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Latvijas valsts simtgades svinības Cēsīs
11. novembris
Lāčplēša diena
Cēsis – festivāla Latvijas Goda aplis noslēguma
posms
15.00 Pasākums “Cēsnieks Latvijas valstij.
Zigrīda un Jānis Apali” Cēsu Izstāžu namā.
Izstāde “Kad Senatne sev Darbā jēgu rod...”
Arheoloģija Cēsu pilsētai un novadam.
17.00 Svinīgs brīdis pie Skolnieku rotas
pieminekļa, Lāpu gājiens uz Lejas kapiem.
17.30 Piemiņas brīdis Lejas kapos (Piemiņas
brīdis; dzied Cēsu 1. pamatskolas zēnu koris, vadītāja
Ilze Grinfelde).
18.00 Multimediāls priekšnesums “Latvija esam
mēs paši!” Pils parkā:
• Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa
Rozenberga uzruna.
• Mirdzošās Latvijas kontūras veidošana,
multimediāls priekšnesums – gaismas projekcijas uz
Viduslaiku pils mūriem. Projekcijas piedāvā Renārs
Sproģis un biedrība “Live Latvija” sadarbībā ar Cēsu
Kultūras un Tūrisma centru.
17.00-22.00 Latvijas karoga krāsās izgaismota
Cēsu Jaunā pils un Uzvaras piemineklis.

17. novembris
17.00 Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienas svētku sarīkojums “Lepni zem
Latvijas karoga!” Vaives tautas namā. Kustības
“Labo darbu krātuvīte” nominantu apbalvošana un
svētku koncerts.

18. novembris
Akcija “Cimdotā Latvija”. Svini Latvijas
dzimšanas dienu rakstainos dūraiņos!
Ziedu kompozīcijas veidošana pie Uzvaras
pieminekļa kopā ar Cēsu floristiem. Iedzīvotāji
aicināti nolikt ziedus – papildināt ziedu kompozīciju
ar saviem sarkanbaltsarkanajiem ziediem, lai veidotu
ziedu paklāju pieminekļa pakājē.
8.11 Lielā svētku karoga pacelšana Lademahera
tornī un kopīga Himnas dziedāšana. Spēka rituāls ar
tautas vērtes kopu “Dzieti”.
10.00-17.00 Cēsu Vēstures un mākslas muzeja
bezmaksas apmeklējums.
Izstāde “Cēsis ada” muzeja apmeklētāju centrā.
Cēsu novada rakstainie dūraiņi

11.00-12.15 Rīta ekumeniskais dievkalpojums
Sv. Jāņa baznīcā Cēsīs. Iedzīvotāji aicināti aizlūgt
par Latviju.
14.00-16.00 Jaunsargu goda sardze “Brīvības
sardze” pie Uzvaras pieminekļa.
15.00 Ziedu nolikšana pie Uzvaras pieminekļa
Vienības laukumā:
• Spēlē pūtēju orķestris “Cēsis”
• Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga uzruna.
• Triju paaudžu cēsnieku uzruna “Ko man nozīmē
Latvijas 100 gadi?” un ugunskuru iedegšana.
15.30 Svinīgā domes sēde un “Būve 2018”
apbalvošana Bērzaines ielā 5.
16.00
Ģenerālmēģinājums
Latvijas
valsts
simtgades svētku koncertam ar skatītājiem Vidzemes
koncertzālē “Cēsis” (ieejas kartes koncertzāles kasē no
5. novembra)
19.00 Latvijas valsts simtgades svētku koncerts.
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Mākslinieciskais
vadītājs Andris Veismanis, režisore Edīte Siļķēna.
Piedalās Vidzemes kamerorķestris, “Cēsu Pils koris”,

Nākotnes bizness Cēsu uzņēmēju forumā
Uzņēmēji un interesenti
aicināti apmeklēt ikgadējo
Cēsu uzņēmēju forumu, kas
notiks 30. novembrī plkst.
10.00 koncertzālē “Cēsis” un
kura tēma šogad ir “Cilvēks
nākotnes biznesā”.
Pasākuma
laikā
kopā

ar
pieaicinātiem
nozaru
ekspertiem notiks diskusijas
par uzņēmējiem svarīgākajiem
jautājumiem
–
tostarp
problēmām un risinājumiem,
kas saistīti ar darba spēka
piesaistīšanu. Arī šogad tiks
aktualizētas tēmas par dažādām

mūsdienu inovācijām, kas
uzņēmējdarbībā ieņem lielu
lomu ne tikai Latvijā, bet visā
pasaulē.
Pilna foruma programma un
reģistrācija – cesis.lv. Dalība
pasākumā ir bez maksas. Vietu
skaits – ierobežots.

“Beverīna”, “Vidzeme”, “Wenden”. Solisti Inga
Šļubovska Kancēviča un Rihards Millers.
Ieeja koncertā un ģenerālmēģinājumā bez maksas,
iepriekš izņemot ieejas kartes no 5. novembra.
21.00 Vienības laukumā – svētku koncerta
noslēgums un kopīga himnas dziedāšana Latvijā un
pasaulē. Sadziedāšanās, svētku uguņošana.

19. novembris
15.00 Senioru kora “Ābele” un draugu koncerts
“Mūsu Tēvzemei” Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
kamerzālē.

21. novembris
Izstādes “Pirmais gads” atklāšana Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja Bēniņu zālē.
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PAŠVALDĪBĀ

Pirmssvētku
darbi
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Oktobrī novada Pašvaldības
policijas priekšnieka amata
pienākumus
sācis
pildīt
Guntars Norbuts. Beidzot
dienestu
Bruņoto
spēku
Instruktoru skolā, Guntars
bija gatavs pieņemt jaunu
izaicinājumu. Domāju, nav
nepieciešams cēsniekus ar
viņu iepazīstināt, jo viņa aktīvā
darbība gan vecāku domē, gan
vadot jaunsargu apmācības,
ir pamanīta un novērtēta
aptaujās “Latvijas lepnums”
un “Gada cēsnieks”. Jaunais
priekšnieks sparīgi sācis darbu,
piedalās arī patrulēšanā, lai
labāk izprastu policijas darba
specifiku. Pašvaldības policija
vērīgāk kontrolēs laika limita
ievērošanu auto stāvvietās
pilsētas centrā. Limits, viena
stunda, ieviests, ar domu, ka
cilvēks atbrauc, atstāj mašīnu,
izdara, kas darāms centrā,
un dodas tālāk. Taču bieži uz
Rīgas un arī citām vecpilsētas
ielām automašīnas tiek atstātas
visu dienu, radot sarežģījumus
citiem satiksmes dalībniekiem.
Apstiprināts vadītājs arī
Cēsu Olimpiskajam centram.
Par to kļuvis līdzšinējais
novada Kultūras un tūrisma
centra vadītājs Juris Markovs.
Viņa redzējumu par vienotu
sporta
infrastruktūras
apsaimniekošanas
modeļa
izveidi
novadā
konkursa
komisija
atzina
par
pārliecinošāko.
Pirmais
uzdevums
vadītājam
būs
sagatavot Priekuļu biatlona

centru jaunajai sezonai.
Domes sēdē oktobra nogalē
deputāti pieņēma lēmumu par
Līvu sākumskolas pārveidi par
pirmskolas izglītības iestādi.
Nākamajā vasarā tur paredzēts
izbūvēt un atvērt vēl vairākas
bērnudārza
grupas.
Šis
risinājums ievērojami mazinās
rindas uz pirmskolas izglītības
iestādēm novadā.
Vēl pie jaunumiem izglītībā
noteikti jāpiebilst, ka pēc
apjomīgiem un kvalitatīvi
veiktiem renovācijas darbiem,
atvērta bērnu mūzikas skolas

Aicinu cēsniekus
apmeklēt svētku
norises, radīt
svētku noskaņu
pašiem un iedegt
kādu liesmiņu
par mūsu valsts
turpmākajiem 100
gadiem!
ēka vecpilsētā, Lielajā Kalēju
ielā. Savukārt Cēsu mākslas
skola svinēja 30 gadu darbības
jubileju. Skola ir stabila vērtība
novada izglītības sistēmā. Lai
tā turpinātu augt un attīstīties,
nepieciešamas plašākas telpas,
un risinājums jau top.
Cēsīs bija ieradies Krievijas
vēstnieks Latvijā Jevgēnijs
Lukjanovs. Viņš apmeklēja
memoriālu Padomju karavīriem
pie Meža kapiem un novērtēja,
kā tur veikti vēstniecības
finansētie atjaunošanas darbi.
Tiekoties runājām par to, ka

