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Tev ir ideja, kā darīt Cēsīm 
un cēsniekiem labu?

svin projekta īstenošanu!

Sagatavo projekta ideju un iesniedz to CēsuProjekti.lv! 
Pievieno aprakstu, izstrādā rīcības plānu un pārdomātu 
izdevumu sarakstu, veido attēlus un video, lai Tava ideja 
kļūtu pamanāmāka.

Pastāsti par savu projektu citiem! 
Kad ideja tiks publicēta vietnē CēsuProjekti.lv, stāsti par to 
skaļi un drosmīgi! Esi radošs - jo vairāk cilvēku uzzinās par 
Tavu ideju, jo vairāk atbalstītāju iegūsi! 

Iegūsti finansējumu projekta īstenošanai! 
Veido finansējuma kampaņu vietnē CēsuProjekti.lv vismaz 
14 dienas, bet ne ilgāk kā 90 dienas. Ikviens var palīdzēt 
Tavai idejai tikt īstenotai, ieguldot projektā!

Saņem finansējumu 50% apmērā! 
Ja ideja saņems sabiedrības atbalstu, arī Cēsu novada 
pašvaldība Tavam projektam piešķirs līdzfinansējumu 50% 
apmērā no kopējām izmaksām, taču nepārsniedzot 
1000 EUR.
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Lai veicinātu cēsnieku 
iesaisti pašvaldības projektu 
konkursos, sadarbībā ar 
“ProjektuBanka.lv” radī-
ta jauna, mūsdienīga plat-
forma cesuprojekti.lv, kas 
nodrošinās ērtāku pro-
jektu iesniegšanu un iespē-
ju par tiem uzzināt pēc 
iespējas vairāk Cēsu novada 
iedzīvotājiem. Platforma 
darbu sāks 13. aprīlī.

Kā norāda Cēsu novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu un attīstības speciāliste 
Evija Taurene, pats galvenais 
ieguvums no cesuprojekti.lv ir 
iespēja cēsniekiem iesaistīties, 
gan iesniedzot idejas tiešsaistē 
ar mazāku birokrātijas 
slogu, gan atbalstot tās, kas, 
viņuprāt, būs vispiemērotākās 
Cēsu novadam, tādā veidā 
nosakot vērtīgākos projektus, 
kam pašvaldībai piešķirt 
fi nansējumu.

Jauno platformu veidos 
trīs galvenie posmi. Vispirms 
iedzīvotāji piesaka savu 
iniciatīvu un projekta ideju 
cesuprojekti.lv platformā. 
Tālāk to izvērtē žūrija, kas 
pārliecinās par projekta 
atbilstību konkursa noli-
kumam. Labvēlīga žūrijas 
lēmuma gadījumā pašvaldība 
garantē līdzfi nansējumu pro-
jektam 50% apjomā, ja 
projekta autoriem 90 dienu 
laikā platformā izdodas savākt 
50% līdzfi nansējumu no 
cēsniekiem.

Ņemot vērā, ka arvien vairāk 
cēsnieku savstarpējai saziņai 
un diskusijām izvēlas sociālos 
tīklus, un arī norēķini internetā 
vairs nav nekas jauns – arī 
Cēsu senioriem, kuri katru 
gadu uzrāda lieliskus rezultātus 
“Pieslēdzies, Latvija!” apmā-
cības programmā –, nav pa-
mata uzskatīt, ka projektu 
vērtēšana internetā atsvešinātu 
cilvēkus vai padarītu konkursu 
sarežģītāku. Tieši otrādi – 
tas kļūs atvērtāks, dodot 
cēsniekiem iespēju novērtēt 
idejas savam novadam jebkurā 
laikā un no jebkuras vietas 
pasaulē, aizstājot mapes ar 
papīra projektu iesniegumiem, 
ko vērtēja šaurāks žūrijas loks.

Cesuprojekti.lv pirmajā kārtā 
šogad tiks realizēts cēsniekiem 
populārais konkurss “Sabiedrība 
ar dvēseli”. Platformai uzrādot 
labus rezultātus, tajā tiks iekļauti 
arvien vairāk pašvaldības 
fi nansētie projektu konkursi.
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PAŠVALDĪBĀ
Cilvēkfaktors...  
konferencē un dzīvē

Klāt lielo  
remontdarbu laiks

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 000 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

Pērn atkal aktualizējās 
jautājums par Cēsu klīnikas 
turpmāko darbību. Šogad 
sarunas turpinās, un, jāatzīst, 
tās ir produktīvas un rosina 
optimismu. Esam izveidojuši 
darba grupu, kurā Vidzemes 
slimnīcu un pašvaldību vadītāji 
rūpīgi vērtē situāciju veselības 
aprūpē reģionā. Kāda ir pacientu 
plūsma? Kāda ir mediķu 
pakalpojumu pieejamība? Kur 
nepieciešami uzlabojumi? 
Darba grupas sanāksmēs 
piedalījušās arī Veselības 
ministrijas amatpersonas, 
un mūsu sniegtais situācijas 
izvērtējums un priekšlikumi 
novērtēti atzinīgi. Vidzemes 
veselības aprūpes speciālistiem 
nav šaubu, ka Cēsu klīnikai 
jāturpina strādāt un attīstīties. 
Jo vairāk tāpēc, ka reģionālās 
Vidzemes klīnikas noslodze ir 
tuvu maksimumam.

Un, nudien, klīnikas darbība 
paplašinās – nesen klīnikas 
telpās darbu sāka vēl viena 
ģimenes ārstu prakse. Tāpēc 
jau šovasar jāpaplašina auto 
stāvlaukums pie klīnikas, 
kas kļuvis par šauru, un 
apmeklētājiem nereti nākas 
riņķot pa visu kvartālu, 
meklējot brīvu stāvvietu.

Martā iedzīvotājiem 
bija jāveic šogad pirmais 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums. Pagājušā gada 
nogalē Cēsu novada domes 

deputāti pieņēma lēmumu, 
ka mājoklim, kurā neviens 
nav deklarēts, piemērojama 
augstāka nodokļa likme. Daudzi 
reaģēja ātri un deklarējās 
vai sakārtoja sava īpašuma 
dokumentus. Bija arī tādi, kuri 
šo informāciju nepamanīja. 
Martā iedzīvotāji visai aktīvi 
deklarējās savos īpašumos, lai 
turpmākajos gada ceturkšņos 
nebūtu jāmaksā paaugstinātais 
nodoklis. Šis domes lēmums 
stimulējis īpašumu dokumentu 
sakārtošanu un deklarēšanos 
reālajās dzīvesvietās.

Tāpat notikusi vecās 
ugunsdzēsēju depo ēkas izsole 
Valmieras ielā 1. Atbilstoši 
izsoles noteikumiem tur arī 
turpmāk būs sabiedriskās 
ēdināšanas iestāde. Tā kā 
viens no nomas uzņēmuma 
īpašniekiem ir Latvijā labi 
pazīstamais pavārs Māris 
Jansons, varam cerēt, ka Cēsīs 
būs restorāns, kas piesaistīs 
gardēžus ne tikai no Latvijas.

Pavasarī arī dots starts 
diviem tradicionālajiem 
pašvaldības līdzfinansētiem 
konkursiem – “Dari Cēsīm” 
un “Sabiedrība ar dvēseli”. 
Pirmais noritēs ierastajā 
formātā, bet otrajam mainīsies 
gan nosaukums, gan, visai 
būtiski, nolikums. To, vai 
pieteiktais projekts saņems 
pašvaldības līdzfinansējumu, 
tiešsaistes platformā noteiks 
paši iedzīvotāji ar savu 
līdzmaksājumu. Tātad nevis 
pašvaldības komisija, bet 
cēsnieki, iemaksājot vienu, 

piecus vai desmit eiro, izlems, 
vai konkrētais projekts viņu 
dzīves vides uzlabošanai ir 
patiesi nepieciešams.

Marta nogalē Vidzemes 
koncertzālē notika labi 
apmeklēta konference 
“Cilvēkfaktors”. Tā bija 
izdevusies gan saturiski, gan 
organizatoriski. Nenoliedzami, 
tā deva pienesumu arī novada 
ekonomikai. Pilsētas centrs bija 
piepildīts. Tālāka ceļa braucēji 
apmetās viesnīcās, apmeklēja 
krodziņus, iepirkās. Pavasarī 
un rudenī, kad tūrismā ir 
pieklusums, šādas konferences 
ir atspaids mūsu pakalpojumu 
biznesa uzņēmumiem. Ar 
“Cilvēkfaktora” rīkotājiem 
esam vienojušies, ka šādas 
konferences Cēsīs notiks arī 
turpmākajos pavasaros.

