ISSN1691-0478

Baltā galdauta svētkos cēsnieki
aicināti uz sadziedāšanos
Vidzemes koncertzālē
Lasiet 3. lpp
Muzeju naktī šoreiz – laiks
Veidenbaumam
Lasiet 8. lpp
Cēsu novada pašvaldības izdevums

Nr. 4 (172), bezmaksas

2017. gada 27. aprīlis

Talcinieki spītē laikam
Edīte Matuseviča
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novada iedzīvotāji
aktīvi piedalījās Vislatvijas
Lielajā talkā, sakopjot vairāk
nekā 20 vietas Cēsu pilsētā un
Vaives pagastā.
Lai arī skarbie laika apstākļi
nemudināja uz varoņdarbiem,
vairums talcinieku nezaudēja
darba sparu un apņēmību un
paveica visus iecerētos darbus,
spītējot aukstajam vējam,
lietum un pat sniegam.
Joprojām
viens
no
galvenajiem darbiem talkā bija
atkritumu vākšana, kas diemžēl
ir aktuāla ik gadu. Pirtsupītes
gravu pie slimnīcas čakli tīrīja
Kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrība, pie Cēsu
karjera atkritumus vāca veselas
divas iedzīvotāju komandas.
Vaives pagastā gar ceļu malām
izmētātos atkritumus lasīja
gan skolēni, gan vairākas
iedzīvotāju grupiņas. Talkas
notika
arī
daudzdzīvokļu
ēku pagalmos, mazdārziņos,
makšķernieku
iecienītajās
vietās, kā arī skolu un citu
iestāžu tuvākajās teritorijās.
Vairākās vietās notika arī
teritorijas
labiekārtošanas

Attēlā: Mundrā Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības komanda kā ierasts tīrija Pirtsupītes gravu.
Foto: Kārlis Pots.
darbi. SIA “Interrisk” sakopa
teritoriju un salaboja laipas pie
Rūcamavota. Biedrības “Astēm

Satiec savu
prezidentu
Aicinām
cēsniekus
uz
tikšanos ar Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni piektdien,
28.aprīlī. Tikšanās notiks NBS
Instruktoru skolā Valmieras
ielā 8, Cēsīs, plkst.17 viņa
reģionālās vizītes uz Cēsīm
laikā.
Tikšanās laikā prezidents
teiks nelielu uzrunu un aicinās
iedzīvotājus uz sarunu par
viņiem nozīmīgām tēmām.
Vizītes rīta cēlienā Valsts
prezidentam plānota tikšanās
ar Cēsu novada domes
deputātiem, iepazīstinot viņu ar
pēdējos gados Cēsīs paveikto,
kā arī ar nākotnes plāniem.
Paralēli prezidenta kundze
Iveta Vējone apmeklēs Cēsu
2.pamatskolu un Cēsu Jauno

pamatskolu, lai iepazītos ar tajās
izmantotajām
inovatīvajām
izglītības metodēm. Vējoņa
kungs arī viesosies Cēsu
Valsts ģimnāzijā, lai tiktos
ar
skolēniem,
savukārt
pēcpusdienā valsts pirmajam
pārim
plānotas
vizītes
Cēsu
uzņēmumā
“Duck
Woodworks”, koprades mājā
“Skola6” un jaunizveidotajā
viesnīcu kompleksā “Villa
Santa”.
Dienas
izskaņā
Valsts
prezidents
un
kundze
apmeklēs Latvijas simtgades
koncertiestudējumu “Latgales
gredzens”
Vidzemes
reģionālajā
koncertzālē
“Cēsis”.

būt” entuziasti kopā ar Cēsu
novada pašvaldības Komunālās
nodaļas darbiniekiem sakopa

un labiekārtoja dzīvnieku
kapsētas teritoriju, Ruckas
muižas
iemītnieki
attīrīja

teritoriju parkā, lai varētu tur
iekārtot aploku aitām.

Nāc laukā Ģimenes dienās!
Šogad Cēsīs jau devīto
reizi ar plašu un daudzpusīgu
programmu svinēsim Ģimenes
dienu. Svētki ilgs no 15. maija
līdz 17. maijam, un to vadmotīvs
būs – “Nāc laukā!”.
Centrālā norišu diena būs
pirmdiena, 15. maijs. Tās
ievadā Cēsu namu pagalmos
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs sadarbībā ar Valmieras
vasaras teātra festivālu organizē
pagalmu teātra izrādes bērniem
“Nāc laukā!”. Tās norisināsies
trīs Cēsu pagalmos: plkst. 10.00
L. Paegles ielā 2, plkst. 13.00
E.Dārziņa ielā 9, plkst. 15.30
Niniera
ielā
4.
Izrādes
mērķauditorija ir bērni un
jaunieši, taču arī vecāki un citi
interesenti izrādē atpazīs sev
zināmas situācijas.
Ģimenes dienas galveno
norišu vieta šogad nebūs
ierastais Maija parks, bet plašais

Pils parks. Tur plkst. 16.00
ģimenes varēs saņemt maršruta
kartes. Tajās būs atzīmēti 17
aktivitāšu punkti, kurus būs
jāapmeklē vecākiem ar bērniem,
dodoties izglītojoši sportiskā
pastaigā svaigā gaisā. Par
aizraujošām nodarbēm ģimeņu
maršrutā gādās sporta skolas,
mūzikas
un
profesionālās
vidusskolas,
jaunsardzes,
Jauniešu mājas, Betas nama
pārstāvji. Pārgājiens ilgs ne
vairāk kā divas stundas, un tā
noslēgumā dalībnieki varēs
nofotografēties Šmita darbnīcā
un saņemt ģimenes pases.
Pils parka estrādē koncertu
Ģimenes dienas dalībniekiem
sniegs Bērnu un jauniešu
centra “Spārni” jaunie talanti.
Būs dziesmas, dejas arī modes
skate. Kā ierasts, sveiksim Cēsu
2017. gada krustbērnu – pirmo
cēsnieku, kas Cēsu slimnīcā

dzimis 2017. gadā. Plkst. 18.00
sāksies bērnu ratiņu parāde.
Koncerta noslēgumā būs
laimīgās
ģimenes
izloze.
Balvas vērtīgas – ceļojums ar
“Tallink” un fotosesija Šmita
fotodarbnīcā.
Sociālā dienesta vadītāja
Iveta Sietiņsone lūdz novada
uzņēmējus
būt
sociāli
atbildīgiem
un
piešķirt
atbrīvojumu no darba 15. maija
pēcpusdienā
strādājošajiem,
kuru ģimenēs ir pirmsskolas
vecuma bērni.
Savukārt 16. maijā uzmanības centrā būs tēvi.
Viņiem plkst. 18.00 Cēsu sporta
kompleksā būs iespēja uzspēlēt
florbolu. Mammas un bērni
aicināti būt aktīvi līdzjutēji.
17. maijā Jauniešu mājā
Rīgas ielā 23 mammas varēs
noklausīties lekciju par vienmēr
aktuālu tēmu – “Laimes terapija”.
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Pavasaris –
saimnieciski un
politiski aktīvs
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Vispirms gribu pateikties
tiem, kuri nenobijās no
ziemīgajiem
laikapstākļiem
un krietni pastrādāja Lielajā
talkā. Šī kustība dod paliekošu
rezultātu, jo talcinieki, kurus
paguvu apmeklēt, atzina, ka
drazu kļūst mazāk. Tātad
kļūstam atbildīgāki pret vidi,
kurā dzīvojam, pret savu
novadu.
Līdz ar pavasari sākušies
vai atsākušies vairāki nozīmīgi
infrastruktūras pilnveidošanas
projekti – Pastariņa skolas
renovācija, Rīgas ielas un
stadiona pārbūve, citi darbi.
Protams, tas rada neērtības,
dažkārt
jāuzklausa
arī
pārmetumi, taču, domāju, visi
saprot – īstenojot šos projektus,
ievērojami
uzlabosies
pilsētvides kvalitāte.
Ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
vadītāju Juri Dambi apsekojām
vairākus kritiskus objektus

vecpilsētā un vienojāmies
par kopēju saskaņotu rīcību
attiecībā pret īpašniekiem,
kuri rīkojas bezatbildīgi. Runa
ir par veco pienotavas ēku,
Harmonijas namu vēl dažiem
objektiem, kuru īpašnieki nav
sasniedzami. Vecā pienotava
ir uzskatāms piemērs tam,
kā
pieņemamā
stāvoklī
esošs īpašums tā saimnieka
bezatbildības dēļ vairāku gadu
laikā kļūst par graustu. Pret
šādiem īpašniekiem vērsīsimies
maksimāli stingri.
Aprīļa domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu iesniegt
Cīrulīšu teritorijas attīstības
projektu. Domāju, vasaras
otrajā pusē tur jau sāksies
rosība. Kopā ar Aizsardzības
ministrijas
pārstāvjiem
virzām daudzdzīvokļu īres
nama Ata Kronvalda ielā
56 rekonstrukcijas projektu.
Mājokļa jautājums ir ļoti
aktuāls, cilvēkiem ir vēlme
dzīvot un strādāt Cēsīs, bet
dzīvokļu trūkums ir nopietns
kavēklis.
Gatavojamies
Latvijas

