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Valsts svētku norišu 
programma Cēsu novadā 
arī šogad būs plaša un 
daudzveidīga. Līdztekus tādām 
pārbaudītām un stabilām 
vērtībām kā lāpu gājiens, 
Latvijas kontūras iedegšana uz 
Pils parka kāpnēm un svētku 
koncertiem Cēsīs un Vaivē, būs 
arī novitātes. 

Plašāk par visu stāsta 
Cēsu kultūras centra kultūras 
projektu vadītāja Zane 
Neimane.

Lāčplēša dienā cēsniekiem 
būs iespēja baudīt Latvijas 
skolēnu orķestru trešā festivāla 
noslēguma koncertu, kurā 
piedalīsies ap 700 dalībnieku. 
Tas plkst. 14 norisināsies 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

Vakarā, plkst. 18, kā ierasts, 
tiekamies pie Skolnieku 
rotas pieminekļa, kur būs 
svinīgā ziedu nolikšana, 
novada domes priekšsēdētāja 
Jāņa Rozenberga uzruna un 
skaņdarbi pūtēju orķestra 
“Cēsis” izpildījumā. Pēc tam 
lāpu gājiens un svētbrīdis pie 
pieminekļa Brīvības cīņās 
kritušajiem Lejas kapos.

Plkst. 19 Pils parka estrādē 
Renārs Sproģis un biedrība 
“Latvija esam mēs paši” 
aicinās iedegt svecīti Latvijas 
kontūrā. Uz pils mūriem 
būs skatāms multimediāls 
priekšnesums. Šogad tas būs 
stāsts par dziesmu un tās 
nozīmi Brīvības cīņās. Speciāli 

Patriotiskas notis un brašas dejas 
svētkos!

šim notikumam mūziķis Jānis 
Brunovskis aranžējis latviešu 
tautas dziesmu “Div’ dūjiņas 
gaisā skrēja”, ieraksts esot 
izcils. 

Par Brīvības cīņu laiku stāstīs 
arī “Dirty Deal Teatro” izrāde 
koncertzāles “Cēsis” kino 
zālē pirmdien, 13. novembrī, 
plkst. 18.30. Režisors Valters 
Sīlis un dramaturgs Kārlis 
Krūmiņš tā laika notikumus 

mēģina uzlūkot no pretrunīgas 
personības, rakstnieka un 
politiķa Andrieva Niedras, 
skatu punkta.

Trešdien, 15. novembrī, 
Meža skolas zālē savu 
veltījumu Latvijai svētkos, 
izdziedās Pils koris. Ieeja uz 
koncertu “Upe” – bez maksas.

Svētku koncerts Vaives 
pagasta Tautas namā notiks 17. 
novembrī plkst. 19. Skatītājus 

un klausītājus priecēs pagasta 
vokālie un deju kolektīvi, kā 
arī pūtēju orķestris “Cēsis”. Kā 
ierasts, notiks kustības “Labo 
darbu krātuvīte” nominantu 
godināšana.

Uzburt krāšņu Latvijas 
republikas proklamēšanas 
dienu cēsniekiem palīdzēs 
režisore Krista Burāne. 
Atbilstoši viņas iecerei 18. 
novembra rīts Cēsu apkaimēs 

Sākusies pieteikšanās Cēsu uzņēmēju forumam
Dienu pirms valsts 

svētkiem, 17. novembrī, plkst. 
10.00 Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis” norisināsies ikgadējais 
Cēsu uzņēmēju forums. 
Dalība forumā ir bezmaksas, 
reģistrēšanās saite pieejama 
cesis.lv mājaslapā.

Šīgada forums top sadarbībā 
ar Latvijas Tirdzniecības 
Rūpniecības kameru (LTRK), 
banku “Citadele” un Finanšu 
institūciju “Altum”. Foruma 
tēma: “Cilvēks. Ideja. 
Inovācija”.

Dienas laikā varēs uzzināt 

par aktuālajām tendencēm 
uzņēmējdarbībā un eksportā, 
kā arī piedalīties diskusijās 
un dzirdēt citu komersantu 
pieredzes stāstus. Forumu vadīs 
LTRK valdes priekšsēdētājs 
Jānis Endziņš.

Pasākuma pirmajā daļā 
par biznesa vidi Cēsīs runās 
novada Attīstības nodaļas 
vadītāja Laine Madelāne, 
savukārt “Citadeles” 
ekonomists Mārtiņš Āboliņš 
iepazīstinās ar pēdējo pētījumu 
par Latvijas ekonomikas 
un uzņēmējdarbības vides 

nākotni. Vēlāk domnīcas 
“Certus” vadītājs Vjačeslavs 
Dombrovskis stāstīs par 
pētījumā gūtiem secinājumiem 
par Latvijas reģionu attīstības 
iespējām. Pēc tām notiks 
paneļdiskusija, kur kopā ar Cēsu 
novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Rozenbergu, LTRK 
prezidentu Aigaru Rostovski 
un citiem ekspertiem būs 
iespēja runāt par aktuālajiem 
jautājumiem.

SIA “Lattelecom” 
eksperti dalīsies pieredzē 
par akseleratora programmu 

vadīšanu un sadarbību 
ar inovatīviem start-up 
uzņēmumiem to biznesa ideju, 
produkta izveidei un attīstībai, 
ar mērķi veicināt to izaugsmi 
un konkurētspēju.

Foruma izskaņā būs vairāki 
uzņēmēju iedvesmas stāsti par 
pieredzi un uzdrīkstēšanos, 
pieņemot izaicinājumu uzsākt 
pārmaiņas, tostarp no AS 
“Virši-A”, SIA “Overly” u.c.

sāksies ar svētku iedejošanu, 
kur katrā apkaimē viesosies 
Kultūras centra dejotāji, 
valsts dzimšanas dienā aicinot 
iedzīvotājus uz brašu, kopīgu 
deju.

Svētku noslēguma koncerts 
“Es esmu Latvija” Vidzemes 
koncertzālē sāksies plkst.17. 
Stāstu par savu Latviju 
skatītājiem vēstīs tautas deju 
ansambļu “Raitais solis”, 
“Randiņš”, “Dzirnas” un 
“Kande” dalībnieki. Ieeja 
koncertā bez maksas, taču tā kā 
vietu skaits zālē ir ierobežots, 
aicinājums no 3. novembra 
izņemt ieejas kartes sev un 
tuviniekiem “Biļešu paradīzes” 
kasē Vidzemes koncertzālē.

Svētku norises turpināsies 
arī pēc 18. novembra. 
Svētdien, 19. novembrī, 
senioru koris “Ābele”, kopā ar 
vīru kori “Baltie bērzi” dziedās 
dziesmas “Mūsu Latvijai”. 
Bet 20. novembrī kino zālē 
būs latviešu kino diena. Būs 
skatāmas valsts simtgadei 
veltītās filmas, to vidū arī 
pirmizrāde – Askolda Saulīša 
“Astoņas zvaigznes”. 

Novembrī būs arī skatāmas 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja veidotās izstādes ciklā 
“Cēsnieks Latvijas valstij”. 
Šoreiz par divu cēsnieku – 
Jāņa Sūniņa un Jāņa Godiņa –, 
devumu savai valstij.

Centrālie svētku  
notikumi

11. novembrī plkst. 18.00
Svinīgs brīdis pie 
Skolnieku rotas piemineļa 
un lāpu gājiens uz Lejas 
kapiem.
plkst. 19.00  
Svecīšu iedegšana Latvijas 
kontūrā Pils parkā. 

17. novembrī plkst. 19.00 
svētku koncerts Vaives 
tautas namā. 

18. novembrī plkst. 17.00
Svētku koncerts  “Es 
esmu Latvija”Vidzemes 
koncertzālē “Cēsis”.
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Domes sēdēs oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 

5.  oktobrī deputāti izskatīja 30 
jautājumus.

Deputāti apstiprināja 
normatīvu dzīvokļa pa-
balsta aprēķināšanai no-
vadā 2017./2018. gada 
apkures sezonā, lēma par 
aizņēmumu Līvu pamatskolas 
centrālapkures izbūves 
pabeigšanai.

