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Svētku norisēm bagāta gada nogale

Cēsu Valsts ģimnāzija skolu 
reitingā notur līderpozīcijas

Jauneklīgā simtgadniece – 
Cēsu bibliotēku

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Pašā novembra nogalē 
cēsnieki un pilsētas viesi bija 
aicināti iedegt Ziemassvētku 
egli Rožu laukumā. Ap-
meklētāji varēja nolūkot 
Ziemassvētku dāvanas un 
gardumus amatnieku un 
mājražotāju tirdziņā un kopā 
ar fejām piedzīvot muzikāli 
kustīgus un brīnumainus pār-
steigumus.

Kā jau ierasts Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā, nedēļas 
nogalēs Rožu laukumā un 
citviet būs iespēja skatīties, 
klausīties un iesaistīties da-
žādos pasākumos. Svētdien, 
8. decembrī, visi aicināti uz 
gatavošanos Ziemassvētkiem 
Cēsu Jaunajā pilī. Būs dāvanu 
gatavošanas meistardarbnīcas 
un popgrupas “Hey” koncerts. 
Pēcpusdienā, plkst. 16.30, 
koncertzāles “Cēsis” Ērģeļu 
zālē notiks Ziemassvētku 
ieskaņas koncerts, kurā pie-
dalīsies Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas ērģeļu 
klases audzēkņi.

Radošu pieeju dāvanu 
gatavošanai bērni varēs apgūt 
arī Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
11. decembrī.

Svinīgā egles iedegšana 
Vienības laukumā gaidāma 
14. decembrī plkst. 17.00. 

Bet tradicionālais Ziemas 
Saulgriežu koncerts ar 
tautas vērtes kopu “Dzieti” 
21. decembrī Izstāžu namā. 
Nākamajā dienā, 22. decembrī, 

Rožu laukumā gaidāma ziemas 
mūzika kopā ar pūtēju orķestri 
“Cēsis”. Pūtējiem šoreiz 
piebiedrosies arī Cēsu teātra 
aktieri.

Piektdien, 27. decembrī, 
Sv. Jāņa baznīcā būs koncerts 
“Ziemassvētku starojums”. 
Mazie cēsnieki uz svētku eglīti 
bērniem Jaunajā pilī aicināti 

30. decembrī plkst. 18.00.
Bet 31. decembrī, pirms 

pusnakts, cēsnieki un viesi 
aicināti uz kopīgu 2020. gada 
sagaidīšanu Vienības laukumā.

Attēlā:  Pašā novembra nogalē mazie cēsnieki iededza svētku egli Rožu laukumā un kopā ar fejām piedzīvoja muzikāli 
brīnumainus pārsteigumus. Foto: Lauris Mihailovs.

Paldies mēnesis ir klāt!
Atis Egliņš–Eglītis  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Blakus Sulu, Lapu, Rudzu, 
Salnu vai Vilku mēnesim 
mums ir arī Paldies mēnesis. 
Tas ierasti sākas novembrī un 
beidzas decembrī, kad cilvēks 
cilvēkam saka paldies par 
darbu savas vietas un valsts 
labā. Mūsu sasniegumi bez 
cilvēkiem un jūsu darba nebūtu 
iespējami. Tādēļ paldies par 
darba veikumu.

Paldies Cēsu novada sēt-
niekiem par agriem rītiem! 
Paldies kurinātājiem par siltām 
telpām! Paldies skolotājiem 
par smaidu! Paldies skolēniem 
par zinātkāri! Paldies aptie-
kāriem par atsaucību! 
Paldies dakteriem par la-
biem vēlējumiem! Paldies 
veikalniekiem par labāko 

ieteikumu! Paldies omītēm 
un opīšiem par palīdzēšanu! 
Paldies sekretāriem par 
viesmīlību! Paldies sportistiem 
par sasniegumiem! Paldies 
vadītājiem par taisnīgiem 
lēmumiem! Paldies celtniekiem 
par labo darbu! Paldies 
uzņēmējiem par uzņēmību! 
Paldies ugunsdzēsējiem, 
policistiem un karavīriem par 
drosmi! Paldies pavāriem par 
prieku! Paldies dziedātājiem 
par sapņiem! Paldies dejotā-
jiem par dzīves sparu! 
Paldies lauksaimniekiem par 
zemītes kopšanu! Paldies 
restauratoriem par skaistuma 
atjaunošanu! Paldies muzej-
niekiem par tautas gudrības 
sargāšanu! Paldies pētniekiem 
par jaunu galaktiku atklāšanu! 
Paldies tūrisma speciālistiem 
par viesmīlību! Paldies 
krodziniekiem par alutiņu! 

Paldies šoferiem par vedumiņu! 
Paldies visiem speciālistiem 
par skaisto padomiņu! Paldies 
galdniekiem par veikumiņu! 
Paldies grāmatvežiem par 
naudiņas uzraudzīšanu! Pal-
dies viesnīcniekiem par 
silto uzņemšanu! Paldies 
bibliotekāriem par grāmatas 
sargāšanu! Paldies arhitektiem 
par skaistajām būvēm! Paldies 
dārzniekiem par ziedu dobēm! 
Paldies visiem kultūras 
darbiniekiem par iespēju 
pulcēties pilsētas ielās un 
skvēros! Paldies apkopējiem 
par to tīro istabiņu! Paldies 
brīvprātīgajiem par nesavtīgo 
darbu! Paldies “datoriķiem” par 
ātriem risinājumiem! Paldies 
elektriķiem par gaismu tumšā 
laikā! Paldies rakstniekiem 
par iedvesmu! Paldies 
žurnālistiem par analītiku! 
Paldies maizniekiem par 

maizīti! Paldies saimniekiem 
par tikumu!

Paldies visiem, visiem labo 
darbu veicējiem!

Neteic mani, māmulīte,
Pa ciemiem staigādama,
Pats darbiņš mani teiks,
Pats gudrais padomiņš.

Taču nākamais gads mums 
iezīmē jaunu darba cēlienu un 
jaunus izaicinājumus. Jaunas 
skolu piebūves. Sakārtoti 
ceļi un ietves. Ceļš arī uz 
Eiropas Kultūras galvaspilsētu. 
Attīstīti digitālie pakalpojumi 
iedzīvotājiem. Reģionālā 
reforma. Attīstības plānošana. 
Uzņēmējdarbības attīstība. 
Izglītības kvalitātes uzlabošana. 
Efektivitātes ieviešana. 
Klientu apkalpošanas servisa 
pilnveide. Izcilu pasaules 
kultūras zvaigžņu un viņu 

darbu izstādīšana. Dalība 
Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. Kultūras 
pieminekļu saglabāšana un 
aizsardzība. Pētniecības at-
tīstība Cēsīs. Jaunu mājokļu 
būvniecība. Latvāņu un citu 
kaitēkļu apkarošana. Atkritumu 
samazināšana. Dabas aiz-
sardzība. Jaunu talantu piesaiste 
Cēsu novadam. Nabadzības 
mazināšana. Saprotami publis-
kie pakalpojumi un komunālie 
servisi.

Lai gaidāmie svētki mums 
katram spēku dod! 

Novēlu pārtikušus un siltus 
svētkus ikvienās mājās!

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam, veci, tekam, jauni,
Velkam svētkus kalniņā.



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Valsts svētku notikumi 
Cēsīs novembrī, kā allaž, bija 
saturīgi un kupli apmeklēti. 
Bija prieks kārtējo reizi 
pārliecināties, ka brīžos, 
kad mūs vieno, iedvesmo 
patriotisms un savas valsts 
piederības sajūta, esam stipri 
un spējam paveikt daudz. 

Nākamais ambiciozais 
ilgtermiņa mērķis, ko 
kopīgiem spēkiem sasniegt, 
ir Cēsu kļūšana par Eiropas 
Kultūras galvaspilsētu 2027. 
gadā. Novembrī neliela 
pašvaldības delegācija 
viesojās Dānijas otrajā 
lielākajā pilsētā, Orhūsā, 
kas bija Eiropas Kultūras 
galvaspilsēta 2017. gadā. 
Vizītē guvām apstiprinājumu 
pārliecībai, ka ceļš uz šo 
godpilno titulu ir cieši saistīts 
ar pilsētas stratēģisko un 
ekonomisko attīstību. Jo 
kultūras galvaspilsēta nav 
stāsts tikai par izstādēm, 
koncertiem, izrādēm un 
vēsturisko mantojumu, tas ir 
arī stāsts par spēju piedāvāt 
risinājumus laikmetīgām 
problēmām – vides kvalitāte, 
drošība, cilvēkam draudzīgs, 
iespējams, nesteidzīgs, dzīves 
stils u.t.t. Esmu pārliecināts, 
ka iesaistīšanās sāncensībā 
par šo titulu būs labs stimuls 
Cēsu attīstībai.

