
rītiem aizbraukt un vakarā 
atbraukt no darba; 

• Veidot pagastmājā dažādas 
radošās nodarbības; 

• Izveidot tirdziņu 
„Kaķukrogā” ar bioloģisko 
produkciju, kurā tirgotos 
vietējie zemnieki;

• Rīkot vasaras nometnes 
bērniem Rāmuļos;

• Organizēt Vaives dienas 
Cēsīs, kurās būtu pārstāvēti 
vietējie uzņēmēji un zemnieki.

Par izglītības tēmu Jaunajā 
Cēsu pilī diskutēja galvenokārt 
izglītības iestāžu darbinieki. 
Daži no svarīgākajiem diskusiju 
punktiem:

• Rīkot Cēsu karjeras dienas, 
kurās esošie darba devēji varētu 
satikties ar potenciāliem darba 
ņēmējiem;

• Organizēt mācības, lai 
bērniem nebūtu daudz jāgaida 
stundu starplaikos;

Turpinājumu lasiet 3. lpp

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 
teksts un foto

Piektdien, 22.jūnijā, pie-
minot Cēsu kauju 93.gadadie-
nu un godinot kritušos varoņus, 
Amatas, Priekuļu, Pārgaujas un 
Cēsu novados notika atceres 
pasākumi un ziedu nolikšana 
brīvības cīnītāju piemiņas 
vietās.  Cēsu kaujas bija svarīgs 
Latvijas valstiskuma vēstures 
pagrieziena punkts, kad 
1919.gada jūnijā apvienotais 
latviešu un igauņu karaspēks 
sakāva vācu landesvēru, kas 
apdraudēja Baltijas valstu 
pastāvēšanu.

Pieminot kritušos varoņus, 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
un priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Rozenbergs kopā ar 
Nacionālo Bruņoto spēku un 
Zemessardzes pārstāvjiem 
nolika ziedus pie Cēsu pulka 
skolnieku rotas pieminekļa 
un pie Brāļu kapu pieminekļa 
Lejas kapos.

Cēsu kaujām veltītajā 
parādē Vienības laukumā lielā 
skaitā sanākušos cēsniekus  
uzrunāja Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks, Nacionālo 
Bruņoto spēku komandieris 
ģenerālmajors Raimonds 
Graube, Cēsu novada domes 

priekšsēdētājs Gints Šķenders 
un NBS kapelāns Elmārs 
Pļaviņš . Runātāji atzīmēja 
Cēsu kauju nozīmi Latvijas 
un Igaunijas neatkarības 
nosargāšanā, kaimiņtautu 
vienotības spēku, uzsverot to, 
ka mūsdienās bruņotie spēki ir 
valsts neatkarības garants. 

Kopā ar Bruņoto spēku 
un Zemessardzes vienībām 
laukumā stāvēja arī  Cēsu pulka 
skolnieku rotas ceļojošā karoga 
vienības un starptautiskās 
Jaunsargu nometnes dalībnieki. 
Cēsniekiem bija iespēja redzēt 
divas aizraujošas defilē 
programmas, kuras izpildīja 

NBS orķestris un  NBS Štāba 
bataljona karavīri. Skatītāji 
viņu sniegumu novērtēja ar 
ilgiem un skaļiem aplausiem.  
Piemiņas pasākums Vienības 
laukumā noslēdzās ar militāro 
vienību parādi.

Cēsis starptautiskajā presē piemin, 
runājot pat veiksmes stāstiem

Drauga karte - 
labs sākums draudzībai 
gada garumā

Lasiet 4. lpp
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Cēsu kauju piemiņai Turcijas 
prezidenta 
vizīte Cēsīs

Attēlā: Cēsu kauju 93. gadadienas piemiņas pasākumā Vienības laukumā ziedus nolika 
Igaunijas vēstnieks Latvijā Mati Varmans (no kreisās), Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, NBS 
komandieris ģenerālmajors  Raimonds Graube un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints 
Šķenders.

Atļaujies dzīvot Cēsīs
Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Šajā pavasarī no marta līdz 
aprīlim Cēsu novada Attīstības 
programmas izstrādes ietvaros 
notika četras diskusijas par 
dažādām Cēsu novada attīstībai 
svarīgām tēmām: kultūra, 
radošums un pilsētas tēls, lauku 
telpa, izglītība, pilsētas centrs 
un uzņēmējdarbība. Diskusiju 
mērķis bija rast konkrētas 
idejas un risinājumus, kurus 
pašvaldība, sadarbojoties ar 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
varētu īstenot nākamajos 
septiņos gados.

Apkopojot diskusiju 
norisi un rezultātus, varam 
uzsvērt vairākus vispārīgus 

secinājumus. Katrai diskusijai 
tika sagatavota prezentācija, 
kurā tika izklāstīta aktuālā 
informācija par izskatāmo 
tēmu. Šāda prezentācija 
palīdzēja veidot ražīgāku un 
aktīvāku diskusiju. Tomēr 
diskusiju apmeklējumu var 
vērtēt kā vidēji zemu. Tas varētu 
būt saistīts ar iedzīvotāju zemo 
informētību vai pārāk plašo 
tēmas izklāstu. Diskusijās 
kopumā tika novērots, ka 
dalībnieki ļoti bieži žēlojas 
par esošo situāciju nevis 
sniedz ieteikumu, tāpēc daudz 
laika diskusijās tika veltīts, 
lai orientētu dalībniekus uz 
konkrētu ideju sniegšana, 
nevis žēlošanos. Daudzas 
no iesniegtām idejām var 
uzskatīt par pārāk vispārīgām 
un nekonkrētām. Tomēr katrā 
diskusijā bija arī idejas, kuras 

būtu vērts attīstīt un ieviest 
dzīvē.

Uz pirmo diskusiju – „Vai 
Cēsis ir radoša pilsēta?” par 
pilsētas tēlu un atpazīstamību 
Jaunās pils konferenču zālē 
sanāca kupls interesentu 
pulciņš un diskusija izvērtās 
spraiga un idejām bagāta. Daži 
no priekšlikumiem:

• Cēsis – vieta iedzīvotājiem, 
kur aktīvi pavadīt laiku:

• Cēsis – vieta, kur laist 
bērniņu pasaulē. Reklamēt 
Cēsu slimnīcu;

• Veidot publicitātes 
kampaņu «Atļaujies dzīvot 
Cēsīs», kurā pilsēta tiek 
reklamēta kā pilsēta ar tīru un 
cilvēkiem draudzīgu vidi;

• Organizēt kādreiz 
populārās sacensības «Ziedošās 
slēpes»;

• Izlemt, vai Cēsu tēlu 
vērst uz saviem cilvēkiem vai 
tūristiem;

• Organizēt Cēsīs 
Karnevālu;

• Organizēt Panku un kūku 
dziesmu svētkus.

Otrā diskusija notika Vaives 
pagasta pārvaldē „ Kaķukrogā”, 
un tās tēma bija „ Lauku telpas 
attīstība”. Vaives iedzīvotāji, 
kuri nelielā skaitā bija 
sabraukuši uz diskusiju, minēja 
vairākus ierosinājumus:

• Izveidot mobilās zonas 
pārklājums Rāmuļos;

• Uzlabot ceļu stāvokli 
pagastā;

• Pievilkt elektrību 
Rāmuļos un novērst elektrības 
pārtraukumus;

• Sabiedriskā transporta 
organizēšana, lai būtu ērti no 

No 1. – 3.jūlijam oficiālā 
vizītē Latvijā uzturēsies 
Turcijas prezidents Abdullahs 
Gils. Viņam ir paredzētas 
tikšanās ar Latvijas prezidentu 
Andris Bērziņu, Saeimas 
priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu 
un Ministru prezidentu Valdi 
Dombrovski. Abu valstu 
prezidenti atklās Latvijas 
– Turcijas biznesa forumu, kas 
norisināsies Rīgā.

Otrdien, 3.jūlijā Turcijas 
prezidents Abdullahs Gils 
ieradīsies Cēsīs un kopā ar Cēsu 
novada domes priekšsēdētāju 
Gintu Šķenderu noliks ziedus 
Turku karavīru kapos. Turcijas 
prezidents apmeklēs  Jauno pili, 
kur apskatīsies izstādi „ Simts 
Latvijas vēstures relikvijas” 
un noklausīsies stāstījumu par 
turku karagūstekņu dzīvi Cēsīs. 
Vizītes noslēgumā augstais 
viesis tiksies ar novada domes 
vadību un deputātiem.



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Jūnija sākumā ar nelielu 
Cēsu  uzņēmēju delegāciju 
viesojāmies pie sadarbības 
partneriem Gatčinas pašvaldībā 
Sanktpēterburgas pievārtē. 
Bijām uzaicināti piedalīties 
Krievijas uzņēmēju un Puškina 
dienās, līdz ar to vizītei bija 
lietišķā un kultūras sadaļa un 
abas vienlīdz vērtīgas. 

Uzņēmēju dienās iepazīs-
tinājām Gatčinas firmu 
pārstāvjus ar ekonomisko 
situāciju Cēsu novadā, 
sadarbības un investīciju 
iespējām. Savukārt mūsu 
uzņēmēji varēja apmeklēt 
ražotnes un novērtēt, kā 
strādā Krievijas kolēģi. Bijām 
pieņemšanā pie Gatčinas 
administrācijas vadības un 
saruna bija ļoti konkrēta un 
vērsta tieši uz ekonomisko 
sadarbību. Katrā ziņā 
vēlme sadarboties Krievijas 
uzņēmējiem ir ļoti liela, kas nav 
mazsvarīgi, viņiem ir arī nauda, 
tāpēc ir pamats gaidīt konkrētus 
rezultātus – investīcijas jaunu 
uzņēmumu vai kopuzņēmumu 
veidošanai Cēsīs.

Sarunās Gatčinā pār-
liecinājos, ka novada domes 
deputātu pieņemtais lēmums 
par Komercdarbības speciālista 
amata vietas izveidi pašvaldībā 
ir pareizs. Jo, piemēram, 
vienam Gatčinas uzņēmējam, 
kurš nopietni apsver iespēju 
investēt un veidot ražotni 
Latvijā, bija daudz jautājumu 
par biznesa vidi mūsu valstī. 
Ja pašvaldībā būs cilvēks, kurš 
spēs sniegt ārvalstu uzņēmējiem 
nepieciešamo informāciju, 
tad ir liela varbūtība, ka 
investīciju projekti tiek īstenoti 
Cēsu novadā. Otrs svarīgs 
Komercdarbības speciālista 
uzdevums būs saiknes 
uzturēšana ar esošajiem 
uzņēmējiem, lai veidotu novada 

biznesa attīstībai draudzīgu 
vidi. Kopumā pašvaldības 
ēkas, infrastruktūras objekti, 
izņemot ielas un ceļus, 
novadā ir sakārtoti, tagad būtu 
svarīgi koncentrēt uzmanību 
uzņēmējdarbības attīstībai, 
jaunu darba vietu radīšanai.

Kā zināms, ir pieņemts 
lēmums šoruden beigt 
maksas autostāvvietu darbību 
Cēsīs. Tomēr pilsētas centrā, 
vecpilsētā automašīnu novie-
tošanai būs laika limits – līdz 
vienai stundai. Bez laika 
ierobežojuma automašīnas 
varēs novietot Vaļņu ielā, 
gandrīz visā tās garumā un 
tirgus laukuma stāvvietā un tā 
sauktajā smilšu laukumā. 

Vasara ir sportisku aktivitāšu 
laiks un domes sēdē 28.jūnijā 
ir pieņemta pilsētas stadiona 
attīstības koncepcija. Ir cerības, 
ka nākošajā Eiropas Savienības 
struktūrfondu apgūšanas posmā 
būs paredzēts līdzfinansējums 
sporta būvēm un ieceri varēsim 
īstenot.

 Ir notikusi novada domes 
Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas paplašinātā sēde, 
kurā piedalījās Priekuļu 
pašvaldības un Latvijas 
Olimpiskās komitejas pārstāvji. 
Runājām par Cēsu Olimpiskā 
centra biatlona trases 
„Priekuļi” turpmāko attīstību, 
tāpēc piedalījās visi centra 
līdzīpašnieki. Vienojāmies, 
ka pamatuzdevumi būs jauno 
sportistu sagatavošana, aktīvas 
atpūtas iespēju nodrošināšana 
iedzīvotājiem un Baltijas, 
Ziemeļvalstu mēroga sacensību 
rīkošana. Skaidrs, ka, lai 
nodrošinātu šo uzdevumu 
izpildi, būs nepieciešamas 
investīcijas sporta bāzes 
pilnveidošanai.