Tikšanās veicina
sapratni
Cēsīs ir turku, vācu, krievu un
latviešu karavīru apbedījumi.
Tā ir daļa no vēstures, pret ko
jāizturas ar cieņu.
Oktobrī
notika
labi
sagatavota,
rezultatīva
pašvaldības vadības tikšanās
ar novada amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem. Runājām
par turpmākajām iecerēm un
to īstenošanai nepieciešamo
finansējumu. Vienojāmies, ka
kolektīvu vadītāji vienosies par
nākamā gada prioritātēm un
gatavos budžeta pieprasījumus.
Oktobrī gada jubileju svinēja
“Draugiem Group” filiāle
Cēsīs. Sākumā tur bija divi
darbinieki, tagad to skaits jau
četrkāršojies. IT ir nozare, ko
var veiksmīgi attīstīt reģionos,
speciālisti ir ļoti pieprasīti.
Sadarbībā ar Cēsu Tehnoloģiju
un Dizaina vidusskolu kā arī
Rīgas Tehniskās universitātes
filiāli ir labas iespējas pie
mums veidot spēcīgu IT centru.
NBS Instruktoru skola
novembra sākumā svin 18.
gadadienu. Pašvaldībai ir ļoti
laba sadarbību ar Instruktoru
skolu gan civilās aizsardzības,
gan saimnieciskos jautājumos.
Taču īpaši jāakcentē skolas
ieguldījums
patriotisku
pasākumu norisē Cēsīs.
Arī novembrī, godinot
Lāčplēša dienu un Latvijas
simtgadi, cēsnieki un Bruņoto
spēku
karavīri
kopīgi
piedalīsies svētku notikumos.
Aicinu cēsniekus apmeklēt
svētku norises, radīt svētku
noskaņu pašiem un iedegt
kādu liesmiņu par mūsu valsts
turpmākajiem 100 gadiem!

Domes sēdēs oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 4.
oktobrī izskatīti 36 jautājumi.
Deputāti atteica atļaujas
izsniegšanu spēļu zāles un
derību likmju pieņemšanas
vietas atvēršanai Pļavas ielā.
Apstiprināja atklāta projektu
konkursa
“Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” nolikumu.
Dome lēma arī par grozījumiem
Cēsu
novada
pašvaldības
budžetā, apstiprināja Cēsu
2. pamatskolas nolikumu un
akceptēja teritorijas plānojuma
grozījumu Saules un Vilku
ielās, nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai.
Sēdē deputāti sprieda arī
par maksas pakalpojumiem
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolas
Pieaugušo

izglītības
centrā.
Veica
grozījumus domes lēmumā
“Par Cēsu novada pašvaldības
dibināto izglītības iestāžu
vadītāja mēnešalgām. Tika
izskatīts
jautājums
par
izšķirošās ietekmes iegūšanu
sabiedrībā
ar
ierobežotu
atbildību “Cēsu olimpiskais
centrs”. Deputāti apstiprināja
maksas pakalpojumu interešu
izglītības
programmai
–
peldēšanas apmācība novada
pirmsskolas izglītības grupu
audzēkņiem.
Cēsu novada domes sēdē 25.
oktobrī izskatīti 27 jautājumi.
Deputāti
lēma
par
grozījumiem Cēsu novada
pašvaldības
speciālajā
budžetā. Apstiprināja projekta
pieteikuma
“Degradēto
teritoriju revitalizācija Cēsu

novadā II. kārta” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Dome apstiprināja normatīvu
dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai
Cēsu novadā 2018./2019. gada
apkures
sezonā.
Deputāti
vienojās par Līvu sākumskolas
reorganizāciju par pirmsskolas
izglītības iestādi. Sēdē sprieda
arī par senioru aprūpes
īstenošanas modeli Kovārņu
ielā 22.
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.

Ieva Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītāja
Oktobrī, turpinot darbu
pie pašvaldības nākamā gada
budžeta, vienlaikus izvērtējam
kā struktūrvienībās veicies ar
uzdevumu izpildi šajā gadā.
Struktūrvienību vadītāji ar katru
darbinieku pārrunā, kas šogad
paveikts, kas nepieciešams
ražīgākam darbam un nosaka
nākamā
gada
prioritātes.
Tādējādi nākamajā gadā mums
būs precīzi veicamie uzdevumi
un tam paredzētais finansējums
un pusgadā varēsim precīzi
vērtēt izpildi. Tas veicinās gan
darba efektivitāti, gan finanšu
disciplīnu. Izvērtēšanas un
plānošanas darbu esam jau
sākuši un pabeigsim novembrī.
Oktobrī
notika
vērtīgs
pieredzes
brauciens
uz
Kuldīgu. Abas pilsētas bieži
salīdzina un – pamatoti.
Jo
problemātika,
īpaši
vecpilsētu un kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā,
ir līdzīga. Vērtīgas atziņas
guvām sarunā ar kolēģiem
Kuldīgas Attīstības aģentūrā
un Būvvaldē. Tur izstrādātas
vadlīnijas būvniecībai pilsētā,
kas pašvaldības speciālistiem
palīdz
izvērtēt
projektus,
savukārt iedzīvotājiem vai
investoriem sniedz skaidru
priekšstatu
par
to,
kas
konkrētos pilsētas rajonos
pieļaujams un kas – nē. Guvām
arī ierosmes, kā ar kvalitatīviem
arhitektoniskiem risinājumiem
veidot vienotu pilsētas tēlu.
Pagājušajā rudenī aizsāktās
apkaimju
tikšanās
šogad
turpinās
nedaudz
mainītā
formātā. Tie ir apkaimju
forumi, un katrā tikšanās reizē

detalizēti izrunājam vienu
tēmu. Pirmais forums “Ceļam
Cēsis” notika Cēsu Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolā.
Vērtējām novada attīstības
iespējas, to, kā izmantot
ģeogrāfiskās, vēsturiskās, vides
dotās priekšrocības attīstībai.
Domāju, šie forumi veicina
sapratni par to, ka pašvaldība
un iedzīvotāji ir līdzvērtīgi
partneri, veidojot pilsētu,
novadu labāku. Uzskatāms
piemērs
–
daudzdzīvokļu
namu pagalmi. Tas ir namu
iedzīvotāju
īpašums,
un
viņi paši lemj un finansē
pagalmu
labiekārtošanu.
Savukārt
pašvaldība
piešķir
līdzfinansējumu
labiekārtošanas projektu sekmīgai
īstenošanai.
Septembrī Vaives pagastā
sākām iedzīvotāju aptauju
dzīvesvietā par pašvaldības
pakalpojumu
pieejamību.
Trešdienās pašvaldības darbinieki kopā ar Sociālā dienesta
un
Pašvaldības
policijas
darbiniekiem
apbraukā
Vaives viensētas un tiekas
ar iedzīvotājiem. Tas ļauj
precīzi fiksēt situāciju – cik
daudz ir vientuļo pensionāru,
cik
daudzbērnu
ģimenes,
apzināt viņu vajadzības. Tas
ļaus precīzāk plānot un sniegt
pašvaldības
pakalpojumus
konkrētām iedzīvotāju grupām.
Novembrī, sagaidot Latvijas
lielo jubileju, svētku noskaņa
būs jaušama arī pilsētas ielās
un iestādēs. Aicinu arī novada
iedzīvotājus valsts svētku
mēnesī patriotiskos toņos rotāt
savus namus, neaizmirst izkārt
karogus un aktīvi piedalīties
plašajā
svētku
norišu
programmā Cēsīs un Vaivē.

Sveiciens senioriem
Par godu Starptautiskajai
senioru
dienai
Septītās
dienas adventistu draudze
“Sadraudzība”, Anitra Rause
un Cēsu novada p/a “Sociālais
dienests” ielūdza seniorus uz
svētku koncertu.
Koncerta laikā skanēja ne
vien dziesmas, bet arī dzejas
lasījumi un apsveikuma vārdi.
Vairāki seniori atzina, ka

koncerts bija ļoti sirsnīgs un
skaists, īpaši iepriecināja bērnu
muzikālie priekšnesumi.
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
pateicas Anitrai Rausei, draudzei
“Sadraudzība”,
Latvijas
Universitātes Cēsu filiālei un
Mārītei Raudziņai par sadarbību,
organizējot
Starptautiskajai
senioru dienai veltīto koncertu.

