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Valsts svētku norises Cēsīs un
Vaives pagastā

Lāčplēša
diena
11. novembrī
Cēsīs
būs
tradicionāli
plaša un saistoša notikumu
programma. No plkst. 10.00
līdz 17.00 izstāde “Pirmais
gads” un fotoizstāde “Cēsnieki
eposa centrā” Cēsu Vēstures
un mākslas muzejā. Ieeja bez
maksas.
Vidzemes
koncertzālē
“Cēsis”
plkst.
16.00
norisināsies
Jāņa
Lūsēna
dziesmu koncerts “Labvakar,
Latvija!”
Koncertā
piedalīsies
komponists Jānis Lūsēns,
soliste Kristīne Zadovska, Cēsu
Valsts ģimnāzijas jauniešu
koris
“Tomēr”,
diriģente
Ilga Šķendere, Krimuldas un
Limbažu jauniešu simfoniskais
orķestris, diriģents Aivars
Bunķis, Cēsu 1. pamatskolas
zēnu koris, diriģente Ilze
Grinfelde.
Vidzemes koncertzāles
“Cēsis” kino zālē plkst. 15.00,
17.30, 20.00 būs skatāma filma
“Dvēseļu putenis” .
Vakarā plkst. 17.30 svinīgs

brīdis pie Skolnieku rotas
pieminekļa. Spēlēs A.Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas
pūtēju orķestris. Pēc tam lāpu
gājiens uz Lejas kapiem.
Pēc gājiena plkst. 18.00
notiks piemiņas brīdis Lejas
kapos, bet plkst. 18.30 sāksies
multimediāls
uzvedums
“Latvija esam mēs paši!” Cēsu
Pils parkā. Programma - Cēsu
novada domes priekšsēdētāja
uzruna, mirdzošās Latvijas
kontūras veidošana uz Pils
parka
estrādes
kāpnēm,
multimediāls priekšnesums –
gaismas
projekcijas
uz
Viduslaiku pils mūriem.
Organizē Renārs Sproģis
un biedrība “Live Latvija”
sadarbībā ar Cēsu Kultūras un
Tūrisma centru.

Latvijas
valsts svētki –
18. novembrī
Valsts svētkos cēsnieki
plkst. 15.30 aicināti nolikt
ziedus pie Uzvaras pieminekļa.

Pirms tam plkst. 14.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
būs
iespēja
noskatīties
deju
uzveduma
“Spēlēju,
dancoju” ģenerālmēģinājumu.
Uzvedums “Spēlēju, dancoju”
koncertzālē būs skatāms plkst.
17.00.
Deju uzvedums “Spēlēju,
dancoju” top pēc horeogrāfa
Anda
Kozaka
ieceres,
sadarbībā
ar
režisori
Gunitu
Bārdu.
Iedvesma
vērienīgajam darbam nākusi
no dzejnieka Raiņa tekstiem
un brīnišķīgās mūzikas, ko
šim dramaturģiskajam darbam
savulaik radījusi leģendārā
grupa “Iļģi”. Izrādē piedalīsies
gandrīz visi Cēsu novada deju
kolektīvi, kas jau kopš sezonas
sākuma ar aizrautību gatavojas
šim īpašajam notikumam.
Kopā ar dejotājiem uzvedumā
piedalīsies
arī
jaunais,
talantīgais koklētājs Namejs
Kalniņš un viesi – CBJC
“Spārni” mūsdienu deju grupa
“Diverse Styles Crew”, kam
uzvedumā paredzēta īpaša
loma. Gaismu partitūru deju
uzvedumam “Spēlēju, dancoju”
veido gaismu mākslinieks Uģis

Sirmais.
Ieeja uz ģenerālmēģinājumu
un koncertu ir bez maksas,
iepriekš
izņemot
ieejas
kartes “Biļešu paradīzes” vai
koncertzāles “Cēsis” kasē.
Ieejas kartes būs pieejamas
sākot no 5. novembra. Vienai
personai būs iespējams izņemt
ne vairāk kā 5 ieejas kartes.

Valsts svētku
sarīkojums Vaivē
Latvijas Republikas proklamēšanas
101.
gadadienai
veltītais svētku sarīkojums
Vaives
Tautas
namā
norisināsies piektdien, 15.
novembrī, plkst. 19.30.
Turpinot labo tradīciju,
svētkos godinās kustības “Labo
darbu krātuvīte” nominantus,
atklājot viņu novērtētos un
pamanītos labos darbus Vaives
pagastam.
Paldies teiksim - Ingrīdai
un
Andim
Kāpostiem,
Melbāržu ģimenei, Gunai
Zālamanei,
Neldai
Elsei,
Sulamitei Pauliņai, Gvido

Prudņikovičam, Irēnai Salietei,
Dacei
Volkmanei,
Atim
Kalniņam, Antrai Gabrānovai,
Dzintrai Ceplei, Janai Sukurei,
Dzintrai Lapselei, Arnitai
Romanovskai,
Bērziņu
ģimenei, Gunitai Miezītei,
Maijai
Sīmanei,
Regīnai
Dzērvei, Nellijai Baškerei un
Valdai Zaļaiskalnai.
Svētku koncerta daļā ar
priekšnesumiem
priecēs
pašmāju kolektīvi – Rāmuļu
pamatskolas
tautas
deju
kolektīvs “Madara”, vadītāja
Dzintra Ceple; Vaives pagasta
sieviešu vokālais ansamblis
“Tieši tāpēc”, vadītāja Ilze
Grinfelde un vidējās paaudzes
tautas deju kolektīvs “Vaive”,
vadītāja Solvita Krastiņa.
Noslēguma daļā visiem
Atpūtas vakars – balle (ar
galdiņiem). Muzicēs Kristīne
Šomase un Normunds Liepiņš.
Darbosies bufete. Ieeja bez
maksas.
Nokļūšanai
no
svētku
pasākuma uz mājām ~plkst.
21.30
kursēs
bezmaksas
autobuss: Vaive – Rāmuļi –
Rīdzene - Mežmaļi - Vaive –
Krīvi – Cēsis.
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PAŠVALDĪBĀ

Atskats uz paveikto Lokālas rīcības
pirms valsts svētkiem globālā ietekme
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Rudenī
ierasti
notiek
tikšanās, kurās izvērtējam
paveikto
un
ieskicējam
turpmāk darāmo. Oktobrī
notika Latvijas darba devēju
konfederācijas,
Finanšu
institūcijas
“Altum”
un
novada pašvaldības rīkota
tikšanās, kurā analizējām
globālās ekonomikas izaicinājumus un to ietekmi arī uz
uzņēmējdarbības
aktivitāti
Cēsu novadā. Novembrī būs
Tirdzniecības un rūpniecības
kameras un Valsts ieņēmumu
dienesta vadības tikšanās,
kurā spriedīsim par nodokļu
politiku. Savukārt novembra
nogalē notiks Cēsu uzņēmēju
forums.
Soli pa solim virzās
pašvaldības budžeta izstrāde
nākamajam
gadam.
Domē esam vienojušies,
ka prioritātes būs Eiropas
Savienības
struktūrfondu
finansēto projektu īstenošana
izglītībā un uzņēmējdarbībā.
Svarīga investīciju sadaļa
būs ielu, ietvju un veloceliņu
infrastruktūras izbūve un
atjaunošana, kur visdrīzāk,
būs jāiegulda pašvaldības
budžeta līdzekļi. Pašvaldības
galvenā finanšu dokumenta
izstrāde ir gana sarežģīta, jo
vajadzību vienmēr ir vairāk
nekā iespēju. Būs diskusijas,
kompromisu
meklējumi,
bet, domāju, ar šo uzdevumu
tiksim galā līdz nākamā gada
sākumam.
Oktobrī domes deputāti
pašvaldības Administrācijas
vadītāja amatā vienprātīgi
apstiprināja
līdzšinējo
Attīstības un būvniecības
pārvaldes vadītāju Ati Egliņu –

Eglīti.
Četrus
mēnešus
viņš pildīja administrācijas
vadītāja pienākumus amatu
apvienošanas kārtībā, un
bija iespēja pārliecināties,
ka speciālista kompetence,
prasmes un vadības stils atbilst
atbildīgā amata pienākumu
veikšanai.
Vairākas
tikšanās
ar
iedzīvotājiem notikušas Vaives
tautas namā par “Kaķukroga”
turpmāko likteni. Aktīvajiem
vaivēniešiem ir lieliska iecere
veidot tajā amatniecības un
tautas mākslas centru, kā
arī tirdzniecības vietu, kur
amatnieku un mājražotāju
izstrādājumus
pārdot.
Pašvaldība gatava šo ieceri
atbalstīt.
Oktobrī bija arī pašvaldības
pārstāvju
tikšanās
ar
novada uzņēmējiem, kuri
darbojas ēdināšanas biznesā.
Tikšanās bija labi apmeklēta,
apspriedām dažus apmeklētāju
komentārus un pārdomas par
servisa kvalitāti, apmeklējot
pasākumus
Cēsīs.
Taču
galvenokārt runājām par to,
kā tieši vietējiem ēdinātājiem
rast pietiekošu kapacitāti, lai
lielos notikumos spētu ātri
un kvalitatīvi apkalpot lielu
apmeklētāju skaitu. Cilvēki,
kuri brauc pie mums baudīt
kultūras, izklaides vai sporta
notikumus, sagaida arī mūsu
novada
moto
atbilstošu
kvalitāti ēdināšanā. Runājām
arī par depozītu sistēmas
ieviešanu,
lai
mazinātu
atkritumu daudzumu pēc
svētkiem.
Bija
prieks
dzirdēt, ka uzņēmēji ir gatavi
sadarboties arī šajā jomā.
Kā jau iepriekš esmu
minējis, katrā domes sēdē
skatām tirgus būvniecības
projekta virzību. Deputāti
uzklausījuši
projektētāju,