Pie mums nesen arī viesojās 
Moldovas kultūras ministre 
Monika Babuka un Moldovas 
vēstnieks Latvijā Jeudžens 
Revenko. Sākotnēji ministre 
šķita visai atturīga. Taču, kad 
viņa iepazinās ar kultūras 
norisēm Cēsīs, apskatīja 
koncertzāli, ministre neslēpa 
sajūsmu un atzina, ka Moldovā 
par tādām kultūras celtnēm var 
tikai sapņot. Ļoti iespējams, 
ka sekos arī citu Moldovas 
kultūras speciālistu vizītes, jo 
koncertzāles darbības modelis, 
kad zem viena jumta darbojas 
mūzikas skola, profesionālā 
un amatieru māksla, viņus ļoti 
ieinteresēja.

Jānis Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Martā sākām pilsētas 
ielu attīrīšanu no smiltīm un 
kritiskāku brauktuves bedrīšu 
aizlāpīšanu ar auksto asfaltu, 
bet lielākie darbi vēl priekšā. 
Kā zināms, iepirkums par 
ielu kopšanu un uzturēšanu 
ir apstrīdēts, un gala lēmums 
vēl nav pieņemts. Tāpēc, 
lai pavasara vējš pa ielām 
nedzenātu smilšu vērpetes, 
brauktuves tīrām pašu 
spēkiem. Komunālās nodaļas 
traktoriņu brigāde strādā divās 
maiņās, un aprīļa sākumā 
smilšu savākšanu un izvešanu 
plānojam pabeigt.

Iepirkums par ielu bedrīšu 
lāpīšanu noslēdzās sekmīgi, 
un martā jau tika remontētas 
kritiskākās vietas, bet aprīlī, 
kad darbu atsāks asfalta 
rūpnīcas un būs arī siltāks, 
darbus sāksim plašākā apjomā. 
Darāmā daudz, jo aizvadītā 
ziema ielu segumam bijusi 
ļoti nesaudzīga. Domāju, jau 
aprīlī atsāksim arī grants ielu 
divkāršo virsmas apstrādi, lai 
vēl pavasarī pabeigtu Ķiršu, 
Raiskuma un Akmens ielu 
pārbūvi. Grants ielu pārklāšanu 
ar cieto segumu turpināsim arī 
vasarā.

Marta nogalē veikta grants 
ielu greiderēšana pilsētā. Arī 
Vaives pagastā pašvaldības ceļi 
ir izlīdzināti. Aprīlī jānoslēdzas 
Veismaņu ceļa projektēšanai. 
Kolīdz saņemsim projektu, 
izsludināsim iepirkumu 
būvniecībai, lai darbus varētu 
sākt jau šovasar.

Pie nozīmīgiem martā 
veiktiem darbiem noteikti 
jāmin arī bijušās Cīrulīšu 
administrācijas ēkas 
nojaukšana un teritorijas 
sakopšana. Grausta novākšana 
ir būtisks solis Cīrulīšu 
turpmākajā atīstībā, jo vide 
investīcijām nu kļuvusi 
pievilcīgāka.

Aprīlī sāksim virkni svarīgu 
remonta darbu Cēsīs un Vaives 
pagastā. Veiksim Lielās 
Kalēju ielas atbalsta mūra 
atjaunošanu un ūdens novades 
sistēmas izbūvi, tajā atsāksies 
arī bruģa ieklāšana. Pārbūves 
jāpabeidz arī Saulrītu, Peldu 
un Klints ielās. Aprīlī sāksim 
arī Pastariņa pamatskolas 
renovāciju. Šo mācību gadu 
bērni pabeigs ierastajās telpās 
un atgriezīsies tajās nākamā 
gada sākumā.

Līvu skolā paredzēts 
rekonstruēt apkures sistēmu 
un izbūvēt telpas vēl vienai 
pirmsskolas grupiņai. 
Projektēšanas darbi tuvojas 
noslēgumam, un, cerams, 
jau drīz varēsim izsludināt 
iepirkumu būvniecībai.

Tāpat aprīlī sāksies arī 
Rīgas ielas rekonstrukcija. 
Sākotnēji darbi norisināsies 
posmā no Kases ielas līdz Rožu 
laukumam. Pārbūves darbu 
laikam ir izstrādātas transporta 
piebraukšanas shēmas, kā arī 
regulāri informēsim par darbu 
norisi. Taču jau tagad skaidrs, 
ka Rīgas ielas uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem sakoptākas un 
skaistākas vides vārdā šovasar 
būs jārēķinās ar neērtībām.

Domes sēdē martā

Represiju upuru 
piemiņai

Attēlā: Bijušajā Cēsu čekas priekšnieka kabinetā piemiņas pasākuma dalībnieki, 
iepazinās ar izstādi un noklausījās arhīva vecākās ekspertes Andas Opoļskas stāstījumu 
par iespējām iepazīties ar deportēto lietām. Foto: Aivars Akmentiņš.

Pieminot 1949. gada 
deportācijas, Cēsīs, Pils 
laukumā, pie piemiņas plāksnes 
komunistiskā terora upuriem 
25. martā notika svētbrīdis un 
atceres pasākums.

Svētbrīdi vadīja Nacionālo 
bruņoto spēku kapelāns Gints 
Polis. Atceres pasākuma 
dalībniekus uzrunāja Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, Latvijas 
Politiski represēto apvienības 

Cēsu biedrības vadītājs Pēteris 
Ozols un Cēsu vēstures un 
mākslas muzeja vadītāja 
Kristīne Skrīvere. Runātāji 
uzsvēra to, cik svarīgi ir šodien 
stāstīt, rādīt, atgādināt par šiem 
traģiskajiem notikumiem mūsu 
tautas vēsturē, jo tie atsedz 
tās vērtības un spēka avotus, 
kas ļauj izturēt necilvēcību un 
saglabāt cilvēcību.

Pēc piemiņas brīža tā 
dalībnieki devās uz bijušo 

Drošības komitejas ēku Pils 
ielā. Tur čekas priekšnieka 
kādreizējā kabinetā un blakus 
telpā Cēsu zonālā valsts arhīva 
un Cēsu muzeja vēsturnieki 
izveidojuši izstādi, kurā 
skatāmas izsūtīto lietas. 
Izstādes autore, arhīva vecākā 
eksperte Anda Opoļska, 
pastāstīja par ekspozīcijas 
tapšanu.

Jau ceturto gadu norisināsies 
Cēsu novada pašvaldības 
konkurss “Dari Cēsīm”. 
Konkursa mērķis ir iedvesmot 
aktīvai rīcībai un atbalstīt 
iniciatīvas, kas balstītas mākslā 
un kultūrā, digitālajās un 
radošajās industrijas, kā arī 
nodrošina jaunu darba vietu 
radīšanu, jaunu produktu 
un pakalpojumu veidošanu. 
Atbalstītas tiek arī sociālās 
uzņēmējdarbības biznesa 
idejas – pie nosacījuma, ka 
tiek radītas darba vietas īpašām 
personu grupām.

Konkursa kopējais naudas 
fonds šogad ir 20 000 eiro. 
Viena projekta īstenošanai var 
saņemt ne vairāk kā 3000 eiro. 
Konkursa vērtēšanā prioritāte 
būs tiem pretendentiem, kuru 
idejas iecerēts īstenot un 
realizēt Cēsu vecpilsētā vai 
kuru projekti nodrošinās jaunu 
darba vietu radīšanu.

Pieteikumus var iesniegt 
jebkurā darba dienā, žūrija 
tos izskatīs reizi mēnesī un 
nepieciešamības gadījumā 
pretendentam piesaistīs īpašu 
padomdevēju – mentoru.

Grantu konkurss “Dari 
Cēsīm” pirmo reizi tika 
izsludināts 2014. gadā, kad 
atbalstu uzņēmējdarbībai 
saņēma četri radošo nozaru 
uzņēmēji, savukārt 2015. gadā 
tika atbalstīti 12 uzņēmēju 
projekti un 2016. gadā – 11 
projekti.

Plašāku informāciju par 
konkursu “Dari Cēsīm” 
var saņemt Cēsu novada 
pašvaldībā Bērzaines ielā 5 pie 
Attīstības nodaļas speciālista 
komercdarbības attīstības 
jautājumos Valda Nītiņa, 
kā arī sazinoties pa tālruni 
(64161866; 29457809) vai 
e-pastu valdis.nitins@cesis.lv.

“Dari Cēsīm” 
iedvesmo darīt

Cēsu novada pašvaldība 
martā rīkoja bijušās 
ugunsdzēsēju depo ēkas, kas 
atrodas Valmieras ielā 1, izsoli. 
Nomas tiesības izsolē ieguva 
SIA “Jansons un partneri”.

Pirms diviem gadiem Cēsu 
ugunsdzēsēji pārcēlās uz 
jauno depo, bet vecajā namā 
2015. gada vasarā darbu sāka 
restorāns “Izsalkušais Jānis”. 
Pērn rudenī tas darbību beidza, 

un pašvaldība šī gada sākumā 
izsludināja nomas tiesību izsoli. 
Tās sākumcena bija noteikta 
1,21 eiro par kvadrātmetru 
mēnesī, ēkas kopējā platība ir 
643,9 kvadrātmetri.

Izsolē piedalījās tikai viens 
pretendents – SIA “Jansons 
un partneri.” Lai slēgtu nomas 
līgumu, izsoles rezultātu vēl 
jāapstiprina domes sēdē.

