
Pils koris saņem galveno balvu 
starptautiskā koru konkursā

Plāno četru jaunu daudz-
dzīvokļu namu celtniecību
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Jaunie talanti saņem apbalvojumus
Maijā koncertzālē “Cēsis” 

novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs sveica un 
pasniedza naudas balvas 
par sasniegumiem valsts 
olimpiādēs un zinātniski 
pētnieciskajos darbos pilsētas 
skolu audzēkņiem un viņu 
pedagogiem.

Uzrunājot klātesošos, 
domes priekšsēdētājs pateicās 
jauniešiem un skolotājiem 
par izcilajiem rezultātiem un 
novēlēja piepildīt drosmīgākās 
ieceres. Saistošā videoieskatā 
mācību izcilnieki dalījās 
pārdomās par mācībām, 
mīļākajiem priekšmetiem un 
skolotājiem. Par labu noskaņu 
rūpējās Cēsu Valsts ģimnāzijas 
ansambļa dziedātāji Ilgas 
Šķenderes vadībā.

Apbalvojumus saņēma 21 
skolu audzēknis: Beatrise 
Baijere, Dāvis Krūmiņš, 
Matīss Platacis, Aleksandra 
Sandra Ševeļeva (Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzija), Edgars Krūmiņš, 
Evelīna Glaudiņa, Lorna 
Barbara Ērla, Kārlis Kide, 
Renāts Jurševskis, Kalvis 
Kronbergs, Andrejs Ķīlis, 
Madara Liepiņa, Rēzija 
Veronika Laumane, Alise 
Līce, Roberts Puriņš, Matīss 
Timermanis, Emīlija Kate 

Tomsone, Diāna Paula Upmale, 
Sandra Siliņa, Anete Cīrule 
(Cēsu Valsts ģimnāzija) un 
Elīza Apine (Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskola).

Cēsu jaunieši šajā mācību 
gadā guvuši godalgotas 
vietas un saņēmuši 
atzinības latviešu valodas 

un literatūras, filozofijas, 
angļu valodas, astronomijas, 
bioloģijas, vēstures, mūzikas, 
informātikas, ķīmijas, 
ģeogrāfijas, ekonomikas un 
matemātikas valsts olimpiādēs 
un zinātniski pētniecisko darbu 
konkursos.

Svinīgajā ceremonijā bal-

vas saņēma arī skolotāji, 
kuri sekmējuši jauno talantu 
izaugsmi: Igors Bužs, Ingūna 
Irbīte, Dace Eglīte, Inga 
Miezīte, Silvija Samsone 
(Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija), Diāna 
Siliņa, Ilga Šķendere, Agrita 
Bartušēvica, Selga Gold- 

mane, Sandra Nagle, Ingūna 
Gaile, Inese Sīmane, Inita 
Kriškāne, Gunta Bērziņa, Inga 
Ozola, Sarmīte Dreijalte (Cēsu 
Valsts ģimnāzija).

Attēlā: Vairāk nekā 20 Cēsu skolu audzēkņi šajā mācību gadā guvuši panākumus valsts olimpiādēs un zinātniski 
pētnieciskajos darbos. Foto: Aivars Akmentiņš.

Latvijas Uzvaras diena – 22. jūnijs

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība

Lai godinātu uzvaru Cēsu 
kaujās, kas bija pirmais 
izšķirošais pagrieziena 
punkts Latvijas Neatkarības 
karā un kas jau nākamgad 
svinēs savu simtgadi, Cēsu 
novada pašvaldība 22. jūnijā 
aicina ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju uz unikālu kauju 
rekonstrukcijas, militārās 
tehnikas demonstrēšanas 
un izglītošanas pasākumu – 
Latvijas Uzvaras dienu. Šī 
diena iekļauta Latvijas valsts 
simtgades svinību programmā.

Pasākumu organizē Cēsu 
kultūras un tūrisma centrs, 
tas notiks Cēsu kauju 99. 
gadadienā, 2018. gada 22. 
jūnijā no plkst. 13 Pils parkā. 
Kauju rekonstrukcija Cēsīs 
notikusi arī iepriekš, bet šogad 
tā būs lielāka, iespaidīgāka 
un veidota jau kā teatralizēts 
uzvedums.

Tāpat pasākums izvirza 
sabiedrībai un Latvijas 
militārajai vēsturei būtisku 
jautājumu “Vai Latvijai 
nepieciešama sava Uzvaras 
diena?”, par ko 22. jūnijā, 
piesaistot vēsturniekus, 
pasniedzējus un sabiedriskās 
domas līderus, notiks publiska 
diskusija Cēsu pils parkā.

Latvijas Uzvaras dienas 
režija uzticēta māksliniekam un 
režisoram Normundam Pucim, 
kurš norāda, ka rekonstrukcija 

parādīs šos Latvijas vēsturē 
izšķirošos notikumus no Cēsu 
Skolnieku rotas brīvprātīgā 
skatu punkta. Pasākuma 
scenārija autori ir Pucis un 
vēstures doktors Jānis Šiliņš.

“Stāstījums būs integrēts 
kaujas rekonstrukcijas 
uzvedumā. Skolnieku rotas 
brīvprātīgā lomā iejutīsies 
Valmieras drāmas teātra aktieris 
Ģirts Rāviņš. Komponists un 
skaņu režisors Jānis Brunovskis 
speciāli kaujas rekonstrukcijai 
komponēs mūziku un veidos 
skaņu noformējumu,” stāsta 
režisors.

Lai nodrošinātu maksimālu 
uzveduma autentiskumu, 
kaujas rekonstrukciju veidos 
biedrības “Latviešu karavīrs” 
dalībnieki kopā ar NBS 
kadetiem.

“Vēsturei jābūt dzīvai. Par to 

jārunā, to jārāda, lai mūsdienu 
paaudzēm izstāstītu to, kādēļ 
šodien varam nākt kopā savā 
valstī, runāt latviski un svinēt 
Latvijas svētkus. Latvijas esība 
nav pašsaprotama, un mums 
vienmēr jābūt gataviem par to 
pastāvēt. Taču, ja negodināsim 
savu vēsturi un savas militārās 
uzvaras, riskējam kļūt par 
tautu bez mugurkaula, tādēļ 
šāds pasākums, kurā savijas 
simtgadīgs un mūsdienu 
patriotisms, ir izteikti svarīgs, it 
īpaši – jaunākajām paaudzēm,” 
uzskata Cēsu novada domes 
deputāts un pasākuma 
organizators Renārs Sproģis.

Vienlaikus sadarbībā ar 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeju, Zemessardzi un NBS 
Instruktoru skolu 22. jūnijā 
Cēsu pils parku piepildīs 
vēstures izziņas teltis, militārās 

atrakcijas un stafetes ar 
simbolisku iespēju pierakstīties 
Skolnieku rotā. Tāpat pasākumā 
būs iespējams aplūkot NBS un 
sabiedroto militāro tehniku, 
ieročus, sakaru līdzekļus 
u.c. ekipējumu, kā arī uzdot 
jautājumus.

Latvijas Uzvaras dienu 
papildinās vīru kopas “Vilki” 
koncerts un Zemessardzes 
pūtēju orķestra marši. Bet 
plkst. 21.00, pēc svinībām, visi 
aicināti uz Cēsu kultūras un 
tūrisma centra organizētu Jāņu 
uzvedumu Pils parkā “Kad 
balti mākoņi līgo”, ko noslēgs 
balle ar dzīvo mūziku.

Pasākuma norisi finansiāli 
atbalsta Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija.

Latvijas Uzvaras diena. Grafiskā identitāte
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Klimata pārmaiņas un 
pilsētas ielas
Ieva Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītāja

Maijs mūs iepriecinājis 
ar neierasti siltu un saulainu 
laiku. Taču tiem cēsniekiem, 
kuri dzīvo grants seguma 
ielu tuvumā, raizes rada 
putekļi. Jau maija pirmajā 
pusē saņēmām iedzīvotāju 
sūdzības un pieņēmām lēmumu 
uzsākt grants ielu apstrādi ar 
pretputēšanas preparātiem. 
Tie ir dārgi, tāpēc apstrādāt 
iespējams tikai ielas, kurās 
ir lielākā transporta kustības 
intensitāte. Gribu aicināt 
autovadītājus respektēt 
līdzcilvēkus un braukt pa 
grantētajām ielām, pēc iespējas 
lēni un uzmanīgi. Skaidrs, 
ka krietni efektīvāk putekļu 
problēmu varēsim novērst, 
turpinot ielu divkārtu apstrādes 
programmu.

Raizes dara ne tikai 
putekļi. Spēcīgās lietusgāzes, 
ko piedzīvojām 18.maijā 
vietām radīja postījumus, kas 
gan tika operatīvi novērsti. 
Esošā lietus ūdeņu novades 
sistēma ar tik lielu ūdeņu 
pieplūdumu netiek galā, tāpēc 
vietām uz ielām un ietvēm 
bija saskalotas smiltis, bojāts 
ielu segums. Klimata pētnieki 
prognozē, ka turpmākajos 
gados mums jārēķinās gan 
ar sausuma periodiem, gan 
spēcīgām lietavām, tāpēc 
Īpašuma apsaimniekošanas 
pārvaldes speciālistiem, 
plānojot investīcijas pilsētas 
infrastruktūrā, jārēķinās arī ar 
klimata pārmaiņām. 

Maijā atsākās Rīgas ielas 
rekonstrukcija posmā no 
Rožu laukuma līdz Līvu 
laukumam. Būvdarbiem laiks 
ir labvēlīgs, un tie rit raiti. 

Nopietns darba apjoms šovasar 
jāveic arī, atjaunojot Cīrulīšu 
un Kovārņu ielas. Tām būs 
jauns segums, lietus ūdeņu 
kanalizācija, ietves, veloceliņi 
un arī apgaismojums. Remonta 
darbu laikā transporta kustībai, 
jāizmanto apvedceļš pa 
Līgatnes ielu.

