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Gadumijas
pārsteigums
Tā kā šogad gadumiju
katrs svinēsim mājās, kopā
ar ģimeni, un lielāki svētku
pasākumi nav iespējami, Cēsu
mūziķi sagatavojuši Jaungada
pārsteigumu.
Noslēpums

atklāsies
31.
decembra
pusnaktī. Lai to redzētu, sākot
no maģiskā gadumijas brīža
ieej Cēsu novada pašvaldības
mājas lapā vai sociālajos tīklos.

Dāvanā Cēsu drauga karte
Katru gadu Ziemassvētkos
notiek Cēsu Drauga kartes
akcija. Ja tās laikā iegādājaties
vai atjaunojat Drauga karti,
tā būs derīga veselus divus
gadus ierastā gada vietā. Šogad
akcija notiek no 2020. gada 14.
decembra līdz 2021. gada 3.
janvārim.
Pasniedz saviem mīļajiem
dāvanu, kuru var izmantot
divu gada garumā. Dāvanu,
ar kuru gūt neaizmirstamus
piedzīvojumus un brīnišķīgus
iespaidus Cēsu pusē.
Cēsu
Drauga
kartes
īpašnieks
saņem
dažādas
atlaides no 5% līdz pat 50%
un
īpašos
piedāvājumus
Cēsu pilsētā un apkārtnē

piedāvātajiem pakalpojumiem:
apskates objektiem, aktīvai
atpūtai, kultūras pasākumiem,
ēdināšanas, veselības aprūpes
un
dažādiem
dzīvesstila
pakalpojumiem.
Karte
derīga vienu gadu, bet īpašo
piedāvājumu skaits kartes
īpašniekiem papildinās katru
mēnesi.
Kartes pirmreizējā iegādes
cena ir 5,70 EUR, atjaunošanai
4,30 EUR. Ar Cēsu Drauga
kartes
dalībniekiem
un
piedāvājumiem aicinām iepazīties www.draugakarte.cesis.lv,
turpat iespējams arī to attālināti
noformēt. Kartes tiks izsūtītas
pa pastu.

Pateicamies par atbalstu

Ziemassvētku sveicieni senioriem

Cēsu novada pašvaldības
aģentūrai “Sociālais die-nests”
šis gads bijis ļoti dinamisks
un pilns negaidītu pavērsienu.
Covid-19 izplatība lika meklēt
jaunus un ātrus risinājumus, lai
ikviens novadnieks saņemtu
nepieciešamo
atbalstu
un
palīdzību.
Liels atbalsts šogad saņemts
no Cēsu novada iedzīvotājiem –
brīvprātīgajiem.
Sociālais
dienests pateicas par sniegto
atbalstu pārtikas paku piegādē
skolēniem, par siltas maltītes
nodrošināšanu Cēsu novada
vientuļajiem senioriem un
palīdzot ar preču piegādi
senioriem. Paldies Tatjanai
Bernhardei, Anetei Darģei,
Armandam Sīlītim, Kristapam
Kosītim,
Lainei
Zālītei,
biedrībai “Be the light” un
biedrības
atbalstītājiem,
veikalam “Solo”, kempingam
“Ozolkalns”,
viesnīcai
“Katrīna”.
Labie
darbi
sniedz

atbalstu tiem, kuriem tas
ļoti nepieciešams. Arī šogad
Sociālā dienesta aicinājumam
vairot labos darbus un sniegt
atbalstu/ziedojumu
vairāku
mērķu īstenošanai – siltas
maltītes
nodrošināšanai,
Daudzfunkcionālā
sociālo
pakalpojumu centra aprīkojuma
iegādei
un
Pusaudžu
resursu centra pakalpojuma
nodrošināšanai – atsaucās
vairāki Cēsu novada uzņēmēji.
Paldies SIA “M.E.LAT-LUX”,
SIA “Zāles”, I.Zupas ārstu
praksei un SIA “Virāža”, kā
arī paldies vēlamies pateikt
biedrībai “Enģeļu sirdis”, SIA
“Orkla Latvija”, JSC “Cēsu
alus”, biedrībai Y’S Women
club Cēsis, Līgai Siliņai,
Dmitrijam Dulepovs un visiem
sirsnīgajiem,
rosīgajiem
cilvēkiem
par
jaukajām
dāvanām, sniegtajiem prieka
mirkļiem Cēsu novada bērniem
un ģimenēm.
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PAŠVALDĪBĀ
Citāds gads

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Raksturojot aizvadāmo gadu,
protams, pirmais, kas nāk prātā,
ir Covid – 19 pandēmija, kas
ietekmēja gandrīz visas mūsu
dzīves jomas. Nācās strauji
mainīt darba organizāciju un
rīkus, piedzīvot dīkstāves un
apgūt jaunas prasmes. Strauju
transformāciju
piedzīvoja
veselības aprūpes, izglītības,
sociālās aizsardzības jomas, tas
radīja sarežģījumus, stresu, bet
deva arī vērtīgu pieredzi, jaunas
zināšanas. Vīruss mainījis mūsu
ikdienu, svētku svinēšanas un
pasākumu apmeklēšanas – nu
jau jāsaka, neapmeklēšanas –
ieradumus.
Cēsu kauju atcere, “Cēsis
814”, patriotiskie novembra
svētki notika bez ierastās kopā
sanākšanas. Arī gadu mijā būs
jāiztiek bez jautras pulcēšanās
Vienības laukumā un klātienes
laba vēlējumiem. Digitāli
norisinājās arī Cēsu uzņēmēju
forums, taču jāatzīst, ka,
pateicoties tehnoloģiju dotajām
iespējām, šoreiz to varēja
apmeklēt lielāks interesentu
skaits, un arī foruma programma
bija daudzveidīgāka un saturā
bagāta.

Taču pandēmijas smagumu
vistiešāk izjūt Cēsu klīnikas
kolektīvs, un var tikai apbrīnot
mediķu pašaizliedzību un
izturību, tiekot galā ar jaunās
realitātes izaicinājumiem. Liels
prieks, ka tieši šogad kolektīvu
papildinājuši arvien jauni, arī
pieredzējuši un ļoti kvalificēti
ārsti.
Klīnikas
vadībai
izdevies visās specialitātes
nokomplektētu,
prasmīgu
mediķu komandu.
Gada
sākumā,
pēc
pašvaldības budžeta apstiprināšanas, teicu, ka mums
ir vairākas prioritātes –
satiksmes un uzņēmējdarbības
infrastruktūras
atjaunošana,
izglītības iestāžu modernizācija,
digitālā transformācija, kā arī
gatavošanās Eiropas kultūras
galvaspilsētas
konkursam.
Gada nogalē varu teikt, ka
visus iecerētos mērķus esam
sasnieguši. Sasnieguši godam.
Īstenota pēdējās desmitgadēs
nepieredzēti apjomīga ielu,
ietvju,
inženiertehnisko
komunikāciju
atjaunošanas
programma. Top Cēsu Pilsētas
vidusskolas piebūve, jauns
sociālo pakalpojumu centrs.
Uz priekšu virzās Kosmosa
izziņas centra un Cēsu Valsts
ģimnāzijas piebūves projekti.
Īpašs prieks par lielo uzņēmēju
interesi par jauno industriālo
parku. Arī pašvaldībā un
tās iestādēs spējām elastīgi
piemēroties
piespiedu
pārmaiņām un arī rast iespējas
palīdzēt iedzīvotājiem, kurus
krīze skārusi smagāk.
Šī gada politiskā aktualitāte
ir un arī nākamajā gadā būs
administratīvā reforma. Topošā
Cēsu novada pašvaldību aktīvā
kopdarbā top jaunais pārvaldes
modelis.
Manā
skatījumā
galvenais šajā transformācijas

Noteiktas gada labākās būves
Gada nogalē noslēdzās
tradicionālais
konkurss
“Būve 2020”. Novadā tapušās
jaunbūves un ēku atjaunošanas
projekti
vērtēti
četrās
nominācijās.
Individuālo
dzīvojamo
māju grupā par labākajām
atzītas: vienģimenes dzīvojamā
māja Briežu ielā 31 (arhitekte
Gunta Aukmane); dzīvojamā
māja Puķu ielā 15 (arhitekts

Imants Timermanis); jaunbūve
Bebru ielā 13 (arhitekte Rita
Dālberga).
Daudzdzīvokļu māju grupā
par veiksmīgāko atzīta ēkas
fasādes atjaunošana Festivāla
ielā 44, energoefektivitātes
uzlabošana
un
jumta
konstrukciju
atjaunošana
Vāveres
ielā
16
un
siltumnoturības
uzlabošana
Festivāla ielā 42.

Publisko
ēku
grupā
žūrijas atzinību izpelnījās
teritorijas labiekārtojums pie
tirdzniecības centra “Solo”
(arhitekte Vija Zlaugotne) un
slaucamo govju kūts Vaives
pagasta zemnieku saimniecībā
“Lejas-Krastiņi”
(arhitekte
Lilija Saško).

