
Neaizmirstiet nobalsot par 
kādu no “Cēsnieks 2018” 
kandidātiem

Cēsīs izsludināts pilsētvides 
objektu konkurss
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Svinam ar draugiem!

“Cēsis 812” programma
Piektdiena, 20. jūlijs – 
svētku atklāšana

18.00-04.00 Rokmūzikas 
festivāls “Fono Cēsis” Smilšu 
laukumā: “Astro’n’out”, 
“Jauno Jāņu orķestris”, 
“Inokentijs Mārpls”, grupa 
“Linga”, Fēlikss Ķiģelis, “Doni 
Tondo”, DJ Artis Volfs. 

20.00-22.30 Džeza/Blūza 
vakars Cēsu Pils parkā. 
Piedalās: Latvian Blues Band 
un Una Aizgale ar džeza grupu.

22.30-02.00 Nakts kino 
seanss Cēsu Pils parkā – 
Latvijas simtgades filma - 
“Paradīze 89”.

22.00-02.00 Disko-Ballīte 
Rožu laukumā - spēlē DJ.

Sestdiena, 21. jūlijs – 
kulminācijas diena

09.00 Pūtēju orķestra 
“Cēsis” orķestrmobīlis 
modina cēsniekus

10.00-19.00 Amatnieku 
un mājražotāju tirdziņš 
vecpilsētā un Rožu laukumā.

10.00-16.30 Starptautisks 
pārbūvēto motociklu šovs 
Cēsu Pils parkā (dienā parka 
teritorijā). Sadarbībā ar AMD 
World Champion of custom 
bike building un biedrību MC 
XIII

18.00-02.00 Svinības ar 
draugiem Cēsu Pils parkā. 
Zviedru grupas vieskoncerts, 
grupa “Credo”, bet pēc salūta 

balle ar “RR-Band”.
11.00-16.00 Bērnu un 

jauniešu prieki Maija 
parkā. Atrakcijas, aktivitātes, 
pārsteigumi.

11.00-19.00 Vēsturiskais 
Hanzas tirgus Cēsu Pils 
dārzā. Piedalās Hanzas 
savienības pilsētu amatu 
meistari un tirgotāji.

14.00-04.00 Rokmūzikas 
festivāls “Fono Cēsis”Smilšu 
laukumā: “Pērkons”, 
“Pienvedēja piedzīvojumi”, 
“Oranžās brīvdienas”, 
Edavārdi, “Riga Reggae”, 
Čipsis un Dullais, cēsnieki 
“Transleiteris” un Miks 
Dukurs, kā arī komiķu 
apvienība “Comedy Latvia”. 

11.00-02.00 Modes un stila 
“atpūta ar draugiem” Cēsu 
Pils laukumā. Dažādu stilu 
modes skate, priekšnesumi, 
stila un aksesuāru darbnīcas, 
Vidzemes kamerorķestra 
koncerts.

22.30-23.00 Svētku 
kulminācija Cēsu Pils parkā. 
Lukturu gājiena sagaidīšana, 
“Gada cēsnieks” balvas 
pasniegšana un salūts.

Svētdiena, 22. jūlijs – 
atpūtas un sporta 
diena

Sportiskas aktivitātes Cēsu 
pilsētā. no 10.00 līdz 16.00

10.00 Vienības laukumā 
Ghetto games (ap 10.00 sākas 
reģistrēšanās, ap 12.00 – 
pasākums);

Vienības laukumā plānots 
tradicionālais vasaras 
slēpojums ap Uzvaras 
pieminekļa aleju.

Raunas ielā līdz Izstādes 
ielai florbola turnīri un 3x3 
basketbols;

Pirstupītes gravā būs Zelta 
mopēds, kas ilgs līdz aptuveni 
plkst. 16.00.

19.00 Cēsu Mākslas festivāla 
koncerts “Dzimuši Latvijai” 
(Marina Rebeka, Karels Marks 
Šišons un Latvijas Festivālu 
orķestris) Pils parkā

Cēsu lielākos svētkus 
šomēnes svinēsim no 20. 
jūlija līdz 22. jūlijam. Svētku 
vadmotīvs ir “Svinam 
ar draugiem!”, jo Cēsīs 
muzicēs vairākas grupas no 
sadraudzības pilsētām, un 
Pils dārzā saimniekos Hanzas 
savienības pilsētu amatu 
meistari un tirgotāji. Par šīs 
vasaras svētku programmu 
stāsta Kultūras centra vadītāja 
Laura Barinska un projektu 
vadītāja Zane Neimane. 

“Cēsis 812” sāksies 
piektdiena, 10. jūlija vakarā 
ar rokmūzikas festivālu “Fono 
Cēsis”, kas norisināsies Smilšu 
laukumā pie Cēsu tirgus. 
Savukārt Pils parkā būs džeza 
un blūza vakars, kurā muzicēs 
Latvian Blues Band un Una 
Aizgale ar džeza grupu. Turpat, 
parkā, nakts kino seansā varēs 
noskatīties Cēsīs uzņemto 
Latvijas simtgades filmu 
“Paradīze 89”. Ballīte būs arī 
Rožu laukumā, kur dejas spēlēs 
dīdžeji. Svētku ievada diena 
būs muzikāla un aktīva.

