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Klientu apkalpošanas centram Jurģi
Bijušajā
Cēsu
pilsētas
pašvaldības ēkā Raunas ielā
4 atvērts vienotais valsts
un
pašvaldības
klientu
apkalpošanas centrs (KAC).
Izpildot vienotā centra valsts
prasības, Raunas ielas 4 ēkā
iedzīvotājiem būs iespēja
saņemt pakalpojumus arī no
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA), finanšu
instrumenta ALTUM, Lauku
atbalsta dienesta (LAD) un
Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD), kā arī pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”,
kuru konsultanti KAC telpās
būs pieejami noteiktās nedēļas
dienās. Darbu Raunas ielā 4, kā
ierasts, turpina arī pašvaldības
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvalde.
Izmantojot 49 000 EUR
VARAM līdzfinansējumu KAC
iekārtošanai, bijis iespējams
labiekārtot un modernizēt
koplietošanas telpas, padarot tās gaišas un ērtas
apmeklētājiem, uzlabot vides
pieejamību.
“Pārcelties uz Raunas ielu
4, pakāpeniski gatavojāmies
jau kopš gada sākuma – tā ir
loģiskāka, ērtāka un klientiem
pieejamāka pakalpojumu saņemšanas vieta vairumam
novada iedzīvotāju un arī
viesu,” norāda Cēsu novada
pašvaldības
Komunikācijas
un klientu servisa pārvaldes
vadītājs Kārlis Pots, piebilstot,
ka “pakāpeniski no Bērzaines
ielas uz Raunas ielu pārcelsies
arī
pārējās
pašvaldības
pārvaldes”.

Attēlā: Jaunajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā būs iespēja saņemt pakalpojumus arī no Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras, finanšu instrumenta ALTUM, Lauku atbalsta dienesta un Pārtikas un veterinārā
dienesta. Foto: Aivars Akmentiņš.
Ja ieraduma pēc iedzīvotāji
dosies uz namu Bērzaines ielā
5, iesniegumu varēs pieņemt arī
tur. Nav jāraizējas ka nāksies
staigāt no vienas ēkas uz otru.
Vienīgā lieta, kas būs pieejama
tikai un vienīgi Raunas ielā
4, būs norēķinu iespējas – par
nekustamā īpašuma nodokli,
pulciņiem, soda naudām u.tml.
Patlaban
vēl
turpinās
atsevišķi centra labiekārtošanas
darbi, kas ilgs vēl aptuveni
divus mēnešus, telpas arvien
labāk
pielāgojot,
piemēram,
cilvēkiem
ar
īpašām vajadzībām, jaunajiem

vecākiem ar bērnu ratiņiem
u.tml. Tāpat arī klientu
apkalpošanas speciālistes vēl
apgūst visu vienoto centru
pakalpojumu grozu, lai jau
tuvākajā
nākotnē
varētu
sniegt servisu arvien lielākam
klāstam ne tikai pašvaldības,
bet arī valsts pakalpojumu, kas
īpaši būtiski, ja kāda no valsts
iestādēm nav pieejama Cēsīs.
“Gribam,
lai
jaunais
KAC
būtu
reprezentabls,
lai klienti tajā justos ērti un
gaidīti. Vienlaikus arī liksim
uzsvaru uz klientu apmācību
e-pakalpojumu izmantošanā.

Šim pakalpojumu grozam
kļūstot plašākām un vieglāk
izmantojamam, ceram, ka
nākotnē klienti varēs ērti visu
paveikt mājās, nemērojot ceļu
uz centru. Apzināmies, ka būs
klientu daļa, kam cilvēciskais
kontakts ir un būs ļoti svarīgs
un kuri kaut vai sava sirdsmiera
dēļ visu gribēs izdarīt ar klientu
apkalpošanas speciālista palīdzību,” stāsta K.Pots.
Jaunajā KAC ar laiku būs
pieejams arī bērnu stūrītis.
Tāpat arī vistuvākajā laikā
darbu sāks virtuāls informācijas
centrs par pašvaldības darbu un

Svētku norises decembrī
Arī
šogad,
sagaidot
Ziemassvētkus un Jauno gadu,
Cēsīs katrā nedēļas nogalē
notiks sarīkojumi, svētku
darbnīcas, tirdziņi. Bet katru
svētdienu plkst. 19.00 Sv. Jāņa
baznīcā atskaņos tradicionālo
torņa mūziku kopā ar pūtēju
orķestri “Cēsis”.
Viens no svētku gaidīšanas
epicentriem būs Jaunā pils.
Sestdien, 8. decembrī, gan
lieli gan mazi aicināti pilī
apmeklēt eglīšu rotājumu
darināšanas darbnīcas jau no
plkst. 14, savukārt plkst.16

folkloras kopas “Ores” vadībā
būs iespēja apgūt jestras
Ziemassvētku rotaļas.
Mēneša vidū, 15. decembrī,
Jaunajā pilī no plkst. 11 būs
iespēja gatavot apsveikuma
kartītes, uz kurām kaligrāfe
Sandra Šķila palīdzēs ar
tušu un spalvu glīti uzrakstīt
novēlējumu. Turpat kartiņas
varēs ielikt aploksnē, uzlikt
spiedogu un nodot pasta rūķim
nosūtīšanai adresātam.
Velvju
zālē
kopā
ar
tautas vērtes kopas “Dzieti”
dalībniekiem
varēs
apgūt

tradicionālos latviešu Ziemassvētku rituālus. Bet Izstāžu
namā koncertu sniegs koklētāji.
Svētdien, 16. decembrī,
CATA kultūras namā svētku
koncertu sniegs Kultūras centra
kolektīvi “Randiņš”, “Dzirnas”
un bērnu popgrupa “Hey”.
Sākoties
Ziemassvētku
brīvdienām, 22. decembrī
Izstāžu namā latviešu ziemas
saulgriežu tradīcijas varēs
iepazīt kopā ar tautas vērtes
kopu “Dzieti”. Rožu laukumā
būs amatnieku un mājražotāju
tirdziņš – laba iespēja tiem, kas

vēl nebūs sagādājuši dāvaniņas.
Savukārt vēlākā pēcpusdienā,
plkst. 16, Sv. Jāņa baznīcā uz
koncertu “Es skaistu rozīt’
zinu” aicinās Cēsu Pils koris.
Jaungada pasākums bērniem
Izstāžu namā notiks 28.
decembrī plkst. 18, bet 31.
janvārī pirms pusnakts cēsnieki
un viesi, kā allaž, aicināti
pulcēties Vienības laukumā,
lai kopā sagaidītu Jauno gadu,
noskatītos krāšņu uguņošanu
un vēlētu viens otram laimi un
izdošanos Cūkas gadā!

to, kur meklēt nepieciešamos
speciālistus.
Iestāžu darba laiki Raunas
ielas 4 KAC:
● ALTUM apmeklētājus pieņems ceturtdienās plkst. 8-16
un piektdienās plkst. 8-13.
● LAD apmeklētājus pieņems trešdienās plkst. 9-13.
● LIAA pieņems apmeklētājus plkst. 8-13.
● PVD pieņems apmeklētājus otrdienās un ceturtdienās
plkst. 9-13.
● Sociālais dienests pieņems
apmeklētājus
pirmdienās
plkst. 9-12.

Paziņojums!
Cēsu novada būvvalde
no 10. decembra atradīsies
Raunas ielā 4, 1. stāvā, 113.
kabinetā.
Apjomīgā
arhīva
dēļ
pārcelšanās ilgs no 6. decembra
līdz 14. decembrim, līdz ar to
iespējami pārrāvumi ierastajos
pieņemšanas laikos. Lūdzam
būt saprotošiem un vizītes
pieteikt telefoniski (Būvvaldes
sekretāre Daiga Bernovska
28395259) vai elektroniski –
daiga.bernovska@cesis.lv.
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Lai labs prāts un
mierīgāka satiksme
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Nozīmīgākais
notikums
novembrī
bija
Latvijas
simtgadei veltītās norises.
Piedalījos svinīgajos pasākumos Cēsīs un Vaivē, tāpēc
droši varu teikt, ka valsts
svētku mēnesis mūsu novadā
bija patriotisma, lepnuma un
valsts mīlestības caurstrāvots.
Plašā
norišu
programma
vedināja
rūpīgāk
iepazīt
vēstures notikumus laikā, kad
tapa mūsu valsts un kārtējo
reizi pārliecināties par to,
cik svarīga loma Cēsīm un
cēsniekiem bijusi izšķirīgos
valsts vēstures pagriezienu
posmos. Paldies visiem svētku
veidotājiem un dalībniekiem!
Disonansi svētku noskaņās
gan vieš lēnais valdības
veidošanas process. Diemžēl tas
ietekmēs pašvaldības nākamā
gada budžeta veidošanu. Ceru,
ka Saeima apstiprinās izmaiņas
valsts budžeta veidošanas
kārtībā, un jaunās iniciatīvas –
mediķu, pedagogu un tiesnešu
algu pieaugums – stāsies spēkā
jau no nākamā gada janvāra.
Būtiskākas
pārmaiņas
pašvaldībās varētu notikt 2021.
gadā, jo visas potenciālās
valdības koalīcijas partijas ir
par administratīvi teritoriālās