  Un vēl jāatzīmē, ka jūlija 
sākumā uz Latvijas Olimpiādi 
dosies liela un spēcīga Cēsu 
novada sportistu vienība. 
Vēlēsim sportistiem veiksmi 
un jutīsim līdzi savējiem!

2 Cēsu Vēstis, 2012. gada  28. jūnijs

PAŠVALDĪBĀ
Patriotisma un 
vasaras darba skola 
mūsu jauniešiem

Domes sēdē jūnijā

Biznesa un 
sporta akcenti

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Cēsu kauju piemiņas 
pasākumi novadā ir kļuvuši 
par svarīgiem patriotiskiem 
svētkiem, kas ievada 
nacionālos svētkus Jāņus. 
Šogad, piedaloties Cēsu 
kauju 93.gadadienai veltītajā 
militārajā parādē Vienības 
laukumā, man bija patiess 
prieks, ka kopā ar Nacionālo 
Bruņoto spēku un Zemessardzes 
vienībām stāvēja jaunieši – Cēsu 
pulka skolnieku rotas ceļojošā 
pulka vienības un starptautiskās 
jaunsargu nometnes dalībnieki. 
Tas nozīmē, ka Cēsu kauju 
vēsturiskās mācības apgūst 
arī jaunā paaudze. Prieks, 
ka militārā parāde Vienības 
laukumā ir kļuvusi par 
nozīmīgu notikumu un pulcē 
aizvien vairāk cēsnieku. 
Vienīgi 22.jūnijā vēl reti kur 
bija redzami pie namiem izkārti 
valsts karogi. Cēsu kaujām 

bija izšķiroša nozīme Latvijas 
brīvības cīņās un godājot savu 
vēsturi un pieminot kritušos 
varoņus, turpmāk šajā dienā 
valsts karogus izliksim pie 
katra nama.

Jūnijā vizītē Cēsīs bija 
Labklājības ministre Ilze 
Viņķele un Izglītības un 
Zinātnes ministrs Roberts 
Ķīlis. Ar Labklājības ministri 
spriedām, kā mazināt iespējas 
ļaunprātīgi izmantot sociālo 
palīdzību. Joprojām ir gana 
daudz cilvēku, kas nelegāli 
strādā un vienlaikus sociālajā 
dienestā pieprasa visus 
iespējamos pabalstus. Spriedām 
arī, kā uzlabot bezdarbnieku 
apmācību. Ar R. Ķīli runājām 
par reformām valsts izglītības 
sistēmā. Ministrs apliecināja, 
ka ar jaunā mācību gada 
sākumu vispārizglītojošo 
skolu pedagogu atalgojums 
tiks paaugstināts. Paredzēts 
arī paaugstināt pirmsskolas 
izglītības un interešu izglītības 
pedagogu un treneru algas.

Vasara Cēsīs ir kultūras 
notikumu gadalaiks. Lai ar 
lietu, tomēr skaisti izskanēja 
Pilsētas svētki. Paldies visiem 
rīkotājiem un amatiermākslas 
kolektīviem. Vaives pagasta 
Rāmuļos skanīgi aizvadītas 
diriģenta Daumanta Gaiļa 
85.jubilejas piemiņai veltītā 
dziesmu diena. Jūlijā būs 
Imanta dienas, Cēsu Mākslas 
festivāls, būs ko redzēt, dzirdēt, 
piedzīvot. 

Taču vasara ir arī 
atvaļinājumu laiks. Pieaugušie 
grib baudīt pelnītu atpūtu 
un uzkrāt spēkus nākošam 
darba cēlienam, bet bērni… 
bērni grib strādāt. Daudz 
jauniešu pieteicās pašvaldības 
finansētajiem vasaras prakses 
darbiem. Jaunieši dibina arī 
savas brigādes, uzņēmumus 
un apgūst biznesa ābeci. Tas 
ir apsveicami, jo tādējādi viņi 
gūst ļoti vērtīgu pieredzi un 
pārliecību, ka savas biznesa 
idejas viņi var sekmīgi īstenot 
tepat Cēsu novadā. 

Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvi juridiskā 
nodaļas vadītājas  
vietniece administratīvajos 
jautājumos

Cēsu novada domes 
7.jūnija sēdē tika izskatīti 37 
jautājumi.

• Izdarīja grozījumus Cēsu 
novada domes 22.06.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 
25 „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Cēsu novadā”. Grozījumi 
precizē vairāku terminu 
skaidrojumu; tiek mainīti 
pašvaldības noteiktie kritēriji 
ģimenes/personas mantas 
izvērtēšanai, maznodrošinātas 
ģimenes/ mājsaimniecības 
statusa piešķiršanai, pa-
augstināts pabalsts skolas 
piederumu iegādei, papildina 
pabalstu klāstu trūcīgām un 
maznodrošinātām personām 
medicīnisko izdevumu 
apmaksai.

• Nolēma Cēsu novada 
pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Piebalgas iela 3 Cēsis, 
Cēsu novadā , nodot īpašumā 
bez atlīdzības Rīgas Tehniskajai 
universitātei;

• Nolēma reģistrēt 
zemesgrāmatā nekustamos 

īpašumus ar adresēm Vaives 
iela 36, Skudru iela 3, Skudru 
iela 4, Pētera iela 27,  Cēsis, 
Cēsu novadā kā Cēsu novada 
pašvaldības īpašumu ar 
lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme; 
Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov.,ar 
lietošanas mērķi – satiksmes 
infrastruktūras objektu 
apbūves zeme; Vaļņu iela 3A, 
Cēsis, Cēsu nov., ar lietošanas 
mērķi – darījumu iestāžu un 
komerciāla rakstura apbūve; 
Glūdas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., 
ar mērķi – sabiedriskas nozīmes 
apbūves zeme; Zaķu ielā 2A, 
Cēsīs, Cēsu nov., Līgatnes iela 
14, Cēsis, Cēsu nov. mērķis – 
dabas pamatnes un rekreācijas 
nozīmes zeme;

• Atbalstīja priekšlikumu 
uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi zemes vienības Ziedu 
ielā 8 un Dārza iela 12, Dārza 
iela robežu pārkārtošanai.

• Mainīja zemes vienībai 
Rīgas ielā 57, Cēsīs, Cēsu nov. 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi uz individuālo dzīvojamo 
māju apbūvi;

• Piešķīra finanšu līdzekļus 
Ls 1500,00 Cēsu novada 
sportistu dalībai III Latvijas 
olimpiādē Liepājā;

• Nolēma nodot valdījumā 
pašvaldības aģentūrai „Soci-
ālais dienests” Cēsu novada 
pašvaldībai piederošu dzīvokļa 

īpašumu Zirņu ielā 17 - 23, 
Cēsīs, Cēsu nov.

• Atbalstīja Vaives pagasta 
pārvaldes priekšlikumu iesniegt 
biedrībā „Cēsu rajona lauku 
partnerība” un LR Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta 
dienestā LEADER projekta 
pieteikumu „ Kaķukroga ēkas 
apkārtnes labiekārtošana Vaives 
pagastā, Cēsu novadā”.

• Nolēma iesniegt biedrībā 
„Cēsu rajona lauku partnerība” 
un LR Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta dienestā 
LEADER projekta pieteikumu 
„Tualetes izbūve slēpošanas  
un biatlona  kompleksā „ 
Priekuļi”.

• Atbalstīja lēmumu sniegt 
galvojumu Cēsu pilsētas 
SIA „Vinda” (Cēsu novada 
pašvaldība ir 100% kapitāldaļu 
turētājs) aizņēmumam no A/S 
SEB Banka LVL 400 000.00 
(četri simti tūkstoši lati ) 
Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansēta Cēsu 
ūdenssaimniecības attīstības III 
kārtas projekta realizācijai.

 
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.

Kapus svētki Cēsīs notiks 
svētdien, 1. jūlijā.

Meža kapos:

Pulksten 13.00 Katoļu 
draudzes kapu svētki.

Pulksten 14.30 Luterāņu 
draudzes kapu svētki.

Bērzaines kapos:

Pulksten 15.30 Luterāņu 
draudzes kapu svētki.

Kapu svētki Cēsīs
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AKTUĀLI
Baltijas valstu jaunsargi 
pulcējās Cēsīs

Turpinājums no 1. lpp

• Rīkot mācību nometnes 
un seminārus vecākiem par to, 
kā mācīt bērniem mācīties un 
bērnu audzināšanu;

• Katrai skolai izstrādāt savu 
identitāti;

Bērnu Zinātnes centrā 
Z(in)oo pulcēja interesentus, 
galvenokārt, uzņēmējus 
uz pēdējo diskusiju par 
uzņēmējdarbības veicināšanu: 
Uzņēmēji aktīvi izteica savu 
viedokli un sniedza dažādus 
priekšlikumus:

• Veidot piedāvājumu 
paketes starp uzņēmumiem 
vasaras sezonai;

• Atļaut uzņēmējiem 
piedalīties pilsētas nofor-
mējuma veidošanā ar uzņēmēju 
reklāmām

• Sniegt uzņēmējiem 

informāciju par ES fondiem
• Organizēt Uzņēmēju 

Dienas/Naktis ar uzņēmēju 
veiksmes stāstiem 

• Izveidot paketi jaunajiem 
uzņēmējiem, kurā iekļaut arī 
esošo uzņēmēju palīdzību un 
atbalstu;

• Veidot kampaņu „Studē 
un pelni Cēsīs”, kurā tiek 
parādītas dažādas izglītības un 
darba iespējas Cēsīs;

• Uzņēmējiem lobēt vienam 
otru vietējos un starptautiskos 
tirgos.

• Vienreiz gadā organizēt 
uzņēmēju Balli, lai uzņēmēji 
viens otru labāk iepazītu un 
sadraudzētos.

Šo iedzīvotāju un 
uzņēmēju diskusiju rezultātā 
ir izkristalizējušies vairāki 
ieteikumi arī pašas diskusiju 
kultūras veicināšanai:

• Izveidot regulāru diskusiju 
veidošanas kultūru, piemēram, 
reizi mēnesī. Uz katru tikšanos 
vajadzētu izsludināt atsevišķu, 
pēc iespējas precīzāku tēmu vai 
jautājumu apspriešanai; 

• Katrai diskusijai būtu 
ieteicams izveidot īsu ieskatu 
tēmas aktualitātē un precīzāk 
noformulēt diskusijas mērķi/
problemātiku un diskusijas 
ierobežojumus;

• Uz diskusijām ieteicams 
attaicināt kādus papildus (2-3) 
ekspertus, kuri par apskatāmo 
jautājumu varētu sniegt 
alternatīvus skatījumus;

• Diskusiju organizēšanu 
būtu ieteicams attīstīt arī 
virtuālajā vidē, lai piesaistītu 
pēc iespējas vairāk jaunos 
cilvēkus, kā arī tos aktīvos 
iedzīvotājus, kuriem nav laika 
piedalīties diskusijās.

Atļaujies dzīvot Cēsīs

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste 
teksts un foto

Rekrutēšanas un jaun-
sardzes centrs un Latvijas 
Transatlantiskā organizācija no 
18.jūnija līdz 22.jūnijam atpūtas 
un sporta bāzē “Pipariņi” 
Cēsīs un tās tuvākajā Gaujas 
Nacionālā parka teritorijā 
organizēja vasaras nometni 
jaunsargu organizācijām no 
Baltijas valstīm - “Baltijas 
sargi 2012: Cēsis cauri 
gadsimtiem”. 

19. jūnijā atpūtas un 
sporta bāzē „Pipariņi” notika 
nometnes svinīgā atklāšana. 
Kopumā bija sapulcējušies 126 
dalībnieki no visām Baltijas 
valstīm, tai skaitā 18 jaunieši 
no Cēsīm.

Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centra direktors Druvis Kleins 
sveica klātesošos, pēc tam 
sekoja Baltijas valstu himnas. 
Nometnes dalībniekus sveica 
arī Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders. 
Uzrunā viņš uzsvēra vienotības 
spēku, kas savulaik palīdzējis 
Cēsu kaujās. Priekšsēdētājs 
novēlēja izmantot lielisko 
iespēju gūt pieredzi, 
sadarbojoties ar jaunsargiem 
no citām valstīm.

Pēc nometnes atklāšanas 
ceremonijas notika militarizētas 
stafetes. Savukārt vakarā 
jaunieši piedalījās viktorīnā 
par NATO un Cēsu pilsētas 
vēsturi.

