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Sācies konkurss – „Par skaistāko gaisa dārzu”

Atzinība

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Cēsu pilsētas svētkos  
28.maijā Maija parkā 
tradicionāli tika sveikts Cēsu 
krustbērns. Ik gadu par pilsētas 
krustbērnu kļūst tas mazais Cēsu 

novada iedzīvotājs, kurš pēc 
gadu mijas pirmais nāk pasaulē 
Cēsu klīnikā. Krustbērna statuss 
saglabājas līdz pat pilngadības 
sasniegšanai.

Šogad par Cēsu krustbērnu 
kļuva Alise Varsberga, 
kura Cēsu klīnikā piedzima 
5.janvārī. Mazo Alisi un 
viņas vecākus Zani un Ediju 
sveica Cēsu novada domes 

priekšsēdētājs Gints Šķenders, 
dāvājot rotaļlietu, naudas balvu 
un vēlējumu augt par smaidīgu, 
darbīgu un krietnu cēsnieci.  
Alise ģimenē ir pirmais bērns 
un savus plānus par to, cik 
pirmdzimtajai būs brālīšu un 
māsiņu vecāki vēl neizpauž. 
Taču tētis Edijs atzīst, ka 
Cēsis ir ģimenēm un bērniem 
draudzīga vieta, piebilstot 
– „Augsim un redzēsim, kā 

turpmāk būs”.

Krustbērna sveikšana 
ir ilgstoša tradīcija un nu 
jau pašvaldības rūpju lokā 
ir trīspadsmit krustbērni. 
Interesanti, ka arī pagājušajā 
gadā par Cēsu krustbērnu 
kļuva meitenīte vārdā Alise 
un viņa saņēma apsveikumus 
kopā ar vecākiem Leldi un Aivi 
Dembovskiem.

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Lai veicinātu iedzīvotājus 
iesaistīties skaistākas pilsēt-
vides veidošanā, popularizētu 
labāko pieredzi, kā arī, lai 
noskaidrotu skaistākā gaida 
dārza (balkoni, lodžijas, 
augu trauki) īpašnieku vai 
apsaimniekotāju, Cēsu novada 
pašvaldība, kā katru gadu, rīko 
konkursu „Par skaistāko gaisa 
dārzu”. 

Konkursa mērķis ir 

radīt interesi Cēsu novada 
iedzīvotājos un motivēt tos 
piedalīties novada sakopšanā, 
atspoguļojot plašsaziņas 
līdzekļos konkursa gaitu un 
rezultātus. 

Konkursā aicināti piedalīties 
Cēsu pilsētas un Vaives 
pagasta iedzīvotāji, uzņēmumi, 
ražošanas teritorijas, sa-
biedriskās ēkas. Godalgotās 
vietas tiks atzīmētas sekojošās 
kategorijās: 

• privātmājas, 

• viensētas, 

• pašvaldības teritorijas, 

• daudzdzīvokļu mājas, 

• ražošanas objekti, 
uzņēmumi, sabiedriskās ēkas.

Godalgu saņems arī „vērī-
gais skatītājs”, kurš būs ieteicis 
citu īpašumu, kas konkursa 
noslēgumā saņems godalgu.

Konkursā tiks vērtēta 
galvenokārt izveidotāju 
izdoma, mazāk finansiālais 
ieguldījums.

Konkursa beigu termiņš 
ir 25. jūlijs, pieteikumi 
jāiesniedz mutiski, rakstiski 
vai elektroniski Cēsu novada 
pašvaldībā, Komunālajā 

Pašā maija nogalē Cēsu 
pilsētas pamatskolas direktors 
Māris Šķēle saņēma Latvijas 
Izglītības un zinātnes  
ministrijas Atzinības rakstu par 
godprātīgu un rezultatīvu darbu 
pedagoģiskā procesa vadībā 
izglītības iestādē.

Apsveicam!

Kristaps Volkovickis  
Cēsu novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību prak-
tikants

Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītājs 
Igors Mercs informē, ka no 23. 
maija Cēsu pašvaldībā ir 60 
jaunas stipendiātu darba vietas, 
no kurām 20 ir komunālajā 
nodaļā. Šie stipendiāti strādās 
pilsētas sakopšanas darbus. 
Darba vietas tiks saglabātas 
6 mēnešus līdz šī projekta 
beigām.

Sākušies tradicionālie 
konkursi - „Labākais sētnieks” 
un „Skaistākais gaisa dārzs”. 
Konkursiem Cēsu novada 
iedzīvotāji var pieteikties 
paši, kā arī pieteikt cits citu. 
Konkursu laureāti tik apbalvoti 
5. augustā. 

Kokaugu komisija ir 
saņēmusi vairākus iedzīvotāju 
iesniegumus, kuriem nav 
pievienoti visi nepieciešamie 
dokumenti. I. Mercs lūdz 
iedzīvotājus būt rūpīgākiem un 
laicīgi sagatavot nepieciešamos 
dokumentus, kas krietni 
paātrinās iesniegumu iz-
skatīšanu.

Atgādinājums privāto teri-
toriju īpašniekiem – ir laicīgi 
jāuzsāk teritoriju sakopšana un 
zāles pļaušana. Īpašniekiem jau 
ir izsūtīti uzaicinājumi appļaut 
zālājus, īpašumu sakopšanai 
sekos arī pašvaldības policijas 
darbinieki.

Vasaras 
aktualitātes

nodaļā Raunas ielā 4,  vai 
iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā Bērzaines ielā 5, 
Cēsīs. Saņemto pieteikumu 
apkopošanas un izvērtēšanas 
termiņš ir 1. augusts, bet 5. 
augustā paredzēta uzvarētāju 
apbalvošana.

Aicinām atbalstīt un 
piedalīties!

Attēlā: Cēsu pilsētas svētku laikā īpašs mirklis bija 2011. gada Cēsu krustbērna Alises un viņas 
vecāku Zanes un Edija Varsbergu sveikšana. Foto: Kristaps Volkovickis.
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PAŠVALDĪBĀ
Cēsis čuč vai Cēsis 
līksmo?

Satiksmes ierobežojumi Cēsīs 
jūnijā

Domes sēdēs maijā

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Skolās noslēdzas mācību 
gads un gribu novēlēt jaunie-
šiem labas sekmes eksāmenos. 
To rezultāti ir skolēnu darba 
vērtējums, kas lielā mērā 
noteiks viņu turpmākās 
studiju un darba gaitas. Gribu 
atgādināt, ka Cēsīs ir atvērta 
Rīgas Tehniskās universitātes 
pārstāvniecība. Tas ir pirmais 
solis ceļā uz RTU filiāles 
atvēršanu. Tādējādi jauniešiem 
būs iespēja tehniskās 
zinības apgūt dienas studiju 
programmās Cēsīs un, cerams, 
likt lietā iegūtās zināšanas, 
attīstot uzņēmējdarbību mūsu 
novadā. 

Maijā darbu pašvaldībā 
uzsāka pēdējais tā saukto simts 
latu stipendiātu iesaukums. 
Nākošajā gadā nodarbinātības 
formas tiem, kas palikuši bez 
darba un iztikas līdzekļiem, 
mainīsies. Domāju, ka ir 
jāmainās arī sociālajai politikai 
valstī. Protams, grūtībās 
nonākušiem cilvēkiem ir 
jāpalīdz, taču nedrīkst būt tā, ka 
valsts un pašvaldības, piešķirot 
pabalstus, stimulē tādu ļaužu 
grupu veidošanos, kas pārtiek 
tikai no pabalstiem un strādāt 
pat negrasās. 

Bet ļoti iepriecinoši ir tas, ka  
skolēni ļoti vēlas strādāt vasarā, 
tāpēc novada domes deputāti 
pieņēma lēmumu ievērojami 
palielināt finansējumu 

pašvaldības apmaksāto skolēnu 
darba vietu izveidošanai. Arī 
novada Sociālais dienests 
īstenos vasaras nodarbinātības 
programmu bērniem no trūcīgām 
ģimenēm. Paldies pašvaldības 
Izglītības nodaļas un Sociālā 
dienesta darbiniekiem, kā arī 
uzņēmējiem, kas piekrituši 
uzņemties papildus rūpes 
un nodrošināt darba vietas 
skolēniem.

Apjomīgie pilsētas ielu 
atjaunošanas un ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas darbi rada un 
radīs neērtības braucējiem un 
gājējiem.. Par to šķendējas 
daudzi, arī es regulāri uzklausu 
iedzīvotāju pārmetumus. 
Slēdzot līgumus ar ceļu būves 
uzņēmumiem, veidojām tādu 
darbu grafiku, lai neērtību būtu 
pēc iespējas mazāk. Taču dzīve 
ienes savas korekcijas, dažkārt 
diezgan krasas. Tā, sakarā 
ar strauju cenu pieaugumu 
asfaltam un citiem ceļu būves 
materiāliem, divi uzņēmumi, kas 
iepriekš uzvarēja konkursos un 
noslēdza līgumu ar pašvaldību 
par ielu rekonstrukcijas 
darbu veikšanu, paziņojuši 
par nodomu lauzt līgumu. 
Uzņēmumiem ir izdevīgāk 
samaksāt  pietiekoši nopietnu 
līgumsodu, nekā veikt darbus 
par pašu pērn nosolīto cenu 
un ciest prāvus zaudējumus. 
Līdz ar to Saules, Akmens, 
Festivāla, Līgatnes un Vaives 
ielu atjaunošana kavēsies. 
Centīsimies vienoties ar Valsts 
Iepirkumu uzraudzības biroju 
par paātrinātu jaunā konkursa 

norisi, lai šo ielu rekonstrukcija 
nebūtu jāpārceļ uz nākošo 
gadu.

 Ļoti ceru, ka ieilgušais 
Kultūras centra rekonstrukcijas 
konkurss beidzot noslēgsies un 
celtnieki varēs šovasar uzsākt 
darbu. Pašvaldības iepirkumu 
komisija lēma, ka priekšroka 
dodama pretendentam, kas  
piedāvāja zemāko cenu, proti, 
SIA UPB.