Konkursā “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” 
Cēsu novads saņēmis labu 
novērtējumu un esam 
iekļuvuši pēdējā kārtā, kur 
spēkojamies ar Smilteni. Viena 

no ģimenēm draudzīgākajām 
vietām pilsētā ir Cēsu 
Centrālā bibliotēka, kurai 
novembrī svinējām simto 
gadskārtu. Prieks ka mūsu 
bibliotēka ir ne vien sena, bet 
arī mūsdienīga! Tā ir rosīgs 
sabiedrisks centrs, kurā savām 
interesēm atbilstošas nodarbes 
rod māmiņas ar mazuļiem, 
skolēni un arī seniori.

Vidzemes Tehnoloģiju 
un Dizaina tehnikumam 
novembrī izveidots konvents. 
Tam ir padomdevēja funkcijas 
mācību iestādes attīstības 

stratēģisko jautājumu 
risināšanā. Konventa sastāvā 
ir Izglītības ministrijas, 
Cēsu un Priekuļu novadu 
pašvaldību un sadarbības 
partneru pārstāvji, kuri sniegs 
ieteikumus par īstenojamiem 
investīciju projektiem, 
jaunām mācību programmām. 
Nākamajā Eiropas Savienības 
(ES) struktūrfondu apguves 
periodā profesionālā izglītība 
būs augsta prioritāte. 

Notikusi Sv. Jāņa baznīcas 
atjaunošanas projekta 
uzraudzības padomes 
sanāksme. Plānojam, ka 

fasādes rekonstrukcija tiks 
pabeigta nākamās vasaras 
pirmajā pusē, kad varēs 
pabeigt arī baznīcas apkārtnes 
labiekārtošanu. Tagad jau 
jāsāk domāt par finansējuma 
piesaisti iekštelpu 
atjaunošanai.

Savukārt Cēsu klīnikā 
plānotajā tempā turpinās ES 
finansētā modernizācijas 
projekta īstenošana. Nākamā 
gada pavasarī būs gatavs 
inženiertīklu un iekštelpu 
remonta tehniskais projekts. 
Gada otrajā pusē plānots sākt 
būvdarbus. Tas būs vēl viens 
būtisks solis novada veselības 
aprūpes pilnveidošanā. 
Prieks, ka Cēsu klīnikā 
apmeklētājiem atkal pieejami 
neirologa pakalpojumi.

Novembris allaž ir 
Draudzīgā Aicinājuma 
fonda rezultātu apkopošanas 
mēnesis, kad uzzinām 
jaunāko valsts skolu reitingu. 
Gandarījums, ka uzvarētāja 
laurus mazo pilsētu grupā 
jau tradicionāli pārliecinoši 
plūc Cēsu Valsts ģimnāzija. 
Patīkams pārsteigums bija 
arī Cēsu Pilsētas vidusskolas 
un Cēsu 2. vakara (maiņu) 
vidusskolas iekļūšana īpaši 
novērtēto skolu vidū.

Gada nogale ir mazliet 
satraucošs laiks, kad gribas 
pagūt vēl neiespēto. Taču, 
Ziemassvētkus gaidot, gribu 
vēlēt rast laiku mierīgām 
pārdomām un lēnākai 
dzīvošanai. Tik lēnai, lai 
spējam ieklausīties, saprast, 
piedot un uzsmaidīt viens 
otram.
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Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Cēsu novada domes sēdē 
7. novembrī izskatīti 39 
jautājumi. Dome apstiprināja 
Pastariņa sākumskolas 
attīstības plānu 2019. – 2021. 
gadam, lēma par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Gaujas 
iela 9-4 un “Rāmuļu stacija-2” 
nodošanu atsavināšanai, kā 
arī uzklausīja informāciju 
par ēdināšanas procesa 
organizēšanas kārtību Cēsu 
novada izglītības iestādēs.

Deputāti arī veica 
grozījumus lēmumos par 
vairākām pašvaldības 
komisijām un apstiprināja 
plāna “Satiksmes drošības 
un mierināšanas risinājumu 
piemērošana Cēsu novadā” 
vadlīnijas.

Tāpat dome apstiprināja 
Cēsu pilsētas pansionāta 
ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
stratēģisko plānu 2020.-
2022.gadam un uzklausīja 
informāciju gan par Cēsu 
tirgus tālāko attīstības 
koncepciju, gan zemes 
reformas pabeigšanu Cēsu 
novadā.

Cēsu novada domes sēdē 
28. novembrī izskatīti 24 
jautājumi. Dome apstiprināja 
Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas 
izglītības iestādes attīstības 

plānu 2019./20.-2021./22.
mācību gadam, veica 
grozījumus Izglītības pa-
sākumu 2019. gada budžetā, 
sprieda par pedagogu un 
atbalsta speciālistu apmācību 
organizēšanas kārtību.

Deputāti vienojās 
par novada pašvaldības 
finansējumu juridiskām un 
fiziskām personām Cēsu 
novada sporta bāzu nomas 
apmaksai treniņprocesa, 
sacensību un sporta pasākumu 
organizēšanai un precizēja 
latvāņu ierobežošanas plānu.

Dome arī pieņēma lēmumu 
par kustamas mantas un 
nekustamā īpašuma Krasta 
ielā 1  nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā “Cēsu dzīvnieku 
aizsardzības biedrībai”. 
Vēl deputāti uzklausīja 
informāciju par Cēsu tirgus 
turpmākās attīstības virzību.

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.

Novada domes sēdēs 
novembrīPagūt nesteidzoties

Ģimenes novērtē 
draudzīgo vidi
Cēsis

Noslēgusies konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019” pirmā un 
otrā kārta. Otrajai kārtai 
nominētas 25 pašvaldības – 
piecas no katra plānošanas 
reģiona. Savukārt trešajai 
kārtai – pa divām no katra.

Konkursa pirmajā kārtā 
ikviens iedzīvotājs varēja 
novērtēt pašvaldību sniegto 
atbalstu ģimenēm ar bērniem 
un nobalsot par savu ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību.

Vidzemes plānošanas 
reģionā otrajai kārtai tika 
izvirzīti Cēsu, Madonas, 
Beverīnas, Alūksnes un 
Smiltenes novadi. Otrajā 
kārtā konkursa vērtēšanas 

komisija iepazinās ar katras 
pašvaldības pirmās kārtas 
vērtēšanas rezultātiem, kā 
arī izvērtēja papildu sniegto 
informāciju par katras 
pašvaldības nodrošinātajiem 
pakalpojumiem ģimenēm 
ar bērniem, ņemot vērā 
balsojuma gaitā iedzīvotāju 
sniegtos komentārus.

Trešajā kārtā Vidzemes 
plānošanas reģionā sacensību 
turpina vairs tikai Cēsu 
un Smiltenes novadi. 
Abos viesojusies konkursa 
komisija, lai klātienē iepazītos 
ar novadu sniegto atbalstu 
ģimenēm. Konkursa rezultāti 
tiks paziņoti decembra vidū.

Veicinot pilsonisko aktivitāti
Koprades mājā  “Skola6” 11. 

decembrī plkst. 11.00 notiks 
pašvaldību darbiniekiem 
un iedzīvotājiem paredzēts 
seminārs “Kā veicināt 
iedzīvotāju līdzdalību paš-
valdības darbā?”.

Semināru rīko domnīca 
“PROVIDUS” un Cēsu 
novada pašvaldība ar Vācijas 
Ārlietu ministrijas finansiālu 
atbalstu projekta “Engaging 
Municipalities: introducing 
best practices of civic 
involvement in decision-
making” īstenošanai. Tā 
mērķis ir palīdzēt paš-
valdībām sistēmiski izvērtēt 
līdz šim paveikto iedzīvotāju 

līdzdalības jomā un palīdzēt 
definēt iedzīvotāju iesaistes 
mērķus, kā arī noteikt 
pazīmes, kas liecinās par šo 
mērķu sasniegšanu.

Iedzīvotāju iesaiste 
nav pašmērķis, bet gan 
rīks pašvaldības darba 
uzlabošanai un saskaņošanai 
ar iedzīvotāju vajadzībām, 
kā arī iespēja veicināt 
iedzīvotāju izpratni par 
pašvaldības darbu un attīstīt 
pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Semināra laikā dalīb-
niekiem būs iespējams no-
vērtēt jau paveikto iedzīvotāju 
iesaistes jautājumos savās 
pašvaldībās, iepazīties ar 

citu Latvijas pašvaldību 
pieredzi, kā arī soli pa 
solim plānot iedzīvotāju 
līdzdalību, par piemēru ņemot 
ikvienai pašvaldībai un tās 
iedzīvotājam aktuālo budžeta 
plānošanas procesu.