Turpmākajās dienās jaun-
sargi izmēģināja spēkus dažādās 
šķēršļu joslās, orientēšanās 
distancēs, kā arī prezentēja 

savas valstis un organizācijas.

Savukārt 21. jūnijā Cēsu 
Bērnu un jauniešu centrā 
norisinājās Baltijas jaunsargu 
politiskā diskusija. Tajā kā 
eksperti piedalījās Latvijas 
Republikas Aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks, ASV 
vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere, Konrāda Adenauera 
Fonda Baltijas biroja direktors 
Andreas M. Kleins, kā arī Cēsu 
novada domes deputāte Inese 
Suija – Markova. 

Pasākumu atklāja A. 
Pabriks, atzīmējot Cēsis kā 
simboliski ļoti piemērotu vietu 
Baltijas jaunsargu nometnei. 
Cēsīs ir risinājušies vēsturiski 
svarīgi notikumi - Latvijas 
Neatkarības cīņas, kurās plecu 
pie pleca cīnījušies latvieši un 
igauņi. „Vēsture ir pierādījusi, 

ka latvieši prot labi sadarboties 
ar kaimiņiem – igauņiem un 
lietuviešiem, un mums jāturpina 
strādāt kopā arī nākotnē”, 
uzsvēra A. Pabriks. Par 
piemēru šodienas sadarbībai 
aizsardzības jomā aizsardzības 
ministrs jaunsargiem minēja 
Baltijas vienoto jūras un gaisa 
aizsardzības sistēmu.

Andreas Kleins savā runā 
aicināja jauniešus novērtēt 
brīvību, kurā viņi ir dzimuši 
un saprast to, ka pirms tam 
pasaule bija pavisam citādāka. 
A. Kleins atgādināja, ka ne 
tikai Baltijas valstu sadarbībā 
ir spēks, bet arī Baltijas jūras 
reģions top par nozīmīgu un 
vienotu centru, kas paver vēl 
plašākas sadarbības iespējas.

Pasākuma raksturu mainīja 
Dž. Gārbere, kura savā runā 

aktīvi iesaistīja arī jaunsargus, 
jautājot par NATO un ES 
nozīmību un pārbaudot 
jauniešu zināšanas saistībā ar 
ASV starptautisko sadarbību. 
„Labākais veids, kā stāties pretī 
izaicinājumiem un problēmām, 
ir sadarboties ar partneriem”, 
uzsvēra vēstniece, noslēdzot 
savu runu.

Pasākuma otrajā daļā 
jauniešiem bija iespēja uzdot 
jautājumus klātesošajiem 
ekspertiem. Jaunsargi inte-
resējās par dažādām tēmām, 
sākot no Krievijas un ASV 
politiskajām attiecībām, 
jaunsargu kustībām Vācijā un 
ASV un beidzot ar Dž. Gārberes 
iespaidiem par Latviju un 
latviešiem. Uz jautājumu par 
latviešu valodas mācīšanos  
vēstniece atbildēja latviski, 
ka valoda esot ļoti grūta, 
salīdzinot ar angļu valodu, 
nodemonstrējot savas valodas 
zināšanas. Politiskās diskusijas 
noslēgumā eksperti jauniešiem 
novēlēja veiksmi nometnē, 
stiprināt Baltijas valstu 
draudzību, jautru vasaru, kā arī 
nekad nepadoties grūtībās.

Pēdējā Baltijas jaunsargu 
nometnes diena 22. jūnijā 
noslēdzās ar apbalvošanām un 
svinīgām uzrunām, piedaloties 
aizsardzības ministram. Bet 
pirms došanās mājup, nometnes 
dalībnieki piedalījās Cēsu kauju 
atceres dienas parādē.

Modris Rāviņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītāja 
p.i.

Kā jau esam informējuši, 
maijā atsākās Saules, Vaives, 
Akmens un Festivāla ielu 
rekonstrukcijas darbi. 
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
ar  uzņēmumu „Latvijas ceļu 
būve”. Paredzēts, ka ielas tiks 
atjaunotas līdz augusta beigām. 
Sākotnēji plānojām, ka darbus 
Vaives ielā izdosies pabeigt 
jau jūnijā, taču atklājās, ka  
dažos posmos ir jāpārbūvē 
iepriekš izbūvētais lietus ūdens 
kanalizācijas pārvads un līdz 
ar to ielas nodošanas termiņš 
ir pārcelts uz augusta beigām. 
Sarežģījumi ir arī ar ietves 
un apgaismes līnijas izbūvi 
Līgatnes ielā, taču risinājumu 
radīsim. Kopumā jāsaka, 
ka sadarbība ar uzņēmuma  
„Latvijas ceļu būve” pārstāvjiem 
ir lietišķa un produktīva un, kā 
jau cēsnieki būs pamanījuši, 
darbi rit intensīvi.

Pētera ielas rekonstrukciju 
un veloceliņa izbūvi gar to veic 
uzņēmums „ Ceļinieks 01”. Arī 
šajā objektā, kā jau celtniecībā, 
ik pa laikam ir kādi sarežģījumi, 
taču būvdarbi norit atbilstoši 
plānotajiem termiņiem un ir 
pamats cerēt, ka septembra 
beigās Pētera ielas atjaunošana 
tiks pabeigta.

Ielas 
atjauno 
intensīvi

Dzintra Kozaka 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe  

Jūnijā Cēsu pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbinieki 
viesojās sadraudzības pilsētā 
Rokišķos ( Lietuva). Tikāmies ar 
Rokišku pašvaldības Izglītības 
nodaļas darbiniekiem, bijām 
trīs bērnudārzos un iepazinām 
Lietuvas kolēģu pieredzi. Bija 
arī iespēja baudīt kultūras 
programmu.

 Braucienā guvām vērtīgas 
idejas- gan ģimeņu dienai, gan 
darbam bērnudārzos. Redzējām 
un parunājāmies ar melnajiem 
gulbjiem Litu un Latu. Šos 
Zigfrīda un Odīlijas pēctečus 
cēsnieki  Rokišku draugiem 
uzdāvināja pērn. Gulbji ir labi 
pārziemojuši  un iejutušies 
jaunajā mājvietā. Vēl uzzinājām, 
ka pēc dalības Lāčplēša dienas 
lāpu gājienā Cēsīs  Rokišku 
pašvaldības vadība nolēma 
šādu tradīciju ieviest arī savā 
pilsētā. Pirmais lāpu gājiens tur 
notika pagājušajā rudenī un tas 
pulcēja daudz iedzīvotāju un 
guva labas atsauksmes.

Ciemos 
Rokiškos

Informējam, ka  no 17. līdz 
30. jūlijam, sakarā ar darbinieku 
došanos atvaļinājumā, domes 
kase būs slēgta. 

Būs slēgta 
domes kase

Sakarā ar gaidāmu nama 
Raunas ielā -1 rekonstrukciju 
un bibliotēkas pārcelšanos uz 
citām telpām, sākot ar 9. jūliju 
Cēsu Centrālā bibliotēka  būs 
slēgta. Lasītāju apkalpošanu  
atsāksim septembrī Raunas 
ielā – 2       ( Akmens ligzda). 
Interneta lasītava būs atvērta 
līdz 1. augustam. 

Grāmatu nodošanas ter-
miņi tiks pagarināti līdz 
septembrim.

Neskaidrību gadījumā  
zvanīt uz tālr. 64123644 , 
26411177 vai rakstīt uz e-pastu 
info@biblioteka.cesis.lv

Bibliotēkas 
apmeklētāju 
ievērībai

Attēlā: Starptautiskās jaunsargu nometnes “Baltijas sargi 
2012: Cēsis cauri gadsimtiem” atklāšanas parāde “Pipariņos”.
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INTERESANTI

Publicējam Cēsu novada 
Pašvaldības policijas 
informāciju par sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem jūnijā. 
Tas ir saīsināts mēneša 
notikumu atskats, plašāku 
materiālu skatiet www.cesis.lv

Vīrietis uzmācas vīrietim

Jūnija sākums pašvaldības 
policijas darbiniekiem bija 
nosacīti mierīgs. Lai arī 
norisinājās Cēsu svētki un 
pilsētā bija daudz ļaužu 
un liela rosība, iespējams, 
pateicoties rudenīgajiem laika 
apstākļiem, pārkāpumu skaits 
nebija pārlieku liels. 1. jūnijā 
ap pusnakti policisti steidza 
palīgā mediķiem, lai tie varētu 
iekļūt dzīvoklī un glābt  vien 
četras dienas vecu nebarotu 
zīdaini, jo bērna  māmiņa bija 
alkohola reibumā. Mazulis tika 
nogādāts slimnīcā. Savukārt 
vēlā 2.jūnija vakarā Uzvaras 
bulvārī kāds vīrietis uzmācās 
vīrietim.  Attiecību izbeigšanai 
pietika ar policijas darbinieku 
aizrādījumu.

 4.jūnija pēcpusdienā pie 
„Vidzemnieka” aizturēti trīs 
pamatīgi sareibuši vīrieši, kuri 
pārvietojās ar lielām grūtībām. 
Visi trīs tika pie Administratīvo 
pārkāpumu protokoliem un  ar 
ērtībām aizvizināti uz  mājām 
Liepas pagastā.

5.jūnija pusdienas laikā 
videonovērošanas dežurants 
fiksēja, ka pie veikala 
„Maksima” durvīm Gaujas 
ielā kāds vīrietis lieto alkoholu 
un neadekvāti uzvedās. Pēc 
mutiska policijas darbinieku 
aizrādījuma vīrieša uzvedība 
kļuva agresīva,  viņš atteicās 

pakļauties kārtības sargu 
prasībām un tika aizturēts. 
Viņam noformēts arī 
administratīvo pārkāpumu 
protokols. Tās pašas dienas 
vakarā pašvaldības policijas 
darbinieki saņēma visai 
šokējošu informāciju – Pētera 
un Gaujas ielas krustojumā 
uz ielas braucamās daļas stāv 
pamatīgi sareibusi nepilngadīga 
meitene un viņai blakus mazs 
bērns. Nekavējoties izbrauca 
pašvaldības policijas ekipāža 
un abas meitenes nogādāja 
Valsts policijas Cēsu iecirkņa 
dežūrdaļā. 

7.jūnija vēlā vakarā Leona 
Paegles ielā izcēlās kautiņš, 
kurā bija iesaistītas vairākas 
personas. Pašvaldības un valsts 
policijas darbinieki kautiņu 
pārtrauca, vainīgo aizturēja 
un nogādāja policijā, bet 
divi cietušie tika aizvesti uz 
slimnīcu.

Naktsmiera traucētājs…  
Čaikovskis

 10.jūnijs. Nakts sākas ar 
izbraukumiem pie vairākiem  
miera traucētājiem. Turaidas 
ielā skaļas mūzikas cienītājs 
traucēja gulēt kaimiņiem, 
Rīgas ielas nama iedzīvotājus 
gultā sēdus uzrāva pagalmā 
iebraukusi mašīna ar jaudīgu 
skaņu aparatūru, bet pulksten 
divos naktī kāda Saules 
ielas nama iedzīvotājiem 
diez kā nepatika kaimiņu 
izpildītā Čaikovska pirmā 
klavierkoncerta atskaņojuma 
kvalitāte. Visi naktsmiera 
traucētāji apklusa pēc policistu 
brīdinājuma.

Savukārt dienas sakumā 
pašvaldības policijas dežurants 
videonovērošanas monitoros 
pamanīja, ka Maija parkā seši 
vīri iekārtojušies uz soliņiem, 
lai, sekojot principam – no 
rīta neiedzēri, diena pagalam,  
sāktu svētdienu ar alkohola 
lietošanu. Pēc brīdinājuma visi 

devās prom.  

11.jūnijs.  Pēcpusdienā 
Pašvaldības policijas dežurants 
videonovērošanas monitoros 
pamanīja Rīgas ielā pakritušu 
vīru. Izbraukušās ekipāžas 
darbinieki konstatēja, ka tas ir 
pamatīgi sareibis policistiem 
zināms klients, kuru nogādāja 
mājās Amatas novadā. 

13.jūnijs.  Šajā dienā paš-
valdības policijas darbiniekiem, 
kā ierasts, pārsvarā nācās 
nodarboties ar pārlieku 
sareibušiem ļaudīs.  

