
Oktobra nogalē pabeigta Cēsu lielākā 
automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija.

Karjeras nedēļā Cēsu jaunieši apmeklēja 
vairāk nekā simts profesionālas ievirzes 
pasākumus. 

Lasiet 3. lpp
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Attēlā: Arī šogad Lāčplēša dienā Renārs Sproģis aicina cēsniekus pulcēties Pils parkā un iedegt 
savu sveci Latvijas kontūrā.

Valsts svētku norises Cēsīs

Patriotisms ir rīcība ne daiļrunāšana

Lāčplēša dienas pasākumi 
Cēsīs 

Trešdien, 11. novembrī, visi 
Cēsu iedzīvotāji un viesi tiek 
aicināti doties tradicionālajā 
lāpu gājienā, lai pēc tam kopīgi 
no svecītēm veidotu Latvijas 
kontūru Cēsu Pils parkā. 

Pēc svinīgās uzrunas un 
muzikālā priekšnesuma, ko 
izpildīs Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas pūtēju 
orķestris, plkst. 17.30 sāksies 
lāpu gājiens uz Lejas kapiem, 
kur uzstāsies Cēsu Kultūras 
centra koris “Wenden” un 
pūtēju orķestris “Cēsis”.

Savukārt plkst. 18.30 
cēsnieks Renārs Sproģis un 
biedrība “Latvija esam mēs 
paši” aicina uz jau astoto kopīgu 
sveču iedegšanu Latvijas 

kontūrā un multimediālu 
priekšnesumu “Iededz savu 
liesmu Latvijai” Cēsu pils 
parka estrādē.

Sveču iedegšana Latvijas 
kontūrā uz Pils parka trepēm 
ir īpaša Cēsu tradīcija, kas ik 
gadu pulcē daudzus tūkstošus 
cilvēku. Pagājušajā gadā 
tie bija vairāk nekā 10 000, 
savukārt iedegtas tika ap 8000 
sveču. Organizatori aicina 
ikvienu Cēsu un Latvijas 
iedzīvotāju izbaudīt pasākumu 
un cer, ka ar katru gadu 
dalībnieku un iedegto sveču 
skaits palielināsies. 

Valsts svētku koncerts 
“Ikviens ir Latvija”

Latvijas Republikas Neatka-
rības proklamēšanas dienā, 

18. novembrī, plkst. 17.00 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
cēsnieki aicināti apmeklēt 
koncertu “Ikviens ir Latvija”. 
Uzveduma vēstījums ir 
apzināties vērtības, kas 
iekodētas mūsu valsts himnā, 
mūsu dziesmās, dejās un sirdīs.

Koncerts būs cilvēciski 
atvērts un gaišs, lai klātesošie 
varētu svētkos aizmirst savas 
rūpes, būt kopā ar ģimeni – 
mīlestībā, saticībā, priekā, 
cieņā un lepnumā par savu 
valsti. 

Koncertā piedalās Cēsu 
Kultūras centra mākslinieciskie 
kolektīvi:

Kori “Ābele”, “Vidzeme”, 
“Cēsu Pils koris”, “Beverīna” 
un “Wenden”;

Deju kolektīvi “Raitais 

solis”, “Randiņš”, “Dzirnas” un 
“Saulgrieži”; tautas vērtes kopa 
“Dzieti”; popgrupa “Hey”; 
pūtēju orķestris “Cēsis”.

Koncerta režisore ir Inese 
Mičule, koncertu vadīs 
Valmieras drāmas teātra 
aktieris Rihards Rudāks un 
Katrīna Marta Rinķe.

Ieeja koncertā bez maksas.

Valsts svētki Vaivē
Latvijas Valsts  svētku 

sarīkojums Vaives tautas 
namā notiks 17. novembrī 
plkst. 18.00. Pašdarbības 
kolektīvi sniegs svētku 
koncertu “MĀJĀS”, tam 
sekos kustības “Labo darbu 
krātuvīte” laureātu godināšana. 
Pēc svinīgā sarīkojuma – balle.

Aivars Akmentiņs 
teksts un foto

Pirms astoņiem gadiem 
Lāčplēša dienā Renārs Sproģis 
sapirka labi daudz sarkanu 
un baltu sveču, lai pievakarē 
uz Pils parka estrādes 
kāpnēm iedegtu lielu Latvijas 
karoga atveidu. Un pats bija 
pārsteigts, ka tik daudz ļaužu, 
pēc lāpu gājiena, nāca uz 
parku, piestāja pie iedegta-
jām svecēm, fotografējās, 
runājās. Nākamajos gados 
jau krietns pulks cēsnieku 
varēja piedalīties šajā svecīšu 
manifestācijā, izliekot uz 
Pils parka kāpnēm Latvijas 
kontūru. 

Lāpu gājiens Cēsīs un tam 
sekojošās norises Pils parkā, nu 
jau ir valsts nozīmes notikums. 
Pērn Latvijas kontūrā dega 
apmēram 8000 cēsnieku un 
viesu atnestas sveces! Arī šogad 
Lāčplēša dienā plkst. 18.00 
visi aicināti pulcēties Pils 
parkā. “Iedegsim sveces un 
skatīsimies “Kalves studijas” 
veidoto videoprojekciju. Tā 
caur Austras jeb pasaules koku 
ļaus ielūkoties mūsu tautas 
vēsturē un mudinās vaicāt – 
kas mēs esam un kāpēc esam? 
Kā mums, tik mazai tautai, 
ir izdevies noturēt savu 
valsti, savu neatkarību šajā 

mainīgajā pasaulē? Šodien, tie 
ir ļoti aktuāli jautājumi,” stāsta 
R.  Sproģis.

Šovasar Renārs kļuva par 
titula “Gada cēsnieks” laureātu. 
Novadnieki novērtēja viņa 
patriotiskās iniciatīvas, rīkojot 
Cēsu kauju rekonstrukciju 
jūnijā un sveču iedegšanu 
Lāčplēša dienā. Nav grūti 
pamanīt to, kāpēc R. Sproģa 
rīkotie pasākumi gūst tik lielu 
atsaucību – tie skaidri parāda, 

ka patriotisms, tā ir rīcība nevis 
daiļrunāšana.

Viņu mudina rīkoties paša 
pieredzētais. “Pirms krietna 
laika, sākot metāllūžņu 
biznesu, pats daudz braukāju 
pa lauku sētām, runāju ar 
cilvēkiem. Morē sastapu sirmu 
vīru, bijušo leģionāru, kurš 
pats bija piedalījies Mores 
kaujās. Visu dienu pavadīju pie 
viņa, klausoties un skatoties 
vietas, kur vīri cīnījās. Tas 

bija fantastiski interesanti! 
Kāds spēks, kāds varoņa gars 
ir mūsu tautā! Arī Cēsu kaujas 
to parāda. Kauju rekonstrukcija 
un sveču iedegšana ir brīži, kas 
atgādina to, ka esam stipri un 
mums nav par ko gausties, jo 
esam spējuši izturēt un savu 
valsti noturēt arī šķietami 
bezcerīgās situācijās,” atzīst 
R. Sproģis 

Tuvojas Latvijas 
simtgade, skaista 

un nozīmīga 
jubileja.Taču, 

lai cik sveču mēs 
iedegtu Latvijas 

dzimšanas dienas 
tortē, nekad 

nevarēsim teikt, 
ka tā ir gatava.
Un labi ka tā, 
jo tā ir iespēja 

katram celt savu 
valsti un augt 

tai līdzi, kļūstot 
gudrākiem, 

prasmīgākiem un 
stiprākiem!

Cēsu novada 
pašvaldības vārdā 
Jānis Rozenbergs

Izglītības un zinātnes 
ministrija izvirzījusi 
Cēsu novadu kā vienu 
no TOP4 pašvaldībām 
konkursa “Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 2016” atlasē.

Lai noskaidrotu, kura 
būs nākamā gada Latvijas 
Jauniešu Galvaspilsēta, vietnē 
jauniesugalvaspilseta.lv līdz 
pat 4. novembrim atvērta 
publiskā balsošana par TOP4 
pašvaldībām, kur lūdzam 
arī Tevi nobalsot, lai Cēsis 
saņemtu šo pelnīto godu.

Cēsu novada pašvaldība jau 
var lepoties ar titulu Jauniešiem 
draudzīgākā pašvaldība 
2014, kas pierāda, ka Cēsīs 
ir veiksmīgi un profesionāli 
organizēts darbs ar jaunatni. 
Taču iespēju būt pirmajiem, kas 
saņem Jauniešu galvaspilsētas 
godu, nedrīkst laist garām!

Nobalso –  
Cēsis, Jauniešu  
galvaspilsēta!



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
Ko iededzam novembra 
svecēs?

Jānis Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Laika apstākļi oktobrī 
mums ļāva baudīt krāšņu zelta 
rudeni. Cēsniekiem un pilsētas 
apmeklētājiem par prieku 
ilgāk nekā citkārt darbojās 
strūklakas. Saltos rītos garaiņi 
ap tām veidoja teju vai Islandes 
ainavas. Tagad gan strūklakas 
ir ieziemotas, bet dzeltenās 
un sārtās lapas krīt tik strauji, 
ka namīpašniekiem un ielu, 
ietvju uzturētājiem krietni 
jānopūlas, lai tās savāktu. 
Iepriekš jau informējām, ka 
lapas bez maksas var nodot 
ZAAO eko laukumos, taču šī 
iespēja netiek diez cik aktīvi 
izmantota. Tas arī saprotams, 
jo ne katram ir pieejams lapu 
transportēšanai parocīgs 
transports. Tāpēc vairāk nekā 
80 vietās pilsētā - pārsvarā tur, 
kur ir daudz koku –  izvietoti 
lielie atkritumu maisi, kuros 
tuvējo namu īpašnieki var 
bērt savāktās lapas. Šo maisu 
izvešanu apmaksās pašvaldība.