Atbalstīsim Rīgas ielas
uzņēmējus!
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs

Jaunatnes olimpiādei, kas
norisināsies vasarā, atzinīgi
novērtēts Olimpiādes logo.
Deju klubs “Reveranss” ar
skaistu un sportiski azartisku
koncertu svinēja savu 35
gadu jubileju. Vērojot to, cik
kupli pārstāvēta bija mazo
dejotāju saime, var droši
teikt, ka veidojas pēctecība
un “Reveranss” vēl piedzīvos
skaistas un apaļas jubilejas.
Tuvojas jūnijs un pašvaldību
vēlēšanas, sākusies politiskā
rosība. Iepazīstoties ar novadā
startējošo partiju programmām,
biju
patīkami
pārsteigts.
Pirmkārt, par to, ka tajās nav
populisma un demagoģijas.
Programmas ir pārdomātas
un pragmatiskas. Otrkārt, par
to, ka dažādu politisko spēku
pārstāvju redzējums par novada
attīstību ir ļoti līdzīgs. Tas
liecina, ka jaunā sasaukuma
deputāti bez garām debatēm
un strīdiem spēs vienoties par
attīstības prioritātēm un ķerties
pie darba.

Uzņēmēji diskutē ar ministri
Aprīlī darba vizītē Cēsis
apmeklēja Finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola. Viņa
tikās ar Cēsu uzņēmējiem un
iepazīstināja ar plānotajām
izmaiņām nodokļu sistēmā,
kuru mērķis ir paaugstināt
uzņēmēju
un
valsts
konkurētspēju,
samazināt
sociālo
nevienlīdzību
un
mazināt ēnu ekonomiku.
Svarīgi, lai darbaspēka
nodokļu
slogs
būtu

konkurētspējīgs,
salīdzinot
ar Lietuvu, Igauniju, jo tas ir
faktors, ko kompānijas ņem
vērā, meklējot vietu biznesam,
uzsvēra ministre.
Viņa
skaidroja,
ka
darbaspēka
nodokļu
samazināšana notiek kopā ar
kapitāla nodokļu pieaugumu.
Būtiska nozīme piešķirta nulles
procenta likmes ieviešanai
reinvestētajai peļņai. Proti,
kamēr uzņēmums krāj paša

kapitālu, iegulda attīstībā,
nesadala peļņu, nodoklis nav
jāmaksā. Tas būs jādara peļņas
sadales brīdī 20 procentu
apmērā.
Diskusijā
tika
skarti
jautājumi par to kā Eiropas
Savienības līdzekļu pieplūdums
ietekmēs ekonomisko aktivitāti
valstī, kā arī par atšķirībām
starp uzņēmējiem, kuri strādā
reģionos un Rīgā.

Domes sēdē
Cēsu novada domes sēdē 30.
martā izskatīti 30 jautājumi.
Deputāti apstiprināja bijušā
ugunsdzēsēju
depo
ēkas
Valmieras ielā 1 īres tiesību
izsoles rezultātus. Par īrnieku
apstiprināts izsoles vienīgais
pretendents SIA “Jansons un
partneri”.
Vēl
sēdē
lēma
par
finansiālu
atbalstu
rakstu
krājumu
izdošanai,
kas
veltīts Cēsu Viduslaiku pils
arheoloģiskajiem pētījumiem
un unikāliem atradumiem.
Deputāti
apstiprināja
nolikumu Cēsu iedzīvotāju

iniciatīvu konkursam “Cēsu
Projekti”. Atbalstu guva arī
projekta pieteikums “Vaives
Amatu
mājas
darbības
pilnveidošana”, kas sagatavots
iesniegšanai biedrībai “Cēsu
rajona
lauku
partnerība”
un
Zemkopības ministrijas
Lauku
atbalsta
dienesta
Ziemeļvidzemes
reģionālās
lauksaimniecības pārvaldē.
Deputāti
lēma
par
pašvaldībai
dividendēs
izmaksājamo Cēsu pilsētas
SIA “Vinda”, “Cēsu klīnika”
un “Vidzemes koncertzāle”
peļņas daļu par pašvaldības
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kapitāla izmantošanu 2016.
gadā. Deputāti vienojās par
projekta pieteikuma “Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” “Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Viens no svarīgākajiem
būvobjektiem Cēsīs patlaban
ir Rīgas iela. Darbi sākti,
demontēts vecais bruģis, norit
sadzīves kanalizācijas pievadu
pārbūve, citi darbi. Rokot
atrasts neliels vecā bruģa
fragments, ko arheologi jau
izpētījuši, un būvdarbi turpinās
atbilstoši grafikam.
Sākoties pārbūvei, Rīgas
ielas uzņēmēji un iedzīvotāji
izjūt neērtības, un rodas
pretenzijas,
pārmetumi.
Transporta kustību vecpilsētā
organizējam tā, lai veikaliem
un kafejnīcām nodrošinātu
piegādes un iedzīvotāji varētu
nokļūt savos mājokļos. Tiem,
kuri vienkārši grib pavizināties
pa vecpilsētas ielām, gan
jārēķinās ar ierobežojumiem –
labāk iet kājām. Manuprāt,
racionālākais
variants
ir
nodrošināt
būvniekiem
iespēju strādāt maksimāli ātri
un pabeigt rekonstrukciju
plānotajā termiņā.
Rēķinoties ar to, ka šis laika
posms Rīgas ielas uzņēmējiem
būs sarežģīts, apgrozījums
kritīsies, esam pieņēmuši
izmaiņas
pašvaldības
saistošajos noteikumos, kas
paredz ievērojamas nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides,
gadījumos kad remonta darbi
norit ilgāk nekā trīs mēnešus.
Arī
aicinām
cēsniekus
biežāk nekā citkārt apmeklēt
vecpilsētas
kafejnīcas
un
veikaliņus, tādējādi atbalstot
mūsu uzņēmējus.
Ne tik sarežģīts, tomēr
svarīgs objekts ir arī Saulrītu
iela un tās pārbūve. Tur darbi

atsākušies, un plānojam, ka
līdz jūlija beigām tiks uzklāts
cietais segums, un iela iegūs
jaunu veidolu un kalpos kā
labs atspēriens šīs teritorijas
attīstībai. Atsākusies arī Peldu
un Klints ielu rekonstrukcija.
Turpinām
grants
ielu
brauktuvju divkāršo apstrādi,
putekļu šovasar būs mazāk.
Skolēnu dienesta viesnīcas
izbūve Saules ielā norit
plānotajā tempā - izbūvētas
komunikācijas,
ieklātas
jaunas grīdas. Tiek darīts
viss, lai jaunieši septembrī
varētu ienākt labiekārtotās un
mūsdienu prasībām atbilstošās
telpās.
Joprojām nav noslēdzies
ielu un ceļu uzturēšanas
iepirkums. Kamēr turpinās
sarakste ar uzņēmējiem un
institūcijām, noslēdzām tā
saukto “mazo iepirkumu” par
ielu greiderēšanu, tīrīšanu un
smilšu savākšanu. Uzvarēja
uzņēmums “Eco Baltia vide”,
sekojam lai līguma nosacījumi
tiktu precīzi pildīti.
Aprīlī jānoslēdzas Veismaņu
ceļa rekonstrukcijas projekta
izstrādei
Vaives
pagastā.
Kolīdz projekts būs pieņemts,
izsludināsim
iepirkumu
būvdarbiem, lai tos varētu sākt
vēl šosezon. Notiek saistošo
notiekumu izstrāde Mazuma
ezera apsaimniekošanai. Tas
ir vienīgais publiskais ezers
novadā, tāpēc tiks reglamentēta
motorlaivu izmantošana ezerā.
Nedrīkstēs arī ziemā braukāt
ar mašīnām pa ledu, kā tas bija
novērojams aizvadītajā ziemā.
Centīsimies respektēt gan
makšķernieku, gan atpūtnieku
intereses, bet tā, lai Mazums
būtu vieta mierīgai un dabai
draudzīgai atpūtai.

