
Liela interese par Cēsu 
uzņēmēju forumu.

Ruckas muiža atdzimst pēc 
postošā ugunsgrēka.
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Gada nogales svētki Cēsīs

Lasiet 3. lpp

Lasiet 4. lpp

Pirmajā adventē Rožu 
laukumā priecīgi un rotaļīgi 
iedegta Ziemassvētku egle. 
Lai arī lija, rūķi gādāja, lai visi 
sanākušie kārtīgi izdancotos 
un tiktu pie, kaut arī nedaudz 
samirkušas, bet Ziemassvētku 
noskaņas. Pēc egles iedegšanas 
koncertu sniedza Rihards Saule, 
bet mājražotāji un amatnieki 
piedāvāja savus darinājumus 
Ziemassvētku dāvanu tirdziņā.

Savukārt Lielā Skolas iela 
pārtapa par Lielo Svētku ielu. 

Ziemassvētki  
sabraukuši

Cēsīs 2016. gads ir pagājis 
810 gadu jubilejas zīmē, kas 
daudzos cēsniekos un pilsētas 
viesos radījis neaizmirstamas 
sajūtas un emocijas. 

Ar krāšņu salūtu un atmiņām 
par aizritējušās vasaras 
spilgtāko notikumu, “Cēsis 
810” jubileju, sagaidīsim jauno 
ugunīgā gaiļa gadu. Svētku 
uguņošana notiks komponista 
Riharda Zaļupes radītā 
skaņdarba pavadījumā, kas 

Jaungada salūts 
“Cēsis 810” zīmē

Dāvina egles

Lai mudinātu iedzīvotājus 
deklarēties savās faktiskajās 
dzīvesvietas adresēs, kā arī 
lai novērstu situāciju, ka liela 
daļa Cēsu novada mājokļu 
netiek izmantoti, bet vienlaikus 
pilsētā ir izteikts dzīvesvietu 
trūkums, Cēsu novada domes 
deputāti pieņēma grozījumus 
saistošajos noteikumos, kas 
nosaka, ka nekustamā īpašuma 
objektiem, kas paredzēti 
dzīvošanai, bet kuros nav 
deklarēts neviens iedzīvotājs, 
no 2017. gada 1. janvāra 

tiks noteikta paaugstināta 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likme.

Aicinām līdz 2016. gada 
31. decembrim deklarēt 
dzīvesvietas adresēs reāli 
dzīvojošās personas, lai 
izvairītos no palielinātas 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas.

Ja līdzšinējā likme bija 
0,2% vai 0,4%, tad no nākamā 
gada tukšajiem dzīvokļiem un 
privātmājām tiks piemērota 
1,5% likme.

Aicinām neatlikt 
deklarēšanos līdz pēdējam 
brīdim – to iespējams izdarīt 
gan klātienē Cēsu novada 
pašvaldībā, Cēsīs, Bērzaines 
ielā 5, gan elektroniski, 
izmantojot vienoto valsts 
pārvaldes pakalpojumu 
portālu – latvija.lv

Cēsu novada pašvaldība 
konstatējusi, ka atsevišķās 
individuālajās dzīvojamās 
mājās vēsturiski izveidojusies 
situācija, ka mājai kadastrā 
reģistrētas divas vai vairākas 

telpu grupas (dzīvokļi), katrs 
ar savu adresi, bet faktiski 
visa māja ir funkcionāli 
vienota un to apdzīvo viena 
ģimene. Šādos gadījumos 
kāds dzīvoklis (vai vairāki) 
varētu būt bez tajā deklarētiem 
iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka 
pašvaldībai nav informācijas 
par visiem šādiem gadījumiem, 
lūdzam šo māju īpašniekus 
sazināties ar pašvaldību, lai 
rastu situācijas risinājumu un 
pašvaldībai nebūtu jāpiemēro 
paaugstinātā nodokļa likme 

par neapdzīvotiem (saskaņā ar 
datu reģistriem) dzīvokļiem. 
Aktuālo informāciju par Jūsu 
īpašuma iedalījumu telpu 
grupās varat bez maksas iegūt 
interneta portāla latvija.lv  
sadaļā E-pakalpojumi/
Mani dati kadastrā, vai  
kadastrs.lv. 

Jautājumus iespējams 
uzdot pa tālruni 64122586 un 
elektroniski nodoklis@cesis.lv 
vai klātienē Bērzaines ielā 5.

Tukšajiem mājokļiem paaugstināta nodokļu likme

Pūtēju orķestris “Cēsis”, 
diriģenti Jānis Puriņš un 
Tālivaldis Narvils aicina 
klausītājus uz tradicionālajiem 
adventes svētdienu koncertiem 
"Torņa mūzika". Svētdienās, 
4. decembrī, 11. decembrī 
un 18. decembrī, orķestra 
mūziķi atskaņos populāras 
Ziemassvētku melodijas, 
spēlējot tās no Sv. Jāņa 
baznīcas zvanu torņa. Koncertu 
sākums plkst. 19.00.

Par karstu tēju klausītājiem 
rūpēsies 27. kājnieku bataljona 
zemessargi, par garšīgām 
piparkūkām – Latvijas Kaulu, 
locītavu un saistaudu slimnieku 
biedrības Cēsu nodaļa un Cēsu 
pilsētas pensionāru biedrība 
“Cēsu pensionāri”.

Adventes mūzika

Lielā Vienības laukuma 
Ziemassvētku egle saņemta 
kā dāvana no Liepas ciema 
iedzīvotājas Rutas Miķelsones. 
Šī kuplā sudrabegle ir aptuveni 
30 gadus veca.

Rožu laukuma egle, Stacijas 
laukuma un Cēsu pilsētas 
pansionāta egles ir Vaives 
pagasta Rāmuļu muižas 

būs īpaši pielāgots Jaungada 
svinību salūtam. Skaņdarbu 
Cēsīm velta uguņošanas 
horeogrāfijas veidotājs Māris 
Lasmanis. 

Ikviens cēsnieks un pilsētas 
viesis aicināts Jauno gadu 
sagaidīt Vienības laukumā 
31. decembrī īsi pirms plkst. 
24.00, lai noklausītos Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
Jāņa Rozenberga uzrunu, 
baudītu krāšņo uguņošanu un 
kopā priecātos par 2017. gada 
sākšanos.

Pasākumu rīko pašvaldības 
aģentūra “Cēsu Kultūras un 

Tūrisma centrs”. Papildus 
informācija tel. 64122537, 
kultura@cesis.lv,

saimnieces Daigas Freimanes 
dāvana Cēsu pilsētai. Egles 
no Rāmuļu muižas cēsniekus 
priecē jau vairākus gadus.

Novembra nogalē Maija 
parkā Cēsu novada pašvaldības 
Komunālā nodaļa uzstādīja 
Ziemassvētku figūras, 
kurās bērni un, protams, 
arī pieaugušie var iejusties 
Ziemassvētku tēlos un veidot 
jautras fotogrāfijas. Figūras 
izgatavojuši Cēsu arodskolas 
galdnieku puiši un Cēsu 
Mākslas skolas audzēkņi.
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PAŠVALDĪBĀ
Spēcīgas tradīcijas Paplašināsies ietvju 

tīrīšana ar pašvaldības 
tehniku

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 8 900 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

Cēsu Vēstīm obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Novembrī mūsu novadā, 
kā ierasts, bija plašs valsts 
svētkiem veltītu izglītojošu, 
patriotisku un svinīgu notikumu 
piedāvājums. Vairs nevienu 
nepārsteidz tas, ka Lāčplēša 
dienā ne vien cēsnieki, bet 
arī apkārtējo novadu, pilsētu 
iedzīvotāji piedalās lāpu 
gājienā no Skolnieku rotas 
pieminekļa uz Lejas kapiem 
un pēc tam iededz savu svecīti 
Latvijas kontūrā uz Pils parka 
kāpnēm. Tādā veidā mēs visi 
kopjam un uzturam vienu no 
skaistākajām Lāčplēša dienas 
tradīcijām valstī.

Valsts svētkiem veltītie 
svinīgie sarīkojumi Vaivē 
un Cēsīs bija sirsnīgi ar 
neuzbāzīgu, bet spēcīgu 
patriotisma noti. Svētku dienās 
bija skaidri jaušams, ka žēlabas 
par iedzīvotāju atsvešinātību 
no valsts drīzāk ir dažu politiķu 
runas vingrinājumi, kas maz 
saistīti ar realitāti. Es svētkos 
redzēju un jutu, ka cilvēki 
apzinās savu piederību un, kas 
svarīgākais, arī atbildību par šo 
valsti. 

Paldies Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja speciālistiem 
par sarkanbaltsarkanā karoga 
vēsturei veltīto vērtīgo izstādi. 
Svētku dienās pasekojām valsts 
karoga izvietošanai novadā. Ja 
reiz lepojamies ar to, ka Cēsis 
ir karoga dzimtene, tad mums 
arī jārāda paraugs citiem. 
Paldies cēsniekiem! Varu droši 
teikt, ka attieksme pret valsts 
simbolu novadā ir cieņpilna. 

Novembrī noslēdzās Vienī-
bas laukuma rekonstrukcijas 
skiču konkurss. Bija 
skatāmi pieci priekšlikumi, 
tostarp ar visai radikāliem 
priekšlikumiem satiksmes 
organizācijai laukumā. Katrā 
no iesniegtajiem metiem bija 
interesanti risinājumi, taču 
komisija lēma, ka neviens 
nav izstrādāts tik pilnīgi, 
ka atzīstams par uzvarētāju 
un īstenojams. Konkursa 
dalībnieku piedāvātās idejas ir 
vērtīgas un būtu ņemamas vērā, 
izstrādājot galīgo Vienības 
laukuma rekonstrukcijas 
projektu. 