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.
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AKTUĀLI
Cēsniekus pulcē apkaimes forumi Draudzīgā Aicinājuma
fonda stipendiāti
Desmit Cēsu pilsētas skolu
10.-12. klašu skolēni kļuvuši
par Draudzīgā Aicinājuma
fonda stipendiātiem.
Finansiālu
atbalstu
vidusskolēni saņem par izcilām
sekmēm ikdienas mācību darbā
un sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs un
zinātniskās pētniecības darbā.
Finansējumu mācību izcilnieku
stipendijām
sarūpējušas
Valda Sikšņa un Druvja
Mūrmaņa ģimenes. Draudzīgā
Aicinājuma fonds stipendiju
piešķiršanu īsteno ar Vītolu
fonda starpniecību.
Par Draudzīgā Aicinājuma
fonda stipendiātiem kļuvuši
četri Draudzīgā Aicinājuma

Attēlā: Otrais apkaimes forums norisinājās Cēsu 2.pamatskolas zālē un tā tēma bija
“Zaļās Cēsis”. Foto: Edīte Matuseviča.
Oktobrī aizritējuši jau divi
no šogad plānotajiem četriem
apkaimes forumiem, pulcējot
ap 60 aktīvu un pilsētas
attīstībā ieinteresētu cēsnieku.
Pirmajā
tikšanās
reizē
“Ceļam Cēsis” par pilsētas
attīstības scenārijiem ne tikai
reģionālā, bet starptautiskā
kontekstā
dalībniekiem
pastāstīja vietrades speciālists
un cēsnieks Jānis Ķīnasts.
Viņš mudināja sanākušos
iedzīvotājus Cēsis ieraudzīt
nevis kā perifēriju, bet kā
centru, kam globālo pārmaiņu
kontekstā
būs
nozīmīga
loma. Foruma otrajā daļā
raisījās aktīvas diskusijas par
transporta organizāciju pilsētā,

par iedzīvotāju piesaisti Cēsīm,
par tirgus teritorijas attīstību
un
citiem
iedzīvotājiem
interesējošiem un aktuāliem
jautājumiem.
Otrajā apkaimes forumā
“Zaļās Cēsis” domāt par to,
kā dzīvot zaļāk, aicināja LU
docente, vides un ilgtspējīgas
attīstības speciāliste Kristīne
Āboliņa. Iedzīvotāji dalījās
savās idejās par to, kā
veicināt atkritumu šķirošanu,
bezatkritumu
dzīvesveidu,
cīnīties ar invazīvām augu
sugām, diskutēja par bioloģisko
atkritumu pārstrādi un “zaļiem”
pārvietošanās līdzekļiem.
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā 14. novembrī

notiks
trešais
apkaimes
forums, kurā tiks runāts par
pilsētas centra attīstību ārpus
vecpilsētas. Pēdējais forums
šogad paredzēts 5. decembrī,
kad uz sarunu īpaši aicināti
Cēsu jaunieši, lai runātu par to,
kādas Cēsis vēlētos redzēt viņi.
Pērn Cēsu apkaimēs noritēja
desmit apkaimju sanāksmes,
ko noslēdza Cēsu novada
iedzīvotāju forums. Šogad 11
mazāku pasākumu vietā notiek
četri lielāki ar turpinājumu arī
nākamajā gadā. Kā allaž, uz
sarunām aicināti visi cēsnieki
un vaivēnieši, kuriem rūp Cēsu
novads un kuri vēlas to darīt
labāku ar savu līdzdalību un
idejām.

Aicinām autovadītājus ievērot
stāvēšanas ierobežojumus
vecpilsētā
Vecpilsētā – Rīgas ielā
un Lielajā Skolas ielā – vēl
arvien spēkā ir vienas stundas
automašīnas
stāvēšanas
ierobežojums. Diemžēl šo
ierobežojumu ievēro vien
retais autovadītājs, turklāt tikai
daži aiz automašīnas priekšējā
stikla redzamā vietā atstāj
informāciju par laiku, kad auto
stāvvietā novietots.
Cēsu novada Pašvaldības
policijas priekšnieks Guntars
Norbuts skaidro – stāvvietas
paredzētas Rīgas un Lielās
Skolas ielas veikalu un
kafejnīcu klientiem un piegādes
transportam.
Kad
kārotā
prece iegādāta un izsalkums
apmierināts, klients dodas
prom, atbrīvojot stāvvietu
nākamajiem
vecpilsētas
uzņēmumu apmeklētājiem.
Diemžēl spēkrati stāvvietās

tiek novietoti uz laiku, kas
ievērojami pārsniedz noteikto
vienas stundas ierobežojumu,
neļaujot
izmantot
tās
paredzētajam mērķim. Turklāt
nereti gadās situācijas, kad
piegādes transports nobloķē
visu satiksmi uz Rīgas ielas,
jo tam nepieciešamo stāvvietu
stundām ilgi aizņēmis kāds
cits, taču piegāde veikalam
jāveic.
Cēsu novada pašvaldības
policija aicina iedzīvotājus
turpmāk redzamā vietā norādīt
laiku, kad auto novietots,
kā arī neatstāt auto pilsētas
stāvvietās ilgāk par uzstādīto
laika ierobežojumu. Tie, kas
noteikumus pārkāps, pašlaik
saņems
brīdinājumu.
Kā
norāda Norbuts, šis būs pārejas
laiks, lai iedzīvotāji paspētu
pielāgoties un pierast ievērot

jau gadiem spēkā esošos
noteikumus.
Rīgas ielā brīdinājumu
pārejas laiks noslēgsies, kad
iela tiks nodota ekspluatācijā,
taču
citviet
vecpilsētā
noteikumu pārkāpēji sodu
saņems no 5. novembra.

Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
skolēni – Beatrise Baijere,
Linda Trofimova, Mārtiņš
Ausmanis un Matīss Platacis –
un seši Cēsu Valsts ģimnāzijas
skolēni – Diāna Paula Upmale,
Renāts Jurševskis, Elīza Marta
Stangaine, Anastasija Skribe,
Sandra Siliņa un Dita Keiša.
Stipendijas Cēsu vidusskolu
jauniešiem
pasniedza
Draudzīgā Aicinājuma fonda
valdes priekšsēdētājs Jānis
Endele.
Draudzīgā Aicinājuma fonda
valde un ģimnāzijas sveic
stipendiātus un pateicas skolēnu
ģimenēm par ieguldījumu
jauniešu izaugsmē!

Konkurss “Būve 2018”
gaida pretendentus
Cēsu novada Būvvalde līdz
5. novembrim aicina iesniegt
pieteikumus konkursam „Būve
2018”.
Aicinām
konkursam
pieteikt ēkas, kas pieņemtas
ekspluatācijā
laikā
no
15.10.2017. līdz 10.10.2018.,
kā arī ēkas, kas pieņemtas
ekspluatācijā gadu iepriekš, bet
netika pieteiktas konkursam
“Būve 2017”.
Konkursa
žūrija
arī
no savas puses izvēlēsies
nominantus starp ēkām, kas
nodotas ekspluatācijā minētajā
laikposmā, un apsekos un
izvērtēs pieteiktās būves šādās
kategorijās;

• individuālās dzīvojamās
mājas;
• daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas;
• publiskās ēkas;
• ražošanas ēkas.
Lai
pieteiktu
būvi
konkursam, lūdzam aizpildīt
pieteikuma anketu (http://
www.cesis.lv/uploads/files/
Buve_2018_pieteikums.
pdf), pievienot divas līdz
četras ēkas fotogrāfijas, un
iesūtīt elektroniski uz e-pastu
iac@cesis.lv vai arī iesniegt
personīgi Klientu apkalpošanas
centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs
līdz 5. novembrim.