Uz semināru aicināti 
Vidzemes pašvaldību darbi-
nieki, kas strādā ar iedzīvotāju 
līdzdalības jautājumiem 
un attīstības plānošanu, 
un iedzīvotāji, sevišķi – 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, māju vecākie, kā 
arī ikviens, kas vēlas aktīvi 
iesaistīties norisēs savā 
pašvaldībā.

Esmu 
pārliecināts, ka 
iesaistīšanās 

sāncensībā par 
Eiropas Kultūras 

galvaspilsētas titulu 
būs labs stimuls 
Cēsu attīstībai.
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AKTUĀLI

Svētku egles nolūkotas 
Vaives mežos

Cēsu represēto biedrība 
“Dejo pasaulē”

Attēlā:Bibliotēkas vadītāja Natālija Krama (priekšplānā) pateicās bijušajiem un esošajiem 
darbiniekiem par paveikto. Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Cēsu uzņēmēju foruma ekspertu komanda sprieda par dažādām biznesa 
aktualitātēm valstī. Foto: Kaspars Kurcens.

Bibliotēka svin simtgadi Sāksies Veismaņu ceļa 
pārbūve

Novembra nogalē Cēsu 
Centrālā bibliotēka svinēja 
savu 100 gadu jubileju. To 
sagaidot, bibliotekāri bija 
sagatavojuši izstāžu ciklu, kas 
četrās ekspozīcijās aptvēra visu 
gadsimtu ilgo vēsturi.

Uz jubilejas sarīkojumu bija 
sanācis kupls apsveicēju un 
regulāro apmeklētāju pulks. 
Savā uzrunā bibliotēkas vadītāja 
Natālija Krama pastāstīja par 
zīmīgiem notikumiem Cēsu 
grāmatu krātuves vēsturē, 

kā arī pateicās bijušajiem un 
esošajiem darbiniekiem par 
paveikto.

Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Rozenbergs 
pašvaldības vārdā dāvāja 
bibliotēkai interaktīvu un 
attīstošu spēli bērnu lasītavai 
un akcentēja, ka bibliotēka 
kļuvusi par nozīmīgu pilsētas 
sabiedrisko centru, kurā 
pulcējas grāmatu draugi, 
māmiņas ar mazuļiem, skolu 
jaunieši, notiek kultūras 

pasākumi dažādu vecumu un 
interešu grupu auditorijām.

Bibliotēkas jubilejai veltītās 
informatīvās ekspozīcijas būs 
skatāmas līdz 28. decembrim. 
Interesentiem tiek piedāvāta 
iespēja bibliotēkā klātienē 
noklausīties novadpētniecības 
speciālistu sagatavotu 
stāstījumu par Cēsu bibliotēkas 
vēsturi 100 gados. Pieteikšanās 
iepriekš, zvanot pa tālruni 
64123644 vai 26411177.

Novembra nogalē norisinā- 
jās tradicionālais Cēsu 
uzņēmēju forums. Pēc 
sarunām par uzņēmējdarbības 
aktualitātēm un iedvesmo-
jošiem biznesa stāstiem tika 
sveikti šogad veiksmīgākie 
dažādās nominācijās. Uzva-
rētājus noteica novada 
pašvaldības un uzņēmēju 
veidota žūrija.

Nominācijā “Cēsu 
eksportētājs 2019” balvu 
saņēma uzņēmums “ABL”. 

Nominācijā “Cēsu inovācija 
2019” atzinību izpelnījās ZS 
“Kliģeni”. Par “Cēsu izaugsmi 
2019” atzīts “Priekuļu bloks”. 
Nominācijā “Cēsu jaunietis - 
uzņēmējs 2019” balvu saņēma 
“Making Magic”. Gods būt 
par “Cēsu vēstnesi 2019” 
šogad “Vanadziņa nama” 
saimniekiem. Balvu “Cēsu 
pārsteigums 2019” saņēma 
kafejnīca “Bekko”, bet “Cēsu 
radošums 2019” – “Footprint”. 
Nominācijā “Cēsu īpašais 

stāsts 2019” atzinība šogad 
“Cēsu maizei”.

Vēl LTRK valdes 
priekšsēdētājs Jānis Endziņš 
pasniedza atzinības rakstu 
par izaugsmi un izcilību AS 
“Cēsu Alus”, Cēsu Uzņēmēju 
klubs sveica ilgdzīvotāju 
uzņēmējdarbībā “Fermeris 
un ko”. Bankas “Citadele” un 
finanšu institūcijas “Altum” 
speciālbalvas Cēsu klīnikai un 
“Studio pizza”.

Cēsu novada pašvaldība 
novembrī noslēgusi līgumu ar 
pilnsabiedrību “VIRVI” par 
grants ceļa “Akmenskrogs-
Veismaņi-Vaives pagasta 
robeža” pārbūvi. Projekts 
tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) 
pasākuma “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” gaitā. Plānotais 
kopējais pārbūves darbu 

ilgums – 12 mēneši. 
Kopējās projekta izmaksas 

453 206 EUR, no kurām 
380 000 EUR – ELFLA 
finansējums. Būvprojektu 
izstrādātājs SIA “Projektēšanas 
birojs AUSTRUMI”, kas 
arī veiks autoruzraudzību. 
Savukārt būvuzraudzību veiks 
SIA “Semita”. Būvprojektā 
paredzētā divkārtu virsmas 
apstrāde ciematu robežās šī 
projekta gaitā netiks īstenota. 

Sveikti veiksmīgākie uzņēmēji

Novembrī pašvaldība aici-
nāja iedzīvotājus palīdzēt 
nolūkot Ziemassvētku egles, 
kas svētkos rotās Vienības 
un Rožu laukumu. Ik gadu 
cēsnieki aktīvi palīdzējuši 
atrast pilsētas galvenās svētku 
rotas vai arī dāvājuši savos 
īpašumos izaugušas skaistules.

Kā apstiprināja pašvaldības 
ainavu arhitekte Signe Ķerpe, 
arī šogad iedzīvotāji bijuši 

atsaucīgi. Rožu laukumā jau 
uzstādīta un svinīgi iedegta 
svētku egle. To savos Vaives 
mežos nolūkojis uzņēmums 
“Field and Forest”. Vienības 
laukuma egle tiks iedegta 
14. decembrī. Tur greznosies 
Vaives pagasta “Jaunžagaru” 
saimnieka Jura Žagara velte 
cēsniekiem svētkos.

Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrība aizvadījusi, kā 
paši stāsta, skaistu, izzinošu un 
aizkustinošu projektu "Dejot 
pasaulē", kura laikā kopta 
vēsturiskā apziņa, tuvinājušās 
paaudzes un iegūta jauna 
pieredze.

Projektu veidoja trīs part-
neri - Cēsu represēto biedrība 
kā arī Rēzeknes pilsētas 
politiski represēto klubs un 
Kokneses novada politiski 
represēto nodaļa. Tā mērķis: 
caur dažādām aktīvām, 
radošām un izglītojošām 
aktivitātēm stiprināt ģimenes 
vērtības Latvijas politiski re-
presēto biedrību ģimeņu vidū.

Rēzeknes pilsētas represēto 
nodaļa organizēja ģimenes 
svētkus Rēzeknē, un svētku 
norise sākās Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā, 
vēsturiskajā skolotāju institūta 
ēkā, kopā ar Latvijas politiski 
represēto Cēsu biedrības 
ģimenēm. Visos organizētajos 
pasākumos piedalījās arī Cēsu 
Pilsētas vidusskolas jaunieši ar 
skolotāju Leldi Leju.

Stāsti, diskusijas, vēstures 
liecības par Latvijas vietējo 
iedzīvotāju represijām, 
ekskursijas vēstīja par noti-
kumiem 20. gadsimtā Latvijas 

ģimeņu dzimtās. 
Projektu noslēdzot, tā 

dalībnieki pulcējās Cēsu 
vēstures un mākslas muzejā, 
kur klātesošos sveica gan 
projekta un Cēsu represēto 
biedrības vadītājs Pēteris 
Ozols, gan Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, kurš uzsvēra Cēsu 
biedrības lielo ieguldīto darbu 
jaunāko paaudžu izglītošanā 
par visām Latvijas vēstures 
lappusēm.

