
Šogad jau astoņpadsmito reizi 
notiks balsojums par Gada 
cēsnieku.

Līdz ar jauno vilciena ekspreša 
maršruta atvēršanu krietni 
audzis pasažieru skaits.
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Arī šogad notiks kopīgs lukturu gājiens no Rožu laukuma uz Pils parku, kurā ar savu lukturīti aicināts piedalīties ikviens 
cēsnieks. Svētku gājiena norise sāksies plkst. 22.00 ar pulcēšanos gājienam Rīgas ielā, sākot no Rožu laukuma uz Līvu 
laukuma pusi. Gājiens sāksies plkst. 22.30 maršrutā Rožu laukums – Rīgas iela – Kases iela – Lenču iela līdz Palasta 
ielai – Pils parks. Gājiena noslēgumā Cēsu pils parkā – Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga svētku 
apsveikums un svinīgais jubilejas salūts, kas tiek veidots kā unikāla gaismas izrāde komponista Riharda Zaļupes Cēsīm 
veltītās oriģinālmūzikas pavadībā. Aicinām uzņēmumu un organizāciju kolektīvus laicīgi sagatavoties gājienam, veidojot 
kopīgu vizuālo noformējumu, kā arī sagatavojot plakātu vai plāksnīti ar savas organizācijas nosaukumu.  
Foto: Valdis Sviķis.

Svētki nāk!

Lasiet 2. lpp

Lasiet 3. lpp

Ilona Asare  
Svētku rīkotāja

Cēsu 810 gadu jubileja 
šogad tiks svinēta ar vērienu  – 
22. - 24. jūlijā svinēsim 
krāšņus un unikālus svētkus 
ar tradicionālās, modernās 
un gastronomiskās kultūras 
elementiem, lepojoties ar 
pēdējā desmitgadē sasniegto.

Svētkus piektdienas vakarā 
atklāsim ar koncertu „CĒSIS 
SKAN” – tā būs Cēsīs 
dzimušo, augušo un ar pilsētu 
sirdī saistīto mūziķu, dzejnieku 
un komponistu dāvana 
cēsniekiem svētkos. Režisore 
Inese Mičule koncertu veido tā, 
lai mūzikas valodā skatītājus 
aizvestu gan pagātnē, pilsētas 
tapšanas laikā, gan izvadītu 
caur pārmaiņu gadsimtiem, 
uzsverot mūžīgo tiekšanos pēc 
garīgām vērtībām, mūsu radīto 
izcilo mūzikas mantojumu un 
saglabātās pamatvērtības – 
pārliecību savai un pilsētas 
nākotnes esībai. Koncertā 
piedalīsies ne tikai Vidzemes 
kamerorķestris ar izciliem 
solistiem, bet arī Cēsu kori un 
ansambļi. Koncertu papildinās 
video kolāžas un cēsnieku 
novēlējumi pilsētas jubilejā.

Dullais Cēsu desmitnieks 
Maija parkā 

Maija parks būs īstā vieta, 
kur svētku sajūtu varēs gūt 
bērni. Atraktīvas spēlēs un 
darbnīcas un šķēršļu trase 
kopā ar Mazo stiprinieku būs 
lielisks izaicinājums mazajiem 
svētku dalībniekiem – “Līdz-
svara laipas”, “Rūķīšu 
dārgumu meklēšana”, “Celmu 
boulings”, “Āfrikas skrējiens”, 

“Ziloņa polo”, “Lielā Muša” 
u.c. lieliskas atrakcijas ieraus 
aizraujošā piedzīvojumā, 
ieskatoties pēdējās desmitgades 
notikumos Cēsīs.

Gastronomiskie dārza 
svētki Pils laukumā 

Stila lietpratējas 
Gundegas Skudriņas veidots 
gastronomiski muzikāls 
piedzīvojums - dzīvā mūzika 

no klasikas līdz mūsdienu 
skaņdarbiem, aperitīvi un 
uzkodas. Astoņu Latvijā labi 
pazīstamo pavāru (Ēriks 
Dreibants, Māris Jansons u.c.) 
veidotas īpašas performances, 
atskatoties uz aizvadītiem 
astoņiem gadsimtiem – “Ar 
Latvijas dabu šķīvī”. Pils 
laukums pārtaps svētku zaļajā, 
klusajā salā, kur nesteidzīgi 

izbaudīt svētkus, uzzināt 
jaunākās gastronomiskās 
inovācijas un gūt iedvesmu.

Etno-eko festivāls 
“Sviests” Pils dārzā 

Festivāls, kur iepazīt senās 
amatu prasmes un iepazīt 
labāko etno mūziku no 
Latvijas un kaimiņvalstīm. 
Īsta manta – atgriešanās pie 
saknēm, neaizmirstot par 

mūsdienīgu izpildījumu. 
Amatnieku tirdziņā varēs 
iegādāties mūsdienīga dizaina 
priekšmetus, kas gatavoti no 
dabīgiem materiāliem.

Darbnīcas ģimenēm “Sviests 
uz maizes un matos”, “Mucām 
sviestu Cēsīs vedu”, “Tālavas 
taurētājs”, “Mālu sviestā” u.c. 

Turpinājums 3. lpp.

Līga Tarbuna 
Valmieras Kultūras centrs

No 1. jūlija līdz 3. jūlijam 
Valmiera un Cēsis kļūs par 
olimpisko galvaspilsētu – 
Latvijas IV olimpiādes 
mājvietu. Uz Valmieru un 
Cēsīm pēc uzvaras dosies 
vairāki tūkstoši sportistu, viņu 

treneri un līdzjutēji.

Valmierā, Jāņa Daliņa 
stadionā, 1. jūlijā plkst. 
21.15 norisināsies Latvijas 
IV olimpiādes atklāšanas 
ceremonija. Tās laikā tiks 
akcentēts, ka sportisti kļūs 
par olimpiādes varoņiem, ko 
raksturo neizsīkstoša enerģija, 

mērķtiecība, gribasspēks un 
ticība saviem spēkiem. Vienu 
no olimpiādes simboliem – 
olimpisko lāpu – iedegt uzticēts 
divkārtējam olimpiskajam 
čempionam BMX Mārim 
Štrombergam. 

Latvijas IV olimpiādes 
programmā ir iekļauti 26 
olimpiskie sporta veidi, no tiem 

Cēsīs norisināsies cīņa, džudo, 
loka šaušana, paukošana, MTB 
riteņbraukšana, taekvondo, 
teniss, kā arī neolimpiskais 
sporta veids – florbols.

Latvijas IV olimpiādes 
sauklis ir “Iedvesmo Latviju! 
Piedalies, uzvari!”, kas radīts 
ar mērķi vienot sportistus 
kopējiem sporta svētkiem, 

veicināt patriotismu, pārsteigt 
ar sportisko sniegumu, 
iedvesmot un motivēt citam 
citu, kā arī mudināt Latviju, 
tās iedzīvotājus justies lepniem 
par saviem sportistiem un viņu 
sasniegumiem.

Startē Latvijas olimpiāde
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PAŠVALDĪBĀ
Sācies svētku maratons Tropiskas lietavas 

rada bojājumus

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 8 900 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

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

Cēsu Vēstīm obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Pirms Jāņiem notika 
tradicionālie Cēsu kauju 
atceres pasākumi. Par šo kauju 
nozīmi valstiskās neatkarības 
nosargāšanā ir pateikts daudz, 
tāpēc neatkārtošos. Paldies 
visiem, kuri piedalījās atceres 
pasākumos, kā arī kauju 
rekonstrukcijas rīkotājiem.

Savukārt pēc Jāņiem 
pamatīgās lietavas krietni 
pabojāja pilsētas infrastruktūru, 
un būs kārtīgi jāpastrādā, lai 
bojājumus novērstu. Vasaras 
sākumā tika pabeigta Meža 
ielas asfaltēšana. Aktīvie 
komentāri sociālajos tīklos 
rāda, ka cēsnieki atzinīgi vērtē 
to, ka grants ielām tiek uzklāts 
cietais segums. Šī programma 

jāturpina, ik gadu noasfaltējot 
vienu līdz divas grants ielas.

Turpinot par ielām, jāpiebilst, 
ka ir atvērta Eiropas Savienības 
struktūrfondu programma 
uzņēmējdarbības attīstībai. 
Projektu pieteikumi pašvaldībā 
jau bija sagatavoti savlaicīgi. 
Kolīdz tos apstiprinās, varēsim 
sākt Saulrītu ielas un citu 
saimnieciski aktīvu pilsētas 
rajonu ielu rekonstrukciju. 
Svarīgi ir turpināt arī 
vecpilsētas ielu atjaunošanu. 
Šogad nozīmīgākais projekts 
ir Lielā Kalēju iela un Rīgas 
ielas rekonstrukcija tās 
vecpilsētas posmā. Domāju, 
pašvaldības investīcijas centra 
infrastruktūrā ir veicinājušas 
arī privāto iniciatīvu, un ar 
prieku varam vērot, kā atdzimst 
vecpilsētas nami.

Bet namā Skolas ielā 6 

Pasaules latviešu mākslas 
centrs atklājis jau otro izstāžu 
zāli, iekārtotas arī bibliotēkas 
telpas. Sekmīga “Skolas6” 
projektu attīstība veicinās arī 
vecpilsētas attīstību, veidojot 
to par radoši rosīgu mūsu 
pilsētas rajonu.

