
Cēsu novada Centrālās administrācijas izdevums          Nr. 9 (225), bezmaksas 2021. gada 1. oktobris

IS
SN

16
91

-0
47

8

Cēsu Centrālajai bibliotēkai 
akreditācijā atzinīgs vērtējums

Izmaiņas Cēsu Valsts ģimnāzijas 
modernizācijas projektā

Lasiet 5. lpp

Lasiet 3. lpp

Durvis ver vidusskolas piebūve

Attēlā: Līdz ar piebūvi Cēsu Pilsētas vidusskolai nu būs arī jauna galvenā ieeja. Ieeja skola tagad no Lapsu ielas.  
Foto: Kārlis Pots.

Apstiprināts novada pašvaldības izpilddirektors
Īpaši sasauktā Cēsu novada 

domes ārkārtas sēdē vienbalsīgi 
par pašvaldības izpilddirektoru 
tika apstiprināts Kaspars 
Auziņš.

Deputāti uzklausīja izpild-
direktora amata kandidātu, 
kurš iepazīstināja ar savu 
redzējumu pašvaldības procesu 
organizēšanā, personāla 
vadībā, stratēģiskajā attīstībā. 
Par K. Auziņa apstiprināšanu 

vienbalsīgi balsoja visi domes 
sēdē esošie 17 deputāti. 

Jaunais izpilddirektors patei-
cās deputātiem par izrādīto 
uzticību, piebilstot: “Savā 
iepriekšējā darba cēlienā, kas 
teju 30 gadus bijusi saistīta ar 
vadības un stratēģisko jomu, 
esmu ieguvis vērtīgu pieredzi 
cilvēku vadīšanā, procesu 
administrēšanā un organizāciju 
problēmu risināšanā.  Viens 

nav cīnītājs, tāpēc uzsveru, 
ka vērā ņemamus panākumus 
var panākt tikai spēcīga un 
saliedēta komanda, un daļa no 
komandas ir arī deputāti”.

K. Auziņš arī akcentēja, 
ka centīsies veicināt vienotu 
izpratni par iestādes mērķiem 
un stiprināt organizatorisko 
kultūru, komandas saliedētību 
un lojalitāti. “Tāpat strādāsim 
pie pakalpojumu sniegšanas 

kvalitātes uzlabošanas, starp- 
nozaru sadarbības, ta-
lantu veicināšanas, kā arī 
procesu vienkāršošanas un 
caurspīdības”, turpināja Cēsu 
novada pašvaldības izpild-
direktors.

Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Rozenbergs 
pateicās visiem kandidātiem 
par dalību konkursā, kā arī 
atzina, ka šis bija vispro-

fesionālākais atlases konkurss, 
kāds organizēts līdz šim. 
“Ņemot vērā atbildīgo amatu 
un daudzu spēcīgu pretendentu 
pieteikšanos, tika veidota 
speciālistu darba grupa 
un pieaicināti profesionāli 
personāla atlases speciālisti, 
kuri vairāku kārtu atlases 
procesā izvēlējās Auziņa 
kungu”, uzsver Rozenbergs. 

Cēsu Pilsētas vidusskolā 
oktobris sākas ar priecīgu 
un ļoti gaidītu notikumu – 
atklāta jaunā skolas piebūve. 
Audzēkņu skaita ziņā novadā 
lielākajā mācību iestādē ar 
pilnu mācību ciklu, sākot no 
pirmskolas grupiņām mazu-
ļiem un noslēdzot ar vakara 
un neklātienes izglītības 
programmām jau pieaugušiem 
cilvēkiem, telpu trūkums ievē-
rojami apgrūtināja darbu gan 
pedagogiem gan audzēkņiem.

Kā atzīst skolas direktore 
Aija Sīmane, piebūve bija 
ļoti nepieciešama. “Jaunajai 
ēkai būs plašs pielietojums. 
Pirmajā stāvā ir trīs 
multifunkcionālas mācību 
klases ar transformējamām 
sienām. Tās savienojot, mēs 
iegūstam sarīkojumu zāli, kas 
mūsu skolā līdz šim nebija. 
Otrajā stāvā ir lasītava, 
latviešu valodas kabinets. Šajā 
epidemioloģiski nedrošajā 
laikā svarīgi, ka arī pagalms 
iekārtots tā, lai stundas varētu 
notikt arī svaigā gaisā. Un vēl 
jāakcentē, ka līdz ar piebūvi 
esam tikuši pie jaunas skolas 
centrālās ieejas, kas tagad būs 
no Lapsu ielas!” stāsta Aija 
Sīmane.

Esam jau vairākkārt 
informējuši par projektu “Cēsu 
novada izglītības iestāžu 
modernizācija”, ko īsteno ar 
Eiropas Savienības atbalstu. 
Projekta mērķis ir sniegt 
ieguldījumu Cēsu novada 
pašvaldības dibināto izglītības 
iestāžu infrastruktūrā, veicinot 
kompetenču pieejā balstītas 
izglītības attīstību un mūsdienu 
prasībām piemērotas mācību 
vides veidošanu. 

Galvenās projekta darbības 
ietver četru  Cēsu novada 
izglītības iestāžu – Cēsu 

Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas 
vidusskolas un Cēsu 2. 
pamatskolas  modernizāciju, 
aprīkojot tās ar mūsdienīgiem 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju risinājumiem, 
attīstot dabaszinātņu mācību 
priekšmetu kabinetus, lab-
iekārtojot sporta infrastruktūru, 
izveidojot ergonomisku mācību 
vidi, ka arī veidojot metodiskos 
centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā 
un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā. Projekta 
gaitā jau izveidota dienesta 
viesnīca Cēsu izglītības iestāžu 

audzēkņiem un izveidots 
metodiskais centrs Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijā. Projekta plānotais 
kopējais finansējums ir 7 388 
532 eiro, tai skaitā ERAF 
finansējuma daļa 4 629 192 
eiro.

Pilsētas Vidusskolas piebūvē 
gandrīz 1000 m2 platībā ar 
transformējamām sienām dod 
iespēju vienlaicīgi mācīties 
dažāda lieluma grupām 
un apgūt dažādus mācību 
priekšmetus. Tas pilnībā 
atrisina telpu trūkumu mācību 
procesa nodrošināšanai, kā 
arī veicinās starpdisciplināru 

un integrētu pieeju mācību 
procesam.

Mācību telpā nodrošināta 
inovatīvu IKT risinājumu 
pieejamība t.i. bezvadu 
internets, IKT aprīkojuma 
savstarpējās savietošanas 
iespēju nodrošināšana u.c. IKT 
risinājumi.

Kopējās būvprojekta “Cēsu 
Pilsētas vidusskolas piebūves 

izbūve Leona Paegles ielā 1, 
Cēsis, Cēsu novadā” izmaksas, 
ietverot projektēšanu, būv-
niecību, būvuzraudzību, autor-
uzraudzību ir 1,9 miljoni eiro. 
Būvnieks SIA “Wolfsystem”, 
būvprojekta autors PS SB 
“Projekts&Būvprojekts”, Būv-
projekta vadītāja – Sarmīte 
Pāvilaite, būvuzraudzību veica 
SIA “Būvēlogs projekti”. 

Turpinājums 2. lpp.



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Viens no svarīgākajiem 
uzdevumiem šī gada pēdējiem 
mēnešiem ir apvienotā Cēsu 
novada nozaru pārvaldes 
struktūras izveidošana. Domes 
sēdē septembrī deputāti 
akceptēja vienotu Pašvaldības 
policijas un Sociālā dienesta 
izveidi. Par iestādes struktūru 
un pārvaldību gan vēl būs 
diskusija. Līdz gada beigām 
jānonāk pie pārvaldības 
modeļa, kurā pašvaldības 
funkcijām – būvvaldei, 
bāriņtiesai, dzimtsarakstu 
nodaļām, finanšu, attīstības, 
komunikācijas pārvaldēm. 
Pavisam drīz tiks pielikts punkts 
visu bibliotēku apveinošanai 
vienā iestādē. Gribu atgādināt, 
ka visas bibliotēkas gan pilsētā, 
ga reģionos turpina darbu kā līdz 
šim. Savukārt nākamajā gadā 
lemsim par kultūras, tūrisma, 
vēstures, sporta, jaunatnes jomu 
vienotu pārvaldi, kam sekos 
īpašumu apsaimniekošanas 
un komunālais bloks. Vēlos 
uzsvērt, ka visas apvienību 
pārvaldes turpinās darbu arī 
pēc 1. janvāra, tiesa gan ar 
citu funkciju apjomu un tam 
nepieciešamo cilvēkresursu.

Šādas pārmaiņas ir nepie-
ciešamas, pirmkārt, lai paš-
valdības pakalpojumus iedzīvo-
tājiem visā novada teritorijā 
būtu pieejami vienlīdz augstā 
kvalitātē. Otrkārt, esam sākuši 
izstrādāt pirmo apvienotā 
novada budžetu. Uzdevums 
nav viegls, jo šoreiz nav iespēju 
kā špikeri izmantot iepriekšējo 
gadu iestrādnes, viss jāsāk no 
baltas lapas. Un ir ļoti svarīgi 
jau pirmā budžeta pamatos 

iestrādāt saimniecisku līdzekļu 
izlietojumu un  līdzsvarotu 
pieeju visa novada teritoriju 
attīstībai, kā arī vienlīdzīgu 
piedāvājumu sociālajās un 
izglītības atbalsta programmās. 

