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Grāmatai “Vidzemes 
bruņniecība un Latvija” 
atvēršanas svētki

Sociālo pakalpojumu centra 
jaunbūvei ielikts pamatakments

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Attēlā: Vienības laukumā pēc seguma atjaunošanas uzklāti horizontālie marķējumi un veikti labiekārtošanas darbi. Centrs ieguvis kultūras pilsētai atbilstošu 
kopskatu. Foto: Ance Saulīte.

Pabeigta Vienības laukuma atjaunošana

Sirsnīgi sveicam
Starptautiskajā senioru dienā!

Lai Jums veselība, dzīvesprieks un tuvāko mīlestība!

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone

Vēl līdz 10. oktobrim Cēsu 
novada uzņēmēji aicināti 
iesniegt pieteikumus grantu 
konkursa “Dari Cēsīm” 2020. 
gada 2. kārtai, ko organizē 
Cēsu novada pašvaldība. Viena 
projekta īstenošanai maksimāli 
var saņemt 3000 EUR grantu. 
Konkursa mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 
Cēsu novadā, atbalstot jaunu 
uzņēmumu veidošanu un esošo 
uzņēmumu jaunu produktu un 
pakalpojumu attīstību.
Konkursā var pieteikties:
• fiziska persona – iedzīvotājs, 

kurš sasniedzis 18 gadu 
vecumu un apņemas dibināt 
un reģistrēt uzņēmumu 
LR Uzņēmuma reģistrā ar 
juridisko adresi Cēsu novada 

administratīvajā teritorijā;
• juridiska persona – LR 

Uzņēmumu reģistrā re-
ģistrēts komersants, kura 
darbinieku skaits nepār-
sniedz desmit, apgrozījums 
nepārsniedz 500 000 EUR, 
un juridiskā un faktiskā 
uzņēmuma adrese ir 
reģistrēta Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā.

Pieteikumus var iesniegt:
• klātienē – Lielajā Skolas 

ielā 6, Cēsīs; 
• elektroniski, nosūtot uz 

e-pastu info@skola6.lv
Grantu konkursu koordinē 

“Koprades māja SKOLA6”. 
Papildu informācija: Dita 
Trapenciere, dita@skola6.lv.

Atbalsts jaunam uzņēmumam

Kā plānots, septembra 
nogalē tika pabeigti Vienības 
laukuma atjaunošanas darbi. 
Laukumam uzklāts jauns 
segums, veikts marķējums un 
labiekārtošanas darbi.

Remontdarbu laikā satiksmi 
laukumā slēdza tikai uz 
dažām dienām, kad klāja cieto 

segumu.
Augustā un septembrī gan 

Cēsu centrā, gan apkaimēs 
noritēja apjomīgi ielu un 
ietvju atjaunošanas darbi, 
kas turpināsies arī oktobrī. 
Vairākiem ielu posmiem 
Raiņa, Viestura, Satekles ielas 
segums atjaunots, vēl turpinās 

horizontālo marķējumu 
klāšanas un labiekārtošanas 
darbi. Savukārt Zvirbuļu un 
citās ielās darbi sākti.

Ielu atjaunošana notiek arī 
Vaives pagasta Rīdzenē.

Aktīvi būvdarbi turpinās arī 
pilsētas rūpnieciskajā teritorijā. 
Projekta “Degradēto teritoriju 

revitalizācija Cēsīs, II kārta” 
laikā izbūvēta jauna iela – 
Baltā iela. Atjaunošanas darbi 
notiek Robežu, Rūpniecības, 
Palmu, Eduarda Veidenbauma, 
Ata Kronvalda ielu posmos.

Ielu atjaunošanas darbi 
ietver inženiertīklu (ūdensvada 
un sadzīves kanalizācijas 

trasējuma, lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas, 
apgaismojuma) atjaunošanu. 
Vairākos posmos veikta 
elektrotīklu pārbūve un ierīkota 
sakaru sistēma. Ielām pilnībā 
atjaunos ielas asfaltbetona 
klājumu. Būvdarbus plānots 
pabeigt līdz šī gada beigām. 
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Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

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

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Neērtības pāries, 
atjaunotās ielas paliks

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Aizvadīts pirmais jaunā 
mācību gada mēnesis. 
Novada izglītības iestādes 
strādā atbilstoši kolektīvu 
izstrādātajiem rīcības plāniem, 
ievērojot drošības pasākumus. 
Pagaidām tie ir pietiekoši, un 
turpinām mācības klātienē. 
Diemžēl epidemioloģiskā 
situācija Eiropā un arī mūsu 
tuvākajās kaimiņvalstīs pa-
sliktinās, tāpēc aicinu – sargāt 
sevi, apkārtējos un ievērot 
drošības prasības.

Jāpiebilst, ka septembrī 
Pipariņos kopā ar Zemessardzi 
piedalījāmies civilās 
aizsardzības mācībās. Tajās 
pamatā izspēlējām militāru 
draudu situācijas, taču gūtā 
pieredze operatīvi reaģēt 
krīzes situācijās, saskanīgi 
rīkoties un ātri pieņemt 
lēmumus noteikti palīdz arī, 
novēršot epidemioloģiskus 
saasinājumus.

Augustā un septembrī norit 

intensīvi ielu un ietvju remonta 
darbi. Esmu to vairākkārt 
skaidrojis, bet joprojām saņemu 
ne mazums jautājumu un 
pārmetumu, kāpēc darbi sākti 
tikai vasaras nogalē? Valsts 
finansējumu Covid-19 krīzes 
pārvarēšanai un ekonomikas 
sildīšanai apstiprināja vasarā. 
Maksimāli ātri organizējām 
iepirkumus, lai ceļu būvnieki 
varētu ātrāk sākt darbu. Tik 
apjomīgi un intensīvi ielu un 
ietvju atjaunošanas darbi Cēsīs 
sen nav piedzīvoti. Protams, tas 
rada neērtības, taču tās pāries, 
bet atjaunotās ielas un ietves – 
paliks!

Septembrī notika topošā 
lielā Cēsu novada pašvaldību 
pārstāvju tikšanās. Mērķtiecīgi 
strādājam, lai izveidotu jaunā 
novada pārvaldes struktūru, 
precizētu veicamās funkcijas. 
Oktobrī būs jāsasauc arī visu 
novadu deputātu kopsapulces, 
lai līdz 1.decembrim 
izveidotu apvienoto vēlēšanu 
komisiju. Jaunā pārvaldes 
modeļa izstrādāšana sākta 
konstruktīvi. Viedokļi atšķiras, 
ir diskusijas, taču visi iesaistās, 
un vienaldzīgo nav. Tas ir labs 
pamats tam, lai sasniegtu labu 
rezultātu.

Nākamajā gadā mainīta 
nodokļu pārdale, samazinot 
pašvaldību ienākumus. Pieaugs 
izdevumi, kas saistīti ar 
garantētā minimālā ienākuma 
nodrošināšanu, pedagogu 
atalgojumu, minimālās algas 
celšanu. Finansiālā situācija 
būs saspringtāka, taču jau maijā 
veicām pašvaldības budžeta 

grozījumus, konsolidējot 
naudas resursus un radot 
drošības rezervi nākamajam 
gadam.

Prieks, ka Cēsu klīnikai 
izdevies piesaistīt pastāvīgam 
darbam tik augsta līmeņa 
speciālistu kā Dins Sumerags. 
Ir pamats cerēt, ka daktera 
Sumeraga vadībā Cēsīs 
veidosies lielisks reģionālais 
LOR ārstniecības centrs!

Septembrī no iepriekšējiem 
gadiem atšķirīgā formātā, 
bet tomēr notika sarunu 
festivāls “Lampa”. Paldies 
festivāla rīkotājiem, ka rada 
veidu un iespēju šo vērtīgo 
tradīciju turpināt. Skaidrs, 
ka gan rīkotāji, gan debašu 
dalībnieki un klausītāji ļoti cer, 
ka nākamajā vasarā varēsim 
atgriezties pie klātienes 
sarunām Cēsu Pils parkā.

Apsveicu Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja kolektīvu ar 
apjomīgo zinātnisko izdevumu 
“Vidzemes bruņniecība un 
Latvija”. Bija prieks un 
lepnums klausīties, cik augstu 
mūsu vēsturnieku veikumu 
vērtēja tādas autoritātes kā 
Rundāles pils muzeja bijušais 
direktors Imants Lancmanis 
un Nacionālā vēstures muzeja 
direktors Gvido Straube.

Šoruden cēsniekiem atkal ir 
iespēja pieteikties mācībām datu 
analītikas kursā. Pašvaldība 
apstiprinājusi finansējumu, 
un pieci cēsnieki varēs apgūt 
kursu bez maksas. Tā ir laba 
iespēja kļūt par IT profesionāli 
un kļūt par labi apmaksātu un 
pieprasītu speciālistu. 