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra saskaņā ar Latvijas 
valsts budžeta finansētās 
mērķprogrammas “Projektu 
konkurss par finansiālu atbalstu 
pašvaldībām un nevalstiskajām 
organizācijām ģimenei 
labvēlīgas vides veidošanai 
sabiedrībā” konkursa nolikumu 
nolēma apstiprināt projekta 
“Dejot pasaulē” iesniegumu 
finansēšanai un noslēdza 
līgumu Nr.2/GIMEN19/19  
2019. gada 29. augustā.

Projektu finansiāli atbalsta 
Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrija no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.
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LAUREĀTI
Godina pašvaldības Gada darbiniekus

Konkursa “Būve 2019” rezultāti

Katru gadu valsts svētku 
mēnesī atzinības rakstus 
un balvas saņem novada 
pašvaldības iestāžu labākie 
darbinieki.

Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi šogad 
atzinības saņēma: Juris Salietis, 
Līvu pirmsskolas izglītības 
iestāde, Vilnis Kļaviņš, Cēsu 
pilsētas Mākslas skola, Inese 
Zagorska, koncertzāle “Cēsis”, 
Andra Kalniņa, Rāmuļu 
pamatskola, Inese Jankoska, 
Cēsu Centrālā bibliotēka, 
Liene Pugaceviča, Cēsu 2. 
pamatskola, Ināra Rutkovska, 
Cēsu pilsētas pansionāts, Inga 
Bruzinska, Cēsu pilsētas 5. 
pirmsskolas izglītības iestāde, 
Anita Kociņa, p/a “Sociālais 
dienests”.

Par ieguldījumu un 
sasniegumiem iestādes attīstībā 
pateicības saņēma: Aigars 
Krūmiņš, Cēsu Bērnu un 
jauniešu centrs, Ieva Lapsiņa, 
Cēsu Valsts ģimnāzija, Sanita 
Baijere, Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzija, Viktors 
Brizgalovs, Cēsu pilsētas 
Sporta skola, Selga Lukjanska, 

Cēsu 1. pamatskola, Lilita 
Kampenusa, Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskola, Svetlana 
Deksne, Cēsu pilsētas 1. 
pirmsskolas izglītības iestāde, 
Inga Bērziņa, Cēsu pilsētas 3. 
pirmsskolas izglītības iestāde, 
Gatis Druva-Druvaskalns, SIA 
“VINDA”, Ingrīda Krauja, 
Cēsu Bērzaines pamatskola.

Par godprātīgu amata 
pienākumu izpildi atzinību 
saņēma: Aira Viša, Cēsu 
pilsētas 4. pirmsskolas 
izglītības iestāde, Ieva 
Kleine, p/a “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs”, Gundars 
Forstmanis, SIA “Cēsu 
Klīnika”, Silvija Ozoliņa SIA 
“Cēsu Klīnika”, Ilze Krēsliņa, 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
Guntars Norbuts, Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
priekšnieks, Inta Ādamsone, 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības un būvniecības 
pārvalde.

Par ieguldījumu un sas-
niegumiem veicinot Cēsu 
novada atpazīstamību, 

tika sveikts Cēsu novada 
pašvaldības Komunikācijas 
un klientu servisa pārvaldes 
speciālists Aleksandrs 
Abramovs, bet tituls 
“Foršākais kolēģis” šogad tika 
Atim Kalniņam no pašvaldības 
Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes.

Attēlā: Par godprātīgu amata pienākumu izpildi šogad atzinības saņēma kupls pulks čaklo pašvaldības iestāžu 
darbinieku. Foto: Valdis Sviķis.

Novembrī apstiprināti 
konkursa “Būve 2019” 
rezultāti un pasniegtas balvas 
tā laureātiem. 

Šogad par uzvarētājiem 
Individuālo dzīvojamo māju 
grupā atzīti:

• “Dzīvojamā ēka” 
Atpūtas ielā 8A. Īpašnieks 
SIA “Pīpeņlauks”, valdes 
priekšsēdētājs Agris 
Tamanis. Projektētājs SIA 
“OUTOFBOX”, būvprojekta 
vadītājs arhitekts Pēteris 
Bajārs.

• Otrā vieta piešķirta 
dzīvojamās ēkas jaunbūvei  
Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 
5. Īpašniece Unda Eislere. 
Būvprojekta vadītāja arhitekte 
Gunta Aukmane.

• Piešķirtas divas trešās 

vietas. Ģimenes mājai 
Marijas ielā 5. Īpašnieks 
Reinis Stalšāns. Būvprojekta 
vadītājs arhitekts Valdis 
Ligers. Jaunbūvei Lilijas ielā 
8. Īpašnieks Reinis Belasovs. 
Projektētājs SIA “Arhitekta 
Imanta Timermaņa birojs”, 
būvprojekta vadītājs arhitekts 
Imants Timermanis.

• Atzinības raksts pasniegts 
objektam “Individuālās 
dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija” Kanāla ielā 8. 
Īpašnieces Alise Ķirsona un 
Dagnija Ķirsona. Būvprojekta 
vadītāja arhitekte Sarmīte 
Pāvilaite.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju grupā godalgotas 
vietas komisija lēma šogad 
nepiešķirt. Atzinības 

raksts pasniegts dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvai 
sabiedrībai “NORA” par 
daudzdzīvokļu nama Vaives 
ielā  2A  energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
realizāciju. Kooperatīva 
vadītājs Māris Šķēle, 
projektētājs SIA “12 līnijas”, 
būvprojekta vadītāja arhitekte 
Agnese Lāce.

Arī publisko ēku grupā 
godalgotas vietas šogad 
nepiešķīra. Atzinības raksti 
pasniegti par Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldes 
Cēsu iecirkņa administratīvās 
ēkas atjaunošanu Piebalgas 
ielā 89, īpašnieks Iekšlietu 
ministrija, būvprojekta 
pasūtītājs Nodrošinājuma 
valsts aģentūra, projektētājs 

SIA “Grand Eko”, būvprojekta 
vadītājs arhitekts Jānis Empelis. 
Tāpat atzinība piešķirta 
objektam “Mazumtirdzniecības 
veikals Raunas ielā 13A”, 
īpašnieks SIA “Firma Madara 
89”, valdes priekšsēdētājs 
Egils Butka, projektētājs SIA 
“ARH STADIJA”, būvprojekta 
vadītāja arhitekte Indra Valtere.

Ražošanas ēku grupā:
• Pirmā vieta piešķirta 

objektam “Siltumnīcu 
pārbūve” Ābolu ielā 12, 
īpašnieks ZS “Kliģeni”, 
direktors Aleksandrs Raubiško, 
projektētājs SIA “ARP”, 
būvprojekta vadītājs arhitekts 
Jānis Rutkis.

• Otrā vieta piešķirta 
objektam “Veikala palīgēkas - 
noliktavas jaunbūve” Andreja

Pumpura ielā 6, īpašnieks 
SIA “BEĀTUS”, valdes 
priekšsēdētājs Uldis Kvants, 
būvprojekta vadītāja arhitekte 
Vija Zlaugotne.

• Trešā vieta piešķirta 
objektam “Garāžas ēku 
rekonstrukcija un teritorijas 

Sakārtošana, nojaucot 
atsevišķas būves” Valmieras 
ielā 8, īpašnieks Aizsardzības 
ministrija, būvprojekta 
pasūtītājs Valsts aizsardzības 
militāro objektu un 

iepirkumu centrs, 
projektētājs SIA “Lūsis V”, 
būvprojekta vadītāja Tatjana 
Millersone.

Svinīgajā valsts svētku 
sarīkojumā Vidzemes koncert-
zālē “Cēsis” tika apbalvoti 
Cēsu novada skaistāko dārzu un 
sakoptāko teritoriju īpašnieki.

Konkursā “Par skaistāko 
Cēsu novada dārzu un 
sakoptāko teritoriju” tika 
pieteikti 14 dārzi un teritorijas. 
Komisija septembrī apsekoja 
pieteiktos novada dārzus un 
teritorijas un nolēma par 2019. 
gada Cēsu novada pašvaldības 
konkursa “Par skaistāko Cēsu 

novada dārzu un sakoptāko 
teritoriju” uzvarētājiem atzīt:

Nominācija “Skaistākais 
Cēsu novada dārzs”: 

1. vieta Eero Rass – Gaujas 
iela 52;

2. vieta Iluta Bērziņa – 
Purva iela 6;

3. vieta Evija Balode – 
Purva iela 9;

Atzinība Salvis Zēla – Meža 
iela 2;

Atzinība Jānis Žeperis – 
Briežu iela 31;

Atzinība Vija Grantovska – 
Smilgu iela 8.