Jauns nomnieks 
vecā depo ēkai

Cēsu īstenotā kultūrpolitika 
83 kultūras pilsētu konkurencē 
ieguvusi starptautisku atzinību 
pasaules pašvaldību apvienības 
“United Cities and Local 
Governments” Kultūras 
padomes konkursā.

Pasaules pašvaldību 
apvienības balva tiek piešķirta 
pilsētām, kuru attīstības plānos 
īpaši nozīmīga loma atvēlēta 
kultūrpolitikai. Izvērtējot Cēsu 
Kultūras attīstības programmu, 
konkursa starptautiskā 
žūrija atzina, ka tā ir izcils 
paraugs tam, kā pārdomāta 
kultūrpolitika var veicināt 
tūrisma un uzņēmējdarbības 
attīstību un iedzīvotāju 
aktivitāti.

Cēsu Kultūras attīstības 
programma tika izstrādāta, 
pretendējot uz Eiropas kultūras 
galvaspilsētas titulu 2014. 
gadā. Pēcāk programma 
papildināta ar pilsētvides, 
kultūras infrastruktūras u.c. 
pēdējo gadu jauninājumiem.

Konkursa žūrija atzinīgi 
novērtēja daudzveidīgo 
kultūras programmu, ko 
visa gada garumā Cēsis 
piedāvā novada iedzīvotājiem 
un viesiem. Pašvaldība 
iedzīvotājiem sniedz dažādas 
iespējas īstenot viņu radošās 
idejas. 

Cēsīs izveidojušās noturīgas 
mākslas un kultūras tradīcijas. 
Pērn savu desmitgadi nosvinēja 
Cēsu mākslas festivāls, 
savukārt jau trešo gadu Cēsu 
Pils parkā norisināsies sarunu 
festivāls “Lampa”. 

Pilsēta ir arī pievilcīgs 
galamērķis ne tikai tūristiem, 
bet arī ārvalstu radošajiem 
profesionāļiem. Viens no 
pasaules vadošajiem mākslas 
izdevumiem, “Format 
Magazine”, 2016. gadā 
Ruckas rezidenču centru 
atzina par vienu no pasaules 
labākajām mākslas rezidencēm 
fotogrāfiem.

“United Cities and Local 
Governments” Cēsis kā labās 
prakses piemēru ierindo līdzās 
tādām kultūras lielpilsētām, 
kā Milāna, Barselona, Roma, 
Lisabona, Malme. Tas ir 
apliecinājums Cēsu kultūras 
piedāvājuma kvalitātei 
pasaules mērogā.

Līdzīgu pagodinājumu 
Cēsis saņēma arī 2015. gadā, 
kad Eiropas Komisijas rīkotajā 
aptaujā tika atzītas par labās 
prakses piemēru kopā ar 
69 citām Eiropas kultūras 
lielpilsētām, kurās veiksmīga 
pilsētu un reģionu attīstība 
balstīta tieši kultūrā.

Roma, Milāna un... Cēsis Cēsu Jaunā 
pils saņem 
“Zelta ābolu”

Vita Pleševnika  
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests”

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
februārī izsludināja projektu 
konkursu sociālās jomas 
nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) līdzfinansējuma 
saņemšanai sociāli 
mazaizsargāto personu 
grupu sociālās integrācijas 
veicināšanai, kā arī atbalsta 
sociāli mazaizsargāto 
iedzīvotāju grupām sekmēšanai 
un dažādošanai.

Kopā saņemti pieci projektu 
pieteikumi – biedrības 
“Brīnummāja” projekts 
“Smilšu istabas noslēpumi”, 

biedrības “Sieviešu resursu 
centrs “Prieks”” projekts “Nav 
labi cilvēkam būt vienam”, 
Latvijas kaulu, locītavu 
un saistaudu slimnieku 
biedrības projekts “Sāpju 
vietā – dzīvotprieks sev un 
citiem”, Latvijas Neredzīgo 
biedrības Cēsu teritoriālās 
organizācija projekts “Ciemos 
braucu lepoties” un biedrības 
“Gaujaslīči” projekts “Darba 
organizācijas nodrošināšana 
sociāli mazaizsargāto personu 
iesaistīšanai praktiskos 
darbos”.

Līdzfinansējuma atbalsts 
tika piešķirts visiem 
projektiem; kopumā – 3281,34 
eiro.

Atbalsta projektus 
dzīvotpriekam

Cēsu novada domes sēdē 
šī gada 9. martā deputāti 
izskatīja 25 jautājumus. 
Izskatot jautājumu par Rāmuļu 
pamatskolas direktoru, deputāti 
nolēma uz noteiktu laiku par 
Rāmuļu pamatskolas direktora 
pienākumu izpildītāju iecelt 
Līvu pamatskolas direktori 
Antru Gabrānovu.

Tāpat deputāti lēma par 
sociālās dzīvojamās mājas 
statusa atcelšanu dzīvojamajai 
mājai Caunas ielā un 
atbalstīja Cēsu 2. pamatskolas 
dalību Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektā 

“Kompetenču pieeja mācību 
saturā”.

Deputāti arī apstiprināja 
Cēsu novada Attīstības 
programmas 2013.-2019. 
gadam aktualizēto sadaļu 
“Investīciju plāns”.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” - 
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Līdz 21. aprīlim izsludināta 
pieteikšanās Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansētajam 
vasaras skolu organizēšanas 
projektu konkursam. Konkursa 
mērķis ir finansiāli atbalstīt 
vasaras skolu organizēšanu 
Cēsu novadā, radot jaunas 
idejas un pieejas konkrētajā 
sfērā.

Vasaras skola konkursa 
izpratnē ir vasaras skola, 
plenērs, radoša darbnīca, 
seminārs, kursi u.tml.

Prioritāri tiek atbalstītas:
1) Vasaras skolas radošo vai/

un kultūras industriju, sociālo 
zinātņu jomās;

2) Vasaras skolas, kuru gaitā 
tiek pētītas Cēsu novadam 
aktuālas problēmas, radīti 
risinājumi vai rīcības plāni 
aktuālu problēmu novēršanai, 
radītas Cēsu novadam 

paliekošas, ilgtspējīgas 
vērtības;

3) Vasaras skolas, kurās 
plānots piesaistīt starptautiskus 
dalībniekus, starptautiskus 
ekspertus vai vieslektorus;

4) Vasaras skolas, kas tiks 
īstenotas tūrisma nesezonā, 
laika posmā no 2017. gada 
1. septembra līdz 2018. gada 
1. aprīlim, tādējādi piesaistot 
novadam papildus viesus un 
uzlabojot pilsētas ekonomisko 
situāciju tūrisma nesezonas 
laikā.

Konkursā netiek atbalstīti 
projekti, kas vērsti uz 
līdzdalību konkursos un 
sacensībās, kā arī sporta, 
militāra, reliģiska rakstura, 
brīvā laika pavadīšanas 
nometnes, kā arī nometnes 
bērniem un jauniešiem vecumā 
līdz 18 gadiem.

Projektu konkursā 
var piedalīties biedrības, 
nodibinājumi un Latvijā 
darbojošās izglītības iestādes.

Finansiālais atbalsts 
atbilstoši vasaras skolas 
ilgumam ir no 1000 līdz 5000 
eiro. Pašvaldības finansiālais 
atbalsts var veidot ne vairāk 
kā 20% no projekta kopējā 
budžeta.

Projekta iesniegumi tiek 
pieņemti līdz 2017. gada 21. 
aprīļa plkst. 16.00. Konsultācijas 
iespējams saņemt, vēršoties 
pie Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas projektu 
un attīstības speciālistes 
Evijas Taurenes (26346996;  
evija.taurene@cesis.lv).

Atbalsts vasaras skolu  
organizēšanai

Cēsu Kultūras un tūrisma 
centra izdotā Daiņa Bruģa 
grāmata “Cēsu Jaunā pils” 
ieguvusi grāmatu mākslas balvu 
“Zelta Ābele”. Šo balvu ik gadu 
piešķir skaistākajiem Latvijā 
tapušajiem izdevumiem.

Grāmata “Cēsu Jaunā pils” 
tika atzīta par skaistāko no 
piecām nominētajām kategorijā 
“Zinātniskā literatūra”. 
Izdevums ieguva arī portāla 
“Delfi” lasītāju simpātijas 
balvu, kas tika noskaidrota 
balsojumā no 27. februāra līdz 
27. martam.

Konkursam deviņās 
kategorijās bija nominēta 41 
grāmata, un tas norisinājās jau 
24. reizi. 
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TALKA, SAISTOŠIE
Lielā talka jau 22. aprīlī

09.03.2017. Saistošie noteikumi Nr. 6 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011. gada 17. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””

1. Izdarīt Cēsu novada do-
mes 2011. gada 17. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 27 
“Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” 
šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 2.28. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“2.28. Nodokļa maksātāji 
(fiziskas, juridiskas personas), 
kuru īpašumā vai tiesiskā 
valdījumā ir zeme, kura 
invadēta ar Sosnovska latvāni 
(Heracleum sosnowskyi), 
piešķir nodokļa atvieglojumu 
par zemi 90% apmērā saskaņā 
ar šo saistošo noteikumu 
pielikumu Nr. 3”.

