „Cēsu siltumtīkli” 
direktors Jēkabs Blaus. Savu 
lēmumu komisija paziņos līdz 
22. aprīlim, un tas tiks publicēts 
pašvaldības portālā cesis.lv. 
Turklāt uzvarētāji tiks sumināti 
tradicionālajā Cēsu Ģimenes 
dienā, pasniedzot piemiņas 
lielformāta foto, ko varēs nodot 
glabāšanā skolai un kas kalpos 
par ierosmi un iedvesmu citiem 
skolēniem. 

Jāatgādina, ka SIA „Cēsu 
siltumtīkli” katlu mājas 
sienu Cēsīs, Rūpniecības 
ielā 13, jau rotā skolnieces 
Annas Vīndedzes zīmējums 
ar nosaukumu „Grigers”. 
Anna zīmējumu konkursam 
iesniedza, kad viņa mācījās 
Cēsu pilsētas pamatskolas 2.b 
klasē. 

Attēlā: Jau agrāk notikuša konkursa rezultāts - katlu mājas 
sienu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13, jau rotā skolnieces Annas 
Vīndedzes zīmējums ar nosaukumu „Grigers”. Foto: Aivars 
Akmentiņš. 

Ilona Asare 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs

Pašvaldības aģentūra „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
izsludinājusi 2015. gada 
kultūras projektu konkursu 
Cēsu novadā. 

Uz pašvaldības finansiālu 
atbalstu var pretendēt 
projektu idejas, kas tapušas 
pēc iedzīvotāju vai radošo 
organizāciju iniciatīvas un 
kas bagātina Cēsu kultūrvidi, 
sniedzot ieguldījumu Cēsu 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un jaunu kultūras 
tradīciju radīšanā.

Cēsu novada pašvaldība 
kultūras projektu konkursa 
norisei šogad atvēlējusi 10 000 
eiro. Viena projekta atbalstam 
maksimāli var tikt piešķirti 700 
eiro. Atbalstam var pieteikt 
visdažādāko kultūras jomu 
projektus – koncertu, izrāžu, 
izstāžu rīkošanu, radošo 
darbnīcu, kultūrizglītojošu 
pasākumu organizēšanu, 
kultūrvēsturisku materiālu 
izdošanu u.c. – tās kultūras 
norises, kuru realizācija 
plānota Cēsu novadā un kuru 
rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs 
ieguvums Cēsu novadam. 
Prioritāri šogad tiks atbalstīti 
pasākumi, kas iepazīstina 
auditoriju ar Cēsu novada 
kultūrvēsturisko mantojumu un 
vietējām tradīcijām mūsdienīgā 
formātā.

Projektus izvērtēs paš-

valdības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
apstiprināta komisija. 
Finansiāls atbalsts tiks piešķirts 
tiem projektiem, kas saņems 
augstāko vidējo vērtējumu 
atbilstoši noteiktajiem vēr-
tēšanas kritērijiem, kas 
atspoguļoti konkursa noliku-
mā – projekta aktualitāte 
un atbilstība noteiktajām 
prioritātēm, skaidri definēti 
projekta mērķi un iesniegtās 
tāmes pamatotība, kā arī 
projektu rezultātu pieejamība 
plašai mērķauditorijai

Projektu konkursa nolikums 
pieejams „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrā” (Baznīcas 
laukumā 1, Cēsīs), tālr. 
64127755, kā arī interneta 
mājas lapas cesis.lv sadaļā 
„Kultūra”. Projektu pieteikumi 
iesniedzami „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrā” līdz šī gada 
6.martam. Projekta pieteikumus 
var iesniegt juridiskas personas 
un tās fiziskas personas, kas 
reģistrējušās kā saimnieciskās 
darbības veicējas. Pieteikumu 
iesniedzējiem jānodrošina savs 
līdzfinansējums vismaz 20% 
apmērā no projekta kopējām 
izmaksām.

Cēsu novada kultūras 
projektu konkurss tiek rīkots 
ik gadu kopš 2008. gada. Tā 
ietvaros pašvaldība finansiāli 
atbalstījusi dažādas radošās 
iniciatīvas, ko īstenojuši 
amatiermākslas kolektīvi 
un kultūras nevalstiskās 
organizācijas, bagātinot un 
dažādojot kultūras piedāvājumu 
Cēsu iedzīvotājiem.

Izsludināts novada kultūras 
projektu konkurss

Ar dalību starptautiskajās 
tūrisma izstādēs Vācijā un 
Igaunijā turpinās 2015. gada 
tūrisma izstāžu sezona, kuras 
laikā ar zīmolu “Enter Gauja” 
tiek popularizēts vienots 
tūrisma piedāvājums Gaujas 
Nacionālajā parkā (GNP).

Starptautiskā tūrisma 
izstāde “Reisen Hamburg 
2015”, kas norisinājās februāra 
sākumā, ir pirmā no kopā trim 
izstādēm Vācijā, kur tika sākta 
popularizēšanas kampaņa vācu 
tūristu piesaistei. Tā ir gala 
patērētājiem paredzēta izstāde, 
kuras piedāvājumu spektrs 
ir plašs – brīvdienu atpūta, 
ceļojumi ģimenēm ar bērniem, 
aktīvā atpūta un ceļojumi ar 
auto.