Deputāti diskutēja par 
“Cēsu olimpiskā centra” 
kapitāla daļu pārdošanu. 
Kopējais finansējums centra 
bāzes darbības nodrošināšanai 
ir 47 000 eiro, no kuriem 
59% sedz Priekuļu novada 
pašvaldība, 11% nodrošina 
Latvijas Olimpiskā komiteja, 
un 30% finansē Cēsu novada 
pašvaldība. Lai nodrošinātu 
mērķtiecīgu centra attīstību, 
uzlabotu sporta infrastruktūru, 
Cēsu novada pašvaldība 
jau gada sākumā nosūtīja 
vēstuli Latvijas Olimpiskajai 
komitejai ar priekšlikumu bez 
atlīdzības nodot Cēsu novada 
pašvaldībai 35% daļu un 
mainīt dalībnieku sastāvu: 40% 
Priekuļu novada pašvaldībai, 

5% Latvijas Olimpiskajai 
komitejai un 55% Cēsu 
novada pašvaldībai. Atbilde 
netika saņemta. Septembrī 
notika Cēsu olimpiskā centra 
dalībnieku sapulce, kurā 
lēma par nepieciešamību 
izstrādāt sporta bāzes attīstības 
stratēģiju un veikt ieguldījumus 
infrastruktūras attīstībā, 
tomēr līdz šim dalībnieki 
nav definējuši nepieciešamos 
darbības mērķus, uzdevumus 
un stratēģiju. Sporta bāzes 
attīstību daudz efektīvāk 
spētu nodrošināt nevis vairāki 
dalībnieki ar dažādu daļu 
sadalījumu, bet gan dalībnieks, 
kura daļu apmērs pārsniedz 
50%. Tas nodrošinātu 
ātrāku lēmumu pieņemšanu, 
ilgtermiņa ieguldījumu 
veikšanu un bāzes attīstību pēc 
pašu noteiktiem mērķiem un 
uzdevumiem.  Tāpēc deputāti 
nolēma izbeigt līdzdalību SIA 
“Cēsu olimpiskais centrs” un 
pārdot Cēsu novada pašvaldībai 
piederošās olimpiskā centra 
kapitāla daļas.

Deputāti izskatīja biedrības 
“Cēsu mantojums” dibinātāju, 

iesniegumu ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt koka 
restaurācijas darbnīcas izveidi 
un diskusiju cikla norisi, par 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu vecpilsētā. Domes 
sēdē nolēma atbalstīt biedrības 
“Cēsu mantojums” darbību.

Cēsu novada domes sēdē 26. 
oktobrī izskatīti 29 jautājumi. 
Deputāti lēma par mērķdotāciju 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībai, Budžeta komisijas 
izveidošanu, par projekta 
pieteikuma “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā II kārta” izstrādi un 
iesniegšanu, kā arī citām 
aktualitātēm.

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.

Spēt virzīt pārmaiņas 
izglītībā
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Novembris ir valsts svētku 
mēnesis, un prieks, ka mūsu 
novadā ir labas un stabilas šo 
svētku svinēšanas tradīcijas. 
Arī šogad valstij nozīmīgajās 
dienās Cēsīs un Vaivē būs 
svinīgi un patriotiski notikumi, 
kurus aicinu aktīvi apmeklēt.

Savukārt oktobrī noslēgti 
svarīgi saimnieciski līgumi. 
Viens – par Cīrulīšu un 
Kovārņu ielu rekonstrukciju. 
Darbus paredzēts sākt jau 
rudenī un pabeigt nākamajā 
vasarā. Otrs – ar Aizsardzības 
ministriju par daudzdzīvokļu 
nama renovāciju Ata Kronvalda 
ielā. Tas būs pirmais nozīmīgais 
solis mājokļa jautājuma 
risināšanā Cēsīs. Trešais – 
ar būvkompāniju “RERE 
GRUPA” par Viduslaiku pils 
konservāciju.

Noteikti jāpiemin 
“Draugiem Group” Cēsu 
biroja atvēršana Rīgas ielā. 
Tas, ka viens no pašmāju IT 
jomas līderiem sāk darbu mūsu 
pilsētā, ir labs signāls citiem šīs 
jomas uzņēmējiem, kas rāda, 
ka mūsu pilsētā ir visas iespējas 
sekmīgai šī biznesa attīstībai. 

Turpinot par pārmaiņām 
Rīgas ielā, jāpiemin arī, ka 
ielas rekonstrukcijas pirmā 
kārta tuvojas finišam. Atlicis 
pabeigt brauktuves bruģēšanu, 
un šo darbu norisi var aizkavēt 
vienīgi pagalam nelabvēlīgi 
laika apstākļi.

Saturiski piepildīta bija 
reformācijas 500 gadiem 
veltītā zinātniskā konference, 
kas notika Izstāžu namā. 
Domāju, šī konference palīdzēs 
mums labāk izprast vēsturiskās 
konsekvences arī saistībā ar Sv. 
Jāņa baznīcas rekonstrukciju.

Vēl jāpiebilst, ka atvērti 
jaunā Cēsu Kosmosa centra 

metu konkursam iesniegtie 
darbi. Startēja desmit 
pretendenti ar atšķirīgu ideju 
izstrādes līmeni, taču noteikti 
ir ko vērtēt, ir par ko diskutēt 
un, domāju, nonāksim arī pie 
optimāla rezultāta.

Nozīmīgākā aktualitāte 
turpmākajos mēnešos ir un 
būs izglītība. Novembrī Cēsīs 
notiks skolu direktoru seminārs 
par izglītības saturu un kvalitāti, 
skolu tīklu. Jaunā izglītības 
satura ieviešana nebūs viegls 
uzdevums ne pedagogiem, 
ne audzēkņiem, ne arī viņu 
vecākiem. Taču izmaiņas 
ekonomikā, darba tirgū pēdējos 
gados ir tik straujas, ka šodienas 
pirmklasniekiem, absolvējot 
12. klasi, būs zudušas 65% 
no tām profesijām, kas 
aktuālas darba tirgū patlaban. 
Tāpēc ļoti svarīgi, lai jaunā 
paaudze skolā apgūtu prasmi 
sadarboties, elastīgi reaģēt uz 
novitātēm, patstāvīgi apgūt 
jaunas iemaņas. Cēsu novadā 
izglītības potenciāls ir augsts, 
tāpēc mums jāspēj, ne vien 
aprobēt jauno izglītības saturu, 
bet arī pašiem virzīt pārmaiņas 
skolu mācību procesā.

Īstenot 
iedzīvotāju 
ierosmes
Ieva Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītāja

Tradicionāla oktobra 
aktualitāte ir pašvaldības 
nodaļu budžeta projektu 
izstrāde nākamajam gadam. 
Tas nav viegls uzdevums, 
jo vajadzības parasti krietni 
pārsniedz finansiālās iespējas. 
Piemēram, Komunālās nodaļas 
speciālistu izstrādātā ielu 
atjaunošanas programma. Būtu 
lieliski to īstenot piecos gados, 
taču, samērojot izmaksas ar 
pašvaldības budžeta iespējām, 
top skaidrs, ka jāmeklē 
kompromiss, jo arī sociālajā, 
izglītības un kultūras jomā 
veicami iedzīvotājiem nozīmīgi 
darbi, kuriem nepieciešami 
līdzekļi.

Viena no manām prioritātēm, 
sākot darbu novada pašvaldībā, 
ir veidot mūsdienīgu pārvaldi. 
Viena no valsts un pašvaldību 
sektora iezīmēm ir turēšanās 
pie tradicionālās vertikālās 
pārvaldes, kurā vadītājam 
jāpiedalās un jāsaka gala vārds 
simts un vienā sanāksmē, darba 
apspriedē, plānošanā. Taču, lai 
virzītu novada attīstību, svarīgi 
nepazust detaļās un redzēt 
kopbildi. Tāpēc no vertikālās 
pārvaldes sākam pāriet uz 
horizontālo, deleģējot lielāku 
patstāvību un atbildību nodaļu 
vadītājiem, speciālistiem. 
Novembrī sāksim arī 
funkciju auditu pašvaldībā, 
lai konstatētu un novērstu 
darbinieku funkciju dublēšanos 
un veicinātu lietderīgāku laika 
patēriņu.

Domājot par to, kā 
elastīgāk reaģēt uz iedzīvotāju 
ierosmēm un efektīvāk 
tās īstenot, pašvaldības 
darbiniekiem svarīgi iepazīties 
ar jaunākajām pārvaldības 
tendencēm. Tāpēc bija vērtīgi 
kopā ar pašvaldības nodaļu 
vadītājiem un novada izglītības 
iestāžu direktoriem apmeklēt 
konferenci “Celtspēja” Liepājā, 
kurā sprieda par straujajām 
pārmaiņām, kas jau notiek un 
vēl notiks publiskās pārvaldes 
sektorā.