Jūnijā jautri un sirsnīgi tika 
nosvinēti Vaives pagasta svētki, 
tie kļūst par stabilu tradīciju. 
Bet jūlijā varēsim baudīt sarunu 
festivālu “Lampa”, Cēsu 
mākslas festivāla desmitgades 
daudzveidīgo programmu un, 
protams, piedalīties krāšņajās 
“Cēsis 810” jubilejas svinībās. 
Lai visu redzētu un visur 
pagūtu, vajadzēs spēku un 
izturību, tāpēc labi, ka jūlija 
sākums būs sportisks – Cēsīs 
un Valmierā norisināsies 
Latvijas olimpiāde. Vēlu mūsu 
sportistiem sekmīgus startus!

Jānis Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Jūnija vidū norisinājās otrie 
Vaives pagasta svētki. Lai arī 
naktī pirms svētkiem spēcīgais 
vējš bija lauzis kokus, atstājot 
“Kaķukrogu” bez elektrības, 
ātri tika sameklēts un pieslēgts 
ģenerators, un svētki noritēja, 
kā plānots. Vaivēnieši, 
kuri apmeklēja norises 
“Kaķukrogā”, bija gandarīti.

Pamatīgās lietavas 
27. jūnija naktī radīja 
nopietnus bojājumus pilsētas 
infrastruktūrai. Palasta ielā 
lietus ūdeņi izskaloja pamatus, 
un nobruka aizsargmūris. 
Vintergravā gūlija nespēja 
novadīt lielo notekūdeņu 
apjomu, un tika izskalota ietves 
pamatne. Bojājumi konstatēti 
arī Bērzaines ielā. Nedrošs bija 
kļuvis mūris Rīgas ielā 7, tāpēc 
steidzami sākām tā demontāžu, 
slēdzot satiksmi Vaļņu ielā. 
Lai arī kopumā lietus ūdeņu 
novadīšanas sistēma Cēsīs ir 
laba, ar šādām tropiskām lietus 
gāzēm, tā galā netiek, un rodas 
bojājumi.

Lietus ūdeņi aizskalojuši 
vairākas tonnas grants arī 
rotācijas apļa būvlaukumā 

Piebalgas un Raiņa ielu 
krustojumā. Tomēr būvnieki 
sola, ka līdz pilsētas svētkiem, 
22. jūlijam, apli atvērs 
satiksmei.

Pamatu stiprināšanas 
darbi 3. bērnudārza ēkai 
notiek atbilstoši plānotajiem 
termiņiem. Jūlijā sāksim Cēsu 
1. pamatskolas sporta zāles 
ģērbtuves remontu. Skolā ir 
laba sporta zāle, bet ģērbtuves 
atsauc atmiņā pagājušo 
gadsimtu.

Apjomīgs projekts ir skolēnu 
dienesta viesnīcas izbūve 
Saules ielā, ko sāksim šogad. 
Vienojoties ar līdzšinējiem 
īrniekiem, atbrīvoti sociālie 
dzīvokļi. Rasts risinājums arī 
par veikala darbību Saules ielas 
rajonā. Kamēr norisināsies 
būvdarbi, pašvaldība 
skolēniem, kuri brauc mācīties 
uz Cēsīm no citiem novadiem 
un pilsētām, piedāvās vietas 
pagaidu dienesta viesnīcā.

Jūlijs būs sporta un svētku 
mēnesis mūsu pilsētā. Būs 
daudz viesu un blīvāka 
transporta kustība. Ir 
izstrādātas transporta kustības 
ierobežojumus shēmas “Cēsis 
810” svētku dienām. Ar tām 
varēs iepazīties pašvaldības 
mājas lapā.

Šogad jau astoņpadsmito 
reizi AS “Cēsu alus” sadarbībā 
ar Cēsu novada pašvaldību rīko 
konkursu “Cēsnieks”.

Balsot par kādu no 
apbalvojuma komisijas 
izvirzītajiem pieciem 
kandidātiem būs iespējams no 
7. jūlija līdz 18. jūlijam: gan 

izgriežot kuponu un nogādājot 
to norādītājos punktos, gan 
elektroniski, par to izziņojot 
“Cēsu alus” un Cēsu novada 
pašvaldības sociālajos tīklos.

Apbalvojums tiks pasniegts 
Cēsu pilsētas svētku laikā. 

Sāksies balsojums par 
gada cēsnieku

Latvijas Lauku attīstības 
programma 2014.-2020. gadam 
ietver pasākuma "Agrovide un 
klimats" aktivitāti "Bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšana 
zālājos" (BDUZ). Īstenojot 
šo aktivitāti, tiek veicināta 
bioloģiski daudzveidīgo 
zālāju saglabāšana, savvaļas 
augu, dzīvnieku, putnu 
populācija un ainavas 
uzturēšana apsaimniekotajās 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platībās.

Piesakoties BDUZ 
atbalstam, lauksaimnieks 
uzņemas daudzgadu saistības 
par katru pieteikto platības 
vienību, sākot ar pirmo 
maksājuma apstiprināšanas 
gadu.

Šogad ir pēdējais gads, 
kad bioloģiski vērtīgo zālāju 
(BVZ) atbalsta saņēmējam, 
kuram 2016. gads ir jau otrais 
saistību gads BDUZ aktivitātē 
un zālājs ir novērtēts kā 1.-4. 
klase, jāapmeklē divu dienu 
apmācību kursi par Eiropas 
Savienības nozīmes zālāju 
biotopu apsaimniekošanas 
metodēm (lai BVZ saņemtu 
maksājumu no Lauku atbalsta 
dienesta).

Mācību norisi plāno SIA 
LLKC Cēsu nodaļa 2016. gada 
augustā. Lūgums pieteikties 
līdz 20. jūlijam Cēsu 
konsultāciju birojā - 28381477; 
26360434.

Bioloģiski vērtīgo zālāju 
apsaimniekotājiem

Saulgriežu pasākuma 
organizēšana Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” Invalīdu 
habilitācijas - dienas centrā 
un bērnu un jauniešu dienas 
centrā „Saules taka” notiek 
jau vairākus gadus. 

Saulgriežu ieskandināšanas 
pasākums Invalīdu habili-
tācijas - dienas centrā norisinā-
jās 16. jūnijā. Saulgriežu 
svētku svinēšanas laikā 
pasākuma dalībnieki pina 
vainagus, kurināja tradicionālo 
ugunskuru, baudīja Jāņu 
ēdienus, citēja ticējumus, kā arī 
apdziedāja viens otru. Šogad 
Jāņu dienas ieskandināšanu 
īpašu darīja centra jauniešu 
tuvinieku piedalīšanās 
pasākumā. Sadarbībā ar 
Cēsu Pilsētas vidusskolas 
mājturības un tehnoloģiju 
skolotāju A. Lambertu centra 
jaunieši kopā ar ģimenēm 
piedalījās saliedēšanas spēlēs, 
lai stiprinātu savstarpējo 
sadarbību un vienotību.

Bērnu un jauniešu dienas 
centrs „Saules taka” laikā no 
20. līdz 22. jūnijam bagātināja 
savas zināšanas par Jāņu 
dienas svinēšanu. Bērni apguva 
vainagu pīšanu, izzināja zāļu 
vākšanas un pielietošanas 
noslēpumus, klausījās nostāstus 
par saulgriežu buršanos un 
zīlēšanu, kā arī ticējumus un 
tautasdziesmas par Jāņu dienu. 

Sociālā dienesta darbinieki 
20. jūnijā apmeklēja Cēsu 
pilsētas pansionāta Vasaras 
saulgriežu pasākumu. 

Saulgriežu 
sagaidīšana
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AKTUĀLI
Vilciena pasažieru ērtībām

Restorāns “Kaļķis ar sviestu” 
un zaļā pirts.

Ritma svētki
Svētkus atklās svētku ritma 

vēstnesis jeb staigājošs “Skaņu 
parks” – inovatīvās, portatīvās 
skaņu instalācijas, kurās 
iejutīsies ritma apvienības 
“Pulsa Efekts” dalībnieki. 
Svētkos varēsiet dzirdēt 
Āfrikas, Brazīlijas ritmus, 
uzstāsies Gvinejas tradicionālā 
baleta un mūzikas grupa “Sembe 
Percussion”, varēs izgatavot 
savu ritma instrumentu un 
pazust enerģētiskajā ritma 
pasaulē. Pils parkā notiks 
lielākais “Bungu aplis” Latvijā, 
kurā piedalīties aicināti visi 
interesenti ar vai bez ritma 
priekšzināšanām.

FONO Cēsis
Divu dienu bezmaksas 

mūzikas festivāls “Fono 
Cēsis” piedāvās plašu un 
bagātīgu rokmūzikas klāstu. 
Tas šogad pārcelsies uz Smilšu 
laukumu pie Cēsu tirgus 
un tiks papildināts ar telšu 
pilsētu. Festivāla galvenais 

viesis – Lielbritānijas folkroka 
mākslinieks Frenks Tērners.

Cēsis līksmo
Paralēli FONO festivāla 

koncertiem sestdienas vakarā 
Pils parkā uz ballīti aicinās 
cēsnieku muzikālās apvienības 
un īpašie viesi, grupa “Secnd”, 
no Cēsu sadraudzības pilsētas 
Vācijā, Ahimas. Rožu laukumā 
tikmēr klausītājus priecēs 
pūtēju orķestri.

Svētku kulminācija – 
Gājiens un salūts

Sākoties krēslai, notiks 
kopīgs lukturu gājiens no 
Rožu laukuma uz Pils parku, 
kurā ar savu lukturīti aicināts 
piedalīties ikviens cēsnieks. 
Gājiena noskaņu aicinām veidot 
ar zvaniņiem, vēju zvaniem, 
veidojot īpašu atmosfērisku 
noskaņu, lai noslēgumā Pils 
parkā kopīgi noskatītos svētku 
salūtu, kuram mūziku sacerējis 
komponists Rihards Zaļupe. 
Salūts notiks uz Palasta ielas, 
un vislabākā redzamība un 
dzirdamība būs tieši Pils parkā. 