Ceļotāji no Vācijas 
apmeklētāju skaita ziņā GNP 
teritorijā ir pirmajā trijniekā, 
tāpēc dalība starptautiskajās 

tūrisma izstādēs Vācijā ir 
nozīmīga, lai popularizētu 
leģendām apvīto Gaujas 
senleju, daudzveidīgās dabas 
tūrisma iespējas, kultūras un 
vēstures mantojumu visā parka 
teritorijā.

Februāra vidū GNP 
tūrisma piedāvājums tika 
prezentēts starptautiskajā 
tūrisma izstādē “Tourest 2015” 
Tallinā, Igaunijā. Igaunija ir 
viens no mērķtirgiem GNP 
popularizēšanas kampaņā, un 
ērtās sasniedzamības dēļ GNP 
piedāvājums ir igauņu tūristiem 
pieejams un saistošs.

Februāra izstāžu sezona 
noslēdzās Minhenē.   Tā ir viena 
no visvairāk apmeklētākajām 
tūrisma izstādēm gala 
patērētājiem Dienvidvācijā. Ik 
gadu to apmeklē vairāk nekā 
110 000 cilvēku, viņu vidū ne 
tikai Vācijas, bet arī Austrijas 
un Šveices iedzīvotāji.

Tūrisma izstādes Vācijā un 
Igaunijā 
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JAUTĀJUMI - ATBILDES, SPORTS

Februāra vidū Cēsu Jaunajā 
pilī godināja 2014. gada 
novada labākos sportistus. 
Gada sportista titulu saņēma 
florbola komanda „Cēsu alus/
Lekrings”. 

Populārākā sportista titula 
saņēmēju noteica iedzīvotāju 
balsojums, un arī tajā uzvarēja 
„Cēsu alus/Lekrings” komanda. 
Individuālajā vērtējumā par 
novada Gada sportistiem tika 
atzīti riteņbraucējs Mārtiņš 
Blūms un tenisists Miķelis 
Lībietis.

Aizvadītajā gadā katru 
mēnesi Sporta padomes 
izveidotā komisija piešķīra 
“Mēneša sportista” titulu kādam 
no iedzīvotāju izvirzītajiem 
kandidātiem, informācija par 
to tika publicēta arī „Cēsu 
Vēstīs”. 

2014. gadā titulu “Mēneša 
sportists” ieguva:

Janvāra “Mēneša 
sportiste” Inga Dauškāne

Inga 2014. gadā 18.-
19.janvārī FIS Latvijas 
čempionātā slēpošanā izcīnīja 
1.vietu abās sprinta distancēs 
sievietēm. FIS Olimpiskajā 
punktu listē, kas deva 
iespēju kvalificēties Soču 
Olimpiskajām spēlēm, viņa bija 
labākā no Latvijas sportistēm 
gan sprinta, gan distanču 
punktu listē.

Februāra “Mēneša 
sportists” Edgars Piksons

Edgars - divkārtējs Latvijas 
čempions slēpošanā vīriešiem 
Elites grupā 10km klasiskajā un 

10km brīvajā stilā. Vienlaicīgi 
izcīnīta 3.vieta 10km brīvā stila 
slēpojumā FIS konkurencē, 
priekšā palaižot divus 
kanādiešus, bet apsteidzot 
visus igauņus.

Marta “Mēneša sportisti” 
Žaks un Žanete Gedras

2014. gada Baltijas kausā 
kalnu slēpošanā U16 grupā 
puišiem šogad Žaks Gedra 
bija nepārspējams un uzvarēja 
visās četrās disciplīnās. Brāļa 
panākumu atkārtoja arī Žanete 
Gedra.

Aprīļa “Mēneša sportists” 
komandu vērtējumā florbola 
komanda „Lekrings”, indi-
viduālajā vērtējumā cīņas 
kluba „Ferrum” sportists 
Edgars Juriksons

Lekrings seškārtējs Latvijas 
čempions florbolā!

CSK “Ferrum” sportists 
Edgars Juriksons ir izcīnījis 
divas zelta medaļas mēneša 
laikā starptautiskajās sacensībās 
zēnu grupā svara kategorijā 
līdz 42 kg.

Maija “Mēneša sportists” 
Mārtiņš Blūms

11. maijā Smiltenē norisi-
nājās Latvijas čempionāts 
MTB maratonā 74 km garajā 
Skandi motors distancē. 18 
gadus jaunais ZZK vienības 
riteņbraucējs Mārtiņš Blūms 
izcīnīja divus Latvijas 
čempiona titulus - elites vīru 
grupā un U23 grupā.

Jūnija “Mēneša sportiste” 
Kristīne Bertuka

Kristīne izcīnija 1. vietu 
Baltijā lielākajās daudzdienu 

orientēšanās sacensībās “Kāpa 
2014” spēcīgajā un prestižajā 
W21L grupā.

Jūlija “Mēneša sportiste” 
Vineta Pētersone

2. vieta Pasaules BMX 
čempionātā G-15 grupā 
Roterdamā (Nīderlandē). 
Sacensībās uzvarēja Japānas 
BMX braucēja, Vineta 2.vietu 

“izrāva” spraigā cīņā pēdējā 
taisnē, apsteidzot otru Japānas 
pārstāvi. Vietu sadalījumu 
noteica fotofinišs. Eiropas 
BMX čempionātā G-15 grupā 
Roskildē (Dānijā) Vinetai 
pirmā vieta.