reformas turpināšanu. Ļoti
iespējams,
ka
nākamo
pašvaldību sasaukumu vēlēsim
jaunās, lielākās administratīvās
teritorijās, un tad arī pašvaldību
vēlēšanās varēs kandidēt tikai
politiskās partijas, bet ne
vēlētāju apvienības.
Ir aizvadīts kārtējais Cēsu
uzņēmēju forums. Tā ir laba
iespēja uzņēmējiem satikties,
spriest
par
aktualitātēm,
uzzināt jaunumus un gūt idejas
un iedvesmu turpmākajai
izaugsmei. Kā ierasts, forumā
godinājām novada uzņēmējus,
kuri bijuši sekmīgi savā
darbības jomā. Tagad jādomā,
kā
organizēt
turpmākos
uzņēmēju forumus, lai tie būtu
saturīgi un saistoši.
Pirmie
pasākumi
jau
aizvadīti jaunajā nevalstisko
organizāciju centrā Rīgas
ielas vēsturiskajā rātsnamā.
Prieks, ka mums ir tik daudz
aktīvu cēsnieku, kuri dara
sabiedrībai vajadzīgus darbus.
Jaunizveidotajā
centrā
ir
biroju telpas, pārrunu istaba
un arī neliela zāle dažādiem
sarīkojumiem.
Novembrī vairāk uzmanības
esam
veltījuši
satiksmes
organizācijai un laika limita
ievērošanai
automašīnu
stāvvietās. Iedzīvotāji aktīvi
iesaistījušies
diskusijā
par
jaunajām
satiksmes

organizācijas vadlīnijām, kurā
galvenais akcents ir drošība.
Domāju, kopīgi mums izdosies
panākt, ka Cēsis kļūs par
pilsētu ar loģisku un drošu
satiksmi. Pašvaldības policija
novembrī stingrāk kontrolēja
automašīnu
stāvēšanas
laika
limita
ievērošanu
pilsētas
centrā.
Diemžēl
autovadītāji bieži ignorēja
stāvēšanas noteikumus, un
atrast brīvu stāvvietu centrā
bija problemātiski. Sākumā
pašvaldības policijas darbinieki
brīdināja, pēc tam arī sodīja
neapzinīgos. Daļā braucēju
tas radīja neapmierinātību,
taču
situācija
ievērojami
uzlabojusies. Tagad bez raizēm
var iebraukt centrā, novietot
auto, paveikt darāmo un
doties tālāk. Skaidrs, ka centra
tuvumā jāizbūvē vēl vairākas
stāvvietas, kur mašīnas varēs
atstāt neierobežotu laiku.
Sācies adventa laiks. Gada
īsākās dienas steidzina pagūt
šogad vēl neiespēto. Taču šis
ir laiks, kad ikdienas skrējiena
tempu der piebremzēt un rast
laiku pārdomām, nesteidzīgām
sarunām ar tuviniekiem un
draugiem, varbūt palīdzēt
kādam grūtības nonākušajam...
Rast laiku tam, kas vairo
cilvēcību un gaišumu šajā
dzīvē. To arī ikvienam novēlu!

Pabeigta sabiedriskā apspriešana
Noslēgta
publiskā
apspriešana Saules ielas 13a, 15 un
Vilku ielas 14, Cēsīs teritorijas
lokālplānojuma grozījumiem.
Publiskā apspriešana pabeigta
ar sanāksmi, kurā piedalījās
14 dalībnieki. Lokālplānojuma
publiskās apspriešanas gaitā
tika saņemts viens iesniegums
ar priekšlikumiem kā arī
institūciju atzinumi.
Lokālplānojums
izstrā-

dāts, pamatojoties uz AS
“Siguldas
Būvmeistars”
teritorijas attīstības ieceri,
perspektīvā izbūvējot četras
daudzstāvu
dzīvojamās
mājas ar četriem stāviem un
jumta izbūvi, iekškvartāla
ielu
un
autostāvvietas.
Lokālplānojuma izstrādātājs –
SIA “Damsijas” arhitektu
birojs.
Lokālplānojums izstrādāts

saskaņā ar Cēsu novada
domes pieņemto lēmumu
“Par lokālplānojuma Saules
ielas 13A, 15 un Vilku
ielas 14 teritorijai, grozot
teritorijas plānojumu, izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”. Arī publiskā
apspriešana norisinājās atbilstoši Cēsu novada domes
lēmumam.

Domes sēdēs novembrī
Cēsu novada domes sēdē
15. novembrī izskatīti 26
jautājumi. Deputāti apstiprināja
grozījumus
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas nolikumā, lēma
par sētnieku amata vienībām
novada izglītības iestādēs.
Apstiprināja
mērķdotāciju
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai, interešu izglītības
programmām un speciālajām
izglītības iestādēm.
Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Rāmuļu Tautas

nams” Vaives pagastā izsoles
rezultātu, kā arī lēma par
pašvaldības
nekustamā
īpašuma Magoņu iela 10
nodošanu atsavināšanai un
izsoles
noteikumu
apstiprināšanu.
Deputāti atbalstīja projekta pieteikuma “Gaujas
upes
telpiskās
attīstības
plāna izstrāde Cēsu novada
teritorijā” iesniegšanu LVAFA
un noklausījās informāciju par
pašvaldības Izglītības nodaļas

darbu 2018. gadā.
Svinīgajā domes sēdē 18.
novembrī deputāti apstiprināja
pašvaldības konkursa “Būve
2018” rezultātus.
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.

Laiks piestāt un
pateikt paldies
Ieva Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja
Novembrī
noslēdzās
vadības sarunas ar visiem
pašvaldības
struktūrvienību
vadītājiem. Izvērtējām to, kas
paveikts šogad, kam pietrūcis
resursu, un konkretizējām
nākamā gada plānus. Vadītāji
iesniedza arī nākamā gada
budžeta priekšlikumus, lai
decembrī varētu izstrādāt un
nodot izvērtēšanai deputātiem
pašvaldības 2019. gada budžeta
projektu.
Labākos šī gada darbiniekus
kopīgi
godinājām
Gada
darbinieku
apbalvošanas
ceremonijā, kas, kā ierasts,
notika pirms valsts svētku
dienas. Kopumā 29 novada
pašvaldības un tās iestāžu
darbinieki saņēma pateicības
rakstus un balvā – braucienu uz
Igaunijas Tautas muzeju Tartu.
Vēl
viens
iepriecinošs
notikums novembrī bija Valsts
un pašvaldības vienotā Klientu
apkalpošanas centra (KAC)
atvēršana Raunas ielā 4. Tagad
iedzīvotāji vienuviet var ērti
saņemt gan pašvaldības, gan
valsts iestāžu pakalpojumus.
Jaunajā centrā noteiktās dienās
pieņems arī Lauku atbalsta
dienesta, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA),
Pārtikas un veterinārā dienesta
darbinieki, kā arī valsts
finanšu institūcija “Altum”
un mūsu pašu Sociālais
dienests.
Jaunā
klientu
apkalpošanas centra atklāšanā
piedalījās Vides aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrs Kaspars Gerhards,
kurš ļoti atzinīgi novērtēja
centra izveidē paveikto. Arī
pirmie apmeklētāji atzīst,
ka pašvaldības pakalpojumi
kļuvuši pieejamāki, jo KAC
tagad ir pilsētas centrā.
Novembrī
notika
pašvaldības vadības tikšanās ar
Cēsu uzņēmēju kluba biedriem.
Iepazīstinājām ar pašvaldības
iecerēm
un
lielākajiem
investīciju projektiem uzņēmējdarbības attīstībai novadā.
Vienojāmies, ka šādas tikšanās
ir lietderīgas, tādas rīkosim
regulāri.
Sadarbībā ar LIAA Val-