Maija nogalē izskanēja 
Cēsu pilsētas svētki, paldies 
visiem to veidotājiem. 
Domāju, ka ideja – cēsniekiem 
pašiem veidot sev svētkus, ir 
sevi attaisnojusi un bija ko 
redzēt, dzirdēt un piedalīties 
lieliem un maziem novada 
iedzīvotājiem un viesiem. 
Taču svētki uzjundīja senu 
diskusiju par to, kā saskaņot 
iedzīvotāju dažādās intereses. 
Plaši izklaides un atpūtas 
pasākumi mēdz būt skaļi un 
ilgt līdz vēlai naktij. Savukārt 
cilvēki, kas dzīvo sarīkojumu 
vietu tuvumā ir neapmierināti, 
jo viņi tādā troksnī naktī nevar 
gulēt. No vienas puses gribam, 
lai Cēsīs ir dzīvība, lai pie 
mums brauc atpūsties tūristi, 
lai vietējiem uzņēmumiem, kas 
apkalpo viesus būtu darbs un 
ienākumi, taču jārespektē arī to 
iedzīvotāju viedoklis, kuri vēlas 
mieru un klusumu. Pašvaldībā 
nopietni diskutēsim kā rast 
kompromisu, kā nodrošināt 
kārtību atpūtas vietu apkārtnē 
un es aicinu arī iedzīvotājus 
aktīvi paust savu viedokli par 
to, vai rīkot un kā rīkot Cēsīs 
svētkus!

Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas 
vadītājas p.i.

Cēsu novada domes  
05.05. 2011. sēdē pieņemti 24 
lēmumi, tai skaitā :

- Apstiprināja pašvaldības 
aģentūras „ Sociālais 
dienests” nolikumu un 
darbības stratēģiju. Nolikumā 
noteikti aģentūras uzdevumi, 
mērķi un kompetences, 
savukārt stratēģijā veikts 
sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sistēmas 
izvērtējums un definēts Cēsu 
novada sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības rīcības 
plans un sociālā dienesta darba 
efektivitātes uzlabošanas 
uzdevumi. Ar stratēģiju 
var iepazīties Cēsu novada 
pašvaldības  mājas lapā www.
cesis.lv/Sociālā palīdzība.

- Apstiprināja grozījumus 
Cēsu novada domes 
03.09.2009. Saistošajos 

noteikumos  Nr. 3  „ Par bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas 
un dokumentu izsniegšanas 
kārtību Cēsu novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
un pirmsskolas vecuma bērnu 
grupās, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas”. 
Grozījumi paredz, ka turpmāk 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
bērnus varēs uzņemt  no 1 
gada un 3 mēnešu vecuma, 
kā arī, atkarībā no veselības 
stāvokļa un psiholoģiskās 
sagatavotības pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi 
var pagarināt par vienu gadu, 
kas faktiski nozīmē, ka bērni 
var pirmsskolas izglītības 
programmu apgūt līdz 8 gadu 
vecumam. Grozījumi ļauj 
iestādes neapmeklēšanu 84 
dienas gadā t.s.k. arī ģimenes 
apstākļu dēļ , kā arī vietas 
saglabāšanu bērnam iestādes 
remonta laikā.

- Ar grozījumiem 
Cēsu novada domes 
10.02.2011. lēmumā Nr. 76 
„Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas 

izglītības iestādes peldbaseina 
maksas pakalpojumu 
noteikšanu” atbalstīja 
priekšlikumu, ka turpmāk 
personai, kura individuālā 
peldbaseina apmeklējuma laikā  
pavada pirmsskolas vecuma 
bērnu baseinā (ūdenī)   ir 
apmeklējuma maksa   Ls 1,00 
(viens lats), t.sk. PVN. 

- Noteica darba uzdevumu 
Cēsu novada Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrādei 
un apstiprināja darba grupu 
šīs stratēģijas izstrādei. Darba 
gupai deviņu cilvēku sastāvā 
Izglītības nodaļas metodiķes 
Dzintras Kozakas vadībā  ir 
uzdevums veikt esošās situācijas 
analīzi, sagatavot Jaunatnes 
politikas stratēģiju  un rīcības 
plānu, kā arī iesaistīt Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrādē un 
īstenošanā dažādas sabiedrības 
grupas un  institūcijas. 

Cēsu novada domes 
26.05.2011. sēdē tika pieņemti 
34 lēmumi:

- Tika apstiprināta darba 

Cēsu novada vēlēšanu 
komisija informē, ka uzsākta 
parakstu vākšana:

no 2011.gada 11.maija līdz 
9.jūnijam – likumprojekta 
„Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” ierosināšanai;

no 2011.gada 18.maija 
līdz 16.jūnijam – tautas 
nobalsošanai par apturētajiem 
likumiem:

- „Grozījumi likumā „Par 
valsts pabalstu izmaksu laika 
periodā no 2009.gada līdz 
2012.gadam””,

- „Grozījumi likumā „Par 
maternitātes un slimības 

apdrošināšanu””,
- „Grozījumi likumā „Par 

apdrošināšanu bezdarba 
gadījumam””.

Parakstu vākšanas vietas 
Cēsu novadā:

- Cēsu Centrālā bibliotēka, 
Raunas iela 1, Cēsis,

- Cēsu novada pašvaldība, 
Bērzaines iela 5, Cēsis,

- Vaives pagasta pārvalde, 
„Kaķukrogs”, Vaives pagasts.

Parakstu vākšanas vietu 
darba laiks: darba dienās no 
plkst. 15.00-19.00, sestdienās 
un svētdienās   no plkst. 9.00-
13.00.

Aleksandrs Abramovs 
Cēsu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību 
nodaļas praktikants      

Cēsīs turpinās ielu 
atjaunošana, kā arī ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas darbi, tāpēc 
arī jūnijā būs jārēķinās ar 
satiksmes ierobežojumiem. 

Turpinot pilsētas maģistrālo 
ielu rekonstrukciju, darbi notiek 
Jāņa Poruka ielā. Satiksme šajā 
ielā netiks pilnībā slēgta, bet 
autovadītājiem jābūt vērīgiem 
un jāseko ceļazīmēm.

Gaujas ielā, posmā no Palasta 
līdz Lauku ielai, satiksme 
ierobežojumi būs nelieli, veicot 
vien dažus darbus, piemēram, 
ielas horizontālo maŗķējumu.

Gaujas ielā, posmā no Cīrulīšu 
līdz Pētera ielai, turpinās 
brauktuves rekonstrukcija, 
tāpēc atsevišķi ielas posmi būs 
slēgti. Autovadītājiem jāseko 
norādēm par slēgto posmu 
apbraukšanu.

Turpinās arī Zaķu ielas 
pārvada atjaunošana. Satiksme 
pa Bērzaines ielu netiks 
slēgta, taču aicinām sekot ceļa 
zīmēm.

Saules, Akmens, Vaives 
un Līgatnes  ielu atjaunošana 
diemžēl kavēsies. Būvuzņēmēji, 
kas iepriekš uzvarēja konkursā 
par tiesībām veikt šo ielu 
rekonstrukciju un noslēdza 
līgumu ar pašvaldību, sakarā 
ar būtisku ceļu būves materiālu 
izmaksu sadārdzināšanos, 
paziņojuši par iespēju lauzt 
līgumus. Tātad būs jauns 
konkurss un cerams, ka darbus 
izdosies atsākt šovasar.

Paralēli ielu atjaunošanai 
aktīvi noris ūdensapgādes 
un kanalizāciju tīklu 
rekonstrukcijas darbi. 
Periodiski būs ierobežota 
satiksme dažādās pilsētas 
ielās. Detalizētu informāciju 
par ielām, kuras periodiski 
tiks slēgtas sakarā ar rakšanas 
darbiem, iespējams atrast www.
vinda.lv mājas lapā.

grupas izveidošana Vidzemes 
Mūzikas un kultūras centrā

- Tika apstiprināts lēmums 
par Cēsu novada domes 
07.10.2010. lēmuma Nr. 611 
„Par dūmeņa demontāžu 
Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu 
novadā” atzīšanu par spēku 
zaudējušu

- Tika apstiprināts 
Cēsu pilsētas Sporta skolas 
organizētā skrējiena „Jānis, 
Jānītis” sacensību Nolikums

- Apstiprināts lēmums 

par biedrības „Vidzemes 
Kultūrvēsturiskā mantojuma 
pētniecības centrs” dibināšanu

- Tika apstiprināts lēmums 
par publisko pasākumu 
organizēšanu Cēsu pilsētā.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties  www.cesis.lv 
Novada pašvaldības sadaļā 
„Pieņemtie lēmumi”; Cēsu 
novada pašvaldībā Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Cēsu novadā noteiktas 
parakstu vākšanas vietas
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AKTUĀLI
Labi būt brīvprātīgam Pašvaldības 

policija 
informē

Kristaps Volkovickis  
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību prak-
tikants 
teksts un foto

Maija nogalē Cēsu novada 
iedzīvotājiem bija iespēja 
iepazīties ar jaunu brīvprātīgā 
darba projektu „Brīvprātīgais 
darbs kā jauniešu sociālās 
iekļaušanas instruments.” 
Šis projekts tapis ar Baibas 
Āboliņas, Montas Cielavas, 
Ingus Žagara un Guntas 
Grīnhofas iniciatīvu.

Projekts paredzēts Cēsu 
novada jauniešiem no 18-25 
gadu vecumam ar mērķi iesaistīt 
viņus brīvprātīgajā darbā un 
attīstīt brīvprātīgo darbu Cēsīs. 
Šī projekta devīze ir „Esi 
brīvprātīgais – Piepogājies.”

Pasākums noritēja neformālā 
gaisotnē un iesākās ar īsu un 
kodolīgu prezentāciju par 
projektu, ko vadīja viena no 
projektu idejiskajām autorēm 
– Baiba Āboliņa. Pasākuma 
turpinājumā tā dalībnieki 
izstrādāja priekšlikumus - 

kā Cēsīs attīstīt brīvprātīgo 
darbu četrās jomās: politikā, 
kultūrā, sociālajā aizsardzībā 
un ekonomikā. Tika radītas 
arī ļoti daudz vērtīgas un 
labas idejas, kā brīvprātīgie 
var palīdzēt pansionātā, 
slimnīcā, bērnudārzos, dažādu 

pilsētas aktivitāšu veidošanā 
un atbalstīšanā. Visas idejas, 
kas tika minētas, kļuva par 
svarīgu informāciju Cēsu 
brīvprātīgā darba attīstīšanai 
un paplašināšanai.