attīstītāju
un
būvvaldes
speciālistu skaidrojumus un
ieteikumus. Ja vasarā vēl šķita,
ka tirgus būvniecības projekts
ir neglābjami iestrēdzis un
sadarbību ar līdzšinējiem
teritorijas
nomniekiem
nāksies
pārtraukt,
tagad
vērojama pozitīva virzība.
Par būvdarbu uzsākšanas
datumiem vēl runāt nevaram,
bet, kā saka, gaisma tuneļa
galā ir redzama.
Vēl viens Cēsīs ļoti
gaidīts būvniecības projekts
ir daudzdzīvokļu īres nams.
“Siguldas
būvmeistara”
vadība ir informējusi, ka vēl
šī gada nogalē plāno sākt
darbus Saules ielā – sagatavot
būvlaukumu un, ja laika
apstākļi ļaus, sākt pamatu
izbūvi.
Novembra
nogalē
Cēsīs sagaidījām Ārlietu
ministrijas delegāciju ar
Edgaru Rinkēviču priekšgalā.
Pēc ministrijas darbinieku
iniciatīvas Latvijas Ārlietu
dienesta simtgade tika svinēta
pie mums. Pirms simts
gadiem oktobrī, kad Bermonta
karaspēks apdraudēja Rīgu,
Cēsis dažas dienas bija
Latvijas galvaspilsēta un
vairākās pilsētas ēkās bija
izvietotas valsts iestādes, arī
Ārlietu ministrija. Šīs fakts
līdz šim ir mazāk akcentēts,
bet tas vēlreiz apliecina cik
nozīmīga loma mūsu pilsētai
bija Latvijas valsts tapšanā.
Tāpēc arī valsts svētku
norises Lāčplēša dienā un
18. novembrī Cēsīs ir plaši
apmeklētas
ar
saistošu,
patriotisma
caurstrāvotu
programmu. Arī šogad godam
svinēsim valsts nozīmīgākos
svētkus, aicinu cēsniekus būt
aktīviem to dalībniekiem!

Novada domes sēdē oktobrī
Cēsu novada domes sēdē
17. oktobrī izskatīti 18
jautājumi.
Deputāti
apstiprināja
novada kultūras projektu
konkursa
nolikumu.
Lēma par dalību projektā
“Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana Gaujas
Nacionālā parka teritorijā”.
Par novada pašvaldības
administrācijas
vadītāju
dome vienbalsīgi apstiprināja
līdzšinējo
Attīstības
un
būvniecības
pārvaldes
vadītāju Ati Egliņu - Eglīti.
Vēl domes sēdē deputāti

lēma par aizņēmumu grants
ceļa pārbūvei Vaives pagastā
posmā
Akmenskrogs
Veismaņi - Vaives pagasta
robeža.
Deputāti
uzklausīja
informāciju par Cēsu tirgus
tālāko attīstības koncepciju
un pauda savus ieteikumus.
Vēl
domes
sēdē
apstiprināts Vaives pagasta
pārvaldes reglaments un
apstiprināti
SIA
“Cēsu
Olimpiskais centrs” deleģēto
pārvaldes uzdevumu ietvaros
sniegto maksas pakalpojumu
noteikumi.

Deputāti apstiprināja arī
konkursa “Cēsu novada
uzņēmējs 2019” nolikumu.
Ar
pilnu
pieņemto
lēmumu sarakstu un lēmumu
izklāstu
var
iepazīties
pašvaldības
mājaslapas
cesis.lv
Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas
centrā
un
Vaives pagasta pārvaldē,
Rīdzenes bibliotēkā.

Atis Egliņš – Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Kopš pirmās dienas, kad
sāku strādāt Cēsu novada
pašvaldībā, esmu uzsvēris,
ka mēs esam lieli. Esmu
iestājies pret mazuma kultu
un sevis šaustīšanu. Cēsis
ir ne tikai emocionāli liela
un varena vieta, bet tā ir arī
liela skaitļos un ciparos,
cilvēku idejās, drosmē un
ikdienas panākumos. Tieši
oktobra un novembra mēnesis
iezīmē
mūsu
ambīcijas
un mūsu novada lomu
Latvijas attīstības kontekstā.
Piemēram, strauji tiek virzīts
jautājums par administratīvi
teritoriālo reformu valstī.
Tā paredz, ka gandrīz visas
vēsturiskā
Cēsu
rajona
pašvaldības, izņemot Raunas
novadu, būs viens novads.
Cēsis nenoliedzami ir reģiona
ekonomiskais un dažādu
aktivitāšu centrs. Tādēļ jau
tagad mēs izvērtajam, kā
pēc reformas ir iespējams
nodrošināt jaunā novada
attīstību no Cēsu pilsētas
centra
līdz
attālākajiem
pagastiem un viensētām.
Mēs esam pirmā pašvaldība
Latvijā, kura ir pieņēmusi
lēmumu pretendēt uz Eiropas
Kultūras galvaspilsētu 2027.
gadā. Projekts ir ambiciozs,
un visdrīzāk tas būs reģionāls,
ar citu Vidzemes pašvaldību
iesaisti. Taču jau pati dalība
konkursā ir laba iespēja
vairot Cēsu starptautisko
atpazīstamību, kas noteikti
jāizmanto. Turklāt jāatzīmē,
ka šis nav tikai kultūras
projekts.
Pārējo
valstu
pieredze demonstrē spēcīgu
ietekmi ekonomikā un dažādās
citās
jomās,
piemēram,
izglītībā, viesmīlības nozarē,
sabiedriskā ēdināšanā utt. Tas
jūtams gan Eiropas Kultūras
galvaspilsētas gadā, gan pēc
tam. Atzīmēšu, ka sēžot pie
viena galda ar starptautiskiem
sadarbības
partneriem,
vienmēr ar lepnumu esmu
apzinājies,
ka
cilvēku
daudzums pašvaldībā nav
kritērijs ambīciju apjomam.
Mēs esam līdzvērtīgi sarunu

partneri
daudz
lielākām
pašvaldībām visā Eiropā.
Oktobrī
esam
arī
izstrādājuši ziņojumu par
Cēsu
novada
attīstības
perspektīvām.
Ziņojumā
analizējām
pēdējā
laika
tendences
pasaules
un
Latvijas
ekonomikā,
centāmies
prognozēt
to
ietekmi uz saimniecisko
aktivitāti mūsu novadā. To,
ka globālajām tendencēm
ir pat ļoti tieša ietekme uz
novada ekonomiku, rāda,
piemēram, breksita process.
Tam sekojam īpaši rūpīgi.
Piemēram,
kokapstrādes
sektors varētu ciest īpaši
smagi, ņemot vērā lielo
eksportu uz Lielbritāniju.
Tajā pašā laikā mūsu attīstības
mērķus saskaņojam ar ANO
izstrādātajiem
ilgtspējīgas
attīstības mērķiem. Šis ir
diezgan unikāls process
Latvijas pašvaldību vidū, bet
populāra metode, piemēram,
Skandināvijas pašvaldībās.
Jau
pašlaik
esam
iesaistījušies
dažādās
aktivitātēs,
kas
veicina
lokālo un globālo mērķu
sasniegšanu.
Nozīmīgs
notikums
oktobrī
bija
bezatkritumu dzīvesveidam
veltītā
konference,
ko
rīkojām sadarbībā ar biedrību
“Zaļā brīvība”. Vērtējām,
kas vēl darāms, lai virzība
uz bezatkritumu saimniecību
Cēsīs aktīvi turpinātos. Nu
jau nav jāskaidro to, ka arī
lokāla rīcība ietekmē globālo
klimatu un pašvaldībai, kas
atrodas Gaujas Nacionālā
parka teritorijā, rūpes par vidi
ir būtiska prioritāte.
Novembris, pirmkārt, ir
Latvijas mēnesis. Imants
Ziedonis vienā no epifānijām
apraksta pirmo sniegu, kas
vispirms ir uzsnidzis Cēsīs.
Viņš raksta: “Nav nekas
siltāks par sniega piku, ko
cilvēks nes dāvināt otram”.
Es novēlu ikvienam sajust
savas
zemes
mīlestības
siltumu. Lai šī gada pirmā
sniega pika Latvijā mums ir
silta! Priecīgus svētkus!

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, 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
Ārlietu dienesta simtgade

Izmaiņas autobusu kustībā
Atsaucoties
iedzīvotāju
lūgumam, oktobra beigās
mainīti autobusu Cēsis–Rāmuļi
un
Cēsis–Priekuļi–Cēsis
kursēšanas laiki.
Turpmāk maršruta Cēsis–
Rāmuļi
galapunkts
atradīsies
pieturā
“Rāmuļu
skola”,
savukārt
pietura
“Rāmuļi”
atradīsies
uz
autoceļa
V294
Cēsis–
Rāmuļi–Bānūži. Tādējādi visi
šī maršruta reisi tiks uzsākti
pieturā “Rāmuļu skola”.
Lai Priekuļu iedzīvotāji no

rīta varētu pagūt uz vilciena
ekspreša reisu, maršruta Cēsis–
Priekuļi–Cēsis autobuss no
pieturas “Maija parks” izbrauks
plkst. 6.25 (līdz šim izbrauca
plkst. 6.33), apstājoties arī
Cēsu autoostā.
Savukārt,
nodrošinot
pasažieriem iespēju pārsēsties
no autobusa, kas Cēsu autoostā
no Rīgas pienāk plkst. 21.20,
lai nokļūtu tālāk Priekuļos,
reiss Cēsu autoostā tiks uzsākts
plkst. 21.25 (līdz šim tika
uzsākts plkst. 21.20).