Vēl viena joma, kur 
ļoti nepieciešams vienots, 
ilgtermiņa attīstības plāns 
ar noteiktu finansējumu, ir 
ceļu un ielu atjaunošanas 
programma. Gan pilsētā, gan 
laukos iedzīvotājiem ļoti 
svarīga kvalitatīva transporta 
infrastruktūra. Manuprāt, 
labākais risinājums ir izstrādāt 
ilgtermiņa plānu, kurā 
atspoguļota sakārtojamo ceļu, 
ielu, ietvju, arī veloceļu karte, ar 
fiksētu laika posmu, kad darbus 
paredzēts veikt. Iedzīvotājiem 
būtu skaidrība, un, kas būtiski, 
tādējādi varētu ievērojami 
ietaupīt budžeta līdzekļus. Ir 
atšķirība, vai līgumu ar ceļu 
būvniekiem slēdz pēdējā brīdī 
pavasarī vai savlaicīgi rudenī. 
Kad uzņēmēju pasūtījumu 
portfelis ir patukšs, cena var būt 
pat par 20% zemāka nekā tad, 
kad pasūtījumu ir daudz. Ņemot 
vērā to, ka ceļu būves projektos 
tāmes bieži ir ar septiņciparu 
skaitļiem, atšķirības var būt 
ievērojamas.

Esmu pārliecināts, ka būtisku 
ieguldījumu novada attīstībā 
un pārvaldes modeļa pilnveidē 
sniegs jaunais pašvaldības 
izpilddirektors Kaspars Auziņš. 
Viņa kandidatūra atzīta par 
labāko atklātā konkursā, 
izvērtēšanai piesaistot arī 
personāla atlases speciālistus. 
Ārkārtas domes sēdē septembrī 
Kaspars Auziņš apstiprināts 
amatā un sācis pildīt savus 
pienākumus. Iepriekš viņš 
strādājis militārā jomā, tostarp 
NATO štābā Eiropā. Speciālists 
ar pieredzi personāla vadībā, 
plānošanā, attīstības stratēģiju 
izstrādē, domāju, ātri apgūs 
pašvaldības darba specifiku. 

Rudenī, kā ierasts, noslēdzas 
nozīmīgi būvniecības projekti. 
Visā novada teritorijā 
rekonstruēti ceļi un ceļu posmi. 
Ar gaidītu svinīgu mirkli oktobri 
sāk Cēsu Pilsētas vidusskolas 
kolektīvs. Pedagogu un skolēnu 
rīcībā nonākusi jaunuzceltā 
skolas piebūve. Tās tapšanā 
bija ne mazums sarežģījumu, 

arī tiesvedība ar iepriekšējo 
būvuzņēmumu, taču nu projekts 
pabeigts un, ceru, godam kalpos 
jaunās paaudzes izglītošanai.

Septembrī īsā, lietišķā vizītē 
Cēsīs bija Izglītības un zinātnes 
ministre Anita Muižniece. 
Ministre zina un novērtē mūsu 
novadā paveikto mūsdienīgas 
izglītības sistēmas izveidē, 
tāpēc mūsu saruna bija, ja tā 
var teikt – ar skatu nākotnē. 
Spriedām par iespējām 
piesaistīt finansējumu izglītības 
infrastruktūras modernizācijai 
nākamajā Eiropas Savienības 
struktūrfondu plānošanas 
periodā. Ministre informēja 
par valdības ieceri pedagogu 
atalgojuma noteikšanā lielāku 
lomu dot pašvaldībām. 
Runājām arī par finansējumu 
sporta treneru darba apmaksai. 

Turpinot izglītības tēmu, 
jāatzīst – diemžēl ieceri uzbūvēt 
piebūvi Cēsu Valsts ģimnāzijai, 
pagaidām neizdodas īstenot. 
Pašvaldībai nācās lauzt 
līgumu ar projektētājiem. Taču 
esam vienojušies ar skolas 
kolektīvu, ka līdz nākamā 
gada 1. septembrim ēkā tiks 
izbūvēta jauna ventilācijas 
sistēma, paralēli noritēs arī 
apjomīgi mācību iestādes telpu 
atjaunošanas un labiekārtošanas 
būvdarbi.

Septembra nogalē Amatas 
apvienībā sākām tikšanos ciklu 
ar iedzīvotājiem. Cilvēkiem 
ir svarīgi tikties, uzdot viņiem 
būtiskus jautājums, saņemt 
atbildes, skaidrojumus. Tāpēc 
rudenī novada domes pārstāvji 
regulāri brauks un tiksies ar 
iedzīvotājiem novada pagastos 
un ciematos. Esmu pārliecināts, 
ka jūsu jautājumi un ieteikumi 
palīdzēs mums kopā veidot 
turīgu novadu ar labu attīstības 
dinamiku.

Skolotāju dienā, 3. oktobrī, 
pedagogiem novēlu nozūdošu 
optimismu un prieku par 
norisēm skolu daudzveidīgajā 
ikdienā. Mums ir un, nešaubos, 
arī turpmāk būs lieliski 
panākumi skolu reitingos, 
olimpiādēs, zinātniskajās 
konferencēs, tomēr svarīgi 
pamanīt un gūt prieku arī no 
mazajām uzvarām, kas uzlabo 
sekmību un omu!
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada Centrālā administrācija
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

Domes sēdēs septembrī

Mazas un lielas uzvaras

Cēsu novada domes 
sēdē 9. septembrī izskatīti 
68 jautājumi. Deputāti 
apstiprināja pašvaldības 
komisijas darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi” 
nolikumu, kā arī apstiprināja 
virkni novada izglītības iestāžu 
nolikumu. Deputāti akceptēja 
arī novada izglītības iestāžu 
iesaistīšanos izglītojošos 
projektos. 

Deputāti sprieda arī par 
vairāku pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu, kā 
arī aizņēmumu pašvaldības 
prioritārajiem projektiem 
un novada informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
pārvaldības reorganizāciju

Domes sēdē vienojās par 
apvienota Cēsu novada sociālā 
dienesta un Pašvaldības 
policijas izveidošanu, veica 
izmaiņas Cēsu novada Priekuļu 
apvienības pārvaldes amatu 
vienību sarakstā. Sēdē atbalstīja 
prioritārā investīciju projekta 

pieteikuma ”Rotaļu laukumu 
iekārtošana Cēsu pilsētas 1. 
pirmsskolas izglītības iestādes 
un Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijās,” 
izstrādi un iesniegšanu un 
ievēlēja Cēsu novada vēlēšanu 
komisiju.

Ar pilnu pieņemto 
lēmumu sarakstu un domes 
sēžu ierakstiem iespējams 
iepazīties cesunovads.lv sadaļā 
“Informācija par domes darbu”.

Apstiprināts 
novada pašvaldības 
izpilddirektors

Turpinājums no 1. lpp.

Attēlā: Jaunais izpilddirektors Kaspars Auziņš ir 
pārliecināts, ka vērā ņemamus panākumus var panākt 
tikai spēcīga un saliedēta komanda. Foto: Aleksandrs 
Abramovs.

Vēlot enerģiju, veiksmi un 
panākumus, priekšsēdētājs 
pauda pārliecību, ka jaunā 
izpilddirektora lielā vadības 
pieredze un personiskās 
īpašības būs nozīmīgas 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas dažādu jomu 
darbības uzlabošanai un Cēsu 
novada attīstībai.

Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Ainārs Šteins, kurš 
vadīja pretendentu atlases 
komisiju, sacīja, ka uzdevums 
nav bijis viegls. Lai arī 
piedalījušies ļoti spēcīgi 
kandidāti, komisijai bija 
vienots un skaidrs redzējums, 
ar kādām kvalifikācijām un 
prasmēm jābūt apveltītam 
novada izpilddirektoram.

“Pirms atlases procesa 
definējām, ka izpilddirektoram 
jāspēj sekmēt iekšējos procesus 
un motivēt pašvaldības 
speciālistus attīstības mērķu 
sasniegšanai. Pēc četrām atlases 
kārtām mums ir pārliecība, ka 
Auziņa kungs ir atbilstošs šim 
amatam. Vēlu neizsīkstošu 
darba sparu un sekmes jaunajā 
amatā!” turpināja A.Šteins.

K.Auziņš ir organizāciju 

drošības lektors biznesa 
augstskolā “Turība”, taču 
ievērojamāko profesionālā 
mūža daļu aizvadījis militārajā 
dienestā un ar to saistītās 
struktūrās, līdz 2011. gadam 
veidojot militāro karjeru 
dažādos Nacionālo Bruņoto 
spēku Speciālo uzdevumu 
vienības amatos un ieņemot 
vadošus amatus Latvijā un 
starptautiskajā vidē. Savukārt 
pēdējos desmit gadus bijis 
gan NATO spēku integrācijas 
vienības Operatīvās plānošanas 
pārvaldes, plānošanas daļas 
vecākais virsnieks, gan 
Aizsardzības ministrijas 
atašejs un militārais pārstāvis 
starptautiskajā štābā Beļģijā, 
gan štāba virsnieks NATO 
Speciālo operāciju štābā, kā arī 
ieņēmis citus ar valsts drošību 
saistītus amatus.