Pabalsts kurināmā iegādei
No 2. maija līdz 29.
septembrim Cēsu novada
pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests” pieņems iesniegumus
apkures pabalsta piešķiršanai
no personām/ģimenēm, kuras
dzīvo mājā ar lokālu apkuri.
Apkures
pabalsts
tiks
piešķirts
mājsaimniecībām
2017./2018. gada apkures
sezonai,
kurām
piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes/personas statuss.

Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei – 150
eiro;
• maznodrošinātai ģimenei 85 eiro.
Lai
saņemtu
pabalstu,
iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu
novada pašvaldības aģentūru
“Sociālais dienests”, Bērzaines
ielā 18 (2. stāvs), Cēsīs, vai
arī uz Vaives pagasta pārvaldi
“Kaķukrogs” ceturtdienās no
plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība

Bērzaines iela 5, Cēsis.
Tālrunis: 64121677
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Jūras spēki mūsu sardzē

Svinot Latvijas Republikas
atjaunoto Jūras spēku 25 gadu
jubileju, Cēsu Vēstures un
mākslas muzejā atklāta izstāde
“Jūras spēkiem – 25”. Tajā
apskatāma foto retrospekcija
no 1992. gada līdz 2017.
gadam, kā arī Gerdas Stūres
un Marta Jurjānes gleznas par
jūras tēmu.
Uz atklāšanu bija ieradusies
Nacionālo
bruņoto
spēku
Jūras spēku flotiles patruļkuģa
“Cēsis” komanda. Patruļkuģa 2.
komandieris, kapteiņleitnants
Juris Sereda, iepazīstināja
sanākušos, starp kuriem bija
Cēsu 2. pamatskolas 8. klases
skolēni, kā arī citi interesenti,
ar Latvijas Jūras spēku
vēsturi. Pēc tam ikviens bija
aicināts uzdot jautājumus kuģa
komandai.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
pateicās patruļkuģa “Cēsis”
komandai
par
atsaucību,
uzņemot cēsnieku delegācijas
un iepazīstinot interesentus ar
kuģi un savu dienestu. Jūras
spēku flotiles komandieris
Ingus Vizulis izstādes atklāšanā
pauda prieku par Jūras spēku
sadarbību ar Latvijas pilsētām
un atzina, ka, ienākot Cēsu
Vēstures un mākslas muzejā,
juties, kā nonākot uz veca

Attēlā: Patruļkuģa “Cēsis” krustmāte Dace Tabūne (priekšplānā), kuģa komandieris Juris
Sereda un māksliniece Gerda Stūre izstādes atklāšanā. Foto: Aivars Akmentiņš.
burinieka klāja.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja
galvenā
krājuma
glabātāja un patruļkuģa “Cēsis”
krustmāte Dace Tabūne sacīja:
“Mēs jūtamies droši, jo mūs
sargā Jūras spēki, lepojamies
ar tiem, jo sevišķi – ar mūsu
patruļkuģi un tā komandu.”
Māksliniece Gerda Stūre Cēsu

Vēstures un mākslas muzejam
uzdāvināja skici, kurā attēlots
patruļkuģis “Cēsis”.
Latvijas Jūras spēkus sāka
veidot 1992. gadā pēc Latvijas
neatkarības
atjaunošanas.
1992. gada 11. aprīlī notika
svinīga
karoga
pacelšana
uz pirmā atjaunotās flotes
karakuģa “Sams”. Šis datums

tiek uzskatīts par Latvijas
Jūras spēku atdzimšanas dienu.
Latvijas jūras spēku sastāvā ir
pieci “Skrunda” klases kuģi,
kuru nosaukumi simbolizē
nozīmīgākās brīvības cīņu
norises
vietas
Latvijas
vēsturiskajos
reģionos:
Skrunda,
Cēsis,
Viesīte,
Jelgava un Rēzekne.

Baltā galdauta svētki ar dziesmām un dančiem
Tuvojoties
Latvijas
simtgadei un svinot Latvijas
valsts neatkarības atjaunošanu,
arī šogad 4. maijā cēsnieki
aicināti
turpināt
Baltā
galdauta svētku tradīciju,
kopā līksmot, dziedāt, dejot
un atcerēties cilvēku drosmi
un uzdrīkstēšanos balsot PAR
brīvību.
Baltā galdauta svētkus
aicinām svinēt visā pilsētā.
Cēsu kafejnīcas un restorāni
aicināti padomāt par īpašu
svētku
noformējumu
un
kādu īpašu svētku ēdienu, ko
piedāvāt nobaudīt 4. maijā,
kad aicinām ģimenes, draugus,
kaimiņus apsēsties ap svētku
galdu, lai kopā svinētu Latvijas
otro dzimšanas dienu.
Cēsnieki un pilsētas viesi

aicināti nolikt ziedus pie
Uzvaras pieminekļa Vienības
laukumā un plkst. 17.00
doties uz svētku koncertu
“Sadziedāsim,
sadancosim
PAR
Latviju”
Vidzemes
koncertzālē “Cēsis”.
Lai
veicinātu
kopības
un svētku sajūtu, koncerts
iecerēts kā sadziedāšanās
un
sadancošanās
svētki
dziedātājiem un dejotājiem
kopā ar skatītājiem. Kopā
izdziedāsim
skanīgās
un
latviskās dziesmas. Koncerta
repertuāra
veidošanā
tika
iesaistīti arī cēsnieki, kuri bija
aicināti iesūtīt sev mīļu latviešu
dziesmu un deju, kuru vēlētos
kopā izdziedāt un izdejot.
Koncertā
tiks
izdziedātas
tādas tautā iemīļotas dziesmas

kā
“Cielaviņa”,
“Mēmā
dziesma”, “Saule, pērkons,
Daugava”, “Zaļā dziesma”, kā
arī visvairāk iedzīvotāju balsis
ieguvusī dziesma “Debesis
iekrita tevī” u.c. Koncerta
muzikālās daļas vadītājs ir
Emīls Zilberts, režisore –
Gunita
Bārda.
Koncertā
piedalīsies Cēsu Kultūras
un Tūrisma centra kori –
“Cēsu Pils koris”, “Wenden”,
“Beverīna”, “Vidzeme” un
“Ābele”, ansamblis “Tieši
tāpēc” un popgrupa “Hey”,
kā arī solisti – Gunita Bārda,
Marika
Austruma,
Una
Aizgale, Rihards Saule, Reinis
Reķis un Ivo Aizgalis.
Danču sadaļu spēlēs tautas
vērtes kopa “Dzieti”. Dančus
ierādīs dejotāji no Rīgas

Danču kluba. Deju virpulī
aicinās Cēsu dejotāji no TDK
“Randiņš”, SDK “Dzirnas”,
TDA “Raitais solis”.
Koncertā skatītāji aicināti
dziedāt un dejot kopā ar
māksliniekiem.
Pēc
koncerta
dejas
turpināsies ballē ar pūtēju
orķestri “Cēsis”.
Pirms koncerta skatītājus
sagaidīs Cēsu Jauniešu domes
pārstāvji. Viņi rosinās atskārst,
cik Latvija ir brīnišķīga.
Ieeja koncertā un ballē ir
bez maksas. Lai rezervētu
sēdvietu koncertā, iepriekš
jāizņem ieejas kartes Vidzemes
koncertzāles “Cēsis” vai citās
“Biļešu paradīzes” kasēs.

Turpinām svētku tradīciju – “Cēsis 811” lukturu gājiens
Jau vairākus gadus Cēsu
pilsētas svētkos atjaunota
tradīcija – svētku lukturu
gājiens. Tāpēc arī šogad laipni
aicinām
visus
cēsniekus,
Cēsu viesus, uzņēmumus,
sabiedrisko
organizāciju
kolektīvus,
amatiermākslas
kolektīvu pārstāvjus, ģimenes
un ikvienu, kuram Cēsis sirdī,
piedalīties svētku gājienā
lukturu gaismās par godu

“Cēsis 811” svētkiem 22. jūlija
vakarā!
Aicinām uzņēmumu un
organizāciju kolektīvus laicīgi
sagatavoties gājienam, veidojot
kopīgu vizuālo noformējumu
atbilstošu gājiena tematikai,
kā arī sagatavojot plāksnīti
ar
savas
organizācijas
nosaukumu. Tāpat gājienā
aicinām ikvienu piedalīties
ar pilsētas simbolu – iedegtu

lukturīti.
Efektīvai
gājiena
organizācijai
kolektīvus
aicinām pieteikties iepriekš,
līdz 10. jūlijam, aizpildot
pieteikuma
veidlapu,
kas
atrodama mājas lapā cesis.lv
sadaļā “Kultūra”, norādot
gājiena
dalībnieku
skaitu
un pārstāvēto organizāciju.
Papildus informācija, rakstot
uz kultura@cesis.lv vai zvanot

uz tālruni 26666365.
Svētku gājiena pulcēšanās
notiks plkst. 22.00 Izstādes ielā
un Raunas ielā. Šīgada gājiena
maršruts būs: Izstādes iela –
Vienības laukums – Lenču iela
līdz Palasta ielai – Pils parks.
Gājiena noslēgumā Cēsu Pils
parkā – Cēsu novada domes
priekšsēdētāja apsveikums un
svinīgais salūts.
Radīsim svētku sajūtu kopā!