Svētki nāk!
Turpinājums no 1. lpp.

Jūnijā Cēsu dzelzceļa 
stacijā svinīgi tika atklāta AS 
“Pasažieru vilciens” kase, kā 
arī mainījies vilcienu saraksts, 
un tagad ekspresvilciens kursē 
ne vien maršrutā Cēsis-Rīga, 
bet arī Rīga-Cēsis. Pateicoties 
tam, jau jūnijā ievērojami 
audzis pasažieru skaits. 
Cēsnieki aktīvi izmanto iespēju 
ātri un ērti nokļūt Rīgā un 
atpkaļ.

“Pasažieru vilciena” 
valdes priekšsēdētājs Andris 
Lubāns pauda gandarījumu, 
ka nu cēsniekiem iespējams 
ieekonomēt stundu laika, 
mērojot ceļu uz galvaspilsētu 
un atpakaļ, kā arī akcentēja, ka, 
darbu atsākot kasei, dzelzceļa 

stacija kļuvusi par pilnvērtīgu 
satiksmes mezglu, kas kalpos 
pasažieru ērtībām.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs pateicās “Pasažieru 
vilciena” vadībai par sekmīgo 
sadarbību. Cēsniekiem aktuāls 
jautājums bija dzelzceļa 
mēnešbiļešu iegāde, ko nu 
varēs paveikt kasē. Nodrošinot 
eksprešu reisus abos virzienos 
uz valsts administratīvo un 
biznesa centru, Rīgu, arvien 
vairāk cēsnieku izmantos 
iespēju galvaspilsētas pašā 
centrā nokļūt ātri.

“Pirms gada atklājām 
renovēto stacijas ēku, šodien 
atklājam kasi un jaunus reisus. 
Cerams, nākamgad atklāsim 

papildus kasi, bet vēl pēc 
gada – vēl vienu ekspreša 
reisu,” novēlēja Rozenbergs.

Vilciens no Cēsīm aties 
plkst. 6.33, atpakaļ no Rīgas 
vilciens dosies plkst. 18.08, un 
ceļā pavadītais laiks būs stunda 
un 25 minūtes. Šādi atiešanas 
laiki izvēlēti, aptaujājot 
cēsniekus “twitter” vietnē, kur 
no 103 respondentiem šādu 
piedāvājumu atbalstīja 75%. 
Ārpus Rīgas ekspreši pieturēs 
Līgatnē, Siguldā un Inčukalnā.

Dzelzceļa kase sākotnēji 
strādās rīta stundās, darbdienās 
apkalpojot agro reisu 
pasažierus no plkst. 5 līdz plkst. 
7. Svētdienās kases darba laiks 
būs plkst. 17.15-18.15.

Attēlā: “Pasažieru vilciena” valdes priekšsēdētājs Andris Lubāns (no kreisās) un Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atklāj dzelzceļa kasi. Foto: Ance Saulīte.

“Cēsis 810” svētku tirdziņš 
notiks Cēsu svētku laikā 
vecpilsētas teritorijā (Pils iela, 
Torņa iela, Pils dārzs) 23. 
jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 
20.00.

Pieteikties un iesūtīt 
dokumentus dalībai svētku 
tirdziņā var līdz 2016. gada 
20. jūlijam pie tirdzniecības 
koordinatoriem pa tālruni 
20041980, un aizpildot 
pieteikuma anketu un 
nosūtot pieteikuma veidlapu  
t i rdzini .cesis@gmail .com,  
pievienojot reģistrācijas 
apliecības kopiju, PVD 
atļaujas kopiju, alkohola un 
tabakas tirdzniecības atļauju 

kopijas, kā arī preču sortimenta 
un tirdzniecības vietas 
vizualizāciju.

Svētku tirdziņā var 
piedalīties pretendenti, kas 
atbilst šādiem kritērijiem:

• Amatnieki, amatu pratēji
• Tautas lietišķās mākslas 

studijas
• Mākslinieki/individuālie 

meistari
• Ekoloģiski tīru un Latvijā 

audzētu pārtikas produktu 
ražotāji

• Našķu, saldumu tirgotāji
• Ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzēji
• Atrakcijas bērniem, 

loterijas, prezentācijas.

Svētku tirdziņš 
vecpilsētā

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība 
teksts un foto

Spēcīgo lietavu radītais 
ūdens apjoms naktī uz 27. 
jūniju pabojājis pilsētas 
infrastruktūru, tāpēc aicinām 
iedzīvotājus būt uzmanīgus 
un ar sapratni uztvert 
automašīnu un gājēju kustības 
ierobežojumus.

Sagruvusi un automašīnai 
uzgāzusies siena Palasta ielā 
6, kas dalīti pieder pašvaldībai 
un privātīpašniekam. Mūris 
nav vēsturisks un pēc 
būvinspektora apsekojuma 
uzrunāti projektētāji, kam jārod 
tehniskais risinājums. Nedēļas 
laikā jāsakārto dokumentācija 
un jāķeras klāt darbiem, ko 
veic pašvaldība.

Tāpat ūdens nav pasaudzējis 

Operatīvi novērš  
postījumus

gājēju ietvi Vintergravā, kas 
pāris metru garumā iegruvusi, 
bet Bērzaines ielā lietavas 
bojājušas caurtekas. 

Savukārt Vaļņu ielā 
sabrukšanas draudi pastāvēja 

pagājušā gadsimta vidū 
mūrētai dolomīta sienai, tāpēc 
pašvaldība sāka tās demontāžu.

Attēlā:  Palasta ielā lietus ūdeņu varenās straumes 
izskaloja mūra pamatus un tas nogruva, sabojājot arī 
automašīnu. Foto: Aleksandrs Abramovs.

Reflektanti, kuri šajā vasarā 
gatavojas stāties augstskolās, 
no 27. jūnija var izmantot 
vienotā valsts un pašvaldību 
portāla www.latvija.lv 
pakalpojumu «Elektroniskā 
pieteikšanās studijām 
pamatstudiju programmās» 
un reģistrēties studijām Rīgas 
Tehniskajā universitātē (RTU), 
kā arī desmit citās augstskolās. 

Tomēr topošajiem 
studentiem jāatceras, ka pēc 
elektroniskās reģistrācijas 

no 5. līdz 12. jūlijam ir 
personiski jāierodas jebkurā 
no uzņemšanas punktiem, 
lai, uzrādot nepieciešamos 
dokumentus, klātienē 
apstiprinātu savu studiju 
pieteikumu. Uzņemšanas 
punkts Cēsīs darbosies RTU 
Cēsu filiālē Piebalgas ielā 3. 

Vairāk informācijas par 
darba laiku un uzņemšanu 
www.cf.rtu.lv

Ērta pieteikšanās studijām
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IZGLĪTĪBA

Cēsu novada Vaives pagastā 
izglītību var iegūt Līvu un 
Rāmuļu pamatskolās. Katrā 
no tām mācās ap 100 skolēnu 
un pirmsskolas vecuma bērnu. 
Izveidots efektīvi funkcionējošs 
izglītības iestāžu tikls, dodot 
iespēju sākumskolas izglītību 
apgūt tuvāk dzīves vietai, 
nodrošinot izglītības iestādes 
sasniedzamību.

Pamatskolu audzēkņi zinā-
šanas apgūst pamatizglītības 
programmā, skolās tiek īstenota 
tālmācības programma, 
korekcijas programma un 
speciālā programma. Abās 
izglītības iestādēs darbojas 
internāts, ko izmanto vecāki, 
kuriem darba diena sākas ļoti 

agri vai beidzas ļoti vēlu.
Cēsu novada pašvaldība 

pieņēma lēmumu par Līvu 
pamatskolas reorganizāciju, ar 
kuru noteikts, ka no 2017. gada 
1. septembra Līvu pamatskola 
tiek reorganizēta par Līvu 
sākumskolu, kurā mācīsies 1. – 
6. klašu skolēni un darbosies 
pirmsskolas izglītības grupas.

Lai uzlabotu mācību vidi, 
Līvu pamatskolā plānots 
ieguldīt Eiropas Savienības 
līdzekļus, par ko Cēsu novada 
pašvaldība ir iesniegusi 
pieteikumu Izglītības un 
zinātnes ministrijā.

Izglītības iespējas Vaivē

Aivars Akmentiņš

Cēsu profesionālajā 
vidusskolā ceturto kursu 
audzēkņiem noslēgušies 
kvalifikācijas eksāmeni. 
Vērtēšanas komisija, kurā 
ir darba devēju pārstāvji, 
ļoti atzinīgi vērtēja skolas 
absolventu zināšanas un 
prasmes. 

Kā atzīst skolas direktore 
Maira Apsīte, “mūsu 
audzēkņiem nav grūti atrast 
labu darbu, jo mēbeļu 
galdnieki, namdari un 
elektrotehniķi ir pieprasītas 
profesijas darba tirgū. Ir pat 
tā, ka elektrotehniķu kursa 
audzēkņus izķer jau prakses 
laikā”.

