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Muzejs aicina 4. maijā svinēt
“Baltā galdauta” svētkus
Kaut arī kalendārs Latvijai
ir iezīmējis veselus divus
valsts dibināšanas svētkus, ko
godāt ik gadu, nereti rodas
jautājums, kā tad tieši tos
svinēt. Ņemot vērā tuvojošos
valsts simtgadi, Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja kolektīvs
aicina novadā iedibināt jaunu
tradīciju un 4. maiju svinēt kā
“Baltā galdauta” svētkus.
Lai
sniegtu
iedvesmu
cēsniekiem, muzeja kolektīvs
valsts svētku ieskaņās 30. aprīlī
plkst. 14.00 Cēsu Jaunās pils
zālē rīkos semināru “Kā svinēti
un kā svinēt mūsu svētkus”,
kurā
piedalīties
aicinātas
ģimenes ar bērniem, mājturības
skolotāji, rokdarbnieki un
ikviens
cits
interesents.
Seminārā filoloģijas doktore
un profesore Janīna Kursīte
sniegs ieskatu, kā vēsturiski
tikuši svinēti valsts svētki un
kā iedzīvināt jaunas tradīcijas
mūsdienās.
Piemēram,
1930-tajos
gados Cēsīs uz valsts svētkiem
veikaliem izsludināja konkursus par skatlogu noformējumu,
sabiedriskās ēdināšanas vietas
un pilsētvide tika tematiski
noformētas. Lekciju papildinās
fotogrāfijas no Cēsu muzeja
krājuma, kā arī konkursu
sludinājumi un svētku apraksti
periodikā.
No Cēsu muzeja krājuma
tiks demonstrēti baltie galdauti,
kurus klāja uz galda svinību
laikā 20.-30.gados un Padomju

Attēlā: Muzeja kolektīvs, Dace Cepurīte, Kristīne Skrīvere, Iveta Bērziņa un Tālis Pumpuriņš, tur rokās 1918. gadā
Drabešu pagastā tapušu linu galdautu. Foto Aleksandrs Abramovs.
okupācijas laikā, kad agrāko
nacionālo svētku svinēšana
bija aizliegta.
Galvenais semināra mērķis
– iegūt zināšanas par
agrāko laiku svētku svinēšanu,
lai varētu tās iedzīvināt arī
savās ģimenēs ikdienā un
svētku reizēs. Kā stāsta muzeja
vadītāja Kristīne Skrīvere, tas

tiek darīts, lai radītu ciešāku
piederību savai apkaimei un
valstij un iedibinātu kopā
būšanas tradīciju.
Svētku tematika turpināsies
arī 4. maijā, kad Pils dārzā klās
Cēsu novada svinīgo 4. maija
“Baltā galdauta” galdu. Uz šo
pasākumu tiks aicināti jaunie
cēsnieki, ar kuriem novads

īpaši lepojas – valsts skolu
mācību olimpiāžu uzvarētāji,
izcilnieki mācībās, skatuves
runu konkursu uzvarētāji un
viņu vecāki vai aizbildņi. Tāpat
aicināti būs četri cēsinieki,
kuri 1990. gada 4. maijā
Augstākajā Padomē balsoja
par
Latvijas
neatkarības
atjaunošanu. Svētku pusdienas

papildinās
ekskursija
Jaunajā pilī – ekspozīcijā
Sarkanbaltsarkanais
karogs
Cēsu un Latvijas vēsturē. Pēc
muzeja vadītājas vārdiem,
“Baltā galdauta” pusdienas,
cerams, kļūs par tradīciju,
kurā godināt Cēsu un Latvijas
nākotni.

projektā iesaistīties lielākam
skaitam skolēnu, darbs plānots
četras stundas dienā divu
nedēļu garumā.
Iesniegumu
veidlapas
skolēni var saņemt Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5 vai izdrukāt no Cēsu
novada pašvaldības mājas
lapas. Aizpildītu veidlapu,
kurai pievienota ģimenes ārsta

izziņa, līdz 9. aprīlim jāiesniedz
Cēsu
novada
pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā.
Pašvaldības izveidotā darba
grupa līdz 10. maijam izvērtēs
skolēnu saņemtos iesniegumus
un informēs par laiku, kurā
skolēnu prakse vasarā tiks
piedāvāta.

Skolēniem vasarā būs darbs
Cēsu novadā deklarētie
skolēni no līdz 9. aprīlim var
pieteikties skolēnu praksei
vasarā. Pašvaldības budžetā šī
projekta īstenošanai paredzēti
10 000 eiro.
Patlaban vasaras darbiem
pieteicies jau 131 skolēns, taču
iesniegumu pieņemšana vēl
turpinās. Kopumā pērn vasaras
darbiem pieteicās 161 skolēns.

Cēsu novada pašvaldība
jau no 2003. gada skolēnu
vasaras brīvlaikā sadarbībā ar
uzņēmējiem un pašvaldības
iestāžu darbiniekiem organizē
projektu „Skolēnu prakse
vasarā”.
Projekta
laikā
pusaudžiem vecumā no 13 līdz
18 gadiem tiek piedāvāts
darbs
dažādās
pilsētas
iestādēs
un
uzņēmumos,
dodot iespēju reālajā dzīvē

izmantot pamatizglītības un
vidējās izglītības programmās
iegūtās zināšanas, prasmes
un
attieksmes.
Iepriekš
pusaudži savas teorētiskās
zināšanas pilnveidoja, strādājot
izglītības iestādēs, pašvaldības
aģentūrā „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”, Cēsu novada
pašvaldībā, IU „I.R. Dārzs” un
SIA „BEĀTUS”.
Lai nodrošinātu iespēju
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Iedzīvotāju atsaucība
devusi labu pieredzi
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās
Stacijas
laukuma
pārbūves projekta apspriešanā
devusi vērtīgu pieredzi, kā
turpmāk organizēt diskusijas
par
nozīmīgu
publisku
vietu rekonstrukciju. Sākotnēji bija plānots uzzināt
iedzīvotāju
domas
par
koku
izzāģēšanu
pirms
gaidāmajiem
būvdarbiem,
taču cēsniekiem bija daudz
iebildumu
un
ieteikumu
Stacijas
laukuma
skvēra
arhitektoniskajam risinājumam
un labiekārtojumam. Projektu
pilnveidosim, taču, lai tā
īstenošana
pārlieku
neaizkavētos, izvērtēsim iespēju
līdz pilsētas svētkiem izbūvēt
rotācijas apli Raiņa un

Piebalgas ielu krustojumā pie
veikala “Globuss” un saskaņot
autobusu pagaidu pieturvietas
Raiņa ielā.
Šajā
gadā
plānojam
izsludināt Vienības laukuma
rekonstrukcijas
metu
konkursu. Tāpēc šī ir laba
pieredze,
kā,
organizējot
plašu
jomas
profesionāļu
viedokļu apmaiņu un uzklausot
iedzīvotāju ieteikumus, var
sasniegt optimālu rezultātu.
To pašu darīsim arī Rīgas
ielas
vecpilsētas
posma
rekonstrukcijas
projekta
izstrādē.
Cēsnieku
ilgi
gaidīto
stadiona būvniecību plānojam
sākt šogad jūnijā. Vēl tiek pilnveidotas atsevišķas projekta
tehniskās detaļas, bet pamatā
viss ir paveikts, lai vasarā sāktu
būvēt mūsu sportiskajai pilsētai
atbilstošas kvalitātes stadionu.

Turpinās priekšdarbi arī
citiem
novada
attīstībai
būtiskiem projektiem – izglītības iestāžu pilnveidošana un
rūpniecisko teritoriju izveide
un labiekārtošana.
Kā ik gadu, 25. martā (piemiņas ceremonija – 24. martā)
godināsim
Komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņu,
atcerēsimies tos, kuri gāja bojā
Sibīrijas lēģeros. Domājot
par skaudrajām lappusēm
mūsu tautas vēsturē, prātā nāk
dramatiskās norises Eiropā un
pasaulē šodien. Bēgļu krīze,
terorakti, bīstami saspīlējumi
valstu attiecībās... Tāpēc mums
noteikti der ieklausīties atmiņu
stāstos par mūsu tautiešu
pārciesto Sibīrijā, jo represēto
piemērs
māca
nezaudēt
pašcieņu un cilvēcību arī tad,
kad apkārtējā pasaule kļuvusi
necilvēcīga.

