
Ilgi gaidīts notikums - sākta 
Cēsu stadiona rekonstrukcija.

Šoruden vairākām grants ielām 
pilsētā uzklāts melnais segums.
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Cēsīs darbīga gada nogale

Lasiet 3. lpp

Lasiet 5. lpp

Attēlā: Lielajā Kalēju ielā šogad ieklās šķemboto pamatni, bruģa seguma klāšanu un citus darbus pabeigs nākamgad. 
Foto: Aleksandrs Abramovs.

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība

Šogad Cēsu ielās vairāki 
plānotie darbi jau paveikti, 
daudzi vēl taps, un vēl vairāki 
tiks iesākti, ieziemoti un 
pabeigti nākamgad.

Pavisam nesen, septembra 
nogalē, pabeigti darbi Palasta 
ielas posmā no Gaujas ielas 
līdz Bērzaines ielai, kuru laikā 
paceltas akas, veikta virsmas 
apstrāde, kā arī atjaunots 
trotuārs no Gaujas ielai līdz pat 
1. bērnudārzam. Kopējās darbu 
izmaksas –  47 226 eiro.

Daudzi cēsnieki jau 
novērtējuši divkārtu virsmas 
apstrādi, kas veikta trim grants 
ielu posmiem – Turaidas, 
Ausekļa ielās un Rūdolfa 
Blaumaņa bulvārī. Tas novērsīs 
līdzšinējo putekļu problēmu, 
kas allaž bija aktuāli vasaras 
sezonā, kā arī ļaus ieekonomēt 
līdzekļus uz pretputekļu 
apstrādi un greiderēšanu. 
Patlaban tiek veikti 
komunikāciju sagatavošanas 
darbi vēl trīs grants ielu 
posmos – Vāveres ielā (posmā 
no Briežu līdz L.Paegles ielai), 
Briežu ielā (posmā no Vāveres 
ielas līdz Ata Kronvalda 
ielai) un Ķiršu ielā (posmā no 
Zvirbuļu līdz Raiņa ielai). Ja 
laika apstākļi atļaus, ievērojot 
tehnoloģiju, šos posmus varēs 
izbūvēt vēl šogad. Vēl trīs 
grants ielu posmus apstrādei 
sagatavos nākamgad – 
Akmens, Raiskuma un Pērļu 

ielās. Kopējās apstrādes 
izmaksas deviņām ielām – 140 
000 eiro. Plānots, ka nākamgad 
šāda apstrāde turpināsies vēl 
vairākām grants ielām.

Darbi Kalēju ielā, ieklājot 
šķeltā bruģa segumu, šogad 
tiks pabeigti līdz pusei ielas, 
taču būs izbūvēta ielas nesošā 
konstrukcija un šķembojuma 
pamatne visā ielas garumā, 
lai visus darbus pabeigtu 

nākamgad. Atkritumu 
konteineri pagaidām tiks 
pārvietoti pie Lielās Katrīnas 
ielas, lai SIA ZAAO tos varētu 
apkalpot. Kopējās pārbūves 
izmaksas – 170 000 eiro.

Oktobrī arī plānots sākt 
darbus dienesta viesnīcas 
pārbūvei un labiekārtošanai 
Saules ielā 23, ko paredzēts 
pabeigt nākamā gada vasarā, 
lai jau nākamajā gadā izglītības 

iestādēm būtu pieejamas 
kopmītnes 190 bērniem. 
Vienlaikus tiks iegūti arī 32 
izremontēti un labiekārtoti 
sociālie dzīvokļi.

Tāpat oktobrī paredzēts sākt 
virsmas atjaunošanas darbus 
Peldu ielas posmā līdz Klints 
ielai, kā arī Klints ielas virsmas 
izbūvi.

Vērienīgi darbi plānoti 
Saulrītu ielā, kur oktobra 

sākumā sāksies komunikāciju 
izbūve, izveidojot elektrības, 
sakaru un lietus kanalizācijas 
pieslēgumus. Tur paredzēta 
asfalta seguma ieklāšana, ielas 
apgaismojuma un trotuāra 
izbūve no Piebalgas ielas līdz 
dzīvojamajām mājām. Darbus, 
kuru kopējā tāme ir 400 000 
eiro, plānots pabeigt nākamā 
gada pirmajā pusē.

Turpinājums 3. lpp.

Cēsu novada dome 2016. 
gada 22. septembra sēdē 
pieņēmusi lēmumu par 
detālplānojuma izstrādes 
sākšanu zemes gabalam 
Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 
ielā 16, Cēsīs.

Detālplānojuma izstrādes 
mērķis ir risināt Edvarda 
Treimaņa-Zvārguļa ielas 
apbūves kvartālā starp 
Eduarda Veidenbauma un Ata 
Kronvalda ielām dominējošai 
apbūves funkcijai neatbilstošas 
apbūves un funkcijas – birstošu 
būvmateriālu uzglabāšanas 
un realizēšanas laukuma 

izveidošana, ražošanas 
ēkas būvniecība, un cieto 
celtniecības atkritumu, t.sk. arī 
koka, uzglabāšana, šķirošana 
un pārstrāde – veidošanu zemes 
gabalā Edvarda Treimaņa-
Zvārguļa ielā 16.

Detalizētāku informāciju 
iespējams saņemt Cēsu novada 
būvvaldē 212. kabinetā, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs. 
Apmeklētāju pieņemšana 
trešdienās no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 11.00 un no plkst. 15.00 
līdz plkst. 17.00, tālrunis 
uzziņām: 26406119, e-pasts: 
martins.ulans@cesis.lv.

Sākta detālplānojuma izstrāde
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PAŠVALDĪBĀ
Kļūdaini lēmumi  
veselības aprūpē  
maksā dārgi

Ielu remontu un 
lapu mēnesis

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

Septembrī parakstīts līgums 
starp Cēsu novada pašvaldību 
un PS “RERE VIDE 1” par 
pilsētas stadiona pārbūvi un 
modernizāciju. Tas ir ļoti ilgi 
gaidīts notikums, jo nopietnāku 
rekonstrukciju Cēsu stadions 
nav piedzīvojis vismaz 
pusgadsimtu. Būvnieki darbus 
sola sākt bez kavēšanās, un 
tie noritēs trīs kārtās. Pirmajā 
izbūvēs zonas vieglatlētikai, 
futbolam, pludmales un 
klasiskajam volejbolam, 
basketbolam, āra trenažieriem, 
kā arī rotaļu laukumu. Otrajā 
kārtā tiks izbūvētas tribīnes, bet 
trešajā – laukums florbolam un 
slidotavai. Plānots, ka pirmās 
kārtas darbi noslēgsies nākamā 
gada rudenī.

Iespēja sportot, atpūsties 
aktīvi un uzturēt labu fizisko 
formu ir laba lieta, taču tas 
nenozīmē, ka turpmāk novadā 
un reģionā varam iztikt bez 
kvalificētu mediķu aprūpes. 
Diemžēl Pasaules Bankas 
pētījumā par veselības aprūpi 
Latvijā teikts, ka turpmākajos 
gados, optimizējot slimnīcu 
tīklu, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība un diennakts aprūpe 
Cēsu klīnikā varētu arī nebūt. 

Manuprāt, ļoti pārsteidzīgs 
secinājums. Limbažos, Siguldā, 
Valkā, Smiltenē pieejama vairs 
tikai ambulatorā veselības 
aprūpe. Vai Vidzemes slimnīca 
Valmierā spēs nodrošināt 
medicīnisko palīdzību visiem 
Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem, 
ja Cēsu klīnika tiktu slēgta 
Šaubos. Oktobra sākumā vizītē 
Cēsīs būs veselības ministre, 
un ar viņu diskutēsim par šiem 
jautājumiem.

Cēsu klīnikā ir kvalificēts 
mediķu kolektīvs, tehnolo-
ģiskais nodrošinājums, renovē-
ta ēka. Pieņemt kļūdainu 
lēmumu un to visu likvidēt 
var ātri, taču šīs kļūdas 
labošana maksās ļoti dārgi un 
prasīs daudz laika un pūliņu. 
Nodrošināt to, lai veselības 
aprūpes pieejamība un kvalitāte 
Cēsu un apkārtējo novadu 
iedzīvotājiem nepasliktinātos, 
ir galvenais no maniem, ja tā 
var teikt, novada ārpolitikas 
jautājumiem.

Savukārt iekšpolitikā 
centrālā tēma ir nākamā gada 
budžeta izstrāde. Pašvaldības 
nodaļas un iestādes gatavo 
savus veicamo darbu sarakstus. 
Diskusijas būs pamatīgas, jo 
pieprasījums, kā parasti, krietni 
pārsniedz budžeta finansiālās 
iespējas. Tas ir labi, jo redzam, 
ka ir daudz vērtīgas ieceres un 

apņēmība tās īstenot. Nākamā 
gada budžeta prioritātes ir 
Eiropas Savienības fondu 
finansētie projekti izglītības 
iestāžu modernizācijā un 
uzņēmējdarbības veicināšanā, 
pedagogu algu reforma, nodro-
šinot izglītības kvalitātes 
saglabāšanu, kultūras piemi-
nekļu atjaunošanu, kā arī 
ielu un Vaives pagasta ceļu 
atjaunošana.