Kā pastāstīja viens no 
jauniešiem Kristaps Miķelsons, 
tad domas par brīvprātīgo 
darbu viņam radušas pēc 
sarunas ar draugiem, kuri 
pierunājuši viņu iesaistīties. 
Strādājot brīvprātīgi, Kristaps 
sapratis, ka tieši šis ir veids, kā 
var palīdzēt  citiem, un gūt par 
to gandarījumu. Kristaps jau ir 
domājis par brīvprātīgo darbu 
ārpus Latvijas robežām, sakot: 
„Ja kāds piedāvātu braukt un 
nodarboties ar brīvprātīgo 
darbu ārzemēs, kas saistīts ar 
sportu vai IT, dotos turp acis 
nemirkšķinot.” Tagad, paralēli 
brīvprātīgajam darbam, viņš 
plāno turpināt mācīties un 
pilnveidot sevi. 

Ieva Rudzīte 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas Administratīvo 
lietu vecākā inspektore 

Cēsu novada Pašvaldības 
policija informē, ka jūnijā 
tiks veiktas pārbaudes gan 
fiziskām, gan juridiskām 
personām, kurām nav noslēgti 
vai atjaunoti  atkritumu 
apsaimniekošanas līgumi 
ar SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju”, kā to nosa-
ka  Cēsu novada domes 
17.12.2009. Saistošie notei-
kumi  Nr. 26 „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi”. 
Ikviena nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai apsaimniekotājs 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā ir atbildīgs par 
atkritumu savākšanu un 
izvešanu  no viņa īpašuma 
teritorijas. Viņam jāiekļaujas 
pašvaldības organizēto 
atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumu realizēšanā gan ar 
savu darbību, gan maksu par 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
par ko atbildība paredzēta 
gan juridiskām, gan fiziskām 
personām pēc Latvijas 
Administratīvo pārkāpuma 
kodeksa 75.panta. 

Tāpat policija turpinās 
apsekot nekustamos īpašumus 
gan Cēsu pilsētā, gan Vaives pa-
gastā un to piegulošo teritoriju 
sakopšanu- zālāju pļaušanu un 
atkritumu savākšanu. 

Pašvaldības policijas 
dežūrdaļā  maija mēnesī 
saņemti 162 izsaukumi. Saņemti 
25 iesniegumi no juridiskām un 
fiziskām personām. 

Sastādīti pieci protokoli par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietās vai atrašanos 
sabiedriskās vietās tādā 
reibuma stāvoklī, kas aizskar 
cilvēka cieņu; divi protokoli 
par nepilngadīgu personu 
smēķēšanu, kas nosūtīti 
Administratīvai komisijai 
lēmuma pieņemšanai. 

Pašvaldības policijas 
patruļdienesta darbinieki 
nogādājuši mājās 6 personas par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā 
alkohola reibumā, ka nav spējīgi 
patstāvīgi pārvietoties  un 
2 personas nogādātas ārst-
niecības iestādē. Aizturētas un 
nogādātas Valsts policijā par 
citiem likumpārkāpumiem 27 
personas.

Dita Trapenciere 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja

Cēsu novada pašvaldība 
ir uzsākusi  divu nozīmīgu 
dokumentu izstrādi – Teritorijas 
plānojumu un Attīstības 
programmu visam novadam. 
Abi šie dokumenti un it sevišķi 
Teritorijas plānojums ietekmē 
ikvienu novada iedzīvotāju, 
nekustamā īpašuma īpašnieku 
un uzņēmēju. Dokumentu 
izstrādē paredzēts plaši iesaistīt 
novada sabiedrību – organizējot 
diskusijas un iedzīvotāju 
aptaujas. 

Jūnijā tiks uzsākta 
iedzīvotāju aptauja, kuru veiks 
uzņēmums „Latvijas fakti” 
un tā tiks veikta telefoniski 
(par to detalizētāk informēsim 
nedaudz vēlāk).

Jūnija pirmajā nedēļā 
pašvaldība uzsāks diskusiju 
ciklu ar novada iedzīvotājiem, 
kas aptvers dažādas Cēsu 
pilsētas un Vaives pagasta 
teritorijas. Tās organizēsim 
tuvāk iedzīvotājam, konkrētajā 
teritorijā, par kuru diskutēsim.

Diskusiju cikls par Cēsu 
novada teritorijas attīstību

Pirmais diskusiju cikls 

notiks pa novada teritorijas 
daļām, uzsvaru liekot uz katras 
konkrētās teritorijas iedzīvotāju 
un uzņēmēju vajadzībām. 
Kopā paredzētas 14 diskusijas 
– 10 Cēsīs un 4 Vaives pagastā. 
Publicējam diskusiju plānu, 
taču tajā ir iespējamas nelielas 
izmaiņas, tādēļ lūdzam sekot 
līdzi papildus informācijai 
mājas lapā www.cesis.lv un 
informatīvajos stendos.

Diskusiju cikla mērķis no 
pašvaldības puses – dot iespēju 
iedzīvotājiem pašiem plānot 
sev tuvējās teritorijas attīstību.

Teritorijas plānojums ir 
dokuments, kas telpiski iezīmē, 
kādu mēs gribam redzēt Cēsu 
novadu pēc 12 gadiem. Savukārt 
Attīstības programma, kas tiek 
izstrādāta 7 gadiem nosaka to, 
kā mēs plānoto sasniegsim.

Novada attīstību nodrošina 
ne tikai vietējā pašvaldība 
un valsts. Liela nozīme ir arī 
vietējo iedzīvotāju, uzņēmumu 
iespējām, vēlmēm un aktīvai 
līdzdarbībai kopēja mērķa 
nospraušanā un sasniegšanā. 
Reģionālās attīstības 
veicināšanā liela nozīme ir 
valstij, tomēr tikpat daudz 
mazākas lietas ir atkarīgas 
tikai no mums pašiem. Novada 
attīstībai ir nepieciešama 
sabiedrības līdzdarbošanās, 

brīvprātīgu interešu grupu 
veidošana, kas ir gatavi kopīgi 
meklēt risinājumus vietēja 
mēroga problēmām un izcelt 
unikālo un to attīstīt.

Tāpēc pašvaldība aicina 
ikvienu aktīvo iedzīvotāju un 
uzņēmēju piedalīties diskusijās 
un kopā veidot Cēsu novada 

nākotni.

Diskusija plānota nevis kā 
jautājumu – atbilžu cikls starp 
iedzīvotājiem un pašvaldību, 
bet kā aktīva darbošanās – 
diskutēšana iedzīvotājiem savā 
starpā, kā rezultātā izveidojas 
kopīgs iedzīvotāju redzējums 
par nākotni.

Teritorija Datums Vieta 

Lenču iela (Zagļu ciems) 6.jūnijs 3.bērnudārzs 
pulksten 17.30

Leona Paegles iela un 
teritorija starp Piebalgas ielu 

un dzelzceļu
7.jūnijs

Cēsu Valsts 
ģimnāzija 

pulksten 17.30
Vaives iela, Saules iela un 

teritorija starp Piebalgas un 
Jāņa Poruka ielām

13.jūnijs Tiks precizēta 

Rīgas iela un teritorija uz 
abām pusēm 14.jūnijs Tiks precizēta 

Viestura iela un teritorija uz 
abām pusēm 20.jūnijs Tiks precizēta 

Cīrulīšu iela un teritorija uz 
abām pusēm 21.jūnijs Tiks precizēta 

Rūpniecības iela, Lauciņi 28.jūnijs Tiks precizēta 
Gaujas mala 30.jūnijs Tiks precizēta 

Centrs, Vecpilsēta 4.jūlijs Tiks precizēta

Rīdzene Tiks 
precizēts Tiks precizēta

Krīvi
Lauku teritorija līdz Pleskavas 

šosejai
Lauku teritorija aiz Pleskavas 

šosejas

Aicinam iedzīvotājus diskutēt

Aivars Akmentiņš

 Maija sākumā Cēsu novada 
pašvaldības ēkā Raunas ielā 
4. tika svinīgi atvērts Rīgas 
Tehniskās universitātes 
Informācijas centrs un 
reflektantu uzņemšanas punkts. 
Interesenti tajā var  konsultēties 
par studiju iespējām RTU, 
uzņemšanas noteikumiem, 
stipendijām u.c. jautājumiem. 

 Atklājot jauno izglītības 
centru, Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
uzsvēra, ka tas ir pirmais solis 
ceļā uz RTU filiāles atvēršanu. 
Tādējādi jauniešiem būs 
iespēja tehniskās zinības apgūt 
dienas studiju programmās 
Cēsīs. G. Šķenders uzskata, ka 
iespēja studēt inženierzinātnes 
stimulēs uzņēmējdarbības 
attīstību reģionā.

RTU rektors Leonīds 

Ribickis pateicās Cēsu novada 
pašvaldības darbiniekiem par 
atbalstu augstskolas filiāles 
veidošanā. Viņš pauda cerību, 
ka laba sadarbība veidosies ar 
Cēsu profesionālo vidusskolu 
un citām tuvējām profesionālās 
un vispārējās izglītības mācību 
iestādēm. L. Ribickis arī 
atzīmēja, ka jaunā RTU filiāle 
nekonkurēs ar Vidzemes 
augstskolu, bet piedāvās tādas 
apmācību programmas, kādas 

jauniešiem Vidzemē nav bijis 
iespēju apgūt.

Topošo RTU Cēsu filiāli 
vadīs Alvis Sokolovs. Viņš 
informēja, ka septembrī Cēsīs 
studentiem tiks piedāvātas četras 
bakalaura studiju programmas: 
Elektrotehnoloģiju datoru 
vadība (budžeta), Enerģētika 
un elektrotehnika (budžeta), 
Materiālu tehnoloģijas 
un dizains (budžeta) un 
Nekustamā īpašuma pārvaldība 

Cēsīs atklāts RTU Informācijas centrs

(maksas). Lai veicinātu 
sadarbību ar apkārtējiem 
uzņēmējiem un pašvaldībām, 
paralēli RTU filiālei Cēsīs tiks 
veidota zinātniski pētnieciskā 
laboratorija, kurā tiks akcentēta 
tehnoloģiju modernizācija un 
energoefektivitātes celšana. 