Uzņēmēju apspriede par Vaives ceļiem
Cēsu novada pašvaldība
Vaives pagasta grants ceļu
attīstībai
plāno
sagatavot
projekta pieteikumu Eiropas
Savienības
līdzfinansējuma
saņemšanai
no
Lauku
atbalsta programmas 2014.2020.
gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu atjaunošana lauku
apvidos”, kura gaitā paredzēts
sniegt atbalstu pašvaldību

vietējās nozīmes grantēto ceļu
atjaunošanai un pārbūvei.
Šajā pasākumā Cēsu novada
grants
ceļu
atjaunošanai
paredzēti 380 000 EUR.
Cēsu
novada
dome
ir
apstiprinājusi ceļu būvniecības
un
pārbūves
prioritāšu
noteikšanas atlases kritērijus.
Cēsu novada pašvaldība
aicina
uzņēmējus
izteikt
savu viedokli sabiedriskajā

apspriešanā 2016. gada 31.
martā, plkst. 15.00, Cēsu
novada
Vaives
pagasta
“Kaķukrogā” vai iesniegt savus
priekšlikumus rakstveidā Cēsu
novada pašvaldībai Bērzaines
ielā 5, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101 vai nosūtot uz
pašvaldības elektroniskā pasta
adresi: iac@cesis.lv.

Cēsu novada domes sēdē 10. martā
Cēsu novada domes sēdē
10. martā tika izskatīti 18
jautājumi.
Cēsu novada dome ir apstiprinājusi Cēsu Profesionālās
vidusskolas
attīstības
un
investīciju stratēģiju 2015.2020. gadam.
Pērn Cēsu novada pašvaldība
pabeidza
īstenot
ERAF projektu, kura ietvaros
Cēsu Profesionālā vidusskola
ieguvusi modernas darbnīcas
kokapstrādei un laboratorijas
elektrotehnikai,
kā
arī
vidusskolas ēku Valmieras ielā
19.
Cēsu Profesionālā vidusskola sadarbībā ar Cēsu novada
pašvaldību par skolas attīstībai
ekonomiski izdevīgāku ir
atzinusi dienesta viesnīcas
jaunbūvi Valmieras ielā 19,
kur būvdarbu sākšanai ir veikti
sagatavošanas darbi, ieskaitot
daļēju pazemes komunikāciju
izbūvi. Dienesta viesnīcas
atrašanās Cēsu Profesionālās
vidusskolas teritorijā, kas ir
labiekārtota un norobežota,

nodrošinās vienota izglītības
iestādes kompleksa (mācību
korpuss, mācību darbnīcas
un dienesta viesnīca) izveidi
Valmieras ielā 19, Cēsīs.
Pamatojoties uz 2013. gada
16. maija Cēsu novada domes
lēmumu nodibinājums “Elm
Media” saņēmis bezatlīdzības
lietošanā nekustamo īpašumu
Piebalgas ielā 19, Cēsīs, ar
mērķi veidot Ruckas mākslas
rezidenču centru. Ņemot vērā
iepriekš veikto darbību, lai
izveidotu un uzturētu vietu
pasākumu
organizēšanai
kultūras, mākslas un sociālo
zinātņu jomā, kā arī izglītojošu
pasākumu
organizēšanai
Cēsu novada iedzīvotājiem,
Cēsu novada dome nolēma
noslēgt deleģēšanas līgumu ar
nodibinājumu “Elm Media”.
Domes deputāti apstiprināja
valsts budžeta mērķdotācijas
sadali Cēsu novada pašvaldības
māksliniecisko
kolektīvu
vadītāju darba samaksai.
Domes sēdē apstiprināja
Vaives
pagasta
pārvaldes

nolikumu.
Tas
paredz,
ka pārvalde veiks šādus
uzdevumus:
- Koordinēs komunālo
pa-kalpojumu
pieejamību
Vaives pagastā un nodrošinās
kapsētu (Rāmuļu un Veismaņu)
teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību;
- Rūpēsies par kultūru un
sekmējot tradicionālo vērtību
saglabāšanu.
- Sniegs atbalstu Cēsu
novada Bāriņtiesai darbības
nodrošināšanai Vaives pagastā.
- Sekmēs saimniecisko darbību, rūpējoties par bezdarba
samazināšanu.
- Organizēs Cēsu novada
skolēnu pārvadājumus.
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.

Ēdināšanas
kvalitāti skolās
kontrolējam
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Martā Pārtikas un Veterinārā
dienesta (PVD) speciālisti,
veicot
pārbaudi
Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
ēdnīcā,
konstatēja
zaļā
iepirkuma prasību pārkāpumu.
Pērn, gada nogalē, pašvaldība
izsludināja lielu iepirkumu
par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu
četrās
novada
mācību iestādēs. Pieteicās
vairāki nopietni pretendenti,
bet
uzvarēja
ēdināšanas
apvienība
no
Lietuvas.
Decembrī ar šiem uzņēmējiem
noslēdzām līgumu, un tajā ir
precīzi fiksētas prasības, ka
ēdiena gatavošanai no Latvijas
ražotājiem
jāiepērk
zaļās
un bordo karotītes produkti,
nodrošinot bērniem dabisku un
veselīgu ēdināšanu.
Lai
pārliecinātos,
kā
ēdināšanas apvienība pilda
līguma saistības, uzaicinājām
PVD
speciālistus
veikt
pārbaudi. Tajā konstatēja, ka
prasības par zaļo iepirkumu
skolas ēdnīcai netiek pildītas.
Esam uzdevuši ēdinātājiem
sniegt skaidrojumu šai situācijai
un
pašvaldības
komisija
lems par turpmāko sadarbību
ar šo uzņēmēju. Vēlreiz
gribu uzsvērt, ka ēdināšanas

pakalpojumu kvalitātei novada
izglītības iestādēs sekojam
rūpīgi, un arī šī PVD pārbaude
bija pašvaldības iniciēta.
Prieks, ka iedzīvotāji aktīvi
iesaistījās Stacijas laukuma
pārbūves projekta apspriešanā.
Iebildumi un ieteikumi ir par
piedāvāto laukuma vizuālo
risinājumu. Projektētājiem būs
vēl jāpiestrādā, lai uzlabotu
projektu, ietverot iedzīvotāju
ieteikumus. Visdrīzāk Stacijas
laukuma
rekonstrukcija
būs
jāveic
trīs
kārtās.
Komunikāciju un pievadceļu
izbūvi varēsim sākt plānotajos
termiņos, bet laukuma izveide
un tā labiekārtošanas darbi
aizkavēsies.
Jau drīz, 1. aprīlī, darbu
sāks jaunā Vaives pagasta
pārvalde. Deputāti domes sēdē
apstiprinājuši tās reglamentu.
Savukārt 31. martā notiks
pēdējā publiskā apspriede
par pagasta ceļu atjaunošanas
programmu. Bedrainas un
grūti izbraucamas bija arī
pilsētas ielas ar grants segumu.
Siltākajās marta dienās tur, kur
tas bija iespējams, ielas tika
greiderētas, taču, piemēram,
mežā esošo Gaujaslīču ielu tā
arī nevarējām nogreiderēt, jo
ceļa segums ir sasalis. Cerams,
ka Lieldienās kļūs siltāks un
varēsim sakārtot visus pilsētas
grants ceļus.