1.2. Papildināt 
saistošos noteikumus ar 
2.29. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “2.29. Fiziskas 
un juridiskas personas par 
nekustamo īpašumu vai tā 
daļu, kuru lieto vai iznomā 
komercdarbības veikšanai, 
gadījumā, ja īpašums 
piekļaujas ielai (ceļam), kur 
pašvaldība veic ielu (ceļu) 
pārbūvi (rekonstrukciju), 
piešķir nodokļa atvieglojumu 
90% apmērā. Nodokļa 
atvieglojums piešķirams par 
laika periodu, kurā pašvaldība 
faktiski veic ielu (ceļu) pārbūvi 
(rekonstrukciju) un , ja tas ir 
ne mazāk kā trīs kalendārie 
mēneši pēc kārtas.” 

1.3. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 3.19. apakš-
punktu šādā redakcijā: “3.19. 

Nodokļa maksātājam, lai 
saņemtu 2.28. apakšpunktā 
minētos atvieglojumus, ir 
jāiesniedz:

3.19.1. iesniegums par 
nodokļa atlaides piešķiršanu 
saskaņā ar saistošo noteikumu 
3. pielikumu;

3.19.2. zemes robežu plāna 
kopija, kurā norādīta ar latvāni 
invadētā platība.”;

1.4. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 3.20. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“3.20. Nodokļa maksātājs, 
kuram ir tiesības uz 
2.29. apakšpunktā noteikto 
atvieglojumu, kopā ar 
iesniegumu nodokļa atlaides 
saņemšanai iesniedz komer-
santa apliecinājumu par to, 
ka komercdarbība  attiecīgās 
ielas (ceļa) pārbūves laikā 
tiek veikta un dokumentu, kas 
apliecina faktu, ka nekustamā 
īpašuma objektu vai tā daļu 
lieto komersants.”

1.5. Papildināt saistošos 
 noteikumus ar 4.2.5. apakš-
punktu šādā redakcijā: 
“4.2.5.  Saistošo noteikumu 
2.28.  apakšpunktā minētajiem 
nodokļu maksātājiem, 
kuri regulāri veic latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumus, ir tiesības uz 
nodokļa atvieglojumu par visu 
taksācijas gadu, iesniedzot 
dokumentus Cēsu novada 
pašvaldībā kārtējā gadā no 
1. janvāra līdz 31. maijam.’’ 

1.6. Papildināt saistošo 
noteikumu 4.3.11. apakšpunktā 

aiz skaitļa “2.27’’ar pieturzīmi 
un skaitli “, 2.28.’’.

1.7. Papildināt saistošo 
noteikumu 4.3.2. apakšpunkta 
ievaddaļu aiz skaitļa “2.26.’’ar 
vārdu un skaitli “un 2.29.”.

1.8. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 4.4.2. apakš-
punktu šādā redakcijā: “4.4.2. 
Lauku atbalsta dienests ir 
sniedzis informāciju, ka 
nodokļa maksātāja zemes 
vienība uzskatāma par 
neapstrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi atbilstoši 
likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli’’ 3.panta 
astotajai daļai.’’ 

1.9. Papildināt saistošos 
noteikumus ar pielikumu Nr. 3 
šādā redakcijā:

“Pielikums Nr. 3
Cēsu novada domes 
17.11.2011. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 27
Kārtība, kādā nosaka 

Sosnovska latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanu ar latvāni invadētajās 
zemes vienībās Cēsu novadā, 
lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidi

1. Tiesības saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu

1.1. Nodokļa maksātājam 
ir tiesības uz nodokļa 
atvieglojumu:

1.1.1. ja Valsts augu 
aizsardzības dienesta 
Kultūraugu uzraudzības 
valsts informācijas sistēmas 
invazīvo augu sugu izplatības 

datu bāzē ir reģistrēti dati 
par ar Sosnovska latvāni 
(Heracleum sosnowskyi) 
(turpmāk – latvānis) invadēto 
platību. Lai dati tiktu reģistrēti 
datu bāzē, Valsts augu 
aizsardzības dienestā ar latvāni 
invadētās zemes īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam 
(turpmāk – persona) dienestā 
jāiesniedz iesniegums saskaņā 
ar Ministru kabineta 2008. 
gada 14. jūlija noteikumu Nr. 
559 “Invazīvo augu sugas – 
Sosnovska latvāņa – izplatības 
ierobežošanas noteikumi” 
3.  punktu;

1.1.2. ja zemes vienībā 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
ir veicis latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumus;

1.1.3. ja zemes vienībā nav 
konstatēts neviens ziedošs 
latvānis vai latvānis ar 
ziedkopu sēklu gatavošanās vai 
nogatavojušos sēklu stadijā.

1.1.4. ja zemes vienībā ar 
latvāni invadētā vienlaidus 
platība ir lielāka par 0,1 
ha, kurā auga vismaz 20 
divgadīgi vai vecāki latvāņi 
un kurā īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs regulāri veic latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumus un netiek pieļauta 
latvāņa izziedēšana.

2. Iesniegums par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu

Katru gadu no 1. janvāra 
līdz 31. maijam nodokļa 
maksātājs – zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs – Cēsu 

novada pašvaldībā iesniedz 
motivētu iesniegumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu, 
norādot nodokļa atvieglojuma 
veidu saskaņā ar Cēsu 
novada domes 2011. gada 
17. novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 27. “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā”.

3. Latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanas novērtējums

3.1. Cēsu novada invazīvo 
augu sugu izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
plāna izstrādes darba grupas 
(turpmāk  – darba grupa) 
vadītājs izveido zemes vienības 
apsekošanas komisiju, kuras 
sastāvā iekļauj vismaz trīs 
ekspertus.

3.2. Apsekošanas komisija 
apseko ar latvāni invadēto 
zemes vienību (turpmāk – 
zemes vienību), kas ir norādīta 
zemes īpašnieka vai tiesiskā 
valdītāja iesniegumā

3.3. Apsekošanas komisija 
līdz kārtējā gada 15. jūnijam 
veic zemes vienības pirmreizēju 
apsekošanu, lai konstatētu, ka 
neatkarīgi no zemes vienības 
lieluma  latvāņu invāzija ir 
ar vismaz 20 divgadīgiem 
vai vecākiem latvāņiem, kas 
aizņem vairāk nekā 0,1 ha lielā 
vienlaidus platībā.

3.4. Apsekošanas komisija 
vienu reizi no 1. augusta līdz 

Sākusies talkas vietu 
reģistrēšana Lielajai talkai, kas 
visā Latvijā šogad notiks 22. 
aprīlī – Starptautiskajā zemes 
dienā. Lielās talkas mērķis ir 
ne tikai ik gadu padarīt Latviju 
tīrāku un sakoptāku, bet arī 
aicināt iedzīvotājus vairāk 
domāt par cilvēka darbības 
ietekmi uz vidi globālā līmenī.

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 apjomu un 
savākto atkritumu novietošanu, 
lai tos būtu iespējams savākt 
un aizvest. Bezmaksas 
talkas maisus katram talkas 
atbildīgajam būs iespējams 
saņemt talkas dienā. 

Vietas Cēsīs, kuras 
iedzīvotāji aicināti sakopt 
Lielajā talkā:

• Pirtsupītes grava no 
Lenču ielas līdz dzīvnieku 
patversmei  – atkritumu 
vākšana, krūmu tīrīšana;

• Dzīvnieku patversme – 
teritorijas sakopšana;

• Rūcamavots – atkritumu 
vākšana;

• Dzīvnieku kapsēta – 
labiekārtošana, grābšana, 
sakopšana;

• Rīgas iela 105 (ceļš un 
pļaviņa tuvāk “Agrai”) – 
atkritumu vākšana;

• Kalnmuižas parks – 
atkritumu vākšana;

• ceļš uz Dukuriem (aiz 
naftas bāzes) – atkritumu 
vākšana;

• Vācu kapi – atkritumu 
vākšana, celiņu sakopšana, 
tīrīšana;

• Lauciņu kapi – atkritumu 
vākšana, celiņu sakopšana, 
tīrīšana;

• Bērzaines kapi – atkritumu 
vākšana, celiņu sakopšana, 
tīrīšana;

• Lejas kapi, arī ceļš uz 
Pirtsupītes gravu aiz kapiem 
no Lenču ielas – atkritumu 
vākšana, celiņu sakopšana, 
tīrīšana;

• Gaujas iela (uz leju no 
Pētera ielas) – mežmalas 
sakopšana, atkritumu vākšana;

• Noliktavas iela (aiz DUS 
“Virši”) – atkritumu vākšana;

• dzelzceļa mala visā 
pilsētā  – atkritumu vākšana;

• drava no Valmieras ielas 
(pretī NBS skolai) – atkritumu 

Šī gada 9. marta Cēsu 
novada domes sēdē tika 
pieņemts lēmums par 
“Sosnovska latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
plānu 2017. – 2021. gadam” 
apstiprināšanu. Plāns paredz, 
ka iedzīvotājiem būs pieejama 
informācija par latvāņu 
apkarošanas pasākumiem, 
kā arī par iespējamajiem 
pakalpojumu sniedzējiem. 
Noteikti periodi, kuru laikā tiks 
veikti monitoringa pasākumi, 
lai noteiktu latvāņu invāzijas 
teritorijas un teritorijas, 
kurās netiek veikta šīs sugas 
likvidēšana un ierobežošana.