Sievu cepures –
simtgadei
Ceļā uz Latvijas simtgadi
Nacionālais kultūras centrs
organizē iniciatīvu “Katram
savu tautastērpu”, kura mērķis
ir stāstīt par tautastērpa
rašanās,
valkāšanas,
darināšanas tradīcijām un
aicināt katram latvietim veidot
savu tautastērpu. Arī biedrības
“Lauku sieviešu atbalsta grupa
“Vaive”” dalībnieces vēlas
saposties Latvijas simtgadei
un turpināt sava tautastērpa
izgatavošanu. Pagājušajā gadā
sievietes izgatavoja tautiskos
linu kreklus baltajā izšuvumu
tehnikā un šogad auž tautiskos
brunčus.
Biedrība iesniedza “Latvijas
Valsts mežu” un Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītās
Vidzemes kultūras programmas
2018. gada projektu konkursam

pieteikumu
“Etnogrāfiskās
Vidzemes
sievu
cepures
(izšūtās)” un ieguva finansiālu
atbalstu. Kopš maija Vaives
amatu mājā ir sākta projekta
realizācija.
Daiļamatu
meistares Dagnijas Kupčes
vadībā veikta esošo saglabāto
etnogrāfisko Vidzemes sievu
cepuru izpēte muzeju fondos
un privātkolekcijās. Veikta
materiālu izvēle un sagāde.
Pirmās divas Vidzemes
sievu etnogrāfiskā cepures
izgatavotas,
un
pārējās
dalībnieces centīgi turpina
darināt savas galvas rotas.
Ar savām rokām izgatavojot
pilnu tautas tērpa komplektu,
rokdarbnieces
saglabā,
pārmanto
un
popularizē
Latvijas kultūras mantojumu.
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SVĒTKI

Cimdotā Latvija

Pateicība
amatiermākslas
kolektīviem

Attēlā: Lai arī laika zīmju vērotāji novembrī vēl sola siltuma rekordus, rakstaini dūrainīši svētku svinēšanu padarīs
košāku un mīlīgāku.
Kultūras ministrijas Latvijas
valsts simtgades birojs un
cimdu meistari aicina ikvienu
iesaistīties akcijā “Cimdotā
Latvija” un valsts 100.
dzimšanas dienai sarūpēt sev
pašiem un dāvināt citiem
vienu no senākajām Latvijas
vizītkartēm
–
rakstainus
cimdus, lai 18. novembrī varētu
koši un silti svinēt Latvijas
svētkus.
Lai labāk izprastu latviešu
rakstaino
cimdu
nozīmi
latviešu tautas kultūrā, aicinām
ikvienu
piedalīties
akcijā
“Cimdotā Latvija”, apmeklējot
cimdu adīšanas meistarklases

Cēsīs, kurās ne tikai uzzināsiet
par cimdu rašanās vēsturi,
to nozīmi, pielietojumu un
rakstiem, bet arī varēsiet
iemēģināt roku savu dūraiņu
adīšanā.
Cimdu adīšanas meistarklases “Cēsis ada” norisināsies
3. novembrī plkst. 10.00 Vaives
Amatu mājā Vaives pagasta
“Kaķukrogā” un 4. novembrī
plkst. 11.00 koprades mājā
SKOLA6 Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja mācību klasē
(Lielā Skolas iela 6) un 7.
novembrī plkst. 18.00 Cēsu
novada Jauniešu mājā (Rīgas
iela 23). Ikviens interesents

aicināts līdzi ņemt savu dziju
un adāmadatas. Meistarklases
būs bez maksas.
Meistarklašu teorētisko daļu
vadīs latviešu tradicionālās
kultūras zinātāja Ingūna Rauda,
bet
praktisko
darbošanos
ierādīs
Cēsu
Pensionāru
biedrība un LKLSSB biedrības
dāmas.
Akcijas “Cimdotā Latvija”
gaitā Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā taps rakstaino dūraiņu
izstāde, tāpēc aicinām ikvienu
čaklo adītāju līdz 2018. gada 4.
novembrim atnest savus adītos
dūraiņus uz pils apmeklētāju
centru, lai papildinātu cimdu

izstādi ar savu meistarojumu,
kā arī, lai parādītu pilsētas
viesiem no tuvām un tālām
vietām
latviešu
kultūras
mantojumu. Cimdu izstādes
atklāšana plānota 7. novembrī
plkst. 17.00 Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja apmeklētāju
centrā.
Akciju
rīko
Latvijas
Kultūras ministrija un Latvijas
Simtgades birojs
Meistarklases “Cēsis ada”
un cimdu izstādi rīko p/a “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”.

Kopskats ar robežpunktiem
Reti kurš Cēsu novada
pārzina tik labi kā pašvaldības
Attīstības un būvniecības
pārvaldes teritorijas plānotājas
Evija Taurene un Rudīte Klāva.
Viņām jāspēj vienlaikus redzēt
gan pilsētas kopskatu, gan
detalizētu ielu un potenciālo
apbūves teritoriju bildi.
Vienkārši skaidrojot, plānot
teritoriju pašvaldībā nozīmē
noteikt, kur un kas konkrētā
pilsētas daļā var atrasties.
Proti, dzīvojamo māju rajonā
nevar ielikt loģistikas centru,
bet iecere būvēt privātmāju
rūpniecības zonā, īpašniekam
var radīt krietnas neērtības.
Kā uzsver R. Klāva: “Ļoti
priecājamies, ja cilvēki pirms
zemes gabala iegādes, atnāk
pie mums un noskaidro, ko
konkrētajā teritorijā pieļaujams
darīt. Jo, nopērkot zemes

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānotājas
Rudīte Klāva un Evija Taurene iesaka pirms zemes
gabala pirkšanas, atnākt uz pašvaldību un noskaidrot kas
konkrētajā teritorijā pieļaujams. Foto: Aivars Akmentiņš.
gabalu privātmāju vai atpūtas
zonā ražotnes būvniecībai,
skaidrs, ka ieceri īstenot
neizdosies.”

Teritorijas plānojums top
pilsētas attīstības vajadzību
un
iedzīvotāju
vēlmju
mijiedarbībā. Savas korekcijas

teritoriju izstrādē vieš arī
politiskie uzstādījumi, kas
ne vienmēr saskanot ar
plānošanas loģiku. Bijušas
idejas par augstceltņu būvēšanu
Cēsīs, kaut pilsētā praktiski
neiespējami atrast tādu vietu,
kur daudzstāvu torni var
uzsliet, nesabojājot pilsētas
panorāmu.
Evija un Rudīte smaidot
piebilst,
ka
ilgstoša
nodarbošanās ar teritorijas
plānošanu
radot
blaknes.
Piemēram, doties mierīgā
brīvdienu
pastaigā
vai
izbraucienā pa pilsētu ir
neiespējami, jo viņas uzreiz
pamana, kur rok, kur būvē,
kur dara ko neatļautu, un acu
skatam paveras nevis pilsētas
ainava, bet plānošanas sistēma
ar poligonometrijas un robežu
punktiem.

Oktobrī
novada domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs pateicās Cēsu
Kultūras centra amatiermākslas
kolektīvu
vadītājiem
par
aizvadīto gadu, kā arī – par
lieliskiem panākumiem XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkos.
Dziesmu un deju svētkos
piedalījās 418 Cēsu Kultūras
centra
amatiermākslas
dalībnieki no 14 kolektīviem.
Cēsis svētkos pārstāvēja: pūtēju
orķestris “Cēsis”, jauktie kori
“Cēsu Pils koris”, “Beverīna”,
“Wenden”, “Vidzeme” un
senioru koris “Ābele”, tautas
deju
kolektīvs
“Randiņš”
bērni un “Randiņš studija”,
tautas deju ansamblis “Raitais
solis”, vidējās paaudzes tautas
deju kolektīvi “Raitais solis”,
“Saulgrieži”, “Vaive” un Cēsu
teātris.
Visi Cēsu Kultūras centra
tautas deju kolektīvi piedalījās
deju lieluzvedumā “Māras
zeme” Daugavas stadionā,
savukārt jauktie kor – XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku noslēguma
koncertā “Zvaigžņu ceļā”
Mežaparka estrādē.
Svētki tika ieskandināti ar
“Koru kariem”, kuros dalību
finālā izcīnīja Cēsu Pils koris
diriģentu Marikas Austrumas
un Evitas Konušas vadībā,
tādējādi ierindojot kori starp 20
labākajiem jauktajiem koriem
Latvijā.
Pūtēju orķestris “Cēsis”
diriģentu Jāņa Puriņa un
Tālivalža Narvila vadībā jau
martā svētku atlases skatē
izcīnīja iespēju piedalīties
konkursā
Lielajā
Ģildē.
Dziesmu svētku laikā pūtēju
orķestris “Cēsis” piedalījās ne
tikai Dižkoncertā Esplanādē,
bet arī koncertos Torņkalna
baznīcā un svētku noslēguma
koncertā “Zvaigžņu ceļā”
Mežaparka estrādē.
Atjaunotais Cēsu teātris
režisores
Edītes
Siļķēnas
vadībā, martā iegūstot augstus
rezultātus
amatierteātru
skatē, guva iespēju rādīt savu
iestudēto izrādi – Ādolfs
Alunāns
“Mucenieks
un
muceniece”
programmā
“Latviešu
amatierteātru
izrādes – Ādolfa Alunāna lugu
iestudējumi” Vērmanes dārzā.
Senioru
koris
“Ābele”
diriģentes Anitras Rauses
vadībā
XXVI
Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku laikā uzstājās arī Senioru
koru koncertā “Margodama
saule lēca” Esplanādē.
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VĒSTURE