Lielā talka – 23. aprīlī

Ir atklāts Lielās Talkas
mēnesis – laiks, kad visa
Latvija īpaši gatavojas vides
sakopšanai un labiekārtošanai.
Šī gada Lielā Talka norisināsies
23. aprīlī vienlaicīgi visā
Latvijā, un par tās vadmotīvu
šogad izvēlēts sauklis "Latvijai
BŪT zaļai!", tādējādi iedzīvinot
Latvijas mērķi virzīties uz
zaļākās valsts pasaulē statusu.
Interneta vietnē talkas.lv

pašvaldības
un
izglītības
iestādes,
uzņēmumi,
organizācijas,
kā
arī
brīvprātīgie entuziasti var
oficiāli pieteikt organizētas
talkas vietas. Katrā pieteiktajā
vai organizētajā talkas vietā
jābūt talkas atbildīgajam,
kurš sadarbībā ar pašvaldības
talkas koordinatoru, vienojas
par veicamo darbu, savākto
atkritumu
apjomu
un
novietošanu, lai tos būtu
iespējams savākt un aizvest.
Bezmaksas talkas maisus būs
iespējams saņemt katram talkas
atbildīgajam talkas dienā.
Lielās Talkas koordinatore
Cēsu
novadā
ir
Ance
Saulīte,
tel.
64121677,
ance.saulite@cesis.lv.

Metiens 9 600 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība

Bērzaines iela 5, Cēsis.
Tālrunis: 64121677
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Cēsu Vēstīm obligāta.
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AKTUĀLI
Lauku jaunumi
Cēsu novada pašvaldības
Lauku attīstības speciāliste
Evija
Atvara
konsultēs
lauksaimniekus Vaives pagasta
“Kaķukrogā” katru pirmdienu
un ceturtdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00, un Cēsu
novada
domē,
Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, trešdienās no
plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.
Kontaktinformācija:
Evija
Atvara mob. tel. 26687719,
e-pasts evija.atvara@cesis.lv
Lai
varētu
lietot
Elektronisko
pieteikšanās
sistēmu (EPS) un iesniegt tajā
iesniegumu, lauksaimniekiem
jānoslēdz līgums par Lauku
atbalsta
dienesta
(LAD)
elektroniskās
pieteikšanās
sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD speciālisti
lauksaimniekus
pieņems
vienotā platību maksājumu
pieteikumu
aizpildīšanai
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
14. aprīlī no plkst. 10.00.
Šogad pieteikties platību
maksājumiem,
iesniedzot
vienoto iesniegumu Lauku
atbalsta dienestā, varēs no
11. aprīļa līdz 22. maijam.
Saistībā ar pārejas periodu
šogad elektroniski pieteikumu
iesniedz saimniecības, kurās
ir vairāk nekā 10 hektāri
lauksaimniecības zemes un
kuras piesakās LAP pasākuma
“Agrovide un klimats” vai
“Bioloģiskā lauksaimniecība”
atbalstam.
Lauksaimniekiem,
kuri

Lietuvas ēdinātāja
paskaidrojumi neapmierina

Attēlā: Martā darbu Cēsu novada pašvaldībā sāk Lauku
attīstības speciāliste Evija Atvara. Foto Aivars Akmentiņš.
vēlas 2016. gadā iesniegt
vienoto iesniegumu papīra
formātā, tas jāveic līdz šī gada
15. aprīlim LAD, Mūrmuižas
ielā 18, Valmierā.
Šogad sākusies aizsargājamo
dzīvotņu
kartēšana
visā
Latvijas teritorijā, tāpēc Dabas
aizsardzības pārvalde (DAP)
līdz 15. maijam aicina pieteikt
pārbaudei bioloģiski vērtīgus
zālājus
(BVZ).
Eksperti
dosies dabā un inventarizēs
mežus, purvus, atsegumus,
ūdeņus un zālājus. Latvijā par
aizsargājamām atzītas desmit
zālāju dzīvotnes – BVZ,
par kuru apsaimniekošanu
lauksaimnieki var pretendēt uz
atbalsta maksājumiem 2014.2020. gada Lauku attīstības

programmas
pasākuma
“Agrovide”
apakšpasākumā
“Bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšana zālājos”. Kartēšana
turpināsies
līdz
2019.
gada rudenim. Lai eksperti
apmeklētu
zālājus,
kuru
atbilstība bioloģiski vērtīga
zālāja statusam līdz šim nekad
nav pārbaudīta, t.i., īpašnieks
tos nekad nav pieteicis
pārbaudei, un tie nav zaļi vai
sarkani bloki LAD mājaslapā,
DAP aicina zemju īpašniekus
pieteikt
šādus
zālājus
pārbaudei. Plašāka informācija
www.daba.gov.lv.
Plašāka informācija par
lauku aktualitātēm cesis.lv.

Cēsu novada pašvaldība
nav
apmierināta
ar
PS
“Ēdiens&KM.lv”
sniegto
paskaidrojumu par Pārtikas
un
veterinārā
dienesta
(PVD) Cēsu Profesionālās
vidusskolas ēdnīcā veiktās
pārbaudes rezultātiem, tāpēc
pieprasa jaunu, detalizētu
paskaidrojumu
par
katru
pārbaudes
aktā
norādīto
pārkāpumu pozīciju.
Kā ziņots, pašvaldības
rosinātajā
PVD
pārbaudē
konstatēti “zaļā iepirkuma”
prasību pārkāpumi – vietējas
izcelsmes pārtikas produkti
aizstāti ar citu valstu izcelsmes
produktiem, “zaļās karotītes”
produktu vietā izmantoti tādi,
kuriem šis marķējums nav
piešķirts.
Lietuvas
uzņēmumam
nāksies
sniegt
jaunu
paskaidrojumu līdz 15. aprīlim,
jo līdz 23. martam pieprasītais
iesniegtais
skaidrojums
nesniedza pilnu ainu vai
pieņemamus iemeslus aktā
minētajiem
pārkāpumiem.
Pašvaldība ļoti skrupulozi
sekos iepirkuma tehniskās
specifikācijas prasību izpildei.
Piemēram, kā iemeslu,
kāpēc netika piegādāta paša
iepirkuma pieteikumā noteiktās
izcelsmes gaļa, ēdinātājs min
konfliktu ar gaļas ražotāju,
kas “uz laiku atteicās piegādāt
gaļas produktus”.
Savukārt maize, kam bija

jābūt ar “zaļās karotītes”
sertifikātu
Cēsu
bērniem
nav tikusi, jo “produkcijas
izcenojums ir ļoti augsts”.
Bet, piemēram, siera vietā,
kam bija jābūt ražotam Latvijā
ar 25% tauku saturu, ēdinātājs
skaidro, ka piegādājis sieru,
kas “ražots Eiropas Savienībā
atbilstoši visām kvalitātes
prasībām”,
nesniedzot
paskaidrojumu, kāpēc konkrēti
nav
izmantots
iepriekš
noteiktais siers. Arī no ēdinātāja
iesniegtajām pavadzīmēm nav
saprotama izmantotā produkta
uzturvērtība.
Arī tomātu un gurķu
piegādāšanā joprojām nav
ievērotas iepirkuma prasības,
un to izcelsmes valsts ir
Spānija, ko uzņēmums skaidro
ar dārzeņu sezonalitāti.
Ēdinātājs piemin, ka visi
piegādātie produkti bijuši
nekaitīgi
un
kvalitātes
prasībām
atbilstoši,
taču
tas nemaina faktu, ka PVD
konstatētie pārkāpumi klaji
pārkāpj iepirkuma prasības.
Kā iepriekš minēts, pārējās
Cēsu
novada
izglītības
iestādes, kas izmanto konkrētā
ēdinātāja pakalpojumus, ir
brīdinātas
par
pārbaudes
rezultātiem. Lai novērstu šādu
starpgadījumu iespējamību, šīs
izglītības iestādes ne vien veiks
ēdiena kvalitātes pārbaudi (kas
tiek veikta ikdienā), bet arī
produktu izcelsmes pārbaudi.