Kā nozīmīgu notikumu 
gribu atzīmēt maija sākumā 
notikušās Koka dienas. Cēsu 
iedzīvotāju iniciatīva koka 
mantojuma saglabāšanā nu 
izaugusi par starptautiska 
mēroga notikumu ar plašu 
un saistošu programmu. 
Šogad tajā bija iekļauta gan 
zinātniska konference, gan 
restaurācijas darbnīcas, gan 
spēle jauniešiem – Skolnieks, 
pētnieks, pilsētnieks. Koka 
dienu norisēs iesaistījās 
interesenti, pašvaldības 
darbinieki, pieredzē dalījās 
koka mantojuma saglabāšanas 
eksperti no Kuldīgas novada 
pašvaldības.

Savukārt mūsu pieredzi 
jaunas pašvaldības struktūras 
izveidē brauc iepazīt kolēģi no 
citiem novadiem. Aktualitāte 
reģionu pašvaldībām ir viena – 
kā ar ierobežotām budžeta 
iespējām nodrošināt visu 
paredzēto funkciju izpildi.

Maija nogalē stājās spēkā 
Eiropas Savienības vispārīgā 
datu aizsardzības regula. 
Pilnība skaidrība par tās 
darbību, domāju, nav vēl 
nevienam, un droši vien būs 
vēl gan neatbildēti jautājumi, 
gan pārpratumi. Priekšdarbus 
regulas ieviešanai Cēsu 
pašvaldībā esam veikuši, un 
pašvaldības darbinieki ir gatavi 
strādāt, ievērojot jaunos datu 
aizsardzības nosacījumus.

Cēsu novada domes sēdē 
10. maijā deputāti izskatīja 29 
jautājumus.

Deputāti lēma par vairāku 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu atsavināšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu, kā 
arī par saistību uzņemšanos 
un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstības risinājuma 

īstenošanu.
Tāpat tika pieņemti lēmumi 

par aizņēmumu būvdarbiem 
daudzstāvu dzīvojamā ēkā 
Ata Kronvalda ielā 56, kur 
būs īres dzīvokļi, kā arī 
par Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolas rīkoto 
vasaras nometni un sniegto 
maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu. 

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 maijā

Cēsniekiem Grand 
Prix dažādās jomās
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Skolēniem sācies satrau-
cošais un atbildīgais no-
slēguma eksāmenu laiks. 
Domāju, ka ar šo pārbaudījumu 
novada izglītības iestāžu 
audzēkņi tiks galā labi. Kad 
maijā sveicām valsts mācību 
priekšmetu olimpiāžu un 
konkursu laureātus, izcilnieku 
pulciņš bija iepriecinoši liels. 
Cēsu jaunieši šajā mācību 
gadā guvuši godalgotas vietas 
un saņēmuši atzinības teju 
visos vispārējās izglītības 
priekšmetos. Paldies peda-
gogiem par lieliski paveiktu 
darbu! Startējot olimpiādēs 
un konkursos, skolēni guva 
pieredzi un prasmes, kas viņiem 
noteikti noderēs turpmākajās 
gaitās. Savukārt mūsu skolu 
audzēkņu uzvaras kārtējo reizi 
apliecina augsto izglītības 
kvalitāti Cēsīs un ir labs 
orientieris citiem jauniešiem 
svarīgajā izvēlē – kur mācīties? 

Pamatā jau nokomplektētas 
klases nākamajam mācību 
gadam novada vispārējās 
izglītības mācību iestādēs. 
Ceru, ka jaunieši novērtēs 
Tehnoloģiju un dizaina 
vidusskolas jaunās pro-
grammas un plašo arodu 
apguves piedāvājumu. Arī 
A. Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas labās tradīcijas un 

prasmīgais pedagogu kolektīvs 
būs pārliecinošs arguments 
topošajiem mūziķiem skolas 
izvēlē. Savukārt Rīgas 
Tehniskās universitātes un 
Latvijas Universitātes Cēsu 
filiāles dod iespēju Vidzemes 
jauniešiem apgūt augstāko 
izglītību mājīgā vidē. 

Aizvien palielinās pie-
prasījums pēc vietām novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
tāpēc jādomā par apjomīgāku 
piedāvājumu, lai rindas 
likvidētu.

Taču cēsnieki gūst 
panākumus ne vien mācību 
olimpiādēs, bet arī koru 
konkursos. Prieks par Pils kori, 
kas starptautiskā konkursā 
Kauņā saņēma Grand Prix 
nopietnā konkurencē. Jānovēl 
kolektīvam panākumi arī 
Dziesmu karos jau drīz 
gaidāmajos Dziesmu svētkos. 

Valstiski svarīgus 
apbalvojumus saņēmuši arī 
pieci izcili cilvēki, kuri ļāvuši 
Cēsīm būt labākām – Dagnija 
Kupče, Dace Eglīte, Iveta 
Jermolājeva, Māris Niklass un 
Alvis Jansons.

Savukārt Grand Prix 
uzņēmējdarbībā droši varam 
piešķirt SIA “M.E. LAT-
LUX”. Līdz šim uzņēmums 
bija prestižās “Setra” markas 
autobusu ģenerālpārstāvis 
Baltijā. Maijā svinīgi 
apstiprināts, ka cēsnieki būs 
arī “Mercedes Benz” autobusu 

pārstāvji Baltijā.
Ļoti svarīga vasaras sākuma 

aktualitāte ir Eiropas Savienības 
struktūrfondu projekta 
sagatavošana Cēsu klīnikas 
attīstībai. Projekts paredz 
veikt apjomīgus būvdarbus 
piecstāvu ārstniecības korpusa 
telpās, labiekārtojot palātas, 
mediķu darba telpas. Kopumā 
slimnīcas pakalpojumu 
apjoma rādītāji ir stabili, un 
iezīmējusies tendence, ka 
Siguldas puses iedzīvotāji 
veselības likstas novērst dodas 
uz Cēsīm nevis lielajām Rīgas 
klīnikām. Acīmredzot, mierīga 
vide un individuāla pieeja ir 
svarīgs faktors pacientu izvēlē.

Gada sākumā mainījām 
Pašvaldības policijas dežūru 
grafiku, samazinot patrulēšanas 
laiku darbdienu naktīs, bet 
nedēļas nogalēs nodrošinot 24 
stundu patrulēšanas režīmu. 
Veiktā uzskaite apliecina, 
ka izmaiņas ir pamatotas, jo 
izsaukumu skaits darbadienās 
ir neliels, un tie tiek pāradresēti 
Valsts policijas dežūrdaļai. 
Savukārt Pašvaldības policija 
var efektīvāk izmantot savus 
resursus, nodrošinot kārtību 
nedēļas nogalēs un svētkos. 
Laiks ir īsti vasarīgs, nakts 
dzīve pilsētā kļuvusi aktīvāka, 
bet kārtības sargu klātbūtne 
nomierinoši ietekmē tos, kas 
iedegušies nedaudz pār mēru.

Cēsu novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes darbinieki - 
zemes ierīcības inženiere Laima Vīgrante, pašvaldības īpašumu 
speciālists Aigars Ķerpe, būvinženieris Juris Amans – turpmāk 
apmeklētājus pieņems Raunas ielā 4, 2.stāvā. 201.kabinetā.

Īpašumu pārvaldes  
darbinieki pieņem  
apmeklētājus Raunas ielā

“Cēsu ģerbonim” gada balva
Cēsu Vēstures un mākslas 

muzejs saņēmis Latvijas 
Muzeju biedrības gada balvu 
kategorijā “Gada publikācija 
2018”.

Par “Gada publikāciju 2018”  
kļuva Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja vēsturnieka Dr.hist. 
Tāļa Pumpuriņa pētījums 
“Cēsu ģerbonis. Cēsu pilsētas 
ģerboņa attīstības un lietošanas 

vēsture”, kas ir pirmā šāda 
veida publikācija – heraldisks 
zinātnisks pētījumus, kas 
veltīts kādas pilsētas ģerboņa 
vēsturei. Cēsis ir pirmā pilsēta 
Latvijā, kuras ģerboņa vēsturei 
veltīta grāmata.

Muzeju biedrības Gada balvu 
pasniedza Oskara Kalpaka 
muzejā un piemiņas vietā 
“Airītes”, svinot Starptautisko 

Muzeju dienu. Šī ir vienīgā 
balva Latvijas muzeju nozarē, 
un to pasniedz jau devīto gadu 
ar mērķi sekmēt ilgtspējīgu 
un kvalitatīvu muzeju nozares 
attīstību Latvijā. Balva izceļ 
muzeja radīto produktu 
kvalitāti, pieejamību un nozīmi 
sabiedrībai.
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Iedzīvotāji iesaistās apkārtnes labiekārtošanā
Pagājušajā pavasarī aizsākās 

un nupat noslēdzies Latvijas 
vides aizsardzības fonda 
administrācijas līdzfinansētais 
projekts “Videi draudzīgākā 
Cēsu iela”.

Pērnajā maijā, jūnijā un 
augustā Kaimiņu svētku 
laikā, kas tika organizēti trijās 
apkaimēs - Leona Paegles ielas, 
Lapsu un Vāveres ielu apkaimē, 
Valmieras un Akmens ielu 
apkaimē un Bērzaines un Emīla 
Dārziņa ielu apkaimē –, notika 
izglītojošas aktivitātes par 
atkritumu šķirošanu, produktu 
dzīves aprites ciklu, ainavu 
apsaimniekošanu, kokaugu 
un pagalmu košumkrūmu 

kopšanas jautājumiem un 
energoefektivitātes jautā-
jumiem. Ieinteresētību izrādīja 
gan lieli, gan mazi apmeklētāji, 
notika konkursi un dažādi 
izglītojoši pasākumi, notika 
diskusijas, un tika sniegti 
praktiski padomi.