Jāņa Endeles vadītā 
“Draudzīgā Aicinājuma fonda” 
nomināciju pasniegšana 
šogad pirmo reizi norisinājās 
Vidzemes koncertzālē un 
pulcināja Cēsīs izglītības 
darbiniekus no visas Latvijas. 
Daudziem tā bija pirmā 
iepazīšanās ar koncertzāli. 
Izmantojot Izglītības un 
zinātnes ministrijā pieejamos 
datus par vidusskolēnu sekmēm 
skolas beigšanas eksāmenos, 
Draudzīgā aicinājuma fonds 
ik rudeni izziņo savus skolu 
reitingu aprēķinus. Šogad 
Cēsu skolas nebija pirmajā 
trijniekā, taču tas nenozīmē, 
ka pasliktinājusies izglītības 
kvalitāte. Konkurence starp 
skolām ir nopietna, reitingu 
tabulas augšdaļā spēj iekļūt 
tikai izcilas mācību iestādes, 
un Cēsu skolas gadu no gada 
stabili turas labāko vidū. 

Novembrī notika Cēsu 
uzņēmēju formums. Šogad 
tā programma bija īpaši 
daudzveidīga un augstvērtīga. 
Arī apmeklētāju skaits audzis 

divkārt – līdz 300 dalībniekiem. 
Priecē, ka uzņēmēju forumu 
apmeklē arī izglītības iestāžu 
vadītāji, iepazīstoties ar 
jaunākajām tendencēm biz-
nesā un personāla vadībā. 
Šīs zināšanas labi noder arī 
publiskajā pārvaldē.

Forumu apmeklēja arī 
ekonomikas ministrs Arvils 
Ašeradens. Tikšanās bija 
nedaudz saspringta, jo 
uzņēmēji, maigi izsakoties, 
nav sajūsmā par nākamā 
gada budžetā iestrādātajām 
izmaiņām valsts nodokļu 
politikā. Ministrs savā uzrunā 
akcentēja to, cik liela plaisa 
ir starp izglītības sistēmas 
piedāvājumu un darba tirgus 
vajadzībām. Augstskolas gadu 
no gada ražojot speciālistus, 
pēc kuriem neesot pieprasījuma 
nevienā tautsaimniecības jomā. 
Viņš arī pauda pārliecību, ka 
savu nišu rūpnieciskajā sektorā 
ir jāmeklē un jārod arī tādiem 
salīdzinoši nelieliem novadiem 
kā Cēsis. 

Turpinās arī pašvaldības 
nākamā gada budžeta izstrāde. 
Savukārt ar novada izglītības 
iestāžu direktoriem analizējām, 
kas paveikts šogad un kas 
noteikti izdarāms 2017. gadā. 
Tā ir vērtīga domu apmaiņa, jo 
dod iespēju mācīties vienam no 
otra un plānot iestādes attīstību.

Sācies adventes laiks, gada 
nogale, kad vēl tik daudz 
steidzamu darbu un darbiņu. 
Tomēr novēlu katram rast 
laiku mierīgu pārdomu brīdim, 
lai atskatītos, izvērtētu, kā 
veicies šogad, pasapņotu par 
turpmāko, un tad dotos šos 
sapņus piepildīt!

Jānis Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Šogad agri, jau novembra 
pirmajā pusē, varējām baudīt 
pirmā sniega priekus un 
kreņķus. Laika prognozes 
tagad ir samērā precīzas, un 
novada ielu un ceļu uzturēšanas 
dienesti bija gatavi darbam un 
savlaicīgi sāka tīrīt ielas un 
ceļus. Izbraukt varēja visur. 
Lielākas problēmas radīja 
tas, ka daudzi autovadītāji 
vēl nebija paguvuši saviem 
spēkratiem uzlikt ziemas 
riepas, un no rītiem uz 
maģistrālajām ielām veidojās 
tāda Cēsīm neraksturīga 
parādība kā sastrēgumi.

Atgādināšu, ka, lai saudzētu 
vidi, ielu kaisīšanai izmantojam 
grants maisījumu ar nelielu sāls 
piedevu. Saskarsmē ar sniegu 
un ledu šāds maisījums nav 
tik agresīvs, kā sāls šķīdums, 
tāpēc autovadītājiem sniegotās 
dienās jābrauc prātīgāk.

Ir beidzies iepirkums par 
trešā zaļā minitraktora iegādi 
komunālajiem darbiem. Tas būs 
jaudīgāks, nekā abi jau esošie. 
Līdz ar to palielināsies ietvju 
skaits, ko tīrīsim ar pašvaldības 
tehniku. Informāciju ar 
tīrāmo ietvju karti publicēsim 
pašvaldības mājas lapā.

Kad sniegs nokusa, varējām 
vēl turpināt rudenī sāktos 
ielu remonta darbu. Peldu 
ielā jau viss bija sagatavots 
asfalta klāšanai. Taču diemžēl 
ūdensvada avārijas dēļ darbus 
nācās pārtraukt – visdrīzāk, līdz 
pavasarim. Arī Saulrītu ielas 

rekonstrukcijā būs tehniskais 
pārtraukums līdz pavasarim. 
Šoruden tur izdevās pabeigt 
apakšzemes komunikāciju 
izbūvi, kas nebija vienkārši, 
jo šajā teritorijā ir ne mazums 
nezināmas izcelsmes aku, 
kabeļu un citu komunikāciju. 
Saprotu, ka uzņēmējiem, kas 
strādā šajā teritorijā, būvdarbi 
sarežģīja dzīvi, un brīžiem 
nācās uzklausīt visai asus 
pārmetumus. Taču nākamajā 
gadā, kad Saulrītu iela būs 
atjaunota, ieguvēji būs visi.

Valsts svētki, kā allaž mūsu 
novadā, nosvinēti godam. 
Pasākumi bija labi apmeklēti 
gan Vaivē, gan Cēsīs. 
Novembra nogalē līdz ar pirmo 
adventi un egles iedegšanu 
Rožu laukumā sākām 
gatavoties Ziemassvētkiem. Ir 
iepirkti arī jauni rotājumi, un 
pilsēta būs koša, radot svētku 
noskaņojumu cēsniekiem un 
viesiem.

Decembrī turpināsies 
pašvaldības budžeta izstrāde 
nākamajam gadam. Ieceru ir 
daudz. Ja deputāti akceptēs 
mūsu piedāvātos projektus, 
pavasarī atsāksim grants ielu 
divkāršo apstrādi. Oktobra, 
Ezera un Alfrēda Kalniņa ielām 
paredzēts klāt melno segumu. 
Turpināsies ietvju atjaunošana. 
Aktuāla ir rotācijas apļa izbūve 
Cēsīs bīstamākā Valmieras un 
Dzintara ielu krustojuma vietā, 
ielu atjaunošana rūpnieciskajās 
teritorijās, Lauku ielas 
asfaltēšana. Par visu konkrētāk 
varēsim runāt pēc tam, kad 
būs apstiprināts pašvaldības 
budžets 2017. gadam.

Cēsu novada domes sēdē 
24. novembrī izskatīti 17 
jautājumi.

Deputāti apstiprināja grozī-
jumus Cēsu novada Vecāku 
domes reglamentā, kā arī 
apstiprināja Vecāku domes 
sastāvu. Sēdē apstiprināja 
arī novada Jauniešu domes 
nolikumu.

Deputāti apstiprināja Cēsu 
novada teritorijas plānojumu 
2016.-2026. gadam un Vides 
pārskatu. 

Tā kā uz pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Atpūtas ielā 4 
izsoli nebija pieteicies neviens 
pretendents, deputāti atzina 
izsoli par nenotikušu.

Lai mazinātu disproporciju 
jaunā pedagogu atalgojuma 
modeļa ieviešanas pirmajā 
gadā, deputāti lēma par 
mērķdotāciju piešķiršanu 
pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām - vairāk 

nekā 31 000 eiro. Finansējums 
sadalīts novada izglītības 
iestādēm atbilstoši izglītojamo 
skaitam.

Pamatojoties uz Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
līdzšinējās direktores 
Mairas Apsītes iesniegumu, 
deputāti apstiprināja viņas 
atbrīvošanu no direktora 
amata un uzdeva Cēsu novada 
pašvaldības iestāžu vadītāju 
un izpilddirektora vērtēšanas 
komisijai, ievērojot Latvijas 
Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības, 
veikt pretendentu atlasi Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
direktora vakancei.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties cesis.lv Novada 
pašvaldības sadaļā “Domes 
lēmumi”-“Pieņemtie lēmumi”, 
Cēsu novada pašvaldībā Iedzī-
votāju apkalpošanas centrā un 
Vaives pagasta pārvaldē.

Domes sēdē novembrī

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 
novembrī tikās ar Cēsu novada 
izglītības iestāžu arodkomiteju 
priekšsēdētājiem un Latvijas 
Izglītības un zinātnes 
ministrijas Cēsu Starpnovadu 
arodbiedrības priekšsēdētāju 
Ausmu Klētnieci, lai pārrunātu  
turpmākās kopīgās darbības 
tēmas. Tikšanās laikā tika 
parakstīts sadarbības līgums 
par Cēsu Starpnovadu 
arodbiedrības un Cēsu novada 
pašvaldības sadarbību ar 
izglītību saistītu jautājumu 
risināšanā.

Sadarbība 
izglītības 
jomā Saskaņā ar Cēsu novada 

domes 24.11.2016. sēdes 
lēmumu Nr. 301 (protokola 
Nr. 17. 5. §) apstiprināts 
Cēsu novada teritorijas 
plānojums 2016.-2026. gadam, 
izdodot tā grafisko daļu un 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus kā Cēsu 
novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 21 “Par Cēsu 
novada teritorijas plānojuma 
2016.-2026. gadam grafiskās 

daļas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu”.

Ar Cēsu novada teritorijas 
plānojuma 2016.-2026. gadam 
materiāliem var iepazīties 
Cēsu novada pašvaldībā 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu 
nov., pašvaldības mājaslapā 
cesis.lv un Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas 
portālā geolatvija.lv.