Atis Egliņš-Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Septembrī tradicionāli ti-
kāmies ar Cēsu uzņēmēju 
klubu, lai pārrunātu pašvaldības 
aktualitātes un dažādus 
uzņēmējus interesējošos jautā-
jumus. Uzņēmējdarbība šogad 
piedzīvojusi ne tikai būtiskus 
satricinājumus, bet arī lielu 
transformāciju. Īsā laikā 
bija jāpiemērojas jaunajiem 
izaicinājumiem un jaunai 
realitātei.

Ekonomisti un dažādi 
eksperti turpina pētīt eko-
nomikas izmaiņas un norises 
tajā. Piemēram, Latvijas 
informācijas tehnoloģiju pa-
kalpojumu eksports, kas apjomā 
sen jau pārsniedz tranzīta 
nozari, ir turpinājis izaugsmi. 
Arī uzņēmēju noskaņojums jeb 
konfidences rādītāji, ko pierāda 
Centrālās statistikas pārvaldes 
dati, uzlabojas. Interesanti, ka 
uzņēmēji joprojām sūkstās par 
darbinieku trūkumu. Jāpiebilst, 
ka bezdarba līmenis, lai arī ir 
audzis, tomēr nav kritisks.

Šķietami viss ir kārtībā. 
Nekas nav apstājies. Cilvēki 
dodas uz darbu. Notiek pirkšana 
un pārdošana. Iekšējais patēriņš 
ļoti audzis. Tieši vietējais 
tūrists ir tas, kas ļauj pārdzīvot 
(izdzīvot) mūsu viesmīlības 
un tūrisma sektoram. Taču visi 
gatavojas skarbākai rītdienai. 
Arī pašvaldība. Kā vienā no 
vasaras uzņēmēju pasākumiem 
sacīju, tad tieši uzņēmēji ir 
tie, no kuriem pašvaldība var 
mācīties elastību un spēju ātri 
pielāgoties jaunajai situācijai. 
Uzsvars uz vārdu – ātri!

Publiskais sektors ir īpatnējs 
tadēļ, ka nereti lēmumu 
pieņemšana ir laikietilpīga. 
Un bieži tas ir tāpēc, ka ir 
sēdes, komisijas, komitejas un 
sarežģīta lēmumu pieņemšana. 
Publiskās pārvaldes sistēma, 
kādu to pazīstam 21. gadsimtā, 
patiesībā ir veidota 19. 
gadsimtā. Un lielas pārmaiņas 
tajā nav notikušas teju divu 

gadsimtu garumā. Loģiski, 
ka ar 19. gadsimta pieeju ļoti 
grūti īstenot 21. gadsimta 
izaicinājumus un būt ātriem. Kā 
kaut kur lasīju, tad publiskās 
pārvaldes lielākā inovācija esot 
tā, ka tā ir izveidota. Izveidota 
sen.

Tas, ko dara Cēsu novads un 
pašvaldība, ir regulāra, atkal un 
atkal, ikdienā, rītos un vakaros 
jautājumu risināšana par 
klientu servisu un orientāciju uz 
klientu. Mēs par to diskutējam, 
mēs par to mācāmies. Jā, ne 
visur mēs, pašvaldība, esam 
perfekti. Ne vienmēr mums 
izdodas iedzīvotājiem atbildēt 
vienkārši, saprotami un ātri. 

Taču pērn izvirzījām trīs 
klientu apkalpošanas pīlārus  – 
konsekvence, kompetence, 
komunikācija. Jebkurš paš-
valdības klients vēlas, lai 
pašvaldība ir konsekventa, 
lai kādā brīdī nemainās 
pašvaldības viedoklis. Jebkurš 
pašvaldības klients vēlas arī 
saņemt kompetentu atbildi. Un 
galu galā – jebkurš pašvaldības 
klients vēlas arī, lai ar viņu 
runā. Lai stāsta un komunicē 
pat tad, ja jautājums sarežģīts, 
un risinājums nebūs pozitīvs. 

Šogad papildus jau 
esošajiem klientu apkalpošanas 
standarta principiem, pie-
vienojām nākamo pīlāru – 
ātrums. Mums visiem spēkiem, 
kur tas iespējams, jāsamazina 
jautājumu izskatīšanas ilgums. 
Brīdī, kad iedzīvotājs uzrakstī-
jis iesniegumu pašvaldībai, 
sāk tikšķēt pulkstenis. Un 
iedzīvotāju vai jebkuru klientu 
nekas nevar iepriecināt tā, kā 
ātri saņemta atbilde. Pat, ja tā 
nav arī pozitīva. Kā sarunās 
ar kolēģiem mēģināju atrast 
piemēru, tad tas ir kā pirkums 
interneta veikalā. Kad esam 
veikuši maksājumu, sākas ilgais 
(vai īsais) gaidīšanas laiks.

Aktuāls ir arī jautājums 
par Latvijas pašvaldību 
transformāciju tālākā nākotnē. 
Sākot ar datu atvēršanu (Cēsu 
novada pašvaldība ir viena 
pirmrindniecēm Latvijā), 
beidzot ar pilnīgu darba 
organizācijas maiņu un vēl 
lielāku iedzīvotāju iesaisti ne 
tikai lēmumu pieņemšanā, 
bet arī ekspertīzē un zināšanu 
apmaiņā. Zināšanas par 
labāku pašvaldību nedzimst 
vis struktūrā, normatīvos un 
noteikumos, bet dzimst parkos, 
ielās, kafejnīcās un tur, kur 
ir cilvēki, idejas, prieks un 
apņēmība.

19. gadsimts. 21. gadsimts.

Domes sēdē septembrī

Preču zīme “Radīts Cēsīs”

Cēsu novada domes sēdē 
17. septembrī izskatīti 32 
jautājumi. 

Deputāti uzklausīja Vēlēšanu 
komisijas ziņojumu par Aijas 
Sīmanes apstiprināšanu par 
Cēsu novada domes deputāti.

Dome lēma par Cēsu 
novada pašvaldības Teritorijas 
plānojuma 2016.-2026. gadam 
grozījumu 1. redakcijas nodo-

šanu sabiedriskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai. 
Vienojās par preventīvas 
programmas “Bērnam drošs 
un draudzīgs bērnudārzs” 
īstenošanu Cēsu pilsētas 
5. pirmsskolas izglītības 
iestādē un atbalstu A. Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolai 
mūzikas izglītības programmu 
īstenošanai Cēsu 2. pamatskolā.

Deputāti vienojās par gatavā 
ēdiena vai pārtikas paku piegādi 
Cēsu Bērzaines pamatskolas 
attīstības centra un Rāmuļu 
pamatskolas izglītojamiem. 

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības mā-
jaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” – 
“Pieņemtie lēmumi”.

Lai apliecinātu piederību 
Cēsīm, aicinām uzņēmējus 
pieteikties preču zīmes “Radīts 
Cēsīs” lietošanai.

Zīmola mērķis ir vairot 
Cēsu novada uzņēmēju 
konkurētspēju, rosinot 
patērētāju izdarīt izvēli par 
labu Cēsu novadā ražotajiem 
produktiem un piedāvātajiem 
pakalpojumiem.

Zīmola stāsts ir Cēsu un 
cēsnieku stāsts. Tas izceļ Cēsu 

cilvēkus un viņu paveikto, 
garantē kvalitāti un lepni 
pauž uzņēmuma, produkta vai 
pakalpojuma izcelsmi. Esam 
droši – bez Cēsīm nebūtu šo 
produktu un otrādi! Tāpēc gan 
Cēsu, gan to uzņēmēju stāsti 
saplūst vienotā zīmolā un 
vienotā apsolījumā - “Radīts 
Cēsīs”.

Informācija par preču 
zīmes lietotājiem tiks vizuāli 
noformēta un publicēta 

Cēsu novada pašvaldības 
mājas lapā un Facebook lapā 
“Uzņēmējdarbība Cēsīs”, kas 
arī kalpos kā reklāma preču 
zīmes lietotājam.

Informācija par pieteikšanos 
zīmei atrodama cesis.lv.
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AKTUĀLI
Pamatakmens gaišai ēkai

Attēlā: Topošais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” būs arhitektoniski pievilcīga un 
saturiski gaiša ēka. Foto: Kārlis Pots.

Biatlona centrā top 
apkalpes ēka

“Cēsu Olimpiskais centrs” 
sadarbībā ar Lauku atbalsta 
dienestu projekta “Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam” 
gaitā realizē apkalpes ēkas 
būvniecību slēpošanas un 
biatlona centrā “Cēsis”.

Jaunā apkalpes ēka jeb 
klientu apkalpošanas centrs 
aizstās līdzšinējo, novecojušo 
un mazietilpīgo servisa 
māju. Turpmāk tā nodrošinās 
bāzes klientiem mūsdienu 
prasībām atbilstošas telpas – 
apmeklētāju telpu, reģistratūru, 
inventāra noliktavu, ap-

meklētāju garderobi, lab-
ierīcības arī klientiem ar 
īpašām vajadzībām un 
atsevišķu inventāra žāvētavu. 
Būs arī pieejams pārtinamais 
galdiņš vecākiem ar zīdaiņiem. 
Klientu apkalpošanas centrs 
būs pieejams visu gadu.