Mūsu novada prioritāte 
ir izcila vieta dzīvošanai. 
Mēs aicinām cēsniekus 
atgriezties dzimtajā pilsētā, 
taču vienlaikus jādomā par 
to, kā risināt Cēsīs tik aktuālo 
mājokļu problēmu. Tāpēc 
oktobrī kopā ar nekustamā 
īpašuma projektu attīstītājiem, 
arhitektiem un nekustamā 
īpašuma jomas ekspertiem 
spriedām, kā izveidot labu 
pašvaldības un privāto 
investoru sadarbības modeli, 
lai pēc iespējas drīz nonāktu 
līdz īres nama būvniecībai 
Cēsīs. 

Taču svarīgi ir ne tikai celt 
jaunas ēkas, bet arī saglabāt 
mūsu vēsturisko mantojumu. 
Tāpēc priecājos par vecpilsētas 
iedzīvotāju iniciatīvu, kas 
vērsta uz koka logu un citu 
ēku koka detaļu saglabāšanu 
vēsturiskajos namos. Iecere 
ir novērst plastmasas logu 
parādīšanos vēsturiskajā 
centrā un palīdzēt namu 
īpašniekiem un īrniekiem 
novērtēt autentisko būvdetaļu 
stāvokli un tās arī atjaunot. 
Oktobrī ar pašvaldības atbalstu 
notika pirmā biedrības “Cēsu 
mantojums” organizētā 
restaurācija darbnīca. Rudenī 
plānoti arī vairāki informatīvie 
semināri. Šīs kustības mērķis ir 
pamazām izglītot iedzīvotājus 
par to, kā pašu spēkiem 
iespējams restaurēt vecos 
logus, durvis, citas būvdetaļas, 
lai tās atkal labi pildītu savas 
funkcijas un ar savu izskatu 
priecētu saimnieka un arī 
tūristu acis.

Un, runājot par restauratora 
un citām amatu prasmēm, 
gribu atgādināt, ka tie, kuri 
nobrieduši pārmaiņām savā 
dzīvē, līdz 6. novembrim var 
pieteikties ļoti noderīgu amatu 
apguvei Cēsu Profesionālajā 
vidusskolā. Apjomīga 
pieaugušo izglītības projekta 
gaitā, sākot no 2018. gada 
janvāra, te sestdienās varēs 
apgūt dažādas prasmes, un 
dalībniekiem jāsedz vien kursu 
līdzmaksājums 18 eiro jeb 10% 
no mācību maksas.

Taču izmaiņas eko-
nomikā, darba tirgū 
pēdējos gados ir tik 
straujas, ka šodienas 
pirmklasniekiem, 
absolvējot 12. klasi, 
būs zudušas 65% no 
tām profesijām, kas 
aktuālas darba tirgū 
patlaban. 



Oktobrī Cēsīs bija 
divi pamanāmi notikumi 
uzņēmējdarbībā. Rīgas ielā 
savu pirmo reģionālo filiāli 
atvēra IT uzņēmums “Draugiem 
Group”. Kā atklāšanā atzina 
biroja vadītājs Mārtiņš Pikšēns, 
IT jomā tam, kur atrodas darba 
vieta, nav lielas nozīmes. 
Cēsis ir laba izvēle tiem, kurus 
nevilina lielpilsētas burzma un 

kurus interesē augsta dzīves 
kvalitāte.

Savukārt Raunas ielā 
atjaunotās telpas apmeklē-
tājiem vēra bankas “Citadele” 
Cēsu filiāle. Novada 
pašvaldības administrācijas 
vadītāja Ieva Goba svinīgajā 
lentas griešanas ceremonijā 
uzsvēra, ka bankas darbības 
paplašināšana liecina, ka 

finansisti novērtē saimniecisko 
aktivitāti mūsu novadā un redz 
šeit labas iespējas attīstībai. 
Savukārt Filiāles pārvaldniece 
Sanita Krieviņa piebilda, ka 
ekonomiskā dinamika novadā 
mudina bankas darbiniekus 
pilnveidot un paplašināt savus 
pakalpojumus.
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AKTUĀLI
Jaunumi uzņēmējdarbībā

Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA “Integrētās 
Audzēšanas Skola” 22. 
novembrī Vaives pagasta 
“Kaķukrogā” rīko semināru 
“Latvāņu ierobežošana, iz-
mantojot integrētās augu 
aizsardzības metodes”. Inte-
resenti aicināti pieteikties, 
līdz 15. novembrim aizpildot 
pieteikuma veidlapu cesis.lv 
mājaslapā.

Semināra dalībnieki va-
rēs uzzināt par integrēto 

augu aizsardzības metožu 
pielietojumu latvāņu apka-
rošanā. Lektori iepazīstinās 
ar rezultātiem un atziņām, kas 
gūtas 15 gadus ilgā praktiskā 
latvāņu apkarošanā.

Semināra sākums 
plkst. 11.00, ierašanās un 
reģistrācija – no plkst. 10.30. 
Seminārs ir bez maksas, vietu 
skaits ierobežots.

Vairāk informācijas Evija 
Atvara t. 26687719.

Vērtīgs seminārs par 
latvāņu apkarošanu

Rudenī, sakopjot savu 
namu apkārtni, dārzus, aktuāls 
kļūst jautājums, kur likt lapu 
un zaru kaudzes. Tā vietā, lai  
dedzinātu zaļos atkritumus, 
aicinām tos kompostēt vai 
nodot EKO laukumos Lapsu 
ielā 19 vai Bērzaines ielā 31.  
Vēl līdz 3. novembrim zaļos 
atkritumus EKO laukumos 
privātmāju iedzīvotāji, kam 
noslēgts līgums par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu ar 
SIA “ZAAO”, var nodot bez 
maksas.

Atgādinām, ka atkritumu, 
tostarp zaļo atkritumu – lapu, 
zaru, zāles u.tml.– dedzināšana 
Cēsu novada teritorijā ir 
aizliegta. Izņēmums ir 
kaitēkļu bojātu zaru un augu 
dedzināšana, ja tas nerada 
draudus cilvēka dzīvībai, 
veselībai, videi un mantai.

Zaļos atkritumus kompostā 
vai EKO laukumā

Oktobra sākumā jaunās 
telpās Slimnīcas ielā 9. 
atklāta atskurbtuve un nakts 
patversme. 

Līdz šim  novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
izveidotajā nakts patversmē 
Bērzaines ielā, vienlaicīgi 
varēja izmitināt deviņas 
personas. Jaunajās telpās varēs 
izmitināt 12 personas bez 
noteiktas dzīves vietas.

Savukārt personas, kuras  
alkohola reibumā zaudējušas 
pamatu zem kājām un var 
nodarīt kaitējumu apkārtējiem 
vai paši sev, ievietos 
atskurbtuvē. Atskurbināšanas 

pakalpojums tiks nodrošināts 
diennakts režīmā.

Likums paredz Pašvaldības 
un Valsts policijai personas 
stiprā alkohola reibumā 
nogādāt vispirms to deklarētajā 
dzīvesvietā vai medicīnas 
iestādē, un, ja tas nav 
iespējams, tad atskurbtuvē. 
Naktspatversmes pakalpojumu 
arī turpmāk sniegs periodā no 
oktobra līdz aprīlim. 

Atskurbināšanas un 
naktspatversmes pakalpojumus 
nodrošina biedrība “Latvijas 
Sarkanais krusts”.

Jaunās telpās nakts 
patversme un atskurbtuve

Patlaban, rudenī, vislabāk 
redzams, kuras ir tīrākās 
Cēsu ietves. Aicinām pieteikt 
sakoptākās vietas Cēsīs 
konkursam “Tīrākā ietve Cēsu 
novadā”!

Konkursa dalībnieki var būt 
Cēsu novadā esošo nekustamo 
īpašumu īpašnieki, lietotāji, 
valdītāji vai sētnieki, kas kopj 
nekustamajam īpašumam 
piegulošo teritoriju.

Pieteikumus konkursam 
var iesniegt fiziskas un 
juridiskas personas, norādot 
objekta adresi, īpašnieku, 

kontakttālruni (ja iespējams), 
kā arī pieteicēja vārdu, 
uzvārdu, kontakttālruni.

Pieteikumu iesniegšanas 
termiņš ir 12. novembris. 
Pieteikumus var iesniegt 
mutiski, rakstiski vai 
elektroniski, Cēsu novada 
pašvaldības Komunālajā 
nodaļā Raunas ielā 4, Cēsīs, 
vai iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā Bērzaines ielā 5, 
Cēsīs, vai Vaives pagasta 
administrācijā “Kaķukrogā”.

Vairāk informācijas cesis.lv.