Visvairāk notikumu plānots 
svētku centrālajā dienā – 
21.jūlijā. Sestdiena, kā ierasts, 
sāksies ar pilsētas modināšanu. 
Pūtēju orķestra “Cēsis” mūziķi 
savā orķestrmobīlī apbraukās 
dažādus pilsētas rajonus, 

modinot cēsniekus svētkiem. 
Atbilstoši svētku devīzei 
aicinām mūziķus sagaidīt kā 
draugus – ar rīta kafiju un 
pīrādziņiem.

Rožu laukumā un vecpilsētā 
sestdien notiks varena 
tirgošanās, kas pulcēs ap 500 
amatnieku un mājražotāju. 
Paldies SIA “Cēsu tirgus” 
kolektīvam par veikto, 
organizējot šo svētku zonu. To 
papildinās vēsturiskais Hanzas 
tirgus Cēsu Pils dārzā, kas 

uzburs vīziju par to, kāds tirgus 
bija tālajā 1375. gadā.

Maija parkā būs ģimeņu un 
bērnu zona ar daudzveidīgām 
atrakcijām un aktivitātēm 
mazajiem. 

Cēsu pils parkā sestdien 
pulcēsies motociklisti. Gal- 
venais notikums būs 
starptautisks pārbūvētu moto-
ciklu šovs. Savukārt vakarā 
Cēsu pils parkā koncertēs Cēsu 
sadraudzības pilsētu kolektīvi 
un daudzas Latvijā populāras 

grupas.
Pils laukumā būs modes, 

stila un atpūtas zona. Tajā notiks 
dažādu stilu modes skates, deju 
grupu priekšnesumi, varēs 
pilnveidoties stila un aksesuāru 
darbnīcās. Vakarā skaistu 
koncertu sniegs Vidzemes 
kamerorķestris.

Svētku kulminācija būs 
cēsnieku lukturu gājiens no 
Rožu laukuma uz Pils parku. 
Gājiena kolektīvie dalībnieki 
aicināti iepriekš pieteikties 

Kultūras centrā. Gājiena 
noslēgumā, ap plkst. 23.00, 
uz Pils estrādes notiks Cēsu 
novada pašvaldības un AS 
“Cēsu alus” balvas “Cēsnieks 
2018” pasniegšana un svētku 
salūts. Arī šogad par krāšņu 
uguņošanu gādās Māris 
Lasmanis ar komandu. Salūts 
notiks no Pils kompleksa 
teritorijas un, cerams, būs labi 
redzams visā pilsētā.

Svētku izskaņa, svētdiena, 
kā ierasts, noritēs sportiskā 
gaisotnē. Pirtsupītes 
graviņā notiks populārās 
“Zelta mopēda” motokrosa 
sacensības, tāpat Cēsīs 
norisināsies “Ghetto Games” 
spēles, Vienības laukumā 
notiks ziedošo slēpju skrējiens, 
kā arī gaidāmas citas sportiskās 
aktivitātes, kur savas prasmes 
varēs pārbaudīt ikviens Cēsu 
pilsētas svētku svinētājs.

Svētdienas vakarā, no-
slēdzoties pilsētas svētkiem, 
sāksies Cēsu Mākslas festivāls 
ar lielisku koncertu “Dzimuši 
Latvijai”. Pils parkā muzicēs 
tādas pasaules zvaigznes kā 
Marina Rebeka, Karels Marks 
Šišons un Latvijas Festivālu 
orķestris.

Svinam ar
draugiem!
20. – 22.jūlijs
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Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

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

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

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

Vēsture 
un ikdiena
Ieva Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītāja

Pavasarī aktīvi sāktie 
saimnieciskie darbi raiti 
turpinājās arī jūnijā. Turpinās 
ielu remonts, aizlāpot 
bedrainos posmus. Kovārņu 
un Cīrulīšu ielās notiek 
apjomīgi rekonstrukcijas darbi. 
Atsākta arī grants ielu divkārtu 
apstrāde, uzklājot tām cietu 
segumu, tādējādi novēršot 
bedres, putekļus un atvieglojot 
ielu uzturēšanu. Pērn ielu 
stāvoklis tika uzlabots Noras 
ielas rajonā, šovasar darbi 
rit Lauku ielā un apkaimē. 
Grants no pacēluma Lauku ielā 
lietavās regulāri skalojās līdz 
pat Gaujas ielai, bet divkārtu 
apstrāde šo problēmu novērsīs. 

