
Paredzēts, ka aprīlī sāksies 
Rīgas ielas rekonstrukcijas 
darbi

Cēsu muzejs saņēmis izcilu 
dāvinājumu – vērtīgu gleznu 
kolekciju
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Vecpilsētā atklāta Jauniešu māja

Lasiet 3. lpp

Lasiet 8. lpp

Attēlā: Jauniešu mājas saimniece Iveta Jermolājeva (centrā) un viņas komanda. Foto: Edīte Matuseviča.

Ceturtdien, 23. februārī, 
Rīgas ielā 23 notika Cēsu 
Jauniešu mājas oficiālā 
atklāšana. Tajā nama iemītnieki 
pateicās visiem, kuri palīdzēja 
iekārtot jauniešu tikšanās 
vietu. Ceļš līdz savai mājai 
Cēsu jauniešiem bija gana 
garš. Sākotnēji jauniešu 
domes sanāksmēm bija 
atvēlēta viena telpa vecajā 
kultūras namā. Tad 2001. gadā 
izremontēti un piešķirti plašāki 
pagraba apartamenti Raunas 
ielā 4. Taču, laikam ritot, 
jauniešu aktivitātes kļuva tik 
daudzveidīgas un populāras, ka 
pagraba telpās kļuva par šauru. 
Toties tagad jauniešiem ir sava 
māja pašā Cēsu sirdī!

“Mūsu vecpilsēta soli pa 
solim kļūst sakoptāka un 
jauneklīgāka. Jauniešu mājas 
darbība Rīgas ielā ir vēl viens 
solis pareizajā virzienā, jo viņu 
enerģija, idejas un aktivitātes 
vecpilsētu darīs vēl dzīvāku 
un krāsaināku,” uzsver Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs.

Kā pastāstīja pašvaldības 
Jaunatnes lietu speciāliste Iveta 
Jermolājeva, telpu remontu un 
labiekārtošanu jaunieši veica 

pašu spēkiem, finansējuma tam 
nebija. Brīvdienās un vakaros 
nāca, berza, jauca, stiepa un 
prātoja, kā ar minimāliem 

līdzekļiem tikt pie omulīgām 
telpām. 

Palīdzējuši draugi, vecāki, 
jauniešu biedrība. Špaktelēšanu 

un krāsošanu procesa gaitā 
jaunie censoņi apguvuši jau 
atzīstamā profesionālā līmenī. 
Telpas esot tik ērtas un mājīgas, 

ka jauniešu māja jau sāk kļūt 
par pieprasītu semināru un 
nelielu konferenču norises 
vietu.

Svinot Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, arī šogad 
4. maijā cēsnieki varēs 
apmeklēt “Baltā galdauta” 
svētku koncertu. Taču šoreiz 
ikvienam novada iedzīvotājam 
ir lieliska iespēja kļūt par 
svētku koncertprogrammas 
līdzautoru!

Aicinām jums mīļas 
dziesmas vai dejas, kas saistās 
ar šiem skaistajiem svētkiem 
un kuras jūs ar prieku dziedātu 
un dejotu līdzi svētku koncertā, 
līdz 20. martam sūtīt svētku 
programmas veidotājiem uz 
kultura@cesis.lv

Kopīgi veidosim sirsnīgus 
un vienojošus svētkus!

Iespēja 
kļūt par  
svētku 
līdzautoru!

Lolita Kokina  
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība 
šogad turpina projektu 
“Skolēnu prakse vasarā”, kas 
dod iespēju skolēniem vasaras 
brīvlaikā apgūt nepieciešamās 
darba pamatprasmes un 
iemaņas, iegūt darba pieredzi, 
praktiski līdzdarboties darba 
tirgū.

Jauniešiem vecumā no 13 
līdz 18 gadiem, kuri mācās 
vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādēs un kuru 
dzīvesvieta deklarēta Cēsu 
novada administratīvajā 
teritorijā, pieteikšanās 
līdzdarbībai projektā sāksies 
no 15. marta.

Šogad jaunums – 
elektroniskā pieteikšanās. Kā 

skolēnam jārīkojas?
Vispirms, sākot no 15. marta, 

jāreģistrējas skolēnu praksei 
interneta vietnē www.cesis.lv, 
reģistrācijas numurs interneta 
vietnē būs arī pieteikuma 
anketas kārtas numurs.

Pēc reģistrēšanās interneta 
vietnē skolēnam, viņa vecākiem 
vai likumiskajam pārstāvim 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļā Bērzaines ielā 
16 līdz 30. martam jāiesniedz 
šādus dokumentus: aizpildīta 
pieteikuma anketa, kas būs 
atrodama interneta vietnē 
www.cesis.lv sadaļā Izglītība, 
un ārsta izziņa (forma 027/U), 
kurā norādīts, ka skolēna 
veselības stāvoklis ir atbilstošs 
algota darba veikšanai 
atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām.

Kā pieteikties  
skolēnu praksei vasarā?

Attēlā: Skolēnu vasaras praksē jaunieši veic dažādus 
darbus. Kopj pilsētas parkus, strādā veikalos, pašvaldības 
iestādēs. 

Izglītības nodaļas speciālisti 
izskatīs iesniegtos pieteikumus 
to reģistrēšanās secībā, un 

vismaz 90 skolēniem būs 
iespēja piedalīties projektā 
“Skolēnu prakse vasarā.”
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PAŠVALDĪBĀ
Vecpilsēta  
pārmaiņu gaidās

Gatavojamies ielu  
remontam

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 000 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

Februārī svinējām desmit 
gadus, kopš izveidota 
pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests”. Viens 
no centrālajiem uzdevumiem, 
veidojot aģentūru, bija 
orientēties nevis uz vienkāršu 
naudas pabalstu izsniegšanu, 
bet vairāk attīstīt pakalpojumus 
un atbalsta formas, kas palīdz 
cilvēkam atkaļ kļūt par savas 
dzīves noteicēju. Tas arī 
veiksmīgi ir darīts, un paldies 
Sociālā dienesta darbiniekiem 
par profesionalitāti un izturību. 
Droši varu teikt – uz mūsu 
sociālajiem darbiniekiem 
varam paļauties!

Produktīva bija tikšanās ar 
Rīgas ielas iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem par gaidāmajiem 
lielajiem rekonstrukcijas 
darbiem. Sanāksme bija labi 
apmeklēta, un jautājumu 
netrūka. Priecēja tikšanās 
konstruktīvā ievirze – 
mierīgā tonī vienojāmies, 
kā šo neērtību pilno laika 
posmu labāk pārdzīvot. Kā 
nodrošināt piegādes veikaliem, 
kafejnīcām, kā – operatīvo 
dienestu piekļūšanu, citus 

svarīgus jautājumus. Būvdarbi 
sāksies aprīlī, un darbu 
pirmajā posmā Rīgas iela tiks 
atjaunota no Kases ielas līdz 
Rožu laukumam. Celtnieki 
strādās garākas darba stundas, 
iespējams, arī sestdienās, lai 
līdz rudenim pabeigtu darbu 
pirmo posmu un, iespējams, 
sāktu atjaunot ielu posmā līdz 
Līvu laukumam.

Februārī notika svarīga 
tikšanās Kultūras ministrijā 
par Vidzemes kultūrvēsturisko 
objektu saglabāšanu un 
atjaunošanu. Veiksmīgi spējām 
pamatot Sv. Jāņa baznīcas un 
Viduslaiku pils rekonstrukcijas 
projektu nepieciešamību, un 
ceru, ka jau šogad sāksies 
praktiski darbi. Finansējums 
apstiprināts arī Āraišu ezerpils 
muzejam un Ungurmuižai, tā 
ka tūristu iecienītās apskates 
vietas kļūs pievilcīgākas.

Februārī tikos ar novada 
ģimenes ārstu pārstāvjiem. 
Bija svarīgi uzklausīt ārstu 
aktualitātes arī par e-veselības 
projektu un sadarbību ar Cēsu 
klīniku. Slimnīcā jau darbojas 
divas ģimenes ārstu prakses, un 
ir iespēja nodrošināt telpas vēl 
divām. Veselības ministrijas 
nostāja – pašvaldībām jāpalīdz 
ģimenes ārstu praksēm ar 

telpām. To iespēju robežās 
darām. Aizvadītajā nedēļas 
nogalē, kā ierasts, Cēsīs 
norisinājās arī Latvijas Ārstu 
biedrības konference, un bija 
prieks, ka šajā forumā varējām 
pateikties arī lieliskajiem Cēsu 
mediķiem.

Bet, lai mūsu jaunieši būtu 
veseli un sportiski, parakstījām 
līgumu ar Izglītības ministriju 
un Latvijas Olimpisko 
komiteju par Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādes rīkošanu 
Cēsīs šovasar. Mūsu novads 
būs galvenais sportistu forumu 
rīkotājs, taču sacensības notiks 
visā Vidzemē – Smiltenē, 
Limbažos, Burtniekos, 
Valmierā. Prieks, ka mums 
uzticas, esam pierādījuši, ka 
spējam godam organizēt lielus 
sporta notikumus. Domāju, 
tie būs skaisti sporta svētki 
jauniešiem un arī līdzjutējiem, 
un jānovēl veiksmīgus startus 
mājiniekiem.

Jauniešiem ir vēl viens labs 
notikums – oficiāli atklāta 
Jauniešu māja Rīgas ielā 23. 
Ilgais ceļš no Raunas ielas 
nama pagraba līdz plašām 
un gaišām telpām vecpilsētā 
sekmīgi noslēdzies.