Attēlā: Cēsu brīvprātīgie savā pirmajā sanāksmē.
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Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Sociāla dienesta pro-
jektu vadītāja – attīstības 
speciāliste

Svētdien, 15. maijā Cēsīs 
valdīja īsti ģimeniskas 
noskaņas. Šogad Ģimenes 
dienā Cēsīs piedalījās 94 
ģimenes, kuras devās pastaigā 
pa Latvijā vienīgo bērnu 
tiesību un pienākumu taku, 
piedaloties dažnedažādās ģi-
meni saliedējošās aktivitātēs.

 Ģimenes, reģistrējoties Cēsu 
Tūrisma informācijas centrā, 
saņēma Ģimenes pasi un 
maršrutu karti, pēc kuras 
orientējās dodoties pastaigā pa 
pilsētu.

22 pieturas punktos atrak-
cijas vadīja gan Sociālā dienesta 
darbinieki, gan Cēsu  mākslas 
pedagogi, Sarkanā Krusta 
Jaunieši, pašvaldības Izglītības 
nodaļas darbinieki, Cēsu 
pilsētas Vecāku dome, Cēsu 
Sv. Jāņa Evanģēliski luteriskā 
draudze, Cēsu bērnu un 
jauniešu centrs „Spārni”, Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centra 
darbinieki, Dzimtsarakstu no-
daļas darbinieki, kā arī Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
darbinieki. 

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
organizētā Ģimenes diena Cēsu 
novadā notika jau trešo reizi un 
ar katru gadu pulcina aizvien 
vairāk novada ģimenes. Lielais 

aktīvo ģimeņu skaits rada 
pārliecību par Cēsu novada 
veiksmīgu nākotni un attīstību.

 Aģentūra saka lielu paldies 

ikvienam, kurš palīdzēja 
rīkot šos svētkus, kā arī 
visiem lielajiem un mazajiem 
cēsniekiem, kuri piedalījās 
svētku svinēšanā.

Skaisti svētki 
ģimenēm

Biruta Dambīte, 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe

Cēsu internātpamatskola 
– rehabilitācijas centrs /
Meža skola/ ir vienīgā skola 
valstī, kurā mācās un ārstējas 
bērni ar astmu un alerģiskām 
saslimšanām. Skola īsteno 1. – 
9. klašu izglītības programmu 
un piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 
apmācību. 

Mācību un ārstniecības darbā 
skolai ir iestrādes un skolas 
tradīcijas, taču nepārtrauktai 
attīstībai nepieciešami jauni 
resursi. Darbs ar bērniem kļūst 
arvien sarežģītāks, līdz ar to 
pedagogiem un mediķiem 
nepieciešamas jaunas zināšanas 
un prasmes. Tāpēc aktuāla ir citu 
valstu pieredzes apgūšana. Pēc 
projektu vadītājas Evas Mertel 
Hogberg /Zviedrija/ iniciatīvas 
Meža skola uzsāka sadarbības 
projektu ar Ostergotlandes 
novadu Zviedrijā. Jāatzīmē, 
ka Eva Mertel Hogberg ir 
īstenojusi vairākus projektus 
Cēsu novadā, kuri devuši 
nozīmīgu ieguldījuma novada 
izglītībā un medicīnā. 

Sadarbības projekta ietvaros 
seši speciālisti no Meža skolas 
un Cēsu novada pašvaldības 
iepazinās ar Ostergotlandes 
novada mācību un ārstniecības 
iestāžu darbību un diskutēja par 
astmas un alerģijas pacientu 
ārstēšanu un izglītošanu, kā arī 
iepazinās ar Zviedrijas  Astmas 
un alerģijas asociācijas darbību. 
Jāatzīmē, ka Zviedrijā darbība 
Astmas un alerģijas asociācijā 
ir brīvprātīga un darbinieki 
netiek algoti.

Iepazīstoties ar Blastadas 
skolu Zviedrijā, kura integrē 
bērnus ar astmu un alerģiskām 
saslimšanām, apskatījām 
skolas telpas un diskutējām 
par mācību un ārstniecības 
darbu. Zviedrijā šāda veida 
skolās viena no prioritātēm ir 
telpu ventilācija, kas uzlabo 
astmas un alerģijas pacientu 
veselības stāvokli. Skolā 
bērniem ar pārtikas alerģijām 
tiek ievērota diēta un izslēgti 
no ēdienkartes alerģiskie 
produkti. Lai mazinātu bērnu 
alerģiskās reakcijas, skolā nav 
mīksto mēbeļu, paklāju un 
cita veida mīksto materiālu. 
Zviedrijā augstā līmeni ir 
pacientu izglītošana, tāpēc 
bērni ir līdzatbildīgi par savu 
veselību. Skolotāji darbā ar 
bērniem, kuri slimo ar astmu 
un alerģijām, nepielieto īpašas 
mācību metodes un mācību 
materiālus, jo Zviedrijā visiem 
bērniem, kuriem ir grūtības 
mācību vielas apgūšanā, tiek 
garantēta atbalsta speciālistu 
palīdzība. Diskusijās Zviedrijas 
speciālisti Meža skolas 
speciālistiem ieteica neakcentēt 
bērna slimību, bet mācīt bērnu 
ar to sadzīvot un nodrošināt 
katram bērnam atbilstošus 
apstākļus un atbalstu izglītībā 
un veselības aprūpē.

Solstralemas bērnudārzā 

mūs pārsteidza atmosfēra un 
skolotāju profesionālisms. 
Jāpiezīmē, ka  bērnudārzs ir 
trīspadsmit bērniem, kas slimo ar 
astmu un alerģijām. Bērnudārza 
skolotājas iepazīstināja Meža 
skolas pedagogus ar telpām, 
mācību plāniem, medicīnisko 
aprūpi. Zviedrijas un Meža 
skolas speciālistiem izvērtās 
diskusijas par mācību mērķu 
izvirzīšanu, plānošanu un 
mācību materiāliem, kā arī 
citiem aktuāliem jautājumiem. 
Ar savu personīgo piemēru un 
pedagoģisko pieredzi Zviedrijas 
skolotājas iedvesmoja mūsu 
pedagogus radošai darbībai.

Daudz jaunu ierosmju 
pedagogi guva Montesori skolā. 
Vērojot, kā skolotājs kopā ar 
skolēnu plāno un vada skolēna 
mācīšanos /ne māca skolēnu 
tradicionālajā izpratnē/, mūs 
pārsteidza rezultāts - skolēnu 
patstāvīgā darba prasmes. 
Iepazināmies ar skolas darbību, 
stundu plānu, ar bagātīgo 
Montesori mācību materiālu 
klāstu un mācību metodēm. 
Tā bija vērtīga pieredze, 
kas rosināja pedagogus 
sava darba izvērtēšanai un 
tuvāko sasniedzamo mērķu 
formulēšanai.

Nozīmīgas kā mediķiem, 
tā pedagogiem bija vizītes 
Alerģijas un Veselības centrā. 
Augstu vērtējama Zviedrijas 
mediķu prasme prezentēt 
medicīnas jautājumus da-
žādām auditorijām. Līdz ar to 
pedagogiem bija saprotamas 
un uztveramas medicīnas 
tēmas. Pedagogiem tika 
sniegtas vispārējās zināšanas, 
lai pedagogi un mediķi varētu 
strādāt vienotā komandā. 
Speciālisti medicīnas jomā, 
Meža skolas alergoloģe un 
medicīnas māsa iepazinās 
tuvāk ar medicīnas iekārtām, 
medikamentiem, procedūrām 
un diskutēja ar Zviedrijas 
speciālistiem par citiem 
mediķiem saistošiem 
jautājumiem. 

Diskusijās ar Astmas un 
alerģijas asociācijas pārstāvjiem 
guvām daudz vērtīgas 
informācijas. Zviedrijas 
Astmas un alerģijas asociācijai 
ir liela pieredze un iestrādes, 
jo asociācija darbojas no 1956. 
gada. Diskusijā piedalījās arī 
bērnu vecāki. Vecāki uzsvēra 
vietējo asociāciju nozīmi 
un nepieciešamību, minēja 
konkrētus labās prakses 
piemērus par psiholoģisko 
atbalstu dažādās situācijās un 
vecāku izglītošanu. Astmas 
asociācijas pārstāvji un vecāki 
ieteica Meža skolai palīdzēt 
vecākiem dibināt Cēsu novada 
Astmas un alerģijas biedrību 
vai atbalsta grupu. 

Par iespēju iepazīties ar 
Zviedrijas pieredzi pateicamies 
Ostergotlandes domei, 
projekta vadītājai Evai Mertel 
Hogberg un visiem Zviedrijas 
speciālistiem, kuri veltīja mums 
savu laiku un dalījās savās 
zināšanās, kuras mums ir ļoti 
nozīmīgas un nepieciešamas.

Meža skola pilnveidojas

Kristaps Volkovickis 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību prak-
tikants 
teksts un foto

Cēsu pilsētas svētku ietvaros 
apmeklētājiem bija iespēja 
aplūkot enerģijas taupīšanas 
stendu un iegūt informāciju, 
kā samazināt siltumenerģijas 
un elektroenerģijas patēriņu 
un labi sagatavoties nākamajai 
apkures sezonai.

Šajā stendā apmeklētāji 
tika informēti un apgādāti ar 
informatīvajiem materiāliem 
par to, kā izmantot atjaunojamos 
energoresursus ēku siltināšanā, 
kā samazināt energopatēriņu 
vecākās ēkās u.c. Bija arī 
pieejama informācija ar 
Eiropas Savienības projektu, 
kas paredz privātpersonām 
50% līdzfinansējumu par 
alternatīvo elektroenerģijas 
projektu īstenošanu, piemēram, 
saules bateriju uzstādīšanai. 
Līdzfinansējums tiek piešķirts 
pēc projekta pabeigšanas.