Cēsu novada teritorijas plānojuma
Sadarbība ar Spānijas
2016.-2026. gadam un vides pārskata
vienaudžiem
projekta redakcijas publiskā apspriešana Romāns Beskrovnijs
Cēsu novada pašvaldība
paziņo, ka saskaņā ar Cēsu
novada domes 2016. gada
18. februāra lēmumu Nr. 37
“Par Cēsu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2026. gadam
pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai
apspriešanai
un
institūciju
atzinumu
saņemšanai,
un
Vides
pārskata nodošanu publiskajai
apspriešanai” tika nolemts
Cēsu
novada
teritorijas
plānojuma
2016.-2026.
gadam pirmo redakciju nodot
publiskajai
apspriešanai
un
institūciju
atzinumu
saņemšanai, un Vides pārskatu
nodot publiskajai apspriešanai.
Cēsu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2026. gadam
pirmās redakcijas publiskā
apspriešana notiks no 2016.
gada 24. marta līdz 2016. gada
25. aprīlim.
Vides pārskata publiskā

apspriešana notiks no 2016.
gada 24. marta līdz 2016. gada
3. maijam.
Publiskās apspriešanas laikā
ar Cēsu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2026. gadam
pirmo redakciju un Vides
pārskatu varēs iepazīties Cēsu
novada pašvaldības vestibilā
Cēsīs, Bērzaines ielā 5, Vaives
pagasta pārvaldes vestibilā,
“Kaķukrogs”, Vaives pag.,
valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas
portālā
geolatvija.lv un Cēsu novada
pašvaldības tīmekļa vietnes
www.cesis.lv sadaļā “Publiskie
dokumenti”.
Rakstiskus priekšlikumus
un
ierosinājumus
lūdzam
iesniegt portālāgeoloatvija.lv
vai Cēsu novada pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
pirmdienās no plkst. 8.00 līdz
18.00, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz

17.00, piektdienās no plkst.
8.00 līdz 16.00, pusdienu
pārtraukums
katru
dienu
no plkst. 12.00 līdz 13.00.
Apmeklētāju
pieņemšana
notiek katru trešdienu no plkst.
9.00 līdz 11.00 un no 15.00 līdz
17.00 Cēsu novada būvvaldes,
212.
kabinetā,
Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, tālr.26406119,
64161821,
e-pasts:
martins.ulans@cesis.lv.
Aicinām
piedalīties
publiskās
apspriešanas
sanāksmēs:
2016. gada 6. aprīlī, plkst.
18.00 Vaives pagasta pārvaldes
zālē, “Kaķukrogs”, Vaives pag.
2016. gada 7. aprīlī un
14.aprīlī, plkst. 18.00 Cēsīs,
Raunas ielā 4, 2. stāva zālē.

“Youth fot City - City for
Youth”

Februārī
sācies
jauns
“Erasmus+” jauniešu apmaiņas projekts “Express to
progress”
(nr.2015-3-LV02KA105-000951).
Projektā
piedalās 10 jaunieši no
biedrības “Youth for City –
City for Youth” Cēsīs un desmit
jaunieši no organizācijas
“Viaje a la Sostenibilidad”,
Saragosā, Spānijā. Apmaiņa
notiks no 3. maija līdz 9. maijam
Spanijā, kalnu ciematiņā Orés.
Projekta
mērķis
–
veicināt jauniešu radošumu,
pašizpausmi
un
emociju
izpratni
ar
terapeitiskās
fotogrāfēšanas, literārajām un
neformālās izglītības metodēm,
mudinot jauniešus vairāk laika
pavadīt pie dabas.
Projekta
gaitā
jaunieši
izvēlēsies četras tēmas un katrai
veltīs vienu dienu. Ar dažādām

fotogrāfijas metodēm jaunieši
meklēs emocionālās asociācijas
dabā, cilvēkos un arhitektūrā
sev apkārt, kā arī pēc tam
apkopos šīs asociācijas nelielos
stāstos. Vienā no projekta
dienām dalībnieki izmantos
analogās fotokameras. Projekta
noslēgumā Spānijā un Latvijā
notiks fotoizstāde.
Martā
norisinājās
iepriekšējās
plānošanas
vizīte Spānijā, kurā tikās divi
dalībnieki no katras valsts.
Vizītes laikā partneri pārskatīja
un
precizēja
apmaiņas
programmu, kā arī sadalīja
dalībnieku pienākumus.
Šis projekts tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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VĒSTURE, KULTŪRA
Skolēniem par Cēsu pils vēsturi

Noslēdzies kultūras
projektu konkurss
Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu
novada
kultūras
projektu konkursā atbalstīti 15
kultūras projekti, kopumā šo
projektu realizācijai piešķirot
10 000 EUR līdzfinansējumu
no Cēsu novada pašvaldības
budžeta.

Attēlā: Cēsu viduslaiku pils kuratora Gundara Kalniņa stāstījumam par pils būvniecību un
aizsardzību jaunie vēstures interesenti sekoja ar lielu aizrautību. Foto Aivis Riekstiņš.
Alens Opoļskis
Cēsu viduslaiku pils
Lai vairotu Cēsu novada
skolēnu zināšanas par Cēsu
viduslaiku pili, aprīlī novada
skolām ir sagatavots īpašs
piedāvājums – Cēsu pils
vēstures izbraukuma lekcijas.
Tematiski tās būs turpinājums

martā
plašu
atsaucību
guvušajam populārzinātnisko
lekciju ciklam par pils
būvniecību, aizsardzību, kā arī
tās iedzīvotājiem un sadzīvi.
Pils
čaulmūra
būvēšana,
mērīšana ar būvnieka olekti,
katapultas gatavošana un bruņu
pielaikošana ir tikai dažas
no izzinošajām aktivitātēm,

kas
papildina
aizraujošās
nodarbības.
Lai
pieteiktu
lekcijas norisi savā skolā,
aicinām sazināties ar Cēsu
viduslaiku pils programmu
koordinatori Ievu Kalniņu,
tel.
26339342,
e-pasts:
ieva.kalnina@cesis.lv.

Mestra zālei – gada balva;
bibliotēkai – atzinība
Cēsu
pils
Mestra
zāle
konkursā
“Latvijas
Būvniecības
Gada
balva
2015” ieguvusi pirmo vietu
nominācijā
“Restaurācija”.
Unikālās
zvaigžņu
velves
konservācija ilga pusgadu
un no restauratoriem prasīja
augstu
profesionalitāti
un rūpību, vienu pēc otra
nostiprinot 500 gadus senos
ķieģeļus
un
apmetuma
fragmentus.
Mestra zāles restaurācijas
darbus veica SIA “Aqua
Latvia” speciālisti restauratora
Riharda Platā vadībā. Konkursu
“Latvijas būvniecības gada
balva» rīko žurnāli “Latvijas
Būvniecība” un “Latvijas
Architektūra”, un tajā ik gadu

tiek izcelti būvniecības nozares
labākie veikumi. Konkursam
šogad pieteikti 95 objekti
dažādas nominācijās, aptverot
visu Latviju.
Savukārt Cēsu Centrālās

bibliotēkas pērnā pārbūve
saņēmusi atzinību Latvijas
Būvnieku asociācijas, Latvijas
Būvinženieru
savienības,
Latvijas
Būvuzņēmēju
partnerības un 13 būvniecības
nozares
profesionālo
nevalstisko
organizāciju
organizētajā valsts mēroga
skatē “Gada labākā būve
Latvijā 2015”.
Cēsu pils Rietumu torņa,
tai skaitā Mestra zāles,
restaurācijas
darbi
veikti
projekta “Cēsu viduslaiku
pils
saglabāšana
reģiona
sociālekonomiskai attīstībai”
gaitā ar Eiropas Ekonomiskās
zonas finanšu instrumenta
starpniecību.

Šī gada Cēsu novada
kultūras projektu konkursā
kopā
tika
iesniegti
32
projektu pieteikumi, pieprasot
līdzfinansējumu 21 486 EUR
apjomā, kas vairāk nekā divas
reizes pārsniedza konkursa
budžetu.
Atbalstīto
projektu
pārstāvētās jomas ir dažādas,
bet pamatā tie ir pasākumi,
kas Cēsu kultūrvēsturisko
mantojumu
un
tradīcijas
interpretē mūsdienīgā veidā.
Divu projektu norise plānota
Vaives Tautas namā, papildinot
kultūras piedāvājumu Vaives
pagastā.
Cēsu
Kultūras
centra
vadītāja Laura Bāliņa norāda:

“Atbalstītie kultūras pasākumu
projekti lieliski bagātinās
“Cēsis 810” pasākumu klāstu,
un cēsnieki varēs baudīt vēl
krāsaināku kultūras dzīvi mūsu
pilsētā. Iesniegtie projekti
bija labi pārdomāti un rūpīgi
izstrādāti.”
Finansiāls atbalsts tika
piešķirts tiem projektiem,
kas
saņēma
augstāko
vidējo vērtējumu atbilstoši
noteiktajiem
vērtēšanas
kritērijiem
–
projekta
aktualitāte un sabiedriskā
nozīme, atbilstība izvirzītajām
prioritātēm, skaidri definēti
projekta
mērķi,
rezultāti
un
mērķauditorija,
tāmes
pamatotība
un
iesaistīto
personu
spēja
kvalitatīvi
realizēt projektu. Maksimālais
piešķirtais
līdzfinansējums
vienam projektam saskaņā
ar konkursa nolikumu ir 700
EUR.
Atbalstīto projektu saraksts publicēts mājas lapas
cesis.lv
sadaļā
„Kultūra/
Kultūras projektu konkurss”.