Konkurss par Cēsu novada 
izpilddirektora amatu tika rīkots 
pēc administratīvi teritoriālās 
reformas. Iepriekšējais 
pašvaldības izpilddirektors 
Andris Mihaļovs 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanās tika 
ievēlēts par Cēsu novada 
domes deputātu un saglabāja 
mandātu, kas nav savietojams 
ar izpilddirektora amatu.
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AKTUĀLI

Septembrī sākti seguma 
atjaunošanas darbi Ata 
Kronvalda ielas posmā no 
Piebalgas ielas līdz Vaives 
ielai. Rekonstruējot brauktuvi, 
nofrēzēs esošo segumu un 
ieklās jaunu asfaltu, bet ietvei 
paredzēts bruģakmens segums. 
Darbu laikā satiksme šajā A. 
Kronvalda ielas posmā būs 

ierobežota, tāpēc aicinām 
izvēlēties citus maršrutus. 

Rekonstrukcijas darbus 
saskaņā ar noslēgto līgumu 
veic SIA “GP Holding”, un 
tos jāpabeidz līdz šī gada 
decembrim.

Vēl noslēgts līgums 
ar ceļubūves uzņēmēmu 
“Imberteh” par ietvju 

atjaunošanu Zvirbuļu, Lapsu, 
kā arī citās ielās. Dubulto 
virsmas apstrādi jāveic 
Veismaņu ciema teritorijā 
Vaives pagastā un Cēsīs, 
Gaujaslīču ielā no Krasta ielas 
līdz Zemessardzes 27. kājnieku 
bataljona teritorijai.

Novērtē Cēsu skolēnu 
un pedagogu darbu

Septembra sākumā Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē Draudzīgā Aicinājuma 
fonds pasniedza balvas par 
sasniegumiem 2020. gada 
centralizētajos eksāmenos.

Pilsētu ģimnāziju grupā 
Cēsu Valsts ģimnāzijai pirmā 
vieta kopvērtējumā, kā arī 
pirmās vietas nominācijās – 
matemātika, latviešu valoda un 
literatūra.

Šogad Draudzīgā Aici-
nājuma fonds balvas pasniedza 
desmito reizi. No tām piecas 
reizes Cēsu Valsts ģimnāzija 
saņēmusi ieguvusi pirmo vietu 
kopvērtējumā.

Sasniegtie rezultāti apliecina 
mērķtiecīgu un radošu skolēnu 

un pedagogu kopdarbu.
Paldies skolotājiem par 

skolēnu sagatavošanu un 2020. 
gada skolas absolventiem 
par gūtajiem lieliskajiem 
rezultātiem centralizētajos 
eksāmenos!

Četras balvas specializēto 
skolu grupā saņēma arī 
Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskola. Balva 
par sasniegumiem mācību 
priekšmetu mācīšanā 
nominācijā latviešu valoda un 
literatūra, bet trīs balvas par 
izaugsmi mācību priekšmetu 
mācīšanā un kopvērtējumā 
nominācijās: latviešu valoda 
un literatūra, matemātika, 
angļu valoda.

Ielu un ietvju atjaunošana

Attēlā: Daļā no rekonstruējamā Ata Kronvalda ielas posma SIA “GP Holding” meistari 
veco asfalta klājumu jau ir nofrēzējuši. Foto: Aivars Akmentiņš.

Skatu tornis 
Cīruļkalnā

Augustā pēc būvprojekta 
izmaiņu saskaņošanas 
būvvaldē atsākās skatu torņa 
būvdarbi Cīrulīšos. Skatu 
torni dabas vērošanai būvē 
projekta “Zaļās ilgtspējīgās 
infrastruktūras attīstība dabas 
teritorijās” (“Development of 
sustainable green infrastructure 
and attractive recreation zones 
in the nature” (Green Towers) 
“Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
2014-2020 gadam Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta 
gaitā.

Projekta gaitā Cēsīs 
paredzēts uzbūvēt 22 metrus 
augstu metāla konstrukciju 
dabas vērošanas torni, kas 
būs aprīkots ar tehnoloģijām 
saules enerģijas iegūšanai, ko 
izmantos torņa izgaismošanai, 
kā arī tas būs aprīkots ar augstas 
izšķirtspējas novērošanas 
kamerām, bioloģiskās 
daudzveidības aplūkošanai.

Projekta vadošais partneris 
Rūjienas pašvaldība projekta 
gaitā izbūvēja skatu platformu 

Rūjas upes krastā, Krievijas 
pašvaldības Kingisepa un 
Gdova arī realizē līdzīgus 
būvniecības projektus. 
Projekta mājas lapā www.
exploregreentowers.eu pēc 
projekta pabeigšanas tiešsaistes 
režīmā būs aplūkojami attēli un 
apkopoti dati no visām projekta 
partneru videokamerām un 
alternatīvās enerģijas ieguves 
avotiem – saules paneļiem.

Projekta mērķis ir pievērst 
politikas veidotāju un 
uzņēmumu uzmanību klimata 
politikas procesiem un veicināt 
“interešu kopienas”, lai 
uzlabotu nepārtrauktu ekspertu 
tīklošanos un zaļo tehnoloģiju 
un vides pārvaldības pieredzes 
apmaiņu. 

Skatu torņa būvdarbus 
Cēsīs veic SIA “Warss+”, 
pēc SIA “Purple Corner” 
izstrādāta būvprojekta. Līdz 
Ziemassvētkiem paredzēts 
būvi nodot ekspluatācijā.

Cēsu novada iedzīvotājai Veltai 
Vilhelminai Federei 1. oktobrī aprit  
100 gadu jubileja. 

Cēsu novada pašvaldība un Sociālais 
dienests sirsnīgi sveic jubilāri, 
novēlot dzīvesprieku un 
stipru veselību!

Sveicam simtgadnieci!

Atjaunos un labiekārtos CVĢ
Tiekoties ar Cēsu Valsts 

ģimnāzijas (CVĢ) pedagogu 
un vecāku pārstāvjiem, 
septembra nogalē panākta 
konceptuāla vienošanās par 
CVĢ modernizācijas projekta 
veicamo darbu maiņu. 
Skolas metodiskās piebūves 
izbūvēšanas vietā tiks stiprināti 
CVĢ pamatēkas pamati un 
to hidroizolācija, tiks veikts 
remonts visā skolā, izbūvēta 
jauna un efektīva ventilācijas 
sistēma, nodrošināti 
ergonomiski risinājumi  - 
mēbelēm, apgaismojumam, 
akustikai u.tml. - kā arī veidota 
atvērta tipa bibliotēka un 
lasītava, atjaunota skolas IT 
tehnika.

Sarunas laikā pašvaldības 
pārstāvji akcentēja, ka no 
kopējā skolu modernizēšanas 
projekta, kura budžets ir vairāk 
nekā 7,5 miljoni EUR, lauvas 
tiesa jeb vairāk nekā 2,5 
miljoni EUR vēl arvien tiek 
novirzīti CVĢ modernizēšanai. 
Šī nauda nekur nepazūd un 
netiek pārlikta citām izglītības 
iestādēm, un, visticamāk, 
projekta realizēšanas gaitā 
radīsies nepieciešamība pēc 
papildus finansējuma. Šādā 
gadījumā domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs pauda 
gatavību rosināt jautājumu 
domē par tā piešķiršanu.

Plānoto modernizācijas 
darbu maiņa nepieciešama, jo 
konkursa kārtībā uzvarējušais 
plānotās piebūves projektētājs 
SIA “Rem Pro” ne līgumā 
noliktajā termiņā, ne 

papildus piešķirtajā termiņa 
pagarinājumā līdz š.g. 
31.martam neiesniedza gatavu 
projektu. Rezultātā pašvaldība 
lauzusi līgumu, savukārt 
līdzšinēji plānotās piebūves 
projekta realizēšana ir būtiski 
apdraudēta, jo pieejamie 
līdzekļi netiktu apgūti 
nepieciešamajā laikā.

Pašvaldības pārstāvji, 
kuru vidū bija Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, 
Attīstības un būvniecības 
pārvaldes vadītāja Dace 
Eihenbauma, lielo būvprojektu 
vadītājs Mareks Pavārs un 
Izglītības pārvaldes vadītāja 
Lolita Kokina, pusotras 
stundas garumā gan izklāstīja 
apsvērumus veicamo darbu 
maiņai, gan uzklausīja skolas 
vadības, pedagogu un vecāku 
pārstāvju viedokļus.

No pedagogu un vecāku 
puses izskanēja bažas par 
mācību procesa organizēšanu, 
ja būvdarbi notiktu pašā skolas 
pamatēkā, kā arī tika akcentēts, 
ka esošās skolas telpas ir par 
šauru, un nepieciešamība pēc 
piebūves nepazustu.

Domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs nenoliedza 
nepieciešamību pēc skolas 
paplašināšanas un piebilda, ka 
šis jautājums tiktu skatīts pie 
pirmās iespējas. Vienlaikus 
akcentējot, ka remonta 
izaicinājumi nav pirmreizēji un 
vairākas lielas skolas novadā 
spējušas organizēt mācību 

procesu, arī ja būvdarbi notiek 
mācību gada laikā. Taču, lai 
laicīgi apgūtu pieejamo fondu 
finansējumu, nepieciešama 
virzīšanās uz priekšu, realizējot 
piedāvāto programmu. Turklāt, 
uzceļot piebūvi, nepazustu 
nepieciešamība pēc skolas 
pamatēkas, kas pašlaik nav 
izcilā stāvoklī, uzlabojumiem.

