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Svinīgi atklāts jaunais stadions
Aleksandrs Abramovs  
Cēsu novada pašvaldība 

Aprīļa vidū Cēsīs svinīgi 
atklāts atjaunotais pilsētas 
stadions. Notikums pulcēja 
simtiem sportistu un viņu 
aktīvu līdzjutēju. 

“Cēsnieki, šis stadions ir 
jums! Paldies par uzticību, 
atbalstu un sapratni! Lai 
šis stadions kalpo ikdienā, 
sporta sacensībās un veselīgā 
dzīvesveida uzturēšanai mums 
visiem! Stadiona attīstība 
nav apstājusies, un jau 
pavisam drīz sāksim stadiona 
būvniecības otro kārtu,” 
atklāšanā sacīja Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

Rozenbergs arī pateicās 
objekta būvniecībā 
iesaistītajiem par kopīgi 
paveikto darbu - Izglītības 
un zinātnes ministrijai par 
iesaisti un finansiālo atbalstu, 
būvniekiem un būvuzraugiem 
par lielisko veikumu, Latvijas 
Vieglatlētikas un Volejbola 
federācijām par padomiem un 
Latvijas Futbola federācijai 
par futbola segumu, kā arī 
pašvaldības kolēģiem un Cēsu 
sporta skolai, kuri bija iesaistīti 
stadiona tapšanā un turpmāk 
organizēs un uzraudzīs tā 
izmantošanu.

Izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis sveica 
cēsniekus svētkos un minēja, 

ka Cēsīs izveidojies jauns 
sporta centrs, kas ir moderns, 
pamanāms un - redzot kuplo 
apmeklētāju skaitu un smaidus 
cilvēku sejās - jau iemīļots. 
Ministrs uzsvēra lielo Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 

ieguldījumu un neatlaidību: 
“Domes priekšsēdētājs tik bieži 
brauca uz ministriju, ka mums 
nekas cits neatlika kā piešķirt 
naudu stadiona būvniecībai.

Jau tagad sasniegts daudz, 
bet zinu, ka vēl daudz priekšā, 

tāpēc novēlu priekšsēdētājam 
spert soļus uzņemtajā virzienā 
un turpināt Cēsu sporta 
infrastruktūras attīstību,” 
novēlēja Kārlis Šadurskis.

Latvijas Futbola federācijas 
ģenerālsekretārs Jānis 

Mežeckis neslēpa prieku, 
ka Cēsīs atdzimst futbola 
tradīcijas, un tam tagad ir 
mūsdienīga infrastruktūra. 
Latvijas Vieglatlētikas 
savienības prezidente Ineta 

Latvijas neatkarības at-
jaunošanas jeb Baltā galdauta 
svētkos 4. maijā cēsnieki 
aicināti visupirms pie mājām 
izkārt valsts karogu, ģimenes, 
draugu, kaimiņu lokā uzklāt 
balto galdautu un baudīt 
svētku pusdienas vai vēlas 
brokastis. Ieturēties vajag 

kārtīgi, lai ir spēks dalībai 
visos plašās novada svētku 
programmas notikumos. Vairāk 
par tiem stāsta Cēsu Kultūras 
centra projektu vadītāja Zane 
Neimane.

Šogad svētkus aicinām sākt 
ar Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja apmeklējumu. Laikā no 

plkst. 11.00 līdz 16.00 muzeja 
apmeklējums bez maksas. 
Cēsis ir Latvijas karoga 
dzimtene, tāpēc būs iespēja 
uzkāpt Jaunās pils tornī, kur 
plīvo Latvijas karogs, uzņemt 
foto ar karogu un dalīties ar to 
sociālajos tīklos, izmantojot 
tēmturus #cēsis un #LV100. 

Pēc tam, uz liela audekla, katrs 
varēs iekrāsot savu daļiņu mūsu 
kopējā veltījumā Latvijai.

Pēcpusdienā plkst. 16.00 
koncertzālē “Cēsis” sāksies 
lielā svētku sadziedāšanās. 
Koncerts “Sadziedāsim par 
Latviju” veidots kā tautas 
sadziedāšanās svētki, un tajā 
piedalīsies Cēsu Kultūras 
centra jauktie kori “Beverīna”, 
“Wenden” un “Vidzeme”, 
vokālais ansamblis “Tieši 
tāpēc”, kā arī solisti – Gunita 
Bārda, Rihards Saule, Una 
Aizgale un Nauris Indzeris. 
Koncertā skanēs piemirstas, bet 
ļoti skanīgas, melodiskas un 
latviskas dziesmas. Koncertu 
bagātinās Imanta Ziedoņa 
dzeja. Visi apmeklētāji aicināti 
droši dziedāt līdzi – dziesmu 

vārdi būs lasāmi uz lielā 
ekrāna.

Koncerta režisors ir 
Māris Bezmers, muzikālais 
vadītājs – Emīls Zilberts, un 
korus diriģēs Marika Slotina-
Brante. Koncerta pavadošajā 
grupā spēlēs Mārtiņš Roziņš – 
taustiņi, Emīls Zilberts – 
bungas, Raivo Ozols – bass, 
Jānis Rolmanis – ģitāra.

Pēc koncerta kārtīga balle 
kopā ar pūtēju orķestri “Cēsis”.

Ieeja bez maksas. Bet 
ikvienu, kurš vēlas apmeklēt 
koncertu, aicinām iepriekš 
izņemt ieejas kartes Biļešu 
paradīzes kasē koncertzālē, jo 
vietu skaits ir ierobežots. Viena 
persona var izņemt ne vairāk 
kā piecas ieejas kartes. 

Attēlā: Atjaunotā stadiona atklāšana bija svētki lieliem un maziem cēsniekiem. Šo notikumu sportiski atzīmēja arī Briežu 
ģimene. Foto: Raivo Šmits.
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Pavasara aktualitātes 
pašvaldībā
Ieva Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītāja

Aprīlī vairāk saules, 
vairāk gaismas un vairāk arī 
rosības novada saimnieciskajā 
dzīvē. Atsākusies Rīgas ielas 
rekonstrukcija posmā no Rožu 
laukuma līdz Līvu laukumam. 
Pagājušajā vasarā ir veikti 
apjomīgi priekšdarbi šī posma 
atjaunošanā, tāpēc pamatoti 
ceram, ka viss ritēs raiti un 
vasaras vidū Rīgas iela būs 
atvērta gājēju un braucēju 
satiksmei. Maija vidū būvnieki 
sāks īstenot Cīrulīšu un 
Kovārņu ielu rekonstrukcijas 
projektu. Tas paredz  
brauktuves atjaunošanu, 
gājēju un veloceliņu, kā arī 
apgaismojuma un lietus ūdens 
kanalizācijas izbūvi. Savukārt 
Pirtsupītes gravā turpināsies 
gājēju celiņa izbūve. Liela 
mēroga atjaunošanas darbi 
turpinās arī Cēsu Viduslaiku 
pilī, kur šobrīd notiek vairāku 
pils daļu mūru nostiprināšanas 
darbi un amatnieku darbnīcu 
izveide, kā arī gājēju tilta 
atjaunošana. 

Ziema nav bijusi saudzīga 
pilsētas ielām un ietvēm, 
būs krietni jāpastrādā, lai 
saremontētu bojātos posmus.  
Vaives pagastā nozīmīgs 
projekts būs Veismaņu ceļa 
atjaunošana, paredzēts arī 
vairāku pagasta ceļu posmu 
remonts.

Pašvaldībā  pārvalžu vadītāji 
precizē šogad veicamos 
uzdevumus un formulē 
konkrētus sasniedzamos rezul-
tātus darbiniekiem, kas tiks 
vērtēti gada beigās.  Paralēli tam 
veicam dažādus uzlabojumus 
darba organizācijā. Aprīlī 

kļuvām dabai draudzīgāka 
pašvaldība, atsakoties no 
rīkojumiem papīra formātā. 
Esam pārgājuši uz elektroniski 
parakstītiem rīkojumiem. 

Esam uzsākuši arī 
specifikāciju sagatavošanu 
jaunas pašvaldība mājas 
lapas izveidei. Tā būs 
mūsdienīga ne tikai pēc 
izskata un satura, bet arī pēc 
apmeklētājiem piedāvātajām 
iespējām. Pagaidām vēl  
cesis.lv ir vieta, kur var kaut 
ko uzzināt, pieteikt problēmu 
vai uzdot jautājumu. Jaunajā 
versijā vēlamies izveidot 
arī autorizētu sadaļu, kurā, 
ieejot ar bankas vai e-Latvija 
identifikatoriem, iedzīvotāji 
varēs saņemt pašvaldības 
pakalpojumus – iesniegt 
nepieciešamos dokumentus, 
pieteikt vietu bērnudārzā, 
samaksāt nekustamā īpašuma 
nodokli. Komunikācijas un 
klientu apkalpošanas pārvaldes 
speciālisti izvērtēs, kuri ir 
pieprasītākie pakalpojumi, lai 
varētu nodrošināt to pieejamību 
mājas lapas jaunajā versijā.