Kaimiņu svētku iedzīvotāju 
aktivitāte noteica arī 
tās daudzdzīvokļu ēkas, 
kurām energoauditors ar 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācijas līdz-
finansējumu izstrādāja 
energosertifikātus, lai tālāk 
varētu pretendēt uz ēkas 
energoefektivitātes uz- 
labošanas darbiem. Energo-

sertifikāti tika izstrādāti 
Valmieras ielas 23a ēkai, 
Saules ielas 8 ēkai un Leona 
Paegles ielas 8 ēkai.

Kaimiņu svētku laikā tika 
uzsākta diskusija par pagalmu 
labiekārtošanas konkursu, 
kura gaitā daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāji var iesniegt 
projektus pašvaldības līdz-
finansējumam. Lai strukturētu 
pagalmos esošos elementus 
un veidotu pagalmus ērtus 
iedzīvotājam un pieejamus 
visām paaudzēm (rotaļu 
laukumi, soliņi vecākai 
paaudzei, taciņas, apstādījumi, 
stāvvietas), projektā “Videi 
draudzīgākā Cēsu iela” vairāku 

mēnešu garumā, organizējot 
vairākas diskusijas ar 
iedzīvotājiem, tika izstrādātas 
pagalmu ekoloģiskās kvali-
tātes uzlabošanas projektu 
koncepcijas.

Bērzaines ielas skvērā 
veikta labiekārtošana, uzstādot 
galdu un šūpuļtīklus kopā 
sanākšanai. Valmieras un 
Festivāla ielas savienojošajā 
graviņā organizētas divas 
talkas – meistarklases ainavas 
kopšanā, kuru laikā izzāģēti 
ainavu bojājošie pāraugušie 
koki un krūmi, iztīrīta graviņa. 
Tika uzbērta un noblietēta taka 
no šķembu, grants maisījuma, 
lai iedzīvotājiem būtu ērtāka 

pārvietošanās mitrā un 
dubļainā laikā. Pašvaldība cer, 
ka tālākos kopšanas darbus 
graviņā turpinās iedzīvotāji ar 
saviem spēkiem, jo graviņas 
teritorija pieder daudzdzīvokļu 
ēku iedzīvotājiem.

Kopumā projekta laikā 
aktivitātēs tika iesaistīts ļoti 
daudz iedzīvotāju, un prieks, 
ka iedzīvotājiem ir vēlme 
līdzdarboties savas apkārtnes 
labiekārtošanā un sakopšanā!

Četros gados – četri jauni īres nami cēsniekiem
Pēc nekustamo īpašumu 

uzņēmumu aplēsēm īres 
dzīvokļu pieprasījums Cēsīs 
pārsniedz piedāvājumu 
pat septiņas reizes. 
Redzot Cēsīs potenciālu 
un saņemot pašvaldības 
pretimnākšanu, SIA “Siguldas 
būvmeistars” plāno četru 
jaunu daudzdzīvokļu namu 
būvniecību Saules un Vilku 
ielu krustojumā.

Kā stāsta uzņēmuma 
pārstāvis Jānis Purgailis, katrā 
no četrām mājām paredzēti 
22 dzīvokļi. Vairums no tiem 
būs šobrīd pieprasītākie – 
divistabu un trīsistabu –, vēl 
jāapsverot vienistabu dzīvokļu 
nepieciešamība.

Ja iecerētie sagatavošanās 
darbi un formalitātes ritēs pēc 
plāna, pirmās mājas celtniecība 
varētu sākties jau 2019. gada 
pavasarī ar mērķi to nodot tā 
paša gada 18. novembrī.

“Esam ieguvuši labu 
pieredzi, ceļot dzīvojamo 
māju kvartālus Siguldā, kas 
mūsu tehnoloģiju attīstījusi 
līdz ātram un kvalitatīvam 
celtniecības ciklam,” stāsta 

Purgailis, piebilstot, ka gadā 
tiktu uzcelts pa mājai, pēdējo, 
ceturto, māju pabeidzot 2022. 
gadā.

Pērn pabeidzot īres namu 
kvartālu Siguldā ar deviņām 
mājām, uzņēmums meklējis 
nākamo projektu. Izvērtēti 
arī Valmieras un Smiltenes 
reģioni, bet izvēle kritusi par 
labu Cēsīm.

“Izpētes process bija 
diezgan ilgs, tas nebija mirkļa 
lēmums,” skaidro Purgailis, 
vienlaikus akcentējot, ka liela 
loma bijusi arī pašvaldības 
pretimnākšanai – “Jānis 
Rozenbergs mūs uzrunāja 
jau pirms trim gadiem, 
reklamējot Cēsis kā vietu mūsu 
nākamajam startam un apsolot 
pašvaldības ieinteresētību un 

atbalstu projekta īstenošanā, 
kas noteikti nebija mazsvarīgi”.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs, komentējot 
būvniecības ieceri, pauž 
gandarījumu, ka pierādījusies 
sena patiesība. “Nekad nesaki 
nekad! Prieks, ka neatlaidība 
atmaksājas. Ja pirms trim 
gadiem, uzņēmums nebija 
gatavs ienākt Cēsu tirgū, 
tad šodien viņi jau ir šeit un 
kārto visas nepieciešamās 
formalitātes,” klāsta 
Rozenbergs, izceļot faktu, ka 
“neviens uzņēmējs nenāktu ar 
vairāku miljonu eiro investīciju 
Cēsīs, ja viņus nepārliecinātu 
mūsu attīstība un dinamika. 
Tas ir gan apliecinājums Cēsu 
izaugsmei, gan ļoti būtisks 
priekšnoteikums jaunam 
pilsētas attīstības ciklam, jo 
šīs mājas dos iespēju jūtamam 
skaitam cilvēku kļūt par 
cēsniekiem. Tas savukārt 
svarīgi uzņēmumiem, kas 
varēs paplašināties, piesaistot 
kvalificētu darbaspēku”.

Visi dzīvokļi sākotnēji 
būs paredzēti īres tirgum, 
bet, īrējot dzīvokli divu gadu 

garumā, akumulētā īres maksa 
var kalpot kā pirmā iemaksa 
dzīvokļa izpirkšanai. Dzīvokļi 
būs ar pilnībā pabeigtu iekšējo 
apdari un gatavi dzīvošanai. 
Pieteikšanos īrei plānots sākt 
nākamā gada pavasarī.

Pēc Purgaiļa teiktā, 
uzņēmums rūpīgi izpētījis 
īres tirgu Cēsīs un apkārtnē, 
lai klientiem varētu piedāvāt 
konkurētspējīgu īres maksu. 
“Protams, tā nebūs tik zema, kā 
par vecu dzīvokli, bet tā nebūs 
arī tāds “kosmoss”, kāds nereti 
vērojams jaunajos projektos. 
Mūsu galvenā ieinteresētība 
ir dzīvokļu aizpildīšanā ar 
īrniekiem – lai jau uz mājas 
nodošanas brīdi visos dzīvokļos 
būtu iemītnieki. Tukši dzīvokļi 
mums labumu nenes,” uzsver 
Purgailis.

Runājot par praktiskām 
lietām, uz katru dzīvokli 
paredzēta 1,5 autostāvvieta, 
kā arī papildus 30 stāvvietas 
viesiem. Savukārt Saules 
ielas apkaimes zinātājiem labi 
pazīstamās patversmes jumta 
daļa tikšot saglabāta kā zaļā 
zona iedzīvotāju atpūtai.

Augu aizsardzības likums 
nosaka, ka zemes īpašnieka vai 
valdītāja pienākums ir apkarot 
invazīvās augu sugas, ja tās 
izplatījušās zemē, kas atrodas 
viņa īpašumā vai valdījumā. 
Latvānis ir invazīva augu suga, 
kas tiek pakļauta izplatības 
ierobežošanas pasākumiem un 
iznīcināšanai. 

Cēsu novada pašvaldība 
atgādina – latvāņu invāzijas 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanas apsekošana tiks 
sākta no 25. jūnija līdz latvāņu 
veģetācijas sezonas beigām. Ja 
pēc 25. jūnija tiks konstatēts 
latvāņu augs ar izveidotu 

ziedkopu, tad latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumi nav 
uzskatāmi par veiktiem.

Zemes gabalos, kur latvāņu 
izplatības ierobežošanas 
pasākumi nav veikti, 
apkarošanu veiks pašvaldība, 
pielietojot mehānisko latvāņu 
izplatības ierobežošanas 
metodi – pļaušanu vismaz 
divas reizes sezonā. Īpašnieka 
pienākums būs segt izdevumus, 
kas saistīti ar latvāņa izplatības 
ierobežošanas piespiedu 
pasākumiem, kā arī tiks sākta 
administratīvā pārkāpuma 
lietvedība.

Jāsteidz apkarot latvāņus

Attēlā: Jau sākušies būvdarbi daudzdzīvokļu namā 
Kronvalda ielā. Nama atjaunošanas projektu finansē 
novada pašvaldība sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. 
Cerams jau nākamajā gadā jaunu īres dzīvokļu būvniecību 
uzsāks privāts investors SIA “Siguldas būvmeistars.”

Iedvesmo "Dari Cēsīm"

Cēsu novada pašvaldība jau 
piekto reizi izsludina grantu 
konkursu “Dari Cēsīm”. 

Grantu konkurss “Dari 
Cēsīm” dod iespēju 
uzņēmējiem piesaistīt 
finansējumu līdz 3000 EUR 
apmērā uzņēmējdarbības 
idejas attīstībai.