Tāpat, lai konsolidētu 
īpašnieku izdevumus latvāņu 
ierobežošani, Cēsu novadā 
stājušies spēkā grozījumi 
pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.27 “Par 
atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātājiem Cēsu 
novadā”. Tie paredz nodokļu 
maksātājiem (fiziskām un 
juridiskām personām) piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) atvieglojumu par 
zemes vienību 90% apjomā, ja 
īpašumā konstatēta Sosnovska 
latvāņa invāzija, invadētā 

Apkaros latvāņu izplatību; sekmīgākajiem – 
90% NĪN atvieglojums

Cēsu novada pašvaldība 
2016. gada maijā iesniedza 
“Atklāta projektu iesniegumu 
konkursa LAP 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma: 19.2 
“Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes: 
19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” projekta 
pieteikumu “Skatuves 
aprīkojuma iegāde Vaives 
Tautas namam” biedrībā 
“Cēsu rajona lauku partnerība” 
(CRLP). Projekta mērķis – 
ieviest ilgtermiņa jauninājumu 
kultūrvides jomā Vaives 
pagastā, paaugstinot kultūras 
pasākumu kapacitāti un radot 
pievilcīgu kultūrvidi dažādām 
vecuma grupām lauku 
teritorijā.

Iesniegtais projekts tika 
izvērtēts atbilstoši CRLP 
apstiprinātajiem vērtēšanas 
kritērijiem, un, saņemot 
atbilstošu novērtējumu, 
projekts tālāk tika iesniegts 
Lauku atbalsta dienestā, kur 
saņēma pozitīvu lēmumu par 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
finansējuma investēšanu 
kultūrvides kapacitātes 
paaugstināšanai Vaives 
pagastā.

Projekta gaitā Vaives 

Tautas namam iegādātas 
skatuves apskaņošanas un 
apgaismošanas iekārtas. 
Iegādātais aprīkojums 
izmantojams ne tikai telpās, 
bet arī brīvdabas pasākumos, 
piemēram, sporta svētkos, 
Vaives pagasta svētkos, 
kapusvētkos u.tml.

Iespēja aprīkojumu izmantot 
savu aktivitāšu organizēšanā 
būs arī Vaives pagasta izglītības 
iestādēm.

Aizvadītā gada oktobrī 
pirmie skaņas iekārtu 
priekšrocības novērtēja 
Amatierteātru festivāla 
dalībnieki. Pilna skaņas 
un gaismas aparatūras 
komplektācija tika izmantota 
arī valsts svētku amatiermākslas 
dalībnieku koncertā Vaives 
Tautas namā.

Iegādātā skaņas un gaismas 
aparatūra nodrošinās iespēju 
veidot kopienas interesēs 

balstītas, daudzveidīgas 
un kvalitatīvas kultūras 
un sabiedriskās aktivitātes 
dažādām interešu grupām. 
Projekta ieviešanas partneri 
ir Vaives pagasta biedrība 
“Kultūra aTver” un SIA 
“Diogens Audio”, projekta 
vadītāja – Evija Atvara.

Vaives Tautas nams – gaišāks un skanīgāks

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) informē, ka no šā gada 
11. aprīļa līdz 22. maijam 
lauksaimnieki var pieteikties 
platību maksājumiem, 
iesniedzot Vienoto iesniegumu. 
Pēdējā diena, kad atbalsta 
maksājumiem varēs pieteikties 
ar kavējuma sankciju, ir 15. 
jūnijs. Pieteikties platību 
maksājumiem būs iespējams 
LAD Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS).

LAD speciālisti lauk-
saimniekus vienotā platību 
maksājumu pieteikumu aiz-
pildīšanai pieņems Vaives 
pagasta Kaķukrogā ceturtdien, 
27. aprīlī, plkst. 10.00. 

Lauku 
aktualitātes
Pieteikšanās 
platību  
maksājumiem

Vaives pagasta Kaķukrogā 
25. aprīlī notiks izglītojošs 
seminārs lauksaimniekiem.

Semināra programma:
10.00 - 11.00 Aktualitātes 

piesakoties platībmaksājumiem 
2017. gadā, EPS lietošana. 
Zenta Špate, reģionālās 
pārvaldes kontroles daļas 
vadītāja;

11.00 - 11.30 Valsts atbalsts 
lauksaimniecībai 2017. gadā, 
LAD projektu aktualitātes, 
nekustamā īpašuma 90% 
atlaide koptajās latvāņu zemēs. 
Evija Atvara, Cēsu novada 
pašvaldības lauku attīstības 
speciāliste;

11.30 -12.30 Projekta “Viva 
Grass” novitātes.

Seminārā aicināts piedalīties 
ikviens interesents. Dalību 
seminārā jāpiesaka līdz 23. 
aprīlim Cēsu novada pašvaldī-
bas lauku attīstības speciālistei 
Evijai Atvarai (26687719;  
evija.atvara@cesis.lv).

Izglītojošs  
seminārs

vākšana;
• Birzes ielas mala – 

atkritumu vākšana;
• Festivāla, Akmens ielas 

rajons (ap mazdārziņiem) – 
atkritumu vākšana;

• Krūmiņu ielas rajons (ap 
mazdārziņiem) – atkritumu 
vākšana;

• Rīgas iela (uz centra 
pusi no “Apses”) – atkritumu 
vākšana;

• Valmieras iela, Baltā iela – 
vecās zāles (kūlas) nopļaušana;

• Leona Paegles iela 
(aiz Ata Kronvalda ielas) – 
nepieciešama grunts 

nolīdzināšana, ja talcinieki 
var nodrošināt nepieciešamo 
tehniku;

• Birzes-Akmens iela – 
nepieciešama atbērtnes 
sastumšana, nolīdzināšana, 
ja talcinieki var nodrošināt 
nepieciešamo tehniku;

• Citu ielu malas – atkritumu 
vākšana.

Lielās Talkas koordinatore 
Cēsu novadā – Edīte 
Matuseviča (64121677,  
edite.matusevica@cesis.lv).

Attēlā: Valsts svētkos 18. novembrī, pirmie jaunās skaņas un gaismas aparatūras iespējas 
pērn izmēģināja Vaives pagasta amatiermākslas kolektīvi. Foto: Aivars Akmentiņš

Cēsu pansionāts, kas atrodas 
Cīrulīšos, Kovārņu ielā 20, 
šī gada 5. maijā plkst. 14.00 
rīkos atvērto durvju dienu. Tā 
būs iespēja apskatīt pansionāta 
telpas un teritoriju, tikties ar 
darbiniekiem. Noslēgumā būs 
arī koncerts.

Atvērto durvju diena tiek 
rīkota, lai esošo un iespējamo 
pansionāta klientu tuvinieki 
varētu labāk iepazīties ar 
sadzīves apstākļiem un 
vairāk uzzināt par pansionāta 
sniegtajiem pakalpojumiem.

vienlaidus platība ir lielāka 
par 0,1 ha, tajā aug vismaz 20 
divgadīgi vai vecāki latvāņi, 
un īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs regulāri veic latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumus, un netiek pieļauta 
latvāņu izziedēšana.

Lai saņemtu NĪN 
atvieglojumu, īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam 
jāreģistrē dati par Sosnovska 
latvāņa invadēto platību Valsts 
augu aizsardzības dienesta 
Kultūraugu uzraudzības valsts 
informācijas sistēmas invazīvo 
augu sugu izplatības datu bāzē 
(tas izdarāms Priekuļos, Dārza 
ielā 12). Līdz tekošā gada 
31. maijam īpašniekam Cēsu 

novada pašvaldībā jāiesniedz 
motivēts iesniegums par NĪN 
atvieglojuma piešķiršanu. 
Pašvaldība platību apsekošanu 
veiks jūnijā un atkārtoti – 
augustā. Lēmums par NĪN 
atvieglojuma piešķiršanu tiks 
pieņemts līdz 1. oktobrim. 
Atvieglojumu attiecinās kā 
avansa maksājumu nākamā 
gada nodokļa aprēķinam.

Pēc Valsts augu aizsardzības 
dienesta datiem latvāņu 
invāzijai ik gadu ir pieaugoša 
tendence, un pērn Cēsu novadā 
ar Sosnovska latvāni invadētā 
teritorija aizņēma jau 900,62 
hektārus.