mieras biznesa inkubatoru
un radošo industriju centru
“SKOLA6” organizējām Latvijas II Kopstrāžu telpu miniforumu, kur tika analizētas
jaunas strādāšanas formas,
organizāciju kultūras un citi
izaicinājumi,
kas
saistīti
ar darba vides attīstību 21.
gadsimtā.
Tāpat novembrī pašvaldības
spe-ciālisti devās darba vizītēs
uz Helsinkiem un Reikjavīku.
Lai arī Islande no mums ir
tālu, problēmas, kas risināmas
pašvaldībām, ir pārsteidzoši
līdzīgas.
Iepazināmies
ar
iedzīvotāju iesaistes projektu
norisi, kā arī ar ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas darbību,
jo tādu sākam ieviest arī Cēsu
novada pašvaldībā. Vērtīgi bija
uzzināt, kā Reikjavīkā veicas
ar izglītības modernizāciju,
un, jāatzīst, jauno metožu
apgūšana ir liels izaicinājums
arī viņiem. Helsinkos tika
apmeklēta pilsētas pašvaldība,
dažādas pašvaldības struktūrvienības un NVO, lai iepazītu
iedzīvotāju iesaisti pilsētas
attīstības
plānošanā
un
attīstības plāna ieviešanā. Šie
jautājumi cieši saistīti ar to, ka
nākamajā gadā Cēsu novada
pašvaldībai jāizstrādā jaunā
attīstības programma, kur
iedzīvotāju iesaistes dažādas
formas ir ļoti svarīgas.
Novembrī darbu sāka SIA
“Cēsu Olimpiskais centrs”
jaunais vadītājs Juris Markovs.
Pirmais
uzdevums
bija
sagatavošanas darbu sākšana
biatlona trasē. Tas sekmīgi
izpildīts,
un,
iestājoties
noturīgam
salam,
trase
atvērta slēpotājiem. Tagad
jāizstrādā rīcības plāns, lai,
sākot ar nākamo gadu, Cēsu
Olimpiskais centrs no Sporta
skolas pārņemtu novada sporta
bāzes.
Ziemassvētku noskaņas vedina piestāt un ieskatīties,
kāds bijis šis simtgades gads.
Ikdienas
steigā
visbiežāk
redzam tikai to, kas vēl darāms,
taču atskatoties, varam secināt,
ka gads bijis ražens. Tāpēc
piestāsim, pateiksim paldies
mūsu draugiem, kolēģiem un
ģimenēm par kopīgi paveikto
un sāksim domāt par nākamā
gada plāniem!

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
Vecajā rātsnamā valda
Harmonija

Satiksmes drošība rūp
daudziem

Attēlā: Jaunās Cēsu biedrību un nevalstisko organizāciju telpas vecajā rātsnamā atklāj
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja Ieva Goba un domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs. Foto: Edīte Matuseviča.
Novembra nogalē Rīgas ielā
7 atklātas jaunās Cēsu biedrību
un nevalstisko organizāciju
telpas. Turpmāk biedrības, kas
iepriekš mājoja Dzintara ielā
9, savu darbību turpinās vecā
rātsnama otrajā stāvā.
Atklājot namu, Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs novēlēja visiem
nama jaunajiem iemītniekiem
spēt draudzīgi sadzīvot un rast
jaunas sadarbības iespējas.
Pārceļoties uz vecpilsētas
sirdi, biedrības nonāk Cēsu
sabiedriskās dzīves centrā,

jo tepat ir arī koprades māja
“SKOLA6”, kā arī Jauniešu
māja.
Jaunās telpas iesvētīja Cēsu
Sv. Jāņa baznīcas evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Didzis Kreicbergs. Kultūras
biedrības “Harmonija” vadītāja
Astrīda Kamše visu biedrību
vārdā pateicās Cēsu novada
pašvaldībai par “nenovērtējamu
dāvanu cēsniekiem Latvijas
simtgadē”. Biedrību pārstāvji
pasniedza pateicības visiem,
kas bija ieguldījuši darbu, laiku
un rūpes, lai Cēsu nevalstiskās

organizācijas iegūtu jaunas,
siltas un gaišas telpas.
Telpas
nevalstisko
organizāciju
un
biedrību
vajadzībām atjaunojusi Cēsu
novada pašvaldība. Senais nams
jau iemantojis “Harmonijas”
nosaukumu, tā vienojušās visas
biedrības. Starp tām ir kultūras
biedrība “Harmonija”, Kaulu,
locītavu un saistaudu slimnieku
biedrība, fotoklubs “Cēsis”,
biedrība “Daugavas vanagi”.
Katrai biedrībai jaunajā centrā
ir sava telpa un vēl arī kopīgi
lietojama virtuve un zāle.

Viena no gada nogales
aktualitātēm ir jaunais satiksmes mierināšanas plāns
Cēsīs. Pašvaldības speciālistu
izstrādātās vadlīnijas ietver
virkni
priekšlikumu,
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.
Diemžēl Cēsīs satiksmes
negadījumu skaits, kuros ir
cietušie, salīdzinot ar citām
līdzīgām mazpilsētām, ir liels.
Pērn un šogad pie mums bija
61 negadījums, bet, piemēram,
Kuldīgā un Smiltenē attiecīgi
15 un 16 satiksmes negadījumi
ar cietušajiem.
To, ka izmaiņas satiksmes
organizācijā
nepieciešamas,
apliecina arī aktīvā jauno
vadlīniju apspriešana. Pašvaldība saņēmusi teju 400
iedzīvotāju
priekšlikumus,
ieteikumus un komentārus.

Vairākkārt
uzsvērta
arī
saprotamu horizontālo marķējumi nepieciešamība Vienības
laukumā, jo tā pareiza izbraukšana sagādā grūtības
ne vien iebraucējiem, bet arī
pašiem cēsniekiem. Izteikts arī
priekšlikums izbūvēt apļveida
krustojumu
Valmieras
un
Dzintara ielu krustojumā.
Par ātruma ierobežojumu
pilsētas centrālajā daļā līdz
30 km/h domas dalās. Vieni
ieceri atbalsta, citi ir pret, taču
vairums atzīst, ka nepieciešams
stingrāk kontrolēt ātruma
pārkāpumus pilsētā un ielās
ar dzīvāko satiksmi uzstādīt
fotoradarus un ātruma mērītājus, lai disciplinētu auto
vadītājus. Taču, uzklausot
vairumu viedokļu, pašvaldība
no šādas zonas idejas tālākas
virzīšanas atteikusies.
Pretrunīgi vērtēti arī priekšlikumi transporta plūsmas
ierobežošanai vecpilsētā. Daļa
uzskata, ka šie ierobežojumi
atkal var padarīt vecpilsētu
par “mirušo zonu”. Citi –
ka brīvdienās un svētkos

Diskutē par cilvēku nākotni biznesā
Cēsu novada pašvaldība
un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera (LTRK)
sadarbībā ar banku “Citadele”
novembra izskaņā rīkoja Cēsu
uzņēmēju forumu.
Pasākumu atklāja Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs un LTRK
viceprezidente Elīna Rītiņa.
Savukārt ar pirmo prezentāciju
par savu pieredzi, veidojot
uzņēmumu,
uzstājās
SIA
“Trimpus” valdes loceklis
Jānis Ķesa. Pēc tam ar savu
redzējumu
dalījās
Cēsu
novada pašvaldības Attīstības
un būvniecības pārvaldes
vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.
Bankas “Citadele” ekonomists
Mārtiņš Āboliņš klātesošajiem
pastāstīja
par
Latvijas
ekonomikas aktualitātēm un
to, ko tirdzniecības kari un
darbaspēka deficīts nozīmē
Latvijai.
Pēc tam, kad par darbaspēka
problemātiku ar prezentāciju
uzstājās Ārvalstu Investoru
padomes (FICI) Darbaspēka
jautājumu
darba
grupas
līdzvadītāja Irina Kostina,
notika paneļdiskusija, pār-

runājot samilzušo problēmu
Latvijā. Eksperti pauda, ka
pēdējos gados ievērojami
mainījušās darbinieku prasības
ne tikai pret algu, bet arī
darba vidi, darba laiku u.tml.
Arvien būtiskāk ir tas, lai ofisi
būtu atvērta tipa un vadītāji
ar padotajiem runātu kā ar
līdzīgiem komandas locekļiem
nevis ievērojot subordināciju.
Sadarbībā
ar
attīstības
finanšu instrumentu “Altum” un
“Lattelecom” foruma otrā daļa
bija veltīta energoefektivitātes
jautājumiem. Ar prezentācijām
uzstājās “Lattelecom” IoT
pakalpojumu
vadītājs
Jans Jeļinskis, SIA “RCG
Lighthouse” valdes priekšsēdētājs un LTRK Enerģētikas
komitejas vadītājs Kaspars
Osis, kā arī “Altum” valdes
priekšsēdētāja
padomnieks
Edgars Kudurs, kam sekoja
paneļdiskusija par galvenajiem
virzieniem un pasākumiem
energoefektivitātes paaugstināšanai
uzņēmumiem
un
ražošanas ēkām.
Trešajā daļā ar iedvesmas
stāstu “Audzēt kumelītes no
kosmosa” uzstājās uzņēmējs

Gundars Skudriņš.
Savukārt foruma izskaņā
Cēsu uzņēmēji uz tradicionālo
gada apbalvošanas pasākumu
pulcējās Rīgas ielas Vanadziņa
mājā. Balvu “Cēsu jaunietisuzņēmējs” saņēma “Qinn
Designs”, kā gada inovācija par
skuju kolu un nepārtrauktiem
eksperimentiem jaunu dzērienu
attīstībā tika godināta alus
darītava “Trimpus”, savukārt
balvu “Cēsu radošums” saņēma
fotogrāfs un operators Jurģis
Rudmiezis.
Pie apbalvojuma “Cēsu
vēstnesis” par ieguldīto darbu
un Cēsu popularizēšanu tika
“Villa Santa”, bet kā “Cēsu
labdaris” par īpašu atbalstu
florbola klubam “Lekrings”
tika
godināts
“Vidzemes
būvserviss”.
Par
būtisku
uzrāvienu
biznesā balvu “Cēsu izaugsme”
saņēma "M.E. LAT-LUX",
bet kā “Cēsu pārsteigums”
tika
kronēts
restorāns
“Jāņoga”. Savukārt titulus
“Cēsu eksportētājs” un “Cēsu
dāsnākais darba devējs” ieguva
attiecīgi koka divriteņu ražotājs
“leg&go” un “Cēsu alus”.