Gatavojoties ziemas 
sezonai, slēpošanas un 
biatlona centrā “Cēsis” veikti 
gājēju un auto pārvietošanās 
tiltu atjaunošanas un 
rekonstruēšanas darbi, biatlona 
trases atklātā tipa šautuvei 
izbūvēti jauni drošības vaļņi.

Aicina atbalstīt piemiņas 
vietas izveidi

Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrība aicina Jūs savu 
iespēju robežās ziedot līdzekļus 
projekta “Piemiņas vietas 
izveide pie Amatas stacijas 
1949. gada 25. marta 1318 Cēsu 
apriņķa cilvēku deportācijai uz 
Sibīriju (ešelons Nr. 97322)”.

Ziedojumus pārskaitīt: 
Latvijas Politiski represēto 

Cēsu biedrība Reģ.Nr. 
40008092338, ziedojumu 
konts: Citadeles banka 
LV21PARX0016851920001. 
Ziedojuma mērķis: piemiņas 
vietas izveide pie Amatas 
stacijas 1949. gada 25. martā 
uz Sibīriju deportētajiem

Noslēdzies projekts “25 stundas”
Pērn augustā Cēsīs ieradās 

divas meitenes no Gruzijas – 
Tamta un Elza, lai Cēsīs vienu 
gadu veiktu brīvprātīgo darbu.

Projekta laikā meitenes 
iesaistījās Cēsu novada 
Jauniešu mājas, Jauniešu 
domes un Cēsu Bērnu un 
jauniešu centra darbībā, kā 
arī caur ikdienas sadarbību un 
dažādiem kultūras pasākumiem 
sniedza iespēju ikvienam 
interesentam iepazīt gruzīnu 
kultūru.

Brīvprātīgajām jaunietēm šī 
bija iespēja gūt jaunu, vērtīgu 
pieredzi – meitenes apguva 
prasmes pasākumu plānošanā, 

īstenošanā, guva pieredzi darbā 
ar bērniem un jauniešiem, 
apguva latviešu valodas 
pamatus un papildināja savas 
angļu valodas zināšanas, kā arī 
iepazina jaunu kultūru un guva 
plašas zināšanas.

Kā stāsta brīvprātīgās: 
“Projekta laikā es iepazinu 
sevi. Tas palīdzēja man kļūt par 
cilvēku, kas esmu šodien, un 
es ar to lepojos. Projekta laikā 
man bija iespēja pārdomāt 
manas vērtības un izprast, 
kā varu augt un attīstīt savu 
personību.”

Projekts “25 stundas” tika 
finansēts ar Eiropas Komisijas 

Eiropas Solidaritātes korpusa, 
kuru Latvijā administrē 
Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra, atbalstu. 

Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas 7. 
klavieru klases audzēkne 
Melissa Takanbekova un 
klavierspēles skolotāja 
Ilze Mazkalne septembrī 
saņēma Kultūras ministrijas 
apbalvojumu par izciliem 
sasniegumiem starptautiskajā 
jauno pianistu, vijolnieku 
un čellistu konkursā “Young 
Musician Tallinn 2019” Tallinā, 

Igaunijā. Savukārt skolotāja 
Ilze Mazkalne apbalvota par 
pedagoģisko ieguldījumu 
audzēknes sagatavošanā 
starptautiskajam konkursam.

Kultūras ministrijas 
apbalvojums par jauniešu 
sasniegumiem starptautiskos 
konkursos, izstādēs un skatēs 
mākslu nozarēs ir augstākais 
apbalvojums kultūrizglītības 
nozarē.

Novērtē izcilību

Kā esam informējuši, Rīgas 
ielā 90 sākta mūsdienīga 
daudzfunkcionāla sociālā 
pakalpojumu centra “Cēsis” 
būvniecība. Tas paredzēts 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Septembra 
sākumā jaunbūves pamatos 
svinīgi iemūrēta kapsula ar 
vēstījumu.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Inese 
Suija-Markova iemūrēšanas 
ceremonijā akcentēja, ka 
sabiedrība ir tieši tik stipra, 
cik stiprs ir tās atbalsts maz-
aizsargātākajiem sabiedrības 
locekļiem. Tāpēc jo īpaši 
būtiska esot šāda centra 
būvniecība, kas turklāt kļūs 
par pirmo speciāli sociālajiem 
mērķiem celtu būvi Cēsīs.

Svinīgajā brīdī pateicības 
vārdus Cēsu novada pašvaldībai 
teica arī Labklājības 
ministrijas Eiropas Savienības 
struktūrfondu departamenta 
direktore Sarmīte Uzuliņa: 
“Esam pateicīgi pašvaldībām, 
kuras ir uzņēmušās ambiciozo 
uzdevumu – attīstīt sociālo 
pakalpojumu infrastruktūru.”

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
direktore Iveta Sietiņsone 
uzsvēra, ka jādara viss, lai 
varētu izveidot vietu, kur 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem un bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
justos labi, saņemot 
pakalpojumus. Vienlaikus I. 
Sietiņsone izteica pateicību 
jaunajiem arhitektiem par 
gaišu un mūsdienīgu projektu.

Savukārt SIA “Rīgers” 

pārstāvis Niklāvs Paegle 
norādīja: “Šis ir ceļš uz 
sabiedrību un vidi, kādā 
vēlamies dzīvot. Svarīgi, 
ka ēka iemiesos šī laika 
domāšanu un atspoguļos to, 
cik Cēsis tālredzīgi rūpējas par 
iedzīvotājiem un kā sevi vēlas 
pozicionēt nākotnē.”

Ēkas būvniecību paredzēts 
veikt desmit mēnešu laikā - 
līdz nākamā gada 15. aprīlim. 
Būvdarbus veic būvuzņēmējs 
SIA “Sanart”.

Kopējais projekta 
finansējums ir  1 593 152,02  
EUR, t.sk., ERAF finansējums  
965 928,10  EUR, valsts 
budžeta finansējums   42 
614,48 EUR, pašvaldības 
finansējums 584 609,44 EUR. 
Projektu plānots īstenot līdz 
2021. gada 2. oktobrim.

Zaļie karogi zaļās skolās

Septembra nogalē no-
tika ikgadējā Ekoskolu 
apbalvojumu piešķiršana. 
Šogad 110 izglītības iestādes 
saņēma prestižo starptautisko 
Zaļo karogu, 52 - ieguva 
Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskola starptautisko Zaļo 
karogu saņēma astoto reizi 
un svinīgi to pacēla skolas 
pagalmā. Rāmuļu pamatskola 
Ekoskolu programmā darbojās 
no 2009. gada un šogad devīto 
reizi saņēma Zaļo karogu. 
Ekoskolas godā celta arī Līvu 
pirmsskolas izglītības iestāde.

Šogad Ekoskolu veikumu 
vērtēja visplašāk pārstāvētā 
Ekoskolu programmas 
nacionālā žūrija 18 dalībnieku 
sastāvā, kurā darbojas jomas 
eksperti no 15 dažādām valsts 
institūcijām un sabiedriskajām 
vides aizsardzības un izglītības 
organizācijām.

Ekoskolu programmas 
darbību Latvijā īsteno Vides 
izglītības fonds un atbalsta 
Latvijas vides aizsardzības 
fonds projekta “FEE 
International programmu 
darbības nodrošināšana Latvijā 
2020. gadā” gaitā.
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VESELĪBA, SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

No 1. oktobra Cēsu klī-
nikas speciālistu komandai 
pievienosies pieredzējis, 
Latvijā pazīstams otolaringo-
logs Dins Sumerags. Turpmāk 
pacientiem būs iespēja ne 
vien konsultēties jau pie 
diviem otolaringologiem, 
bet arī saņemt plānveida 
operatīvo palīdzību Vidzemes 
Mazinvazīvās ķirurģijas dienas 
centrā, izmantojot mūsdienīgas 
tehnoloģijas un ārstēšanas 
metodes. Piemēram, plānots 
veikt balsenes mikrolaringiālās 
operācijas, mandeļu, rīkles 
reģiona operācijas, kā arī 
deguna un ausu operācijas.

“Dina Sumeraga pie-
vienošanās Cēsu klīnikas 
komandai ir ieguvums gan 
pacientiem Vidzemē, gan arī 

mūsu kolektīvam, kas sniegs 
iespēju otorinolaringoloģiskos 
pakalpojumus pacelt jaunā 
līmenī, profesionāli augot 
un pilnveidojoties visam 
kolektīvam,” komentē Cēsu 
klīnikas valdes priekšsēdētāja 
Ingūna Liepa.

