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Cēsu novada domes deputāti
23. janvārī vienbalsīgi pieņēma
2020. gada budžetu, apstiprinot
25,794 miljonu eiro kopbudžeta
ieņēmumus, kas ir par 0,7%
mazāk nekā plānotais budžets
pērn. Kopbudžeta 2020. gada
izdevumi plānoti 31,654 miljonu
eiro apmērā un, salīdzinot ar
2019. gada budžetu, tie pieauguši
par 2,1%.
Ir
pieņemts
bezdeficīta
budžets – izdevumu daļa ir
lielāka par ieņēmumiem, jo
2020. gadā tiks piesaistīti līdzekļi
deviņiem projektiem, kā arī tiek
atmaksātas iepriekš uzņemtās
saistības.
Cēsu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi no
nodokļiem 2020. gadā plānoti
12,223 miljoni eiro jeb par
1% vairāk nekā plānots 2019.
gada
budžetā.
Lielākais
īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim
(90,4%) un nekustamā īpašuma
nodoklim (9,3%).

Turpinājums 5. lpp.

Grants seguma ielu virsmu
divkārtu apstrāde
1. Mālu iela
2. Grants iela
3. Akas iela, posmā no Raiskuma līdz Pāvila ielai
4. Avotu iela, posmā no Pētera līdz Annas ielai
5. Lienes iela, posmā no Cīrulīšu līdz Annas ielai
6. Annas iela, posmā no Amatnieku līdz Cīrulīšu ielai
7. Pāvila iela
8. Amatnieku iela
9. Ziemeļu iela
10. Alejas iela
11. Mazā Avotu iela
12. Niniera iela
13. Celtnieku iela

Ceļi
14. Veismaņu ceļš

Ielu apgaismojuma izveide
15. Rūpniecības iela

Ietves
16. Lapsu iela, posmā no Leona Paegles līdz Piebalgas ielai
17. Lapsu iela, posmā no Vaives līdz Kaļķu ielai

18. Raiņa iela, posmā no Piebalgas ielas līdz Stacijas laukumam
19. Ietves pie 3.pirmsskolas izglītības iestādes
20. Rīgas iela, posmā līdz Pētera ielai

Ielas
21. Robežu - Rūpniecības - Baltā iela ar apgaismojuma izveidi
22. Ata Kronvalda iela, posmā no Valmieras līdz Poruka ielai
ar apgaismojuma izveidi
23. Viestura - Satekles iela
24. Vilku iela ar apgaismojuma izveidi
25. Ata Kronvalda iela, posmā no Leona Paegles
līdz Piebalgas ielai

Ēkas
26. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs “Cēsis”, Rīgas iela 90
27. Cēsu Pilsētas vidusskolas būvniecība, Leona Paegles iela 1
28. Atvērtas bibliotēkas un ergonomiskas mācību
vides izveide Cēsu 2.pamatskolā, Gaujas iela 45
29. Skatu torņa būvniecība, Žagarkalns
30. Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles atjaunošana,
Leona Paegles iela 1
31. Cēsu klīnika, Slimnīcas iela 9
32. Cēsu kosmosa izziņas centra projektēšana, Cīrulīšu iela 63
33. Cēsu tirgus modernizācija, Valmieras iela 2
34. Cēsu Mākslas skolas projektēšana, Palasta iela 15
35. VTDT dienesta viesnīca, Valmiera iela 19
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PAŠVALDĪBĀ
Finansiāli pamatota
prioritāte – novada
attīstība

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Nozīmīgākais
janvāra
notikums ir šī gada novada
budžeta pieņemšana. To
veidojot, domes deputāti
vienojās, ka šogad akcentēsim
divas prioritātes – Eiropas
Savienības
struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanu
un ielu, ietvju, lauku ceļu
atjaunošanas programmu.
Apstiprinātais budžets rāda,
ka šīs prioritātes ir finansiāli
pamatotas un būs vēl viens
ļoti darbīgs gads. Īstenosim
apjomīgus
projektus
izglītības, uzņēmējdarbības,
sociālās
aizsardzības
un
veselības jomā, kā arī sāksim
plašu ielu, ietvju, ceļu
atjaunošanas
programmu,
jo tie ir uzlabojumi, ko
iedzīvotāji ļoti gaida. Šogad
vairāk nekā desmit grants
seguma ielām paredzēts veikt
divkārtu apstrādi, atjaunot
Vilku, Raiņa, A.Kronvalda,
Robežu ielas vai to posmus,
rekonstruēt Veismaņu ceļu

Vaivē. Ērtāka pārvietošanās
būs arī gājējiem – atjaunosim
ietvju posmus Raiņa un Lapsu
ielās, pie 3. bērnudārza, kā arī
izbūvēsim ietvi Rīgas ielā līdz
Pētera ielai, jo šī ir skrējēju,
nūjotāju,
riteņbraucēju
iecienīta apkaime un arī uz
Katrīnkalna
uzņēmumiem
darbinieki dodas kājām.
Ielu atjaunošanas programma paredz arī jaunu
apgaismojuma
trašu
būvi, dažādus satiksmes
mierināšanas
risinājumus
kritiskās
vietās,
lai
pārvietošanās pilsētā gan
gājējiem, gan braucējiem
kļūtu ērtāka un drošāka.
Vēl jāatzīmē, ka šī gada
budžetā paredzēts finansējums
jau ierastajām pašvaldības
–
atbalsta
programmām
daudzdzīvokļu namu siltināšanai, iekšpagalmu labiekārtošanai.
Esam
apstiprinājuši
arī
atbalstu
vecpilsētas namu atjaunošanai. Ir vairākas pozīcijas –
tehniskā projekta izstrāde,
mākslinieciskā
izpēte,
restaurācija un citas –,
kur
vēsturiski
nozīmīgu
namu
apsaimniekotāji,
darbu veikšanai var saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu.
Manuprāt, šī gada budžets
ir rūpīgi un pārdomāti
izstrādāts, un tas noteikti
vērsts uz attīstību, jo izdevies
ievērojamus līdzekļus novirzīt
investīcijām.
Politiskā līmenī aktualizēta
diskusija par slimnīcu tīklu
Latvijā. Drīzumā paredzēta
tikšanās
ar
Veselības
ministrijas vadību, lai vērtētu

Cēsu klīnikas lomu kopējā
valsts
veselības
aprūpes
modelī. Bažām par slimnīcas
nākotni,
manuprāt,
nav
pamata, jo visus šos gadus
esam mērķtiecīgi virzījušies
uz
priekšu.
Sakārtota
infrastruktūra, mūsdienīgas
tehnoloģijas,
kvalificēts
personāls, plašs pakalpojumu
klāsts – tie ir faktori, kas
Cēsu
klīnikai
nodrošina
stabilu vietu veselības aprūpē
Vidzemē.
Gada otrajā pusē klīnikā
paredzēts sākt apjomīgus
iekštelpu
remonta
un
labiekārtošanas darbus. Ļoti
iespējams, ka izdosies rast
papildu līdzekļus un veikt
arī uzņemšanas, diagnostikas
korpusa energoefektivitātes
uzlabošanas
būvdarbus.
Vēl jāatzīmē, ka pašvaldība
atbalstīs medicīnas rezidentu
studijas un pēc kāda laika
sagaidīsim
Cēsīs
jaunu
ģimenes ārsti un ķirurgus.
Janvārī
bija
vērtīga
tikšanās ar Rīgas Tehniskās
universitātes un Cēsu filiāles
vadību. Runājām par mācību
iestādes aktīvāku iesaisti
pieaugušo izglītībā. Vasaras
skolas, hakatoni, citi īsi, bet
efektīvi apmācību veidi,
situācijā, kad pieprasījums
darba tirgū strauji mainās,
kļūst aizvien pieprasītāki.
Labs piemērs – janvārī
izsludinātais Datu analītikas
kurss, kur uz 14 vietām
pieteicās vairāk nekā simts
pretendenti! Zināšanas ir
stabila vērtība mūsdienu
mainīgajā pasaulē.