Konkursa mērķis iedvesmot 
aktīvai rīcībai un atbalstīt 
iniciatīvas, kas balstītas mākslā 
un kultūrā, digitālajās un 
radošajās industrijas, un atbilst 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
pamatprincipiem, kā arī 
nodrošina jaunu darba vietu 
radīšanu, jaunu produktu un 
pakalpojumu veidošanu.

Šogad konkursam būs divi 
uzsaukumi. Pirmais iesniegumu 
pieteikšanas periods ir no 1. 
jūnija līdz 2. jūlijam, bet otrais 
uzsaukums gaidāms septembrī. 
Tāpat šogad veiktas izmaiņas 
konkursa nolikumā. Ar to 
var iepazīties cesis.lv sadaļā 

“Uzņēmējiem”.
Konkursa pieteikumu 

iesniegšanas termiņš: 2. jūlijs, 
plkst. 17.00. 

Pieteikumus var iesniegt:
• klātienē - Bērzaines 

ielā 5, Cēsīs, Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā;

• elektroniski, ar drošu 
elektronisko parakstu, nosūtot 
uz e-pastu dome@cesis.lv.

Grantu konkursu šogad 
koordinē koprades māja 
“Skola6”. Vairāk informācijas: 

Dita Trapenciere, e-pasts: 
dita@skola6.lv.
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IZGLĪTĪBA, KULTŪRA
Augsti apbalvojumi 
cēsniekiem

Maijā trīs cēsnieču un divu 
cēsnieku darbs savas pilsētas 
un valsts labā novērtēts ar 
nozīmīgiem apbalvojumiem. 

Cēsu aušanas darbnīcas 
“Vēverīšas” vadītājai Dagnijai 
Kupčei pasniegts V šķiras Triju 
Zvaigžņu ordenis par īpašiem 
nopelniem Latvijas valsts 
labā. Viņas darinātais Latvijas 
karogs bija pirmais, kas 1988. 
gadā uzvijās Cēsu pils tornī.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas direktore 
Dace Eglīte par paveikto jaunās 
paaudzes izglītībā saņēma 
IV šķiras Atzinības krustu. 
Apbalvojumu pasniedza Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
un, to saņemot, D. Eglīte 
sacīja: “Paldies par valstiski tik 
augstu novērtējumu Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas darbam. Man ir 
gods kalpot Latvijas izglītībai – 
tātad Latvijas nākotnei".

Savukārt Cēsu novada 

pašvaldības jaunatnes lietu 
speciāliste Iveta Jermolājeva 
Liepājas koncertzālē “Lielais 
dzintars” apbalvojuma “Laiks 
Ziedonim” cildināšanas ce- 
remonijā saņēma apbalvojumu 
jauniešu kategorijā “Ra-
barbers”. 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.

Valstiski novērtēti arī 
kungi. Ilggadējs Cēsu novada 
pašvaldības darbinieks 
Māris Niklass saņēma IV 
šķiras Atzinības krustu. Viņš 
ieguldījis nozīmīgu darbu 
Latvijas vēstures izzināšanā un 
varoņu piemiņas veicināšanā. 
Bet Cēsu novada sabiedriskais 
darbinieks un novadpētnieks 
Alvis Jansons saņēma 
Atzinības krusta V šķiru.

Balvas radošiem skolotājiem
Biruta Dambīte  
Cēsu novada pašvaldība

Arī šajā pavasarī norisinājās 
tradicionālais pedagogu 
konkurss “Inovatīvs labās 
prakses piemērs”, kurā Cēsu 
novada skolotāji prezentēja 
mācību procesā ieviestās 
inovācijas.

Konkursa komisija 
izvērtēja pedagogu inovācijas 
atbilstoši konkursa vērtēšanas 
kritērijiem un noteica 
konkursa uzvarētājus, 
piešķirot vienu galveno balvu, 
divas veicināšanas balvas 
un vienu speciālu balvu par 
inovatīvu pieeju mācību satura 
īstenošanā.

Galveno balvu šogad 
saņēma Cēsu 2. pamatskolas 
pedagogs Kārlis Caune par 
labās prakses piemēru – 
“WebQuest ar pastkartēm 
(Postcard WebQuest)”.

Veicināšanas balvas saņēma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolotāji Sarmīte Dreijalte, 

Inita Kriškāne un Reinis 
Lazdiņš par labās prakses 
piemēru – “Kompetencēs 
balstīta inovatīva dabaszinātņu 
tēmu apguve, izmantojot 
daudzveidīgas metodes”. 
Veicināšanas balva arī Cēsu 
2. pamatskolas skolotājām 
Ingrīdai Brizgai un Ingrīda 

Saliņai par “Neklātienes 
ekspedīciju kalnos/okeāna 
dzīlēs”.

Speciālo balvu saņēma Cēsu 
Pilsētas vidusskolas pedagogs 
Aivars Lamberts par labās 
prakses piemēru “Maģiskās 
rūtis” loģiskās un matemātiskās 
domāšanas attīstībai.

Attēlā: Šogad novada pedagogu konkursā “Inovatīvs 
labās prakses piemērs”, galveno balvu saņēma Cēsu 
2. pamatskolas skolotājs Kārlis Caune. Viņu sveic novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Vidzemes Augstskolas 
(ViA) rektors Gatis Krūmiņš un 
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas (CTDV) direktors 
Guntars Zvejnieks maijā 
parakstīja sadarbības līgumu 
starp abām mācību iestādēm.

Noslēgtā vienošanās 
paredz sadarbību izglītības un 
zinātnes jautājumos, tiecoties 
nodrošināt Vidzemes reģiona 
skolēniem plašākas iespējas 
ViA studiju programmu 
apguvē, izmantojot ViA un 
CTDV rīcībā esošos materiālos 
resursus un intelektuālo 
potenciālu.

“Kvalitatīva un darba tirgus 

pieprasījumam atbilstošas pro- 
fesionālās izglītības pie-
dāvājuma nodrošināšana ir 
viena no mūsu kopīgajām 
prioritātēm, ļoti ceru, ka mūsu 
ieceru īstenošana veicinās 
Vidzemes reģiona ilgtermiņa 
izaugsmi,” stāsta rektors Gatis 
Krūmiņš.

Līgums paredz veicināt 
jaunu inovatīvu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, kā arī 
kopīgu līdzdalību Eiropas 
Savienības struktūrfondu un 
citos projektos. Tiek plānota 
arī sadarbība dažādu izstāžu un 
pasākumu organizēšanā.

Perspektīva sadarbība

Aicina Baznīcu nakts

Starptautiskajā tūrisma 
filmu festivāls “Tourfilm Riga” 
nominācijā “Latvijas tūrisma 
produkts” piešķirtas divas 
pirmās vietas - Cēsu “Explore 
Hansa! Explore Cēsis!” un 
Rīgas “The Bird Watcher”. 
Cēsu video ieguva arī trešo 
vietu nominācijā “Tūrisma 
galamērķis. Pilsēta”.

Rīgas domes organizētajā 
Starptautiskajā tūrisma filmu 
festivālā “Tourfilm Riga 
2018”, kas šajā pavasarī 
Rīgā notika jau 11. gadu 
pēc kārtas, kopumā tika 
iesūtītas 476 tūrisma īsfilmas 
no 72 valstīm. Festivālu ar 
savām filmām atbalstīja arī 
Starptautiskā Tūrisma Filmu 
festivāla komiteja, iesniedzot 
citu valstu tūrisma filmu 

festivālos nominētās filmas. 
No pieteiktajām īsfilmām 
oficiālajai vērtēšanai tika 
atlasītas 222 filmas teju no 
visas Eiropas, turklāt plaši tika 
pārstāvēti arī citi kontinenti.

Starptautiska žūrija izvērtēja 
katras filmas ideju, vizuālos 
izteiksmes līdzekļus un noteica 
labāko tūrisma filmu katrā 
no deviņām nominācijām: 
tūrisma galamērķis - pilsēta, 
tūrisma galamērķis - reģions, 
tūrisma galamērķis - valsts, 
kultūras tūrisms, ekotūrisms, 
piedzīvojumu tūrisms, tūrisma 
pakalpojumi, Latvijas tūrisma 
produkts, kā arī pasākumi, 
izstādes un kongresi.

Pirmā vieta nominācijā 
“Latvijas tūrisma produkts” 
piešķirta Cēsu Tūrisma 

informācijas centra veidotajam 
un Jurģa Rudmieža (“Kiddin”) 
producētajam dinamiskajam 
Cēsu tūrisma video “Explore 
Hansa! Explore Cēsis!”, kas 
parāda, cik daudz un dažādu 
atpūtas iespēju un apskates 
objektu ir vienā no mazajām 
Hanzas pilsētām, kas mūsdienās 
ir kultūras un mākslas centrs ar 
krāšņu vecpilsētu. 

Galveno balvu “Grand 
Prix” šogad izcīnīja Spānijas 
īsfilma “The Route of Fate”, 
kurā Austrālijas dziesminieks, 
ceļojot pa Kataloniju, 
dzelzceļa stacijā pazaudē savu 
dienasgrāmatu, kurā ar bildēm 
un ierakstiem dokumentējis 
savu ceļojumu.

Panākumi starptautiskā tūrisma 
filmu festivālā

“Saules takas” sporta  
diena

Pateicoties Septītās dienas 
adventistu Cēsu draudzes 
jauniešu uzaicinājumam, 
dienas centra “Saules taka” 
jaunieši maijā devās uz sporta 
dienas pasākumu Vaives 
pagasta “Birzmaļos”.

Cēsu draudzes jaunieši 
bija īpaši gatavojušies, lai 
dienas centra “Saules taka” 
vienaudži varētu pilnīgāk 
izdzīvot šo notikumu sportiskā, 
azartiskā un radošā noskaņā. 
Sporta dienas mērķis – 
sociālo attiecību veicināšana, 
draudzīga sportošana kopā un 
sadarbība komandā. Pasākumā 
piedalījās ap 30 draudzes un 
dienas centra jauniešu vecumā 
no 10 līdz 25 gadiem.