Augusta “Mēneša 
sportisti” Rodions Kurucs un 
Reinis Rudzītis

No 20.-30. augustam 
Latvijā norisinājās Eiropas 
U-16 čempionāts basketbolā. 
Latvijas izlases sastāvā spēlēja 
divi mūsu novadnieki, Reinis 

Rudzītis un Rodions Kurucs. 
Abi trenējās pie Cēsu pilsētas 
Sporta skolas trenera Vladimira 
Kiseļova. Rodions tagad 
pārstāv VEF Rīga basketbola 
klubu. Reinis joprojām ir 
Cēsu pilsētas Sporta skolas 
audzēknis. Pagājušajā sezonā 
viņš ir spēlējis ne tikai LJBL 
Cēsu jauniešu komandās, bet 

arī LBL3 čempionātā komandā 
„Dārznieks/Cēsu PSS”. 

Septembra “Mēneša 
sportists” Arnis Pētersons

19. vieta Pasaules čempi-
onātā MTB riteņbraukšanā 
XCO krosā U23 vīriešiem 
Norvēģijā. Šis rezultāts ir 
Latvijas kalnu riteņbraukšanas 
līdz šim augstākais sasniegums 
pasaules čempionātos.

1. vieta Latvijas riteņ-
braucēju Vienības braucienā 
SEB kalnu divriteņu distancē 
Siguldā

1. vieta “Vivus.lv” kalnu 
divriteņu (MTB) Maratona 
2014 6. posmā Baldonē

Oktobra “Mēneša 
sportisti” trīs orientieristi - 
Marta Jansona, Līga Celiņa 
un Jurijs Kokins

Ar “Siguldas rudens” 
sacensībām 4.oktobrī noslēdzās 
Latvijas kausa izcīņa. 

Par LK uzvarētājiem no 
mūsu sportistiem kļuva:

S20 grupā Marta Jansona 
(12 dal. konkurencē)

S21A grupā Līga Celiņa (44 
dal. konkurencē)

V55 grupā Jurijs Kokins (37 
dal. konkurencē)

Visi sportisti pārstāv CPSS/
Meridiāns/Pārgauja.

Novembra “Mēneša 
sportists” - Miķelis Lībietis

Miķelis novembra sāku-
mā izcīnīja uzvaru ASV 
pilsētā Noksvilā notiekošā 
“Challenger” sērijas turnīra 
dubultspēļu sacensību finālā, 
iegūstot savu pirmo šādas 
raudzes titulu karjerā. 

Decembra “Mēneša 
sportisti” jau otro reizi šogad 
florbola komanda “Cēsu 
alus / Lekrings”

Cēsnieki Latvijas izlases 
sastāvā Pasaules čempionātā 
florbolā Gēteborgā sniedza 
lielu ieguldījumu, lai Latvija 
atgūtu augsto 5. vietu Pasaulē, 
ierindojoties uzreiz aiz florbola 
lielvalstīm – Zviedrijas, 
Somijas, Čehijas un Šveices 
izlasēm.

Gada sportistu godā – „Cēsu alus/Lekrings”

Februārī vairāki 
iedzīvotāji 
interesējās, ko 
pašvaldība dara, 
lai mazinātu 
graustu skaitu 
pilsētā?

Pagājušā gada laikā Vidi 
degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu 
būvju apzināšanas komisija 
apsekojusi un palīdzējusi sakopt 
aptuveni 35 īpašumus. Vairāki 
bīstami objekti nojaukti, un 
teritorijas sakārtotas. Vairumā 
gadījumu īpašnieki ir saprotoši 
un sadarbībā ar pašvaldības 
speciālistiem, iespēju robe-
žās veic sava īpašumu 
sakārtošanu. Gadījumos, kad 
tas netiek darīts, apkārtējos 
apdraudošu ēku nojaukšanu 

Cēsnieki vaicā! Lielās Talkas pagalmu 
konkurss

Ja vēlies atpūsties skaistākā 
un sakoptākā pagalmā, un 
esi gatavs kopā ar saviem 
kaimiņiem to labiekārtot un pēc 
tam par to rūpēties, aicinām 
piedalīties Lielās Talkas 
Pagalmu Konkursā!

Un, iespējams, tieši Tavs 
pagalms kļūs par vienu no Lielās 
Talkas Pagalmu Sakopšanas 
kustības projekta pagalmiem, 
kur notiks Lielā Talka kopā 
ar profesionāliem ainavu 
arhitektiem un studentiem no 
Latvijas augstskolām!

Plašāku informāciju 
par Pagalmu konkursu un 
pieteikuma anketu atradīsi: 
www.talkas.lv

Lai piedalītos Pagalmu 
Konkursā:

• nofotografē pagalmu,
• sarīko kaimiņu tikšanos 

un apspriediet pagalma 
problēmas,

• vienojieties par vēlamajiem 

uzlabojumiem,
• noskaidrojiet pagalma 

zemes piederību un kaimiņu 
gatavību piedalīties talkā,

• esiet gatavi paši 
līdzdarboties – piedalīties 
pagalma projekta apspriešanā 
kopā ar ainavu arhitektiem, 
studentiem un Lielās Talkas 
Pagalmu Sakopšanas kustības 
organizatoriem, vienoties 
par vēlmēm un savākt 
kaimiņu parakstus pagalma 
labiekārtošanas projektam.