Stends Cēsīs bija apskatāms 

Eiropas Komisijas rīkotās  
„Zaļās nedēļas” ietvaros, 
tās devīze bija „Tērējot 
mazāk, dzīvo labāk”. „Zaļā 
nedēļa” tika atzīmēta visā 
Eiropas Savienībā no 24. līdz 
27. maijam. Informatīvais 
stends tika izveidots ar 
Vācijas uzņēmuma Oventrop 
atbalstu un bukleti tapuši 
ar „Inteligent enery”  projekta 
„No Igaunijas līdz Horvātijai: 
saprātīgi enerģijas taupības 
pasākumi pašvaldību ēkām 
Centrālās un Austrumeiropas 
valstīs” līdzfinansējumu. 
Cēsīs stends atradās pie 
Zvaigznes grāmatnīcas. Visas 
dienas garumā apmeklētājiem 
bija iespēja piedalīties 
momentloterijā un savā 
īpašumā  iegūt flešatmiņas 
un pildspalvas, kā arī 
aizpildīt anketu un piedalīties 
infrasarkanā termometra 
ScanTemp 385 izlozē. Ar šo 
termometru iespējams izmērīt 
un noteikt vietas mājoklī, kur ir 

vislielākie siltuma zudumi. Par 
izlozes uzvarētāju kļuva Gints 
Vēzis.

Tērējot mazāk, dzīvot labāk

Attēlā: Gints Vēzis ar vērtīgo 
laimestu – infrasarkano 
termometru.

Attēlā: Ģimeņu svētki Cēsīs kļūst aizvien populārāki. 
Foto: Kristaps Volkovickis.



Dzintra Kozaka 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe

Otrdien, 17.maijā Cēsīs 
ieradās Japānas vēstnieks 
Latvijā  Takaši Osanai ar 
kundzi Keiko Osanai, kā arī 
vēstniecības 2.sekretāre Joko 
Jonezava un pazīstamais 
origami meistars Kadzuo 
Kobajaši.

  Japānas vēstnieks tikās 
ar Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju Gintu Šķenderu 
un pašvaldības darbiniekiem, 
savukārt Kadzuo Kobajaši  
uzstājās ar priekšlasījumu un 
vadīja origami  nodarbības  
Cēsu novada pedagogiem. Kā 
atzina Cēsu 2. vidusskolas 
skolotāja Lienīte Rogoļeva, 
tad ar origami viņa bija 
aizrāvusies jau ilgu laiku 
pirms šī priekšlasījuma. 
Skolā, gatavojoties māmiņu 
dienai, bērni jau locīja puķītes 
no papīra, taču neko tādu, 
kā Kadzou Kabajaši rādītie 
origami paraugdemonstrējumi, 
viņa nebija redzējusi.  Pēc 
tam viesi devās uz Vaives 
pagasta Līviem, kur notika 
origami nodarbības pirmskolas 
grupiņām.

Origami meistars Kadzuo 
Kobajaši,  ir Očjanomidzu 
Origami Kaikan centra 
direktors. Origami izstāžu un 

lekciju veidā viņš iepazīstina 
cilvēkus ar Japānas papīra 
kultūru gan Japānā, gan 
ārzemēs. Kadzuo Kobajaši 
ir „Yushima no Kobayashi” 
kompānijas vadītājs, kā arī 
Japānas papīra leļļu asociācijas 
priekšsēdētājs.   Sarakstījis 
grāmatu sēriju „Origami 
rokasgrāmata angļu valodā”, 
„Četru sezonu origami”, „Viss 
par origami”, „Ilustrēts origami 
albums vecākiem un bērniem”, 
„Japānas raksti”, kā arī citas 
grāmatas. 2010. gadā saņēmis 
10. Japānas lielo balvu hobiju 
produkcijas jomā un Japānas 

Ekonomikas un rūpniecības 
ministra balvu. 

Origami ir tradicionāls laika 
kavēklis Japānā, kad viena 
papīra loksne tiek salocīta 
dažādos veidos, lai izveidotu 
piemīlīgus dzīvniekus, skaistus 
augus un citas formas. Tā kā ir 
nepieciešams tikai viens papīra 
gabaliņš, ar šo vaļasprieku 
var nodarboties jebkur; daudz 
cilvēku Japānā ar origami 
aizraujas gan mājās, gan skolā. 
Visslavenākā origami forma, 
ko daudziem bērniem iemāca 
viņu vecāki vai vecvecāki, ir 
dzērvīte.
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AKTUĀLI
Muzeju nakts iedvesmoti
Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar aktīvāko un 
iedvesmojošāko pavasara 
notikumu - 14.maija Muzeju 
nakti Cēsīs iesākās tūrisma 
sezona. Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejs sadarbībā 
ar Nacionālo bruņoto spēku 
Instruktoru skolu, Zemessar-
dzes 27. kājnieku bataljonu 
un Nacionālo bruņoto spēku 
Štāba orķestri bija sagatavojis 
vērienīgu programmu, un 
pēc statistikas datiem – ar 8,7 
tūkstošu  lielu apmeklētāju 
skaitu ierindojās pirmajā 
vietā kā visvairāk apmeklētais 
muzejs ārpus Rīgas. 

Atskatoties uz Muzeja nakts 
norisēm, jāatzīst, ka svarīgākie 
notikumi bija saistīti ar 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
aktivitātēm, kas iedzīvināja 
mūsu pilsētas vidē ar Latvijas 
armiju saistītās vēstures 
tradīcijas. Tā bija Vakara jundas 
norise, emocionāli piesātinātais 
karavīru un pilsētas iedzīvotāju 
kopīgais gājiens Nacionālo 
bruņoto spēku orķestra vadībā 
pa vecpilsētas ielām. Koncerts 

un defilē programma radīja 
pacilātības un īpašu svētku 
noskaņu pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem. Pirmo reizi Latvijā 
pēc neatkarības atjaunošanas 
apmeklētāji klātienē varēja 
vērot Latvijas armijas vakara 
jundas ceremoniju, kas ietver 
vakara pārbaudes rituālu, vakara 
lūgšanu, himnas atskaņošanu un 
karoga nolaišanu naktsmieram. 
Tāpat pirmo reizi pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas 
cēsnieki varēja klausīties 
vēsturisko 8. Daugavpils 
kājnieku pulka maršu, kuru 
atskaņoja NBS orķestris.

Īpašu ievērību ir izpelnījusies 
nesen atvērtā Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja izstāde 
“Leģendārais kinooperators 
un fotogrāfs Jānis Doreds 
(1881.-1954.)” , jo pirmo reizi 
Latvijā ir iespēja iepazīties ar 
leģendārā kinooperatora un 
fotogrāfa Jāņa Doreda darbu un 
dzīvi, kas bagāta neparastiem 
piedzīvojumiem. Izstādē 
apskatāmi viņa fotouzņēmumi, 
viņam piederējušās kara 
korespondenta lietas, dokumenti 
un foto. Kā nozīmīga ir jāmin 
no Alitus atceļojusī izstāde 
„Mūsu senču dvēsele”, kas 

stāsta par kaimiņu Lietuviešu 
kultūrvēsturisko mantojumu 
– pilskalniem. Tuvojoties 
vasarai aktualizējas skolēnu 
brīvdienas un saturīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. 
Cēsu muzeja speciālisti piedāvā 
skolēniem laiku pavadīt vasaras 
skolā „Izdzīvoja viduslaikus”, 
kur dalībnieki 4 dienās iepazīs 
noslēpumaino Cēsu pils dzīvi 
un kļūs par aizrautīgu pagātnes 
pētnieku, kurš piedzīvojis 
aizraujošus mirkļus Cēsu pilī 
un atklājis īsāko ceļu no Cēsīm 
uz Āraišiem. 

Ar iepriekšminētajiem 
darbiem muzeja aktivitātes 
vēl nebeidzas. 29.maijā Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs 
savā kalendārā atzīmēja 
86 gadu jubileju, kautrīgi 
lepodamies ar to, ka ir viens 
no vecākajiem provinces 
muzejiem Latvijā. Kopš 
dibināšanas muzeja krājums 
veidots tā, lai daudzpusīgi 
parādītu Cēsu pilsētas un 
novada īpašo vietu un devumu 
Latvijas kultūrvēsturē. Zinoši 
muzeja speciālisti veic ne 
tikai Cēsu vēstures materiālu 
apzināšanas darbu, kas saistās ar 
muzeja ekspozīcijas un izstāžu 
izveidi, bet arī izstrādā dažādas 
izglītojošas programmas skolu 
jauniešiem, vada lekcijas un 

organizē pieredzes apmaiņas 
braucienus Latvijas ietvaros un 
ārpus tās. 

Šobrīd muzeja ēkā – Cēsu 
Jaunajā pilī notiek restaurācijas 
un rekonstrukcijas darbi, kuru 
rezultātā ēka atgūst 18. gs. beigu 
un 19. gadsimta arhitektonisko 
veidolu, kad pils kalpoja kā 
pilsmuižas kungu māja. Par 
unikālu droši var dēvēt Lielajā 
salonā uz sienām konstatēto 
gleznieciski augstvērtīgo rožu 
motīvu brīvrokas gleznojumu, 
kurš tiek restaurēts un  
atjaunots. Savukārt „Kafijas 
istabas” bīdermeijera stila 
laikmeta interjera apdares 
paraugs ir sienu krāsojums ar 
iluzoru svītraina auduma telts 
iespaidu - vienīgais šāda veida 
dekoratīvā krāsojuma paraugs 
Latvijā. Pēc ēkas restaurācijas 
pabeigšanas (2012. gadā), 
Jaunajā pilī paredzēts iekārtot 
vairākas interjera ekspozīcijas 
telpas ar stāstu par Cēsu 
pilsmuižas īpašnieku grāfu 
Zīversu dzimtu un vēstures 
ekspozīciju Cēsis – Latvijas 
vēstures simbols. Raugoties 
nākotnē, Cēsu muzejs jau domā 
par gaidāmajām Cēsu pils 800 
gades svinībām, kuras plānotas 
atzīmēt ar daudzveidīgu 
pasākumu ciklu 2013.gadā.

Attēlā: Nacionālo bruņoto spēku orķestra defilē programma 
radīja pacilātības un īpašu svētku noskaņu Muzeju nakts 
apmeklētājiem. Foto: Jānis Vīksna.