Cēsu profesionālā vidus-
skola strauji modernizējas. 
Pērn durvis vēra jaunais 
profesionālās apmācības 
korpuss ar mūsdienīgu 
aprīkojumu. Šogad izstrādāts 
projekta pieteikums jaunas 
dienesta viesnīcas būvniecībai 
skolas teritorijā Valmieras 
ielā. Tas ir Eiropas Savienības 

(ES) struktūrfondu finansēts 
projekts, un plānots, ka 
būvdarbi noslēgsies 2018. 
gadā. Pagaidām no dienesta 
viesnīcas Cīrulīšos audzēkņi uz 
skolu un atpakaļ tiek nogādāti 
ar autobusu, pārvadāšanu 

finansē novada pašvaldība.
Šogad audzēkņu uzņemšana 

sākta tradicionālajās mācību 
programmās – mēbeļu 
galdnieki, namdari un 
elektrotehniķi. Iespējams 
apgūt arī jaunās mākslas 

programmas – mēbeļu dizains 
un restauratora asistents. 
Cerams, šīs iespējas ieinteresēs 
meitenes, un viņas drošāk 
dosies apgūt amatu uz Cēsīm. 
Šīs ir četru gadu apmācību 
programmas pamatskolu 

beidzējiem, kurās audzēkņi 
apgūst profesiju un vidējo 
izglītību.

Jauniešiem, kuri beiguši 
vidusskolu, ir iespēja mēbeļu 
galdnieka, namdara un 
elektrotehniķa arodu bez 
maksas apgūt pusotra gada 
laikā. Tā ir ES finansēta 
programma, un sekmīgie 
audzēkņi saņem labu stipendiju 
un starta naudu patstāvīgo 
darba gaitu sākšanai. Kā stāsta 
M. Apsīte, jaunajā mācību gadā 
audzēkņiem ar vidusskolas 
izglītību tiks piedāvāta 
jauna programma – datora 
programmējamo darbagaldu 
operators. Darba tirgū šī 
specialitāte esot ļoti pieprasīta.

Jo bieži Cēsu profesionālās 
vidusskolas absolventi turpinot 
mācības Rīgas Tehniskās 
universitātes Cēsu nodaļā 
vai citās augstskolās, izveido 
savus uzņēmumus un kļūst par 
darba devējiem. Kā piebilst M. 
Apsīte, esot prieks sadarboties 
ar bijušajiem audzēkņiem, jo 
viņi esot lieliski darbaudzinātāji 
topošajiem amatu meistariem.

Profesionālā vidusskola kļūst par  
mūsdienīgu mācību centru

Attēlā: Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņu prasmes vizītes laikā Cēsīs atzinīgi 
novērtēja arī izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. Foto: Ance Saulīte.

Skola piedāvā iegūt izglītību 
no 1. līdz 12. klasei:

• vispārējo  pamatizglītību 
dienas, vakara un neklātienes 
programmā;

• vispārējo vidējo izglītību 
dienas, vakara un neklātienes 
programmā;

• vispārējo vidējo izglītību 
matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programmā;

• vispārējo vidējo izglītību 
tālmācības programmā.

Dokumentus pieņem: 
L.Paegles ielā 1, Cēsīs – 

katru darba dienu: 9.00 - 13.00
Informācija pa tālru-

ņiem - 64122972, mob.- 
22022816, 26352838

Cēsu Pilsētas  
vidusskola uzņem 
audzēkņusAlfrēda Kalniņa Cēsu 

Mūzikas vidusskolā ar Kuopio 
Konservatorijas audzēkņu un 
pedagogu viesošanos noslēdzās 
Ziemeļu Ministru padomes 
“Nordplus Junior” programmas 
atbalstītais projekts “Radošie 
profesionāļi – profesionāļi bez 
robežām”.

Projekta gaitā Cēsu jaunieši 
februārī apmeklēja Kuopio 
Konservatoriju Somijā un 
piedalījās studentu mūzikas 
festivālā “Talvikamari-
festivaali”, apmeklēja Somijas 
Nacionālo Operu un Sibeliusa 
Akadēmiju Helsinkos.

Savukārt somu jaunieši 
viesojās Cēsīs, sniedzot 
vairākus koncertus gan 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 

Kamerzālē, gan “Fonoklubā”. 
Kuopio Konservatorijas 
audzēkņi un pedagogi 
iepazina Cēsis, dzīvojot 
Ruckas Mākslinieku rezidencē 
un apmeklējot Viduslaiku 
pili, muzicējot Koncertzālē 
un apmeklējot nodarbības 
Mūzikas vidusskolā.

“Šāda starptautiska 
sadarbība paplašina gan 
audzēkņu, gan pedagogu 
apvārsni. Tā sniedz iespējas 
ne tikai iepazīt citu kultūru un 
tradīcijas, bet arī paskatīties 
pašiem uz sevi it kā no malas, 
ieraudzīt savu varēšanu 
plašākā kontekstā,” stāsta Cēsu 
mūzikas vidusskolas direktors 
Vigo Račevskis.

Somu jaunie mūziķi Cēsīs

Biruta Dambīte 
Cēsu novada pašvaldība

Izglītības un zinātnes 
ministrija informējusi Cēsu 
novada atbildīgo amatpersonu 
par valsts pārbaudījumiem, 
ka visi Cēsu novada skolēni 

nokārtojuši centralizētos 
eksāmenus. 

Ceturtdien, 30. jūnijā, 
vidusskolēniem tiks izsniegti 
sertifikāti par nokārtotajiem 
centralizētajiem eksāmeniem, 
kā arī dienu iepriekš katrs 

skolēns personīgi varēs 
iepazīties  ar saviem centralizēto 
eksāmenu rezultātiem Latvijas 
valsts portālā latvija.lv.

Cēsu novadā centralizētos 
eksāmenus kārtojuši 249 skolē-
ni no Cēsu Valsts ģimnāzijas, 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzijas, Cēsu 
Pilsētas vidusskolas, Cēsu 
Profesionālās vidusskolas un 
Alfrēda Kalniņa Cēsu  Mūzikas 
vidusskolas. Kopumā kārtoto 
eksāmenu faktu skaits bija 
842, katrs skolēns kārtojis 
trīs obligātos centralizētos 

eksāmenus, kā arī tika piedāvāti 
seši izvēles eksāmeni. 

Pēc sertifikātu saņemšanas 
vidusskolēni varēs pieteikties 
uz studijām augstskolās.

Visi Cēsu novada vidusskolēni nokārtojuši  
centralizētos eksāmenus
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MĀKSLA, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

31.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 9 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka 

Cēsu novada pašvaldības 
iedzīvotājiem nodrošināmo 
sociālo pakalpojumu (turp-
māk – Pakalpojumi) veidus, 
to piešķiršanas, saņemšanas 
un samaksas kārtību, kā 
arī lēmumu par sociālo 
pakalpojumu piešķiršanu vai 
atteikumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.

2.   Cēsu novada paš-
valdībā sociālo pakalpojumu 
piešķiršana, sniegšana un 
organizēšana ir uzdota Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrai 
„Sociālais dienests” (turpmāk – 
Dienests).

3. Dienests sniedz pakal-
pojumus vai organizē to 
sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas vai sociālās 
rehabilitācijas institūcijās.

4. Tiesības saņemt pakal-
pojumus ir personām, kuras 
savu pamata dzīvesvietu 
deklarējušas Cēsu novadā, kā 
arī citām normatīvajos aktos 
noteiktajām personām, ja tās 
nonākušas krīzes situācijā.

5. Dienesta sniegto Pakal-
pojumu cenas tiek noteiktas 
Cēsu novada domes saistošajos 
noteikumos. 

6. Personas vai viņa 
apgādnieka pienākums ir 
samaksāt par saņemtajiem 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem 
atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos un šajos 
noteikumos paredzētajai 
kārtībai.

II. Sociālo pakalpojumu 
veidi un to piešķiršanas 
kārtība

7. Dienests sniedz vai 
organizē šādus sociālos 
pakalpojumus: 

7.1. sociālās aprūpes pakal-
pojumi:

7.1.1. sociālās aprūpes 
pakalpojumi personas dzīves 
vietā:

7.1.1.1. aprūpe mājās;
7.1.1.2. pakalpojums 

“Drošības poga”;
7.1.1.3. sociālās aprūpes 

pakalpojums naktspatversmē;
7.1.2. sociālā aprūpe 

institūcijā - īslaicīga sociālā 
aprūpe institūcijā pilngadīgām 
personām;

7.2. sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi institūcijā:

7.2.1. ilgstoša sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām 
personām;

7.2.2. ilgstoša sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem; 

7.2.3. īslaicīga sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem;

7.3. sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi personas 
dzīvesvietā:

7.3.1. atbalsta un 
pašpalīdzības grupas; 

7.3.2. dienas centru 
pakalpojumi:

7.3.2.1. Invalīdu 
habilitācijas - dienas centra 
pakalpojumi;

7.3.3.2. Dienas centra 
bērniem un jauniešiem “Saules 
taka” pakalpojumi;

7.4. sociālais darbs novada 
pašvaldības Dienestā;

7.5. psihologa pakalpojumi 
pašvaldības Dienestā.

8. Pieprasot šajos saisto-

šajos noteikumos minētos 
pakalpojumus, persona vai tās 
likumiskais vai pilnvarotais 
pārstāvis Dienestā iesniedz 
dokumentus atbilstoši Mi-
nistru kabineta 21.04.2008. 
noteikumu Nr. 288 „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanas 
kārtība” 3. punktā noteiktajam.  
(precizējumi veikti ar Cēsu 
novada domes 02.06.2016.
lēmumu Nr.155)

9.   Dienests pēc personas 
iesnieguma un visu dokumentu 
saņemšanas apseko personu 
viņas dzīves vietā, novērtē 
personas vajadzības pēc 
pieprasītā pakalpojuma 
un pieņem lēmumu par 
pakalpojuma piešķiršanu vai 
par atteikumu.

III. Aprūpes mājās 
pakalpojums

10. Aprūpes mājās 
pakalpojums (turpmāk tekstā - 
Aprūpe) ir pakalpojums mājās 
pamatvajadzību apmierināšanai 
personām, kuras objektīvu 
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt 
un kurām nav apgādnieku vai 
tie slimības, nodarbinātības 
vai citu objektīvu apstākļu dēļ 
nespēj sniegt nepieciešamo 
palīdzību, kā arī bērnu invalīdu 
aprūpe.