Cēsis un Latvijas valsts tapšana
Dr. hist. Tālis Pumpuriņš
Izstādes zinātniskās koncepcijas autors
No 2018. gada novembra
līdz 2019. gada novembrim
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā būs skatāma izstāde
“Pirmais gads. Cēsnieki, Cēsis
un Latvijas valsts”.
Laikā, kad Latvijā iecerēts
ar izstādēm un dažādām citām
kultūras dzīves aktivitātēm
plaši svinēt valsts simtgadi,
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
apmeklētājiem
piedāvā izstādi, kuras stāsti
koncentrējas galvenokārt ap
jaunās valsts pirmajā gadā
sasniegto un arī zaudēto.
Šādam vēsturiskam atskatam
par pamatu ņemta apriņķa
pilsēta Cēsis un cilvēki, kuri
dzimuši, mācījušies, strādājuši
vai cīnījušies gan Cēsu
apkārtnē, gan citviet Latvijā,
dažkārt – arī tālu aiz tās
robežām. Tādejādi mēģināts
parādīt Cēsu un cēsnieku īpašo
lomu Latvijas valsts tapšanā.
Izstādes ievaddaļā mēģināts
ieskicēt, kā Cēsis izmainījās
Pirmā pasaules kara laikā,
kļūstot par piefrontes pilsētu,
kur izvietojās gan Krievijas
XII armijas štābs, gan latviešu
bēgļu aprūpes organizācijas,
kurās savu politiskā un
saimnieciskā darba pieredzi
apguva
daudzi
nākamie
Latvijas valsts darbinieki.
Pirmais pasaules karš, bet
it īpaši – laiks pēc Krievijas
1917. gada februāra (marta)
revolūcijas – bija Latvijas
izsapņošanas laiks, kad tapa
ne tikai dažādi nākamās
valsts idejiskie projekti, bet
arī nacionālā simbolika. Pēc
bijušā Cēsu skolnieka, literāta
un pedagoga Jāņa Lapiņa meta
1916. gadā izšūts pirmais
latviešu nacionālais karogs.

Attēlā: Ziemeļlatvijas Civilpārvaldes vadošie darbinieki pie Cēsu pils 1919. gada jūnijā.
Sēž (no kreisās) Vilis Gulbis, Markus Gailītis, Hugo Celmiņš. Stāv (no kreisās) Kārlis
Bankins, Ādolfs Vickofs, Aleksandrs Pētersons. Arhīva foto.
Šis laiks būtiski ietekmēja
arī latviešu kultūras dzīves
dažādās sfēras. Tērbatā 1917.
gadā iespiesta Cēsīs dzimušā
komponista Alfrēda Kalniņa
komponētā “Latvju himna” ar
Plūdoņa vārdiem “Mēs gribam
būt kungi…”
Latvijas Republika tika
proklamēta 1918. gada 18.
novembrī Rīgā, kur piedalījās
daudzi Cēsu apriņķī dzimušie un
skolojušies, vai arī tādi, kas par
cēsniekiem bija kļuvuši, kara
apstākļu spiesti. Arī pirmais
Latvijas ministru prezidents
Kārlis Ulmanis un vairāki
viņa domubiedri pirms valsts
proklamēšanas strādāja Cēsu
tuvumā esošajos Priekuļos.
Valsts
proklamēšanas
notikumi atbalsojās arī Cēsīs,
kur gan iedzīvotāji vāca
ziedojumus jaunai valstij, gan

veidoja mācītāja un rakstnieka
Andrieva Niedras provācisko
valdību,
kurai
formāli
pakļautais karaspēks cīnījās
ne tikai pret lieliniekiem, bet
arī pret nacionālā karaspēka
Ziemeļlatvijas
brigādi
un
Igaunijas
armiju.
Tieši
Cēsu kaujās, kas norisinājās
1919. gada jūnijā ne tikai
Cēsu apkārtnē, bet praktiski
visā
Vidzemes
teritorijā,
nopietni tika apdraudēta gan
Latvijas, gan arī Igaunijas
valsts pastāvēšana. Igauņu un
latviešu karaspēka uzvara pret
Baltijas landesvēru un vācu
Dzelzs divīziju Cēsu kaujās
būtiski ietekmēja starptautisko
situāciju Eiropā.
Cēsu kauju priekšvakarā no
Cēsu un Valmieras jauniešiem
tika izveidota Cēsu pulka
brīvprātīgo skolnieku rota, kas

Arheoloģijas konference

Atbalsts
novadnieku
veselībai
Oktobra nogalē Gaujas
ielā
“Mēness
aptieka”
aicināja iedzīvotājus domāt
un rūpēties par savu veselību.
Apmeklētājiem
piedāvāja
iespēju noteikt cukura līmeni
asinīs
un
asinsspiedienu.
Norisinājās arī viktorīna, kurā
uzvarētāji ieguva veselīgas
dāvanas.
Īpašs dāvinājums bija sarūpēts Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
Invalīdu habilitācijas - dienas
centra klientiem un dienas

organizējās skautu patruļas,
gan arī tika formēta viena
no pirmajām valsts bruņoto
spēku vienībām – Cēsu rota.
Virsleitnanta Artūra Jansona
saformētā Cēsu rota 1918. gada
23. decembrī ar kauju atkāpās
no Cēsīm. Tā bija Latvijas
Atbrīvošanas kara pirmā kauja,
un vairāki karavīri par to vēlāk
saņēma Lāčplēša Kara ordeni.
Cēsīs un apkārtnē smags
bija Pētera Stučkas vadīto
lielinieku
piecu
mēnešu
saimniekošanas laiks 1919.
gadā, kas raksturojās ar teroru
pret vietējiem iedzīvotājiem,
kā arī ar pompozajiem 1. maija
svētkiem.
Kopumā 1919. gada notikumi rāda “saplosīto Latviju”,
kad līdzšinējie sabiedrotie,
gāžot likumīgo Kārļa Ulmaņa
Latvijas Pagaidu valdību, iz-

piedalījās visās turpmākajās
pulka kaujās.
No ienaidniekiem atbrīvotajā
Vidzemē
faktiskā
Latvijas Pagaidu valdības varas
realizētāja bija Ziemeļlatvijas
civilpārvalde
Dzērbenē
dzimušā inženiera Markusa
Gailīša vadībā. Pēc Cēsu
kaujām civilpārvalde izvietojās
Cēsu Jaunajā pilī. Cēsu kauju
uzvaras rezultātā Liepājā no
kuģa “Saratov” gūsta varēja
atgriezties Kārļa Ulmaņa vadītā
Latvijas Pagaidu valdība.
Rīgā darbu atjaunoja pagaidu
likumdevējs – Tautas padome.
Kad Rīgu 1919. gada
oktobrī no jauna apdraudēja
ienaidnieks
–
BermontaAvalova komandētā Rietumkrievijas brīvprātīgo armija,
kurā ietilpa arī Kurzemē
un Zemgalē palikušās vācu
karaspēka daļas – Latvijas
pagaidu
valdība
nolēma
evakuēties no Rīgas. Par
Latvijas pagaidu galvaspilsētu
tika izraudzītas Cēsis. Uz
Cēsīm evakuējās lielākā daļa
ministriju, Cēsīs notika arī
Tautas padomes sēde. Daudzi
cēsnieki
piedalījās
tieši
bruņotajā cīņā pret Bermontu.
Izstādi noslēdz Miķeļa
Rozentāla lielformāta glezna
“Cīņa ar Bermontu”, kas ir
īpaša stāsta vērta, jo Otrā
pasaules kara laikā Cēsīs to
caururbusi Sarkanās armijas
aviācijas uzlidojumā nomestas
bumbas šķemba.
Izstāde
“Pirmais
gads.
Cēsnieki, Cēsis un Latvijas
valsts” veidota galvenokārt
uz Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja un Latvijas Valsts
vēstures
arhīva
materiālu
bāzes.
To
papildinās
daudzveidīgu tematisku pasākumu programma.

centra “Saules taka” bērniem
un
jauniešiem.
“Esam
gandarīti un izsakām patiesi
lielu
pateicību
“Mēness
aptiekai” par ziedojumu. Par
šo ziedojumu tiks iegādāti
ļoti nepieciešamie materiāli
sensoro maņu attīstībai un
veselības saglabāšanai un
uzlabošanai,” uzsver Sociālā
dienesta
direktore
Iveta
Sietiņsone.