Platības, kas pieder Cēsu 
novada pašvaldībai, katru gadu 

Atvērto durvju 
diena pansionātā

tiek koptas, izmantojot kādu 
no piemērotākajiem latvāņu 
ierobežošanas un apkarošanas 
veidiem.

Saskaņā ar Augu aizsardzības 
likumu privātīpašumā esošās 
zemes, kurās atklāta latvāņu 
invāzija, kopšanu un latvāņu 
ierobežošanu veic zemes 
īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs. Ja tas netiek darīts, 
Cēsu novada pašvaldība veiks 
ierobežošanas darbus, un 
izdevumus būs jāsedz zemes 
īpašniekam. Latvāņu invāzijas 
neierobežošanas gadījumā 
īpašnieks tiek saukts pie 
administratīvās atbildības, un 
tiek piemērota paaugstināta 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likme 3% apjomā.

Papildus informāciju 
par NĪN atvieglojumiem 
iespējams saņemt pie 
Cēsu novada pašvaldības 
nodokļu administratores 
Ineses Urjānes (64122586;  
inese.urjane@cesis.lv).

Latvāņu invāzijas ap-
karošanas jautājumos iespē- 
jams vērsties pie Cēsu 
novada pašvaldības lauku 
attīstības speciālistes 
Evijas Atvaras (26687719,  
evija.atvara@cesis.lv).
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs aprīlī



Pasākumi
01.04. plkst.12.00
Vaives Tautas namā
Satiec savu meistaru Vaivē 
“Latvijas meistaru dienas 
2017”

01.04. plkst.17.00
Vaives Tautas namā
Cēsu Teātra 140 gades salidojums 
“Tas jau teātris!”

01.04. plkst.17.00
Cēsu Jaunajā pilī
Antas Meņģeles un Marko 
Ojalas koncerts “Ar putniem”

01.04. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Jolandas Suvorovas superšovs 
“91,5 minūtes apkārt pasaulei”

01.04. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
“Pisang Ambon” (rock)

01.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ MārcisŠ

02.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Trio “Palladio”. Zariņš, 
Blaumane, Bindere

06.04. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā! 
Prāto! Risini!”
Pasākums bērniem

06.04. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
“Kur ņemt vienu apkampienu?” 
Leļļu teātra izrāde

06.04. plkst.18.00 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē 
Kokļu mūzikas koncerts 
neparastās skaņās

07.04. plkst.11.00
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Popgrupu festivāls “Dziesmas 
Spārnos 2017”

07.04. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
“Ivatu” (trip-hop, cold-wave, Rus)

07.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

08.04. plkst.12.00 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Ērģeļu zālē
Mazo vokālistu konkurss “Cēsu 
Cālis 2017”

08.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Tenors Aleksandrs Antoņenko. 
Solokoncerts

08.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Edgars Bāliņš ar stand-up solo 
izrādi “Tādā ziņā viss čill” DJ 
Mārtiņš Pavasars

09.04. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Marija Naumova. “Uz ilūziju tilta”

12.04. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca “Gatavosimies 
Lieldienām”

13.04. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā! 
Prāto! Risini!” Pasākums 
bērniem

13.04. plkst.11.00
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Zēnu, 5.-9. klašu un jaukto 
koru konkurss. 1.kārta

13.04. plkst.12.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
“Vējš vītolos”. Muzikāla izrāde 
bērniem

14.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

15.04. plkst.14.00
Mākslas telpā “Mala”
Bērnu diskotēka

15.04. plkst.15.00 un plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
“Raxtu Raxti”

15.04. plkst.22.00
Fonoklubā
EKRAM (Spānija, prog-rock, 
metal); DJ Megadons (Liepāja, 
Fontaine Palace)

16.04. plkst.12.00
Rožu laukumā
Lieldienas Cēsīs

16.04. plkst.21.00
CATA Kultūras namā
Lieldienu balle.  
Spēlēs grupa “Zeļļi”

18.04.-22.04.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Latvijas bibliotēku nedēļa
“Radošā kultūras ķīmija”

19.04. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Austrumlatvijas reģiona Kokļu 
mūzikas diena 

20.04. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā! 
Prāto! Risini!” Pasākums 
bērniem

20.04. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Interaktīva muzikāla izrāde 
bērniem “Burunduka TV šovs”

20.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Koncertspēle “Es šonakt būšu 
laimīgs!” Ielūdz Baiba Sipeniece-
Gavare, Uldis Marhilēvičs un 
Normunds Jakušonoks

21.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

22.04. plkst.18.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Deju zālē
Danču vakars

22.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Vestards Šimkus. Koncertizrāde 
“Novecento”

22.04. plkst.22.00
Fonoklubā
“Party Service on Tour 2017”; 
[Ex] da Bass, DJ MBerg, Einārs 
Latiševs (bungas)

23.04. plkst.12.00
Pasaules latviešu mākslas centrā
Vidzemes novada dziesmu pūrs.  
Folklorista V. Stelberga pie-
rakstītās tautas dziesmas izpilda 
Cēsu tautas vērtes kopa “Dzieti”

23.04. plkst.14.00
Pasaules latviešu mākslas centrs
“Trimdas ainavas” izstādes 
atklāšana

26.04. plkst.11.00 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Ērģeļu zālē
Akordeonistu – solistu konkurss

26.04. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņš
Bērnu un pusaudžu 
oriģinālliteratūras apskats

27.04. plkst.11.00 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē
Koncertlekcija “D.Mijo”

27.04. plkst.11.00
Cēsu Valsts ģimnāzijā
III Latvijas skolu jaukto koru 
salidojuma koru konkurss 
Vidzemē

27.04. plkst.19.00
Cēsu Jaunajā pilī
Igo koncerts

28.04. plkst.17.00
Kafejnīcā “Pie Raunas vārtiem”
Tikšanās ar grāmatas par 
mākslinieku G. Cīlīti “Uz kurieni 
līdzens ceļš” autori, mākslas zinā-
tnieci, cēsnieci Rūtu Muižnieci

28.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
“Latgales gredzens”. Koncert-
izrāde “Rakstiem un skaņai”

28.04. plkst.22.00 
Fonoklubā
DJ DidzisKo

29.04. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
M. Čehova Rīgas krievu teātra 
viesizrāde. “Divi džentlmeņi no 
Veronas”

29.04. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Humora izrāde “Made in 
Latvija”

29.04. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Haralds Sīmanis

29.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Miks Dukurs ar koncert-
programmu “Spiritual Priest”; 
DJ Z:le

30.04, plkst. 19.00
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
Jazz Lounge ar Denisu 
Paškeviču. Starptautiskā džeza 
diena

Gidu kursi Cēsu Pils 
kompleksā 

Cēsu Jaunā pils Semināru 
zālē. Papildinformācija par 
gidu kursiem: Ieva Kalniņa 
tel.26339342

04.04. un 06.04. plkst.17.15
Publiskā runa (Inese Mičule)

11.04. plkst.17.15
Muzeja ekspozīcija. Ievads. 
(Vija Rozentāle)
Cēsu senie iedzīvotāji vendi 
latgaļu un lībiešu zemēs 10.-13.
gs. (Dace Cepurīte)

13.04. plkst.17.15
Cēsis – nozīmīgs politiskais, 
administratīvais un saim-
nieciskais centrs 16.-19.gs.
Cēsu pilsētas un novada 
ieguldījums latviešu izglītības, 
kultūras un nacionālās 
pašapziņas veidošanā un 
attīstībā 18.-19.gs. (Dace 
Tabūne)

18.04. plkst.17.15
Sarkanbaltsarkanais karogs 
Cēsu un Latvijas vēsturē (Tālis 
Pumpuriņš)

20.04. plkst.17.15
Cēsis un Latvijas brīvības cīņas 
(Evita Muceniece)

25.04. plkst.17.15
Cēsis šodien.

27.04. plkst.17.15
Cēsu pilsēta. Paraugekskursija.

Izstādes
09.12.2016.-16.04. 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē 

“Krāsās izteikts laiks”. Māksla 
un mākslinieki Cēsīs 
 
08.03.-14.05. 
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē 
Ināras Liepas personālizstāde 
“Iedvesmas valsis”. Autorlelles. 
 
01.04.-29.04. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Cēsnieka Andra Vētras 
fotoizstāde “Bildes dvēselei” 
 
01.04.-29.04. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Tēlnieku Maijas Baltiņas un 
Andreja Jansona piemiņas 
izstāde 
 
03.04.-30.04. 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolā 
Gleznotāja, cēsnieka Artūra 
Droņa, darbu izstāde 
 
03.04.-30.04. 
Cēsu pilsētas Mākslas skolā 
Gleznotāja, cēsnieka Jāņa 
Rozenberga, darbu izstāde 
 
03.04.-30.04. 
Cēsu Profesionālajā vidusskolā 
Gleznotāja, cēsnieka Kārļa 
Baltgaiļa darbu izstāde 
 
No 07.04. 
Kafejnīcā “Pie Raunas vārtiem” 
Vizuālās mākslas olimpiādes 
“Ainava” 1.-12. klašu audzēkņu 
laureātu darbu izstāde 
 
08.04 - 19.05 
INSIGNIA mākslas galerija 
koncertzālē “Cēsis” 
Ilze Avotiņa “Pavasara 
pastorāle”  
 
No 12.04. 
CATA Kultūras namā 
Cēsu brīvā laika mākslinieku 
darbu izstāde 
 
No 21.04. 
Pasaules latviešu mākslas centrā 
Latviešu māksla emigrācijā 
“Trimdas ainava” 
 
No 21.04. 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē 
Ceļojošā izstāde “Latvijas 
Jūras spēkiem 25. Jūra gleznās 
un fotogrāfijās” 

Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā  
bibliotēkā
01.04.-17.04. 
Pavasara saulgrieži

01.04.-29.04. 
Rakstniecei Ilzei Indrānei – 90.