Dinam Sumeragam ir 20 
gadu pieredze nozarē. Ārsta 
diplomu saņēmis 1999. gadā, 
2003. gadā beidzis rezidentūru 
un 2007. gadā – doktorantūru 
Rīgas Stradiņa universitātē. 
Ārsta līdzšinējā profesionālā 
darbība cieši saistīta ar 
Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcu, 
kur desmit gadus strādājis 
par ārstu otolaringologu, 
D.Sumerags kļuva par 
slimnīcas LOR klīnikas 
vadītāju, un vadīja to līdz šim 
brīdim. Kopš 2003. gada – 
RSU Otorinolaringoloģijas 
katedras docētājs, četrus gadus 
bijis Latvijas Otolarigologu 
asociācijas prezidents, kā arī 
2018. gadā 7. Starptautiskā 
Baltijas Otorinolaringoloģijas 
kongresa prezidents. 

Ārsta izziņas laukā 
liela nozīme ir balss un 
balsenes pētījumiem, kuriem 

Dins Sumerags lielā mērā 
pievērsās, pateicoties savai 
mūziķa izglītībai, jo viņš ir 
absolvējis arī Jāzepa Vītola 
Mūzikas akadēmijas vokālistu 
specialitāti. 

“Savulaik Cēsis bija 
pazīstamas kā vieta, kur 
iespējams saņemt augsta 
līmeņa LOR medicīnisko 
palīdzību, par kuru rūpējās 
leģendārais otolaringologs A. 
Gediņš. Arī man kā studentam 
viņš bija liela autoritāte. Tāpēc 
priecājos par iespēju sniegt 
savu ieguldījumu, lai Vidzemē 
vairotu LOR pakalpojumu 
pieejamību. Nav noslēpums, 
ka šī ir viena no tām medicīnas 
nozarēm, kurā pašlaik 
speciālistu trūkst visā valstī. 
Būtiski ir tas, ka plānojam 
atjaunot operatīvās palīdzības 
sniegšanu Cēsu klīnikā,” par 
savu izvēli pārcelties uz Cēsīm 
stāsta Dins Sumerags.

Pieteikties ambulatorajām 
konsultācijām oktobrī pie 
otolaringologa iespējams, 
izmantojot e-pierakstu 
cesuklinika.lv vai zvanot uz 
reģistratūras tālruni 64125634.

Ieguvums pacientiem un klīnikas 
kolektīvam

Septembra vidū “Cēsu 
klīnikas” Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības un 
uzņemšanas nodaļas māsa Inga 
Medne apbalvota ar Gada balvu 
medicīnā nominācijā “Gada 
māsa”, kas noteikta sabiedrības 
balsojumā. Kolēģi Ingu Medni 
raksturo kā ļoti atbildīgu, 
profesionālu un zinošu māsu.

Gada balvu medicīnā 
rīko Latvijas Ārstu biedrība 
sadarbībā ar Veselības 
ministriju, Latvijas Jauno 
ārstu asociāciju, Latvijas Māsu 

asociāciju, kā arī Latvijas 
Universitāti un Rīgas Stradiņa 
universitāti. 

Inga Medne pastāstīja, kā 
kļuva par māsu un ieskicēja 
būtiskākos momentus profe-
sionālajā izaugsmē: 

“Mācoties vidusskolā, ne-
biju līdz galam izlēmusi, par 
ko vēlos kļūt, taču zināju, ka 
man patīk darbs ar cilvēkiem. 
Tā kā māsu skolu izvēlējās 
mana draudzene, arī es nolēmu 
mācīties medicīnu. Un nevienu 
mirkli neesmu to nožēlojusi. 

Man patīk pienākumu 
daudzpusība, situāciju 
dažādība. Labs rezultāts 
sarežģītās situācijās, pacienta 
veselības stāvokļa uzlabošanās 
un viņa apmierinātība ar 
saņemto aprūpi man sniedz 
lielāko gandarījumu. Katrs 
pacienta pateiktais: “Paldies, 
māsiņ!” dod enerģiju strādāt 
ar mīlestību, ātrāk atgūties 
pēc smagām dežūrām. Pat 
apzinoties sava darba grūtumu, 
nevaru iedomāties neko labāku, 
ko savā dzīvē varētu darīt.”

Cēsniecei – Gada balva medicīnā
Divus iepriekšējos gadus 

Cēsu novadā īstenots atbalsta 
personu pakalpojuma iz-
mēģināja projekts. Rezultāts ir 
pozitīvs, un arī šogad cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem 
iespējams saņemt dažādus 
sociālos pakalpojumus, to 
skaitā – arī atbalsta personu 
lēmumu pieņemšanā.

Cēsu novada pašvaldībā 
atbalsta personas pakalpojumu 
saņem septiņi cilvēki. 
Tas nozīmē, ka speciālisti 
palīdz pieņemt svarīgus 

lēmumus dažādās dzīves 
jomās, neierobežojot klienta 
rīcībspēju.

Atbalstu lēmumu pie-
ņemšanā nodrošina: tiesību 
un interešu aizstāvības 
jomā, finanšu jomā, ikdienā, 
veselības un sociālajā aprūpē, 
kā arī atbalsta loka veidošanā.

Atbalsta personas pa-
kalpojuma mērķis ir radīt 
alternatīvu risinājumu saskaņā 
ar ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām.

Vērtīgs atbalsta projekts

Attēlā: “Cēsu klīnikas” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas 
māsa Inga Medne apbalvota ar Gada balvu medicīnā.

bezmaksas
praktiskās nodarbības

GOOGLE RĪKI

Cēsu Digitālais centrs piedāvā

Strādā ar Google e-pastu, bet nezini, kādus vēl rīkus 
piedāvā Google? Praktisku nodarbību laikā "pavērsim
priekškaru" Google rīku  un to sniegto iespēju klāstā!“

Noslēdzies izglītojošs 
un aizraujošs vasaras pie-
dzīvojums Cēsu 1. pamat-
skolas jauniešiem, biedrības 
“Izaugsmes matrica” īste-
notais projekts “Pats SEV 
pavēlnieks”.

Projekta mērķis ir palielināt 
jauniešu motivāciju turpināt 
izglītību, lai novērstu 
potenciālu risku priekšlaicīgi 
pamest skolu, veicinātu 
jauniešos spēju apzināties 
savas dotības un talantus,  
lai sekmētu jauniešu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekta laikā 20 jaunieši 
iesaistījās sešās galvenajās 
aktivitātēs finanšu pratības 
kompetenču attīstībai un 
biznesa ideju radīšanai. 
Aktivitāšu laikā tika 
veicinātas jauniešu sadarbības 
prasmes un savstarpējā 
uzticēšanās, attīstīta sociālā 
kompetence dot un dalīties, 
būt piederīgam, lai veicinātu 
jauniešu līdzdarbošanās un 
līdzdatbildības prasmes. 
Jaunieši definēja savus 

personīgos mērķus un 
ieguva motivāciju kopīgam 
darbam. Iemācījās projekta 
ideju ģenerēšanu, plānošanu, 
organizēšanu un realizēšanu, 
izveidojot savu personīgo 
biznesa ideju un to prezentējot, 
tādējādi attīstot prasmes pelnīt, 
tērēt, krāt un dalīties.

Noslēguma nodarbībā tika 
spēlēta finanšu spēle, kurā tika 
apgūti stratēģiskās domāšanas, 
investēšanas, naudas aprites 
pamatprincipi, attīstīta biznesa 
domāšana.

Paldies Cēsu 1. pamatskolai, 
īpaši pedagoģei Lienei 
Vecgailei par veiksmīgu 
sadarbību projekta īstenošanā! 
Paldies kafejnīcai "Nams" par 
garšīgām maltītēm!

Paldies projekta finan-
sētājam un Cēsu novada 
pašvaldībai!

Projekts tika finansēts 
no Eiropas Savienības 
struktūrfondu projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai”.

Izglītojošs vasaras 
piedzīvojums
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CĒSNIEKI VAR!

Ceļu būvē traka sezona
Ceļubūves uzņēmums 

“Imberteh” darbojas jau 
teju desmit gadus, taču pēc 
vienprātīga uzņēmuma vadītāja 
Imanta Bērziņa un projektu 
vadītāja Ginta Rekes atzinuma 
tik traka sezona kā šī vēl nav 
piedzīvota.

Pavasarī, kad Covid-19 
paralizēja dzīvi, šķita ka 
sezona būs norakstāma, taču 
vasarā, pateicoties ekonomikas 
sildīšanas programmai un 
pašvaldību aktivitātēm, 
darbu apjoms pieauga ļoti 
strauji. Nu jau vairākus 
mēnešus uzņēmums strādā ar 
maksimāliem apgriezieniem.

“Imberteh” remontē, 
atjauno, būvē ielas, ietves un 
ceļus visā Vidzemē. Cēsīs šajā 
vasarā un rudenī uzņēmums 
veica un vēl veiks Vienības 
laukuma, Viestura, Satekles 
un Zvirbuļu ielu atjaunošanu, 

Ata Kronvalda un Raiņa ielu, 
kā arī vairāku ietvju būvi. Kā 
atzīst G. Reke, pieprasījums 
pēc izejmateriāliem ļoti audzis, 
tāpēc, piemēram, bruģis 
jāpasūta laicīgi. Tomēr kopumā 
nodrošinājums esot pietiekošs. 