Aicina pieteikties sarunu
festivālam LAMPA
Otrais sarunu festivāls
LAMPA aicina ikvienu, kam
rūp Latvijas kā demokrātiskas
valsts attīstība, piedalīties
festivāla
programmas
veidošanā un pieteikt savu
pasākumu dalībai festivālā.
Šogad festivāls norisināsies
no 1. jūlija līdz 2. jūlijam Cēsu
pils parkā.
Pasākumus var pieteikt
līdz 17. aprīlim. Pieteikuma
anketas vērtēs atbilstoši sarunu
festivāla LAMPA manifestam
un
pasākumu
kritērijiem.
Rezultātus paziņos ne vēlāk kā
8. maijā.
Dalības nosacījumi: Festivāls ir nekomerciāls, un tā
apmeklētājiem ieeja ir bez
maksas. Festivāla izmaksas

tiek
segtas,
pateicoties
ziedojumiem un grantiem, taču
tas nav pietiekams finansējums,
lai segtu visas festivāla
infrastruktūras
izmaksas,
tādēļ festivāla organizētāji –
fonds
“Dots”
–
aicina
iesaistīties festivāla izmaksu
segšanā.
Līdzmaksājuma
lielums neietekmēs pasākuma
vērtējumu dalībai festivālā.
Fiziskām
personām,
biedrībām, nodibinājumiem,
valsts pārvaldes iestādēm,
pašvaldībām un to iestādēm,
augstskolām dalība festivālā
ir, veicot ziedojumu vai
līdzmaksājumu pēc ieskatiem
un iespējām.

Cēsu sociālie tīkli populārākie
Cēsu novada sociālie tīkli
ir populārākie Latvijas lielo
novadu grupā, to kopējam
skaitam sasniedzot 11 114,
liecina SIA “Lattelecom”
un
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas (VARAM) veidotā
“Latvijas e-indeksa” rezultāti.

Cēsu novadam ir ne tikai
lielākais summārais sociālo
tīklu
–
facebook.com,
draugiem.lv,
twitter
un
Instagram – sekotāju skaits, bet
arī starp lielajiem novadiem
apjomīgākais sekotāju skaits,
rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem –
587 sekotāji.
“Latvijas
e-indekss”
raksturo pašvaldību un valsts

iestāžu e-vides attīstības līmeni,
un 24. februārī publicētajos
vispārējajos rezultātos lielo
novadu kopvērtējumā Cēsu
novads ieguvis trešo vietu. Cēsu
novads ar 61,05 punktu tikai
par dažām punktu desmitdaļām
atpaliek no pirmās un otrās
vietas ieguvējiem, Siguldas
un Kuldīgas novadiem, kas
saņēma attiecīgi 61,27 un

61,71 punktus.
Cēsu novads arī ierindojies
otrajā vietā starp lielajiem
novadiem interneta resursu
popularitātē
un
cilvēku
prasmēs. Tāpat Cēsu novads
saņēmis
trešo
augstāko
novērtējumu
pašvaldības
mājaslapu
apmeklējumu
skaitā ar 524 498 cesis.lv
skatījumiem.

Tāpat
novērtēta
arī
novada e-vides drošība, kas
ierindojusi Cēsis trešajā vietā
kopvērtējumā. Cēsu novads arī
izcelts kā viena no tikai sešām
pašvaldībām Latvijā, kurā
dokumentu vadības sistēma ir
saistīta ar citām pašvaldības
informācijas sistēmām.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
28.02.2016. Saistošie noteikumi Nr. 2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
I. Vispārīgais jautājums
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk
–
noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Cēsu
novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) nodrošina pirmsskolas izglītības programmas
izmaksu segšanu (turpmāk –
pašvaldības atbalsts) privātajai
izglītības iestādei, ja pašvaldība
bērnam,
kurš
sasniedzis
pusotra gada vecumu un
kura dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā
teritorijā, nenodrošina vietu
pašvaldības izglītības iestādes
īstenotā pirmsskolas izglītības
programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības
ieguves uzsākšanai) un bērns
apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātā izglītības
iestādē.
II. Pašvaldības atbalsta
apmērs, piešķiršanas nosacījumi
2. Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja bērns
(no pusotra gada vecuma
līdz pamatizglītības ieguves
uzsākšanai), kura dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības
iestādē.
3. Pašvaldības atbalsts

privātajai izglītības iestādei ir
205,50 euro par vienu bērnu
mēnesī saskaņā ar pašvaldības
atbalsta detalizētu atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām
(1. Pielikums).
4.
Vienam
bērnam
nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības
programmā
pašvaldības
izglītības iestādēs un to
aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko tās mājas lapā
www.cesis.lv.
5. Pašvaldības atbalsta
saņemšanai bērna likumiskais
pārstāvis pašvaldībā iesniedz
iesniegumu (2. Pielikums).
6. Pašvaldības atbalsta
piešķiršanas nosacījumi:
6.1. privātā izglītības iestāde
ir reģistrēta Izglītības iestāžu
reģistrā;
6.2.
privātā
izglītības
iestāde nodrošina pirmsskolas
izglītības programmas apguvi
darbdienās ne mazāk kā 12
stundas dienā;
6.3. privātā izglītības iestāde
īsteno licencētu pirmsskolas
izglītības programmu;
6.4. privātajai izglītības
iestādei ir noslēgts līgums ar
pašvaldību par pašvaldības
atbalsta piešķiršanu attiecīgā
bērna pirmsskolas izglītības
programmas apguvei privātajā

izglītības iestādē (turpmāk –
līgums) un iesniegta izmaksu
tāme
atbilstoši
Ministru
kabineta noteikumos paredzētajam;
6.5. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks
Publisko iepirkumu likuma
izpratnē;
6.6. privātā izglītības iestāde
ir reģistrējusi bērnu Valsts
izglītības informācijas sistēmā;
6.7. bērna vecums ir vismaz
pusotrs gads;
6.8. bērna
un
vismaz
viena tā likumiskā pārstāvja
dzīvesvieta
ir
deklarēta
pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
6.9. bērna likumiskajam
pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums
par pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanu.
III. Pašvaldības atbalsta
piešķiršanas un izmaksas
kārtība
7. Lēmumu piešķirt (izdodot
rīkojumu), atteikt vai pārtraukt
pašvaldības atbalstu pieņem
Pašvaldības
administrācijas
vadītājs. Pašvaldības atbalsta
izmaksu uzsāk ne ātrāk kā
rīkojuma izdošanas dienā.
8. Privātā izglītības iestāde
līdz katra mēneša piektajam
datumam iesniedz pieprasījumu