Domes sēdē janvārī
Šogad
pirmā
novada
domes sēde bija ārkārtas,
un tā notika 9. janvārī. Sēdē
izskatīja trīs jautājumus.
Deputāti vienojās par
aizņēmumu projekta “Cēsu
novada pašvaldības grants
ceļa
A4
AkmenskrogsVeismaņi-Vaives
pagasta
robeža pārbūve” realizācijai,
apstiprināja
parakstu
vākšanas
vietas
novadā
un uzklausīja pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
informāciju.
Cēsu novada domes sēdē
23. janvārī deputāti izskatīja
23 jautājumus.
Dome vienojās par 2001.
gadā noslēgtā līguma “Par
Cēsu pilsētas siltumtīkla
saimniecības modernizāciju
un atjaunošanu” pagarināšanu,
kā arī apstiprināja saistošos

noteikumus “Bērnu reģistrācija
un
uzņemšana
Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kurās
īsteno pirmsskolas izglītības
programmas”.
Deputāti
sprieda
par
papildus amata likmēm Cēsu
mākslas un sporta skolās,
kā arī novada pašvaldībā.
Vienojās par pašvaldības
stipendiju
piešķiršanu
un
apstiprināja
Cēsu
Kultūras un Tūrisma centra
amatiermākslas
kolektīvu
darbības nolikumu.
Sēdē
sprieda
par
uzturēšanās maksu Cēsu
pilsētas pansionātā, kā arī
izmaiņām
Cēsu
novada
Bāriņtiesas sastāvā.
Vēl deputāti vienojās
par projekta pieteikuma
“Development of Innovation

Center in Cesis” (Inovāciju
centra
attīstība
Cēsīs)
iesniegšanu
Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas
valdības finanšu instrumenta
2014.-2021. gada perioda
programmā. Domes sēdē
pieņēma
Cēsu
novada
pašvaldības
2020.
gada
budžetu.
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.

Atzīšanās

Atis Egliņš - Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Lai domās saliktu 2020.
gada pirmo darbu mēnesi,
janvāri, kā arī uzrakstītu pirmo
rindkopu ikmēneša slejai,
izmantoju brīdi slavenajā Cēsu
vilciena rīta ekspresī uz Rīgu.
Lai arī tas kādu laiku vairs
nesāk savu braucienu no Cēsīm,
bet gan Valmieras, Latvijā tas
tomēr ir un būs Cēsu ekspresis.
Dodos uz Latvijas Radio 1, kur
tiešraidē ar Cēsu sadarbības
partneriem no informācijas
tehnoloģiju uzņēmumiem un
Rīgas Tehniskās universitātes
piedalīsimies raidījumā “Kā
dzīvot labāk?”. Tajā spriedīsim
par Cēsu centieniem būt
laicīgiem un ieguldīt cilvēku
mūžizglītībā, šoreiz – digitālo
prasmju attīstībā.
Pēc
raidījuma
saņemu
komplimentus par varenu
reklāmu
Cēsīm
“visā
republikā”. Kautrīgi nosmaidu
un nodomāju – šī ir tikai
aisberga redzamā daļa tam, ko
darām Cēsu novadā. Arī tam,
ko domājam.
Janvārī starp daudziem
sarežģītiem jautājumiem, esam
risinājuši vairākas būtiskas
attīstības lietas. Domes sēdē tika
apstiprināti jauni pašvaldības
noteikumi, kas nosaka atbalstu
privātīpašniekiem
līdzfinansējuma saņemšanai sava
kultūrvēsturiskā
pieminekļa
saglabāšanā.
Tāpat
tika
apstiprināta Inovācijas centra
attīstība – jauna projekta
ieviešana
kosmosa
jomā.
Tas ļaus attīstīt izglītojošas
mācību programmas, veidot
starptautisku sadarbību un
izveidot
ekspozīciju
par
kosmosu. Cēsis ir viena no
četrām Latvijas pilsētām,
kas piedalās Inovāciju centru

programmā,
ko
finansē
Norvēģijas finanšu instruments.
Janvārī tika publiskota
jaunā Cēsu novada pašvaldības
mājas lapa. Šīs vizuālās un
strukturālās izmaiņas arī ir
tikai aisberga redzamā daļa. Ar
kolēģiem strādājam pie tā, lai
jau šogad www.cesis.lv kļūtu
par pašvaldības pakalpojumu
portālu. Mazliet tālākā nākotnē
gribam radīt tādu pakalpojumu
līmeni,
kas
līdzinātos
Latvijas lielāko uzņēmumu
pakalpojumu
portāliem,
kur vienkāršoti varam iegūt
vēsturisko informāciju par
norēķiniem, kā arī sazināties
ar
uzņēmumu
par
sev
interesējošiem jautājumiem 24
stundas diennaktī.
Janvārī esam pārskatījuši
Cēsu radošo industriju centra
“Skola6” attīstības scenārijus.
Starp citu, “Skola6” joprojām
ir pirmais un vienīgais kādas
pašvaldības dibināts radošo
industriju centrs un kopstrādes
telpa Latvijā.
Pašās janvāra beigās notika
pavisam jaunas iniciatīvas
“Cēsu Universitāte” pirmā
lekcija. Cēsu Universitāte,
kas ir kāda cēsnieka privāta
iniciatīva, Latvijā piesaka
jaunu un nebijušu veidu, kā
raudzīties uz izglītību. Kādā
sociālā tīkla diskusijā Cēsu
Universitātes
iniciatīvas
autors un es (jo saknes abiem
Liepājā) tikām nosaukti par
nodevējiem, bet iniciatīvas
“Cēsu Universitāte” autors
par šarlatānu. Komentētāji
“vēju pilsētā” ir labi zināmi
sabiedriskie darbinieki, žurnālisti, augstskolu pasniedzēji,
uzņēmēji. Kad man vaicāja,
kādēļ inteliģenti cilvēki tā
dara, tad mana vienīgā atbilde
bija: “Citiem krīt uz nerviem!”
Un iespējams, ka kaitina gan
eksperimenti, kas Latvijā ir ļoti
vajadzīgi, gan mūsu “Skola6”,
gan
pašvaldības
sekmīgā
vizuālā identitāte. Un arī
vilciens, kas piestāv ikvienai
eiropeiskai un atvērtai pilsētai,
joprojām ir kā dadzis acīs
daudziem. Atzīšos, ka arī man
kādreiz bija nīgrums par Cēsu
ambīciju un nekaunību. Tikai
tagad saprotu, cik tas ir ļoti
nepieciešams, lai mēs saglabātu
konkurētspēju apstākļos, kad
tradicionālie
ekonomikas
principi vairs nedarbojas.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Demogrāfiski stabils
novads

Liela interese par datu
analītikas kursu

Attēlā: Lielais apmeklētāju skaits atvērtu durvju dienā skaidri parāda, ka aktuāli un
kvalitatīvi mūžizglītības kursi ir ļoti pieprasīti. Foto: Kristiāna Līva Sokolova
Janvāra nogalē
Cēsīs
norisinājās projekta “valsts
#196” atvērto durvju diena,
kurā
ikviens
interesents
varēja uzzināt vairāk par
iespējām pieteikties Cēsu
novada pašvaldības, RTU un
uzņēmuma “Squalio” datu
analītikas kursam un par tā
plānoto mācību procesu.
Kustība “valsts#196” dibināta pagājušā gada 25.
februārī, ar mērķi veicināt
Latvijas iedzīvotāju digitālās
identitātes
nostiprināšanu
un
attīstīšanu.
Kustības
“valsts#196”
iniciators
ir
IT uzņēmums “Squalio”, un
mācību programma izveidota
sadarbībā ar “Microsoft”.
Kursa
laikā
dalībnieki
apgūs, kā izmantot “Excel” un
citas “Microsoft” programmas,
kā arī, kā datu analīze var
palīdzēt
mums
pieņemt
labākus lēmumus un nonākt pie
jaunas papildu informācijas.
“Squalio” datu stratēģis Einārs
Garoza minēja, ka būtisks
uzsvars apmācībās tiks likts
uz to, kā ar datu analīzi risināt

uzņēmējdarbības un finanšu
problēmas. Kursa dalībnieki
apgūs arī drošības un privātuma
jautājumus, kā arī, kā veikt
datu apstrādi un vizualizāciju.
Kursa beidzēji iegūs Rīgas
Tehniskās Universitātes (RTU)
tālākizglītības apliecību.
Kā stāstīja Einārs Garoza,
dalībniekus atlasīs pēc diviem
kritērijiem. Pirmkārt, tiks
ņemts vērā, kāda ir pretendenta
iepriekšējā pieredze, taču tas
nebūs nozīmīgākais faktors.
Otrais kritērijs būs motivācijas
vēstule, kurā pretendentam
jāizklāsta, kāpēc viņu interesē
datu analīze. Protams, pats
galvenais – vai cilvēkam pēc
šī kursa būs iespēja likt iegūtās
zināšanas lietā.
Pasākuma
laikā
Cēsu
novada pašvaldības Administrācijas vadītājs Atis EgliņšEglītis stāstīja, ko iesaiste
kustībā “valsts#196” sniedz
Cēsīm:
“Tiks
veicināta
pilsētas izaugsme un attīstība.
Mūsu mērķis ir attīstīt tādu
pašvaldību, kas strādā 24
stundas, septiņas dienas nedēļā.