Sasniegumi
starptautiskā
olimpiādē
Cēsu Valsts ģimnāzijas 12. b
klases skolniece Ieva Pakalna
Eiropas Meiteņu matemātikas
olimpiādē, kas aprīļa vidū
norisinājās Šveicē, parādīja
atzīstamu sniegumu un ieguva
atzinību.
Eiropas
Meiteņu
matemātikas olimpiādes notiek
kopš 2012. gada, un katru valsti
tajā pārstāv četras dalībnieces.
Sacensības notiek divas dienas,
un katrā no tām jāatrisina četri
uzdevumi. Ieva Paklana pērn
pirmo reizi iekļuva Latvijas
labāko četriniekā un piedalījās
olimpiādē, kas norisinājās
Rumānijā.
Gūtā
pieredze
noderēja, un šogad izdevās
sasniegt labāku rezultātu.
Sveicam Ievu, viņas vecākus
un skolotājus!

Panākumi iedvesma
izaugsmei
Lāsma Dene
pūtēju orķestra “Cēsis”
mūziķe
Aprīlī Jelgavā norisinājās
IX Latvijas pūtēju orķestru
konkurss kurā piedalījās 47
kolektīvi, tostarp – arī no
Igaunijas un Lietuvas. Šī
gada konkursa programmā
iekļautie obligātie skaņdarbi
bija Gunāra Ordelovska (19271990) marši – kā veltījums
izcilā latviešu pūtēju orķestru
diriģenta,
komponista
un
pedagoga 90 gadu jubilejai, kas
tiktu svinēta 28. martā.
Pūtēju orķestris “Cēsis”,
diriģentu Jāņa Puriņa un
Tālivalža
Narvila
vadībā
startēja III grūtības pakāpes
grupā kopā ar 20 Latvijas
orķestriem. Par konkursam
sagatavotās
programmas
atskaņojumu žūrija, kuras
sastāvā
bija
Liepājas
simfoniskā orķestra galvenais
diriģents Atvars Lakstīgala,
Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku orķestra diriģents Guntis
Kumačevs
un
Klaipēdas
Muzikālā teātra galvenais
diriģents Dainius Pavilionis,
orķestrim
piešķīra
41,78
punktu un godpilno otro vietu.
Konkursā iegūtie rezultāti
orķestrim “Cēsis” ir nozīmīgs
sasniegums
un
iedvesma
turpmākai izaugsmei.
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VAIVE, JAUNIEŠI

NOTIKUMI, SAISTOŠIE

Amatu māja – Vaives
radošais centrs
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
šajā pavasarī atklāta Amatu
māja. Tās vadītāja Laimdota
Eliase atklāšanas svinībās
teica: “Jaunatklātajai Vaives
Amatu mājai jākļūst par centru,
kur satiekas viss radošais un
darboties gribošais potenciāls,
kas sastopams Vaives pagastā.
Te būs vieta, kur satikties,
gūt iemaņas un prasmes, kas
palīdzētu uzlabot savu un citu
dzīvi.”
Darbs pie Amatu mājas
izveides notika no 2016. gada
maija, kad tika iesniegts projekts
lauku attīstības veicināšanas
programmas
LEADER
projektu konkursā. Projekta
kopējās izmaksas vairāk
nekā 30 000 eiro, no kurām
22 500 eiro veidoja Eiropas
Lauksaimniecības fona lauku
attīstībai finansējums. Projekta
gaitā “Kaķukrogā” nomainīti
seši logi, izremontētas telpas
82
kvadrātmetru
platībā,
iegādāta šujmašīna un virtuves
aprīkojums.
Projektu atbalstīja biedrība
“Cēsu rajona lauku partnerība”,

Lauku
aktualitātes
Sākusies pieteikšanās
platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka no šā gada
11. aprīļa līdz 22. maijam
lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem varēs pieteikties
ar kavējuma sankciju, ir 15.
jūnijs.
Pieteikties
platību
maksājumiem būs iespējams
LAD
Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā – tieši
tāpat, kā tas tika darīts 2016.
gadā.

Atbalsts mazām lauku
saimniecībām

Attēlā: Amatu mājas vadītāju Laimdotu Eliasi (no labās) un Vaives pagasta pārvaldes
vadītāju Valdu Zaļaiskalnu atklāšanas svinībās sveica gan Vaives, gan citu pagastu
amatu meistares. Foto: Kārlis Pots.
un finansējuma uzraudzītājs ir
Lauku atbalsta dienests. Amatu
mājas vajadzībām labiekārtotas
četras telpas: steļļu istaba,
virtuve, atpūtas istaba un
rokdarbu istaba. Steļļu istabā

pašlaik atrodas divas stelles,
bet trešās vēl top – tās darina
vietējie amatnieki. Bez aušanas
Amatu mājā būs iespējams
apgūt arī mezglošanu, zīda
apgleznošanu,
adīšanu
ar

adāmmašīnu, kā arī cepumu,
pīrāgu, kliņģeru un citu
tradicionālo gardumu cepšanu.

Ahimas skauti Rāmuļos
Rāmuļu pamatskolā viesojās
19 skauti no Vācijas pilsētas
Ahimas. Vizītes mērķis bija
iepazīstināt skolēnus ar skautu
tradīcijām un īsu vēsturi.
Skautu
kustība
ir
starptautiska, tā veicina bērnu
un jauniešu fizisko iemaņu
attīstību, rosina prātu. Skauti
daudz laika pavada brīvā dabā,

dodas tālos pārgājienos, dzied
dziesmas, aktīvi un interesanti
pavada savu laiku.
Skolotāja Marika Rozīte ar
vācu valodas pulciņa bērniem
sagatavoja
plakātiņus
ar
dažādām pieklājības frāzēm
vācu valodā un nelielu
prezentāciju
par
skolu.
Savukārt deju skolotāja Dzintra

Diskusija par valsts
drošību

Vairāk nekā 60 cēsnieku
un viesu pulcējās uz sarunu
festivāla “Lampa” iesildošo
pasākumu - diskusiju “Kas
padara Latviju drošu”, kas
notika
NBS
Instruktoru
skolā. Sarunu vadīja Kristīne
Garklāva, un tajā piedalījās
Valsts prezidenta nacionālās
drošības padomnieks Jānis
Kažociņš,
politoloģe
un
domnīcas “Providus” pētniece
Iveta Kažoka, mārketinga
speciālists Jānis Polis un SKDS
pētniece Ieva Strode.
Daži citāti no runātāju teiktā.
Jānis
Kažociņš:
“Sabiedrības
saliedētība
ir
svarīgāka nekā militārs spēks.
[...] Nevienlīdzība ir problēma,
kas ved pie tādiem politiskiem
pārsteigumiem kā Trampa

uzvara Amerikā un potenciālais
vēlēšanu iznākums Francijā.”
Iveta Kažoka: “Drošības
garants līdzās spēcīgai armijai
ir sabiedrības sajūta, ka valsts
ir mūsu kopīgā lieta.”
Ieva Strode: “Drošību var
nodrošināt ar sīkumiem. Mēs
nevaram vispirms atrisināt
globālo sasilšanu, izbeigt karu
Sīrijā, nogāzt Trampu ASV un
tikai tad palīdzēt kaimiņam
noslaucīt durvju priekšu. [...]
Sabiedriskā doma varbūt nav
labs ceļa rādītājs, bet ir labs
ceļavējš.”
Jānis Polis: “Latvija ir
propagandas frontes pirmajā
līnijā, tomēr vairumu viltus
informācijas tepat rada mūsu
draugi, radi, kaimiņi, lai
izklaidētos vai nopelnītu.”

Ceple un mūzikas skolotāja
Alise Ērmane ar audzēkņiem
sagatavoja nelielu koncertu, tā
noslēgumā izskanēja dziesma
vācu valodā, kas vācu draugos
izraisīja sajūsmu. Ar lielu
prieku jaunieši skolas bērniem
mācīja tradicionālās skautu
dziesmas ar kustībām.
Tā kā skauti labprāt pavada

laiku brīvā dabā, tad arī 5.9. klašu skolēniem tika radīta
iespēja darboties ārā deviņās
jautrās aktivitātēs, kur skolēni
mācījās gan dziedāt skautu
dziesmas, gan skautu saukļus
vācu valodā, gan mērojās
spēkiem un veiklībā dažādās
spēlēs.