Jaunieši varēja apliecināt 

savas prasmes un iemaņas 
uzņemties atbildību vienam 
par otru, par sevi, sadarboties 
komandā, iemācīties ievērot 
spēles noteikumus, kā arī 
uzmundrināt un atbalstīt 
komandas biedrus. Sporta diena 
noslēdzās ar draudzes jauniešu 
sarūpēto cienastu, pateicību 
un diplomu saņemšanu, kā arī 
mazām pārsteiguma dāvanām.

Liels paldies Septītās dienas 
adventistu Cēsu draudzes 
jauniešiem par veiksmīgo 
sadarbību! Īpašs paldies 
draudzes jauniešiem Albertam 
Trucim un Ievai Birziņai par 
aicinājumu iesaistīties kopīgajā 
jauniešu pasākumā!

Jau piekto gadu 1. jūnijā visā 
Latvijā norisināsies Baznīcu 
nakts. Cēsīs Baznīcu naktī 
piedalīsies Sv. Jāņa evaņģēliski 
luteriskā baznīca, Cēsu 
baptistu draudze, Cēsu Septītās 
dienas adventistu baznīca un 
Cēsu kristiešu draudze "Prieka 
Vēsts".

Sv. Jāņa baznīcā līdz 
pusnaktij būs iespējams baudīt 
koncertus, kā arī uzzināt par 
baznīcas un draudzes vēsturi 
un plānoto restaurāciju.

Cēsu baptistu draudzes 
dievnamā Ķiršu ielā 1 būs 
apskatāma foto izstāde 

“Zvaigzne austrumos” veltīta 
karadarbībā cietušajiem 
bērniem pasaules karstajos 
punktos, kā arī pagalmā notiks 
garīgās mūzikas koncerts.

No plkst. 18.00 līdz plkst. 
24.00 gidu vadībā būs iespēja 
apskatīt Cēsu kristiešu draudzes 
“Prieka vēsts” draudzes namu.

Visas draudzes plkst. 21.00 
vienosies kopīgā lūgšanā 
“Mūsu Tēvs debesīs”.

Pilna pasākumu programma: 
cesis.lv.

Foto: Raimonds Krišfelds
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DAŽĀDI

10.05.2018. Saistošie 
noteikumi Nr. 15 
“Grozījums Cēsu 
novada domes 
2010.gada 22.jūnija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 23 “Par tirdzniecību 
publiskās vietās Cēsu 
novadā””

10.05.2018. Saistošie noteikumi Nr. 14 “Grozījumi Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””

10.05.2018. Saistošie 
noteikumi Nr. 17 
“Grozījums Cēsu 
novada domes 2015.
gada 17.septembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 11 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa 
piemērošanu Cēsu 
novadā””

Izdarīt Cēsu novada 
domes 22.06.2010.saistošajos 
noteikumos Nr.23 “Par 
tirdzniecību publiskās vietās 
Cēsu novadā” grozījumu, 
aizstājot saistošo noteikumu 
6.punktā vārdu “nodaļas” ar 
vārdu “pārvaldes”.

Izdarīt Cēsu novada domes 
08.10.2015. saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu 
novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā: “3.1.3. 
vienreizējs pabalsts krīzes 

situācijā”.
2.  Izteikt 31.2 punktu šādā 

redakcijā: “31.2 Pabalsts pirts 
apmeklējumam ir pirts biļetes 
cenas atlaide:

31.21. trūcīgām ģimenēm 
(personām) – 5,00 euro vienam 
klientam;

31.22. maznodrošinātām 
ģimenēm (personām) – 4,00 
euro vienam klientam;

31.23. nestrādājošiem pen-
sionāriem, kuru ikmēneša 
ienākumi nepārsniedz valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēru – 3,75 

euro; 
31.24. trūcīgu un maz-

nodrošinātu ģimeņu bērniem – 
6,00 euro.”.

3. Svītrot 32.punktā teikuma 
daļu “(izņemot šo noteikumu 
11.punktā noteiktā)”.

4. Svītrot 36.punktu.

Izdarīt Cēsu novada domes 
2015. gada 17. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 
11 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Cēsu 
novadā” grozījumu, aizstājot 
saistošo noteikumu visā tekstā 
vārdu “nodaļa” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdu “pārvalde” 
(attiecīgā locījumā).

Cēsnieki  
attīsta biznesa 
idejas

Koprades mājā “Skola6” 
atvērta Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras 
Valmieras biznesa inkubatora 
pārstāvniecība, kas apmeklē-
tājiem pieejama katru darba 
dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 
17.00.

Biznesa inkubatorā 
iespējams gūt atbalstu, 
zināšanas un apliecinājumu 
savai uzņēmējdarbības 
idejas attīstībai. Gada laikā 
deviņi pirmsinkubācijas 
dalībnieki guvuši pārliecību 
par savu ideju, reģistrējot 
jaunu uzņēmumu un startējot 
inkubācijas programmā, kur 
papildus konsultācijām un 
apmācībām gūst arī finansiālu 
atbalstu uzņēmuma attīstīšanai.

Pārstāvētās nozares ir 
patiešām dažādas – sākot no 
pārtikas, apavu ražošanas, 
kokapstrādes un beidzot ar 
sporta komandu pozicionēšanas 
datu savācējsistēmas izstrādi, 
vīriešu ekoloģiskās kosmētikas 
ražošanu un bioloģisko 
atkritumu apsaimniekošanu, 
enerģijas ražošanu.

Koru konkursā "Kaunas 
cantat", kas jau astoto reizi 
norisinājās Lietuvas pilsētā 
Kauņā, Grand Prix ieguva Cēsu 
pils koris. Konkursā piedalījās 
16 kolektīvi no septiņām 
valstīm.

Konkursa atklāšanas 
koncertā Cēsu Pils koris 
izpildīja latviešu tautas 
dziesmu “Dziedot dzimu, 
dziedot augu” un Lūcijas 
Garūtas “Mūsu Tēvs debesīs”.

Konkursā cēsnieki startēja 
divās kategorijās - tautas 
mūzikas un jaukto koru 
grupās. Jaukto koru kategorijā 
koris startēja ar Felice Anerio 
“Christus factus est”, Arvo 
Pērta “Bogoroditse Djevo”, 
Jurijusa Kalcasa “Laudate 
Dominum” un Ērika Ešenvalda 
“Stars”, bet tautas mūzikā 
tika dziedātas tautas dziesmas 
“Silmala trīcēja” Jēkaba 
Graubiņa apdarē, Emīļa 
Melngaiļa “Rožu lauks” un 
t.dz. “Aizej, lietiņ” Ērika 
Ešenvalda apdarē. 

Noslēgumā, sešu labāko 
koru, ko izvirzīja žūrija, 

Panākumi starptautiskā koru konkursā

Attēlā: Cēsu pils koris ar Kauņā izcīnīto starptautiskā koru konkursa galveno balvu.

konkursā cēsnieki skanīgi 
izdziedāja Selgas Mences 
“Kalējs kala debesīs” un Ērika 
Ešenvalda “Aizej, lietiņ”, 
iegūstot "Kaunas cantat" 
Grand Prix. Visās vērtēšanas 
kategorijās koris saņēma 
augstāko punktu skaitu - 97 no 

100. Savukārt balvu – labākais 
diriģents – saņēma Cēsu Pils 
kora diriģente Evita Konuša.

Žūrijas pārstāvis no Polijas 
Dariušs Dičevskis atzinīgi 
novērtēja kora krāšņo vizuālo 
koptēlu – tautas tērpus – 
un aicināja nākamajā gadā 

piedalīties konkursā Polijā.
Liels paldies kora 

diriģentēm, Marikai Austrumai 
un Evitai Konušai, par ieguldīto 
darbu kora labā skanējuma 
radīšanā!

Pils parkā atkal folkfestivāls “Baltica”
Šogad aprit 30 gadi kopš 

Vislatvijas folkfestivāla ‘88 
un festivāla “Baltica” Cēsīs – 
notikumiem, kuri spilgti 
izcēlās dziesmotās revolūcijas 
laikā. Tie bija zīmīgi ar 
uzdrīkstēšanos pulcēties zem 
sarkanbaltsarkanā karoga, 
vienoties visiem tuvās 
dziesmās un dzejas rindās, un 
bija jūtama īpaša saliedētība un 
saviļņojums. 

Atceroties 1988. gada 
notikumus un raugoties 
šodienā, Cēsīs 9. jūnijā notiks 
vērienīgs tā laika un mūsdienu 
dziesminieku, dzejnieku 
un mākslinieku festivāls 
“Leģendārajam folkfestivālam 

Cēsīs – 30”.
Visas dienas garumā 

notiks mūzikas, dzejas un 
mākslas performances pilsētā 
un īpaša bērnu un ģimeņu 
programma mākslas telpā 
“Mala” un “Vinetas un Allas 
kārumlādē”. Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejs veido un 
9. jūnijā atklās izstādi “Vasara 
’88 – pašu radīta dziesma 
un pašu radīta valsts” Cēsu 
Jaunajā pilī, lai atspoguļotu 
tā laika notikumus vēsturiskā 
kontekstā un vizualizācijās, 
kā arī pēc izstādes atklāšanas 
notiks diskusija “Atmodas 
laika idejas šodien”.

Sestdienas vakarā, plkst. 