To mēs varam izveidot tad, kad
esam pilnībā atvērti digitālajām
tehnoloģijām un investējam
finansējumu cilvēku izglītībā.”
Trīs mēnešu laikā 14
interesenti Cēsīs varēs kļūt par
pilntiesīgiem datu analītikas
speciālistiem un iegūt darba
vietu tehnoloģiju uzņēmumā
“Squalio”. Šie kursi ir guvuši
lielu atsaucību iedzīvotāju
vidū – uz 14 pieejamām
vietām šobrīd pieteikušies
jau ap 100 kandidātu. No
dalībniekiem tiks sagaidīts, ka
kursi tiks apgūti līdz galam.
Tā kā pieprasījums ir liels,
tad izvēlēto dalībnieku kursa
kavēšana vai pārtraukšana,
liegtu iespēju kādam citam
izmantot šo iespēju.
Ņemot vērā lielo interesi,
jādomā kā nākotnē papildināt
Cēsu novada iedzīvotājiem
pieejamo mūžizglītības piedāvājumu.
Cēsu novada iedzīvotājiem
mācības tiek piedāvātas bez
maksas.

Pagājušajā
gadā
Cēsu
novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 210 jaundzimušie. No
tiem Cēsu novadā deklarēti 166
mazuļi, un kā uzsver novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Gabrāne, tas ir par vienu
bērnu vairāk nekā 2018. gadā.
No reģistrētajiem mazuļiem
112 ir puikas un 97 meitenes.
Ja 2018. gadā cēsniekiem
piedzima veseli pieci dvīņu
pāri, tad pērn pasaulē nāca
trīs dvīņu pāri, kas arī ir brašs
rādītājs.
Cēsis ir izteikti latvisks
novads, un nav pārsteigums,
ka 201 jaundzimušais ir
latvietis. Vēl četri ir krievu
un pa vienam vācu, čigānu
un ķīniešu tautības bērniņam.
Vienam
mazulim
vecāki
tautību nav izvēlējušies. No
jaundzimušajiem pirmie bērni
pērn bija 81, otrie 71, trešie
39, ceturtie 13, piektie 1, sestie
3 un arī viens septītais bērns
ģimenē. Kā atzīst I. Gabrāne, ja
kopumā valstī demogrāfiskās
tendences nav iepriecinošas,
Cēsīs jau vairākus gadus ir
neliels, taču stabils dzimstības
pieaugums. Un ja ņem vērā, ka
katru gadu vairākas ģimenes
atgriežas Cēsīs no ārzemēm
vai pārceļas no citām Latvijas
vietām, var droši teikt, ka mēs
augam.
Pēdējos
gadus
stabili
tradicionāla aina ir arī vārdu
izvēlē.
Meitenēm
pērn
populārākais vārds Emīlija,
arī Adrija, Amēlija, Paula un
Alise bijušas biežas izvēles.
Zēniem dominē Emīls un
Ralfs, populāri ir arī Adrians,
Ernests, Gustavs, Hugo, Jānis,
Mārtiņš. Vecāki savām atvasēm

izvēlējušies arī retus vārdus.
Meitenēm – Railija, Kristella,
Hanija, zēniem – Raiens,
Metjū, Kevins.
Pērn
Cēsīs
reģistrēta
201 laulība. No tām 17
reģistrētas Cēsu baznīcās.
Ceremonijas notikušas arī
ārpus dzimtsarakstu nodaļas
telpām – Cēsu Jaunajā pilī,
Pils dārzā un arī dzimtas mājās
Vaives pagastā. Cēsīs laulību
reģistrējuši septiņi ārvalstu
pilsoņi no Īrijas, Jaunzēlandes,
Spānijas, Ukrainas un Vācijas.
Biežāk ir tā, ka daiļās latviešu
meitenes noskata citu zemju
puiši.
Pērn Cēsu dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 329 miršanas
gadījumi.
Notikušas izmaiņas dokumentu apritē. Dzimtsarakstu
nodaļā tagad var saņemt
Eiropas Savienības valstu
valodās tulkotus dokumentus,
kas ir derīgi iesniegšanai citu
ES valstu institūcijās. Tiem
nav nepieciešami nedz papildu
apliecinājumi, nedz tulkojumi.
Tas ir būtisks atvieglojums
tiem, kuri darba vai citu
iemeslu dēļ uzturas vai pārceļas
dzīvot citviet. Tāpat arī Latvijā
derīgi ir citās ES valstīs izdoti
dokumenti. Vēl viena būtiska
izmaiņa – kopš pagājušā
gada jebkuru Dzimtsarakstu
nodaļas izsniegtu dokumentu
legalizāciju
ar
apostille
zīmogu var veikt zvērināts
notārs. Iepriekš tādas pilnvaras
bija tikai Ārlietu ministrijas
konsulārajam
dienestam,
kas
ievērojami
sarežģīja
iedzīvotāju iespējas ātri saņemt
šādus dokumentus.

Parakstu vietas referenduma
ierosināšanai
Vēl līdz 14. februārim
Latvijā norisinās parakstu
vākšana referenduma ierosināšanai
par
prezidenta
apturētajām likuma izmaiņām
pašvaldību pilnvaru termiņos.
Cēsu novadā parakstīties
iespējams:
• Cēsu novada pašvaldībā
Raunas ielā 4, Cēsīs
• Kultūras namā “CATA”,
Jāņa Poruka ielā, 8, Cēsīs
• “Kaķukrogā”, Vaives
pagastā
Iecirkņu darba laiks:
•
pirmdien,
trešdien,
piektdien, svētdien no plkst.
9.00 līdz plkst. 13.00
•
otrdien,
ceturtdien,

sestdien no plkst. 15.00 līdz
plkst. 19.00.
Satversmē noteikts, ka
Valsts prezidentam likuma
publicēšana ir jāaptur, ja to
pieprasa ne mazāk kā viena
trešā daļa Saeimas locekļu, un
šādā kārtībā apturēts likums
nododams tautas nobalsošanai,
ja to pieprasa ne mazāk kā
viena desmitā daļa vēlētāju.
Kārtība, kādā jānotiek parakstu
vākšanai, noteikta likumā “Par
tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu
un
Eiropas
pilsoņu iniciatīvu”.
Apturētie grozījumi paredz
mainīt domes pilnvaru termiņu
ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas

gadījumā, proti, noteikt, ja
līdz
kārtējām
vēlēšanām
ir vairāk nekā 24 mēneši,
ārkārtas
vēlēšanās
jauno
domi ievēl uz atlaistās domes
pilnvaru termiņu. Savukārt,
ja līdz kārtējām vēlēšanām
palikuši no deviņiem līdz 24
mēnešiem, jauno domi ievēl
uz atlaistās domes atlikušo
pilnvaru termiņu un vēl uz
četru gadu pilnvaru termiņu.
Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz
kārtējām domes vēlēšanām ir
palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas
nenotiek un līdz kārtējām
domes vēlēšanām darbojas
pagaidu administrācija.

Represēto biedrības sapulce
Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības
atskaišu sapulce notiks š. g. 22. februārī
plkst. 11.00 Cēsu vēstures un mākslas muzeja
3. stāvā Pils laukumā 9.
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Vērtīga pieredze sadraudzības
pilsētā Ahimā
Janvāra otrajā pusē Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” speciālisti
devās pieredzes braucienā
uz Cēsu sadraudzības pilsētu
Ahimu (Achim) Vācijā, lai
iepazītos ar Vācijas pieredzi
pakalpojumu
nodrošināšanā
pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem
(GRT).
Vizītes mērķis bija gūt
jaunas idejas un praktisku
pieredzi ikdienas darbam ar
pilngadīgām personām ar GRT
to veiksmīgākai iekļaušanai
sabiedrībā, motivēšanai un
atbalstam ikdienā, sākot ar
kopēju mērķu noteikšanu
līdz pat iekļaujošām brīvā
laika aktivitātēm pilsētā un
patstāvīgu algotu darbu, ļaujot
pašiem nopelnīt iztikai, nevis
tos nošķirot no sabiedrības un
ievietojot institūcijās.
Vizītes
laikā
Sociālā
dienesta pārstāvji apmeklēja
vienu
no
organizācijas
“Waldheim”
sociālajiem
centriem, kas atbalsta personas
ar GRT, apskatīja grupu mājas
un sadzīvi tajās, dienas aprūpes
centru, specializētās darbnīcas
un tajās notiekošo ikdienas
darbu. Līdztekus tika organizēts
kafejnīcas “Cluverhaus” jeb
“Kūkotava”
apmeklējums,
kurā ikdienā personas ar GRT
cep kūkas un apkalpo klientus.
Notika arī iepazīšanās ar
organizācijas
“Lebenshilfe”
darbu, kuras mērķis ir attīstīt šo
personu prasmes, lai tās varētu
dzīvot iekļaujošā sabiedrībā,
kopā pavadīt brīvo laiku un būt
līdzvērtīgi sabiedrības locekļi.
Lai personas justos kā
pilntiesīgi sabiedrības locekļi