Sarunas rezultātā CVĢ 
direktore Gunta Bērziņa un 
vairāki vecāku pārstāvji pauda 
atbalstu piedāvātajai projekta 
maiņai, aicinot vajadzības 
gadījumā nevilcināties 
ar papildus finansējuma 
piešķiršanu, lai plānotos darbu 
paveiktu pilnībā.

Kā stāsta Attīstības un 
būvniecības pārvaldes vadītāja 
Dace Eihenbauma, patlaban 
notiek aktīvs darbs pie projekta 
pārstrukturizēšanas. “Tiek 
veiktas nepieciešamās darbības, 
kas attiecas uz projekta 
dokumentu bāzes sakārtošanu. 
Paralēli sākts darbs pie 
tehniskās specifikācijas 
un iepirkuma nolikuma 
sagatavošanas, šajā procesā 
iespējami vairāk iesaistot un 
uzklausot skolas pārstāvjus,” 
stāsta D. Eihenbauma.

Plānota projektēšanas 
un būvniecības iepirkuma 
izsludināšana līdz šī gada 
oktobra beigām, savukārt 
projektēšanas un būvniecības 
līguma noslēgšana -  līdz šī 
gada decembra beigām. Otrās 
kārtas būvniecību jāpabeidz 
līdz 2023. gada 1. decembrim.
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IZGLĪTĪBA
Izglītības ministres vizīte

Attēlā: Izglītības ministre Anita Muižniece, parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš un 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs neslēpa prieku par Cēsu Pilsētas 
vidusskolas piebūves jaunajām telpām. Foto: Kārlis Pots.

Septembra vidū vizītē Cēsīs 
ieradās izglītības un zinātnes 
ministre Anita Muižniece un 
ministrijas parlamentārais 
sekretārs Sandis Riekstiņš. 
Viņa apmeklēja vairākas 
novada izglītības iestādes un 
tikās ar domes priekšsēdētāju 
Jāni Rozenbergu. 

Ministre atzinīgi vērtēja 
pašvaldības paveikto izglītības 
infrastruktūras modernizācijā 
un virzību uz tālāku izglītības 
tīkla efektivizāciju arī 
apvienotā novada mērogā. 
“Iepazīstoties ar izglītības 
iestādēm, kārtējo reizi 
pārliecinājos, ka to darbības 
panākumu atslēga ir iestāžu 
vadītāju rokās,” akcentēja 
Anita Muižniece.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 
pateicās ministrei par iespēju 
izglītības nozares jautājumus 
pārrunāt klātienē, ar lokāliem 
piemēriem, jo izglītība un tās 
attīstība jaunajam deputātu 
sasaukumam ir izteikta prio-
ritāte.

“Prieks, ka varam runāt 
arī par pavisam praktiskām 
lietām – tostarp konkrētiem 
nozares uzlabojumiem vai 
finansēšanas modeļiem,” uz-
svēra Rozenbergs.

Vizītes laikā kopā ar skolu 
vadību tika pārrunātas gan 
aktuālās problēmas mācībspēka 
piesaistē, paaudžu maiņas 
jautājumi, kā arī mūžizglītības 
attīstība valstī kopumā.

Reģionālajā vizītē A. 
Muižniece un S. Riekstiņš 
apmeklēja Cēsu Pilsētas 
vidusskolu, kur noslēgušies 
jaunā korpusa būvniecības 

darbi, un Cēsu Valsts ģimnāziju, 
kur top jauns dabaszinātņu 
kabinets un sporta zāle.

Tāpat ministrijas delegācija 
viesojās Cēsu pilsētas Sporta 
skolā, iepazīstoties ar sporta 
izglītības infrastruktūru, 
un Vidzemes Tehnoloģiju 
un Dizaina tehnikumā, kur 
apskatīja jauno dienesta 
viesnīcu un Cēsu pilsētas 

stadionu.
Vizītes noslēgumā ministre 

devās uz Vides risinājumu 
institūtu, kur tiek pētītas 
dažādas bioekonomikas ino-
vācijas pārtikas ražošanā, 
biotehnoloģijās un ilgtspējīgā 
lauksaimniecībā, kā arī tiek 
izstrādātas bezatkritumu 
ražošanas un citas tehno-
loģijas.

Novērtē 
mūsdienīgu 
profesionālo 
izglītību

Vizītē Cēsīs Izglītības un 
zinātnes ministrijas delegācija 
apmeklēja arī Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikumu. Sarunā ar mācību 
iestādes vadību secināts – 
profesionālā izglītība kļūst 
aizvien pieprasītākā. 

Šoruden mācības sāka 
vairāk nekā 300 pirmā 
kursa audzēkņi, bet kopumā 
izglītojamo skaits tehnikumā 
tuvojas deviņiem simtiem. 
Vislielākā interese jauniešiem 
ir par programmēšanas tehniķu 
un automehāniķu programmu 
apgūšanu. Tradicionāli stabila 
interese ir par lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķu un 
pavāru profesijām. 

Mācību gada sākumā atklāta 
tehnikuma jaunā dienesta 
viesnīca, kas uzcelta Valmieras 
ielā blakus mācību un ražošanas 
korpusiem. Tajā ērtās, 
mūsdienīgi iekārtotās istabiņās 
var dzīvot 128 jaunieši. Ēkā ir 
arī atpūtas telpas un 3D printeru 
klase, līdz ar to izveidots 
vienots mācību, praktisko 
darbu un viesnīcas komplekss, 
kur audzēkņiem nodrošināts 
viss nepieciešamais nākotnes 
profesijas apguvei. Viesnīcas 
būvniecībā un mācību 
aprīkojuma iegādē ieguldīti 
vairāk nekā 3 miljoni eiro.

Finansiāls atbalsts 
jaunu zināšanu 
apguvei

Ekonomikas ministrija 
kopā ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru (NVA) aicina līdz šī 
gada 31. decembrim pieteikties 
tiešsaistes mācībām, lai 
iegūtu vai uzlabotu zināšanas 
un prasmes tādās darba 
tirgū pieprasītās jomās kā 
uzņēmējdarbība, datorzinības, 
datu zinātne, informācijas 
tehnoloģijas, profesionālās 
ievirzes svešvalodas, kā arī, lai 
nostiprinātu, mācīšanās spējas, 
radošumu, komunikācijas, 
pašorganizēšanās, pārvaldības 
un citas prasmes. Mācību kursu 
dalībniekiem pieejama mācību 
maksas kompensācija līdz 500 
eiro.

Šī ir lieliska iespēja ar valsts 
finansiālo atbalstu mācīties 
tādās starptautiski atzītās 
universitātēs kā Hārvarda, 
Stenforda un citās, turklāt to 
veiksmīgi savienojot ar darbu 
un privāto dzīvi.

Atvērtie tiešsaistes kursi 
mūsdienās ir populārs e-mācību 
virziens, kas nodrošina 
iespēju iegūt neformālu 
izglītību starptautiski atzītās 
universitātēs un mācību 
organizācijās neatkarīgi no 
to atrašanās vietas. Atvērtie 
tiešsaistes kursi ir pieejami 
tādās mācību platformās kā, 

piemēram, Coursera, EdX, 
Futurelearn, MiriadaX un 
citas. Mācības pieejamas 
svešvalodās, piemēram, angļu, 
franču krievu, vācu valodā.

Atvērto tiešsaistes 
kursu platformu un mācību 
programmas var izvēlēties 
patstāvīgi vai ar NVA atbalstu. 
Ņemot vērā darba meklētāja 
vai nodarbinātā iepriekšējo 
izglītību, pieredzi un vēlmes, 
sadarbībā ar NVA karjeras 
konsultantu tiks sagatavots 
piemērotākais mācību 
piedāvājums jeb “mācību 
portfelis”.

Divu gadu laikā iespējams 
iesaistīties sešu mācību 
programmu apguvē un kopā 
saņemt mācību maksas 
kompensāciju līdz 500 eiro.  
Ir iespēja saņemt avansa 
maksājumu 50% apmērā par 
katru no izvēlētajām mācību 
programmām. Bezdarbniekiem 
pieejama arī stipendija: 5 eiro 
par mācību dienu.

Mācībām var pieteikties 
elektroniski, aizpildot 
pieteikumu NVA tīmekļvietnē.

Plašāka informācija 
pieejama NVA tīmekļvietnē vai 
NVA filiālēs.

Cēsu Valsts ģimnāzija uzsāk 
reģistrāciju Mazās ģimnāzijas 
nodarbībām 6. klašu skolēniem.

Pieteikšanās elektroniski 
(pieteikšanās forma atrodama 
cesis.lv)

Pirmā nodarbība notiks 
16. oktobrī. Informācija par 
nodarbības norisi tiks nosūtīta 
uz skolēna norādīto e-pastu.

Nākamās nodarbības 
plānotas 13. novembrī, 11. 
decembrī, 15. janvārī, 19. 
februārī un 13. martā.

Aicina 
uz Mazo 
ģimnāziju

Sadarbība kosmosa izziņā

Topošā Kosmosa izziņas 
centra komanda projekta 
“Inovācijas centra izveidošana 
Cēsīs” gaitā septembrī viesojās 
pie saviem projekta partneriem 
Norvēģijā “Andoya Space”, 
kuru darbība saistīta ar 
dažādām kosmosa jomām.