Novembra
nogalē
norisinājās piektā Cēsu pils
arheoloģijas
konference.
Tās
dalībnieki
varēja
iepazīties
ar
jaunākajiem
pētījumiem par Cēsu pilī
atrastajām vēlo viduslaiku
brokāta
lentēm,
grāmatu
apkalumiem,
vargāniem,
ziloņkaula
priekšmetiem,
zobeniem, bruņucimdiem. Bija
arī iespēja ielūkoties 1927.
gada pilsdrupu izrakumos un
akmens būvdetaļu datēšanas
paņēmienos.
Konferences
noslēgumā
notika
zinātniskā
rakstu
krājuma "Cēsu pils raksti II"
atvēršana.

Attēlā: Piektā Cēsu pils arheoloģijas konference
pulcēja lielu dalībnieku skaitu, un konferences vadītājs
vēsturnieks Gundars Kalniņš, varēja būt apmierināts ar
augošo interesi par Cēsu pili. Foto: Aivars Akmentiņš.
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DAŽĀDI
Aicinām novērtēt
sasniegumus sportā

Sporta pasākumi Cēsīs novembrī

Attēlā: Viens no gada notikumiem sportā bija atjaunotā Cēsu stadiona sportiskā
atklāšana maijā. Foto: Aivars Akmentiņš.
Rasa Siliņa
Cēsu novada pašvaldības
sporta koordinatore
Jau drīz, 7. decembrī,
Cēsu 2. pamatskolā notiks
ikgadējā Cēsu sporta izcilnieku
godināšana pasākumā “Sporta
laureāts 2018”.
Visi sporta draugi, novada
sporta
dzīves
veidotāji,
komandu
un
individuālie
sportisti, kas pārstāvējuši Cēsu
novadu un nesuši tā vārdu gan
lielāka, gan mazāka mēroga
sacensībās, sporta biedrības,
pasākumu rīkotāji, sporta
veterāni, skolotāji, līdzjutēji
un atbalstītāji mīļi aicināti
apmeklēt “Sporta laureātu
2018”. Kopīgi atskatīsimies
uz sportisko gadu, sveiksim
laureātus. Pasākumu vadīs
Renārs Zeltiņš, kurš rūpēsies

par atraktīvu un sportisku
vakaru visām gaumēm.
Balvas
tiks
pasniegtas
deviņās nominācijās: Gada
sporta
skolotājs,
Gada
sporta biedrība, Gada sporta
pasākums,
Cerība
sportā,
Paraugs
sportā,
Gada
populārākais sportists/-e, Gada
populārākā sporta komanda
un Gada sportists/-e, Gada
sporta
treneris.
Teiksim
kopīgu paldies “Cēsu Sporta
labdariem”!
Līdz
20.
novembrim
iedzīvotāji novada pašvaldības
mājas lapā aicināti izvirzīt
kandidātus nominācijām Gada
populārākais/-kā sportists/-e,
Gada
populārākā
sporta
komanda, Gada populārākais
sporta pasākums.
Savukārt
kandidātus
nominācijai Cerība sportā

tiek aicināti izvirzīt treneri,
izglītības iestādes, skolotāji un
sporta biedrību pārstāvji.
Izglītības iestāžu vadītājus
aicinām izvirzīt pretendentus
nominācijai
Gada
Sporta
skolotājs.
No 20. novembra līdz
30.
novembrim
notiks
tiešsaistes
aizklāts
tautas
balsojums nominācijām Gada
populārākais/-kā
sportists/te, Gada populārākā sporta
komanda,
Gada
sporta
pasākums. Rezultāti tiks atklāti
tikai noslēguma pasākumā.
Galvenās
nominācijas
“Sporta laureāts” ieguvējs
tiks noteikts pasākuma laikā,
aizklāti balsojot klātesošajiem
par vienu no deviņiem
nomināciju ieguvējiem.

Radoši vakari Amatu mājā
Rudenī Vaives Amatu mājā
atsākušies radošie vakari,
kuros visiem interesentiem ir
iespēja apgūt jaunas prasmes
un zināšanas. Novembrī notiks
četras nodarbības:
01.11.
plkst.
18.00
Kulinārijas nodarbība "Saldie
deserti" (creme brulee, panna
cotta un fondants), vadītāja
Daiga Zelčs-Ločmele;

08.11.
plkst.
18.00
Kulinārijas
nodarbība
"Sāļā konditoreja" (tarte un
rolbiskvīts), vadītāja Daiga
Zelčs-Ločmele;
22.11. plkst. 17.30 Radošā
nodarbība
"Numeroloģiskās
mandalas",
vadītāja
Inga
Voitkeviča;
29.11. plkst. 17.30 Radošā
darbnīca "Adventes vainagi",

vadītāja Sanita Vilciņa.
Visas
nodarbības
ir
bezmaksas, bet pašiem jāsagādā
produkti un darba materiāli.
Noteikti jāpiesakās iepriekš jo
vietu skaits ir ierobežots.
Kontakttālruņi: 29473756
vai 26433257.

02.11. plkst.19.00
Piebalgas ielā 18
LČ basketbolā seniorēm 35+
Cēsis – Dobele

15.11. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – FBK Sāc

03.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LVF Kausa izcīņas sacensības
volejbolā U13 zēniem.

16.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cēsis – Jelgava

03.11. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
Pārbaudes spēle
ratiņbasketbolā

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

04.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LVF Kausa izcīņas sacensības
volejbolā U13 zēniem

17.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīgā
Pārgauja – Lekrings

04.11. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LČ senioriem 35+

22.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Skolu sacensības basketbolā –
NBA Junioru līga

10.11. plkst.12.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
10.11. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. 8. kārta
11.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJČ florbolā U9 zēniem
11.11. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
LJČ florbolā U18 zēniem
11.11. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. 8. kārta
13.11. plkst.17.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14, U16 zēniem

23.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cēsis – Pārdaugava
24.11. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
24.11. plkst.18.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm virslīgā
Lekrings – Ķekavas Buldogi
27.11. plkst.15.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U16 meitenēm
29.11. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – Impar Limbaži

Ekskursijas jaunajā
ekspozīcijā
Kādreizējā čekas īslaicīgās
aizturēšanas izolatorā Pils ielā
12 atklāta pastāvīga vēstures
ekspozīcija
“Sirdsapziņas
ugunskurs”, kas vēsta par
kādreizējā
Cēsu
apriņķa
iedzīvotāju
pretošanos
okupāciju varām.

Novembrī
interesentiem
būs iespēja iepazīt ekspozīciju
trīs paplašinātās ekskursijās
kuratores Elīnas Kalniņas
vadībā. Ekskursijas notiks
3., 10. un 24. novembrī plkst.
15.00 Pils ielas 12 pagalmā.