Cēsu jaunieši Jeruzalemē
Cēsu jauniešu biedrība
“Youth for City - City for
Youth” ieguva finansējumu,
lai realizētu jauniešu apmaiņas
projektu “Don’t limit your
challenges”
(“Ļaujies
izaicinājumiem”) programmas
“Erasmus+” gaitā Jeruzalemes
vecpilsētā
sadarbībā
ar
Palestīnas
organizāciju
“African community”.
Mērķis, īstenojot projektu,
bija veicināt iecietību un
toleranci, izglītojot jauniešus
par palestīniešu un latviešu
kultūru.
Iepazīstot
dejas,
mūzikas, nacionālo svētku
un ēdienu kultūras dažādās
šķautnes, tika izprastas ne vien
tradīcijas, bet arī atšķirīgie
pasaules uzskati. Vēlme saprast
citādo patlaban, kad pasaules
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politiskā
situācija
strauji
mainās un kad gan medijos,
gan sabiedrībā plaši tiek runāts
par lielo atšķirību starp šīm
dažādajām pasaules uztverēm,
ir ļoti būtiska un aktuāla.
Projekta
dalībniekiem,
dzīvojot
Jeruzalemes
vecpilsētā, visu projekta laiku
bija iespēja pašiem pieredzēt
un sajust dažādākos kultūru
kontrastus. Afrikāņu kvartāls ir
tikai neliela daļa no musulmaņu
kvartāla, kas ir viens no
četriem Jeruzalemes vecpilsētā
esošajiem. Arī pārējie trīs –
ebreju, armēņu un kristiešu
kvartāli jauniešiem ļāva veidot
toleranci un saskatīt, kā šādi
kontrasti spēj sadzīvot vienā
laikā un telpā.

Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības”.
Projektu
iesniegumu
pieņemšana notiks no 2017. gada
1. jūnija līdz 30. jūnijam.
Atbalsta pasākuma mērķis
ir veicināt mazo lauku
saimniecību
konkurētspēju,
paaugstinot
to
ražošanas
produktivitāti,
efektivitāti,
atbalstot kooperāciju un tirgus
pieejamību.
Mazās
lauku
saimniecības varēs saņemt 15
000 eiro vienreizēju atbalstu
ražošanas attīstībai.
Atbalsta
pretendentam
projekta iesniegumu, kas ietver
darbības plānu, jāsagatavo
sadarbībā ar lauksaimniecības
nozarē strādājošu konsultāciju
pakalpojuma
sniedzēju.
Apstiprināto
konsultāciju
pakalpojumu sniedzēju saraksts
pieejams
LAD
mājaslapā
izvēlnē “Atbalsta veidi” –
“Projekti un investīcijas”.
Otrās kārtas pieejamais
kopējais publiskais finansējums
ir 18 747 336 eiro. Informācija
par finansējuma sadalījumu
pa
LAD
reģionālajām
lauksaimniecības pārvaldēm,
kā arī projekta iesnieguma
veidlapa
pieejama
LAD
mājaslapā.
Finansējums tiek piešķirts
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības
programmas
pasākuma
“Lauku
saimniecību
un
uzņēmējdarbības
attīstība”
gaitā.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz, izmantojot LAD
Elektroniskās
pieteikšanās
sistēmu, vai personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā
aparātā Zemkopības ministrijas
Klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Republikas laukumā 2.

Pilsētas svētki ar garšu!
Mūsu
pilsētas
gada
lielāko notikumu – “Cēsis
811”, šogad svinēsim no
21. jūlija līdz 23. jūlijam,
īpaši izceļot gastronomiskus
piedzīvojumus, un svētku
devīze būs “Svinam ar garšu!”.
Šīs
vasaras
svīnībās
saglabāsim
virkni
nozīmīgu tradīciju no pērn
piedzīvotajiem
pēdējās
desmitgades nozīmīgākajiem
svētkiem “Cēsis 810”, taču
īpaši piedomāsim par svētku
garšu. Tas tāpēc, ka Cēsis ir
daļa no Eiropas gastronomijas
“Rīga-Gauja”
reģiona
un
starptautiskā projekta HANSA.
Svētkus piektdien, 21. jūlijā,
ieskandinās Latvijā vienīgais
bezmaksas
rokmūzikas
festivāls “Fono Cēsis”, kas
divu dienu garumā notiks Pils
parkā, un 1. starptautiskā zvanu
festivāla atklāšanas koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.
Svētku centrālajā dienā,
22. jūlijā, tiks šķetināta
gastronomiskā mistērija “Parks
uz paplātes” Maija parkā. Tajā
būs baudāmi dažādu restorānu
uzburti
gardumi
kaislīgu
rožu paēnā, kamerorķestra
skaņu garnējumā un strūklaku
pavadībā. Maija parka svētku
zonas virsvadītāji būs “Skudras
Metropole”, kas allaž spēj
pārsteigt ar kaut ko iepriekš
nepieredzētu.
Vēsturiskais Hanzas tirgus
Cēsu Pils dārzā uzburs 1375.

gada tirgus atmosfēru –
tikai roku darbs un prasmīgi
amatnieki,
tirgotāji
un
mājražotāji
no
vairākām
Hanzas pilsētām. Tirgu pavadīs
ceļojošo mākslinieku mūzika
un priekšnesumi.
Rožu
laukumā
ritēs
smeķīgi Siera un alus svētki
ar atrakcijām, konkursiem
un degustācijām sadarbībā
ar Latvijas Siera klubu un
AS “Cēsu alus”. Laukumu
pieskandinās lustes un danči
ar pūtēju orķestriem un deju
kolektīviem
visas
dienas
garumā.
Tāpat padomāts arī par
mūzikas gardēžiem, kuriem
būs veltīta īpaša terase pie
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
ar koru, kamermūzikas un
vokālo ansambļu koncertiem.
Pils laukumā notiks jau par
tradīciju kļuvusī modes skate,
kas šogad būs plašāka un
tērpus izrādīs arī citu pilsētu
modes mākslinieki.
Vecpilsētā
notiks
jau
tradicionālais amatnieku un
mājražotāju tirdziņš, bet svētku
kulminācija būs cēsnieku
lukturu gājiens un salūts.
Svētku izskaņa, kā ierasts,
būs sportiska ar “Ghetto
games” festivālu un vasaras
slēpojienu “Ziedošās slēpes”
Vienības laukumā, “Zelta
mopēdu” Pirtsupītes graviņā
un Cēsu 2. velofestivālu.

No Cēsu lidlauka...
kosmosā
Lai apliecinātu Latvijas
potenciālu kosmosa izpētē, kā
arī veicinātu jaunās paaudzes
interesi par inženierzinātnēm,
Zinātkāres centrs “Z(in)oo”
un Latvijas Mobilais Telefons
(LMT) sācis projektu “Pirmie
Latvijas 100 km kosmosā”. Tā
gaitā aprīlī Cēsu lidlaukā tika
palaista izmēģinājuma raķete,
lai uz valsts simtgadi pirmo
reizi Latvijas vēsturē varētu
palaist raķeti, kas sasniegs
atklāto kosmosu. Latvija tad
būtu viena no 19 valstīm, kas
spējušas to izdarīt.
“Veiksmīgais izmēģinājuma

raķetes
starts,
ar
kura
palīdzību izdevās pārbaudīt
virkni lidaparātam būtisku
tehnoloģiju, līdz vasarai ļaus
projekta komandai izgatavot
un izmēģināt raķetes palaišanas
platformu. Esam plānojuši, ka
no šīs platformas 2018. gadā ar
hēlija baloniem atmosfērā līdz
30 km augstumam pacelsim
Latvijas pirmo kosmosa raķeti,
kur, iedarbinot tās dzinējus,
raķetei būtu jāsasniedz 100
kilometru
augstums
jeb
atklātais kosmoss,” stāsta
projekta idejas autors Pauls
Irbins.

20.04.2017. Saistošie noteikumi Nr. 10
“Grozījums Cēsu novada domes
2011. gada 17. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 27 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””
Izdarīt Cēsu novada domes
2011. gada 17. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 27
“Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa

maksātājiem Cēsu novadā”
šādu grozījumu: aizstāt 2.27.
apakšpunktā skaitli “70”ar
skaitli “90” .