Attēlā: Satiksmes drošības uzlabošanai Vienības laukumā
nepieciešami saprotami horizontālie marķējumi.
Kopumā cēsnieki atbalsta
piedāvātos
drošības
risinājumus skolu un bērnudārzu
tuvumā.
Ieteikumos
uzsvērta nepieciešamība uzlabot apgaismojumu un pārredzamību pie gājēju pārejām
izglītības iestāžu tuvumā.
Bija arī ieteikumi valsts un
pašvaldības policijai biežāk
kontrolēt satiksmi pie skolām
rītos un pēcpusdienās.
Iedzīvotāji atbalsta veloceliņu tīkla izbūvi pilsētā
un rosina veidot Rīgas
un Pētera ielu gājēju un
veloceliņu savienojumu. Būtu
nepieciešams arī veloceļš
uz Līvu ciematu, jo daudz
bērnu turp brauc uz skolu.
Tāpat uzsvērta velonovietņu
nepieciešamība pie skolām.
Satiksmes drošības uzlabošanai pilsētā iedzīvotāji
norāda uz drošas gājēju pārejas
nepieciešamību,
šķērsojot dzelzceļu pie stacijas.

vecpilsētai vajadzētu būt no
transporta brīvai zonai, kur
cilvēki pastaigājas, atpūšas,
iepērkas. Taču uzreiz jāpiebilst,
ka vecpilsēta satiksmei slēgta
netiks, plāna mērķis ir mazināt
tendenci
pilsētas
senāko
daļu pārvērst par ilgtermiņa
stāvlaukumu vai vienkārši
apvedceļu automašīnu caurbraukšanai. Vienlaikus top
skaidrs, ka ap vecpilsētu
nepieciešams izbūvēt vairākas
automašīnu stāvvietas, lai
mazinātos vajadzība iebraukt
tajā.
Pēc
aptaujas
rezultātu
apkopošanas un vadlīniju apspriešanas ar dažādām iedzīvotāju grupām aktualizētais
satiksmes organizācijas plāns
tiks publicēts un tikai tad
nodots deputātiem lēmuma
pieņemšanai.
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AKTUĀLI
Valsts proklamēšana atbalsojās
Cēsīs

Attēlā: Izstādes mākslinieks Krists Zankovskis apmeklētājiem ierādīja kā darbojas
izstādes interaktīvie stendi. Foto: Aivars Akmentiņš.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā atklāta Latvijas valsts
simtgadei
veltīta
izstāde
“Pirmais gads”. Izstādes autors
ir Cēsu muzeja vēsturnieks
Dr.hist.
Tālis
Pumpuriņš,
bet scenogrāfijas autori –
mākslinieki Ritums Ivanovs,
Mārtiņš
Blanks,
Krists
Zankovskis, kuri speciāli šai
izstādei veidojuši scenogrāfiju
un dizainu, sadarbojoties ar
dizaina aģentūru “Tribe”.
Atklājot
izstādi,
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs uzsvēra,
ka tā sniedz lielisku iespēju
saprotami un atraktīvi iepazīt
Latvijas valsts pirmā gada
nozīmīgākos notikumus un
pārliecināties, cik nozīmīga
loma mūsu valsts tapšanā bijusi
Cēsīm.
1918. gada 18. novembrī
Rīgā proklamēja Latvijas
Republiku – to mēs varam
uzskatīt par atskaites punktu,
kad sākts mērķtiecīgs ceļš
uz savas valsts izveidi un
izcīnīšanu. Pie valsts izveides
piedalījās daudzi Cēsu apriņķī
dzimušie
un
skolojušies
prāti, 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
organizējās skautu patruļas,
gan arī formējās viena no
pirmajām valsts bruņoto spēku
vienībām – Cēsu rota. Veidojot
sasaisti ar Latviju toreiz un
tagad, arī šodienas izstādes
apmeklētājiem būs iespēja
iejusties
ziedotāju
lomā,
atstājot ziedojumu Latvijas
valstij, kuru gluži kā tālajā
1918.gadā pēc izstādes beigām
nodosim savai valstij.
Izstādē
apmeklētājiem
būs iespēja interaktīvā veidā
iepazīties
ar
galvenajiem
notikumiem un procesiem
Latvijas
valsts
izveides
pirmajā pastāvēšanas gadā.
Īpaši padomāts ir par jauniešu
auditoriju,
lai
skaidrotu
tik sarežģīto mūsu valsts
vēstures posmu, tāpēc izstāde

papildināta ar audiovizuālo
materiālu, interaktīvu spēli Cēsu kauju simulāciju, īpašu
izstādes “bērnu ceļu”, kuru
veidojis izstādes scenogrāfa un
mākslinieka Rituma Ivanova
dēls Rasmus Ivanovs, un
daudziem citiem apmeklētājiem
saistošiem elementiem.
Izstāde veidota, balstoties
uz Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja plašā krājuma un
Latvijas Valsts vēstures arhīva
materiālu bāzes, un Latvijas
simtgades
gaitā
tapusi,
pateicoties Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas, Latvijas
Simtgades biroja un Cēsu
novada pašvaldības atbalstam.
Cēsu muzejs izsaka īpašu
pateicību izstādes veidošanā:
Latvijas Nacionālajam vēstures
muzejam, Gulbenes novada
Vēstures un mākslas muzejam
un A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolai.
Izstāde Cēsu Vēstures un
mākslas muzejā būs apskatāma
līdz 2019. gada 30. novembrim.

Turpinās Vaives
iedzīvotāju aptauja
dzīves vietās
“Cēsu
Vēstīs”
jau
informējām, ka kopš oktobra
ik
trešdienu
pašvaldības
darbinieki dodas aptaujāt Vaives
pagasta viensētu iedzīvotājus
dzīves vietā. Svarīgs ir katrs
pagasta iedzīvotājs un tā dzīves
kvalitāte, tāpēc cenšamies
izzināt veidus kā pašvaldības
darbs var veicināt dzīves
kvalitāti pagastā.
Aptaujās tiek uzdoti dažādi
jautājumi, lai noskaidrotu
iedzīvotāju
viedokli
par
pašvaldības
pakalpojumu
nodrošināšanu un pieejamību.
Piemēram, par dokumentācijas
kārtošanu būvvaldē, bāriņtiesā
un citās iestādēs, par Lauku
atbalsta dienesta maksājumu
saņemšanu,
kā
arī
par
bibliotēku
pakalpojumiem,
bērnu
pārvadāšanu
uz
no
izglītības
iestādēm,
pašvaldības ceļu uzturēšanu,
kapsētu uzturēšanu, kultūras
pasākumu piedāvājumu un
pieejamību, sabiedriskās dzīves
aktivitātēm, mūžizglītību u.c.
pakalpojumiem, ko nodrošina
pašvaldība. Aptaujā piedalās
arī
pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests” speciālisti,
kuri izvērtē sociālos aspektus
un sniedz ieteikumus atbalsta
iespēju
saņemšanai
un
nepieciešamības gadījumā –
sociālai palīdzībai.
Kā noskaidrojām aptaujā,
salīdzinoši liela daļa norisēm
novadā nevar izsekot, jo
pašvaldības izdotā avīze “Cēsu
Vēstis” nenonāk līdz visiem
iedzīvotājiem. Šo problēmu
centīsimies novērst, strādājot
ar avīzes piegādātājiem. Tāpat
joprojām
Vaives
pagastā
ir vietas, kur mobilajiem
telefoniem nav uztveršanas
zonas, nav iespējams strādāt

interneta vidē. Vienlaikus kā
nozīmīgāko vajadzību lauku
iedzīvotāji uzsver kvalitatīvu
ceļu nodrošināšanu. Pozitīvas
atsauksmes tiek saņemtas par
Rāmuļu un Veismaņu kapsētu
uzturēšanu un paveiktajiem
darbiem. Vaivēnieši vēlās
dzīvot tīrā, sakoptā vidē bez
apdraudējumiem, tādēļ vērš
uzmanību atkritumu izmešanas
problēmai. Īpaši šī problēma
skar iedzīvotājus, kuri dzīvo
netālu no lielceļiem. Iedzīvotāji
akcentē ne tikai latvāņu
ierobežošanas nepieciešamību,
bet arī kopumā nekoptās
platības, no kurām izsējās
nezāles un kas ietekmē ainavu.
Tāpat iedzīvotājiem raizes
un zaudējumus rada savvaļas
dzīvnieki.
Aptaujas
pienesums
ir tiešā komunikācija par
dažādiem
jautājumiem.
Piemēram, iedzīvotāji sniedz
savus
priekšlikumus,
kā
viņu prasmes, pakalpojumus
izmantot pašvaldības darbā.
Tāpat iedzīvotāji informē
par priekšmetiem, sadzīves
ierīcēm,
kuras
labprāt
atdāvinātu iedzīvotājiem, kam
tās būtu nepieciešamas.
Aptauja
dzīvesvietā
turpināsies arī decembrī un
janvārī, jo pašlaik aptaujāta
tikai daļa no Vaives pagasta
viensētu iedzīvotājiem. Pēcāk
apkoposim iegūtos datus,
viedokļus,
ierosinājumus.
Paldies
Vaives
pagasta
iedzīvotājiem par pozitīvismu
un atsaucību, un ceram uz
rezultatīvu
sadarbību
arī
turpmāk!