Apstiprināts Cēsu novada teritori-
jas plānojums 2016.-2026. gadam 
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AKTUĀLI

Atvērto durvju  
diena invalīdu 
biedrībā

Krasnojarskas latviete Cēsu pilī 
saņem Latvijas pasi

Vita Pleševnika 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests”

Kopš 1993. gada pasaulē 
3. decembris ir Starptautiskā 
invalīdu dienu. Tā ir diena, 
kad cilvēki visā pasaulē 
vienojas kopējos pasākumos, 
lai vēlreiz akcentētu cilvēku 
ar invaliditāti problēmas un 
to iespējamos risinājumus. 
Tā ir diena, kad cilvēkus 
ar invaliditāti pārstāvošās 
nevalstiskās organizācijas 
sabiedrību pulcina uz dažādiem 
pasākumiem, kampaņām un 
citām aktivitātēm. 

Cēsīs Invalīdu biedrība 
aktīvi darbojas un pārstāv 
invalīdu tiesības jau 26 
gadus, un šogad Cēsu 
Invalīdu biedrība sadarbībā 

ar Cēsu novada pašvaldības 
aģentūru „Sociālais dienests” 
2. decembrī organizē Cēsu 
Invalīdu biedrības atvērto 
durvju dienu.

Piektdien, 2. decembrī, 
plkst. 10.00-12.00 ikviens tiek 
aicināts apmeklēt Cēsu Invalīdu 
biedrību Raunas ielā 6a, Cēsīs, 
un iepazīties ar biedrības darbu 
ikdienā. Atvērto durvju dienā 
informēs par biedrības darbu, 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
sasniegumiem un iespējām 
Cēsu novada iedzīvotājiem ar 
invaliditāti.

Aktualizējot jautājumu par 
vides pieejamību personām ar 
invaliditāti, aicinām atvērto 
durvju dienas laikā biedrībā 
iesniegt priekšlikumus vides 
pieejamības uzlabošanai Cēsu 
novadā.

Kārlis Pots  
Cēsu novada pašvaldība

Valsts svētku mēnesī 
Cēsu jaunajā pilī svinīgā 
un emocionālā gaisotnē 
Krasnojarskā dzīvojošā ārste, 
latviete Irina Porosjatņikova, 
saņēma savu Latvijas pasi.

Nokārtojot Latvijas valsts 
izvirzītās prasības, tai skaitā 
naturalizācijas eksāmenu 
latviešu valodā, 1964. gadā 
Krasnojarskā dzimušajai pēc 
Krievijas pases etniskajai 
latvietei Irinai šovasar 
piešķirta Latvijas pilsonība. 
Irina novembrī viesojās Latvijā 
un Latvijas pilsoņa pasi vēlējās 
saņemt tieši Cēsīs.

Pirms piecām paaudzēm, 
20. gadsimta sākumā, Irinas 
senči brīvas zemes meklējumos 
no Latvijas aizceļoja uz 

Krasnojarskas apgabalu 
Sibīrijā. Daļa no dzimtas 
pēctečiem joprojām dzīvo 
Latvijā – Liepnā un Rīgā.

Irina pateicās visiem 
cilvēkiem, kuri viņai palīdzējuši 
pašmācības ceļā apgūt latviešu 
valodu, piebilstot, ka šī diena 
esot ļoti īpaša gan viņas 
jau aizgājušajiem senčiem, 
gan dzīvajiem radiniekiem 
Krievijā. "Mana dvēsele tagad 
ir mierīga," sacīja Irina.

Īpašajā dienā Irinu 
sveica Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, paužot 
gandarījumu, ka simboliskais 
brīdis notiek tieši Latvijas 
karoga un valstiskuma šūpulī – 
Cēsīs. Domes priekšsēdētājs 
jaunajai pilsonei pasniedza 
oficiālo Cēsu novada karogu, 
ko vest mājup uz Krasnojarsku.

Sveicēju pulkā bija Cēsu 
novada domes deputāti, 

Latvijas politiski represēto 
Cēsu biedrības pārstāvji, 
bijušais Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, vairāki 
Sibīrijas latvieši, kuri nu dzīvo 
Latvijā, kā arī daudzi citi Irinas 
draugi. Laikraksta "Druva" 
žurnāliste Mairita Kaņepe, 
kura pavadījusi Irinu uz valsts 
valodas pārbaudi Daugavpilī, 
zināja stāstīt, ka vērtēšanas 
komisijas pārstāvji bijuši 
pārsteigti par Irinas latviešu 
valodu, kas Krasnojarskā esot 
labāka nekā Daugavpilī.

Novembrī Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejā atklāta arī 
izstāde “100 senas latviešu 
atklātnītes”. Tā ir Irinas 
Porosjatņikovas izveidota 
kolekcija, kurā skatāmas kādas 
Krievijas latviešu ģimenes 
atklātnītes, kas dažādos 
svētkos saņemtas no tautiešiem 
Latvijā.

Novembrī Cēsu Pilsētas 
vidusskola saņēma Latvijas 
Izglītības un  zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) statusu "Pedagogam 
draudzīgākā izglī-tības iestāde 
2016".

Kopumā šādu statusu, 
svinīgi pasniedzot goda 
plāksnes, ieguva deviņas 
izglītības iestādes, kuru 
vadītāji – darba devēji – 
piedalījās arodbiedrības 
rīkotajā konkursā, lai novērtētu 
pedagogu darba apstākļus. 

LIZDA konkursā piedalījās 
19 izglītības iestādes, kurās 
viesojās žūrija, lai novērtētu 
pedagogu sociālo drošību 
un darba koplīgumu, darba 
organizāciju, infrastruktūru, 
darba kvalitātes veicināšanu 
un personīgās izaugsmes 
iespējas, darba drošību, 
aizsardzību, mikroklimatu 
un savstarpējās attiecības, 
reputāciju, atalgojumu. Par 
pedagogiem draudzīgu var 
uzskatīt izglītības iestādi, kurā 
izveidota sakārtota sociālā, 
fiziskā un informatīvā vide.

Pedagogam draudzīga 
vide

Sestdien, 3. decembrī, plkst. 
10.00 Cēsu Profesionālās 
vidusskolas jaunajā darbnīcu 
korpusā Valmieras ielā 19 
notiks Cēsu iedzīvotāju forums.

Forumā būs iespēja 
kopīgiem spēkiem radīt jaunas 
idejas novada attīstībai, risināt 
jautājumus un problemātiskās 
jomas, kurās visvairāk 
nepieciešamas pārmaiņas. 

Forums notiks trīs 
tematiskajās grupās: pilsētvide, 
pakalpojumu pieejamība, 

nozaru attīstība.
Dalībai forumā 

nepieciešama reģistrācija, tajā 
norādot jomu, kuru risinot, 
iedzīvotājs saskata iespējas 
uzlabot savu un apkārtējo 
dzīvi.

Foruma laikā darbosies 
bērnu istaba. Aptuvenais 
norises laiks plānots līdz plkst. 
16.00.

Kontaktinformācijai: Evija 
Taurene, evija.taurene@cesis.lv, 
26346996

Aicinām uz Cēsu 
iedzīvotāju forumu

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldība

Novembra nogalē 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
norisinājās Cēsu uzņēmēju 
forums, kas šogad pulcēja 
rekordlielu dalībnieku skaitu – 
vairāk nekā 300 interesentu. 

Uzņēmēju forumā tikās 
novada un apkārtnes uzņēmēji, 
lai pārrunātu uzņēmējdarbības 
attīstības tendences reģionā 
un Latvijā. Īpaša uzmanība 
šogad pievērsta radošuma 
veicināšanai industrijās.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis 

Rozenbergs, atklājot forumu, 
novēlēja klātesošajiem iegūt 
noderīgas atziņas un kontaktus, 
lai veiksmīgi plānotu nākamo 
gadu. “Pašvaldības un uzņēmēju 
ciešai sadarbībai ir izšķiroša 
nozīme novada attīstībā, tāpēc 
Cēsis priecājas dot saviem 
un reģiona uzņēmējiem 
iespēju iedvesmoties jauniem 
sasniegumiem,” atzina J. 
Rozenbergs.

Forumu atklāja arī  
ekonomikas ministrs Arvils 
Ašeradens, par biznesa 
aktualitātēm runāja tādi 
atzīti lektori kā Roberts 
Ķīlis, Daniels Pavļuts un 
citi. Foruma gaitā dalībnieki 

iepazinās ar Cēsu veiksmes 
stāstiem un jaunumiem novada 
uzņēmējdarbībā.

Pasākuma vakara daļā 
tradicionāli notika Cēsu 
uzņēmēju godināšana, 
pasniedzot balvas dažādās 
nominācijas un dodot iespēju 
neformālā gaisotnē dibināt 
jaunus kontaktus vai dalīties 
pieredzē.

Cēsu uzņēmēju forumu 
organizē Cēsu novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru un banku 
“Citadele”.

Uzņēmēju forumā  
rekordliels dalībnieku skaits

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne savā 
prezentācijā analizēja novada ekonomiskās attīstibas rādītājus.
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Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrība 2015. gada 17. 
jūnijā Cēsīs atklāja piemiņas 
sienu no komunistiskā terora 
cietušajiem (4703) un bojā 
gājušajiem (643) Cēsu apriņķa 
iedzīvotājiem un izvirzīja 
mērķi līdz Latvijas simtgadei 
izveidot Cēsīs pastāvīgu 
vēstures ekspozīciju, kas būtu 
veltīta Cēsu apriņķa iedzīvotāju 
pretestībai okupācijas varām 
1940.-1957. gadā un iemūžinātu 
pretestības paudēju piemiņu. 
Pieaicinot ieinteresētus un 
darboties gribošus ļaudis, 
vācot ziedojumus un piesaistot 
finansējumu no dažādiem 
fondiem, darbs pie ekspozīcijas 
izveides iet uz priekšu.