Jānis Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Februārī jau gatavojamies 
pavasara darbiem. Noslēdzies 
iepirkuma konkurss, kurā 
noskaidrots, kurš uzņēmums 
veiks ielu bedrīšu lāpīšanu. 
Darāmā šogad būs daudz. 
Esam apsekojuši ielas, un mitrā 
ziema ar biežām temperatūras 
svārstībām nav saudzīga 
asfalta segumam. Īpaši ielās, 
kur brauktuves virskārta 
jau savu laiku nokalpojusi. 
Pagaidām kritiskākās vietās 
bedres tiek lāpītas ar tā saukto 
auksto asfaltu, taču, sākoties 
siltākam laikam, sāksies arī 
plaši remonta darbi.

Apgrūtināta ir pārvietošanās 
pa lauku ceļiem, taču ceļu 
uzturēšanas darbus varēsim 
sākt vien tad, kad tie būs kaut 
nedaudz apžuvuši. Esmu 
sazinājies ar uzņēmuma 
“Limbažu ceļi” pārstāvjiem, 
kas apliecināja, ka ir gatavi 
atsākt būvdarbus Saulrītu, 
Peldu un Klints ielās, kolīdz 
gaisa temperatūra kļūs 
pavasarīgāka.

Plānotajā tempā rit skolēnu 
dienesta viesnīcas būvdarbi 
“Putniņkrogā”. Mums ir stingra 
vienošanās ar būvniekiem, 
ka objektu jāpabeidz līdz 
jaunā mācību gada sākumam, 

lai skolu audzēkņi no citiem 
novadiem jau šoruden varētu 
pārcelties uz mūsdienīgu un 
labiekārtotu dienesta viesnīcu. 
Tur varēs pārcelties arī Cēsu 
profesionālās vidusskolas 
audzēkņi, kam ceļš līdz skolai 
no “Putniņkroga” būs krietni 
tuvāks nekā no Cīrulīšiem.

Drīz noskaidrosim 
uzņēmēju, kas veiks latvāņu 
apkarošanas pasākumus Vaives 
pagastā. Tā būs kompleksa 
programma, kas ietvers gan 
pļaušanu, gan smidzināšanu. 
Darbu izmaksas ir ap 10 000 
eiro. Atgādināšu, ka būs kopīgs 
iepirkums par visu latvāņu 
skarto teritoriju pļaušanu 
un miglošanu. Īpašniekiem, 
kuri nerūpējās par latvāņu 
apkarošanu, būs jāapmaksā 
rēķins par veiktajiem darbiem. 
Tā ir vienīgā iespēja efektīvi 
ierobežot latvāņu izplatību.

Esam sākuši izstrādāt 
saistošos noteikumus Mazuma 
ezeram. To mērķis ir nodrošināt 
šīs ūdenskrātuves ilgtermiņa 
attīstību, lai Mazums kļūtu par 
iecienītu iedzīvotāju atpūtas 
vietu. Tiks reglamentēta 
motorlaivu izmantošana, 
makšķerēšanas noteikumi. Arī 
šogad Lauku atbalsta dienesta 
projekta gaitā ezera zivju 
populāciju papildināsim ar 
vairākiem tūkstošiem zandartu 
un līdaku mazuļu.

Februāra domes sēdē 
deputāti izskatīja 16 
jautājumus. 

Deputāti lēma par 
projekta pieteikumu novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
modernizācijai. Paredzēts, 
ka projekta kopējās izmaksas 
nepārsniedz septiņus miljonus 
eiro, ERAF līdzfinansējums 
4,7 miljonus eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums ir 15% no 
attiecināmajām izmaksām. 
Projektu plānots īstenot no 
2017. gada līdz 2021. gadam.

Tāpat tika pieņemts lēmums 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
apstiprināšanu novadā šajā 
gadā. Kā deputātus informēja 
pašvaldības Administrācijas 
vadītājs Jānis Goba, pašvaldība 
jau pērn saņēma SIA ZAAO 
vēstuli, kurā norādīts, ka 
Saeimas pieņemtie grozījumi 
Dabas resursu nodokļa likumā 
paredz dabas resursu nodokļu 
likmes par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu paaugstināšanu no 
līdzšinējiem 12 eiro par tonnu 
līdz 25 eiro par tonnu, sākot ar 
2017. gada 1. janvāri.

Šogad minētie grozījumi 
stājušies spēkā, un likme par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu 
ir 25 eiro par vienu tonnu. 
Līdz ar to maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
sākot no 2017. gada 1. janvāra 
ir nosakāma 12,51 eiro.

Deputāti lēma arī par zivju 
resursu pavairošanu Vaives 
pagasta Mazuma ezerā. Lauku 
atbalsta dienests izsludinājis 
projektu konkursu aktivitātē 
“Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās 
ūdenstilpnēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, kā 
arī citās ūdenstilpnēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā. 
Plānotais zivju resursu 
papildinājums Mazuma ezera 
ūdenstilpnē ir 3000 zandartu 
mazuļi un 1500 līdaku mazuļi. 

Tāpat domes sēdē par Cēsu 
Bāriņtiesas locekli apstiprināja 
Renāti Kalniņu. 

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

Domes sēdē februārī

Aprīlī sāks Rīgas  
ielas pārbūvi

Cēsu novada pašvaldība 
rīkos izsoli, lai iznomātu 
ēku Valmieras ielā 1. Nomas 
tiesību mutiska izsole notiks 
2017. gada 16. martā plkst. 
13.00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 
1. stāva zālē.

Izsoles sākumcena noteikta 
1,21 EUR (viens euro un 
21 cents) par kvadrātmetru 
mēnesī. Izsoles solis noteikts 
0,05 EUR (pieci centi).

Izsoles dalībnieku 
reģistrācija notiek katru darba 
dienu līdz 2017. gada 15. 

martam plkst. 17.00 Cēsu 
novada pašvaldībā Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, 303. kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Cēsu novada 
pašvaldības 303. kabinetā, 
pa tālruni 26104449, kā arī 
internetā www.cesis.lv.

Nomas objektu var 
apskatīt, iepriekš saskaņojot 
laiku ar Nekustamo īpašumu 
nodaļas pārvaldnieku Gunaru 
Grundmani, tālrunis 26524158.

Nomas tiesību izsole 
bijušā ugunsdzēsēju 
depo ēkai 

Gatavojoties Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskolas 
renovācijai, kas sāksies aprīlī, 
skolēni 10. martā veidos 
grāmatu ķēdi, lai pārvietotu 
skolas bibliotēkā esošās 
grāmatas uz pagaidu telpām 
Raunas ielā 4.

Skolas direktore Ravita 
Blaževiča par šo notikumu 
stāsta: “Grāmatu ķēdi veidosim 
ne tikai, lai ātri un efektīvi 
pārvietotu grāmatas no skolas 
bibliotēkas uz pagaidu telpām, 
bet arī, lai ikkatrs skolēns 

justos piederīgs skolai un 
līdzdarbotos gaidāmajās 
pārmaiņās.” Grāmatu ķēdē 
aicināti piedalīties arī skolēnu 
vecāki. Paredzēts pārvietot 
skolas bibliotēkā esošās 
daiļliteratūras grāmatas, jo 
mācību grāmatas pašlaik 
nodotas lietošanai skolēniem.

Grāmatu ķēdes norises laikā 
10. martā no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 11.00 paredzēts slēgt 
satiksmi Raunas ielā.

Vienosies grāmatu ķēdē

Cēsu novada pašvaldība 
no šī gada 1. aprīļa 
aicina iedzīvotājus, māju 
apsaimniekotājus iesniegt 
savus projektus mikrorajonu 
pagalmu labiekārtošanai, kas 
ļaus sakārtot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apkārtni un 
uzlabot iedzīvotāju apkārtējo 
dzīves vidi, transporta kustību, 
bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas un 
vides pieejamību, izmantojot 
pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta iesniegumus var 
iesniegt:

• personīgi iesniedzot 
pašvaldības Apmeklētāju 
apkalpošanas centrā (Bērzaines 
iela 5, Cēsis, Cēsu novads);

• nosūtot pa pastu Cēsu 
novada pašvaldībai (Bērzaines 
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 
LV-4101). Par tā iesniegšanas 
datumu uzskata pasta zīmogā 
norādīto nosūtīšanas datumu.

• elektroniskā veidā  – 
parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu atbilstoši 
Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajam, nosūtot 
uz šādu elektroniskā pasta 
adresi iac@cesis.lv. Visiem 
elektroniskā veidā iesniegtiem 
dokumentiem jābūt DOC, 
DOCX, XLS, PDF vai JPG 
formātā.

Pašvaldības līdzfinsnsējumu 
var saņemt šādām aktivitātēm: 
brauktuves, ietves vai 

stāvlaukuma jaunbūvei, pār- 
būvei, iekškvartālu apgaismo-
juma jaunbūvei, pārbūvei 
vai atjaunošanai, citam 
daudzdzīvokļu dzīvojamajai 
mājai piesaistītā zemesgabala 
labiekārtojumam (bērnu rotaļu 
laukuma, soliņu un atkritumu 
urnu, atkritumu konteineru 
laukumu, zālienu un 
apstādījumu, sporta laukumu, 
veļas žāvētavu, velosipēdu 
novietņu jaunbūvei, pārbūvei 
vai atjaunošanai), brauktuves, 
ietves vai stāvlaukuma esošā 
seguma izlases remontam.

Programmas īstenošanai 
2017. gada pašvaldības budžetā 
paredzēti 20 000 eiro. Projektus 
izvērtēs un apstiprinās rindas 

kārtībā no iesniegšanas brīža 
līdz finansējuma pilnīgai 
apgūšanai. Šī būs ilgtermiņa 
programma, un turpmākā 
budžeta plānošana notiks 
atkarībā no māju īpašnieku un 
apsaimniekotāju aktivitātes 
izvērtējuma.