Uzņēmumam ir vairāki 
darbības virzieni: satelītu 
un raķešu palaišanas 
serviss, projekti zinātnes un 
aizsardzības jomā, izmantojot 
tālvadības gaisa kuģus un 
dronu tehnoloģijas, jaunu 
tehnoloģiju testēšana un 
apstiprināšana. Uzņēmuma 
struktūrvienība “Andoya Space 
Education” (ASE) ir bezpeļņas 
organizācija, un tās darbība 
tiek finansēta no Norvēģijas 
valsts budžeta. ASE jau gandrīz 
20 gadus iesaistās izglītībā, 
popularizējot eksaktos 
jeb STEM priekšmetus 
caur kosmosu tēmu visām 
mērķgrupām – no bērnudārza 

bērniem un skolas audzēkņiem 
līdz skolotājiem un augstskolu 
studentiem – nodrošina 
aktivitātes, seminārus un 
konferences, kas saistītas 
ar kosmosa tehnoloģijām, 
kosmosa fiziku, atmosfēru, 
astrofiziku, klimatu un vidi.

Vizītes laikā projekta 
pārstāvji iepazinās ar partneru 
veidotajām nodarbībām 
skolām, eksponātu izstrādi un 
to tehnisko uzbūvi, uzņēmuma 
un apmeklētāju centra darbību, 
kas piedāvā ekspozīcijas par 
ziemeļblāzmas pētījumiem, 
“Andoya Space” vēsturi kā 
arī piedzīvoja izglītojoša 
simulāciju “Misija uz Marsu”, 
u.c.

Vairākās sarunās un 
diskusijās abas puses pārrunāja 
ieguvumus un iespējas 
sadarbībai ar Eiropas kosmosa 
izglītības resursu biroja kā arī 
esošo un nākotnes savstarpējo 
sadarbību.
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Vecmātes mājas vizītes
Šoruden Cēsu Klīnika sāk 

piedāvāt jaunu pakalpojumu 
ģimenēm – vecmātes mājas 
vizītes. Tā ir profesionāla 
palīdzība māmiņām un 
mazulim satraucošajā 
pēcdzemdību laikā.

“Dzemdības ir brīnišķīgs 
notikums, tomēr nereti 
aizmirstam, ka ar mazuļa 
nākšanu pasaulē rūpju dienas 
tikai sākas. Pēcdzemdību 
periods var būt fiziski un 
emocionāli grūts. Diemžēl 
valstiskā līmenī pilnvērtīga 
pēcdzemdību aprūpe netiek 
nodrošināta. Latvijā tas nav 
valsts apmaksāts pakalpojums. 
Taču vecmātes mājas vizītes 
ir veids, kā jaunā māmiņa var 
saņemt efektīvu un profesionālu 
atbalstu sev ērtā laikā un vidē. 
Vecmāte ir ģimenei pietuvināts 
profesionālis, kas atbild par 
māmiņas un mazuļa veselību, 
veicinot visas ģimenes 
labsajūtu. Mājas vizītes 
laikā jūs iegūsiet atbildes uz 
interesējošiem jautājumiem. 
Vecmāte sniegs arī 
psihoemocionālu atbalstu un 

novērtēs kopējo vides drošību 
mazuļa augšanai un attīstībai”, 
uzsver Cēsu klīnikas zinošā 
vecmāte Elīza Romānova. 

Par savu pieredzi vecmāte 
stāsta: “Mans profesionālais 
ceļš sākās 2012. gadā, kad 
strādāju par brīvprātīgo 
dzemdību nodaļā. No 2015. 
gada patstāvīgi strādāju 
ar sievietēm pēcdzemdību 
periodā un, nodrošinot 
jaundzimušo aprūpi. Šo sešu 
gadu laikā esmu palīdzējusi 
ienākt pasaulē 2132 mazuļiem 
un vairākiem simtiem ģimeņu 
veicinājusi adaptāciju jaunajās 
vecāku lomās.” 

Vecmātes mājas vizīte ilgst 
1 – 2 stundas un var notikt 
trijos virzienos atkarībā no 
māmiņas vajadzībām: 

• Mājas vizīte pēcdzemdību 
periodā – kā kompleksa un 
visaptveroša aprūpe mājās 
pēc dzemdībām māmiņai un 
jaundzimušajam, izmeklējot un 
novērtējot abu kopējo veselības 
stāvokli. Optimāli šāda vizīte 
būtu nepieciešama pirmajā, 
otrajā un ceturtajā nedēļā pēc 

dzemdībām. 
• Jaundzimušā aprūpe – lai 

aizpildītu laika posmu starp 
dzemdībām un pirmo ģimenes 
ārsta apskati, kas visbiežāk 
notiek bērna mēneša vecumā. 
Vizītes laikā ir iespējams 
sniegt nedalītu uzmanību 
jaundzimušajam, atbildēt 
uz aktuālākajiem vecāku 
jautājumiem. Tiek novērtēta 
arī vide, kurā jaundzimušais 
atrodas, un sniegtas 
rekomendācijas drošības 
uzlabošanai. Tāpat tiek sniegta 
visaptveroša informācija par 
jaundzimušā aprūpi.

• Zīdīšanas konsultācija – 
mājas vizīte paredzēta 
konkrētu zīdīšanas problēmu 
risināšanai vai profilaktiskai 
zīdīšanas efektivitātes un 
kvalitātes novērtēšanai. Vizītes 
laikā mazulis tiek nosvērts 
un novērtēts viņa svara 
pieaugums. 

Pieteikšanās un pla-
šāka informācija par 
vizītes maksu: 64125634,  
eliza.romanova@cesuklinika.lv. 

Atvērta senioru māja
Septembrī biedrība “Labāka 

rītdiena” Kr. Valdemāra 
ielā 11, Cēsīs atvēra jaunu 
pakalpojumu – senioru dienas 
māju “Esība”.

Pakalpojums paredzēts  
senioriem, kuriem nepiecie-
šama uzraudzība, ļaujot 
sirmgalvju tuviniekiem doties 
savās ikdienas gaitās un 
strādāt, jūtoties drošiem, ka 
viņa radinieks būs pieskatīts, 
drošībā un ar iespējām aktīvi 
un radoši darboties speciālistu 
vadībā.

“Esam pateicīgi biedrībai 

un vienlīdz priecīgi, ka šāds 
pakalpojums ir izveidots 
Cēsīs, dodot iespēju atvieglot 
radinieku ikdienu. Aicinām 
iedzīvotājus, kuriem šāds 
atbalsts nepieciešams, izmantot 
jauno pakalpojumu. Tas dos 
iespēju senioram socializēties, 
viņu  tuviniekiem - iespēju 
iet uz darbu vai gūt atpūtu no 
ikdienas pienākumu gūzmas,” 
atzina Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
direktors Ainārs Judeiks.

Bibliotēkas darbu vērtē atzinīgi
Septembrī Cēsu Centrālo 

bibliotēku apmeklēja Kul-
tūras ministrijas izveidota 
akreditācijas komisija, lai 
vērtētu iestādes darbu un 
atbilstību reģionālās bibliotēkas 
statusam. Akreditācija notiek 
reizi piecos gados, un tāpat 
kā iepriekš Cēsu bibliotēka 
arī šoreiz saņēma atzinīgu 
vērtējumu. 

Komisijas pārstāvji rūpīgi 
iepazinās ar visiem bibliotēkas 
darba virzieniem – grāmatu 
glabāšanu, publiskajām 
lasītavām, pakalpojumu klāstu, 
sabiedriskajām aktivitātēm. 
Kā atzina bibliotēkas direktore 
Natālija Krama, gatavošanās 
akreditācijai ir labs stimuls 
pārskatīt saimniecību, 
novērst nepilnības, kas 
ikdienā paskrējušas garām 

un pilnveidot piedāvājumu 
lasītājiem.

Noslēdzot darbu, akre-
ditācijas komisijas pārstāvji 
tikās ar Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku 
Ati Egliņu-Eglīti, veltot 
atzinīgus vārdus gan 
bibliotēkas kolektīvam, gan 
pašvaldībai, kas nodrošinājusi 
grāmatmīļiem lieliskas telpas. 
Komisija īpaši izcēla paveikto 
novadpētniecībā un virtuālo 
izstāžu veidošanā, atzinīgi 
novērtēts arī bibliotekāru 
un vadības profesionālisms. 
Izskanēja arī aicinājums 
rast iespējas pilnībā īstenot 
bibliotēkas rekonstrukcijas 
ieceri un uzbūvēt arī plānoto 
piebūvi ar telpām nelieliem 
sarīkojumiem.

Piesaki labu darbu!
Kā ik gadu, tuvojoties 

Latvijas valsts proklamēšanas 
gadskārtas svētkiem, aicinām 
līdz 10. oktobrim pieteikt 
nominantus “Labo darbu 
krātuvītei”. Pieteikumus 
lūdzam iesūtīt Vaives 
pagasta pārvaldes vadītājai 
Evijai Atvarai epastā:  
evija.atvara@cesis.lv. Raks-
tiskus pieteikumus var iesniegt 
Klientu apkalpošanas centrā 
Raunas ielā 4, Cēsīs, vai 
klientu apkalpošanas punktā 
Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, 
Vaives pagastā. Pieteikumā 

lūgums norādīt darītāja vārdu, 
uzvārdu, aprakstu par paveikto, 
pieteikuma iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un kontakttālruni.

“Labo darbu krātuvīte” ir 
tradīcija Vaives pagastā, kas 
norisinās 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. Tradīcijas 
gaitā Latvijas valsts svētku 
pasākumā laureāti tiek aicināti 

parakstīties “Labo darbu 
krātuvīte” goda grāmatā un 
saņem Atzinības rakstus. 