Novērtēsim sakoptākās 
teritorijasCēsu novada dome 2017. 

gada 26. oktobra sēdē 
pieņēmusi lēmumu “Par 
detālplānojuma kvartāla 
daļai starp Robežu, Eduarda 
Veidenbauma ielu, dzelzceļu un 
Ata Kronvalda ielu, izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes 
mērķis ir Cēsu pilsētas 
rūpnieciskās zonas attīstībai 
paredzētā nekustamā īpašuma 
sadale, veidojot atsevišķus 
nekustamos īpašumus, 
kas paredzēti gan esošās 
apbūves uzturēšanai un 
apsaimniekošanai, gan jaunas 
apbūves veidošanai. 

Saskaņā ar Cēsu novada 
teritorijas plānojumu 2016.-
2026. gadam detālplānojuma 
teritorija atrodas funkcionālajā 
zonā “Rūpnieciskās apbūves 
teritorija” (R) un “Transporta 
infrastruktūras teritorija” (TR).

Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs ir Cēsu novada 
pašvaldība.

Detalizētāku informāciju 
iespējams saņemt Cēsu novada 
būvvaldē 212. kabinetā, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs. 
Apmeklētāju pieņemšana 
trešdienās plkst. 9–11 
un plkst. 15–17, tālrunis 
uzziņām: 26406119, e-pasts:  
martins.ulans@cesis.lv. 

Detālplānojums rūpnieciskās zonas attīstībai

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja Ieva Goba sveic bankas 
“Citadele” darbiniekus atjaunotajās telpās. Foto: Aivars Akmentiņš.
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DAŽĀDI

Izdarīt Cēsu novada domes 
2016. gada 22. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 
18 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā” (prot. Nr. 14, 10.p.) 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo 
noteikumu 1. punktu šādā 
redakcijā:

“1. Šie saistošie noteikumi, 
turpmāk – noteikumi, nosaka 
kārtību, kādā piešķir braukšanas 
maksas atvieglojumus 

sabiedriskajā transportā 
maršrutos “Cēsis-Krīvi-
Rīdzene”, “Cēsis-Rāmuļi”, 
“Cēsis–Rīdzene-Bērzkrogs-
Cēsis” un “Cēsis-Bērzkrogs-
Rīdzene-Cēsis” turpmāk – 
maršruts”.

2. Aizstāt saistošo 
noteikumu 4.4. apakšpunktā 
skaitli “90”  ar skaitli “100”.

3. Aizstāt saistošo 
noteikumu 4.5. apakšpunktā 
skaitli “90”  ar skaitli “100”.

14.09.2017. Saistošie noteikumi Nr. 19 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 
22. septembra saistošajos noteikumos  
Nr. 18 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā””

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
organizē atbalsta grupu 
personām, kuras ilgstoši 
kopj smagi slimus tuviniekus 
(personas pēc insulta, personas 
ar onkoloģiskām saslimšanām 
vai citām saslimšanām, kas 
izraisījušas funkcionālos 
traucējumus, kā arī personas ar 
garīga rakstura traucējumiem).

Atbalsta grupas nodarbības 
vada psihologs. Dalība grupā ir 
bez maksas. 

Grupas dalībnieku tikšanās 
notiek katru trešdienu 
plkst.15.00, Bērzaines ielā 18, 
3.stāvā. Tuvāka informācija un 
pieteikšanās grupai pa tālruni 
64127749 vai 26357317

Atbalsts slimu 
tuvinieku kopējiem

Līdz ar jauno mācību gadu 
Saules ielas 23 renovētajā ēkā 
darbu sākusi skolēnu dienesta 
viesnīca. Tajā ir teju 200 gultas 
vietas, un, kā stāsta viesnīcas 
vadītājs Valdis Sviķis, jau 
pirmajos rudens mēnešos 
gandrīz visas aizpildītas. 

Divos viesnīcas 
stāvos izvietojušies Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi, vienā mitinās 
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas un vienā – abu 
ģimnāziju, Cēsu Pilsētas 
vidusskolas un Rīgas Tehniskās 
universitātes Cēsu filiāles 
studenti.

Pirmajās nedēļās vēl 
turpinājās atsevišķu mē-
beļu un elektroiekārtu 
komplektēšana istabiņās, bet 
aptaujātie iemītnieki teica, 
ka ir apmierināti ar iespēju 
dzīvot labiekārtotā vidē par 
ļoti pieņemamu cenu. Katrā 
dienesta viesnīcas stāvā ir 
mācību telpas, virtuves, kas 
aprīkotas ar visu nepieciešamo, 
apavu žāvējamie. Kā stāsta V. 
Sviķis, visvairāk par dzīves 
apstākļiem jaunajā viesnīcā 
jūsmo bērnu vecāki – viņi 
atceras savus koju laikus un 
novērtē labās pārmaiņas. 

Rūpējoties par drošību, ēkā 
darbojas videonovērošanas 
kameras, katram iemītniekam 

būs arī karte ar sensoru, 
kas nolasīs aiziešanas un 
atgriešanās laikus.

Kā ziņots, līgumu par nama 
Saules ielā 23 renovāciju 
ar SIA “WOLTEC” novada 
pašvaldība noslēdza pagājušā 
gada nogalē par 1,34 miljoniem 
eiro. Ar skolēnu dienesta 
viesnīcas izbūvi noslēgusies 
darbu pirmā kārta, vēl turpinās 
sociālo dzīvokļu izbūve ēkas 
blakus daļā un apkārtnes 
labiekārtošana.

Dienesta viesnīcas izveide 
ir tālredzīga investīcija, jo 
dod iespēju citos novados 
un pilsētās dzīvojošajiem 
skolēniem un studentiem 
apgūt izglītību Cēsīs. Kā 
pastāstīja V. Sviķis, par iespēju 
apmesties jaunajā viesnīcā 
mācību starplaikos, aktīvi 
interesējas sporta sacensību 
un treniņnometņu rīkotāji. 
Skolēnu rudens brīvdienās 
viesnīcu piepildīja starptautiskā 
volejbola turnīra “Baltijas 
kauss 2017” dalībnieki. 

Attēlā: Rīgas Tehniskās 
universitātes Cēsu filiāles 
studentes Laura un Anete ir no 
Madonas novada. Labiekārtotas 
dienesta viesnīcas pieejamība 
viņām bija svarīgs nosacījums, 
lai par studiju vietu izvēlētos 
Cēsis.

Jaunā viesnīca – 
pieprasīta

Oktobra vidū Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja Izstāžu 
namā tika prezentēta galda 
spēle “Latvijai 100”. Jaunā 
galda spēle ir Cēsu dāvana 
valsts simtgadē, rosinājums 
izzināt nozīmīgus notikumus 
un personības, kas veidojuši 
Latvijas gadsimtu kopš 1918. 
gada.

Pirmie spēli izspēlēja tās 
mākslinieki - Raitis Jelevičs un 
mazie cēsnieki, Rūta Jeleviča, 
Ansis Fogelis un Jānis Namejs 
Brūveris.

Jauno galda spēli saņēma 
visas Cēsu novada skolas - 
tā palīdzēs skolēniem viegli 
iegaumēt svarīgus valsts 
pastāvēšanas un attīstības 
faktus. Gadu notikumos 
aptvertas dažādas tēmas: 
politika, kultūra, sports, 
māksla, ekonomika.

Spēle veidota kā stāsts 
par Latvijas valsts mūžu, tā 
palīdz uzzināt un atcerēties 
notikumus, kas ietekmējuši 
valsts un tās iedzīvotāju 
likteņus. 

Spēle var kļūt par lielisku 
dāvana draugiem Latvijā un 
ārpus tās. Galda spēli “Latvijai 
100” varēs iegādāties Cēsu 

Spēle Latvijai

Vēstures un mākslas muzeja 
Apmeklētāju centrā.  Valsts 
svētku mēnesī, no 1. novembra 
līdz 30. novembrim, īpaša 
cena – EUR 25.00.

Galda spēli veidojuši Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
speciālisti, sadarbībā ar 
Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades biroju un 

Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. Idejas autore – Evita 
Muceniece. Spēles mākslinieks 
– Raitis Jelevičs. Dizainā 
ietvertās uzlecošās saules 
autore – Rūta Jeleviča. Lietus 
mākoņu autori – Ansis Fogelis 
un Jānis Namejs Brūveris, 
latviešu valodas skolotāja 
Lelde Leja.

Attēlā: Galda spēles idejas autore ir Cēsu muzeja 
speciāliste Evita Muceniece. Foto: Aleksandrs Abramovs.