Iedzīvotāji vairākkārt ir 

interesējušies, kāpēc vēl 
nedēļu pēc bruģēšanas darbu 
pabeigšanas, nedrīkstēja 
novietot automašīnas re-
konstruētajā Smilšu laukumā. 
Šādu objektu var sākt lietot 
vien tad, kad tas oficiāli 
nodots ekspluatācijā. Tam bija 
vēl nepieciešams nodrošināt 
vides pieejamību, gājēju 
pāreju ierīkošanu un arī 
dokumentācijas sakārtošanu. 
Tas nu izdarīts, un atjaunotais 
laukums atvērts transportam.

Oktobrī beidzās iepirkums 
Meža ielas rekonstrukcijas 
būvdarbiem. Saskaņā ar 
līgumu ielas asfaltēšana 
jāpabeidz nākamā gada jūnijā. 
Šo darbu, tāpat kā oktobrī 
pabeigto Valmieras ielas 
ietves posma atjaunošanu, 
veicam, pateicoties taupīgai 
saimniekošanai. 

Tuvojas valsts svētki, un 
jau drīz svētku noskaņas būs 
redzamas arī pilsētas namu un 
ielu noformējumā. Aicinu visus 
cēsniekus piedalīties svētku 
norisēs, jo programma būs 
plaša un interesanta.

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Novembri pavadīsim 
valsts svētku zīmē. Novadā 
tie būs tradicionāli plaši un 
daudzveidīgi, aicinu visus 
tajos piedalīties un piedzīvot 
tiešām skaistus mirkļus un 
neatkārtojamas emocijas. 
Lāčplēša dienā būs lāpu 
gājiens un piemiņas brīži pie 
Skolnieku rotas pieminekļa 
un Lejas kapos pie Brīvības 
cīņās kritušo karavīru 
pieminekļa. Pils parkā Renārs 
Sproģis aicina iedegt svecītes 
Latvijas kontūrā un noskatīties 
videoprojekciju uz pils 
mūriem. Bet vakara noslēgumā 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
mūs gaida elektroakustiskais 
videostāsts “Lāčplēsis”. 

Svētku nedēļas gaitā 
16. novembrī  Cēsīs pasniegs 
Ministru kabineta balvas 
par izciliem sasniegumiem 
šogad. Vaives pagastā Valsts 
svētku svinīgais sarīkojums 
notiks 17. novembrī, bet 
18. novembrī visi aicināti 

uz novada amatiermākslas 
kolektīvu gatavotu uzvedumu 
koncertzālē “Cēsis”. 

Aizvien biežāk piedomājam 
par to, ka  tuvojas Latvijas 
valsts simtgade. Nozīmīga 
gadskārta, kuru katrs grib 
sagaidīt godam. Lai to izdarītu, 
svarīgi ne vien svētkos, bet arī 
ikdienā paturēt prātos un sirdīs 
to, ko iededzam novembra 
svecēs – sava neatkarīga valsts 
ir vērtība, un mums ir gana 
spēka un pašcieņas, lai šo 
vērtību nosargātu!

Un, runājot par vērtību 
sargāšanu, jāpiemin, ka 
novembris sāksies ar zīmīgu 
jubileju. Aprit 15 gadi kopš 
izveidota Nacionālo bruņoto 
spēku Cēsu Instruktoru skola. 
Tās ieguldījums valsts bruņoto 
spēku izaugsmē un arī mūsu 
novada attīstībā ir ļoti nozīmīgs. 
Savukārt oktobra nogalē 
cienījamu 90 gadu jubileju 
svinēja vēl viena skola, kuras 
audzēkņus zina un novērtē ne 
vien Latvijā, bet arī aiz mūsu 
valsts robežām – Cēsu Valsts 
ģimnāzija. Uz skolas jubileju 
bija sabraukuši absolventi no 

tuvām un tālām vietām, un 
ceru, ka atkalredzēšanās ar 
skolasbiedriem un Cēsīm bija 
priecīga un sirsnīga. Koncerts, 
ko jubilejas reizē sniedza 
ģimnāzijas audzēkņi absolventi 
un pedagogi, bija vienkārši 
lielisks!

Oktobra nogalē tika 
pabeigta Smilšu laukuma 
rekonstrukcija, kas ir 
šogad lielākais pašvaldības 
finansētais infrastruktūras 
atjaunošanas projekts. Bedru 
un smilšu vietā nu ir gluds, 
bruģēts un apgaismots 
stāvlaukums. Stacijas apkārtnes 
labiekārtošana turpināsies.

Par nozīmīgākajiem 
turpmākajiem Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu un 
pašvaldības investīciju 
projektiem novadā plašāku 
un precīzāku informāciju 
varēšu sniegt gada nogalē, 
taču prioritātes ir zināmas – 
Stacijas laukuma un pilsētas 
stadiona rekonstrukcija, tirgus 
laukuma un Lielās Kalēju ielas 
atjaunošana, kā arī citi projekti.

Zelta rudens ar  
Islandes motīviem

Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldība 

Cēsu novada domes sēdē 
8. oktobrī  tika izskatīti 26 
jautājumi.

• Apstiprināja Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskolas 
Attīstības plānu 2015.-
2018. gadam.

• Noteica Cēsu novada 
pašvaldības vispārējo izglītības 
iestāžu direktoru darba algas 
likmi kā skolotājiem.

• Nolēma nodot Cēsu 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu Lielajā Skolas 
ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, 
bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “Vidzemes inovāciju 
un uzņēmējdarbības centrs”.

• Apstiprināja jaunus 
noteikumus “Par 
komandējumiem un darba 
braucieniem” Cēsu novada 
pašvaldībā.

• Apstiprināja 2016. gada 
prioritātes un budžeta projekta 
sagatavošanas pamatnostādnes. 
Par prioritātēm tika noteikts: 
Finansējuma nodrošināšana 
pašvaldības investīciju 
projektiem; Iedzīvotāju skaita 
saglabāšana un palielināšana, 
nodarbinātības un ekonomiskās 
aktivitātes veicināšana, 
pilnveidojot un uzlabojot 
publisko infrastruktūru 

dzīves kvalitātes uzlabošanai 
novadā; Dzīvojamā fonda 
attīstības veicināšana atbilstoši 
iedzīvotāju vajadzībām; 
Cēsu 810 gadu pasākumu 
nodrošināšana.

• Nolēma uzņemties 
ilgtermiņa saistības pret 
ZS “Kliģeni” 1 616 590.82 
EUR (t.sk.PVN) apmērā par 
apstādījumu kopšanu Cēsu 
pilsētā no 2016. gada 1. janvāra 
līdz 2018. gada 31. decembrim.

• Apstiprināja Cēsu novada 
attīstības programmas 2013. – 
2019. gadam aktualizēto 
redakciju.

• Piešķīra stipendijas 
vairākiem SIA “Cēsu Klīnika” 
rezidentiem.

• Apstiprināja “Cēsīm 
810” vizuālās identitātes 
izstrādes konkursa nolikumu 
un uzklausīja “Cēsīm 810” 
programmas konceptuālo 
piedāvājumu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties cesis.lv Novada 
pašvaldības sadaļā “Pieņemtie 
lēmumi”; Cēsu novada 
pašvaldībā Apmeklētāju ap-
kalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Cēsu novada domes sēdē  
8. oktobrī

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” izsludinājusi 
konkursu lielāko novada 
desmitgades svētku – Cēsīm 
810 – vizuālo vadlīniju izveidei.

Atklātā konkursa nolikums 
publicēts Cēsu novada 
pašvaldības mājaslapā cesis.
lv sadaļā “Vakances, izsoles, 
konkursi”, un tā galvenā balva 
ir 2800 eiro, ieskaitot nodokļus.

Pretendentiem savi darbi 
jāiesniedz līdz šī gada 
10. decembrim, un konkursa 
rezultāti tiks izziņoti līdz 
2016. gada 31. janvārim.

“Nākamais gads Cēsīm būs 
skaists, aizraujošs un aktīvs, 
un tas paies mūsu pilsētas 
jubilejas zīmē. Jau tuvākajos 
mēnešos iepazīstināsim ar 
iespaidīgo svētku programmu, 
kas noteikti pulcēs lielāko 
apmeklētāju skaitu pēdējos 
desmit gados. Tāpēc svarīgi, 
lai vērienīgo programmu 
paspilgtinātu arī izteiksmīgi un 
radoši grafiskie risinājumi, kas 
ļaus Cēsu svētkiem izcelties 

Izsludināts konkurss “Cēsīm 
810” vizuālajai identitātei

starp visas Latvijas vasaras 
pasākumiem un kurus varēsim 
izmantot arī nākamajiem 
gadiem,” norāda Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

Vizuālajai identitātei 
radoši jāatspoguļo Cēsis, 
un pretendentu darbiem 
tiks vērtēta oriģinalitāte un 
radošais risinājums, vēstījums, 
uztveramība, praktiskā 
pielietojamība dažādos 
formātos un pielāgojamība 
dažādām vajadzībām.