Ikdienā, tiekoties ar 
cēsniekiem, bieži uzklausu 
arī pārmetumus par kādu 
remontējamu ielas vai ietves 
posmu, piemēslotu grāvmalu 
vai nenorobežotu graustu. 
Un tad man prasa – kā 
jūs to neredzat?! Atbildu, 
paldies, ka jūs redzat un to 
sakāt, jo pašvaldības darbi-
nieki visu pamanīt tiešām 
nespēj. Rosinoša ir Tukuma 
pašvaldības pieredze. 
Tur Pašvaldības policijas 
dežurants uzklausa un fiksē 
arī iedzīvotāju sūdzības par 
neizdarbībām, priekšlikumus, 
ieteikumus. Zvanot uz vienu 
tālruni, jebkurā diennakts laikā 
var pieteikt problēmu un pēc 
noteikta laika saņemt atbildi par 
to, kas paveikts, lai nebūšanas 
novērstu. Varbūt mums arī der 
pāņemt šo pieredzi?

Jānis Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Septembrī laikapstākļi 
bija labvēlīgi ielu remonta un 
atjaunošanas darbiem. Jauns 
asfalta segums uzklāts Palasta 
ielā, posmā no Bērzaines līdz 
Gaujas ielām. Tur atjaunota arī 
ietve. Aktīvi noritējuši būvdarbi 
ielās ar grants segumu. Rūdolfa 
Blaumaņa bulvārī un Turaidas 
ielā veikta brauktuves divkāršā 
apstrāde. Darbi pabeigti arī 
Ausekļa ielas posmā. Ielām 
tagad ir ciets segums, tās vairs 
neput, un iedzīvotāji paveikto 
vērtē atzinīgi. Īpaši - Rūdolfa 
Blaumaņa bulvārī dzīvojošie. 
Jo tas tomēr ir salīdzinoši 
rūpniecisks rajons ar gana 
intensīvu satiksmi.

Grants ielu divkāršās 
apstrādes programmu 
turpināsim gan šoruden, gan 
nākamajā pavasarī. Ielās, 
kur izbūvētas apakšzemes 
komunikācijas un ir piemērots 
reljefs, šādi var ievērojami 
uzlabot brauktuves kvalitāti, 
novēršot putekļus un grambas.

Pēc nedaudz ieilguša 
iepirkuma procesa sākas 
Saulrītu ielas būvniecība. 
Paredzēts, ka šoruden 
izdosies izbūvēt lietus ūdens 
kanalizāciju un iestrādāt 
šķembu klājumu, bet nākamās 
vasaras sākumā būvdarbus 
pabeigt. Saulrītu iela beidzot 
iegūs pilsētas ielai atbilstošu 
izskatu un funkcionalitāti. 
Līdzīgas pārmaiņas gaidāmas 
arī Peldu un Klints ielās.

Vaives pagastā pabeigts 
sliktāko ceļa posmu remonts. 
Darbi veikti kvalitatīvi, 
un iedzīvotāju vērtējums 
ir atzinīgs. Drīz uzzināsim 
Veismaņu ceļa rekonstrukcijas 
projektētājus. Ja jau šoruden 
izdosies noslēgt līgumu par 
projektēšanu, tad pavasarī 
sāksies būvdarbi.

Noslēdzas Saules ielas 
23 ēkas jeb “Putniņkroga” 
pārbūves iepirkums. Kā jau 
esam informējuši, te taps 
ietilpīga dienesta viesnīca 
izglītības iestādēm. Šajā 
mācību gadā audzēkņi, kuri 
brauc uz Cēsīm mācīties 
no citiem novadiem, var 
izmantot hosteļa pakalpojumus 
Priekuļos. Visiem nodrošinātas 
brīvbiļetes.

Vaivē šajā mācību gadā vairs 
nekursē pašvaldības skolēnu 
autobuss, un pakalpojumu 
nodrošina CATA. Sākums 
nebija gluds, pārpratumus 
radīja jaunās elektroniskās 
brīvbiļetes. Tagad kartes 
jau darbojas labāk, un 
septembra domes sēdē deputāti 
apstiprināja deviņas pasažieru 
grupas, kam pienāksies atlaides 
maršrutā Cēsis-Rāmuļi. 
Brīvbiļetes un ievērojamākas 
atlaides paredzētas skolēniem 
un vecākiem, kuri pavada 
bērnus uz mācību iestādi. 
Autobusa Rāmuļi-Cēsis 
maršruts ved arī līdz pirmajai 
un otrajai pilsētas pamatskolai. 
Cēsīs dzīvojošie šo skolu 
audzēkņi, uzrādot braukšanas 
kartes, varēs izmantot šo 
autobusu braucienam uz skolu.

Cēsīs darbīga gada 
nogale

Šogad plānots sākt Rīgas 
ielas pārbūvi no Kases ielas līdz 
Līvu laukumam. Būvniecības 
konkursa rezultātu atvēršana 
notiks 3. oktobrī, taču līdzīgi kā 
pilsētas stadiona būvniecības 
konkursa gadījumā iespējama 
kavēšanās rezultātu pārsūdzību 
dēļ. Darbus palēnināt var arī 
arheoloģiskā uzraudzība. Tā kā 
darbi tiek veikti vēsturiskajā 
tirdzniecības ceļā, un dažviet 
rakšanas dziļums sasniegs 
pat trīs metrus, dažādu 
arheoloģisko vērtību atklāšana 
un attiecīgi darbu ieilgšanas 
iespēja ir augsta.

Līdz 3. oktobrim arī 
paredzēts nojaukt atsevišķus 
kioskus Stacijas laukumā, 

kur šī teritorija tiks sakopta, 
labiekārtota un, iespējams, 
nākotnē atvēlēta velo 
infrastruktūrai.

Savukārt Avotu ielejas parkā 
aiz lielveikala “Maxima” tiks 
organizēti darbi, lai varētu 
izstrādāt projektu un organizēt 
celtniecību gājēju celiņa 
apgaismojumam. Līgatnes ielā 
aptuveni 600 metru garumā 
paredzēta ielas apgaismojuma 
projektēšana un izbūve 
posmam no Jurģu ielas līdz 
Kungu ielai.

Tāpat apgaismojums un 
pieguļošu gājēju ietvju izbūve 
paredzēta Valmieras ielas 
dzelzceļa pārbrauktuves gājēju 
pārejai. Tas uzlabos cilvēku 
drošību.

Turpinājums no 1. lpp.

Cēsu novada domes sēdē 
2. septembrī izskatīti 16 
jautājumi.

Cēsu novada pašvaldībā 
saņemts SIA „Rasmanis 
& Dankers” iesniegums 
ar lūgumu pagarināt nomā 
nodotā zemes gabala Edvarda 
Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, 
Cēsīs, apbūves projekta 
dokumentācijas izstrādes 
un būvatļaujas saņemšanas 
termiņu līdz 31.03.2017., veicot 
atbilstošus grozījumus zemes 
nomas līgumā. Iesniegumā 
norādīts, ka, mainoties 
ekonomiskajai situācijai valstī, 
līdzšinējā iecere par zemes 
gabala Edvarda Treimaņa-
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, 
attīstīšanu šobrīd vairs nav 
aktuāla un ka uzņēmums 
strādā pie jauna investīciju 
plāna un būvprojekta izstrādes 
turpmākai zemes gabala 
izmantošanai un apbūvei.

Deputāti nolēma, ka 
lūgums ir pamatots, un 

uzdeva uzņēmuma vadībai 
līdz līdz 30.06.2017. izstrādāt 
un iesniegt Cēsu novada 
pašvaldībā apstiprināšanai 
teritorijas detālplānojumu, kā 
arī izstrādāt un iesniegt Cēsu 
novada Būvvaldē projekta 
dokumentāciju.

Deputāti lēma arī par par 
brokastu, pusdienu, launaga 
un vakariņu cenu Cēsu novada 
vispārējās izglītības iestādēs. 
Noteikts ka standartpusdienu 
cena Cēsu izglītības iestādēs 
būs būs 1,11 – 1,17 eiro. Līvu 
un Rāmuļu pamatskolās 0,81 – 
0,95 eiro.

Deputāti apstiprināja Cēsu 
novada domes noteikumus 
valsts budžeta mērķdotācijas 
sadales kārtībai pedagogu 
darba samaksai Cēsu novada 
vispārējās izglītības iestādēs. 
Kā arī noteica pedagoģisko 
darbinieku likmes, kas tiek 
finansētas no Cēsu novada 
pašvaldības budžeta.

Cēsu novada domes sēdē 
22. septembrī izskatīti 12 

jautājumi.
Deputāti lēma par Cēsu 

novada pašvaldībai piekrītošo 
nekustamo īpašumu Vaives 
pagastā reģistrēšanu 
zemesgrāmatā.

Domes sēdē apstiprināja 
novada pašvaldības 2017. gada 
budžeta prioritātes:

1. Finansējuma 
nodrošināšana pašvaldības 
investīciju projektiem;

2. Iedzīvotāju skaita 
saglabāšana un palielināšana, 
nodarbinātības un ekonomiskās 
aktivitātes veicināšana, 
pilnveidojot un uzlabojot 
publisko infrastruktūru dzīves 
kvalitātes uzlabošanai novadā;

3. Dzīvojamā fonda 
attīstības veicināšana atbilstoši 
iedzīvotāju vajadzībām;

4. Izglītības kvalitātes 
uzturēšana, sakārtojot 
pedagogu atalgojuma sistēmu 
novadā.

Domes sēdēs septembrī

Viestura ielas 8a, Emīla 
Dārziņa iekas 1 un DzKS 
“Birzītes” Valmieras 
ielas daudzdzīvokļu namu 
iemītnieki ir pirmie, kuri 
pabeiguši plānotos pagalmu 
labiekārtošanas darbus.