19.00, Cēsu Pils dārzā būs 
lielkoncerts “Sēž galda 
galā Dziesminieks...”, kurā 
piedalīsies tā laika festivāla 
dalībnieki un jaunās paaudzes 
dziesminieki un dzejnieki: 
Ieva Akurātere, Haralds 
Sīmanis, Ilze Grunte, Valdis 
Atāls, Aivars Lapšāns, Anta 
Eņģele, Kristīne Sudmale-
Locika, Kristaps Sudmalis, 
Dinārs Gulbis, Egons Pičners, 
Elīna Līce, Agita Kaužēna, 
Silvija Silava, Agita Draguna, 
Vinsents Kūkojs, Uldis Ozols, 
Arvīds Ulme, Austrasbērni, 
Edgars Zingers, Kristīne 
Rozenberga, Reinis Jaunais 
un citi. Koncerta režisore 

Guna Rukšāne. Pēc koncerta - 
sadziedāšanās.

Pasākumu rīko p/a “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
sadarbībā ar Vislatvijas 
Dziesminieku un tautas 
saieta fondu, Cēsu Centrālo 
bibliotēku, A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolu, Cēsu 
pilsētas Mākslas skolu, 
Mākslas telpu “Mala”, 
“Vinetas un Allas kārumlādi”. 
Pasākumu atbalsta Cēsu 
novada pašvaldība, “Latvijas 
Valsts mežu” un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda Vidzemes 
kultūras programma un alus 
darītava “Raiskumietis”.

Avotu ielejas parkā 
atklāti jauni vides objekti – 
latvju zīmes –, kuri tapuši, 
sadarbojoties Cēsu Pastariņa 
sākumskolai un Cēsu Rotari 
klubam.

Pastariņa skolas saime – 

bērni, vecāki un skolotāji – 
pēdējo piecu gadu laikā 
ieguldījuši daudz darba, lai 
Avotu ielejas parks kļūtu 
skaistāks un sakoptāks. Ik gadu 
skolēni kopā ar vecākiem šeit 
talkojuši un palīdzējuši parka 

labiekārtošanā.
Iecere parkā novietot vides 

objektus skolēniem radās, kad 
skolā notika ideju konkurss, kā 
uzlabot Cēsu pilsētvidi. Zīmju 
izgatavošanu un novietošanu 
parkā atbalstīja Cēsu Rotari 

klubs. Maijā uzstādītās zalkša, 
Laimas un Mārtiņa zīmes 
papildina jau iepriekš parkā 
novietoto zīmju ansambli.

Skolēni labiekārto Avotu ielejas parku
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SAISTOŠIE
Sporta  
pasākumi  
CēsīsI.  Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk – Noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā tiek 
noteikta Līdzfinansējuma 
maksa par izglītības ieguvi 
Izglītības iestādēs, kuras 
darbojas Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā un 
īsteno profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības programmas 
(turpmāk – Izglītības iestāde).

2. Līdzfinansējuma sa-
maksas kārtība attiecas uz 
Izglītības iestāžu izglītojamo 
(turpmāk – Audzēkņu) vecāku, 
aizbildņa vai personu, kas 
viņu aizstāj, (turpmāk – 
Likumiskie pārstāvji) daļējām 
iemaksām Līdzfinansējumam 
par profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības  programmas 
apguvi, kuras tiek  apgūtas 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā esošajās telpās 
atbilstoši Izglītības iestādes 
nolikumam.

3. Cēsu novada dome 
apstiprina Izglītības pro-
grammas īstenošanas izmaksas 
un  nosaka Līdzfinansējuma 
apmēru.

II. Līdzfinansējuma no-
teikšanas kārtība

4. Līdzfinansējumu maksā 
par: 

4.1. 9 (deviņiem) deviņiem  
kalendārajiem mēnešiem gadā 
izglītības programmās, kuras 
tiek īstenotas Cēsu pilsētas 
Mākslas skolā  un Cēsu Bērnu 
un jauniešu centrā;

4.2. 10 (desmit)  
kalendārajiem mēnešiem gadā 
izglītības programmās, kuras 
tiek īstenotas Cēsu pilsētas 
Sporta skolā.

5. No Līdzfinansējuma 
maksas par profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības 
programmas apguvi, pama-
tojoties uz Audzēkņa Liku-
miskā pārstāvja iesniegumu 
attiecīgajā mācību gadā 
atbrīvo, ja:

5.1. Audzēknis ir persona ar 
invaliditāti;

5.2. bērnam nodibināta 
aizbildnība;

5.3. Audzēknis ir no 
ģimenes, kurai piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss;

5.4. Audzēknis iekļauts 

Latvijas sporta veidu federāciju 
apstiprinātajā izlašu dalībnieku 
un kandidātu sarakstā;

5.5. Murjāņu sporta 
ģimnāzijas (turpmāk – 
Ģimnāzija) Audzēkņi, kuri 
Ģimnāzijā iegūst vispārējo 
izglītību un paralēli Cēsu 
pilsētas Sporta skolā apgūst 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmu;

5.6. Audzēkņi, kuri uz laika 
periodu līdz 3 gadiem mācās 
un trenējas ārpus Latvijas, 
startē Cēsu pilsētas Sporta 
skolas sacensību kalendārajā 
plānā iekļautajās sacensībās 
un izpildījuši rezultativitātes 
kritērijus.

6. Ģimenei, kurā kopā 
dzīvo trīs un vairāki bērni, 
pamatojoties uz Audzēkņa 
Likumiskā pārstāvja iesnie-
guma pamata, Līdzfinansējuma 
maksa katram bērnam tiek 
samazināta par 50%.

7. Ja Audzēknis attaisnoti 
(ārsta izziņa) nav apmeklējis 
nodarbības un kavējuma 
periods ir ilgāks par 2 (divām) 
kalendārajām nedēļām, tad 
par kavēto laika periodu 

Līdzfinansējums nav jāmaksā.
III. Līdzfinansējuma iemak-

sas kārtība
8. Līdzfinansējumu maksā 

pamatojoties uz elektroniski 
sagatavoto rēķinu  par 
iepriekšējo mēnesi, veicot 
naudas pārskaitījumu uz 
rēķinā norādīto Cēsu novada 
pašvaldības norēķina kontu 
līdz mēneša pēdējam datumam.

9. Noteikumu ievērošanas 
un Līdzfinansējuma iemaksas 
izpildes kontroli organizē un 
nodrošina izglītības iestādes 
direktors.

IV. Noslēguma jautājumi
10. Ar šo Noteikumu spēkā 

stāšanās brīdi spēku zaudē 
Cēsu novada domes 2010.gada 
22.jūnija saistošie noteikumi 
Nr. 20 “Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Cēsu pilsētas 
Sporta skolā” un 2010. gada 
22. jūnija saistošie noteikumi 
Nr. 21 “Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Cēsu pilsētas 
Mākslas skolā”.

11. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā ar 2018. gada 1. 
septembri. 

Izdarīt Cēsu novada domes 
2013. gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr. 8 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm Cēsu 
novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
3.3. punktu šādā redakcijā:

“3.3. vidi degradējoša būve – 
daļēji apdzīvota, neapdzīvota 
vai saimnieciskajai darbībai 
neizmantota būve (tajā skaitā 
nepabeigtās būvniecības 
objekti), kurā netiek 
ievērotas būves uzturēšanai 
izvirzītās prasības vai 
ilgstoši ir pārtraukts iesāktais 
būvniecības process, kā arī 

būve, kurai ir veikta pilnīga 
vai daļēja konservācija un 
kuras tehniskais vai vizuālais 
stāvoklis bojā pilsētvides vai 
dabas ainavu;” 

2. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 4.3.2.1 

apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.3.2.1 lēmumu par 4.3.2. 

apakšpunktā minētā lēmuma 
apturēšanu un būves (tai 
skaitā piekritīgās zemes) 
savešanu kārtībā noteiktā 
termiņā, ja būves īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs ir 
uzsācis īpašuma sakārtošanas 
darbus un iesniedzis Komisijā 
motivētu iesniegumu, kurā 
apliecina gatavību būvi 
(tai skaitā piekritīgo zemi) 

sakārtot atbilstoši iesniegumā 
norādītajam sakārtošanas darbu 
plānam un laika grafikam.”

3. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 71. punktu šādā 
redakcijā:

“71. Ja Komisija konstatē, 
ka netiek pildīts 4.3.2.1 punktā 
minētais lēmums, šo lēmumu 
atceļ no tā izdošanas dienas;”

4. Izteikt saistošo 
noteikumu 9. punktu šādā 
redakcijā:

“9. Maksāšanas paziņojumu 
par būvi, kas noteikta kā vidi 
degradējoša, sagruvusi vai 
cilvēku drošību apdraudoša, 
Finanšu pārvalde nosūta 
nodokļa maksātājam viena 
mēneša laikā no dienas, kad 

4.3.2. apakšpunktā minētais 
lēmums ir stājies spēkā.”

5. Izteikt saistošo noteikumu 
10. punktu šādā redakcijā:

“10. Nekustamā īpašuma 
nodokļa pārrēķinu par būvi 
likumā ”Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajā 
kārtībā veic, sākot ar nākamo 
mēnesi pēc 4.3.2.1  vai 4.3.3. 
apakšpunktā minēto lēmumu 
spēkā stāšanās.”