Domes sēdē decembrī
Cēsu novada domes sēdē 10.
decembrī izskatīti 25 jautājumi.
Dome apstiprināja darba
tiesisko attiecību izbeigšanu
ar pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktori un
akceptēja projekta “Inovācijas
centra
veidošana
Cēsīs”
darbības nodrošināšanai nepieciešamo
telpu
nomas

pretendentu izvērtēšanas rezultātus.
Deputāti
vienojās
par
jaunizveidojamā Cēsu novada
attīstības programmas 2021. –
2027. gadam izstrādes sākšanu
un apstiprināja darba grupu
Eiropas kultūras galvaspilsētas
2027 pieteikuma iesniegšanai.
Sēdē sprieda arī par radošā un

AKTUĀLI

Prieks
procesā ir nesasteigt un
nepazaudēt to, kas labi darbojas.
Svarīgākais, lai pēc reformas
iedzīvotājiem visā novada
teritorijā būtu ērti pieejami
visi nepieciešamie pašvaldības
pakalpojumi: skola, bibliotēka,
klientu apkalpošanas centri, labi
uzturēti ceļi, sociālā palīdzība.
Ticu, ka jaunajā novadā spēsim
saglabāt gan vietējās paražas un
kopienas, gan atbalstīt vienam
otru un kļūt spēcīgākiem.
Šo gadu caurvij gatavošanās
pretendēšanai
uz
Eiropas
Kultūras galvaspilsētas titulu.
Cēsis virzās uz priekšu straujiem
un ļoti pārdomātiem soļiem,
un esmu pārliecināts, ka šis
augstais mērķis būs vienojošs
un iedvesmojošs visiem jaunā
novada
iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem.
Paveikts ir daudz, un teikšu
vislielāko
paldies
saviem
kolēģiem par paveikto. Paldies
visiem
mūsu
sadarbības
partneriem kā privātajā, tā
arī publiskajā sektorā. Liels
paldies mūsu uzņēmējiem,
kuri, spītējot visam, turpina
radīt pievienoto vērtību. Un
vislielākais paldies arī mūsu
iedzīvotājiem par atbalstu,
pacietību un uzticību Cēsīm un
Vaivei.
Šie Ziemassvētki un gadu
mija tāpat kā viss gads ir ļoti
atšķirīgs no iepriekšējiem. Šis
ir grūts laiks, jo esam ierobežoti
savās
izvēlēs,
iespējās
satikt vienam otru. Novēlu
visiem mieru, labu veselību,
pacietību un cerību, ka visa
pasaule, arī Latvija un Cēsis,
tiks galā ar šo krīzi, gūstot
pieredzi un rūdījumu jauniem
sasniegumiem un izaugsmei!

tehnoloģiju kvartāla attīstību
Raiņa ielā un finansējumu
attālinātā
mācību
procesa
nodrošināšanai.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”.

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Pavisam nesen man prasīja:
“Ati, kā Tu jūties?” Es ierasti
attraucu: “Labi!” Jautātājs
turpināja: “Bet tagad pasaki
nevis
kā
administrācijas
vadītājs, bet – kā cilvēks Atis!”
Es ieturēju pauzi, sasprindzināju
pieri un iedarbināju smadzenes,
lai saprastu, kā cilvēks vispār
jūtas un var atļauties justies –
un par to arī skaļi runāt. Pēc
nelielas pauzes es atbildēju: “Es
neatceros, kad esmu bijis tik ļoti
sirdspateicīgs ikvienam. Pat, ja
cilvēks ir vienkārši klātesošs!”
Esmu no sirds pateicīgs! Krīze,
kas šo gadu pavadījusi kā tāda
rīve un skrāpis personīgi man
nokasījis kaut kādu slāni, zem
tā atklājot lielu prieku.
Es priecājos par saviem
kolēģiem! Es priecājos, ka
mums kopā izdodas pārvarēt
dažādas grūtības. Es priecājos
par mūsu diskusijām un
atšķirīgiem viedokļiem, un
dažādību.
Es priecājos par tiem
lielajiem
projektiem
un
kapsulām, kuras šogad esam
ierakuši
Cēsu
attīstības
pamatos. Ik rītu priecājos par
Cēsu Pilsētas vidusskolas
piebūves būvniecības progresu.
Vakaros
priecājos
par
Deinstitucionalizācijas centra
būvniecību un jauno gājēju
celiņu Rīgas ielā. Es priecājos
par jauno industriālo parku, kas
izbūvēts šogad. Un priecājos,
ka uzņēmējiem ir tik liela
interese par to.
Es priecājos par vectantiņu,
kas piesaka vizīti un nāk ar
priekšlikumu,
kā
uzlabot
pašvaldības darbu. Priecājos
par ikvienu pašvaldības soli,
ko izdodas spert tajā virzienā,
lai ar ikvienu iedzīvotāju savā
sarakstē
pašvaldība
kļūtu
saprotamāka. Pieejamāka.
Es priecājos par to, ka šogad
Cēsis bija tūristu magnēts. Es
priecājos par Cēsu muzeju un
veco pili. Priecājos par Sv.
Jāņa baznīcas torņa jaunajām
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gaismām.
Es priecājos par Vaivi. Par
Vaives pagasta cilvēku lielo
patriotismu, sirdsdegsmi un
nepadošanos!
Es priecājos par kultūras
ļaudīm
un
viņu
spēju
pielāgoties jauniem apstākļiem.
Es priecājos, ka Cēsis iemirdzas
Eiropas kultūras zvaigznājā,
aizvien spēcīgāk piesakot
sevi par Eiropas kultūras
galvaspilsētu 2027. gadā. Es
priecājos, ka katrs varam tajā
piedalīties.
Es priecājos par katru
uzņēmēju, kuram šos grūtos
laikus
izdodas
pārvarēt.
Līdzpārdzīvoju par skumjiem
stāstiem.
Es priecājos par mūsu
sportistu sasniegumiem un
jauniem, augstiem mērķiem,
kas sasniegti.
No sirds priecājos par Cēsu
klīnikas šogad paveikto. Es
priecājos par visa ārstniecības
personāla spēku. Uzvarētām
slimībām un noturētām kaujām.
Bet visvairāk es priecājos,
ka esam spējuši būt līdzcilvēki,
sirdscilvēki. Krīzes smagākajos
brīžos šogad esam varējuši
saņemties, mobilizēties un
palīdzēt viens otram. Kaut
vai tikai – kolēģis kolēģim ar
padomu. Draugs draugam ar
pleca sajūtu. Cilvēks cilvēkam
ar smaidu, pateicību un labām
domām.
Sagaidot 2021. gadu, es
novēlu saglabāt cilvēcību.
Ceru, ka neietērpsimies atpakaļ
pelēkos aizsardzības vadmalas
svārkos. Tieši krīze atklājusi
mūsu dvēseles, un tās ir tik ļoti
skaistas! Es ceru, ka 2021. gadā
mēs sapratīsim aizvien vairāk,
cik spoža zvaigzne mēs katrs
esam. Ceru, ka novērtēsim paši
sevi. Es novēlu iemācīties –
nevis visu laiku sunīt sevi par šo
un to, bet priecāties par to, kas
mums katram dots, padodas,
kas mūs aizrauj un iepriecina.
Izcelsim savas stiprās puses
un nepievērsīsim uzmanību
saviem trūkumiem.
No sirds ceru, ka 2021. gads
atnesīs atkalsatikšanās iespēju.
Cilvēkam nav nekas grūtāks, kā
palikt izolētam un vienam. Ticu,
ka to izdarīsim, pārvarēsim un
ļausim no jauna iemirdzēties
mums katram pašam un visiem
kopā. Gan Cēsis, gan mēs katrs
esam spilgtas zvaigznes šajā
zvaigznājā.
Priecīgus svētkus! Lai mums
prieks un laime! Lai mums nav
vientulība! Lai mums visiem ir
veselība!

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.

Garā Hermaņa vēsturiskais
magnētisms
Šovasar Cēsu pils bija plaši
apmeklēta. Jau otro gadu viesi
varēja apskatīt amatnieku
darbnīcas,
kas
tapušas,
izmantojot
tradicionālus
materiālus un tehnoloģijas. No
koka brusām izgatavotais sienu
karkass aizpildīts ar māla kleķi,
grīdas veido akmens plātnes vai
blietēts zemju klons, savukārt
jumtus nosedz otrreiz izmantoti
dakstiņi. Darbnīcās apmeklētāji
varēja iepazīties ar viduslaiku
amatiem: kokvirpošana, krāsu
darināšana, kaula un raga
apstrāde, kalšana u.c.
Savukārt projekta gaitā
izveidotā
multifunkcionālā
nojume, saukta par ērberģi,
visas vasaras garumā kalpoja
par populāro viduslaiku dzīru
norises vietu.
Lielu atsaucību šogad guva
apmeklētājiem pirmo reizi
apskatei atvērtais pils dienvidu
tornis. Tajā izvietotā ekspozīcija
“Dzīve
uz
pulvermucas”
apmeklētājus iepazīstināja ar
torņa vēsturiskajām funkcijām
Vairāk nekā 100 gadus
torņa pagrabtelpa kalpoja
kā ieslodzījuma vieta. Šajā
cietuma cellē galvenokārt
bijuši ieslodzīti Vācu ordeņa
Livonijas
zemes
mestra