Iespēja jauniešu idejām
Attēlā: Vizītē Cēsīs valsts ārlietu dienesta darbinieki sāka ar ziedu nolikšanu pie Uzvaras
piminekļa Vienības laukumā. Foto: Kārlis Pots.
Piektdien, 25. oktobrī, Cēsīs
viesojās ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs
un
ministrijas
diplomātu delegācija, kopā
ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu
un ministrijas valsts sekretāru
Andri Pelšu atklājot Cēsīm kā
1919. gada Latvijas pagaidu
galvaspilsētai un Latvijas
ārlietu dienesta simtgadei
veltītu vēsturnieku semināru
Cēsu Jaunajā pilī.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja direktore Kristīne
Skrīvere ministrijas delegāciju
izveda nelielā pastaigā pa Cēsu
centru, ieskicējot galvenos
atslēgas
punktus,
faktus
un vietas, kurās Cēsīs tika
izvietotas tā laika Latvijas
valdības un Tautas padomes
institūcijas.

Savukārt ministrs un domes
priekšsēdētājs nolika ziedus pie
1919. gada Cēsu kauju Uzvaras
pieminekļa Vienības laukumā,
godināja represijās cietušos
diplomātus
pie
piemiņas
plāksnes Pils laukumā, kā
arī iepazinās ar Cēsu muzejā
apskatāmo unikālo izstādi,
kas veltīta Latvijas valsts
sākumam, “Pirmais gads”.
Semināra atklāšanā K.
Skrīvere un J. Rozenbergs
pateicās Ārlietu ministrijai
par izvēli savus nozīmīgos
svētkus svinēt Cēsīs, savukārt
E. Rinkēvičs akcentēja Cēsu
īpašo lomu un nozīmi Latvijas
vēsturē un valsts dibināšanā.
Kā ziņots, šogad aprit 100
gadi kopš izšķirošās uzvaras
Cēsu kaujās, kas pagrieza
Neatkarības kara gājumu un

ļāva Latvijai nosargāt savu
neatkarību no nelikumīgajām
paralēlajām
Vācijas
un
Padomju Krievijas valdībām.
Pieaugot
Bermonta
karaspēka
spiedienam
uz
Rīgu, ministru prezidents
Kārlis Ulmanis 1919. gada
oktobrī lēma par evakuāciju,
likumdošanas un izpildvarām
rodot patvērumu Cēsīs.
Tā laika parlaments jeb
Tautas padome sanāca Raunas
ielā 7, kur tagad atrodas Cēsu
pilsētas Pastariņa pamatskola,
bet t.s. “Akmens ligzdā”
Raunas ielā 2 atradās gan
ministru prezidenta birojs, gan
Latvijas Republikas Ārlietu
ministrija, gan Valsts kanceleja.

Dome skatīs satiksmes mierināšanas
vadlīnijas
Cēsu novada domes sēdē
7. novembrī tiks skatītas
papildinātās satiksmes drošības
un mierināšanas risinājumu
piemērošanas vadlīnijas Cēsu
novadā. Kopš pagājušā gada
nogales, kad vadlīnijas tika
pirmo reizi publicētas, tās
papildinātas, ņemot vērā Cēsu
novada iedzīvotāju viedokli.
Vadlīnijās
vairs
netiek
rosināts periodiski satiksmei
slēgt
vecpilsētu.
Netiek
noteiktas arī konkrētas ielas,
kurās ierobežot ātrumu, taču
ir definēti kritēriji, pēc kuriem
izvērtēt, kur ierobežojumi
nepieciešami.
Dokuments
papildināts
ar Ceļu satiksmes drošības
direkcijas (CSDD) statistiku
par
ceļu
satiksmes
negadījumiem Cēsu novada
teritorijā laika posmā no 2010.

gada līdz 2018. gadam. Saskaņā
ar CSDD statistiku, biežākie
negadījumu
cēloņi
Cēsu
novadā ir nepārliecināšanās
par ceļu satiksmes drošību,
ceļa
zīmju
neievērošana,
neatbilstoša
krustojumu
izbraukšana, vadītāju neuzmanība, manevrēšanas noteikumu neievērošana, nepareiza
ātruma
izvēle.
Vadlīniju
galvenais uzdevums ir piedāvāt
risinājumus,
lai
novērstu
galvenos
ceļu
satiksmes
negadījumus izraisošos faktorus.
Jāatgādina,
ka
satiksmes
drošības
un
mierināšanas
risinājumu
piemērošanas
vadlīnijas
nav
pašvaldības
saistošie
noteikumi vai stratēģiskās
plānošanas
dokuments,
bet gan darba vajadzībām

izmantojams
dokuments
ar ieteikumiem satiksmes
organizācijas
uzlabošanai.
Tāpat
vadlīnijas
nerisina
ielu
seguma
uzlabošanas
jautājumus. Dokuments būs
noderīgs gan pašvaldības
darbiniekiem, plānojot satiksmes organizāciju, gan
iedzīvotājiem, lai pamatotu
vajadzību ieviest satiksmes
mierināšanas
risinājumus,
viņuprāt, problemātiskās un
bīstamās vietās.
Paldies ikvienam, kurš
iesaistījās
vadlīniju
apspriešanā, piedāvājot konkrētus ierosinājumus! Iedzīvotāju
izteiktie ierosinājumi tiks
skatīti Cēsu novada domes
sēdē un publicēti cesis.lv reizē
ar papildinātajām vadlīnijām.

Konkursa
mērķis
ir
finansiāli atbalstīt jauniešu
iniciatīvas, kuras veicina Cēsu
novada jauniešu iekļaušanos
pilsētas kultūras, sporta un
izglītības procesos, sekmējot
viņu
fiziskās
aktivitātes,
vērtīborientāciju un aktīvu
līdzdalību.
Savu ideju aicināts iesniegt
ikviens jaunietis vecumā no
13 līdz 20 gadiem. Projekta
pieteikumi tiek pieņemti no
01.11.19. līdz 15.11.19.
Konkursā atbalstītie projekti
tiek finansēti no Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūras finansēta projekta

“Mērvienība - Cēsis” (Nr.
VP2019/1.2-7)
budžeta,
kas īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2019. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.

Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs ielūdz uz koncertu
Ar audzēkņu koncertu 27.
novembrī plkst. 18.30
k/n
“CATA” noslēgsies projekts
“PIEDZĪVOT”. Cēsu Bērnu
un jauniešu centrā projekta
laikā ģimenēm jau bija iespēja
nākt kopā un vērot, kā notiek
nodarbību process, iesaistīties
pašiem, kā arī piedalīties
viktorīnu vakarā. Ar audzēkņu

koncertu aicinām ģimenes
piedzīvot un sajust kopā
būšanas prieku!
Sakām
lielu
paldies
labdariem - Valsts reģionālās
attīstības aģentūrai un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrijai
par
finansiālu atbalstu no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem.

Iepazīst nākotnes
profesijas
Šogad Karjeras nedēļas
laikā oktobrī katrs Cēsu novada
1.-12. klases skolēns piedalījās
vismaz vienā ikgadējās karjeras
nedēļas pasākumā atbilstoši
vecumposmam un interesēm.
Ārpus izglītības iestādes
karjeras atbalsta pasākumi
notika Cēsu Bērnu un jauniešu
centrā, koprades mājā “Skola6”,
Cēsu novada Jauniešu mājā,
Cēsu tiesā un muzejā, Cēsu

pieaugušo izglītības centrā
“BUTS”, Cēsu Sporta skolā,
Vidzemes
Tehnoloģiju
un
dizaina
tehnikumā,
augstskolu Cēsu filiālēs un
dažādu nozaru uzņēmumos,
piedāvājot skolēniem radošās
darbnīcas, konkursus, spēles,
tikšanās,
atvērto
durvju
dienas pasākumus, diskusijas.
interesēm.
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VIDE
Oriģinālas, videi draudzīgas idejas
Rīgas
Tehniskās
universitātes
(RTU)
Dizaina
fabrikas un sadarbības partneru
rīkotā
klimata
hakatonā
“Climathon 2019” uzvar datu
vākšanas un modelēšanas
rīks, kas pašvaldībām, to
organizācijām un uzņēmumiem
palīdzēs prognozēt un vadīt
tūristu plūsmu, tā mazinot
slodzi uz vidi un ekosistēmu.
Savukārt pilsētu viesiem
rīks dos iespēju apmeklēt pat
populārākos tūrisma apskates
objektus,
izvairoties
no
cilvēku pūļiem. Risinājumu
24 stundu laikā izstrādāja
karšu izdevniecības “Jāņa
sēta” komanda – Dāvis Valters
Immurs, kurš plūca laurus arī
pērn “Copernicus Hackathon &
Climathon Riga 2018”, Reinis
Studens un Marika Kacare.
Uzvara hakatonā komandai
paver plašākas iespējas ideju
attīstīt tālāk – to nodrošina
ceļazīme uz starptautisku
pasākumu «Match Up - XR
Event» Somijā, kur varēs
savu ideju prezentēt globālai
auditorijai un veidot kontaktus,
un
iespēja
piedalīties
starptautiskā
konkursā
“Climathon Global Award”.
Konkursā ik gadu par naudas
balvu 10 000 eiro apmērā cīnās
klimata inovācijas no visas