Laicīgāk nekā citkārt 
sākusies gatavošanās Cēsu 
kauju atceres pasākumiem. 
Nākamajā gadā svinēsim šī 
notikuma simtgadi, tāpēc šogad 
kauju piemiņas programmā 
paredzēts lielāku uzmanību 
veltīt notikuma vēsturiskajam 
kontekstam, tā valstiskajai 
un starptautiskajai nozīmei. 
Savukārt Latvijas simtgadei 
veltīsim grāmatu par Cēsīm. 
Tā būs veidota kā zināmu 
cēsnieku stāsti par savu pilsētu 
un piederības sajūtu šai vietai.

Cēsu novada domes sēdē 
19. aprīlī deputāti izskatīja 20 
jautājumus. Dome apstiprināja 
Cēsu novada bāriņtiesas 
nolikumu, kā arī Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centra, 
novada Sociālā dienesta un 
Pilsētas pansionāta 2017. gada 
pārskatus.

Deputāti lēma par valsts 

budžeta mērķdotācijas sadali 
Cēsu novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai, par 
projekta pieteikuma “Invazīvo 
sugu ierobežošanas pasākumi 
Cēsu novadā” iesniegšanu 
LVAFA, kā arī izskatīja citus 
jautājumus.

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.

Domes sēdē aprīlī

Aprīļa sportiskie 
akcenti
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Priecīgā noskaņā un 
sportiskā tempā aprīlī oficiāli 
atklājām atjaunoto Cēsu 
stadionu. Šī tiešām ir cēsnieku 
sen gaidīta būve, to apliecina 
lielais dalībnieku skaits 
atklāšanas svinībās un aktīvā 
rosība stadionā darbdienu 
vakaros un brīvdienās. Drīz 
sāksim otrās kārtas būvdarbus, 
taps tribīnes, ģērbtuves, treneru 
un inventāra telpas, arī vieta 
dopinga pārbaudēm – tādas ir 
mūsdienu prasības. 

Liels prieks par mūsu 
amatiermākslas kolektīvu 
lielisko sniegumu skatēs. Visi 
pašdarbnieki saņēmuši augstu 
novērtējumu un šovasar dosies 
uz Dziesmu un deju svētkiem. 
Sportiskā terminoloģijā runā-
jot – kultūrā mēs stabili esam 
augstākajā līgā. 

Izglītībā par vienu no 
aktivitāšu centriem kļuvusi 

Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskola. Iestādes atvērto 
durvju dienas programma 
bija teju pilsētas svētku 
līmenī. Domāju, tā piesaistīja 
daudzus skolas potenciālos 
audzēkņus. Notiek jaunu 
mācību programmu izstrāde, 
paplašināsies pieaugušo 
apmācības iespējas, sāksies 
dienesta viesnīcas būvniecība. 
Tās ir labas iestrādnes, kas ļaus 
sasniegt iecerēto – izveidot 
mūsdienīgu un pieprasītu 
profesionālās apmācības 
centru. 

Savukārt joma, kur pie-
prasījums pēc vietām stabili 
aug katru gadu, ir bērnudārzi. 
Gada sākumā atvērām grupiņu 
Līvu sākumskolā, rudenī turpat 
vērsim vēl vienu. Taču, lai 
rindu mazinātu vai, precīzāk, 
likvidētu, esam jau sākuši 
vērtēt iespējas apjomīgākiem 
ieguldījumiem pirmsskolas 
izglītības infrastruktūrā.

Vēl viena joma novadā, kur 
pieprasījums krietni pārsniedz 

piedāvājumu, ir mājokļi. Un te 
ir laba ziņa – privāts investors 
iegādājies apbūves gabalus 
Cēsīs, lai celtu īres dzīvokļu 
namus. Investoram ir liela 
pieredze šajā būvniecības 
segmentā, un dzīvokļu īre 
ar izpirkuma tiesībām ir 
demokrātiska iespēja cilvēkiem 
tikt pie sava mājokļa.

Mēneša nogalē dosimies uz 
Lielo talku, tā kļuvusi par labu, 
stabilu pavasara tradīciju lielai 
daļai valsts iedzīvotāju. Prieks 
ka arī mūsu novadā talkas 
aktivitāte ir liela, protams, žēl, 
ka ik pavasari, sniegam kūstot, 
gravās, ielu un ceļu malās atkal 
ieraugām jaunu gružu klājienu.

Maijs sāksies ar svētkiem, 
aicinu novada iedzīvotājus 
apliecināt savu patriotismu 
un izkārt pie mājam valsts 
karogus. Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienā 4.maijā, 
Cēsīs gaidāma plaša un 
interesanta svētku programma, 
tā kā tiksimies Baltā galdauta 
svētkos!

Aprīlī  Cēsu novada 
pašvaldība atteikusies no 
skaidras naudas norēķiniem, 
saglabājot iespēju norēķināties 
ar banku maksājumu kartēm.

Cēsu novada pašvaldībai 
skaidras naudas norēķini 
pērn izmaksāja 12 320 EUR. 
Norēķinus skaidrā naudā 
joprojām būs iespējams veikt 
Latvijas Pasta filiālēs, kā arī 
Norvik bankā, kurā Cēsu 

novada pašvaldībai atvērts 
konts. Tās filiāle Cēsīs atrodas 
t/c "Mego" Lapsu ielā 23.

Cēsu novada pašvaldības 
iestādes, kurās turpmāk nevarēs 
norēķināties ar skaidru naudu:

Cēsu novada pašvaldība, 
Cēsu pilsētas sporta skola, 
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, 
Cēsu Centrālā bibliotēka, Cēsu 
kapu saimniecība.
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AKTUĀLI
Pašvaldības speciālista darba diena

Īsta komanda
“Avant” minitraktori, 

jeb zaļo traktoriņu sparīga 
darbošanās pilsētas teritorijā nu 
jau ir ierasta nepieciešamība. 
To iegāde pirms septiņiem 
gadiem bija saimnieciski 
pārdomāts solis. Tehnika ir ar 
plašu pielietojamo agregātu 
klāstu, kas krietni atvieglo 
un paātrina ietvju tīrīšanu, 
lapu vākšanu, jaunu zaļojošu 
teritoriju izveidi. Taču tehnika 
ir vien instruments, kas ir 
efektīvs tad, ja tiek prasmīgi 
vadīts. 

Kā atzīst pašvaldības 
Īpašuma apsaimniekošanas 
pārvaldes komunālinženieris 
Didzis Ozoliņš, Cēsīs pēdējos 
gados tik daudz izdevies 
paveikt pilsētas sakopšanā 
un labiekārtošanā, lielā mērā 
tāpēc, ka minitraktoru vadītāji 
Gints Rožkalns, Aivars Kozaks 
un Normunds Petaks ir vīri, 
uz kuriem var paļauties, īsta 
komanda. “Apgūt mūsu 
pieredzi  bieži brauc citu 
novadu, pilsētu pašvaldību 
pārstāvji, un visi pamana un 

novērtē šo vīru godprātīgo 
attieksmi pret darbu,” piebilst 
D. Ozoliņš.

Visnemierīgākais gadalaiks 
traktoriņu vadītājiem ir ziema. 
Ja snieg, jāceļas divos, trijos 

naktī  un jāsāk tīrīt un kaisīt 
ietves. Mehanizēti tīrāmo ietvju 
kopgarums ir 40 kilometru, 
dažkārt pat ar sešām stundām 
nepietiek, lai ar trim “Avant” 
visu notīrītu. “Ziemā es nekādus 

izbraukumus neplānoju, nekad 
nevari zināt, kad būs ziņa, ka 
jāsteidz uz garāžu. Ja snieg 
ilgstoši, pagulēt iznāk vien 
dažas stundas, acis sarkanas kā 
raudām, bet jāstrādā,” smaidot 

stāsta A. Kozaks.
Pārējos gadalaikos darba 

laiks ir prognozējams, bet 
viss jādara tempā. Arī tehnika 
pilnveidota tā, lai agregātu 
apmaiņa neaizņemtu vairāk 
par piecām minūtēm. Vasarā 
pamatdarbs ir zālāju pļaušana, 
ik pa laikam no krūmiem un 
drazām tiek atbrīvots kāds 
pilsētas nostūris. Paši gādājam 
sev papildu darbu – vīri piebilst, 
jo iekoptās teritorijas pēc tam 
pašiem jāpļauj un jātīra.

Kas kaitina? Plastmasas 
pudeļu sērga, tās tiek samestas 
gan autobusu pieturās, gan 
gravās. Arī tas, ka nekādi 
nemazinās ik pavasari vācamo 
nomaļākās vietās atstāto riepu, 
atkritumu maisiņu un citas 
drazas apjoms. 