Darbus vērtēs žūrija, ko veido 
SIA “Vidzemes koncertzāle” 
valdes priekšsēdētājs Juris 
Žagars, mākslinieks Ritums 
Ivanovs, tēlnieks Matiass 
Jansons, producente Ieva 
Goba, māksliniece Anda 
Nordena, Latvijas radošo 

industriju platformas FOLD 
redaktore Evelīna Ozola, Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Mārtiņš Malcenieks, 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” direktors 
Juris Markovs, Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
direktora vietniece Ilona Asare, 
Cēsu Tūrisma attīstības un 
Informācijas centra vadītāja 
Andra Magone un Cēsu novada 
pašvaldības Komunikācijas 
nodaļas vadītājs Kārlis Pots.

Ja žūrija nevienu no 
iesniegtajiem darbiem neatzīst 
par atbilstošu konkursa mērķim 
vai prasībām, uzvarētāju var 
nenosaukt.



Cēsu Vēstis, 2015. gada 30. oktobris 3

AKTUĀLI

Aivars Akmentiņš 

Cēsu lielākā auto 
stāvlaukuma jeb Smilšu 
laukuma rekonstrukcija 
ir šogad lielākais novada 
pašvaldības īstenotais projekts.

Tā izmaksas nedaudz 
pārsniedz 600 000 eiro. 
Būvniecības darbus veica 
SIA “Ceļinieks 01″, un 
rekonstrukcijas rezultātā 
mainījās ne tikai stāvlaukums, 
bet arī blakus esošās 
ielas. Izbūvēts Raiņa ielas 
turpinājums līdz Uzvaras 
bulvārim, paplašināta 
Noliktavas iela. Stāvlaukums 
labiekārtots, izbūvējot 
lietus ūdens kanalizāciju, 
apgaismojumu, bruģa segumu, 
zaļo zonu un citu nepieciešamo.

Kā pastāstīja pašvaldības 
Komunālās nodaļas 
vadītāja vietniece Liene 
Agafonova, atjaunotajā 
laukumā ir stāvvietas 125 
vieglajām  automašīnām, kā 
arī sešas autobusu un trīs 
mikroautobusu stāvvietas. 
Iekārtota arī velonovietne un 
laukuma videonovērošana. 
Rekonstrukcijas darbi noritēja 
raiti, un tie pabeigti nedaudz 
ātrāk, nekā plānots. Papildus 
veiktajam paredzēts vēl 
labiekārtot pagalmu namam 
Raunas ielā 6.

Apvienot lietderīgo ar lietderīgo

Attēlā: Cēsniekiem Dānijā bija liela interese par norisēm dzimtajā pusē.

Cēsu novada Pašvaldības 
policija veiks atkritumu 
apsaimniekošanas pārbaudes 
Cēsu novadā, izmantojot 
tiešsaistes programmu, ko 
izstrādājusi Cēsu novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
atkritumu apsaimniekotāju SIA 
“ZAAO”.

Tā ļauj operatīvi iegūt 
informāciju par pašvaldības 
teritorijā esošo mājsaimniecī-
bu iesaistīšanos pašvaldības 
organizētā atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmā. No šī 
gada oktobra Cēsu novada 
pašvaldības policijai ir 
pieejama informācija par katra 
īpašuma noslēgto līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju 
esamību.

Kā stāsta Cēsu novada 
pašvaldības policijas Vecākais 
inspektors par saistošo 
noteikumu uzraudzību Kaspars 
Blaumanis, programmas 
mērķis ir uzturēt kvalitatīvu 
atkritumu apsaimniekošanu, 
veicinot videi draudzīgu rīcību. 
Bet galvenais – tas novērsīs 
nelegālu atkritumu izmešanu 
apkārtējā vidē. K. Blaumanis 
stāsta, ka patlaban notiek darbs, 
lai apzinātu mājsaimniecības, 
kurām nav līgumi, kā arī tiek 
noskaidrots, vai šie īpašumi ir 
apdzīvoti.

Gadījumā, ja pašvaldības 
policija konstatē pārkāpumu, 
īpašnieks saņem atgādinājumu 
par nepieciešamību noslēgt 
līgumu.

Atgādinām, ka Cēsu 
novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 26 “Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi” 
nosaka, ka ikvienam nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai 
apsaimniekotājam ir pienākums 
noslēgt līgumu ar atkritumu 
savākšanas komersantu.

Videi draudzīga 

programma

Oktobrī sākti priekšdarbi 
atkritumu konteineru laukumu 
izbūvei, lai modernizētu 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu Cēsu vecpilsētā. 

Līdzšinējo vecpilsētas 
atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību, kad atkritumu 
savākšanas mašīna noteiktās 
dienās un laikos piebrauca 
pie mājām, jau šogad aizstās 
trīs pazemes un trīs virszemes 

konteineru laukumi, kuros tiks 
uzstādīti konteineri nešķirotiem 
sadzīves atkritumiem. 
Konteineru tukšošana notiks 
divas reizes nedēļā.

Jaunās atkritumu savākšanas 
sistēmas projekts paredz, ka 
virszemes konteineru laukumi 
tiks izveidoti L.Kalēju ielā 
5, Pils ielā 1 un Šaurajā ielā 
pie L.Katrīnas ielas. Savukārt 
pazemes atkritumu konteineri 
atradīsies Rīgas ielā 7, Lenču 

ielā 7 un L.Skolas ielā 6.
Projekts tiek realizēts, 

pamatojoties uz Cēsu novada 
pašvaldības un SIA ZAAO 
savstarpēji noslēgto līgumu 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cēsu novadā. 
Būvprojekti saskaņoti ar 
Cēsu novada Būvvaldi un 
Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju.

Tīrībai vecpilsētā

Novembra pēdējā 
piektdienā, 27. novembrī, 
Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 
notiks Cēsu uzņēmēju forums. 
Par šī gada tēmu – Nākotnes 
izaicinājumi uzņēmējiem –
stāstīs tādi lektori kā Banku 
augstskolas profesore Tatjana 
Volkova, personāla vadības 
eksperte Arta Biruma un citi. 
Pieredzē dalīsies arī Cēsu un 
apkārtnes uzņēmēji.

Aicinām sekot informācijai 
par foruma norisi un 
pieteikšanos cesis.lv un Cēsu 
novada sociālajos tīklos.

Aicina Cēsu  
uzņēmēju forums

Anita Zimele  
Cēsu novada  
pašvaldības aģentūras  
“Sociālais dienests”

Oktobrī Cēsīs viesojās 
Mobilās veselības aprūpes 
centrs, kas izveidots 
ar “McDonald House 
Charities Latvija” atbalstu. 
Tā ir sabiedriska labuma 
organizācija, kuras galvenais 
uzdevums ir rūpes par Latvijas 
bērnu veselību un labklājību.

Mobilais veselības aprūpes 
centrs ir 17 metrus garš moderns 
transporta līdzeklis, kas 
aprīkots tā, lai tajā varētu sniegt 
medicīnas pakalpojumus. 
Mobilās aprūpes centrā atrodas 
divas pacientu izmeklēšanas 
telpas un pieņemšanas 
telpa. Tajā bez maksas var 
saņemt acu ārsta, pediatra, 

pulmanologa/alergologa, bērnu 
neirologu, endokrinologa, 
kardiologa un gastroenterologa 
izmeklējumus, kā arī plašu 
izglītojošo programmu bērniem 
un priekšlaicīgi dzimušo 
bērnu programmas ārstu 
konsultācijas. Mobilā veselības 
aprūpes centra speciālisti ir 
mediķi, kuri ikdienā strādā 
Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcā.

Mobilās aprūpes centra 
izveides mērķis ir padarīt 
pieejamākus medicīniskos 
pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem Latvijā un 
nodrošināt regulāras primārās 
medicīniskās pārbaudes, kā 
arī savlaicīgu norīkojumu pie 
kvalificētiem speciālistiem. 
Mobilās aprūpes centrs, 
sniedzot pakalpojumus tuvāk 
mājām, palīdzēs ģimenēm 
ietaupīt finanšu līdzekļus. 

Mobilās aprūpes centra 
programmas priekšrocība 
ir iespēja nepieciešamības 
gadījumā transformēt un 
paplašināt esošo pakalpojumu 
klāstu, ņemot vērā aktuālākās 
vajadzības.

Pateicoties Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” darbam, 
Cēsu novada bērniem bez 
maksas bija pieejamas 
ausu, kakla un deguna kā 
arī alergologa apskates. 
Ausu, kakla un deguna ārsts 
izmeklēja 27 Cēsu novada 
bērnus, alergologs – 21. Bērni 
un vecāki bija ļoti apmierināti 
ar piedāvāto pakalpojumu. 
Bērnu slimnīcas speciālisti 
vairākiem apmeklētājiem 
sagatavoja slēdzienus ģimenes 
ārstam un ieteica konsultācijas 
pie citiem speciālistiem.

Mobilais veselības centrs Cēsīs

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldības 
delegācija oktobra nogalē 
devās apmeklēt Koldingas 
pašvaldību Dānijā, kur 
pieredzes apmaiņā mācījās, 
kā pilsētai piesaistīt un 
attīstīt radošās industrijas. 
Pieredzes apmaiņa bija 
iespējama, pateicoties dalībai 
Ziemeļu-Baltijas mobilitātes 
projektā „Innovative public 
administration experience 
exchange”, kas finansēja 
braucienu.