11. Personai piešķiramās 
Aprūpes apjoms tiek noteikts 
četros līmeņos:

11.1. I līmenis: pārtikas 
produktu, medikamentu, 
saimniecības preču piegāde; 
dzīvokļa uzkopšana; gultas 
veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu 
maksājumu kārtošana; ģimenes 
ārsta izsaukšana; preses 
pasūtīšana; informācijas par 

pieejamiem pakalpojumiem 
sniegšana; malkas sanešana; 
ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu 
mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 1 
stundu garā pastaigā 1 reizi 
nedēļā; 

11.2. II līmenis: pārtikas 
produktu, medikamentu, 
saimniecības preču piegāde; 
dzīvokļa uzkopšana; gultas 
veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu 
maksājumu kārtošana; ģimenes 
ārsta izsaukšana; preses 
pasūtīšana; informācijas par 
pieejamiem pakalpojumiem 
sniegšana; malkas sanešana; 
ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu 
mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 
1 stundu garā pastaigā 1 
reizi nedēļā; pavadīšana pie 
ārstiem, uz slimnīcu; palīdzība 
vannošanā; 

11.3. III līmenis: pārtikas 
produktu, medikamentu, 
saimniecības preču piegāde; 
dzīvokļa uzkopšana; gultas 
veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu 
maksājumu kārtošana; ģimenes 
ārsta izsaukšana; preses 
pasūtīšana; informācijas par 
pieejamiem pakalpojumiem 
sniegšana; malkas sanešana; 
ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu 
mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 
1 stundu garā pastaigā 1 
reizi nedēļā; pavadīšana 
pie ārstiem, uz slimnīcu; 
palīdzība vannošanā; palīdzība 
medikamentu lietošanā; fizisko 
aktivitāšu veicināšana; krāsns 

kurināšana; palīdzība ēdiena 
gatavošanā; trauku mazgāšana; 

11.4. IV līmenis: pārtikas 
produktu, medikamentu, 
saimniecības preču piegāde; 
dzīvokļa uzkopšana; gultas 
veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu 
maksājumu kārtošana; ģimenes 
ārsta izsaukšana; preses 
pasūtīšana; informācijas par 
pieejamiem pakalpojumiem 
sniegšana; malkas sanešana; 
ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu 
mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 
1 stundu garā pastaigā 1 
reizi nedēļā; pavadīšana 
pie ārstiem, uz slimnīcu; 
palīdzība vannošanā; palīdzība 
medikamentu lietošanā; fizisko 
aktivitāšu veicināšana; krāsns 
kurināšana; aprūpējamā 
personīgās higiēnas 
nodrošināšana (kāju un 
roku nagu apkopšana, matu 
mazgāšana, skūšanās).

12. Šo noteikumu 11.  punktā 
noteiktā Aprūpe personai tiek 
sniegta tikai darba dienās darba 
laikā:

12.1. I līmenī - ne vairāk kā 
4 stundas nedēļā; 

12.2. II līmenī - ne vairāk kā 
6 stundas nedēļā;

12.3. III līmenī – ne vairāk 
kā 8 stundas nedēļā;

12.4. IV līmenī – ne vairāk 
kā 12 stundas nedēļā, un ne 
ilgāk kā 3 mēnešus;

12.5. bērniem ar invaliditāti 
līdz 3 stundām nedēļā.

13. Aprūpe var tikt finansēta:
13.1. no Dienesta budžeta 

līdzekļiem pilnā apmērā;
13.2. no Dienesta līdzekļiem, 

bet ar personas līdzmaksājumu, 

Cēsu Mākslas festivāls 
šogad svin savu desmito 
gadadienu un noritēs no 15. 
jūlija līdz 14. augustam. Šī 
gada programmas vienojošā 
tēma ir – ainava.

“Aizsākot festivālu, 
neticējām, ka tas tik veiksmīgi 
pastāvēs desmit gadus. Ne 
tikai pastāvēs, bet būs iekarojis 
stabilu un unikālu vietu 
vasaras kultūras pasākumu 

blīvajā piedāvājumā kā 
lielākais multidisciplinārais 
profesionālās mākslas 
festivāls ārpus Rīgas. Cēsu 
Mākslas festivāls iemantojis 
mākslinieku uzticību un 
ieguvis pastāvīgu apmeklētāju 
loku. Gadu gaitā ir izveidojies 
īpašais Cēsu Mākslas festivāla 
zīmols – mūs atpazīst kā 
festivālu, kas savas programmas 
notikumos koncentrējas uz 
jauno, pārsteidzošo, neordināro 
un aktuālo mākslā kombinācijā 
ar klasiskām vērtībām, kuru 
aktualitāte nekad nenoveco,” 
aizvadīto periodu vērtē 
festivāla direktors Juris Žagars.

Jubilejas gadā festivāls 
piedāvās mākslas izstādi 
“Laikmetīgā ainava”, kas 
balstīta vēlmē aktualizēt 
ainavas žanru. Šī ekspozīcija 
tiecas apliecināt faktu, ka ainava 

spēj būt viena no mūsdienu 
mākslas spilgtākajām, 
emocionāli un daudznozīmīgi 
ietilpīgākajām parādībām. 
Izstādē ar jaunradītiem 
darbiem piedalīsies Latvijas 
mākslinieki Kristiāna Dimitere, 
Ieva Epnere, Kristaps Epners, 
Romans Korovins, Sarmīte 
Māliņa un Kristaps Kalns, 
Inga Meldere, tekstu grupa 
“Orbīta”, Krišs Salmanis un 
Anna Salmane, Paula Zariņa 
un Sergejs Davidovs un vācu 
izcelsmes ASV mākslinieks 
Džeims Bennings.

Mūzikā pārsteigs koncerti 
ar jaunā talanta Georgija 
Osokina, lielāko Latvijas 
koru, slovēņu pianistes Kajas 
Draksleres un latviešu ģitārista 
Matīsa Čudara piedalīšanos. 
Koncerti notiks gan Cēsu Sv. 
Jāņa baznīcā, gan Cēsu Puķu 

tirgū, gan koncertzālē “Cēsis”. 
Grandiozākais festivāla 

notikums, kā ierasts, gaidāms 
Cēsu pils parka estrādē – īpaši 
jubilejas reizei tiek gatavots 
slavenās Džordža Gēršvina 
operas “Porgijs un Besa” 
koncertiestudējums, kas tiks 
izrādīts tikai vienu reizi. Tā 
muzikālais vadītājs būs Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra 
mākslinieciskais vadītājs un 
galvenais diriģents Andris 
Poga, bet par skatuvisko un 
vizuālo pusi rūpēsies režisors 
Viesturs Kairišs. Saskaņā ar 
Džordža Gēršvina ieceri, četras 
galvenās lomas operā jādzied 
melnādainiem solistiem, un, to 
respektējot, Cēsīs klausītājiem 
dziedās “Porgija un Besas” 
iestudējumos pasaulē atzinību 
guvuši solisti. Pārējās lomās 
redzēsim un dzirdēsim Latvijas 

dziedātājus.
Kā allaž, festivālā būs 

ko redzēt arī kino un teātra 
mīļiem. Ainava ir neatņemama 
kino sastāvdaļa, un kino 
pētnieka un režisora Jāņa 
Putniņa izveidotā programma 
būs mēģinājums paskatīties uz 
ainavu kinomākslā kā iespēju 
pieskarties pārlaicīgajam. 
Savukārt šī gada teātra 
programma GRAND PRIX 
piedāvās trīs Latvijas teātru 
piecas izrādes, kuras atlasījusi 
pieredzējusī teātra kritiķe un šī 
gada “Spēlmaņu nakts” balvas 
žūrijas komisijas locekle Silvija 
Radzobe. Visas izrādes pieder 
sezonas interesantākajiem 
skatuves darbiem – gan režijas 
novatorisma, gan spilgtu 
aktierdarbu ziņā.

Cēsu Mākslas festivāla desmitgade
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kurš noteikts Cēsu novada 
domes saistošajos noteikumos;

13.3. no personas, tās 
ģimenes locekļu vai likumīgo 
apgādnieku līdzekļiem. 

14. Aprūpi no Dienesta 
budžeta līdzekļiem pilnā 
apmērā finansē:

14.1.trūcīgai vienatnē 
dzīvojošai personai, izņemot 
personas, uz kurām attiecas šo 
noteikumu 16.2. un/vai 16.3. 
apakšpunkts;

14.2. bērniem ar invaliditāti.
15. Aprūpi no Dienesta 

budžeta līdzekļiem, bet ar 
personas līdzmaksājumu, 
kurš noteikts Cēsu novada 
domes saistošajos noteikumos, 
izņemot personas, uz kurām 
attiecas šo noteikumu 16.2. un 
/vai 16.3.apakšpunkts, piešķir:

15.1. personai vai ģimenei, 
kurā nav darbspējīgu personu, 
kuras/ -u ikmēneša ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmēru un kurai/-ām nav 
likumīgo apgādnieku;

15.2. vienatnē dzīvojošai 
personai vai personai, kura 
dzīvo ģimenē, kurā nav 
darbspējīgu personu, un to 
ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz 1,5 valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēru un tās/to 
likumīgo apgādnieku ienākumi 
nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmēru pirmajai personai 
un vienu valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmēru katram nākamajam 
ģimenes loceklim.