Kas priecē? Pilsēta 
kļūst tīrāka un ja vēl kāds 
cēsnieks(ce) uzsmaida un 
parāda augšup paceltu īkšķi, 
sak, labs darbiņš, tad ir spars 
censties.

Attēlā: Vienotā “Avant” vadītāju komanda Gints Rožkalns ( no kreisās), Aivars Kozaks un 
Normunds Petaks. Foto: AIvars Akmentiņš.

Sākoties aktīvai tūrisma 
sezonai, pārvērtības piedzīvos 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centrs. Tas atradis jaunu 
mājvietu un jau maija sākumā 
uzsāks darbu Baznīcas 
laukumā 1, blakus Cēsu Sv. 
Jāņa baznīcai. Iepriekš tūrisma 
informācijas centrs darbojās 
Jaunajā pilī, Pils laukumā 9.

Jaunajā tūrisma 
informācijas centrā ikviens 
varēs saņemt aktuālāko 
tūrisma informāciju par Cēsīm 
un tūrisma piedāvājumiem 

pilsētā, iepazīties ar Latvijas, 
Vidzemes un vietējiem 
tūrisma materiāliem un 
saņemt konsultācijas par 
interesējošajiem tūrisma 
jautājumiem. Jaunajās telpās 
tūristi varēs ievilkt elpu, 
iedzert kafiju un uzlādēt savu 
viedierīci, kā arī iegādāties 
pilsētas suvenīrus, nosūtīt 
pastkarti, un rezervēt 
naktsmītni vai aviobiļetes.

Savukārt Cēsu Jaunās pils 
kompleksā tagad atradīsies 
tūrisma informācijas punkts, 

kurā personāls kā līdz šim 
sniegs nepieciešamās atbildes 
uz tūrisma jautājumiem, bet 
detalizētākas konsultācijas 
par konkrētiem tūrisma 
piedāvājumiem, naktsmītņu 
un aviobiļešu rezervācijām un 
tūrisma objektiem varēs veikt 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centrā Baznīcas laukumā 1. 

Nodalot Cēsu Tūrisma 
informācijas centru no Cēsu 
Pils kompleksa apmeklētāju 
centra, pilsētas apmeklētājiem 
rodas vēl vairāk iespēju saņemt 

Tūrisma centram jauna  
mājvieta

Maijā atsāksies Kovārņu un 
Cīrulīšu ielu rekonstrukcijas 
darbi, kas turpināsies visu 
vasaru. 

Projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā III kārta” laikā 
paredzēts veikt ielu seguma 
rekonstrukciju Cīrulīšu ielā 
posmā no Pētera ielas līdz 
Kovārņu ielai un Kovārņu ielā 
posmā no Līgatnes ielas līdz 
Cīrulīšu ielai. 

Tiks izbūvētas ietves 
un veloceliņi, izmantojot 
betona bruģa segumu, 
veikta ielas lietus ūdens 
kanalizācijas rekonstrukcija 
un apgaismojuma atjaunošana. 
Pērnā gada nogalē tika 
demontēta ēka Zīļu ielā 4. 
Teritoriju paredzēts iznomāt 

uzņēmējdarbības attīstībai.  
Kovārņu un Cīrulīšu ielas 

būvdarbus veiks SIA “8 
CBR”, būvuzraugs “Jurevičs 
un partneri”. Darbi notiks pēc 
SIA “Ceļu komforts “izstrādātā 
tehniskā projekta.  Būvdarbu 
līgums noslēgts jau 2017.gada 
oktobrī, bet ieilgušo lietavu dēļ  
būvdarbus nebija iespējams 
veikt. 

Būvdarbu laikā jārēķinās 
ar satiksmes ierobežojumiem, 
taču būs nodrošinātas iespējas 
remontējamos ielu posmus 
apbraukt. Lūgums sekot 
transporta shēmai novada 
pašvaldības mājas lapā un 
informācijai mobilajā lietotnē 
“Cēsis 8911” . 

Projektu līdzfinansē Eiropas 
reģionālais attīstības fonds. 

Ielu atjaunošana Cīrulīšos
Cēsu novadā līdz 23.aprīlim 

Lielajai talkai pieteiktas 22 
talkas. 

Daļa pieteikto talku 
norisinājās jau 21.aprīlī. 
Cēsnieki talkoja Pirstupītes 
gravā un kopa daļu no vecās 
Kokaudzētavas teritorijas 
(Rīgas iela 105), lai tur vēlāk 
iekārtotu suņu pastaigu 
laukumu. Tāpat šajā dienā čakli 
strādāja Rāmuļu pamatskolas 
skolēni un skolotāji, kuri veica 
labiekārtošanas darbus skolas 
teritorijā, sakopa Rāmuļu kapus 
un vāca atkritumus gar ceļu 
Rāmuļi – Rīdzene un Rāmuļi  – 
Vaive malām. Arī Cēsu Valsts 

ģimnāzijas audzēkņi sakopa 
skolas teritoriju un piedalījās 
atkritumu vākšanā gar 
dzelzceļa malu pilsētā.

Lielā talka visā Latvijā 
norisināsies 28.aprīlī, kad Cēsu 
novadā paredzēts čakli strādāt, 
lai sakoptu savu apkārtējo vidi. 
Talkas norisināsies garāžu 
kooperatīvās sabiedrības 
“Vaive 2” teritorijā (Lāču 
ielā 17), Kvēpenes mežā, 
Cēsu karjerā, tiks sakopta 
Cēsu dzīvnieku patversmes 
teritorija un Cēsu dzelzceļa 
stacijas apkārtne. Cēsu novada 
pašvaldības darbinieki vāks 
atkritumus gar Peldu ielas 

malām, savukārt Valmieras 
ielas daudzīvokļu namu 
kvartāla iedzīvotāji aicināti 
turpināt sakopšanas darbus 
graviņā pie Cēsu Tehnoloģiju 
un dizaina vidusskolas. Kaulu, 
locītavu un saistaudu biedrība 
talkos Pirtsupītes gravā pie 
Cēsu klīnikas, bet Cēsu 
Centrālā bibliotēka savukārt 
aicina palīdzēt sakopt Eduarda 
Veidenbauma piemiņas vietu 
„Glāznieki” (Rūpniecības iela 
18). Tāpat iedzīvotāji vāks 
atkritumus Kovārņu ielā, pie 
Dubinskas dīķa un Vārnu ielā.

Cēsnieki čakli talkotāji

aktuālo informāciju. Pilsētā 
ir izveidotas četras vietas, 
kur ceļotāji var gūt atbildes 
uz tūrisma jautājumiem. 
Latvijas Pasta nodaļā, kura 
atrodas Cēsu dzelzceļa stacijā, 
Cēsu Pils kompleksā un Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā darbojas 
tūrisma informācijas punkti, 
kur personāls ir apmācīts sniegt 
galveno tūrisma informāciju, 

savukārt jaunizveidotajā Cēsu 
Tūrisma informācijas centrā 
varēs saņemt detalizētāku un 
pilnīgāku informāciju. 

Cēsu Tūrisma informācijas 
centrs vasaras sezonā darbosies 
septiņas dienas nedēļā no 
plkst.10.00 līdz plkst.18.00.
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Iveta Sietiņsone 
Cēsu novada p/a  
“Sociālais dienests“

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
ir iesaistījusies Labklājības 
ministrijas (LM) koordinētā 
ES programmas “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība” 
līdzfinansētā projektā “Soli 
tuvāk: kopienas vienotā atbilde 
uz vardarbību pret sievietēm 
gadījumiem”. LM sadarbības 
partneri ir biedrība “Centrs 
Marta“, Valsts policija, un 
asociētie partneri ir Tieslietu 
ministrija un Latvijas Lauku 
ģimenes ārstu asociācija.

Prieks, ka pilotprojekta 
īstenošanai Cēsu novadā 
piekrituši sadarboties 
Valsts Policijas Vidzemes 

reģiona Cēsu iecirknis un tās 
priekšnieks Aldis Pāže, Cēsu 
Pašvaldības policija un tās 
priekšnieks Mārtiņs Jēgers, 
Valsts Probācijas dienesta 
Cēsu teritoriālā struktūrvienība 
un tās vadītājs Jānis Zārdiņš, 
Cēsu novada Bāriņtiesa un 
tās priekšsēdētājas vietniece 
Ilze Krēsliņa, Cēsu rajona 
prokuratūras prokurore Anita 
Turlaja, Vidzemes rajona 
tiesa, SIA “Cēsu klīnika” 
un tās valdes priekšsēdētāja 
Inguna Liepa, krīzes centrs 
“Valdardze” un tās valdes 
priekšsēdētāja Eva Sāre, 
Ģimenes ārste Gunta Kaugare, 
Cēsu novada veselības 
veicināšanas speciāliste Zane 
Brente – Brentiņa.