09.03.2017. Saistošie noteikumi Nr. 9 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2016. gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 8
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei,
kura darbojas Cēsu novada teritorijā””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2016. gada 31. marta
saistošajos noteikumos Nr. 8
,,Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības
programmas
izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu
novada
teritorijā”
šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu
4.punktu šādā redakcijā:
“4. Pašvaldības atbalsts
privātajai izglītības iestādei ir:

“4.1. 195.16 euro mēnesī
par vienu bērnu no pusotra
gada līdz četru gadu vecumam
saskaņā
ar
pašvaldības
izdevumu
detalizētu
atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām, kas aprēķināts
ņemot
vērā
pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
izmaksas iepriekšējā budžeta
gadā (1. pielikums);
“4.2.
156.40
euro
mēnesī par vienu bērnu,
kam nepieciešama obligātā

sagatavošana pamatizglītības
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības
izdevumu
detalizētu
atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām, kas aprēķināts
ņemot
vērā
pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
izmaksas iepriekšējā budžeta
gadā (1.pielikums).”
2. Izteikt saistošo noteikumu
1. pielikumu šādā redakcijā:
1. pielikums. Cēsu novada
domes 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām
Nosaukums

Nr.

Pakalpojums

EKK
kods

Kopējās
izmaksas gadā

1.Atalgojums

1.1.

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru 1100
piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1 030 022

2. Darba devēja VSAOI

2.1.

Darba devēja VOSA maksājumi

1200

285 405

3. Komandējumi un darba
braucieni

3.1.

Mācību, darba un dienesta komandējumi un
braucieni (izņemot, tos, kas finansēti no ES
fondiem)

2100

518

2200

181 251

4.Pakalpojumu samaksa
4.1.

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

5 283

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

125 898

4.3.

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230

4576

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)

2240

44 073

4.5.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

1257

4.6.

Īres un nomas maksas

2260

164

2300

48 445

5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

6.Izdevumi periodikas
iegādei

5.1.

Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai

2310

9463

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

9696

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti

2340

949

5.4.

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

17 400

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšanas izdevumi (izņemot
ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2360

2695

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts
budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

8242

6.1.

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0

KOPĀ izdevumi
Mērķdotācijas

1 545 641
175 403

Izglītojamo skaits uz 01.09.2016.

660

t.sk. obligātās sagatavošanās vecumā

240

Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī no
pusotra līdz četru gadu vecumam

195.16

Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī obligātā
sagatavošanas vecumā

156.40
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SAISTOŠIE, SPORTS
09.03.2017. Saistošie noteikumi Nr. 8 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei””

Aicina “Cēsu
pavasaris”!

Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2016. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2
,,Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības
programmas
izmaksas privātajai izglītības
iestādei” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu
3.punktu šādā redakcijā:
“3. Pašvaldības atbalsts
privātajai izglītības iestādei ir:

Sestdien, 6. maijā, Cēsu Pils
parkā startēs šosezon pirmais
skrējiens-nūjošanas pārgājiens
“Cēsu pavasaris 2017”.
Dalībnieku
pieteikšanās
un reģistrācija no plkst. 9.00
līdz plkst. 10.30. Iepriekšējā
pieteikšanās tiešsaistē līdz
5. maija plkst. 12.00. Visi
dalībnieki, kuri būs pieteikušies
tiešsaistē, saņems speciāli šim
skrējienam gatavotu numuru.
Programma:
Plkst.
10.45
starts
pirmsskolas vecuma bērniem
300 metru distancē bez laika
kontroles
(pēc
distances
veikšanas katrs dalībnieks
saņems pārsteiguma balvu).
Plkst. 11.00 starts skolēnu
2+ kilometru distancē
Plkst. 11.30 starts 4+
kilometru un 8+ kilometru
distancēs. Dalībniekiem tiek
piedāvāts startēt pēc izvēles
4+ kilometru vai 8+ kilometru
distancēs.
Rezultāti
tiks
fiksēti,
izmantojot elektronisko laika
kontroles sistēmu.
Apbalvošana - ap plkst.
13.00. Ar medaļām tiks
apbalvoti katras dalībnieku

“3.1. 242.13 euro mēnesī
par vienu bērnu no pusotra
gada līdz četru gadu vecumam
saskaņā
ar
pašvaldības
atbalsta detalizētu atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām
(1. pielikums);
3.2. 181.23 euro mēnesī
par
vienu
bērnu,
kam
nepieciešama
obligātā
sagatavošana pamatizglītības
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības

atbalsta detalizētu atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām
(1. pielikums).”
2. Izteikt saistošo noteikumu
1. pielikumu šādā redakcijā:
1.pielikums. Cēsu novada
domes 2016. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.
2

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām
Nosaukums
1.Atalgojums

Nr.
1.1.

Pakalpojums

EKK
kods

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu,
kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts
budžeta)

1100

Kopējās izmaksas
gadā
1 030 022

2. Darba devēja VSAOI

2.1.

Darba devēja VOSA maksājumi

1200

285 405

3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1.

Mācību, darba un dienesta komandējumi un
braucieni (izņemot, tos, kas finansēti no ES
fondiem)

2100

518

2200

181 251

4.Pakalpojumu samaksa
4.1.

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

5 283

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

125 898

4.3.

Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
izdevumi

2230

4576

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)

2240

44 073

4.5.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

1257

4.6.

Īres un nomas maksas

2260

164

5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā

2300
5.1.

48 445

Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai

2310

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

9696

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīniskie
instrumenti

2340

949

5.4.

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli

2350

17 400

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšanas izdevumi (izņemot
ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2360

2695

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts
budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

8242

6.Izdevumi periodikas
iegādei

6.1.

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0

7. pamatlīdzekļu
nolietojums

7.1.

Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina, ievērojot
pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu
uzskaites kārtību, un ko dala ar audzēkņu
skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs.

196 618

KOPĀ izdevumi

1 742 259

Mērķdotācijas

9463

175 403

Izglītojamo skaits uz 01.09.2016.

660

t.sk. obligātās sagatavošanās vecumā

240

Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī no
pusotra līdz četru gadu vecumam

242.13

Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī
obligātā sagatavošanas vecumā

181.23

grupas 1.-3. vietu ieguvēji.
Visi dalībnieki, neatkarīgi no
uzrādītā rezultāta, piedalīsies
atbalstītāju balvu izlozē.
Dalība
pasākumā
bez
maksas.
SIA
“Venden”
sportistiem nodrošina dabīgo
minerālūdeni.
Saņemot numuru, katrs
dalībnieks ar parakstu apliecina,
ka uzņemas pilnu atbildību
par savu veselības stāvokli.
Par nepilngadīgām personām
atbild viņu likumīgie pārstāvji.
Lūgums
dalībniekiem:
ja esat reģistrējušies, bet
nevarēsiet ierasties, atsaukt
reģistrāciju, rakstot uz e-pastu
rasa.silina@cesis.lv līdz 5.
maija plkst. 12.00. Pasākuma
laikā organizatori nodrošina
pirmo medicīnisko palīdzību.
Īpašs piedāvājums Cēsīs
deklarētiem iedzīvotājiem –
veic kādu no distancēm
skrējienā-nūjošanas pārgājienā
“Cēsu pavasaris 2017” 6. maijā
un skrējienā “Jānis un Jānītis
2017” 23. jūnijā, un saņem
iespēju bez maksas piedalīties
“Cēsis Eco Trail” 2,5 vai 6,
vai 12 kilometru distancē 5.
augustā.

Kino maijā
No 05.05.
Rokzvaigzne / Rock Dog (2016).
Žanrs: Animācija. Bez vecuma
ierobežojuma
Ātrie igauņu puiši / Sangarid
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, komēdija, asa sižeta filma.
Līdz 12 g.v. – neiesakām
Una /Una (2016). Žanrs: Drāma.
Līdz 16 g.v. - neiesakām
No 12.05.
Karalis Arturs. Leģenda par
zobenu / King Arthur: Legend
of the Sword (2017). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, drāma,
asa sižeta filma. Līdz 12 g.v. neiesakām

Pasākumi Cēsīs maijā
Pasākumi

01.05. plkst.15.00
Cēsu Pils parkā
Kaspara Dimitera 60 gadu
jubilejas svētki – grāmatas
un diska “Ielūgums uz dzīvi”
atvēršana
02.05. plkst.9.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koka dienas. Starptautiska
starpdisciplināra konference
02.05.-04.05.
Koka dienu norises vietās
Koka dienas. Profesionālās
izglītības iestāžu Namdaru un
galdnieku vasaras skola Koka
dienu laikā
03.05.-04.05.
Cēsu Jaunās pils klētī un
pagalmā
Koka dienas. Koka amatu,
rūpniecības, dizaina izstāde un
gadatirgus. Dizaina, arhitektūras
un tehnoloģiju darbnīcas
03.05.-04.05.
Lielajā Līvu ielā 4
Koka dienas. Koka ēku
restaurācijas darbnīca
04.05. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Baltā galdauta svētki Cēsīs
Koncerts “Sadziedāsim,
sadancosim PAR Latviju”
04.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Mezglošana

No 19.05.