Nominācija “Sakoptākais 
daudzdzīvokļu māju pagalms 
Cēsu novadā”: 

1. vieta SIA “CDzP” mājas 
pilnvarotā persona Dzintra 
Griezne – Lenču iela 42;

2. vieta SIA “CDzP” mājas 
pilnvarotā persona Dzintra 
Čerņuka – Lenču iela 44;

Atzinība SIA “CDzP” mājas 
pilnvarotā persona Diāna 
Meldere – Valmieras iela 15.

Nominācija “Sakoptākā 
pašvaldības iestādes 
teritorija Cēsu novadā”:

Atzinība Rāmuļu 
pamatskola – Direktore Inga 
Andersone.

Nominācija “Skaistākā 
Vaives pagasta lauku sēta”: 

1. vieta Imants Ozoliņš – 
“Lieljoķi”, Vaives pagasts;

2. vieta Uldis Voitkevičš – 
“Kalna Slēpeņi”, Vaives 
pagasts;

3. vieta Valentīns Krakops – 

“Kalna Piekūnas”, Vaives 
pagasts.

Nominācija “Skaistākais 
gaisa dārzs Cēsu novadā”: 

1.vieta Līga Gaša – Jāņa 
Poruka iela 11.

Nominācija “Sakoptākais 
uzņēmums Cēsu novadā”:

Atzinība Viesu māja 
“Celmi”, Vaives pagasts.

Nominācija “Vērīgais 
skatītājs”:

Atzinība Valentīna Senkāne. 

Skaisti dārzi sakoptas teritorijas
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VAIVE, VESELĪBA
Iespēja gūt jaunu 
pieredzi

Piektdien, 13. decembrī, 
Cēsu novada amatniekiem, 
uzņēmējiem, aktīvajiem iedzī-
votājiem iespējams doties 
pieredzes apmaiņas braucienā, 
ko organizē novada pašvaldība. 
Brauciena mērķis ir veicināt 
amatnieku, pārtikas ražotāju 
uzņēmējdarbību, motivēt 
ražotājus kopdarbībai, stiprināt 
kopienas, kā arī veicināt 
iedzīvotāju sabiedrisko akti-
vitāti. 

Izbraukšana: plkst. 8.45 
no Smilšu laukuma Cēsīs, 
plkst. 9.00 no Vaives pagasta 
“Kaķukroga”.

Paredzēts apmeklēt uzņē-
mumu “Latvijas Ķiploks” 
Raunas pagastā, iepazīt ražo-
šanu un produkcijas realizāciju 
arī ārvalstu tirgos. Pēc tam 
apmeklēs Raunas kolekcijas 
dārzu, kurā apskatāmas vairāk 
nekā 100 hortenziju šķirnes, kā 
arī ap 100 priedes, graudzāļu 
šķirnes.

Valmierā apmeklēsim 
sociālā fonda “Iespēju tilts” 
uzņēmumu “Čaklās bites 
bode”. Veikaliņš ir ideju 
krātuve dāvanām, ikdienai 
nepieciešamām precēm, ko 
veido cilvēki ar invaliditāti, 
seniori, daudzbērnu māmiņas, 
vecāki, kuri audzina bērnus 
ar īpašām vajadzībām, kā arī 
ikviens, kurš prot radoši radīt 
skaistas lietas. “Čaklās bites 
bodē” iegādājamas arī lietas, 
ko ražojuši amatnieki no visas 
Vidzemes.

Transporta izmaksas un 
uzņēmumu apmeklējumu 
finansē novada pašvaldība, 
kolekcijas dārza apmeklējums 
maksā vienu eiro. Pieteikšanās 
braucienam līdz 10. 
decembrim, zvanot pa tālruni 
26687719 vai elektroniski 
evija.atvara@cesis.lv.

“Kaķukrogā” 
modernizēs skatuvi

Vaives iedzīvotāji novada 
pašvaldībā iesnieguši ietei-
kumus un priekšlikumus 
Vaives tautas nama vizuālā tēla 
un aprīkojuma uzlabošanai. 
Vaivēnieši vēlās saglabāt savu 
tautas namu “Kaķukrogā”, 
kur pulcēties, nodarboties ar 
māksliniecisko pašdarbību, 
nostiprināt kopienas piederības 
sajūtu.

Pavasarī pašvaldība iesnie- 
dza Cēsu rajona lauku 
partnerībai projekta pie-
teikumu “Vaives tautas 
nama modernizācija kopienu 
un pievilcīgas kultūrvides 
stiprināšanai”, projekta iece-

re guva atbalstu, un 2. jūlijā 
Lauku atbalsta dienests 
projektu apstiprināja. Diemžēl 
ne tik raiti veicās ar iepirkuma 
procedūru, līdz ar to projekta 
realizācija netiek īstenota, 
kā plānots. Taču 2020. gada 
sākumā Vaives tautas nama 
skatuvei tiks uzstādīts jauns 
mehānisms, tā iegūs jaunu 
ugunsdrošu samta ietērpu, 
digitālās klavieres un mobilu 
deju grīdu 100 kvadrātmetru 
platībā. Projekta apstiprinātās 
izmaksas ir 20 884,60 EUR 
no kurām 18 796,14 EUR ir 
publiskais finansējums. 

Kultūra ir ne tikai māksla un 

literatūra, bet arī dzīvesveids, 
kopā pastāvēšanas veids, 
vērtību sistēma, tradīcijas 
un uzskati. Veicot Vaives 
tautas nama infrastruktūras 
uzlabojumus, tā kultūras iz- 
pausmju daudzveidība tiek 
saglabāta un attīstīta ilg-
termiņā, tādējādi Vaives 
tautas nams stiprina kopienu 
vienotāja funkciju.

No 2016. gada Vaives 
pagasta “Kaķukroga” infra-
struktūrā investēti 66 954,62 
EUR ELFLA LEADER 
finansējums un 14 437,80 EUR 
pašvaldības līdzfinansējums. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Rudenī noslēdzies Cēsu 
novada pašvaldības un Latvijas 
vides aizsardzības fonda 
finansēts projekts “Invazīvo 
augu sugu ierobežošanas 
pasākumi Cēsu novadā”. Kā 
zināms, invazīvo augu sugu 
izplatība samazina bioloģisko 
daudzveidību, veicina dabisko 
augu sugu piesārņotību, 
pasliktina rekreācijas resursu 
kvalitāti, palielinās augsnes 
erozija, pieaug izmaksas 
zemes apsaimniekošanā. 
Invazīvo augu sugu izplatība 
samazina zemes vērtību, rada 
ekonomiskus zaudējumus un 
kaitējumu cilvēka veselībai.

Projekta īstenošana sākās 
2018. gada jūlijā ar mērķi 
veikt pasākumu kopumu, lai 
aktualizētu invazīvo augu 
sugu izplatības problēmu Cēsu 
novadā. Tika sākta aktīva 
ierobežošanas kampaņa, 
veicināta sabiedrības izpratne 
par invazīvo augu sugu 
ierobežošanas nepieciešamību.

Projekta gaitā novadā 
tika apsekotas ar Sosnovska 
latvāniem, Kanādas 
zeltslotiņām un puķu spriganēm 
invadētās platības. Izstrādāta 
metodika “Izplatītāko invazīvo 
augu sugu ierobežošana Cēsu 
novadā”, tā pieejama cesis.lv 

sadaļā “Latvāņu ierobežošana”. 
Noorganizēti semināri ar 
teorētisku un praktisku iespēju 
papildināt zināšanas invazīvo 
augu sugu ierobežošanā.

Pateicamies visiem, kuri 
iesaistījās, tādējādi sniedzot 
ieguldījumu Cēsu novada 
dabas vērtību saglabāšanā un 
pievilcības paaugstināšanā!

Projekts vides kvalitātes 
uzlabošanai

Mūsdienīgas tehnoloģijas 
ir ļoti būtiskas, lai uzlabotu 
ārstniecības kvalitāti un 
pacientu drošību, tāpēc Cēsu 
klīnika turpina mērķtiecīgi 
iegādāties jaunas medicīniskās 
iekārtas, pakāpeniski nomai-
not līdzšinējās. Tā šogad 
iegādātas 13 dažādu pozīciju 
medicīniskās iekārtas, investē-
jot tajās gandrīz 40 000 eiro.

Piemēram, šogad vairākām 
nodaļām iegādāti jauni mobilie 
pacientu monitori, ar kuriem 
tiek veikta vitālo funkciju 
novērtēšana. Monitoros iebū-
vētās ierīces sniedz iespēju 
izmērīt asinsspiedienu, veikt 
kardiogrammu, kā arī ar pulsa 
oksometru noteikt skābekļa 
piesātinājumu asinīs.