01.04.-29.04. 
Dārzs vaļaspriekam

01.04.-29.04. 
Amatas novadā kādreiz un 
tagad

01.04.-29.04. 
Rakstniecei, tulkotājai – Veltai 
Spārei (1922-1981) – 95

01.04.-29.04. 
“Klausījos, brīnījos, 
Kas aiz kalna gavilēja: 
Lieldieniņa braukšus brauca,  
Asnus veda vezumā.”

01.04.-29.04. 
Anekdošu virpulī

20.04.-22.04. 
Jauno grāmatu izstāde

04.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJČ volejbolā U17 zēni – 
pārspēles
Cēsu PSS, RVS, Liepājas SSS

01.04. plkst.11.00 
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U15 meitenēm
Cēsu PSS – Rīga/TTP1

01.04. plkst.13.00
Piebalgas ielā 18
LČ maxi basketbolā 
seniorēm
Cēsis – Jūrmala

01.04. plkst.14.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U14, U16 un U19 zēniem
Cēsu PSS – Krāslava

08.04. plkst.09.00
Pūces ielā 2a
Cēsu karatē kluba 
čempionāts

08.04. plkst.11.00 
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U14, U16 un U19 zēniem
Cēsu PSS – Alūksne

09.04. plkst.09.45
Pūces ielā 2a
Cēsu karatē kluba 
čempionāts

09.04. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U14, U16 un U19 zēniem
Cēsu PSS – Līvāni

09.04. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U15 meitenēm 
Cēsu PSS – Rēzeknes nov.

15.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LR komandu čempionāts 
galda tenisā

22.04. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada čempionāts 
badmintonā

22.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu domes kauss volejbolā

22.04. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
Latvijas Jaunatnes 
čempionāts volejbolā U13 
vecuma grupā zēniem 

23.04. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada čempionāts 
badmintonā

29.04. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U12 zēniem

29.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Florbola zibensturnīrs

29.04. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu kausa novusā 3.posms

30.04. plkst.10.00
Cēsu pilsēta
SEB velomaratons  
Cēsis-Valmiera

Sporta pasākumi aprīlī

Kino aprīlī

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 14 “Par trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu 
Cēsu novadā” šādu grozījumu: 
aizstāt 5. punktā skaitli 

“255,00” ar skaitli “265,00”.

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2015.gada 8.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 
15 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā” šādu 
grozījumu:

2. Izteikt 31.2 punktu šādā 
redakcijā:

“31.2 Pabalsts pirts 

apmeklējumam ir pirts biļetes 
cenas atlaide:

31.21. trūcīgām ģimenēm 
(personām) – 4,50 euro vienam 
klientam;

31.22. maznodrošinātām 
ģimenēm (personām) – 3,00 
euro vienam klientam;

31.23. nestrādājošiem 

pensionāriem, kuru ikmēneša 
ienākumi nepārsniedz valstī  
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēru – 3,00 euro 
vienam klientam;

31.24. nepilngadīgajiem 
maznodrošinātu ģimeņu 
bērniem – 4,50 euro katram 
klientam”.

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 2011. gada 17. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 27 
“Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” 
šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.2. apakšpunktā 
vārdus: “nodokļu inspektors’’ 
ar vārdiem “nodokļu admi-
nistrators”; 

1.2. Papildināt ar 
2.27. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “2.27. Fiziskai 
personai par nekustamā 
īpašuma sastāvā ietilpstošo 
ēku, telpu grupu, kurai 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likme noteikta 1,5% apmērā no 
objekta kadastrālās vērtības, tās 
lietošanas veids ir dzīvošana 
(netiek izmantoti saimnieciskās 
darbības veikšanai) un tajā  
no 2017. gada 1. janvāra 
dzīvesvieta deklarēta vismaz 

vienai pilngadīgai personai – 
70% apmērā. Atvieglojums 
tiek piemērots, sākot ar 
nākamo kalendāro ceturksni 
pēc dzīvesvietas deklarēšanas 
un saistošo noteikumu 
3.18. apakšpunktā minētā 
iesnieguma saņemšanas 
pašvaldībā.”;

1.3. Papildināt ar 
3.18. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “3.18. Nodokļa 
maksātājam, lai saņemtu 
2.27. apakšpunktā minētos 
atvieglojumus, jāiesniedz 
iesniegums par nodokļa 
atlaides piešķiršanu, norādot 
atsauci uz saistošo noteikumu 
2.27. apakšpunktu un dzīves-
vietas deklarēšanas datumu.”;

1.4. Aizstāt 4.3.1. apakš-
punktā vārdus “nodokļu 
inspektora’’ ar vārdiem “no-
dokļu administratora’’;

1.5. Papildināt ar 

4.3.11. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “4.3.11. saistošo 
noteikumu 2.27. apakšpunktā 
minētajām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāja 
kategorijām ar Cēsu novada 
pašvaldības Finanšu nodaļas 
nodokļu administratora 
izdotu administratīvo aktu - 
maksāšanas paziņojumu’’.
(Precizējumi izdarīti ar Cēsu 
novada domes 09.03.2017.
lēmumu Nr. 55)

2. Saistošo noteikumu 1.2., 
1.3. un 1.5 apakšpunkti ir spēkā 
līdz 2017. gada 31.decembrim.
(Precizējumi izdarīti ar Cēsu 
novada domes 09.03.2017. 
lēmumu Nr. 55)

3. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas laikrakstā 
“Cēsu Vēstis’’. (Precizējumi 
izdarīti ar Cēsu novada domes 
09.03.2017. lēmumu Nr. 55)

16.02.2017. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījums Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 
“Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Cēsu novadā””

16.02.2017. Saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījums Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra  saistošajos noteikumos Nr. 15 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””

16.02.2017. Saistošie noteikumi Nr. 4 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 2011. gada 17. novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā””

No 07.04.
Satikšanās uz piena ceļa /
On the Milky Road (2017).
Žanrs: Kara, komēdija, drāma, 
romantika. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

12.04.
Kino gardēžu klubs
Skaļāk par sprādzieniem / 
Louder than bombs (2015)

No 14.04.
Ātrs un bez žēlastības 8 / Fast 
& Furious 8 (2017). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, asa sižeta 
filma. Līdz 12 g.v. - neiesakām

Bēbis boss / Boss baby (2017).
Žanrs: Animācijas filma. Bez 
vecuma ierobežojuma

Zoodārza uzrauga sieva / The 
Zookeeper’s Wife (2017). Žanrs: 
Drāma, vēsturiska, biogrāfija. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 21.04.
Sekas / Aftermath (2017). Žanrs: 
Trilleris, drāma. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

No 28.04.
Galaktikas sargi. 2.daļa / 
Guardians of the Galaxy Vol.2 
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma.Līdz 12 g.v. - neiesakām

Lodes pa gaisu! / Free Fire 
(2017).
Žanrs: Komēdija, detektīvfilma, 
asa sižeta filma. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

Zudusī pilsēta Z / The Lost City 
of Z (2017). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma, biogrāfija.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

09.03.2017. Saistošie noteikumi Nr. 6 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 2011. gada 17. novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā””

31. augustam veic zemes 
vienības apsekošanu, lai 
konstatētu – vai ir veikti latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumi. Apsekošanu var 
veikt bez zemes īpašnieka vai 
tiesiskā valdītāja klātbūtnes, 
iepriekš informējot zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
par plānotajiem apsekošanas 
laikiem.

3.5. Zemes vienības 
novērtējuma pamatā ir 
teritorijas vizuālā apsekošana.

3.6. Apsekošanas rezultāti 

tiek fiksēti fotogrāfijās, kartē 
un ar latvāni invadētās zemes 
novērtējuma protokolā: vai 
zemes vienībā ir veikti latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumi,  vai zemes vienībā 
ir  konstatēts ziedošs latvānis 
vai latvānis ar ziedkopu sēklu 
gatavošanās vai nogatavojušos 
sēklu stadijā.

4. Atzinuma pieņemšana 
par latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanu

 Līdz kārtējā gada 

1.  oktobrim  darba grupa 
izskata jautājumu par nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu un 
dod atzinumu Cēsu novada 
domes Finanšu nodaļai 
administratīvā akta izdošanai 
atbilstoši ar latvāni invadētās 
zemes vienības novērtējuma 
protokola rezultātiem.”