“Imberteh” ceļubūves 
mērogiem ir neliels uz-
ņēmums – 50 darbinieki. Kā 
atzīst I. Bērziņš, tas nodrošina 
elastību un lielāku stabilitāti. 
“Šogad darba ir tik daudz, 
ka mierīgi varētu divkāršot 
strādājošo skaitu, pirkt jaunāku, 
jaudīgāku tehniku. Bet, kā būs 
nākamgad? Pamatā būvējam, 
remontējam pašvaldību pārziņā 
esošās ielas, ceļus. Situācija ir 
mainīga, un stabili prognozēt 
pasūtījumu un darbu apjomu 
ilgākam laika posmam nav 
iespējams. Pie tam darbs mums 
ir sezo-nāls, tāpēc svarīgi 
nodrošināt strādājošajiem 

Cēsu maizes īpašais stāsts
Pērn Cēsu uzņēmēju 

forumā, kā ierasts, sveica 
2019. gada veiksmīgākos 
novada uzņēmumus dažādās 
nominācijās. Balvu “Cēsu 
īpašais stāsts” saņēma “Cēsu 
maizes” izveidotājs Agnis 
Elperis.

Jau vairāk nekā četrus 
gadus vecpilsētā darbojas 
maizes ceptuve, kas no 
bioloģiskajiem miltiem cep 
septiņu veidu maizi. Īpašs jau 
ir stāsts, kā IT uzņēmējs A. 
Elperis pārcēlās no Rīgas uz 
Cēsīm un kļuva par maiznieku. 
“Manam IT uzņēmumam gāja 
labi, un tas darbojas joprojām, 
vienīgi klientu skaits mazāks. 
Bet jutu, ka kaut kas jāmaina, 
jo sēdēt visu dienu pie datora 
un klikšķināt peli... ne īsta 
gandarījuma, un arī veselībai 
tāds mazkustīgums par labu 
nenāk. Maiznīcā visa diena 
paiet kustībā,” stāsta A. 
Elperis.

Sākumā viņš strādājis viens. 
Remontēja, iekārtoja telpas, 
apguva maizes cepšanas 
nianses. Kā pats atzīst – lai no 
speltes kviešiem ceptu labu 
maizi, bija ilgi jāmācās. Pirms 

gada maiznīca pārņēma arī eko 
veikaliņu “Milti un zīle rokā”, 
un tagad komandā jau ir seši 
darbinieki.

“Pagājušajā gadā maiznīcā 
bija jāpieņem palīgs, jo 

pieprasījums bija liels. Vasarā 
nāca vācu un krievu tūristi, 
pastāvīgie klienti, ap pusdienas 
laiku viss cepums parasti 
jau bija izpirkts. Rādītāju 
ziņā 2019. gads mums bija 

sekmīgākais.
Šogad pavasarī viss apstājās. 

Bija dienas, kad tikai vienu 
kukulīti izcepu. Taču ziemā 
lēnā garā izstrādāju savu mājas 
lapu un interneta veikalu. 

Izrādījās, tieši laikā. Sākām 
piedāvāt pircējiem gatavus 
komplektus maizes cepšanai 
mājās. Ar miltiem, dabīgo 
ieraugu, sastāvdaļām un manis 
izstrādātām receptēm. Krīzes 
mēnešos kļuvu par nopietnāko 
“Omniva” klientu Cēsīs! Katru 
dienu brauca kurjeru busiņš un 
vadāja pa visu Latviju mūsu 
maizes cepšanas komplektus. 
Tādējādi kādas 500 ģimenes 
sāka mājās cept savu maizi! 
Internetveikalam bija lieliski 
rādītāji,” atceras A. Elperis un 
rezumē: “Ja pagājušajā vasarā 
mums bija augstākie rādītāji, 
tad šī gada pavasara mēneši 
bija augstākais pieredzes 
punkts krīzes pārvarēšanā.”

Palielināt ražošanas 
apjomus “Cēsu maize” 
neplāno, lai nezaudētu 
galvenās vērtības – dabis-
kumu, svaigumu un kvalitāti. 
Taču Cēsu maizi ar A. Elpera 
receptēm un tehnoloģiju, bet 
citu nosaukumu, tagad cep 
arī Siguldā. Plānots, ka divas 
maiznīcas būs arī Rīgā. 

Attēlā: Agnis Elperis atzīst, ka šis gads deva vērtīgu pieredzi krīžu pārvarēšanā. 
Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: “Imberteh”  vadošie vīri Imants Bērziņš (no labās) un Gints Reke vērtē, ka šī ir viena 
no saspringtākajām sezonām uzņēmuma vēsturē. Foto: Aivars Akmentiņš.

Uzņēmēju forums – daudzveidīgāks
Novembra beigās notiks 

tradicionālais Cēsu uzņēmēju 
forums, kas šogad norisināsies 
trīs dienas – no 25. novembra 
līdz 27. novembrim. Aicinām 
Cēsu un apkārtnes uzņēmējus 
līdz 13. oktobrim pieteikt 
savu aktivitāti Cēsu uzņēmēju 
forumā!

Lai forumu padarītu 
pieejamāku un daudzpusīgāku, 
tas šogad notiks vairākās 

vietās Cēsīs. Mainīts arī satura 
veidošanas formāts – šogad 
galvenie satura radītāji būs 
Cēsu un apkārtnes uzņēmēji 
un organizācijas, kurām līdz 
13. oktobrim ir iespēja pieteikt 
savu aktivitāti. Tā var būt 
semināra, lekcijas, diskusijas, 
darbnīcas, ekskursijas, izstādes 
vai citā formātā.

Pirmajai dienai, 25. 
novembrim, aicinām pieteikt 

aktivitātes, kas aptver makro 
līmeni un ietvertu tēmas par 
aprites ekonomiku, investīciju 
piesaisti, likumdošanu, 
nodokļiem, klimatu.

Otrajā dienā runāsim par 
mikro līmeni – klientiem, 
konkurentiem, mārketingu un 
e-komerciju.

Trešās, noslēdzošās dienas 
vadmotīvs būs nano līmeņa 
tēmas – pieredze, līderība un 

dizains.
Plānots, ka pirmās un otrās 

dienas vakaros notiks dažādu 
jomu profesionāļu tematiskās 
darbnīcas.

 Aicinām uzņēmumus domāt 
arī par sevi reklamējošām 
aktivitātēm, organizējot 
ekskursijas vai izstādes 
savās telpās, kas ilgtermiņā 
palīdzētu piesaistīt papildu 
klientus un partnerus savai 

uzņēmējdarbībai.
Cēsu novada pašvaldība 

visām pieteiktajām aktivitātēm 
veidos vienotu komunikāciju 
un informācija par visām 
pieteiktajām aktivitātēm būs 
gan cesis.lv, gan “Cēsu Vēstīs”, 
gan pašvaldības oficiālajos 
sociālajos tīklos.

ienākumus arī ziemas mēnešos, 
lai noturētu kolektīvu,” skaidro 
I. Bērziņš. 

Sadarbību ar Cēsu 
novada domes Īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes 

speciālistiem “Imberteh” 
vadība vērtē, kā visnotaļ 
profesionālu.
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DAŽĀDI

Cēsu novada pašvaldībā 
sagatavoti Teritorijas 
plānojuma 2016.-2026. gadam 
grozījumi. Tie tiek nodoti 
sabiedriskai apspriešanai 
no 1. līdz 29. oktobrim.  
Sabiedriskās apspriešanas gaitā 
tiks organizētas divas klātienes 
sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes:
• Trešdien, 14. oktobrī, plkst. 

18.00 Lielajā zālē, Raunas 
ielā 4, Cēsīs;

• Ceturtdien, 22. oktobrī, plkst. 
18.00 Lielajā zālē, Raunas 
ielā 4, Cēsīs. 
Lai pašvaldība varētu 

nodrošināt atbilstošu sa-
nāksmju norisi, aicinām 
uz sanāksmēm pieteikties 
iepriekš. Ja sanāksmes nevarēs 
norisināties klātienē, tās tiks 
organizētas tiešsaistē, par 
to individuāli informējot 
pieteikušos dalībniekus, kā arī 
pašvaldības tīmekļa vietnē. 

Iedzīvotāji aicināti ap-

spriešanas gaitā iepazīties 
ar teritorijas plānojuma 
grozījumiem, t.sk. apbūves 
noteikumiem un plānojuma 
grafisko daļu, attiecībā pret sev 
piederošiem zemes īpašumiem. 
Ar plānojuma grozījumiem būs 
iespējams iepazīties un iesniegt 
savu viedokli par tiem Cēsu 
novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē cesis.lv, valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv, 
kā arī klātienē Cēsu novada 
pašvaldībā, Raunas ielā 4, 
Cēsīs.