Taču vienlaikus, izmantojot 
iespēju, ka novada pašvaldība 
atradās Dānijā, sadarbībā 
ar Latviešu-dāņu biedrību 
tika organizētas tikšanās ar 
cēsniekiem, apmeklējot viņus 
gan Kopenhāgenā, gan Vailē, 
gan Koldingā.

Kaut arī latviešu un līdz 
ar to arī cēsnieku skaits 
Dānijā, salīdzinot ar citām 

valstīm, piemēram, Īriju vai 
Lielbritāniju, ir gana mazs, 
kopumā pašvaldība tikās ar 
desmit cēsniekiem, kuri visi 
bija ieinteresēti tajā, kādas 
aktualitātes notikušas un 
plānojas dzimtajā pusē.

Visi sastaptie cēsnieki 

strādā Dānijā, daži no viņiem 
tur arī studē, turklāt vairums ir 
nodarbināti tieši pašu dibinātos 
uzņēmumos. Daži bija 
ieinteresēti ciešāku biznesa 
saišu nodibināšanā starp 
Dānijas un Cēsu uzņēmumiem.

Visi kā viens izteica vēlmi 

nākotnē, tuvākā vai tālākā, 
atgriezties Latvijā un tieši – 
Cēsīs. Kad iegūta akadēmiskā 
un profesionālā pieredze, 
atgriešanās dzimtenē vairs 
neesot tik biedējoša. 

Smilšu laukums 

bez smiltīm
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JAUNUMI JAUNIEŠIEM

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldība

Oktobrī notika ikgadējais 
Cēsu novada jauniešu forums. 
Šoreiz galvenā diskusiju tēma 
bija brīvprātīgā darba iespējas 
un kustība “Draudzīga 
skola”. Forumā dalībnieki 
definēja procesus, kurus 
būtu nepieciešams ieviest 
vai pilnveidot, lai uzlabotu 
jauniešu dzīves kvalitāti.

Jauniešu ieteikumi:
1. Tiešsaistes platforma 

ar brīvprātīgo darbu 
piedāvājumiem Cēsu novada 
pašvaldības mājas lapā, 
līdzīgi vakanču sludinājumi, 
kā atrast brīvprātīgā darba 
piedāvājumus.

2. Skolu pašpārvaldēm 
jākļūst par galvenajiem 
informācijas devējiem par 
brīvprātīgā darba iespējām 
savās klasēs.

3. Jauniešus motivētu 
vairāk iesaistīties brīvprātīgajā 
darbā iespēja saņemt vismaz 
simbolisku atlīdzību par 
paveikto.

4. Kā svarīgu priekš-
nosacījumu jaunieši izteica 
brīvprātīgā darba devēja 
attieksmi. Tai jābūt motivējošai, 
darba devējam jābūt laipnam, 
jaunieši vēlas būt novērtēti, 
nevis tikai “melnā darba” 
veicēji.

Vēl forumā jaunieši 
uzzināja par iespējām pārstāvēt 
skolēnu intereses klasē, skolā, 
pašvaldībā un valstī, kā arī par 
projekta “AktīviBrīvPrātīgs” 
iespējām, brīvprātīgo darbu 
un aktualitātēm bērnu tiesību 
aizsardzības jomā. Pasākumā 
piedalījās visu Cēsu novada 
skolu pārstāvji – kopā ap 90 
dalībnieku.

Jauniešu forumu 2015 
organizē Biedrība “Youth 
for City – City for Youth” 
sadarbībā ar Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekciju, 
Cēsu novada Jauniešu domi 
un Cēsu novada pašvaldības 
izglītības nodaļu.

Projektu “Aktīvi 
BrīvPrātīgs” (2014.EEZ/PP/1/
MIC/106/052) īsteno biedrība 
“Youth for City – City for 
Youth” sadarbībā ar Cēsu 
bērnu un jauniešu centru.

Projektu finansiāli atbalsta 
Islande, Lihtenšteina, 
Norvēģija un Latvijas valsts.

Jaunieši spriež 
par brīvprātīgo 
darbu

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldība 
teksts un foto

Oktobrī Cēsīs aktīvi 
norisinājās Karjeras nedēļas 
pasākumi. Tajos notika dažādas 
tematiskās lekcijas, augstskolu 
prezentācijas, konsultācijas un 
konkursi. Kopumā skolās un 
ārpus tām tika aizvadīti 129 
pasākumi par karjeras izvēles 
tēmu. Ņemot vērā, ka vairāki 
skolēni piedalījās vairākās 
aktivitātes, nedēļas laikā 
pasākumu apmeklētāju skaits 
pārsniedza 3000.

Pirmajā Karjeras nedēļas 
dienā katrā skolā mācību 
stundās skolotāji stāstīja 
par profesijām, kurās 
nepieciešamas konkrētā 
priekšmeta zināšanas. 
Savukārt Rožu laukumā 
notika orientēšanās 8.-
11. klašu audzēkņiem “Paver 
uzņēmuma durvis”. Paverot 
durvis, jaunieši uzzināja, kādu 
profesiju pārstāvji strādā Cēsu 
uzņēmumos.

Katra Cēsu novada skola bija 
sagatavojusi īpašas tematiskas 
nodarbības, lekcijas, konkursus 
un citas aktivitātes, lai rosinātu 
skolēnus domāt par karjeras 
izvēli.

Cēsu Valsts ģimnāzijā 
viesojās un par dažādām 
profesiju iespējām stāstīja 
Biznesa augstskolas “Turība” 
un Rīgas Stradiņa universitātes 
Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžas pārstāvji, skolu 

Cēsīs aizvadīti 129 
Karjeras nedēļas pasākumi

Ija Brammane  
Rāmuļu pamatskolas  
direktore

Šoruden 15 skolēni un 
četri pedagogi no Rāmuļu 
pamatskolas viesojās Cēsu 
sadraudzības pilsētā Ahimā 
(Vācijā). 

Brēmenes lidostā mūs 
sagaidīja viesģimenes. 
Sagaidītāji bija īpaši centušies, 
noformējot uzrakstus un 
plakātus. Katru rītu mūsu ceļš 
veda uz Ahimas Meža skolu, 
kur skolēniem bija iespēja 
piedalīties mācību stundu 
darbā, konkursos, radošās 
aktivitātēs un mieloties ar 
skolas pusdienām.

Viena diena tika veltīta 
Ahimas pilsētas apskatei un 
vizītei pie birģermeistara. 
Īpašs notikums bija mūsu 

deju kolektīva “Madara” 
un ansambļa “Purenīte” 
koncerts Ahimas kultūras 
namā. Viesošanās noslēgumā 
devāmies ekskursijā uz 
Brēmeni. Katra viesģimene 
atvadu vakaram bija 
sagatavojusi ko īpašu.

Visiem skolēniem tas bija 
neaizmirstams piedzīvojums. 
Ģimenes iepazīstināja ar 
ikdienas dzīvi Vācijā. Skolēni 
sajuta īpašas rūpes un uzmanību 
no savām viesģimenēm. 
Pēdējās dienās daži savus 
viesģimenes vecākus jau sauca 
par mammu un tēti. Draudzība 
turpinās sociālajos tīklos.

Nākamā gada decembrī 
Ahimas skolēni viesosies 
Rāmuļu skolā.

Pie draugiem Ahimā

Attēlā: Pirmais pakāpiens pa karjeras kāpnēm - “pašiņš” potenciālajā darba vietā.

absolventi, kā arī Saeimas 
deputāts Artis Rasmanis. Skolā 
notika arī Atvērto durvju diena 
un tematiska zīmējumu izstāde.

Draudzīgā aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā ar saistošām 
lekcijām uzstājās Biznesa 
augstskolas “Turība” un Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas pārstāvji. 
Par savu pieredzi profesijas 
izvēlē jauniešiem stāstīja un 
skolas absolventi, tostarp 
arī hokeja vārtsargs Mārtiņš 
Raitums.

Pastariņa sākumskolas 
galvenā aktivitāte bija skolēnu 
vecāku profesiju iepazīšana. 
Audzēkņi devās mācību 
ekskursijās uz vecāku darba 
vietām, kā arī tēti un mammas 
“atnesa” savu darbu uz skolu.

Cēsu 1. pamatskolas 
audzēkņi devās ekskursijā uz 
Valmieras Drāmas teātri, lai 
uzzinātu, cik daudz un dažādu 
profesiju pārstāvji strādā teātrī. 

Rāmuļu pamatskolā 
viesojās absolvents Mārtiņš 
Platacis, kurš saistoši stāstīja 
par mērnieka darbu. Tikšanās 
noslēgumā bija arī praktiskas 
nodarbības, kurās skolēni 
varēja izmēģināt mērnieka 
darbarīkus un noteikt dažādu 
objektu attālumu vai augstumu. 
Savukārt Līvu pamatskolā bērni 
veidoja profesiju tematikai 
veltītas krāsainas kolāžas uz 
klašu telpu durvīm.

Ar dažādajām mācību 
programmām apmeklētājus 
iepazīstināja arī Cēsu 
Profesionālā vidusskola, Rīgas 

Tehniskās universitātes Cēsu 
filiāle, Cēsu Mākslas skola, 
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs 
un citas Cēsu novada izglītības 
iestādes.

Noslēguma pasākumā 
„Paver profesijas logu” Cēsu 
Bērnu un jauniešu centrā 
piedalījās desmit Cēsu novada 
skolu komandas, kuras 
iepazinās ar dažādiem profesiju 
pārstāvjiem, piemēram, 
policistu, šuvēju, pavāru, 
karavīru, sociālo darbinieku 
un direktoru. Noslēgumā 
skolēni praktiski veica 
profesiju ekspertu sagatavotos 
uzdevumus. 