16. Aprūpi ar pilnu Klienta 
vai tā apgādnieka finansējumu 
piešķir, ja:

16.1. Dienestā ir saņemts 
iesniegums par maksas 
aprūpes mājās pakalpojuma 
piešķiršanu;

16.2. persona saņem norma-
tīvajos aktos noteikto pabalstu 
invalīdam, kuram nepieciešama 
kopšana;

16.3. persona ir noslēgusi 
testamentāru vienošanās 
līgumu, mantas atsavinājuma 
līgumu, t.sk., pirkuma, 
dāvinājuma vai uztura līgumu 
ar trešo personu. Šādā gadījumā 
aprūpes mājās pakalpojums 
tiek nodrošināts ar pašas 
personas vai tās personas, kurai 
par labu ir notikusi mantas 
atsavināšana, līdzekļiem.

17. Dienestam ir tiesības 
pieņemt motivētu lēmumu 
par Aprūpes nepieciešamību 
un citu samaksas kārtību, ja 
personai ir radušās īpašas 
grūtības pašaprūpes veikšanā 
un tās situācija neatbilst 
šajos noteikumos minētajiem 
pakalpojuma saņemšanas 
kritērijiem.

18. Ja Klients gada 

laikā vairāk kā divas reizes 
pieprasījis mainīt aprūpētāju 
vai arī vairāk kā divi Dienesta 
aprūpētāji ir atteikušies sniegt 
Aprūpi Klientam, Aprūpe šīm 
personām tiek atteikta.

19. Personām, kuras saņem 
Aprūpi, ir tiesības izmantot 
elektroniskās medikamentu 
dalīšanas kastītes.

20. Aprūpi var nepiešķirt 
personai, kurai nepieciešama 
nepārtraukta uzraudzība ilgāk 
par 2,5 stundām dienā un ilgāk 
par 12 stundām nedēļā.

IV. Pakalpojums „Drošības 
poga”

21. Pakalpojums „Drošības 
poga” nodrošina nepārtrauktas 
saziņas iespējas, informatīvu 
atbalstu un palīdzību 24 
stundas diennaktī personām, 
kurām vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ pastāv risks 
nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

22. Pakalpojumu „Drošības 
poga” nodrošina Dienesta 
Aprūpes mājās biroja 
klientiem.

V. Ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām 
personām

23. Ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām 
personām ir pakalpojums 
institūcijā personām no 18 
gadu vecuma, kuras vecuma vai 
veselības stāvokļa dēļ nespēj 
sevi aprūpēt, un ja personai 
nepieciešamo pakalpojumu 
apjoms pārsniedz aprūpes 
mājās noteikto pakalpojumu 
apjomu.

24. Ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums institūcijā tiek 
apmaksāts atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos 
paredzētajai kārtībai, izņemot 
gadījumus, kad pakalpojums 
tiek apmaksāts no Dienesta 
budžeta, ja vienīgie apgādnieki 
ir mazbērni un to ģimenes 
vidējie ienākumi nepārsniedz 
valstī aprēķināto vidējo mēneša 
darba algu pirmajam ģimenes 
loceklim un valstī noteikto 
minimālo darba algu katram 
nākamajam ģimenes loceklim.

VI. Ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem

25. Ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā 
bērniem ir pakalpojums, kas 
nodrošina mājokli, pilnu 
aprūpi, audzināšanu un 
sociālo rehabilitāciju bērniem 
bāreņiem, bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem un 
bērniem, par kuru ievietošanu 
ārpusģimenes aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 
institūcijā lēmusi bāriņtiesa, 
pamatojoties uz vecāku lūgumu,   
ja bērna ārpusģimenes aprūpi 
nav iespējams nodrošināt 

audžuģimenē vai pie aizbildņa.
VII. Īslaicīga sociālā ap-

rūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem

26. Īslaicīga sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem ir 
pakalpojums, kas nodrošina 
terminētu sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju bērniem, 
kuru ģimenēs krīzes situācijas 
rezultātā ir bērna attīstībai 
nelabvēlīgi apstākļi, un 
nodrošina bērnu izmitināšanu 
24 stundas diennaktī, 
sociālo aprūpi un sociālo 
rehabilitāciju un psiholoģisko 
palīdzību. 

VIII. Atbalsta un paš-
palīdzības grupas

 27. Atbalsta un pašpalīdzības 
grupas nodrošina personām 
iespēju mazināt sociālo 
izolētību, grupā risināt esošās 
problēmas, vairot izpratni par 
sevi, gūt motivāciju un saņemt 
atbalstu to risināšanai, lai 
uzlabotu savu funkcionēšanu 
un sociālo situāciju. 

IX. Invalīdu habilitācijas - 
dienas centrs

28. Invalīdu habilitācijas – 
dienas centrs (turpmāk tekstā - 
Centrs) nodrošina sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
personām ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem.

29. Centrā sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
ir tiesības saņemt šo 
saistošo noteikumu 28. 
punktā minētajām personām 
darbspējas vecumā, kuras nav 
nodarbinātas vai nav ievietotas 
ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijās, neatrodas valsts 
vai pašvaldības pilnā apgādībā 
un kuru vecāki, aizgādņi vai 
personas, kuras nodrošina to 
aprūpi, ir nodarbināti. 

30. Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus Centrā piešķir, 
ievērojot, ka Centrs sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
vienlaikus var nodrošināt 8 
personām.

31. Ja Centrs sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
vienlaikus sniedz mazāk kā 8 
personām un ja ir apmierināts 
šo saistošo noteikumu 29. 
punktā paredzēto personu 
pieprasījums pēc pakalpojuma, 
pakalpojumu, ievērojot 
šajos saistošajos noteikumos 
paredzēto Centra noslodzi 
un kvalitatīva pakalpojuma 
sniegšanai atbilstošu 
telpu un personāla resursu 
nodrošinājumu, var piešķirt:

31.1. personām, kuras atbilst 
šo saistošo noteikumu 29. 
punktā noteiktajiem kritērijiem, 
bet kuru vecāki, aizgādņi vai 
personas, kuras nodrošina to 
aprūpi, nav nodarbināti - līdz 
10 darba dienām mēnesī;

31.2. skolas vecuma bērniem 
ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, ja bērnu vecāki 
vai aizbildņi ir nodarbināti, - 
skolas brīvlaikos, bet ne vairāk 
kā vienu darba dienu nedēļā.

31.3. skolas vecuma bērniem 
ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, ja bērnu vecāki 
vai aizbildņi nav nodarbināti, - 
ne vairāk kā vienu darba dienu 
mēnesī.

32. Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu Centrā nepiešķir:

32.1.  ja persona, kurai 
tiek pieprasīts pakalpojums, 
neatbilst šajos saistošajos 
noteikumos paredzētajiem 
pakalpojuma piešķiršanas 
kritērijiem un nosacījumiem;

32.2.  ja pakalpojumu 
nav iespējams nodrošināt, 
nepārsniedzot šajos saistošajos 
noteikumos paredzēto Centra 
noslodzi.

X. Dienas centrs bērniem 
un jauniešiem „Saules taka”

33. Dienas centrs bērniem 
un jauniešiem „Saules taka” 
atbilstoši tā nolikumam 
sniedz sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus bērniem no 
ģimenēm, kurās ir bērna 
attīstībai nepietiekami resursi, 
nodrošinot bērniem sociālo 
prasmju attīstību, izglītošanu 
un saturīga brīvā laika 
pavadīšanas iespējas.

XI. Īslaicīga sociālā aprū-
pe institūcijā pilngadīgām 
personām

34. Īslaicīga sociālā aprūpe 
institūcijā nodrošina diennakts 
sociālo aprūpi uz laiku līdz 
3 mēnešiem pilngadīgām 
personām:

34.1. kurām nepieciešamais 
pakalpojuma apjoms pārsniedz 
aprūpei mājās vai dienas centra 
un naktspatversmē noteikto 
pakalpojumu apjomu;

34.2. pēcoperācijas periodā, 
atveseļošanās periodā vai 
līdz pakalpojuma saņemšanai 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā.

XII. Sociālās aprūpes 
pakalpojums naktspatversmē

35. Sociālās aprūpes 
pakalpojums naktspatversmē 
ir pakalpojums bez noteiktas 
dzīvesvietas vai krīzes situācijā 
nonākušām personām, lai 
nodrošinātu viņiem naktsmītni, 
vakariņas, brokastis, 
personiskās higiēnas un veļas 
mazgāšanas iespējas līdz 3 
mēnešiem viena gada laikā.

36. Atsevišķos gadījumos, 
ja persona pilda normatīvajos 
aktos noteiktos klientu 
līdzdarbības pienākumus, 
Dienests, pamatojoties 
uz individuālo klienta 
rehabilitācijas plānu, var 
pagarināt klienta uzturēšanās 
laiku naktspatversmē.

37. Personai, ierodoties 
naktspatversmē, ir jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments, 

atsevišķos gadījumos (pirmo 
nakti) personas var uzņemt 
naktspatversmē bez personu 
apliecinošu dokumentu 
uzrādīšanas, ja persona 
objektīvu apstākļu dēļ tos 
nevar uzrādīt.

XIII. Sociālais darbs 
Dienestā

38. Sociālais darbs nodrošina 
profesionālu darbību, lai 
palīdzētu personām, ģimenēm, 
personu grupām un sabiedrībai 
kopumā veicināt vai atjaunot 
spēju sociāli funkcionēt, radīt 
šai funkcionēšanai labvēlīgus 
apstākļus, kā arī veicināt 
sociālās atstumtības un riska 
faktoru mazināšanu, attīstot 
pašas personas resursus un 
iesaistot atbalsta sistēmās.