1. Pielikums. Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

pašvaldības
atbalsta
saņemšanai un rēķinu pašvaldības
atbalsta
saņemšanai
pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā, vai nosūta
to pa pastu Cēsu novada
pašvaldībai vai elektroniski
iac@dome.cesis.lv atbilstoši
normatīvajiem aktiem par
elektronisko
dokumentu
noformēšanu.
9. Pašvaldības Izglītības
nodaļas atbildīgais darbinieks
pārbauda iesniegto dokumentu
atbilstību Ministru kabineta
noteikumos noteiktajām pašvaldības atbalsta saņemšanas
prasībām un iesniedz rēķinu
apmaksai pašvaldības Finanšu
nodaļā.
10. Pašvaldībai ir tiesības
veikt pārbaudi privātā izglītības
iestādē un pieprasīt informāciju
par audzēkņu apmeklējuma
uzskaiti.
11. Pašvaldības Finanšu
nodaļa saskaņā ar rēķinu
veic norēķinus ar privāto
pirmsskolas izglītības iestādi
10 darbdienu laikā pēc rēķina
saņemšanas, naudas līdzekļus
ieskaitot privātās pirmsskolas
izglītības
iestādes
kontā
kredītiestādē.
12. Pašvaldība pārtrauc
pašvaldības atbalsta izmaksu,
ja:
12.1. bērna vai vecāku
dzīvesvieta vairs nav deklarēta
Cēsu
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
12.2. bērns ir atskaitīts no
privātās izglītības iestādes;
12.3. bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas
apguvi pašvaldības izglītības

iestādē;
12.4. privātā izglītības
iestāde
neatbilst
kādam
Ministru kabineta noteikumu
nosacījumam vai tās darbība
nav tiesiski iespējama citu ārējo
normatīvo aktu pārkāpumu dēļ;
12.5. privātā
izglītības
iestāde pārtrauc darbību vai
likvidēta;
12.6. citos gadījumos, kas
minēti līgumā.
IV. Noslēguma jautājumi
13.
Ja
izglītojamais
saņem pirmsskolas izglītības
pakalpojumu
privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē,
kura darbojas Cēsu novada
teritorijā un saņem pašvaldības
atbalstu līdz šo noteikumu
stāšanās spēkā brīdim, bērna
likumiskajam pārstāvim nav
jāiesniedz pašvaldībā jauns
noteikumu 5. punktā minētais
iesniegums un noteikumu
6. punktā minētais rīkojums
attiecībā pret šādu izglītojamo
tiek izdots, pamatojoties uz
iesniegumu, kas saņemts līdz
noteikumu spēkā stāšanās
brīdim.
14.
Atzīt
par
spēku
zaudējušiem Cēsu novada
domes 2014. gada 28. augusta
saistošos noteikumus Nr. 11
„Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei”.

2. Pielikums.
Cēsu novada pašvaldībai
Iesniedzēja vārds, uzvārds_________________________________________________
Personas kods___________________________________________________________
Deklarētās dzīves vietas adrese _____________________________________________
Faktiskā adrese__________________________________________________________
Tālrunis, e-pasta adrese____________________________________________________
IESNIEGUMS.
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei
____________________________________________________________________
(nosaukums)
______________________________________________________________________
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam
______________________________________________________________________
(bērna vārds, uzvārds, personas kods)
Pielikumā pievienoju līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē uz ___lapām.
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
Piekrītu, ka Cēsu novada pašvaldība katru mēnesi pārbauda šajā iesniegumā norādīto
informāciju un elektroniski apstrādā šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
Esmu informēts/a , ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un pielikumos ir sniegtas
nepatiesas ziņas, Cēsu novada pašvaldībai ir tiesības vērsties pret mani civiltiesiskā un
administratīvi tiesiskā kārtībā.
______.gada ____. ___________
Saskaņots
ar privāto izglītības iestādes
________________________________
_____.__________________
(atbildīgās amatpersonas uzvārds,
paraksts)

_________________________________
paraksts, paraksta atšifrējums
_______.gada
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VIDE, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ja par daudz kas sadīdzis, Pašvaldības policija
Palīgā steigs kokkopis
informē
Kopš
gada
sākuma
par
nekustamā
īpašuma
un
pieguļošās
teritorijas
uzturēšanas
noteikumu
pārkāpumiem administratīvie
protokoli
piemēroti
13
īpašniekiem. Par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpumiem – 20 īpašniekiem. Brīdinājumi par šiem
pārkāpumiem izteikti 159

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
Tuvojoties
pavasarim,
cēsnieki
aicināti
daudz
atbildīgāk un rūpīgāk kopt
koku vainagus, kas patlaban
nereti tiek veikts nesaskaņoti,
būtiski kaitējot pašam kokam.
Cēsu novada pašvaldības
Kokaugu
aizsardzības
komisija, kurā ir ne tikai
pašvaldības speciālisti, bet arī
meža speciālisti un dārznieks,
šopavasar
novērojusi
nepatīkamus
pārsteigumus
pilsētā. Sastopamas situācijas,
kad iedzīvotāji, labu gribēdami,
paši saviem spēkiem, un neko
iepriekš nesaskaņojot, veido
koku vainagus.
Cēsu
novada
ainavu
arhitekte Dace Laiva atklāj, ka
daudzviet koku apzāģēšana tiek
darīta neprofesionāli, neņemot
vērā pilsētas stādījumu kopējo
tēlu.
“Jāapzinās,
ka
katrai
koku sugai ir citādi vainaga
veidošanas principi. Ir koki,
kas ļoti labi pacieš apgriešanu
un apzāģēšanu, piemēram,
Holandes liepas, bet ir koki,
kas ļoti ilgi nespēj atjaunoties

vai arī pēc apzāģēšanas veido
kroplus vainagus, piemēram,
bērzi, kļavas, kastaņas,” stāsta
D. Laiva.
Viņa atzīst, ka daudzviet
pilsētā koki ir veci, pārauguši,
bet tas nenozīmējot, ka katrs
patvaļīgi drīkst zāģēt, kā ienāk
prātā. “Diemžēl vēl joprojām
valda uzskats, ka drīkst apzāģēt
koku galotnes, veikt koku
“stabošanu”, kropļot koku
vainagus,” stāsta arhitekte.
Tā vietā tiek ieteikts uzaicināt
darbu veikt speciālistiem,
kokkopjiem-arboristiem, kas
profesionāli
sakops
koku
vainagus.
Atbalstāma
ir
iedzīvotāju vēlme sakopt savus
īpašumus, tomēr tas jādara
saskaņojot ar atbildīgajiem
speciālistiem un uzticot darbu
veikšanu profesionāļiem.
Neprofesionāli
kopjot
kokus, tiem tiek nodarīts
pāri, jo koks neatjaunojas ne
dienas, ne gada, pat ne vairāku
gadu laikā. Savukārt no jauna
iestādītie koki lieli izaugs pēc
vairākiem desmitiem gadu,
tāpēc stādot jāzina pieauguša
koka izmēri un jāpārdomā, kas
notiks ar ēkām, ielām, citiem
apstādījumiem, kad koks būs
izaudzis liels.

Vides sakārtošanas
iniciatīva
Atsaucoties
atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmuma
„ZAAO” aicinājumam, martā
21
Vidzemes
pašvaldība,
to vidū arī Cēsu novads, ar
parakstu
apliecināja
savu
apvienošanos kopīgam darbam
Latvijas simtgadei veltītajā
iniciatīvā „Cilvēkam un videi”.
Iniciatīva paredz apvienot
vidzemnieku gudrību, idejas,
resursus un darbaspēku, lai
līdz 2018. gada 18. novembrim
kopīgiem spēkiem Vidzemē
paveiktu 100 labus darbus vides

sakārtošanas un pilnveidošanas
jomā.
Pievienoties
iniciatīvai
„Cilvēkam un videi”, piesakot
savu darbu, aicināts ikviens
iedzīvotājs vai iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija,
uzņēmums, pašvaldība, valsts
vai
pašvaldības
iestāde.
Plašāka informācija, kā arī
iespēja pieteikt savu darbu –
dāvanu Latvijai 100.dzimšanas
dienā, var interneta vietnē:
www.zaao.lv/100darbiLV

Sporta pasākumi aprīlī

personām.
Uz mājām, nakts patversmi
vai slimnīcu nogādātas 70
personas, kas smaga reibuma
vai citu iemeslu dēļ bija
zaudējušas spēju pārvietoties
patstāvīgi. Valsts
policijā
nogādātas 27 personas.