Bet galvenais – 2015. gada 
25. aprīlī, Lielās Talkas laikā, 
esiet gatavi ar entuziasmu, 
prieku un gandarījumu 
piedalīties pagalma 
labiekārtošanos darbos (puķu, 
krūmu, kociņu stādīšana, 
rotaļlaukuma izveide, zemes 
līdzināšana, krāsošana, rakšana 
u.c. labiekārtošanas darbi), un 
pēc talkas uzņemties atbildību 
par pagalma tālāku uzturēšanu 
kārtībā.

Attēlā: Gada sportista titulu 2014.gadā ieguva florbola 
komanda “Cēsu alus/Lekrings”.

organizē pašvaldība, izde-
vumus piedzenot no nama 
īpašniekiem. 

Par vairākiem bēdīgā 

stāvoklī esošiem objektiem 
vecpilsētā ir interese arī no 
potenciālo investoru puses.

Attēlā: Bīstamā “Dāmu salona” ēka ir norobežota un sākta 
jumta demontāža. Objekta novākšanu organizē pašvaldība, bet 
izdevumi būs jāsedz ēkas īpašniekiem. 
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Pasākumi
01.03. plkst.16.00
Makss un Morics / Leļļu 
teātris 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

05.03. plkst.17.00 
Koncertlekcija „J.S Baham 
330”. Piedalās AKCMV 
audzēkņi un pedagogi. 
Vidzemes koncertzāles ”Cēsis” 
Kamerzālē

05.03. plkst.19.00
Stand-up comedy “Viens”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

07.03. plkst.11.00
Vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis 2015”, 2.kārta
CBJC Bērzaines ielā 4

07.03. plkst.17.00
Koncerts “Bez mīlestības 
nedzīvojiet”
CATA Kultūras namā

07.03. plkst.19.00
Maestro un Kino
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

07.03. plkst.21.00
Sieviešu dienas balle
CATA Kultūras namā

07.03. plkst.22.00
Diskotēka “Šmārcis” 
piedāvā
Fonoklubā

08.03. plkst.19.00
8.marts ar Telmanu 
Guževski
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

13.03. plkst.19.00
Improvizācijas teātris
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

13.03. plkst.22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

14.03.plkst.11.00 
Austrumlatvijas reģiona 
koklētāju ansambļu skate
Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 
Ērģeļu zālē

14.03. plkst.19.00
“Klaviermūzikas meistari” 
Reinis Zariņš
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

14.03. plkst.22.00
DJ Artis Volfs 
Fonoklubā

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

15.03. plkst.18.00
RTU skan Latvijā!
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

19.03.plkst.11.00 
“Alfrēda Kalniņa jauno 
vokālistu konkurss”
Plkst.17.00 Lielajā zālē 
konkursa laureātu koncerts
Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 
Kamerzālē

20.03. plkst.19.00
Gidons Krēmers, orķestris 
Kremerata Baltica 
programmā “Sempre Tango”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

20.03. plkst.22.00
DJ Z:le 
Fonoklubā

21.03.
Karnevāls. 
Cēsu Viesīgās biedrības 100-
gades pasākums
CATA Kultūras namā

21.03. plkst.21.00
Haralds Sīmanis
Fonoklubā

25.03. plkst.17.00
Santa Zapacka & Harijs 
Ozols 10 gadu Jubilejas 
koncertā
CATA Kultūras namā

25.03. plkst.19.00
Sasodītais sarkanais mēness / 
Liepājas teātris
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

28.03. plkst.11.00
Sarīkojumu deju festivāls 
„Reveranss 2015”
Cēsu 2.pamatskolā

28.03. 
Skolēnu deju kolektīvu skate
CATA Kultūras namā

28.03. plkst.10.00
Starptautiskais pūtēju 
orķestru konkurss “Baltic 
open”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

28.03. plkst.21.00
Valsts populārākā portāla 
cehs.lv festivāls
Fonoklubā

29.03. plkst.10.00
Starptautiskais pūtēju 
orķestru konkurss “Baltic 
open”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

29.03. plkst.19.00
Latvijas pareizticīgās 
baznīcas vīru kora ‘’Logos’’ 
koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā

Kino
No 06.03.
Sūklis Bobs Kvadrātbiksis
SpongeBob SquarePants 
(2014). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, komēdija, animācija
Bez vecuma ierobežojuma

Robots vārdā Čapijs
Chappie (2014). Žanrs: 
Trilleris, asa sižeta filma
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Vēl viena vislabākā eksotiskā 
viesnīca Kliņģerīte
The Second Best Exotic 
Marigold Hotel (2015)
Žanrs: Komēdija, drāma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 13.02.
Arvīda Krieva dokumentālā 
filma „Freimis. Mārtiņš 
Freimanis” (2015)
Žanrs: dokumentāla filma

Nakts skrējiens
Run All Night (2015)
Žanrs: Drāma, detektīvfilma, 
asa sižeta filma
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Pelnrušķīte
Cinderella (2015)
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
drāma, ģimenes filma
Līdz 7 g.v. - neiesakām

No 20.02.
Denijs Kolinss
Danny Collins (2015). Žanrs: 
Komēdija, drāma
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Pasākumi Cēsīs martā


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. aizstāt 2.11. 
apakšpunktā skaitli „25%” ar 
skaitli „50%”;

1.2. aizstāt 2.12. 
apakšpunktā skaitli „25%” ar 
skaitli „50%”;

1.3. izteikt 2.141. 3. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.141.3. zemes vienību, uz 
kuras atrodas objekts”;