Laba iespēja apgūt bioloģisko lauksaimniecību
Aizvien vairāk ražotāju,
pārstrādes uzņēmumu Latvijā,
Eiropā un citviet pasaulē
izvēlas
ražot
bioloģisku
pārtiku. Pieaug arī pieprasījums
pēc tīras bioloģiskas pārtikas,
kas paaugstina cilvēka dzīves
kvalitāti. Ražojot bioloģiskus
produktus,
mēs
vecinām
saudzīgāku un ilgtspējīgāku
lauksaimniecību, esam atbildīgi

pret dabu, dzīvniekiem un savu
veselību.
Profesionālās
pilnveide
izglītības 160 stundu kurss
sniedz zināšanu bāzi par
bioloģiskās lauksaimniecības
saimniekošanas
pamatprincipiem.
Kursā
tiks
izmantotas dažādas mācību
metodes: 50 % teorētiskās un
50% praktiskās apmācības

izbraukumos uz bioloģiskām
saimniecībām.
Vienas
nodarbības ilgums septiņas
stundas. Sekmīgi pabeidzot
kursu
klausītājs
saņems
apliecību par profesionālās
pilnveides izglītību.
Mācību sākums, sākot no
9. novembra, piektdienās,
plkst. 10.00-17.00, Priekuļos,
Dārza
iela
12.
Kurss

piemērots iesācējiem kā arī
lauksaimniecības lietpratējiem.
Tā gaitā būs iespējams apgūt:
• Saimniekošanas metodes
lauksaimniecībā, kā pāriet no
konvencionālās uz bioloģisko
saimniekošanu;
• Normatīvos aktus bioloģiskajā lauksaimniecībā;
• Augkopības produkcijas
ražošanu, ievērojot bioloģiskās

saimniekošanas principus;
• Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas nosacījumus
bioloģiskās
saimniekošanas
sistēmā;
• Mārketinga procesus
zemnieku saimniecībā.
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs novembrī
Pasākumi
01.11. plkst.18.00
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Kulinārijas
nodarbība “Saldie deserti”
02.11. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Konference “Subject
Creativity”
02.11. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Izrāžu apvienība “Panna”.
Stand-up izrāde, komēdija
“Optimists”
02.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Comedy Latvia rudens tūre,
DJ Mārtiņš Pavasaris
03.11. plkst.10.00
Baznīcas laukums 1
Ekskursija “Izgaršo Cēsis”
gides Sigitas Klētnieces
pavadībā
03.11. plkst.10.00
Vaives Amatu mājā
Akcijas “Cimdotā Latvija”
meistarklase “Cēsis ada”
03.11. plkst.12.00
CATA Kultūras namā
Jaunais brīnumu cirks “Dīvas
neparastie piedzīvojumi”
03.11. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncerts “Svinam kopā
4x100!”
03.11. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Imants Daksis
03.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle
Līdz 04.11.
Cēsu restorānos
Cēsu restorānu nedēļa
04.11. plkst.11.00
Koprades mājā SKOLA6
Akcijas “Cimdotā Latvija”
meistarklase “Cēsis ada”
04.11. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Festivāls “Porta” Kalakan /
DakhaBrakha
07.11. plkst.17.00
Jaunajā pilī
Izstādes “Cēsis ada” atklāšana
07.11. plkst.18.00
Cēsu novada Jauniešu māja
Akcijas “Cimdotā Latvija”
meistarklase “Cēsis ada”

08.11. plkst.18.00
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Kulinārijas
nodarbība “Sāļā konditoreja”

22.11. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Menuetam 50 | Latvijai 100”.
Jubilejas koncerts

09.11. plkst.13.00
Koncertzālē “Cēsis”
LeNeSOns un Elgara
“Jaunais diriģents”. LNSO
koncertuzvedums bērniem

23.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

09.11. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar cēsnieku, Tautas
daiļamata meistaru, grāmatas
“Mani laika meti” autoru
Daumantu Kalniņu
09.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush
10.11. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Euroradio Jazz Orchestra”
10.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Party Service On Tour. Project
X ar [Ex] Da Bass
12.11.-16.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Rītausmas stundas “Varoņi
Ziemeļvalstīs” skolās un
bērnudārzos pēc pedagogu
pieprasījuma
12.11. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ziemeļvalstu Literatūras
nedēļas Krēslas stunda
Lasītāju klubiņā
14.11. plkst.18.00
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā
Apkaimes forums “Cēsu
pilsētas centra attīstība ārpus
vecpilsētas”
16.11. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Pūt, vējiņi!”. Koncertstāsts
Latvijai
16.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp
17.11. plkst.19.30
Mākslas telpā Mala
Kasešu nakts 12
17.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Ai-Va (Ritma Institūts)
22.11. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Karikatūras par LV”.
Tikšanās ar mākslinieku Gati
Šļūku
22.11. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars.
“Numeroloģiskās mandalas”

24.11. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts “Pasaka par
princesi un cūkganu”
Cēsu 2. pamatskolas teātra
pulciņa “Mākoņspārnis” izrāde
visai ģimenei
24.11. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Danču vakars ar folkloras
kopu “Ore”
24.11. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Menuetam 50 | Latvijai 100.
Jubilejas koncerts
24.11. plkst.21.00
Mākslas telpā Mala
DJ Pasaule apvienība
24.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dubra (Rīgas DJ skola)
25.11. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ivo Fominam 50. Jubilejas
koncerts
29.11. plkst.17.30
Koncertzāles “Cēsis” kamerzālē
Koncertlekcija “Jurim
Karlsonam 70”
29.11. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. “Adventes
vainagi”
30.11. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu uzņēmēju forums 2018
30.11. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Starptautisks projekts –
mūzikls “Baltican Carmen”
30.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

Izstādes
02.11. – 27.12.
Vaives Tautas namā
Ceļojošā izstāde “Cēsnieki
brīvības cīņās”
07.11. – 30.11.
Cēsu Jaunā pils
Akcijas “Cimdotā Latvija”
izstāde “Cēsis ada”

No 10.11.
Insignia mākslas galerijā
koncertzālē “Cēsis”
Darbi no Rīgas Starptautiskās
tekstilmākslas un šķiedras
mākslas triennāles kolekcijas
21.11. – 01.12.2019.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”
22.11. – 24.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde
Līdz 30.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Gata Šļūkas “Karikatūras par
LV”
Līdz 30.11.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Latvijas Republikas
bruņotie spēki: izveide un
mājvieta Cēsu pilī 1918 –
1940”
Līdz 16.12.
Izstāžu namā
Izstāde “Kad Senatne sev
Darbā jēgu rod...” Arheoloģija
Cēsu pilsētai un novadam
Līdz 30.12.
PLMC, Lielajā Skolas ielā 6
Diasporas un Latvijas
mākslinieku izstāde “Māksla
nešķir, māksla vieno”

Kino
No 02.11.
Bohēmista rapsodija /
Bohemian Rhapsody (2018).
Žanrs: Drāma, biogrāfija,
muzikāla filma
Riekstkodis un četras valstības
/ The Nutcracker and the
Four Realms (2018). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, ģimenes
filma, fantāzija
No 08.11.
Meitene zirnekļa tīklā/ The
Girl in the Spider’s Web (2018).
Žanrs: Trilleris, detektīvfilma,
asa sižeta filma
Lustrum (2018). Žanrs:
Dokumentālā filma. Režisors
Gints Grūbe
14.11. plkst.19.00
D.Rietumas Eiropas kino
festivālu izlase “Laimīgs kā
Lācars” (2018). Žanrs: Drāma,
pasaka
No 16.11.
Fantastiskās būtnes:
Grindelvalda noziegumi/
Fantastic Beasts: The Crimes
of Grindelwald (2018) Žanrs:
Piedzīvojumu filma, ģimenes
filma, fantāzija

Saule brauca debesīs (2018).
Žanrs: Animācija. Režisore Roze
Stiebra
No 23.11.
Zagļu karalis/ King of Thieves
(2018). Žanrs: Trilleris, drāma,
detektīvfilma
28.11. plkst. 19.00 D.Rietumas
Eiropas kino festivālu izlase
“Dogmens” (2018). Žanrs:
Drāma, trilleris
No 30.11.
Jaungada taksometrs (2018).
Žanrs: Komēdija, romantika

Latviešu kino
dienas
11.11. plkst.17.00
Dokumentālās filmas
“Lustrum” Cēsu pirmizrāde
un tikšanās ar filmas režisoru
Gintu Grūbi. Pēc seansa
diskusija
17.11.
Latviešu kino diena
Plkst.12.15 “Bille”. Režisore
I.Kolmane. Lomās: R.
Kronberga, S. Juška, E. Vāne, A.
Skrastiņš, L.Cauka u.c.
Plkst.14.00 “HOMO NOVUS”.
Režisore A.Viduleja. Lomās:
I. Šelegovskis, K. Krūze, K.
Znotiņš, A.Keišs u.c.
Plkst.16.30 “Deju laikmets”.
Filmas pirmizrāde Cēsīs.
Režisors V.Buda. Pēc seansa
tikšanās ar filmas režisoru
Plkst.18.30 “Baltu ciltis”.
Režisori L.Ābele un R.Ābele
Plkst. 20.20 “Kriminālās
ekselences fonds”. Režisors:
O.Rupenheits
19.11.
Latviešu kino diena
Plkst.12.30 “Saule brauca
debesīs”. Režisore R.Stiebra.
Animācijas filma visai ģimenei
Plkst.14.00 “Kā gribētos
būt aplim”. Režisors Roberts
Rubīns. Dokumentāla filma. Pēc
seansa tikšanās ar filmas radošo
grupu
Plkst.15.30 “Iemesti
pasaulē”. Režisore A.Cilinska.
Dokumentālā filma. Pirms
seansa tikšanās ar filmas režisori
Plkst.17.30 “Mērijas
ceļojums”. Režisore K.Želve
Plkst.19.15 “Deju laikmets”.
Režisors V.Buda