Aivars Akmentiņš 
tekstu un foto

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs sadarbībā ar Cēsu Sv. 
Jāņa baznīcas atjaunošanas 
fondu, oktobrī Izstāžu namā 
rīkoja reformācijas 500 gadiem 
veltītu konferenci “Mantojums 
un izaicinājumi”.

To atklājot, Cēsu novada 

domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs uzsvēra, ka 
konference ir būtisks saturisks 
papildinājums sāktajiem Sv. 
Jāņa baznīcas atjaunošanas 
darbiem.

Konferencē vēsturnieki 
un teologi iepazīstināja ar 
Luteriskās reformācijas 
pamatprincipiem un to ietekmi 
viduslaiku Livonijas politiskajā 

dzīvē, kā arī sniedza ieskatu 
Cēsu Livonijas bīskapijas 
“zelta laikmetā” (1582 – 1625) 
un demonstrēja reformācijas 
ienestās pārmaiņas arhitektūrā 
un mākslā. Konferences 
dalībnieki apmeklēja Sv. Jāņa 
baznīcu, kā arī Dzērbenes, 
Drustu un Raunas luterāņu 
baznīcas.

Garīgā un laicīgā attiecības

Attēlā: Spraigas diskusijas par reformācijas nozīmi mūsdienās turpinājās ar kafijas 
pauzēs. 
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JAUNIEŠI, VĒSTURE

Kopš oktobra beigām LTV1 
skatāms raidījumu cikls “12 
elementi ainavā”. Tie ir 12 
stāsti par to, kā gadu desmitos 
mainījusies Latvijas ainava, 
kādu to ieraugām pagājušā 
gadsimta dokumentālajās un 
mākslas filmās, un vai šodien 
vēl varam iebrist tajās pašās 

pļavās, upēs un jūras līčos, 
kuros brida populāru filmu 
varoņi.

Raidījumu ciklu producēja 
Ruckas Mākslas rezidenču 
centrs, raidījumu vadītājs ir 
cēsnieks Jānis Ķīnasts, arī 
cikla veidotāju komandā 
pamatā ir cēsnieki un krietna 

daļa no “12 elementi ainavā” 
sižetiem tapuši Cēsīs un tuvējā 
apkārtnē.

Raidījumi skatāmi 
ceturtdienās LTV1 plkst.19.30 
ar atkārtojumu sestdienās. 
Šis cikls ir veltījums Latvijas 
simtgadei.

Ainava gadu simtā

Attēlā: Filmējot Cēsu tirgū, raidījuma vadītājs Jānis Ķīnasts savienoja patīkamo ar 
lietderīgo un iepirka veselīgus krājumus ziemai. Foto: Alise Žagare.

Sveic brīvprātīgā darba 
veicējus

Cēsu novada Jauniešu 
dome oktobrī svinēja 15 gadu 
jubileju. Svinīgā un sirsnīgā 
gaisotnē Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis” kopā ar sadarbības 
partneriem un atbalstītājiem 
bija pulcējušies jaunieši, kuri 
bijuši aktīvi kādā Jauniešu 
domes laika posmā. Tālākais 
viesis bija atlidojis pat no ASV.

Jauniešu dome var 
lepoties, ka bez pārtraukuma 
pastāvējusi visus šos 15 gadus 
un laika gaitā tikai augusi un 
attīstījusies. Domei izdevies 
nosargāt vecās tradīcijas un 
radīt jaunas. Jaunieši daudz 
strādājuši un mācījušies darot, 
centušies paplašināt savu 
redzes loku un izpratni par 
dažādām kultūrām, piedaloties 

neformālās izglītības apmaiņas 
projektos dažādās pasaules 
valstīs.

Jubilejas pasākuma uzsvars 
bija uz pieredzes stāstiem par 
to, kā Cēsīs pavadītais laiks 
veidojis un ietekmējis viņu 
dzīvi. Vairāki bijušie Jauniešu 
domes dalībnieki pastāstīja, ko 
viņi dara šodien, un dalījās ar 
saviem ieguvumiem. Asaturs, 
šodien pasaulē novērtēts 
profesionālis, atzina: “Jauniešu 
domē es izveidoju savu pirmo 
īsfilmu, un es nekad šodien 
nebūtu tur, kur esmu, ja nebūtu 
bijis Jauniešu domes!”

Cēsu novada Jauniešu dome 
saka sirsnīgu paldies visiem 
atbalstītājiem un sadarbības 
partneriem par uzticēšanos!

Jauniešu domei 15 tortes!

Biedrība “Youth for City – 
City for Youth” sadarbībā ar 
Cēsu novada Jauniešu domi 
īstenoja projektu “Piešķil 
jaudu” Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2017. 
gadam gaitā.

Jauniešiem bijusi lieliska 
iespēja apgūt jaunas prasmes 
pasākumu īstenošanā, 
piedalīties sabiedriskās 
dzīves veidošanā Cēsīs, kā 
arī cēsniekiem bija iespēja 
baudīt brīnišķīgus pasākumus. 

Jaunieši īstenojuši piecus 
veiksmīgus pasākumus – 
mūzikas meistarklases, 
“Dynami:t JAM” skeitparka 
sacensības, “Iedvesmu 
kosmosu”, orientēšanās 
sacensības un video konkursu. 
Līdz ar pasākumu īstenošanu 
tapa metodiskais materiāls 
pasākumu īstenošanā, kas 
sniedz vispārīgu informāciju 
par pasākumu organizēšanu, kā 
arī detalizētāku informāciju par 
šiem pieciem pasākumiem.

Veiksmīgs jauniešu 
projekts

Oktobra vidū Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs un “RERE 
GRUPA” valdes loceklis Aldis 
Gulbis parakstīja līgumu par 
Cēsu pilsdrupu konservācijas 
un pils kompleksa 
rekonstrukcijas projekta 
īstenošanu.

Turpmāko divu gadu laikā 
tiks veikta vairāku avārijas 
stāvoklī esošu Cēsu viduslaiku 
pils daļu konservācija un 
piemērošana publiskam 
apmeklējumam, labiekārtota 
pilij piegulošā teritorija, kā arī 
izbūvēta nojume viduslaiku 
dzīru norisei un darbnīcas seno 
amatu meistariem.

Cēsu pilsdrupu saglabāšanas 
vēstures pirmsākumi sniedzas 
jau divus gadsimtus senā 
pagātnē, taču, kā norāda Cēsu 
muzeja Viduslaiku pils nodaļas 
vadītājs Gundars Kalniņš, 
tik vērienīgs konservācijas 
projekts Cēsu pilsdrupās 
tiks īstenots pirmo reizi. 
Jau ziņots, ka 2015. gadā ar 
Eiropas Ekonomiskās zonas 
finanšu instrumenta atbalstu 
tika veikta Cēsu pils Rietumu 
torņa jumta atjaunošana, kā 
arī torņa ārsienu un Mestra 
zāles konservācija. Tikko sāktā 
projekta laikā paredzēts īstenot 
pārējo Rietumu torņa telpu 

praktiskās saglabāšanas darbus. 
To rezultātā apmeklētājiem būs 
pieejamas arī līdz šim drošības 
apsvērumu dēļ slēgtās torņa 
telpas.

Vērienīgākie konservācijas 
un restaurācijas darbi 
norisināsies par Garo Hermani 
sauktajā Dienvidu tornī. 15. 
gadsimtā celtais tornis tiek 
vērtēts kā izcilākais viduslaiku 
militārās arhitektūras 
meistardarbs Latvijā. Taču 
sliktā tehniskā stāvokļa dēļ 
jau vairāk nekā 100 gadus tas 
nav bijis pieejams pilsdrupu 
apmeklētājiem. Projekta 
gaitā tiks veikta ne vien torņa 
sešus gadsimtus seno mūra 
konstrukciju konservācija, bet 
arī starpstāvu pārsegumu un 
vītņu kāpņu atjaunošana. Tornī 
2019. gadā būs multimediāla 
ekspozīcija “Dzīve uz 
pulvermucas”, kas vēstīs par 
saspīlēto ģeopolitisko situāciju 
Livonijā 500 gadus senā 
pagātnē.

Arī pils kādreizējā 
ēdamzālē, kapitula zālē un 
kapelā norisināsies apjomīgi 
konservācijas darbi. To 
rezultātā patlaban avārijas 
stāvoklī esošās pils daļas būs 
droši pieejamas apskatei.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 

uzsver, ka projekta īstenošana 
ievērojami bagātinās Cēsu pils 
kompleksa piedāvājumu. Tas 
kļūs pievilcīgāks kā tūrisma 
apskates objekts un būs 
daudzpusīgāk izmantojams 
kā kultūras un izglītojošu 
pasākumu norises vieta. Cēsis 
tādējādi arvien nostiprinās 
savas pozīcijas kā viens no 
populārākajiem galamērķiem 
vēstures un kultūras mantojuma 
baudīšanai.