Attēlā: “Jāņa sēta” komanda – Dāvis Valters Immurs,
Reinis Studens un Marika Kacare.
pasaules.
Žūrijas novērtējumu un
Vides risinājumu institūta
balvu saņēma ideja par dronu –
laivu, kas ļautu veiksmīgāk
cīnīties ar malu zvejniekiem,

bet Cēsu koprades mājas
“Skola6” balvu un ieejas biļetes
uz konferenci
“TechChill
2020” – ideja par atbildīgu
tūrismu,
kas
popularizē
bezatkritumu
dzīvesveidu

un atbalsta vietējo biznesu.
Abās komandās veiksmīgi
startēja RTU studenti. Ar
koprades mājas “Skola6”
un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras Valmieras
biznesa inkubatora balvu kā
perspektīvs tika novērtēts arī
viedās biškopības risinājums,
kas vienlaikus izmantojams
sabiedrības paradumu maiņai
un izglītošanai.
24
stundu
hakatons
“Climathon
2019”
ir
starptautiska iniciatīva, kas
vienlaikus notiek vairāk nekā
100 pasaules pilsētās, radot
risinājumus klimata pārmaiņu
izraisītām problēmām. Tā ir
viena no Eiropas Inovāciju
un
tehnoloģiju
institūta
(EIT) klimata zināšanu un
inovāciju kopienas “ClimateKIC” aktivitātēm, ko Latvijā
jau vairākus gadus organizē
RTU Dizaina fabrika. Šogad
hakatons tika rīkots sadarbībā
ar Cēsu novada pašvaldību
Interreg Centrālā Baltijas jūras
reģiona programmas projektā
“Augmented Urbans”.
Hakatona
dalībniekiem
bija definēti divi tematiskie

Bezatkritumu dzīvesveids ir tikpat svarīgs kā
budžeta plānošana
Šī gada vidū Cēsu pašvaldība
iniciatīvas
“Tīri.Labi.”
ietvaros apņēmās kļūt par
bezatkritumu pilsētu, ieviešot
bezatkritumu
dzīvesveida
pamatprincipus kā pašvaldības,
tā vietējo uzņēmumu un
iedzīvotāju līmenī. Tuvojoties
gada nogalei un iniciatīvas
noslēgumam
Cēsīs,
gan
pašvaldības pārstāvji, gan
iedzīvotāji un bezatkritumu
dzīvesveida aktīvisti dalās
pirmajos secinājumos par Cēsu
pilsētas potenciālu ceļā uz
bezatkritumu pilsētas statusu.
Ceļš
uz
bezatkritumu
pilsētu sākas ar apzināšanos,
ka ikviens ir līdzatbildīgs par
vides, kurā dzīvojam, nodošanu
nākamajām paaudzēm. Tas ir
viens no galvenajiem iemesliem
šīs tēmas aktualizēšanai un
risinājumu meklēšanai plašākā
mērogā pašvaldībā, turklāt
cerot, ka šim piemēram sekos
arī citas pilsētas Latvijā.
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs Atis
Egliņš-Eglītis
bezatkritumu
dzīvesveida
aktualizēšanu
pilsētas līmenī redz kā vienu no
svarīgākajām tēmām, domājot
par Cēsu attīstību: “Jau sen
ir skaidrs, ka zero waste jeb

bezatkritumu dzīvesveids nav
nekas ekskluzīvs, tā ir mūsu
ikdiena, kas ir tikpat svarīgs
jautājums kā valsts ekonomika
vai ar budžeta plānošanu
saistīti jautājumi. Pašvaldības
līmenī tas nozīmē, ka esam
bezatkritumu tēmu iekļāvuši arī
savā politiskajā dienaskārtībā,
piemēram,
strādājot
pie
pilsētas attīstības plāniem, kā
arī pašvaldības iepirkumos
liekam uzsvaru zaļā iepirkuma
principiem. Tāpat atbalstām
vietējo kopienu pasākumus,
veicam informatīvo darbu
un izglītojam iedzīvotājus.
Notiek aktīvs dialogs ar
vietējiem uzņēmumiem par
to, kāds pašvaldības atbalsts
nepieciešams, lai veicinātu
bezatkritumu uzņēmējdarbību
pilsētā. Tā ir sadarbība
pašvaldības, uzņēmēju un
iedzīvotāju līmenī.”
Pašvaldība
uzsver,
ka
jautājums “darīt vai nedarīt”
par bezatkritumu paradumu
virzību pilsētas mērogā ir
lieks, ja vēlamies dzīvot
ilgtspējīgi. Iespējamā izvēle ir
tikai viena – darīt. Vēl pāragri
uzskaitīt dažādus kvantitatīvus
sasniegumus, bet sadarbība,
kas veidojas ar iedzīvotājiem

un uzņēmumiem norāda uz
vietējo aktīvu ieinteresētību.
LU
Ģeogrāfijas
un
zemes zinātņu fakultātes
doktore un cēsniece Kristīne
Āboliņa uzsver: “Cēsis ir
nākamā pakāpe, kur pilsētas
līmenī domā par dažādiem
risinājumiem, kā veicināt
bezatkritumu
dzīvesveida
principu
ieviešanu
un
ievērošanu gan pašvaldības
iestāžu un uzņēmumu, gan arī
vietējo iedzīvotāju līmenī. Tas
ir svarīgi, jo “dzīvot zaļi” tagad
ir modes vārds, bet vajadzētu
domāt lielākās kategorijās.
Vajag spert nākamo soli, nevis
vienkārši sekot modei, kas var
ātri pāriet. Ja Cēsu pilsētas
infrastruktūra piedāvās būt
videi draudzīgam ērtā un
izdevīgā veidā, tad vairums
cilvēku to atbalstīs.”
Grupas “Franco Franco”
dalībniece
un
cēsniece
Kristīne Spure papildina:
“Cēsīs ir forši un tīri, īpaši
zaļajā zonā, kur viss ir sakārtots.
Turklāt, vietās, kur esmu
dzīvojusi, vienmēr bijušas
lielās miskastes atkritumu
šķirošanai. Ceļš uz Cēsīm kā
zaļo un tīro pilsētu ir pilnībā
reāls un ejams. Spēks ir mūsos

pašos, jo, ja mēs nesākam
šķirot mājās vai nesākam
pievērst uzmanību, cik maisiņu
man ir sakrājies, mēs nevaram
no ārpuses sagaidīt, ka visi
pārējie darīs pareizi.”
Iniciatīva
“Tīri.Labi.”
Cēsu pašvaldībā ir bijis
labs ieskrējiena punkts, lai
arī pēc tās noslēguma gada
beigās turpinātu darbu pie
bezatkritumu
dzīvesveida
jautājumu
risināšanas
un
iedzīvināšanas
dažādos
līmeņos. Piemēram, plašāka
mēroga
pasākumi
par
bezatkritumu tēmu varētu kļūt
par ikgadēju tradīciju Cēsu
pilsētā.
Iniciatīvas
“Tīri.Labi.”
aktivitātēm var sekot līdzi
facebook.com/tirilabi.
Bezatkritumu
pilsētas
pilotprojektu Latvijā īsteno
Cēsu pašvaldība sadarbībā
ar biedrību “Zaļā Brīvība”,
pateicoties The Coca-Cola
Foundation
finansiālam
atbalstam.

virzieni
–
“Ekosistēmu
pakalpojumi
un
tūrisms”
un “Klimats”. Cēsīs, kas ir
populārs tūrisma un kultūras
pasākumu
galamērķis
un
perspektīvā vēlas attīstīt kūrorta
konceptu,
dabas
vērtības
nav pilnvērtīgi izmantotas.
Dalībnieki tika aicināti radīt
rīkus, kas palīdzētu pašvaldībai
izvērtēt un attīstīt tūrisma
pakalpojumus
vai
attīstīt
biznesa idejas ekosistēmu
pakalpojumu izmantošanai un
tūrisma slodzes mazināšanai,
kā arī ļautu pašvaldībai,
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
tūristiem reaģēt, pielāgoties
un mazināt ietekmi uz klimatu.
Pētījumi rāda, ka Gaujas
Nacionālajā parkā nākotnē
ievērojami
palielināsies
nokrišņu daudzums, karstuma
viļņu ilgums, bet vidējā
temperatūra, salīdzinot ar
pārējo Latviju, nepieaugs tik
strauji.
Pasākumu
atbalstīja
“EIT Climate-KIC”, ERAF,
Interreg Centrālā Baltijas jūras
reģiona programmas projekts
“Augmented Urbans”.