Lai pieteiktos uz klātienes 
sanāksmēm vai saņemtu 
konsultāciju par plānojuma 
grozījumiem, lūgums sa-
zināties ar Cēsu novada 
pašvaldības galveno teritorijas 
plānotāju Eviju Taureni 
64161890 vai elektroniski uz  
evija.taurene@cesis.lv.  

Aicinām būt aktīviem un 
līdzdarboties Cēsu novada 

teritorijas plānojuma grozījumu 
apspriešanā!

Teritorijas plānojuma 
sabiedriskā apspriešana 
noteikta atbilstoši Cēsu novada 
domes 17.09.2020. sēdē 
pieņemtajam lēmumam Nr. 243 
“Par Cēsu novada pašvaldības 
Teritorijas plānojuma 2016.-
2026. gadam grozījumu 
1. redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai”.

Saistībā ar Covid-19 
izplatību pasaulē un Latvijā, 
aicinām būt atbildīgiem 
un ievērot piesardzības 
pasākumus. Lūdzam ne-
apmeklēt apspriešanas 
sanāksmes, ja jums ir elpceļu 
infekcijas slimības simptomi, 
noteikta pašizolācija, mājas 
karantīna vai stingra izolācija.

Cēsu novada pašvaldība no 
12. oktobra līdz 15. novembrim 
sadarbībā ar SIA “ZAAO” 
sniedz iespēju Cēsu privātmāju 
iedzīvotājiem un dzīvojamo 
māju apsaimniekotājiem, kam 
noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
bez maksas atbrīvoties no 
piemājas teritorijās savāktajām 
lapām un citiem zaļajiem 
atkritumiem.

Zaļie atkritumi ir: koku 
lapas, skujas, smalki zari, 
zāle, dārza atkritumi, kuros 
nav sadzīves atkritumu 
piemaisījumi. Tos iespējams 
pašiem nogādāt EKO laukumā 
Lapsu ielā 19.

Akcijas laikā zaļos 
atkritumus bez maksas EKO 
laukumā jebkurā daudzumā var 

nodot - privātmāju īpašnieki, 
kuriem noslēgts līgums ar 
ZAAO par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, dzīvojamo 
māju apsaimniekotāji, kuriem 
noslēgts līgums ar ZAAO 
par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu.

Nogādājot zaļos atkritumus 
EKO laukumā, tie jāievieto 
konteinerā bez maisiem vai 
kastēm.

Ja EKO laukumā no-
gādājamo atkritumu daudzums 
pārsniedz 10 m3, tas iepriekš 
jāsaskaņo ar ZAAO pa 
telefonu 29225862. Jāņem 
vērā, ka atkritumi jāievieto 
22 m3 konteinerā, kura bortu 
augstums ir 1,75m.

EKO laukuma darba laiks:
Pirmdien, otrdien, trešdien, 

ceturtdien no plkst.8.00 līdz 
17.00, piektdien no plkst.8.00 
līdz 19.00, sestdien un svētdien 
no plkst.10.00 – 14.00.

Mājsaimniecībām, kas 
iekļautas pašvaldības apstipri-
nātā adrešu sarakstā, iespējams 
saņemt specializētos BIG BAG 
1,1 m3 maisus un pieteikt zaļo 
atkritumu izvešanu.

BIG BAG maisus zaļajiem 
atkritumiem bez maksas 
EKO laukumā Lapsu ielā 19, 
Cēsīs, var saņemt privātmāju 
īpašnieki, kuriem noslēgts 
līgums ar ZAAO par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
saskaņā ar pašvaldības 
apstiprināto adrešu sarakstu. 
Katrai no šīm adresēm bez 
maksas lietošanā tiks nodots 
viens BIG BAG maiss, kas 

būs jāuzglabā darba kārtībā arī 
nākamajiem gadiem. Tāpat tiks 
nodrošināta viena maisa viena 
iztukšošanas reize.

Maisu saskaņā ar pašvaldības 
apstiprināto adrešu sarakstu 
var saņemt arī dzīvojamo 
māju apsaimniekotāji, kuriem 
noslēgts līgums ar ZAAO 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

Pieteikt maisa izvešanu 
pēc tā piepildīšanas var pa 
tālruņiem 64281250, 29225862 
vai, sūtot īsziņu vai rakstot e- 
pastu uz pieteikums@zaao.lv  
(īsziņā un e-pastā jānorāda 
maisa numurs, adrese un 
līgumslēdzēja vārds, uzvārds).

Pašvaldības apstiprināto 
adrešu sarakstā iekļautas 
adreses, kurām jāvāc lapas no 

ielu malās augošiem kokiem, 
tas sastādīts saskaņā ar 
namīpašnieku iepriekšējo gadu 
aktivitātēm.

Tos, kuriem bezmaksas 
maisi nav izsniegti, aicinām 
sadarboties ar kaimiņiem, kā 
arī zaļos atkritumus nogādāt 
EKO laukumos pašiem vai 
kompostēt. Neskaidrību ga-
dījumā lūdzam sazināties ar 
Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes ainavu arhitekti Ievu 
Zicmani pa tālruni 64161815. 

Ja BIG BAG maisos, ko 
apmaksā pašvaldība, būs citi 
sadzīves atkritumi, rēķins tiks 
piestādīts konkrētajam maisa 
“piepildītājam”.

Klāt lapu savākšanas akcija

Aicina pieteikt labo darbu 
darītājus

Tuvojoties Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadienai, 
Vaives pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pretendentus 
tradicionālajai kustībai “Labo 
darbu krātuvīte”, kurā sveicam 
vaivēniešus, kuru iniciatīva un 
nesavtība šogad bijusi īpaši 
pamanāma. 

Pieteikumus lūgums sū-
tīt pagasta pārvaldes va-
dītājai Evijai Atvarai uz  
evija.atvara@cesis.lv. Rakstis-
kus pieteikumus iesniegt var 
Klientu apkalpošanas centrā 
Raunas ielā 4, Cēsīs, vai 

Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, 
līdz 10. oktobrim. Pieteikumā 
lūgums norādīt nominētā 
vaivēnieša vārdu, uzvārdu, 
aprakstu par paveikto, 
pieteikuma iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un kontakttālruni.

“Labo darbu krātuvīte” ir 
tradīcija Vaives pagastā jau 
kopš 1998. gada, lai stiprinātu 
Vaives pagastā strādājošo, 
dzīvojošo personu piederību 
kopienai, veicinātu savstarpējo 
lojalitāti, rosinātu sociālo 
aktivitāti pagastam nozīmīgās, 
sabiedriskajās un sociālajās 

jomās. Latvijas valsts svētku 
pasākumā labo darbu veicēji 
parakstās “Labo darbu 
krātuvīte” goda grāmatā un 
saņem atzinības rakstus.

Ja esi ievērojis darbus, kas 
paveikti sabiedrības labā ārpus 
tiešajiem darba pienākumiem 
vai vairāk nekā prasa 
pienākums, dari to zināmu, 
lai kopīgi pavaram darītājam 
pateikt paldies!

Cēsu teātris aicina skatītājus 
uz Mihaila Sebastiana 
romantiskās komēdijas 
“Nezināmā zvaigzne” izrādi 
25. oktobrī plkst. 16.00 
koncertzāles “Cēsis” Lielajā 
zālē.

Šī būs atkalsatikšanās ar 
kādu Rumānijas mazpilsētu 
pagājušajā gadsimtā, kurā 
dzelzceļa stacija reizēm mēdz 
būt visrosīgākā vieta – tur 
vilcienus sagaidot un pavadot, 
saplūst visi pilsētas ļaudis, tā 
reizē ir jūra, osta un nezināmā 
tāle. Un, ja kādu dienu šai 
mazpilsētas stacijā ierodas kāda 

nezināma dāma, kura veidota 
no nedaudz smaržu, daudz 
slinkuma un zināmas devas 
fantāzijas… var sākties daudz 
pārpratumu, aprunāšanas, 
humora, kaislīgas satikšanās 
un sāpīgas šķiršanās. 

Izrādē “Nezināmā zvaigzne” 
piedalās gandrīz viss Cēsu 
teātra kolektīvs, tās režisore 
ir Edīte Siļķēna. Dziesmas 
izrādei sacerējuši Lauma 
Daugiša un Juris Krūze.

Aicina “Nezināmā 
zvaigzne”

Cēsu novada pašvaldība uzsāk 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
sabiedrisko apspriešanu
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs oktobrī
Pasākumi

02.10. plkst.18.00
Vaives Tautas namā
Starptautiskajai senioru 
dienai veltīts stāstu vakars 
kopā ar ceļotāju Agnesi 
Kalniņu. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tel. 27851194.