Projekta nosaukums: 
“Kultūra, vēsture, arhitektūra 
Gaujas un laika lokos” 
(Nr.5.5.1.0/17/I/004). Tas tiek 
īstenots  Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda Darbības 
programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” 
īstenošanas noteikumi ietvaros 
mērķa gaitā.

Projekta realizāciju plānots 
pabeigt līdz 2019. gada 
novembrim. Kopējās darbu 
izmaksas ir 1 374 583 eiro, tai 
skaitā ERAF līdzfinansējums 
950 000 eiro apjomā.

Vērienīgs pilsdrupu konservācijas projekts

Šogad Cēsu jaunieši 
iesaistījās valsts mēroga 
projektā, lai veicinātu 
brīvprātīgo darba attīstību 
novadā. Projekta “Cēsnieka 
grāmatzīme” gaitā jaunieši 
izveidoja darba grupu un 
veica brīvprātīgā darba 
izpēti, piesaistot pašvaldības 
speciālistus. Aptuveni 30 
jaunieši apguva praktisko 
treniņu, lai pārbaudītu un 
ieviestu stundu uzskaites 
sistēmu un iedibinātu jaunu 
tradīciju – brīvprātīgo jauniešu 
apbalvošanu. Darba grupa, kurā 
piedalījās gan skolu pārstāvji, 
gan uzņēmēja, gan jaunatnes 
lietu speciālists, sprieda par to, 
kā veidot sadarbību ar izglītības 
iestādēm, uzņēmējiem un citām 
Cēsu organizācijām, lai visas 
ieinteresētās puses informētu 

par šo iespēju.
Projekts tika noslēgts ar 

svinīgu pasākumu “Zelta 
Briedis” Jauniešu mājā, kurā 
apliecinājumu par brīvprātīgā 
darba veikšanu saņēma 24 
jaunieši, kā arī tika piešķirtas 
piecas specbalvas brīvprātīgā 
darba veicējiem.

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2017. gadam 
valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.



Izdarīt Cēsu novada domes 
2015. gada 8. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu 
bērniem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo 
noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu ar atsauci uz 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta 
piekto daļu.

2. Izteikt 3. un 4.  punktu 
šādā redakcijā:

“3. Cēsu novadā ir šādi 
atbalsta veidi bāreņiem:

3.1. valstī noteiktās sociālās 
garantijas  bāreņiem un atbalsts 
audžuģimenei:

3.1.1. naudas līdzekļu 
izmaksa patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai;

3.1.2. vienreizējs pabalsts 
sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei;

3.1.3. pabalsts ikmēneša 
izdevumiem;

3.1.4. dzīvokļa pabalsts 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam;

3.1.5. ikmēneša pabalsts 
audžuģimenei bērna uzturam 
un apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei; 

3.2. pašvaldības noteiktais 
atbalsts:

3.2.1. vienreizējs pabalsts, 
ievietojot bērnu audžuģimenē;

3.2.2. vecāku maksas atlaide 
pirmsskolas izglītības iestādē;

3.2.3. brīvpusdienas;
3.2.4. pabalsts mācību 

piederumu iegādei; 
3.2.5. uztura nauda.
4. Noteikumu 3.2.2. – 3.2.5. 

apakšpunktos minēto atbalstu ir 
tiesības saņemt bārenim, par kura 
ārpusģimenes aprūpi lēmumu 
pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa 

un kura deklarētā dzīvesvieta 
pirms bāriņtiesas lēmuma 
pieņemšanas ir bijusi Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā 
un ārpusģimenes aprūpes iemesls 
atbilstoši bāriņtiesas lēmumam 
nav vecāku darba apstākļi, kuru 
dēļ viņi nevar aprūpēt bērnu.”.

3. Papildināt saistošos  
noteikumus ar IV1 nodaļu šādā 
redakcijā:

“IV1. Dzīvokļa pabalsts 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam

13.1 Dzīvokļa pabalstu 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam ir tiesīgas saņemt likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” noteiktās personas. 

13.2 Dzīvokļa pabalstu 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam par tā lietošanā esošo 
dzīvojamo telpu piešķir 
likumā “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” noteikto 
izdevumu segšanai.

13.3 Dzīvokļa pabalsta 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam apmērs, kas tiek 
aprēķināts saskaņā ar Noteikumu 
pielikumu, ir līdz 47,25 euro 
apkures sezonas mēnešos no 
oktobra līdz aprīlim un līdz 32,25 
euro pārējā gada periodā.

13.4 Pabalsta saņemšanai 
bārenis iesniedz iesniegumu, 
uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu (izņemot gadījumu, ja 
iesniegumu iesniedz elektroniski 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un tas ir parakstīts ar 
elektronisko parakstu, kā arī 
tad, ja iesniegumu iesniedz un 
personas identitāti pārbauda, 
izmantojot tiešsaistes formas, 
kuras pieejamas Vienotajā valsts 
un pašvaldību pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv), 
iesniegumam pievienojot 
dzīvokļa īres vai apakšīres līguma 

vai īpašuma tiesības apliecinoša 
dokumenta kopiju.

13.5 Dienests desmit 
darbdienu laikā no iesnieguma 
un nepieciešamo dokumentu  
saņemšanas dienas pieņem 
lēmumu par dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
dzīvokļa pabalstu.

13.6  Dzīvokļa pabalstu bez 
vecāku gādības palikušam bērnam 
laika periodā, kad bārenim ir 
tiesības pieprasīt un saņemt 
šo pabalstu, piešķir uz sešiem 
mēnešiem ar tā mēneša 1.datumu, 
kurā ir pieņemts lēmums par šī 
pabalsta piešķiršanu. Izbeidzoties 
piešķirtā pabalsta izmaksas 
periodam, bārenim ir tiesības 
dzīvokļa pabalstu bez vecāku 
gādības palikušam bērnam 
pieprasīt atkārtoti.

13.7 Dzīvokļa pabalstu 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam nepiešķir, ja pabalsta 
pieprasītājs dzīvojamā telpā, par 
kuru pieprasīts pabalsts, nedzīvo.

13.8 Dzīvokļa pabalsta 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam saņēmējam ir pienākums:

13.81. katru mēnesi līdz 25. 
datumam iesniegt Dienestam 
attiecīgā mēneša rēķina  vai 
rēķinu par dzīvojamās telpas 
lietošanu un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem   kopiju (kopijas);

13.82. nekavējoties informēt 
Dienestu, ja tiek mainīta pabalsta 
saņēmēja dzīvesvieta.

13.9 Dienests katru mēnesi 
10 darbdienu laikā no rēķina vai 
rēķinu par dzīvojamās telpas 
lietošanu un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem kopijas (kopiju) 
saņemšanas dienas ieskaita 
pabalstu bāreņa norādītajā 
kredītiestādes kontā.”.

4. Izteikt V un VI nodaļu  
šādā redakcijā:

“V. Pabalsts audžuģimenei 
bērna uzturam un apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei

14. Pabalstu audžuģimenei 
bērna uzturam un apģērba un 
mīkstā inventāra  iegādei izmaksā 
saskaņā ar Ministru kabineta 
audžuģimenes noteikumiem.

15. Pabalstu audžuģimenei 
bērna uzturam un apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei izmaksā 
katru mēnesi līdz attiecīgā 
mēneša 10 datumam, pabalsta 
apmēru nosakot no valstī 
noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī 
spēkā esošās minimālās darba 
algas:

15.1. 70% apmērā bāreņiem 
līdz 3 gadu vecumam;

15.2. 60% apmērā bāreņiem 
no 4 līdz 14 gadu vecumam;

15.3. 80% apmērā bāreņiem 
no 15 līdz 18 gadu vecumam un 
bērniem bāreņiem ar invaliditāti.

16. Pabalsta audžuģimenei 
bērna uzturam un apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei izmaksu 
uzsāk pēc līguma noslēgšanas ar 
audžuģimeni.