Cirtīs
bīstamos
kokus
Cēsu novada pašvaldības
Kokaugu aizsardzības komisija
izvērtējusi
koku
stāvokli
Zvirbuļu ielā, posmā no Ķiršu
ielas līdz Rīgas ielai, un Pētera
ielā, posmā no Rīgas līdz
Avotu ielai, un lēmusi par 21
koku nociršanu.
Arborista atzinumā visi
koki ir avārijas stāvoklī. Taču
pavasarī nocirsto koku vietā
tiks stādīti jauni.
“Protams, koku ciršana
vienmēr ir galējais variants,
ko var izvēlēties, tomēr, kā
jebkuram organismam, arī
kokam ir savs mūžs,” akcentē
arborists Kristaps Liepiņš.
Zvirbuļu ielā ciršana skars
sešus vecus vītolus.
Pētera ielā, posmā no Rīgas
līdz Krūmiņa ielai, piecām
liepām vainags daļēji atmiris
vai nokaltis pavisam, tāda pati
problēma skārusi 15 bērzus,
posmā no Lauku līdz Avotu
ielai.
Pavasarī Zvirbuļu ielas
stādījumus
atjaunos
ar
pīlādžiem, bet par stādāmo
koku sugu Pētera ielā vēl tiks
lemts.
Ciršanas un sakopšanas
darbi sāksies novembrī.
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VAIVE, SAISTOŠIE
Rīdzenes bibliotēkā arī pasta nodaļa
Zemā pasta pakalpojumu
pieprasījuma dēļ Cēsu novada
Vaives pagasta Rīdzenē no
2019. gada 14. novembra
mainīsies
Rīdzenes
pasta
nodaļas darbības modelis,
darbalaiks un atrašanās vieta,
pielāgojot
to
iedzīvotāju
reālajām vajadzībām. Turpmāk
Rīdzenē visi pasta pakalpojumi
katru darbdienu no plkst. 11
līdz 12 tiks nodrošināti ērti
sasniedzamajā Vaives pagasta
Rīdzenes bibliotēkā Nākotnes
ielā 6/14, vai arī iedzīvotāji
varēs
tos
saņemt
savā
dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, Rīdzenes
pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā
iedzīvotājiem
būs
pieejami visi pasta pakalpojumi

un arī citi pakalpojumi,
kurus
nodrošina
Latvijas
Pasts: vienkāršu un ierakstītu
iekšzemes
un
pārrobežu
vēstuļu
korespondences
saņemšana un nosūtīšana,
iekšzemes un pārrobežu pasta
paku saņemšana un nosūtīšana,
pastmarku un aplokšņu iegāde,
preses izdevumu abonēšana,
iemaksas
Pasta
norēķinu
sistēmas (PNS) kontā, naudas
pārvedumu izmaksa, komunālo
maksājumu un citu rēķinu
apmaksa un komercpreču
iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram
reģionu
iedzīvotājam jau patlaban
ir plašas iespējas saņemt
nepieciešamos
pasta
pakalpojumus arī pie pastnieka

tieši
savā
dzīvesvietā.
Pastnieks klienta dzīvesvietā
nodrošina pastkaršu un vēstuļu
nosūtīšanu, pastmarku un
aplokšņu iegādi, sūtījumu
piegādes pieteikšanu mājās,
preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas
saņemšanu, komunālo un citu
rēķinu apmaksu, iemaksas PNS
kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību
Rīdzenes
iedzīvotājiem
iespējams saņemt arī skaidras
naudas izmaksu no PNS konta.
Šo pakalpojumu iespējams
pieteikt, zvanot pa tālruni
27892759,
67008001
vai
27008001. Pārējos pastnieka
pakalpojumus savā dzīvesvietā
Rīdzenes
iedzīvotāji
var

pieteikt, zvanot pa tālruni
23281000.
Saņemot aicinājumu par
reģistrēta sūtījuma izņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma bezmaksas saņemšanu
Rīdzenes pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā, iepriekš
zvanot pa tālruni 67008001 vai
27008001 un norādot datumu,
kurā klients vēlas saņemt
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot
Cēsu 2.pasta nodaļu Stacijas
laukumā 5 sūtījumu saņemšana
bez iepriekšēja pieteikuma
iespējama
pirmdienās–
piektdienās no plkst.7 līdz 18
un sestdienās no plkst. 9 līdz
13.

Ceļu tīrīšana
Vaivē
Vaives pagasta iedzīvotāji,
kuriem ziemā būs nepieciešama
palīdzība viņu privāto ceļa
posmu attīrīšanai no sniega,
aicināti līdz 11. novembrim
pieteikties novada pašvaldībā.
Pieteiktos ceļu posmus
apsekos pagasta ceļu tīrīšanas
pakalpojumu
sniedzējs,
izvērtēs, vai ir iespēja tehnikai
veikt nepieciešamos darbus,
saskaņos ar pieteicēju izmaksas
un slēgs vienošanos.
Pieteikties
var,
zvanot
Īpašuma
apsaimniekošanas
pārvaldes
komunālinženierim Didzim Ozoliņam
tel.
64122377,
28368615,
vai
rakstot
didzis.ozolins@cesis.lv

26.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos
noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi””
Izdarīt Cēsu novada domes
2018. gada 21. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 21 “Cēsu
novada pašvaldības kapsētu
darbības
un
uzturēšanas
saistošie noteikumi” šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu
2.10. punktu šādā redakcijā:
“2.10. kapavieta - noteikta
izmēra zemes iecirknis kapsētā,
kuru ierāda mirušo (arī urnas
ar kremēta miruša cilvēka
pelniem) apbedīšanai un šīs
teritorijas
labiekārtošanai,
tas ir, kopiņas izveidošanai
un apzaļumošanai, krūmu
stādīšanai, soliņa novietošanai,
kapa aprīkojuma uzstādīšanai”
2. Izteikt saistošo noteikumu
2.12. punktu šādā redakcijā
“2.12.kapavietas uzturētājs –
fiziska persona, kurai ar Cēsu
novada pašvaldības lēmumu
ir piešķirta kapavieta mirušas
personas apbedīšanai”
3. Svītrot saistošo noteikumu
2.13.punktu.
4. Izteikt saistošo noteikumu
2.14. punktu šādā redakcijā:
“2.14. kapsētas apsaimniekotājs
–
Cēsu
novada
pašvaldība vai tās nodaļa,
kas pārrauga un kontrolē šo
noteikumu ievērošanu, uzrauga
kapsētu arhitektūras un ainavas
veidošanu,
uztur
kārtībā
kapsētas teritoriju;
5. Izteikt saistošo noteikumu

2.15. punktu šādā redakcijā:
“2.15.kapsētas pārzinis –
Cēsu
novada
pašvaldības
nozīmēta
persona,
kura
saskaņā ar darba līgumu pilda
šajos noteikumus paredzētos
pienākumus;”
6. Izteikt saistošo noteikumu
2.16. punktu šādā redakcijā;
“2.16.kapavietu komisija –
Cēsu
novada
pašvaldības
izveidota
komisija,
kas
nodrošina nekoptas kapavietas
aktēšanu;”
7. Izteikt saistošo noteikumu
6. punktu šādā redakcijā:
“6. Citu personu, kuru
pēdējā deklarētā dzīvesvieta
ir bijusi citas pašvaldības
administratīvajā
teritorijā,
apbedīšana jaunās kapavietās
iespējama, ja tās laulātā vai
vismaz viena pirmās un otrās
pakāpes radinieka deklarētā
dzīvesvieta ne mazāk kā
vienu gadu ir Cēsu novada
administratīvajā teritorijā, un
tieši šī persona lūdz piešķirt
kapavietu mirušas personas
apbedīšanai.”
8. Izteikt saistošo noteikumu
16. punktu šādā redakcijā:
“16.Lēmumu par kapavietas
lietošanas tiesību piešķiršanu,
pamatojoties
uz
personas
iesniegumu par kapavietas
lietošanas tiesību piešķiršanu
pieņem
Cēsu
novada
pašvaldības nozīmēta persona,

piecu darba dienu laikā no
iesnieguma saņemšanas brīža.”
9. Izteikt saistošo noteikumu
17. punktu šādā redakcijā:
“17.Iesniedzot iesniegumu
par
kapavietas
lietošanas
tiesību piešķiršanu, persona
iesniegumam
pievieno
dzimtsarakstu
nodaļas
izsniegtu miršanas apliecības
kopiju (uzrādot oriģinālu),
mirušajam, kas tika kremēts arī
urnas pavadvēstuli.”
10.
Svītrot
saistošo
noteikumu 17.1. punktu.
11.
Izteikt
saistošo
noteikumu 18.punktu šādā
redakcijā:
“18.Kapavietas uzturētāja
nāves gadījumā, kapavietas
lietošanas tiesības uz personas
iesnieguma pamata var tikt
piešķirtas personai, kas ir
kapavietas uzturētāja laulātais,
radinieks
vai
kapavietā
apbedītā
mirušā
laulātais
vai
radinieks.
Iesniedzot
iesniegumu,
personai
ir
jāiesniedz
radniecību
apliecinoši dokumenti.”
12. Izteikt
saistošo
noteikumu 23.punktu šādā
redakcijā:
“23.
Pamatojoties
uz
kapavietas
uzturētāja
rakstveida
iesniegumu,
kapsētas pārzinis ģimenes
kapavietu var paplašināt uz
kapavietai piegulošās brīvās

zemes (teritorijas) rēķina.”
13. Izteikt
saistošo
noteikumu 26.punktu šādā
redakcijā:
“26.Lēmums par kapavietas
lietošanas tiesību piešķiršanu
zaudē spēku, ja:
26.1. kapavietas uzturētājs
rakstveidā
atsakās
no
kapavietas
uzturēšanas
tiesībām, kā arī no kapavietā
uzstādītā viņam piederošā
kapavietas aprīkojuma un 60
dienu laikā pie kapsētas pārziņa
nepiesakās neviens kapavietas
uzturētāja saistību pārņēmējs;
26.2. kapavieta
tiek
atbrīvota
sakarā
ar
pārapbedīšanu;
26.3. trīs
gadu
laikā
pēc
kapavietas
uzturētāja
nāves nav pieteicies neviens
kapavietas uzturētāja tiesību un
pienākumu pārņēmējs;
26.4. kapsēta vai tās daļa
tiek slēgta likvidēšanai;
26.5. kapavieta
atzīta
par nekoptu saskaņā ar šo
noteikumu 58.punktu;
26.6. pēc 59.punktā minētā
akta sastādīšanas trešo reizi
trīs mēnešu laikā kapavietas
uzturētājs vai viņa pilnvarota
persona
neierodas
pie
kapsētas pārziņa un nesakopj
kapavietu.”
14.
Svītrot
saistošo
noteikumu 27. punktu.
15.
Svītrot
saistošo