Jūnijā noslēdzās konkurss par 
grants piegādi pašvaldības ceļu 
remontam Vaives pagastā, un 
drīz sāksies atsevišķu posmu 
remonts. Esam saņēmuši 
iedzīvotāju sūdzības par 
atkritumu urnu neesamību pie 
autobusa pieturām. Pašvaldības 
Īpašuma pārvaldes darbinieki 
ir operatīvi reaģējuši, un drīz 
pieturās paredzēts uzstādīt 15 
atkritumu urnas.

Sagatavošanas stadijā ir 
vairāki nozīmīgi projekti. 
Robežu ielas industriālajai 
teritorijai izstrādāts 
detālplānojums, un norit jaunas 
ielas projektēšana. Tā savienos 
Valmieras un E. Veidenbauma 
ielas, šķērsojot teritoriju, kurā 
paredzēts izveidot 14 apbūves 
gabalus ar visu nepieciešamo 
infrastruktūru industriālu ēku 
būvniecībai. Projektu plānojam 
īstenot ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējumu 
degradēto teritoriju 
revitalizācijai. Sākta arī 
lokālplānojuma izstrāde Saules 
un Vilku ielu rajonam, kur 
“Siguldas Būvmeistars” cels 
četras jaunas daudzdzīvokļu 
ēkas. Tiek gatavots arī projekta 
pieteikums dienas centra 
izveidei, lai veicinātu cilvēku 
ar garīga rakstura saslimšanām 
integrāciju sabiedrībā.

Vasara Cēsīs, kā jau 
ierasts, ir bagāta arī ar 
dažādiem pasākumiem. Jūnijā 
atcerējāmies divus nozīmīgus 
notikumus mūsu tautas 
vēsturē – 1941. gada 14. jūnija 
deportācijas un Cēsu kaujas, 
kas pilsētā un tās apkārtnē 
norisinājās 1919. gada pavasarī 
un vasarā. Uzvara Cēsu kaujās 
deva brīvību un tikko dibinātā, 
karu un iebrucēju izpostītā 
Latvija dažu gadu desmitu laikā 
kļuva par attīstītu eiropeisku 
valsti. Savukārt deportācijas 
skaudri atgādina tās sāpes un 
pazemojumu, kas mūsu tautai 
bija jāizcieš, zaudējot brīvību. 
Pēc gada plaši svinēsim 
un pieminēsim Cēsu kauju 
simtgadi – lai godinātu latviešu 
un igauņu karavīru varonību 
un lai labāk apjaustu, cik liela 
un sargājama vērtība ir sava 
neatkarīga valsts.

Cēsu novada domes 
sēdē 21. jūnijā izskatīti 29 
jautājumi. Deputāti sprieda par 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
nodošanu atsavināšanu, veica 
grozījumus un apstiprināja 
pašvaldības komisiju sastāvu, 
atbalstīja projekta pieteikuma 
“Degradēto teritoriju 
revitalizācija Cēsu novadā II 

kārta” izstrādi un iesniegšanu.
Domes deputāti vienojās par 

finansējumu Dziesmu un Deju 
svētku pārraižu nodrošināšanai 
pilsētā, kā arī lēma par 
pirmsskolas izglītības grupas 
atvēršanu Pilsētas vidusskolā 
un novada Bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupas 
izveidošanu.

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 jūnijā

Cēsīm uzticas
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Dziesmu svētku nedēļā 
vispirms gribu novēlēt labu 
laiku un neaizmirstamas 
emocijas dalībniekiem un 
skatītājiem. Cēsnieki svētkos 
pārstāvēti plaši un skaisti – 
izturību un panākumus mūsu 
kolektīviem!

Akurāt pirms Dziesmu 
svētkiem Cēsīs aizvadīti 
saturīgu sarunu svētki, 
festivāls “Lampa”. Šī gada 
galvenā tēma, uzticēšanās, 
ir aktuāla gan globālā, gan 
lokālā mērogā. Vērtīgas bija 
diskusijas par izglītību, kādai 
tai jābūt, lai jaunā paaudze 
neapjuktu mūsdienu mainīgajā 
un uzticēšanās krīzes skartajā 
pasaulē.

Jāteic, ka arī pašvaldības 
saimnieciskajā darbā šīs 
vasaras pamattēma ir 
uzticēšanās. Paveiktais, 
veidojot Cēsis kā pievilcīgu 
vietu dzīvošanai, ir pamanīts 
un novērtēts. Aug ģimeņu 
skaits, kas vēlas pārcelties uz 
dzīvi mūsu novadā. Tas priecē 
un reizē rada arī pienākumu 

nepievilt cilvēku uzticēšanos, 
jo aug arī pieprasījums pēc 
pašvaldības pakalpojumiem.