Tāpat visas nodaļas 
saņēma jaunus perfūzijas 
sūkņus. Tie paredzēti, lai 
pacientiem varētu droši ievadīt 
nepieciešamos medikamentus. 
Saņemta arī jauna perfuzoru 
stacija, kurai var pieslēgt trīs 
aparātus vienlaicīgi, tādējādi 
tā sniedz iespēju arī miksēt 
medikamentus. Savukārt 
Uzņemšanas nodaļā uzstādīti 

zīdaiņu svari, lai mazos 
pacientus varētu ērtāk nosvērt, 
nevedot uz Bērnu nodaļu.

Pēc anesteziologu reanima-
tologu izvērtējuma iegādāts 
defibrilators, lai medicīniskais 
personāls nepieciešamības 
gadījumā varētu ātri un droši 
sniegt neatliekamo palīdzību 
stacionāra pacientiem. Savu-
kārt operāciju zāles jaunais 
ķirurģiskais vakuumsūknis 
operāciju laikā nodrošinās 
lielāku komfortu.

Iegādāta arī mūsdienīga 
daudzfunkcionālā kušete fizio- 
terapeitu kabinetam un guļam- 
rati pacientu pārvadāšanai. 
Savukārt jaunais dermato-
skops palīdzēs novērtēt pa-
cientu ādas veidojumus, kā 
arī saglabāt attēlus, lai varētu 
novērot veidojumu attīstības 
dinamiku.

Drīzumā plaušu slimību 
kabinetam tiks nomainītas 
vairākas baktericīdās lampas, 
savukārt Ķirurģijas no-
daļā, traumu kabinetā un 
Uzņemšanas nodaļā būs jaunas 
izmeklējumu un manipulāciju 
lampas.

Jaunas tehnoloģijas uzlabo 
ārstniecības kvalitāti

Informējam, ka novembra 
sākumā Tuberkulozes un 
plaušu slimību kabinets 
pārcelts uz izremontētām 
telpām Cēsu klīnikā, Slimnīcas 
ielā 9. Nokļūšanai kabinetā 

nodrošināta atsevišķa ieeja, 
kas būs ērta arī cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām vai 
funkcionāliem pārvietošanās 
traucējumiem.

Jaunas telpas plaušu 
slimību kabinetam
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Informācija par norēķinu savstarpējās 
salīdzināšanas aktiem

Cēsu novada pašvaldība 
reizi gadā veic norēķinu 
salīdzināšanu, lai pārliecinātos 
par to, vai savstarpējie norēķini 
grāmatvedības uzskaitē tiek 
atspoguļoti korekti. Šādu 
kārtību paredz grāmatvedības 
uzskaiti reglamentējošie 
normatīvie akti. Šā gada 
novembrī un decembrī mūsu 
klientiem tiek izsūtīti norēķinu 
savstarpējās salīdzināšanas 
akti. Izsūtītie akti satur 
informāciju par stāvokli uz 
2019. gada 1. novembri.

Salīdzināšanas akts tiek 
nosūtīts uz klienta līgumā vai 
grāmatvedībā norādīto e-pastu 
vai, ja e-pasta adrese nav 
norādīta, pa pastu uz deklarēto 
dzīvesvietu.

Kad klients ir saņēmis 
salīdzināšanas aktu un piekrīt 
saņemtajai informācijai, tad to 
paraksta, norādot arī paraksta 
atšifrējumu, un nogādā 
izglītības iestādē vai Cēsu 
novada pašvaldībā (Raunas 
ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.), vai 
ieskenētu nosūta uz e-pastu – 
norekini@cesis.lv.

Ja apstiprināt parāda summu, 
lūgums veikt samaksu kādā 
no Cēsu novada pašvaldības 
norēķinu kontiem: 

LV51UNLA0004013130835 
AS SEB banka,

LV23LPNS0004103445331 
VAS Latvijas Pasta banka, 

LV36HABA0001402038837 

AS Swedbank,
LV60PARX0002678560017 

AS Citadele banka,
V73RIKO0002013105751 AS 

Luminor banka.
Gadījumā, ja parāda summu 

nevarat samaksāt vienā 
maksājumā, lūgums griezties 
iestādē, kurā ir izveidojies 
parāds, un noslēgt vienošanos 
par parāda atmaksas grafiku. 
Paldies klientiem, kuri jau 
ir noslēguši vienošanos par 
parāda atmaksu un godprātīgi 

veic maksājumus.
Savukārt, ja klients uzskata, 

ka viņa maksājamā summa vai 
pārmaksa uz konkrēto datumu 
atšķiras no aktā norādītās, 
tad nepieciešams sazināties 
ar Cēsu novada pašvaldības 
grāmatvedi, zvanot pa 
tālruni - 64161813 vai nosūtot 
informāciju uz e-pastu – 
norekini@cesis.lv.

26.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 14  
“Grozījums Cēsu novada domes 
2016. gada 22. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā’’”

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

grozījumu un aizstāt saistošo 
noteikumu tekstā vārdus 
“Līvu sākumskola” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “Līvu 
pirmsskolas izglītības iestāde” 
(attiecīgā locījumā).

07.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 21 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015. 
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības 
pabalstiem””

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 
“Par Cēsu novada pašvaldības 
pabalstiem” šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 
4.1.3. punktu šādā redakcijā:

“4.1.3. pabalsts mācību 
piederumu iegādei.”.

2. Papildināt noteikumus ar 
6.1 punktu šādā redakcijā:

“6.1 Pabalsts mācību 
piederumu iegādei.

6.11. Bērniem ar invaliditāti 
ir tiesības saņemt pabalstu 
mācību piederumu   iegādei 
25,00 euro apmērā.

6.12. Pabalstu mācību 
piederumu iegādei turpina 
izmaksāt pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja izglītojamais 

bez  pārtraukuma turpina 
mācības vispārējās izglītības 
iestādē vai profesionālajā  
skolā, vai vidusskolā, bet ne 
ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.

6.13. Pabalsts mācību 
piederumu iegādei ir netiešs 
un tas tiek izsniegts dāvanu    
kartes  veidā.

6.14.  Iesniegumi pabalsta 
saņemšanai tiek pieņemti no 
jūlija pirmās apmeklētāju 
pieņemšanas dienas līdz 
septembra pēdējai apmeklētāju 
pieņemšanas dienai.”.

3. Svītrot 20.1 punktā vārdus 
”ja ir apmierināts pieprasījums 
pēc sociālās palīdzības 
pabalstiem un Dienesta budžetā 
tam pietiek finanšu līdzekļu.”.

Mazuļa ienākšana ģimenē 
ir liels notikums, kam vērts 
sagatavoties laikus, jo 
zināšanas par gaidību procesu 
sniedz pārliecības un drošības 
sajūtu, ļaujot pilnīgāk izbaudīt 
šo īpašo laiku. Tāpēc Cēsu 
klīnikas Māmiņu skola piedāvā 
topošajiem un jaunajiem 
vecākiem apgūt vērtīgas 
un praktiskas zināšanas, 
apmeklējot nodarbības, ko vada 
pieredzes bagāti un sertificēti 
speciālisti – vecmātes Māra 
Plažio, Dace Dugnese un Iveta 
Reķe, kā arī fizioterapeite Māra 
Krūze.

Nodarbību programma 
decembrim:

• 11. decembris plkst. 11.00 
IVF Riga cilmes šūnu banka;

• 16. decembris plkst. 10.00 
Pirts skoliņa, Evija Estere 
Bernava;

• 17. decembris plkst. 10.00 
Zīdīšanas ABC, vecmāte Dace 
Dugnese;

• 19.decembris plkst. 12.00 
Mazuļa hendlings, fizio-

terapeite Māra Krūze;
• Ceturtdienās individuālās 

nodarbības pie vecmātes Māras 
Plažio.

Bērniņa gaidību laikā 
piedāvājam apmeklēt arī 
fizioterapeites Māras vadītas 
vingrošanas nodarbības, 
kurās topošie vecāki mācās 
grūtnieču vingrošanu kopā ar 
tēti, elpošanas vingrinājumus, 
relaksējošas pozas gaidību 
procesā, kā arī var saņemt 
grūtnieču teipošanu (pēc 
indikācijām).

Pirts skoliņas un šūnu bankas 
nodarbības ir bezmaksas, 
pārējās – maksas nodarbības.

Tāpat iespējams arī gaidāmā 
mazuļa sirds toņu pieraksts 
(KTG). Ar nosūtījumu tas ir bez 
maksas, iepriekš jāpiesakās.

Māmiņu ērtībām pie-
ejama telpa, kur mazuļus 
pabarot un pārģērbt. No-
darbībām jāpiesakās laikus! 
Vairāk informācijas un 
pieteikšanās: 64125743,  
maminuskola@cesuklinika.lv.