Attēlā: Cēsu sociālā dienesta darbinieču delegācija pie Ahimas domes ēkas.
un aizvadītu dzīvi tā, kā to
dara pārējie cilvēki, Vācijā ļoti
liels uzsvars likts uz uzņēmēju
iesaisti
personu
attīstības
veicināšanā.
Apmeklējot
Ahimas
“Waldheim” darbnīcu, tajā
varēja vērot, kā notiek putnu
barības iesaiņošanas process,
kurā ir iesaistīti aptuveni astoņi
cilvēki ar invaliditāti, katrs no
tiem veic noteiktu darbu. Tāpat
bija iespēja apskatīt, kā tiek
iepakotas medus burkas, locītas
kafijas kārbiņas, izgatavotas
koka mēbeles un nodrošināti
vēl daudzi citi darbi. Katram
iesaistītajam bija atrasts tieši
viņa spēkiem un prasmēm
atbilstošs darbs, ko katrs var
veikt sev piemērotā tempā.

Ar mīlestību un cieņu
Ja jūs audzināt bērnu
vecumā līdz 8 gadiem un jums
ir radušies jautājumi par to,
kā labāk izprast savu bērnu,
vēlme uzzināt vairāk par bērnu
attīstību
un
audzināšanas
principiem, tad piesakieties
vecāku apmācības grupā –
“Bez pēriena. Kā ar mīlestību
un cieņu noteikt bērnam
robežas”.
Apmācību
programmas
mērķis ir veicināt vecāku
izpratni par pozitīvām bērnu
disciplinēšanas
metodēm,
palīdzēt vecākiem, lai viņi
spētu izaudzināt emocionāli
veselus, spējīgus un laimīgus
bērnus.
Apmācību
kurss
ir
koncentrēts, vērsts uz vecāku
pieredzes apzināšanos un jaunu
prasmju mācīšanos. Kurss ir
unikāls ar to, ka salīdzinoši īsā
laikā posmā grupas dalībnieki

labāk apzinās savas emocijas
un saikni starp savām emocijām
un rīcību, tiek apgūtas jaunas,
nevardarbīgas disciplinēšanas
metodes.
Apmācību kursa laikā tiek
izmantotas dažādas darba
metodes – uzdevumi pāros,
mazajās
grupās,
situāciju
izspēlēšana, diskusijas grupas
forumā, prāta vētra, u.c.
Pieteikšanās
nodarbībām
līdz 2020. gada 17. februārim
un sīkāka informācija pa tālruni
64127747 (Svetlana).
Nodarbības sāksies pēc
grupas
nokomplektēšanas
un notiks ceturtdienās no
plkst. 17.30 līdz 19.30 Cēsīs,
Bērzaines ielā 18, 3. stāva 6.
kabinetā.
Nodarbības vada sertificēti
speciālisti: Svetlana Vasiļjeva
un Līva Pētersone.

Sociālā dienesta direktore
Iveta Sietiņsone atzīst, ka tomēr
pastāv diezgan liela atšķirība
starp Latviju un Vāciju personu
ar GRT iekļaušanā sabiedrībā,
bet ir pārliecināta, ka ar katru
gadu šī atšķirība mazināsies.
Mums vēl jāmācās kļūt
pieņemošākiem un jāsaprot,
ka šie cilvēki ir tāda pati daļa
no sabiedrības un viņiem
ir tiesības gan strādāt, gan
dzīvot ārpus institūcijām. Ļoti
iepriecināja vācu uzņēmēju
ticība šo cilvēku spējām un
viņu iesaiste ražošanā.
Atbalsta
nodaļas
pilngadīgām personām vadītāja
Inga Kārkliņa uzskata, ka
Latvijas sabiedrībai ir jākļūst
izglītotākai un pieņemošākai

personu ar īpašām vajadzībām
iekļaušanai
sabiedrībā.
Pieredzes
apmaiņas
laikā
varēja redzēt, cik cieši
strādā izglītības, sociālais,
nevalstisko organizāciju un
uzņēmējdarbības
sektors,
lai kopīgi domātu, plānotu
un risinātu personu ar GRT
kvalitatīvu un pilnvērtīgu
dzīvi. Pozitīvi vērtējams tas,
kā Ahimā tiek domāts par
jauniešu ar GRT profesionālo
ievirzi, lai katrs nākotnē atrastu
sev piemērotu nodarbošanos,
ar ko nopelnīt sev iztiku. Un,
protams, aktīvie uzņēmēji, kas
dod darbu un pasūtījumus,
ko personas ar GRT apzinīgi
izpilda
specializētajās
darbnīcās.

Sociālā
dienesta
apmeklētāju
pieņemšanas
laiki
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
speciālistu konsultācijas iedzīvotāji var saņemt gan Cēsīs,
gan arī Vaives pagastā šādos
apmeklētāju
pieņemšanas
laikos:
Sociālajā dienestā Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs:
Pirmdienās 8.00 - 11.45 un
12.30 - 16.30;
Otrdienās 8.00 - 11.45;
Trešdienās 13.00 - 17.45;
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un
12.30 - 16.30;
Valsts
un
pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Raunas ielā 4, Cēsīs:
Pirmdienās
9.30 – 11.30
(konsultācijas)
Vaives pagasta Rīdzenes
bibliotēkā,
Nākotnes
ielā
6-4, Rīdzenē, Vaives pagastā:
Ceturtdienās 8.30 -10.00
Tālrunis.: 26357317
Klientiem ar funkcionāliem
traucējumiem tiek nodrošināts
mobilais pacēlājs. Lai pieteiktu
pacēlāju apmeklējumam Vaives
pagasta Rīdzenes bibliotēkā,
lūdzam iepriekš zvanīt uz
tālruni: 26357317.
“Plānojam, ka arī Cēsu
novadā
varētu
izdoties
veiksmīga
sadarbība
ar
uzņēmējiem
pakalpojuma
nodrošināšanā personām ar
garīga rakstura traucējumiem,
un, kas zina, varbūt pat nākotnē
tas varētu būt viens no Latvijas
veiksmes stāstiem,” uzsver
Sociālā
dienesta
projektu
vadītāja Vita Pleševnika.

Jauniešu mājā radošas izpausmes!
Janvārī noslēdzies Jauniešu
mājas radošo telpu izveides
projekta pirmais posms!
Turpmāk Jauniešu mājā
būs iespējams attīstīt radošās
prasmes dažādos mākslas
virzienos. Telpas iespējams
viegli transformēt, lai tās būtu
piemērotas teju katram sava
talanta izkopējam. Un tiem, kas
vēl ir meklējumos, šī ir iespēja
atrast sev tuvāko aizraušanos!
Jau šobrīd jaunajās telpās
pieejama
dažāda
video,
skaņu
tehnika,
mūzikas
instrumenti, bet esam gatavi
turpināt attīstīties, nodrošinot
jauniešiem nepieciešamo.
Lai
sapnis
piepildītos
jāpasakās atbalstītājiem, kas
tic jauniešu idejām – SIA
PATA TIMBER, par jaunās
apspriežu telpas grīdu; SIA
Prodex, kas parūpējušies par

jaunām durvīm katrai jaunā
centra telpai; MINT furniture
par mūsdienīgām mēbelēm;
Telpaugi.lv – par telpu
apzaļumošanu. Tāpat paldies
Cēsu novada pašvaldībai, par
uzticību daudzu gadu garumā!