Cēsu novada pašvaldība 
2016. gada 18. februārī 
pieņēma saistošos noteikumus 
“Par Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”. Līdz šī 
gada augustam iesniegti 
četri projektu pieteikumi par 

pagalmu labiekārtošanu par 
kopējo summu 28 504 eiro. 
No pašvaldības saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem tika 
lūgts līdzfinansējums 18 649 
eiro. Pagalmu labiekārtošanai 
2016. gada budžetā paredzēti 
20 000 eiro.

Sekojot kaimiņu piemēram, 
vēl četru daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāji šajā rudenī 
plāno labiekārtot pagalmus 
un iesnieguši projektu 
pieteikumus. Septembra 
domes sēdē deputāti lēma par 
finansējuma palielināšanu no 
pašvaldības budžeta pagalmu 
labiekārtošanas pasākumiem 
vēl par 10 000 eiro.

Pagalmos netiek plānoti lieli 
remonti, bet daudzdzīvokļu 
namu vidi paveiktais dara 
patīkamāku. Piemēram, 
Viestura ielas 8a mājas 
pagalmā izbūvēta taciņa uz 
jaunizveidoto konteineru 
laukumu. Emīla Dārziņa ielas 
1 mājas pagalmā veikts esošās 
gājēju taciņas un ieejas mezglu 
remonts. DzKS “Birzītes” 
vairāku Valmieras ielas namu 
pagalmos veikts izlases veida 
pagalma brauktuves remonts.

Dzīvokļu īpašnieki redz, 
ka mājas teritorija vizuāli 
uzlabojas un mainās attieksme 
pret kopīpašuma uzturēšanu un 
tālāku labiekārtošanu.

Pirmie pagalmi jau labiekārtoti

Vaives tautas nams aicina 
visus interesentus iesniegt 
priekšlikumus kustībai “Labo 
darbu krātuvīte”!

Ja gada laikā esi ievērojis 
līdzcilvēkus, darot labus 
darbus ārpus saviem ikdienas 
darba pienākumiem, izcel 
viņus, nominējot “labo darbu 
krātuvītei”.

Priekšlikumus iespējams 
iesūtīt elektroniski  
vaive@novads.cesis.lv, vai 
personīgi iesniedzot Vaives 
pagasta pārvaldē Kaķukrogā.

Pieteikumā noteikti 
jānorāda:

• Kuru cilvēku vēlies 
nominēt;

• Nelielu aprakstu, par viņa 
darbiem;

• Savu vārdu un uzvārdu.
Pieteikumus gaidīsim līdz 

31. oktobrim. Labo darbu 
veicēju apbalvošana, kā ierasts, 
notiks valsts svētkos. Aicinām 
arī visus interesentus Vaives 
pagasta pārvaldē iesniegt savus 
meistardarbus valsts svētku 
rokdarbu izstādei.

Novērtē labos darbus

Inga Kārkliņa  
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests”

No 1. oktobra darbību atsāk 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
naktspatversme.

Klienti tiks uzņemti katru 
dienu laikā no plkst. 18.00 līdz 
plkst. 19.30. Nakts patversmi 
jāatstāj nākamajā rītā līdz plkst. 
8.00. Nakts stundās klientus 
uzņem tikai ārkārtas situācijās. 
Saskaņā ar naktspatversmes 
iekšējās kārtības noteikumiem 

pakalpojumus nevar izmantot 
personas, kas atrodas alkohola 
vai citu apreibinošu vielu 
ietekmē.

Lai uzturētos 
naktspatversmē, nepieciešams 
sociālā darbinieka norīkojums, 
to izsniedz Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Sociālais 
dienests”, Bērzaines ielā 18, 2. 
stāvā, 2. kabinetā.

Naktspatversmes pakalpo-
jums ir maksas pakalpojums: 
bezpajumtniekiem, kuru 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, maksa par vienu 

nakti patversmē ir viens eiro. 
Izņēmumu gadījumos tiek 
uzņemti bezpajumtnieki no 
citiem novadiem, bet tiem par 
pakalpojumu jāmaksā septiņi 
eiro.

Aicinām ikvienu 
informēt bezpajumtniekus 
par viņu iespējām nakšņot 
naktspatversmē Bērzaines 
ielā 16, kā arī lūdzam 
informēt Cēsu novada 
pašvaldības policijas dežurantu 
telefoniski (64122735) par 
bezpajumtnieku atrašanās 
vietām.

Darbu atsāks naktspatversme

Attēlā: Šoruden tiks veikti priekšdarbi un sagatavots būvlaukums, lai nākamajā pavasarī 
celtnieki varētu sparīgi sākt stadiona rekonstrukciju. Foto: Ance Saulīte.

Kārlis Pots  
Cēsu novada pašvaldība

Parakstot līgumu starp 
Cēsu novada pašvaldību un 
PS “RERE VIDE 1”, dota zaļā 
gaisma ilgi gaidītajiem Cēsu 
pilsētas stadiona pārbūves un 
modernizācijas darbiem.

Kā apstiprināja būvuzņēmēja 
pārstāvji, darbi tiks sākti 
maksimāli ātri, kā pirmos 
šoruden veicot zemes darbus 
un komunikāciju izbūvi, kamēr 
to ļaus laikapstākļi.

Darbu pirmā kārta, 
izbūvējot zonas vieglatlētikai, 
futbolam, pludmales un 
klasiskajam volejbolam, 
basketbolam, āra trenažieriem, 
kā arī rotaļu laukumu, ilgs 12 
mēnešus. Pēcāk, otrajā kārtā, 
tiks izbūvētas tribīnes, bet 
trešajā – laukums florbolam 
un slidotavai. Rekonstrukcijas 
darbos iekļauta arī 
apgaismojuma izbūve.

“Tas ir ilgi gaidīts objekts 
cēsniekiem, un prieks, ka 
tas no sapņa nu pārtaps par 
realitāti,” akcentē Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, piebilstot, 
ka “stadionā nekādi 
modernizācijas darbi nav 
notikuši teju 40 gadus, tāpēc ir 
gandarījums, ka būvuzņēmējs 
gatavs sākt darbus pēc iespējas 
ātrāk, lai objektu nodotu 
laikus – nākamajā gadā”.

Kā zināms, būvniecības 
konkursa rezultāti tika 
pārsūdzēti, taču Iepirkumu 
uzraudzības birojs pārsūdzības 
neatzina par pamatotām 
un atļāva slēgt līgumu. Ja 
šādas aizkavēšanās nebūtu, 
būvdarbus varētu sākt jau 

Zaļā gaisma stadiona rekonstrukcijai

augustā.
Kā komentēja objekta 

būvuzraugs Māris Jurēvičs, 
galvenais stadiona būvniecībā 
esot precizitāte, un pieredze ar 
līdzīgiem objektiem esot gūta 
jau Saldū un citviet Latvijā. 
“Stadionu jābūvē kā torti – pa 
slāņiem un akurāti. Tad tas 
nesīs prieku, sportisti negūs 
traumas, un, kārtīgi ekspluatēts, 
stadions kalpos ilgi,” uzsvēra 
būvuzraugs.

Celtniecības kopējās 
izmaksas ir 2,8 miljoni eiro, 
kam piesaistīts 1,5 miljonu eiro 
valsts līdzfinansējums.

Stadions kalpos arī kā 
dažādu valsts dienestu 
pārstāvju treniņu bāze, 
kurā fizisko sagatavotību 
varēs uzlabot gan Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Cēsu depo darbinieki, 
gan Nacionālo bruņoto spēku 

Instruktoru skolas mācībspēks 
un audzēkņi, kā arī Cēsu 27. 
kājnieku bataljona zemessargi.

Stadiona rekonstrukcija 
tiks veikta tā, lai tas atbilstu 
starptautiskajām vieglatlētikas 
stadiona prasībām. Tajā būs 

seši skriešanas celiņi pa esošo 
400 metru apli, kā arī astoņi 
celiņi 100 metru taisnē. Celiņu 
segums būs veidots no gumijas 
granulu sistēmas. Futbola 
laukuma segums arī būs 
sintētisks un atbilstošs UEFA 

standartiem.
Stadionā varēs nodarboties 

arī ar citām vieglatlētikas 
disciplīnām, jo būs arī 
augstlēkšanas, kārtslēkšanas, 
tāllēkšanas, trīssoļlēkšanas un 
lodes grūšanas sektori.

Taču, ņemot vērā dažādu 
sporta viedu popularitāti 
cēsnieku vidū, stadionā būs 
arī atsevišķs īpaši izbūvēts 
sektors pludmales volejbolam 
un pludmales tenisam ar 
paaugstinātu žogu. Sektorā 
paredzēti četri laukumi, no 
kuriem trīs būs izmantojami 
treniņiem, bet viens laukums, 
pie kura tiks izvietotas arī 
mobilās tribīnes, sacensībām.

Tāpat sporta piedāvājuma 
klāstu papildinās divi 
universālie laukumi ar gumijas 
granulu segumu, uz kura būs 
marķējumi, lai uz tiem varētu 
spēlēt gan basketbolu, gan 
klasisko volejbolu. Viens no 
tiem paredzēts treniņiem, 
bet viens – sacensībām. Tam 
blakus būs mobilās tribīnes. 
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JAUNUMI
Grants ielām melnais 
segums

Septembrī sākta Cēsu grants 
ielu virsmu divkārtu apstrāde. 
Darbi jau veikti Ausekļa un 
Turaidas ielās, kā arī Rūdolfa 
Blaumaņa bulvārī.