Inese Urjāne 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada mājas 
lapā, sadaļā “Pašvaldība - 
“Nekustamie īpašumi - 
Informācija par nekustamo 
īpašumu parādniekiem” 
turpmāk būs pieejami 
paziņojumi un lēmumi par Cēsu 
novada nekustamā īpašuma 
nodokļu (NĪN) parādniekiem, 
kuri nav deklarējuši savu 
dzīvesvietu.

Saskaņā ar likumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
mājas lapā ir izvietoti 
brīdinājumi par administratīvā 

akta piespiedu izpildi un 
lēmumi par nokavēto nodokļu 
maksājuma piedziņu, norādot 
vietu un termiņu, kurā nodokļu 
maksātājs ar tiem var iepazīties.

Atgādinām, ka NĪN 
4. ceturkšņa nomaksas termiņš 
ir 16. novembris. Nokavējuma 
nauda tiks aprēķināta, sākot ar 
27. novembri 0,05% apmērā 
par katru nokavēto dienu.

Plašāka informācija par 
NĪN nomaksu pa tālruni 
64122586 vai e-pastu:  
inses.urjane@cesis.lv

Publiskos nekustamā
īpašuma nodokļu 
parādnieku vārdus
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VESELĪBA , SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Anita Zimele  
Cēsu novada  
pašvaldības aģentūras  
“Sociālais dienests”

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
oktobra vidū aicināja 
uz tikšanos nevalstisko 
organizāciju (NVO) pārstāvjus, 
kas darbojas sociālā atbalsta 
jomā, lai kopā pārrunātu 
sektora aktualitātes novadā, 
uzklausītu biedrību pieredzes 
stāstus, kā arī kopā diskutētu 
par veicamajām aktivitātēm, 
kas padarītu dzīvi novadā 
vēl labāku un pievilcīgāku. 
Sociālais dienests sadarbojas 
ar 20 šāda veida biedrībām.

Viena no galvenajām 
aktualitātēm, kas tika uzsvērta 
tikšanās laikā, ir NVO iespēja 
sniegt atbalstu trūcīgajiem, 
maznodrošinātajiem un 
krīzes situācijā nonākušajiem 
Cēsu novada iedzīvotājiem. 
Pateicoties Cēsu novada 
pašvaldības, Sociālā dienesta, 
uzņēmēju, atbalstītāju un 
ziedotāju palīdzībai, biedrībām 
ir iespēja sniegt dažādu 
sociālo atbalstu, piemēram, 
piedāvāt siltu ēdienu zupas 
virtuvē, palīdzēt ar pārtiku, 
apģērbu, noderīgiem sadzīves 
priekšmetiem un skolas 
piederumiem.

Biedrība „Ģimenes centrs 
Mūsu nākotne” ir radusi 
iespēju palīdzēt Cēsu novada 
iedzīvotājiem, sniedzot zupas 
virtuves pakalpojumu. Zupa 

tiek izsniegta pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās no 
plkst. 11.30 līdz plkst. 12.30  
Palasta ielā 20-6, Cēsīs.

Viens no lielākajiem 
atbalstītājiem sociālajā jomā 
ir Latvijas Sarkanā Krusta 
Cēsu nodaļa. Šā gada maijā 
Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu 
komiteja sāka īstenot Eiropas 
Atbalsta fonda projektu, kas 
paredz atbalstu komplektu 
izdalīšanu trūcīgākajām un 
maznodrošinātajām personām. 
Atbalsta komplektus izsniedz 
Cēsīs, Bērzaines ielā 18 
(blakus galvenajai ieejai) 
pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 
plkst. 13.00 un trešdienās no 
plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00. 
Papildus Latvijas Sarkanā 
Krusta Cēsu nodaļa piedāvā 
apgūt pirmās palīdzības 
apmācības autovadītājiem, 
ieroču nēsātājiem, skolēniem, 
strādājošajiem un citiem 
interesentiem, veselības 
istabas pakalpojumus, humā-
no palīdzību trūcīgajiem 
iedzīvotājiem, tehnisko palīg-
līdzekļu nomu personām 
ar invaliditāti, organizē 
pasākumus asinsdonoru pie-
saistei un jauniešu piesaistīšanai 
dažādās aktivitātēs. Latvijas 
Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa 
pieņem un izsniedz saziedoto 
apģērbu. Pieņemšana un 
izsniegšana notiek Bērzaines 
ielā 16, Cēsīs (pagraba stāvā) 
pirmdienās no plkst. 11.00 
līdz plkst. 13.00, trešdienās no 
plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00 
un ceturtdienās no plkst. 11.00 

līdz plkst. 13.00. Lai saņemtu 
papildus informāciju, var 
rakstīt Latvijas Sarkanā Krusta 
Cēsu nodaļas darbiniekiem uz 
e-pastu: lsk.cesis@redcross.lv 
vai zvanīt pa tālruni  64120782. 

Biedrība „Gaujaslīči” 
piedāvā iespēju pilngadīgām 
personām (bezdarbniekiem, 
pensionāriem, cilvēkiem 
ar invaliditāti, trūcīgām un 
maznodrošinātām personām) 
saņemt dažāda veida materiālu 
atbalstu (apģērbu, gultasveļu, 
segas un citus vajadzīgus 
priekšmetus) biedrības 
„Gaujaslīči” telpās Dzirnavu 
ielā 45, Cēsīs. Pirms došanās 
pēc palīdzības nepieciešams 
sazināties ar Helēnu Andersoni 
pa tālruni 29128655.

Nacionālais rehabilitācijas 
centrs “Vaivari” sadarbībā 
ar Sociālo dienestu rīko 
izbraukuma konsultācijas, kas 
notiek Bērzaines ielā 16, Cēsīs, 
Invalīdu habilitācijas – dienas 
centra telpās (1.stāvā).

Cēsu invalīdu biedrība 
Cēsu novada iedzīvotājiem 
ar invaliditāti piedāvā 
šādus pakalpojumus: 
juridiskās konsultācijas pēc 
iepriekšēja pieraksta, tehnisko 
palīglīdzekļu nomu (invalīdu 
ratiņi, dažādu modifikāciju 
staiguļi, kruķi, spieķi), masiera 
pakalpojumus, ārstniecisko 
vingrošanu, iespēju apmeklēt 
trenažieru zāli.

Latvijas Neredzīgo biedrības 
Cēsu teritoriālā organizācija 
cilvēkiem ar redzes 
invaliditāti par valsts budžeta 

līdzekļiem piedāvā sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma: 
psiholoģiskās adaptācijas 
treniņus, orientēšanās un 
pārvietošanās iemaņu apguvi, 
pašaprūpju prasmju apguvi, 
pielāgotu rakstu veidu 
apguve (Braila, Hebolda 
un līnijraksts), tiflotehnikas 
lietošanas apmācību, 
specializēto datortehnoloģiju 
un komunikācijas tehnoloģiju 
lietošanas apmācības, 
fiziskā un intelektuālā darba 
pamatprasmju apmācību, 
pielāgotās sporta aktivitātes, 
saskarsmes un radošās 
pašizteiksmes iemaņu 
pilnveidi, konsultācijas un 
palīdzība klientu sociālo 
problēmu risināšanā, klienta 
ģimenes locekļu un tuvinieku 
konsultēšanu un apmācību. 
Vienlaikus Latvijas Neredzīgo 
biedrības Cēsu teritoriālā 
organizācija cilvēkiem, kas 
nevar lasīt iespiedrakstā, 
piedāvā bibliotēkas 
pakalpojumus: audiogrāmatas 
un grāmatas braila rakstā. Lai 
saņemtu papildus informāciju, 
var rakstīt Latvijas Neredzīgo 
biedrības Cēsu teritoriālās or-
ganizācijas darbiniekiem uz 
e-pastu: lnbvidzeme@inbox.lv  
vai zvanīt uz telefonu  
64122761 vai 664123494. 
Biedrības darba laiks ir katru 
dienu no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 16.00.

Biedrība “Gādība.lv” 
sadarbojas ar labdariem no 
Vācijas, kuri regulāri uz 
Latviju sūta apģērbu, skolas 

somas, pārtiku un daudz ko 
citu. No Vācijas saņemtās lietas 
paredzētas trūcīgo iedzīvotāju 
atbalstam. Organizācija īrē 
telpas Cēsīs (Vienības laukums 
2, Cēsu universālveikala 
2.stāvs), kurās iespējams 
iegādāties nepieciešamās 
lietas par ļoti zemām cenām. 
Plašākai informācijai var 
saņemt, rakstot uz e-pastu:  
gadiba.lv@gmail.com.

Anglijā, Skelmersdeilā, 
Mančesteras pievārtē, bāzētā 
latviešu imigrantu labdarības 
organizācija “Palīdzības banka” 
ar pārtiku, apģērbu un citiem 
vajadzīgiem priekšmetiem, kas 
nonāk organizācijā ar ziedotāju 
palīdzību, sniedz atbalstu Cēsu 
novada trūcīgajām ģimenēm 
ar bērniem. Organizācijas 
uzticības persona Cēsīs ir Daiga 
Puriņa. Pie viņas tiek nosūtītas 
visas pakas, kas lielākoties 
paredzētas bērniem. Idejas, 
atsauksmes vai ierosinājumu 
vēstules var rakstīt “Palīdzības 
banka” vadītājai Santai Sergai 
uz e pastu: sergasanta@gmail.
com, kā arī koordinatorei Lijai 
Bahai- Kaufmanei uz e pastu: 
lijabahakaufmane@inbox.lv.