1.4. svītrot 2.18.
apakšpunktu;

1.5. papildināt noteikumus 
ar 2.25. punktu šādā redakcijā:

„2.25. Fiziskai un juridiskai 
personai, kuras īpašumā ir 
inženierbūves un ēkas, kuru 
statuss ir sporta ēkas un 
sporta laukumi (ēku galvenais 
lietošanas veids – kods 1265 un 

kods 2411), ja tajās tiek sniegts 
Cēsu novada pašvaldības 
pasūtīts sporta pakalpojums 
– 90% apmērā no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas”;

1.6. svītrot 3.6.3. 
apakšpunktu;

1.7. izteikt 3.7.3. 
apakšpunktu sekojošā 
redakcijā: „izziņa no Valsts 
Sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) par pensijas 

apmēru (izņemot 2.11.punktā 
minētos maksātājus) un citu 
ģimenes locekļu ienākumu 
apmēru”;  

1.8. papildināt noteikumus 
ar 3.16. punktu šādā redakcijā:

„3.16. Nodokļu maksātājam, 
lai saņemtu 2.25. apakšpunktā 
minētos atvieglojumus, 
jāiesniedz: 

3.16.1. saskaņots iesniegums 
ar Cēsu novada Izglītības 

nodaļas Sporta koordinatoru par 
nodokļa atlaides piešķiršanu, 
norādot šo noteikumu konkrētā 
punkta apakšpunktu;

3.16.2. uzskaites veidlapa 
par saņemto de minimis atbalstu 
(Pielikums Nr.2)”;

1.9. aizstāt 4.3.2. 
apakšpunktā skaitli „2.24.” ar 
skaitli „2.25”.

29.01.2015. Saistošie noteikumi Nr.1 
“Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglo-
jumu piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””

Pieņem iesniegumus 
centralizētas siltumapgādes 
pabalstam

Anita Zimele 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais  
dienests”

Ik gadu pēc palīdzības, 
komunālo maksājuma rēķinu 
nomaksai piesakās arvien 
vairāk ģimenes un personas, 
kuras dzīvo mājā ar centralizētu 
siltumapgādi. 

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
2014. gadā un laikā līdz 
2015.gada 15. februārim 
piešķīra dzīvokļu pabalstu 84 
ģimenēm par kopējo summu 
30 662 EUR. 51 ģimene, kas 
ir par 33% vairāk ģimeņu nekā 
2013. gadā, saņēma maksimālo 
pabalstu 430 EUR apmērā.

Arī šogad Cēsu novada 
pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests” līdz 31.martam 
pieņems iesniegumus par 
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 
personām vai ģimenēm, 
kuras dzīvo daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā ar centralizētu 
siltumapgādi.

Pabalstu var saņemt ģimenes 
vai personas, kuru rīcībā 
pēc komunālo pakalpojumu 
rēķinu nomaksas, ievērojot 
Cēsu novada domes noteiktos 
normatīvus, paliek mazāk 
kā 50% no minimālās algas 
pirmajam un otrajam ģimenes 
loceklim un katram nākamajam 
ģimenes loceklim līdzekļi 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa (49,80 EUR) apmērā. 
Pabalsts tiek aprēķināts 
atbilstoši Cēsu novada domes 
saistošajiem noteikumiem un 

normatīviem dzīvokļa pabalsta 
aprēķināšanai 2014./2015.gada 
apkures sezonā.

Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, 
tas viena mēneša laikā no 
dienas, kad pieņemts lēmums 
par pabalsta piešķiršanu, tiek 
pārskaitīts dzīvojamās mājas 
apsaimniekotājam.

Lai saņemtu pabalstu, 
jāiesniedz pabalsta pieprasījums 
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests”, Bērzaines ielā 18 
(2.stāvs), 6. un 7.kabinetā 
apmeklētāju pieņemšanas 
laikos.

Lai saņemtu pabalstu, 
nepieciešams iesniegt:

• iesniegumu;
• iztikas līdzekļu deklarāciju 

(aizpilda kopā ar sociālā darba 
speciālistu);

• īres/apsaimniekošanas un 
komunālo maksājumu rēķinu;

• īres līguma kopiju (uzrādot 
oriģinālu), ja dzīvojamā telpa 
tiek īrēta;

• ja ģimenē ir strādājošas 
personas, izziņu no darba 
devēja par pēdējo trīs mēnešu 
ienākumiem pēc nodokļu 
nomaksas;

• Nodarbinātības valsts 
aģentūras individuālā darba 
meklētāja plāna kopiju 
(uzrādot oriģinālu), ja persona 
ir bezdarbnieks;

• dokumentus, kas apliecina 
citu ienākumu gūšanu pēdējo 
12 mēnešu laikā;

• citus dokumentus 
pēc sociālā darba speciālista 
pieprasījuma, ja attiecīgo ziņu 
nav Sociālā dienesta rīcībā.
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PASĀKUMI


Citādie. Otrā daļa: 
Dumpinieki
Insurgent (2015). Žanrs: 
Asa sižeta filma, fantāzija, 
zinātniskā fantastika
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 27.02.
Šāvējs
The Gunman (2015). Žanrs: 
Trilleris, asa sižeta filma
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Izstādes
01.01. – 31.03.
Izstāde „Mantojums”.
Vidzemes gleznotāju darbi 
olu temperas tehnikā
Viesnīcas „Kolonna” Wenden 
zālē