politiskie pretinieki. Pirmā
stāva telpā tagad novietots
ekrāns, kurā var sekot līdzi
pagrabā ieslodzītā ikdienas
gaitām.
Savukārt
video
projekcijas pils viesiem ļauj aci
pret aci sastapt tās vēsturiskās
personas, kas savulaik kā
gūstekņi
pabijuši
torņa
pagrabā.
“Garā Hermaņa” augšstāvos
tiek
vēstīts
par
torņa
pamatfunkciju – Cēsu pils un
tās iedzīvotāju aizsardzības
nodrošināšanu.
Ceturtajā
stāva telpā īpašā hologrāfiskās
projekcijas vitrīnā apskatāmi
16. gadsimta ugunsieroči,
munīcija, ložu lejamās veidnes
un citi atradumi no Cēsu
pils bagātīgās arheoloģisko
senlietu kolekcijas. Uz torņa
trešajā stāvā novietotā Cēsu
pils un pilsētas maketa ar
projekcijas palīdzību tiek
vizualizētas pils aizsardzības
spējas 16. gadsimtā. Torņu un
aizsargsienu apšaudes laukus
noteicis arhitekts Artūrs Lapiņš,
un projekcija atspoguļo šī
pētījuma rezultātus. Otrā stāva
telpā iespējams noskatīties
video stāstus, kuros pils
sardzes vīri ekspozīcijas viesus
iepazīstina ar dažādiem sava

aroda aspektiem: ložu liešanu,
šaujampulvera pagatavošanu,
ieroču pielādēšanu.
Amatnieku
darbnīcas
un dienvidu tornī izvietotā
ekspozīcija
“Dzīve
uz
pulvermucas”
atkal
būs
apskatāmi no 2021. gada 1.
maija.
Projekts “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika
lokos”
(Nr.5.5.1.0/17/I/004)
tiek
īstenots
darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”
prioritārā
virziena “Vides aizsardzības
un
resursu
izmantošanas
efektivitāte” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu,
kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” gaitā. Cēsu
novada pašvaldība projektu
īsteno sadarbībā ar Siguldas
novada pašvaldību, kas ir
projekta vadošais partneris.
Kopējais projekta finansējums
ir 1 433 649,55 EUR, no
tiem ERAF 950 000,00 EUR
apmērā, valsts budžeta dotācija
41 911,76 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 441 737,79
EUR.

Pakalpojumi attālināti

Ņemot
vērā
Latvijas
Republikas teritorijā izsludinātos
ierobežojumus,
lielākā daļa Cēsu novada
pašvaldības iestāžu no 21.
decembra pārtrauc apmeklētāju
pieņemšanu klātienē. Iestādes
turpinās darbu, apkalpojot
klientus attālināti – elektroniski
un telefoniski.
Pašvaldības iestādēs noteikti
stingri klientu pieņemšanas

ierobežojumi, lai mazinātu
riskus apmeklētāju un iestāžu
darbinieku veselībai.
Klientu apkalpošanas centra
telefona numurs 64161800;
telefoniski sniegta informācija
tiks reģistrēta kā iesniegums.
Cēsu novada Būvvalde arī
strādā un konsultē klientus
attālināti: buvvalde@cesis.lv;
64123642.

Trūcīgajiem bezmaksas
sejas maskas
Aicinām
Cēsu
novada
iedzīvotājus ar trūcīgas un
maznodrošinātas
ģimenes
(personas) statusu saņemt
daudzkārt lietojamās bezmaksas
higiēniskās
sejas

maskas. Sejas maskas var
saņemt
Cēsu
Sociālajā
dienestā (Bērzaines ielā 18,
Cēsīs), piesakoties pa tālruni
64127745 vai 64122908.

Digitālās izstādes
Pateicoties “Latvijas Valsts
mežu” un Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Vidzemes
kultūras programmas 2020
gaitā finansētajam pro-jektam,
Cēsu Centrālās bibliotēkas
mājaslapā ieviesta digitālo
izstāžu sadaļa, kurā skatāmas
un lasāmas vairākas ar
novadpētniecību
saistītas
informatīvas ekspozīcijas:
• “Cēsis – viena no Hanzas
savienības pilsētām”
• “No zobena saule lēca” –

Cēsu kaujām 100.
• Cēsu bibliotēkai 100.
• Fotomateriāli no laikraksta
“Druva” rubrikas “Pastaigā” –
vēsturiskajā
Cēsu
rajonā
kādreiz un tagad.
Darbs pie tematisko izstāžu
plānošanas, sagatavošanas un
digitalizēšanas turpinās.
Skatiet, lasiet un uzkrājiet
zināšanas par Cēsīm un
vēsturiskā Cēsu rajona novadu
kultūrvērtībām!

Atkritumu izvešana dārgāka

Pabeigta Veismaņu ceļa atjaunošana
Noslēgusies grants ceļa
“Akmenskrogs – Veismaņi –
Vaives
pagasta
robeža”
pārbūve. Projekts īstenots
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) 2014-2020
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku

apvidos” gaitā.
Kopējās
grants
ceļa
pārbūves projekta izmaksas –
476 313 EUR (ieskaitot
PVN), no kurām 380 000

EUR ir ELFLA finansējums.
Būvprojektu
izstrādātāja
SIA “Projektēšanas birojs
AUSTRUMI”,
būvdarbus
veica pilnsabiedrība “VIRVI”.

Īstenots ielu atjaunošanas projekts
Vasarā
Cēsu
novada
pašvaldība un CFLA noslēdza
vienošanos
par
ERAF
projekta
“Uzņēmējdarbības
attīstību
veicinošas
vides
attīstība
Viestura
ielā”
(projekta Nr.3.3.1.0/20/I/014)
īstenošanas sākšanu.
Būvdarbu
laikā
veikti
Viestura un Satekles ielu posmu
atjaunošana.
Notika
ielas
braucamās daļas asfaltbetona
segas atjaunošana, reciklējot
esošo asfaltbetona segumu un
izbūvējot 2 jaunas asfaltbetona
kārtas. Tāpat atjaunotas ielas
apmales un esošās ietves, kā arī
veikta aku, gūliju sakārtošana
un horizontālā marķējuma
uzklāšana. Būvdarbus veica

SIA “Imberteh”.
Ielu atjaunošanas darbi
projektā tika veikti ar mērķi
sekmēt privāto investīciju
palielināšanu Slimnīcas ielas
rajonā.
Projekts “Uzņēmējdarbības
attīstību
veicinošas
vides
attīstība
Viestura
ielā”
(projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/014)
tiek īstenots ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
atbalstu
3.3.1.
specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus

uzņēmējdarbības
attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās
noteiktajai
teritoriju
ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Projekta kopējās izmaksas –
EUR 171 522,21, no kurām
ERAF finansējums ir EUR
28 434,62, valsts budžeta
dotācija – EUR 1 254,47 un
pašvaldības finansējums –
EUR 141 833,12. Projektu
plānots īstenot līdz 2021. gada
1. janvārim.

Valstī apstiprināto dabas
resursu nodokļa izmaiņu dēļ
likme par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonos 2021.
gadā pieaugs līdz 65 eiro par
tonnu (šobrīd tās apmērs ir 50
eiro par tonnu).
Līdz ar to maksa par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
no 2021. gada 1. janvāra
sadārdzināsies
vidēji
par
5%. Par 240 litru konteinera
vienreizēju tukšošanu būs
jāmaksā
aptuveni
5,90
eiro. 1100 litru konteinera
tukšošanas reize sadārdzinās
vidēji par 1,30 eiro – viena

šāda konteinera tukšošana
maksās aptuveni 27 eiro.
Lai samazinātu individuālos
tēriņus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu,
ZAAO
aicina iedzīvotājus izmantot
uzņēmuma
nodrošināto
dalītās atkritumu vākšanas
infrastruktūru
–
EKO
laukumus, EKO punktus.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā lūdzam sazināties
ar
Klientu
apkalpošanas
daļas speciālistiem e-pastā:
zaao@zaao.lv vai pa tālr.
64281250.

Vaivē tautiskas zeķes
Vaives
pagasta
rokdarbniecies
īstenojušas
projektu “Tautiskās zeķes
Vaive”, kas ir turpinājums jau
notikušai Latvijas Nacionālā
kultūras centra ierosinātai
aktivitātei
“Katram
savu
tautastērpu”.
Šī projekta laikā dalībnieces
iepazinās ar zeķu adīšanas
vēsturi un uzadīja 15 pārus
garās (līdz ceļgalam) zeķes,
turpinot iesākto darbu sava
tautastērpa
izgatavošanā.
Zeķes adītas mežģīnrakstā no
vilnas dzijas, kokvilnas un

lina diegiem. Projekts realizēts
Vaives Tautas nama lietišķās
mākslas studijā “Vaives Amatu
māja” un savās dzīvesvietās.
Biedrība Lauku sieviešu
atbalsta grupa “Vaive” 2020.
gada
februārī
iesniedza
projekta pieteikumu “Tautiskās
zeķes Vaivē” Cēsu kultūras
projektu konkursam. Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” atbalstīja projektu,
piešķirot finansējumu.
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EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA
Iemirdzēsimies!
Cēsniek! Es, tāpat kā Tu, atrodos notikuma “Cēsis - Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027” pašā centrā! Tu un es, mēs abi
esam zvaigznes, un man Tev šajā Ziemassvētku laikā ir mazs
lūgums!