Šis laiks bijis atšķirīgs no 
ierastā, un tieši līdzcilvēku 
atbalstam bijusi būtiska 
nozīme. Ja esi ievērojis, sajutis 
darbus, kas paveikti sabiedrības 
labā ārpus tiešajiem darba 
pienākumiem vai vairāk, nekā 
prasa pienākums, dari zināmu, 
lai kopīgi varam darītājam 
pateikt paldies!

Attēlā: Akreditācijas komisijas pārstāvji īpaši izcēla paveikto novadpētniecībā un virtuālo 
izstāžu veidošanā, atzinīgi novērtēts arī bibliotekāru un vadības profesionālisms.  
Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Vecmāte Elīza Romānova sniegs ģimenēm 
praktiskus padomus un arī psihoemocionālu palīdzību.
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Lapu savākšanas akcija

Cēsu novada pašvaldība no 
11. oktobra līdz 12. 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 savāktām 
lapām un citiem zaļajiem 
atkritumiem.

Zaļie atkritumi ir: koku 
lapas, skujas, smalki zari, 
zāle, dārza atkritumi, kuros 
nav sadzīves atkritumu 
piemaisījumi.

Pirmkārt, zaļos atkritumus 
iespējams pašiem nogādāt 
EKO laukumā Lapsu ielā 19.

Akcijas laikā zaļos 
atkritumus bez maksas EKO 
laukumā jebkurā daudzumā var 
nodot:

1. Privātmāju īpašnieki, 
kuriem noslēgts līgums ar 
ZAAO par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu;

2. Dzīvojamo māju 
apsaimniekotāji, kuriem 
noslēgts līgums ar ZAAO 

par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

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

EKO laukuma darba laiks:
Pirmdien, otrdien, trešdien, 

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

plkst. 14.00.
Otrkārt, privātmāju 

īpašniekiem un dzīvojamo 
māju apsaimniekotājiem, kuru 
adreses iekļautas pašvaldības 
apstiprinātā adrešu sarakstā, 
iespējams pieteikt zaļo 
atkritumu bezmaksas izvešanu 
no savas adreses.

Zaļie atkritumi no adresēm 
tiek savākti, tukšojot lielizmēra 
jeb 1,1 m3 specializētos “big-

bag” maisus. Ja maiss nav 
bojāts, iespējams izmantot 
iepriekšējos gados saņemtos 
maisus, jaunu maisu iespējams 
saņemt ZAAO EKO laukumā 
Lapsu ielā 19, maksājot maisa 
lietošanas maksu 6,99 eiro.

Bezmaksas tukšošana tiek 
nodrošināta vienu reizi, pēc 
maisa iztukšošanas ir iespēja 
pieteikt tā atkārtotu tukšošanu, 
bet to īpašuma saimnieks vai 

nama apsaimniekotājs veic pēc 
ZAAO cenrāža.

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

Pašvaldības apstiprināto 
adrešu sarakstā iekļautas 
adreses, kurām jāvāc lapas no 
ielu malās augošiem kokiem, 
un tas sastādīts saskaņā ar 
namīpašnieku iepriekšējo gadu 
aktivitātēm.

Īpašumus, kuriem nav 
piešķirta bezmaksas maisu 
tukšošanas reize, aicinām 
sadarboties ar kaimiņiem, 
izmantot iespēju zaļos 
atkritumus nogādāt EKO 
laukumā vai privātmājās rast 
iespēju veidot kompostu. 
Neskaidrību gadījumā 
lūdzam sazināties ar Cēsu 
novada pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes 
ainavu arhitekti Signi Ķerpi pa 
tālr. 64161815.

Aicina Tūrisma informācijas centra vadītāju

Pašvaldības aģentūra 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” aicina pievienoties 
savai komandai Cēsu Tūrisma 
informācijas centra vadītāju.

Pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
ir Cēsu novada pašvaldības 
izveidota budžeta finansēta 
pašvaldības iestāde, kuras 
darbības mērķis ir rūpēties 
par kultūrvēsturisko vērtību 

saglabāšanu un to izmantošanu 
sabiedrības izglītošanai, 
tādējādi veicinot kultūras un 
tūrisma nozares attīstību Cēsu 
novadā.

Galvenie pienākumi:
• plānot un organizēt tūrismu 

veicinošas aktivitātes;
• popularizēt Cēsis kā 

tūrisma galamērķi vietējā un 
starptautiskajā tirgū;

• sagatavot un īstenot 

vietējos, reģionālos un 
starptautiskos tūrisma pro-
jektus;

• sadarboties ar vietējiem 
uzņēmējiem un tūrisma 
organizācijām;

• sekmēt jaunu tūrisma 
produktu un maršrutu 
veidošanu un esošo attīstību;

• plānot un organizēt Cēsu 
Tūrisma informācijas centra 
ikdienas darbu.

Pretendentiem izvirzītās 
prasības:

• akadēmiskā izglītība 
vai vismaz otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība 
tūrisma nozarē vai citā līdzīgā 
darbības sfērā;

• vismaz 2 gadu darba 
pieredze tūrisma jomā un 1 
gadu vadības darbā;

• valsts valodas prasmes 
augstākajā līmeni, ļoti labas 
valodas gramatikas un 
stilistikas zināšanas;

• ļoti labas angļu un vēl 
vienas svešvalodas prasmes, 

priekšrocība vācu un krievu 
valodām;

• izpratne par finanšu 
vadību un grāmatvedības 
pamatprincipiem;

• prasme izteikt un aizstāvēt 
savu viedokli par kompetencē 
esošajiem jautājumiem;

• stratēģiska domāšana 
un prasme rast risinājumus 
nestandarta situācijās;

• lieliskas saskarsmes, orga-
nizatoriskas, komunikācijas un 
sadarbības prasmes;

• prasme izmantot informā-
cijas tehnoloģijas un atvērtība 
inovācijām;

• spēja strādāt patstāvīgi, 
noteikt gan savas, gan arī savas 
komandas prioritātes.

Piedāvājam:
• būt daļai no komandas, 

kura rūpējas par Cēsu pilsētas 
un novada tēlu un attīstību;

• interesantu, ļoti dinamisku 
un atbildīgu darbu;

• atalgojumu no EUR 1000-
1150 mēnesī (bruto) un sociālās 

garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• iespēju doties koman-

dējumos;
• individuālās izaugsmes un 

attīstības iespējas.
Pretendentus aicinām 

pieteikties, iesniedzot CV 
un pieteikuma vēstuli, kurā 
pamatota pretendenta atbilstība 
amatam un 3 lietas, ko viņš/viņa 
ir gatavs paveikt, lai attīstītu 
tūrisma nozari Cēsu novadā. 
Pieteikumu ar norādi “Tūrisma 
informācijas centra vadītājs” 
lūdzam sūtīt uz e-pastu  
cesis@cesis.lv vai nogādāt 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” birojā Baznīcas 
laukumā 1, Cēsīs, līdz 2021. 
gada 7. oktobrim plkst. 13.00. 
Papildus informācija par 
vakanci pa tālruni 29154367.

Iepriekšējā “Cēsu Vēstu” 
izdevumā, publicējot Cēsu 
skolu mācību izcilnieku 
sarakstus, kuri 1. septembrī par 
saviem sasniegumiem saņēma 
pašvaldības naudas balvas, 
pieļauta kļūda. Atvainojamies 
skolēniem un vecākiem! 
Publicējam precizēto sarakstu.

Naudas balvas saņēma 
Cēsu 1. pamatskolas skolēni: 
Kārlis Sietiņš, Keita Čaika, 

Estere Luīze Vāvere, Filips 
Rasmussens, Estere Rutkovska, 
Eduards Kristers Lusts, Marta 
Madara Martinsone, Madara 
Vasina, Marta Stafecka, Sabīne 
Malnace.

Cēsu 2. pamatskolas skolēni: 
Simona Laila Ivanova, Elīna 
Santa Mellēna, Elīza Baumane, 
Keita Jansone, Karlīna 
Kļaviņa, Megija Kalniņa, 
Rūdolfs Antons, Zhaoyang Lu, 

Kristens Pikšens.
Cēsu Pilsētas vidusskolas 

skolēni: Valters Niks Kapturs, 
Ernests Juris Agafonovs, 
Markuss Leimanis, Evelīna 
Špehte, Sanija Vaivode, Felicita 
Tērauda, Tomass Treimanis.

Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolēni: Petra Pāsa, Katrīne 
Plocāne, Sanija Sekace, 
Kristiāna Šmite, Evelīna 
Bartkeviča, Katrīna Dārta 

Kārkliņa, Rūdolfs Dāvis 
Maklers, Mikus Zviedrāns, 
Elizabete Leimane, Mikus 
Gustavs Sīlis, Ance Leinasare, 
Marta Lupkina, Adriāna Krūze, 
Laura Adele Lubiņa, Marta 
Valnere, Emīlija Kalniņa, 
Miķelis Kočāns, Filips 
Dadzītis,  Niks Sveķis, Mārcis 
Andersons, Emīlija Horna, 
Anna Rozīte, Kārlis Kide, 
Līva Krēgere, Evelīna Jonina, 

Evelīna Ermane-Marčenko, 
Tīna Deina Kukurīte, Tīna 
Krastiņa, Ilze Kampenusa, 
Lāsma Agnese Bodniece, 
Beatrise Liepiņa.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas skolēni: 
Loreta Frīdmane, Emīlija Paula 
Sadovska, Sabīne Nīmane, 
Ance Valnere.