Lai atbalstītu trūcīgos, 
maznodrošinātos vai grūtībās 
nonākušos Cēsu novada 
iedzīvotājus, Sociālais dienests 
turpinās sadarbību ar novada 
nevalstiskajām organizācijām, 
kas darbojas sociālajā jomā.

Nevalstisko organizāciju atbalsts sociālajā jomā

Latvijas Ārstu biedrības 
(LĀB) iedibinātā „Veselības 
gada balva” pasniegta jau 
trešo reizi. Par Veselības 
gada balvas laureātu šogad 
kļuva Cēsu novads, kurā 
daudz paveikts, lai, lai vide 
un iedzīvotāji kļūtu  zaļāki, 
sportiskāki un veselīgāki.

Cēsīs ar sportiskām 

aktivitātēm var nodarboties 
dažāda vecuma ļaudis, 
ikvienam pieejama aktīva 
atpūta pilsētas zaļajā zonā, 
vienlaikus pilsētā ir Eiropas 
līmeņa infrastruktūra un 
medicīnas pakalpojumi.

Balvu piešķir desmit 
nominācijās par nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas 
iedzīvotāju sabiedrības 

veselībā – par ieguldījumu 
tautas sporta attīstībā, par 
ieguldījumu Latvijas ekoloģijā 
un vides veselībā, par veselīga 
uztura ražošanu, par nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju 
informēšanā par sabiedrības 
veselību. Šogad pretendentus  
balvas saņemšanai izvirzīja 
LĀB, valsts un sabiedrisko 
organizāciju pārstāvji.

Cēsīm veselības gada balva!

Attēlā: Viena no sportiskajām tradīcijām ir kalnu skrējiens “Priekuļu Trail” Cēsu olimpiskajā 
sporta centrā, kurā azartiski startē gan lieli, gan mazi. Foto: Valdis Sviķis.

Rasa Siliņa  
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu Sporta laureātu 
godināšana šogad notiks 
20. novembrī, kad uz svinīgo 
pasākumu būs mīļi gaidīti 
visi Cēsu novada sporta 
dzīves veidotāji – individuālie 
sportisti un komandas, kas 
pārstāvējuši Cēsu novadu un 
nesuši tā vārdu gan lielāka, gan 
mazāka mēroga sacensībās. 
Aicināti arī sporta biedrību 
pārstāvji, sporta pasākumu 
organizatori, sporta veterāni 
un sporta skolotāji.

Balvas tiks pasniegtas 
astoņās nominācijās – “Gada 
sporta skolotājs”, “Gada 
aktīvākā sporta biedrība”, 
“Gada sporta pasākums”, 
“Cerība sportā”, “Paraugs 
sportā”, “Gada populārākais 
sportists/-e”, “Gada sporta 
komanda” un “Gada 
sportist/-e”.

No 3. novembra līdz 

9. novembrim iedzīvotāji tiek 
aicināti izvirzīt kandidātus 
nominācijām “Gada 
sportists/-e”, “Gada sporta 
komanda” un “Paraugs 
sportā”, savukārt kandidātus 
nominācijai “Cerība sportā” 
aicināti izvirzīt treneri, sporta 
skolotāji un sporta biedrību 
pārstāvji.

Par iesūtītajiem nomināciju 
kandidātiem un nomināciju 
“Gada aktīvākā sporta 
biedrība” balsojumu veiks 
Cēsu novada Sporta padomes 
apstiprināta komisija, 
savukārt no 10. novembra līdz 
17. novembrim notiks aizklāts 
tautas balsojums nominācijām 
“Gada sporta skolotājs”, 
“Gada sporta pasākums” un 
“Populārākais sportists”. 
Rezultāti tiks atklāti tikai 
noslēguma pasākumā.

Kā jauna tradīcija tiks 
iedibināta arī ceļojošā kausa 
“Gada Sporta laureāts” 
pasniegšana.

Balso par sporta laureātiem!
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, SPORTS

1. Saistošie noteikumi 
nosaka kārtību, kādā Cēsu 
novada administratīvajā 
teritorijā piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa likmes:

1.1. būvēm, kurām beidzies 
būvdarbu veikšanas ilgums;

1.2. būvēm, kurām beigušās 
būvatļaujas derīguma termiņš un 
tās nav nodotas ekspluatācijā vai 
būvatļaujas nav atjaunotas;

1.3. nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas kārtību 
par daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām (tās daļām), kas ierakstītas 
zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda un pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas 
atrodas;

1.4. nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu. 

2. Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas 
paziņojumu izdošanu 
un nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu piedziņu 
atbilstoši saistošo noteikumu 
nosacījumiem veic Cēsu 
novada pašvaldības Finanšu 

nodaļa.
3. Būvi, kuras būvniecībā 

pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības termiņa 
izbeigšanās līdz mēnesim, 
kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, 
apliek ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības:

3.1. būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības; 

3.2. būves kadastrālās vērtības.
4. Būvēm, kuru būvniecībai 

pirms 2013. gada 1. jūlija 
ir izsniegta būvatļauja, 
bet tās derīguma termiņš 
beidzies līdz 2013. gada 
31. decembrim, būves nav 
nodotas ekspluatācijā un līdz 
2014. gada 31. decembrim 
būvatļaujas nav atjaunotas, 
piemēro nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā no lielākās kadastrālās 
vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes 

kadastrālās vērtības; 
4.2. būves kadastrālās 

vērtības. 
5. Būvēm, kuru būvniecībai 

pirms 2013. gada 1. jūlija ir 
izsniegta būvatļauja, bet tās 
derīguma termiņš beidzies 
pēc 2013. gada 31. decembra 
un 12 mēnešu laikā pēc 
būvatļaujas derīguma termiņa 
beigām būves nav nodotas 
ekspluatācijā vai būvatļaujas 
nav atjaunotas, ar 13.mēnesi 
pēc būvatļaujas derīguma 
termiņa beigām piemēro 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 procentu apmērā no 
lielākās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības; 

5.2. būves kadastrālās vērtības. 
6. Būves, kurām būvniecībā 

pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums un kurām 
beidzies būvatļauju derīguma 
termiņš, kontrolē Cēsu novada 
pašvaldības Būvvalde, kura, 
pamatojoties uz šo noteikumu 
2., 3. un 4.punktu, sniedz 

informāciju Cēsu novada 
pašvaldības Finanšu nodaļas 
nodokļu inspektoriem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķināšanai. 

7. Nekustamā īpašuma 
nodokli par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu), 
kas ierakstīta zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda, un 
pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras 
šī māja atrodas, maksā 
pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu): 

7.1. īrnieki un nomnieki, 
kuriem īres un nomas līgumi slēgti 
ar pašvaldību vai uz pilnvarojuma 
līguma pamata – ar dzīvojamās 
mājas pārvaldnieku, 

7.2. personas, kuras īpašuma 
tiesības uz dzīvojamo māju (tās 
daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai, 

7.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie 
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma 
reģistrēšanai zemesgrāmatā), 

7.4. persona, kurai ar 
pašvaldības institūcijas lēmumu 
nekustamais īpašums nodots 

valdījumā, 
7.5. nekustamā īpašuma lietotājs 

(faktiskais lietotājs), kuram 
daudzdzīvokļu dzīvojama (mājas 
daļa), nav nodota valdījumā, bet 
uz likuma vai cita pamata atrodas 
tā lietošanā (faktiskā lietošanā).

8. Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas 
paziņojuma piespiedu izpilde 
tiek veikta piecu gadu laikā 
no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.

9. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2016. gada 1. janvārī. 

10. Atzīt par spēku zaudējušiem  
Cēsu novada domes 2013. gada 
31. oktobra saistošos noteikumus 
Nr. 36 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piespiedu izpildes termiņa 
noteikšanu Cēsu novadā” un 
Cēsu novada domes 2014. gada 
18. septembra saistošos noteikumus 
Nr. 12 „Par pašvaldībai piederošo 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo 
vai piederošo zemi, uz kuras šī 
māja atrodas, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas kārtību”. 

17.09.2015. Saistošie noteikumi Nr. 11 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Cēsu novadā”

17.09.2015. Saistošie noteikumi Nr. 12 
“Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieg-
lojumu 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. papildināt noteikumus 
ar 1.41. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “1.41. Nodokļu 
maksātāju kategorijām, kuri 
ir saimnieciskās darbības 
veicēji un pretendē uz 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem, pašvaldībā 
jāiesniedz „Uzskaites veidlapa 
par sniedzamo informāciju de 
minimis atbalsta piešķiršanai”, 
kas apstiprināta ar 2014. gada 
2. decembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.740 „De 
minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība un 
uzskaites veidlapu paraugi”;

1.2. papildināt noteikumus 
ar 2.26. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “2.26. Fiziskas vai 
juridiskas personas par zemes 
vienību, uz kuras tiek būvēta 
daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja un/vai 
mazstāvu dzīvojamās mājas (kā 
īres nams vai dzīvokļu īpašumi 
pārdošanai) – 90% apmērā 
no zemes nodokļa summas. 