Es gribu, lai Tu ar mani izrotā savu mājvietu, tās logus, savu
eglīti un arī mazās eglītes Vienības laukumā, kas šogad
uzstādītas īpaši šim mērķim. Mēs šogad nevaram būt kopā
fiziski, taču varam būt kopā domās un darbos.
Izmanto mani kā trafaretu, lielāku vai mazāku, lai izgatavotu
Ziemassvētku rotājumus. Kādus? To es atstāju Tavā ziņā, taču
vislabāk mani izgatavot no stingra un, vēlams, spīdīga papīra.
Zvaigznes tomēr spīd!
Ja izgatavosi pats savu Cēsu zvaigznīti, ko iekarināt logā vai
Vienības laukuma eglītēs – arī par to es priecāšos! Jo vairāk
zvaigžņu mēs būsim, jo bagātāki un stiprāki kļūsim!
Fotogrāfiju ar mani sūti Cēsu novada pašvaldībai Facebook
vēstulē uz @Cesu_novads un papildus atzīmē #cēsis2027 un
#cēsuzvaigznes, lai mēs visi ieraugām Cēsu zvaigznes. Jo šis
stāsts nav par mani. Tas vienmēr ir bijis par Tevi!

Cēsu zvaigžņu ceļš
Cēsis ir zvaigzne, tās cilvēki, notikumi un mājas ir
zvaigznes!

piedevas – tā ir lieliska iespēja
improvizēt ar garšu niansēm,
izjūtām. Redzot, cik pieticīgs
ir tiešām piparotu mērcīšu
piedāvājums, sākām audzēt
un gatavot piedevas paši.
Mums ir ļoti asas, asas bet ir
arī maigākas, viegli saldenas
mērcītes ar apetīti rosinošu
aromātu.”
“Kalna Paltes” produkcija
ir ne vien garšīga, smaržīga,
bet arī ļoti gaumīgi noformēta.
Uzreiz manāms, ka Jolantai ir
nopietna pieredze mārketingā.
Šogad saimniecība startēja
konkursa
“Dari
Cēsīm”
un saņēma grantu etiķešu
un
burciņu
pasūtījumam.
“Dari Cēsīm” mums iedeva
atspērienu pārejai, ja tā var
teikt, profesionālā līmeni.
Iepriekš gatavojām, devām
paziņām, paziņu paziņām. Bet,
lai izietu ar preci tirgū, visam
jābūt nostrādātam maksimāli
labi: gan saturam, gan formai,”
stāsta Jolanta.
Saimniecībai
šis
bijis
mēģinājumu un izvērtējuma
gads. Tiem, kas sāk, laba iespēja
ir zemnieku tirdziņi, jo tajos
pircējam ir iespēja nogaršot
un tūdaļ arī novērtēt, kas tīk
un kas ne. Tagad tādu iespēju
nav, toties drīz sāks darboties
saimniecības e-veikals. Ideju,
kā dažādot piedāvājumu klāstu,
Jolantai un Uģim netrūkst.
Iecere acu priekam un arī
biznesam ir nesen stādītais

CĒSIS VAR

Attēlā: Jolanta un Uģis Sausiņi atzīst, ka, pateicoties konkursa “Dari Cēsīm” grantam, guvuši labu atspērienu sava biznesa attīstībai. Foto: Aivars Akmentiņš.
ķiršu dārzs. Ziedēšanas laikā
tajā var rīkot krāsām un garšām
piesātinātas
svinības,
vai
noskaņu koncertus. Savukārt
ogu laikā var gatavot kārtīgu
ķiršu ievārījumu.

Tomēr galvenais virziens
“Kalna Paltēs” tomēr būs
pipari, jo, kā smaidot klāsta
Uģis: “Tā ir pārsteidzoši
mazprasīga kultūra. Neesam
perfektie dārznieki, un gadās,

ka steigā neizdarām visu, kā
pienākas. Tomāti un gurķi sen
būtu sākuši protestēt, bet pipari,
iespējams, drusku apvainojas
uz mums, bet turpina augt
griezdamies!”

Konsultācijas attālināti Tiešsaistes vēstures nodarbība

Kā Cēsīm iemirdzēties Eiropas kultūras zvaigznājā?
Vispirms jāskatās tajās zvaigznēs, kas mums jau ir –
Cēsu Viduslaiku pils Mestru zālē, Cēsu Svētā Jāņa
baznīcā, Uzvaras pieminekļa smailē u.c. Taču vēl
svarīgāk ir paskatīties, ieskatīties, ieraudzīt tās
tūkstošiem daudzās redzamās un arī neredzamās,
nesaprastās, nesadzirdētās zvaigznes, kas veido Cēsis
šodien.
Šīs zvaigznes ir ikviens Cēsu iedzīvotājs. Katra
zvaigzne te ir citādāka. Tās spīd, atspīd, tās savā starpā
runā, sadarbojas, viena otrai palīdz! Kopā ar
apkārtējiem novadiem mēs veidojam īstu galaktiku,
īstu zvaigžņu ceļu Latvijā un Eiropas kultūras
zvaigznājā!
Cēsis ar vēl vairākām Latvijas pašvaldībām kandidē uz
“Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” titulu, un pirmā
šī konkursa izvērtēšana ir jau 2021.gada vasarā.

Bizness ar pipariņu
Vaives pagasta zemnieku
saimniecībā “Kalna Paltes”
decembra pirmssvētku dienas
paiet
sprigana
rokenrola
ritmā. Produkcijas gatavošana,
fasēšana, piegādes klientiem...
Piedāvājums
daudzveidīgs:
pašu cepta maize, garšaugi,
pesto,
pikantās
mērcītes,
zemeņu ievārījums, maltītes.
Un pieprasījums aizvien aug.
Klienti ir Cēsīs, Rīgā, Valmierā,
citviet Vidzemē.
Šis ir pirmais gads, kad
Jolanta un Uģis Sausiņi ir
pilnas slodzes lauksaimnieki.
“Man,
lai
labi
justos,
nepieciešamas trīs lietas –
pļava, mežs un ūdens. Jolantai
līdzīgi, tāpēc doma, ka vienreiz
jābeidz braukāt uz darbu citur
un jāatrod veids kā iztikt
savas zemes, mums bija jau
sen. Platība “Kalna Paltēm”
nav liela, 10 hektāri, zeme
smaga, mālaina. Tātad vienīgā
iespēja – pašu audzēto pašiem
arī pārstrādāt,” mazā biznesa
loģiku skaidro Uģis.
Galvenais ražošanas objekts
saimniecībā ir Uģa paša būvēta
iespaidīga izmēra siltumnīca,
kur audzē garšaugus, stādus,
taču lielāko platību tajā
aizņem... pipari. Nākamā gada
pavasarī “Kalna Paltēs” zaļošot
pat 70 piparu šķirnes! “Viss
rodas no garšu kaprīzēm,” lielo
daudzveidību raksturo Jolanta:
“Labi pagatavots ēdiens – tas
ir pamats. Bet interesantas

Tu ar savu dzīvi, darbošanos, mācīšanos, došanu, mīlestību
pret Cēsīm, paveikto, domām un idejām esi Cēsu zvaigzne!
Man par tādu vēl jākļūst, bet, lai tas notiktu, man nepieciešama
Tava palīdzība.
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Piecu oriģinālāko rotājumu autori
dāvanā saņems īpašus EKG2027
suvenīrus no Cēsu novada pašvaldības!

#cēsis2027

#cēsuzvaigznes

Turpinot attīstīt jaunus
telemedicīnas pakalpojumus,
no 11. janvāra Cēsu klīnika sāks pilotprojektu –
pediatru ambulatorās videokonsultācijas. Tās būs valsts
apmaksātas
konsultācijas,
kurām vecāki varēs pieteikties
ar e-pierakstu Cēsu klīnikas
mājaslapā, vai zvanot uz
reģistratūru.
“Jau šā gada pavasarī, kad
sākām
piedāvāt
pediatru,
ginekologa un psihiatra telefona
konsultācijas, redzējām, ka
tās ir noderīgas daudzos ar
veselību saistītos jautājumos.
Videokonsultācijas ir nākamais
solis, jo sniedz vairāk iespēju.
No jaunā gada bērnu vecākiem
būs iespēja pieteikties pediatru
konsultācijām,” skaidro Cēsu
klīnikas valdes locekle un
pakalpojumu
reģistrācijas,
uzskaites
un
kvalitātes
kontroles daļas vadītāja Olga
Rudzīte.
Viņa
skaidro,
ka
videokonsultāciju ieviešanai
bija nepieciešama nopietna
tehniskā sagatavošanās, lai
izvēlētais risinājums būtu
kvalitatīvs un arī nodrošinātu
personas datu aizsardzību.
“Plānojot
jauno

pakalpojumu, iepazināmies ar
Bērnu Klīniskās universitātes
slimnīcas
pieeju,
kur
videokonsultācijas
tiek
izmantotas jau plašāk. Kolēģi
bija atsaucīgi un labprāt dalījās
pieredzē. Turklāt mums jau bija
izveidota līdzīga platforma, kad
sākām sadarbības projektu ar
Vidzemes slimnīcu, nodrošinot
video konsultāciju iespējas
ārstiem savā starpā. Redzam,
ka arī citas slimnīcas arvien
vairāk raugās telemedicīnas
virzienā,” stāsta Olga Rudzīte.
Sniedzot
konsultāciju,
ārsts varēs lemt par kāda
izmeklējuma nepieciešamību,
tādā gadījumā gan pacientam
būs
jāierodas
klātienē.
Lielākais
ieguvums
no
videokonsultācijām
ir
ne
tikai laika un ceļa izdevumu
ietaupīšana, bet galvenokārt
epidemioloģiskā drošība, lai
samazinātu
nepieciešamību
klātienē apmeklēt medicīnas
iestādi.
Piesakoties
konsultācijai,
būs nepieciešams norādīt
e-pastu, uz kuru tiks nosūtīta
konsultācijas saite. Pacienti
varēs izmantot šo iespēju gan
datorā, gan mobilajā tālrunī.

Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja izveidotā tiešsaistes
muzejpedagoģiskā nodarbība
"Ko tu zini par Latviju" ir pirmā,
kas iekļauta kultūrizglītības
programmā "Latvijas skolas
soma".
Vērtējot
Cēsu
muzeja
izveidoto
nodarbību
un
tiešsaistes
programmu
aktualitāti, Latvijas valsts
simtgades biroja izglītības un
jauniešu projektu vadītāja Aija
Tūna komentē:
“Esam
gandarīti,
ka
kultūrizglītības
programma
“Latvijas
skolas
soma”
turpina darboties arī Covid-19
radītajā situācijā, saglabājot
un tālāk attīstot skolēnu
saikni ar kultūru, jo tā palīdz
emocionāli,
bagātina
un
pilnveido
intelektuāli,
un
aktualizē
sociālo
saikņu,
sadarbības un līdzdalības
milzīgo nozīmi mūsu dzīvē.
No
izglītības
iestādēm
saņemtās ziņas apliecina, ka
gan pedagogi, gan skolēni ir
ļoti ieinteresēti programmas
darbības
turpināšanā,
jo
aizvien labāk izprot, ka
kultūras notikumi ir nozīmīga
mācību un audzināšanas darba
sastāvdaļa.

Savukārt kultūras iestādēm,
reaģējot uz esošo situāciju,
jācenšas veidot digitālo norišu
piedāvājumu tā, lai maksimāli
saglabātu to īpašo saturisko un
emocionālo pienesumu, ko var
sniegt tikai kultūras notikums,
un
nepazaudētu
skolēnu
iesaistes iespējas. Viens no
labiem piemēriem ir Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja
speciālistu izveidotā nodarbība
par jautājumiem, kurus vērts
izzināt tieši šajā muzejā.”
Cēsu muzeja tiešsaistes
nodarbība “Ko tu zini par
Latviju” paredzēta 5. un 6.
klašu skolēniem. Nodarbības
pirmajā daļā ar prezentācijas
un attēlu starpniecību skolēni
tiek iepazīstināti ar muzeja
pastāvīgās ekspozīcijas tēmu
"Sarkanbalsarkanais
karogs
Cēsu un Latvijas vēsturē"
un "Cēsis Latvijas brīvības
cīņās". Tie ir stāsti par Latvijas
valsts karoga tapšanu, senāko
līdz mūsdienām saglabāto
sarkanbalsarkano
karogu,
Latvijas Neatkarības karu
un skolēnu dalību tajā, par
kritušajiem karavīriem un viņu
godināšanu mūsdienās.
Mainot
nodarbības
dinamiku, otrajā daļā notiek

skolēnu iesaiste, izmantojot
erudīcijas spēles principus.
Jautājumi
sagatavoti,
balstoties uz prezentācijā
iekļauto informāciju, kā arī
atbilstošajam vecumposmam
uzkrātajām zināšanām, kas
iegūtas
starpdisciplinārā
mācību vidē.
Pirms
nodarbības
tās
veidotāji ar pedagogu vienojas
par
konkrētu
jautājumu
iekļaušanu, kas attiecas uz
skolas lokālo atrašanās vietu un
notikumiem saistībā ar Latvijas
valstiskuma attīstību.
Tiešsaistes nodarbība “Ko
tu zini par Latviju” pirmo reizi
novadīta novembrī, Latvijas
valsts svētku laikā. Nodarbību
jau novērtējušas ne tikai Cēsu
novada, bet arī citu tuvāku
tālāku
pašvaldību
skolas.
Tiešsaistes nodarbība dod
iespēju virtuāli apmeklēt Cēsu
muzeju un izzināt Latvijas
valsts vēsturi.
Vairāk
informācijas
par tiešsaistes nodarbību:
Evita
Muceniece,
Cēsu
Vēstures
un
mākslas
muzeja
muzejpedagoģe;
evita.muceniece@cesis.lv, tel.
22014848.
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2020

2020

2020. gada notikumu atskats
Janvāris
•
Apstiprināts
novada
pašvaldības budžets 2020.
gadam. Blakus tradicionālajām
prioritātēm
–
izglītībai
un
attīstības
projektu
līdzfinansējumam – ievērojami
līdzekļi paredzēti ielu, ietvju
un ceļu atjaunošanai.
• Ieguldījumi infrastruktūrā
paredz arī apgaismojuma trašu
būvi un dažādus satiksmes
mierināšanas
risinājumus,
lai pārvietošanās pilsētā gan
gājējiem, gan braucējiem kļūtu
ērtāka un drošāka.
• Kustības “Valsts#196”
organizētajām
mācībām,
kurās
pretendentiem
bez
iepriekšējām
zināšanām
piedāvāta iespēja iegūt datu
analītiķa diplomu, ļoti liela
piekrišana. Uz 14 vietām
pieteicās 135 pretendenti, tāpēc
organizatori izveidoja divas
mācību grupas. Cēsu novada
iedzīvotājiem
apmācības
apmaksā pašvaldība.
Februāris
•
Februārī
izveidots
pašvaldības
nodibinājums
“Cēsu
digitālais
centrs”.
Tas pārzinās dažādu IT
jomas inovāciju un projektu
īstenošanu,
mūžizglītības
veicināšanu
visiem
iedzīvotājiem,
pašvaldības
un tās iestāžu IT struktūras
sakārtošanu un attīstību.

• Cēsu Vēstures un Mākslas
muzejs savu 95. gadu jubileju
sagaida ar vērienīgu muzeja
krājuma priekšmetu izstādi.
Ekspozīcijas materiālu atlasē
un
papildināšanā
aktīvi
iesaistās cēsnieki, papildinot
muzeja krājums ar vairākiem
Latvijas mērogā unikāliem
priekšmetiem.
•
Februārī
Saeimas
Administratīvi
teritoriālās
reformas
komisijā
skata
potenciālā
Cēsu
novada
veidošanas
jautājumu.
Reforma paredz, ka 2021.
gadā vēsturiskā Cēsu rajona
robežās tiek izveidots viens
novads, vienīgi Raunas novadu
paredzēts pievienot Smiltene
Marts
•
Covid-19
infekcija
sasniegusi
Latviju.
Valstī
izsludināta ārkārtas situācija,
lielākā daļa Cēsu novada
pašvaldības iestāžu pārtrauc
apmeklētāju
pieņemšanu
klātienē. Iestādes apkalpo
klientus attālināti – elektroniski

un telefoniski. Lai maksimāli
mazinātu infekcijas izplatības
iespējas
novadā,
slēgtas
bibliotēkas,
apmeklētājiem
slēgts
pansionāts,
Cēsu
Vēstures
un
Mākslas
muzeja komplekss, Tūrisma
informācijas centrs. Slēgtas
arī sporta un trenažieru zāles,
taču brīvdabas sporta bāzes –
pilsētas stadioni, slēpošanas
un biatlona centrs “Cēsis” –
atvērtas
individuālajiem
sportot gribētājiem.
• Cēsu novada pašvaldība
marta
sākumā
noslēdz
līgumu
ar
pilnsabiedrību
“RERE BMV” par Cēsu
nākotnes tehnoloģiju zinātnes
centra ēkas projektēšanu un
celtniecību Cēsīs, Cīrulīšu ielā
63. Paredzēts, ka būvniecība
varētu sākties 2021. gada
pirmajā pusē, noslēdzoties
2022. gada nogalē. Ēkas
celtniecību īstenos ar Latvijas
valsts budžeta programmas
Emisiju
kvotu
izsoles
instrumenta finansējumu.
• Laikā kad liegta mākslas
baudīšana
izstāžu
zālēs,
brīvdabas lielformāta gleznu
izstādē
“Pārvēršanās”
Sarkano klinšu dabas takā
pie Rūcamavota apmeklētāju
netrūkst.
• Meža dzīvnieku barotavas
novērošanas kameras Vaives
pagasta Rāmuļos nofilmējušas
no ziemas miega modušos lāci.