Kļūdas labojums
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Iepazīt dabas 
bagātības

Vecmeistara Nikolaja 
Karagodina simtgadei veltītās 
izstādes “Latvijas ainavas”gaitā 
Cēsu Izstāžu nams sadarbībā 
ar izstādes iniciatori, cēsnieci, 
Latvijas Zinātnes padomes 
Sociālo zinātņu eksperti, 
ekonomikas zinātņu doktori 
Santu Bormani un Latvijas 
Hidroekoloģijas institūta 
pētnieci, bioloģijas doktori 
Intu Dimanti-Deimantoviču, 
un kolēģiem no institūta 
piedāvā skolēniem unikālu 
iespēju: 25. oktobrī plkst. 
15.00 piedalīties klātienes 
pasākumā par tēmu “Latvijas 
daba - mūsu bagātība”. 
Skolēniem būs iespēja uzzināt 
par piesārņojumu Baltijas 
jūrā, Latvijā un pasaulē, kā arī 
aktīvi līdzdarboties dažādos 

uzdevumos un novērtēt, kāpēc 
svarīgi sargāt mūsu dabu. 

Abas zinātnieces ir aktīvas 
studenšu korporācijas “Selga” 
biedres. “Selga”, svinot savu 
95. jubileju, kopā ar Latvijas 
Hidroekoloģijas institūtu veic 
pētījumu par mikroplastmasas 
piesārņojumu Baltijas jūras 
piekrastē.

Sadarbībā ar Cēsu Digitālo 
centru pasākums būs skatāms 
tiešsaitē un vēlāk arī ierakstā. 

Bezmaksas pasākums, 
pieteikšanās līdz 8. 
oktobrim, zvanot uz tālr. 
28015339. Ieeja pasākumā ar 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. Pasākums notiks, 
ievērojot Latvijā noteiktos 
ierobežojumus.

Izrāde bērniem
Vaives tautas namā 16. 

oktobrī notiks izrāde “Trušu 
kāposti jeb kā kļūt par varoni”.

Truši nolēmuši kļūt par 
varoņiem. Bet – kas ir varonis? 
Un – vai viegli par tādu kļūt?  
To uzzināsiet, atnākot uz 
izrādi “Trušu kāposti jeb kā 
kļūt par varoni”. Šī izrāde 
māca bērniem sadarboties 
savā starpā, būt uzmanīgiem, 
risināt dažādas mīklas un 
uzdevumus. Visas izrādes laikā 
bērni aktīvi līdzdarbosies, 
palīdzot izrādes varoņiem 
trušiem būt drosmīgiem un kļūt 
par īstiem varoņiem! Izrādes 
mērķauditorija ir pirmskolas 
un sākumskolas vecuma bērni 
un viņu vecāki.

Ieejas biļetes cena: 1 EUR
Biļetes iespējams iegādāties 

gan pasākuma dienā 
Vaives tautas namā pirms 

izrādes, gan interneta vietnē  
www.bilesuparadize.lv 

Pieaugušajiem un bērniem 
no 12 gadu vecuma:

• COVID-19 vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikāts;

• pēdējo 48 stundu laikā 
veikts Covid-19 tests un tas ir 
negatīvs vai pēdējo 6 stundu 
laikā veikts Covid-19 ātro 
antigēna tests un tas ir negatīvs;

• personu apliecinošs do-
kuments;

• personalizēta biļete;
• iekštelpās – maska.
Bērniem līdz 12 gadu 

vecumam:
• personu/vecumu aplie-

cinošs dokuments;
• personalizēta biļete;
• iekštelpās bērniem no 7 

gadu vecuma – maska.

Dzejas vakars senioriem
Vaives tautas namā 8. oktobrī 

plkst. 18.00 notiks senioru 
dienai veltīts dzejas vakars ar 
muzikālu pieskaņu. Šoreiz savu 
dzeju lasīs Sandra Grīnberga, 
bet muzicēs Kaspars Krastiņš, 
kurš sacerējis melodijas ar 
Sandras Grīnbergas dzeju.

Sandra Grīnberga ir trīs 
dzejas grāmatu – “Pieskarties 
mirklim”, “Tavs pieskāriens” 
un “Satiksimies rudens 
vārtos” – autore. Dzejnieces 
darbi publicēti arī vairākos 
dzejas kopkrājumos. Sandra 

Grīnberga ir vairāk nekā 100 
dziesmu tekstu autore, no 
kurām daudzas dzirdamas 
arī Latvijas Radio 2 ēterā. 
Dzejniece 2016. gadā uzvarēja 
Guntara Rača rīkotajā dzejas 
konkursā “Dzeja no sirds” ar 
savu dzejoli “Pa lāsei”, kuram 
mūziku sarakstījis komponists 
Jānis Lūsēns.

Kaspars Krastiņš ir 
dziedātājs, mūziķis, vairāku 
dziesmu mūzikas un tekstu 
autors. Sadarbojas ar vairākiem 
dzejniekiem, rakstot melodijas 

dziesmām, kuras pats arī 
izpilda, dažas no tām skan 
arī Latvija Radio 2 ēterā. 
Savu dzeju un dziesmu notis 
ir publicējis arī grāmatā – 
kopkrājumā “Tikai trīs vārdi”.

Ieeja pasākumā bez maksas, 
uzrādot derīgu COVID-19 
sertifikātu. Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 7. oktobra 
plkst. 14.00 pa tālruni 
28342115.

Cēsu novada restorānu nedēļa 
Oktobra izskaņā, no 30. 

oktobra līdz 7. novembrim, 
gaidāma Cēsu novada restorānu 
nedēļa. Šogad akcijā piedalīsies 
arī jaunā novada restorāni no 
Līgatnes, Amatas un Pārgaujas. 
Cēsu novada iedzīvotājiem un 
viesiem būs lieliska iespēja 
baudīt izsmalcinātus ēdienus 
par īpaši draudzīgām cenām. 
Gardēžus ieturēt maltīti aicinās 
12 Cēsīs un novadā iemīļoti un 
zināmi restorāni.

Vai rudenim ir garša? Un 
smarža? Jā! Gaisā vējo saldens 
ābolu un dzērveņu aromāts, 
kas sajaucas ar krāsaino rudens 
lapu un zemes smaržu. Bagātīgā 
rudens raža sniedz lieliskas 
iespējas gardiem ēdieniem. 
Baudi rudens dūmakaino, 
bagātīgo un sātīgo garšu Cēsu 
novada restorānu nedēļā!

Restorānu nedēļā pieda-
līsies viesnīcas “Villa Santa” 

restorāns, restorāns “Jāņoga”, 
“Jonathan SPA Estate” resto-
rāns, restorāni “Kārļamuiža” 
un “Ungurmuiža”, “H.E. Vana-
dziņš. Ziemeļu restorāns”, 
saimniecības “Kalna Paltes” 
pop-up “paGALMA restorāns”, 
“Pavāru māja” Līgatnē, 
restorāns “Kannas” Zaubē, 
kafejnīca “Zeit”, restorāns 
“1815” Līgatnē un “Ozolaine 
Kitchenspa” kopā ar Elmāru 
Tanni.

Kā ierasts, viesi varēs 
baudīt trīs kārtu maltīti. Katrā 
no restorāniem būs pieejams 
īpašais piedāvājums vērtībā 
no 20 EUR līdz 30 EUR. 
Ēdienkartes atšķirsies no 
uzņēmumu ikdienā piedāvātā 
ēdienu klāsta, sniedzot 
neatkārtojamu gastronomisko 
baudījumu un izceļot sātīgo 
rudens garšu, kuru sniedz 
kvalitatīvi un gardi sezonas 

produkti.
Restorāni, veidojot ēdien-

kartes, būs parūpējušies arī par 
veģetārām maltītēm.

Lai gardēži varētu savlaicīgi 
iepazīties ar rudens restorānu 
nedēļas piedāvājumu un 
izvēlēties sev vistīkamākās 
maltītes, drīzumā katra 
restorāna sarūpētā ēdienkarte 
būs pieejama Cēsu Tūrisma 
informācijas centra mājas 
lapā www.visit.cesis.lv un 
sociālajos tīklos.  

Informējam, ka pirms 
došanās uz izvēlēto restorānu, 
būs nepieciešama obligāta 
galdiņu rezervāciju. Restorāni 
darbosies saskaņā ar 
aktuālajiem Ministru kabineta 
noteikumiem, ievērojot visus 
piesardzības pasākumus. 

Cēsu restorānu nedēļa 
pirmo reizi notika 2018. gada 
pavasarī. 

Cēsu Pils parks 30. 
oktobrī plkst. 18.00 līdz 
plkst. 22.00 gaidīs cēsniekus, 
lai iepazīstinātu ar saviem 
stāstiem un noslēpumiem, 
teikām un leģendām, 
vēsturiskajām personībām, kas 
parku veidojušas tādu, kādu to 
redzam šodien.

Nesteidzīgi staigājot pa 
parku naksnīgajā rudens 
vakarā, varēs uzzināt gan to, 
kādi notikumi viduslaikos 
risinājušies Riekstu kalnā, 
gan noskaidrot, kur atrodas 
Minadoras kalns un Šarlotes 
sala. Varēs sajust vēstures 
elpu ēnu čukstos un uguns 
atspīdumos, ļaujoties 
piedzīvojumam kopā ar 
ģimeni, draugiem.