noteikumu 29. punktu.
16.
Svītrot
saistošo
noteikumu 45. punktu.
17.
Svītrot
saistošo
noteikumu 54.2. punktu.
18.
Svītrot
saistošo
noteikumu 57. punktu.
19.
Svītrot
saistošo
noteikumu 62. punktu.
20.
Svītrot
saistošo
noteikumu 63. punktu.
21.
Izteikt
saistošo
noteikumu 64. punktu šādā
redakcijā:
“64.Ja kapavietas uzturētājs
1 (viena) gada laikā nav
labiekārtojis
un
kopis
uzturēšanā nodotās kapavietas
brīvo platību, kapsētas pārzinis
kapavietas
uzturētājam
ierakstītā
pasta
sūtījumā
nosūta rakstveida brīdinājumu
par
kapavietas
lietošanas
tiesību izbeigšanu attiecībā uz
kapavietas uzturētājam nodoto
brīvo platību un šīs brīvās
kapavietas platības piešķiršanu
citai personai. Rakstveida
brīdinājums
kapavietas
uzturētājam tiek nosūtīts 6
(sešus) mēnešus pirms brīvās
platības
ierādīšanas
citai
personai.”
22. Izslēgt no saistošajiem
noteikumiem 2. pielikumu.

26.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Cēsu novadā””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos
noteikumos
Nr. 14 “Par trūcīgas un
maznodrošinātas
ģimenes

(personas) statusa noteikšanu
Cēsu
novadā”
šādus
grozījumus:
1.1. 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 297,00 euro.”;
1.2. svītrot 5.1 punktu.

2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā 2020. gada 1.
janvārī.
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Pasākumi Cēsīs novembrī
Pasākumi

01.11. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mammu un tētu konference
“Vecāku revolūcija”
02.11. plkst.19.00
Mākslas telpā Mala
Kasešu nakts 14
02.11. plkst.22.00
Fonoklubā
“Trench Mafia Locco”
DJ Mārtiņš Pavasaris
03.11. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Zemessardzes orķestra
koncerts “Karavīrs gadu
simtā”
05.11. plkst.17.30
Koprades mājā SKOLA6
LAMPA sarunu skola.
“Pirmie soļi improvizācijā”
06.11. plkst.10.00
Valsts #196 birojs
Seminārs “Attālinātā
projektu vadība ar Microsoft
Office 365”
07.11. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars
Cimdu adīšana
dubultadījuma tehnikā
08.11. plkst.13.00
Cēsu Jaunajā pilī
Google Analytics lekcija
iesācējiem
08.11. plkst.22.00
Fonoklubā
Fēlikss Ķiģelis (rock),
“Bezvējš” (rock)
09.11. plkst.16.00
Jaunajā pilī
Izstādes “Cēsnieki eposa
centrā” atklāšana
09.11. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Draugi - Andrejam
Žagaram”
Kristīne Opolais, Egils Siliņš
un LNSO
09.11. plkst.18.00
Mākslas telpā Mala
Jāņa Ķīnasta lekcija “Cēsis
kā universitāte”
09.11. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Koncerts “Starp sapņu
miljoniem”
Kristīne Šomase, Kaspars
Markševics, Sabīne Berezina,
Gundars Silakaktiņš, Ainārs
Bumbieris
09.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artūrs Pudāns

10.11. plkst.13.00
Mākslas telpā Mala
Malvīnes rotu darināšanas
meistarklase
10.11. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
Ledus cirka šovs
11.11.
Cēsu pilsēta
Lāčplēša diena 2019
12.01. plkst.11.00
Koncertzālē “Cēsis”
Leļļu teātra izrāde “Mazā
raganiņa”
14.11. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars
Cimdu adīšana
dubultadījuma tehnikā
14.11. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Dailes teātra izrāde
“Kalpones”
15.11. plkst.19.30
Vaives Tautas namā
Svētku sarīkojums veltīts
Latvijas Republikas
proklamēšanas 101.
gadadienai
15.11. plkst.19.00
Cēsu Jaunajā pilī
Aktiera Mārtiņa Liepas
autorprogramma “Citādāks”
16.11. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Sebastian Plano” | Ambiente
skatuve
16.11. plkst.22.00
Fonoklubā
“Hypnos” (CZ, death metal),
“Preternatural” (LV, modern
metal)
17.11. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mūzika mākslas galerijā | Trio
klarnetei, čellam un klavierēm
17.11. plkst.16.00
Koncertzāles “Cēsis”
kamerzālē
Senioru kora “Ābele”
Latvijas 101.dzimšanas dienas
ieskaņas koncerts “Mūsu
Tēvzemei”
18.11.
Cēsu pilsēta
Latvijas valsts svētku svinības
Cēsīs
Plkst.15.30 Ziedu nolikšana pie
Uzvaras pieminekļa.
Plkst.14.00 Deju uzveduma
ģenerālmēģinājums ar
skatītājiem.
Plkst.17.00 koncertzālē “Cēsis”
deju uzvedums “Spēlēju,
dancoju”. Mākslinieciskais
vadītājs un horeogrāfs: Andis

Kozaks.
Režisore: Gunita Bārda
Piedalās: koklētājs Namejs
Kalniņš, TDA “Raitais solis”,
TDK “Randiņš”, VPDK
“Raitais solis”, VPDK
“Saulgrieži”, SDK “Dzirnas”,
JDK “Kande”, mūsdienu deju
grupa “Diverse Styles Crew”.
Ieeja uz ģenerālmēģinājumu un
koncertu bez maksas, iepriekš
izņemot ieejas kartes “Biļešu
paradīzes” vai koncertzāles
“Cēsis” kasē. Vietu skaits
ierobežots!
Aicinām no plkst.12.00 līdz
plkst.17.00 apmeklēt Cēsu
Vēstures un Mākslas muzeju un
tajā esošās izstādes bez maksas!

bērniem “Mazo Zinātniķu
konference”

21.11. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars
Cimdu adīšana dubultadījuma
tehnikā

24.11. plkst.17.30 un
plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Comedy Latvia” | Stand-up
komēdija “Tas nav nopietni”

21.11. plkst.18.00
Mākslas telpā Mala
M.Eihes viesizrāde “Taņas
dzimšanas diena”

27.11. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Svinīgs sarīkojums “Cēsu
bibliotēkai 100”. Bibliotēkas
vēsture izstādē, video stāstā,
lasītāju un darbinieku atmiņās

21.11. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Svētku koncertuzvedums
“Sirdspuksti”
22.11. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Koncerts “Manai Tautai”
Ieva Akurātere, Lorija Vuda
un Armands Birkens
23.11. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Muzikāli literārs ģimeņu rīts
kopā ar rakstnieku Dzintaru
Tilaku un mūziķi Āri Ziemeli
“Cauri gadiem ar dziesmām
un grāmatām”
23.11. plkst.15.00
Koprades māja SKOLA6
Biedrības “Cēsu mantojums”
organizēta lekcija “Skursteņu
uzturēšana vēsturiskajās
ēkās”. Lektors Māris Bambis,
skursteņslaucītājs
23.11. plkst.19.00
Pasaules Latviešu Mākslas
centrā
A.Slapovska izrāde “Antālija”
23.11. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Flamenko atdzimis” |
Barselonas flamenko balets
23.11. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Pacifik K”
23.11. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dubra (Rīgas DJ skola)
24.11. plkst.11.00
CATA Kultūras namā
R. Čerkovska aģentūra

24.11. plkst.13.00
Pasaules Latviešu Mākslas
centrā
A.Slapovska izrāde “Antālija”
24.11. plkst.16.00
Vaives Tautas namā
Cirka teātra izrāde
“Pasakainā planēta”
24.11. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Stāvizrāde pieaugušajiem.
R.Čerkovska aģentūra
“Rūgtais pārītis, jeb stāsts par
īstu mīlestību”

27.11. plkst.18.30
CATA Kultūras namā
CBJC audzēkņu koncerts
28.11. plkst.17.30
Koncertzāles “Cēsis” Kamerzālē
Koncertlekcija “R.Dubra”
28.11. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars
Cimdu adīšana
dubultadījuma tehnikā
29.11. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu Uzņēmēju forums.
“Cilvēks – veiksmes faktors”
29.11. plkst.15.00
Bērzaines ielā 4
Ziemassvētku akcija –
tirdziņš “Svētki tuvojas!”.
Adventes vainagi, rotājumi
30.11. plkst.12.00
CATA Kultūras namā
Muzikāla izrāde bērniem
“Nemo un draugi no
Madagaskaras”
30.11. plkst.12.00
Rožu laukumā
Ziemassvētku egles
iedegšanas svētku tirdziņš
30.11. plkst.14.00
Jaunajā pilī
Gatavošanās Ziemassvētkiem.
Adventes vainagu
gatavošanas darbnīca
30.11. plkst.16.30
Rožu laukumā
Ziemassvētku egles
iedegšanas svētki

30.11. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jubilejas koru kopkoncerts
“Alfrēdam Kalniņam – 140”
30.11. plkst.22.00
Fonoklubā
“Ministry of Echology” (LT,
reggae)