8

Cēsu Vēstis, 2018. gada 1. novembris

DROŠA SATIKSME

Cēsīs brauc mierīgi!
Novada pašvaldībā izstrādātas
vadlīnijas
drošas,
loģiskas, mierīgas un reizē
raitas satiksmes organizācijai
Cēsīs. Plāna izstrādātāja,
Attīstības
un
būvniecības
pārvaldes galvenā teritorijas
plānotāja
Evija
Taurene,
informē par būtiskākajiem
akcentiem un izmaiņām jaunajā
transporta kustības plānā.
Drošas
un
mierīgas
satiksmes infrastruktūra izveide
nepieciešama, lai samazinātu
satiksmes negadījumu skaitu,
veidotu drošu un saprotamu
pilsētvidi un veicinātu pozitīvu
satiksmes dalībnieku ieradumu
veidošanos, īpaši – pret tādām
mazāk aizsargātām satiksmes
dalībnieku grupām kā gājēji,
velobraucēji, skrituļotāji.
Transporta komisijā regulāri
izskatām iedzīvotāju sūdzības
par
kustības
organizāciju
vienā vai otrā pilsētas rajonā.
Visbiežāk tie ir ierosinājumi
uzlikt ātruma valni, lai
samazinātu braukšanas ātrumu.
Taču guļošie policisti un
ātrumu ierobežojošās zīmes
ne vienmēr ir efektīvākais
risinājums optimālai transporta
kustības organizācijai. Tāpēc
izstrādāts komplekss plāns,
kā satiksmi pilsētā padarīt
drošu un draudzīgu dažādām
satiksmes
dalībnieku
un
iedzīvotāju grupām.

No 50 līdz 30

Sākšu ar pilsētas mēroga
risinājumiem. Šeit galvenā
vadlīnija ir – Cēsīs brauc
mierīgi. Pilsētas lielākajā
daļā paredzam atļautā ātruma
samazinājumu līdz 30 vai 40
kilometriem stundā, par ko
labprāt saņemtu arī iedzīvotāju
komentārus. Tas ir drošs un
reizē pietiekošs ātrums, lai raiti
nokļūtu tur, kur nepieciešams.
Bez ātruma ierobežojošām

ķējumi uz senatnīgā bruģa
nebūs iederīgi, taču oriģinālas
ielu mēbeles, kas padara
satiksmi rāmāku, plānojam
izmantot.
Tāpat
iecerēts
pakāpeniski radināt ļaudis iet
uz vecpilsētu kājām vai braukt
ar riteni. Piemēram, periodiski
aktīvā tūrisma sezonā brīvdienu
vakaros slēdzot vecpilsētu
transporta satiksmei. Tāpat
arī lielu kultūras vai sporta
pasākumu norises laikā. Lai
šo ieceri sekmīgi īstenotu,
nepieciešams izveidot vairāk
autostāvvietu ap vecpilsētu. Ja
būs, kur novietot auto, cilvēki,
cerams, labprāt dosies nelielā
pastaigā, lai nokļūtu kādā
kafejnīcā vai veikaliņā.

Domāšanas maiņa

zīmēm paredzēts lietot arī
horizontālos
marķējumus
uz asfalta – labi pamanāmu
atgādinājumu
par
ātruma
ierobežojumu.
Jāpiebilst,
ka
aktīvi
izmantosim
horizontālos
marķējumus, jo tādējādi bez
lieliem ieguldījumiem var
efektīvi veicināt satiksmes
drošību. Labs piemērs –
Dārzniecības iela – kur
vienkārši,
ar
horizontālo
marķējumu, nodalīta ietve, bet
braucamā daļa sašaurināta,
kas
arī
veicina
ātruma
samazināšanu. Šādi risinājumi
varētu būt arī Miera, Vaives un
Līgatnes ielās.

Drošākas pārejas

Plašos
krustojumos
ar
horizontāliem marķējumiem
paredzēts sašaurināt braucamo
daļu, veidojot gājējiem drošas

saliņas. Piemērs – Vaļņu ielas
gājēju pāreja pie Vienības
laukuma. Raiņa ielā pie veikala
“Globuss” ir pārskatāma pāreja
ar drošības saliņu, bet tuvāk
stacijai ir pāreja, kurā gājējiem
jāšķērso trīs joslas, un tas nav
droši.
Gājēju pārejas paredzēts
veidot visos krustojumos, kur
tas ir iespējams. Vietās, kur
pārredzamība ir ierobežota,
veidosim paceltos krustojumus.
Savukārt sabiedriski nozīmīgu
objektu tuvumā veidosim
paceltās pārejas, kādas jau ir
pie koncertzāles “Cēsis” un
Rīgas Tehniskās universitātes
filiāles Piebalgas ielā.

Skolas bērnu drošībai

Nozīmīgi ir risinājumi,
kas veicina mierīgu un drošu
satiksmi skolu un bērnudārzu
tuvumā. Bez ātruma vaļņiem
un
ierobežojošām
zīmēm
paredzēts lietot sarkanās krāsas
marķējumus
kombinācijā
ar gājēju pārejām, kas ir
pamanāms
atgādinājums
autovadītājiem, ka jābūt īpaši
piesardzīgiem. Drošs ceļš
uz skolu – tas ir risinājumu
komplekss, kas ietver ne vien
ierobežojumus un regulējumus
rāmākai satiksmei, bet arī veido
vidi, kurā bērni var droši paši
kājām vai ar riteni, doties uz
mācību iestādi. Izplatītā prakse,
ka vecāki ved atvases uz skolu
ar auto, rīta stundās palielina
satiksmes intensitāti mācību
iestāžu tuvumā un nereti rada
arī nedrošas situācijas.
Vēl viena aktualitāte ir
dzelzceļa šķērsojums ceļā uz
sporta kompleksu un Cēsu
Valsts ģimnāziju. Tur sadarbībā
ar AS “Latvijas Dzelzceļš”
ceram risināt sliežu šķērsošanas

jautājumu,
luksoforu.

paredzot

gājēju

Pagalmi un vecpilsēta

Bieži saņemam privātmāju
rajonu iedzīvotāju lūgumus
un arī kategoriskas prasības
rīkoties,
lai
mazinātu
braukšanas
ātrumu
šajās
pilsētas teritorijā. Pašvaldība
īsteno grants ielu divkāršās
apstrādes programmu, uzlabo
ielu stāvokli, bet diemžēl daļa
braucēju cieto segumu uztver kā
aicinājumu nesties. Privātmāju
rajoni ir dzīvojamās zonas
teritorijas, kur pieļaujamais
ātrums ir 20 kilometri stundā.
Bet, kā panākt, lai autovadītāji
to
ievērotu?
Viens
no
paredzētajiem risinājumiem ir
ielu mēbeles, jeb šķēršļi, kurus
apbraucot, jāsamazina ātrums.
Īpaša
zona
Cēsīs
ir
vecpilsēta. Horizontālie mar-

Piedāvātie
risinājumi
satiksmes uzlabošanai pilsētā
akcentē ne vien drošību, bet arī
veselīgu ieradumu veidošanos.
Cēsīs gandrīz viss ir vieglas
pastaigas attālumā – braucot
ar riteni, no centra līdz pilsētas
ārējai robežai var nokļūt
15 minūtēs. Pirms sēsties
pie stūres, vērts padomāt
un varbūt mainīt savus
ikdienas ieradumus par labu
veselīgam un videi draudzīgam
pārvietošanās veidam.
Izstrādātais plāns “Satiksmes
drošības
un
mierināšanas
risinājumu piemērošana Cēsu
novadā. Vadlīnijas.” pieejams
Cēsu
novada
pašvaldības
mājaslapā
cesis.lv
sadaļā
“Publiskie
dokumenti”,
un iedzīvotāji aicināti līdz
12.
novembrim
izteikt
komentārus, sazinoties ar Cēsu
novada pašvaldības galveno
teritorijas plānotāju Eviju Taureni – evija.taurene@cesis.lv,
64161821
vai
klātienē
Bērzaines ielā 5, 212. kabinetā.