Pie ekspozīcijas satura 
izveides un tās koordinēšanas 
2015. gada nogalē pieaicināta 
vēsturiskā mantojuma 
interpretācijas un vēstures 
ekspozīciju izveides speciāliste 
Elīna Kalniņa (Melānijas 
Vanagas muzeja virtuālās 
ekspozīcijas „Esi pats!” autore). 
Latvijas Valsts arhīvā un 

konsultācijās ar profesionāliem 
vēsturniekiem apzinātais 
vēsturiskais mantojums 
liecina, ka Cēsu apriņķī 
pretošanās okupācijas varām 
pastāvējusi dažādās formās. 
Tā bijusi gan organizēta, 
gan balstīta individuālajā 
iniciatīvā, un tajā aktīvi 
iesaistījušies visdažādākie 
cilvēki neatkarīgi no vecuma 
un dzimuma. Izmantojot jau 
apkopoto informāciju un veicot 
tās mērķtiecīgu, padziļinātu 
izpēti, izveidots kvalitatīvs 
saturs tematiskai ekspozīcijai.

Elīna Kalniņa skaidro: 
“Apgalvojot, ka jau 25 gadus 
dzīvojam brīvā valstī un mums 
nav svarīgi zināt okupācijas 
laika pagātni, mēs paši nodarām 
sev pāri. Mūs okupācijas 
varas spēcīgi traumēja gan 
fiziski, gan psiholoģiski, tāpēc 
mums vēl joprojām ir ļoti 
svarīgi saprast, kas notika ar 
latviešiem okupācijas gados. 
Toreiz bija jāsaprot, kā dzīvot 
tālāk, kā saglabāt sevi, ko par 
dzīvi mācīt saviem bērniem, 

kā rīkoties brīdī, kad viss, 
kas līdz tam bijis vērtīgs, tiek 
noliegts, nogrūsts malā kā 
nevajadzīgs, un jāiet līdzi tam, 
kam nepiekrīti. Tas nozīmēja 
individuālas izšķiršanās, 
grūtus un sarežģītus lēmumus, 
paliekot “aci pret aci” ar savu 
sirdsapziņu. Man šķiet, ka 
asociatīvi to, kas risinājās tā 
laika cilvēku prātos, var definēt 
kā sirdsapziņas ugunskuru, 
kurš dega katrā no viņiem. 
Dažam ar lielāku, citam – 
mazāku – liesmu, bet dega 
visiem, un, domāju, daudzos 
gruzd joprojām. Topošajai 
ekspozīcijai Cēsīs esmu devusi 
nosaukumu “Sirdsapziņas 
ugunskurs” un uzskatu, ka tā 
palīdzēs mums pilnveidot sevi 
atbilstoši iespējām, ko sniedz 
dzīve demokrātiskā sabiedrībā, 
lai spējam veidot savu valsti 
par labāku vietu, kur dzīvot.”

Saturisko materiālu 
būtiski papildina unikāla 
iespēja izvietot ekspozīciju 
bijušajā čekas Cēsu apriņķa 
daļas īslaicīgās aizturēšanas 

izolatorā, kas saglabājies jau 
vairākus gadus neizmantotā 
ēkā pašā Cēsu vecpilsētas 
sirdī, Pils ielā 12, līdzās tūristu 
iecienītākajiem apskates 
objektiem. Autentiskā, 
okupācijas režīmu represīvo 
dabu raksturojošā vide gan 
burtiskā, gan pārnestā nozīmē 
pretstatīs ekspozīcijas varoņus 
viens pret vienu ar totalitāro 
un autoritāro okupācijas varu 
ideoloģiju un tām raksturīgo 
ignoranci pret indivīda tiesībām 
uz brīvību un pašnoteikšanos. 
Ekspozīcijas izveidi atbalstījusi 
Cēsu novada pašvaldība. Ēka ir 
Iekšlietu ministrijas īpašums 
un kopš 2016. gada maija līdz 
ekspozīcijas izveidei ir nodota 
Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrības valdījumā. 
Līdz šim projekta realizācijai 
piesaistīti 25 000 EUR, taču, 
ņemot vērā ēkas slikto tehnisko 
stāvokli, projekta kopējās 
izmaksu aplēses ir 154 000 
EUR. Projekta finansējums 
paredz visu bijušā Cēsu 
apriņķa teritorijā ietverto 

novadu pašvaldību finansiālu 
atbalstu, finansējuma piesaisti 
no valsts un sabiedriskām 
organizācijām, kā arī 
individuāliem ziedojumiem. 

Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrība aicina ikvienu 
savu iespēju robežās ziedot 
līdzekļus projekta par Cēsu 
apriņķa iedzīvotāju pretošanos 
padomju un nacistiskajai 
okupācijai “Sirdsapziņas 
ugunskurs” īstenošanai Cēsīs, 
Pils ielā 12.

Ziedojumu saņēmējs: 
Latvijas politiski represēto 
Cēsu biedrība, reģ. Nr. 
40008092338 

Ziedojumu konts: Banka 
Citadele,

LV21PARX0016851920001
Ziedojuma mērķis: Pils iela 
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Mīļi aicinām!

Cēsu izstāžu namā 2016. 
gada 4. decembrī plkst. 13.00 
notiks adventes svētdienas 
pasākums represijās 
cietušajiem.

Pils ielas stūra mājā top vēstures ekspozīcija

Kārlis Pots  
Cēsu novada pašvaldība

Novembra naktī Ruckas 
mākslas rezidenču centra 
ēkā Cēsīs, Piebalgas ielā, 
izcēlās ugunsgrēks. Kā 
norāda apsardzes uzņēmuma 
“Taipans” speciālisti, plkst. 
1.40 naktī ēkā nostrādājusi 
ugunsdrošības signalizācija, 
apsardze ieradusies trīs 
minūšu laikā un nekavējoties 
izsaukusi Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu. 
Ugunsdzēsēji notikuma vietā 
ieradās pēc piecām minūtēm - 
tajā brīdī liesmas jau bija 
sasniegušas ēkas otro stāvu. 
Ugunsgrēka brīdī ēkā cilvēku 
nebija, un neviens nav cietis.

Sadarbojoties ar AAS “BTA 
Baltic Insurance Company” 
speciālistiem, notiek 
negadījuma seku apzināšana 
un zaudējumu aplēses. Valsts 
policijas darbinieki sākuši 
izmeklēšanu, lai noskaidrotu 
ugunsgrēka cēloņus.

Rezidenču centra vadītājs 
Kaspars Goba: “Visgrūtāk bija 
ugunsgrēka laikā skatīties, kā 
dažās stundās sadeg vairāku 
gadu darbs. Tas ir ļoti sāpīgi. 
Taču mēs vēlamies pēc iespējas 
īsākā laikā atjaunot rezidenču 
centra darbību”.

Uguns izpostījusi Ruckas 
muižas jumta konstrukcijas un 
otrā stāva telpas. Ugunsgrēka 
dzēšanas laikā no ūdens daļēji 

cietušas arī telpas pirmajā stāvā. 
Rezidenču centra darbiniekiem 
izdevās izglābt darba telpu 
aprīkojumu, un centra darbs 
atsākts uguns neskartajā daļā 
ēkas pirmajā stāvā.

Ruckas rezidenču centra 
darbinieki apņēmušies pēc 
iespējas ātri novērst uguns 
radītos postījumus, lai jau 
nākamgad rezidenču centrs 
varētu atsākt pilnvērtīgu 
darbu. Novembra pēdējā 
nedēļas nogalē Ruckā pulcējās 
domubiedri un brīvprātīgie, 
kopumā vairāk nekā 40 cilvēki, 
lai piedalītos ugunsgrēka seku 
likvidēšanas talkā, demontējot 
bīstamās konstrukcijas, 
cietušos sienu un griestu 

klājumus un bojāto šīfera 
jumta segumu. Kopā ar ZAAO 
atbalstu izvestas 30 tonnas 
samirkušo būvgružu apmēram 
66 kubikmetru tilpumā.

Tāpat centram izdevies 
izveidot pagaidu elektrības 
padevi ēkas pirmajā stāvā 
un pagaidu apkures sistēmu 
ugunsgrēka neskartajā ēkas 
daļā, kurā arī atjaunota 
apsardzes sistēmas darbība 
un izveidota rezidenču centra 
pagaidu darba telpa.

Cēsu novada pašvaldība, 
kuras īpašumā ir Ruckas 
muiža, norāda, ka sniegs visu 
iespējamo administratīvo, 
juridisko, materiāltehnisko un 
finansiālo atbalstu, lai Ruckas 

muiža un parks atdzimtu. 
Pirmie darbi saistīti ar ēkas 
iekonservēšanu, lai pasargātu to 
no tālākas nokrišņu iedarbības, 
vienlaikus sākot atjaunošanas 
projekta izstrādi – veicot 
ekspertīzes, novērtējumus, 
aprēķinus.

“Patlaban svarīgākais 
strādāt, lai Rucka atsāktu 
darbu. Darīsim visu iespējamo, 
lai tas notiktu un lai kopā ar 
Ruckas komandu atjaunotu 
ēku ne tikai kā kultūrvēstures 
pieminekli, bet arī kā to radošo 
industriju magnētu, par ko tā 
pēdējos gados bija kļuvusi un 
ko cēsnieki bija iemīļojuši un 
atzinuši, kā savējo,” saka Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Rozenbergs, piebilstot, ka 
“redzams, cik saliedēta par spīti 
nelaimei ir Ruckas komanda – 
esmu drošs, ka vietu izdosies 
atjaunot, un aicinu cēsniekus 
un visus, kuriem rūp radošums 
un jaunrade, piedalīties, nākt 
talkā, lai tas notiktu”.

“Cēsu kultūras un tūrisma 
centrs” paudis apņemšanos 
palīdzēt un līdzdarboties 
kultūras pasākumu un koncertu 
rīkošanā ar mērķi atbalstīt 
Ruckas muižas atjaunošanu. 

Novembra pēdējās 
brīvdienās notika talka, kurā 
sakopta ugunsgrēka radītā 
postaža ēkā un tās apkārtnē.