Vakarpusē ap astoņiem 
trīs vienas firmas darbinieki 
bija apgūlušies Saules ielas 
dzīvojamo māju rajonā pie 
atkritumu konteineriem. 
Policijas darbinieku pamodināti 
skaidroja, ka nākuši no darba 
un pēc čakli nostrādātas darba 
dienas sajutušies tik noguruši, 
ka ne soli tālāk spert. Tā 
nu atsēdušies pie atkritumu 
konteineriem un aizsnaudušies 
aromātiskas gaisotnes ieaijāti. 
Pēc policistu brīdinājuma 
trijotne devās mājās. 

Vēlākā vakara stundā uz 
Pašvaldības policijas dežūrdaļu 
piezvanīja kāds, iespējams, 
iereibis vīrietis un sūdzējās, ka 
kaimiņu suns viņu saskrāpējis 
un saplēsis arī kreklu. 
Vīrietis pieprasīja policistiem 
nekavējoties atbraukt un 
suni nošaut. Kad dežurants 
paskaidroja zvanītājam, kā 
šādos gadījumos jārīkojas, viņš 
dabūja noklausīties garāku 
vārdu virteni, no kuriem 
publicējami ir „nu” un „vai 
zin”, pārējie necenzēti.

  14.jūnijs.  Pirms pusnakts  
Eiropas čempionāta futbolā 
iedvesmoti  jaunieši bija 
uzrīkojuši savus mačus 
veikala automašīnu stāvvietā. 
Līdzjutēju skaļā uzvedība 
traucēja naktsmieru tuvējo namu 
iedzīvotājiem. Policisti veica 
audzinoša rakstura pārrunas un 

jaunieši devās mājās, izstarojot 
iekšēju apņēmību daudz, daudz 
trenēties, lai turpmāk spēlētu uz 
Eiropas čempionātu zālājiem, 
nevis auto stāvvietās.

Zigfrīds izlaiž bukti

16.jūnijs.  Sešos no 
rīta kautiņš pie „Melnā 
kaķa”. Izbraukušie policijas 
darbinieki konfliktu pārtrauca 
un iesaistītos nomierināja. 
Dienas vidū bija jādodas uz 
Maija parku, kur jauniešu 
grupa lietoja alkoholu. Pēc 
policistu brīdinājuma jaunieši 
saprata, ka alkohols ir kaitīgs 
viņu veselībai, izmeta aizsāktās 
pudeles un  devās prom, ar savu 
gaitu paužot iekšēju apņēmību  
turpmāk spēlēt šahu un nodoties 
citām  intelektu un veselību 
stiprinošām aktivitātēm. Bet 
policijas darbiniekiem jau bija 
jāsteidz uz Stacijas laukumu, 
lai  pamodinātu divus pie 
tualetēm iemigušus vīrus. Uz 
eksistenciālajiem jautājumiem 
„kas  esmu?” un  „ kurp eju?” 
abi sareibušie atbildēja samērā 
raiti, pa laikam piesaucot  Nīčes 
pārcilvēku, jo noturēšanās kājās 
no viņiem prasīja pārcilvēcīgas  
pūles.    

18.jūnijs. Jau  krietni pēc 
pusnakts policistiem bija 
jādodas uz staciju, jo pie bāra 
„OK” vīri reibumā grasījās 
noskaidrot attiecības. Taču, 
ierodoties kārtības sargiem, 
strīdnieki pēkšņi  atskārta, 
ka viņu attiecības ir visnotaļ 
rožainas un draudzīgi devās 
katrs uz savu pusi. 

  21.jūnijs.  Priekšpusdienā 
jādodas uz stacijas laukuma 
skvēru, kur iereibusi sieviete 
nogrūdusi gar zemi vīrieti, kurš 
nu guļ un neceļas. Vīrietis ar 
policijas darbinieku palīdzību 
tomēr spēja piecelties un tiek 
nogādāts mājās. Savukārt 
sieviete kārtības sargiem 
sniedza zinātniski-populāru   
priekšlasījumu par vīriešiem kā 

nekam nederīgu sugu, kuplinot 
stāstījumu ar emocionālu faktu 
materiālu iz dzīves. 

 23.jūnijs. Līgo vakars Cēsīs 
aizritēja pārsteidzoši mierīgi. 
Vienīgi ap pusnakti policijas 
dežurants videonovērošanas 
monitoros pamanīja sievieti, 
kura rūpīgi, taču nesekmīgi 
cenšoties noturēt līdzsvaru, 
lēnītēm steberēja gar 
„Vidzemnieku”. Policijas 
ekipāža izbrauca, lai palīdzētu 
vēlīnajai gājējai sekmīgi nokļūt 
mājās, taču, ieraugot kārtības 
sargus, sieviete spēji atžirga 
un metās tik naski skriet, 
ka bez grūtībām izpildīja 
Olimpiskās kvalifikācijas A 
normatīvu sprintā. To, vai Cēsu 
līgotāju  redzēsim Londonas 
olimpiskajā skrejceļā, nu lemj 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
runasvīri.

24.jūnijs. Jāņu dienā maija 
parka melnais gulbis Zigfrīds 
bija pārrāpies pāri nožogojumam 
un devies pastaigā pa 
celiņiem, novērtējot, vai parka 
apstādījumi pirms svētkiem ir 
gana labi sakopti un izravēti. 
Policijas darbinieki viņu 
pieklājīgi uzaicināja atgriezties 
pie Odīlijas melnajiem sāniem. 
Zigfrīds paklausīja, taču pēc 
pāris stundām atkal jau lepni 
soļoja pa parka celiņiem. 
Raugi, arī gulbju papum tīk pa 
laikam izmest kādu bukti.

  Diemžēl gulbja ganīšana 
policijas darbiniekiem bija 
jāpārtrauc un jādodas uz Avotu 
ieleju. Kāda sieviete piezvanīja 
dežurantam un pastāstīja, ka tur 
pakāries vīrietis. Kad policisti 
ieradās notikuma vietā, 
nekas vairs nebija glābjams. 
Pēc sākotnējās informācijas 
vīrietis pašnāvību izdarījis pēc 
sadzīviska strīda. 

Cēsu novada pašvaldības 
policijas notikumu žurnālā 

ieskatījās

Aivars Akmentiņš

Ziņas no pašvaldības policijas

Vairumam vēl ir palicis 
atmiņā šī gada sākumā britu 
ziņu kanāla BBC internetā 
publicētais sižets par Latvijas 
ekonomisko krīzi, kurā Cēsis 
bija nodēvēta par izmirstošo 
pilsētu. Tas bija pārspīlēts 
un vienpusējs skatījums, 
tāpēc gandarījums, ka šoreiz 
starptautiskajā presē Cēsu 
vārdu piemin, runājot pat 
veiksmes stāstiem.

Agence France-Presse 
(AFP) publicējusi sava Baltijas 
valstu redaktora Maika Colliera 
rakstu, kurā cēsnieki dalās 
pieredzē, kā tikuši cauri krīzes 
problēmām un nu jau spēj arī dot 
padomus finansiālās grūtībās 
nonākušajiem grieķiem.

Raksts iesākas ar stāstu par 
cēsnieci Initu Radziņu, vientuļo 
māti ar 7 bērniem, kura krīzes 

laikā palikusi bez darba, devās 
peļņā uz Īriju. „Es pavadīju Īrijā 
3 mēnešus, raudot gandrīz katru 
nakti. Tur es sapratu, ka ģimene 
ir svarīgāka par naudu,” stāsta 
I. Radziņa par savu pieņemto 
lēmumu atgriezties Cēsīs. 
Šobrīd viņa ir atradusi drošu 
darbu bērnu dienas centrā. 
„Bija grūti, bet krīze padarīja 
mūsu ģimeni par vēl stiprāku un 
saliedētāku,” uzsver I. Radziņa, 
„tā laikam ir mūsu nacionālā 
iezīme – izdzīvot, tā vietā, lai 
žēlotos.” Jautāta par grieķu 
piecus gadus ieilgušo recesiju 
un parādiem, I. Radziņa saka: 
„Ja tu esi pieradis pie augstiem 
dzīves standartiem, tad tas, 
protams, ir šoks, kad apstākļi 
pasliktinās. Savukārt mums 
nekad nav bijuši viegli laiki, 
tāpēc, iespējams, krīze nebija 
ar tādām sekām kā Grieķijai.”  

Ar pieredzi krīzes 
pārvarēšanā dalās arī Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Gints Šķenders. Pašvaldībai 
nācās samazināt  izdevumus 
par 30 procentiem: „Mēs 
noteicām savas prioritātes un 
neaiztikām Eiropas Savienības 
līdzfinansētos projektus.” 
Tomēr G. Šķenders vairās dot 
padomus grieķu kolēģiem: 
„Šeit nav runa par pesimismu 
vai optimismu, ir runa par spēju 
būt reālistiem. Un krīze mums 
bija realitātes pārbaude, varbūt 
grieķiem būs tāpat.”

„Daļai latviešu ekonomiskā 
situācija piespieda uzsākt 
savu uzņēmējdarbību,” 
pieredzē dalās Cēsu biznesa 
inkubatora „Magnus” vadītājs 
Agris Lapiņš. Pieprasījums 
pēc biznesa inkubatora 
pakalpojumiem strauji pieauga 

tieši krīzes kulminācijas laikā 
2009. gadā. 

Kafejnīca „Vinetas un Allas 
kārumlāde” tam ir labs piemērs. 
Uzņēmuma īpašnieces Vineta 
Zamoidika un Alla Oldermane 
sāka savu biznesu mājās. 
Bet, tā kā tika saņemtas ar 
vien vairāk uzslavas par pašu 
ceptajām kūkām un saldumiem, 
viņas izšķīrās par veikala 
atvēršanu. „Mēs sākām savu 
biznesu tieši krīzes sākumā, 
saka A. Oldermane, „un, 
protams, bijām nedrošas. Bet 
pēc ekspertu ieteikumiem un 
padomiem, pārliecība auga.” V. 
Zamoidika piebilst, ka latvieši 
vēsturiski ir gājuši cauri arī 
lielākām grūtībām, tāpēc šī 
krīze tiks pārvarēta.

Arī Marta Matisone  savu 
biznesu Cēsīs uzsāka krīzes 

laikā. Viņa darina īpaša 
dizaina somas. „Es zinu dažus 
grieķus un zinu par Grieķijas 
ekonomiskajām grūtībām, bet 
šajā situācijā viņiem tomēr 
vajadzētu koncentrēties ne 
tikai uz problēmām, bet arī 
uz jaunajām iespējām,” saka 
jaunā uzņēmēja. M. Matisone 
arī atgādina par Latvijas vienu 
no lielākajām problēmām 
– emigrāciju, jo viņa savu 
dzīvi redz Francijā. Ja grieķi 
iet skaļos protestu gājienos, 
latviešu protests ir valsts 
pamešana.

Pēc AFP materiāliem 
sagatavoja

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Cēsis kā piemērs Grieķijai
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Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste teksts 
un foto

Šogad Cēsu novada paš-
valdības finansētajos vasaras 
prakses darbos piedalās 116 
novada skolēni. Atsaucība bija 
ļoti liela, tāpēc, lai nodrošinātu 
iespēju iesaistīties projektā 
visiem jauniešiem, šajā gadā 
tiek plānots darbs četras stundas 
dienā divu nedēļu garumā. Cēsu 
novada pašvaldība skolēnu 
darbavietu nodrošināšanai 
sākotnēji  piešķīra 5400 latu 
lielu finansējumu. Taču, ņemot 
vērā jauniešu lielo vēlmi 
strādāt, pavasarī deputāti lēma 
par papildus finansējumu 
divu tūkstošu latu apjomā, 
lai palielinātu skolēnu darba 
vietu skaitu.  Jaunieši šovasar 
strādā IU “Dārznieks”, veikalā 
“Solo”, Cēsu bibliotēkā, 
Kultūras un tūrisma centrā, 
novada pašvaldībā un citās 
iestādēs.

IU „Dārznieks” nodarbinātos 
jauniešus var sastapt Cēsu pils 
parkā un Maija parkā. Galvenie 
darba uzdevumi ir slaucīt 
celiņus, ravēt, grābt lapas un 
tīrīt ceļu apmales. „Dārznieka” 
parka strādniece, kura vada 
skolēnu darbus Maija parkā 
atzīst, ka darbi ne vienmēr rit 

raiti. Viņa skaidro, ka ir daļa 
jaunieši, kam nav darba iemaņu, 
tāpēc gadās pamācīt, kā pareizi 
ravēt un kā turēt slotu rokās. 
Darba gaitā jauniešu veikums 
tiek pārbaudīts un, ja tas bijis 
paviršs, nākas pārstrādāt. Viss 
notiek kā īstā darba vietā un 
īpašas atlaides netiekot dotas, 

tāpēc, ja ir bijuši slikti laika 
apstākļi vai gadījies saslimt, tad 
nokavēto jaunietim jāatstrādā 
vēlāk.