Ķepainis veicis nelielu apli
pa Vaives teritoriju un devies
tālāk uz Skujenes mežiem.
Aprīlis
• Liela slodze aprīlī bija Cēsu
klīnikas mediķu kolektīvam.
Pēc infekcijas uzliesmojuma
divas nedēļas bija slēgta
Valmieras slimnīcas terapijas
nodaļa, arī Ogres slimnīca
uz laiku pārtrauca pacientu
pieņemšanu, Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcā
resursi koncentrēti Covid-19
slimnieku uzņemšanai un
ārstēšanai. Tādējādi plašā
Vidzemes reģionā Cēsu mediķi
bija vienīgais glābiņš akūtu
saslimšanu gadījumos.
• Īstenojot pašvaldības
budžeta un Eiropas Savienības
struktūrfondu
investīciju
projektus, aprīlī sākti apjomīgi
ielu un ietvju rekonstrukcijas un
izbūves darbi. Lielas izmaiņas
pilsētas industriālajā teritorijā,
kur sākta Ata Kronvalda
ielas rekonstrukcija un Baltās
ielas izbūve. Tā nodrošinās

piekļuvi 13 komercdarbībai
piemērotiem zemes gabaliem.
Teritorija piemērota dažāda
veida ražošanas vai biroja ēku
celtniecībai. Zemes gabalus
paredzēts iznomāt uz laiku līdz
30 gadiem.
• Vaives pagastā sākušies
pašvaldības
grants
ceļa
“Akmenskrogs – Veismaņi –
Vaives
pagasta
robeža”
pārbūves darbi, kas gaidīti jau
ilgāku laiku. Rekonstrukcijas
gaitā rok un atjauno ceļa
novadgrāvjus,
izbūvē
caurtekas, atjauno ceļa segumu.
Pirms
būvdarbu
sākuma
sakopta Veismaņu ozolu aleja.
Maijs
• Cēsu novada pašvaldības
iestādes
atsāk
klientu
pieņemšanu
klātienē,
vienlaikus
saglabājot
nepieciešamos ierobežojumus
un drošības pasākumus.
• Saules un Vilku ielu rajonā
AS “Siguldas Būvmeistars”
sāk
jaunā
daudzdzīvokļu
māju kvartāla būvdarbus.
Kopumā paredzēts izbūvēt
četras daudzdzīvokļu mājas ar
gandrīz 100 dzīvokļiem.
• Vēlāk, nekā ierasts, bet
tomēr notiek Lielā talka. Tās
laikā Cēsu novadā sakoptas 20
vietas.
• Attālinātā domes sēdē
deputāti apstiprina Oskaru
Kaulēnu Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
direktora amatā.
• Apmeklētājiem durvis
vēr arī Cēsu Pils komplekss.
Jau pirmajās nedēļas nogalēs
interesentu skaits pārsniedz
200, kas ir teju normālas
tūrisma sezonas rādītājs. Brauc
gan Latvijas iedzīvotāji, gan
tuvējie kaimiņi – igauņi.
Jūnijs
• Cēsu kauju piemiņas
pasākumi, protams, atšķīras
no vērienīgajām simtgades
norisēm pērn. Taču, lai arī
klusināti un distancēti, tomēr
emocionāli
un
saturiski
piesātināti godinājām latviešu
un igauņi karavīrus, kuri
smagās kaujās uzveica vācu
karaspēku un nosargāja mūsu
valstu neatkarību. Godinot
Latvijas
Uzvaras
dienu,
cēsnieki un viesi apmeklēja
foto un audio izstādi Cēsu
pilsētvidē “Stāsti par varonību.
Cēsu kaujām 101”.
• No 3. jūnija Cēsu Klīnikā
pacientiem pēc vairāk nekā
divu mēnešu pārtraukuma
beidzot iespēja atkal pilnā
apjomā saņemt gan ambulatorās
speciālistu konsultācijas un
izmeklējumus, gan plānveida
operācijas
Vidzemes
mazinvazīvās ķirurģijas dienas
centrā.
• Pēc iepirkuma procedūras
izvērtēšanas Cēsu novada

pašvaldība noslēdz būvdarbu
līgumu ar SIA “Wolf System”
par Cēsu Pilsētas vidusskolas
piebūves
būvdarbiem.
Piebūvē paredzēts izbūvēt
trīs transformējamas telpas,
ko būs iespējams pārveidot
vienotā auditorijā vai izmantot
kā atsevišķas klases, kas būs
jo īpaši būtiski, realizējot
kompetencēs balstītu izglītības
modeli.
• Noslēdzoties konservācijas
un restaurācijas darbiem, Cēsu
Viduslaiku pils apmeklētājiem
pirmo reizi dota iespēja
apskatīt Dienvidu torni. Tas ir
nozīmīgs viduslaiku militārās
arhitektūras
paraugs,
kas
kalpojis gan kā cietums, gan kā
aizsardzības būve.
•
Cēsu
Vēstures
un
mākslas muzejs savu 95 gadu
jubileju svin ar izstādi “Laika
liecinieki”. Tā atspoguļo to,
cik tematiski bagāts un plašs
ir Cēsu muzeja krājums.
Ekspozīcija piedāvā stāstus par
Jāņa Poruka vijoli, unikālām
18. gs. zemnieku rokrakstu
grāmatām,
Cēsu
pirmo
fotogrāfu Kārli Andersonu,
leģendāro grāmatizdevēju Jāni
Ozolu.

Jūlijs
•
Rīgas
ielā
sākta
daudzfunkcionālā
sociālo
pakalpojumu
centra
būvniecība. Projekta mērķis
ir izveidot un attīstīt sociālos
pakalpojumus Cēsu novadā,
izveidojot
pakalpojumu
sistēmu, kas sniedz personai,
kurai ir ierobežotas spējas sevi
aprūpēt, nepieciešamo atbalstu.
Svētki “Cēsis 814” šoreiz
norisinās divās vidēs –
pilsētas ielās un laukumos,
kā arī virtuālajā vidē. Īpaši
aizraujoša šoreiz bija svētku
kulminācija – pirmo reizi
notika atjaunotās Cēsu Sv. Jāņa
baznīcas izgaismošana.
AS “Cēsu alus” un Cēsu
novada pašvaldība pasniedz
ikgadējo
apbalvojumu
“Cēsnieks”. Titula “Cēsnieks
2020” ieguvējs ir uzņēmējs,
ZS “Kliģeni” un veikalu
“Dārznieks”
īpašnieks,
Aleksandrs Raubiško, kurš
savu darba mūžu veltījis
dārznieka profesijai.
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• Saskaņā ar administratīvās
reformas nosacījumiem notiek
topošo Cēsu novadu veidojošo
pašvaldību apvienotā finanšu
komitejas sēde. Saskaņotas
finansiāli apjomīgākās ieceres –
aizņēmumi,
nekustamā
īpašuma atsavināšana, projektu
pieteikumi.
• Cēsu Izstāžu namā skatāma
lieliska gleznotāja Arta Butes
izstāde “ArtIsCool”, kurā
dominē divas tēmas – daba
un klusā daba. Mākslinieks
pavasara
“paliec
mājās”
mēnešus pavadījis produktīvā
darbā, un izstādes apmeklētāji
neslēpj sajūsmu par filigrāni
izstrādātajiem darbiem.
Augusts
• Sparīgi turpinās pilsētas
ielu un ietvju atjaunošanas
darbi. Sākta arī Vienības
laukuma rekonstrukcija. Tās
gaitā pilnībā atjauno laukuma
seguma virskārtu.
• Parakstīts līgums par
Norvēģijas grantu projekta
“Inovācijas centra izveidošana
Cēsīs” īstenošanu Kosmosa
izziņas centra izveidei. Tā
mērķis ir izveidot centra

izglītības programmu.
• Ar svinīgu dievkalpojumu
noslēdzas Cēsu Sv. Jāņa
baznīcas apjomīgā atjaunošana.
Balta un majestātiska baznīca
vecpilsētas
centrā
priecē
cēsniekus un pilsētas viesus.
Lai apmeklētāji varētu labāk
izzināt
dievnama
vēsturi,
izveidota
mobilā
lietotne
“Cēsu sirds”. Tajā apkopoti
vairāki desmiti audio stāstu
par ievērojamākajiem apskates
objektiem,
iespēja
atklāt
baznīcā saglabātās vērtības un

ielūkoties septiņus gadsimtus
senajā baznīcā dažādos tās
pastāvēšanas laikos.
• Jaunā mācību gada
priekšvakarā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs sveic pieredzes
bagātākos
Cēsu
novada
izglītības iestāžu pedagogus.
Pateicības saņem 18 skolotāji,
kuri arodā nostrādājuši 35, 40,
45 un 50 mūža gadus.
• Sākta Pilsētas vidusskolas
piebūves celtniecība. Projektu
īsteno Cēsu uzņēmums “WOLF
SYSTEM”.