6. Svītrot saistošo noteikumu 
11. punktu.

7. Svītrot saistošo noteikumu 
12. punktu.

8. Saistošo noteikumu tekstā 
vārdus “Finanšu nodaļa” aizstāt 
ar vārdiem “Finanšu pārvalde” 
(atbilstošā locījumā).

08.03.2018. Saistošie noteikumi Nr. 6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas 
Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”

29.03.2018. Saistošie noteikumi Nr. 9 “Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm Cēsu novadā””

29.03.2018. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 18. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 “Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””

10.05.2018. Saistošie 
noteikumi Nr. 16 
“Grozījums Cēsu 
novada domes 2011. 
gada 17. novembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 27 ”Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu 
novadā””

02.06. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līgā
SK Cēsis – FK Priekuļi 

09.06.-10.06.
Mototrasē “Ezerkalni”
Pasaules čempionāta 6.posms 
motokrosā blakusvāģu klasē

09.06. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga
SK Cēsis – FK Alberts

16.06. plkst.10.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā 1.posms

16.06. plkst.11.30
Rīgas ielā 42
“Cēsu 3.Velofestivāls”; 
Lielākie bērnu 
riteņbraukšanas svētki; 
“Cerību kauss 2018”

19.06. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas U-20 vīriešu 
volejbola izlases pārbaudes 
spēle
Latvija – Somija 

20.06. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas U-20 vīriešu 
volejbola izlases pārbaudes 
spēle
Latvija – Somija 

23.06. plkst.10.30
Rožu laukumā
Skrējiens “Jānis un Jānītis”

27.06.-01.07.
Piebalgas ielā 18
Starptautiskā florbola 
vārtsargu nometne

Izdarīt Cēsu novada domes 
2016. gada 18.februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par Cēsu novada  pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” šādus 
grozījumus:

1. Papildināt noteikumus 
ar 15.3.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “15.3.4. ja projekta 
iesniegumu iesniedz persona, 
kas nav minēta noteikumu 
11.1. apakšpunktā, attiecībā 
uz pilnvaroto personu, kas 
ir tiesīga iesniegt projekta 

iesniegumu un slēgt līgumu ar 
pašvaldību par līdzfinansējuma 
piešķiršanu, kā arī veikt 
citas ar līdzfinansējuma 
saņemšanu saistītās darbības, 
ir piemērojami spēkā esošo 
normatīvo aktu regulējums 
par dzīvokļu īpašnieku kopību 
pilnvarojuma došanā.”.

2. Izteikt noteikumu ar 26.3. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

“26.3. citam daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai piesaistītā 
zemesgabala labiekārtojumam 
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu 
un atkritumu urnu, atkritumu 
konteineru laukumu, zālienu un 
apstādījumu, sporta laukumu, 

veļas žāvētavu, velosipēdu 
novietņu jaunbūvei, pārbūvei 
vai atjaunošanai) – 70% 
(septiņdesmit procenti) apmērā 
no daudzdzīvokļu dzīvojamajai 
mājai piesaistītā zemesgabala 
jaunbūves, pārbūves vai 
atjaunošanas izmaksām, bet 
ne vairāk kā EUR 5000 (pieci 
tūkstoši eiro);”.

3. Izteikt noteikumu ar 26.5. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

“26.5. būvprojekta vai 
tam pielīdzināma dokumenta 
izstrādei un autoruzraudzībai– 
50% (piecdesmit procenti) 
apmērā, no būvprojekta vai 
tam pielīdzināma dokumenta 

izstrādes un autoruzraudzības 
izmaksām atbilstoši 26.1., 
26.2., 26.3., 26.4. apakšpunktos 
atbalstāmajām aktivitātēm;”.

4. Izteikt noteikumu ar 
35. punktu šādā redakcijā: 

“35. Ja Komisija konstatē, 
ka projekta iesniedzējs, 
tā pilnvarotā persona vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja, par kuru iesniegts 
projekta iesniegums un tam 
pievienotie dokumenti neatbilst 
noteikumos izvirzītajām 
prasībām, tā pieņem lēmumu 
par papildus informācijas 
pieprasīšanu vai projekta 
iesnieguma noraidīšanu.”.

Izdarīt Cēsu novada domes 
2011. gada 17. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 27 
“Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” 
grozījumu, aizstājot saistošo 
noteikumu visā tekstā vārdus 
“Finanšu nodaļa” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “Finanšu 
pārvalde” (attiecīgā locījumā).
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs jūnijā
Pasākumi
01.06. plkst.18.00
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
Baznīcu nakts 2018

01.06. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Jauda”

01.06. plkst.22.00
Fonoklubā
Portāla cehs.lv festivāls

02.06. plkst.10.00
RTU Cēsu filiāle
Vidzemes izgudrojums un 
inovāciju festivāls “Minox”

02.06. plkst.11.00
Maija parkā
Cēsu bērnu svētki “Ņigu 
ņegu iet”

02.06. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
TDK “Randiņš studija” 
koncerts “Kāpēc es dejoju?”

02.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle

07.06. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Zelta kāzas Odesā

08.06. plkst.21.30.
Mākslas telpā Mala
KOY (DE, elektronika) + 
Waterflower (LV, dream pop, 
art pop)

08.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

09.06.
Leģendārajam folkfestivālam 
Cēsīs – 30
Plkst.11.00 Dienas radošās 
aktivitātes pilsētā 
Plkst.15.00 Izstādes “Cēsu 
vasara ’88 – ik vārds un 
darbs ir svarīgs Latvijai” 
atklāšana
un diskusija Jaunajā pilī
Plkst.19.00 Lielkoncerts “Sēž 
galda galā Dziesminieks...” 
Pils dārzā

09.06. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Solokoncerts /Rezignācija/. 
Emīls Dārziņš. Tenors Juris 
Vizbulis

09.06. plkst.22.00
Fonoklubā
Funky DJ Elegant

10.06. plkst.17.00
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
Alfrēda Kalniņa Cēsu 

Mūzikas vidusskolas 
ērģeļklases audzēkņu 
koncerts

13.06. plkst.17.00
Izstāžu namā
Izstādes ““Identitātes 
problēmas” Polijas jaunā 
fotogrāfija” atklāšana

14.06. plkst.13.00
Piemiņas vieta pie Cēsu 
dzelzceļa stacijas
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

15.06. plkst.17.00 
Izstāžu namā
Izstādes “Ivo Lill. Stikla 
māksla” (Igaunija) atklāšana

15.06. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Sigma”

15.06. plkst.22.00
Fonoklubā
Stand-up comedy. Rūdolfs 
Kugrēns (Comedy LV) izrāde 
“Prieks”

16.06. plkst.14.00
Vaives Tautas namā
Meistardarbnīcu cikls “Jāņa 
diena lepni nāca ugunīs 
vizēdama”

16.06. plkst.14.00
Vaives Tautas namā
IV Vaives pagasta svētki “Jau 
smaržo Jāņu zāles”

16.06. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Gidons Krēmers un 
Kremerata Baltica. “Zudušā 
laika prelūdijas”

16.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārtiņš Pavasaris

17.06. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Gidons Krēmers un 
Kremerata Baltica. “Šūberts 
satiek Silvestrovu”

20.06. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Lielais Danču saiets Cēsīs

22.06. plkst.13.00
Pirtsupītes gravā, Cēsu pils 
parkā
Latvijas Uzvaras diena. Cēsu 
kauju simtgade

22.06. plkst.21.00
Pils parkā
Vasaras saulgriežu koncerts 
“Kad balti mākoņi līgo”

22.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

22.06. plkst.23.00
Pils parkā
Vasaras saulgriežu balle. 
Spēlē “Kaktu balles 
muzikanti”

27.06. plkst.16.00
Cēsu Pilsmuižas klētī
Instalācija-darbnīca 
“Darbagalds”

28.06. plkst.16.00
Cēsu Pilsmuižas klētī
Instalācija-darbnīca 
“Darbagalds”

29.06. plkst.16.00
Cēsu Pilsmuižas klētī
Instalācija-darbnīca 
“Darbagalds”

29.06. plkst.17.30 un 
plkst.21.00 
Koncertzālē “Cēsis”
“Homo Novus” | Izrāde 
“Daudzu rokās”

29.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ All-viss 

29.06.-30.06.
Pils parkā
Sarunu festivāls LAMPA

30.06. plkst.12.00
Cēsu Pilsmuižas klētī
Instalācija-darbnīca 
“Darbagalds”

30.06. plkst.17.30 un 
plkst.21.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Homo Novus” | Izrāde 
“Daudzu rokās”

30.06. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Roberts Gobziņš

30.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ PM2THEAM (Rīgas DJ 
skola)

Izstādes
Līdz 10.06.
Izstāžu namā
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu diplomdarbu 
izstāde

Līdz 29.06.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jānis Dukāts “Akvareļi”

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

Līdz 30.06.
INSIGNIA mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Paulas Zariņas-Zēmanes 
izstāde “Dabas dvēsele”

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

Līdz 30.06.
Vaives Tautas namā
Ceļojošā izstāde “Populāru 
personu karikatūras”

04.06.-29.06.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mana Latvija. Dievnami 
un kapsētas. Guntas 
Romanovskas foto 
dienasgrāmata

13.06.-15.07.
Izstāžu namā
Polijas jaunā fotogrāfija 
“Identitātes problēmas”

15.06.-15.07.
Izstāžu namā
Ivo Lill. Stikla māksla. 
(Igaunija)

09.06.-30.06.
Jaunajā pilī
Cēsu vasara ‘88 – ik vārds un 
darbs ir svarīgs Latvijai

20.06.-30.09.
Jaunajā pilī
Vēsturiskie skatuves tērpi 
no Aleksandra Vasiļjeva 
privātkolekcijas

29.06.-29.07.
Zinātnes, mākslas un 
gastronomijas centrā “Brūzis”
Laikmetīgās mākslas 
biennāles “Eiropas 
jaunrade” ceļojošā izstāde

Literatūras 
izstādes Cēsu 
Centrālajā 
bibliotēkā
 
01.06.-29.06.
Vācu rakstniekam Ēriham 
Marijam Remarkam – 120 
(1898-1970)

01.06.-29.06.
Vasaras saulgriežus gaidot

01.06.-29.06.
Aklais randiņš ar grāmatu 
2017

01.06.-29.06.
Novadniekam, motokrosa 
braucējam Jānim Serģim – 
80 (1938-2017)

01.06.-29.06.
Mācāmies valodas! Izstāde 
1.–4. klašu skolēniem

01.06.-29.06.
Iepazīsim latviešu literatūras 
klasiķu darbus! Izstāde 5.–7. 
klašu skolēniem

04.06.-29.06.
Jāņa diena lepni nāca, 
Ugunīs vizēdama!