Šovasar prioritāte numur 
viens ir rindu mazināšana uz 
vietām pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Nodrošināt iespēju 
vecākiem atgriezties darbā 
ir viena no būtiskākajām 
pašvaldības funkcijām. Gada 
sākumā atvērām papildus 
bērnudārza grupiņu Līvu 
sākumskolā, tā tika aizpildīta 
zibenīgi. Tagad rit aktīvi 
remonta darbi, lai drīzumā 
Krīvos atvērtu vēl vienu 
grupiņu. Taču rinda joprojām 
ir, un novada domē pieņemts 
lēmums par pirmskolas 
grupiņas atvēršanu Cēsu 
Pilsētas vidusskolā. Izglītības 
nodaļas speciālisti vērtē iespējas 
šogad atvērt arī trešo papildus 
grupu pirmsskolniekiem, 
taču, lai rindas likvidētu, būs 
nepieciešams kardinālāks 
risinājums.

Otra svarīga prioritāte 
ir mājokļu jautājums. Jau 
ilgus gadus Cēsīs ir augsts 
pieprasījums pēc dzīvokļiem 
un privātmājām. “Swedbank” 
veikts pētījums rāda, ka 
pērn Latvijā straujākais cenu 

kāpums mājokļiem bijis 
tieši Cēsīs. To novērtējums 
pieaudzis par 17%. Pirms 
diviem gadiem pašvaldība 
sadarbībā ar Aizsardzības 
ministriju sāka īres dzīvokļu 
izbūves projektu nepabeigtā 
namā A. Kronvalda ielā. 
Šovasar tur jau strādā celtnieki. 
Iespējams, tas iedrošinājis 
privātos investorus īstenot 
mājokļu būvniecības projektus 
Cēsīs. Ir noslēgta vienošanās 
ar “Siguldas būvmeistaru” 
par četru daudzdzīvokļu 
namu uzcelšanu četros 
gados. Pirmajam tiek veikti 
priekšdarbi, lai nākamā gada 
pavasarī sāktu būvniecību. Aug 
darījumu apjoms arī privātmāju 
un apbūves gabalu sektorā.

Gribu atgādināt, ka Dziesmu 
un deju svētku centrālie 
koncerti Cēsīs uz lielā ekrāna 
būs skatāmi Pils laukumā vai 
Vidzemes koncertzālē, vietu 
noteikts laika apstākļi. Laba 
iespēja baudīt dziesmas, dejas 
un kopības sajūtu savējo lokā. 
Bet, nedaudz atpūtušies pēc 
vieniem svētkiem, no 20. līdz 
22. jūlijam tiekamies “Cēsis 
812” svinībās! 

Cēsu novada dome 
apstiprinājusi detālplānojumu 
kvartāla daļai starp Robežu, 
Eduarda Veidenbauma ielu, 
dzelzceļu un Ata Kronvalda 
ielu.

Ar apstiprināto detāl-
plānojumu var iepazīties 
valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā  un Cēsu 
novada pašvaldībā Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, 212. kabinetā.

Apstiprināts
detālplānojums 

Cēsu novada Būvvaldes 
speciālistiem mainījies klientu 
pieņemšanas laiks.

Turpmāk Būvvaldes spe-
ciālisti klientus pieņems un 
konsultācijas sniegs:

- pirmdienās no plkst. 13.00 
līdz plkst. 18.00;

- otrdienās un trešdienās no 

plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.
Pārējā laikā Būvvaldei 

adresētos iesniegumus un 
dokumentus klienti varēs 
iesniegt Klientu apkalpošanas 
centrā, 107. kabinetā.

Kā norāda Cēsu novada 
Būvvaldes vadītāja Gunita 
Hjortenberg, šādas izmaiņas 

darba laikā veiktas, lai 
Būvvaldes darbinieki varētu 
efektīvāk pildīt savus 
uzdevumus, nodalot laiku 
apmeklētāju konsultācijām 
no iesniegumu izskatīšanai 
un dokumentu sagatavošanai 
paredzētā laika.

Būvvaldes speciālistu 
pieņemšanas laiks

Šajā nedēļas nogalē, 7. 
jūlijā un 8.jūlijā, aicinām 
uz XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku 
koncertu translācijām Cēsu 
Pils laukumā.

Sestdien, 7. jūlijā, plkst. 
22.00 translācijas skatītājus 
priecēs dejotāji ar Deju 

lieluzvedumu “Māras zeme”, 
kurā visu paaudžu dejotāji 
izdejos mūsu tautas vēstures 
nozīmīgākos brīžus.

Svētdien, 8. jūlijā plkst.  
20.00 svētku Noslēguma 
koncerts “Zvaigžņu ceļā” – 
iziešana caur vairākiem likteņa, 
vēstures, paaudžu un dabas 

lokiem un krustcelēm.
Aicinām koncertus izbaudīt 

brīvā gaisotnē, līdzi ņemot 
piknika groziņus un sedziņas. 
Apmeklētājiem būs pieejamas 
arī sēdvietas.

Pasākums ir bez maksas.