Iepriekš ziņots, ka šī metode 
tiks pielietota, lai uzlabotu 
ceļa seguma stāvokli kopumā 
deviņām grants ielām – 
nodrošinātu ceļa seguma 
virsmai nepieciešamo tekstūru 
un saķeres koeficientu, 
novērstu bedrīšu rašanos 
un iespējami samazinātu 
putekļu rašanos. Tas attiecīgi 
ļaus ieekonomēt budžeta 
līdzekļus ceļu greiderēšanai un 
pretputekļu ķīmijas kaisīšanai.

Vēl tiks apstrādāti seši ielu 
posmi: Ķiršu iela, Raiskuma 
iela, Briežu iela, Vāveres 
iela, Akmens iela, Pērļu iela. 
Briežu, Vāveres un Ķiršu ielu 
posmos jau sākti komunikāciju 
sagatavošanas darbi, un, ja 
laikapstākļi atļaus, virsmas 
apstrāde tiks pabeigta vēl 

šogad. Atlikušos posmus 
apstrādei sagatavos nākamgad.

Komunālā nodaļa atgādina, 
ka kvalitatīvs ceļa segums 
ilgstoši kalpos vien tad, ja 
braucēji ievēros braukšanas 
kultūru un ceļu satiksmes 
noteikumus, nepārkāpjot 

ātruma un automašīnas 
svara ierobežojumus. Īpaši 
piesardzīgi autobraucēji 
aicināti braukt pirmajās dienās 
pēc ceļa seguma ieklāšanas.

Attēlā: Jaunais ceļa segums kalpos ilgi, ja autobraucēji 
neparkāps ātrumu un automašīnas svara ierobežojumus. 
Foto: Aleksandrs Abramovs.

Diāna Briede 
projekta vadītāja

Septembrī ar projekta 
koordinatoru un jaunatnes 
darbinieku tikšanos sākta 
Eiropas Savienības (ES) 
programmas “ERASMUS+: 
Jaunatne darbībā” 3. 
pamatdarbības “Strukturētais 
dialogs: jauniešu un jaunatnes 
politikas veidotāju tikšanās” 
projekta “Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-
1 - LV 0 2 - K A 3 4 7 - 0 0 1 0 6 1 ) 
īstenošana, sadarbojoties 
jaunatnes lietu speciālistiem, 
deputātiem un jauniešiem no 
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas 
novadiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt 
jaunatnes politikas stratēģiju 
katram novadam un kopīgu 
sadarbības platformu visiem 
astoņiem vēsturiskā Cēsu 
rajona novadiem, kas balstīta 
uz jauniešu interešu, vēlmju, 
vajadzību un problēmu 
apzināšanu un vietējo politiķu 
un speciālistu iesaisti. 
Jaunatnes politika kopumā 
ir starp-institucionāla, tāpēc 
svarīga visu iesaistīto jomu 
(brīvais laiks, interešu izglītība, 
izglītība, veselība, sociālā 
aizsardzība, nodarbinātība u.c.) 
kopīga redzējuma veidošana 
par jaunatnes lietu attīstību 
konkrētā teritorijā.

Stratēģijas izstrāde ilgs 
divus gadus – līdz 2018. gada 
septembrim. Visas projekta 

aktivitātes finansētas no ES 
līdzekļiem.

Šis ir otrais sadarbības 
novadu kopīgais projekts 
jauniešiem – pirms diviem 
gadiem veiksmīgi tika īstenots 
ES programmas “Jaunatne 
darbībā” projekts “Kas Es 
Esmu Eiropā” par Eiropas 
pilsoniskās apziņas veidošanu 
jauniešiem, rosinot viņus 
aktīvāk līdzdarboties vietējā 
sabiedrībā, identificējot sevi 
kā daļu no vietējās kopienas, 
kas veido nākotnes Eiropas 
vērtības un dod ieguldījumu 
ilgtspējīgas, sociāli un 
ekonomiski stabilas sabiedrības 
izveidē.

Sākta jaunatnes politikas  
stratēģijas izstrāde

Attēlā:  Uzņēmuma “A-Dot” izveidotāja Lelde Strazdiņa kopā ar koprades mājas 
kolēģiem gatavojas īstenot jaunu ieceri - atvērt “Skola6” veikaliņu.

Šogad Cēsu novada 
Jauniešu dome valstij dāvināja 
projektu “Pastkarte Latvijai”. 
Projekta laikā tika radītas 
gan īstas pastkartes ar bērnu 
zīmējumiem, gan atmiņu 
pastkartes par kopā piedzīvoto. 
Projekta laikā notika skeitparka 
sacensības, vērienīga Jauniešu 
diena, atziņām bagāts Jauniešu 
forums, krāšņi mākslas plenēri 
un “Iedvesmu kosmoss”, 
dodot spēku neapstāties 
un darīt! Projekts īstenots, 
pateicoties Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2016. gadam valsts budžeta 
finansējumam, dodot iespēju 
kopīgi paveikt labus darbus!

Savukārt, svinot “Cēsis 810” 
un domājot par valsts svētkiem, 

biedrība “Youth for City – City 
for Youth” īstenoja projektu 
“100 tortes un 1 svecīte”. 
Projekta laikā jauniešiem bija 
iespēja ar neformālās izglītības 
aktivitātēm mācīties pašiem 
un dāvāt krāšņas svinības 
citiem. Projekta laikā notika 
fotografēšanas meistarklases, 
ar kuru palīdzību jaunieši 
varēja paskatīties uz savu 
pilsētu caur objektīvu. Kino 
vakaros bija iespēja kopīgi 
baudīt latviešu kino klasiku, 
piedalīties lielajās paslēpēs un 
šļūkšanas festivālā. 

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2016. gadam 
valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Jaunieši Cēsīm un  
LatvijaiPamatojoties uz Cēsu 

būvvaldes 25.08.2016. lēmumu 
(prot. Nr. 31),  publiskai 
apspriešanai tiek nodota 
mazumtirdzniecības veikala 
Raunas ielā 15, Cēsīs, 
būvniecības iecere.

Zemes īpašnieks, iece-
res ierosinātājs – SIA 
"Firma Madara 89", reģ. 
nr. 40003115846, Baznīcas 
laukums 2, Smiltenes nov., 
Smiltene, tālr. 64772812

Projektētājs – SIA “ARH 
STADIJA”, reģ. nr. 4000 345 
7772, Būvkom. Reģ. Nr. 1026 - 
R, Pērnavas iela 42, Rīga, tālr. 
29494877

Publiskā apspriešana notiek 
laika posmā no 29.09.2016. 
līdz 27.10.2016.

Rakstiskas atsauksmes 
(aptaujas lapas) lūdzam 
iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) 

līdz 27.10.2016. Cēsu novada 
pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs.

Būvniecības ieceres 
prezentācija paredzēta 2016. 
gada 13. oktobrī plkst. 17.00 
Cēsu domes zālē, Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs. Iepazīties 
ar būvniecības ieceres 
materiāliem iespējams darba 
laikā no pirmdienas līdz 
piektdienai Cēsu novada 
pašvaldības telpās 1. stāvā, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, un 
mājas lapā www.cesis.lv 
sadaļā aktuālā informācija 
un sabiedrības līdzdalība. 
Publiskās apspriešanas 
atbildīgais sekretārs - Cēsu 
novada Būvvaldes arhitekts 
Jānis Zlaugotnis: informatīvais 
tālr. 29249517, e-pasts:  
janis.zlaugotnis@cesis.lv.

Būvniecības publiskā 
apspriešana

Latvijas pašvaldības 
iepriekšējo gadu Meža dienu 
projektos veiksmīgi turpināja 
aizsākto tradīciju – darīja 
Latviju krāšņāku ar koku 
stādījumiem, pilnveidojot 
atpūtas vietas, kā arī radīja 
jaunas aktīvu dzīvesveidu 
veicinošas mazās arhitektūras 
formas, radoši un pārdomāti 
izmantojot koku kā 
būvmateriālu. Organizatori 
vienojās, ka turpmākos trīs 
gadus labie darbi tiks veltīti 
Latvijas simtgadei. Sakopsim 
vēsturiskos parkus un 
atjaunosim tajos stādījumus 
un mazās koka arhitektūras 
formas, kā arī veidosim jaunus 
parkus!

Meža dienu projektu 
konkursam Cēsu novada 
pašvaldība iesniegusi 
pieteikumu “Rotaļu mājiņa 
kokā”. Tas paredz atjaunot 
rotaļu mājiņu Maija parkā. 
Pēdējās parka rekonstrukcijas 
laikā pirms desmit gadiem 

Maija parka lielajā vītolā 
uzbūvēts katra bērna sapnis – 
rotaļu mājiņa kokā. Rotaļu 
mājiņa tapusi pēc idejas skices 
kā autordarbs. Diemžēl laika 
gaitā šī būve nolietojusies, 
kļuvusi nedroša, kā arī 
atsevišķi elementi gadu laikā 
sākuši bojāt koka mizu. Plānots 
koka mājiņu atjaunot.