Zemesgabali tiks labiekārtoti 
pēc Būvvaldē iesniegtas un 
saskaņotas labiekārtojuma 
skices vai projekta. Šādā veidā 
paredzēts risināt automašīnu 
stāvvietu, operatīvā un 
komunālo pakalpojumu 
transporta kustības jautājumus 
iekšpagalmos, uzlabot vides 
pieejamību, pilnveidot bērnu 
un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, risināt 

zemesgabalu apgaismojuma 
jautājumus u.c.

Ar saistošajiem noteiku-
miem, iesniegumu 
veidlapām, informāciju par 
līdzfinansējuma palielināšanas 
iespējām par 10% var iepazīties 
Cēsu novada mājas lapā  
www.cesis.lv sadaļā Publiskie 
dokumenti un Saistošie 
noteikumi.

Jautājumu un konsultāciju 
gadījumā rakstīt uz e-pastu 
sanita.breiksa@cesis.lv vai 
zvanīt pa tālruni 26499213. Par 
konsultācijām klātienē iepriekš 
jāvienojas telefoniski.

Iespēja saņemt finansējumu pagalmu labiekārtošanai

Edīte Matuseviča 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība 
uzklausījusi vairāku 
iedzīvotāju sūdzības par jauno 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) likmes aprēķinu. 
Atvainojamies par kļūdām, kas 
varētu būt radušās. Iedzīvotāji 
aicināti ar problēmām un 
neskaidrībām, kas saistītas 
ar NĪN, vērsties pašvaldībā. 
Lūdzam deklarēšanos un ar to 
saistītos jautājumus sakārtot šī 
gada laikā. Saskaņā ar domes 
pieņemtajiem grozījumiem 
saistošajos noteikumos, 
deklarējoties Cēsu novada 
adresē 2017. gada pirmajā un 
otrajā ceturksnī, par pārējiem 
ceturkšņiem tai tiks piemērota 
ierastā NĪN likme. Tas pats 
attieksies uz deklarēšanos arī 
trešajā ceturksnī. Nodokļa 
likmes pārrēķins tiks veikts 
pēc domes pieņemto grozījumu 
apstiprināšanas Vides un 
reģionālās attīstības ministrijā, 
un nodokļa atvieglojumi tiks 
piemēroti, iedzīvotājiem 
atnākot uz pašvaldību un 

Neskaidrības par nekustamā īpašuma  
nodokļa aprēķinu

uzrakstot iesniegumu. 
Viena no izplatītākajām 

problēmām, ko novērojuši 
Cēsu novada pašvaldības 
nodokļu administratori, ir 
kļūdainas deklarētās adreses. 
It sevišķi tas attiecas uz ēkām, 
kas uzcelšanas brīdī bijušas 
divģimeņu dzīvojamās mājas. 
Tas nozīmē, ka vienai ēkai ir 
divas adreses, piemēram, N. 
iela 3-1 un N. iela 3-2. Adrese 
“N. iela 3” šādā gadījumā 
neeksistē. Pat tad, ja ēka vairs 
nefunkcionē kā divģimeņu 
dzīvojamā māja, t.i., tajā dzīvo 
tikai viena ģimene, šis adrešu 
sadalījums tik un tā paliek 
spēkā. To var atrisināt, atnākot 
uz pašvaldību un vai nu katrā 
adresē atsevišķi deklarējot 

vienu pilngadīgu personu, vai 
apvienojot atšķirīgās adreses 
zem viena numura mājas 
adreses maiņas ceļā – kadastra 
reģistrā pārreģistrējot ēku kā 
vienģimenes dzīvojamo māju.

Paaugstināta NĪN likme 
tiek aprēķināta arī, ja attiecīgo 
īpašumu iedzīvotājs reģistrējis 
kā papildu deklarēto adresi, 
bet pamata deklarētā adrese 
atrodas citur. Svarīgi atcerēties, 
ka mazāka nodokļa likme tiek 
piemērota tikai īpašumiem, 
kuros deklarējusies vismaz 
viena pilngadīga persona. 
Tas nozīmē, ka, ja īpašumā 
deklarētas tikai nepilngadīgas 
personas, tiek piemērota 
paaugstinātā NĪN likme.

Februāra sākumā notika 
sanāksme kurā Rīgas ielas 
iedzīvotāji un uzņēmēji tika 
informēti par plānotajiem 
pārbūves darbiem, 
rekonstruējot Cēsu vecpilsētas 
galveno ielu. Iedzīvotāji 
bija vienisprātis, ka vēlas 
intensīvākus pārbūves darbus, 
kas varētu ilgt īsāku laiku.

Rīgas ielas pārbūves pirmo 
posmu, no Kases ielas līdz 
Rožu laukumam, plānots sākt 
3. aprīlī, un, kā informēja 
būvniecības uzņēmums SIA 
“Limbažu ceļi”, būvdarbi 
varētu notikt no plkst. 8 
līdz plkst. 20, strādājot arī 
sestdienās. Neizbēgami būšot 
arī sarežģītāki, ilgāk veicami 
darbi, kas reizumis varētu 
notikt līdz plkst. 23 vakarā.

“Protams, apzināmies, ka 
objekts ir sarežģīts un darbi 
radīs neērtības. Bet šo pārbūvi 
tomēr esam gaidījuši ilgi, šī iela 
ir mūsu vizītkarte, un ikkatrs 
cēsnieks vēlas to redzēt skaistu 
un sakoptu,” norādīja Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Rozenbergs.
Pārbūves darbi notiks 

divos posmos – no Kases 
ielas līdz Rožu laukumam 
un no Rožu laukuma līdz 
Līvu laukumam. Tie no pērnā 
rudens pārcelti uz pavasari, 
respektējot uzņēmējus, kuriem 
Ziemassvētku cēliens ir īpaši 
svarīgs. Plānotais darbu 
veikšanas ilgums pirmajam 
posmam ir seši mēneši.

Ielā arī pārbūvēs 
komunikācijas, ūdensvadu, 
lietus un sadzīves kanalizāciju, 
nomainot pievadus līdz ēku 
sienām. Tāpēc Rīgas ielas māju 
īpašnieki tika aicināti pārbaudīt 
māju pievadus, pamatus un 
hidroizolāciju, izmantojot 
iespēju, ka to remontdarbus 
var veikt ātrāk, ērtāk un 
lētāk, ja iela ir atsegta. Tāpat 
māju īpašniekiem būs iespēja 
pievienot drenāžu pilsētas 
kanalizācijai.

Darbi ir sarežģīti, jo iela ir 
šaura. Vispirms rekonstruēs 
brauktuvi, neskarot ietves. 
Rīgas ielas uzņēmējiem 

bija jautājumi par iespējām 
piebraukt piegāžu transportam, 
un viņus informēja par 
apbraukšanas ceļiem un 
transporta apstāšanās kārtību.

Pārbūve sāksies ar 
komunikāciju tīklu nomaiņu, 
vēlāk notiks ielas seguma, kaltā 
bruģa, ieklāšana. Pārbūves 
darbu laikā nav paredzēti 
ilgstoši ūdens padeves 
atslēgumi.

Kā norādīja pašvaldības 
Komunālās nodaļas speciālisti, 
būtiski neaizmirst, ka objekts 
atrodas pilsētas vēsturiskajā 
zonā un pastāv iespēja, ka 
rokot var atklāt arheoloģiski 
nozīmīgus objektus. Ka-
mēr notiks to izpēte un 
dokumentēšana būvnieki 
strādās citos ielas posmos. 

"Arheoloģisko atsegumu 
iespēja ir ļoti liela. Tomēr ceru, 
ka to izpēti un dokumentēšanu 
varēsim paveikt operatīvi," 
norāda SIA "Arheoloģiskā 
izpēte" valdes loceklis Oskars 
Ušpelis.

Attēlā: Sanāksmē par Rīgas ielas pārbūvi iedzīvotāji, uzņēmēji un celtnieki vienojās par 
darbu norises grafiku un satiksmes organizāciju būvdarbu laikā. Foto: Edīte Matuseviča.

Sestdien, 25. martā, plkst. 
13.00 Cēsīs, pie piemņas 
plāksnes Pils laukumā, notiks 
1949. gada deportācijās cietušo 

piemiņai veltīts svētbrīdis. 
Būs atmiņu stāsti, uzrunas un 
pārdomas par skarbo vēstures 
gājumu. 

Pieminot 
komunistisko  
represiju upurus
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VĒSTURE, TŪRISMS

Dzīvokļu izīrēšana tūristiem?

Aizritējusi darbīga desmitgade

Santa Niedola 
Kultūras un tūrisma centrs

Trešdien, 15. martā, plkst. 
16.00 Cēsu Jaunās pils 
semināru zālē Pils laukumā 9 
notiks seminārs uzņēmējiem un 
privātpersonām, kuras jau izīrē 
vai vēlētos izīrēt dzīvokļus 
tūristiem.

Viesi, kuri ieradušies Cēsīs 
no Latvijas un visas pasaules, 
arvien biežāk interesējas par 
vairāku dienu atpūtu Cēsīs 
un apkārtnē, un ir ļoti svarīgi, 
lai pilsēta spētu nodrošināt 
viesiem nepieciešamo 
naktsmītņu skaitu.

Vasaras periodā pilsētā ir 
plānoti lieli vairāku dienu 
pasākumi, piemēram, sarunu 
festivāls “Lampa”, Cēsu 
pilsētas svētki, Cēsu Mākslas 
festivāls, Latvijas Jaunatnes 
Olimpiāde. Šie pasākumi 
papildus individuālo tūristu 
un tūristu grupu pieplūdumam 

ikdienā vienuviet pulcēs arī 
vairākus tūkstošus apmeklētāju 
no visas Latvijas. Skaidrs, ka 
ir nepieciešamība apzināt un 
attīstīt naktsmītņu piedāvājumu 
pilsētā, un tas ir rosinājis Cēsu 
Tūrisma informācijas centra 
(TIC) speciālistus veidot datu 
bāzi ar dzīvokļu un apartamentu 
īpašnieku kontaktiem tālākai 
sadarbībai.