18.02.-22.03. 
Izstāde „Cēsu fotogrāfam 
Gustavam Cīmenam 200”  
Cēsu Jaunās pils Semināru 
zāle

20.02.-31.03.
Fotokluba “Cēsis” izstāde 
“Cēsis senāk un šodien”
Cēsu 2.pamatskolā

21.02.-29.03.
“Lielie vidzemnieki. Cēsu 
mākslinieki un viņu laiks” 
Izstādes veltītas Cēsu Izstāžu 
nama 30 gadu jubilejai
Izstāžu namā

27.02.-31.05.
Fotokluba “Cēsis” izstāde 
“Cēsu Sv.Jāņa baznīca 
fotogrāfijās
Pieaugušo izglītības centrā

28.02.-28.04.  
Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centra kolekcijas 
izstāde “ZELTS”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

31.03.-01.10.
Izstāde “Vidzemes 
bruņniecība un Latvija. 
16. – 19. gs”
Cēsu Jaunajā pilī

Pasākumi Cēsu 
bibliotēkā
02.03.-31.03. 
Aspazija. Es esmu nebēdne 
meitene. Literārā stunda
Pēc grupu pieprasījuma. 
Pieteikties pa tālruni 
29335459.

02.03.-31.03. 
Iepazīsti bibliotēku! 
Ekskursijas pirmskolas 
izglītības iestāžu grupām un 
klašu kolektīviem
Pieteikties pa tālruni 
29335459 

Otrdienās plkst.15.00
Ekskursija atjaunotajā Cēsu 
bibliotēkā. Grupu ekskursijas 
pieteikt jums izdevīgā dienā 
un laikā: tālr. 64123644, 
29289216 

12.03. plkst.13.00
Mirdzas Kerliņas grāmatas 
“Tītars apgāž tintenes” 
atvēršanas svētki

18.03 plkst.18.00
Nams Raunas ielā 1: vēsture 
un šodiena. Sarunā piedalās 
arhitekts J. Poga, renovācijas 
darbu veicēji un citi, kas 
atjaunoja Cēsu bibliotēku

21.03. plkst.11.00
Cēsu jaunā grāmatu māja. 
Bērnu rīts

23.03.-27.03.
Mans draugs dators
Bibliotēka piedāvā 
datorprasmju apgūšanu 
sākumskolas bērniem

24.03. plkst.10.00
Problēmas ar datoru? 
Atnes, risināsim kopā. Testē 
un konsultē Cēsu novada 
pašvaldības IT speciālisti

24.03. plkst.16.00
Viedtālruņi un planšet-
datori – ikdienas pielie-
tojums. Stāsta, māca, konsultē 
Cēsu novada pašvaldības IT 
speciālisti

25.03. plkst.16.00
Interneta ABC. 1. 
nodarbība. Apmācības 
iedzīvotājiem

Literatūras izstādes
02.03.-31.03.
27. marts – Starptautiskā 
teātra diena. Literatūras 
izstāde par Latvijas teātriem 
un aktieriem

02.03.-31.03.
Latvijas prezidentūra ES 
padomē. Preses materiālu 
izstāde par Latvijas, 
prezidentūras svarīgākajiem 
jautājumiem

02.03.-31.03.
Es esmu nebēdne meitene! 
Dzejniece Aspazija

02.03.-31.03.
Laiks ballēties!
Literatūras izstāde 5.-7. klašu 
skolēniem par ballīšu rīkošanu 

19.,20.,21.03.
Jauno grāmatu izstāde 

Sports
01.03. plkst.12.00
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā Līga

Cēsis – SC Mārupe
Piebalgas ielā 18

01.03. plkst.14.00
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U14, U19
Cēsu PSS – BS Ogre
Piebalgas ielā 18

01.03. plkst.17.00
LJČ basketbolā zēniem U14, 
U15 1.divīzija
Cēsu PSS – BS Ogre
Piebalgas ielā 18

03.03. plkst.16.00
LJBL čempionāts basketbolā 
U16 1.divīzija zēniem 
Cēsu PSS-Madona
Piebalgas ielā 18

03.03. plkst.17.30
LJČ basketbolā zēniem U17, 
U19 2.divīzija
Cēsu PSS –Madona
Piebalgas ielā 18

03.03. plkst.19.30
Novadu čempionāts 
volejbolā 
Ģimnāzija – Vecpiebalga
Pūces ielā 2a

04.03. plkst.19.00
Novadu čempionāts 
volejbolā 
Cēsu PSS – Fono
Pūces ielā 2a

06.03. plkst.20.00
LBL-3 čempionāts 
basketbolā vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – ViA
Piebalgas ielā 18

07.03.
Ziemas III olimpiāde 
Cēsu Olimpiskajā centrā

07.03. plkst.10.00
Badmintona turnīrs “Cēsu 
Pavasaris”
Lapsu ielā 17

07.03. plkst.12.00
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā Līga
Cēsis – SK Jēkabpils Lūši
Piebalgas ielā 18

07.03. plkst.13.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Lekrings – Tērvete 
Gaujas iela 45

07.03. plkst.14.00
Pārrobežu čempionāts 
basketbolā vīriešiem
Piebalgas ielā 18

07.03. plkst.16.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga 
Piebalgas ielā 18