05.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Boriss Rezņiks 70. Lielkoncerts
“Mana mūža melodijas”

No 26.05.
Karību jūras pirāti: Salazara
atriebība / Pirates of the
Caribbean: Salazar’s Revenge
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, komēdija, asa sižeta filma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Mainīti Sociālā dienesta
pieņemšanas laiki
No šī gada 1. maija mainīti
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
apmeklētāju pieņemšanas laiki.
Apmeklētājus
Vaives
pagasta pārvaldē “Kaķukrogs”
pieņems ceturtdienās plkst.
8.00 – plkst. 12.00
Pārējās
darba
dienās
iedzīvotāji aicināti apmeklēt
Sociālo dienestu Bērzaines



Mātes vēlējumi / Mum’s List
(2016). Žanrs: Drāma. Līdz 12
g.v. - neiesakām

Spārks: Izplatījuma stāsts /
Spark: A Space Tail (2017).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
animācija, ģimenes filma. Bez
vecuma ierobežojuma

ielā 18, Cēsīs, apmeklētāju
pieņemšanas laikos:
Pirmdiena 8.00 – 11.30;
13.00 – 16.30
Otrdiena 8.00 – 11.30
Trešdiena13.00 – 17.45
Ceturtdiena 8.00 – 11.30;
13.00 – 16.30
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05.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs
06.05. plkst.13.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsnieces Ivetas Rozentāles un
Daiņa Znota dzejas grāmatas
“Neuzrakstītās vēstules”
atvēršanas svētki

06.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ All-viss (Funky Breakout)
07.05. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Mielavs un taurētāji
10.05.
Cēsu Profesionālajā vidusskolā
Koka dienas
Namdaru un galdnieku diena
10.05. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca “Pārsteigumi
māmiņām!”
10.05. plkst.16.00
Cēsu Jaunajā pilī
Pils virtuves ekspozīcijas
atklāšana
10.05. plkst.18.00
Cēsu Pieaugušo izglītības centrā,
Raunas ielā 4
Tikšanās ar grāmatas
“Anatolijs Danilāns. Dakteris
ar atvērtu sirdi” autoru Pēteri
Strubergu un tās varoni
Anatoliju Danilānu
11.05. plkst.10.00
Koprades mājā SKOLA6
Atvērto durvju diena
11.05. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!” Pasākums
bērniem
11.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Mezglošana
11.05. plkst.18.00
Koprades mājā SKOLA6
Sarunu vakars
12.05. plkst.18.00
RTU Cēsu filiālē
IT Meetup
12.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Intars Busulis. “Nākamā
pietura”

06.05. plkst.14.00
Bērzaines ielas skvērā
Kaimiņu svētki Cēsīs

12.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Laime Pilnīga (rock), DJ
DidzisKo

06.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Amerikāņu mūziklu ģēnijs
Leonards Bernsteins

13.05. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Bērnu rīts pirmsskolas vecuma
bērniem “Samīļosim māmiņas!”

06.05. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Latgales šlāgermūzikas grupu
koncerts “Taiseits Latgolā”

13.05. plkst.12.00
Cēsu viduslaiku pils Mestra zālē
Tīri teorētiska viduslaiku diena
Cēsu pilī

06.05. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Kārlis Kazāks

13.05. plkst.14.00
L.Paegles un Lapsu ielas
krustojumā
Kaimiņu svētki Cēsīs

PASĀKUMI

13.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Intars Busulis. “Nākamā
pietura”

21.05. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
TDK “Randiņš” koncerts “Deja
dzen saknes debesīs”

13.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Vasaras terases atklāšanas balle
DJ Monsta, DJ Winamp

25.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Mezglošana

14.05. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Intars Busulis. “Nākamā
pietura”
15.05. plkst.10.00, 13.00 un
15.30
Cēsu pagalmos (E.Dārziņa iela 1,
L.Paegles iela 2, Niniera iela 4)
Pagalmu teātra izrāde bērniem
“Nāc laukā!”
17.05. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņš! Tēma: Mana
romantiskākā grāmata
18.05. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!” Pasākums
bērniem

02.05. - 04.06.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mākslas studijas “Stallis”
darbu izstāde
11.05. – 30.10.
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē
Aleksandra Vasiļjeva tērpu
kolekcijas izstāde “19. gadsimta
mode”

24.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncerts “Prelūdija”

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā

26.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

02.05-08.05.
4.maijs – Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas diena

27.05. plkst.10.00
Pionieru laukumā
Stiprinieka sacensības

02.05-31.05.
Rakstniekam Alfredam
Dziļumam – 110

27.05. plkst.12.00
Rožu laukumā
Piedzīvojums visai ģimenei
“Svētki iet vaļā”
27.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Operas Galā koncertzāles
“Cēsis” jubilejā
27.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

02.05-31.05.
Eiropas Savienības pamatiem – 60
02.05-31.05.
Dzejniekam Arvīdam Ulmem - 70
02.05-31.05.
Mākslas zinātniecei Rūtai
Muižniecei – 80
02.05-31.05.
Cēsu novadā kādreiz un tagad
02.05-31.05.
Dārzs vaļaspriekam

18.05. plkst.15.00
Cēsu viduslaiku pilī
Grāmatas “Cēsu pils raksti I”
atvēršanas svētki

Izstādes

02.05-31.05.
Es Tevi mīlu, māmiņ!

18.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Mezglošana

12.04. -14.05.
CATA Kultūras namā
Cēsu novada brīvā laika
gleznotāju izstāde

02.05-31.05.
Esi stilīga!

19.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Baleta Galā – no klasikas līdz
mūsdienām

Līdz 14.05.
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Ināras Liepas personālizstāde
“Iedvesmas valsis”. Autorlelles.

18. - 20.05.
Jauno grāmatu izstāde

Sports

19.05. plkst.19.00
Jauniešu mājā Rīgas ielā 23
Iedvesmu kosmoss

Līdz 14.05.
Kafejnīcas “Pie Raunas vārtiem”
skatlogos
Vizuālās mākslas olimpiādes
“Ainava” 1.-12. klašu audzēkņu
laureātu darbu izstāde

19.05. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Jimbino Vegan and the
Cannibals/world

Līdz 20.05.
Kultūras biedrībā “Harmonija”
Leona Stara gleznu izstāde

06.05. plkst.9.00
Cēsu Pils parkā
Skrējiens – nūjošanas
pārgājiens “Cēsu pavasaris”

Līdz 20.05.
INSIGNIA mākslas galerija
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ilze Avotiņa “Pavasara
pastorāle”

06.05. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LČ novusā, fināls vīriešu un
sieviešu dubultspēlēs

20.05.- 28.05.
Jaunās pils Semināru zālē
Izstāde “Laiks arī
Veidenbaumam”

06.05. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā zēniem U15
fināls

19.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Reinis Jaunais Trio (instrumental art-rock/ indie), Doni
Tondo (instrumental rock, ex El
Mars), DJ Winamp
20.05. plkst.14.00
Valmieras ielā
Kaimiņu svētki Cēsīs
20.05. plkst.19.00
Cēsu Pils kompleksā
Muzeju nakts pasākums “Laiks
arī Veidenbaumam”
20.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Z:le (funk, house)

Līdz 30.09.
Pasaules Latviešu mākslas centrā
Latviešu māksla emigrācijā
“Trimdas ainava”
02.05. – 31.05.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsnieka Andra Vētras
fotoizstāde “Pavasaris”
02.05. – 31.05.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Skolotājas, gleznotājas,
grafiķes, novadnieces Lailas
Balodes darbi akvareļu tehnikā

04.05. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Starptautisks karatē seminārs