Skolniece Inga no Cēsu 1. 
pamatskolas stāsta, ka pati 
vēlējusies strādāt, lai vasarā 
nebūtu garlaicīgi, turklāt 
darbs neesot grūts. Ingas 
kolēģis Niks, arī no Cēsu 1. 
pamatskolas, apgriež krūmus 
un tīra celiņus. Viņš atzīst, 
ka darbi varētu būt mazliet 
vieglāki, un vadītāja ir stingra, 
taču pats esot izvēlējies strādāt, 
tāpēc darbs jāpadara. Klinta 
no Cēsu Valsts ģimnāzijas un 
Baiba no Cēsu 1. pamatskolas  
priecājas, ka strādājot var pabūt 
svaigā gaisā un sadraudzēties 
ar citiem jauniešiem. No 
darbiem labāk patīk celiņu 
slaucīšana, bet nepacietības 
pietrūkst ravēšanai. To ievēroja 
arī vadītāja un darbiņš bija 
jāpārstrādā. Visi aptaujātie 
skolēni gan atzina, ka labāk ir 
lietderīgi darboties nekā sēdēt 
mājās bezdarbībā.

Īsts darbs ar īstām prasībām

Attēlā: Klinta (no labās)  no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Baiba 
no Cēsu 1. pamatskolas  priecājas, ka strādājot var pabūt svaigā 
gaisā un sadraudzēties ar citiem jauniešiem.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Šogad maijā savus 
pakalpojumus cēsniekiem un 
tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem 
sāka piedāvāt  „ Studentu 
brigāde”. Tie ir četri jaunieši 
Dārta, Edgars, Mārtiņš un 
Roberts, gandrīz visi Cēsu 
Valsts draudzīgā Aicinājuma 
ģimnāzijas audzēkņi. Pavasarī 
motorizētā brigāde frēzēja 
zemi mazdārziņu kopējiem, 
bet tagad  lielās un mazās 
platībās  pļauj zāli - gan ar 
dažāda veida traktoru izkaptīm, 
gan trimmeri, gan mauriņa 
pļaujamo, kā pasūtītājs vēlas. 
Var nopļaut aizlaistus un 
aizaugušus džungļus un var arī 
glīti safrizēt piemājas mauriņu.

„Studentu brigāde” darbojas  
uzņēmuma  „Rasmanis & 
Dankers” paspārnē, taču strādā 
jaunieši visnotaļ patstāvīgi. 
Paši meklē pasūtītājus, 

organizē nokļūšanu objektos, 
vienojas par samaksu un 
uzņemas atbildību par darba 
kvalitāti. Darbu sadale brigādē 
ir demokrātiska. Dārtu puiši 
cienīgi dēvē par šefu, jo viņas 

ziņā ir finanses un pasūtījumu 
pieņemšana. Savukārt puiši 
prot strādāt ar visām brigādes 
arsenālā esošām tehnikas 
vienībām un var aizstāt viens 
otru brīžos, kad ir steidzams 

vai apjomīgs pasūtījums, un ir 
jāstrādā garākas stundas.  Ideju 
par šādas brigādes veidošanu 
Edgars aizguva no drauga. 
„Pārsvarā jau jaunieši vasarā 
grib strādāt un nopelnīt , reti 
kurš labprātāk  sēž mājās un 
gaida, kad mamma vai tētis 
iedos naudu. Ja ir vēlēšanās, 
darbu var atrast. Strādājot  šādā 
brigādē, mēs redzam, kā notiek 
bizness, tā ir vērtīga pieredze. 
Domājam, ka „Studentu 
brigāde” kļūs par patstāvīgu 
uzņēmumu un turpmāk aizvien 
paplašināsim pakalpojumu 
klāstu.  Tagad, sākumposmā ir 
svarīgi izveidot stabilu klientu 
loku, gūt viņu uzticību. Tāpēc 
darba kvalitātes latiņu turam 
augstu,”  pastāstīja Edgars. 

Jāpiezīmē, ka jauniešu 
darba sparu un arī prasmi 
jau ir novērtējuši ne tikai 
cēsnieki. „Studentu brigāde” 
veic pasūtījumus arī Pārgaujas 
novadā un Valmierā.

Ģimnāzisti pļauj un  ecē

Komisija, kas nosaka Cēsu 
novada Mēneša sportista titula 
ieguvēju, vienbalsīgi nolēma 
- maijā to ir nopelnījusi BMX 
braucēja Vineta Pētersone.

No 4.-6.maijam Francijas 
pilsētā Orleānā notika šī gada 
Eiropas čempionāts BMX. 
Gan pusfinālā, gan finālā 
Vineta pārliecinoši bija pirmā! 
Šis sportistei ir jau 5. Eiropas 
čempiones tituls. Arī Pasaules 
čempionātā Anglijā maija 
beigās Vineta izcīnīja augsto 
4.vietu!

Aivars Akmentiņš

Pirmdien, 18.jūnijā Rīgā, 
Biznesa izglītības biedrības 
Junior Achievement – Young 
Enterprise Latvija (JA-JE) 
izpilddirektors Jānis Krievāns 
pasniedza Cēsu novada domes 
priekšsēdētājam Gintam 
Šķenderam Goda rakstu, 
nominējot cēsniekus par  
„Gada sadarbības pašvaldību 
2012”.  

JA-JE īsteno praktiskās 
uzņēmējdarbības izglītības 
mācību programmas Latvijas 
skolās. Biznesa izglītības 
biedrības mērķis ir pilnveidot 
jauniešu zināšanas un prasmes 
uzņēmējdarbībā, izmantojot 
praktiskas metodes, lai radītu 
nākotnes starptautiskos 
līderus un nozaru ekspertus, 
kuri spētu paaugstināt 
Latvijas konkurētspēju. JA-JE 
programmās ir iesaistījušās 93 
Latvijas skolas, tostarp Cēsu 
Valsts ģimnāzija, Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzija, Cēsu 2.vidusskola. 
Biedrības aktivitātēs iesaistīti 
16 tūkstoši skolēnu un 164 
skolotāji. 2011.gadā Gada 
labākās skolotājas ekonomikā 
titulu saņēma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas skolotāja Inga 
Ozola. Bet šogad radošo 
reklāmu konkursā  „Cita 
Holivuda 2012”  apbalvojumu 
saņēma Cēsu Valsts ģimnāzijas 
audzēkņi Arnolds Kalniņš, 
Kārlis Kromans un skolotāja 
Inga Ozola.

Mēneša 
sportiste 
Cēsīs -  
Vineta 
Pētersone

Atzinība 
par labu 
sadarbību

Attēlā: Motorizētā „Studentu brigāde” – Dārta, Mārtiņš, 
Edgars. Fotografēšanās brīdī klāt nebija Roberts.

Cēsu pilsētas svētkos novada 
domes priekšsēdētājs Gints 
Šķenders un sadraudzības 
pilsētas Ahimas mērs Uve 
Kellners sveica konkursa 
“Tīrākā ietve Cēsu novadā”  
uzvarētājus. Konkursa komisija, 
vērtēja novada iedzīvotāju 
pieteikumus un  par 2012.
gada Cēsu novada pašvaldības 
konkursa “Tīrākā ietve Cēsu 
novadā” uzvarētājiem tika 
atzīti:

Privātmāju grupā Cēsīs

Pēteris Gavariņš – Pērļu iela 
2, Cēsis, Cēsu novads

Ināra Vaidaka -  Cīrulīšu iela 
17, Cēsis, Cēsu novads

Inta Cēderštrēma - Bērzaines 
19, Cēsis, Cēsu novads 

Pašvaldības teritoriju 
kopšanā Cēsīs

Olga Kaša – strādā pilsētas 
parkos un skvēros  

Jānis Bitītis – pašvaldības 
īpašumu kopšana 

Ēriks Vanags – Pastariņa 
skolas sētnieks 

Zeltīte Maizīte – 3. 
bērnudārza sētniece 

Daiga Ābelīte – pašvaldības 
īpašumu kopšana 

Andris Milbergs – SIA 
„Cēsu klīnika” sētnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju grupā Cēsīs

Sarmīte Eiduka - Zirņu iela 

Dzintra Čerņuka - Lenču 44

Sabiedrisko ēku grupā Cēsīs

Jānis Mežciems - veikala 
“Maksima” sētnieks

Ludmila Konstantinova 
– AS „CATA” sētniece

Vasilijs Makejevs  un Andris 
Vilciņš – „LukOil” sētnieki

Vaives pagastā 

 Liene Martinsone – Rāmuļu 
skolas sētniece

Cēsniecei Skaidrītei 
Mirdzai Rozītei – tiek 
piešķirts goda nosaukuma „Par 
ieguldījumu Cēsu novada vides 
veidošanā”.

Skaidrīte Mirdza Rozīte  
bijusi konkursa „Labākais 
sētnieks Cēsīs” laureāte 2008., 
2010. un 2011.gadā.

Konkursa „ Tīrākā ietve Cēsu novadā” laureāti
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām”  15. panta pirmās 
daļas 4.punktu un 43.panta trešo 
daļu, Izglītības likuma 17.panta 
panta pirmo daļu un Vispārējās 
izglītības likuma 26.panta  pirmo 
daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka 
izglītojamo (turpmāk– Bērns) 
reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Cēsu novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
vispārējās izglītības iestādēs, 
kurās īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas (turpmāk – Iestāde).

1.2. Pirmsskolas izglītības 
programmu Bērns var apgūt no 1 
(viena gada) līdz pamatizglītības 
uzsākšanai. 

1.3. Ja vecāki/aizbildnis/vecāku 
notariāli apstiprināta pilnvarota 
persona (turpmāk - Vecāki) vēlas 
bērnam pagarināt vai saīsināt 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībai, tad 
Vecāki līdz 15.maijam iesniedz 
Iestādes vadītājam iesniegumu 
un ģimenes ārsta vai psihologa 
atzinumu par nepieciešamību 
pagarināt vai saīsināt pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi.

 1.4. Bērnu sagatavošana 
pamatizglītības apguvei tiek sākta 
tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam 
aprit pieci gadi.

1.5. Bērnam tiek nodrošināta 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguve tikai vienā Iestādē. 

1.6. Lēmumu par vietas 
iedalīšanu Iestādē pieņem ar Cēsu 
novada domes lēmumu apstiprināta 
Komisija brīvo vietu sadalei 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
(turpmāk tekstā – Komisija). 

1.7. Komisijas pieņemtos 
lēmumus var apstrīdēt Cēsu 
novada domē, Bērzaines ielā 5, 
Cēsīs, LV – 4101 Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā 
un termiņos.

1.8. Bērnus ar speciālām 
vajadzībām uzņem Cēsu speciālajā 
pirmsskolas izglītības iestādē vai 
vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādes speciālajā grupā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.

2. Iesniegumu reģistrācija 
uzņemšanai Iestādēs

2.1. Izglītības nodaļa veido 
iesniegumu uzskaiti par Bērnu 
uzņemšanu Iestādēs, kā arī 
veic nepieciešamo dokumentu 
noformēšanu. 

2.2. Vecāki, reģistrējot rindā 
Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu 
novada pašvaldības Apmeklētāju  
apkalpošanas centrā iesniedz 
iesniegumu  (1. pielikums) un  
bērna dzimšanas apliecības kopiju. 
Iespējama arī elektroniska bērna 
reģistrēšanās rindā, minētos 
dokumentus nosūtot uz e-pastu 
iac@dome.cesis.lv 

2.3. Iesniegumu  Bērna 
uzņemšanai rindā  Bērna 
ievietošanai Iestādē kārto 
hronoloģiskā secībā pēc 

iesnieguma reģistrēšanas datuma 
bērnu dzimšanas gadu secībā. 

2.4. Izglītības nodaļas 
darbinieks nosūta Vecākiem 
rakstisku informāciju par Bērna 
uzņemšanu rindā 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā pēc Vecāku 
iesnieguma reģistrēšanas, norādot 
bērna reģistrācijas numuru rindā. 

2.5.Līdz vietas piešķiršanai 
Iestādē vecākiem ir tiesības mainīt 
pieteikumā norādīto vēlamo Iestādi 
un izvēlēto Iestādes apmeklēšanas 
sākuma laiku.