Projekts ilgs līdz 2018.
gada jūnija beigām, bet ceram, 

ka izstrādātais sadarbības 
modelis turpinās darboties arī 
pēc projekta beigām un tiks 
ieviests visā valstī. Pavasarī 
tiek plānotas tikšanās ar 
katru iesaistīto institūciju, lai 
precizētu katras institūcijas 
iespējas iesaistīties vardarbības 
mazināšanā pret sievietēm, kā 
arī notiks “ēnošanas”, lai labāk 
izprastu sadarbības partneru 
ikdienu. Piemēram, Sociālā 
dienesta sociālās darbinieces 
piedalīsies Pašvaldības 
policijas patruļās. Savukārt 
10. maijā Sociālais dienests 
aicinās sadarbības partnerus uz 
Atvērto durvju, kur iepazīstinās 
ar saviem pakalpojumiem un 
metodēm un ļaus sadarbības 
partneriem iejusties Sociālā 
dienesta klientu lomā.

Projekta laikā gadījumos, 

kad tiks konstatēta vardarbība 
pret sievieti, jau notikuma 
vietā, visbiežāk mājās, ģimenē, 
policistiem svarīgi iegūt 
vardarbībā cietušās sievietes 
uzticību, iedrošināt un veikt 
padziļinātu sarunu nodalīti no 
varmākas un informēt cietušo 
par viņas tiesībām, tai skaitā, 
par iespējamo Policijas lēmumu 
par varmākas nošķiršanu.

Sociālais dienests, 
izvērtējot vardarbībā cietušās 
sievietes vajadzības, var 
sniegt nepieciešamo atbalstu, 
tai skaitā atbalsta grupu, 
valsts apmaksātas psihologa 
konsultācijas, ja nepieciešams, 
sniegt sociālo palīdzību u.t.t. 
Bet galvenais uzdevums 
ir iegūt sievietes uzticību 
sociālajam darbiniekam, lai pie 
līdzīgu situāciju atkārtošanās 

bez kavēšanās varētu saņemt 
palīdzību pie sava sociālā 
darbinieka, kuram zinās vārdu, 
uzvārdu, kontaktus. Prakse 
liecina, ka lielākoties sievietes, 
kas cietušas no vardarbības 
pirmo reizi, sadarbību ar 
sociālo darbinieku neuzsāk vai 
to dara ļoti retos gadījumos. 
Bet varmākam jāsaņem sods.

Sabiedrībā valda pārāk 
liela iecietība par vardarbības 
gadījumiem pret sievieti. Ja 
dzirdam kaimiņos ievērojamu 
un regulāru balss pacelšanu 
pret sievieti, mēs lielākoties 
nodomājam – tā jau viņu 
iekšēja problēma, gan paši 
tiks galā. Šajās situācijās būtu 
nepieciešams iesaistīties.

Soli tuvāk

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
15. maijā ar aktivitātēm pilsētā 
un Cēsu pils parkā jau desmito 
reizi rīkos Ģimenes dienas 
svētkus.

Bērni un jaunieši arvien 
mazāk izvēlas nodarbības 
svaigā gaisā, tādēļ šogad 
aicinām vecākus kopā ar 
bērniem doties ārā un aktīvi 
iesaistīties radošajās darbnīcās, 
pārbaudīt savus spēkus un 
veiklību sporta aktivitātēs vai 
atklāt sevī apslēptus talantus, 
izmēģinot dažādu instrumentu 
spēli vai ļaujoties krāsu 
vilinājumam. 

Ģimenes dienas svētki – jau desmito reizi

Katru gadu svētku dalībnieku 
skaits aug, un, lai visiem būtu 

ērtāk un interesantāk, šī gada 
aktivitātes un svētku koncertu 

plānots organizēt Cēsu Pils 
parkā. Taču starts Pastaigu 
maršrutam tiks dots plkst. 
16.00 Cēsu Sociālajā dienestā, 
Bērzaines ielā 18.

Kā jau ierasts, arī šogad 
katrai ģimenei būs iespēja 
saņemt Cēsu novada Ģimenes 
pasi un piedalīties ģimeni 
saliedējošās spēlēs un 
aktivitātēs. Arī šogad aicinām 
vecākus veidot noformējumus 
mazuļu ratiņiem un plkst. 19.00 
doties kopīgā ratiņu parādē. 
To vērtēs kompetenta žūrija, 
bet par pārsteigumu balvām 
rūpēsies pasākuma atbalstītāji.

Aicinām Cēsu novada 

darba devējus 15. maijā 
uzdāvināt darbiniekiem brīvu 
pēcpusdienu, lai kopā ar ģimeni 
un bērniem piedalītos Ģimenes 
dienai veltītajos pasākumos!

Lai svētki izdotos, 
aicinām pieteikties arī 
uzņēmējus, uzņēmumus un 
vienkārši labus cilvēkus, 
kuri būtu gatavi iesaistīties 
pasākuma atbalstīšanā un 
organizēšanā! Atbalsts varētu 
būt gan finansiāls - pasākuma 
nodrošināšanai, gan kāds 
gardums un dāvanas svētku 
dalībniekiem, gan arī pasākuma 
tehniskais nodrošinājums.

Jau piekto gadu 3. maijā, kad 
atzīmēs dzejnieka un domātāja 
Imanta Ziedoņa 85 gadu 
jubileju, Liepājas koncertzālē 
“Lielais dzintars” apbalvojuma 
“Laiks Ziedonim” cildināšanas 
ceremonijā tiks cildināts 
kāds no Latvijas jauniešiem 
kategorijā “Rabarbers”. Uz 
laureāta titulu kopā ar vēl 
četriem nominantiem pretendē 
Cēsu novada pašvaldības 
Jaunatnes lietu speciāliste Iveta 
Jermolājeva. 

Iveta ir atbildīga par Cēsu 
novada Jauniešu māju - viņai 
vienmēr ir bijis svarīgi izdarīt 
kaut ko vērtīgu. Visas četras 
viņas profesijas vērstas uz 
došanu - strādājot kā mākslas 
terapeitei un sociālajai 
pedagoģei ar cilvēkiem, kuri 
nonākuši grūtībās, strādājot kā 
supervīzoram ar speciālistiem, 
kuriem nepieciešams atbalsts, 
bet visvairāk – esot jaunatnes 

Iveta Jermolājeva nominēta
Ziedoņa balvai

lietu speciālistei, jo viņai šī 
profesija nav darbs, bet dzīves 
veids ar nenormētu darba laiku. 
Iveta Cēsu novada jauniešiem 
dod platformu, kur augt, 
attīstīties un uzdrīkstēties. 

Jauniešu māju Rīgas ielā 23, 
kas durvis vēra pērn, viņa kopā 
ar jauniešiem veidojusi kā vietu 
lielām idejām, ar pārliecību, ka 
nekas nav neiespējams.

No 1. līdz 5. maijam Cēsīs 
jau otro reizi norisināsies 
ikgadējs izglītojošu pasākumu 
kopums — koka arhitektūras, 
amatu, rūpniecības un dizaina 
pasākumu cikls “Koka dienas”. 

“Koka dienas” 1. maijā 
atklās divu dienu Koka dizaina 
un tehnoloģiju prototipu 
darbnīca Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolā. Savukārt 
2. maijā norisināsies arhitektu 
kustības “Skolnieks Pētnieks 
Pilsētnieks” (SPP) darbnīca 
“Mantojums ir manta!”, kuras 
mērķis ir apzināties koka 
arhitektūru kā Cēsu pilsētvides 
sastāvdaļu, kas to padara 
unikālu citu pilsētu starpā. 
Darbnīcā aicināti piedalīties 
dažāda vecuma dalībnieki – 
vidusskolnieki, pašvaldības 
darbinieki, citi pilsētas 
iedzīvotāji vai interesenti.

Koncertzālē “Cēsis” 
3.  maijā visas dienas garumā 
notiks plaša starpdisciplināra 
konference ar Latvijas un 

ārvalstu ekspertu piedalīšanos. 
Konferencē piedalīsies atzīti 
speciālisti un mācībspēki no 
Austrijas, Somijas, Dānijas, 
Lietuvas un Latvijas. 

No 3. līdz 4. maijam 
norisināsies izstāde, kurā savus 
ražojumus un tehnoloģijas 
demonstrēs Vidzemes, Latvijas 
un ārvalstu koka rūpniecības 
un amatniecības, kā arī ar koka 
nozarēm saistīti uzņēmumi.

Savukārt 4. un 5. maijā būs 
iespēja apmeklēt arī biedrības 
“Cēsu mantojums” koka 
ēku restaurācijas darbnīcu 
restauratoru Jāņa Tolpežņikova 
un Ievas Zilbertes vadībā. 
Savukārt 9. maijā Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolā norisināsies Koka 
spēles nākotnes profesionāļiem 
(7.-9. klašu skolēniem).

Uzzināt vairāk par “Koka 
dienu” norisi un pieteikties 
pasākumiem iespējams 
mājaslapā www.kokadienas.lv.