Lai aizraujošie stāsti būtu 
pieejami plašākai sabiedrībai, 
pēc notikuma tos plānots 
ievietot audiogida platformā, 
kur jebkuram būs iespēja tos 
lejuplādēt savā viedtālrunī.

Stāstu nakts
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KULTŪRA
Ainavu meistara simtgades izstāde

Svecīšu vakars Cēsu pilsētas 
un Vaives pagasta kapsētās 
notiks sestdien, 9. oktobrī:
Veismaņu  kapos plkst. 15.00,
Rāmuļu kapos plkst. 16.00,
Bērzaines kapos plkst. 16.00,
Meža kapos plkst. 17.30.

Svecīšu vakars Cēsu 
un Vaives pagasta
kapsētās

Septembrī Cēsu Izstāžu 
namā atklāta tautas lietišķās 
mākslas un amatniecības 
izstāde “ĀDA (R)ĀDA”. Tā 
tapusi sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo kultūras centru. 

Izstādē apskatāmi Tautas 
lietišķās mākslas studiju 
dalībnieku un individuāli 
strādājošu meistaru darbi. 

Lietišķās mākslas izstādē 
“ĀDA (R)ĀDA” atspoguļojas 
ādas mākslinieciskās apstrādes 
meistaru veikums, to jaunrade 

un radošās idejas darbos, kas 
tapuši pēdējos gados. 

Rīgā palikusi tikai viena 
studija, kur nodarbojas ar 
ādas māksliniecisko apdari – 
Kultūras un tautas mākslas 
centra “Ritums” Tautas 
lietišķās mākslas studija 
“Plastika”. Tajā Džeimas 
Kriķes vadībā meistari izgatavo 
dažādus dekoratīvus, praktiski 
lietojamus priekšmetus: ādas 
kārbas un somas, kā arī iesien 
grāmatas. 

Pēdējos gados palie-
linājusies interese arī par 
arheoloģiskajos izrakumos 
sastopamo ādas zābaciņu, 
pastalu, kā arī tradicionālā stila 
apavu darināšanu. Šo virzienu 
izstādē pārstāvēs meistari 
no SIA “Kristāla kurpīte”, 
meistares Agrita Krieviņa 
Siliņa un Guna Zommere.

Izstāde Cēsu Izstāžu 
namā būs apskatāma līdz 31. 
oktobrim.

Rada no ādas

Cēsu Izstāžu namā atklāta 
latviešu vecmeistara Nikolaja 
Karagodina simtgadei veltīta 
izstāde “Latvijas ainavas”, 
kurā skatāmi gleznotāja darbi 
no privātkolekcijām. Izstāde 
tapusi pēc cēsnieces, kafijas un 
tējas veikala “Santini Coffee” 
saimnieces un aizrautīgas 
mākslas mīļotājas Santas 
Bormanes iniciatīvas.

Izstādes atklāšanā klātesošos 
uzrunāja Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Ainārs Šteins, atmiņās 
par Nikolaju Karagodinu 
dalījās mākslinieki, mākslas 
zinātnieki, kuri vecmeistaru 
pazina tuvāk.

Nikolajs Karagodins, 
kuram nākamā gada janvārī 
apritētu 100 gadu, darbojies 
visos glezniecības žanros, 
vairāk pievēršoties tieši ainavu 
glezniecībai. Viņa jubilejas 
izstādē “Latvijas ainavas” 
eksponēti kolekcionāru Santas 
Bormanes un Jura Vēvera 
uzticētie darbi, kas atklāj 
Nikolaja Karagodina mākslas 
daudzveidību. Te redzams 
koku, ceļu, debesu tēlojums, 
piejūras ainas un zvejas laivas, 
jumti, klusās dabas, ziedu 

kompozīcijas.
Mīlestību pret dzimtenes 

dabas skaistumu un dabu kā 
spēka avotu gleznotājs savos 
mākslas darbos attēlojis 
piesātinātos krāsu akordos 
un noskaņu daudzveidībā. 
Emocionālajā skanējumā mijas 
vieglas skumjas ar nomierinošu 

klusumu un saules staru 
siltumu – tā mākslinieka darbus 
raksturo izstādes iniciatore 
Santa Bormane.

“Es mīlu Latvijas dabu, it 
sevišķi – tās ainavas un sižetus, 
kas zūd no mūsu ikdienas: siena 
gubiņas un lauku darbi. Esmu 
to piedzīvojusi bērnībā, bijusi 

siena pļavā, mežmalā lasījusi 
avenes un meža zemenes, 
ķērusi zivis upē un ezerā no 
laivas. Daba ir bijusi ar mani 
bērnībā un ir tagad: pārgājienos 
pa meža taciņām un jūras 
piekrastē, laivojot pa upēm, 
nakšņojot teltī, vai vienkārši 
sēņojot un ogojot. Rudens ir 

brīnišķīgs laiks, kad dalīties ar 
skaistajām Latvijas ainavām!” 
stāsta Santa Bormane, viņa 
izveidojusi arī mākslinieka 
Nikolaja Karagodina izstādes 
katalogu.

Uzziņai par mākslinieku
Nikolajs Karagodins (1922–

2015) dzimis Limbažu novada 
Staicelē. Studējis Latvijas 
Mākslas akadēmijā (1943–
1949), apmeklējis V. Purvīša 
dabasskatu meistardarbnīcu 
(1943–1944) un Ģ. Eliasa 
figurālo meistardarbnīcu 
(1945–1949). Kopš 1957. gada 
bijis Latvijas Mākslinieku 
savienības biedrs. Ilgus gadus 
strādājis par skolotāju Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolā. 
Izstādēs Nikolajs Karagodins 
piedalījies jau kopš studiju 
gadiem. Viņa darbi atrodas 
Latvijas Nacionālā muzeja, 
Mākslas muzeja “Arsenāls” un 
Krievijas muzeju kolekcijās, kā 
arī privātās kolekcijās Francijā, 
Itālijā, Austrijā, Holandē, 
Japānā, Somijā, Austrālijā, 
Polijā, Argentīnā, Kanādā un 
Latvijā.

Izstāde Cēsu Izstāžu 
namā būs apskatāma līdz 31. 
oktobrim.

Attēlā: Izstādes atklāšanā klātesošos uzrunāja kolekcionāri Juris Vēveris un Santa 
Bormane. Foto: Aivars Akmentiņš.

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā no 2. oktobra 
skatāma izstāde “Zili baltās 
pasaules valdzinājums. Angļu 
dekolētais fajanss Latvijas 
muzejos un privātkolekcijās. 
(18. – 21. gadsimts)”, kas 
tapusi sadarbībā ar mākslas 
zinātniekiem Daini Bruģi un 
Inu Līni. Šī ir pirmā izstāde 
Latvijā, kas apkopojusi Latvijas 
muzejos un privātkolekcijās 
esošos angļu dekolētā fajansa 
izcilākos paraugus. 

Izstāde stāsta par nozīmīgu 
britu lietišķās mākslas jomu, 
dekolēto keramiku, kas 
19. gadsimtā izvērtās par 
gigantisku industriju un vienu 
no nozīmīgākajām šīs valsts 
eksporta nozarēm. Izstādē 
atklātas nozīmīgas ar britu 
dekolēto keramiku saistītās 
tēmas – sākot ar minētā 
apdares veida priekšvēsturi 

un aizsākumiem Anglijā, 
dekolēšanas tehnoloģiju un 
dekolēto trauku ražošanas 
attīstību un beidzot ar šo trauku 
formu un motīvu daudzveidību, 
to zīmju skaidrojumiem, 
nozares ietekmi uz citu Eiropas 
zemju keramiku un vēl šodien 
vērojamajām izpausmēm 
pasaules dizainā un popkultūrā. 
Īpaši nozīmīgi ir senāko 
periodu priekšmeti, kuru 
dekorā izmantoti reti sastopami 
dekoratīvie motīvi, kā arī tie, 
kas jau vēsturiski bijuši saistīti 
ar Latviju.  

Latvijas pilīs un kungu 
mājās Angļu dekolētā 
keramika plaši izmantota jau 
kopš 19. gadsimta pirmās 
puses, savukārt gadsimta otrajā 
pusē un 20. gadsimta sākumā 
tā iekaroja savu vietu arī 
pilsētnieku ikdienā un turīgāku 
zemnieku mājās.

Izstādes kodolu veido tās 
idejas autora un iekārtotāja, 
mākslas zinātnieka Daiņa Bruģa 
privātkolekcija, kuru papildina 
Agritas Tipānes kolekcijas 
priekšmeti. Savukārt, dekolētā 
fajansa izplatību Latvijā 
uzskatāmi parāda 18 muzeju 
dalība izstādē no dažādiem 
Latvijas reģioniem (Rundāles 
pils muzejs, Tukuma muzejs, 
Mākslas muzejs Rīgas Birža, 
Rīgas Jūgendstila muzejs u.c.). 
Jau izstādes veidošanas procesā 
kā negaidīts pārsteigums 
atklājās un izstādē būs skatāmi 
arī cēsnieku Rozenbergu 
ģimenē glabātie dekolētie 
fajansi.

Izstāde iekārtota Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejā, 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē. 
Izstāde skatāma līdz 2022. 
gada 30. septembrim.

Muzejā zili balts valdzinājums