Telpu sirds ir cilvēks!
Priecāsimies par Jūsu idejām,
lai radošuma telpas padarītu
vēl saistošākas un ikviena
interesēm atbilstošas.
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BUDŽETS, DABA
Februārī notiks dabas aizsardzības plāna apspriedes
Gaujas Nacionālais parks kopš
2004. gada ir iekļauts Natura
2000 tīklā. Ap 92 tūkstošus ha
plašajā teritorijā ietilpst Amatas,
Beverīnas, Cēsu, Inčukalna,
Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas,
Priekuļu, Sējas, Siguldas un
Kocēnu novads.
Dabas aizsardzības plānu
turpmākajiem 12 - 15 gadiem
Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā
izstrādā
SIA
“Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment”. Plāna izstrādes
nepieciešamību nosaka likums

“Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām”, to apstiprina Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrija,
bet
tā uzdevums ir saskaņot
iedzīvotāju, zemes īpašnieku,
dabas resursu izmantošanas,
dabas aizsardzības un reģiona
attīstības intereses, lai vienlaikus
tiktu saglabātas teritorijas dabas
vērtības.
Lai saņemtu informāciju
par Plāna izstrādi un savlaicīgi
paustu viedokli par turpmāko
teritorijas apsaimniekošanu un

izmantošanu, aicinām zemju
īpašniekus un citus interesentus
konstruktīvi
iesaistīties
un
piedalīties informatīvajā sanāksmē:
11. februārī plkst. 17.00
Siguldas pagasta Kultūras namā
(Zinātnes iela 7B, Siguldas
pagasts, Siguldas novads) vai
13. februārī plkst. 17.00
Straupes pagasta “Tautas namā”
(Plācis,
Straupes
pagasts,
Pārgaujas novads).
Sanāksmē klātesošie tiks
informēti par kārtību, kā

pieteikties atbalsta maksājumiem
par bioloģiskās daudzveidības
uzturēšanu zālājos un mežu
kompensācijas
maksājumiem
Natura 2000 teritorijās.
Plāna
izstrādātāji
aicina
sniegt
priekšlikumus
par
turpmāko Gaujas Nacionālā
parka attīstības vīziju un
plānotajiem apsaimniekošanas
pasākumiem ne vien sanāksmē,
bet arī rakstiski, adresējot tos
SIA “Estonian, Latvian &
Lithunian Environment” līdz
2020. gada 15. martam (Vīlandes

iela 3-6, Rīga, LV-1010, vai gauja@
environment.lv).
Jautājumu
gadījumā aicinām sazināties pa
tālruni 28010505 darba dienās
plkst. 10.00 – 16.00.
Plāna
izstrāde
notiek
dabas
skaitīšanas
jeb
projekta
“Priekšnosacījumu
izveide labākai bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”
ietvaros, kas tiek īstenots ar
ES Kohēzijas fonda (85%) un
Latvijas valsts (15%) atbalstu.

Budžeta prioritātes – infrastruktūra un satiksmes drošība

Nekustamā
īpašuma nodoklis

1 132 593

Nodokļi par
pakalpojumiem
un precēm

45 000

IEŅĒMUMI

Nodokļu
ieņēmumi

12 222 558
Valsts un
pašvaldību
transferti

Pamatbudžets

11 831 277

Budžeta
iestāžu
ieņēmumi

Cēsu novads
vienam
iedzīvotājam
gadā tērē

5
1 59

454

Nenodokļu
ieņēmumi

1 730

tehnoloģiju
izziņas
centrs,
kura
būvniecībai
Cīrulīšos
paredzēti 521,4 tūkstoši eiro,
bet aprīkojumam 540,1 tūkstoši
eiro (t.sk. 298,43 tūkstoši eiro
fondu finansējums). Attīstot
Cīrulīšu teritoriju, Žagarkalnā
ES projekta “Green Towers”
gaitā sāksies skatu torņa un
“zaļās klases” būvniecība, kas
izmaksās 179,1 tūkstošus eiro
(t.sk. 58,3 tūkstoši eiro ārvalstu
fondu finansējums).
Kopumā
ekonomiskajai
darbībai – ielu uzturēšanai
un projektu īstenošanai – no
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem ir plānots tērēt
8,964 miljonus eiro jeb 28,32%
no kopējiem izdevumiem, kas ir
par 28% vairāk nekā 2019. gada
budžetā.
Kā arvien no budžeta
izdevumiem lielākais īpatsvars,
40,6%, paredzēts izglītības
funkcijas finansēšanai. Kopumā
izglītības darba finansēšanai
plānoti 12,872 miljoni eiro.
Turpināsies mācību vides
uzlabošana.
ES
projekta
“Vispārējo izglītības iestāžu
modernizācija”
realizēšanā
tiks ieguldīti 1,346 miljoni
eiro, turpinot darbu pie Cēsu
pilsētas vidusskolas piebūves
būvniecības un Cēsu Valsts
ģimnāzijas metodiskā centra
izveides. Cēsu 2. pamatskolā tiks
rekonstruēta skolas bibliotēka,
paredzot būv-projekta izstrādei
un telpu pārbūvei 77 tūkstošus
eiro.
Šogad sāksies darbs pie
Cēsu pilsētas mākslas skolas
pārcelšanas no Palasta ielas
11 uz telpām Palasta ielā 15.

Tiks veikta ēkas ekspertīze un
izstrādāts būvprojekts, kam
paredzēts izlietot 39,7 tūkstošus
eiro. Savukārt Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādes
pagalma seguma remontam
Noras ielā 15 paredzēti 42
tūkstoši eiro.
Sociālās aizsardzības funkcijas
veikšanai
paredzēts
finansējums
3,226
miljoni
eiro jeb 10,2 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem, kas
ir par 31,3 % vairāk kā 2019.
gada budžetā. Cēsu novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” darbībai plānoti 1,324
miljoni eiro. Pabalstu izmaksai
šogad plānoti 396,1 tūkstoši eiro,
kas ir par 7000 eiro vairāk nekā
bija plānots 2019.gada budžetā.
Turpināsies ERAF projekta
“Multifunkcionāla
sociālo
pakalpojumu centra jaunbūve
Rīgas ielā 90” realizācija, kam
šogad plānoti 982,5 tūkstoši eiro.
Funkcijai “Atpūta, kultūra,
reliģija” pamatbudžetā plānoti
2,902 miljoni eiro jeb 9,168 %
no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. No tiem 66,7
tūkstoši eiro paredzēti projekta
“Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas
un
laika
lokos”
realizācijai, noslēdzot Cēsu
viduslaiku pils un Sv.Jāņa
baznīcas restaurācijas darbus.
Amatiermākslas uzturētāju un
kultūras pasākumu veido-tāju,
pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”,
darbībai 2020.gadā plānoti 1,13
miljoni eiro. Sporta pasākumu
finansēšanai
šogad
kopā
plānots izlietot 135,9 tūkstošus
eiro, savukārt Cēsu olimpiskā

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS

11 044 965

25 794 219

IZDEVUMI

2020

GADS
0

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis

93

Kā prioritātes 2020. gadā
noteiktas Eiropas Savienības
(ES) un citu ārējo finanšu
instrumentu piesaiste, kā arī
Cēsu novada kājāmgājēju, velo
un transporta infrastruktūras
uzlabošana, paredzot pilsētvides
attīstību,
drošības
uzlabošanu un universāla dizaina
elementus ikvienam satiksmes
dalībniekam.
Lai uzlabotu pārvietošanās
iespējas
gājējiem,
šogad
paredzēts
veikt
ietvju
rekonstrukciju
Lapsu
ielā
posmos no Leona Paegles
ielas līdz Piebalgas ielai un no
Vaives līdz Kaļķu ielai, kā arī
Raiņa un Rīgas ielā no Vālodzes
ielas līdz Pētera ielai. Ietvju
rekonstrukcijai un izbūvei, kā arī
jaunas autobusa pieturas izbūvei
budžetā paredzēti 104,8 tūkstoši
eiro.
Satiksmes
drošības
uzlabošanai šogad atsevišķās vietās
pilsētā izglītības iestāžu tuvumā
tiks veidotas paceltās gājēju
pārejas, izvietoti brauktuvi
sašaurinoši atstarojošie stabiņi,
uzlabots
ielu
horizontālais
marķējums.
Tāpat
iecerēts
papildināt Vienības laukuma
iekārtojum. Drošības risinājumu
ieviešanai paredzēti 50,7 tūkstoši
eiro.
Tiks veikta arī vairāku Cēsu
ielu seguma rekonstrukcija.
Būvdarbi notiks Ata Kronvalda
ielas posmos no Valmieras līdz
Jāņa Poruka ielai un no Leona
Paegles līdz Piebalgas ielai,
tāpat arī Viestura-Satekles,
Vilku un Raiņa ielās. Vilku ielā

un Ata Kronvalda ielas posmā
no Valmieras līdz Jāņa Poruka
ielai plānota arī apgaismojuma
izbūve. Tam šogad paredzēts
tērēt 454,9 tūkstošus eiro.
Turpinoties
projektam
“Degradēto
teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā, II
kārta”, topošajā industriālajā
kvartālā Robežu-RūpniecībasBaltajā ielā, tiks veikta ielu
seguma pārbūve, ūdens un
kanalizācijas tīklu pārbūve un
posmu izbūve, gājēju ietves
izbūve, ielas lietus ūdens
kanalizācijas pārbūve. Šogad
projekta realizācijai paredzēti
3,808 miljoni eiro (ERAF
finansējums 472,4 tūkstoši eiro).
Paredzēta arī apgaismojuma
pārbūve Rūpniecības ielā visā
tās garumā, kas izmaksās 37,5
tūkstošus eiro (t.sk. 25,4 tūkstoši
eiro ES finansējums).
Šogad arī notiks Veismaņu
ceļa pārbūve Vaives pagastā,
ceļa
atjaunošanai
paredzot
453,2 tūkstošus eiro (t.sk. 380,0
tūkstoši eiro Lauku atbalsta
dienesta finansējums).
Šogad notiks 13 grants
seguma ielu divkārtu virsmas
apstrāde. Kopā tiks apstrādāti 3,2
km ielu seguma, kas izmaksās
178,2 tūkstošus eiro.
Bez jau minētā ielu kopšanai
un grants ielu uzturēšanai Cēsu
pilsētā paredzēti 573,4 tūkstoši
eiro, Vaives pagasta ceļu un
ietvju uzturēšanai 102,6 tūkstoši
eiro, asfaltbetona seguma ielu
bedrīšu remontam 141,7 tūkstoši
eiro.
Viens no lielākajiem projektiem, kam piesaistīts ārējais
finansējums, šogad būs Nākotnes
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Turpinājums no 1. lpp.