Projekta realizācijā plānots 
piesaistīt pakalpojumu 
sniedzēju, iepriekš izstrādājot 
koka mājiņas skici. Šis 
būs autordarbs, būvniecību 
precizējot uz vietas, ņemot vērā 
esošā koka īpatnības. Projekta 
aptuvenās izmaksas ir 500 eiro.

Atjaunos rotaļu  
mājiņu

Eva Maksīmova  
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests”

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
dienas centrā “Saules taka” 
aizvadīta piedzīvojumiem 
bagāta un izzinošām, radošām 
aktivitātēm piepildīta vasara. 
“Saules takas” apmeklētāji 
piedalījās ekspedīcijās “Dzīvo 
vesels ar dabā sastopamiem 
ārstniecības augiem” un “Cēsu 
uzņēmējs”, kā arī piedalījās 

projektos ar izzinošu mērķi: 
“Mūsu Viduslaiku pils” un 
“Meža mātes dāvanas”.

Ekspedīcijas “Cēsu 
uzņēmējs” gaitā bērni viesojās 
vairākos Cēsu uzņēmumos – 
zemnieku saimniecības 
“Kliģeni” siltumnīcās un 
veikalā “Dārznieks”, kur 
bērni uzzināja visu, kas un 
kā notiek lielajās stiklotajās 
mājās. Uzņēmumā “Vinnis” 
bērniem bija iespēja izzināt 
visu medus tapšanas procesu. 
Savukārt SIA “Livonia” centra 

bērni uzzināja visu par svētku 
dzēriena “Mežezers” ražošanu. 
Apmeklējot Svētavota dabas 
parku, bērni ne tikai redzēja 
avotu, bet viņiem bija iespēja 
noklausīties arī leģendu par 
Svētavota ieleju. Ekspedīcija 
pa Cēsu uzņēmumiem 
noslēdzās ar AS “Cēsu alus” 
ražotnes apmeklējumu, kurā 
bērni guva informāciju par 
limonādes ražošanas procesu 
un iegūtās zināšanas izmantoja, 
pagatavojot paši savu 
spirdzinošo limonādi.

Augustā tika realizēts 
projekts “Meža mātes 
dāvanas”. Projekta gaitā 
tika izpētītas Latvijas mežos 
sastopamās bagātības – sēnes, 
ogas un dažādas ārstniecībā 
pielietojamas meža veltes. 
Darbojoties komandās, bērni 
izstrādāja drošības noteikumus 
“Droši doties mežā!”. Projekta 
laikā tika izspēlētas dažādas 
situācijas un notikumi, kad 
mežā nepieciešama palīdzība, 
un tika rasti risinājumi 
sarežģītajām situācijām.

Papildus ekspedīcijām 
un projektiem bērni aktīvi 
darbojās dažādās radošās, 
sportiskās un attīstošās 
nodarbībās. Tika veidotas 
draudzības aproces, dekupēti 
trauciņi, apgleznoti akmentiņi, 
zīmēts, līmēts un krāsots, kopā 
sportots un smiets.

“Saules takas” vasara

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Koprades māja “Skola6” 
darbību sāka šī gada pavasarī, 
un jau pēc pusgada skaidrs, ka 
vieta Cēsīs, kur varētu tikties 
un strādāt radošo industriju 
pārstāvji, pašnodarbinātie un 
cilvēki ar lieliskām idejām, 
ir nepieciešama. Skolas 
ielas nama atvērtajā birojā 
top projekti, strādā dažādu 
pakalpojumu sniedzēji, 
darbnīcās šuj, veido un 
meistaro. “Skola6” projekta 
vadītāja Dita Trapenciere 
piedāvā ieskatu svarīgākajās 
norisēs, kas gaidāmas koprades 
mājā vēl šajā gadā.

Jau drīz, 6. oktobrī plkst. 
15.00, koprades mājā notiks 
projektu konkursa “Cēsis var!” 
noslēgums. Sešu jaunu biznesa 
ideju autori iepazīstinās ar savu 
ieceri un to, kāds ir ceļš, lai to 
īstenotu. Iepazīt šo pieredzi 
būs noderīgi gan tiem, kuri jau 
nodarbojas ar savu biznesa vai 
radošo ideju piepildīšanu, gan 
arī tiem, kuri to tikai grasās 
darīt. Konkursa noslēguma 
pasākumu varēs vērot arī 
tiešsaistē.

Sākot ar oktobri, divas reizes 
mēnesī koprades mājā tiks 

Ideju dažādība vienuviet

rīkotas vakara vai pēcpusdienas 
sarunas. Temati būs dažādi, bet 
pamatdoma šīm vakarēšanām 
būs brīvā gaisotnē gūt jaunas 
idejas, pieredzi, kontaktus. 
Piemēram, sarunu cikla 
ievadā vairāki cilvēki pastāstīs 
par savu nodarbi, kas viņus 
aizrauj, ko grib sasniegt. Pēc 
tam veidosies dialogs ar vakara 

dalībniekiem, kurā, iespējams, 
dzims kāda jauna ideja, tiks 
rastas sadarbības iespējas, 
varbūt kāds gūs pārliecību par 
savu varēšanu biznesa sākšanai. 
“Šo ideju aizguvām, vasarā 
tiekoties ar kolēģiem no Rīgas 
koprades mājas “Darbavieta”.
Viņi nedēļas nogales sarunas 
sauc par darba klaču, mums 

būs vakara sarunas,” stāsta 
“Skola6” vadītāja.

Tikšanās ar rīdziniekiem 
bijusi vērtīga. “Darbavietā” 
strādā arī mazāk zināmu 
profesiju pārstāvji, un bijis 
interesanti iepazīt viņu pieredzi. 
Raksturīgi, ka rīdzinieki 
savos stāstos vairāk akcentēja 
profesionālos aspektus – 

izaugsmi, izaicinājumus, 
mērķus. Savukārt “Skola6” 
strādājošie vairāk runāja par 
dzīvesveidu, vidi un sajūtām, 
kāpēc nonākuši pie izvēles 
pārcelties uz dzīvi Cēsīs vai 
Vidzemē.

Koprades mājā darbojas 
dažādu jomu un dzīves stilu 
pārstāvji, un šī dažādība gluži 
labi sadzīvojot.

“Veidojam arī kopīgus 
notikumus, lai labāk iepazītu 
viens otru. Arī cēsniekiem būs 
ļoti praktiska iespēja apskatīt, 
aptaustīt un arī iegādāties 
lietas, kas top “Skola6”. Vasarā 
piedalījāmies Cēsu dienās 
Kalnciema ielas tirdziņā Rīgā. 
Pēc tā Leldei Strazdiņai radās 
ideja izveidot veikaliņu, kurā 
varēs iegādāties to, kas tiek 
izgatavots mūsu mājā. Oktobra 
beigās vai novembra sākumā 
plānojam veikaliņu atvērt, un 
tas darbosies vairākus mēnešus. 
Domāju, vērts padomāt par 
projektu, kas apvienotu visus 
Lielās Skolas ielas uzņēmējus. 
Teju katrā namā ir kāds 
veikaliņš, kafejnīca vai servisa 
uzņēmums. Lielā Skolas iela 
ir manāmi atdzīvojusies, 
bet ne visi cēsnieki to ir 
pamanījuši,” pārdomās dalās 
Dita Trapenciere.

Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs un  Cēsu novada 
Jauniešu dome izveidojuši 
projektu un aicina  jauniešus 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
kļūt par iedvesmojošo stāstu un 
labo darbu nesējiem.

Jaunieši aicināti veidot līdz 
piecām minūtēm garu video 
stāstu par tēmu “Cēsnieks, kurš 
mani iedvesmo”.

Iedvesmai nav robežu – 
stāsts var būt par kādu cēsnieku, 
kurš iedvesmo šobrīd, vai par 
kādu vēsturisku personāžu. Tas 
var būt veiksmīgs sportists, 
mākslinieks, uzņēmējs vai 
vienkārši labsirdīgs kaimiņš.

Lai palīdzētu veidot video 
stāstus, filmu studija “Elm 
Media” organizēs apmācības 
Ruckas mākslas rezidenču 
centrā, sniedzot iespēju uzzināt 

vairāk par scenārija veidošanu 
un materiālu montāžu.

Video stāsti jāiesūta līdz 
14. novembrim uz e-pastu  
cesis@cesis.lv.

Iesūtītie darbi tiks izvērtēti 
un prezentēti 21. novembrī 
plkst.12.00 Vidzemes 
reģionālās koncertzāles “Cēsis” 
kino zālē, kur arī labāko darbu 
autori tiks apbalvoti ar naudas 
un citām vērtīgām balvām.

Videostāsti par  
cēsniekiem

Notiks Cēsu novada 
teritorijas plānojuma 2016.-
2026. gadam pilnveidotās 
redakcijas publiskās 
apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un atzinumu 
izskatīšanas sanāksme.

Cēsu novada pašvaldība 
paziņo, ka saskaņā ar 
Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumentiem” 86. punktu, 
tiek organizēta Cēsu novada 
teritorijas plānojuma 2016.-
2026. gadam pilnveidotās 
redakcijas publiskās  
apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un atzinumu 
izskatīšanas sanāksme. 

Sanāksme notiks  2016. 
gada 10. oktobrī, plkst. 18.00, 

koprades mājā “SKOLA6”, 
Cēsīs, Lielajā Skolas ielā 6, 1. 
stāvā.

Plašāku informāciju 
iespējams saņemt pie Cēsu 
novada būvvaldes Galvenā 
teritorijas plānotāja Mārtiņa 
Ulāna, tālr.26406119, 
64161821, e-pasts:  
martins.ulans@cesis.lv.