39. Lai pieņemtu lēmumu 
par pakalpojuma piešķiršanu, 
Dienests ir tiesīgs apsekot 
personu tās dzīves vietā. 
Personas apsekošana 
dzīvesvietā var tikt veikta, 
Dienesta sociālā darba 
speciālistam vienojoties par 
apsekošanas. Dienestam ir 
tiesības apsekošanu veikt, 
iepriekš nebrīdinot personu.  

41. Personas atteikšanās no 
apsekošanas dzīvesvietā var 
būt par pamatu pakalpojuma 
nesniegšanai. 

XIV. Psihologa pakalpo-
jumi

42. Psihologa pakalpojums 
ietver individuālās psihologa 
atbalsta konsultācijas 
(izņemot psihodiagnostiku), 
pašpalīdzības un psiholoģiskā 
atbalsta grupu organizēšanu un 
vadīšanu.

43. Psihologa pakalpojums 
sociālā darba ietvaros 
tiek nodrošināts Dienesta 
klientiem, pamatojoties uz 
sociālā darbinieka izvērtējumu 
un lēmumu par pakalpojuma 
piešķiršanu.

44. Krīzes situācijā psihologa 
konsultācijas tiek nodrošinātas 
SIA „Cēsu klīnika” Dzemdību 
nodaļā esošām jaundzimušo 
mātēm pēc Dzemdību nodaļas 
speciālista pieprasījuma.

XV. Lēmumu apstrīdē-
šanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

45. Dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Cēsu 
novada domē.

46. Cēsu novada domes 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

XVI. Noslēguma jautājums
47. Ar šo saistošo noteikumu 

spēkā stāšanās brīdi, spēku 
zaudē Cēsu pilsētas domes 
26.11.2009. saistošie noteikumi 
Nr.23 „Par Cēsu novada 
pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību”. 

31.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 9 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību”
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs jūlijā



Pasākumi

01.07. plkst.22.00 
DJ Winamp 
Fonoklubā

01.07.–02.07.  plkst.12.00 
Sarunu festivāls “Lampa” 
Cēsu Pils parkā

01.07.-03.07. 
Latvijas IV Olimpiādes ap-
balvošanas ceremonijas 
Rožu laukumā

02.07. plkst.21.30 
DJ Kodek 
Mākslas telpā “Mala” 
 
02.07. plkst.22.00 
DJ Z:le 
Fonoklubā

07.07. plkst.21.30 
Grupa “Kaktiņš Stūrītis” 
Mākslas telpā “Mala”

08.07. plkst.20.00 
Bērnu Imantdienas “Imkas 
sapņu grāmata” 
Cēsu Pils dārzs

08.07. plkst.22.00 
DJ Ieva & Rei 
Fonoklubā

09.07. plkst. 20.00 
Imantdienām – 40 
Cēsu Pils parks

09.07. plkst.21.30 
Artūrs Skutelis + DJ Vinvins 
Mākslas telpā “Mala”

09.07. plkst.22.00 
DJ Mārtiņš Pavasaris 

14.07. plkst.21.00 
Peter Pik (Austrālija) 
Mākslas telpā “Mala”

15.07. plkst.21.30 
Mākslas telpā “Mala” 
Bram Van Langen (Nīder-
lande) + Kārlis Klaubergs 
(Cēsis)

15.07. plkst.22.00 
Diskotēka “Šmārcis” 
piedāvā... 
Fonoklubā

16.07. plkst.20.00 
SHIPSEA Jāņa Šipkēvica 
koncerts balsij, klavierēm 
un neredzamam korim 
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

16.07. plkst.21.00 
Kasešu nakts Nr.5 
Mākslas telpā “Mala”

21.07. plkst.18.00 
Baroka mūzikas koncerts.  

Aija Veismane (soprāns), Er-
nests Neimanis (klavesīns), 
Mārtiņš Garkevičs  
Cēsu Izstāžu namā

29.07. plkst.21.30 
Caspervek Trio (Spānija) 
Mākslas telpā “Mala”

29.07. plkst.22.00 
DJ Dāvis Bush 
Fonoklubā

30.07.-31.07. 
Cēsu pils Viduslaiku dienas 
„Bērnības zeme Livonija” 
Cēsu pils dārzā

30.07. plkst.18.00 
Malas Triptihs II 
Mākslas telpā Mala 

Cēsu mākslas  

festivāls 2016
www.cesufestivals.lv
Biļetes: bilesuparadize.lv un 
Festivāla norises vietās
 
15.07.
Laikmetīgās mākslas izstāde 
“Laikmetīgā ainava”
Cēsu Alus brūzī

Plkst.20.00  
Festivāla atklāšanas 
koncerts “Klātbūtne”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

16.07.
Plkst.20.00  
Kino programmas “Ainava” 
atklāšana
“Ābols upē” (1974)
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
 
17.07.
Plkst.18.00  
Kino programma “Ainava”
“Debesu dienas” (Days of 
Heaven, 1978)
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

22.07.
Plkst.20.00
Koris “Latvija” un Sakrālās 
mūzikas svētki 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

29.07.
Plkst.20.00  
Teātra izrāžu cikls GRAND 
PRIX. Pauls Barcs 
“Iespējamā tikšanās” 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

30.07.
Plkst.20.00  
Teātra izrāžu cikls 
GRAND PRIX. Aleksandrs 
Ostrovskis “Portreti. Vilki 
un avis” 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

 

31.07.
Plkst.18.00
Kino programma “Ainava”
“LOSANDŽELOSA SPĒLĒ 
PATI SEVI” (Los Angeles 
Plays Itself, 2003) 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
 

Izstādes

20.05.15.-02.10.2016.  
Vidzemes bruņniecība 
Latvijā. 16.–19.gs. Ieskats 
vācbaltu kultūras un 
vēstures mantojumā
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zālē

01.07.-29.07. 
Foto konkursa “Aiz grāma-
tas vāka” labāko darbu 
izstāde 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

04.07.-29.07. 
Projekta” Inovatīva alter-
natīvo sociālo pakalpojumu 
iniciatīva Amatas novada 
kultūrvidē” ceļojošā izstāde 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

12.07.-15.08. 
Mākslinieka, novadnieka 
Rituma Ivanova bērnu - 
Krišjāņa un Rasmusa darbu 
izstāde 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

15.07. – 14.08. 
Cēsu Mākslas festivāla 
izstāde.  Mākslas akadēmi-
jas SEB stipendiātu darbu 
izstāde. 
Cēsu Izstāžu namā

15.07. - 14.08. 
Olga Šilova “Depozīts”. 
Tēlniecība. 
Inta Berga. Gaismas 
skulptūras. 
Cēsu Izstāžu namā 

Literatūras  
izstādes Cēsu  
Centrālajā  
bibliotēkā 
01.07.-29.07.
 
Iepazīsti savu pilsētu – 
Cēsīm 810
Dieva dārza augi
Jauniešu un vecāku žūrijas 
grāmatas 2016
Apskatiet jau šovasar!
Imantdienām 40
Vai tu zini?
Jautri un interesanti

Fantāzijas pasaulē
Bērnu un jauniešu žūrija 
2016

Kino
No 16.07.

LDM: Lielais draudzīgais 
milzis / The BFG (2016).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
ģimenes filma, fantāzija.
Līdz 7 g.v. - neiesakām

Neatkarības diena: 
Atdzimšana / Independence 
Day: Resurgence (2016).
Žanrs: Asa sižeta, piedzīvo-
jumu filma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Leģenda par Tarzānu /
The Legend of Tarzan (2016).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Ledus laikmets: Lielā 
sadursme / Ice Age: Collision 
Course (2016). Žanrs: 
Animācijas, piedzīvojumu 
filma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 22.07.

Slepenais aģents: Cīņa pret 
Eskobaru / The Infiltrator 
(2016). Žanrs: Trilleris, 
drāma, detektīvfilma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 29.07.

Džeisons Borns / Jason 
Bourne (2016). Žanrs: 
Trilleris, asa sižeta filma.
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Spoku mednieki / 
Ghostbusters (2016). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
asa sižeta filma, zinātniskā 
fantastika.  
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Kad nodziest gaisma / Lights 
out (2016). Žanrs: Šausmu 
filma.  
Līdz 16 g.v. – neiesakām
 

Sports

30.06.-03.07.
Latvijas IV olimpiāde 
Cēsu sporta bāzēs

05.07. plkst.17.30
Cēsu novada atklātais 
čempionāts pludmales volejbolā 
5.posms 
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

 

10.07. plkst.10.00
“Ārijas kauss 2016” pludmales 
volejbola turnīrs
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

16.07. plkst.10.30
Cēsu novada atklātais 
čempionāts pludmales volejbolā 
6.posms 
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

19.07. plkst.17.30

Cēsu novada atklātais 
čempionāts pludmales volejbolā 
7.posms
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

24.07. plkst.11.00
Cēsu sporta svētki 
Cēsu pilsētā

26.07. plkst.10.00
Vidzemes reģionālais 
čempionāts pludmales volejbolā 
jauniešiem
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

27.07. plkst.17.30
Cēsu novada atklātais 
čempionāts pludmales volejbolā 
8.posms
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

28.07 plkst.10.00
Vidzemes reģionālais 
čempionāts pludmales volejbolā 
jauniešiem
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

31.07. plkst.10.00
“Ārijas kauss 2016” pludmales 
volejbola turnīrs
Pludmales volejbola laukumos 
Pūces ielā 2a

Kapu svētki 
Cēsīs

Cēsu pilsētas kapsētās 
Kapu svētki notiks 3. 
jūlijā:

Romas katoļu draudzes 
kapos plkst. 13.00
Meža kapos plkst. 14.30
Bērzaines kapos plkst. 
16.00
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22. jūlijs 
18.00     
Tēlnieka Matiasa Jansona 
veidotās bronzas skulptūras 
“Senās Cēsis” atklāšana 
Rožu laukumā

22.00   
Jubilejas koncerts “CĒSIS 
SKAN” 
Pils parkā 
Cēsīs dzimušo, augušo un ar 
pilsētu sirdī saistīto mūziķu, 
dzejnieku un komponistu 
dāvana cēsniekiem svētkos. 
Piedalās Vidzemes kamer-
orķestris, Cēsu kori un solisti 
Gunta Gelgote, Inga Šļubovs-
ka-Kancēviča, Ieva Kerēvica, 
Lelde Krastiņa, Ina Aizgale, 
Gunita Bārda, Ingus Pēter-
sons, Haralds Sīmanis, Valdis 
Atāls, Ingus Ulmanis,  Andris 
Riekstiņš, Mārtiņš Ruskis, 
Aigars Grāvers, aktieri Juris 
Žagars, Ivo Martinsons, Jānis 
Paukštello, Juris Lisners, An-
dris Bērziņš un citi. Režisore 
Inese Mičule. 
Biļetes iepriekšpārdošanā 
pieejamas Biļešu Paradīzes 
kasēs. Biļetes cena 4-6 EUR.
Skolēniem, studentiem, pen-
sionāriem un Drauga kartes 
īpašniekiem 2-3 EUR. Stāvvie-
ta 1 EUR.