03.10. plkst.14.00
Koncertzālē “Cēsis”
Nedēļas nogale ar 
“Kremerata Baltica”. 
Garām slīdošie mirkļi. 
Prokofjevs džeza noskaņās 
(pārcelts no 13. jūnija)

03.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Nedēļas nogale ar 
“Kremerata Baltica”. 
Vienmēr gadalaiki. Kristīne 
Balanas un “Kremerata 
Baltica”

04.10. plkst.13.00
Mākslas telpā “Mala”
Meistarklase indiešu 
gastronomijā

04.10. plkst.13.00
Koncertzālē “Cēsis”
Nedēļas nogale ar 
“Kremerata Baltica”. 
Dzīvnieku harmonija/ 
Koncerts ģimenēm ar 
bērniem (pārcelts no 14. 
jūnija)

08.10. plkst.13.00
Koncertzālē “Cēsis”
Kustību izrāde pusaudžiem 
Nezāle (pārcelts no 30.aprīļa)

09.10. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Koncerts. Evija Vēbere

10.10. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Antoņenko, Kinča, Švēde 
un LNSO. Draugi Andrejam 
Žagaram

17.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Diena aust. Latvijas Radio 
korim 80
23.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jazz Lounge ar Sylvain 
Rifflet /saksofons, Francija/

24.10. plkst.19.00
Fonoklubā
Party Service On Tour 2020 
Lielais Noslēgums

27.10. plkst.18.00
Vaives Tautas namā
Sarunu vakars ar Cēsu 
novada pašvaldību “Vaives 
pagasts starp reformām”

29.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mūsējās. Dailes teātra 
izrāde

Izstādes

30.05. - 31.12. 
Cēsu Jaunajā pilī
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja 95 gadu jubilejas 
izstāde “Laika liecinieki”

11.09.-25.10.
Cēsu izstāžu namā
Andas Munkevicas izstāde 
“Sabiedrība stiklā”

11.09.-25.10.
Cēsu izstāžu namā
Jutas Rindinas izstāde 
“Inventarizācija”

Kino

01.10. plkst.16.00
Kariņš ar opi / War With 
Grandpa (2020) Žanrs: 
komēdija, ģimenes filma

01.10. plkst.19.00
D.Rietumas Eiropas kino 
festivālu izlase | Sinonīmi 
(2019) - pārcelts no 9.aprīļa

No 02.10. 
Dīlere / Mama weed (2020), 
Žanrs: komēdija

04.10. plkst.16.00
Mans mīļākais karš (2020) 
Tikšanās ar filmas režisori  Ilzi 
Burkovsku-Jakobsenu
Žanrs: animācija, dokumentālā 
filma

Sports

02.10. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 3.līga, FK Cēsis - 
FC Valmiera

03.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Badmintona sacensības 
“Cēsis - Hanzas pilsēta”

03.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18, Pūces ielā 2a
Cēsu Kauss volejbolā 
senioriem

04.10.
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis”
Minikāru sacensības

04.10. plkst.12.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga, 
FK Priekuļi/ Cēsis - FK 
Limbaži

04.10. plkst.14.00
Piebalgas ielā 18
Maxi basketbola spēle 
dāmām, Cēsis – Dobele

06.10. plkst. 10.00
Pils parkā
Starpnovadu skolu rudens 
kross

09.10. plkst. 12.00
Pūces ielā 2a
LVF Kausa izcīņas 
sacensības volejbolā U19 
meitenēm

09.10. plkst. 20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 3.līga, FK Cēsis - 
FK Valka

10.10. plkst. 11.00
Gaujas ielā 45
LVF Kausa izcīņas 
sacensības volejbolā U19 
zēniem

10.10. plkst. 11.00
Pūces ielā 2a
LVF Kausa izcīņas 
sacensības volejbolā U19 
meitenēm

11.10. plkst. 11.00
Slēpošanas un biatlona centrā 
“Cēsis”
Rollerslēpošanas sacensības 
“Saules kalna izaicinājums 
2020”

11.10. plkst. 11.00
Gaujas ielā 45
LJBL čempionāts basketbolā 
U14, U15 un U19 vecuma 
zēniem

11.10. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem, 
Lekrings – Pārgauja

16.10. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 3.līga, FK Cēsis - 
FK Alberts

17.10. plkst.9.30
Cēsu pilsētas stadionā
LFF Vidzemes jaunatnes 
čempionāts futbolā

17.10. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U14 vecuma zēniem, Cēsu 
PSS – Rēzekne

17.10 plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U15 zēniem, 
Cēsu PSS, MVS, Talsi
18.10.
Cēsu pils parkā
Skrējiens “Cēsu rudens 
2020”

18.10 plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts 
2020 volejbolā vīriešiem

20.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Mini kauss basketbolā

21.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Mini kauss basketbolā

24.10. plkst.9.30
Cēsu pilsētas stadionā
LFF Vidzemes jaunatnes 
čempionāts futbolā

24.10 plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem, 
Lekrings – Kurši

30.10 plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem, 
Lekrings – Rubene

31.10 plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada 
meistarsacīkstes
badmintonā



Trešo reizi notiks
Cēsu Rudens restorānu 
nedēļa

Oktobra izskaņā, novembra 
sākumā Cēsīs jau trešo gadu 
notiks rudens restorānu nedēļa. 
Cēsniekiem un pilsētas viesiem 
būs lieliska iespēja baudīt 
izsmalcinātus ēdienus par īpaši 
draudzīgām cenām. Gardēžus 
ieturēt maltīti aicinās Cēsīs un 
apkārtnē iemīļoti restorāni un 
kafejnīcas.

Restorānu un kafejnīcu viesi 
varēs baudīt trīs kārtu maltīti. 
Akcijas dalībnieki piedāvās 

vienu īpašo piedāvājumu 20 vai 
25 EUR vērtībā. Ēdienkartes 
atšķirsies no uzņēmumu 
ikdienā piedāvātā ēdienu 
klāsta, sniedzot neatkārtojamu 
garšu baudījumu.

Atšķirībā no pagājušā 
gada akcija norisināsies divas 
nedēļas nogales. Tā sāksies 
sestdien, 31. oktobrī, un 
turpināsies līdz svētdienai, 8. 
novembrim. Cēsu iedzīvotāji 
un pilsētas viesi īpašos 

piedāvājumus varēs baudīt 
ilgāk un izvēlēties sev tīkamāko 
dienu maltītes ieturēšanai.

Aicinām sekot Cēsu 
Tūrisma informācijas centra 
aktivitātēm, lai uzzinātu 
papildu informāciju par 
gaidāmo akciju. Tā tiks 
publicēta tuvākajās nedēļās 
Cēsu tūrisma mājaslapā www.
turisms.cesis.lv un sociālajos 
tīklos – Facebook “Tūrisms 
Cēsīs” un Twitter @VisitCsis! 

Tūrisma centra 
darba laiks rudenī

Beidzoties aktīvajai tūrisma 
sezonai, no 1. oktobra mainīsies 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centra darba laiks. Turpmāk 
informācijas centrs strādās 
no pirmdienas līdz sestdienai 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 
18.00.  

Cēsu Tūrisma informācijas 
centrā ikviens var saņemt 
aktuālāko tūrisma informāciju 
par Cēsīm un tūrisma 
piedāvājumiem pilsētā, kā 
arī iepazīties ar Latvijas 
un Vidzemes tūrisma ma-

teriāliem. Kā arī iegādāties 
pilsētas suvenīrus, nosūtīt 
pastkarti un saņemt palīdzību, 
lai rezervētu naktsmītni, 
iegādātos sabiedriskā 
transporta vai apskates objektu 
e-biļetes. Tāpat tūrisma 
informācijas centrā var 
iegādāties, atjaunot un saņemt 
detalizētāku informāciju par 
Cēsu Drauga karti.
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MĀKSLA, VĒSTURE
Apjomīgs pētījums par Vidzemes bruņniecību

Muzeja priekšmetu 
rādītavā 19. gs. skola

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejam šis ir 95. jubilejas 
gads, tāpēc vēl plašāk veram 
durvis apmeklētājiem uz 
muzeja mazāk redzamo daļu – 
krājumu. Vai zinājāt, ka to 
vislabāk var redzēt un ieraudzīt 
tepat, pilsētas centrā, Lielajā 
Skolas ielā 6? Tur iekārtota 
“Priekšmetu rādītava: 19. 
gs. skola”. Tajā apmeklētājs 
vistuvāk var piekļūt lietām, kas 
gaida savu zvaigžņu stundu, lai 
nokļūtu ekspzīcijas zālē. Esam 
apkopojuši lietas, par kurām 
apmeklētāji izrāda vislielāko 
interesi, kas mulsina ar savu 
izskatu, šķiet nepazīstamas. 
Te tās ar QR kodu palīdzību 
gatavas pastāstīt par sevi un 
laiku, ko piedzīvojušas.

Tuvākās tikšanās plānotas 
10. oktobrī, 24. oktobrī, 7. 
novembrī, 21. novembrī, 12. 
decembrī, kad plkst. 12-17 
apmeklētāji varēs iepazīt un 
praktiski piedzīvot mācības 19. 
gs. skolā un ne tikai.