Dziesmu un Deju svētku translācijas Cēsīs

Robežu ielas 
industriālajai 
teritorijai izstrādāts 
detālplānojums. Tur 
paredzēts izveidot 
14 apbūves gabalus 
ar visu nepieciešamo 
infrastruktūru 
industriālu ēku 
būvniecībai. 
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AKTUĀLI

Pieminot 1941. gada 
14. jūnija deportācijas pie 
memoriālā akmens “Sākums 
sāpju ceļam Sibīrijā” pulcējās 
cēsnieki, lai godinātu 
komunistiskā režīma upurus.

Klātesošie nolika ziedus, 
Cēsu Sv. Jāņa draudzes 
mācītājs Didzis Kreicbergs 
noturēja aizlūgumu, bet 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītāja Ieva 
Goba dalījās ar savas dzimtas 
atmiņu stāstu un pateicās 
deportācijās cietušo cēsnieku 
saimei par aktīvu darbu, 
saglabājot traģisko notikumu 
liecības. Tam pievienojās 

arī Nacionālo bruņoto spēku 
Instruktoru skolas komandieris 
majors Vasilijs Gračovs.

Savukārt Latvijas Politiski 
represēto Cēsu biedrības 
valdes priekšsēdētājs Pēteris 
Ozols pauda gandarījumu, ka 
noslēgumam tuvojas darbs pie 
pastāvīgās vēstures ekspozīcijas 
“Sirdsapziņas ugunskurs”, 
kas vēstīs par kādreizējā Cēsu 
apriņķa iedzīvotāju pretošanos 
okupāciju varām no 1940. 
līdz 1957. gadam un ko atklās 
Cēsīs, Pils ielā 12, šī gada 23. 
augustā kā represēto kopienas 
veltījumu Latvijas simtgadei.

Sāpju ceļu pieminot

Projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā III kārta” gaitā notiek 
ielu seguma pārbūve Cīrulīšu 
un Kovārņu ielās.

Ielu posmos no Pētera līdz 
Kovārņu ielai un no Līgatnes 
līdz Cīrulīšu ielai notiek 
lietus ūdens kanalizācijas 
rekonstrukcija, ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla 
posmu pārbūve. Darbi norit 

pakāpeniski, lai ielas nebūtu 
pilnībā jāslēdz transporta 
kustībai.

Piekļūšana dzīvesvietām 
un uzņēmumiem nodrošināta 
pa apbraucamajiem ceļiem - 
Līgatnes ielu un Pētera 
ielu. Satiksmi Kovārņu un 
Cīrulīšu ielās regulē luksofori. 
Būvuzņēmējs SIA “8CBR” 
būvdarbu laikā cenšas 
nodrošināt saprotamu un drošu 

transporta kustību.
Aicinām iedzīvotājus šajos 

ielu posmos braukt uzmanīgi 
un izvēlēties ielas segumam 
atbilstošu braukšanas ātrumu. 
Plānots, ka būvdarbi ilgs visu 
vasaru, noslēdzoties 2018. 
gada rudenī.

Aicinām sekot izmaiņām 
transporta kustībā cesis.lv un 
informācijai mobilajā lietotnē 
“Cēsis 8911”.

Ielu atjaunošana 
Cīrulīšos

Lai padarītu Cēsu pilsētvidi 
krāšņāku un pievilcīgāku, Cēsu 
novada pašvaldība izsludinājusi 
jaunu funkcionālu pilsētvides 
objektu ideju konkursu.

Konkursa mērķis ir iegūt 
patstāvīgu, Cēsīm unikālu 
pilsētvides labiekārtojuma 
dizaina elementu. Šim 
labiekārtojuma dizaina 
objektam jābūt gan 
funkcionālam - izmantojamam 
ielu un laukumu zonēšanai, 
satiksmes organizēšanai, gan 
arī simboliski jāparāda Cēsis kā 
izcila vieta dzīvei un jāveicina 
pilsētas atpazīstamība.

Tas tiek rīkots kā atklāts, 
anonīms skiču konkurss, 
kurā var piedalīties ikviens, 
iesniedzot savu dizaina 
priekšlikumu. Sevišķi aicināti 
piedalīties arhitektūras un 
dizaina studenti un profesionāļi.

Konkursā izstrādātajam 
objekta dizainam jābūt 
dalībnieka oriģināldarbam. 
Iesniedzamo dizainu skaits 
nav ierobežots, ja katru no 
tiem noformē atsevišķi un 
katrs atbilst konkursa aprakstā 
norādītajām prasībām, ar 
kurām plašāk iespējams 
iepazīties cesis.lv.

Par uzvarētāju tiks izvēlēts 

tikai viens konkursam 
iesniegtais dizaina 
priekšlikums. Taču pirms 
konkursa rezultātu paziņošanas 
pieci labākie, žūrijas izvēlētie 
darbi ar autora atšifrējumu, tiks 
izstādīti Cēsu pilsētas centra 
ārtelpā publiskai apskatei.