19.00 – 22.00  
Cēsu Alus sajūtu dārzs
Pils ielā 1

19.00 – 04.00 
FONO CĒSIS
Uzvaras bulvārī 22
Doni Tondo, RR Band, Laika 
Suns, Sibyl Vane (EST), 
Inokentijs Mārpls, Linga,  
Pienvedēja Piedzīvojumi, DJ 
Artis Dvarionas

23. jūlijs
10.00    
Izstādes “Tirgus - cēsnieku 
labklājības spogulis” 
atklāšana    
Vecais tirgus paviljons

11.00 – 19.00  
Svētku tirdziņš
Torņa un Pils ielas

11.00 – 16.00     
Kultūras biedrības 
“Harmonija” izstāde 
“Molberta stāsti”
Pie Sv. Jāņa baznīcas    

11.00 – 16.00   
Pasākumi bērniem “Dullais 
desmitnieks”
Atraktīvas spēlēs un 
darbnīcas, šķēršļu trase kopā 
ar “Mazo stiprinieku”.
DYNAMI:T JAM 
sacensības - skateboard, inline 
un bmx
Maija parkā

9.00 - 21.00   
Ielu florbola turnīrs Cēsis 
Open
Raunas ielā

11.00 – 23.00  
Brīvdabas virtuve vēstures 
ieskautā pagalmiņā   
Rīgas ielas 45 pagalmā

11.00 – 03.00   
Gastronomiskie dārza svētki
Gundegas Skudriņas vei- 
dots gastronomiski muzikāls 
piedzīvojums cauri gad-
simtiem ar Latvijas labāko 
pavāru līdzdalību
Pils laukumā

 
 

18.30  
Vidzemes kamerorķestra 
svētku koncerts “Virtuozā 
klasika”
Pils laukumā

11.00 – 18.00    
Etno-eko festivāls “Sviests”
Pils dārzā
Etno mūzika - Daba San, 
Lāns, Misters, Drabešu 
muižas koklētāji; Duo 
Malva & Priks, Mari 
Kalkun (Igaunija). Seno 
amata prasmju iepazīšana 
un Latvijas Hanzas pilsētu 
prezentācijas. Darbnīcas 
ģimenēm. Restorāns “Kaļķis 
ar sviestu” un zaļā pirts.

12.00, 15.00 un 17.00 
Viduslaiku stila leļļu izrāde 
“Malkas cirtējs un viņa 
meitas” 
Skolas ielas 6 pagalmā

12.00 – 02.00 
Balle Rožu laukumā 
Jautra mūzika visas dienas 
garumā – uzstājas pūtēju 
orķestris “Cēsis”, deju 
kolektīvi, Ina un Ivo Aizgaļi.

11.00 – 17.00    
Suņu izstāde “Astaiņu  
stāsti” un paraug-
demonstrējumi.
Pionieru laukumā

11.00 – 23.00 
Cēsu Alus sajūtu dārzs
Pils ielā 1

12.00 – 18.00 
VI Ritma svētki
Pils parkā
Staigājošs “Skaņu parks”, 
lielizmēra “Bungu aplis”, 
Rietumāfrikas mūzikas 
enerģija,  ritma darbnīcas un 

meistarklases. Uzstājas afro 
mūzikas deju grupa SEMBE, 
Afropulss, Soul Tap, Samba de 
Riga, Leila Alijeva, Rick Feds, 
Pulsa Efekts u.c.

12.00 – 16.00 
Pārbūvēto motociklu skate 
Custom Bike Show
Pils parkā

15.00 
Koncerts “Mūzika balsij un 
ērģelēm”
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
Kristīne Žogota (soprāns) un 
Lelde Krastiņa (ērģeles)

15.00 un 18.00 
Cēsu modes skate
Rīgas ielā 18

19:00 – 21.00 
Ielu mākslas svētki
Rīgas ielā

16.00 – 04.00 
FONO CĒSIS
Uzvaras bulvārī 22
FRANK TURNER (UK) 
Tonick, Irving Ark, Franco 
Franco, Haralds Sīmanis, 
Bandmaster, , Dzelzs Vilks, DJ 
Egons Reiters

20.00 – 04.00   
CĒSIS LĪKSMO 
Pils parkā
Uz ballīti aicina cēsnieku 
muzikālās apvienības 
Rollmans Band, Keksi, 
Stradivari, Ferrum un 
Secnd (Ahima, Vācija).

22.30 
Cēsu svētku lukturu gājiens
Rožu laukumā - Pils parkā

 
 

23.00 
810 Jubilejas salūts
Pils parkā
Unikāla gaismas izrāde 
komponista Riharda Zaļupes 
Cēsīm veltītās mūzikas 
pavadībā

24. jūlijs
12.00 - 16.00 
Cēsu sporta klubu 
aktivitātes
Vienības laukumā un Pils 
parkā

11.00 
Cēsu čempionāts brīvajā 
cīņā 
Uzvaras bulvārī 

12.00 – 17.00     Ghetto 
Games – turnīri florbolā 
un basketbolā. Konkursi 
basketbolā
Vienības laukumā 

12.00 Latvijas Spēcīgākās 
pilsētas Cēsu posms
Vienības laukumā

12.00  Motokrosa sacensības 
“Zelta mopēds”
Pirtsupītes gravā

16.00 Vasaras slēpojiens 
“Ziedošās slēpes”
Vienības laukumā

17.00 Sacensību uzvarētāju 
apbalvošanas ceremonija
Vienības laukumā 

17.00 Senioru deju festivāls 
“Kam nav 100, tas var”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Programmā iespējamas 
nelielas izmaiņas!  
Sekojiet www.cesis.lv!

Svētki CĒSIS 810 22.-24.07.

Šogad Cēsu pils Viduslaiku 
dienās 30. un 31. jūlijā vēsturi 
varēsiet ieraudzīt bērna acīm, 
atklājot, cik pārsteidzoša un 
daudzveidīga bijusi bērnības 
pasaule pirms 500 gadiem. Kā 
bērni pavadīja brīvo laiku? 
Kādus pienākumus tiem 
uzticēja vecāki? Cik īsa bija 
bērnība viduslaikos? Uz šiem 
un citiem jautājumiem atbildes 
sniegs Cēsu bērnu sagatavotās 
mini-lekcijas, aizraujošas 
nodarbības aktivitāšu 
laukumā un radošajā teltī. 

Neaizmirstamus stāstus par 
bērnu ikdienu laukos un pilsētā 
atklās viduslaiku skolmeistars, 
bērnaukle, virēja un citi seno 
amatu un prasmju zinātāji. 
Kā katru gadu, Viduslaiku 
dienās Latvijā grandiozākās 
pilsdrupas atdzīvosies patiesā 
viduslaiku rosībā – varenos 
pils mūrus pieskandinās 
viduslaiku mūzika, savas 
prasmes rādīs bruņinieki un 
loka šāvēji. Ar pilnu pasākuma 
programmu var iepazīties 
www.viduslaikudienas.cesis.lv

Bērnības zeme Livonija
Filmu studija “Tasse 

Films” sākusi sagatavošanās 
darbus režisores Madaras 
Dišleres jaunajai pilnmetrāžas 
spēlfilmai ar darba nosaukumu 
“Paradzīe ‘89”.

“Paradīze ‘89” balstīta 
režisores Madaras Dišleres 
bērnības atmiņās. Stāsta 
galvenā varone Paula ar savu 
māsu ierodas Cēsīs, kur kopā ar 
māsīcām tiek pavadīts vasaras 
brīvlaiks. 

Filmēšanai izvēlētas šādas 
vietas Cēsīs: Zvirbuļu iela, 

sākot no nr. 15 līdz nr. 17, 
Līvu laukums, Lielā Kalēju 
iela, Rīgas iela, Lielā Līvu iela, 
Baznīcas ielas un Lielās Skolas 
ielas krustojums, Podnieku 
iela, Kanāla iela 7, Festivāla 
un Akmens ielas krustojums, 
Ķiršu iela līdz Zvirbuļu ielai 
un Dīķu ielas krustojumam, 
Medņu iela, Līgatnes iela 17, 
Vaļņu iela 5. Ceļa posms Cēsis-
Valmiera-Drabeši (P20).

Šajos ielu posmos būs  
īslaicīgus transporta un kustību 
ierobežojumi.

Cēsīs filmēs paradīzi