Turpinās Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija
Turpinās
Eiropas
Savienības fonda projekta
Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu
Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolas
modernizācija”
īstenošana. Projekta mērķis ir
modernizēt Cēsu Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolu,
nodrošinot
mācību
vides
atbilstību
tautsaimniecības
nozaru attīstībai un uzlabojot
profesionālās vides pieejamību.
Patlaban mācību procesa
modernizācijai
un
jaunas
programmas
“Telekomunikāciju tehniķis” ieviešanai
ar ERAF līdzfinansējumu
iepirktas pirmās iekārtas un
nepieciešamais aprīkojums.
Kā stāsta skolas direktora

vietnieks IKT jomā Aleksandrs
Ļubinskis: “Īstenojot šo projektu skola paplašina savu
piedāvājumu tehnoloģiju nozares jomā un īstenos jaunu
modulāro profesionālās izglītības programmu “Telekomunikāciju tehniķis”, kurai
patlaban konkurence ir vēl tikai
vienā mācību iestādē Latvijā.
Iegādātais aprīkojums ir ļoti
plaša spektra un ir atbilstošs,
lai īstenotu šobrīd aktuālu
mācību programmu. Jaunieši,
kas izdarīs izvēli par labu
šai mācību programmai, ne
vien mācīsies labi aprīkotā un
mūsdienīgā vidē, bet arī iegūs
pieprasītu un nākotnē aizvien
aktuālāku profesiju. Skolai

šis ir nozīmīgs solis attīstības
stratēģijas īstenošanā un sava
nosaukuma
attaisnošanā.
Paralēli šogad skolā mācības
sācis pirmais programmēšanas
tehniķu kurss, kas ir radniecīga
profesija iepriekš minētajai un
tādejādi skaidri iezīmē skolas
plānus nozares aptveršanā.”
Projekta
realizēšana
ir
būtisks
ieguldījums
Cēsu
novada un Vidzemes reģiona
izglītības un uzņēmējdarbības
veicināšanā, jo skola kvalificētus speciālistus sagatavos
atbilstoši darba tirgus prasībām.
Jaunā telekomunikāciju tehniķa specialitāte ļaus piesaistīt
jaunus skolēnus Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai.

Projekta gaitā paredzēts
uzbūvēt arī dienesta viesnīcu ar
128 papildu vietām Valmieras
ielā 19, Cēsīs, veidojot vienotu
mācību kompleksu. Nodrošinot
dienesta viesnīcas atrašanos
blakus skolai, ieguvums būs
pabeigts, vienots komplekss,
kur
labiekārtotā
teritorijā
pašā pilsētas centrā, piecu
minūšu attālumā no stacijas
un autoostas atradīsies gan
mācību, gan darbnīcu korpusi,
gan
mūsdienīgi
aprīkota

viesnīca.
Projekta kopējās izmaksas
ir 2 811 001.61 EUR, no tām
attiecināmās izmaksas ir 1
698 324.71 EUR, t.sk. ERAF
finansējums 1 443 576.00 EUR
un nacionālais finansējums
254 748.71 EUR (t. sk. valsts
budžeta dotācija pašvaldībām
63 687.17 EUR un Cēsu novada pašvaldības finansējums
191 061.54 EUR).
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APBALVOJUMI
Vaivē godina labo darbu darītājus
Latvijas simtgadei veltītajā
svinīgajā sarīkojumā Vaives
tautas namā, kā ierasts,
godināja kustības “Labo darbu
krātuvīte” šī gada laureātus.
Kustība notiek jau 21 gadu,
un šajā laikā Goda grāmatā
ierakstīti 338 laureāti.
Šogad
nominācijā
“Dzīvesvides attīstība” balvas
par nesavtīgu brīvā laika
ieguldījumu Līvu sākumskolas
vides labiekārtošanā saņēma
Liene Gricmane un Mārīte
Zilpauša. Nataļja Sukure tika
godināta par pašiniciatīvu
un papildus ieguldīto darbu
Rāmuļu pamatskolas teritorijas
labiekārtošanā. Savukārt Agrita
Rožlapa saņēma apbalvojumu
par radošu pieeju pirmsskolas
grupas telpu noformēšanā
un
atsaucību,
veiksmīgu
sadarbību, strādājot komandā.
Jānis
Kārkliņš,
Jānis
Gailītis, Ziedonis Tripāns
un
Helmuts
Graudums
tika celti godā par kopā
paveikto darbu, labiekārtojot
autoveikala pieturvietu un
pastkastīšu stendu Vaives
pagasta “Slaņķos”, kur ir sešas
dzīvojamās mājas.

Attēlā: Ilona un Mārtiņš Talči saņēma pateicību par koka spēļu dāvinājumu Līvu
sākumskolai. Foto: Aivars Akmentiņš
Nominācijā “Sadarbība un
iniciatīva” tika sveikti Ilona
Talce un Mārtiņš Talcis – par
nesavtīgu
atbalstu
skolas
projektos un trīs pašgatavotu
koka spēļu dāvinājumu Līvu

sākumskolai. Egors Filimonovs
– par skolas goda aizstāvēšanu,
izcīnot pirmo vietu “Cēsis
Eco Trail” sacensībās un
iegūtās balvas ziedošanu savai
skolai. Valentīna Duļinska –

par nesavtīgu profesionālo
ieguldījumu
savā
brīvajā
laikā. Inga Andersone – par
pašaizliedzīgu darbu Eiropas
Sociālā
fonda
projekta
“Atbalsts izglītojamo indi-

viduālo kompetenču attīstībai”
realizēšanā. Vita Knāķe – par
pašaizliedzīgu
izglītojamo
iesaisti ārpusskolas sporta
pasākumos.
Nominācijā “Sabiedrība un
atbalsts” par ilgstošu sadarbību
un atbalstu, nodrošinot Cēsu
novada bērniem iespēju augt
ģimeniskā vidē “Zvannenieku
mājas” tika godināta Sandra
Dzenīte-Cālīte.
Nominācijā
“Dzīves
un
kultūrvides
attīstība”
apbalvota Dagnija Kupče –
par tautas nemateriālā kultūras
mantojuma
saglabāšanu,
popularizēšanu un pieredzes
nodošanu
Vaives
Amatu
mājai. Tāpat arī apbalvojumu
par nesavtīgu brīvā laika un
praktisko zināšanu ieguldījumu
Vaives Amatu mājas radošo
procesu
nodrošināšanā
saņēma Inta Ezerniece, bet
par aktīvu līdzdalību un
materiālo ieguldījumu Vaives
Amatu
mājas
aktivitāšu
nodrošināšanā – Irēna Egle un
Dzintars Eglis.

Godināti pašvaldības iestāžu gada darbinieki
Valsts svētkos, kā ierasts,
tika godināti Cēsu novada
pašvaldības iestāžu labākie
darbinieki. Gada darbinieka
titulu šogad saņēma:
Ina Beriņa – 3. pirmskolas
izglītības iestādes skolotāja
palīgs,
Iveta
Vāvere
–
Cēsu Pilsētas vidusskolas
sociālais
pedagogs,
Līga
Pikse-Zvirbule – Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
direktores
vietniece
izglītības
jomā,
Emma Rass – Mākslas skolas
skolotāja, Sarmīte Žīgure –
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina

vidusskolas biroja vadītāja,
Vaira Kandere – 1. pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājas
vietniece
saimniecības
darbā, Antra Avena – Cēsu
1.
pamatskolas
direktore,
Gatis Janševics – Sporta
skolas direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā, Ineta
Kromane – 5. pirmsskolas
izglītības iestādes metodiķe,
Ginta Pūpola – Pastariņa
sākumskolas
pedagogs,
Agrita Bartušēvica – Cēsu
Valsts ģimnāzijas skolotāja,
Līga Strazdiņa – Rāmuļu
pamatskolas skolotāja, Guna

Muceniece – Līvu sākumskolas
skolotāja, Biruta Brēža – 4.
pirmskolas izglītības iestādes
skolotāja
palīgs,
Ineta
Petaka – Cēsu 2. pamatskolas
pirmskolas izglītības pedagogs,
Antra Bāliņa-Diega – Cēsu
Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības pedagogs,
Iveta Lukjanova – Cēsu
internātskolas-attīstības centra
psihologs.
Terēza Sadovska – Cēsu
pilsētas
SIA
“VINDA”
grāmatvedības
uzskaitvede,
Signe Poreitere – pašvaldības
aģentūras
“Sociālais

dienests” sociālās palīdzības
organizatore, Andra Magone
– Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra direktora pienākumu
izpildītāja, Lāsma VasmaneMašina – Cēsu Centrālās
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļas vadītāja, Taiga GalejaGruntmane – Cēsu klīnikas
galvenā
medicīnas
māsa,
Guna
Zeltiņa
–
Cēsu
klīnikas Neatliekamās medicīniskās palīdzības, uzņemšanas, reanimācijas un anestezioloģijas nodaļu virsmāsa,
Anita
Grimza
–
Cēsu
pansionāta sociālā aprūpētāja.