Koka dienas maijā
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VAIVE, AMATIERMĀKSLA

Lauku atbalsta dienests 
ir apstiprinājis Cēsu novada 
pašvaldības iesniegto projektu 
“Vaives pagasta kapsētu 
digitalizācija”. Kā apliecina 
ieraksts Latvijas Kultūras 
kanona Tautas tradīciju sadaļā, 
Latvijas kapsētas ir viena no 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
redzamākajām zīmēm, kurās ar 
lielu cieņu tiek uzturēta dzīva 
aizgājēju piemiņa. Veismaņu 
kapos pirmais apzinātais 
apbedījums fiksēts 1795.g. 
2.oktobrī, kur kungu kapos 
apbedīta Veismaņu dzimtas 
piederīgā. Savukārt kopš 
1876.gada rāmuliešiem ir sava 
atsevišķa kapsēta, ko ierīkoja 
pagasts kopā ar muižu. 

Projekta gaitā tiks veikta 
Vaives pagasta Rāmuļu un 
Veismaņu kapsētu digitalizēta 
kartēšana, kapavietu uzskaite, 
numurēšana, apbedījumu 
fotofiksācija, izveidota datu 
bāze. Rezultātā iedzīvotājiem, 
kapu apsaimniekotajiem būs 
atvieglota informācijas ieguve 
par brīvajām apbedījumu 
vietām, kā arī iespēja apzināt 
savu senču atdusas vietas. 
Izveidotais pakalpojums būs 
gan izmantojams sadzīves 
situācijās, gan kā informācijas 
avots dzimtas koku 
veidotājiem, vēsturniekiem, 
novadpētniekiem. Kapsētu, 
kapu grāmatu digitalizācija ir 
veids, kā saglabāt nākamajām 
paaudzēm ne tikai informāciju 
par apbedījumiem, bet arī par 
unikālu vēsturisko mantojumu 
mūsdienīgā formātā. Izveidotā 
sistēma būs pieejama  
www.cemety.lv un vēlāk 
arī informācijas sistēmā  
http://gis.cesis.lv. Projekta 
realizācija tiks uzsākta 2018.
gada maijā. Darbu veicējs - 
SIA “Cemety”.

Projekta “Vaives pagasta 
kapsētu digitalizācija” 
realizācijā tiks investēts Cēsu 
novada pašvaldības budžeta 
un ELFLA finansējums no 
Lauku attīstības plāna 2014.-
2020. gadam apakšpasākuma: 
“Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes: “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” sadarbībā 
ar biedrību “Cēsu rajona lauku 
partnerība”.

Sāks  
Veismaņu 
un Rāmuļu 
kapsētu  
kartēšanu

Aprīlī Vaives Tautas nama 
un Amatu mājā norisinājās 
tradicionālais pasākums - 
“Satiec savu meistaru!”. Divas 
dienas vaivēnieši, kā arī tuvāki 
un tālāki viesi varēja apmeklēt 
atvērtās darbnīcas, piedalīties 
meistarklasēs, iepazīties ar 
dažādu jomu amatu un prasmju 
meistariem klātienē.

Vaivē varēja apgūt adīšanu 
mežģīņrakstā, galdautu un 
dvieļu aptamborēšanu, celaiņu 
aušanu, cepuru darināšanu, 
koka karošu grebšanu meistara 
Zigurda Sproģa vadībā, 
rotaslietu pērļošanu, jumta 
skaidu plēšanu, kulinārās 
meistarklases, veselu buķeti 
noderīgu amatu un prasmju, kas 
piesaistīja lielu apmeklētāju 
interesi. 

Notikuma dalībnieki varēja 
arī smelties noderīgus padomu 
un iedvesmu latviskai vasaras 
saulgriežu sagaidīšanai un 
svinēšanai, jo Jāņi vairs nav 
aiz kalniem.

Amata meistari satikti

Attēlā: Karošu meistars Zigurds Sproģis (no kreisās) ierāda māceklim Valentīnam 
Krakopam, kā no bērza bluķīšiem top karotes. Foto: Aivars Akmentiņš.

Cēsu novada amatiermākslas 
kolektīvi veiksmīgi aizvadījuši 
XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku 
repertuāra pārbaudes skates. 
Kolektīvi parādīja augstus 
rezultātus un jūlija sākumā 
dosies uz Rīgu, lai piedalītos 
svētkos.

Martā Ogrē norisinājās 
svētku atlases skate pūtēju 
orķestriem, kurā piedalījās 63 
kolektīvi no visiem Latvijas 
novadiem. Šogad pūtēju 
orķestris “Cēsis” diriģentu J. 

Puriņa un T. Narvila vadībā 
startēja augstākā grupā nekā 
pērn, guvis panākumus un 
augstvērtīgu žūrijas vērtējumu, 
saņemot 41,63 punktus 
IV grupā. Orķestris šobrīd 
gatavojas pūtēju orķestru 
konkursam, kas norisināsies 
2. jūnijā Lielajā Ģildē, un, 
protams, dalībai Dziesmu 
un deju svētkos, Rīgā pūtēju 
orķestru dižkoncertā un 
noslēguma koncertā “Zvaigžņu 
ceļš” Mežaparka estrādē.

Atjaunotais Cēsu Teātris 
režisores E. Siļķēnas vadībā 
piedalījās Ādolfa Alunāna 
darbu iestudējumu skatē, rādot 
Ā. Alunāna izrādi “Mucenieks 
un muceniece”. Žūrija Cēsu 
Teātra sniegumu novērtēja ar 
41 punktu, kas atbilst I pakāpei 
un nodrošina dalību svētkos.

Aprīlī koncertzālē “Cēsis” 
norisinājās Cēsu apriņķa 
koru skate, kurā piedalījās 
13 kori. Visi Cēsu Kultūras 

centra kolektīvi guva augstus 
vērtējumus.

Cēsu Pils koris M. Austrumas 
un E. Konušas vadībā arī šogad 
noturējis savu augsto kvalitāti 
un ieguvis 45,33 punktus un 
augstākās pakāpes diplomu. 
Savukārt I pakāpes diplomus 
ieguvuši jauktie kori: J. Cābuļa 
un A. Gretera vadītais koris 
“Beverīna” (44,22 punkti), 
O. Neimandes vadītais koris 
“Vidzeme” (40,11 punkti) un 
M. Slotinas-Brantes vadītais 
koris “Wenden” (40,67 punkti). 
Arī senioru koris “Ābele” 
diriģentes A. Rauses vadībā 
skatē ieguva augstāku rezultātu 
nekā pērn.

Cēsu apriņķa deju skatē 
augstākās pakāpes diplomus 
ieguva S. Bārtnieces vadītie 
kolektīvi TDK “Randiņš” 
bērni (45,4 punkti) un senioru 
DK “Dzirnas” (45,1 punkti), 
I pakāpes diplomu un 43,6 
punktus ieguva TDK “Randiņš 

studija”.
Visi A. Kozaka vadītie 

kolektīvi savās grupās ieguva 
I pakāpes diplomus: jauniešu 
TDA “Raitais solis” (55,1 
punkti), vidējās paaudzes 
deju kolektīvi - TDK “Raitais 
solis” (52,0 punkti) un TDK 
“Saulgrieži” (41,8 punkti).

S. Krastiņas vadītais vidējās 
paaudzes TDK “Vaive” ieguva 
39,0 punktus un II pakāpes 
diplomu.

Tādējādi visi mūsu 
amatiermākslas kolektīvi 
šovasar piedalīsies Vispārējos 
latviešu Dziesmu un Deju 
svētkos Rīgā. 

Atgādinām, ka tie, kas 
neieguva sev kārotās biļetes 
uz Dziesmu un Deju svētku 
koncertiem Rīgā, varēs vērot 
noslēguma koncerta “Zvaigžņu 
ceļā” tiešraidi Cēsīs uz lielā 
ekrāna.

Cēsu kolektīvi dosies uz Dziesmu svētkiem

Cēsu novada trūcīgām 
ģimenēm, maznodrošinātajiem 
un nestrādājošiem pensio-
nāriem, kuru ikmēneša 
ienākumi nepārsniedz 
valstī noteikto minimālās 
mēneša darba algas apmēru, 
sabiedrisko pirti iespējams 
apmeklēt ar atlaidi. Trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm, 
pakalpojuma saņemšanas vietā 
jāuzrāda statusa apliecinoša 

izziņa.
Lai pakalpojumu ar 

atlaidi saņemtu nestrādājošie 
pensionāri, kuru ienākumi 
nepārsniedz valstī noteikto 
minimālās mēneša darba 
algas apmēru, aicinām 
vērsties Sociālajā dienestā ar 
iesniegumu piešķirt pabalstu 
pirts apmeklējumam.