3. Vietas piešķiršana Iestādēs

3.1. Komisija darbojas 
patstāvīgi, izskatot iesniegumus uz 
vakantām vietām Iestādēs. 

3.2. Komplektējot grupas, 
Komisija piešķir vietu Iestādē 
rindas kārtībā, ņemot vērā vakanto 
vietu skaitu attiecīgajā vecuma 
grupā Iestādēs. 

3.3. Rindas kārtībā piešķirot 
vietu Bērnam, Komisija iespēju 
robežās piešķir vietu Bērnam 

tajā Iestādē, kuru līdz vietas 
piešķiršanai jau apmeklē Bērna 
brālis vai māsa. 

3.4. Ārpus rindas Iestādē 
uzņem Bērnus, ja tas noteikts 
Latvijas Republikā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos. 

3.5. Komplektējot grupas, 
Komisija ir tiesīga ārpus kārtas 
piešķirt vietu Iestādē bērniem, 

3.5.1. kuru Vecāki ir 
pedagoģiskie darbinieki Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā 
esošās izglītības iestādēs; 

3.5.2. kuru Vecāki ir Cēsu 
novada pašvaldības policijas 
darbinieki vai Valsts policijas 
Vidzemes reģionālās pārvaldes 
Cēsu iecirkņa atestētie darbinieki 
ar speciālu dienesta vai amata 
pakāpi, kuri strādā Cēsu novada 
pašvaldības teritorijā;

3.5.3. kuri ir nodoti 
ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā 
vai audžuģimenē); 

Turpinājumu lasiet 7.lpp

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma  
35. panta trešo, ceturto un piekto 
daļu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. 
panta sesto daļu  Ministru kabineta 
19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 
43. punktu, Ministru kabineta 
17.06.2009. noteikumu Nr. 550 
„Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams,  izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai” 13. un 
15. punktu, Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. 
apakšpunktu 

1.     Izdarīt Cēsu novada domes 
22.06.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Cēsu novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„2.4. Ienākumus un materiālo 
stāvokli apliecinoši dokumenti 
– dokumenti, kas apliecina klienta 
ienākumus, īpašumus, uzkrājumus, 
likumīgo apgādnieku esamību, 
noslēgtos uztura un dāvinājuma 
līgumus, t.sk. pilngadīgo ģimenes 
locekļu visu bankas kontu 
izraksti;”;

1.2. svītrot 2.6. apakšpunktu;
1.3. izteikt 2.8. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
„2.8. lokālā apkure jeb 

siltumapgāde ir tā, kur 
siltumenerģija tiek nodrošināta 
mājas vai dzīvokļa iekšienē, t.sk., 
elektroenerģijas apkure;”;  

1.4. izteikt 2.10. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

 „2.10. pašvaldības 
izmaksājamie sociālās palīdzības 
pabalsti – no Dienesta budžeta 
izmaksājamie pabalsti naudas vai 
mantas formā, kuri tiek piešķirti 
ģimenes (mājsaimniecības) 
ienākumu stabilizācijai līdz 
noteiktam līmenim, ja tā objektīvu 
apstākļu dēļ negūst pietiekamus 
ienākumus. Tiesības saņemt 
pabalstu tiek noteiktas, izvērtējot 

ģimenes (mājsaimniecības) 
atbilstību normatīvajos aktos 
noteiktajiem konkrēto pabalstu 
veidu saņemšanas kritērijiem;”; 

1.5. izteikt 2.12. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

”2.12. vientuļš pensionārs vai 
persona ar invaliditāti – vienatnē 
dzīvojošs pensionārs vai persona 
ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kam 
nav likumisko apgādnieku;”; 

1.6. papildināt Saistošos 
noteikumus ar 2.13. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„2.13. risku izvērtēšana - sociālā 
darbinieka veikts risku izvērtējums 
katram ģimenes (mājsaimniecības) 
loceklim, saskaņā ar Ministru 
Kabineta noteiktajām prasībām 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem 
un Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
attiecīgo dienesta instrukciju.”; 

1.7. izteikt 3. punktu šādā 
redakcijā:

„3. Trūcīgas ģimenes 
(mājsaimniecības) statusa 
noteikšana.

3.1. Trūcīgas ģimenes 
(mājsaimniecības) statuss 
tiek noteikts saskaņā ar MK 
noteikumiem.

3.2. Izvērtējot ģimenes 
(mājsaimniecības) ienākumus un 
materiālo stāvokli  tās atzīšanai 
par trūcīgu vai maznodrošinātu, 
papildus MK noteikumos 
noteiktajam par īpašumu Cēsu 
novadā netiek uzskatīts:

3.2.1. viens nekustamais 
īpašums, kas atrodas ārpus 
deklarētās dzīvesvietas un kura 
kadastrālā vērtība nepārsniedz 
Ls 3500,00. Ziņas par nekustamā 
īpašuma kadastrālo vērtību tiek 
iegūtas pēc nekustamā īpašuma 
valsts  kadastra informācijas 
sistēmā (NEKIP) reģistrētajiem 
datiem, kas pieejami interneta 
vietnē www.kadastrs.lv un 
pašvaldības sociālās palīdzības 
administrēšanas informatīvajā 
sistēmā (SOPA);

3.2.2. viens automobilis, 
motocikls vai motorollers, 
automašīnas piekabe, laiva, kas ir 
ģimenes (personas) īpašumā, kā arī 
viens velosipēds katram ģimenes 
loceklim.”;

1.8.  izteikt 7.punktu šādā 
redakcijā: 

„7. GMI līmeņa apmērs 
mēnesī atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteiktajam 
GMI līmenim, izņemot vientuļas, 
vienatnē dzīvojošas personas ar 
1.grupas invaliditāti un vientuļus, 
vienatnē dzīvojošus pensijas 
vecuma pensionārus, kuriem GMI 
apmērs ir Ls 75,00, un GMI pabalsts 
tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī 
mēneša pēdējā nedēļā, ja izpildīti 
visi līdzdarbības pienākumi.”; 

1.9. izteikt 11.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„11.1.dzīvokļa pabalsts ģimenei 
(mājsaimniecībai), kura dzīvo 
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu 
apkuri jeb siltumpiegādi”;

1.10. izteikt 12. punktu un 13. 
punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„12. Dzīvokļa pabalsts ģimenei 
(mājsaimniecībai), kura dzīvo 
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu 
apkuri jeb siltumpiegādi.

12.1. Šis pabalsts tiek piešķirts 
ģimenei (mājsaimniecībai), ja 
tai nepieder īpašums, izņemot 
MK noteikumos un šo saistošo 
noteikumu 3. punktā noteikto, tā 
nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tās 
rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas 
maksas un maksas par 
pakalpojumiem, kas aprēķināta, 
ievērojot pašvaldības apstiprinātos 
normatīvus, nomaksas paliek 
summa, kas ir mazāka par šajos 
saistošajos noteikumos noteikto 
nepieciešamā garantētā ienākuma 
līmeni. 12.2. Dzīvokļa pabalstu 
ir tiesības pieprasīt personai, kura 
ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais 
valdītājs) vai īrnieks, ar kuru 
noslēgts rakstveida dzīvojamās 
telpas īres līgums, vai dzīvokļa 
īpašnieka pirmās pakāpes 
radinieks;

12.3 Dzīvokļa pabalsts personai/
ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu 
mājā ar centralizētu siltumpiegādi, 
tiek aprēķināts pēc formulas:

S = [(P+K) – I ] x 6 mēneši, 
kur:

S – aprēķinātā pabalsta summa, 
kas nevar pārsniegt Ls 300,00;

P – nepieciešamais garantētais 
ienākums, kuram jāpaliek personas 
rīcībā pēc dzīvokļa īres un 

komunālo pakalpojumu apmaksas;
K – normatīvās īres maksas 

un maksas par pakalpojumiem 
summa;

I – ģimenes (mājsaimniecības) 
kopējie ienākumi.

12.4. Nepieciešamais 
garantētais ienākums ir: 

12.4.1. pirmajam ģimenes 
loceklim – 40% no attiecīgā gada 
1. janvārī spēkā esošās   
minimālās algas valstī; 

12.4.2. katram nākamajam 
ģimenes loceklim - valstī noteiktā 
garantētā ienākuma līmeņa   
apmērā.

12.5. Piešķirtais dzīvokļa 
pabalsts ir vienreizējs apkures 
sezonas laikā, tas ir netiešs 
un viena mēneša laikā pēc 
līdzdarbības pienākumu veikšanas 
un lēmuma pieņemšanas par 
pabalsta piešķiršanu tiek 
pārskaitīts dzīvojamās mājas 
apsaimniekotājam.

12.6. Dokumentus pabalsta 
piešķiršanai Dienests pieņem 
katru gadu no novembra mēneša 
pirmās apmeklētāju pieņemšanas 
dienas līdz marta mēneša pēdējai 
apmeklētāju pieņemšanas dienai.

12.7. Īres/apsaimniekošanas 
maksas un maksas par 
pakalpojumiem normatīvus 
dzīvokļiem ar centralizēto apkuri 
jeb siltumpiegādi pabalsta 
aprēķināšanai apstiprina Cēsu 
novada dome līdz kārtējā gada 
31.oktobrim.

13. Dzīvokļa pabalsts personai/
ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu 
apkuri jeb siltumapgādi:”;

1.11. izteikt 14.1. apakšpunkta 
ievaddaļu šādā redakcijā: 

„14.1. dzīvokļa pabalsts sociālā 
dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts 
par katru mēnesi sociālā dzīvokļa 
īres līguma darbības laikā, un tā 
apmērs ir:”;

1.12. izteikt 17. un 18. punktu 
šādā redakcijā: 

„17. Maznodrošinātas ģimenes 
(mājsaimniecības) statuss Cēsu 
novada pašvaldībā tiek piešķirts  
ģimenēm (mājsaimniecībām), 
kuru ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz Latvijas 
Republikas Centrālās statistikas 

pārvaldes publicēto valstī 
noteikto iztikas minimumu vienai 
personai iesnieguma iesniegšanas 
dienā. Maznodrošinātas ģimenes 
statuss tiek piešķirts pēc risku 
izvērtēšanas  un darbspējīgo 
ģimenes (mājsaimniecības) locekļu 
iesaistīšanās sociālo prasmju 
atjaunošanas un saglabāšanas 
atbalsta grupā. 

18. Atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) 
statusam Dienests izvērtē un 
maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu piešķir uz 
6 mēnešiem analoģiski MK 
noteikumos paredzētajai kārtībai, 
ievērojot šo saistošo noteikumu 
3. punktā noteikto. Par atbilstību 
maznodrošinātās ģimenes statusam 
Dienests izsniedz izziņu.”;

1.10. aizstāt 19.2. un 23.2. 
apakšpunktā vārdu „invalīdiem” ar 
vārdiem „ar invaliditāti”;

1.11. izteikt 28.1. un 28.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„28.1. trūcīgām ģimenēm - Ls 
25,00 katram skolēnam;

28.2. maznodrošinātām 
ģimenēm - Ls 15,00 katram 
skolēnam;”;

10.12. papildināt noteikumus ar 
33.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

„33.6. pabalsts medikamentu 
iegādes izdevumu apmaksai.”;

10.13. izteikt 35. un 36. punktu 
šādā redakcijā: 

„35. Noteikumu 33.1., 33.2., 
33.3., 33.4. un 33.6. apakšpunktā 
minētos pabalstus piešķir  2 5 % 
apmērā no izlietotās summas, bet 
nepārsniedzot Ls 45,00 kalendārā 
gada laikā  vienai personai.

36. Lai saņemtu 33. 
punktā minētos pabalstus, 
Dienestā jāiesniedz 
iesniegums,  medicīniskos 
izdevumus apliecinoši dokumenti 
un 33.6.apakšpunktā noteiktajam 
pabalstam -  recepšu kopijas, uz 
kuru pamata ir veikta medikamentu 
iegāde.”;

1.14. aizstāt 51. punktā vārdu 
„invalīds” ar vārdiem „persona ar 
invaliditāti”; 

1.15. svītrot 58. punktu.
11. Šie saistošie noteikumi 

stājas spēkā 2012.gada 1. jūlijā.

Saistošie noteikumi nr 10. Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25  
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā”

Saistošie noteikumi nr 11. „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” 
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Turpinājums no 6.lpp

3.5.4. Ja valsts vai pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskā komisija 
ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu 
apgūt vispārējo programmu 
Bērnam, kurš līdz šim ir apguvis 
speciālo programmu;

3.5.5. radušies citi šo noteikumu 
3.5.1.– 3.5.4. apakšpunktā neminēti 
apstākļi, kas var apdraudēt bērna 
drošību un veselību.