Skola jaunajām 
māmiņām

Ceturtdien, 12. decembrī, 
plkst. 18.30 Cēsu sporta 
kompleksā norisināsies 
tradicionālais "Cēsu sporta 
laureāts 2019". Pasākumu 
rīko Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar Cēsu pilsētas 
sporta skolu. Tajā godināsim 
sportistus un viņu trenerus 
par augstiem sasniegumiem, 
pārstāvot Latviju un Cēsis, 
kā arī teiksim paldies sporta 
atbalstītājiem.

Sportam piemīt maģisks 
spēks piesaistīt cilvēkus. Kas ir 
šī sporta maģija? To uzzināsiet, 
ierodoties uz pasākumu. Visa 
Cēsu sporta saime – sporta 

biedrības, sportisti, treneri, 
sporta skolotāji, sporta 
veterāni, sporta entuziasti, 
sporta līdzjutēji un atbalstītāji – 
aicināti uz atpūtas vakaru, 
lai visi kopā pabūtu maģiskā 
gaisotnē. Katrs sportists vai 
komanda aicināti nākt ar 
izcīnītajām balvām, lai visiem 
būtu iespēja tās redzēt.

Lūgums pieteikt un 
apstiprināt savu dalību līdz 
2. decembrim elektroniski uz 
sportalaureats2019@inbox.lv 
vai zvanot 29360984. Sporta 
skolas audzēkņiem pieteikšanās 
pie grupu treneriem.

“Sporta laureāts” 
aicina

Gada nogalē, 27. decembrī, 
“Cēsu Kultūras un tūrisma 
centra” jauktais koris 
“Vidzeme” aicina ikvienu 
interesentu un dziesmu draugu 

uz 75 gadu jubilejas koncertu 
“Nāc svētku kamanās”!

Ar īpaši koncertam 
izvēlētām dziesmām jautrās un 
nedaudz nopietnākās noskaņās 

klausītāji tiks ievesti svētkos.
Tiekamies 2019. gada 

27. decembrī plkst. 19.00 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

Korim “Vidzeme” – 75

Otrdien, 10. decembrī, 
plkst. 16.00 Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejā atklās Latvijas 
Nacionālā arhīva sērijas 
“Vēstures Avoti” 10. sējuma 
“Cīņa par brīvību: Latvijas 
Neatkarības karš (1918–1920) 
Latvijas Valsts vēstures arhīva 
dokumentos” 2. grāmatu 
“1919. gada 16. aprīlis – 10. 
jūlijs”. Grāmatas sastādītāji 
ir Latvijā atzīti vēsturnieki, 
vēstures doktori Ēriks 
Jēkabsons un Jānis Šiliņš.

Grāmata - 
veltījums 
Cēsu kauju 
simtgadei
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Pasākumi
06.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mārtiņš Brauns. Ziemassvētku 
koncerts “Veltījums”

06.12. plkst.20.00
Vaives Tautas namā
Retro vakars Vaives pagasta 
lauksaimniekiem un 
uzņēmējiem. Muzicēs grupa 
“Ina&Ivo”.

06.12. plkst.22.00
Fonoklubā
“New Wavy” (hip-hop), DJ 
Saulrietu Mārča

07.12. plkst.13.00
Mākslas telpā Mala
Svētku skiču darbnīca

07.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Nakts Versaļā” Franču baroka 
ansamblis “Les Ombres”

07.12. plkst.22.00
Fonoklubā
“Riga Reggae”

08.12. plkst.12.00
Jaunajā pilī
“Ziemas svētki pilī” 
meistardarbnīca un popgrupa 
“Hey”

08.12. plkst.16.30
Koncertzāles “Cēsis” Ērģeļu zālē
Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts. Piedalās Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas ērģeļklases audzēkņi

09.12. plkst.11.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Dirty Deal Teatro” izrāde 
jauniešiem “Piramīda”

10.12.plkst.15.00
Bērzaines ielā 4
Ziemassvētku tirdziņš – akcija 
“Svētki tuvojas!”

10.12. plkst.16.00
Jaunajā pilī
Latvijas valsts vēstures arhīva 
Cēsu kaujām veltītas grāmatas 
atvēršana. Autoru prezentācijas

11.12. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca bērniem 
“Ziemassvētki sabraukuši”

11.12. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Autorvakars ar Našķoties Zani

13.12. plkst.22.00
Fonoklubā
Jānis Kreičmanis (Comedy 
Latvia) stand-up izrādē “Nav 
godīgi!”

14.12. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts “Sniegbaltītes 
skola”. Cēsu 2. pamatskolas 
teātra pulciņa “Mākoņspārnis” 
izrāde visai ģimenei

14.12. plkst.13.00
Cēsu 2.pamatskolā
Senioru Ziemassvētku 
pasākums un balle

14.12. plkst.17.00
Vienības laukumā
Ziemassvētku egles iedegšana 
kopā ar “Making Magic”

14.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ksenija Sidorova un Avi Avitals 
“Kaislība”

14.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artūrs Pudāns

15.12. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Svētku koncerts “Satikšanās 
Ziemas dārzā” kopā ar TDK 
“Randiņš” un popgrupu “Hey” 

15.12. plkst.15.00 un plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Guntars Račs & Saldās sejas. 
“Reiz Ziemassvētkos 2”

18.12. plkst.19.00
Sv.Jāņa baznīcā
Koncerts “Sniegpārslas stāsts”

19.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ziemassvētku koncerts “Tev 
tuvumā 2019”

21.12. plkst.12.00
Izstāžu namā
Ziemas saulgriežu koncerts ar 
tautas vērtes kopu “Dzieti” 

21.12. plkst.16.00
Koprades mājā SKOLA6
Lekcija par skārda jumtu 
atjaunošanu. Organizē biedrība 
“Cēsu mantojums”

21.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Rīgas Doma zēnu koris un 
Raimonds Tiguls “Rīta un 
vakara dziesmas”

21.12. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Latvijas Jaunatnes teātra 
muzikālā Ziemassvētku izrāde 
bērniem “Sniegbaltītes skola”

21.12. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Saulgrieži ar grupu “Rāva”

22.12. plkst.18.00
Rožu laukumā
Ziemas mūzika kopā ar Pūtēju 
orķestri “Cēsis” un Cēsu teātri

22.12. plkst.21.00
CATA Kultūras namā
Ziemassvētku balle ar 
Rikardionu, Kristīni Šomasi 
un vēl

27.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Kora “Vidzeme” 75.gadu 
jubilejas koncerts

27.12. plkst.18.00
Sv.Jāņa baznīcā
Koncerts “Ziemassvētku 
starojums”

28.12. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vecgada koncerts ar Liepājas 
Simfonisko orķestri “Reiz 
Holivudā”

28.12. plkst.22.00
Fonoklubā
Ziemas zaļumballe. 
“Apvedceļš”, “Transleiteris”, 
DJ DidzisKo

29.12. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vecgada balle Cēsu koncertzālē 

30.12. plkst.18.00
Jaunajā pilī
Svētku eglīte bērniem

31.12. no plkst.20.00
Vienības laukumā, Mākslas telpā 
“Mala”, Fonoklubā, Žagarkalnā, 
Ozolkalnā u.c.
Jaunā gada sagaidīšana

Izstādes
Līdz 01.03.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

Līdz 10.12.
Mākslas galerijā koncertzālē 
“Cēsis”
Daiga Krūze “Nekas nav 
jāsaprot…”

Līdz 08.12.
Cēsu Jaunajā pilī
Fotoizstāde “Cēsnieki eposa 
centrā”

Līdz 28.12.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāžu cikls “Cēsu bibliotēkai 
100”. Četrās informatīvajās 
ekspozīcijās atspoguļota 
bibliotēkas darbība laikposmā 
no 1919. līdz 2019.gadam.