Konkursam jāiesniedz 
koncepta skices un rasējumi – 
virsskats, pretskats, sānskats 
un divi griezumi 1:10, 
konstrukcijas uzbūve 1:5 
un tipiska detaļa 1:1, kā arī 
divas telpiskas skices un trīs 
3D vizualizācijas, ilustrējot 
objektu pilsētvides situācijās. 
Darbi iesniedzami līdz 16. 
jūlija plkst. 18.00. Darbus 
jāiesniedz klātienē Cēsu 
novada pašvaldībā Klientu 
apkalpošanas centrā, Bērzaines 
ielā 5, 107. kabinetā, pretī 
saņemot apliecinājumu par 
darba iesniegšanu.

Cēsu novada pašvaldība 
piedāvās iegādāties 
autortiesības trīs visaugstāk 
novērtēto konkursa darbu 
autoriem – 2. un 3. vietas 
ieguvējiem par 100 eiro, bet 
pirmās vietas ieguvējam par 
200 eiro.

Vides objektu ideju konkurss

Attēlā: Darbi Cīrulīšu ielā norit pakāpeniski, lai to nebūtu pilnībā jāslēdz transporta 
kustībai. Foto: Aivars Akmentiņš.

Cēsu 1. pamatskolas 
direktores amatā apstiprināta 
Antra Avena, kura līdz šim 
pildījusi direktores vietnieces 
mācību darbā pienākumus. 
Ilggadējā skolas direktore 
Anna Būre vasaras nogalē 
dosies pensijā.

Jaunieceltā 1. pamatskolas 
direktore skolā strādā jau kopš 
1994. gada. Savas darba gaitas 
sākusi kā matemātikas, fizikas 
un informātikas skolotāja, 
kopš 2007. gada Antra 
pildījusi direktores vietnieces 
pienākumus. Viņa pati arī ir 
1. pamatskolas absolvente un 
saka, ka nevar iedomāties sevi 
strādājam citur.

Jaunā direktore uzsver, ka 
skolas attīstībai ļoti svarīga 
ir pēctecība – jāturpina 
iepriekšējās direktores 
aizsāktais. Radikālas pārmaiņas 
viņa skolā negrasās ieviest – tā 
vēl arvien būs skola ar mūzikas 
novirzienu, kurā būtiska būs 
kopības un piederības sajūta. 
“Skolu centīšos saglabāt tādu, 
kādu to vadīja Anna Būre – ar 
sirds siltumu un mīļumu, tā, 
lai visi, kas ienāk skolā, justos 
labi,” stāsta Antra. Viņa ir 
pārliecināta, ka, sadarbojoties 
gan skolotājiem, gan vecākiem, 
gan skolēniem, izdosies 
veicināt skolas attīstību un 
izaugsmi.

Jauna skolas direktore

Juta Kārkliņa 
Cēsu klīnika 
 
Vita Pleševnika 
Sociālais dienests

Noslēdzies novadā īstenotais 
pilotprojekts “Soli tuvāk”, kura 
mērķis bija izstrādāt un ieviest 
praksē institūciju sadarbības 
modeļa standartu vardarbības 
pret sievieti gadījumos. 

Projektā iesaistījās 
deviņas institūcijas, tai skaitā 
Cēsu klīnika, Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Sociālais 
dienests”, Pašvaldības policija, 
biedrība “Centrs Marta“, Valsts 
policija, Tieslietu ministrija, 
Latvijas Lauku ģimenes ārstu 
asociācija un Labklājības 
ministrija, lai kopā izstrādātu 
vienotu rīcību gadījumos, 
kad nepieciešama palīdzība 
sievietei vai bērnam, kuri 
cietuši no vardarbības ģimenē.

Pilotprojekta gaitā 

norisinājās vairākas kopīgas 
tikšanās starp iesaistītajiem 
partneriem, lai izstrādātu 
efektīvu institūciju sadarbības 
modeli konfliktsituācijās un 
veicinātu ciešāku institūciju 
sadarbību. Iesaistītās puses ir 
vienisprātis, ka nepieciešams 
turpināt sadarbību un 
sistemātiski rūpēties par 
sievietēm un bērniem novadā.

Cēsu novada sadarbības 
partneri projekta laikā risināja 
konkrētus konflikta gadījumus, 
lai pēc iespējas ātrāk 
vardarbības upurim sniegtu 
nepieciešamo atbalstu. Tika 
organizētas arī atvērto durvju 
dienas Sociālajā dienestā un 
Cēsu klīnikā, lai labāk izprastu 
iestāžu funkcijas un uzdevumus 
un to īstenošanu ikdienas darba 
procesos.

Projekta noslēgumā partneri 
sniedza atskaiti par projekta 
rezultātiem un uzklausīja labās 
prakses piemērus. Atzinību 
izpelnījās visi projekta 

dalībnieki, kas dalījās pieredzē.
Cēsu klīnika turpmāk 

plānojusi vairākas 
sistemātiskas darbības, 
lai šo projektu turpinātu 
ilgtermiņā. Ņemot vērā to, ka 
vardarbība pret sievieti pāriet 
arī uz bērnu, katru mēnesi 
tiks organizētas tikšanās 
ar klīnikas Bērnu nodaļas 
pārstāvjiem, administrāciju un 
Sociālā dienesta darbiniekiem 
par bērnu aizsardzību Cēsu 
novadā. Lai vairāk iedrošinātu 
cilvēkus runāt par šo tēmu, 
nebaidīties atklāties un lūgt pēc 
palīdzības, klīnika spērusi soli 
pretī un samazinājusi īslaicīgās 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
cenu par 30%.