31 654 128 Pamatbudžets

12 842 339

centra darbībai un sporta bāzu
uzturēšanai tiks izlietoti 530,1
tūkstoši eiro.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanas
pasākumiem budžetā paredzēti
paredzēti 1,44 miljoni eiro
no
kopējiem
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem.
Lielākie
izdevumi
saistīti
ar
ielu
apgaismojumu
nodrošināšanu un uzturēšanu.
Turpināsies
arī
atbalsta
piešķiršana
daudzdzīvokļu
namu
energoefektivitātes
uzlabošanai un mikrorajonu
namu pagalmu labiekārtošanai
par kopumā 70 tūkstošiem
eiro. No šī gada pašvaldība
piedāvās
privātīpašniekiem
līdzfinansējumu
kultūrvēsturisko pieminekļa saglabāšanai, kopumā atbalstam
paredzot 20 tūkstošus eiro.
Vides aizsardzībai 2020. gada
budžetā plānoti 0,983 miljoni
eiro. Lielākie izdevumi plānoti
koku kopšanai un stādīšanai
49,2 tūkstošu eiro apmērā,
tiks turpināti darbi pie pilsētas
apzaļumošanas, labiekārtošanas
un apstādījumu kopšanas, kam ir
paredzēts izlietot 571,3 tūkstošus
eiro, kā arī uzlabota lietus ūdens
savākšana un novadīšana no
ielām, tam plānojot izlietot 139,7
tūkstošus eiro.
Vispārējiem valdības dienestiem
jeb
pašvaldības
uzturēšanai apstiprināts finansējums 799,0 tūkstošu eiro
apmērā. Sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšanai šogad
plānots izlietot 493,8 tūkstošus
eiro, kas ir par 28 % vairāk nekā
pērn.
Izglītība

8 964 257

Ekonomiskā darbība

3 226 382

Sociālā aizsardzība

2 902 060

Atpūta, kultūra, reliģija

1 443 613

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

982 700
799 025
493 752

Vides aizsardzība
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība

Ir pieņemts bezdeficīta budžets. Izdevumu daļa ir lielāka par ieņēmumiem, jo 2020.gadā
tiks piesaistīti līdzekļi deviņiem projektiem, kā arī tiek atmaksātas iepriekš uzņemtās saistības.
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SPORTS, SAISTOŠIE
Sarunu vakars ar
novadniekiem

28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 29 “Grozījumi Cēsu novada
domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr. 13 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Cēsu novadā”

Trešdien, 12. februārī, plkst.
18.00 Vaives “Kaķukrogā”
notiks
sarunu
vakars
“Personības Vaivē - Vaives
personības”.
Pirmajā sarunu vakarā
būs iespēja uzklausīt un
iztaujāt zinātnieku, biologu

Izdarīt Cēsu novada domes
2017. gada 11. maija saistošajos
noteikumos Nr. 13 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Cēsu novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu
76. punktu šādā redakcijā:
“76. Par saistošo noteikumu
16., 32., 33. un 45. punktā
minēto prasību pārkāpumiem

piemēro
naudas
sodu
fiziskajām
personām
līdz
70
(septiņdesmit)
naudas
soda vienībām, juridiskajām
personām līdz 200 (divi simti)
naudas soda vienībām.”
2. Izteikt saistošo noteikumu
77. punktu šādā redakcijā:
“77.Saistošo
noteikumu
kontroli un administratīvo
pārkāpumu
procesu
līdz
administratīvās
lietas

19.01.2020.
Saistošie noteikumi
Nr. 31 “Grozījums
Cēsu novada
domes 2015. gada
19.novembra
saistošajos
noteikumos Nr.
20 “Par atbalstu
daudzbērnu
ģimenēm Cēsu
novadā””

28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 23
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015.
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem””

un sportistu Matīsu Žagaru,
kino operatori un dabas draugu
Leldi Gobu, koprades mājas
“Skola6” vadītāju, deputāti un
audžuvecāku Ditu Trapencieri,
mednieku,
hokejistu
un
policistu Jāni Gobu.

19.12.2020. Saistošie noteikumi Nr. 32
“Grozījumi Cēsu novada 2019. gada 7.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „
Par Cēsu novada pašvaldības 2019. gada
budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 3
“Par Cēsu novada pašvaldības
2019. gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt 1., 2., 3., 4. un 5.
punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2019. gadam ieņēmumos 31
434 801 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2019. gadam izdevumos 32
272 279 euro apmērā.

3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2019. gadam ieņēmumos 582
535 euro un izdevumos 314
913 euro apmērā un Cēsu
novada pašvaldības saņemtos
ziedojumus un dāvinājumus.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2019. gada budžeta
grozījumiem.”

Izdarīt Cēsu novada domes
2015. gada 19. novembra
saistošajos noteikumos
Nr.
20 „Par atbalstu daudzbērnu
ģimenēm Cēsu novadā” šādu
grozījumu:
Izteikt 2. punktu šādā
redakcijā:
“2. Noteikumos paredzēto
atbalstu ir tiesības saņemt
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā pamata dzīvesvietu
deklarējušai
daudzbērnu
ģimenei.”.

izskatīšanai
veic
Cēsu
novada pašvaldības policijas
amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma
lietu
izskata
Cēsu
novada
pašvaldības
Administratīvā komisija.”
3. Svītrot saistošo noteikumu
78. punktu.
4. Grozījumi saistošajos
noteikumos
stājas
spēkā
vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.

Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 16
“Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus
ar 4.6. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“4.6.
svētku
pabalsts
politiski represētām personām
un
nacionālās
pretošanās
kustības dalībniekiem.”.
2. Papildināt noteikumus ar
V2 nodaļu šādā redakcijā:
“V2.
Svētku
pabalsts
politiski represētām personām
un
nacionālās
pretošanās
kustības dalībniekiem
20.4 Svētku pabalsts politiski
represētām
personām
un
nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem sakarā ar Latvijas
Republikas
proklamēšanas
dienu tiek piešķirts vienu reizi

gadā, novembrī, bez personas
iesnieguma un bez ienākumu
un
materiālās
situācijas
izvērtēšanas.
20.5 Svētku pabalsta politiski
represētām
personām
un
nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem apmērs ir 50,00
euro (piecdesmit euro).
20.6 Pabalstu, pamatojoties
uz Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes personu datu
apstrādes
departamenta
ziņām, piešķir un pārskaita
Cēsu
novada
pašvaldībā
deklarētajām
politiski
represētajām personām un
nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem.”.