Cēsu novada pašvaldībā
Gada darbinieka gods šogad
Vladimiram Kalandārovam –
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldes vadītājam, Didzim
Ozoliņam – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženierim,
Sandim
Skrastiņam – pašvaldības
īpašumu
kopējam,
un
Laimonim Rebainim – Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes
palīgstrādniekam.

15, īpašnieks SIA “Vanadziņa
māja”, valdes locekle Madara
Intenberga. 2. vieta piešķirta
objektam “Biroju un dzīvojamā
ēka” Pils ielā 4, īpašnieks SIA
“Evolution Consulting”, valdes
loceklis Druvis Mūrmanis.
3. vieta piešķirta objektam
“Degvielas uzpildes stacijas
pārbūve” Raiņa ielā 32,
īpašnieks AS “Virši-A”, valdes
loceklis Jānis Rušmanis.
Atzinības rakstu saņēma
“Mazumtirdzniecības veikala
pārbūve” Raunas ielā 15,
īpašnieks SIA “Firma Madara
89”, valdes priekšsēdētājs
Egils Butka.

Ražošanas ēku grupā:
Godalgotas vietas šogad
netika
piešķirtas,
bet
atzinības
rakstus
saņēma
“Lauksaimniecības
šķūnis
īpašumā “Silnieki” Vaives
pagastā”,
būvprojekta
pasūtītājs un realizētājs SIA
“Gobukalni”, valdes loceklis
Kaspars Goba, un “Noliktavas
ēkas pārbūve Tirgoņu ielā
5B”, īpašnieks SIA “Cēsu
Agroķīmija”, valdes loceklis
Ziedonis Šūmanis.

Konkursa “Būve 2018” rezultāti
Cēsu novada domes svinīgajā
sēdē 18. novembrī apstiprināti
tradicionālā konkursa “Būve
2018” rezultāti. Uzvarētāji
noskaidroti četrās ēku grupās,
un šogad to ir daudz.
Individuālo
dzīvojamo
māju grupā:
1. vieta piešķirta objektam
“Saimniecības ēka un pirts
īpašumā “Lazdas” Vaives
pagastā”. Īpašniece Inese
Mūsiņa. 2. vieta piešķirta
objektam
“Savrupmājas
jaunbūve
Gaujaslīču
ielā
7A, Cēsīs”. Īpašnieki Inese
Volkova un Dainis Ivulāns.
3. vieta piešķirta objektam

“Individuālās
dzīvojamās
mājas un pirts ģimenes
vajadzībām jaunbūve Kalna
ielā 2A, Cēsīs”. Īpašnieks Ģirts
Beikmanis.
Atzinības raksti pasniegti
objektiem
“Saimniecības
ēkas ar dzīvojamām telpām
jaunbūve Jurģu ielā 26, Cēsīs”,
īpašnieks Ģirts Jaunzems,
“Vienģimenes
dzīvojamās
ēkas jaunbūve Meža ielā
3A, Cēsīs”, īpašnieks Pēteris
Liepiņš, “Saimniecības ēkas
jaunbūve Zaļajā ielā 12A,
Cēsīs”,
īpašnieks
Renārs
Jundzis, “Pirts un saimniecības
ēka
īpašumā
“Vaivadiņi”

Vaives pagastā”, īpašnieks
Juris Liepiņš, “Pirts jaunbūve
īpašumā
“Vidusābelītes”
Vaives pagastā”, īpašniece
Anda Derdonska.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju grupā:
1. vieta piešķirta īpašnieku
biedrības
“GAUJAS-60”
daudzdzīvokļu mājai Gaujas
ielā 60 par mājas energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu realizāciju. Mājas
vecākais Andris Baumanis.
Publisko ēku grupā:
1. vieta piešķirta objektam
“Dzīvojamās mājas pārbūve
par publisku ēku” Rīgas ielā
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DAŽĀDI
Dāvana pilsētai
simtgadē

Jaunieši ieklausās sevī
Šajā vasarā Cēsu jaunieši
sāka un novembrī noslēdza
veselīga dzīves veida projektu
Jaunatnes Starptautisko programmu Aģentūras jauniešu
apmaiņas
projektu
ERASMUS+
gaitā.
Tas
tiek īstenots sadarbībā ar
organizāciju Igaunijā.
Apmaiņas projektu ietvaros
jauniešu grupām no vismaz
divām dažādām valstīm ir
iespēja satikties kopīgi īstenot
dažādas tematiskas idejas.
Projekta “Health for the
belt” galvenā ideja bija
pievērst uzmanību veselīgam
dzīvesveidam. Jaunieši mācījās
ieklausīties sevī, meditēja,

gleznoja, nodarbojās jogu,
laivoja, bija pie dabas, iepazina
kultūras un mācījās rūpēties
par sevi. Noslēgumā notika
veselības diena bērniem ar
dažādām fiziskām aktivitātēm
un veselīgām uzkodām.
Projekta ieguvums ir arī
izveidotas jaunas sadarbības
attiecības
ar
Igaunijas
organizāciju MTÜ Õieke,
kuras, cerams, tikai attīstīsies
un stiprināsies citos sadarbības
projektos.
Projekts Nr. 2018-1-LV02KA105-001999
īstenots
ERASMUS+
programmas
gaitā.

Hronisko pacientu aprūpe
Foto: Jurģis Rudmiezis
Šoruden
pašvaldības
uzņēmums SIA “Vinda” veica
fasādes atjaunošanas darbus
ūdenstornim Uzvaras bulvārī
5. Darbu gaitā uzņēmuma
direktoram Varim Ādamsonam
radās ideja par Cēsu ģerboņa
gleznojumu
uz
torņa.
Zīmējuma autori ir mākslinieki

Vita Vīksna un Vilnis Kļaviņš.
SIA “Vinda” dāvanu pilsētai
Latvijas simtgadē atklāja pirms
valsts svēktiem, un ūdenstorni
tagad rotā labi pamanāms Cēsu
ģerboņa atveids.
Ūdenstorņa fasādes atjaunošanas darbus veica SIA
“Woltec”.

Atjaunotas ielas Cīrulīšos
Šoruden pabeigti būvdarbi
Kovārņu un Cīrulīšu ielās, kas
tika veikti projekta “Degradēto
teritoriju revitalizācijas 2.
kārta” gaitā.
Veikta pilnīga ielu seguma
pārbūve Cīrulīšu ielā posmā
no Pētera līdz Kovārņu ielai,
kurā izbūvēta plaša gājēju ietve
ar veloceliņu. Ielā atjaunots
apgaismojums, uzstādīti LED
gaismekļi, veikta lietus ūdens
kanalizācijas pārbūve.
Plašais veloceliņš un gājēju
ietve ļaus Cīrulīšos esošos
objektus
apmeklēt
droši,
pārvietojoties gan ar kājām,
gan divriteni.
Kovārņu
ielas
posma

no Līgatnes līdz Cīrulīšu
ielai lielākajā daļā izbūvēta
gājēju ietve, atjaunota lietus
ūdens notece, un atjaunots
apgaismojums.
Būvdarbus
veica
būvuzņēmējs SIA “8 CBR”,
būvuzraugs SIA “Jurevičs un
partneri”, darbi veikti saskaņā
ar SIA “Ceļu komforts”
izstrādāto būvprojektu.
Projektu ar 82,87% no
attiecināmajām
izmaksām
līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds, valsts budžeta
dotācija ir 3,64%, pārējā
finansējuma daļa ir pašvaldības
budžeta un kredīta līdzekļi.

25.10.2018. Saistošie noteikumi Nr. 26 Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu novadā”
Izdarīt Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” šādus grozījumus:
izteikt 9.2.1. un 9.2.2.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.2.1. pirmajam un otrajam

ģimenes loceklim – 50% no
attiecīgā gada 1. janvārī spēkā
esošās minimālās algas valstī;
9.2.2. katram nākamajam
ģimenes loceklim – 15 % apmērā
no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā
esošās minimālās algas valstī”.