Sanāksme par novada teritorijas  
plānojumu
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs oktobrī



Pasākumi

01.10. plkst. 15.00
“Da Gamba” koncerts  
“Vivaldi Rocks”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

01.10. plkts.18.00
Danču vakars kopā ar 
folkloras kopu “Ore”
Vidzemes koncertzāles 
“Cēsis” Deju zālē

01.10. plkst.19.00
“Da Gamba” koncerts 
“Vivaldi Rocks”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

01.10. plkst.19.00
Dzejnieka Eduarda 
Treimaņa-Zvārguļa 150.
jubileja - “Zvārguļa 
festivāls”  
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

01.10. plkst.21.00
“Riga Reggae acoustic”
Mākslas telpā “Mala”

01.10. plkst.22.00
Koncerts “Zvārgulis Rock” 
Uzstājas “Pisang Ambon”, 
“Dzena Trakie”
Fonoklubā

05.10. plkst.17.00
Radošā darbnīca “Rožu 
pušķi no kļavu lapām”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

06.10. plkst.10.00
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

07.10. plkst. 11.00
Leļļu teātra izrāde “Pēdu 
dzinējs Caps”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

08.10.
Svecīšu vakars Cēsīs
Bērzaines kapos plkst.16.30
Meža kapos 17.30

08.10. plkst.19.00
Boriss Grebenščikovs 
“Symphonia”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

08.10. plkst.21.00
Džeza trio “Auziņš / 
Vizuilis / Maksimovs”
Mākslas telpā “Mala”

08.10. plkst.22.00
DJ Uldis Rudaks
Fonoklubā

09.10. plkst. 18.00
Boriss Grebenščikovs 
“Symphonia”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

12.10. plkst.18.00
VID informatīvais mācību 

seminārs
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

13.10. plkst.10.00
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

14.10. plkst.22.00 
DJ DidzisKo
Fonoklubā

15.10. plkst.11.00
Bērnu rīts “Arī mēs 
protam tā” 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

15.10. plkst. 18.00
Saruna pirms koncerta 
“Rudens ārijas” ar 
muzikologu Orestu 
Silabriedi
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

15.10. plkst. 19.00
Koncerts “Rudens ārijas”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

15.10. plkst.19.00 
Populāras latviešu 
estrādes dziesmas 
un pirmatskaņojumi 
koncertprogrammā “Kungi 
uzlūdz dāmas”
CATA Kultūras namā

15.10. plkst.22.00
DJ Z:le
Fonoklubā

16.10. plkst.16.00
Ralfs Eilands un 
Melngaiļskolas Bigbends
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

17.10.
Svecīšu vakara svētbrīdis
Vaives pagasta  
kapos plkst.16.00, 
Rāmuļu kapos plkst.17.30

19.10. plkst.16.00
Lasītāju klubiņš
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

20.10. plkst.10.00
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

20.10. plkst.14.00
Supergovs pasaku darbnīca 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

20.10. plkst. 19.00
Ingus Pētersons “Romantika”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

21.10. 
VIII Alfrēda Kalniņa jauno 
ērģelnieku festivāls
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

21.10. plkst.18.00
Tikšanās ar grāmatas 
“Latvietes Karma” autori 
Intu Blūmu 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā

21.10. plkst.19.30
Jazz Lounge ar Denisu 
Paškeviču un Beppe Di 
Benedetto (Itālija)
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

21.10. plkst.22.00
Fonokluba jubilejas 1.diena
Fonoklubā

22.10. plkst.11.00
Pūčulēnu skola
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

22.10. 
VIII Alfrēda Kalniņa jauno 
ērģelnieku festivāls
Sv. Jāņa baznīcā

22.10 plkst.17.00
Koru koncerts “Spēka dēli”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

22.10. plkst.13.00 – 19.00 
Amatierteātru festivāls 
“Tāda ir dzīve”
Vaives Tautas namā

22.10. plkst.21.00
Crystal Sound System (DJ)
Mākslas telpā “Mala”

22.10. plkst.22.00
Fonokluba jubilejas 2. diena
Fonoklubā

23.10. plkst.18.00
Bahs. Apkalna. Glāss
Iveta Apkalna (ērģeles). 
Programmā: Johans 
Sebastjans Bahs, Filips Glāss
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

26.10. plkst.14.00
Radošā darbnīca “Lietutiņš 
attin bārdu”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

26.10. plkst.21.00
“Voodoo Healers” (GR)
Mākslas telpā “Mala”

27.10. plkst. 19.00
Lielbritānijas vokālā 
sensācija Annique ar grupu
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

28.10. plkst.22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

29.10. plkst. 19.00
LNSO – 90. Vasilijs Sinaiskis 
un “Fausta pazudināšana”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

29.10. plkst.19.00
Izrāžu apvienības 
“Pannas teātris” komēdija 
“Saimnieks meklē 
saimnieci”
CATA Kultūras namā

29.10 plkst.19.00
Leģendu nakts 

Cēsu Jaunā pils

29.10. plkst.21.00
DJ SairaM
Mākslas telpā “Mala”

Izstādes

20.05.15. – 02.10.2016. 
Vidzemes bruņniecība Latvi-
jā. 16.–19.gs. Ieskats vācbaltu 
kultūras un vēstures manto-
jumā 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zāle

Kalmītes laiks. Jānis un 
Lelde Kalmītes. Gleznas. 
Jaunieguvumu izstāde 
Pasaules latviešu mākslas 
centrā 

16.09. - 16.10. 
Signe Vanadziņa. Septiņi 
gadalaiki. 
Jānis Galdiņš. Tušas zīmē-
jumi. 
Cēsu Izstāžu namā

17.09. – 23.10. 
Maika Pilkingtona  
fotogrāfiju personālizstāde 
“Going Solo” 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

03.10.-31.10.  
Fotoizstāde. Dzejas un 
grāmatu dienas Edvarda 
Treimaņa – Zvārguļa mājā 
“Leukādija” 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

11.10.-31.10. 
Fotoizstāde “Neredzamie 
sargi”. Toms Harjo 
Kafejnīcas “Pie Raunas vārti-
em” skatlogos

21.10. - 22.11. 
Tautastērpi “Latviskās 
dvēseles raksti” 
Laikmetīgo rotu izstāde 
“3,2,1” Una Mikuda. Ilze 
Egle. Rasma Pušpure. 
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras  
izstādes Cēsu  
Centrālajā  
bibliotēkā
 
03.10-31.10.  
Rakstniecei Mārai Svīrei – 
80
03.10-31.10.  
Kaķis uz grāmatas vāka
03.10.-31.10.  
Jauniešu un vecāku žūrijas 
grāmatas 2016
03.10.-31.10.  
10. oktobris – Starptautiskā 
Putras diena. Interesantu 
un gardu graudaugu putru 
receptes 

03.10.-31.10.  
Dzejniekam un grāmat- 
izdevējam Edvardam Trei-
manim – Zvārgulim 150
03.10.-31.10.  
“Vai tu zini?” Informatīvā 
izstāde, kas iepazīstina ar vēs-
turiskā Cēsu rajona novadiem 
un novadniekiem
20.10.-22.10.  
Jauno grāmatu izstāde
03.10.-31.10.  
Izmirdz mana valodiņa. 
Uldim Auseklim – 75
03.10.-31.10.  
Ciemos pie Murjāņu kur-
mīša Valda Rūmnieka
03.10.-31.10.  
Bērnu un jauniešu žūrija 
2016 

Kino
No 07.10.
Florense Fostere Dženkinsa /
Florence Foster Jenkins (2016)
Žanrs: Komēdija, drāma, 
biogrāfija. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

Meitene vilcienā / The Girl on 
the Train (2016). Žanrs: Trilleris, 
mistika. Līdz 16 g.v. - neiesakām

Elfi / Pixies (2016). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija, ģimenes filma. Bez 
vecuma ierobežojuma

No 14.10. 
Karš pret visiem / War on 
Everyone (2016). Žanrs: 
Komēdija, detektīvfilma, asa 
sižeta filma. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

Inferno / Inferno (2016)
Žanrs: Trilleris, piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma. Līdz 12 
g.v. - neiesakām

Megijas plāns / Maggie’s Plan 
(2015). Žanrs: Komēdija. Līdz 16 
g.v. - neiesakām

No 21.10.
Kubo un divas stīgas / Kubo and 
the Two Strings (2016). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, animācija, 
ģimenes filma. Līdz 7 g.v. - 
neiesakām

Septiņas minūtes pēc pusnakts /
A Monster Calls (2016). Žanrs: 
Drāma, fantāzija. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

No 28.10. 
Troļļi / Trolls (2016). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija, ģimenes filma. Bez 
vecuma ierobežojuma

Grāmatvedis / The Accountant 
(2016). Žanrs: Trilleris, 
detektīvfilma, asa sižeta filma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Sporta pasākumi
oktobrī
01.10. plkst.10.00
Badmintona turnīrs “Cēsis 
Hanzas pilsēta”
Lapsu iela 17

01.10. plkst.13.00
LVF Kausa izcīņa volejbolā U17 
jauniešiem
Piebalgas ielā 18

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

02.10. plkst.10.00
LVF Kausa izcīņa volejbolā U17 
jauniešiem. Cēsu PSS, Jēkabpils, 
RVS, Liepāja 
Piebalgas ielā 18