11.06.-29.06.
Lasi un vērtē!
Lasīšanas veicināšanas 
programmas “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2018” 
grāmatu kolekcija

Kino
No 01.06.
Blēži (2018, Latvija). Žanrs: 
Komēdija

Suņu neiespējamā misija/ 
Show Dogs (2018) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
asa sižeta filma, ģimenes filma

No 08.06.
Juras laikmeta pasaule: 
Kritusī karaļvalsts / Jurassic 
World: Fallen Kingdom (2018). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma, zinātniskā 
fantastika

No 15.06.
OUŠENAS 8 / OCEAN’S 
8 (2018). Žanrs: krimināla, 
trilleris, asa sižeta

Mīlot Pablo/ Loving Pablo 
(2018). Žanrs: drāma, 
detektīvfilma, biogrāfija

Leo Da Vinči: Misija Mona 
Lisa/ Leo Da Vinci: Mission 
Mona Lisa (2018). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, animācija, 
ģimenes filma

No 29.06.
Īgņas valstība/ Here comes the 
grump (2018). Žanrs: animācija, 
komēdija, piedzīvojumu
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ĢIMENES DIENA
Pašvaldības speciālista darba diena

Šogad maijā Cēsīs 
norisinājās jau desmitais 
Ģimenes dienai veltītais 
notikumu kopums. Pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
iedibinātā tradīcija pulcē 
lielu dalībnieku skaitu, un 
ir cēsnieku ģimenes, kuras 
apmeklējušas visus desmit 
ģimeņu svētku notikumus.

“Tas ir lielākais gandarījums, 
ka ģimenes nāk uz mūsu 
pasākumu gadu no gada un 
vaicātas, vai nav apnicis, atbild 
ar noteiktu – nē! Ģimenes un 
bērni ir mūsu prioritāte kopš 
aģentūras izveidošanas,” stāsta 
Sociālā dienesta direktore Iveta 
Sietiņsone.

“Atbalsts daudzbērnu 
ģimenēm ir mērķtiecīgs – 
piemēram, brīvpusdienas un 
uzturmaksas atlaides novada 
izglītības iestādēs. Jāpiebilst, ka 
pēdējos trīs gadus daudzbērnu 
ģimeņu skaits pamazām aug. 
Tā ir ļoti laba tendence, jo 
pirms tam ģimeņu skaits, kurās 
ir trīs un vairāk bērnu, krasi 
samazinājās. Šādas pārmaiņas 
sekmē gan ekonomiskā 

situācija valstī, gan novada 
pašvaldības veikums, veidojot 
ģimenēm labvēlīgu vidi,” 
skaidro aģentūras vadītāja.

Vēl viena tendence, kas 
liecinot par sekmīgu Sociālā 
dienesta darbu, ir Garantētā 
iztikas minimuma pabalsta 
saņēmēju skaita samazināšanās.

I. Sietiņsones skaidrojums 
ir maķenīt pārsteidzošs: 
“Nedaudz palielinot sociālo 
darbinieku skaitu, izmaksāto 
pabalstu apjoms samazinās. 
Kāpēc tā? Ja nenotiek 

automātiska pabalstu dalīšana, 
bet tiek veikts mērķtiecīgs 
sociālais darbs, ir lielākas 
iespējas iedziļināties katra 
klienta problēmās, to cēloņos 
un rast risinājumu. Mums 
ir laba sadarbība ar Valsts 
Nodarbinātības aģentūras 
speciālistiem, varam piedāvāt 
dažādu arodu apguvi, ir iespējas 
atjaunot darba iemaņas, 
strādājot pašvaldības iestādēs. 
Ja vien cilvēks grib strādāt, 
piemērotu darbu atrodam. 
Piedevām, ja atgriezties darba 

tirgū traucē atkarības, varam 
operatīvi piedāvāt ārstnieciskos 
kursus.”

Lai arī Sociālo dienestu bieži 
saista vienīgi ar pabalstu sadali, 
tā ir neliela daļa no kopējās 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
klāsta. Ir vairāk nekā desmit 
atbalsta grupas, kuras palīdz 
rast risinājumu dažādās krīzes 
situācijas. Gan palīdzība 
sociālo prasmju apgūšanā, 
gan klientu izvērtēšana 
atbilstībai valsts apmaksātu 
pakalpojumu saņemšanai. 
Arī šajos gadījumos būtiska 
ir individuāla pieeja, lai 
operatīvi lemtu par palīdzību 
cilvēkiem nopietnu saslimšanu 
gadījumos.

Jau ierasts, ka Cēsu 
Sociālais dienests aktīvi 
iesaistās dažādos valsts 
mēroga projektos un darba 
grupās. Šopavasar aģentūra 
iesaistījusies Labklājības 
ministrijas koordinētajā 
ES programmas “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība” 
līdzfinansētajā projektā 
“Soli tuvāk”, kas vērsta pret 

vardarbību ģimenēs, kur 
visbiežāk cietējas ir sievietes.

“Nesen rīkojām atvērto 
durvju dienu un aicinājām 
ciemos valsts un pašvaldības 
policijas, tiesas, prokuratūras, 
bāriņtiesas, veselības aprūpes 
speciālistus. Viņi bija pārsteigti 
par to, cik daudzpusīgs ir 
Sociālā dienesta darbs. Tā bija 
vērtīga tikšanās, jo vienojāmies 
par institūciju sadarbību, 
konstatējot un novēršot 
vardarbības izpausmes 
ģimenēs. Tāpat cilvēkiem 
bija iespēja pārliecināties, ka 
Sociālais dienests ir vieta, kurp 
dodas ne tikai tie, kuri nespēj 
vai negrib tikt ar savu dzīvi galā 
pašu spēkiem, bet vieta, kurp 
doties pēc padoma, palīdzības 
negaidītu sarežģījumu 
gadījumos. Sociālais darbinieks 
ir atbalstoša profesija, un 
varu droši teikt, ka mūsu 
dienesta sniegtā palīdzība 
būs profesionāla un iejūtīga,” 
rezumē I. Sietiņsone.

Sociālais darbinieks – atbalstoša profesija

Laimīgi bērni un priecīgi 
vecāki! Ar šādām sajūtām 
Cēsīs 15. maijā tika aizvadīti 
nu jau desmitie Ģimenes 
dienas svētki.

Kā jau ierasts, 15. maija 
pēcpusdienā Cēsīs valdīja īsti 
ģimeniska noskaņa –  vecāki 
kopā ar bērniem piedalījās 
ģimeni saliedējošās aktivitātēs 
un apmeklēja Ģimenēm veltītu 
koncertu.

Šogad ģimeņu orientēšanās 

pasākumā piedalījās 77 
ģimenes (270 cilvēki), no 
tām sešas ģimenes piedalījās 
desmito reizi. Tradicionāli 
maršruta 17 punktu aktivitātes 
organizēja Cēsu pilsētas sporta 
skola, Cēsu pilsētas mākslas 
skola, Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskola, NBS 
Instruktoru skola, Cēsu novada 
Jauniešu dome, A.Šmita 
fotosalons un Cēsu novada p/a 
“Sociālais dienests”. Ģimenes 

Ģimeniski un krāsaini svētki
spēlēja futbolu, florbolu, izteica 
savas vēlēšanās, fotografējās 
un piedalījās daudzās citās 
aktivitātēs. Maršruta takas 
finišā ģimenes saņēma AS 
“Cēsu alus” limonādes un 
veikala “Balonu pasaule” 
balonus.

Jau otru gadu svētku 
koncerts tika organizēts Cēsu 
pils parka estrādē, šogad 
svētku koncertu sagatavoja un 
izpildīja Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolas audzēkņi. 
Kopumā svētkos piedalījās 
vairāk nekā 1000 iedzīvotāju.

Turpinot tradīciju, jau 
septīto gadu Cēsīs norisinājās 

bērnu ratiņu parāde. Ratiņu 
parādē šogad piedalījās četras 
ģimenes. Pēc žūrijas balsojuma 
1. vietu ieguva Ozolu ģimenes 
ratiņi, kuri bija pārtapuši par 
krāšņu mājiņu. Visi dalībnieki 
saņēma dāvanas no veikala 
“Bēbis” un zīmola “Rūdolfs” 
produktus. Paši mazākie 
pasākuma apmeklētāji saņēma 
īpašas dāvanas no “Bella Baby 
Happy”.

Kā jau ierasts, ģimenes 
dienas pasākuma laikā 
tika godināts Cēsu novada 
pašvaldības krustbērns – 
Elīna Radvilaviča. Atbilstoši 
ilggadējai tradīcijai pirmais 

novada bērns, kas piedzimst, 
sākoties jaunam gadam, kļūst 
par Cēsu novada pašvaldības 
krustbērnu.

Jau otro reizi tika organizēta 
Laimīgās ģimenes izloze, 
kurā piedalījās ģimenes, kuras 
bija izgājušas maršruta taku. 
Uzvarētāji ieguva A.Šmita foto 
studijas ģimenes foto sesiju 
ieguva, “Studio pizza” dāvanu 
kartes, SIA “Apgāds Zvaigzne 
ABC” grāmatas, z/s “Kalna 
Smīdes” medus produktus un 
baseina “Rifs” dāvanu karti.

Aģentūra saka lielu paldies 
visiem, kuri sniedza atbalstu 
svētku rīkošanā!

Attēlā: Pirmā šogad dzimusī cēsniece Elīna Radvilaviča nu 
oficiāli kļuvusi par Cēsu krustbērnu. Saņemt apsveikumus 
viņai palīdzēja vecāki un māsa. Foto: Indars Krieviņš

Attēlā: Tradicionālajā ratiņu parādē augstāko žurijas vērtējumu šoreiz guva Ozolu 
ģimenes ripojošais krāsainais namiņš. Foto: Indars Krieviņš