07.03. plkst.19.00
Elvi čempionāta florbolā 
vīriešiem play-off 5.spēle
Cēsu alus / Lekrings – 
Ulbroka / FS Masters

Piebalgas ielā 18

08.03. plkst.10.00
Badmintona turnīrs “Cēsu 
Pavasaris”
Lapsu ielā 17

08.03. plkst.12.00
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā līga  
Cēsis – Aizpute
Piebalgas ielā 18

08.03. plkst.10.00
Pārrobežu čempionāts 
basketbolā vīriešiem
Pūces ielā 2a un Piebalgas 
ielā 18

10.03. plkst.19.30
Novadu čempionāts 
volejbolā 
Ģimnāzija – Straupe 
Pūces ielā 2a

11.03. plkst.19.00
Novadu čempionāts 
volejbolā
Cēsu PSS – Apse 
Gaujas ielā 45

13.03. plkst.20.00
Novadu čempionāts 
volejbolā
Fono – Priekuļi 
Pūces ielā 2a

14.03. plkst.13.30
LJBL Čempionāts 
basketbolā meitenēm U19
Cēsu PSS – Daugavpils
Piebalgas ielā 18

15.03. plkst.10.00
Ziemeļvidzemes līga 
basketbolā sievietēm
Piebalgas ielā 18

15.03. plkst.11.00
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U14, U17, U19 
2.divīzija
Cēsu PSS – Jēkabpils 
Piebalgas ielā 18

16.03. plkst.10.00 
Vidzemes reģiona skolu 
sacensības basketbolā B 
grupā
Piebalgas ielā 18

16.03. plkst.14.30
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U19
Cēsu PSS – Liepāja
Piebalgas ielā 18

17.03. plkst.10.00
Basketbola turnīrs 
jauniešiem “Kāruma kauss”
Piebalgas ielā 18

18.03. plkst.10.00
Basketbola turnīrs 
jauniešiem “Kāruma kauss”
Piebalgas ielā 18

18.03. plkst.19.00
Novadu čempionāts 

volejbolā
Cēsu PSS – Vecpiebalga
Gaujas ielā 45

19.03. plkst.10.00
Sporta skolotāju seminārs
Piebalgas ielā 18

20.03. plkst.20.00
LBL-3 čempionāts 
basketbolā vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – Rūjiena
Piebalgas ielā 18

21.03. plkst.11.00
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U14, U19
Cēsu PSS – Ogre
Piebalgas ielā 18

21.03. plkst.13.00
LJBL čempionāts basketbolā 
Smiltene – Ogre 
Piebalgas ielā 18

21.03. plkst.14.00
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U15, U16
Cēsu PSS – Ogre 
Piebalgas ielā 18

22.03. plkst.11.00
LJČ volejbolā meitenēm D2 
grupā 
Pūces ielā 2a

22.03. plkst.11.00
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U14
Cēsu PSS – Alūksne 
Piebalgas ielā 18

22.03. plkst.13.00
LČ basketbolā seniorēm
Cēsis – Otrā elpa 
Piebalgas ielā 18

23.03.
LR skolu čempionāts 
basketbolā jauniešiem B 
grupā
Piebalgas ielā 18

24.03. plkst. 09.00
Skolu sacensības florbolā 
zēniem A grupa
Piebalgas ielā 18

27.03. plkst.09.00
Skolu sacensības florbolā 
zēniem B grupā
Piebalgas ielā 18

27.03. plkst.20.00
LBL-3 čempionāts 
basketbolā vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – Saulkrasti 
Piebalgas ielā 18

29.03. plkst.15.00
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U14, U19, 2.divīzija
Cēsu PSS – Krāslava
Piebalgas ielā 18

31.03.
„Meridiāns – 2015” 
orientēšanās 
Cēsu pilsēta

Turpinājums no 6.lpp



8 Cēsu Vēstis, 2015. gada  27. februāris

GAISMAS PILS, SPORTS

Ko Twitterī čivina par 
Cēsīm?

Gatis Graudins @graudins77
@Cesis_lv ir perfekta vieta 
nedēļas nogalei! @Lekrings 
spēle - check, noslēpoti 50 
km iekš @cesuoc - check, 
@ RedBullLatvia skijorings - 
check

Edīte Mežciema @ediite_m
Mums, cēsniekiem, ir izcila 
pašvaldība, ar kuru patiesi 
lepoties! Paldies par vērtīgo 
ēnu dienu, @Cesis_lv!

Oskars Vitrungs 
@Srakso_2013
@Cesis_lv   Piestāvētu  ziemas 
skrējiens pa meža takām-mežs 
tuvu, taku arī daudz. Un  kādi 
ziemā tur ir dabas skati

PUPA @pupaforkids
Ledus slidotavā @Cesis_lv 
varbūt nav ideāls, bet slidošanas 
prieku tas nemazina nevienam- 
ne pavisam maziem, ne tiem, 
kam sen sirmas galvas.

Guntis Rozenbergs 
@GRozenbergs  
Liels paldies Cēsu veterinārās 
klīnikas Vaļņu ielā īpašniekam 
Aivaram #Brokam, kas mēroja 
32km no Cēsīm, lai atbrauktu 
pie saslimušā Rekša!!!