02.10. plkst.14.00
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm. Cēsis – Berģu skola
Piebalgas ielā 18

03.10.-07.10. plkst.17.00
“Cēsu apļi”
Pils parkā

04.10. plkst.10.00
Rudens kross A, B, C un D 
vecuma grupās
Pils parkā

07.10. plkst.20.00
LBL-3 čempionāts basketbolā 
vīriešiem. Dārznieks/Cēsis – BS 
Rīga
Piebalgas ielā 18

08.10. plkst.12.00
LVF Kausa izcīņa volejbolā U15 
zēniem 
Pūces ielā 2a

08.10. plkst.17.00
ELVI florbola līga. FK 
Lekrings – SK Pārgauja 
Piebalgas ielā 18

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

09.10. plkst.10.30
LVF Kausa izcīņa volejbolā U15 

zēniem 
Pūces ielā 2a

09.10. plkst.11.00 
LJBL čempionāts mini 
basketbolā zēniem. Cēsis – 
Jēkabpils, Līvāni
Piebalgas ielā 18

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

15.10. plkst.11.00
LJBL čempionāts basketbolā 
U14 U16 un U17 zēniem 2. 
divīzija
Cēsis, Balvi, Rugāji
Piebalgas ielā 18

18.10. plkst.10.00
Tautas bumbas sacensības D 
grupā
Gaujas ielā 45

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

22.10. plkst.12.00
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm. Cēsis – Alūksne
Piebalgas ielā 18

22.10. plkst.17.00
ELVI florbola līga.  
FK Lekrings – FK Kurši
Piebalgas ielā 18

24.10. plkst.11.00
LJBL čempionāts basketbolā 
U14 U16, U17 un U19 zēniem 
2. divīzija. Cēsis – Rīga/Jugla 2, 
VEF 3.
Piebalgas ielā 18

29.10. plkst.18.00
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā līga 1. divīzija. SK 
FONO – OC Limbaži/MSĢ
Piebalgas ielā 18

Vides iniciatīva

Rudens lapas uz EKO laukumiem
Cēsu novada pašvaldība 

sadarbībā ar SIA ZAAO sniedz 
iespēju Cēsu privātmāju 
iedzīvotājiem un dzīvojamo 
māju apsaimniekotājiem, kam 
noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
bez maksas atbrīvoties no 
piemājas dārzos sagrābtām 
lapām, pašiem nogādājot tos 
uz EKO laukumiem. 

Šogad akcijas laikā zaļos 
atkritumus bez maksas EKO 
laukumos Lapsu ielā 19 un 
Bērzaines ielā 31, Cēsīs var 
nodot:

1. Privātmāju īpašnieki, 
kam noslēgts līgums ar 
ZAAO par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, EKO 
laukuma darba laikā un jebkurā 
daudzumā.

2. Dzīvojamo māju 
apsaimniekotāji, kam noslēgts 
līgums ar ZAAO par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
EKO laukuma darba laikā un 
jebkurā daudzumā.

3. 03.10.2016.-04.11.2016. 
Pašvaldības iestādes.

4. 03.10.2016.-04.11.2016. 
Komercuzņēmumi 3 m3.

Nogādājot zaļos atkritumus 

EKO laukumā, klienti tos 
ievieto konteinerā bez maisiem 
vai kastēm.

Nogādājot zaļos atkritumus 
EKO laukumā vairāk par 10m3, 
iepriekš jāsaskaņo ar ZAAO pa 
telefonu 29225862 un jāņem 
vērā, ka tie būs jāievieto 22 
m3 konteinerā, kura bortu 
augstums ir 1,75 m.

Šajā rudens sezonā 
03.10.2016. - 04.11.2016. 
BIG BAG maisus zaļajiem 
atkritumiem bez maksas EKO 
laukumā Lapsu ielā 19, Cēsīs, 
var saņemt un pasūtīt izvešanu 
pa tālruni 64281250, 29225862, 
sūtot īsziņu vai e-pastu uz 
zaao@zaao.lv (īsziņā un 
e-pastā jānorāda maisa numurs, 
adrese un līgumslēdzēja vārds, 
uzvārds):

1. Privātmāju īpašnieki, 
kam noslēgts līgums ar 
ZAAO par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, saskaņā ar 
pašvaldības apstiprināto adrešu 
sarakstu. Sarakstā iekļautas 
adreses, kam jāvāc lapas no 
ielu malās augošajiem kokiem. 
Katrai no šīm adresēm bez 
maksas tiks nodrošināta viena 
maisa viena iztukšošanas 
reize, maiss pēc iztukšošanas 

jānodod atpakaļ ZAAO.
2. Dzīvojamo māju 

apsaimniekotāji, kam noslēgts 
līgums ar ZAAO par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
saskaņā ar pašvaldības 
apstiprināto adrešu sarakstu. 
Sarakstā iekļautas adreses, 
kam jāvāc lapas no ielu malās 
augošiem kokiem. Maiss pēc 
iztukšošanas jānodod atpakaļ 
ZAAO.

Zaļie atkritumi ir tādi 
kompostējami bioloģiskie 
atkritumi kā koku lapas, 
skujas, smalki zari, zāle, dārza 
atkritumi, kuros nav sadzīves 
atkritumu piemaisījumu.

Ja BIG BAG maisos, ko 
apmaksā pašvaldība, būs citi 
sadzīves atkritumi, rēķinu būs 
jāapmaksā konkrētajam maisa 
“piepildītājam”.

EKO laukumi:
Lapsu iela 19, Cēsis P.-Pk. 

8-17, S,Sv. 10-14
Bērzaines iela 31, Cēsis 

P,O,C. 10-19, S. 12-16, T, Sv. 
slēgts

Lai apturētu dabas 
piemēslotāju nosodāmo rīcību 
pret vidi un līdzcilvēkiem, 
Cēsu novada vietās, kur tiek 
novērota nelegāla atkritumu 
izmešana, izvietoti informatīvi 
stendi. Tajos paustais vēstījums 
“Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!” 
atgādina, ka piemēslotās 
vietas  rada nepieļaujamus 
dzīves apstākļus apkārtējai 

sabiedrībai.
Stendi tiek izvietoti visās 

28 ZAAO darbības reģiona 
pašvaldībās. Cēsu novadā tie 
atrodas Ata Kronvalda ielā 73, 
Gaujas ielas un Pārgaujas ielas 
krustojumā, kā arī Gaujaslīču 
ielā 7.

Gatavojoties Latvijas 
simtgadei, atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums 

ZAAO sācis vides iniciatīvu 
“100 darbi Latvijai” un aicina 
iedzīvotājus apvienot savas 
zināšanas, idejas, prasmīgās 
darba rokas un resursus, lai 
līdz 2018. gada 18. novembrim 
kopīgiem spēkiem paveiktu 
vismaz 100 nozīmīgus 
darbus vides labiekārtošanā, 
izdaiļošanā un izglītībā.

Izdarīt Cēsu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „ 
Par Cēsu novada pašvaldības  
2016.gada budžetu” šādus 
grozījumus:

Izteikt 1.,2.,3.,4. un 
5.,punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 

2016. gadam ieņēmumos  
22 505 245 euro apmērā.

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2016. gadam izdevumos  
23 517 036 euro  apmērā.

3. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības speciālo budžetu 
2016. gadam  ieņēmumos  

567 717 euro un izdevumos 
798 005 euro  apmērā.

4.    Apstiprināt atmaksājamo 
aizņēmumu, galvojumu un citu 
saistību pārskatu.

5. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par Cēsu novada 
pašvaldības 2016. gada budžeta 
grozījumiem.”

2016. gada 22. septembra saistošie noteikumi Nr. 17 “Gro-
zījumi Cēsu novada 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 
“Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu””

Svecīšu vakars un svētbrīdis 
Cēsu kapsētās norisināsies  
8. oktobrī:

Bērzaines kapos plkst.16.30
Meža kapos plkst.17.30

Vaives pagasta kapos -  
1. oktobrī 

Veismaņu kapos plkst. 16.00
 Rāmuļu kapos plkst. 17.30.

Svecīšu vakars

Kā katru gadu, Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” darbinieki 
atceras seniorus un sveic 
Starptautiskajā veco ļaužu 

dienā. Šogad dosimies 
ciemos pie aprūpes mājās 
pakalpojuma saņēmējiem, 
lai veltītu uzmanību un 
aprunātos. Ciemakukuli 

palīdzējuši sarūpēt čaklie 
Invalīdu habilitācijas-dienas 
centra jaunieši un dienas centra 
”Saules taka” bērni.

Sveicam Starptautiskajā veco 
ļaužu dienā!
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Nodibinājums “Pasaules 
latviešu mākslas centrs” 
(PLMC) šoruden piedāvā 
iespēju apmeklēt Jāņa Kalmītes 
un Leldes Kalmītes (ASV) 
izstādi “Kalmītes stāsts”. 
Izstāžu kuratore no Čikāgas 
Lelde Kalmīte izveidojusi 
vizuālu dialogu starp divu 
paaudžu māksliniekiem. Jāņa 
Kalmītes gleznās iespējams 
saskatīt tradicionālā latviešu 
dzīvesveida iznīcības un 
pasaules uzskatu metaforas, 
savukārt viņa meitas Leldes 
Kalmītes darbi atspoguļo 
satraukumu par pasaules dabas 

iznīcību kopumā.
Daļa mākslas darbu pēc 

izstādes slēgšanas atgriezīsies 
ASV un Latvijas muzejos.