Projektu “Soli tuvāk: 
kopienas vienotā atbilde uz 
vardarbību pret sievietēm 
gadījumiem” līdzfinansē 
Labklājības ministrijas 
koordinētā ES programma 
“Tiesības, vienlīdzība un 
pilsonība”.

Soļi vardarbības mazināšanai
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību kādā 
Cēsu novada pašvaldībā tiek 
uzturētas kapsētas, nosakot 
kapavietu piešķiršanas, ierīkošanas, 
lietošanas, kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, apbedīšanas kārtību, 
kapliču izmantošanas kārtību, 
kā arī kapsētas apsaimniekotāja 
sniegto pakalpojumu veidus un 
maksu par tiem.  
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. aktēšana - darbību kopums, 
kurā ietilpst nekoptas kapavietas 
apsekošana, brīdinājuma zīmes 
uzstādīšana un akta par nekoptu 
kapavietu sastādīšana;
2.2. aktēta kapavieta - kapavieta, 
kas 5 (piecus) gadus pēc kārtas ir 
atzīta par nekoptu kapavietu;
2.3. apbedīšanas pakalpojuma 
pasūtītājs – persona, kura organizē 
mirušā apbedīšanu;
2.4. apbedīšanas pakalpojuma 
sniedzējs – komersants, kurš 
organizē mirušā apbedīšanu 
pasūtītāja interesēs;
2.5. apbedīto reģistrs – kapsētā 
apbedīto uzskaites dokuments, 
kuru veido mirušo  reģistrācijas 
grāmata   un   apbedījumu   vietu   
kartotēkas, par  kuru  atbild  
kapsētas apsaimniekotājs;
2.6. atvērta kapsēta - kapsēta, kurā 
mirušo apbedīšanai tiek ierādītas 
jaunas kapavietas;
2.7. daļēji slēgta kapsēta - kapsēta, 
kurā mirušos apbedī ģimenes 
kapavietās;
2.8. ģimenes kapavieta - noteikta 
izmēra zemes iecirknis kapsētā, 
kurā blakus izmantotai kapa vietai 
atrodas rezervētas kapavietas 
apbedītā tuviniekiem;
2.9. kapsēta - īpaša teritorija, kas 
saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 
domes lēmumu ierādīta mirušo 
apbedīšanai:
2.10. kapavieta - noteikta izmēra 
zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda 
mirušo (arī urnas ar kremēta miruša 
cilvēka pelniem) apbedīšanai un 
šīs teritorijas labiekārtošanai, 
tas ir, kopiņas  izveidošanai 
un apzaļumošanai, krūmu 
stādīšanai, soliņa novietošanai, 
kapa aprīkojuma uzstādīšanai, un 
par kuru ir noslēgts kapavietas 
uzturēšanas līgums;
2.11. kapavietas aprīkojums - 
kapavietā uzstādīta piemiņas 
plāksne, piemineklis, apmales, sēta, 
soliņš u.tml.;  
2.12. kapavietas uzturētājs - 
fiziska persona, ar kuru noslēgts 
beztermiņa kapavietas uzturēšanas 
līgums par kapavietas vai ģimenes 
kapavietas izveidošanu un kopšanu;
2.13. kapavietas uzturēšanas 
līgums - starp pašvaldību un fizisku 
personu noslēgts beztermiņa 
līgums, kas piešķir tiesības 
fiziskai personai lietot saistošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā 
piešķirtu un ierādītu kapavietu;
2.14. kapsētas apsaimniekotājs  – 
Cēsu novada pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvalde, kas 
pārrauga un kontrolē šo noteikumu 
ievērošanu, uzrauga kapsētu 
arhitektūras un ainavas veidošanu, 
uztur kārtībā kapsētas teritoriju;
2.15. kapsētas pārzinis – Cēsu 
novada pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes 
nozīmēts darbinieks, kurš 