Atvieglojumu piešķir ne ilgāk 
kā trīs gadus, sākot ar nākamo 
mēnesi, kad būvatļaujā tiek 
izdarīta atzīme par būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
Ja būve šajā periodā tiek 
nodota ekspluatācijā, tiesības 
uz atvieglojumu izbeidzas ar 
nākamo kalendāro mēnesi. 
Atvieglojumu piešķiršanas 
pamats zūd, ja būvdarbi 
pārtraukti vai apturēti ilgāk par 
12 kalendārajiem mēnešiem.”

1.3. svītrot 3.4.6.  apakš-
punktu;

1.4.  svītrot 3.9.4.   apakš-
punktu;

1.5.  svītrot 3.12.4. apakš-
punktu;

1.6. svītrot 3.13.5. apakš-
punktu;

1.7. svītrot 3.14.3. apakš-
punktu;

1.8. svītrot 3.16.2. apakš-
punktu;

1.9. papildināt noteikumus 
ar 3.17. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„ 3.17. Nodokļu maksātājam, 
lai saņemtu 2.26. apakšpunktā 
minētos atvieglojumus jāie-
sniedz iesniegums par nodokļa 
atlaides piešķiršanu.”

01.11. plkst.10.00 Cēsu 
novada čempionāts florbolā
Gaujas ielā 45

01.11. plkst.10.00 Cēsu 
novada sacensības 
badmintonā – 7.kārta  
Lapsu ielā 17

01.11. plkst.10.00
LVF Kausa izcīņas 
finālspēles U17 zēniem
Cēsis, Rīgas VS (1,2), 
Daugavpils, Jēkabpils
Piebalgas ielā 18

07.11. plkst.12.00 LČ florbolā 
dāmām 1.līga Lekrings – 
Irlava/Tukums
Gaujas ielā 45

08.11. plkst.11.00  LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm U19 Cēsu PSS – 
Rīga/Jugla
Piebalgas ielā 18

10.11. plkst.16.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
zēniem U15 un U19 2.divīzijā
Cēsu PSS – Madona
Piebalgas ielā 18

10.11. plkst.16.00 LČ florbolā 
jauniešiem U12, U14, U16
Cēsu PSS – Rubene 
Gaujas ielā 45

13.11. plkst.20.00 LBL-3 
čempionāts basketbolā
Dārznieks/Cēsis – Madona 
Piebalgas ielā 18

14.11. plkst.13.00 LČ 
volejbolā Nacionālajā līgā 
vīriešiem SK Fono – Aizpute
Piebalgas ielā 18

15.11. plkst.10.00 Cēsu 
novada čempionāts florbolā
Gaujas ielā 45

15.11. plkst.11.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
zēniem U15 un U19 2.divīzijā
Cēsu PSS – Balvi, Rugāji
Piebalgas ielā 18

15.11. plkst.17.00 LČ 
florbolā vīriešiem 1.līgā 
Lekrings 1 – Madona 
Piebalgas ielā 18

20.11. plkst.20.00 LČ florbolā 
dāmā 1.līga Lekrings – 
Rubene 1
Gaujas ielā 45

21.11. plkst.10.00 LČ 
florbolā vīriešiem 40+
Gaujas ielā 45

21.11. plkst.10.00 Cēsu 
karatē kluba seminārs – 
eksāmens
Pūces ielā 2a

21.11. plkst.12.00 LČ 
maxibasketbolā dāmām 40+
Cēsis – Tukums
Piebalgas ielā 18

21.11. plkst.18.00 LČ 
florbolā virslīgā vīriešiem
Lekrings – Lielvārde 
Piebalgas ielā 18

22.11. plkst.12.00 LČ 
florbolā jauniešiem U14, U18 
Cēsu PSS – Ogre, Irlava
Piebalgas ielā 18

24.11. plkst.16.00 
LČ florbolā jauniešiem 
U12, U16, U18 Cēsu PSS – 
Valmiera
Gaujas ielā 45

27.11. plkst.20.00 LBL-3 
čempionāts basketbolā
Dārznieks/Cēsis – Krāslava 
Piebalgas ielā 18

28.11. plkst.12.00 LČ 
volejbolā Nacionālajā līgā 
vīriešiem SK Fono – OC 
Limbaži/MSĢ
Piebalgas ielā 18

29.11. plkst.11.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
zēniem U16 1.divīzijā
Cēsu PSS – BS Rīga/DSN
Gaujas ielā 45

29.11. plkst.12.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
zēniem U15 un U19 2.divīzijā
Cēsu PSS – Jugla/Kraukļa 
VEF, Rīga/Kraukļa VEF
Gaujas ielā 45

29.11. plkst.13.30
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – FK Rīga 1 
Piebalgas ielā 18

29.11. plkst.17.00
LČ florbolā virslīgā vīriešiem
Lekrings – Ķekavas Bulldogs 
Piebalgas ielā 18

Sporta pasākumi novembrī
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Pasākumi
01.11. plkst.17.00 XIII 
Starptautiskā mūzikas 
festivāla “Galantais klave-
sīns” koncerts “Bahs un 
Bītli”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

05.11. plkst.17.30 Dagnijas 
Kupčes lekcija “Cēsu 
apkaimes tautas tērps laiku 
lokos”
Vaives tautas namā

06.11. plkst.11.00 Teātra 
izrāde bērniem “Emīls un 
Berlīnes zēni”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

06.11. plkst.19.00 Zane 
Daudziņa Aivas Birbeles 
Mono izrādē “Bruņota un 
bīstama”
CATA Kultūras namā

06.11. plkst.22.00
DJ Kalvis Amantovs
Fonoklubā

07.11. plkst.17.00 Popgrupas 
“Hey” 20 gadu jubilejas 
koncerts un CD prezentācija
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

07.11. plkst.17.00 Koncerts 
“Gaiss un gaisma” izpilda 
Trio Tendo
Cēsu Izstāžu namā

07.11. plkst.22.00 DJ Z:le
Fonoklubā

08.11. plkst.17.00 XIII 
Starptautiskā mūzikas 
festivāla “Galantais 
klavesīns” Kamermūzikas 
koncerts
Vidzemes koncertzāles “Cēsis 
Ērģeļzālē

09.11. plkst.16.30 Krēslas 
stunda bērniem “Draudzība 
Ziemeļos”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

09.11. plkst.18.00 Krēslas 
stunda “Draudzība 

Ziemeļos”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

12.11. plkst.18.30 Sarunas 
pie vakara tējas. Tēma: 
Vaives grants ceļu labošanas 
kritēriji
Vaives tautas namā

13.11. plkst.22.00 DJ Kārlis 
Ķilkuts
Fonoklubā

14.11. plkst.11.00 Vislabākās 
zāles ir smiekli! Bērnu rīts 
pirmskolas vecuma bērniem
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

14.11. plkst.18.00 Kaspars 
Pudniks un Džeski Gloss 
muzikālā šovā “Latvietis 
kaislīgais”
CATA Kultūras namā

14.11. plkst.22.00 
Misters un Maršals ar 
koncertprogrammu 
“Sezonas” (hip-hop). Īpašie 
viesi Brokss un Reinis Ragga
Fonoklubā

15.11. plkst.17.00 Mākslas 
vēstures lekcija
Cēsu Izstāžu namā

15.11. plkst.18.00 Koncerts 
“Remix 30”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

20.11. plkst.22.00
DJ Aigars Sukurs
Fonoklubā

21.11. plkst.19.00 Izrāde 
“Baleta zvaigžņu Galā 
koncerts”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

21.11. plkst.22.00  
Mixmaster AG
Fonoklubā

25.11. plkst.18.00 Tikšanās 
ar rakstnieci Daci Priedi
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

26.11. plkst.17.30 
Koncertlekcija “Jānis un 
Jēkabs Mediņi”

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Kamerzālē

27.11. plkst.20.00 “Triānas 
parks” koncertā Acoustic 
Moon Sessions
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

27.11.plkst.22.00 
DJ Mārcis Š
Fonoklubā

28.11. plkst.17.00 
Ziemassvētku egles 
iedegšanas pasākums
Rožu laukumā

28.11. plkst.22.00 
DJ Mārtiņš Pavasaris
Fonoklubā

29.11. plkst.12.00 Koncerts 
bērniem “Mūzikas ābece no 
A-Ž”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

29.11. plkst.18.00 Koncerts 
“Dagdas skiču burtnīcas. 
Rainim 150. Koncertizrāde”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Kino
No 02.11.
Prāta Vētra: Starp Krastiem 
(2015). Žanrs: Dokumentāla 
filma. Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 06.11.
007: Spektrs / Spectre (2015)
Žanrs: Trilleris, piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma.  
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 10.11.
Īvāns (2015). Pilnmetrāžas 
dokumentālā filma 

No 13.11.
Mazais Princis / Mazais 
Princis (2015). Žanrs: 
Animācija, fantāzija. Bez 
vecuma ierobežojuma

Programma / Program (2015)
Žanrs: biogrāfiska, drāma 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 20.11.
Bada spēles: Zobgaļsīlis. 2. 
daļa / The Hunger Games: 
Mockingjay - Part 2 (2015). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Mans karalis / Mon roi 
(2015). Žanrs: Drāma, 
romantika. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

No 26.11.
Ausma (2015). Žanrs: 
dokumentālā filma

No 27.11.
Stīvs Džobss / Steve Jobs 
(2015). Žanrs: Biogrāfija.
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Spiegu tilts / Bridge of Spies 
(2015). Žanrs: Trilleris, drāma
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Izstādes
20.05.-31.12. 
Vidzemes bruņniecība 
Latvijā. 16.–19.gs. 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zālē