Oktobrī skolmeistara vadībā 
būs jāšķetina matemātikas 

galvas mežģi no 19. gs. mācību 
grāmatām.

Novembrī savu zvaigžņu 
stundu piedzīvos Cēsu muzeja 
krājumā esošais Lāčplēša Kara 
ordenis. Lāčplēša kara ordenis 
bija pirmais augstākais Latvijas 
valsts apbalvojums, ko piešķīra 
par kauju nopelniem Latvijas 
Neatkarības kara dalībniekiem.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
gan lielus, gan mazus aicinām 
mācīties galvas gabalus, kuru 
autori ir 19. gs. Cēsu skolēni. 
Dzejolītis, ko zini no galvas, 
vienmēr noder, prieks to 
deklamēt pie Ziemassvētku 
eglītes. Bet kaligrāfijas 
skolotājas vadībā jau laicīgi 
mācīsimies rakstīt ar spalvas 
kātu un tinti, noformēt 
Ziemassvētku apsveikumus 
un nosūtīt tos pa pastu saviem 
mīļajiem.

Dalības maksa: 
pieaugušajiem 2,50 EUR, 
skolēniem, studentiem, 
pensionāriem un Drauga kartes 
īpašniekiem 2 EUR.

Stikls, keramika un laba 
sabiedrība izstādē

Septembrī Cēsu Izstāžu 
namā atvērtas jaunas, 
interesantas izstādes – 
stikla mākslinieces Andas 
Munkevicas “Sabiedrība 
stiklā” un keramiķes Jutas 
Rindinas “Inventarizācija”.

Stikla māksla ir kā ledus – 
tik trausla un tai pašā laikā 
spēcīga un majestātiska.

Anda Munkevica par savu 
izstādi: “No vienas puses – 
tas ir mans redzējums par 
sabiedrību, tās dažādajiem 
personāžiem ar raupjāku vai 
smalkāku ārējo redzamo čaulu 
un trauslu, caurspīdīgu dvēseli, 
kur starp dažiem sabiedrības 
indivīdiem iemaldās kāds 
tumšais, nezināmais tēls. Ar 
gadiem mēs iegūstam gan 
raupjumu, gan smalkumu līdz 

pat pulētam mirdzumam.”
Mākslinieces darbi ir 

izaicinoši un monumentāli 
vērienīgi, kas apliecina 
nevainojamu tehnoloģiju 
pārzināšanu. 

Mākslinieces vērienīgie 
darbi: piemineklis Zolitūdē, 
kas veltīts 2013. gadā 
bojāgājušo piemiņai, vitrāžas-
lielformāta kausējumi Doma 
baznīcas Marijas kapelas logā, 
kas veltīts barikāžu piemiņai 
Rīgā. Arī Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcā 2019. g. izgatavotas 
piecas jaunas vitrāžas. Tās ir 
Santjago ceļš, Trīsvienības 
simbols, Vārda simbols, Cēsu 
Sv. Jāņa draudzes simbols un 
Lutera roze.

Juta Rindina ir māksliniece, 
kura Latvijas keramikas 

biogrāfijā ierakstījusi savu 
lappusi. Keramiķe strādā mālā, 
porcelānā, akmens masā. Viņa 
zīmē, glezno, bet pāri visam – 
jūtīgā, ne ar ko nesalīdzināmā 
plastika.

“Izstādē skatāmi pēdējo trīs 
gadu darbi, paralēli keramikai 
arī zīmēju, esmu aizrāvusies ar 
īpašu tehniku, kur izmantoju 
ornamentu. Tie ir darbi, ar 
kuriem varu sadzīvot vienā 
telpā. Mīlu gan krāsu, gan 
pelēku zīmuli. Viss atkarīgs 
no darba rakstura, strādāju ar 
visiem keramikas materiāliem. 
Galvenais ir prieks, kas rodas 
nezin no kurienes, kad ņemies 
pa darbnīcu...”

Izstādes būs apskatāmas līdz 
25. oktobrim.

Septembrī Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejā atvēra 
grāmatu – izstādes katalogu 
“Vidzemes bruņniecība 
un Latvija. Livländische 
Ritterschaft und Lettland”. 
Grāmatas sastādītājas: Vija 
Rozentāle un Pārsla Pētersone.

Izdevējs -  pašvaldības 
aģentūra “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”.

Atklājot svinīgo notikumu, 
Vēstures un mākslas muzeja 
direktore Kristīne Skrīvere 
akcentēja, ka 95. jubilejas 
gadā muzeja kolektīvs ar 
šo izdevumu sasniedzis 
jaunu, ievērojami augstāku 
zinātniskā darba kvalitātes 
pakāpi. Mākslas zinātnieks 
Imants Lancmanis savā uzrunā 
pamatoja, kāpēc Cēsis ir labākā 
vieta tik nozīmīgas ieceres 
īstenošanai. Uzslavas muzeja 
kolektīvam veltīja arī Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs.

Lasītāju rīcībā nodotā 
publikācija ir apjomīgs 
projekts, ko ievadīja Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 

izstāde “Vidzemes bruņniecība 
un Latvija”. Tā uzskatāma par 
pārliecinošu apliecinājumu 
daudzu Latvijas un Vācijas 
kultūras mantojuma institūciju 
un to darbinieku sadarbībai 
vācbaltiešu kultūras mantojuma 
saglabāšanā un popularizēšanā. 
Jau 2010. gadā Vidzemes 
bruņniecības apvienības 

priekšsēdētājs barons Heiners 
fon Hoiningens-Hīne vērsās pie 
toreizējā Rundāles pils muzeja 
direktora Imanta Lancmaņa ar 
rosinājumu izveidot izstādi, 
kas atainotu Vidzemes 
bruņniecības vietu Latvijas 
vēsturē daudzu gadsimtu laikā. 
Par piemērotāko pasākuma 
organizēšanas vietu izvēlējās 

Cēsis, kādreizējo Livonijas 
ordeņa mestru rezidenci. 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs atsaucās aicinājumam 
un piekrita iesaistīties šajā 
ļoti atbildīgajā, grūtajā un 
sarežģītajā projektā. 

Izstādes katalogu veido 
divas daļas. Pirmajā apkopoti 
Latvijas, Vācijas un Krievijas 
vēsturnieku pētījumi, kas 
tika prezentēti Vidzemes 
bruņniecības vēsturei veltītajā 
starptautiskajā konfe-
rencē Cēsīs 2016. gada 26. 
un 27. maijā. Izdevumā 
iekļauti pavisam 11 autoru 
raksti, kas ļauj labāk izprast 
laikmetu, novērtēt Vidzemes 
bruņniecības lomu Latvijas 
vēsturē, kultūrā un izglītībā, 
zinātnē un mākslā.

Grāmatas otrajā – kata-
loga – daļā saglabāta izstādes 
struktūra, kas aptver astoņas 
tēmas, ļaujot saprast, kā 
veidojās, kā valdīja un 
ko savulaik spēja paveikt 
Vidzemes bruņniecība. 
Tēmas kārtotas hronoloģiski, 
tās aptver laika periodu 

no Vidzemes bruņniecības 
veidošanās pirmsākumiem 13. 
gadsimtā līdz pat mūsdienām, 
kad Baltijas Bruņniecību 
apvienība kā suverēna 
organizācija turpina savu 
darbu Vācijā. Te pavisam 
iekļauti un aprakstīti 404 
izstādē eksponētie priekšmeti. 
Katram no tiem sniegts gan tā 
ārējais apraksts, gan izcelsme. 
Dokumentiem, rokrakstiem 
un iespieddarbiem atrodamas 
ziņas par iesējumu, ierakstiem, 
zīmogu nospiedumiem, klāt 
pievienotajiem zīmogiem un 
saturu.

Apjomīgais projekts prasīja 
arī ievērojamus finansiālus 
līdzekļus, to materiāli atbalstīja 
Vidzemes bruņniecība, Baltijas 
Bruņniecību apvienību fonds, 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, 
Cēsu novada pašvaldība un vēl 
vairākas institūcijas Latvijā 
un Vācijā, kā arī 28 Vācijā 
dzīvojošas privātpersonas, 
kam grāmatas autori izsaka 
vislielāko pateicību.

Attēlā: Grāmatas sastādītāja Vija Rozentāle pateicās 
izdevuma tapšanas iniciatoram un līdzautoram, mākslas 
zinātniekam Imantam Lancmanim. Foto: Aivars Akmentiņš.

Sestdien, 10. oktobrī, Cēsu 
novada kapos notiks Svecīšu 
vakars:
• Veismaņu kapos  

plkst. 15.00
• Rāmuļu kapos plkst. 16.00
• Bērzaines kapos  

plkst. 16.00
• Meža kapos plkst. 17.00

Svecīšu vakars

Attēlā: Keramiķes Jutas Rindinas darbi  to skatītājiem dāvā prieku.  
Foto: Aivars Akmentiņš.