VI. Vienreizējs pabalsts, 
ievietojot bērnu audžuģimenē

17. Vienreizēju pabalstu, 
ievietojot bērnu audžuģimenē, 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, SPORTS
14.09.2017. Saistošie noteikumi Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. 
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldī-
bas atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” 
apstiprināšanu”

Dzīvokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam apmēra 
aprēķins 
Pabalstu aprēķinā kā par dzīvojamās telpas ar nosacīto platību 30 m2 
lietošanu un ar tās lietošanu saistīto vidējo mēneša izdevumu summu 
1 personai:

Sporta pasākumi 
novembrī
03.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola 
čempionāts

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

04.11. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U15, U14, U17 zēniem
Cēsu PSS – Rīga/VEF2

11.11. plkst.11.00 
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 
U14, U15 zēniem
Cēsu PSS- I.Miglinieka SS

11.11. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – FK Madona

11.11. plkst.15.00
Pūces ielā 2a
LČ basketbolā dāmām 40+
Cēsis - Dobele

11.11. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
Elvi līga florbolā sievietēm
Lekrings – FK Ķekava

11.11 plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – FBK Valmiera

12.11. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 
U15, U14, U19 zēniem
Cēsu PSS –Līvāni

12.11. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1- Kuldīga/ KNSS

12.11. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
Elvi līga florbolā sievietēm
Lekrings - Rubene

12.11. plkst.15.30
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 
U14 meitenēm
Cēsu PSS – Līvāni

12.11. pkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Talsi/Krauzers

14.11. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem U13, 
U16
CPSS/Lekrings– Ogres vilki

17.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola 
čempionāts

19.11. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

19.11. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U15, U19 zēniem
Cēsu PSS – Alūksne

19.11. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U14 un U16 meitenēm
Cēsu PSS – Rīga/TTP2

19.11. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
LČ basketbolā dāmām 40+
Cēsis - Tukums

20.11. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

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

20.11. plkst.17.00 
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U14 meitenēm
Cēsu PSS – Alūksne

25.11. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – Lielvārde/ Fans

25.11. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Lielvārde

26.11. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – FK Saulkalne

26.11. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Betsafe/Ulbroka

piešķir audžuģimenei, ar kuru 
Dienests noslēdzis līgumu par 
bērna ievietošanu audžuģimenē. 
Līgums par bērna ievietošanu 
audžuģimenē ir pamats pabalsta, 
ievietojot bērnu audžuģimenē, 
piešķiršanai.

18. Vienreizējs pabalsts, 
ievietojot bērnu audžuģimenē, ir 

līdz 110,00 euro, ja bārenis nav 
nodrošināts ar atbilstošu apģērbu 
un mīksto inventāru, un pabalstu 
izmaksā 10 dienu laikā no sociālā 
darbinieka izvērtējuma par 
pabalsta apmēru un līguma par 
bāreņa ievietošanu audžuģimenē 
noslēgšanas dienas.”.
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs novembrī



Pasākumi
01.10. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Daumants Kalniņš & 
kvintets Friča Bārdas dzejas 
programmā “Sirdsprieks”

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

02.11. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Leļļu teātra viesizrāde “Un 
atkal Pifs”

02.11. plkst.11.00
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Praktisko uzdevumu 
un erudīcijas sacensība 
”KURMIS” (5.-9.kl.)

03.11. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ievas Kerēvicas koncerts 
“Interpretācijas”

03.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

04.11. plkst.17.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Deju zālē
Danči ar folkloras kopu 
“Ore”

04.11. plkst.18.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē
Tautas mūzikas cikls “Jauna 
tautas dziesma?”

04.11. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Goda teātra izrāde “Bļitka”

04.11. plkst.19.00
Mākslas telpā “Mala” 
Kasešu nakts

04.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Elephants From Neptune 
(EST, rock)

06.11. plkst.12.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar mākslinieku, 
ilustratoru Jāni Blanku

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

09.11. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Svētku koncertuzvedums 
“Dod, Dieviņi”

10.11. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Kaspars Pudniks 
koncertprogrammā “Paldies 
tev, draugs!”

10.11. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Mārcis Auziņš. Koncerttūre 
“Viens”

10.11. plkst.21.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Mārcis Auziņš. Koncerttūre 
“Viens”

10.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Hip-hop koncerts: Edavārdi, 
Reinis Ragga; DJ Mārtiņš 
Pavasaris

11.11. plkst.14.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
III Latvijas Orķestru 
asociācijas festivāla 
noslēguma koncerts „Svētki 
ar orķestri”

11.11. plkst.18.00
No Skolnieku rotas pieminekļa
Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11.11. plkst.18.30
Lejas kapos
Lāčplēša dienas piemiņas 
brīdis

11.11. plkst.19.00
Cēsu pils parkā
Svecīšu nolikšana un video 
projekcijas uz Viduslaiku 
pils mūriem “Latvija esam 
mēs paši!”

11.11. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala” 
Cēsu Elektroniskās mūzikas 
izlases kasetes atklāšana

11.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Funky DJ Elegant

12.11. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Festivāls “Porta”; Onuka, 
Shono

13.11. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Krēslas stunda bērniem
Salas Ziemeļvalstīs

13.11. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņa tikšanās 
Krēslas stundā

13.11. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Dirty Deal Teatro izrāde
“Andrievs Niedra”

15.11. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Muzikāli literāra dzejas 
izrāde visai ģimenei “Pasaka 
par atslēdziņu”

15.11. plkst.19.00
Cēsu internātpamatskolā – 
attīstības centrā
Cēsu Pils kora koncerts 
“Upe”

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

16.11. plkst.18.30
Cēsu Izstāžu namā
Koncerts. Veltījums Igoram 
Šaļapinam. Viktors Kozlitins 
un Marina Glagoļeva

17.11. plkst.19.00
Vaives Tautas namā
Latvijas valsts svētku 
svinības

17.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Fēlikss Ķiģelis singla 
“Pasaka” koncerttūre
DJ Z:le

18.11. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Latvijas valsts svētku 
koncerts

18.11. plkst.18.00
Mākslas telpā “Mala”
Elīnas Kalniņas atskats 
vēsturē

19.11. plkst.12.00
CATA Kultūras namā
Ukrainas Cirka šovs visai 
ģimenei ”Annas un Elzas 
piedzīvojumi Pasaku  
Karaļvalstī”

19.11. plkst.15.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Senioru kora “Ābele” 
koncerts

19.11. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Kremerata Baltica un 
Henriete Bonde-Hansena. 
Vīnes klasika

19.11. plkst.21.00
CATA Kultūras namā
Šlāgermūzikas balle ar grupu 
“Zeļļi”

22.11. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Daugavpils teātra izrāde
“Iemīlējās muļķis muļķītē”

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

24.11. plkst 19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Judith Owen

24.11. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
grupa “EYRE.LLOW” (UK)

24.11. plkst.22.00
Vaives Tautas namā
Balle ar grupu “Galaktika”

25.11 plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
KURZEMES GREDZENS. 
Lielkoncerts “Pūt, vējiņi”

25.11. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Artūra Puntes dzejas 
performance (Orbīta)

25.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Maksims Trivaškēvičs 
(Comedy Latvia) stand-up 
izrādē “Humors pa latviski”; 
DJ Kalvis Amantovs

26.11. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis”
Kulakova nakts

27.11.
Cēsu Izstāžu namā
Izrāde “No Rozentāla”

Izstādes
01.11. – 29.11 .
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Fotoizstāde “Mūsu mīluļi”

Līdz 05.11.
Cēsu Izstāžu namā
Kristīne Luīze Avotiņa. 
“Ģimene”

06.11. – 29.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jānis Blanks. Ilustrācijas

09.11. – 10.12.
Cēsu Izstāžu namā
Kristaps Priede. “Kods”

10.11. – 10.12.
Cēsu Izstāžu namā
Jānis Sūniņš. “Cēsnieks 
Latvijas valstij’’

Līdz 24.11.
CATA Kultūras namā
Studijas “Stallis” izstāde 
“Pirmdiena”

Literatūras 
izstādes Cēsu 
Centrālajā 
bibliotēkā
 
01.11 - 29.11. Stipru Latviju 
veido stipri cilvēki. 

01.11 - 29.11. Jauniešu un 
vecāku žūrija 2017. 

01.11 - 24.11. Mārtiņdiena – 
tradīcijas, ticējumi. 

01.11 - 29.11. Līgatnes 
novads kādreiz un tagad. 

01.11 - 29.11. Somu 
rakstnieku grāmatas 
bērniem. 

01.11 - 29.11.  18. novembrī 
svinēsim Latvijas dzimšanas 
dienu. 

01.11 - 29.11. Piedalies, lasi 
un vērtē! Bērnu un jauniešu 
žūrija 2017. 

13.11 - 29.11. Sadraudzībai 
Cēsis – Ahima 25. 