Pabalsts pirts apmeklējumam 
ir pirts biļetes cenas atlaide:

1. Trūcīgām ģimenēm 
(personām) – 4.50 EUR vienam 
klientam;

2. Maznodrošinātām ģime-
nēm (personām) – 3.00 EUR 
vienam klientam;

3. Nestrādājošiem pensio-
nāriem, kuru ikmēneša 
ienākumi nepārsniedz valstī 
noteikto minimālās mēneša 
darba algas apmēru – 3.00 
EUR vienam klientam;

4. Nepilngadīgiem mazno-
drošināto ģimeņu bērniem – 
4.50 EUR katram klientam.

Pirts darba laiks:
- Trešdienās no plkst. 

11.00 – 18.00
- Ceturtdienās no plkst. 

11.00 – 18.00
- Piektdienās no plkst. 

10.00 – 20.00
- Sestdienās no plkst. 

10.00 – 20.00

Sabiedriskā pirts ar atlaidi
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SVARĪGI
Sporta  
pasākumi  
Cēsīs

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 2013. gada 18. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 
18 „Cēsu novada pašvaldības 
nolikums” (prot. Nr. 11, 
20.punkts) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo 
noteikumu 10.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“10.1. Attīstības un 
būvniecības pārvalde un tās 
sastāvā esošā Cēsu novada 
Būvvalde;’’;

1.2. Svītrot saistošo 

noteikumu 15.5. apakšpunktu;
1.3. Izteikt saistošo 

noteikumu 15.6. apakšpunktu 
izteikt šādā redakcijā:

“15.6. Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskola.’’;

1.4. Izteikt saistošo 
noteikumu 20. punktu šādā 
redakcijā:

“20. Pašvaldība ir biedrs 
vai dibinātājs biedrībās un 
nodibinājumos, kuru sarakstu 
tā publicē pašvaldības interneta 
mājas lapā www.cesis.lv .’’; 

1.5. Svītrot saistošo 
noteikumu 22.1. un 22.24. 
apakšpunktu; 

1.6. Svītrot saistošo 
noteikumu 133. punktā 
vārdus “kā arī Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisija 
tās reglamentā noteiktajos 
gadījumos’’;

1.7. Svītrot saistošo 
noteikumu 134. punktā vārdus 
“vai Administratīvo aktu 
apstrīdēšanas komisijas’’;

1.8. Izteikt saistošo 

noteikumu 135. punktu šādā 
redakcijā:

“135. Par apstrīdētājiem 
administratīvajiem aktiem 
vai faktisko rīcību jautājumu 
izskatīšanai   Domei vai Domes 
priekšsēdētājam sagatavo 
ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu katram gadījumam 
atsevišķi izveidota komisija 
vai noteikta cita institūcija 
vai amatpersona. Rīkojumā 
domes priekšsēdētājs var 
pilnvarot komisijai, institūcijai 

vai amatpersonai pieņemt 
procesuālos lēmumus.’’; 

1.9. Svītrot saistošo 
noteikumu 136. punktu; 

1.10. Svītrot saistošo 
noteikumu 2. pielikuma 1. un 
2. punktu;

1.11. Izteikt 2.pielikuma 
4.punktā skaitli ‘’8.1’’ ar skaitli 
“9.’’;

2. Šo saistošo noteikumu 
1.2. apakšpunkts stājas spēkā 
2018.gada 1. jūnijā.

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2018. gada 25. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par Cēsu novada pašvaldības  
2018.gada budžetu” šādus 
grozījumus:

Izteikt 1.,2.,3.,4. un 

5.,punktu šādā redakcijā:
“1.  Apstiprināt Cēsu novada 

pašvaldības pamatbudžetu 
2018.gadam ieņēmumos 25 
935 639 euro  apmērā.

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 

2018 .gadam izdevumos 32 
942 205 euro  apmērā.

3. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības speciālo budžetu 
2018.gadam  ieņēmumos 622 
719 euro un izdevumos 208 
436 euro  apmērā.

4. Apstiprināt atmaksājamo 
aizņēmumu, galvojumu un citu 
saistību pārskatu.

5. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par Cēsu novada 
pašvaldības 2018.gada budžeta 
grozījumiem.”

29.03.2018. Saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums””

29.03.2018. Saistošie noteikumi Nr. 10 ”Grozījumi Cēsu novada 2018. gada 25. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu””

01.05. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāta U-13 zēnu 
finālsacensības

04.05. plkst.11.30
Pūces ielā 2a
Cēsu karatē kluba seminārs

05.05. plkst.9.30
Cēsu Pilsētas stadionā
Jāņa Šica piemiņas turnīrs 
futbolā 2018

05.05. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ finālsacensības volejbolā 
U-14 meitenēm
Cēsis, Daugavpils, Liepāja, 
Aizkraukle, Rīga, Madona

06.05. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
LJČ finālsacensības volejbolā 
U-14 meitenēm
Cēsis, Daugavpils, Liepāja, 
Aizkraukle, Rīga, Madona

06.05. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJČ florbolā U16 zēniem – 
pusfināls
Cēsu PSS/Lekrings – Ulbroka

06.05. plkst.13.00
Cēsu Pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem – 2.līga
SK Cēsis – FK Alberts

13.05. plkst.10.30
Cēsu Pils parkā
Skrējiens – nūjošanas 
pārgājiens “Cēsu pavasaris 
2018”

19.05. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Florbola sacensības “Pavasara 
kauss 2018”

20.05. plkst.13.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem – 2.līga
SK Cēsis – FK Lielupe

Jau no nākamā gada 1.janvāra 
stāsies spēkā aizliegums 
daudzdzīvokļu mājās dabīgās 
ventilācijas kanālam pievienot 
mehāniskās ventilācijas 
iekārtu (tvaika nosūcēju), ja 
telpā izvietota gāzes ierīce 
un nav citas ventilācijas, kas 
nodrošina pastāvīgu gaisa 
apmaiņu telpā un noplūdušās 
gāzes novadīšanu ārpus 
būves. Pieslēdzot mehānisko 
tvaika nosūcēju dabiskajam 
ventilācijas kanālam (un 
visbiežāk vienīgajam) virtuvē, 
veidojas situācija, ka tajā brīdī, 
kad tvaika nosūcējs ieslēgts, 
tas novada gaisu ventilācijas 
kanālā, savukārt izslēgtā 
stāvoklī tas pilnībā aizver 
šo ventilācijas kanālu. Ja no 

gāzes iekārtas vai caurules ir 
minimāla noplūde (nereti pat 
sākotnēji nesajūtama), gāzei 
nav vairs pieejama dabiskā 
ventilācijas sistēma, kas to 
izvadītu no ēkas, un tā krājas 
virtuvē, līdz koncentrācija ir 
pietiekoša, lai tad, kad tiek 
ieslēgta kāda no elektroierīcēm, 
radītā dzirkstele izraisītu gāzu 
maisījuma uzliesmojumu 
(eksploziju). Tādējādi nopietni 
apdraudēti ne tikai konkrētā 
dzīvokļa, bet visas mājas 
iedzīvotāji.

Ugunsdrošības noteikumi 
arī nosaka, ka, sākot ar 
2020. gada 1. janvāri, dūmu 
detektori obligāti jāuzstāda 
visās mājās un dzīvokļos. 
VUGD aicina iedzīvotājus 

savlaicīgi parūpēties par 
savu un līdzcilvēku drošību 
un, lai novērstu traģiskas 
ugunsnelaimes, jau tagad 
ierīkot dzīvokļos vai 
dzīvojamās mājās dūmu 
detektorus. Turklāt no 2020.
gada 1. janvāra privātmājas, 
vasarnīcas, dārza mājas u.c. 
jānodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātu.

Līdzās jaunām prasībām 
vairākas ugunsdrošības prasības 
iedzīvotājiem atvieglotas, 
piemēram, prasības dūmvadu 
un ventilācijas kanālu tīrīšanai. 
Ja līdz 2016. gada rudenim 
dzīvojamo māju (viendzīvokļa 
objektu) dūmvadu un dabīgās 
ventilācijas kanālu tīrīšanu 
varēja veikt tikai sertificēts 

skursteņslaucītājs, tad šobrīd 
privātmājās (arī vasarnīcās, 
dārza mājās utt.) šos darbus 
var veikt arī ēkas atbildīgā 
persona, kas ir, piemēram, ēkas 
īpašnieks. Retāk atbilstošam 
speciālistam mājoklī jāveic 
arī dūmvadu un ventilācijas 
kanālu tehniskā stāvokļa 
pārbaude – tagad reizi piecos 
gados, agrāk reizi trīs gados. 
Arī elektroinstalāciju pārbaudi 
mājoklī ir jāveic retāk – reizi 
10 gados (iepriekš reizi sešos 
gados).

Plašāka informācija par 
ugunsdrošības noteikumiem 
un prasībām mājsaimniecībām  
atrodama arī VUGD mājaslapā 
www.vugd.gov.lv. 