LJČ florbolā U16 zēniem
Lekrings – Valmiera

25.02. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U13 zēniem
Lekrings – Ādaži

Sporta pasākumi februārī
01.02.-02.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
EYBL čempionāts basketbolā
U15 zēniem
Latvija, Čehija, Polija,
Krievija, Baltkrievija,
Ukraina
01.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U11 zēniem
01.02. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
01.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
Ģimnāzija – Straupe
06.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
“Piena spēks 2020” volejbola
sacensības U19 grupā

07.02.-09.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18. Gaujas ielā
45
BBBL čempionāts U11 zēniem
07.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts
Cēsis – Rugāji
09.02. plkst.19.00
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem
Lekrings – FK Kurši/Ekovalis
11.02. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U13 zēniem
Lekrings – Valmiera
14.02. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem
Lekrings – Rubene
15.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. 2.kārta

15.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā senioriem
15.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Ziemas kauss volejbolā U12
zēniem. Fināls

19.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
“Piena spēks 2020” volejbola
sacensības U17 grupā

15.02. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U14 zēniem

21.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts
Cēsis – Rūjiena

16.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā

22.02. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem
Lekrings – SK Pārgauja

16.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Vidzemes čempionāts
basketbolā

23.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā

16.02. plkst.13.00
Mākslas telpā “Mala”
Novusa turnīrs. Tautas klase

23.02. plkst.15.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – Jogeva SK Tahe/
Olivia

18.02. plkst.17.00
Gaujas ielā 45

25.02. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U16 zēniem
Lekrings – Masters
27.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
“Piena spēks 2020” volejbola
sacensības U12 un U14 grupā
28.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts
Cēsis – Jēkabpils
29.02. plkst.9.00
Gaujas ielā 45
Boccio sacensības
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Pasākumi Cēsīs februārī
Pasākumi
01.02. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Čello Cēsis Modern” |
“Ayanna Witter-Johnson”
01.02. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Oranžās brīvdienas
01.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo
02.02. plkst.15.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu teātra kamerizrāde.
Z. Pamše “Vīrietis”
05.02. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Solo dziedāšanas konkurss
“Vidzemes cīrulīši”
05.02. plkst.15.00
Cēsu novada pašvaldība
Seminārs “Drošība digitālajā
vidē”
07.02. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Marijas Naumovas koncerts
07.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle
08.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Edavārdi - albuma
“Izlaušanās” desmitgades
koncerts + Reinis Ragga,
Brokss, Rīmdari, DJ Dubra
11.02. plkst.10.00
Cēsu novada pašvaldība
Seminārs “Ceļvedis klientu
izpētē un iekšējās kontroles
sistēmas izveidē”
12.02. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca jaunākā
skolas vecuma bērniem
“Tuvojas Sirsniņdiena”
13.02. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Šūberts. “Ziemas ceļš”
14.02. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Stāvizrāde “Manas bijušās”.
Riharda Čerkovska aģentūra

14.02. plkst.20.00
Jaunajā pilī
Romantiskā satikšanās Cēsu
Jaunās pils tornī
14.02. plkst.22.00
Mākslas telpā “Mala”
DJ vakars. DJ Alberto
15.02. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Pūčulēnu skola” trīs gadus
veciem bērniem kopā ar
vecākiem
15.02. plkst.15.00 un
plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertuzvedums “Kaupēn,
mans mīļais”
15.02. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Koncertizrāde “Čigānu
karaliene”. Lietuva
15.02. plkst.19.00
Mākslas telpā “Mala”
Kasešu nakts 15
15.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Smagais koncerts:
“Mindesign” (metal, Cēsis),
“Ryvendir” (folk-metal,
Liepāja)
16.02. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Latvijas Nacionālās operas
baleta izrāde “Riekstkodis”

22.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artūrs Pudāns
23.02. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jaunā Rīgas teātra izrāde
“Vēstures izpētes komisija”
25.02. plkst.10.00
Koprades mājā “SKOLA6”
Praktiskā darbnīca “Dizaina
domāšana biznesam”
25.02. plkst.10.00
RTU Cēsu filiālē
“theLAB Cēsis” atvērto
durvju dienas skolām un
skolēnu grupām
26.02. plkst.10.00
RTU Cēsu filiālē
“theLAB Cēsis” atvērto
durvju dienas uzņēmējiem un
privātpersonām
26.02. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Grāmatas “Ливенцы в
Белой борьбе” (“Līvenieši
Baltajā cīņā”) atvēršana
Latvijā kopā ar tās autoru –
Krievijas vēsturnieku,
ģermānistu, vēstures zinātņu
kandidātu Leontiju Laņņiku un
autora oficiālo pārstāvi – atv.
pulkvežleitnantu, Latviešu
Strēlnieku apvienības Cēsu
nodaļas vadītāju Ēvaldu
Krieviņu.

19.02. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertlekcija “Ludvigs van
Bēthovens”

27.02. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vidzemes inovāciju
konference “Atbildīga
inovācija”

20.02. plkst.10.00
Cēsu novada pašvaldība
Diskusija “Kā attīstīt sociālo
uzņēmējdarbību Cēsu
novadā?”

27.02. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Komēdija 2.daļās “Ne viss ir
tā, kā izskatās” Voldemāra
Šoriņa režijā

20.02. plkst.19.30
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu teātra kamerizrāde.
Z.Pamše “Vīrietis”

27.02. plkst.19.00
Mākslas telpā “Mala”
Džeza koncerts “Sitting
Horns” (NL)

21.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Saulrietu Mārča

28.02. plkst.17.00
Koprades mājā “SKOLA6”
IT Meet-up

22.02. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Deju koncerts “Deju pinu
vainagā”

28.02. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Muzikālā izrāde “Rīgas
gredzens”

PASĀKUMI

29.02. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts “Pasakas ar
Sandu”
29.02. plkst.12.00
CATA Kultūras namā
Cirka šovs “Cirks no citas
planētas””
29.02. plkst.22.00
Fonoklubā
“Dzelzs vilks”. Jura Kaukuļa
jubilejas koncerts

Izstādes
Līdz 01.03.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”
Līdz 15.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jaņa Rozentāla Rīgas
Mākslas vidusskolas 3.kursa
audzēknes Ramonas
Cimzietes eļļas gleznojumi
Līdz 08.03.
Jaunajā pilī
Latvijas ilustratoru izstāde
“Atrasts grāmatā”
Līdz 08.03.
Izstāžu namā
Irinas Vorkales grāmatu
ilustrāciju izstāde “Apburtais
pilskalns”
Līdz 08.03.
Izstāžu namā
Edgara Folka grāmatu
ilustrāciju izstāde
“Divdesmit”
01.02.-29.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Raidījumu cikla “Literatūre
2” grāmatu plauks
01.02.-12.04.
Koncertzāles “Cēsis” mākslas
galerijā
Jauno mākslinieku izstāde
“Rezonanse”
03.02-16.03.
CATA Kultūras namā
Jeļenas Jekimovas gleznu
izstāde
17.02.-30.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Purvīša balvas 2021”
nominanta gleznotāja Jāņa
Šneidera darbi

20.02.-22.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 01.02.
Arktikas sargi / Arctic Dogs
(2019) Žanrs: Piedzīvojumu
filma, komēdija, animācija
No 01.02.
Džentlmeņi / The Gentlemen
(2020) Žanrs: Detektīvfilma,
asa sižeta filma
No 07.02.
Plēsīgie putni (un kādas Arles
Kīnas brīnumpasakainā
emancipācija) / Birds of
Prey (and the Fantabulous
Emancipation of One
Harley Quinn) (2020)
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
detektīvfilma, asa sižeta filma
10.02. plkst.18.00
Latviešu filmu veidotāju
komandas Skilluminati jaunā
filma “Oda” un tikšanās ar
radošo grupu
13.02. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas kino
festivālu izlase “Balta, balta
diena”
No 14.02.
“Klases salidojums 2” (2020)
Žanrs: Komēdija
20.02. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas kino
festivālu izlase “Dubultā
dzīve”
No 21.02.
Soniks: Filma / Sonic The
Hedgehog (2020) Žanrs:
Piedzīvojumu filma, asa sižeta
filma, ģimenes filma
26.02. plkst.18.00
Ivara Zviedra dokumentālā
filma “Valkātājs” un tikšanās
ar režisoru
27.02. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas
kino festivālu izlase “Dzīves
labākie gadi”
No 28.02.
“Emma” (2020) Žanrs:
Komēdija, drāma

28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 26 “Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr.27 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novada esošajos ciemos””
Izdarīt Cēsu novada domes
2018. gada 6. decembra
saistošajos
noteikumos
Nr. 27 “Par decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu
sniegšanas
un
uzskaites
kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu
novada esošajos ciemos” šādus
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu
31. punktu šādā redakcijā:
“31.Saistošo
noteikumu
kontroli un administratīvo
pārkāpumu
procesu
līdz
administratīvās
lietas
izskatīšanai
veic
Cēsu
novada pašvaldības policijas
amatpersonas (balstoties uz

Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja rakstveida
atzinumu).
Administratīvā
pārkāpuma
lietu izskata Cēsu novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija.”
2. Izteikt saistošo noteikumu

32. punktu šādā redakcijā:
“32. Par šo noteikumu
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai piemēro naudas
sodu fiziskām personām līdz
70
(septiņdesmit)
naudas
soda vienībām, bet juridiskām
personām līdz 280 (divi simti
astoņdesmit) naudas soda

vienībām.”
3. Svītrot saistošo noteikumu
33.punktu.
4. Grozījumi saistošajos
noteikumos
stājas
spēkā
vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.
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Cēsu jaunie mākslas talanti
starptautiskā konkursā