Šādas dzīvokļu un 
apartamentu datu bāzes izveide 
būtu kā abpusēji vērtīgs rīks, 
lai informētu pilsētas viesus 
par pieejamu naktsmītni, kā 
arī brīvo dzīvokli padarītu 
par iespēju īpašniekiem gūt 
papildus ienākumus, jo tieši par 
apartamentiem un dzīvokļiem 
ceļotāji interesējas visbiežāk.

Semināra klātesošie tiks 
iepazīstināti ar ceļotāju 
nakšņošanas tendencēm 
Cēsīs un apkārtnē, kā arī 
to nozīmi novada attīstībā, 
kas atspoguļojas Centrālās 

statistikas pārvaldes datos. 
Tāpat varēs uzzināt par 
iespējamo sadarbību ar 
Cēsu TIC – informācijas 
publicēšanu tūrisma mājas 
lapā un drukātajos materiālos, 
naktsmītnes iekļaušanu datu 
bāzē. Divu dažādu naktsmītņu 
rezervācijas sistēmu “Airbnb” 
un “Booking”, pārstāvji 
pastāstīs gan par reģistrēšanos, 
gan prakstisko sadarbību un 
iespējām palielināt interesi. 
Savukārt uzņēmējdarbības 
speciālists informēs par 
biznesa noformēšanu – 
uzņēmējdarbības formu, 
nodokļiem, praktiskiem 
risinājumiem u.c. biznesa 
sākšanai svarīgiem aspektiem.

Dalība seminārā – 
bezmaksas.

Interesentus lūdzam pie-
teikties, rakstot uz e-pastu 
santa.niedola@cesis.lv un 
norādot savu vārdu, uzvārdu, 
telefona numuru.

Iznākusi grāmata par Cēsu ģerboni
Februāra pirmajā pusē 

Cēsu Jaunās Pils Lielajā 
salonā atklāja vēsturnieka 
Tāļa Pumpuriņa grāmatu 
“Cēsu Ģerbonis. Cēsu pilsētas 
ģerboņa attīstības un lietošanas 
vēsture”.

Cēsis ir viena no vecākajām 
Latvijas pilsētām, kas 
rakstītajos avotos pirmo 
reizi minētas 1206. gadā, un 
tās heraldiskajos simbolos 
savdabīgā veidā atspoguļojas 
pilsētas vairāk nekā 800 
gadu vēsture, informē Tālis 
Pumpuriņš.

Ģerbonis norādīja uz 
pilsētas iegūtajām privilēģijām 
un izcīnītajām tiesībām. 
Pilsētu ģerboņi radušies 
vēlāk nekā pilsētas zīmogs  – 
14. gadsimtā Cēsu zīmogā 
attēlotais heraldiskais simbols, 
kareivis uz pilsētas mūra ar 
sešiem torņiem, kļuva par Cēsu 
turpmākā ģerboņa prototipu. 
Cēsu ģerbonis gadsimtu 

gaitā piedzīvojis izmaiņas, 
taču, kā uzsver vēsturnieks, 
cauri visiem gadsimtiem 

saglabājušies galvenie ele-
menti – pilsētas aizstāvis uz 
pilsētas mūra torņiem. Tā esot 

liela kultūrvēsturiska vērtība. 
Grāmatā izklāstīts Cēsu 

ģerboņa izveides process gan 

Latvijas Republikas pirmajos 
gados, gan neatkarības 
atgūšanas laikā 20. gadsimta 
beigās, gan arī jau atjaunotajā 
valstī 21. gadsimta sākumā.

Ģerboņa vēsturisko izpēti 
T.Pumpuriņš sāka pagājušā 
gadsimta beigās pēc Cēsu 
pilsētas domes lūguma. 
Balstoties uz šo pētījumu, 
2001. gadā oficiāli apstiprināja 
pilsētas ģerboni un karogu 
(meta autors arhitekts Jānis 
Zlaugotnis).

Tā kā ģerbonis ir simbols, 
caur kuru var parādīt pilsētas 
vairāk nekā 800 gadus seno 
vēsturi, pērn tika nolemts 
vēsturiskās izpētes materiālu 
padarīt pieejamu plašākai 
sabiedrībai un izdot bagātīgi 
ilustrētu grāmatu. Jāpiebilst, ka 
Cēsis ir vienīgā pilsēta Latvijā, 
kuras ģerbonim veltīta grāmata.

Attēlā: Vēsturnieks Tālis Pumpuriņš ar savu jaunāko veikumu, grāmatu “Cēsu Ģerbonis”.

Sociālā dienesta praksē 
nereti ir gadījumi, kad pēc 
palīdzības vēršas cilvēki, 
kuri dzīvo Cēsu novadā, 
bet deklarējušies citviet. 
Šādos gadījumos palīdzību 
jāatsaka, jo likums nosaka, ka 
sociālo atbalstu var saņemt 
tikai attiecīgajā pašvaldībā 
deklarējušies iedzīvotāji.

Sociālā darbiniece Astrīda 
Eglīte atklāj: “Sociālajā 
dienestā pirms kāda laika vērsās 
vīrietis ar iesniegumu par 
palīdzības piešķiršanu, vīrietis 

bija mainījis dzīvesvietu no 
citas pašvaldības uz Cēsu 
novadu, noslēdzis jaunu īres 
līgumu, bet nebija deklarējis 
jauno dzīvesvietu. Šajā 
gadījumā speciālistiem nebija 
iespējams piešķirt palīdzību, 
jo vīrietis jauno faktisko 
dzīvesvietu nebija deklarējis 
un līdz ar to sākotnēji neieguva 
pieprasīto palīdzību”.

Vīrietim pēc palīdzības bija 
iespējams vērsties deklarētās 
dzīvesvietas pašvaldībā, kas 
šajā gadījumā bija ļoti tālu 

no Cēsu novada, vai deklarēt 
dzīvesvietu Cēsu novadā un 
vērsties pēc palīdzības Cēsu 
novada Sociālajā dienestā.

Dzīvesvietas deklarēšanās 
likums nosaka, ka dzīvesvietas 
maiņas gadījumā attiecīgās 
personas pienākums ir mēneša 
laikā kopš tā pastāvīgi dzīvo 
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt 
to dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē. Ir gadījumi, kad 
īpašnieki neatļauj īrniekam 
deklarēties viņa īpašumā, lai 
gan persona tur faktiski dzīvo. 

Paskaidrojam, ka Dzīvesvietas 
deklarēšanās likuma 2. 
pants noteic, ka dzīvesvietas 
deklarēšanas fakts pats par sevi 
nerada civiltiesiskas saistības.

Savukārt Ģimeņu atbalsta 
nodaļas vadītāja Dace Ekerte, 
analizējot kādu gadījumu, 
stāsta: “Pie sociālās palīdzības 
organizatora Sociālajā 
dienestā vērsās ģimene ar 
bērniem, lūdzot izvērtēt un 
piešķirt ģimenei trūcīgās/
maznodrošinātās ģimenes 
statusu, brīvpusdienas un 

uzturmaksu atlaides bērniem. 
Ģimene bija deklarējusi 
dzīvesvietu citā novadā, bet 
faktiski dzīvoja Cēsīs. Šajā 
gadījumā ģimenei nācās 
atteikt pabalsta piešķiršanu 
Cēsu novadā, jo ģimene savu 
dzīvesvietu ir deklarējusi citā 
novadā.”

Lai novērstu šādus 
pārpratumus aicinām 
iedzīvotājus deklarēt savu 
faktisku dzīves vietu.

Lai saņemtu atbalstu – deklarējies!

Cēsu novada pašvaldība 
aicina pieteikties amatam 
uz nenoteiktu laiku – Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
direktors. Cēsu Profesionālajā 
vidusskolā patlaban var apgūt 
kokapstrādes, būvniecības un 
enerģētikas specialitātes. No 
2018. gada plānots piedāvāt 
arī telekomunikāciju izglītības 
programmu.

Skolas prioritātes: izstrādāt 
uz kompetencēm balstītu 
mācību saturu; uzlabot mācību 
procesa efektivitāti, izmantojot 
mūsdienīgas tehnoloģijas 
un metožu daudzveidību; 

jaunrades, iniciatīvas un 
sadarbības veicināšana, dažādu 
specialitāšu audzēkņiem 
realizējot kopīgus projektus; 
kā arī tieša sadarbība ar darba 
devējiem, izveidojot skolas 
konventu, kurā pārstāvētas arī 
nozaru asociācijas.

Piesaistot ERAF līdzekļus, 
2015. gadā pabeigta vērienīga 
skolas rekonstrukcija un 
izveidota izcila bāze jauno 
profesionāļu izglītošanai, lai 
spētu piedāvāt ne vien Latvijas 
un Eiropas standartiem 
atbilstošu profesionālo 
izglītību, bet arī darba tirgū 

integrētu kvalificētus un 
zinošus speciālistus.

Šogad plānots sākt mūsdienu 
prasībām atbilstošas dienesta 
viesnīcas 120 skolēniem 
celtniecību blakus skolai, kas 
ir būtisks priekšnosacījums 
audzēkņu piesaistei.