Cēsu
klīnika
piedāvā
hronisko pacientu aprūpes
pakalpojumu. Aprūpi nodrošina personām ar hroniskām
progresējošām
slimībām,
hronisku slimību saasinājumu
vai komplikācijām, ja ir
precizēta diagnoze, veselības
stāvokļa dēļ nepieciešamo
ārstēšanu
nav
iespējams
veikt ambulatori, kā arī,
ja stacionēšanas laikā nav
nepieciešama sarežģīta diagnostika, ķirurģiska operācija
vai cita sarežģīta ārstniecība.
Hronisko pacientu aprūpes
pakalpojums pārsvarā tiek
sniegts pacientiem ar ģimenes
ārsta vai ārsta speciālista
norīkojumu. Tāpat iespēja
saņemt šo pakalpojumu būs
cilvēkiem, kuri patstāvīgi
vērsušies hronisko slimību
saasinājuma vai komplikāciju
gadījumā – pacienta stāvoklis
neprasa tūlītēju intensīvu

neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
sniegšanu
un
komplicētu ārstēšanu ar augstu
intensitāti, kā arī pacientiem,
kuri pārvesti pēc akūta
ārstēšanās perioda stacionārā,
ja
viņiem
nepieciešama
turpmākā ārstēšana ar kādu
no saistošajām diagnozēm.
Tiek nodrošināta atbilstošas
specialitātes sertificēta ārsta
un medicīnas māsas diennakts
uzraudzība. Hronisko pacientu
aprūpi stacionārā var saņemt
personas ar ģimenes ārsta vai
ārsta speciālista nosūtījumu.
Vienlaicīgi Cēsu klīnikā
iespējams nodrošināt deviņu
hronisko pacientu aprūpi: četras
vietas iekšķīgo slimību nodaļā,
trīs neiroloģiskiem pacientiem
un divas ķirurģiskajā nodaļā.
Pacientu iemaksas apmērs ir
7,11 eiro par katru dienu par
ārstēšanos klīnikā, sākot ar
otro dienu.

25.10.2018. Saistošie noteikumi Nr. 25 Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 14 “Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”
Izdarīt Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 14 “Par trūcīgas
un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu
Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 5. punktu šādā
redakcijā:
“5. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Cēsu
novada pašvaldībā tiek piešķirts
ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai, kuras vidējie ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 265,00 euro. Ja
mājsaimniecībā ir vientuļš,
vienatnē dzīvojošs vecuma vai
invaliditātes pensijas vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta

saņēmējs vai ģimenē ir persona
ar 1. grupas invaliditāti, vai
bērns invalīds, ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu,
ja tās vidējie ienākumi mēnesī
uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 300,00 euro.”.
2. Papildināt noteikumus ar
5.1 punktu šādā redakcijā:
“5.1 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek
piešķirts pēc risku vai sociālās
funkcionēšanas
izvērtēšanas
un nepieciešamības gadījumā
darbspējīgo ģimenes locekļu
iesaistīšanās sociālo prasmju
atjaunošanas un saglabāšanas
pasākumos.”.

Atjaunots
simbols
Lai
Latvijas
simtgadē
sakārtotu vienu no svarīgākajiem simboliem uzvarai
Brīvības cīņās, Cēsu Uzvaras
pieminekli, tam tika veikta
obeliska
virsotnē
esošās
zeltītās lodes restaurācija un
apzeltījuma atjaunošana.
Notika lodes virsmas rūpīga
gruntēšana ar lineļļu un svina
mīnija grunti, katru divas
reizes, katru slāni pārslīpējot.
Tāds pats process tika atkārtots
arī ar svina krona un eļļas
lakas krāsu. Pēcāk lodei veikts
pats svarīgākais process –
apzeltījuma lapiņu atjaunošana
ar īpašu saistvielu, ievērojot
žūšanas, temperatūras un gaisa
mitruma režīmus.
Lodes restaurācijas darbus veica SIA “Koka ēka”.
Demontāžas, restaurācijas un
uzstādīšanas kopsumma ir
8356,68 eiro.

Spilgts
sniegums
konkursā
Ar izciliem panākumiem no
starptautiskā
kamermūzikas
konkursa “Playing a Duet”, kas
novembra nogalē notika Kauņā,
atgriezušās Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas 4.
kursa audzēknes Elīza Apine
(klavieres) un Alise Gavare
(klarnete).
Par profesionāli augstvērtīgu
un emocionāli spilgtu konkursa
programmas atskaņojumu viņas
saņēma galveno balvu – Grand
Prix. Kopā ar meitenēm Kauņā
bija arī viņu kameransambļa
klases skolotāja Lelde Krastiņa
un skolas direktors Vigo
Račevskis.

Cēsu skolēni
Ahimā
Novembrī grupa Cēsu valsts
ģimnāzijas skolēnu un divas
skolotājas devās apmaiņas
braucienā uz sadraudzības
skolu
Ahimā
GamMa
(Gymnasium
am
Markt)
ģimnāziju.
Skolēni
dzīvoja
vācu
ģimenēs, iepazīstot ne tikai
vācu kultūru un tradīcijas,
bet arī apmeklējot stundas un
iepazīstoties ar viesģimenēm.
Cēsniekiem
bija
iespēja
apmeklēt Klimata māju, Zemes
un kosmosa zinātnes centru,
Brēmeni un Hamburgu.
Kā atzīst paši skolēni, liels
pagodinājums viņiem bija
pieņemšana pie pilsētas mēra
Ahimas pilsētas domē.
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs decembrī
Pasākumi

07.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Otra Puse un Antra Stafecka.
Ziemas akustiskais koncerts
“Tu esi man”
07.12. plkst.20.00
Vaives Tautas namā
Vaives pagasta uzņēmēju un
zemnieku balle
07.12. plkst.20.00
Mākslas telpā Mala
Lekcija “Latvijas mūziķu
ieraksti vinila skaņuplatēs
2010-2018”
08.12. plkst.14.00
Jaunajā pilī
Gatavošanās Ziemassvētkiem.
Eglīšu rotājumu gatavošana un
rotaļas ar folkloras kopu “Ore”
08.12. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Sestā Jūdze”
akustiskais ziemas noskaņu
koncerts “Svētku pietura”

14.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Baltā vārna melnā krāsā”.
Dailes teātra izrāde
14.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

15.12. plkst.11.00
Jaunajā pilī
Gatavošanās Ziemassvētkiem.
Ziemassvētku kartiņu
darināšana, rakstīšana
kaligrāfijā, dāvanu celošana ar
TVK “Dzieti”.
15.12. plkst.15.00
Izstāžu namā
Kokļu mūzikas koncerts
15.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ziemassvētku koncerts “Tev
tuvumā”. Latviešu komponistu
Ziemassvētku dziesmas
15.12. plkst.21.00
CATA Kultūras namā
Ziemassvētku balle. Spēlēs
grupa “Vēja runa”

08.12. plkst.22.00
Fonoklubā
PM2THEAM (Rīgas DJ skola)

15.12. plkst.21.00
Mākslas telpā Mala
Dzeltenie pastnieki

09.12. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Balets “Gulbju ezers”

15.12. plkst.22.00
Fonoklubā
Koncerts: Haralds Sīmanis.
DJ 130DB (Funky Breakout)

09.12. plkst.18.00
Koncertzāles “Cēsis” Ērģeļu
zālē
Ziemassvētku ieskaņas
mūzika. Piedalās AKCMV
audzēkņi un pedagogi
09.12. plkst.19.00
Rožu laukumā
Torņa mūzika kopā ar pūtēju
orķestri “Cēsis”
12.12. plkst.15.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Ziemassvētku tirdziņš –
akcija “Svētki tuvojas!”
12.12. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsis gadsimtu mijā (1877–
1914). Grāmatas atvēršanas
svētki kopā ar autoru –
vēsturnieku Daumantu Vasmani
13.12. plkst.17.30
Vaives Tautas namā
Radošais vakars “Filcētas
rotaslietas”
13.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Guntars Račs & Saldās
sejas koncertā “Reiz
Ziemassvētkos”
14.12. plkst.18.30
CATA Kultūras namā
CBJC audzēkņu Ziemassvētku
ieskaņu koncerts “Tici tam...
brīnumam!”