Attēlā: Keramikas pulciņa jaunie talanti un skolotāja Līva Boze. Foto: Aivars Akmentiņš.
Janvārī
noslēdzās
48.
Starptautiskā bērnu mākslas
konkursa
“Lidice
2020”
1. kārta, kurā vērtēja Latvijas
jauno talantu darbus. Konkursā
piedalījās 1321 darbu autori
no 54 Latvijas novadiem un
pilsētām.
Nākamajai konkursa kārtai,
kas notiks šī gada pavasarī
Čehijā, žūrija veica rūpīgu
darbu atlasi. Par mākslinieciski
augstvērtīgiem, oriģināliem,
kvalitatīviem un atbilstošiem

konkursa tēmai tika atzīti 230
darbi.
Laureātu vidū iekļuvuši
deviņu darbu autori no Cēsu
Bērnu un jauniešu centra:
• Elija Belasova (Mākslas
darbnīca, skolotāja Ingūna
Briede);
• Lote Raudziņa (Zīmēšanas
un
gleznošanas
pulciņš,
skolotāja Marta Blūma);
• Lote Sukure, Patrīcija
Pētersone
un
Gabriēls
Jirgensons (Daigas mākslas

darbnīca, skolotāja Daiga
Jirgensone);
• Amēlija Gredzena (Keramikas pulciņš, skolotāja Dace
Linde);
• Evelīna Rasa, Debora
Landratova, Terēze Dārta
Ozola un darba “Vides dizaina
eksperiments” autoru grupa
(Keramikas pulciņš, skolotāja
Līva Boze).
Jāatzīmē, ka ļoti sekmīgi
šajā starptautiskajā konkursā
jau vairākus gadus startē Bērnu

Vidzemes deju kolektīvu sadancošana
Sestdien, 22. februārī, plkst.
17.00 koncertzālē “Cēsis”
Vidzemes tautas deju kolektīvi
sadancos kopīgā koncertā
“Deju pinu vainagā”.
Deju koncerts ar šādu
nosaukumu kļuvis par tradīciju,
un šogad notiks jau piekto reizi.
Koncerta
mākslinieciskais
vadītājs Andis Kozaks ar
savu deju kolektīvu “Raitais

solis” ir pulcinājis brīnišķīgus
Vidzemes
dejotājus,
kas
izpildīs
gan
dejas,
kas
raksturīgas katram novadam,
gan jaunākās mūsdienu tautas
deju horeogrāfijas. Koncerta
režisore ir Gunita Bārda.
Koncertā piedalīsies tautas
deju ansamblis “Raitais solis”
no Cēsīm, jauniešu deju
kolektīvi “Piebaldzēni” no

Jaunpiebalgas,
“Pūpolītis”
no Lielvārdes un “Kande”
no Cēsīm, vidējās paaudzes
deju kolektīvi “Gauja” no
Valmieras,
“Miķelis”
no
Priekuļiem,
“Piebaldzēni”
no Jaunpiebalgas, “Vēji” no
Lielvārdes, “Vidzeme” no
Madonas, “Straupe”, kā arī
mājinieki “Raitais solis” un
“Saulgrieži” no Cēsīm.

Mazo kultūras projektu konkurss
Pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
2020. gada 4. februārī izsludinās
Cēsu novada mazo kultūras
projektu līdzfinansējuma konkursu. Prioritāri tiks atbalstīti
projekti, kuru īstenošanā tiek
iesaistīta vietējo iedzīvotāju
kopiena vai kuri tiek īstenoti
Cēsu novada lauku teritorijā,
kā arī jaunrades un starpnozaru
kultūras projekti, kas tiek
īstenoti sadarbojoties vairākām
organizācijām. 2020. gada
pirmā konkursa tematiskā
prioritāte ir “Ceļā uz Eiropas
Kultūras galvaspilsētu”.
Šim projektu konkursam

paredzētā kopējā summa 8000
EUR. Viena projekta atbalstam
var piešķirt līdz 1000 EUR.
Pieteikumu
iesniedzējiem
jāplāno savs līdzfinansējums
vismaz 20% apmērā no
projekta kopējām izmaksām,
kas jāatspoguļo izmaksu tāmē.
Uz atbalstu var pretendēt
juridiskas personas (radošās un
nevalstiskās organizācijas u.c.)
un tās fiziskās personas, kuras
reģistrējušās kā saimnieciskās
darbības veicējas un kuru
projektu idejas plānots īstenot
Cēsu novadā. Atbalstam var
pieteikt visdažādāko kultūras
jomu projektus – koncertu,

izstāžu, izrāžu rīkošanu, radošo
darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu
u.c.
Projektu konkursa nolikums
un nosacījumi būs pieejami
cesis.lv sadaļā “Kultūra” no
2020. gada 3. februāra. Lūdzam
tam pievērst uzmanību, jo
nolikums un vērtēšanas kritēriji
ir nedaudz mainīti. Projektu
pieteikumi “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centram” jāiesniedz
līdz š. g. 28. februārim plkst.
15.00 personīgi Baznīcas
laukumā 1 un elektroniski,
sūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv.

Attēlā: Mākslas darbnīcas laureātiem Patrīcijai Pētersonei
un Gabriēlam Jirgensonam jau top jauni darbi. Foto:
Aivars Akmentiņš.
un jauniešu centra topošie
keramiķi. Pērn no septiņām
konkursa medaļām Latvijas
pārstāvjiem četras saņēma
jaunie Cēsu talanti. Pamanīts
un novērtēts ir keramikas
pulciņa vadītājas Līvas Bozes
veikums,
viņai
piedāvāta
iespēja gūt radošu pieredzi
Čehijā.
Konkursa dalībnieki veidojuši zīmējumus, gleznojumus,
darbus kombinētā tehnikā,
veidojumus no māla, koka,

papīra, auduma divdimensiju
un
trīsdimensiju
darbus.
Konkursa tēma “Ainava”
atspoguļota ļoti daudzveidīgi,
stāstot par Latvijas dabas
skaistumu, dabas bagātībām un
cilvēku attieksmi pret to.
Latvijas kārtas Laureātu
darbu izstāde apskatāma līdz
10. februārim LU Zinātņu mājā
(Jelgavas ielā 3, Rīgā).

Top muzeja jubilejas
izstādes scenogrāfija
Pavasarī Cēsu Vēstures
un mākslas muzejs svinēs
95. gadu jubileju. Viena no
iezīmēm, kas raksturo muzeja
teju gadsimtu ilgo darbību,
ir ciešā saikne ar pilsētas
iedzīvotājiem. Tāpēc ikviens
novada iedzīvotājs aicināts
iesaistīties izstādes tapšanā,
izvēlēties
savu
krājuma
priekšmetu,
kurš
uzrunā,
pārsteidz un, viņaprāt, 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.
Atsaucība ir necerēti liela,
un viss Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja kolektīvs ir
iesaistīts izstādes tapšanā un
iedzīvotāju pieteikto tēmu
izpētē. Tieši tāpēc lūdzam
atsaukties iedzīvotājos un
palīdzēt ar mums trūkstošo
informāciju.
Viena no izstādei pieteiktajām tēmām ir dārzniecības
Cēsīs. Tēma ir ļoti interesanta,
tāpēc vēlamies to izvērst
plašāk. Lai to izdarītu, mums

nepieciešama jūsu palīdzība.
Lūgums atsaukties tos,
kuriem ir kāda informācija,
materiāli priekšmeti par kādu
no
sarakstā
nosauktajām
Cēsu dārzniecībām: H. Fišera
dārzniecība Cēsīs, Zaķu ielā
23; Balodis – Avotu ielā 11;
Peiča – Gaujas ielā 66; J. Kriķis
un dēli – Valdemāra 12/14;
Ādamsons – Kronvalda 29; T.
Melnbārdis – Jaunā 10 (tagad
Piebalgas iela); J. Āboliņš –
Puķu ielā 7; M. Kalniņš –
Gaujas ielā 19.
Informāciju lūgums nosūtīt:
nata.livonska@cesis.lv
vai
dace.tabune@cesis.lv
Izstādes
māksliniecisko
noformējumu veidos cēsniece, Mākslas akadēmijas
scenogrāfijas nodaļas 3. kursa
studente Madara Stepiņa, kura
ar aizrautību kopā ar muzeja
kolektīvu jau sākusi strādāt pie
izstādes scenogrāfijas izveides.
Kā atzīst jaunā māksliniece,
strādāt pie šāda veida izstādes
ir ne tikai liels izaicinājums,
bet arī vērtīga pieredze un
darba prakse.