Direktoram uzticēsim:
- plānot un vadīt kvalitatīvu 

izglītības procesu, ar mūsdienu 
tehnoloģijām un risinājumiem 
apgādātu izglītības iestādi un 
tās attīstību,

- radīt vidi pieprasītas 
profesionālās izglītības 
iegūšanai,

- veicināt izglītojamo 
piesaisti un iesaisti,

- vadīt un kopējam 
mērķim motivēt darbiniekus, 
izglītojamos un viņu pārstāvjus,

- izglītības iestādes darbībā 
nodrošināt likumīgu un 
efektīvu resursu izmantošanu,

- pārstāvēt Cēsu novadu un 
profesionālās izglītības iestādi.

Ieguvumi:
- Cēsu novada, Vidzemes 

reģiona un Latvijas 
tautsaimniecības attīstību 
veicinošas iestādes vadītāja 
darbs Cēsīs;

- iespēja strādāt profesionālā 

komandā un materiāltehniski 
labi nodrošinātā darba vidē, 
turpinot to pilnveidot un īstenot 
inovatīvas idejas;

- pašreizējā mēnešalga 
1156 EUR (pirms nodokļu 
nomaksas) un sociālās 
garantijas  (t.sk. pabalsts, aize-
jot atvaļinājumā, 35% apjomā 
no mēnešalgas, veselības 
apdrošināšana no 24.11.2017., 
papildatvaļinājums no trīs 
darba dienām).

Pieteikšanās vakancei līdz 
šī gada 7. martam. Papildus 
informācija - www.cesis.lv.

Aicina pieteikties Cēsu Profesionālās vidusskolas direktora amata kandidātus

Šogad Cēsis pavasari 
sagaidīs ar lustīgiem kon-
certiem, kur tautas deju 
izpildītāju soļi un bērnu 
skanīgās balsis priecēs 
cēsniekus un pilsētas viesus.

Marta sākumā tautas deju 
ansamblis “Raitais solis” kopā 
ar saviem draugiem no citām 
Latvijas pilsētām izdejos 
tautas dejas no gaidāmo Deju 
svētku repertuāra, kā arī tautā 
iemīļotas un jau zināmas dejas.

Tautas deju koncerts “Deju 

pinu vainagā” notiks 2017. 
gada 4. martā plkst. 17.00 
CATA Kultūras namā.

Koncertā piedalīsies tautas 
deju ansambļa “Raitais solis” 
jaunieši un vidējās paaudzes 
dejotāji un viņu draugi TDA 
“Katvari” no Limbažiem, 
TDA “Vidzeme” no Madonas, 
TDK “Miķelis” no Priekuļiem, 
TDK “Liepupīte” no Liepupes, 
TDK “Piebaldzēni” no Jaun-
piebalgas, TDK “Metieniņš” no 
Lē-durgas, TDK “Saulgrieži”, 

TDK “Kande” un TDK 
“Randiņš” no Cēsīm.

 Koncerta režiju veido "Raitā 
soļa" vadītājs Andis Kozaks un 
Anna Annele Lazdiņa.

Savukārt, 12. martā plkst. 
16.00 Vidzemes koncertzālē 
"Cēsis" būs iespēja iepazīt 
Eiropas Savienības valstis caur 
deju un dziesmām koncertā 
"Latvijas bērni izdejo un 
izdzied Eiropu”. 

Koncertā piedalīsies TDA 
“Zelta sietiņš” dejotāji un 

vokālais ansamblis “Momo” no 
Rīgas, TDK “Randiņš” dejotāji 
un popgrupas “Hey” dziedātāji 
no Cēsīm. Koncertuzvedums 
tapis ar Eiropas Komisijas pār-
stāvniecības Latvijā atbalstu.

Koncertā izdejos gan 
zināmās, svinīgās latviešu 
un igauņu tautas dejas, gan 
draiskās čehu un franču 
rotaļdejas, ugunīgā hota mīsies 
ar sprigano itāļu tarantellu, 
savukārt dziedātāji izdziedās 
gan iecienītas latviešu 

dziesmas, gan dziesmas no 
Maltas, Luksemburgas un 
citām Eiropas zemēm.

Ceļojumā pa Eiropas 
Savienības deju un dziesmu 
takām kopā ar bērniem dosies 
aktrise Anna Šteina un TV 
raidījumu vadītājs Kaspars 
Ozoliņš. Koncerta režisore ir 
Dita Torstere.

Koncertus rīko Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs.

Krāsaini koncerti ieskandinās pavasari

Vita Pleševnika  
Cēsu novada pāsvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests”

Februāra sākumā Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests” svinēja 
savas darbības desmitgadi.

Aģentūra 2007. gadā tika 
izveidota uz Cēsu domes 
Sociālā dienesta bāzes, 
toreizējam domes deputātu 
sastāvam pieņemot lēmumu 
par atsevišķas iestādes 
izveidošanu. Kopš Aģentūras 
izveidošanas tās darbu vada 
Iveta Sietiņsone.

Aģentūras direktore Iveta 
Sietiņsone atzīst, ka svarīgs 
darbs bija labas komandas 
izveidošana: “Mums izdevies 
nokomplektēt kolektīvu, kurā 
ir strādāt griboši, idejām 
bagāti, iniciatīvas pilni 
cilvēki ar velmi pilnveidoties. 
Mūs vieno vēlme panākt, 
lai situācija Cēsu novadā 
uzlabojas, izmantojam katru 
iespēju, lai idejas īstenotos un 
celtos cēsnieku labklājība.”

Desmit gadu laikā radīti 
daudz jauni pakalpojumi, 
ieviesti jauni pabalsti un 
izveidota cieša sadarbība ar 
vietējām un starptautiskajām 
organizācijām. Daudz darīts 
bērnu tiesību aizsardzības jomā 

un likumpārkāpumu profilaksē. 
Organizēti reidi un īstenoti 
projekti situācijas uzlabošanai.

Atbalstot novada ģimenes 
ar bērniem, Aģentūrā izveidots 
bērnu un jauniešu dienas centrs 
“Saules taka”, kur jaunieši pēc 
skolas var pavadīt brīvo laiku 
un apgūt jaunas prasmes gan 
ēst gatavošanā, gan ikdienas 
darbos. Kopš 2013. gada 
ģimenēm, kurās aug trīs un 

vairāk bērni, tiek piešķirtas 
brīvpusdienas un maksājumu 
atlaides bērnudārzos. Par 
skaistu Cēsu tradīciju kļuvusi  
Sociālā dienesta organizētā 
Ģimenes diena. Savukārt  
Ziemassvētkos rīkojam 
pasākumus Sociālā dienesta 
redzes lokā esošiem bērniem. 

Sniedzot atbalstu novada 
senioriem, esam izveidojuši 
mājas aprūpes pakalpojumu, 

kas šogad deleģēts biedrībai 
“Latvijas Samariešu 
apvienība”. Starptautiskā 
projekta “INNOCARE” gaitā 
esam ieviesuši drošības pogas 
mājas aprūpes pakalpojuma 
saņēmējiem. Sadarbībā ar 
biedrību “Latvijas Sarkanais 
Krusts” esam izveidojuši 
Veselības istabu, kur 
iespējams saņemt speciālistu 
konsultācijas veselības 

jautājumos. Ik gadu dodamies 
apciemot un ar saldumiem 
iepriecināt Cēsu novada 
seniorus, kuri sasnieguši 80 
gadus un 1. grupas invalīdus. 

“Šo gadu laikā esam ļoti 
lielu uzsvaru likuši uz sociālo 
darbu ar klientiem, centušies 
panākt lai klients neprasītu 
tikai pabalstus no valsts un 
pašvaldības, bet spētu pats 
iesaistīties savu problēmu 
risināšanā,” informē Iveta 
Sietiņsone.

Šo gadu laikā īstenoti Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansēti 
projekti vairāk nekā miljona 
eiro apjomā. Uzlabota ēku 
energoefektivitāte, izveidots 
Vidzemes reģiona mobilais 
Resursu centrs, ieviestas 
drošības pogas aprūpes mājas 
pakalpojuma saņēmējiem, 
izstrādāta Ģimeņu stiprināšanas 
programma, izveidots Invalīdu 
habilitācijas-dienas centrs 
personām ar funkcionālās 
attīstības traucējumiem un 
realizēti vairāki projekti 
jauniešiem – “Kas cits, ja ne 
es? Kad vēl, ja ne tagad!”, 
“Meklējot labāko Eiropas 
praksi jauniešu noziedzības 
novēršanai”, “Pats savas laimes 
kalējs”, u.c.

Attēlā:  Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbības desmit gadu 
jubilejā kolektīvu sveica aģentūras direktore Iveta Sietiņsone ( no kreisās), Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, ilggadēja sociālā darbiniece Dzintra Strauta un 
novada domes deputāte Inese Suija - Markova.

Cēsu Tūrisma attīstības un 
informācijas centrs izveidojis 
un apmeklētājiem nodevis 
jaunu, vizuāli pievilcīgu un ērti 
lietojamu tūrisma mājaslapu 
www.visit.cesis.lv. Mājaslapā 
ievietotas viegli pārskatāmas 
un loģiski strukturētas sadaļas 
kategorijās “Ko darīt”, “Ko 
redzēt”, “Kur paēst”, “Kur 
palikt”, kas integrētas arī 
mobilajās ierīcēs.

Ik gadu arvien pieaug 
Latvijas un ārzemju tūristu 
skaits, kuri par savas atpūtas 
galamērķi izvēlas Latvijas 
dabas ainavu un kultūrvēstures 
mantojuma apskati. Pērn 12 
mēnešos Cēsu tūrisma mājas 
lapas unikālo apmeklētāju 
skaits sasniedza jau 150 000 
skatījumu, kas nozīmē arī 
pieaugošu pilsētas apmeklētāju 
skaitu un lielu interesi par 
atpūtas iespējām Cēsīs.