Par izmaiņām ugunsdrošības noteikumos

Cēsu novada dome uzsākusi 
detālplānojuma publisko 
apspriešanu kvartāla daļai starp 
Robežu, Eduarda Veidenbauma 
ielu, dzelzceļu un Ata 
Kronvalda ielu.

Ar detālplānojumu no 2018.
gada 20. aprīļa līdz 11. maijam 
var iepazīties:

• Cēsu novada pašvaldības 
mājas lapā www.cesis.lv 

• Plānošanas informācijas 
sistēmā www.geolatvija.lv

• Cēsu novada pašvaldības 
administrācijā Bērzaines ielā 5, 
Cēsīs 212. kabinetā.

Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2018. gada 
26. aprīlī plkst. 17.00 Cēsu 
novada Bērzaines ielā 5, Cēsīs 
Lielajā zālē.

Detālplānojuma  
apspriešana

Ēku Torņa ielā 1,1A, Cēsīs, 
bija pamanījuši daudzi Cēsu 
pilsētas iedzīvotāji, kā arī tūristi 
un viesi ne labākajā nozīmē – 
tās fasādes aizsargsiets bija 
nolietojies un saplēsts, aiz 
aizsargsieta lielos daudzumos 
sakrājušies apmetuma gabali, 
uz ēkas jumta bija brīvstāvoši 
māla kārniņi, atsevišķās vietās 
tie bija pazuduši. Šķita – ēka 
pamesta un īpašniekam nerūp 
tās izskats. 

Šobrīd ēkas īpašnieks 
nomainījis veco aizsargsietu 
ar citu neitrāli pelēkā tonī. 
Tāpat brīvstāvošie kārniņi 
nostiprināti, sakārtota lietus 
ūdens noteku sistēma, un 
jumta iesegums sakārtots 
vizuāli pievilcīgā izskatā. 

Rezultātā ēka kļuvusi glītāka 
un sakoptāka. Jācer, ka 
īpašnieks pēc iespējas īsākā 
laika periodā uzsāks darbus pie 
ēkas atjaunošanas, lai tā varētu 
priecēt cēsniekus un pilsētas 
viesus. 

Vizuāli uzlabojumi pie 
Rožu laukuma

Aprīlī atsākušies  Rīgas ielas 
pārbūves darbi posmā no Rožu 
laukuma līdz Līvu laukumam.

Paredzēts, ka ielas pārbūves 
darbi noslēgsies vasaras vidū.

Satiksmes organizācijā 
izmaiņas nav gaidāmas. No 
Kases ielas uz Rīgas ielu arī 
turpmāk varēs nogriezties gan 
pa labi, gan pa kreisi. Slēgto 
ielas posmu no Rožu laukuma 
līdz Līvu laukumam varēs 
apbraukt pa Lielo Katrīnas ielu. 
Braucot no Rožu laukuma, pa 
Lielo Katrīnas ielu varēs nokļūt 
līdz Palasta ielai, bet, braucot 
no Palasta ielas, pa Lielo 
Katrīnas ielu varēs nokļūt līdz 
Lielajai Līvu ielai.

Atsākta  
Rīgas ielas 
pārbūve
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs maijā
Pasākumi
01.05.-09.05.
SKOLA6, koncertzālē “Cēsis”, 
Cēsu vecpilsētā, Valmieras 
ielā 19
Koka dienas Cēsīs. Pilna 
programma: kokadienas.lv

02.05. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tiesībsarga biroja juristu 
konsultācijas Cēsīs

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

04.05. 
Jaunajā pilī un koncertzālē 
“Cēsis”
Baltā galdauta svētki Cēsīs
Plkst.11.00 – 16.00
Bezmaksas Cēsu muzeja 
apmeklējums un aktivitātes
Plkst.16.00
Koncerts “Sadziedāsim par 
Latviju”
Plkst.18.00
Balle ar pūtēju orķestri “Cēsis”

04.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

05.05. plkst.12.00
Vaives Amatu mājā
Lauku diena

05.05. plkst.14.00 un 
plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
DONS “Pa ceļam”

05.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

06.05. plkst.15.00
CATA Kultūras namā
Rumbas kvartets koncertā 
“Vecmeistara dziedātās 
dziesmas”

09.05. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošās darbnīcas jaunākā 
skolas vecuma bērniem 
“Gatavojam apsveikumus 
māmiņām!”

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

10.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars 
“Marmorēšana”

11.05. plkst.18.00
Pils klētī
Iedvesmu kosmoss

11.05. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Timid Kooky / LT (punk)

11.05. plkst.22.00
Fonoklubā
New Wavy (trap). DJ 
Mārtiņš Pavasaris

12.05. plkst.16.00
Izstāžu namā
Klaviermūzikas koncerts. 
Piedalās V.Mikalauska 
Panevēžas Mākslu 
ģimnāzijas un Valmieras 
mūzikas skolas audzēkņi

12.05. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Gaby Moreno

12.05. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Ringhold” / EST 
(outsider blues)

12.05. plkst.22.00
Fonoklubā
“Satellites LV” albuma 
“Varavīksnes Galā” 
prezentācijas koncerts. DJ 
Kalvis Amantovs

13.05. plkst.15.00
Koncertzālē “Cēsis”
Neakadēmiskās kormūzikas 
koncerts “(T)ELPA”

14.05. plkst.18.30
Pils parkā
Baltijas valstu Bruņoto spēku 
orķestru koncerts. “Baltijas 
valstīm – 100”

15.05. plkst.16.00
Bērzaines ielā 16/18
Ģimenes dienas ģimeņu 
maršruta starts

15.05. plkst.18.00
Pils parkā
Ģimenes dienas koncerts

16.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Mike Parker’s Trio Theory 
(jazz, ASV)

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

17.05. plkst.18.00
Izstāžu namā
Pavasara kamermūzikas 
koncerts
Piedalās Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas skolas 
audzēkņi un pedagogi

17.05. plkst.18.30
CATA Kultūras namā
CBJC audzēkņu mācību 
gada noslēguma koncerts “Ja 
zeme sāktos no jauna”

18.05. plkst.16.00
Jaunajā pilī
Pētera Korsaka fotoizstādes 
“Personības manā dzīves 
ceļā” atklāšana

18.05. plkst.10.00
Jaunajā pilī
Starptautiskā Muzeju diena
Atvērto durvju diena muzeja 
ekspozīcijā Jaunajā pilī

18.05. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jazz Lounge / Baltic Jazz 
Trio

19.05. plkst.18.00
Jaunajā pilī
Pirmā Latvijas 
tautasdziesmu nakts

19.05. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Dvēseles 6 stīgas”. Aivars 
Gudrais un draugi

19.05. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Imants Daksis (solo)

19.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Čipsis un Dullais. DJ Uldis 
Rudaks

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

24.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars 
“Fotogrāfijas pamati”

24.05. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Viktora Kozlitina dziesmu 
vakars “Neaizmirstamās 
melodijas”

26.05. plkst.15.00
Izstāžu namā
Jauktā kora “Beverīna” 
koncerts “Mīlestības 
dziesmas”

26.05. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
TDK “Teiksma” deju 
uzvedums “Brīdi pirms”

26.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Funky DJ Elegant

27.05. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Spāņu operas GALA 
koncertzāles jubilejā

29.05. plkst.16.00
Izstāžu nama piebūvē
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejam 93. Novada mākslas 
darbu galerijas atklāšana. No 
muzeja krājuma kolekcijas.

31.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars 
“Fotogrāfijas pamati”

Izstādes
Līdz 03.06.
Jaunajā pilī
KAULIŅI IR MESTI …. 
Galda spēles Latvijā un 
pasaulē 19.–20. gs. Privāta 
spēļu kolekcija.

23.03.-09.05.
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
Zīmēšanas pulciņa no Cēsīm 
Mākslas darbu izstāde

12.04.-20.05.
CATA Kultūras namā
Cēsu brīvā laika mākslinieku 
darbu izstāde

14.04.-16.05.
Izstāžu namā
Jaņa Rozentāla Rīgas 
mākslas skolas pedagogu 
darbu izstāde “Zīmējums”

14.04.-16.05.
Izstāžu namā
Mākslas studijas “Stallis” 
izstāde

No 28.04.
INSIGNIA mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Paulas Zariņas-Zēmanes 
personālizstāde

02.05.-30.05.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Viļa Bleikša fotogrāfijas 
“Pavasara Amatas laivotāji”

02.05.-12.05.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
DABA

10.05.-30.06.
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
Ceļojošā izstāde “Populāru 
personu karikatūras”

14.05.-29.06.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jānis Dukāts “Akvareļi”

18.05.-30.06.
Jaunajā pilī
Pētera Korsaka fotoizstāde 
“Personības manā dzīves 
ceļā”

18.05.– 10.06.
Cēsu Izstāžu namā
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu diplomdarbu 
izstāde

Literatūras 
izstādes Cēsu 
Centrālajā 
bibliotēkā
 
02.05.-30.05.
Dzejniekam Imantam 
Ziedonim – 85 (1933–2013)

02.05.-30.05.
Rakstniekam, publicistam 
Ērikam Hānbergam – 85

02.05.-30.05.
Aklais randiņš ar grāmatu 
2017 – slepenās satikšanās 
aizkulises

02.05.-30.05.
Sēsim un stādīsim!