Aleksandrs Abramovs  
Cēsu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību 
nodaļas praktikants      

24. maijā Cēsīs 
notika seminārs par ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu, 
veicot mājas renovāciju, 
piesaistot Eiropas fondu 
finansējumu.

Seminārs sākās ar Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
Ginta Šķendera uzrunu. 
Viņš uzsvēra, ka uzticoties 
profesionāļiem, kuri kvalitatīvi 
un pareizi veic mājas 
siltināšanu, ieguldītie līdzekļi 
noteikti atmaksāsies, tāpēc 
aicina nebaidīties un renovēt 
mājas.

Semināru vadīja Ekonomikas 
Ministrijas, Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras(LIAA) 
pārstāvji. Tāpat dalību ņēma 
arī SEB, SwedBank, Nordea 
un DNB Nord banku pārstāvji, 
kuri pastāstīja par finanšu 
piesaisti daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai.

Galvenā ideja bija 
iepazīstināt iedzīvotājus ar 
Eiropas Reģionālās Attīstības 
Fonda(ERAF) programmu 
par ēkas energoefektivitātes 
palielināšanu. Līdz šim ir 
iztērēti jau 20 miljoni latu no 
ERAF līdzfinansējuma, bet 
joprojām ir pieejami vairāk 
nekā 27 miljoni latu. Par nama 

siltināšanu iedzīvotājiem ir 
jāvienojas daudzdzīvokļu 
mājas kopsapulcē, jāpilnvaro 
atbildīgā persona, jāizstrādā 
projekts par ēkas siltināšanu, 
jāiesniedz projekts LIAA. 
Projekta apstiprināšana 
ilgst vidēji mēnesi. Projekta 
līdzfinansējums ir vai nu 50%, 
vai  60%. Ja 10% no dzīvokļu 
īpašniekiem ir maznodrošināto 
statuss, tad atgūstami ir 60% 
no kopējām attiecināmajām 
izmaksām. LIAA pārstāvji 
uzsver, ka ēkas siltināšana 
noteikti atmaksāsies un to 
varēs just jau pirmajos gados, 
kad vēl tiks maksātas kredīta 
saistības, bet kopējie tēriņi par 
siltumenerģiju būs mazāki kā 
līdz šim. Projektus var iesniegt 
līdz brīdim, kamēr aktivitātes 
ietvaros pieejamais finansējums 
būs izlietots.

Kāpēc siltināt māju? Tāpēc, 
ka nekas nav mūžīgs! Mājas 
noveco, caurules sarūsē. 

Ko iegūst, siltinot māju? 
Nosiltinātu fasādi, bēniņus un/
vai pagraba pārsegumu; jaunus 
logus; sakārtotu ventilāciju 
un/vai siltumapgādes sistēmu; 
sakārtotu apkārtējo vidi.

Projekta vadītāji uzsver, 
ka finansējums ir ierobežots 
un jārīkojas ir pēc iespējas 
ātrāk, jo piesakās arvien vairāk 
mājsaimniecību.

Vairāk informācijas var 
iegūt LIAA mājas lapā, sadaļā 
ES fondi.

Japāņu origami meistars pārsteidz 
Cēsu pedagogus

Attēlā: Origami meistars no Japānas Kadzuo 
Kobajaši demonstrē Cēsu izglītības darbiniecēm, 
kādas fantastiskas lietas var pagatavot no 
vienkāršiem papīra gabaliņiem. 
Foto: Kristaps Volkovickis.
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Cēsu novada domes 05.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 9. 
„Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos notei-
kumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi”

Izdarīt Cēsu novada 
domes 30.09.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 39 
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi” šādus 
grozījumus:

1. Svītrot 1.1.10. un 1.1.11. 
punktus un izteikt 1.1. punktu 
sekojošā redakcijā:

1.1 Ieejas maksa:

*katram konkrētam 
pasākumam/izstādei biļetes 
cenu nosaka Aģentūras 
direktors, pamatojoties 
uz nepieciešamo finanšu 
ieguldījumu pasākuma/

izstādes organizēšanā (t.i., 
mākslinieku honorāri, 
tehniskā aprīkojuma īre un 
apkalpošana, pasākuma vietas 
nodrošināšana, apkalpojošā 
personāla izmaksas, apsardze) 
pret plānotajiem minimālajiem 
ieņēmumiem par pasākumu/
izstādi 

2. Izteikt 1.5. punktu 
sekojošā redakcijā:

„1.5. Nomas maksa Gaujas 
ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā

1.5.1. Pasākuma laiks (1h) 
Ls 30.50”

3. Papildināt ar 1.7.3. punktu 

un izteikt 1.7. punktu sekojošā 
redakcijā:

„1.7. Nomas maksa Pils 
parkā:

1.7.1. Vietas iekārtošana 
pirms un pēc pasākuma (1h) Ls 
10.00

1.7.2. Pasākuma laiks (1h) 
Ls 150.00

1.7.3. Tualetes izmantošana 

Palasta ielā 24, Cēsīs (par 
pasākumu) Ls 100.00”

4.Papildināt ar 1.13.2., 
1.13.3. punktiem un izteikt 1.13. 
punktu sekojošā redakcijā:

„1.13. Reklāmas laukumi 

1.13.1.  Reklāma Aģentūras 
Interneta lapās:

1.13.1.1. Bildes reklāma 160 
x 140px Ls 10.00/mēn.

1.13.1.2. Animēta reklāma 
160x 140 px Ls 15.00/mēn.

1.13.1.3. Bildes reklāma 160 
x 160 px Ls 30.00/mēn.

1.13.1.4. Animēta reklāma 
160 x 140 px Ls 40.00/mēn.

1.13.1.5. Bildes reklāma 200 
x 150 px  Ls 30.00/mēn.

1.13.1.6. Animēta reklāma 
200 x 150 px Ls 40.00/mēn.

1.13.1.7. Sludinājums – 
reklāmas teksts (tūrisma mājas 
lapas sākumlapas centrā) Ls 
15.00/ned.

1.13.1.8. Logo pie objekta 
apraksta  Ls 5.00

1.13.1.9. Papildus fotogrāfiju 
pievienošana pie objekta Ls 
1.00/fotogrāfija

1.13.1.10. Video 
pievienošana pie objekta Ls 
20.00

1.13.2. Reklāma aģentūras 
izdotajos drukātajos 
izdevumos:

1.13.2.1. 1cm2 reklāmas 
laukuma cena tiek aprēķināta 
izdalot maketēšanas un  
tipogrāfijas izmaksas ar 
izdevuma laukumu cm2 un 
pieskaitot 15% uzcenojumu

1.13.2.2. 1cm2 reklāmas 
laukuma cena īpašā 
reklāmdevēja izvēlētā vietā 
vai formā, kas  neatbilst 
izdevuma koncepcijai, tiek 
aprēķināta izdalot maketēšanas 
un tipogrāfijas  izmaksas ar 
izdevuma laukumu cm2 un 
pieskaitot 25% uzcenojumu

1.13.2.3. Ja reklāmas 
laukums ir par 50% lielāks, 
nekā to paredz izdevuma 
koncepcija,  tad 1cm2 reklāmas 
laukuma cena tiek aprēķināta 
izdalot maketēšanas un  
tipogrāfijas  izmaksas ar 
izdevuma laukumu cm2 un 
pieskaitot 10% uzcenojumu

1.13.3. Vides reklāma:

 1.13.3.1. Baneru vai roll up 
stendu izvietošana aģentūras 
rīkotā pasākumā telpās Ls 
20.00

1.13.3.2. Vides reklāmu 
izvietošanā aģentūras rīkotā 
pasākumā brīvā dabā   Ls 
50.00”

5. Svītrot 1.14.2., 1.14.3., 
1.14.6., 1.14.7. punktus un 
izteikt 1.14. punktu sekojošā 
redakcijā: „1.14. Inventāra 
noma: 1.14.1. Multimediju 
projektors ar ekrānu 2x2m  Ls 
10.00/h Ls 30.00/dienā

1.14.2. Sinhronās tulkošanas 
kabīne Ls 15.00/h Ls 80.00/
dienā

1.14.3. Sinhronās tulkošanas 
austiņas   Ls 1.00/gab./dienā”

6. Svītrot 1.15.7., 1.15.9. 
punktus un izteikt 1.15. punktu 
sekojošā redakcijā:

„1.15. Tūrisma attīstības 
un informācijas centra 
pakalpojumi:

 1.15.1. Naktsmītņu un 
pakalpojumu rezervēšana  

1.15.1.1 ja noslēgts līgums ar 
uzņēmēju   10% no rezervētās      
summas

1.15.1.2. ja nav noslēgts 
līgums ar uzņēmēju  Ls 1.00 no       
rezervācijas veicēja

1.15.2. Biļešu tirdzniecības 
pakalpojuma maksa   Ls 1.00

1.15.3. Interneta izmantošana   
Ls 0.30/10 min. Ls 0.60/30 min. 
Ls 1.00/60 min. Ls 3.00/24 h

1.15.4. Kopēšana Ls 0.05/
A4 Ls 0.10/A3

1.15.5. Izdrukas 0.06/A4 
melnbalta 0.25/A4 krāsu

1.15.6. Tālrunis    Ls 
0.05/min/vietējās Ls 0.10/
min/iekšzemes Ls 0.50/min/
starptaut.

1.15.8. Laminēšana    Ls 
0.20/vizītkarte Ls 0.55/A4

1.15.10. Sinhronās 
tulkošanas apskaņošana   Ls 
15.00/h Ls 50.00/dienā”

7. Izteikt 1.18. punktu 
sekojošā redakcijā:

Turpinājums 7.lpp.