Septembris
• Zinību dienas rītā par
sasniegumiem
iepriekšējā
mācību gadā naudas balvas
75 – 110 eiro apjomā saņem
74 novada skolu mācību
izcilnieki.
•
Skolēniem
priecīga
atkalsatikšanās, jo stundas
notiek
klātienē.
Mācību
programmā
virkne
jauninājumu. Būtiskākais: 1.,
4., 7., 10. klašu audzēkņi sāk
apgūt jauno mācību standartu –
kompetenču izglītību.
• Notiek topošā Cēsu novada
pašvaldību pārstāvju tikšanās,
lai izveidotu jaunā novada
pārvaldes struktūru, precizētu
veicamās funkcijas.
•
“Cēsu
klīnikas”
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības un uzņemšanas
nodaļas māsa Inga Medne
apbalvota ar Gada balvu
medicīnā nominācijā “Gada
māsa”, kas noteikta sabiedrības
balsojumā.
•
Cēsu
Vēstures
un
Mākslas muzejā atver grāmatu
“Vidzemes bruņniecība un
Latvija. “Apjomīgo darbu
ļoti atzinīgi vērtē Latvijas un
Vācijas vēsturnieki, mākslas
zinātnieki, atzīstot, ka Cēsu
muzeja kolektīvs ar šo

izdevumu sasniedzis jaunu,
ievērojami augstāku zinātniskā
darba kvalitātes pakāpi.
Oktobris
•
Veselības
ministrija,
analizējot reģionālo slimnīcu
rādītājus,
devusi
augstu
vērtējumu
Cēsu
klīnikai.
Arī turpmāk klīnikai būs
finansējums
un
iespējas
nodrošināt
iedzīvotājiem
pakalpojumus
līdzšinējā
apjomā.
• Cēsu klīnikā parakstīts
līgums
ar
būvniecības

kompāniju SIA “WOLTEC” par
vienu no lielākajiem investīciju
projektiem – ārstniecības
korpusa pārbūvi. Projekta
galvenais akcents – ārstniecības
vides
modernizācija
un
labiekārtošana.
• Plašas debates izraisa
jaunie satiksmes mierināšanas
elementi pilsētvidē. Lielāku
transporta līdzekļu vadītājiem
drošības saliņas un stabiņi
sarežģī
braukšanu,
un
atsevišķos krustojumos tiek
veiktas korekcijas. Tomēr
kopumā virziens ir pareizs,
gājēji un velobraucēji pilsētas
ielās jūtas drošāk.
• Sperti pirmie soļi, lai Cēsis
varētu kandidēt uz 2027. gada
Eiropas Kultūras galvaspilsētas
titulu.
Izsludināts
atklāts
vizuālās identitātes konkurss
notikumam “Cēsis – Eiropas
Kultūras galvaspilsēta 2027”.
Pieteikuma radošais koncepts –
zvaigzne.
Pēc
mēneša
profesionālas žūrijas vērtētajā
konkursā triumfē zaubēnietis
Jānis Bremmers.
Novembris
•
Noslēdzas
pēdējās
desmitgadēs apjomīgākie ielu
un ietvju atjaunošanas darbi
Cēsīs.

• Valsts svētki šoreiz bez
tradicionālā lāpu gājiena uz
Lejas kapiem un lielā svētku
koncerta.
Kopējo
svētku
un patriotisma noskaņu tas
nemazina. Pie mājām un
sabiedriskām
ēkām
plīvo
sarkanbaltsarkanie
karogi,
cēsnieki Lejas kapos un Pils
parkā iededz sveces varoņu
piemiņai.
• Kā katru gadu valsts svētku
mēnesī pateicību un atzinību
saņem Cēsu novada pašvaldības
iestāžu labākie darbinieki.
Lai izceltu labāko darbinieku
starp
labākajiem,
šogad
pirmo reizi pasniedz sudraba
piespraudi “Bruņinieks”. Par
pirmo “Bruņinieku” kļūst Cēsu
Klīnikas Ķirurģijas nodaļas
virsmāsa Evita Šmite.

• Jaunajiem iemītniekiem
nodota pirmā 24 īres dzīvokļu
ēka Siguldas ielā 3. Celtnieki,
AS “Siguldas būvmeistars”,
gandarīti par paveikto Cēsīs
un sola nākamajā gadā uzbūvēt
vēl vienu 24 dzīvokļu namu.
Interesējas
par
iespējām
plānoto četru ēku vietā celt
piecas.
• Ievēlēta jaunā Cēsu novada
pašvaldības vēlēšanu komisija.
Visu novadu deputātu kopīgajā
sēdē, kas norisinās attālināti,
apstiprina vēlēšanu komisiju
11 cilvēku sastāvā.
• Noslēdzas plānotie ielu
atjaunošanas
darbi
Cēsu
rūpnieciskajā
teritorijā
–
Robežu
un
Rūpniecības
ielu rajonā. Izbūvēta jauna
Baltā iela, virknē brauktuvju
atjaunots
segums,
ietves,
izbūvēts apgaismojums un
lietus ūdens novades sistēma.
• Trīs dienas attālināti
norisinās
Cēsu
uzņēmēju

forums.
Tā
daudzveidīgā
programma piesaista lielu
interesentu skaitu. Kā ierasts,
forums noslēdzas ar konkursa
“Cēsu gada uzņēmējs 2020”
laureātu godināšanu.
Decembris
• Cēsu Izstāžu namā
noslēdzas izstāde – konkurss
“Cēsu mākslas balva 2020’”.
Pirmo reizi Kultūras un
Tūrisma centrs rīko konkursu
novada
māksliniekiem,
piešķirot finansiālas balvas –
vienu Zelta, divas Sudraba un
vienu Skatītāju balvu. Par Zelta
balvas ieguvēju kļūst tēlnieks
Matiass Jansons, Sudraba
balvas – māksliniekiem Eero
Rasam un Ritumam Ivanovam.
Skatītāju simpātijas balvu
saņem māksliniece Anna More.
•
Vienības
laukumā
cēsniekus un pilsētas ciemiņus
priecē ne vien ierastā, lielā
svētku egle, bet arī mazās
eglītes,
kuras
aicināts
izrotāt ar “Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2027” logo
zvaigznēm.

• Cēsu Vēstures un Mākslas
muzeja izveidotā tiešsaistes
muzejpedagoģiskā nodarbība
“Ko tu zini par Latviju” ir
pirmā tiešsaistes nodarbība,
kas iekļauta kultūrizglītības
programmā “Latvijas skolas
soma”.
• Cēsu novada iedzīvotājus
ierastā salūta vietā gadu mijā
sagaida īpašs pārsteigums.

10.12.2020. Saistošie noteikumi Nr.
30 “Grozījumi Cēsu novada domes
2011.gada 17.novembra saistošajos
noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2011. gada 17. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 27
“Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā”
šādus grozījumus:
1.1.
izteikt
2.15.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.15.
saimnieciskās
darbības
veicējiem,
par
nekustamo īpašumu – ēku
(būvi) vai tās daļu, kuras ēkas
kods saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par
būvju klasifikāciju ir: viesnīcas
un sabiedriskās ēdināšanas
ēkas, viesnīcas vai sabiedriskās
ēdināšanas telpu grupa, kuru
izmanto saimnieciskās darbības
veikšanai, par 2021. kalendāro
gadu (Latvijas Republikā
turpinās ārkārtējā situācija
saistībā ar COVID-19), kas

ietekmē viesnīcu (naktsmītņu)
vai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu, par
platību, kurā tiek sniegti
naktsmītnes vai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumi:
2.15.1. piešķir nodokļa
atvieglojumus 90% apmērā, ja
saimnieciskās darbības ietvaros
tiek
sniegti
naktsmītnes
pakalpojumi;
2.15.2. piešķir nodokļa
atvieglojumus 90% apmērā, ja
saimnieciskās darbības ietvaros
tiek
sniegti
sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumi.
1.2.
papildināt
3.4.1
apakšpunktu aiz skaitļa “2.7.1”
ar vārdiem un skaitli “un 2.15.”
1.3. svītrot 3.9. apakšpunktā
skaitli 2.15.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2021. gada 1. janvārī.
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KULTŪRA