16.12. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Koncerts “Reiz kādā ziemas
svētdienā”. Piedalās TDK
“Randiņš”, SDK “Dzirnas” un
popgrupa “Hey”
16.12. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Čello Cēsis” Ziemassvētkos.
Dāvids Gerings un
brīnumbērns Ādams
Gutserievs
20.12. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Galaktika”
akustiskais Ziemassvētku
koncerts “Es piederu Tev – Tu
man”
21.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ziemassvētku koncerts. Elīna
Šimkus un Rīgas Doma zēnu
koris
21.12. plkst.22.00
Fonoklubā
“Oranžās Brīvdienas”. Funky
DJ Elegant (Rīgas DJ skola)
22.12. plkst.10.00
Rožu laukumā
Ziemassvētku amatnieku
tirdziņš
22.12. plkst.12.00
Izstāžu namā
Tautas vērtes kopas “Dzieti”
Ziemas Saulgriežu koncerts

22.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Trio Palladio un Mesiāns
22.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Arturs Pudāns

23.12. plkst.19.00
Rožu laukumā
Torņa mūzika kopā ar pūtēju
orķestri “Cēsis”
26.12. plkst.16.00
Sv. Jāņa baznīcā
Cēsu Pils kora koncerts “Es
skaistu rozīt’ zinu”
28.12. plkst.18.00
Jaunajā pilī
Bērnu Ziemassvētku
pasākums
Tikai ar iepriekšēju
pieteikšanos!
28.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Svētku koncerts “Vecgada
valsis”
28.12. plkst.19.00
Jaunajā pilī
Ziemassvētku dzīres Cēsu pilī
28.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo
29.12. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vecgada balle Cēsu
koncertzālē
29.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Uldis Rudaks
29.12. plkst.11.00
CATA Kultūras namā
Koncertizrāde bērniem
“Čučumuižas Ziemassvētku
pasaka”
31.12. plkst.20.00
Mākslas telpā Mala
Jaungada sagaidīšana
31.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp
31.12. plkst.00.00
Vienības laukumā
Jaunā gada sagaidīšana

Izstādes
Līdz 16.12.
Izstāžu namā
Izstāde “Kad Senatne sev
Darbā jēgu rod...” Arheoloģija
Cēsu pilsētai un novadam
Līdz 27.12.
Vaives Tautas namā
Ceļojošā izstāde “Cēsnieki
brīvības cīņās”

Līdz 30.12.
PLMC, Lielajā Skolas ielā 6
Diasporas un Latvijas
mākslinieku izstāde “Māksla
nešķir, māksla vieno”
Līdz 01.12.2019.
Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”
04.12.-31.12.
Jaunajā pilī
Tele2 izstāde “Latvijas
alfabēts”
06.12.-05.01.2019
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mākslinieka Rituma Ivanova
Cēsīs radīto darbu izstāde
07.12.-31.12.
Jaunajā pilī
Privātkolekcijas izstāde
“Eņģelīši”
20.12.-22.12.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde
20.12.-27.01.2019
Izstāžu nams
Līvija Endzelīna “Gleznas”
20.12.-27.01.2019
Izstāžu nams
Jānis Ronis un Piebalgas
porcelāna fabrika
No 22.12.
Insignia mākslas galerijā
koncertzālē “Cēsis”
LNMM. Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzeja izstāde
“Daudzveidība vienotībā”

Kino
No 02.11.
Bohēmista rapsodija /
Bohemian Rhapsody (2018).
Žanrs: Drāma, biogrāfija,
muzikāla filma
05.12. plkst.19.00
Zaglēni. Ditas Rietumas Eiropas
kino festivālu izlase
No 07.12.
Grinčs/ The Grinch (2018).
Žanrs: Komēdija, animācija,
ģimenes filma
Mežonīgā dzīve/ Wildlife
(2018). Žanrs: Drāma
No 14.12.
Zirnekļcilvēks: Ceļojums
Zirnekļpasaulē/ Spider-Man:
Into the Spider-Verse (2018).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
animācija
No 21.12.
Kamene / Bumblebee (2018).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, asa
sižeta filma, zinātniskā fantastika
Akvamens / Aquaman (2018).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, asa
sižeta filma, fantāzija
Sniega karaliene: Aizspogulija
(2018). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, komēdija, animācija

No 27.12.
Mērija Popinsa atgriežas /
Mary poppins returns (2018).
Žanrs: ģimenes filma

Sports
06.12. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu pilsētas Sporta
skolas laureātu sveikšanas
pasākumus
07.12. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Skolu sacensības basketbolā –
NBA Junioru līga
07.12. plkst.19.30
Gaujas ielā 45
Cēsu sporta laureāts 2018
08.12. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U15, U16
Cēsu PSS – A.Kraukļa VEF
08.12. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U15, U17 meitenēm
Cēsu PSS - Jugla
14.12. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līga vīriešiem
Lekrings – Betsafe Oxdog
Ulbroka
15.12. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
16.12. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14 zēniem
Cēsu PSS – BJBS Rīga DSN 2
16.12. plkst.12.30
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U16, U19 zēniem
Cēsu PSS – Madona
20.12. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – LU/FS Masters
21.12. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cēsis – Līvāni
22.12. plkst.10.30
Piebalgas ielā 18
LVF Kausa izcīņas sacensības
volejbolā U19 meitenēm
29.12. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
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Simtgade aizvadīta

Attēlā: Svinīgajā sarīkojumā Vaives pagastā katram apmeklētājam tika gabaiņš
simtgades kūkas.

Attēlā: Valsts simtgadē iespaidīga izmēra Latvijas karogs
pirmo reizi plīvoja Dziesmusvētku kalniņā.

Attēlā: Valsts svētku dienā goda sardzi pie Uzvaras pieminekļa nodrošināja Jaunsardzes
jaunie kareivji.

Cēsniekiem valstiski apbalvojumi
Latvijas simtās jubilejas
gada nogalē vairāki Cēsu
novada
ļaudis
ieguvuši
svarīgus nacionāla mēroga
apbalvojumus.
Prezidenta pilī Rīgā 17.
novembrī ar Atzinības krusta
V šķiru apbalvota kultūras
un sabiedriskā darbiniece,
ilggadēja Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas
Cēsu
filiāles
vadītāja Aina Birute Karele.
Savukārt 24. novembrī
godināti 2018. gada aktīvākie
brīvprātīgā darba veicēji un
organizētāji no visas Latvijas,

Attēlā: Svētku kulminācija - krāšņa uguņošana Vienības
laukumā.
Foto autori: Aivars Akmentiņš, Lauris Mihailovs, Kaspars Kurcens.

Ziemassvētku zaļā rota
Novembrī
iedzīvotāji
tika aicināti palīdzēt atrast
Ziemassvētku egles pilsētas
rotāšanai
svētkos.
Kā
atzīst pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes
ainavu arhitekte Signe Ķerpe,
iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi, un
piedāvājumu ir daudz.

Rožu laukumu rotājošā egle
atvesta no Vaives pagasta. To
uzstādīja un izrotāja novembra
nogalē. Pilsētas centrālo egli
Vienības laukumā paredzēts
uzstādīt līdz otrajam adventam,
arī tā ceļu mēros no Vaives
pagasta.

kā arī brīvprātībai draudzīgākās
pašvaldības. Svinīgā ceremonija norisinājās kultūras
pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā,
un titulu “Gada brīvprātīgais
2018” ieguva Cēsu novada
Jauniešu
domes
bijušais
priekšsēdētājs, Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas
skolēns Toms Veiss, kurš Cēsīs
palīdzējis īstenot daudzus jo
daudzus nozīmīgus notikumus,
akcijas un projektus.
Bet Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. b
klases skolniece Dārta Alksnīte

ieguva 1. vietu 7.-8. klašu grupā
Valsts prezidenta kancelejas
rīkotajā
konkursā
“Mana
kā Valsts prezidenta uzruna
Latvijas simtajā dzimšanas
dienā”.
Dārtai
prezidents
pasniedza balvas un ielūgumu
uz
Latvijas
Republikas
Proklamēšanas 100.gadadienai
veltītu svētku koncertu, kā
arī viņas rakstītās uzrunas
fragmenti tika iekļauti valsts
simtgades svētku koncerta
programmā.

“Dzirnu” dejotāji Brazīlijā
Novembrī
Brazīlijā
Nova Odesas pilsētā notika
Dienvidamerikas un Karību
jūras salu latviešu kopienu
pārstāvju konference un 1.
Latviešu kultūras festivāls
Brazīlijā. Latviju pasākumos
pārstāvēja arī Cēsu novada
senioru
deju
kolektīvs
“Dzirnas”. Programmas gaitā
notika kongress un festivāls
ar atklāšanas pasākumu, īpašu
Latvijai veltītu lieluzvedumu

“Ar Latviju sirdī”, un svētku
dievkalpojums. Mūsu dejotāji
Brazīlijā
izdejojuši
sešus
koncertus
Nova
Odesas
skolās un senioru klubā un
piedalījušies lieluzvedumā “Ar
Latviju sirdī”, izdejojot tajā
septiņas dejas.
Konferences dalībniekiem
bija iespēja apskatīt lieliskus
Latvijas
amata
meistaru
darbus un tekstilmākslinieces
Dagnijas Kupčes darinātās

cepures, jostas un lakatus.
Noslēgumā tika demonstrēta
filma “Vārpa – apsolītā zeme”,
un notika Latvijas simtgadei
veltīts nakts tirdziņš pilsētas
centrā ar Cēsu senioru deju
kopas “Dzirnas” un Brazīlijas
Ižuī pilsētas deju kopas
“Staburags” uzstāšanos, kas
ir vienīgā latviešu tautas
deju kopa Brazīlijā un
Dienvidamerikā.