Pirmajiem apmeklētājiem 
bibliotēkas dziedošās meitenes 
sniedza nelielu koncertu, kam 
sekoja ekskursija pa visiem 
atjaunotās ēkas stāviem un 
telpām. Kā stāsta N.Krama: 
„Apmeklētāji pirmajās dienās 
nāca nepārtraukti, cēsniekiem 
gribas redzēt, kas paveikts, 
kāda ir atjaunotā Gaismas pils. 
Tā kā apvienot nepārtrauktu 
ekskursiju vadīšanu ar lasītāju 
apkalpošanu ir neiespējami, 
nolēmām, ka ekskursijas 
turpmāk rīkosim otrdienās. 
Skolēnu grupām, iepriekš 
piesakoties, ekskursijas 
vadīsim arī citas dienās.”

Mājīgas pārvērtības 
vērojamas bērnu literatūras 
nodaļā. Tajā ir gan grāmatu 
plaukti, gan spēļu vietas, kas 
tukšas nestāv ne brīdi. Nu jau 
ierasta aina, kad vecmāmiņa vai 
māmiņa nāk uz bibliotēku ar 
bērniem. Kamēr mazie apgūst 
plašo spēļu un rotaļu klāstu, 
pieaugušie iemalko kafiju un 
izšķirsta žurnālus. „Zinot, 
ka atjaunotajā bibliotēkā būs 
plašākas telpas, laicīgi gādājām 
spēles un aprīkojumu bērniem 
un jauniešiem. Var jau gausties 
par to, ka jaunieši tagad vairāk 
laika vada pie datora un mazāk 
lasa, bet, ja taciņa uz bibliotēku 
būs iestaigāta, kaut vai, lai 
uzspēlētu galda futbolu vai 
hokeju, tad, uzturoties šajā 
vidē, radīsies arī interese par 
grāmatām. Katrā ziņā bibliotēku 
esam veidojuši tādu, ka te var 
nākt visa ģimene, un katrs 
atradīs interesēm atbilstošu 
nodarbi,” stāsta N.Krama. 

Visi ceļi ved uz… bibliotēku
Turpinājums no 1.lpp

Vēl viena ērtība lasītājiem ir 
grāmatu kaste pie bibliotēkas 
ēkas Raunas ielas pusē. Tajā 
var nodot grāmatas jebkurā 
laikā, arī tad, kad bibliotēka 
ir slēgta. Mūsdienīgi aprīkotā 
nelielā konferenču zāle ar 20 
vietām tika jau iemēģināta 
vēl pirms būvdarbu oficiālas 
pabeigšanas. Tā ir lieliska 
telpa nelieliem semināriem, 
prezentācijām, mācību kursiem. 
Plašākiem sarīkojumiem un 
tikšanās reizēm, paredzēta zāle 
otrajā stāvā.

Projekta mērķis bija izveidot 
daudzfunkcionālu reģiona un 
novada bibliotēku, dažādojot 
un paplašinot pakalpojumu 
klāstu, veicinot to pieejamību 
visiem iedzīvotājiem un 
palielinot pilsētas pievilcību, 
tādejādi sekmējot reģiona 
konkurētspēju un pievilcību 
darba un dzīves apstākļiem.

Projekts „Cēsu Centrā-
lās bibliotēkas ēkas 
renovācija un pieejamības 
nodrošināšana” (vienošanās 
Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/
VRAA/008/092) sākts 2013.
gadā un tika 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.

Attēlā: Omulīgākā vieta bibliotēkā tagad ir Bērnu literatūras nodaļa, kur var ne tikai izvēlēties 
grāmatas, bet jauki pavadīt laiku, spēlējot spēles ar draugiem.

Attēlā: “Gaismu 
sauca, gaisma 
ausa. Augšām cēlās 
Gaismas pils,” 
bibliotēkas atklāšanā 
šo skaņdarbu 
izjusti izpildīja 
dramatiskais duets 
Nata un Jānis.

Attēlā: Pirms 
došanās plašākā 
koncertturnejā 
bibliotēkas 
darbinieku -
ģitāristu ansamblis 
“Bibliobemols” 
priecēja atklāšanas 
dalībniekus.

Sasniegumi jaunatnes ziemas olimpiādē
Februārī Ērgļos norisinājās 

Latvijas jaunatnes 20.ziemas 
olimpiāde, kurā mūsu novada 
septiņi skolu audzēkņi startēja 
piecos sporta veidos - biatlonā, 
kalnu slēpošanā, distanču 
slēpošanā, snovbordā un 
slidošanā. Kopumā Ērgļos 
sacensībās piedalījās 104 
Latvijas skolu komandas ar 
vairāk nekā 1000 dalībniekiem. 
Mūsējiem šos startus var 

uzskatīt par ļoti sekmīgiem, jo 
uz Cēsīm atceļoja 14 godalgas, 
tai skaitā sešas zelta! Mūsu 
kontā arī vietas Olimpiskajā 
sešniekā! Paldies visiem 
dalībniekiem, kuri aizstāvēja 
Cēsu novada sporta godu, 
paldies sporta skolotājiem par 
atbalstu un līdzi jušanu!

Latvijas jaunatnes 20.ziemas 
olimpiādē godalgotas vietas 
izcīnīja Cēsu novada skolu 

audzēkņi - Vineta Pētersone, 
Jānis Rams, Karlīna Lāce, 
Žanete Gedra, Reinis Matīss 
Upens, Rebeka Raiska, Evelīna 
Rama, Alvis Šķēps, Annija 
Keita Sabule, Nora Viktorija 
Osīte, Ilona Upena un Kārlis 
Bucenieks.