Ja vēlaties palīdzēt Ruckas 
mākslas rezidenču centram 
atjaunot Ruckas muižas 
ēku, lūgums sūtīt ziņu uz 
rucka@rucka.lv vai zvanīt 
29122272. Bankas konts 
centra atbalstam: nodibinājums 
“Elm Media”, AS Swedbank, 
LV90HABA0551033911343, 
ar norādi "Ruckas mākslas 
rezidenču centra atjaunošanai". 

Ruckas rezidenču centrs 
durvis vēra 2014. gadā, 
pamestas muižas, kas agrāk 
kalpojusi kā tuberkulozes 
slimnīca, vietā izveidojot 
un attīstot vietu radošajiem 
profesionāļiem un mācekļiem. 
Centra vadītāji atjaunoja un 
labiekārtoja ne vien pašu 
muižas ēku, bet arī iekopa tai 
pieguļošo teritoriju papildinot 
to ar radošām instalācijām.

Ruckas atdzimšana

Attēlā: Novembra pēdējās brīvdienās Ruckas muižā talkoja vairāk nekā četrdesmit palīgi 
un tika izvesti 66 m3 būvgružu. Foto: facebook.com/Rucka.
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GADA LAUREĀTI
“Būve 2016” laureāti

Valsts svētkos, 18. novembrī, 
Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 
sveica ikgadējā konkursa "Būve 
2016" laureātus. Gada labākās 
jaunbūves un rekonstruētās 
ēkas tika noteiktas četrās 
grupās.

Individuālo dzīvojamo 
māju grupa

1. vieta: “Individuālās 
dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija un saimniecības 
ēkas jaunbūve” Mazājā 
Katrīnas ielā 10, Cēsīs, Cēsu 
novadā (attēlā). Īpašniece 
Agnese Pelse. Būvprojekta 
autors SIA “Arhitektes Lienes 
Griezītes studija”, būvprojekta 
vadītāja arhitekte Liene 
Griezīte.

2. vieta: “Individuālās 
dzīvojamās mājas jaunbūve” 
Mazajā Bērzaines ielā 9/10, 
Cēsīs, Cēsu novadā. Īpašnieks 
Normunds Šuksts. Būvprojekta 
vadītājs arhitekts Mikus Zaķis.

Atzinības raksts: “Pirts ēkas 
rekonstrukcija par dzīvojamo 
ēku” īpašumā “Lejas Indiņi”, 
Vaives pagastā, Cēsu novadā. 
Īpašniece Anita Bērtule. 
Būvprojekta vadītājs arhitekts 
Valdis Ligers.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju grupa

1. vieta: daudzdzīvokļu 
māja Birzes ielā 7, Cēsīs, 
Cēsu novadā, par ēkas fasādes 
vienkāršoto renovāciju. 
Mājas vecākais Roberts 
Ivanovskis. Apsaimniekotājs 
SIA “CDzP”, valdes loceklis 
Ģirts Beikmanis, būvprojekta 
vadītājs Andrejs Zvirbulis. 
Objekta būvuzraugs SIA 
“Flager”, valdes priekšsēdētājs 
Deniss Dergunovs. Būvprojekta 
autors SIA “Būvprojekts”, 
būvprojekta vadītāja Mirdza 
Šmite. 

Piešķirtas divas 2. 
vietas: daudzdzīvokļu mājai 
Saules ielā 21b, Cēsīs, Cēsu 
novadā, par ēkas fasādes 
vienkāršoto renovāciju un 
ēkas iekšējo inženiertīklu 
pārbūvi. Mājas vecākais Ivars 
Liepiņš. Apsaimniekotājs 
SIA “CDzP”, valdes loceklis 
Ģirts Beikmanis, būvprojekta 
vadītājs Andrejs Zvirbulis. 
Objekta būvuzraugs SIA 
“Flager”, valdes priekšsēdētājs 
Deniss Dergunovs. Būvprojekta 

autors SIA “Būvprojekts”, 
būvprojekta vadītāja Mirdza 
Šmite.

Daudzdzīvokļu mājai Saules 
ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, 
par daudzdzīvokļu mājas 
fasādes vienkāršoto renovāciju 
un ēkas iekšējo inženiertīklu 
pārbūvi. Mājas vecākais Ēriks 
Briedis. Apsaimniekotājs SIA 
“CDzP”, valdes loceklis Ģirts 
Beikmanis, projekta vadītājs 
Andrejs Zvirbulis. Objekta 
būvuzraugs SIA “Flager”, 
valdes priekšsēdētājs Deniss 
Dergunovs. Būvprojekta 
autors SIA “Būvprojekts”, 
būvprojekta vadītāja Mirdza 
Šmite. 

Publisko ēku grupa
1. vieta: “Biroja ēkas 

jaunbūve” Ata Kronvalda 
ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā. 
Īpašnieks “WOLF SYSTEM” 
SIA, valdes priekšsēdētājs 
Juris Kozlovskis. Būvprojekta 
autors “Arhitektu SIA 
“MARTA SAULE””, 
būvprojekta vadītājs arhitekts 
Zintis Butāns.

Ražošanas ēku grupa
1. vieta: “Ūdens ieguves 

urbumu izbūve un aprīkošana 
pazemes ūdeņu atradnē” 
Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu 
novadā. Būvniecības pasūtītājs 
Cēsu pilsētas sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību “Vinda”, 
valdes priekšsēdētājs Varis 
Ādamsons. Būvprojekta autors 
SIA “TOTAS”, būvprojekta 
vadītājs Nikolajs Ivanovs.

2. vieta: “Iedziļināto 
atkritumu konteineru laukumu 
jaunbūve” Lenču ielā 7, Rīgas 
ielā 7, Šaurajā ielā, Lielajā 
Kalēju ielā 5A, Pils ielā 1, 
Viestura ielā 8a un Viestura 
ielā 14 Cēsīs, Cēsu novadā. 
Būvniecības pasūtītājs SIA 
“ZAAO”, valdes priekšsēdētājs 
Aivars Sirmais. Būvprojekta 
vadītājs arhitekts Valdis Ligers. 

3. vieta: “Auto mazgātavas 
jaunbūve” Apšu ielā 10, 
Cēsīs, Cēsu novadā. Īpašnieks 
SIA “WD Cēsis”, valdes 
loceklis Augusts Iesalnieks. 
Būvprojekta vadītāja arhitekte 
Vija Zlaugotne.

Cēsu novada pašvaldība 
izsaka pateicību visiem, 
kuri palīdz būvēt Cēsu 
novadu un rūpējas par ēku 
apsaimniekošanas darbiem.

Pirms valsts svētkiem Cēsu 
Bērnu un jauniešu centrā 
notika svinīgs pasākums, kurā 
godināja nominācijas “Gada 
darbinieks 2016” laureātus. 

Atzinības rakstus par 
godprātīgu amata pienākumu 
izpildi un ieguldījumu iestādes 
attīstībā saņēma:

Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes lietvede 
Ilze Ambaine, 4. pirmsskolas 
izglītības iestādes pedagoga 
palīgs Vera Valberga, 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pīlādzītis” masiere Vija 
Rassolova, Cēsu pilsētas 
pansionāta medicīnas māsa 
Velta Bērziņa, Līvu pamatskolas 
matemātikas skolotāja Indra 
Veisa, Cēsu Valsts ģimnāzijas 
pedagogs, koncertmeistars 
Inese Lazdiņa, Cēsu 2. 
pamatskolas lietvede Inga 
Kacēna, novada pašvaldības 
Būvvaldes sekretāre Daiga 
Bernovska, Cēsu Profesionālās 

vidusskolas profesionālās 
izglītības pedagogs Dace 
Turciņa, pilsētas 5. pirmsskolas 
izglītības iestādes pedagoga 
palīgs Inita Federe, Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas krievu valodas 
skolotāja Raisa Krūmiņa, Cēsu 
Pilsētas vidusskolas pedagogs 
Sanita Ercika, Cēsu 1. 
pamatskolas pedagogs Ludmila 
Mihailova, SIA „Vidzemes 
koncertzāle” apkopēja Daiga 
Zariņa, Cēsu pilsētas 1. 
pirmsskolas izglītības iestādes 
sētnieks Dzintars Jankovskis, 
Cēsu Bērnu un jauniešu centra 
interešu izglītības pedagogs 
Dace Linde, Pastariņa 
sākumskolas direktora 
vietniece saimnieciskajā 
darbā Alla Trauberga, Rāmuļu 
pamatskolas pedagogs Inese 
Krastiņa, Cēsu Centrālās 
bibliotēkas novadpētniecības 
lasītavas vadītāja Inese 
Jansone, Cēsu pilsētas SIA 
“Vinda” tīklu apkalpošanas 

struktūrvienības vadītājs 
Jānis Elperis, Cēsu pilsētas 
Mākslas skolas projektu 
koordinators, pedagogs Eero 
Rass, Cēsu pilsētas Sporta 
skolas trenere Aija Praulīte, 
novada pašvaldības Sociālā 
dienesta saimniecības pārzinis-
darba aizsardzības speciālists 
Aivars Eglītis, SIA ”Cēsu 
Klīnika” darba aizsardzības 
un ugunsdrošības speciālists 
Vilnis Briedis, novada 
pašvaldības juriste-personāla 
speciāliste Inga Ruhmane, 
Kultūras un tūrisma centra 
pārdošanas vadītāja Anita 
Ābeltiņa un tautas vērtes kopas 
“Dzieti” vadītāja Dace Balode.

Paldies visu novada iestāžu 
visiem darbiniekiem! Ar savu 
darbu Jūs dodat ieguldījumu 
ne vien savas iestādes attīstībā, 
bet arī veicināt to, lai Cēsis 
kļūtu par izcilu vietu dzīvei!