Līdz 31.12.
Dabas takā pie Sarkanajām 
klintīm
Lielformāta gleznu izstāde 
“Pārvēršanās”. Art Cēsis

Līdz 31.12.
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Jāņa Mintika izstāde 

Līdz 31.12.
CATA kultūras namā
Dainas Liepiņas Mandalu 
izstāde “AKA”

Līdz 12.01.
Izstāžu namā
Sandras Strēles gleznu izstāde 
“Nostalģija Vol 2”

Līdz 12.01.
Izstāžu namā
Artas Baltās keramikas 
izstāde “EsMe-kā daļa no 
manis”

Kino
No 06.12. 
Jaungada taksometrs 2  
(2019) Žanrs: Komēdija
Džumandži: Nākamais 
līmenis / Jumanji: The 
Next Level (2019) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
asa sižeta filma, fantāzija

No 14.12.
Ledus sirds 2 / Frozen 2 (2019) 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
komēdija, animācija
18.12. plkst.19.00. Ditas 
Rietumas Eiropas kino izlase 
“Mīlestības vecums”

No 19.12. 
Zvaigžņu kari: Skaivokera 
atdzimšana / Star Wars: The 
Rise of Skywalker (2019) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, asa sižeta 
filma, fantāzija

No 26.12.
Cats / Cats (2019) Žanrs: 
Komēdija, drāma, mūzikls

Sports
06.12. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LVF kausa izcīņa volejbolā 
U12 zēniem

06.12. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts
Cēsis – Madona

07.12. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LVF kausa izcīņa volejbolā 
U12 zēniem

07.12. plkst.13.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm 1.līgā

07.12. plkst.14.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā seniorēm

07.12. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
LČ basketbolā sievietēm 30+
Cēsis – Rīga Mix

07.12. plkst.18.00
Pūces ielā 2a
Karatē tehnikas un 
pašaizsardzības nodarbības 
pieaugušajiem

08.12. plkst.9.00
Pūces ielā 2a
Cēsu karatē kluba čempionāts 
“Cēsis 2019”

08.12. plkst.9.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts U14, U15 
un U19 zēniem
Cēsis – Rīga, Berģi

08.12. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts U14 un U16 
meitenēm
Cēsis – Jūrmala, Rīdzene

10.12. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U13 zēniem
Lekrings – Bauska

11.12. plkst.9.00
Piebalgas ielā 18
NBA junioru līgas sacensības 
skolu komandām

12.12. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu sporta laureāts 2019

14.12. plkst.14.00
Piebalgas ielā 18
LČ basketbolā seniorēm
Cēsis – Daugavpils

15.12. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJČ florbolā U9 zēniem

20.12. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola virslīga 
vīriešiem
Lekrings – Ulbroka

21.12. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts U13 zēniem

21.12. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LVF kausa izcīņa U19 zēniem

22.12. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts U13 zēniem

22.12. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LVF kausa izcīņa U19 zēniem

22.12. plkst.14.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm 1.līgā

27.12. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā U18 zēniem

27.12. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cēsis – Salacgrīva

28.12. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U10 zēniem

31.12. plkst.11.00
Rožu laukumā
Vecgada skrējiens
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SVĒTKI, CĒSU MUZEJAM – 95
Varoņu piemiņa sveču un lāpu gaismā

Atgādinām, ka no 2020. gada 1. janvāra visa būvniecības 
dokumentācija būs iesniedzama tikai elektroniski, izmantojot 
Būvniecības informācijas sistēmu jeb BIS.

Vairāk informācijas par BIS lietošanu un dokumentācijas 
iesniegšanu: bis.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Cēsu novada pašvaldības 
Būvvaldē:

Pirmdienās plkst. 17.00-18.00;
Otrdienās plkst. 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-12.00.

Pieņemšanas laiki būvvaldē
Cēsu Valsts ģimnāzija notur līderpozīcijas

Cēsu Valsts ģimnāzija 
(CVĢ) atkārtojusi iepriekšējo 
divu gadu sasniegumus un 
ieguvusi pirmo vietu pilsētas 
ģimnāziju grupā jaunākajā 
skolu reitinga kopvērtējumā, 
ko veido Draudzīgā Aici-
nājuma fonds. Tas nozīmē, 
ka CVĢ reitinga vērtējumā ir 
labākā ģimnāzija Latvijā ārpus 
lielajām republikas nozīmes 
pilsētām.

Ģimnāzijas audzēkņi pa-
rādījuši labāko sniegumu 
centralizēto eksāmenu rezultā-
tos matemātikā, dabas zinībās 
un latviešu valodā. Pilsētu 

ģimnāziju labāko trijnieku 
noslēdz Siguldas un Madonas 
Valsts ģimnāzijas.

Vienlaikus Cēsu 2. 
vakara (maiņu) vidusskola 
uzrādījusi absolūti labākos 
izaugsmes rādītājus angļu 
valodas eksāmenos starp 
visām skolām. Izaugsmes 
balvu saņēma skolas, kurām 
visvairāk uzlabojušies rezultāti 
katrā eksāmenā atsevišķi. 
Labāko rezultātu angļu valodas 
eksāmenu rezultātu izaugsmē 
starp pilsētu vidusskolām 
uzrādījusi arī Cēsu Pilsētas 
vidusskola.

Skolu reitings tiek veidots, 
pamatojoties uz centralizēto 
eksāmenu rezultātiem. Skolas 
tiek vērtētas četrās kate-
gorijās – ģimnāzijas, pilsētu 
vidusskolas, lauku vidusskolas 
un specializētās skolas. Pēc 
skolēnu gūtajiem rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos vērtē 
piecus mācību priekšmetus – 
latviešu valodu, matemātiku, 
angļu valodu, dabas zinības 
(bioloģija, fizika, ķīmija), 
vēsturi un skolas kopvērtējumā, 
kā arī skolu izaugsmi gan 
mācību priekšmetos, gan 
kopvērtējumā.

Attēlā: Lai noliktu savu svecīti Latvijas kontūrā uz  pils 
parka estrādes kāpnēm, uz Cēsīm brauc cilvēki no 
dažādiem valsts novadiem. Foto: Kaspars Kurcens.

Attēlā pa labi: Svētbrīdi un 
ziedu nolikšana pieminot 
Brīvības cīņu varoņus 
Lejas kapos ir klusināts, 
bet saviļņojošs notikums. 
Foto: Kaspars Kurcens.

Attēlā pa kreisi:  
Lāpčplēša dienas 
patriotirskajās norisēs 
aktīvi dalībnieki ir mazie 
cēsnieki kopā ar vecākiem 
un vecvecākiem.
Foto: Laurs Mihailovs.

Nākamā gada pavasarī Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs 
svinēs 95 gadu jubileju. Kā 
jau esam informējuši, muzeja 
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, 
kas uzrunā, pārsteidz un 
raksturo Cēsu pilsētas vēsturi 
un tās muzeju.

Izvēlētie priekšmeti, pa-
pildināti ar vēsturnieku un, 
cerams, arī cēsnieku, kuri to 
izvēlējušies, stāstiem, kļūs par 

jubilejas izstādes eksponātiem.
Muzeja galvenā krājuma 

glabātāja Dace Tabūne atzīst, 
ka aicinājums cēsniekiem 
iesaistīties izstādes veidošanā 
gūst aizvien lielāku atsaucību. 
Cēsniekam Mārtiņam Apinītim 
par priekšmeta izvēli izstādei 
galva ilgi nebija jālauza. Viņš, 
piedaloties arheoloģiskajos 
izrakumos Cēsu Viduslaiku 
pilī, atrada lukturi, kas nu kļuvis 
par Cēsu simbolu. Vērtīgais 
atradums būs skatāms izstādē.

Unikālu vēstures dokumentu 
uz muzeju atnesis Arnis 
Kubliņš. Tā ir viņa vecvectēva, 

Jaunpiebalgas podnieka Pētera 
Bāliņa, dienasgrāmata, kurā 
viņš apraksta savas gaitas 1. 
Pasaules karā. Dienasgrāmatas 
titullapā rakstīts – “Lielā 
pasaules kara sākums 1914. 
g. 19. jūlijs” (pēc vecā stila). 
Tālāk seko katras dienas 
notikumu apraksts: “Nobraucu 
Cēsīs. Cēsīs pie komisijas 
mani paņēma kara dienestā 
jo brāķa nekāda nebija. 22. 
jūlijā izbraucām no Cēsīs mūs 
sūtīja uz Jurjevu.” Ieraksti 
papildināti ar paša Pētera un tā 
laika populārām dzejas rindām. 
Kara notikumi aprakstīti līdz 

pat 1916. gada vasarai. Kā 
skaidro Latvijas Kara muzeja 
vēsturnieki, saglabājušās vien 
sešas dienasgrāmatas ar 1. 
Pasaules kara aprakstiem. Arņa 
Kubliņa saglabātā ģimenes 
relikvija, rūpīgi nokopēta, būs 
viens pārsteidzošs izstādes 
eksponāts.

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. Katru otrdienu 

decembrī plkst. 9.00-
17.00, iespējams ierasties 
muzeja krājuma glabātavās 
Gaujas ielā 6, vai, zvanot uz 
26132598, individuāli pieteikt 
apmeklējumu.

Tad kopā ar muzejniekiem 
cēsnieki 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!

Reti atradumi un pārsteidzoši dokumenti