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā “Cēsu 
Vēstis’’.
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KULTŪRA
Kaķukrogā durvis ver Amatu māja

Piektdien, 31. martā, 
plkst. 12.00, Vaives pagasta 
Kaķukrogā savas durvis vērs 
 un darbu sāks Vaives Amatu 
māja, aizsākot regulāru  
nodarbību ciklu profesionālu 
meistaru un amatu pratēju 
vadībā.

Apmeklētājiem būs iespēja 
aplūkot atjaunotās un amatu 
mājas vajadzībām pielāgotās 
telpas, kā arī līdzdarboties 
amatu meistardarbnīcās un 
Latvijas meistaru dienās 
“Satiec savu meistaru”. Būs 
arī iespēja vērot un darboties 
aušanas, šūšanas, koka karošu 
grebšanas, siera siešanas, 
maizes cepšanas un citās 
meistarklasēs.

Pateicoties Lauku sieviešu 
atbalsta grupas “Vaive” 
īstenotajam projektam, Amatu 
mājā meistares Dagnijas 

Cēsu tautas vērtes kopa 
“Dzieti” sagatavojuši īpašu 
koncertu, kurā godā celts 
Cēsu apkārtnes folklorists 
Voldemārs Stelbergs, kura 
vāktās tautasdziesmas ir 
“Dzietu” spēlēto dziesmu un 
danču pamatmateriāls.

Tā ir daļa no “Dzietu” 
tradīcijas reizi gadā, pavasarī, 
klausītājiem piedāvāt kādai 
personībai veltītu koncertu, 
kas sniegusi lielu ieguldījumu 
latviskā mantojuma vākšanā 
un saglabāšanā nākamajām 
paaudzēm.

“Dzieti” jau 35 gadus 
apvieno cēsniekus, kuriem tuvs 
senais tautas gara mantojums – 
tautasdziesmas, paražas, danči, 
rotaļas, ticējumi, mīklas un 
pasakas. 

Voldemārs Stelbergs 
dzimis 1891. gada 12. martā 
Drabešu pagasta “Tauriņos” – 
Spāres muižas kalpa ģimenē. 
Savas dzīves laikā folklorists 
apceļoja Vidzemes vidieni 
(galvenokārt – Cēsu pusi), 

Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis” 24. aprīlī no plkst. 9.00 
līdz plkst. 17.00 viesmīlības 
nozares profesionāļi aicināti 
uz darba un zinību dienas 
notikumu, kas apvienos teoriju 
un praksi. Kādas ir reģiona 
viesmīlības un apkalpošanas 
jomas uzņēmumu aktualitātes? 
Seminārā būs iespēja gūt daudz 
praktisku padomu.

Cēsīm kā kultūras 
eksportētājpilsētai gan caur 
mākslas, gan tūrisma virzienu 
viesmīlības izkopšanas 
jautājums ir ļoti būtisks. 
Ikviens pilsētas iedzīvotājs 
ir tās seja, taču jo īpaši tiek 
ievērots viesmīlības jomas 
personāls. 

Konference veidota kā darba 
seminārs, lai kopīgi meklētu, 
kā uzlabot viesmīlību. Darba 
grupās tiks risināti jautājumi 
par gatavošanos banketiem 
un to, kas ir diplomātiskā 
apkalpošana jeb protokols. 
Liela uzmanība tiks pievērsta 
praktiskajām aktivitātēm – 
komunikācijai un informācijas 
nodošanai sociālajos tīklos, 
labas kafijas pagatavošanai, 
etiķetei, garšu izzināšanai un 
aprakstīšanai. Kā konferences 
lektori uzaicināti nozarē 
praktizējošie profesionāļi –  
“Restorāns 3” šefpavārs Ēriks 
Dreibants, “Alķīmiķis” aldaris 
Ingemārs Dzenis, konferences 
“Saskarsmes garšas” idejas 
virzītājs Arvis Zēmanis kā arī 
protokola, vīna un pārdošanas 
pazinēji.

Dalībnieku skaits 
konferencē būs ierobežots. 
Dalību iespējams pieteikt no 
2. aprīļa līdz 18. aprīlim vai 
līdz brīdim, kad tiks sasniegts 
maksimālais dalībnieku skaits. 
Programma un informācija 
par pieteikšanos tiks publicēta 
www.visit.cesis.lv.

Pasākumu organizē Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” sadarbībā ar bāru un 
restorānu konsultāciju un 
konceptpasākumu organizatoru 
apvienību “Ze Food” projekta 
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai 
sadarbībai” (HANSA) gaitā. 
Tēmas aktualitāti papildina 
sadarbībā ar Rīgu, Valmieru 
un Siguldu (Rīgas-Gaujas 
reģions) iegūtais tituls – 
Eiropas gastronomijas reģions 
2017. gadā.

Projekts HANSA tiek 
īstenots ar Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda Centrālās 
Baltijas programmas 2014-
2020. gadam atbalstu, un tā 
mērķis ir stiprināt vēsturiskās 
Hanzas savienības vērtības. To 
īsteno 11 Latvijas, Igaunijas un 
Zviedrijas partneri no 2015. 
gada oktobra līdz 2018. gada 
decembrim.

Viesmīlības 
konference

Kupčes vadībā katram ir 
iespēja uzšūt savu Vaives 

pagasta tautisko kreklu, kas 
būs skaists veikums Latvijas 

simtgadei.

“Dzietu” veltījums folkloristam  
Voldemāram Stelbergam

vākdams tautasdziesmu un 
deju melodijas un zīmēdams 
etnogrāfisko, bibliogrāfisko 
un citu retumu atrašanās 
vietas. Tāpat viņš ar lielu 
akurātību nozīmēja uz pūra 
lādēm, skapjiem, krēsliem, 
tīnēm, villainēm un citur 

sastopamos nacionālos 
rakstus, kā arī fiksēja vecu 
ēku arhitektoniskās īpatnības. 
Darba rezultātā V.Stelbergs 
izveidoja plašu krājumu, kas 
satur 2630 folkloras vienības 
no Cēsu apkārtnes.

Lai iepazītu daļu no plašā 

Stelberga krājuma, “Dzieti” 
aicina interesentus 23. aprīlī 
plkst. 12.00 uz koncertu Cēsīs, 
Lielajā Skolas ielā 6, Pasaules 
latviešu mākslas centra izstāžu 
zālē. Savukārt plkst. 14.00 
mākslas centrā tiks atklāta 
izstāde “Trimdas ainava”.

Jau trešo gadu Cēsu pils 
parkā norisināsies sarunu 
festivāls “Lampa”. Šogad 
festivāls notiks no 30. jūnija 
līdz 1. jūlijam. Taču pirms lielā 
notikuma “Lampas” iesildīšana 
ar interesantu diskusiju Cēsīs 
notiks piektdien, 21. aprīlī, no 
plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00. 
Pasākuma tēma - “Kas padara 
Latviju drošu?”.

Iesildošais pasākums, 
diskusija ar vairāku nozaru 
viedokļu līderiem, mājvietu 
radis Nacionālo bruņoto spēku 

instruktoru skolā, Valmieras 
ielā 8. Ikvienam apmeklētājam, 
kurš ieradīsies plkst. 17.00, būs 
iespēja apskatīt skolas teritoriju 
un telpas.

Taču diskusijas dalībnieki 
nerunās vien par militāro 
drošību, tieši otrādi – vairāk 
uzmanības tiks veltīts Latvijas 
iedzīvotāju apziņas un 
sociālajai drošībai. Tā cieši 
sakņojas tādos faktoros, kā 
demokrātijas izpratne, (ne)
uzticēšanās valstij, kritiskā 
domāšana, mediju pratība un 

izglītība.
Šī būs atvērta diskusija, 

kurā piedalīsies četri savas 
jomas profesionāļi. Pasākumu 
vadīs sarunu moderators, 
kurš klātesošos mudinās 
uzdot jautājumus. Divi no 
dalībniekiem būs Iveta Kažoka 
un Jānis Polis.

Kažoka ir domnīcas 
“Providus” vadošā pētniece, 
kura specializējas labas 
pārvaldības un sabiedrības 
līdzdalības jautājumos. Polis 
ir mārketinga speciālists, kurš 

plašākai sabiedrībai zināms 
kļuva pērn, aktīvi pētot 
Latvijas sabiedrības mediju 
lietošanas paradumus, vairāk 
uzmanības koncentrējot tieši 
uz viltus ziņām un interneta 
propagandu un to atmaskošanu. 
Trešais diskusijas dalībnieks 
būs cieši saistīts ar militāro 
jomu, savukārt ceturtais 
dalībnieks būs pieredzes bagāts 
sabiedriskās domas pētnieks.

Festivāla “Lampa” iesilde - Kas padara Latviju drošu?

Attēlā: Kristīne Kuzma pirmās iemaņas aušanā apgūst pie mazajām stellēm, bet drīz
Amatu mājā varēs aust arī lielajās stellēs. Foto: Aivars Akmentiņš