Bez jau ierastajām tūrisma 
lapas sadaļām interesenti var 

atrast ceļotājiem noderīgu 
informāciju, piemēram, 
bankomātu un pasta nodaļu 
atrašanās vietas, pilsētas un 
apkārtnes tūrisma materiālus 
un kartes.

Tūrisma piedāvājums 
apkopots ne tikai, lai 
ieinteresētu apmeklētājus no 
citām Latvijas pilsētām un 
ārvalstīm ciemoties Cēsīs, 
bet arī lai atvieglotu atpūtas 
plānošanu pašiem cēsniekiem. 
Apkopoti un publicēti 
pārgājienu, velo braucienu un 
laivošanas maršruti, kas būs kā 
iedvesma brīvdienās doties vēl 
neiepazītā veidā.

Informācija mājas lapā 
regulāri tiek atjaunota 
un papildināta. Patlaban 
informācija un objektu 
apraksti apskatāmi latviešu un 
angļu valodā. Drīzumā tā būs 
pieejama arī krievu un vācu 
valodā.

Jauna mājaslapa ceļotājiem
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs martā



Pasākumi
01.03. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņa 1 gada 
jubileja

02.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!” 
Pasākums bērniem

03.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Astro’n’out jaunā albuma 
“URDA” koncerttūre

03.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

04.03. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Koncerts “Deju pinu 
vainagā”

04.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Andrejs Osokins. Katrīna 
Gupalo. “Pēc pusnakts”

04.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

07.03. plkst. 18.00
SKOLA6, L.Skolas ielā 6
Diskusija “Kā Cēsīs svinēt 
Latvijas simtgadi”

07.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Izrāžu apvienības “Panna” 
izrāde „Saimnieks meklē 
saimnieci”

08.03. plkst.16.00
Cēsu Jaunās pils Semināru 
zālē
Ināras Liepas 
personālizstādes “Iedvesmas 
valsis” atklāšana

9.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!” 
Pasākums bērniem

09.03. plkst.13.00
CATA Kultūras namā 
Teātris un Es. Izrāde vecākiem 
un bērniem “Burunduka TV 
šovs”

09.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Melo-M” Latvijas 
koncerttūre “Ūdens mūzika”

10.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

11.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Franču duets “Rhizottome”

11.03. plkst.22.00
Fonoklubā
Dzelzs Vilks 25 gadu tūre 
“Dziesmas pilnmēness 
naktī”

12.03. plkst.16.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncerts “Latvijas bērni 
izdejo un izdzied Eiropu”

15.03. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca 
“Gatavosim ziedus”

15.03. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Tikšanās ar dzejnieci, 
redaktori, tulkotāju Dainu 
Grūbi

16.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!” 
Pasākums bērniem

17.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Jānis Sildniks

18.03. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Kasešu nakts 7

18.03. plkst.22.00
Fonoklubā
Ozols ar koncertprogrammu 
“Laika Kapsula”

19.03. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Linda Leen. Albuma 
“Digital Church” atklāsmes 
koncerts

23.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!” 
Pasākums bērniem

24.03. plkst.09.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Nākotnes izaicinājumu 
konference “Cilvēkfaktors”

24.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā 
Jubilejas koncerts 
”Rikardionam 30”

24.03. plkst.22.00
CATA Kultūras namā 
Balle ar grupu „Jūrkant”

24.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

25.03. plkst.11.00 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimenes rīts. “Buratīno 
piedzīvojumi!” Skujenes 
bērnu teātra studijas “Mēs” 
izrāde

25.03. plkst.13.00
Cēsu Jaunās pils pagalmā
Svētbrīdis. Komunistiskā 
terora upuru piemiņas diena

25.03. plkst.16.00 un 
plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ģitārists Mārcis Auziņš 
Koncerttūrē “Viens”

25.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Z:le

26.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Georgijs Osokins un 
Mocarta klavierkoncerts

29.03. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Muzikāla dzejas 
kompozīcija “Satikšanās”

30.03. plkst.17.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncertlekcija “Pēterim 
Plakidim 70”

31.03. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Tēlnieku Maijas Baltiņas un 
Andreja Jansona piemiņas 
izstādes atklāšana 

31.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Divi kaili vīrieši”. Liepājas 
teātra viesizrāde

31.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Grupa ŽEN (Horvātija)

31.03. plkst.22.00
Fonklubā
DJ Dāvis Bush

Lekciju cikls “Izzini 
Cēsis” par pilsētas 
arheoloģijas, 
arhitektūras un dabas 
pieminekļiem 

02.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Rīgas ielas nami un to 
saimnieki (D. Cepurīte)

07.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē 
Pilsētas namu vēsture: 
19.gadsmita arhitektūras 
mantojums Cēsīs (D. 
Vasmanis)

09.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Sakrālās arhitektūras 
mantojums Cēsīs (G. 
Kalniņš)

14.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Cēsu Sv. Jāņa baznīca (G. 
Kalniņš)
 

16.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Cēsu pilsmuižas saimnieki 
no Graboviem līdz 
Zīversiem (V. Rozentāle)

21.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Cēsu pilsmuižas komplekss: 
dzīvojamie nami, 
saimniecības ēkas un parki 
(S. Salmiņa)

23.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Cēsu Jaunā pils: būvvēsture, 
interjera apdare un 
iekārtojums (Vija Rozentāle)

28.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Dabas mantojums Cēsīs. I 
daļa (A. Klepers)

30.03. plkst.17.15
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Dabas mantojums Cēsīs. II 
daļa (A. Klepers)

Izstādes
09.12.-16.04. 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zāle 
Krāsās izteikts laiks. Māksla 
un mākslinieki Cēsīs

27.12. - 04.03. 
Insignia mākslas galerijā 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”  
Mākslinieku savienības 
gleznu kolekcija

06.02. – 08.03. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Zīmējumu izstāde “Ar 
zīmuli pilsētā”

01.03.-31.03. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Cēsnieka Andra Vētras 
fotoizstāde “Bildes dvēselei”

08.03.-14.05. 
Cēsu Jaunās pilī 
Ināras Liepas personāl-
izstāde “Iedvesmas valsis”. 
Autorlelles

09.03.-29.03. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā  
Mākslinieces Ingas Miezītes 
ilustrācijas Vitālija Lozdas 
dzejai

Līdz 31.03.  
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos 
Izstāde “Telpiskās 
zvaigznes” Cēsu Mākslas 
skolas audzēkņu darbi

31.03.-29.04.  
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Tēlnieku Maijas Baltiņas un 
Andreja Jansona piemiņas 
izstāde 

Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā  
bibliotēkā
1.03.-31.03. 
Literatūrzinātniecei Janīnai 
Kursītei – jubileja! 

1.03.-31.03. Atjauno 
organismu pēc ziemas! 

1.03.-31.03. Putnu būrīši

1.03.-31.03. Amatas novadā 
kādreiz un tagad

1.03.-31.03. Publicistam, 
gleznotājam – Ernestam 
Brastiņam (1892-1942) -  
125”

1.03.-31.03. Mācies 
programmēt! 

1.03.-31.03. Laiks ballēties. 
Grāmatas par ballīšu rīkošanu 
pamatskolas vecuma bērniem. 

23.03.-25.03.  
Jauno grāmatu izstāde 

Kino
01.03., plkst. 19.00
Kino gardēžu klubs, filma 
“Filomena”(Philomena, 2013)

No 3.03.
Pūķa pavēlnieks / The 
Dragon Spell (2016). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
animācija, ģimenes filma. Bez 
vecuma ierobežojuma

Logans / Logan (2017).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma, fantastika.
Līdz 16 g.v. - neiesakām

No 14.03.
Vienu biļeti, lūdzu! / One 
Ticket Please (2017). Žanrs: 
Komēdija, dokumentāla filma, 
biogrāfija. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

15.03. plkst. 19.00
Kino gardēžu klubs, filma 
“Saula dēls” (Saul fia, 2015)

No 17.03.
Skaistule un Briesmonis / 
Beauty and the Beast (2017).
Žanrs: Ģimenes filma, 
mūzikls, fantāzija. Līdz 7 g.v. 
- neiesakām

Vilcienvakte 2 / T2 
Trainspotting (2017). Žanrs: 
Komēdija, drāma. Līdz 16 g.v. 
- neiesakām

No 24.03.
Tas, ko viņi neredz (2016).
Žanrs: Zinātniskā fantastika. 
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Dzīvība / Life (2017) Žanrs: 
Trilleris, zinātniskā fantastika
Līdz 12 g.v. - neiesakām

29.03. plkst. 19.00
Kino gardēžu klubs, filma 
“Vilnis” (Bolgen, 2015)

No 31.03.
Smurfi: Zudušais ciemats
Smurfs: The Lost Village 
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, komēdija, animācija, 
ģimenes filma. Bez vecuma 
ierobežojuma

04.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJČ volejbolā U17 zēni – 
pārspēles
Cēsu PSS, RVS, Liepājas SSS

04.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U14, U16 un U19 zēniem
Cēsu PSS - Madona

04.03. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ volejbolā Nacionālā līga 
1.divīzija vīriešiem
SK Fono – Aizpute

05.03. plkst.13.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā 1.līga sievietēm
Cēsis/Lekrings –Irlava/
Tukums

07.03. plkst.17.30
Cēsu Olimpiskajā centrā
Slēpošanas seriāla “Priekuļu 
apļi” 4.noslēdzošais posms

07.03. plkst.17.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14, U16 zēni
CPSS/Lekrings- Lielvārde

10.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL3 čempionāts basketbolā
Dārznieks/Cēsis- Daugavpils

10.03. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā 1.līga sievietēm
Play-off

11.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Sacensības badmintonā 
“Cēsu pavasaris”

11.03. plkst.13.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā 1.līga sievietēm
Play-off

11.03. plkst.19.00
Piebalgas ielā 18
Elvi florbola čempionāts 
vīriešiem ¼ fināla spēle

12.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Sacensības badmintonā 
”Cēsu pavasaris”

21.03. plkst.17.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14, U16 zēni
CPSS/Lekrings - Rubene

25.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistar-
sacīkstes badmintonā 3.kārta

25.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U15 meitenēm
Cēsu PSS – Saldus, Tukums 2

25.03. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ maxi basketbolā 
seniorēm
Cēsis – Tukums

25.03. plkst.19.00
Piebalgas ielā 18
Elvi florbola čempionāts 
vīriešiem 1/2 fināla spēle
Lekrings - …

26.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistar-
sacīkstes badmintonā 3.kārta

26.03. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
Elvi florbola čempionāts 
vīriešiem 1/2 fināla spēle
Lekrings - …

28.03. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Profesionālo skolu/
tehnikumu florbola 
sacensības

Sporta pasākumi martā

1. Izdarīt Cēsu novada domes 
2015. gada 17. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 11 
“Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Cēsu 
novadā” grozījumu un  aizstāt 
6.punktā vārdu “inspektoriem” 
ar vārdu “administratoriem” .

2. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā “Cēsu 
Vēstis”.

16.02.2017. Saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījums Cēsu novada 
domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā””

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) informē klientus, ka 
no šā gada 3. februāra sākta 
lauku bloku/ainavu elementu 
precizēšana 2017. gadam. 
Precizēšanas pieprasījumus 
varēs iesniegt līdz šā gada 1. 
aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi 
jāiesniedz tikai tad, ja klients 
vēlas iekļaut lauku blokā jau 
sakoptu platību, pievienot 
jaunus ainavas elementus 
vai no lauku bloka izņemt 
neapsaimniekotu platību. 
Platībai jābūt sakoptai uz 
lauku bloka precizēšanas 
pieprasījuma iesniegšanas 
brīdi, jo tā tiks apsekota arī 
dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā 
netiks iekļauta lauku blokā, 
un sezonas laikā netiks veikta 
atkārtota platības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko 
klienti pieļāva iepriekšējā 
gadā, LAD atgādina, ka 
minētais lauku bloku 
precizēšanas pieprasījums nav 

iesniegums platību maksājumu 
saņemšanai 2017. gadā. 
Vienoto iesniegumu varēs 
iesniegt šā gada pavasarī, un tā 
iesniegšanas laikā ārpus lauku 
bloka varēs pieteikt tikai tādu 
sakoptu platību, kas ir vismaz 
0,30 hektārus liela.

Šogad lauksaimnieki, kuri 
saimnieko pa stabilām un 
dabā identificējamām lauku 
robežām, varēs izveidot 
“lauksaimnieku blokus” (arī 
tie jāiesniedz kā lauku bloku 
precizējums), lai nošķirtu 
savas apsaimniekotās platības 
no kaimiņu apsaimniekotajām 
platībām. Šī iespēja veidot 
“lauksaimnieku blokus” ļaus 
laikā, kad notiks pieteikšanās 
platību maksājumiem, 
izvairīties no pieteikto platību 
pārklāšanās ar kaimiņu 
pieteiktajām platībām. Plašāka 
informācija par “lauksaimnieku 
bloku” veidošanu lasāma LAD 
mājaslapā. 

Lauksaimnieki var iesniegt 
lauku bloku precizējumus

Pieteikumi 
platību 
maksājumiem

Pēc Lauku atbalsta 
dienesta sniegtās informācijas 
pieteikumu iesniegšanu platību 
maksājumiem plānots sākt 
ne ātrāk kā 11. aprīlī. Šogad 
pieteikumus pieņems tikai 
EPS.

Cēsu novada pašvaldības 
lauku attīstības speciāliste Evija 
Atvara pavasarī rīkos semināru 
par platību maksājumiem 
un citām aktualitātēm. Par 
tā norises laiku informēsim 
martā.

Lauku attīstības speciālista 
pieņemšanas laiki Vaives 
pagasta “Kaķukrogā” pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 
13.00 līdz plkst. 17.00 un Cēsu 
novada pašvaldībā Bērzaines 
ielā 5 trešdienās no plkst. 9.00 
līdz plkst. 16.00. Telefons – 
26687719.

Edīte Matuseviča  
Cēsu novada pašvaldība

Februāra sākumā Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs ar Izglītības 
un zinātnes ministru Kārli 
Šadurski un Latvijas 
Olimpiskās komitejas 
prezidentu Aldonu Vrubļevski 
parakstīja vienošanos par 
2017. gada Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādes rīkošanu Cēsīs. 
Olimpiāde pilsētā norisināsies 
no 7. jūlija līdz 9. jūlijam. 
Cēsis pirmoreiz būs Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādes galvenais 
organizators. Sporta sacensības 
notiks arī Limbažu, Smiltenes, 
Siguldas, Priekuļu, Valmieras, 
Jūrmalas, Burtnieku, Valkas un 
Rīgas novados.

Izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis, 
parakstot vienošanos, norādīja: 
“Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 
ir nozīmīgākais kompleksais 
sporta pasākums skolu 
jaunatnei Latvijā. Tie ir sporta 
un jauniešu svētki, kas kopā 
pulcē tūkstošiem Latvijas 
jauniešu. Tā ir iespēja apliecināt 

savu cīņas sparu, neatlaidību 
un komandas kopības sajūtu, 
pierādot sava novada, pilsētas 
sportisko garu. Nenovērtējams 
Latvijas kuplās sporta skolotāju 
saimes un treneru darbs, kuri 
spēj atklāt jaunos talantus un 
ieguldīt mērķtiecīgu darbu 
augstiem sporta sasniegumiem 
un veselīga dzīves veida 
nostiprināšanai.”

Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis norādīja uz 
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 
unikalitāti, jo Latvija ir vienīgā 
valsts Eiropā, kurā notiek 
šādas kompleksas sporta 
sacensības, kurās jauniešiem 
ir iespēja sevi pierādīt visos 
olimpiskajos sporta veidos. 
Nākamajās Olimpiskajās 
spēlēs tiks pievienotas jaunas 
disciplīnas – karatē, kāpšana un 
skeitbords. Tās papildinās arī 
Jaunatnes vasaras olimpiādes 
sacensību programmu. Līdzās 
olimpiskajiem sporta veidiem 
jaunieši arī spēlēs florbolu un 
orientēsies.

Aldons Vrubļevskis izteica 
pārliecību, ka Cēsis spēs 

sarīkot sekmīgu olimpiādi, jo 
pilsēta sevi kā kompleksām 
sporta sacensībām piemērotu 
vietu apliecinājusi jau 2015.
gadā, kad Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādi rīkoja kopīgi ar 
Valmieru, un 2016. gadā, kad 
Valmiera un Cēsis sadarbojās 
Latvijas IV Olimpiādes 
rīkošanā. Šo pārliecību stiprina 
arī Cēsu attīstītā infrastruktūra 
un aktīvā sporta dzīve.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs norādīja, ka šī 
būs Vidzemes olimpiāde ar 
mājvietu Cēsīs, jo tās norisē 
būs iesaistīti novadi no visa 
reģiona. Viņš pateicās par 
atbalstu Latvijas Olimpiskajai 
komitejai un Izglītības un 
zinātnes ministrijai, atzīstot, ka 
ar entuziasmu vien olimpiādi 
sarīkot nebūtu iespējams.

Olimpiāde ir lielākās 
jaunatnes sporta sacensības 
Latvijā, kurās jaunajiem 
sportistiem būs iespēja mērot 
spēkus 29 dažādās disciplīnās. 
Tajā piedalīsies apmēram 3000 
sportisti no visas Latvijas.

Vasarā Cēsīs notiks Latvijas 
Jaunatnes Olimpiāde

Jaunie sportisti aicināti 
pieteikties Cēsu novada 
komandai startam Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādē, kas 
šovasar norisināsies Cēsīs no 
7. jūlija līdz 9. jūlijam.

Latvijas Jaunatnes 
Olimpiāde ir lielākās jaunatnes 
sporta sacensības Latvijā, 
kurās jaunajiem sportistiem 
būs iespēja mērot spēkus 
30 dažādās disciplīnās. Tajā 
piedalīsies apmēram 3000 
sportisti no visas Latvijas. 

Olimpiādes programmā 
iekļauti 28 Olimpiskie sporta 
veidi – airēšana, badmintons, 
basketbols, bokss, burāšana, 
cīņa, džudo, futbols, galda 
teniss, golfs, handbols, 
jātnieku sports, kanoe un 
smaiļošana, karatē, loka 

šaušana, paukošana, peldēšana, 
regbijs, riteņbraukšana, skeit-
bords, svarcelšana, šaušana, 
taekvondo, teniss, triatlons, 
vieglatlētika, vingrošana, volej-
bols, kā arī divi neolimpiskie 
sporta veidi – florbols un 
orientēšanās. Atsevišķos sporta 
veidos Olimpiāde būs atlases 
sacensības dalībai Eiropas 
Jaunatnes Olimpiādei, kas 
šogad notiks Ungārijas pilsētā 
Ģērā.

Ja vēlies pārstāvēt Cēsu 
novadu valsts līmeņa 
sacensībās, piesakies novada 
komandai, rakstot uz e-pastu 
sportaskola@cesusportaskola.lv 
un norādot savu vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas gadu, sporta veidu, 
kurā vēlies startēt.