18.02.2016. Saistošie noteikumi Nr.
5 “Grozījumi Cēsu novada domes
21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.
42 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumi””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes
21.11.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 42
“Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”

maksas pakalpojumi” šādus
grozījumus:
1.1. Papildināt pielikumu
ar jaunu 1.1 punktu šādā
redakcijā:

1.1 Ieejas maksa uz teatralizētajām programmām Cēsu pils kompleksā:
Cena EUR vienai
personai
(grupa no 20-35
personām)

Cena EUR
vienai personai
(grupa no 3650 personām)

Viduslaiku spēles (1,5 stunda) pieaugušajiem

6,00

5,00

Viduslaiku spēles (1,5 stunda) skolēniem,
studentiem

4,50

3,50

Kas dzīvoja Cēsu pilī? (1,5 stunda) pieaugušajiem

7,50

6,00

Kas dzīvoja Cēsu pilī? (1,5 stunda) skolēniem,
studentiem

6,00

4,50

Gatavojies kaujai Cēsu pilī! (2 stundas)
pieaugušajiem

10,00

8,00

Gatavojies kaujai Cēsu pilī! (2 stundas)
skolēniem, studentiem

8,50

6,50

Viduslaiku dzīres Cēsu Viduslaiku pilī (2,5
stundas) pieaugušajiem

10,00

8,00

Viduslaiku dzīres Cēsu Viduslaiku pilī (2,5
stundas) skolēniem, studentiem

8,50

6,50

Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera
fon Pletenberga (3 stundas) pieaugušajiem

15,00

11,00

Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera
fon Pletenberga (3 stundas) skolēniem, studentiem

13,50

9,50

Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī (1,5 stundas)
pieaugušajiem

10,00

7,50

Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī (1,5 stundas)
skolēniem, studentiem

8,50

6,00

Programma, ilgums *

Viduslaiku kāzas (1,5 stundas)

1.2. Izteikt pielikuma 2.1.
apakšpunktu šādā redakcijā:
2.
Muzejpedagoģiskās
programmas: 2.1. Muzeja
kompleksā (personai) 2,00
eiro.
1.5. Izslēgt pielikuma 9.6.
un 9.7. punktus.
1.6. Papildināt pielikumu
ar jaunu 25.1 punktu šādā
redakcijā:
25.1 Sabiedriskās tualetes
izmantošana pasākuma laikā
Palasta ielā 24, Cēsīs, ja
pakalpojums netiek apmaksāts
atbilstoši 9.1.-9.4. punktiem
25.11. Pasākumam ar norises
laiku mazāk par 3 stundām
75,00 eiro.
25.12. Pasākumam ar norises
laiku vairāk par 3 stundām
150,00 eiro.
1.7. Papildināt pielikuma

120,00

26.punktu ar jaunu 26.3.un
26.4.apakšpunktiem
šādā
redakcijā:
26.3. Krēsla pārvalka noma
(1 gab. dienā) 2,00 eiro.
26.4. Krēsla noma (1 gab.
dienā) 1,00 eiro.
1.8. Izslēgt pielikuma 27.1.
punktu.
1.9. Papildināt pielikumu
ar jaunu 33. punktu šādā
redakcijā:
“33. Sadarbības partneriem,
ar kuriem pašvaldības aģentūra
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” noslēgusi sadarbības
līgumu, var tik piešķirta atlaide
10-50% apmērā no 1.1.-1.12.
punktā, 3.1 punktā un 3.1.-3.20.
punktā noteiktās summas.”
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

02.04.plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada čempionāts
badmintonā 4.kārta
02.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
florbolā
02.04. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U19. Cēsu PSS – Rīgas
3.BJSS
02.04. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem pusfināla
6.spēle (ja nepieciešams)
03.04. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada čempionāts
badmintonā
03.04. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U14. Cēsu PSS –
Valmiera
09.04. plkst.10.00
Pūces ielā
Novadu kausa fināls volejbolā
09.04. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U15, U17 un U19.
Cēsu PSS - Krāslava
09.04. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U16. Cēsu PSS –
Jēkabpils
09.04. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
Sieviešu senioru basketbola līga
Cēsis – Ķekava
10.04. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U14, U19. Cēsu PSS –
Jelgava
10.04. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā meitenēm U12
vecuma grupā
22.04.-24.04.
Piebalgas ielā 18
Baltijas sporta skolu/ klubu
čempionāts volejbolā zēniem
U17 vecuma grupā. Komandas
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas
24.04. plkst.8.00
Starts Vienības laukumā
SEB Latvijas MTB maratons
30.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu domes kauss volejbolā
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Pasākumi Cēsīs aprīlī
Pasākumi

01.04. plkst.12.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas audzēkņu
un absolventu koncerts
klavierspēlē
01.04. plkst.17.30
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Lekcija “Amatas Kārļa spēka
stacijas vēsture faktos un
fotogrāfijās”
01.04. plkst.21.00
Fonoklubā
Helsinku smagais vakars.
Khroma (Fin), Crib45 (Fin),
Klilt (Fin), DJ Winamp
01.04. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Vinila vakars ar Raimondu
Mežaku un DJ Ivolinnen
(techno, house, electro)
01.04.-02.04.
Vaives Tautas namā
Latvijas meistaru dienas 2016
“Satiec savu Meistaru!” Vaivē
Pilna programma www.cesis.lv
02.04. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Jauniešu deju kolektīvu skate
Piedalās 9 jauniešu deju
kolektīvi
02.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Vasks. Šimkus. Purvītis.
02.04.plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush
03.04. plkst.16.00
Cēsu Izstāžu namā
Kamermūzikas koncerts
05.04. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas Populārās un
džeza mūzikas audzēkņu un
absolventu koncerts
06.04. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas audzēkņu
un absolventu koncerts
klavierspēlē
07.04. plkst.17.30
Cēsu Izstāžu namā
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas vokālās nodaļas
audzēkņu un absolventu
koncerts
07.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
MELO-M Jubilejas tūre
08.04. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Muminu ģimene no Somijas

Ceļojošās izstādes no Somijas
atklāšana
08.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo
09.04. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Kristaps Rasims muzikālajā
monologā “Personības
dalīšanās”
09.04. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
DJ Mistah Zivs (reggae)
09.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Dzelzs Vilks albuma “Perfekta
Rītdiena” prezentācija
10.04. plkst.12.00
Cēsu Izstāžu namā
Folkloras grupa “Dzieti’’ –
Jurjānu Andrejam 160
12.04. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņš pieaugušajiem.
Pirmā nodarbība
15.04. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Erotisks trilleris pieaugušajiem
“Dzejnieks, Mūza un
Sargeņģelis”
15.04. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
David Blair /CA/ (acoustic, pop,
dance)
15.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Nitroforce9 (Helsinki - Fin,
rock’n’roll), The Tel (St.
Petersburg - Rus, rock),
DJ Winamp
16.04.
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Lekcija „Kā iekopt viduslaiku
virtuves dārzu”
16.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Karmena” Andalūzijas
Flamenko baleta izrāde
16.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Ozols albuma “Atpakaļ
Nākotnē” prezentācija. Piedalās
Niklāvz, Rick Feds uc. Par balli
atbild Mixmaster AG
17.04. plkst.12.00
Cēsu Izstāžu namā
Mākslas vēstures lekcija. Jāzeps
Grosvalds.
17.04. plkst.16.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas Pedagogu koncerts
18.04. plkst.13.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

Oriģinālliteratūra bērniem
un pusaudžiem 2015. Izstādes
atklāšana.