Izstādes
Līdz 30.11.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”
Līdz 23.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Latvijas Mākslas akadēmijai
100”. Izstādē eksponēta
grāmata “Latvijas Mākslas
akadēmijai 100” un skatāmi
tajā publicētie Cēsu neformālās
gleznotāju grupas oriģināldarbi
02.11.-30.11.
CATA Kultūras namā
Dainas Liepiņas mandalu
izstāde “Mandalu pasaulē”
09.11.-08.12.
Jaunajā pilī
Fotoizstāde “Cēsnieki eposa
centrā”
22.11.-12.01.
Izstāžu namā
Sandras Strēles gleznu izstāde
“Nostalģija Vol 2”
22.11.-12.01.
Izstāžu namā
Artas Baltās keramikas
izstāde “EsMe-kā daļa no
manis”
Līdz 10.12.
Mākslas galerijā koncertzālē
“Cēsis”
Daiga Krūze “Nekas nav
jāsaprot…”
Līdz 31.12.
Dabas takā pie Sarkanajām
klintīm
Lielformāta gleznu izstāde
“Pārvēršanās”. Art Cēsis
Līdz 31.12.
Pasaules latviešu mākslas
centrā
Jāņa Mintika izstāde
21.11.-23.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde
27.11.-28.12.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāžu cikls “Cēsu bibliotēkai
100”. Četrās informatīvajās
ekspozīcijās atspoguļota
bibliotēkas darbība laika posmā
no 1919. līdz 2019.gadam
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Kino
No 01.11.
Terminators: Tumšais liktenis
/ Terminator: Dark Fate (2019)
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
asa sižeta filma, zinātniskā
fantastika
No 08.11.
Dvēseļu putenis (2019) Žanrs:
Kara, drāma, vēsturiska
13.11. plkst.19.00 Ditas
Rietumas Eiropas kino izlase
“Sāpes un slava”
No 15.11.
Lemāna-’66: Lielais
izaicinājums / Le Mans ‘66.
Žanrs: Drāma, asa sižeta filma,
biogrāfija
Adamsu ģimene / The Addams
Family (2019) Žanrs: animācija

No 29.11.
Uz nažiem / Knives Out (2019)
Žanrs: Komēdija, drāma,
detektīvfilma, mistika
Reiz Ziemassvētkos / Last
Christmas (2019) Žanrs:
Komēdija, romantika

Sports
02.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U12 zēniem
02.11. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14 un U16 meitenēm
Cēsis – Saldus
03.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U12 zēniem

17.11. plkst.18.30 Filmas
“Dvēseļu putenis” seanss
lielajā zālē ar radošās grupas
piedalīšanos

03.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U12 meitenēm

No 22.11.
Moslija slepenais spēks /
Mosley (2019) Žanrs: animācija

03.11. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14 meitenēm
Cēsis – Rēzekne

27.11. plkst.19.00. Ditas
Rietumas Eiropas kino izlase
“Džona F. Donovana dzīve un
nāve”

03.11. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
LČ basketbolā seniorēm
Cēsis – Līvāni

16.11. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. Fināls

22.11. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līga vīriešiem
Lekrings – FK Ogres Vilki

04.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā

16.11. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LVF Kausa izcīņa volejbolā
U19 zēniem
Cēsis, Aizkraukle, Daugavpils,
Liepāja

23.11. plkst.09.00
Pūces ielā 2a
Ārvalstu karatē meistara
Leigh Smith vadītais
nodarbību cikls

04.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL3 čempionāts basketbolā
Cēsis – ViA
05.11. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U16 zēniem
Lekrings – Masters
09.11. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada atklātais
individuālais čempionāts
novusā “Cēsu kauss 2019”
6.posms
09.11. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U11 zēniem
09.11. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14, U15, U16 un U19 zēniem
Cēsis – Daugavpils/ Krāslava
12.11. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U16 zēniem
Lekrings- KNSS

16.11. plkst.14.00
Piebalgas ielā 18
LČ basketbolā seniorēm
Cēsis – Tukums
16.11. plkst.14.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā sievietēm 1.līgā
17.11. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14, U15 un U16 zēniem
Cēsis – SK Ezerzeme
19.11. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U13 zēniem
Lekrings – Ulbroka
20.11. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U16 un U19 zēniem
Cēsis – Valmiera, Rūjiena

24.11. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada atklātais
individuālais čempionāts
novusā “Cēsu kauss 2019”
7.posms
24.11. plkst.14.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm 1.līgā
25.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL3 čempionāts basketbolā
26.11. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U13 zēniem
Lekrings – Liepāja
29.11. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL3 čempionāts basketbolā
Cēsis – Daugavpils novads

26.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
Izdarīt Cēsu novada domes
2018.gada 31.maija saistošajos
noteikumos
Nr.18
„Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt
saistošo
noteikumu 5.1.1.apakšpuntu
šādā redakcijā:
“5.1.1.
likuma
“Par
sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām
dzīvojamām
mājām” 5.panta pirmās daļas
3. punktā un 5. panta pirmajā
prim daļā minētās personas;”.
1.2.
Izteikt
saistošo
noteikumu 7. punktu šādā
redakcijā:
“Palīdzības
4.
reģistrā
“Palīdzība
speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu”
tiek
reģistrēti
vadības līmeņa speciālisti
vai
kvalificēti
speciālisti,
kuri ieguvuši izglītību vai
profesionālo kvalifikāciju, kas
nepieciešama konkrētā darba
vai amata pienākumu veikšanai
darbības nozarē vai jomā,
kurā konstatēts nepietiekams

kvalificētu
speciālistu
nodrošinājums, kas:
7.1. veic ar valsts vai
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanu saistītu pārvaldes
uzdevumu un nepieciešami
pašvaldības administratīvajā
teritorijā un, ja saņemts
par
attiecīgo
jomu
vai
nozari atbildīgās pārvaldes
vai
institūcijas
motivēts
iesniegums par speciālista
nepieciešamību;
7.2.
nepieciešami
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā Cēsu novada attīstības
plānošanas
dokumentos
minēto nozaru attīstībai, ja
saņemts par attiecīgo jomu
vai nozari atbildīgās pārvaldes
vai
institūcijas
motivēts
iesniegums par speciālista
nepieciešamību.
Izteikt saistošo noteikumu
8.punktu šādā redakcijā:
1.3. “8. Ja Likuma 13.,
14. un 15.pantā minētajām
personām, kuras ir reģistrētas
attiecīgā veida palīdzības
saņemšanai, ir sniegta palīdzība,

Dzīvokļu komisija var lemt
par dienesta dzīvojamās telpas
īres līguma izbeigšanu un
dzīvojamās telpas īres līguma
ar vispārējiem īres līguma
noteikumiem
noslēgšanu,
ja saņemts iesniegums no
personas, kura nostrādājusi
valsts iestādē Cēsu novada
administratīvajā teritorijā vai
Cēsu novada pašvaldībā, tās
iestādē vai kapitālsabiedrībā
un īrētais dienesta dzīvoklis ir
īrnieka vienīgais mājoklis, un
ja minētā persona:
8.1. pensionējusies vai
ir
izmantojusi
Latvijas
Republikas normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā nostiprinātās
tiesības
uz
priekšlaicīgu
pensionēšanos;
8.2.
pārtraukusi
darba
tiesiskās attiecības sakarā ar
invaliditātes iestāšanos, kas
saistīta ar pilnīgu darbspējas
zaudēšanu;
8.3.
pārtraukusi
darba
tiesiskās attiecības sakarā ar
iestādes vai amata likvidāciju.”.
1.4. Izteikt
noteikumu

17.punktu šādā redakcijā:
“17. Dzīvojamās telpas 1.,
3. un 4. reģistra vai reģistra
grupu ietvaros tiek piedāvātas
reģistrācijas
secībā.
2.
reģistra vai reģistra grupu
ietvaros dzīvojamās telpas
tiek piedāvātas reģistrācijas
secībā, izņemot likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām
dzīvojamajām
mājām” 5. panta pirmā prim
daļā minētās personas, kuras
tiek nodrošinātas ar dzīvojamo
telpu to reģistrācijas secībā pēc
tam, kad nodrošinātas pārējās
2. reģistrā reģistrētās personas,
papildus ņemot vērā personas
(ģimenes) nodrošinātību ar
dzīvokli, personas (ģimenes)
materiālos apstākļus un citus
apstākļus.”
1.5. Izteikt
saistošo
noteikumu 19. punkta pēdējo
teikumu šādā redakcijā:
“Saistošo noteikumu 7.
punktā minētajām personām
kopējais īres līguma termiņš ir
ne ilgāks par pieciem gadiem.”.
1.6. Izteikt
saistošo