Sacensties Cēsu vārdā
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KULTŪRA

Februārī pasniegtas Latvijas 
Ārstu biedrības Gada balvas 
medicīnā.  Nominācijas 
“Gada vecmāte” godpilno 
titulu ieguva Cēsu klīnikas 
ambulatorā vecmāte Iveta 
Reķe. Vairāki simti balsotāju 
novērtējuši  teju 38 gadus, 
ko Iveta Reķe veltījusi Cēsu 
māmiņām un jaundzimušajiem.

Apsveicam!

Cēsu novada kultūras 
projektu konkursā atbalstīti 16 
projekti, kopumā šo projektu 
realizācijai piešķirot 10 000 
eiro līdzfinansējumu no Cēsu 
novada pašvaldības budžeta.

Salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, vērojams projektu 
iesniedzēju aktivitātes 
pieaugums. Šī gada Cēsu 
novada kultūras projektu 
konkursā kopā tika iesniegts 41 
projektu pieteikums, pieprasot 
līdzfinansējumu 26 566 eiro 
apjomā, savukārt pērn tika 
iesniegti 32 projekti, bet 2015. 
gadā – 29 projekti.

“Priecē fakts, ka konkursā 
šogad tika iesniegtas 
dažādas laikmetīgās kultūras 
iniciatīvas, kas apliecina 
cēsnieku mūsdienīgo un 
radošo domāšanu. Diemžēl 
ne visas iesniegtās idejas bija 
iespējams atbalstīt ierobežotā 
finansējuma dēļ,” norāda 

pašvaldības aģentūras “Cēsu 
kultūras un tūrisma centrs” 
vadītāja vietniece kultūras un 
attīstības jautājumos Ilona 
Asare.

Kopumā atbalstīti 
daudzveidīgi projekti, sākot 
no senioru sadziedāšanās 
svētkiem, beidzot ar laikmetīgās 
mākslas aktivitātēm. Arhīvā 
paredzēta saistoša izstāde par 
padomju laikiem “Deficīts un 
blats”. Franču fotogrāfs veidos 
fotoprojektu kopā ar Cēsu 
nepilngadīgo pāraudzināšanas 
iestādes jauniešiem. Īpašs 
prieks par Cēsu iedzīvotāju 
aktivitāti, jo pirmoreiz pilsētā 
notiks pašu cēsnieku rosināti 
ielu svētki. Tāpat pirmo reizi 
Cēsīs notiks zvanu mūzikas 
festivāls.

Šogad sevišķa uzmanība 
tika pievērsta projektiem, kuros 
sadarbojas dažādas kultūras 
un sabiedriskas organizācijas. 

Kultūras mantojuma dienās 
plānota sadarbība starp 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeju un koprades māju 
“Skola6”, mākslas telpā 
“Mala” iecerētajā stāstnieku 
projektā tiks iesaistīti Cēsu 
skolēni, daudzpusīga sadarbība 
ar vietējiem uzņēmumiem 
iecerēta arī iedzīvotāju 
rīkotajos ielu svētkos.

Projektus izvērtēja 
pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
apstiprināta komisija, kuras 
sastāvā ir Cēsu kultūras centra 
projektu vadītāja, Cēsu novada 
domes pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas, 
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
un Cēsu Centrālās bibliotēkas 
pārstāvji.

Finansiāls atbalsts tika 
piešķirts tiem projektiem, 
kas saņēma augstāko 
vidējo vērtējumu atbilstoši 

noteiktajiem vērtēšanas 
kritērijiem – projekta 
aktualitāte un sabiedriskā 
nozīme, atbilstība izvirzītajām 
prioritātēm, skaidri definēti 
projekta mērķi, rezultāti 
un mērķauditorija, tāmes 
pamatotība un iesaistīto 
personu spēja kvalitatīvi 
realizēt projektu. Maksimālais 
piešķirtais līdzfinansējums 
vienam projektam saskaņā ar 
konkursa nolikumu ir 700 eiro.

Cēsu novada kultūras 
projektu konkursa mērķis ir 
noteikt Cēsu novadam būtiskos, 
atbalstāmos kultūras projektus, 
kas tapuši pēc iedzīvotāju vai 
radošo organizāciju iniciatīvas 
un kas bagātina Cēsu kultūrvidi, 
sniedzot ieguldījumu Cēsu 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un jaunu kultūras 
tradīciju radīšanā.

Atbalstu saņēmuši 16 kultūras projekti

Attēlā: Jēkabs Strazdiņš. Ilustrācija Jāņa Purapuķes stāstam “Spieķis un divi suņi”, 
1943. gads.

Jānis Kalnačs 

Aizvadītā gada nogalē Cēsu 
vēstures un mākslas muzejs 
saņēma izcili vērtīgu dāvanu  – 
Jaunpiebalgā dzimušā glezno-
tāja, mākslas kritiķa, pedagoga, 
Piebalgas mākslas muzeja 
izveidotāja Jēkaba Strazdiņa 
(1905-1958) mākslas darbu 
kolekciju. Tā bija viena no 
lielākajām un vērtīgākajām 
pēckara Latvijā. (Te jāpiebilst, 
ka gan padomju, gan it īpaši 
Latvijas Republikas laika 
privātās mākslas kolekcijas, 
to rašanās un izzušana maz 
pētītas). Tā 1949. gadā, kad 
Jēkabu Strazdiņu apcietināja 
un notiesāja par pretpadomju 
darbību, kolekciju konfiscēja, 
un daļa nonāca toreizējā Valsts 
latviešu un krievu mākslas 
muzejā (tagad – Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā). 
To viņš saņēma atpakaļ pēc 
atbrīvošanas 1954. gadā. 

Diemžēl liela Jēkaba 
Strazdiņa vākuma daļa sadega 
1997. gada Ziemassvētkos. 
Ugunsgrēku pārcietusī 
kolekcijas daļa ilgus gadus 
glabājās pie Jēkaba Strazdiņa 
māsasdēla Daga Strazdiņa, 
kurš vairāk nekā 120 mākslas 
darbus – gleznas, zīmējumus, 
grafikas, skulptūru –, gluži 
vai aristokrātiskā nesavtībā 
uzdāvināja Cēsu vēstures un 
mākslas  muzejam. Aptuveni 
puse no tiem – labāk zināmie 
Jēkaba Strazdiņa darbi, 
kas bijuši izstādīti un kuru 
reprodukcijas publicētas Rutas 
Brāķeres 1991. gadā izdotajā 
monogrāfijā par mākslinieku 
(eļļas gleznas, Teodora Ūdera 
dramatismu nereti sasnieguši 

Izcila dāvana Cēsu muzejam

lielformāta ogles zīmējumi, pat 
kāds pasteļgleznojums), kuru 
sižetus ietekmējušas laikmetu 
pārmaiņas. 

Otra krājuma daļa ir mazāk 
pazīstama. Tajā nozīmīgu 
latviešu mākslinieku (Jaņa 
Rozentāla, Johana Valtera, 

Riharda Zariņa, Pētera 
Krastiņa, Augusta Annusa, 
Ernesta Brastiņa, Niklāva 
Strunkes, Anša Cīruļa, Ludolfa 
Liberta) un Jēkaba Strazdiņa 
droši vien tuvāko kolēģu loka 
(Kārļa Baltgaiļa, Aleksandra 
Junkera, Voldemāra Vald-

maņa) un vairāku citu 
mākslinieku darbi – gleznas, 
akvareļi, pasteļi, kokgrebumi 
un zīmējumi (starp tiem 
grāmatu vāki un ilustrācijas, 
dekorāciju meti), skulptūra, 
kas tapuši apmēram vairāk 
nekā pusgadsimta laikā no 19. 

gadsimta 90. gadiem līdz 20. 
gadsimta 50. gadiem.  Starp 
vērtīgākajiem darbiem – 
smalka, agrīna Johana Valtera 
ainava, Jaņa Rozentāla vāks 
grāmatai “Skola”, pagaidām 
nenoskaidrota autora grafika 
ar jauniešu pāri, kas atgādina 
Rīgas mākslinieku grupas 
leģendārajā “Ekspresionistu” 
mapē (1919) iekļautos 
linogriezumus, tādi retumi 
kā Anša Cīruļa zīmējumi vai 
Ernesta Brastiņa glezna un 
Oto Skulmes, šķiet, vienā 
piegājienā uzgleznotais Rīgā 
pēc atbrīvošanas pārbraukušā 
Jēkaba Strazdiņa portrets. 

Vairāki Jēkaba Strazdiņa 
paša un kolekcijas darbi šajās 
dienās apskatāmi izstādē 
“Krāsās izteikts laiks. Māksla 
un mākslinieki Cēsīs 1900-
1956″ Cēsu Jaunās pils bēniņu 
izstāžu zālē. Sākta ugunsgrēkā 
cietušo un ilgus gadus 
nepiemērotos apstākļos glabāto 
mākslas darbu restaurācija. 
Pēc restaurēšanas noteikti 
sarīkojuma Jēkaba Strazdiņa 
kolekcijas izstāde, vispirms – 
Cēsu vēstures un mākslas 
muzejā. Atsevišķi tās darbi, 
kas papildina priekšstatu par 
vienu otru latviešu gleznotāju, 
lieti noderēs gan publikācijām, 
gan izstādēm. Bet kolekcijas 
veidošanas un saglabāšanas 
vēsture tāpat kā tās (zudušie 
un palikušie, arī precizējot 
atribūciju) darbi rūpīgi pētāmi. 

Raksta autors profesors, 
Dr.art. Jānis Kalnačs pirms 
kolekcijas dāvinājuma Cēsu 
muzejam, bija to rūpīgi pētījis 
un identificējis lielu daļu 
no tajā esošajiem mākslas 
darbiem. Viņš arī apņēmies 
tuvākajos gados veikt nopietnu 
šīs kolekcijas izpēti. 

Līdz šim Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja krājumā bija 
vien daži Jēkaba Strazdiņa 
darbi.