02.05.-30.05.
Raunas novadā kādreiz un 
tagad

02.05.-30.05.
Krāsaino pasaku autoram 
Imantam Ziedonim – 85

02.05.-30.05.
Ar omīti un opīti ir jautri!

24.05.-26.05.
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 03.05.
Brīnišķīgie lūzeri. Cita 
pasaule (2017, Lietuva, Latvija, 
Itālija, Šveice, Īrija, Ziemeļīrija, 
Spānija un Beļģija). Žanrs: 
Dokumentālā filma

Mērijas ceļojums (2018, 
Latvija). LV 100 gades 
programma. Žanrs: 
Dokumentālā spēlfilma

Gribētos būt aplim (2018, 
Latvija). Žanrs: Dokumentālā 
filma

No 20.05.
Baltu ciltis (2018, Latvija). LV 
100 gades programma. Žanrs: 
Populārzinātniska dokumentālā 
filma

No 25.05.
Tārtiņa Tatiņa piedzīvojumi/ 
Ploey - You Never Fly Alone 
(2018). Žanrs: Animācijas filma

Dedpūls 2 / Deadpool 2 (2018). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
komēdija, asa sižeta filma
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SPORTS, DZIESMA

Radēviča solīja aktīvi 
līdzdarboties, lai panāktu, 
ka stadionā tiek uzbūvēta 
arī sporta manēža, kur 
vieglatlētiem trenēties ziemā. 
Savukārt Latvijas Volejbola 
federācijas ģenerālsekretārs 
Edgars Zaiženijs apsolīja 
klātesošajiem, ka jau šogad 
stadiona pludmales volejbola 
laukumos notiks viens no 
Latvijas pludmales volejbola 
čempionāta posmiem.

Stadiona būvniecības 
organizācijas AS “RERE 
grupa” valdes priekšsēdētājs 
Guntis Āboltiņš – Āboliņš 
minēja, ka šis ir unikāls 
objekts, jo tas vēl pirms 
svinīgās atklāšanas ieguva 
apbalvojuma “Gada labākā 
būve Latvijā 2017” 1.vietu 
nominācijā “Ainava”.

“Šorīt apstaigāju stadionu 
un dzirdēju divu mazo 
futbolistu sarunu. Viens no 
puikām teica – šeit baigi labi 
ripo! Tas ir labākais mūsu 
darba novērtējums un novēlu, 
lai arī turpmāk bumba labi ripo 
un stadiona komplekss kalpo 
ikvienam cēsniekam un pilsētas 
viesiem!” sacīja “RERE grupa” 
valdes priekšsēdētājs.

Pēc uzrunām skrejceļa aplī 
sākās stundas skrējiens, kurā 
piedalījās 344 dalībnieki. 
Norisinājās futbola spēles 
starp Latvijas Futbola 
federācijas apvienoto vienību 
un Cēsis/Priekuļi komandu, 
kuras rindās laukumā devās 
ilggadējs Latvijas futbola 
valstsvienības kapteinis 
Kaspars Gorkšs. Sacensības un 
dažādas aktivitātes notika visos 
stadiona spēļu un trenažieru 
laukumos.

Stadiona būvniecības 
pirmajā kārtā izveidots 400 
metru skriešanas aplis. Futbola 
laukums ar Latvijas Futbola 
federācijas atbalstu ieguvis 

Pirmā Latvijas 
tautasdziesmu nakts 

Šogad tradicionālās Muzeju 
nakts vietā Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejs organizē 
Pirmo Latvijas Tautasdziesmu 
nakti, kas norisināsies Pils 
laukumā 19. maijā no plkst. 
18.00 – 24.00. Tas būs 
pasākums, kurā teju visu nakti 

skanēs tautasdziesmas - no 
tradicionāla dziedājuma līdz 
post-folklorai, no klausīšanās 
līdz kopā dziedāšanai. 

Paredzēts tradicionālais 
amatnieku tirdziņš ar darbnīcām 
bērniem un pieaugušajiem.

Tādējādi Cēsu muzejs aizsāk 
jaunu tradīciju, nemateriālā 
kultūras mantojuma – 

tautasdziesmu un amatu 
prasmju – popularizēšanu. 
Tautasdziesma ir mūsu tautas 
identitātes šūpulis, tagadne 
un ieskats – pamats nākotnei. 
Tā vēsta par mūsu tradīcijām, 
māca sadzīvot ar apkārt 
notiekošo. Tas ir mūsu tautas 
kods.

Uz galvenās skatuves Pils 
laukumā uzstāsies folkloras 
kopas, grupas un apvienības, 
tādējādi popularizējot 
tautasdziesmu no tradicionāla 
izpildījuma līdz post-
folklorai, kuras pamatā ir 
tautasdziesma mūsdienīgākā 
apdarē. Piedalīsies latviešu 
tradicionālās dziedāšanas 
grupa “Saucējas”, folkloras 
draugu kopa “Skandinieki”, 

vīru kopa “Vilki”, grupa 
“ImantaDimanta”, elektro-
folk apvienība “Zari”, 
postfolkloras grupa “Iļģi”. Lai 
dziesma nepārtrūktu, starp 
skatuvēm un dalībniekiem būs 
sasaukšanās un sadziedāšanās, 
tādējādi veicinot arī norises 
vietas kustīgumu un publikas 
iesaistīšanos. Kā īpašs 
notikums būs Spēka aplis, 
kur visi pasākuma dalībnieki 
Pils laukumā vienosies kopīgā 
spēka dziesmā savai ģimenei, 
pilsētai, valstij.

Nakts meditācija, kura 
norisināsies Vecā Alus 
Brūža teritorijā, sniegs 
iespēju ikvienam būt mirkļa 
veidotājam, iesaistoties ar 
savu tautasdziesmu, savu 

spēka dziesmu. Pasākumā 
piedalās koklētāju ansamblis 
“BALTI”, tautas mūzikas 
pārvaldnieki un zinātāji Aīda 
Rancāne un Andris Kapusts, 
muzikālā apvienība Rāmi Riti 
un folkloras kopa “Delve”. 
Mijoties dziesmām skanēs 
arī stāstu un ritmu apvienības 
projekts “Brīnumpasaka”, 
kura pamatā ir latviešu tautas 
pasaku stāstīšana. 

Cēsu muzejs aicina ikvienu 
iesaistīties un būt kopā jaunas 
tradīcijas tapšanā. Ieeja 
pasākumā bezmaksas.

Svinīgi atklāts jaunais stadions

jaunu sintētisko segumu, kas 
kalpos ilgāk un būs vieglāk 
kopjams nekā zāles segums. 
Izveidoti vieglatlētikas 
sektori, kuros varēs trenēties 
augstlēkšanā, kārtslēkšanā, 
tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā un 
lodes grūšanā. Tāpat izveidots 
āra trenažieru laukums un 

aktīvās attīstības laukums 
bērniem. Vēl izbūvēti arī 
pludmales volejbola un 
basketbola laukumi. 

Pavasarī Cēsu pilsētas 
stadions novērtēts nacionālā 
līmenī, iegūstot apbalvojumu 
“Gada labākā būve Latvijā 
2017” 1.vietu nominācijā 

“Ainava” kā apliecinājumu 
tam, ka stadions ir ļoti būtiska 
infrastruktūras sastāvdaļa un 
tam izmantoti augstvērtīgākie 
materiāli, kas ikdienā kalpos 
cēsniekiem, kā arī nacionāla 
un starptautiska mēroga 
sacensībām.

Stadiona pirmās kārtas 

būvniecības izmaksas ir 2,8 
miljoni eiro, kam piesaistīts 
1,9 miljonu eiro valsts budžeta 
līdzfinansējums. Būvniecības 
otrajā kārtā paredzēts izbūvēt 
skatītāju tribīnes, kā arī divas 
būves stadiona aprīkojuma 
glabāšanai un ģērbtuvju 
telpām.

Attēlā: Jaunie cēsnieki, topošie novada, valsts un pasaules čempioni, stadiona atklāšanas uzrunas noklausījās olimpiskā 
mierā. Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Jau šovasar Cēsu stadionā norisināsies valsts 
čempionāta posms pludmales volejbolā, novada domes 
priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam solīja volejbola 
Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars 
Zaiženijs. Foto: Raivo Šmits.

Attēlā: Lai kārtīgi iesildītos pirms atbildīgiem startiem, 
labi der zumbas kustības. Foto: Aivars Akmentiņš.

Turpinājums no 1. lpp.