noteikumu 22.4. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“22.4. speciālists vairāk kā
divus gadus strādā Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā
darbā vai amatā, sakarā ar kuru
speciālists lūdzis nodrošināt
viņu ar dzīvojamo telpu.”.
1.7. Papildināt saistošos
noteikumus ar 25.punktu šādā
redakcijā:
“25. Grozījumi saistošo
noteikumu 19. punktā par
dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu dzīvojamām telpām,
kuras izīrētas kvalificētiem
speciālistiem,
attiecas
arī
uz dzīvojamās telpas īres
līgumiem, kas noslēgti ar
kvalificētiem
speciālistiem
no 2018. gada 1. septembra
līdz grozījumu spēkā stāšanās
brīdim.
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CĒSU MUZEJAM – 95, SVĒTKI
Labas ierosmes cēsnieku izstādei
Nākamā gada pavasarī
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs atzīmēs 95 gadu
jubileju. Kā jau informējām
iepriekšējā izdevumā, jubilejas
izstādi veidot aicināti visi
cēsnieki. Lai kļūtu par izstādes
veidotāju, vajag tik vien kā
atnākt uz muzeja krājumu
un plašajā kolekciju klāstā
izvēlēties priekšmetu, kurš
uzrunā, pārsteidz un raksturo
Cēsu pilsētas vēsturi un tās
muzeju. Izvēlētie priekšmeti,
papildināti ar vēsturnieku un,
cerams, arī cēsnieka, kurš to
izvēlējies, stāstiem, kļūs par
jubilejas izstādes eksponātiem.
Kā
pastāstīja
muzeja
krājuma galvenā glabātāja
Dace Tabūne, oktobrī uzrunāti
vairāki muzeja draugi, un
viņu priekšlikumi ir tiešām
interesanti. Piemēram, jubilejas
izstādē izveidot sadaļu par to,
kā tiek saglabātas vēstures
liecības, kurām pateicoties
muzeju darbinieki un vēstures
pētnieki var veidot pamatotu
ieskatu pagātnē. Interesanta
tēma ir Cēsu dārzniecību
vēsture, savukārt ilggadējais
muzeja bijušais direktors Ivars
Zukulis rosina veidot sadaļu
par keramikas tradīcijām, kas
uzplaukumu Cēsīs piedzīvoja
pagājušā gadsimta 80. gados.
Ir arī personiskāki ģimeņu
stāsti. Kāda cēsniece nodevusi
muzejam
glabāšanā
un
eksponēšanai izstādē savas
vīramātes Ausmas Ozoliņas

darināto tautas tērpu. Tas bijis
viņas diplomdarbs, beidzot
slaveno Kaucmindes skolu.
Par to, kā, pateicoties
unikāliem muzeja krājuma
priekšmetiem, var saistoši
un
emocionāli
izstāstīt
vēsturiskus
stāstus
par
smagiem, bet nozīmīgiem
posmiem mūsu tautas pagātnē,
var pārliecināties, apmeklējot
izstādi “Pirmais gads”. Tā
vēsta par notikumiem Cēsīs
un apkārtnē pirmajā Latvijas
Republikas pastāvēšanas gadā.
Izstādi augstu novērtējuši
gan vēstures speciālisti, gan
apmeklētāji un tajā eksponēti
38 oriģināli priekšmeti no
muzeja krājuma.
Muzeja direktore Kristīne
Skrīvere atzīmē, ka oriģinālās
vēstures liecības rada patiesu
līdzpārdzīvojumu. Tā izstādes
“Pirmais gads” sadaļā, kas
stāsta par lielinieku zvērībām
Cēsīs 1919. gadā, lasāma
sarkanā terora upura Miezīša
atvadu vēstule, ko viņš rakstīja
mīļotajai sievai pirms nāves
soda izpildīšanas. Lasot šos
atvadu vārdus, apmeklētājiem
nereti acīs ir asaras.
Ir arī saglabātas cēsnieku
atmiņas par lielinieku rīkoto 1.
maija gājienu. Tajā dienā bijis
pamatīgs vējš, kas Lademahera
tornī uzvilkto sarkano karogu
pārplēsis vidū pušu. No
lejas izskatījies, ka tornī
uzvilkts
sarkanbaltsarkanais
karogs.
Ekspozīcijā
gan

Attēlā: Izstādes “Pirmais gads” viens no unikālajiem muzeja krājuma
oriģinālpriekšmetiem - durklis. Tas atrasts Raunas upes augstienē, Cēsu kauju norises
vietā. Foto: Aivars Akmentiņš.
skatāma pārplēstā karoga
rekonstrukcija.
Unikāls eksponāts ir durklis,
kas atrasts Cēsu kauju norises
vietā, Raunas upes augstienē,
kur ierakumos bija izvietojies
Cēsu pulks. Vai tāds retums, kā
fotogrāfija, kurā attēlota Kārļa
Ulmaņa valdības nokāpšana no
kuģa “Saratov” Liepājas ostā,
kas bija iespējama, pateicoties
spožajai latviešu un igauņu
apvienoto
spēku
uzvarai
Cēsu kaujās un vācu spēku
sakaušanai jau Rīgas pievārtē.

Cēsu muzeja krājums ir
bagāts un glabā pārsteidzošas
liecības
par
nozīmīgiem
notikumiem mūsu pilsētas,
Vidzemes, Latvijas vēsturē.
Tāpēc muzejs aicina ikvienu
iesaistīties jubilejas izstādes
tapšanā.
Novembrī
katru
otrdienu no plkst. 9.00 –
17.00
iespējams
ierasties
muzeja krājuma glabātavā
Gaujas ielā 6 vai, zvanot pa
tālr. 26132598, individuāli
pieteikt apmeklējumu. Tad
kopā ar muzejniekiem cēsnieki

Uzņēmēju forums

Laiks lūkot svētku egles!

Piektdien, 29. novembrī,
koncertzālē “Cēsis” notiks
ikgadējais Cēsu uzņēmēju
forums, ko organizē Cēsu
novada pašvaldība sadarbībā
ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru un Banku
Citadele. Šī gada foruma tēma
ir “Cilvēks - veiksmes faktors”.
Foruma atklāšana paredzēta
plkst. 10.00.
Piedalīties aicināti uzņēmēji
un visi interesenti.
Programma sadalīta četrās
daļās. Pirmajā daļā iepazīsimies
ar uzņēmējdarbības aktualitātēm novadā un valstī, kā arī
ar mainīgo biznesa vidi.
Otrajā daļā runāsim par trīs
uzņēmējdarbībai
svarīgiem

Novembrī
akurāt
laiks
nolūkot Ziemassvētku egles,
kas Cēsīs rotās Vienības un
Rožu laukumus. Ik gadu
cēsnieki aktīvi palīdzējuši
atrast pilsētas galvenās svētku
rotas vai arī dāvājuši savos
īpašumos izaugušas skaistules.
Pašvaldība cer uz cēsnieku
atsaucību arī šogad!

aspektiem – tehnoloģijām,
resursu
izmantošanu
un
dažādību. Palūkosimies uz
izaicinājumiem un iespējām,
ko
piedāvā
informācijas
tehnoloģiju straujā izaugsme.
Pieaicinātie nozaru eksperti
dalīsies stāstos par iespēju
ietaupīt līdzekļus, samazinot
saražoto atkritumu apjomu.
Trešajā un ceturtajā daļā
tradicionāli
ieklausīsimies
iedvesmojošos
uzņēmējdarbības veiksmes stāstos.
Dalība
pasākumā
ir
bez maksas. Vietu skaits –
ierobežots.
Pasākuma
programma un reģistrācija
cesis.lv.

Lai egle Ziemassvētkos
priecētu cēsniekus un pilsētas
viesus, tai vajadzētu būt
14 metrus augstai Vienības
laukumā un 10 metrus
augstai Rožu laukumā – ar
vienu
simetrisku
galotni,
proporcionālai,
biezu
zarojumu.
Svarīga arī iespēja īpa-

varēs iepazīties ar krājumu
un izvēlēties savu priekšmetu
lielajai 95 gadu jubilejas
izstādei. Aicināts ir ikviens,
īpaši ceram arī uz Cēsu skolu,
uzņēmumu, iestāžu darbinieku
atsaucību, kuri kopīgi kā
kolektīvs
izvēlētos
savu
krājuma priekšmetu izstādei.
Bet, sagaidot un aizvadot
Valsts svētkus, noteikti ir vērts
apmeklēt izstādi “Pirmais
gads” Cēsu Jaunās pils bēniņu
stāvā.

šumam piebraukt ar smago
tehniku.
Aicinām egles īpašnieku
atsaukties līdz 20. novembrim!
Ja varat ieteikt piemērotu
egli, lūgums zvanīt Cēsu
novada pašvaldības ainavu
arhitektei Signei Ķerpei pa
tālruni 27821043.

Stadions ziemas sezonā turpinās darbu
Kaut arī patlaban iestājušies
aukstāki laikapstākļi, vismaz
pagaidām
Cēsu
pilsētas
stadionu nav plānots slēgt,
jo saglabājas gana liels
apmeklētāju skaits, informē
Cēsu olimpiskā centra valdes
priekšsēdētājs Juris Markovs.

Pēc viņa teiktā, pašvaldības
saistošie noteikumi pieļauj
stadiona slēgšanu no 1.
novembra līdz pavasarim,
līdzīgi kā tas notika pērnajā
ziemas
sezonā.
Tomēr
pagaidām to darīt nav plānots.
“Stadions
ziemā
tiktu

slēgts ikdienas apmeklētājiem.
Piemēram,
sporta
skolas
audzēkņi vēl arvien varētu
plānot savas aktivitātes. Taču
redzam, ka Cēsīs sportot
gribētāju patlaban pietiek,
tāpēc stadionu saglabājam
atvērtu,” akcentē Markovs.

Tribīnes atvērtas apmeklētājiem
Noslēgusies Cēsu stadiona
tribīņu būvniecība un tās ir
pieejamas apmeklētājiem.
Tribīnēs ir 526 sēdvietas,
192 stāvvietas un 65 vietas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

un apmeklētājiem ar bērnu
ratiņiem. Būvē izvietotas arī
sportistu ģērbtuves, treneru un
tiesnešu kabineti, noliktava,
kā arī Cēsu Olimpiskā centra
birojs.

Būvdarbus veica “RERE
BŪVE 1”, kopējā līguma
summa
pārsniedz
divus
miljonus eiro.