Sveikti novada gada darbinieki

Attēlā: Labākie darbinieki pēc apbalvojumu saņemšanas. Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no kreisās),  Kultūras un tūrisma centra pārdošanas 
vadītāja Anita Ābeltiņa, SIA ”Cēsu Klīnika” darba aizsardzības un ugunsdrošības 
speciālists Vilnis Briedis, Sociālā dienesta saimniecības pārzinis – darba aizsardzības 
speciālists Aivars Eglītis, Cēsu pilsētas SIA “Vinda” tīklu apkalpošanas struktūrvienības 
vadītājs Jānis Elperis, pašvaldības juriste-personāla speciāliste Inga Ruhmane, Cēsu 
novada pašvaldības administrācijas vadītājs Jānis Goba. Foto Valdis Sviķis.

Vita Pleševnika 
Cēsu novada  pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests”

Visā pasaulē un arī Latvijā 
25. novembris ir Starptautiskā 
diena vardarbības pret 
sievietēm izskaušanai, 
lai pievērstu sabiedrības 
uzmanību šai problēmai.

Par vardarbību ģimenē 
atzīstams jebkurš aizskārums 
neatkarīgi no tā, vai tas 
noticis starp esošajiem vai 
bijušajiem laulātajiem, 
esošajiem vai bijušajiem 
partneriem nereģistrētā laulībā, 
radiniekiem pirmajā pakāpē 

(bērniem un vecākiem), 
radiniekiem otrajā pakāpē 
(mazbērniem, vecvecākiem, 
brāļiem un māsām), personām, 
kurām ir kopīga (nedalīta) 
saimniecība (kopīgi dzīvo 
vienā privātmājā vai dzīvoklī).

Vardarbībai ir vairāki veidi. 
Var būt fiziska, seksuāla, 
emocionāla un ekonomiska 
vardarbība 

Ja Tu ciet no vardarbības 
ģimenē, Tu vari meklēt 
atbalstu Centrā MARTA 
(Matīsa iela 49-3, Rīga,  tālr.  
67378539) vai vērsties Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrā 
“Sociālais dienests” Bērzaines 
ielā 16, Cēsīs, pie psiholoģes 

Gintas Radionovas. 
Aicinām sievietes saņemt 

bezmaksas psihologa 
konsultāciju Cēsu novada p/a 
“Sociālais dienests”.

Konsultācijas tiks nodro-
šinātas no 2016. gada 12. 
decembra līdz 16. decembrim, 
un konsultācijai var pieteikties 
līdz 7. decembrim, zvanot 
pa telefonu 29327436 vai 
64127898, elektroniski -  
ginta.radionova@cesis.lv.

Informējam, ka konsultācijas 
notiks individuāli, informācija 
netiks izpausta un nodota 
trešajām personām.

Izskaust vardarbību
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JAUNIEŠI, SPORTS, SAISTOŠIE
Sporta pasākumi
decembrī

2016. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-
2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība 
ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda līdz-finansējumu no 
30. jūnija līdz 15. novembrim 
īstenoja projektu “Dabas 
aizsardzības pasākumu 
ieviešana Gaujas piekrastē”.

Projekta mērķis bija dabas 
un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana un aizsardzība, 
veicot teritoriju apsaimnie-
košanas darbus, kas paredzēti 
aizsargājamās dabas teritorijas 
dabas aizsardzības plānā. Divās 
pašvaldības teritorijās tika 
veikti teritorijas atjaunošanas 

darbi, veicot to sakārtošanu – 
iztīrot pļavas no apauguma, 
atkritumiem.

Projekta gaitā Apšukalna 
ielā 1 tika nopļauta pļava, kas 
ir Eiropas Savienības (ES) 
nozīmes biotops “Smiltāju 
zālāji”, tika nolīdzināta ielas 
mala, lai nākotnē pļaušanu 
varētu veikt mehanizēti. 
Projekta teritorijā Dzirnavu ielā 
25 veikti pļavu atjaunošanas 
darbi apmēram divu hektāru 
platībā. Tika nopļauta daudzus 
gadus nepļautā teritorija, kurā 
savairojušās dažādas invazīvās 
sugas, izcirsti krūmi, izceļot 
saknes, izvākti atkritumi.

Teritorijā likvidēti arī bijušo 
mazdārziņu žogi un būvju 

paliekas, kā arī atkritumi, kas 
bija palikuši no ģimenes dārziņu 
saimniekošanas laikiem. Tika 
veikta takas atjaunošana uz 
Gauju un no krūmājiem atsegti 
lielu dimensiju koki, ozoli un 
liepas, nodrošinot potenciālo 
dižkoku eksponēšanos no 
Dzirnavas ielas frontes. 
Teritorijā uzstādītas arī 
informatīvās zīmes par ES 
biotopiem un norādes zīmes. 
Pastaigu cienītāji turpmāk 
varēs tuvāk iepazīt ES nozīmes 
biotopu “Aluviāli meži 
(aluviāli krastmalu un palieņu 
meži)”, kā arī ar ES biotopu 
“Minerālvielām bagāti avoti un 
avoksnāji”.

Atjauno Gaujas piekrastes ainavas

Inese Mičule

Šī gada oktobra beigās Cēsu 
jauniešu biedrības “Youth 
for City – City for Youth” 
pārstāvji Gruzijā īstenoja 
jauniešu apmaiņas projektu 
ERASMUS+ programmā.

Projektā, kura nosaukums 
bija "Stop ignore – better 
explore" piedalījās deviņi 
jaunieši no biedrības "Youth 
for City – City for Youth" no 
Cēsīm, 11 jaunieši no Gruzijas 

un desmit jaunieši no Slovākijas 
jauniešu organizācijām.

 Projekta programmā tika 
pētītas latviešu, gruzīnu un 
slovāku nacionālās dejas, 
mūzikas un virtuves tradīcijas, 
kā arī atklāta to savdabīgā 
vēsture, kopīgais un  atsķirīgais. 

Jauniešiem projekta laikā 
bija iespēja koncentrētā veidā 
apgūt pārējo dalībvalstu 
kultūras akcentus, praktiski 
izpētot un mācoties dejas, 
dziesmas un gatavojot sev 
nepazīstamu ēdienu.

Citu tautu deju, mūzikas 
un ēdienu izzināšana veicināja 
savstarpējo toleranci. Jaunieši 
starptautiskās grupās mācījās 
izprast it kā tik atšķirīgo 
dažādu tautu nacionālajās 
tradīcijās - deju soļi, dziesmas 
un ēdieni noteikti sniedza 
mums padziļinātāku ieskatu 
dažādajās pasaules kultūrās, 
tāpēc, mūsuprāt, svarīgi 
šīs tradīcijas kopt, saglabāt 
un nodot arī nākamajām 
paaudzēm.

Iepazīst kultūru atšķirības

02.12. plkst.09.00
Skolu sacensības volejbolā B 
grupā
Pūces ielā 2a

03.12. plkst.10.00
Cēsu čempionāts florbolā
Gaujas ielā 45

03.12. plkst.11.00
LK izcīņa volejbolā U16 zēniem
Piebalgas ielā 18

04.12. plkst.10.00
Cēsu čempionāts florbolā
Pūces ielā 2a

04.12. plkst.14.00
LČ maxibasketbolā dāmām
Cēsis - Jelgava
Piebalgas ielā 18

05.12. plkst.16.30
LJBL čempionāts basketbolā 
U17 un U19 zēniem 2.divīzija
Cēsu PSS – Rīga/Jugla 2
Piebalgas ielā 18

09.12. plkst.14.45
LJBL čempionāts basketbolā 
U14 U15 un U17 meitenēm
Cēsu PSS – Ogre 2
Piebalgas ielā 18

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

10.12. plkst.09.00
Cēsu karatē kluba čempionāts
Pūces ielā 2a

10.12. plkst.10.30
LVF Kausa izcīņa volejbolā U14 
meitenēm- fināli
Cēsu PSS, Kuldīgas NSS, Līvānu 
BJSS, Rīgas VS
Piebalgas ielā 18

11.12. plkst.10.00
Cēsu čempionāts florbolā
Gaujas ielā 45

11.12. plkst.11.00
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm
Cēsis – Miglinieka skola
Piebalgas ielā 18

11.12. plkst.11.00
LJBL čempionāts basketbolā 

U14 U17 un U19 zēniem 
2.divīzija
Cēsis – Gulbene
Piebalgas ielā 18

12.12. plkst.11.00
Skolu sacensības basketbolā  
A gr.
Pūces ielā 2a

14.12. plkst.09.00
Skolu sacensības volejbolā A gr.
Piebalgas ielā 18

16.12. plkst.20.00
LČ florbolā 1.līga sievietēm
Cēsis/Lekrings-FK NND/RJTC
Gaujas ielā 45

17.12. plkst.10.00 
LVF Kausa izcīņa volejbolā U15 
zēniem – fināli
Cēsu PSS, Zvejniekciems, 
Daugavpils, RVS, Jēkabpils
Pūces ielā 2a

17.12. plkst.11.00 
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm. Cēsis – Jelgava
Piebalgas ielā 18

17.12. plkst.17.00
LČ florbolā vīriešiem
Lekrings - Rubene
Piebalgas ielā 18

18.12. plkst.10.00
Cēsu čempionāts florbolā
Gaujas ielā 45

18.12. plkst.10.00
LVF Kausa izcīņa volejbolā U15 
zēniem – fināli
Cēsu PSS, Zvejniekciems, 
Daugavpils, RVS, Jēkabpils
Piebalgas ielā 18

19.12. plkst.09.00
Cēsu pilsētas vidusskolas sporta 
diena
Piebalgas 18

22.12. plkst.20.00
LBL-3 čempionāts basketbolā 
vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – Rēzekne
Piebalgas 18

23.12. plkst.17.00
LČ florbolā vīriešiem
Lekrings – Rockets
Piebalgas ielā 18

1. Apstiprināt Cēsu novada 
teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumus” un grafisko 
daļu – grafiskās daļas 
kartes “Funkcionālais 
zonējums. Cēsu pilsēta”, 

“Funkcionālais zonējums. 
Vaives pagasts”, “Teritorijas 
ar īpašiem noteikumiem 
Cēsu pilsētā”, “Teritorijas ar 
īpašiem noteikumiem Vaives 
pagastā”, kā arī aizsargjoslas, 
kas noteiktas pašvaldības 
kompetencē esošajām 

apgrūtinātajām teritorijām 
un objektiem, saskaņā ar 
pielikumu.