Pasaules latviešu mākslas 
centrs Cēsīs darbojas jau 
trešo gadu. Šogad atklāta otra 
izstāžu zāle. PLMC izveidots 
ar mērķi veicināt mākslas 
vērtību saglabāšanu, kā arī 
pilda izglītojošu darbu sniedzot  
padziļinātu un visaptverošu 
ieskatu latviešu diasporas 
mākslas attīstībā. Mūzikas un 
mākslas skolu audzēkņiem un 
pedagogiem centra apmelējums 
ir par brīvu.

Izstāde “Kalmītes 
stāsts”

Cēsu Jaunajā pilī 29. oktobrī 
notiks Leģendu nakts. 
No plkst. 19.00 ikvienam 
apmeklētājam būs iespēja 
ieskatīties un iejusties 19. 
gadsimta ikdienas dzīves 
ritējumā. Jaunās pils telpās 
atgriezīsies grāfs Karls Gustavs 
fon Zīverss un viņa kundze 
Helēna fon Zīversa ar ģimeni, 

un rosība pilī noritēs kā 19. 
gadsimtā. Būs iespēja iepazīt 
gan kungu, gan kalpu ikdienas 
gaitas: higiēnu, tērpus, mācības 
pie mājskolotājiem, deju soļu 
apgūšanu u.tml.

Leģendu nakti organizē 
Latvijas Piļu un muižu 
asociācija. Leģendu naktis 
notiek visā Latvijā.

Amatierteātru salidojums 
Vaivē

Vaives Tautas namā 22. 
oktobrī gaidāma teātra diena ar 
devīzi: "Tāda ir dzīve!". Jau no 
pusdienlaika skatītājus priecēs 
amatierteātru kolektīvi no 
tuvākas un tālākas apkārtnes, 

spēlējot gan izrādes, gan 
skečus. Skatītājiem ieeja 
pasākumā būs bez maksas.

Leģendu nakts Cēsu  
Jaunajā pilī

Projekts “Mazās stratēģijas 
mūsdienu realitātei” ir 
rezidenču cikls, kura laikā 
četri mākslinieki, divi 
fotogrāfi, skaņu mākslinieks 
un videomākslinieks, 
sadarbojoties ar Cēsu novada 
iedzīvotājiem, veidoja mākslas 
darbus – izrādes un izstādes, 
kas parāda vietējo iedzīvotāju 
mazās stratēģijas dzīvei 
mūsdienu mainīgajā pasaulē. 
Mākslinieki Ruckas mākslas 
rezidenču centrā uzturējās no 
augusta vidus līdz septembra 
vidum un radīja katrs savu 
skatījumu uz cēsnieku dzīves 
stratēģijām.

Fotogrāfs Toms Harjo 
rezidences gaitā strādāja pie 
fotoizstādes “Neredzamie 
sargi” tapšanas. “Katrs vēlas, 

lai viņa darbs, ieguldījums un 
pūles tiktu novērtētas. Dažiem 
patīk medaļas un publiski 
atzinības raksti, tomēr daļa dod 
priekšroku palikt anonīmiem. 
Es vēlos izcelt nezināmos 
sabiedrības un pilsētas balstus, 
kas gluži kā nakts un rīta 
putni klusībā teicami izpilda 
dabas uzticētos pienākumus,” 
skaidro fotogrāfs. Fotoizstāde 
būs skatāma kafejnīcas “Pie 
Raunas vārtiem” skatlogos no 
11. oktobra līdz 31. oktobrim.

Fotogrāfe Santa Spilberga 
veidoja “Instagram” kontus 
cēsniekiem, kuri patiesībā 
ikdienā šo aplikāciju 
neizmanto, piemēram, 
pansionāta iemītniekiem un 
pilsētas autobusa šoferim. 
Šie konti un fotogrāfijas 
apvienotas projekta mājas lapā 

manistenav.lv, kurā ikviens 
interesents var iepazīties ar šo 
cilvēku ikdienas pasauli caur 
fotogrāfijām.

“Zinātnieku nakts” laikā 
Cēsu Brūža kompleksā bija 
skatāma Andra Indāna (Gas 
of Latvia) un Lauras Prikules 
audiovizuālā performance 
“Pasauļu vērotājs”. Tā bija 
pārvietošanās starptelpā starp 
dažādām īstām un imaginārām 
realitātēm, miksējot dažādas 
izteiksmes formas. “Pasauļu 
vērotāja” tapšanas procesā tika 
iesaistītas dažādas Cēsu vietas, 
institūcijas un cilvēki.

Rezidenču cikla īstenošanu 
atbalsta Vidzemes plānošanas 
reģions un Valsts Kultūrkapitāla 
fonds “Latvijas Valsts mežu 
atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas 2016” gaitā.

Mazās stratēģijas mūsdienu  
realitātei

Līdz 16. oktobrim Cēsu 
Izstāžu namā apskatāma Signes 
Vanadziņas izstāde “Septiņi 
gadalaiki”.

Signe Vanadziņa 
mākslas vidē pārliecinoši 
ienāca 90. gadu beigās, vēl 
studējot Latvijas Mākslas 

akadēmijā, pārsteidzot ar 
savu dzīvespriecīgo pasaules 
redzējumu un sulīgo krāsu 
izmantojumu. Krāsa spēlē 
galveno lomu Signes darbos .Tā 
var būt piesātināti kontrastaina, 
citos darbos maiga, bet reizē 
spilgta. Pāri dominējošiem 
krāsu laukumiem ir Signei 

raksturīgās švīkas un līnijas, 
kas iezīmē visai reālu pasauli 
šajās abstrakcijās.

Kopš 1995. gada Signei 
Vanadziņai bijušas vairāk nekā 
25 personālizstādes Latvijā un 
ārzemēs.

Attēlā: Keramiķe Vita Vīksna (no kreisās) un gleznotāja Signe Vanadziņa - māksliniecēm 
vienmēr ir, par ko parunāt.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija (DACVĢ) 
šajā mācību gadā glabā 2. 
Cēsu kājnieku pulka Skolnieku 
rotas piemiņas karogu. 

Septembrī DACVĢ uzņēma 
desmit Vidzemes skolu vadību 
pārstāvjus, lai kopīgi apspriestu 
svarīgākos sadarbības virzienus 
šajā mācību gadā.

Sanāksmes dalībnieki 
atbalstīja viceadmirāļa Gaida 

Andreja Zeibota ierosmi 
sagatavot un izdot grāmatu, 
kas ataino Skolnieku rotas 
veidošanos un cīņas ceļu, kā 
arī tās piemiņas saglabāšanu 
šodien. Grāmatu plānots izdot 
Skolnieku rotas simtgadē.

Pēc sarunas ģimnāzijā 
sanāksmes dalībnieki piedalījās 
emocionālā un neaizmirstamā 
pasākumā, proti, vietā, kur 
1919. gada 6. jūnijā pirmajā 
Cēsu pulka Skolnieku rotas 

kaujā ar uzbrūkošo vācu 
karaspēku tika nāvīgi ievainots 
Edgars Krieviņš, iestādīja 
ozoliņu. Iepriekšējā dienā 
DACVĢ 12. klases ģimnāzisti 
Dāvis Muižnieks un Marks 
Osipovs kopā ar vēstures 
skolotāju Aivaru Karlsonu un 
Cēsu novada domes deputātu 
Māri Niklasu ozoliņa stādu 
izraka "Kuņņu" māju vietā 
Daibes teritorijā, kur dzimis 
Edgars Krieviņš.

Taps grāmata par Skolnieku rotu

Godinot Latvijas koru 
mūzikas meistarus, kuriem šis 
ir apaļu jubileju gads, Cēsu 
Kultūras centra jauktais koris 
“Wenden” (diriģente: Marika 
Slotina-Brante) aicina uz koru 
lielkoncertu “Spēka dēli” 22. 
oktobrī plkst. 17.00 Vidzemes 
reģionālajā koncertzālē 
“Cēsis”.

Koncertā godinās jubilārus 
un apliecinās mīlestību 
viņu mūzikai – Jurjānu 
Andrejam, Volfgangam 
Dārziņam, Imantam Kalniņam, 
Jānim Ivanovam, Uldim 
Stabulniekam un citiem.

Koncertā satiksies Latvijas 
jauktie un vīru kori – Cēsu 
Kultūras centra jauktais 
koris “Wenden”, Cēsu 
Kultūras centra jauktais koris 
“Vidzeme” (Olita Neimande), 

Ikšķiles novada jauktais koris 
“Ikšķile” (Česlavs Batņa, 
Inguna Rijniece), Līgatnes 
novada jauktais koris “Līgatne” 
(Ilmārs Seilis, Mārcis Katajs), 
VEF Kultūras pils jauktais 
koris "Dzīne" (Aivars Gailis), 
Amatas novada vīru koris 
“Cēsis” (Marika Slotina – 
Brante), Rīgas Latviešu 
biedrības vīru koris “Latvis” 
(Edgars Račevskis, Kārlis 
Hammers), Valmieras Kultūras 
centra vīru koris “Imanta” 
(Aivars Gailis), Limbažu 
novada vīru koris “Ziedonis” 
(Zane Janelsiņa), Bērzaunes 
pagasta vīru koris “Gaiziņš” 
(Rita Brinķe).

Īpašs koncerta viesis – Inga 
Šļubovska-Kancēviča.

Koru koncerts “Spēka dēli”