1.1.1. Muzeja kompleksā pieaugušajiem 2.00
1.1.2. Muzeja kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.00

1.1.3. Muzeja kompleksā ģimenēm ar 2 pieaugušajiem ar 2 un vairāk bērniem 
līdz 15 gadu vecumam 4.00

1.1.4. Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu 1.50
1.1.5. Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un pils dārzu 0.70
1.1.6. Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem 1.00
1.1.7. Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.50

1.1.8. Muzeja kompleksā pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām 
maksas 

atvieglojumi 
10% apmērā 

1.1.9. Muzeja kompleksā pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām 
delegācijām un viesiem Ieeja brīva

1.1.10. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, demonstrējumu, 
atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem 1.50

1.1.11. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, demonstrējumu, 
atrakciju apmeklējumiem skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.00

1.1.12. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, demonstrējumu, 
atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas vecuma bērniem 0.50

1.1.13. Koncertā pieaugušajiem* 2.00 līdz 
10.00

1.1.14. Izklaides pasākumā pieaugušajiem* 2.00 līdz 
10.00

1.1.15. Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem* 1.00 līdz 7.00
1.1.16. Bērnu pasākumā pieaugušajiem* 1.00 līdz 5.00
1.1.17. Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 5.00
1.1.18. Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 7.00
1.1.19. Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 5.00
1.1.20. Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 2.00
1.1.21. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem pieaugušajiem 1.00

1.1.22. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem skolēniem, studentiem, 
pensionāriem 0.70

1.1.23. Izstādē pieaugušajiem Cēsu Izstāžu namā vai Muzeja kompleksā* 0.50 līdz 5.00

1.1.24. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Cēsu Izstāžu namā vai 
Muzeja kompleksā* 0.50 līdz 3.00

1.1.25.
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības partneru 

organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos pasākumos) 
pieaugušajiem

1.00

1.1.26.
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības partneru 

organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos pasākumos) 
skolēniem, studentiem, pensionāriem

0.50

1.1.27. Ieejas maksa sabiedriskajās tualetēs Baznīcas laukumā 1 un Palasta ielā 
24, Cēsīs, Cēsu novadā     0,20

„Par bērnu reģistrācijas, 
uzņemšanas un dokumentu 
izsniegšanas kārtību Cēsu 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs un pirmsskolas 
vecuma bērnu grupās, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas””

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 03.09.2009. 
Saistošajos noteikumos  Nr. 
3 „ Par bērnu reģistrācijas, 
uzņemšanas un dokumentu 
izsniegšanas kārtību Cēsu 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs un pirmsskolas 
vecuma bērnu grupās, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas”” šādus 
grozījumus:

1.1. 1.2. punktu izteikt 
šādā redakcijā:

„Pirmsskolas izglītības 
programmu Bērns apgūst no 
1,3 (1 gada un trīs    mēnešu) 
līdz 7 (septiņu) vai 8 (astoņu ) 
gadu vecumam.” ;

1.2. 1.4. punktu izteikt šādā 
redakcijā :

„Lēmumu par vietas 
iedalīšanu  Iestādē pieņem 
Cēsu novada domes lēmumu 
apstiprināta Komisija brīvo 

vietu sadalei pirmsskolas 
izglītības iestādēs, turpmāk 
tekstā – Komisija.” ;

1.3. 6.2.3. punktu izteikt 
šādā redakcijā: „ne ilgāk kā 
84 kalendārās dienas     gadā, 
t.sk., pirmsskolas iestādes 
atvaļinājuma 56 kalendārās 
dienas, vecāku atvaļinājums, 
dažādi ģimenes apstākļi”;

1.4. papildināt noteikumus ar 
6.2.5. punktu šādā redakcijā:

„ 6..2.5. ja iestāde tiek slēgta 
uz  noteiktu laiku remonta 
veikšanai.”  

Stājas spēkā 01.06.2011

“Cēsu novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu

Apstiprināt Cēsu novada 
domes saistošos noteikumus 
Nr.6  „Grozījumi Cēsu novada 
domes 01.07.2009. Saistošajos 
noteikumos Nr.1 “ Cēsu 
novada pašvaldības nolikums””  
saskaņā ar pielikumu. 

Pielikums

Cēsu novada domes sēdes

14.04.2011. lēmumam 
Nr.239

Cēsu novada domes 
saistošie noteikumi  Nr.6

„Grozījumi Cēsu 
novada domes 01.07.2009. 
Saistošajos noteikumos Nr.1 
“ Cēsu novada pašvaldības 
nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „ 
Par pašvaldībām”

 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt grozījumus 
Cēsu novada domes 01.07.2009. 
Saistošajos noteikumos Nr.1 
“ Cēsu novada pašvaldības 
nolikums”:

1.1. Izslēgt punktu 21.4.;

1.2. Izslēgt punktu 21.5.;

1.3. Izslēgt punktu 21.6.;

1.4. Izslēgt punktu 21.18. 

2. Šie saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas Cēsu 
novada pašvaldības laikrakstā 
„ Cēsu Vēstis”. Stājas spēkā 
01.06.2011

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Cēsu 
novada domes 03.09.2009. Saistošajos noteikumos  Nr. 3

Par Cēsu novada domes Saistošo notei-
kumu Nr.6 „Grozījumi Cēsu novada domes 
01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1
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Turpinājums no 6.lpp

„1.18. Tirdzniecības 
uzcenojums suvenīriem   no 
15% - 40% no   suvenīru 
iepirkšanas   cenas” 

8. Papildināt ar 1.10.8. 
punktu un izteikt 1.10. punktu 
sekojošā redakcijā:

„1.10. Nomas maksa 
Izstāžu namā:

1.10.1. Vietas iekārtošana 
pirms un pēc pasākuma (1h)  
Ls 5.00

1.10.2. Svinībām un 
banketiem (min 2h)   Ls 
100.00

1.10.3. Izrādēm, koncertiem 
(1h)   Ls 50.00

1.10.4. Semināriem, 
konferencēm (1h)   Ls 35.00

1.10.5. Māksliniekiem kā 
garderobe pasākumos (par 
pasākumu) Ls 15.00

1.10.6. Izstāžu nama telpas 
kuratoriem mākslas izstāžu 
eksponēšanai  

1.stāvs (min 2 nedēļas)    Ls 
100.00

Katra nākamā nedēļa   Ls 
30.00

1.10.7. Izstāžu nama telpas 
kuratoriem mākslas izstāžu 
eksponēšanai  

2.stāvs (min 2 nedēļas)   Ls 
100.00

Katra nākamā nedēļa  Ls 
30.00

1.10.8. Par Izstāžu nama 
izmantošanu katrā nākamajā 
stundā pēc Izstāžu nama 
darba laika tiek  noteikts 
20% uzcenojums (punktos no 
1.10.1.-1.10.7.)”

9. Papildināt ar 1.20. punktu 
sekojošā redakcijā:

 „1.20. Nomas maksa par 
Semināru centra izmantošanu 
Cēsu Jaunajā pilī:

1.20.1. Konferenču 
zāle (83,4 m2)   Ls/h 20.00

1.20.2. Telpa nodarbībām (2
3,5m2)       Ls/h 10.00

1.20.3. Telpa nodarbībām 
(29,7 m2)   Ls/h 10.00

 1.20.4. Halle (31,7m2)    Ls/
h 10.00

1.20.5. Garderobe/ telpa 
nodarbībām (35,8 m2) Ls/
h 10.00

1.20.6. Telpa nodarbībām 
(25,6 m2) Ls/h 10.00

1.20.7. Bēniņu zāle 
(272,73m2) Ls/h 35.00

 1.20.8. Par Semināru centra 
izmantošanu katrā nākamajā 
stundā pēc Muzeja kompleksa 
darba  laika tiek noteikts 
20% uzcenojums (punktos no 
1.20.1.-1.20.8.)”

10. Papildināt ar 1.21. 
punktu sekojošā redakcijā: 

„1.21. Nomas maksa 
par estrādes (pelēku 
metāla saliekamo) krēslu 
izmantošanu un uzstādīšanu:

1.21.1. min 500 krēsli    Ls 
0.21/1 krēsls

1.21.2. 500-800 krēsli    Ls 
0.23/1 krēsls

1.21.3. 800-1200 krēsli    Ls 
0.22/1 krēsls

1.21.4. 1200-1500 krēsli    

Ls 0.14/1 krēsls

1.21.5. 1500-1800 krēsli    
Ls 0.17/1 krēsls”

skaidrojuma raksts

Par Cēsu novada domes 
saistošo noteikumu projektu 

„Grozījumi Cēsu novada 
30.09.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības 
aģentūras „Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi”

Stājas spēkā 01.06.2011

Cēsu novada domes 05.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 9. „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Cēsu novada „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi apstiprināti ar Cēsu 

novada pašvaldības 30.09.2010. Saistošajiem noteikumiem 
Nr.39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma 

centrs” maksas pakalpojumi”
Saistošo noteikumu 

projekta  nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta 

būtība

Spēkā esošo maksas pakalpojumu precizēšana un 
papildināšana sakarā ar jaunu krēslu iegādi, klāt nākušo 
piedāvājumu reklāmas ievietošanai Aģentūras drukātajos 

izdevumos, jaunā Semināru centra atklāšanu Cēsu Jaunajā pilī

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek mainīti 1.1., 1.5., 1.7., 1.12., 
1.13., 1.14., 1.17., 1.10. punkti un papildināti ar 1.19., 1.20. 

punktiem    
Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Nav  

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 

uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 

uz administratīvajām 
procedūrām  

Nav

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem Saistošie 

noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta 

otro un ceturto daļu

Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā 
ar  Saistošo noteikumu 

projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo 
noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē 

(„Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada 
pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 

5, Cēsīs) un pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs”.

Koncerti un pasākumi

03.06. – 05.06. Radošo 
filmu darbnīcas „No idejas 
līdz filmai”, Jaunā Pils

04.06. 17:00 Kamermūzikas 
koncerts. Spēlē jaunās 
mūziķes – Madara Jauģiete 
un Ilze Jaunzema, Cēsu 
internātpamatskola – 
rehabilitācija centrs

11.06.  Pils dārza svētki. 
RETROmance . Šarmants 
retro auto un kultūras festivāls 
20 – 30 gadu stilā, Pils dārzs

14.06. Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas 
diena, Cēsu pilsēta

17.06. 20:00 Muzikāla 
komēdija „Trakās musketieru 
avantūras”, Pils parka 
estrāde

18.06. Jāņu ielīgošanas 
pasākumi

12:00 Jāņu iedancošana, 
ar programmu Līgo noskaņās 
priecē kolektīvi „Dzirnas”, 
„Saulgrieži” u.c., Maija 
parks

14:00 Piedzīvosim Jāņus! 
Folkloras kopa „Ore” organizē 
Jāņu mācības Cēsīs – vainagu 

darināšana, zināšanas par 
maģiskajām Jāņu zālēm, 
rotaļas un nodarbes Jāņu 
svinēšanai, Pils dārzs

18.06. 15:00 Vidzemes 
kristīgo draudžu mūzikas diena 
‘’Vadi Tavos Augstumos’’, 
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

21.06. 19:00 Saulgriežu 
jampadracis, Koris „Wenden” 
un draugi ļaus ielūkoties 
„Silmačos” Skroderdienu un 
Jāņu gaidīšanas laikā, Pils 
dārzs

22.06. Ielīgosim Jāņus 
Vaivē, Kaķupītes estrāde

20:00 koncerts „ ...lai 
rībēja, lai skanēja Jāņu dienu 
sagaidot!”