3.6. Vecākiem, kuru bērniem 
ir tiesības ārpus kārtas tikt 
uzņemtiem Iestādē, pamatojoties 
uz šiem saistošajiem noteikumiem, 
jāiesniedz: 

3.6.1. Cēsu novada pašvaldībai 
adresēts iesniegums ar pamatojumu 
par vietas piešķiršanu Iestādē; 

3.6.2. darba devēja 
apliecinājuma vēstule par darba 
tiesisko attiecību faktu uz grupas 
komplektācijas brīdi – saistošo 
noteikumu 3.5.1. un 3.5.2. 
minētajos gadījumos; 

3.6.3. lēmuma kopija par 
aizbildniecības nodibināšanu un 
aizbildņa iecelšanu vai lēmuma 
kopija par bērna ievietošanu 
audžuģimenē, vai lēmuma kopija 
par bērna ievietošanu aprūpes 
iestādē - saistošo noteikumu 3.5.3. 

minētajos gadījumos. 

3.7. Uzņemot Bērnus 
Iestādēs, nav atļauts rīkot 
iestājpārbaudījumus.

4. Bērnu reģistrēšana un 
uzņemšana Iestādēs

4.1. Cēsu novada pašvaldība 
15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 
vietas piešķiršanu Iestādē informē 
Vecākus. 

4.2. Lai Bērnu uzņemtu Iestādē, 
vecākiem Iestādē, kurā ir piešķirta 
vieta, jāuzrāda dzimšanas apliecība 
un jāiesniedz šādi dokumenti: 

4.2.1. Izglītības nodaļas 
vadītājas parakstīts norīkojums par 
vietas piešķiršanu Iestādē;

4.2.2. iesniegums par Bērna 
uzņemšanu Iestādē; 

4.2.3. medicīniskā karte 026/u 
un ģimenes ārsta izziņa par Bērna 
veselības stāvokli; 

4.2.4. Vecākiem ir tiesības 
iesniegt arī citus dokumentus, kas 
saitīti ar Bērnu. 

4.3. Iestādes vadītājs vai viņa 
pilnvarotā persona, pieņemot 
iesniegumu par Bērna uzņemšanu 
Iestādē, iepazīstina Vecākus ar 
šādiem dokumentiem: 

4.3.1. Iestādes reģistrācijas 
apliecību;

4.3.2. Iestādes nolikumu; 

4.3.3. Iestādes iekšējās kārtības 
noteikumiem; 

4.3.4. Iestādes licenci; 

4.3.5. izglītības programmām 
un to  licencēm;

4.3.6. Cēsu novada domes 
lēmumu par noteikto vecāku 
maksu. 

4.4. Bērna uzņemšanu Iestādē, 
pamatojoties uz šo saistošo 
noteikumu 4.2. punktā minētajiem 
dokumentiem, noformē ar šīs 
Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot 
programmu, kuru bērns apgūs. 

4.5. Iestāde ar Vecākiem, 
reģistrējot Bērnu Iestādē, var slēgt 
vienošanos par bērna izglītošanu 
un aprūpi pirmsskolas izglītības 
iestādē. 

5.Citi noteikumi

5.1. Ja Bērns, kurš apmeklē 
Iestādi, uz laiku izbrauc uz citu 
valsti ilgstošai prombūtnei, tad 
Vecāki iesniedz Iestādes vadītājai 
iesniegumu, kurā norāda, uz cik 
ilgu laiku bērns izbrauc no valsts. 
Ja Bērns izbraucis uz citu valsti 
uz laiku līdz vienam gadam, viņu 

nedrīkst atskaitīt no Izglītojamo 
saraksta. Aizbraukušā Bērna vietā 
jāuzņem cits Bērns, nepārsniedzot 
noteiktos normatīvus grupu 
piepildījumam. 

5.2. Bērnam tiek saglabāta vieta 
pirmsskolas iestādē: 

5.2.1. Bērna slimības /
karantīnas/ gadījumā, ja to 
apliecina ģimenes ārsta izziņa; 

5.2.2. Vecāku slimības laikā, 
ja nav neviena, kas Bērnu var 
atvest un aizvest no Iestādes, un 
ja tiek iesniegts vecāku slimību 
apstiprinošs dokuments; 

5.2.3. Vecāku atvaļinājuma laikā  
un  laikā, kad bērns neapmeklē 
iestādi ģimenes apstākļu dēļ; 

5.2.4. uz laiku, kamēr Bērns tiek 
nosūtīts uz apmācību specializētajā 
pirmsskolas iestādē vai izstājās 
no Iestādes uz laiku veselības 
uzlabošanas nolūkā, iesniedzot 
ģimenes ārsta vai pedagoģiski 
medicīniskās komisijas slēdzienu; 

5.2.5. ja iestāde tiek slēgta 
saskaņā ar novada domes lēmumu.

5.3. Ja Vecāki atsakās 
no piešķirtās vietas Iestādē 
kalendārajā gadā, tad bērnam tiek 
saglabāta vieta rindā un vecāku 
iesniegumu atkārtoti izskata 

nākamajā Komisijas sēdē, kad 
notiek vietu sadale uz nākamā 
gada 1.septembri, ņemot vērā šajos 
noteikumos minēto kārtību. 

5.4. Par bērna izstāšanos 
no pirmsskolas iestādes (arī uz 
laiku) vadītājs paziņo Izglītības 
nodaļai trīs darba dienu laikā no 
atskaitīšanas dienas. 

5.5.Vecākiem, kuru bērns 
piedalījies Iestādē īstenotas 
programmas apguvē un ir 
sasniedzis pamatizglītības 
uzsākšanas vecumu, izsniedz 
izziņu par programmas apguvi 
un pamatojoties uz vecāku 
iesniegumu,  vadītājs bērnu no 
pirmsskolas iestādes atskaita. 
Vecāki šajā punktā minēto izziņu 
iesniedz izglītības iestādē, kurā 
bērns apgūs pamatizglītību.   

6. Noslēguma jautājumi

Atzīt par spēku zaudējušiem 
saistošos noteikumus Nr. 3 
„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas 
un dokumentu izsniegšanas 
kārtība par pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi Cēsu novada 
izglītības iestādēs un grupās , 
kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas”,  kas apstiprināti 
Cēsu novada domes sēdē 
03.09.2009. lēmums Nr.177 (prot. 
Nr. 8.).

„Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” 

Pasākumi
01.07. 17:00
Stīgu kvarteta koncerts
Izstāžu namā

01.07. 16:00
Starptautisks senioru deju 

kolektīvu festivāls ”Kam nav 
100, tas var!”

Pils parka estrādē

06.07. 21:30
Imkas sapņu grāmata II 

„Taureņi Mēnesnīcā”
Skaistākās Imanta Kalniņa 

dziesmas dziedās bērni un 
jaunieši

Pils dārzā

07.07. 12:00
Zīmē Cēsīs! - izstāde un 

zīmēšanas darbnīcas
Izstāde Pils ielā 7 
Zīmēšanas darbnīcas Rīgas 

iela 3, Rīgas iela 45

07.07. 20:00
Imantdienas Cēsīs
Pils parka estrādē

08.07. 13:00-16:00
Deju festivāls „Vēja 

sapņos”
Festivāls pulcinās dažādu 

deju stilu pārstāvjus
Maija parkā

14.07. 12:00 un 19:00
Cēsu un Tartu pūtēju 

orķestru koncerts
Rožu laukumā

21.07. 19:00
Džeza mūzika no Tartu
Rožu laukumā

27.07.-12.08.
Mākslas festivāls „Cēsis 

2012”
Cēsīs un apkārtnē

Sports
14.07. 11:00
Florbola diena
Visi florbola aktīvisti un 

vienkārši sportot gribētāji 
aicināti piedalīties 

sporta kluba „Lekrings” 
organizētajās aktivitātēs

Piebalgas iela 18

29.07.
IV Cēsu velomaratons
Cēsīs un apkārtnē

Izstādes

01.06.-24.09.
„100 Latvijas vēstures 

relikvijas”
Cēsu Vēstures un mākslas 

muzejā, Jaunās pils bēniņos

08.06.-22.07.
Vidzemes novada tautas 

lietišķās mākslas izstāde
Izstāžu namā

12.06.-22.07.
Trimdas latviešu 

mākslinieku darbu izstāde 
PILIENS BALTIJAS JŪRĀ

Izstāžu namā

No 07.07.
Latviešu un igauņu 

mākslinieku izstāde “Ar 
zīmuli pilsētā” 

Pils ielā 7

27.07.-19.08.
Izstāde „Rūdolfs Pinnis 

– 110”
Izstāžu namā

Pastāvīgā ekspozīcija
Vēstures un vēsturisko 

interjeru ekspozīcija “Cēsis-
Latvijas simbols”

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā

Piektdiena, 27. jūlijs 

18:00 Cēsu alus brūzis

Laikmetīgās mākslas 
izstāde „Eksperiments un 
izcilība”

Cēsu izstāžu nams 
19:00 Izstāde „Rūdolfs Pinnis 
– 110”

Cēsu pils klēts 
19:00 Braco Dmitrijeviča 
(Horvātija) personālizstāde

22:30 Cēsu pils parka estrāde  
Ginta Gabrāna un Kaspara 
Putniņa multimediāla 
instalācija Lux aeterna

Sestdiena, 28. jūlijs

12:00  Cēsu pils Konferenču 
zāle  

Starpnozaru radoša 
diskusija „Eksperiments un 
izcilība”/Pecha Kucha

17:00  Cēsu alus brūzis  

Radošās apvienības 
„Orbīta” performance Slow 
Show

20:00 Festivāla zāle Cēsu 
sporta kompleksā 

Koncerts „Romantiskas 
simfoniskās gleznas”

Solists Vestards Šimkus 

Diriģents Ģintars Rinkēvičs

Svētdiena, 29. jūlijs

22:00 Cēsu pils pagalms 

Kino programmas 
„Valentīnas Freimanes 
itāļu kino klasikas izlase” 
atklāšana

Ceturtdiena, 2. augusts

20:00 Ungurmuižas dārzs 

Kamermūzikas koncerts

Piedalās: Egīls Šēfers 
(klarnete), Spīķeru kvartets 

Piektdiena, 3. augusts

20:00 Festivāla zāle Cēsu 
sporta kompleksā 

Koncerts „Eksperiments un 
izcilība. Šnē un domubiedri” 

Piedalās: Jauniešu koris 
„Kamēr...”, kamerorķestris 
Sinfonietta Rīga 

Soliste Eva Bindere (vijole)

Diriģents Normunds Šnē

Sestdiena, 4. augusts

17:00 Meža skolas zāle 
Kamermūzikas koncerts 

„Pasaulīgais un dievišķais” 
Piedalās: Ksenija Sidorova 

(akordeons), Guna Āboltiņa 
(čells)

20:00 Ungurmuižas dārzs 
Kamermūzikas koncerts 

„Šūbertiāde” Mākslinieciskais 
vadītājs Andris Veismanis

Svētdiena, 5. augusts

17:00 Sv. Jāņa baznīca 
Koncerts „Saksofons. Ērģeles. 
Balss” Piedalās: Ieva Parša 
(mecosoprāns), Artis Sīmanis 
(saksofons), Kristīne Adamaite 
(ērģeles)

Piektdiena, 10. augusts

20:00 2.pamatskolas zālē 
Latvijas Nacionālā teātra 

izrāde
Pēteris Krilovs “Lūgšana 

resnajai tantei” pēc 
D.D.Selindžera darba 
motīviem

Pētera Krilova 
dramatizējums un režija

2010/11 g. Gada labākā 
dramatiskā teātra izrāde 
Latvijā

Sestdiena, 11. augusts

17:00 Meža skolas zāle 

Kamermūzikas koncerts 

„Latvijas klasiskās mūzikas 
jaunie talanti”

20:00 Festivāla zāle Cēsu 
sporta kompleksā 

Latvijas Nacionālā 
teātra izrāde  
Nikolajs Gogolis 
„Mirušās dvēseles” 
Režisors, scenogrāfs un 
kostīmu mākslinieks Kirils 
Serebreņņikovs

2009/10 g. Gada labākā 
dramatiskā teātra izrāde 
Latvijā

Svētdiena, 12. augusts

17:00 Sv. Jāņa baznīca 

Koncerts „Latvijas Radio 
koris. No Baha līdz Tibetai” / 
Starptautisko jauno komponistu 
meistarkursu atklāšana

Latvijas Radio koris 
Diriģents Sigvards Kļava

20:00 Izstāžu zālē 

Latvijas Nacionālā teātra 
izrāde

Tenesijs Viljams “ 
Pērnvasar negaidot”

Režisors Vladislavs 
Nastavševs

Sestdiena, 18. augusts 
FESTIVĀLA NOSLĒGUMS

17:00 / Sv.Jāņa baznīca

Maksima Novikova 
kameransambļa koncerts

Mākslinieciskais vadītājs 
Maksims Novikovs (alts / 
Krievija)

21:00 Cēsu pils parka 
estrāde 

Džoakīno Rosīni 
„Seviljas bārddzinis” 
Latvijas Nacionālās operas 
iestudējums 

Diriģents Modests Pitrens

Režisors Aiks Karapetjans 

Pasākumi Cēsīs jūlijā Mākslas festivāla „CĒSIS 2012” programma
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CĒSU SVĒTKI

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Šķiet, visbiežāk dzirdētā 
frāze pēc Cēsu pilsētas svētkiem 
jūnija pirmajās dienās bija 
– „ Programma tiešām laba un 
daudzveidīga, bet tas lietus…”  
Bet par to, kādas atziņas pēc 
pilsētas svētkiem guvuši  to 
galvenie rīkotāji, prasīju Cēsu 
Kultūras un tūrisma centra 
direktoram Jurim Markovam 
un Kultūras centra vadītājai 
Laimdotai Lapiņai.