2. Līdz Cēsu novada 
teritorijas plānojuma grafiskās 
daļas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 
īstenošanas uzsākšanai, 

piemērojami Cēsu novada 
domes 2009.gada 3.septembra 
saistošos noteikumus Nr.5 
“Cēsu novada teritorijas 
plānojums” ar kuriem tika 
apstiprināts Cēsu novada 
teritorijas plānojums, visā to 
apjomā.

3. Ar šo saistošo noteikumu 
īstenošanas uzsākšanas brīdi 
atzīt par spēku zaudējušiem 
2009.gada 3.septembra 
saistošos noteikumus Nr.5 
“Cēsu novada teritorijas 
plānojums”.

Noslēdzies videokonkurss jauniešiem
Novembrī Vidzemes 

koncertzālē svinīgā gaisotnē 
apbalvoti jauniešu video 
konkursa "Cēsnieks, kurš 
mani iedvesmo" laureāti un 
uzvarētāji.

Video konkurss tika rīkots 
par godu Cēsu 810. jubilejai. 
Tā dalībnieki mācījās veidot 
dokumentālus sižetus, rakstīt 
scenāriju, kā arī darbojās 
filmēšanas un montāžas 
meistarklasēs Ruckas mākslas 
rezidencē. 

Tika izveidoti 12 video 
sižeti par cēsniekiem, kuru 
personība, dzīves gājums vai 
profesija iedvesmo jauniešus 
tiekties pretī savam dzīves 
sapnim.

Jauniešus iedvesmoja dažādu 

jomu pārstāvji - veterinārāsts, 
sniega trašu konstrukciju 
veidotājs, deju pasniedzēja un 
jaunā uzņēmēja, mākslinieki 
u.c. Iesniegtos konkursa video 
vērtēja žūrija, kuras sastāvā 
bija Cēsu novada pašvaldības 
pārstāve Evija Taurene, Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
vadītāja Kristīne Skrīvere, 
Cēsu Jauniešu domes pārstāve 
Natālija Andersone, kino 
profesionāle un Ruckas 
rezidences vadītāja Ieva Goba, 
Vidzemes koncertzāles kino 
producents Kārlis Freimanis. 

Kā atzina žūrijas locekļi, bija 
ļoti grūti novērtēt iesniegtos 
video, jo katrs no tiem bija 
unikāls, ļoti sirsnīgs un gana 
profesionāls, ņemot vērā, ka 
jauniešu ikdiena nav saistīta ar 

video montāžu.
Tomēr žurijai bija jāizšķiras 

un jāizvēlas konkursa 
uzvarētāji. Godalgotās vietas 
un naudas balvas no Cēsu 
novada pašvaldības saņēma:

1. vieta – Anete Darģe 
(23   g.), Romāns Beskrovnijs 
(22 g.), Baiba Jermolājeva 
(17 g.) video par Cēsu novada 
pašvaldības Jaunatnes lietu 
speciālisti Ivetu Jermolājevu

2. vieta – Ginta Bogdanova 
(19 g.), video par hip-hop 
pasniedzēju un aktīvu cēsnieci 
Anitu Lielmani

3. vieta – Artis Krūmiņš 
(14 g.), video par snovparku, 
veikparku un veloparku 
veidotāju Jāni Jansonu.
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs decembrī



Pasākumi
02.12. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Otra Puse un Antra Stafecka 
koncertā “Es Tev”

02.12. plkst.19.30
Cēsu 2.pamatskolā
Cēsu sporta laureāts

03.12., 04.12., 10.12., 11.12., 
17.12., 18.12. Plkst.10.00 
Jāņa Poruka ielā 8
Zinātkāres centra“ZINOO” 
radošās darbnīcas ģimenēm. 

03.12. plkst.11.00
Cēsu Jaunajā pilī
Ziemassvētku rīts bērniem. 
Ziemas pasakas bērniem

03.12. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Starptautisks projekts. 
Mūzikls “Čigānu Princese”

03.12. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Miglaukas (Lietuva)

04.12. plkst. 11.00
Cēsu Jaunajā pilī
Ziemassvētku rīts bērniem. 
Tradicionālās rotaļas un 
darbnīcas

04.12. plkst. 13.00
Cēsu Izstāžu namā
Sibīrijā dzīvojošiem 
latviešiem veltīta adventes 
svētdiena

04.12. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ksenija Sidorova un 
“Kremerata Baltica”

04.12. plkst.19.00
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas tornī
Torņa mūzika kopā ar 
pūtēju orķestri “Cēsis”

06.12. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Latvijas Jaunatnes teātra 
muzikāla pasaka visai 
ģimenei “Kraukšķītis”

09.12. plkst.16.00
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zālē
Izstādes “Māksla un 
mākslinieki Cēsīs” atklāšana

09.12. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Džeza duo “Tree of dawn”

09.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

10.12. plkst.11.00 
Cēsu Jaunajā pilī
Ziemassvētku rīts bērniem.  
Ziemas pasakas bērniem

10.12. plkst.14.00
Cēsu Izstāžu namā
Valmieras mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts

10.12. plkst.14.00 un 
plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncerts “Frank Sinatra 
100”. Daumants Kalniņš un 
Jelgavas Bigbends

10.12. plkst.19.00 
CATA Kultūras namā
Dailes teātra aktiera Jāņa 
Paukštello 65 gadu Jubilejas 
koncerts

10.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

11.12. plkst.19.00
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas tornī
Torņa mūzika kopā ar 
pūtēju orķestri Cēsis

11.12. plkst.17.00
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
Vidzemes koru 
Ziemassvētku koncerts

14.12. plkst.14.30
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca 
“Ziemassvētkus gaidot”

15.12. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Akustiskā ziemas 
koncertprogramma “Es 
piederu Tev - Tu man”

17.12. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Bērnu rīts pirmsskolas 
vecuma bērniem

17.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Franču šansons. “HYMN À 
L’AMOUR”

17.12. plkst. 19.00
Vaives Tautas namā
Gunitas Bārdas solokoncerts 
un balle kopā ar grupu 
“Baltie lāči”

17.12. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
“Waterflower”

17.12. plkst.22.00
Fonoklubā
Čipsis un Dullais, DJ 
Winamp

18.12. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
DK “Randiņš” un SDK 
“Dzirnas” Ziemassvētku 
koncerts

18.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis”
Ziemassvētku koncerts 

“Meklētāja roze”

18.12. plkst.19.00
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas tornī
Torņa mūzika kopā ar 
pūtēju orķestri Cēsis

21.12. plkst.18.00
Cēsu Izstāžu namā
Tautas vērtes kopas “Dzieti” 
Ziemas saulgriežu koncerts

22.12.plkst. 18.00
Vidzemes koncertzāles“Cēsis” 
Kamerzālē
Ziemassvētku eglīte bērniem

22.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ziemassvētku koncerts “Kā 
man tevi sasildīt”

26.12. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Rīgas Cirka izrāde “Cirka 
ziemas pasaka”

26.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncerts “Pērļu zvejnieks. 
Ticot, mīlot un gaidot”

27.12. plkst.16.00 un 
plkst.19.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Pauls un Latvijas 
Radio Bigbends. Opera.

28.12. plkst.16.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncertizrāde ģimenēm 
“Brīnumskapja 
dziesmubildes 
Ziemassvētkos”

30.12. plkst.21.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Vecgada balle Cēsu 
koncertzālē

31.12. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Vecgada ballīte

31.12. plkst.24.00
Vienības laukumā
Jaunā gada sagaidīšana – 
Sarkanā Gaiļa gads

Izstādes

05.11.-17.12. 
Insignia mākslas galerijā 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Martina Lafona ”SAR-
KANS - krāsas pludinājums. 
Veltījums Markam Rotko” 
 
25.11. - 31.12. 
Cēsu Izstāžu namā 
Rasa Jansone gleznu izstāde 
“Ģimenes” 
Priekuļu mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde 
“Sniegs”

 

04.11. – 04.12. 
Cēsu Jaunajā pilī 
Cēsnieki Latvijas valstij: 
Cēsu kamaniņbraucēji un 
treneris Dainis Odziņš

01.12.-30.12. 
Cēsu Centrālajā bibliotēka 
Fotoizstāde “Mēs dzīvojam 
Cēsīs”

01.12.-30.12.  
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Gleznotājās Artas Kalniņas 
mākslas darbi

09.12.16.-31.03.17. 
Cēsu Jaunajā pilī 
Māksla un mākslinieki Cēsīs

27.12.16. - 11.02.17. 
Insignia mākslas galerijā 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Mākslinieku savienības 
gleznu kolekcija

 
Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā  
bibliotēkā
 
01.12.-27.12.  
Ticu Ziemsvētku klusajam 
brīnumam, Kuram dvēselē 
jāienāk. Ticu tumšzaļās 
egles dzīvībai...  Sk.Kaldupe. 
Literatūras izstāde par ziemu 
un Ziemassvētkiem 
01.12.-30.12.  
Garīdzniekam, rakstniekam, 
sabiedriskajam darbiniekam 
Jurim Rubenim – 55 
01.12.-30.12.  
Sudrabiņa sniedziņš sniga. 
Tautas dziesmas un dzejoļi par 
Ziemassvētkiem
01.12.-30.12.  
Novadniekam Kārlim Dziļle-
jam – 125 
01.12.-30.12.  
Ziemassvētku ludziņas
01.12.- 30.12.  
Bērnu un jauniešu žūrija 
2016
05.12.-30.12.  
Ziemassvētki Eiropā