22:00 Zaļumballe kopā ar 
Inu un Ivo

30.06. 16:00 Grāmatas 
„Cēsu bibliotēka 90 gados” 
atvēršanas svētki, Cēsu 
Centrālā bibliotēka

Sports un aktīvā atpūta 

04.06. – 05.06. Latvijas 
čempionāts orientēšanās 
sportā, Pils dārzs

18.06. – 19.06. Latvijas 

čempionāts motokrosā, 
„Ezerkalnu” mototrase

23.06. „Skrējiens Jānis 
– Jānītis”, Cēsu apkārtne

Izstādes Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

01.06. – 27.06. Literatūras 
izstāde „Jānīts’ brauca katru 
gadu, Atved ziedu vezumiņu: 
Še saujiņa, tur saujiņa,Lai zied 
visa pasaulīte”, Literatūras 
izstāde veltīta vasaras 
saulgriežiem

01.06. – 31.08. „Latviešu 
mākslinieku gleznu kopijas”, 
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde

01.06. – 30.06. „Skolotājam, 
dzejniekam novadniekam 
Antonam Bārdam – 120”, 
izstāde veltīta dzejnieka 
jubilejai 12.jūnijā

06.06. – 27.06. Literatūras 
izstāde „Tu, Jānīti, Dieva 
dēls, Kam tu kāpi kalniņā, 
Kam tu kāpi kalniņā, Zāļu 
nasta mugurā, informatīvie 
materiāli par Jāņu svinēšanas 
tradīcijām Latvijā

16.06. – 17.06. Jauno 
grāmatu izstāde, iespēja 

iepazīties ar bibliotēkā 
saņemtajām jaunajām 
grāmatām

Izstādes

20.05. – 20.08. Izstāde 
„Guntas Romanovskas 
foto dienasgrāmata „Mana 
Latvija”, Vaives tautas nams

14.05.– 30.09. Izstāde par 
pilskalniem Alitus novadā 
(Lietuva) „Mūsu senču 
dvēsele”, Cēsu Vēstures un 
Mākslas muzejs

28.04. - 31.08. Izstāde 
„Leģendārais kinooperators 
un fotogrāfs Jānis Doreds 
(1881-1954)”, Jaunās pils 
3.stāvs

20.05. - 05.06. Mākslas 
skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde, Izstāžu nams

08.06. – 19.07. Laima 
Bikše. Gleznas, Izstāžu nams

08.06. – 19.07. Dainis 
Gudovskis, Bārbala Gulbe, 
Marta Ģibiete. Stikls, Izstāžu 
nams

11.06. – 19.06. Ceļojošā 
izstāde „Baigais gads. 1940.
g. jūnijs – 1941.g. jūlijs”, 

izstāde  papildināta ar 
oriģinālpriekšmetiem no Cēsu 
muzeja krājuma, Cēsu Jaunās 
pils Velvju zāle

22.06. 10:00 – 16:00 
Ceļojošo izstāde “Cēsnieki 
brīvības cīņās”, iespēja 
iepazīties ar spēli „Izcīni 
Latviju” un diskusijas ar 
izstādes autori E. Mucenieci 
un vēsturnieku Dr.T. 
Pumpuriņu, Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejs

Fonoklubs

03.06. 22:00 Ska/punk 
koncerts, Fonoklubs

11.06. 22:00 Jager On Tour, 
DJ Toms Grēviņš & DJ Uldis 
Rudaks, Fonoklubs

Bērniem un skolēniem

03.06. 20:00 Cēsu bērnu 
un jauniešu centra „Spārni” 
audzēkņu koncerts „Spārnu 
spēles”, Rožu laukums

Pasākumu kalendārā 
iespējamas izmaiņas un 
papildinājumi. Precīza 
informācija un iespēja 
pieteikties aktualitātēm savā 
epastā: www.cesis.lv

Kultūras un atpūtas norises jūnijā
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CĒSNIEKU SVĒTKI
Cēsnieku sarūpēti svētki
Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
 
Foto 
Kristaps Volkovickis

Cēsu pilsētas svētki, kas 
norisinājās maija nogalē un 
tika veidoti balstoties uz 
cēsnieku idejām un iniciatīvu, 
Cēsīs pulcināja aptuveni 6 000 
apmeklētājus. 

„Cēsīs dzīvo ļoti īpaši, 
lieliski, radoši un talantīgi 
cilvēki. Un man vienkārši ir 
ļoti laimējies būt ar viņiem, 
starp viņiem. Tieši cēsnieki ir 
tie, kas mūsu vecajiem namiem 
un noliktavām,  jumtiem un 
skursteņiem, bruģim un ielām 
piešķir īpašu mirdzumu,” pēc 

Cēsnieku svētkiem iespaidos 
dalās pašvaldības aģentūras 
„Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” Kultūras  nodaļas 
vadītāja Ruta Krastiņa. 

„Cēsnieku svētku moto: Mēs 
paši par prieku sev, viens otram 
un savai pilsētai, ir iezīmējis 
jaunu virzienu, jo pamazām 
mainās sabiedrības izpratne 
– no patērētājiem kļūstot par 
svētku veidotājiem, radītājiem,” 
atzīst Ruta Krastiņa un piebilst, 
ka lielākais gandarījums ir 
pašu cēsnieku iesaistīšanās 
svētku veidošanā. Jāatzīst, 
ka pašvaldības finansējums 
ir pamata atbalsts pilsētnieku 
radošajai izpausmei un ideju 
īstenošanai. Tāpēc jācer, ka arī 
nākamajā gadā, pilsētas svētkus 
veidojot, varēsim cerēt uz 
pašvaldības atbalstu un tradīciju 
par cēsnieku pašiniciatīvu 
un iesaistīšanos svētku 
organizēšanā turpināsim.

Atskatoties uz svētkiem, labus 
vārdus un īpašu novērtējumu 
ir pelnījis ikviens svētku 
programmas veidotājs, tāpēc 
pašvaldības aģentūra „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
izsaka lielu pateicību visiem, 
kuri ar atsaucību, entuziasmu un 
savu klātbūtni radīja īpašo svētku 
gaisotni Cēsnieku svētkos.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Pagājušajā vasarā Cēsu 
melnajiem gulbjiem Zigfrīdam 
un Odīlijai bija prāvs ģimenes 
pieaugums, izšķīlās seši 
mazuļi. Divus no tiem jau 
rudenī tika nolemts dāvāt Cēsu 
sadraudzības pilsētai Lietuvā 
Rokišķis. 

Maijā  Cēsu novada domes 
deputāts un  saimniecības 
„Kliģēni” vadītājs Aleksandrs 
Raubiško jaunos gulbjus 
nogādāja Lietuvā un nodeva 
Rokišķu novadpētniecības 
muzeja speciālistu aprūpē. 

Eksotisko dāvinājumu 
sagaidīja daudz ļaužu – 
Rokišķu pašvaldības un muzeja 
darbinieki, mediju pārstāvji, 
interesenti.  Lietuvieši bija 
rūpīgi sagatavojušies gulbju 
uzņemšanai. Putniem  ierīkota 
nožogota teritorija vienā no 
Rokišķu muižas parka dīķiem 
skaistā pilsētnieku un tūristu 

iecienītā atpūtas vietā. 

Pēc tālā ceļa gulbji nedaudz 
piktojās un šņāca, taču 
ieraudzījuši dīķi, tūdaļ devās 
ūdenī un sāka itin omulīgi 
apgūt jauno teritoriju. Tikmēr 
A. Raubiško gulbju pases un 
veterināros dokumentus nodeva 
Rokišķu muzeja direktorei 
Niolei Šņokienei, kā arī sniedza 
pamatīgas konsultācijas par 
putnu kopšanu. Bija jaušams, 
ka lietuviešu draugi grib un 
spēj nodrošināt gulbjiem labus 
dzīvošanas apstākļus. Kā 
uzsvēra Rokišķu pašvaldības 
Ārējo sakaru nodaļas vadītājs 
Petras Blaževičius: „Mēs esam 

daudz mācījušies no cēsniekiem 
gan projektu izstrādē, gan 
tūrisma attīstībā. Domāju,  
ka cēsnieku dāvana - melnie 
gulbji būs īpaša rozīne, ar ko 
piesaistīsim tūristu uzmanību.” 

Rokišķos jau ir izsludināts 
konkurss, lai izvēlētos 
melnajiem gulbjiem vārdus, 
savukārt putnu kopējs apgūst 
latviešu valodu, lai varētu 
labāk saprasties ar melnajiem 
skaistuļiem.

Noslēgumā laba ziņa 
cēsniekiem –  Odīlija, Zigfrīda 
maigi aprūpēta, jau perē, 
gaidīsim mazuļus.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
no šī gada 1. jūnija maina 
apmeklētāju pieņemšanas 
laikus.

Pirmdienās 8.00–11.30 
13.00–16.30

Otrdienās 8.00–11.30

Trešdienās 13.00–17.45

Ceturtdienās 8.00–11.30 
13.00–16.30

Mainīts 
pieņemšanas 
laiks

Cēsu  melnie gulbji Rokišķos

Attēlā: Ritma svētki Rožu laukumā piesaistīja daudz klausītājus.

Attēlā: BMX augstlēkšanas sacensībās sportisti demonstrēja 
augstu (šī vārda tiešajā nozīmē) meistarību.

Attēlā: Ar košām krāsām un izdomu svētku apmeklētājus 
priecēja neparasto cēsnieku gājiens.