Sadalītas mākslas balvas
Cēsu
Izstāžu
namā
norisinājās izstāde-konkurss
“Cēsu mākslas balva 2020”.
Novada mākslinieku darbus
vērtēja žūrija, piešķirot vienu
Zelta un divas Sudraba balvas.
Savu favorītu izraudzījās arī
izstādes apmeklētāji.
Zelta balvu ieguva tēlnieks
Matiass Jansons, Sudraba
balvas – mākslinieki Eero Rass
un Ritums Ivanovs. Skatītāju
simpātiju
balvu
ieguva
māksliniece Anna More.
Darbus vērtēja profesionāla
žūrija – tekstilmākslinieks
Mārtiņš Heimrāts, Latvijas
Mākslas akadēmijas asociētā
profesore,
keramiķe
Līga
Skariņa, mākslas zinātniece
Baiba Eglīte un Cēsu novada
domes deputāte, pedagoģe
Lelde Krastiņa. Konkursam
savus darbus iesniedza 24
mākslinieki, kuri savā darbībā
saistīti ar Cēsu novadu.
Žūrijas vērtēšanai bija nodoti
48 mākslas darbi, kas radīti
2019./2020. gadā. Izstādē
piedalījās spilgti glezniecības

autori:
Signe
Vanadziņa,
Laila
Balode,
Ritums
Ivanovs, Anna Baklāne, Lelde
Kalmīte, Kristīne Rozenberga,
keramiķi Vita Vīksna, Inese
Ezertēva, Normunds Laņģis,
tekstilmākslinieces
Dzintra
Vilks un Sanita Roze, tēlnieks
Matiass Jansons un citi. Darbi
pārstāvēja dažādus vizuālās
mākslas žanrus: glezniecību,
grafiku, tēlniecību, keramikas,
metāla, ādas, tekstila, stikla
mākslu un citas tehnikas.
Žūrijas locekļi atzina, ka
visi konkursam iesniegtie darbi
bija profesionāli izstrādāti,
augstas kvalitātes darbi, un
vērtēšanas process nav bijis
viegls. Katrs darbs izcēlās ar
īpaši oriģinālu vēstījumu un
bija kā ceļojums mākslinieku
atainotā pasaules redzējumā.
Žūrija atzina, ka ir neizsakāms
prieks par cēsnieku veikumu,
un
aicināja
māksliniekus
nākamajā gadā uzdrošināties
iesniegt darbus arī vizuālās
komunikācijas nozarē (digitāli
veidotus mākslas darbus).

Attēlā: Pirmās Cēsu mākslas balvas ieguvēji - tēlnieks Matiass Jansons (no kreisās), stikla
mākslinieks Eero Rass. Viņus sveica Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Skaidrība un vienkāršība Piebalgas mākslinieka darbos

Attēlā: Atklājot Jēkaba Strazdiņa izstādi, mākslas zinātnieks Jānis Kalnačs sniedza detalizētu novadnieka radošās
darbības izklāstu. Foto: Aivars Akmentiņš.
Dažas dienas pirms “klusā
perioda” nelielā Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja darbinieku
lokā izstāžu namā atvēra
Jēkaba Strazdiņa izstādi “Darbi
un kolekcija”.
Sarīkot Jaunpiebalgā dzimušajam māksliniekam, mākslas
vērtētājam,
kolekcionāram
un
pedagogam
Jēkabam
Strazdiņam (1905-1958) veltītu
izstādi pamudināja viņa māsas,
Grietas, dēla Daga Strazdiņa
vairāk nekā 120 mākslas darbu
dāvinājums Cēsu vēstures un
mākslas muzejam 2016. gadā.
Ieskatu mākslinieka dzīvē
un radošajā darbībā sniedza
mākslas
zinātnieks
Jānis
Kalnačs.
Decembra
vidū
iznākusi viņa grāmata par
Jēkabu Strazdiņu.
Jēkabs Strazdiņš 1933. gadā
pabeidza Latvijas Mākslas
akadēmijas (LMA) Ģederta
Eliasa
vadīto
Figurālās
glezniecības meistardarbnīcu.

Savukārt 30. gadu sākumā
viņš
darbojās
dumpīgajā
jauno mākslinieku biedrībā
“Radigars”, bet 30. gadu otrajā
pusē - mākslinieciski raibajā
“Zaļajā Vārnā”.
Aptuveni desmit gadus
Strazdiņš periodikā recenzēja
tēlotājas un lietišķās mākslas
izstādes, veidoja mākslinieku
portretrakstus. Viņš uzrakstījis
ap 400 rakstu, kļūdams par
vienu no ražīgākajiem latviešu
mākslas dzīves apskatniekiem.
Tāpat 1930. gados Jēkabs
Strazdiņš ar vietējo pašvaldību
atbalstu sāka veidot Piebalgas
mākslas muzeju. Tā krājumā
bija ap 100 mākslas darbu,
kuru daļu kara gados izstādīja
Jaunpiebalgas
pagasta
Pēterskolā. Kolekcijas liktenis,
mainoties okupācijas varām,
nav droši zināms. Bet daži
saglabājušies darbi rosināja
izveidot Piebalgas mākslas
darbu krātuvi.

1949. gadā LMA un
Latvijas Valsts Universitātes
Filoloģijas fakultātes Mākslas
zinātņu nodaļas docentam
Jēkabam Strazdiņam (kopā
ar sievu Annu) piesprieda
10 gadus izsūtījumā par
to, ka viņš neziņoja par
sievastēva sētā sastaptajiem
nacionālajiem
partizāniem
un pussimtu “pretpadomju
satura ideoloģiski neizturētām
grāmatām” viņa bibliotēkā,
konfiscējot mantu, arī mākslas
darbu kolekciju, kas bija lielākā
pēckara Latvijā. Tajā līdz ar
latviešu mākslinieku vairāk
nekā 370 gleznām, skulptūrām,
estampiem, dekorāciju skicēm
un skulptūrām bija igauņu,
lietuviešu, krievu, vācu, itāļu,
holandiešu, flāmu, spāņu, poļu
autoru darbi, kā arī 17.-20. gs.
dekoratīvi lietišķās mākslas
priekšmetu un senas grāmatas.
Arests pārtrauca mākslinieka
neveiksmīgos centienus pie-

lāgoties sociālistiskajam reālismam.
No izsūtījuma, kura lielāko
daļu
mākslinieks
izcieta
Bratskas apkārtnē, sabeigtās
veselības
dēļ
atbrīvots,
Strazdiņš dzimtenē atgriezās
1954. gadā. Bet padomju
mākslas dzīvē viņam neizdevās
iekļauties.
Daudzi Jēkaba Strazdiņa
darbi zuduši laikmeta kolīzijās.
Daļa paša un viņa mākslas
kolekcijas
darbu
sadega
ugunsnelaimē 1997. gada
Ziemassvētkos.
Izstāde,
kurā
apkopoti
gan muzejos, gan privātās
kolekcijās nonākušie darbi, ir
mēģinājums radīt pilnīgāku
priekšstatu
par
Strazdiņa
mākslas attīstību, kā arī
rekonstruēt viņa kolekcijas
daļu.
Vairāki
izstādē
eksponētie darbi, starp kuriem
par zudušu uzskatītā glezna
“Darbs” (1935), ko Strazdiņš

radīja LMA Romas stipendijas
konkursam, restaurēti.
1930. gadu otrajā pusē
radītās
gleznas
iemieso
Strazdiņa ieviesto jaunreālisma
jēdzienu,
kam
raksturīga
skaidrība
un
vienkāršība,
no iepriekšējiem mākslas
virzieniem pārmantota spēcīga
ekspresija un apgarots siltums,
kā arī sīkumaini neatdarināta
daba un krāsas, kas nav
pašvērtīgas.
Strazdiņa mākslas nozīmīga
daļa, tikpat dramatiska kā
Teodora Ūdera māksla, atveido
pirmsindustriālās lauku dzīves,
bieži jaunsaimnieku, smagā
darba skatus Piebalgas ainavā,
vēstot par cilvēka mūža sūrumu
ne tikai Latvijas laukos.
Izstāde atkal būs apskatāma,
kolīdz tiks atcelti vai mazināti
Covid-19 pandēmijas ārkārtējā
stāvokļa
ierobežojumi
–
cerams, jau no 11. janvāra.

Barikādēm – 30
2021. gada janvārī apritēs 30
gadi kopš barikāžu notikumiem
Latvijā, kad ar nevardarbīgu
pretošanos izdevās nosargāt
stratēģiski svarīgus objektus
Rīgā un citviet. Šie notikumi
bija zīmīgi ar tautas vienotību
un
kopīgu
apņemšanos
nosargāt savu zemi un tās
trauslo brīvību. Arī daudzi
cēsnieki devās uz Rīgu, lai
dežurētu barikādēs.
Cēsīs barikāžu notikumus
iecerēts atzīmēt ar izstādi –
instalāciju un ugunskuriem
Vienības laukumā. Izstāde

būs skatāma no 20. janvāra
līdz 24. janvārim, un tās
apmeklētāji varēs noklausīties
barikāžu dalībnieku atmiņu
stāstus. Cēsnieki kopā ar
ģimenēm
laipni
aicināti
apmeklēt laukumu, ievērojot
visus spēkā esošos drošības
noteikumus. Tā būs iespēja
atgriezties tā laika sajūtās un
atcerēties spilgtākos brīžus, lai
stāstītu par šiem notikumiem
jaunākajām paaudzēm.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs 2021. gada 20. janvārī
piedāvās tiešsaistes pasākumu

skolēniem, kas veltīts 1991.
gada
barikāžu
aizstāvju
atceres dienai. Pasākuma
moto: “BARIKĀDES, kas tās
ir, kāpēc ceļam vai jaucam,
vai uzceļot barikādes esam
drošībā,
kādas
barikādes
ceļam 2021. gada drošībai,
savai nākotnei?”. Labprāt
ieklausīsimies jauniešos, kā
viņi komentē, vērtē notikumus,
kas notika pirms 30 gadiem,
un kādas ir viņu idejas un
rīcība, ceļot savas barikādes
mūsdienās.