Kino
No 02.12.
Tumsas pasaule: Asins kari /
Underworld: Blood Wars (2016).
Žanrs: Trilleris, šausmu filma, 
asa sižeta filma.Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

Nakts dzīvnieki /Nocturnal 
Animals (2016). Žanrs: Trilleris, 
drāma. Līdz 16 g.v. - neiesakām

No 09.12.
Svingeri (2016). Žanrs: 
Komēdija. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

 
 

14.12. plkst.19.00 Kino gardēžu 
klubs. Gaišā nākotne (2016). 
Francija/Vācija

No 16.12.
La La Land: Kalifornijas sapņi/
La La Land (2016). Žanrs: 
Komēdija, drāma, mūzikls, 
romantika. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

Rogue One: Zvaigžņu karu 
stāsts / Rogue One: A Star 
Wars Story (2016). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, asa sižeta 
filma, fantāzija. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

No 23.12.
Dziedi! / Sing (2016). 
Žanrs: Komēdija, animācija, 
mūzikls. Bez vecuma 
ierobežojuma
 
Ļaunais Santaklauss 2 / Bad 
Santa 2 (2016). Žanrs: Komēdija.
Līdz 16 g.v. - neiesakām

No 30.12.
Pasažieri / Passengers (2016)
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
zinātniskā fantastika. Līdz 12 
g.v. - neiesakām
 
Assassin’s Creed: Slepkavas 
kodekss / Assassin’s Creed 
(2016). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma, fantāzija.
 Līdz 12 g.v. - neiesakām
 
Sniega karaliene 3: Uguns 
un ledus / Снежная Королева 
3: Огонь и лед (2016). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, animācija, 
ģimenes filma. Bez vecuma 
ierobežojuma

Rokdarbu  
pulciņa  
nodarbības 
Vaives pagasta 
“Kaķukrogā”

Nodarbību sākums plkst. 
17.30.

01.12. puzura gatavošana;
08.12. pērļu eņģelīša 

izgatavošana;
15.12. filcētas brošas 

izgatavošana;  
22.12. sveces dekorēšana;
29.12. tamborēšana, 

tējošana.
Vairāk informācijas jautāt 

nodarbību vadītājai, tautas 
daiļamata meitarei Gitai 
Krīgerei tel. 29131054

Gaidīts ikviens darboties 
gribošs interesents.
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Izstāde par leģendāro Cīrulīšu trasi
Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Cēsu vēstures un mākslas 
muzejā skatāma izstāde 
“Cēsnieks Latvijas valstij. 
Cēsu kamaniņu braucēji un 
treneris Dainis Odziņš.” 
Izstādes atklāšana pulcēja 
titulētus kamaniņu braucējus 
un šī sporta veida līdzjutējus.

Ziemas olimpiskais sporta 
veids, kamaniņu sports, 
bijušajā Padomju Savienībā 
sākās Cēsīs. Vēl līdz pat 1986. 
gadam PSRS izlases sportisti, 
arī olimpieši, trenējās Cēsīs 
“Cīrulīšu” kamaniņu trasē. 
Kamaniņu sports cēsnieku 
vidū ieguva lielu popularitāti. 
Tādēļ 1973. gada oktobrī Cēsīs 
izveidoja pirmo treniņgrupu 
kamaniņu sportā trenera Andra 
Miezīša vadībā. Viņa iesākto 
darbu pārņēma un vairāk nekā 
25 gadus veica treneris Dainis 
Odziņš.

Izstāde stāsta par to, kā 
veidojies kādreizējo Cēsu 

kamaniņbraucēju dzīves 
ceļš: par viņu sasniegtajiem 
rezultātiem sportā, par to, ar ko 

viņi nodarbojas šodien, kādi ir 
viņu vaļasprieki. Izstādes idejas 
autors un galvenais realizētājs 

ir ilggadējais treneris Dainis 
Odziņš. Ekspozīciju veidoja 
muzeja krājuma glabātāja Dace 

Tabūne. 
“Pateicoties Dainim 

Odziņam, Cēsu muzeja 
krājumā izveidota kolekcija 
par kamaniņu sporta vēsturi 
Cēsīs. Viņa kolekcija un tās 
precīzie apraksti ir nozīmīgs 
ieguldījums kamaniņu sporta 
vēsturē Latvijā. Ne mazāks 
ieguldījums tas ir arī Cēsu 
pilsētas vēstures saglabāšanā,” 
izstādes atklāšanā sacīja Dace 
Tabūne.

Emocionālas bija kamaniņu 
trases būvniecības vadītāja 
Ojāra Rībena meitas Astras 
Vītolas atmiņas par trases 
pirmsākumiem, kad entuziastu 
kopa bez speciālām zināšanām 
par trašu būvniecību un 
pieticīgu materiāli tehnisko 
nodrošinājumu izveidoja 
Cīrulīšos bāzi jaunam sporta 
veidam, dodot iespēju jauniem 
censoņiem sākt ceļu līdz 
startam olimpiskajās trasēs.

Attēlā:  CĪrulīšu trasē savu ceļu līdz dalībai ziemas Olimpiskajās spēlēs sāka titulētākās 
Cēsu kamaniņu braucējas Ingrīda Amantova un Iluta Gaile.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Valsts svētki ar pašdarbības 
kolektīvu koncertu un kustības 
"Labo darbu krātuvīte" 
nominantu sveikšanu Vaives 
Tautas namā norisinājās svētku 
priekšvakarā, 17. novembrī. 
Svinīgais notikums pulcēja 
pilnu zāli un, uzrunājot 
pasākuma dalībniekus, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs akcentēja, ka 
Vaivē šis bijis pārmaiņu gads, 

kas nesis gan satraukumu, gan 
jaunas iespējas. Viņš pateicās 
vaivēniešiem par ieguldījumu 
novada attīstībā, uzsverot 
prasmi gan kārtīgi darbu darīt, 
gan svētkus no sirds svinēt.

Kustības “Labo darbu 
krātuvīte” laureāti šogad 
saņēma īpašu balvu – nozīmītes 
ar Latvijas karogu un Vaives 
ģerboni. Pateicību par labajiem 
darbiem šogad saņēma:

Aina Lucēviča – par sirds 
siltumu un rūpēm, palīdzot 

kaimiņiem ikdienas gaitās.
Gaida Savicka, Gunta 

Būmane, Solveiga Ramata – par 
brīvprātīgo darbu, nodrošinot 
humānās palīdzības bezmaksas 
apmaiņas punkta darbību. 

Jānis Bāliņš – par 
sirds dāsnumu, sniedzot 
Ziemassvētku prieku Vaives 
pagasta ļaudīm. 

Sarmīte Karlsone – par 
sirds dāsnumu, sarūpējot 
Ziemassvētku dāvanas 
Vaives pagasta senioriem un 
brīvprātīgo darbu humānās 

Attēlā: Sirsnīgs un skanīgs svētkos bija Vaives skolu audzēkņu priekšnesums.

palīdzības apmaiņas punktā.
Irēna Stapulione – par 

iniciatīvu, līdzekļu un laika 
ieguldījumu, sagatavojot saldu 
pārsteigumu Vaives svētkos.

Andris Stapulionis – par 
sadarbību, laika un līdzekļu 
ieguldījumu, labiekārtojot 
Rīdzenes ciemu.

Aleksejs Semjonovs, 
Kristaps Ķuzis – par ieguldīto 
brīvprātīgo darbu, labiekārtojot 
aktīvās atpūtas parku 
“Rīdzene”.

Imants Bērziņš – par 
atsaucību un sadarbību, risinot 
Vaives pagasta pārvaldes 
sadzīves jautājumus.

Armands Veiss – par 
profesionālu un operatīvu 
palīdzību elektropiegādes 
jautājumu risināšanā Vaives 
pagasta pārvaldē.

Māris Krūmiņš – par 
iniciatīvu un personīgo līdzekļu 
ieguldīšanu, labiekārtojot 
Rāmuļu skolas dīķi.

Ija Brammane – par ieguldīto 
darbu un sasniegumiem 
Rāmuļu pamatskolas attīstībā 
un personisko iniciatīvu 
Ekoskolu programmas 
realizēšanā. 

Līga Strazdiņa – par 
godprātīgu un atbildīgu 
pienākumu izpildi, atsaucību 
un sadarbību ārpus tiešajiem 
darba pienākumiem.

Lilija Jansone – par Vaives 
pagasta ainavas papildināšanu, 

estētiski noformējot mājas 
nosaukuma zīmi.

Kristiāna Freidenfelde, 
Kristaps Krūmiņš, Jānis 
Brikmanis, Ilona Liepiņa, Jānis 
Melderis, Artūrs Dikants – 
par brīvā laika un resursu 
ieguldīšanu, labiekārtojot Jušu 
takas Līvu pamatskolā.

Signe Riževa, Edīte 
Smilga  – par atbalstu un aktīvu 
līdzdarbību, popularizējot 
savu un citu bērnu vidū 
sportu kā veselīga dzīvesveida 
sastāvdaļu.

Inga Andersone – par 
brīvprātīgo darbu, veidojot 
skolas avīzi “Jums, vecāki”, 
kā arī aktīvu līdzdalību 
Vaives pagasta pasākumu 
organizēšanā.

Regīna Dzērve – par aktīvu 
iesaistīšanos un līdzdalību 
pirmsskolas svētku pasākumos, 
par sirds siltumu darbā ar 
vecākās grupas bērniem. 

Artis Rasmanis – par sniegto 
atbalstu, labiekārtojot Vaives 
pagasta teritoriju.

Tamāra Bukovska, Inese 
Gārša – par nesavtību, laika un 
līdzekļu ieguldījumu, sniedzot 
palīdzību ārpus pediatrijas 
prakses pienākumiem.

Indra Ozola – par aktīvu un 
kvalitatīvu darbu ar jauniešiem 
ārpusstundu aktivitātēs.

Paldies Vaives labo darbu veicējiem