20.04. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Kokles spēles ieskaņas koncerts
“Cik sen tas bija…?”
21.04. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas stīgu nodaļas
absolventu un audzēkņu
koncerts
21.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Rīgas krievu teātra izrāde
“Graņonka”
22.04. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Vidzemes reģiona vecāko klašu
audzēkņu koncerts klavierspēlē
22.04. plkst.15.00
Cēsu Izstāžu namā
Atceres pasākums “Tēlniekam
Kārlim Jansonam 120”
22.04. plkst.16.30-23.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Garā piektdiena bibliotēkā
22.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
DEEP FOREST
22.04. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Mirian Kolev /BG/ (ambient)
23.04. plkst.13.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Muzikāli literārs pasākums
“Neuzrakstītās vēstules”
23.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārtiņš Pavasaris
24.04. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Vidzemes reģiona koru skate
24.04. plkst.16.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncerts Ulda Stabulnieka
piemiņai “70 gadi ar Latviju”
27.04. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Vidzemes reģiona Mūzikas un
mākslas skolu akordeonistu –
solistu konkurss-koncerts “Cēsis
2016”
28.04. plkst.12.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsu novada bērnu un jauniešu
Grāmatu svētki

PASĀKUMI
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Operete “Jautrā atraitne”
29.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo
30.04. plkst.14.00
Cēsu Jaunajā pilī
Prof. J.Kursītes lekcija “Kā
svinēti un kā svinēt mūsu
svētkus”
30.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Džeza nakts ar PEEDU KASS
MOMENTUM. Īpašais viesis
Intars Busulis
30.04. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Rūta Ķergalve (acoustic)
30.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

Izstādes
20.05.15.-02.10.2016.
Cēsu Jaunās pils Bēniņu izstāžu
zālē Vidzemes bruņniecība
Latvijā. 16.–19.gs.
31.03.-17.04.
Cēsu Izstāžu namā
Cēsu bērnu un jauniešu centra
“Spārni” audzēkņu darbu
izstāde “Mājas”
02.01.-31.05.
Cēsu Jaunās pils bibliotēkā
Jaunieguvumi par Cēsu pilsmuižas īpašnieku grāfu fon
Zīversu dzimtu
15.03. - 30.04.
Vaives Ceļmalas izstāžu zālītē
Leona Stara un Dzintara Vabuļa gleznas izstādē “Pavasara
gaidās”
01.04.-18.04.
Cēsu Centrālā bibliotēkā
Gleznotājam Janim Rozentālam - 150
01.04.-30.04.
Cēsu Centrālā bibliotēkā
Bibliotēkas foto izstāde “Mēs
fotogrāfijās”
19.04.-30.04.
Cēsu Centrālā bibliotēkā
Foto konkursa “Aiz grāmatas
vāka” labāko darbu izstāde
21.04.-18.05.
Cēsu Izstāžu namā
Indulis Zariņš. Portreti un
ceļojumi. Glezniecība.

28.04. plkst.14.00
Zvaigznes grāmatu namā
Cēsu novada bērnu un jauniešu
Grāmatu svētki

22.04.-18.05.
Cēsu Izstāžu namā
Cēsu brīvā laika mākslinieku
darbu izstāde un mākslas studijas “Stallis” darbu izstāde

29.04. plkst.19.00

01.04 - 30.04.

Viesnīcas “Cēsis” Wenden zālē
Izstāde “Mantojums” Vidzemes
gleznotāju plenēra darbi
Līdz 30.04.
Kafejnīcas “Pie Raunas vārtiem”
skatlogos Cēsu mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Janim
Rozentālam 150”

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
01.04.-30.04. Ar smaidu pa dzīvi
01.04.-30.04. 23. aprīlis –
Pasaules grāmatu un autortiesību diena
01.04.-30.04. Putni dabā
01.04.-30.04. Skautu vadītājam – Gundaram Bērziņam 90
01.04.-30.04. Mumini nāk!
01.04.-30.04. Anekdošu virpulī
01.04.-30.04. Oriģinālliteratūra
bērniem un pusaudžiem 2015
08.04.-30.04. Muminu ģimene
no Somijas
21.04.-23.04. Jauno grāmatu
izstāde

Kino
No 01.04.
Slēpes pa gaisu / Eddie the
Eagle (2016). Žanrs: Komēdija,
biogrāfija. Līdz 12 g.v. neiesakām
Jautrās pīles / Quackerz (2016).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
komēdija, animācija. Bez vecuma
ierobežojuma
No 08.04.
Visuredzošā acs / Eye in the Sky
(2015). Žanrs: Trilleris, kara,
drāma. Līdz 16 g.v. - neiesakām
No 15.04.
Mednieks un ledus karaliene /
The Huntsman: Winter’s War
(2016). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, drāma, asa sižeta filma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
Sabrukums / Demolition (2015).
Žanrs: Komēdija, drāma. Līdz 12
g.v. - neiesakām
Džungļu grāmata / The
Jungle Book (2016). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, ģimenes
filma, fantāzija. Līdz 7 g.v. neiesakām
No 22.04.
Virsotne / High-Rise (2016).
Žanrs: Drāma, asa sižeta filma,
zinātniskā fantastika.
Līdz 16 g.v. - neiesakām
No 29.04.
Kapteinis Amerika. Pilsoņu
karš / Captain America. Civil
War (2016). Žanrs: Trilleris,
piedzīvojumu filma, asa sižeta
filma, zinātniskā fantastika. Līdz
12 g.v. - neiesakām
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Palīdzi
izrotāt
Cēsis
jubilejā –
uzšuj savu
svētku
karodziņu!

Gatavojoties
šī gada
nozīmīgākajam
notikumam Cēsīs –
pilsētas 810 gadu
jubilejai, Cēsu Kultūras
centrs aicina katru
cēsnieku uzšūt savu
svētku karodziņu, ar
kuru rotāt pilsētu pilsētas
svētku laikā no 22.-24.
jūlijam. Tādēļ ķeries pie
darba – atrodi piemērotu
audumu, ņem piegrieztni,
izgriez to un uzšuj skaistu
svētku karodziņu

Karodziņa auduma, krāsu un
noformējuma izvēlē noteikumu nav.
Vari šūt karodziņu no dažādu krāsu
auduma. To iespējams apdarināt ar
mežģīnēm, aptamborēt, veikt uzdrukas
vai izšūt. Esi orģināls! Vienīgais
noteikums - ievērot izmēru: 20 cm
augšējā mala, 28 cm karodziņa garums
(gatavam karodziņam).
Individuāli šūtos karodziņus aicinām
nogādāt Cēsu Tūrima informācijas
centrā (Pils laukums 9). Uzņēmumus
un organizācijas, kas vēlas šūt
savas karodziņu virtenes, aicinām
sazināties ar Cēsu Kultūras centru par
nosacījumiem. Akcija notiek līdz 2016.
gada 22. jūnijam.
Gatavie karodziņi tiks sašūti garās
virtenēs, kuras tiks izkārtas pār
vecpilsētas ielām un rotās pilsētu
jubilejas gada kulminācijas pasākumos.
Lai uzšūtu karodziņu, seko padomiem,
kas publicēti pie piegrieztnes, kura
pieejama Cēsu novada mājaslapā
www.cesis.lv un Cēsu Tūrisma
informācijas centrā.

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs jau gatavo savu svētku karogu un aicina
to darīt visus cēsniekus.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Dagnija Griezne @KariatideLV
Cēsīs šodien ir īpaši skaisti
@Cesis_lv @Cesu_pils

Sonny_SandisSilitis
@Sandis_Bebrs
kurs teica ka sestdien nav ko
darīt Cēsīs #lekrings

Marta Kalēja @mylife_mk
Cēsīs atvilkta elpa. Lieliska
kompānija. Bērns. Ozolkalns.
3os naktī nosēdies aķītis un
izejas meklēšana. Cielaviņa un
uzvara galda spēlē

Mārtiņš Platacis @Platacis
Ir tik patīkami, ja pašvaldība
ieklausās publiskajā viedoklī.
Stacijas laukuma plānojumu
pilnveidos
Kaspars Driķis @kdrikis
Cēsis ir vienciparu un divciparu
auto numurzīmju lielpilsēta.
#visipazistvietejocsdd

Raivis @raivisjusts
Cēsīs
saradušies
ķivuļi.
Nelaiž zīlītes pie letes un taisa
nekārtības. #latvijasdaba
Lolita Čigāne @lolita_cigane
Ir vērts pieteikties! Festivāls
LAMPA atkal būs Cēsīs

Koprades
mājas “Skola6”
atklāšana
Piektdien, 8. aprīlī, plkst.
12.00 notiks Cēsu koprades
mājas “Skola6” atklāšanas
pasākums.
Visu dienu no plkst. 12.00
līdz plkst. 19.00 notiks atvērto
durvju diena, savukārt no
plkst. 20.00 – atklāšanas
ballīte.