23.11 - 25.11. Jauno grāmatu 
izstāde

Kino
No 03.11.
Sliktās mammas 2 / A Bad 
Moms Christmas (2017). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
komēdija, asa sižeta filma. 
Līdz 16 g.v. – neiesakām.

No 10.11. 
Ar putām uz lūpām (2017) 
Latvija. Žanrs: Trilleris, drāma. 
Līdz 12 g.v. – neiesakām.

Slepkavība Austrumu 
ekspresī / Murder On The 
Orient Express (2017). Žanrs: 
Drāma, detektīvfilma, mistika. 
Līdz 12 g.v. – neiesakām.

No 17.11.
Taisnības līga / Justice League 
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma, 
fantāzija. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

Astoņas zvaigznes rež. 
Askolds Saulītis (2017) 
Latvija. Žanrs: Dokumentāla 
filma.

No 24.11.
Tētuku kari 2 / Daddy’s 
Home 2 (2017). Žanrs: 
Dokumentālā filma. Bez 
vecuma ieroežojuma

Kalns starp mums / Mountain 
between us (2017). Žanrs: 
Piedzīvojumu drāma. Līdz 12 
g.v. – neiesakām. 



8 Cēsu Vēstis, 2017. gada 1. novembris

KULTŪRA

Edīte Matuseviča 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada iedzīvotāju 
forums šogad pulcēja 55 
cēsniekus un vaivēniešus, kuri, 
kopīgi domājot un darbojoties, 
izveidoja septiņas idejas, 
kā risināt Cēsīm aktuālas 
problēmas.

Foruma dalībnieki tika 
sadalīti sešās grupās, katrai 
grupai dodot iespēju izvēlēties 
kādu no desmit jautājumiem. 
Šogad jautājumi tika formulēti, 
balstoties uz septembrī un 
oktobrī apkaimju sanāksmēs 
pārrunātajām problēmām.

Dalībnieki prātoja, 
kā veicināt iedzīvotāju 
pašiniciatīvu, mudināt 
iesaistīties savas apkārtējās 
vides labiekārtošanā, kā 
nodrošināt veiksmīgāku saziņu 

Idejas labākām Cēsīm

Attēlā: Viena no idejām, izveidot telpu kopīgiem pasākumiem  - “Paaudžu māja”.  
Foto: Kārlis Pots.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Oktobrī Cēsu tirgus vecajā 
paviljonā notika vieglas 
nostalģijas ietonēta izstāde 
ar šodienas apmeklētājam 
grūti saprotamu nosaukumu 
“Deficīts un blats”.

Izstādes autore, Cēsu 
zonālā valsts arhīva speciāliste 
Anda Opoļska, sadarbībā ar 
muzeja kolēģiem un Cēsu 
tirgus administrāciju izveidoja 
uzskatāmas attīstītā sociālisma 
un komunisma celtniecības 
laiku ainiņas. Laiku, kuros 
vārdi “deficīts” un “blats” bija 

neatņemama tautas mutvārdu 
daiļrades sastāvdaļa. Bez 
veselīga humora un trāpīgām 
anekdotēm diez vai varētu 
izdzīvot laikos, kad deficīts bija 
viss – sākot no desas līkuma un 
beidzot ar Žiguļa riepām –, un 
pat tualetes papīru varēja dabūt 
tikai caur blatu.

Izstādes apmeklētāju vidū 
bija daudz skolu jauniešu, 
kuri ar uzmanīgu interesi 
vēroja, kā izskatījās pagājušā 
gadsimta otrās puses bufete 
vai gastronoms. Savukārt 
astoņdesmito gadu jaunieši 
bufetē uzkavējās ar entuziasmu, 
atzīstot, ka ķilavmaizītes un 
rosols garšojis kā toreiz. 

Deficīts ar ķilavmaizītēm

Attēlā: Teju neaizsniedzams sapnis padomju laikā bija šāds - deficīts Jāņu nakts krāsā. 
Lai tiktu pie šāda “bērīša”, bija vajadzīgs īpaši spēcīgs “blats”.

iedzīvotāju un pašvaldības 
starpā. Lai mazinātu plaisu 
starp dažādām cēsnieku 

paaudzēm, iedzīvotāji rosināja 
izveidot telpu kopīgiem 
pasākumiem un sarunām – 

“Paaudžu māju”. Lai Cēsis 
kļūtu zaļākas un iedzīvotāji 
kustīgāki, foruma dalībnieki 

piedāvāja pašvaldībai un 
iedzīvotājiem kopīgi izstrādāt 
attīstītas veloinfrastruktūras 
modeli kādā no Cēsu 
apkaimēm, kā arī aicināja 
veidot vairāk informatīvo 
materiālu un izvietot 
norādes, kas iedzīvotāju vidū 
popularizētu atpūtas iespējas 
pie dabas Cēsu novadā.

Cēsu novada iedzīvotājiem 
forums bija laba iespēja 
parādīt, kas viņiem svarīgs un 
kādus iespējamos risinājumus 
sev aktuālām problēmām viņi 
redz.

Liels paldies ikvienam 
foruma dalībniekam par 
atvēlēto laiku un radošajām 
idejām! Tiekamies apkaimju 
sanāksmēs un Cēsu novada 
iedzīvotāju forumā arī 
nākamgad.

Pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs” 
laidis klajā populārzinātnisku 
grāmatu par 800 gadus seno 
Cēsu pili. Bagātīgi ilustrētais 
izdevums sniedz vispusīgu 
ieskatu Cēsu pils vēstures 

gājumā, vienlaikus atklājot 
pārsteidzošas pils unikālā 
likteņstāsta nianses.

“Cēsu pils ilustrētā 
vēsture” ir plašam lasītāju 
lokam domāts izdevums, 
kurā vispusīgi aplūkota 

Bagātīgi ilustrēta Cēsu pils vēsture
Cēsu pils vēsture un jaunāko 
pētījumu gaismā skaidrotas 
dažādu pils daļu kādreizējās 
funkcijas. Ar vairāk nekā 150 
attēliem skaisti ilustrētajā 
grāmatā iekļautas vēsturiskas 
un mūsdienu fotogrāfijas, 
seni plāni un gleznas, kā arī 
īpaši šim izdevumam radīti 
rekonstrukcijas zīmējumi. 
Grāmatas autors Gundars 
Kalniņš dzīvi apraksta ne vien 
dramatiskākos notikumus pils 
vēsturē, bet arī sniedz ieskatu 
pils ikdienas norisēs un tās 
agrāko iemītnieku sadzīvē. 
Grāmata lieliski kalpos kā 
praktisks ceļvedis, dodoties 
izzinošā pastaigā pa vienu 
no mūsu skaistākajiem un 
iespaidīgākajiem arhitektūras 
pieminekļiem – Cēsu pili.

G. Kalniņš stāsta: “Astoņu 
gadsimtu gaitā Cēsu pils 
piedzīvojusi gan slavas 
mirdzumu, gan postu un 
aizmirstību. Un tieši pils 
mainīgā un notikumiem 
bagātā vēsture to padara par 
vienu no izcilākajiem kultūras 
pieminekļiem Latvijā un 
Eiropā. Nešaubos, ka grāmatā 
aplūkotie pils vēstures stāsti 
būs saistoši ne vien tiem, kuri 
Cēsīm jūtas cieši piederīgi, 
bet ikvienam, kas kaut reizi 
paviesojies Cēsu pilī un sajutis 
tās neatkārtojamo burvību”.

Vēsturnieks G. Kalniņš ar 
Cēsu pili bijis cieši saistīts 
kopš agras bērnības, kad 
vasaras pavadījis sava tēva, 
rotkaļa Daumanta Kalniņa, 
izveidotajā eksperimentālās 

arheoloģijas darbnīcā pils 
dienvidu torņa pakājē. Pēc 
vēstures studiju pabeigšanas 
Latvijas Universitātē ar 
izcilību absolvējis Lesteras 
Universitāti Lielbritānijā, kur 
ieguvis arheoloģijas un kultūras 
mantojuma maģistra grādu. 
Kopš 2006. gada, būdams Cēsu 
muzeja Viduslaiku pils nodaļas 
vadītājs, G. Kalniņš ir atbildīgs 
par Cēsu pils konservāciju, 
izpēti un popularizēšanu.

“Cēsu pils ilustrētā vēsture” 
izdota ar Vidzemes kultūras 
programmas finansiālu 
atbalstu. To var iegādāties 
Cēsu pils apmeklētāju centrā 
(Pils laukumā 9) un labākajās 
Latvijas grāmatnīcās.