  J. Markovs:  Jau vairākus 
gadus pilsētas svētkus rīkojam 
jūnija sākumā, saistot tos ar 
Bērnu aizsardzības dienu un 
aktivitātēm jaunajai paaudzei.  
Un, šķiet, katru gadu ir bijis 
lietus.  Cītīgi gatavojamies 
svētkiem četrus mēnešus, 
darām, ko spējam,  bet uznāk 
lietus un  vēsums, kā šogad, 
un svētki tiek pabojāti. Paldies 
izturīgajiem, kas, spītējot 
rudenīgajam laikam, baudīja 
visu programmu, taču domāju, 
ka turpmāk svētki jārīko jūlijā, 
kad laika apstākļi ir noturīgāki 
un vasarīgāki.

 L.Lapiņa: Rīta pusē, kad 
spīdēja saule, ielās bija daudz 
ļaužu un ļoti laba atmosfēra, taču 
gausties par laika apstākļiem  
nav produktīvi, jo iespaidot 
tos nevaram. Bet varam mainīt 
svētku norises laiku.  Par 
aizvadīto darba cēlienu man ir 
vairākas atziņas.

Pirmkārt, pārliecinājos, 
ka mums ir ļoti spēcīgi 
amatiermākslas kolektīvi un 
ideju, ka šie ir svētki, kurus 
cēsnieki rīko savai pilsētai, 
varam īstenot  labā līmenī. 
Šogad akcents bija Vidzemes 
Dziesmu svētki un tam bija 
gan savi plusi, gan mīnusi. Pils 
parkā bija lielisks koru koncerts, 
taču, kamēr pilsētā pilnā 
sparā ritēja svētku aktivitātes, 
koristi ilgi un pamatīgi strādāja 

mēģinājumos un  svētkus 
vienkārši neredzēja.

Otrkārt, es pārliecinājos, ka 
Cēsīs ir ļoti daudz radošu un 
atsaucīgu cilvēku, un vēlme 
līdzdarboties bija tik liela, 
ka visus piedāvājumus pat 
nespējām iekļaut programmā.

Un vēl viena atziņa – svētki 
izdodas, ja spējam radīt 
sajūtas, ko iespējams piedzīvot 
tikai šeit. Var nopirkt dārgus 
viesmāksliniekus, bet to var 
jebkurš, mūsu interesantums 
un unikalitāte ir tajā, ko spējam 
radīt paši. 

J. Markovs: Tieši tā, 
unikālā Cēsu vēsturiskā vide un 
saturs, ar kādu to piepildām ir 
tas, kāpēc citu pilsētu, novadu 
iedzīvotāji grib braukt uz mūsu 
svētkiem.

 Svētki ir kā dzīvs organisms, 
kas aug un mainās, un mums jau 
ir idejas par to, kas pastāvēs un 
kas pārvērtīsies nākošajā gadā.  
Trāpījums desmitniekā bija 

sadarbība ar grupu „Keksi”, 
ko noteikti turpināsim. 
Negaidīts pārsteigums mums 
pašiem bija suņu izstāde un 
paraugdemonstrējumi, kas 
kļuva par teju apmeklētāko 
svētku zonu.  Attaisnojās arī 
nelielas samaksas noteikšana 
uz galvenajiem svētku 
pasākumiem, tas uzlaboja 
kārtību un drošību.  Par 
pārmaiņām… ir vērts padomāt, 
vai ik gadu ir nepieciešama 
centrālā skatuve Vienības 
laukumā. Tas ierobežo satiksmi 
un prasa nopietnus tēriņus. 
Varbūt šos līdzekļus var 
izmantot vērtīgām aktivitātēm 
parkos vai citviet. Jauniešu 
skatuve Līvu laukumā ir labs 
entuziastu projekts, taču noturēt 
līmeni tikai ar entuziasmu bez 
papildus finansējuma būs ļoti 
grūti. 

Paldies visiem, kas 
atbalstīja pilsētas svētkus 
„Cēsu stāsti 2012”! 

Paldies atbalstītājiem: 

Gundaram Skudriņam, Artim 
Rasmanim, AS Cēsu alus, 
SIA Venden, apdrošināšanas 
uzņēmumam BTA, uzziņu 
portālam 1188, radio SWH, 
Līgatnes papīrfabrikai, Royal 
Canin, Vidzemes plānošanas 
reģionam, Skrīveru saldumiem, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienībai, Dziesmu svētku 
biedrībai, Latvijas valsts 
mežiem, Valsts Kultūrkapitāla 
fondam, laikrakstam DRUVA, 
Amatciemam, SIA Recro, 
z/s Kliģēni, ziedu veikaliem 
„Lauma”, „Inas ziedi” 
un ”Elīna”, krodziņam 
„Glendeloka”.

Paldies sadarbības partne-
riem:

Maijai Ulmei, Gunai 
Rukšānei, Dacei Zaharovai, 
Cēsu bērnu un jauniešu centram 
„Spārni”, radošajai apvienībai 
„Pulsa efekts”,  Fonoklubam, 
Tradicionālās kultūras biedrībai 
„Kaste”, Vecpilsētas vēstures 
pētnieku entuziastu grupai, 

Cēsu Kultūras centra un Vaives 
radošajiem kolektīviem, 
Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centram, Cēsu 
Centrālajai bibliotēkai, a/s 
„Pasažieru vilciens”, a/s CATA, 
Cēsu kafejnīcām-Province, 
Allas un Vinetas Kārumlāde, 
Vendene, Cafe Popular, Cēsu 
Sporta skolai, Cēsu Sv Jāņa 
baznīcas draudzei, Pieaugušo 
izglītības centram, Rīgas 
Pedagoģijas Izglītības un 
Vadības Akadēmijas Cēsu 
filiālei, Cēsu profesionālajai 
vidusskolai.

Paldies jaunajiem lite-
rātiem: Montai Cielavai, Rūtai 
Kārkliņai, Evijai Streičai, 
Lienei Kaņepei.

Paldies brīvprātīgā darba 
veicējiem:

Svētku rotas gatavošanā: 
Zanei Neimanei, Līgai 
Saulītei, Santai Tripānei, Elzai 
Pulkstenei, Beātei Bērziņai, 
Evitai Zagorskai, Lienei 
Janševskai, Janai Actiņai, 
Karīnai Cielaviņai.

Vidzemes Dziesmu svētku 
banketa palīgiem: Dainai 
Dālmanei, Madarai Veisai, 
Santai Kārklei, Lienei 
Janševskai, Janai Actiņai.

Info telts palīgiem: Adrijai 
Ambainei, Kristīnei Mednei

Cēsu svētku zonu 
iekārtošanā: Valsts Priekuļu 
lauksaimniecības tehnikuma 
audzēkņiem

Vidzemes Dziesmu svētku 
zonas palīgiem: Laurai 
Putniņai, Laurai Andersonei, 
Madarai Veisai, Signei 
Podiņai, Montai Beinertei, 
Alisei Plaudei, Romānam 
Beskrovnijam, Jānim Mičulim, 
Jānim Līdakam.

 Sadraudzības koru sa- 
gaidītājiem un  koordinētā-
jiem: senioru korim “Ābele” 
un Līgai Priedītei.

Atskats uz pilsētas svētkiem

Attēlā: Pilsētas svētku saulainajā daļā skatītāju dejotāju priekšnesumos netrūka.

Agita Baltbārde 
AS „Cēsu alus” Sabiedrisko 
attiecību vadītāja

Cēsu pilsētas svētku 
ietvaros  tika pasniegta 
tradicionālā AS „Cēsu alus” 
balva Cēsnieks 2012. Šogad 
titula ieguvējs ir ilggadējs 
Cēsu muzikālās mākslas 
entuziasts un Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas 
pasniedzējs Visvaldis 
Grāvītis.

Par titula Cēsnieks 2012 
ieguvēju kļuvis Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas 
pasniedzējs Visvaldis Grāvītis. 
V.Grāvītis ir ilggadējs Cēsu 
mūzikas mākslas entuziasts, 
daudzu vokālo ansambļu 
vadītājs, koncertmeistars un 
Imanta Kokara kora „Beverīna” 

ilggadējs dalībnieks. Cēsu 
sabiedrībā labi pazīstamais 
V.Grāvītis ir nesavtīgs pilsētas 
kultūras un mūzikas dzīves 
veidotājs un attīstītājs. Ieguldot 
sirdi un dvēseli, Visvaldis 
Grāvītis Cēsu pilsētas vēsturē 
savu vārdu ierakstījis ar 
neskaitāmu izaudzināto 
mūzikas skolēnu vārdiem, 
vadīto koncertu un pavadīto 
kora dziesmu skaņām.

Balva Cēsnieks kopš 1999. 
gada ik vasaru tiek pasniegta 
Cēsu pilsētas kultūras, 
zinātnes, vēstures vai sociālās 
sfēras darbiniekam, kurš savu 
darbu darījis izcili un no sirds, 
un kura veikums pozitīvi 
ietekmējis Cēsu pilsētas dzīvi. 
Apbalvojamo personu ik gadu 
izvēlas pilsētas iedzīvotāji 
sadarbībā ar AS „Cēsu alus”.

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Pagājušajā gadā aizsāktā 
tradīcija - stipendijas 
piešķiršana talantīgajiem 
jauniešiem turpinājās arī šogad. 
Cēsu pilsētas svētku laikā Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Gints Šķenders un Ahimas 
(Vācija) pilsētas mērs Uve 
Kellners sveica divus Cēsu 
jauniešus - Kasparu Folkmani 
un Madaru Grunti.

Pēc 4 kandidātu pieteikumu 
izvērtēšanas, komisija sti-
pendijas summu 800 LVL 
apmērā (tai skaitā nodokļi), 
piešķīra Kasparam Folkmanim 
un Madarai Gruntei. Jaunieši 
piešķirtās stipendijas izlietos 

savu talantu attīstībā.

„Saņemot kandidātu pie-
teikumus, komisijai grūti 
bija izšķirties par vienu 
stipendiātu, jo abi pieteikumi 
bija ļoti līdzvērtīgi. Gan 
Kristapam Folkmanim, gan 
Madarai Gruntei bija augsts 
sekmju vidējais vērtējums - 9 
balles, aktīva dalība skolas un 
sabiedriskajās aktivitātēs, kā 
arī iegūtas vairākas godalgas 
konkursos un olimpiādēs,” 
stāsta Cēsu Kultūras centra 
vadītāja Laimdota Lapiņa 
un paskaidro, ka tāpēc Cēsu 
novada pašvaldība meklēja 
papildus finansējumu, lai 
varētu atbalstīt abus jauniešus.

Paldies uzņēmējiem, 
kas atbalstīja Cēsu novada 
talantīgos jauniešus-Gundaram 
Skudriņam, uzņēmumam 
„Amatciems”, SIA „Recro”, 
SIA „RBS Skals”.

Pasniegts apbalvojums Cēsnieks 2012 Stipendija jauniešiem

Attēlā: Cēsnieks 2012 
Visvaldis Grāvītis. 
Foto: Aivars Akmentiņš.