22.10.-22.11.
Linu dvieļi, māla krūzes
Latvijas lietišķās mākslas 
meistaru darbu izstāde.
Cēsu Izstāžu namā

01.11 - 30.11. 
Izstāde “Mantojums” 
Viesnīcas “Kolonna” Wenden 
zālē

01.11 - 31.12. 
Fotokluba “Cēsis” izstāde 
“Cēsis senāk un šodien 2”
Pieaugušo Izglītības centrā

2.-15.11. Gleznotājas Ievas 
Kampes darbu izstāde.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

6.11.-31.12.
Cēsnieki Latvijas valstij: 
Latvijas brīvvalsts Cēsu 
pilsētas pirmais komandants 
R.Bebris un viņa dzimta.
Cēsu Jaunās pils 1.stāvā

Līdz 15.11  
Gleznotājas Ievas Kampes 
darbu izstāde
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

16.11 - 18.12  
Ksenijas Jarcevas porcelāna 
darbu izstāde “Smalkās 
brokastis”
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

16.11 - 19.12 
Gleznotāja Anša Butnora 
darbu izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

27.11 – 31.12.
Aleksandrs Drēviņš un 
Nadežda Udaļcova izstāde 
“Laiku virpulī”
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras izstādes 
Cēsu bibliotēkā
2.-30.11. Literatūras izstāde 
veltīta Lāčplēša un Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
dienām. 

2.-30.11. Jauniešu un vecāku 
žūrijas 2015 grāmatu kole-
kcija

2.-30.11. 8. novembris - Ei-
ropas diena veselīga uztura 
popularizēšanai 

2.-30.11. Komponistam 
Emīlam Dārziņam - 140

2.-30.11.Grāmatas jaunākās 
skolas vecuma bērniem par 
Latvijas vēsturi. Izstāde 1.-4. 
klasei

2.-30.11. Markam Tvenam – 
180. Izstāde 5.-7. klasei 

2.-30.11. Bērnu un jauniešu 
žūrija 2015. 

19.-21.11. Jauno grāmatu 
izstāde. 

XIII mūzikas festivāls “Galantais klavesīns” 
Šoruden Cēsīs jau 

trīspadsmito reizi notiks 
mūzikas festivāls “Galantais 
klavesīns”. Tas sākās 2002. ga-
dā, kad pilsēta ieguva vērtīgu 
instrumentu – pēc ievērojamā 
flāmu 17. gs. meistara Rukersa 
parauga būvētu klavesīnu, kas 
tapis Igaunijā, Pētera Talves 
darbnīcā. Šogad festivāla 
programmā ir divi koncerti, kas 
notiks Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis”. 

Svētdien, 1. novembrī, 
plkst. 17.00 koncertzāles 
“Cēsis” lielajā zālē notiks 

koncerts “Bahs un Bītli”, 
savukārt 8. novembrī 
plkst. 17.00 koncertzāles 
Ērģeļzāle izskanēs kamer-
mūzikas koncerts ar Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas pedagogu un 
audzēkņu piedalīšanos.

Koncertā “Bahs un Bītli” 
piedalīsies: Ieva Saliete, Lelde 
Krastiņa (klavesīni), Arigo 
Štrāls (alts) un Vidzemes 
kamerorķestris (diriģents 
Andris Veismanis).

Koncerta pirmā daļa 
atvēlēta dižā meistara Johana 

Sebastjana Baha mūzikai, 
godinot komponistu viņa 
330. gadskārtā. Mūsdienu 
mūziku koncerta otrajā daļā 
pārstāvēs Riharda Dubras 
opuss klavesīnam solo 
“Super flumina Babylonis”, 
Londonā dzīvojošās bulgāru 
komponistes Dobrinkas 
Tabakovas “Svīta senā stilā” 
altam, klavesīnam un stīgām, 
kā grupas “The Beatles” 
melodijas. Abi pēdējie 
skaņdarbi Latvijā skanēs pirmo 
reizi.

Biļešu cena uz koncertu 

ir 5€ un 6€ – pieaugušajiem, 
2,5€ un 3€ – skolēniem, 
pensionāriem un Drauga 
kartes īpašniekiem. Biļešu 
iepriekšpārdošana notiek 
portālā www.bilesuparadize.lv.

Kamermūzikas koncerts 
8. novembrī plkst. 17.00 būs 
mūzikas pēcpusdiena, ar kuru 
pedagogi un audzēkņi atklās 
koncertu ciklu, kas veltīts 
skolas 90. jubilejai. 

Interesantu kolorītu kon-
certa programmai blakus 
tradicionāliem kamer-
ansambļiem piešķirs klavesīna 

un ērģeļu duets. Dažādu 
laikmetu mūziku atskaņos 
Elita Ezermale (flauta), Ilze 
Petrovska (čells), Lelde 
Krastiņa (klavesīns), Sandra 
Tamane (ērģeles) un senās 
mūzikas ansamblis, ar kuru 
kopā muzicēs arī skolas 
direktors Vigo Račevskis 
(sitaminstrumenti). 

Ieeja Kamermūzikas kon-
certā ir bezmaksas.

Festivālu organizē Cēsu 
Kultūras centrs ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu.
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Ko Twitterī čivina par 
Cēsīm?

Justīne Putniņa @UnicornBarf
Paldies Cēsis! Beidzot atradu 
koliņu ar savu vārdu

rudu @rudu  
Cēsis vasarā un Cēsis tagad 
šķiet kā divi dažādi cilvēki, 
kuriem nav pilnīgi nekā kopīga.

Ieva Kustova @ievakustova  
Klausoties @Cesis_lv pārstāvi, 

gandrīz vai gribas pārcelties uz 
Cēsīm. 

EZrent.lv @EZrentLv  
Cesis...ka vienmer elegantas...

_andija_b @andija_andija  Oct 
10 View translation
Cīnījāmies, bet diemžēl 
neuzvarējām. Tāpat manās acīs 
Cēsīs ir uzvarētāji. @Lekrings 
#EuroFloorballCup

Kā labāk dzīvot @LabakDzivot  
Ja plānojat izbaudīt zelta 
rudeni, tad šogad dariet 
to Cēsīs, izejot veselības 
maršrutu, kur var baudīt arī 
fantastisku dabas ainavu!

Lini un keramika vienā izstādē
Inga Bika 
Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs

Cēsu izstāžu namā 
apskatāma lietišķās mākslas 
izstāde “Linu dvieļi un māla 
krūzes”. Izstādes ideja ir 
apvienot vienā ekspozīcijā 
divas lietišķās mākslas 
nozares  – aušanu un keramiku.

“Pēdējos gados Latvijas 
audējiem radušās plašākas 
iespējas radoši izpausties, 
izvēloties dažādu krāsu un 
faktūru materiālus tik ierastā 
audumā kā rakstains linu dvielis, 
kas nav zaudējis aktualitāti arī 
mūsdienās. Linu dvieļi tiek 
izmantoti telpas rotāšanā un 
galda klājuma noformēšanā, 
tie ir neatņemama interjera 

Attēlā: Cēsu Izstāžu nama vadītāja Nata Livonska un Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas 
lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, atklājot izstādi “Linu dvieļi un māla krūzes”.  
Foto: Aleksandrs Abramovs.

Grupas “Hey” jubilejas  
koncerts 

Sestdien, 7. novembrī, 
plkst. 17.00 Vidzemes 
koncertzālē “Cēsis” notiks 
popgrupas “Hey” 20 gadu 
jubilejas koncerts un CD 
“Dziedam kopā” prezentācija. 
Koncerta vadītāji būs Gunita 
Bārda un bijušais popgrupas 
“Hey” dalībnieks Mārtiņš 
Smiltiņš. Pasākumā piedalīsies 
55 dažādu paaudžu dziedātāji. 

Koncertā skanēs dziesmas 
no nupat studijā ierakstītā 
mūzikas diska “Dziedam 

kopā”, kā arī kompozīcijas, par 
kurām grupas dziedātājiem ir 
īpašas atmiņas. 

Koncerta biļešu cena ir 1,50€ 
– pieaugušajiem, 1.00€  – 
skolēniem, pensionāriem un 
DRAUGA kartes īpašniekiem. 
Biļešu pieejamas Biļešu 
paradīzes kasēs un portālā 
www.bilesuparadize.lv.

sastāvdaļa un liecinieks 
cilvēka vēlmei romantizēt 
apkārtējo vidi. Arī keramiķiem 

ir pavērušās iespējas mainīt 
priekšstatu par māla krūzes 
izskatu ar dažādo glazūru 

palīdzību, vai tieši pretēji – 
saglabāt tradīcijas, izmantojot 
jau ierastās formu un 

apdedzināšanas tehnoloģijas. 
Linu dvielis un māla krūze 
sader kopā – tie abi pārī 
simbolizē tradicionālu lietu 
kārtību, kas saistās ar ikdienas 
darbu un svētku ritu,” stāsta 
Latvijas Nacionālā kultūras 
centra tautas lietišķās mākslas 
eksperte Linda Rubena.

Izstādes mērķis ir veicināt 
aušanas un keramikas lietišķās 
mākslas nozaru attīstību, 
to pētīšanu, saglabāšanu 
un nodošanu nākamajām 
paaudzēm, kā arī rosināt 
profesionālu mākslinieku 
interesi par tradicionālās 
kultūras un jaunrades 
mijiedarbi

Izstāde apskatāma līdz 
22. novembrim.