09.05. plkst.16.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U12 meitenēm
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KULTŪRA, SPORTS
Krājuma priekšmeti un to aizbildņi
Cēsu vēstures un mākslas
muzejs jau vairāk nekā desmit
gadus piedāvā cēsniekiem
unikālu iespēju kļūt par
aizbildņiem kādam vērtīgam
muzeja krājuma priekšmetam
vai kolekcijai. Kā stāsta galvenā
krājuma glabātāja Dace Tabūne,
aizbildņi paveikuši lielu darbu,
atjaunojot nozīmīgas vēstures
liecības, kas nu skatāmas arī
vēstures ekspozīcijā Jaunajā
pilī.
Apmeklētāju
centrā
rotājas
atjaunotais
Cēsu
simbols, vēsturiskais lukturis,
tā aizbildnis ir novada
pašvaldība.
Ekspozīcijā
skatāmas
kādreizējo
pils
īpašnieku
Kampenhauzenu
ģimenes relikvijas un lādīte
(aizbildnis Egīls Gruzde),
Bārta glezna “Skats uz Cēsīm
ap 1810. g.” (aizbildne Nata
Livonska), Nītaures sudraba
monētu depozīts (aizbildne
Ieva Karlsberga), ekspozīcijā
par brāļu draudžu kustību
skatāma
restaurēta
vijole

Attēlā: Cēsu muzeja krājumā ir ne mazums vēsturisku priekšmetu un kolekciju, kas gaida
savus aizbildņus. Foto: Aivars Akmentiņš.
(aizbildnis Raitis Jelēvičs), kā
arī citi vērtīgi priekšmeti.
Muzeja bagātajā krājumā ir
ne mazums vērtīgu priekšmetu,
kas ar aizbildņu gādību varētu
atgūt
kādreizējo
spozmi.
Savulaik bijušais Cēsu mērs

Tuvojas Jaunatnes
olimpiāde
Apstiprināts olimpiādes logo

Pēc vairāku iesniegto ideju
izvērtēšanas apstiprināts VII
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
logo. To izstrādājis Artis Zeiļa,
bet tā ideja nākusi no Cēsu
novada Jauniešu domes.
Cēsu nosaukumā esošie
pieci burti piecās krāsās
izkārtoti teju ikvienam pasaules
iedzīvotājam
atpazīstamajā

olimpisko riņķu formā un
atspoguļo Cēsu olimpisko
garu.
Olimpiskie
simboli
pārstāv olimpiskos principus
un vērtības, starp kuriem ir
godīga cīņa, savstarpēja cieņa
un sapratne, solidaritāte un
draudzība. Šie principi ir
pamatā arī Latvijas Jaunatnes
olimpiādei.

Delegāciju vadītāji iepazīst Cēsis
Aprīlī
Cēsīs
notika
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
delegāciju vadītāju seminārs.
To atklājot,
Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs norādīja, ka, lai
arī olimpiādes centrs ir Cēsis,
tomēr tā ir Vidzemes olimpiāde,
jo sacensības galvenokārt
notiks šajā reģionā, talkā
nākot arī Engures un Jūrmalas
novadiem.
Latvijas
Olimpiskās
komitejas prezidents Aldons
Vrubļevskis izteica cēsniekiem
atzinību par apņēmību un
gatavību
rīkot
Latvijas
Jaunatnes
olimpiādi
un

norādīja, ka jau trešo gadu pēc
kārtas valsts nozīmes sporta
pasākumi notiek Vidzemē.
Viņš pateicās pašvaldībām
par atbalstu sportam, jo tieši
tas ļauj uzturēt sporta veidu
daudzveidību novados.
Latvijas
Jaunatnes
olimpiāde Cēsīs norisināsies no
7. jūlija līdz 9. jūlijam, pulcējot
apmēram 3000 sportistu no
visas Latvijas. Olimpiādes
sacensības norisināsies arī
Valmieras, Smiltenes, Priekuļu,
Siguldas, Valkas, Burtnieku,
Jūrmalas, Engures, Limbažu,
Ogres, Salaspils, Jelgavas
novados un Rīgā.

Gints Šķenders kļuva par
aizbildni un atjaunoja senu
un krāšņu pulksteni. Tradīciju
turpina tagadējais mērs Jānis
Rozenbergs. Viņš, kā jau
mākslinieku dzimtas pārstāvis,
uzņēmies
aizbildniecību

pār Miķeļa Rozentāla (Jaņa
Rozentāla dēla) gleznu “Cīņa
ar Bermontu”, kurā attēlots
kaujas skats pie Rīgas-Jelgavas
šosejas. Glezna glabājās pie
Olgas Kuzmičas, un 1944.
gadā, kad padomju armijas

lidmašīnas bombardēja Cēsis,
no lādiņu šķembām cieta gan
viņas dzīvoklis Rīgas ielā, gan
arī glezna.
Cēsu
muzeja
krājumā
mākslas darbs nonāca 1989.
gadā. To iecerēts eksponēt
Latvijas simtgadei veltītajā
izstādē “Pirmais gads”, ko
atklās 2018. gada rudenī, tāpēc
glezna jārestaurē.
Savu
aizbildni
gaida
skaists 19. gadsimta skapis
ar
apgleznotām
durvīm.
Vidzemē tādi bijuši retums, un
speciālisti pieļauj, ka skapis
atvests no Kurzemes. Ir vēl ne
mazums vēsturisku priekšmetu
un kolekciju, kas gaida savu
atdzimšanu. Visi, kuri vēlas
iesaistīties kultūrvēstursikso
vērtību
saglabāšanā,
tiek
aicināti
pieteikties
pie
Daces Tabūnes (26132598;
dace.tabune@cesis.lv) līdz 16.
maijam.

Muzeju nakts ar Veidenbaumu
“Laiks
ātrāki
steidzas
kā vagona rats”, citāts no
Eduarda Veidenbauma dzejas,
ir šī gada muzeju nakts devīze.
Tieši šogad aprit 150 gadi
kopš dzejnieka dzimšanas.
Cēsīm
un
cēsniekiem
Veidenbaums ir īpaši tuvs. To
atklāt aicinām muzeju naktī
Cēsīs, kas norisināsies 20.
maijā, ar moto – “Laiks arī
Veidenbaumam!”
Muzeju nakts šogad veidota

ar mērķi ne tikai atgādināt
par dzejnieku, bet arī ieskicēt
viņa dzīves gājumu un atstāto
mantojumu. Pils dārzā un
pagalmā apmeklētājus sagaidīs
izklaides studentu gaumē –
dambretes un zolītes turnīri,
paukošanās
meistarklases,
muzikāli sveicieni, 21. gadsimta
dzejnieki un brīvdabas kino.
Ar īpašu koncertu plkst. 22.00
uzstāsies Juris Kulakovs un
Ieva Akurātere.

Jaunās pils semināru zālē
būs iespēja tuvāk iepazīties ar
Eduarda Veidenbauma dzīves
gaitām un darbu Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja veidotā
izstādē, kas tapusi sadarbībā
ar
Eduarda
Veidenbauma
memoriālo muzeju “Kalāči”.
Lai katrs pats varētu
piedzīvot Veidenbauma garu
Cēsīs un tuvākajā apkārtnē,
radīta īpaša orientēšanās spēle
“Veidenbaumam pa pēdām!”

Pasaules pirmizrāde Cēsu muzejā
No
12.
maija
Cēsu
Vēstures un mākslas muzejā
būs
apskatāma
pasaules
slavenā modes vēsturnieka
un kolekcionāra Aleksandra
Vasiļjeva tērpu kolekcijas
izstāde “19. gadsimta mode”.
Cēsu izstādi īpašu padarīs
tas, ka pasaules pirmizrādi
piedzīvos, līdz šim neeksponēti
ampīra stila tērpi (19. gs.
sākums), kuru eksponēšana
prasa īpašus apstākļus.
Tādējādi
muzeja
apmeklētājiem tiks dota iespēja
aplūkot unikālus, līdz šim vēl
neeksponētus eksemplārus.
Kolekcijas izstāde būs
retrospektīva, parādot dažādus
19. gs. stilus – no ampīra,
klasicisma un viktoriānisma
līdz jūgendstilam. Kopumā
izstādē tiks izstādīti 60
autentiski vēsturiskie tērpi –
vīriešu
kostīmi,
sieviešu
kostīmi un kleitas –, un plaša
280 modes aksesuāru kolekcija.
Izstāde būs papildināta ar
vēsturisko informāciju trīs

valodās.
Aleksandrs Vasiļjevs ir pasaulslavens modes vēsturnieks,
kura
kolekcijas
izstādes
vienmēr
piesaista
plašu
sabiedrības un mediju interesi
un kura vārds kalpo kā
garants kvalitatīvam modes
vēstures izstādes saturam un
interpretācijai.
Cēsu Jaunās pils interjera

ekspozīcija
pēc
muzeja
rekonstrukcijas veidota elegantā 19. gs. bīdermeiera stila
interjera apdarē, līdz ar to
vēsturisko 19. gs. tērpu
kolekcijas izstāde lieliski
papildina
un
harmoniski
iekļaujas Pils kopējā tēlā.
Izstāde Cēsu Jaunajā pilī
būs skatāma līdz 31. oktobrim.