saskaņā ar darba līgumu pilda 
šajos noteikumus paredzētos 
pienākumus; 
2.16. kapavietu komisija – Cēsu 
novada pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes 
izveidota komisija, kas nodrošina 
nekoptas kapavietas aktēšanu;
2.17. kapliča - ēka kapsētā mirušo 
novietošanai pirms apbedīšanas un 
bēru ceremonijas rīkošanai.
2.18. slēgta kapsēta - kapsēta, kurā 
mirušo apbedīšana nenotiek;
2.19. virsapbedījums - mirušā vai 
urnas ar kremēta mirušā pelniem 
apbedīšana virs esošā apbedījuma.
3. Cēsu novadā kapsētas ir Cēsu 
novada pašvaldības īpašums. Cēsu 
novada dome ar atsevišķu lēmumu: 
3.1. izveido vai likvidē kapsētu; 
3.2. nosaka kapsētu robežas un 
darba laikus; 
3.3. piešķir kapsētai vai tās daļai 
atvērtas, slēgtās vai daļēji slēgtās 
kapsētas statusu.
4. Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā ir šādas kapsētas:
4.1. atvērtās kapsētas - Meža kapi, 
Veismaņu kapi un  Rāmuļu kapi; 
4.2. daļēji slēgtās kapsētas - 
Bērzaines kapi;
4.3. slēgtās kapsētas - Lejas kapi, 
Vācu kapi un Lauciņu kapi. 
5. Kapsētas ir paredzētas mirušo, 
kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta ir 
bijusi Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, apbedīšanai. 
6. Citu personu, kuru pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 
citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, apbedīšana jaunās 
kapavietās iespējama, ja tās laulātā 
vai vismaz viena pirmās un otrās 
pakāpes radinieka deklarētā 
dzīvesvieta ne mazāk kā vienu gadu 
ir Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, un tieši šī persona noslēdz 
kapavietas uzturēšanas līgumu 
noteikumos noteiktajā kārtībā.
7. Iepriekš piešķirtā un izveidotā 
ģimenes kapavietā atļauts apbedīt 
mirušo neatkarīgi no tā pēdējās 
deklarētās dzīvesvietas.
8. Kapsētas apsaimniekotāja 
sniegto pakalpojumu veidi un 
maksa par tiem noteikta saskaņā ar 
cenrādi (2. pielikums).
8.1. Tiesības saņemt 50% atlaidi par 
2. pielikuma 1. punktā minētajiem 
pakalpojumiem, ja mirušā pēdējā 
deklarētā dzīves vieta ir Cēsu 
novads.
8.2. Maksai par 2. pielikuma 
1.1. un 1.3. punktos minētajiem 
pakalpojumiem piemēro 
koeficientu 2 (divi), ja kapavietu 
aizņem iepriekš.
8.3. Tiesības saņemt 70% 
atlaidi par 2.pielikuma 2.1. un 2.2. 
punktos minētiem pakalpojumiem 
Veismaņu un Rāmuļu kapos, ja 
mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta 
ir Vaives pagasts, Cēsu novads.
8.4. No 2. pielikuma 2.6. punktā 
minētās maksas atbrīvo I un II 
grupas invalīdus.
II. Kapsētu kārtības noteikumi
9. Kapsētas apmeklētājiem, 
neatkarīgi no apmeklējuma mērķa 
kapsētā, jāuzvedas godbijīgi un 
klusi, jāievēro šie noteikumi, un 
kapsētas pārziņa norādījumi.
10. Kapsētu pārziņa darba laiku 
publicē Cēsu novada pašvaldības 
mājaslapā un izvieto informācijas 
stendā pie kapsētām.
11. Mirušo piemiņas dienā un citās 

mirušo atceres dienās kapsētu 
darba laiku nosaka Cēsu novada 
pašvaldība.
12. Pašvaldības kapsētas ir atvērtas 
apmeklētājiem katru dienu bez 
laika ierobežojuma.
13. Valsts svētku dienās un 
svētdienās kapsētas apbedīšanai ir 
slēgtas.
14. Kapsētas apmeklētājiem 
kapsētas teritorijā jāpārvietojas 
pa tam paredzētiem ceļiem un 
celiņiem. Piekļuve pie kapavietas 
ir pieļaujama no tam paredzēto ceļu 
un celiņu puses.
15. Kapsētās aizliegts:
15.1. rakt smiltis un zemi kapsētu 
un to aizsargjoslu teritorijās;
15.2. traucēt bēru ceremonijas 
norisi;
15.3. sniegt apbedīšanas 
un kapavietu kopšanas 
komercpakalpojumus bez kapsētas 
pārziņa saskaņojuma par darbu 
veikšanu; 
15.4. apbedīt kapsētas teritorijā 
dzīvniekus;
15.5. ievest suņus bez pavadas;
15.6. slēpot, pārvietoties ar 
velosipēdiem, skrituļslidām;
15.7. iebraukt ar transportlīdzekli, 
izņemot:
15.7.1. gadījumus, kad ir 
saņemta kapsētas pārziņa atļauja;
15.7.2. policijas, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta transportlīdzekļus;
15.7.3. kapsētas apsaimniekošanai 
un uzraudzībai paredzētos 
transportlīdzekļus;
15.7.4. personām ar I vai II grupas 
invaliditāti, uzrādot apliecību;
15.7.5. garīdzniekiem amata 
pienākumu veikšanai, lai izpildītu 
reliģiskas vai rituālas ceremonijas.
III. Kapavietas piešķiršanas 
kārtība
16. Kapavietas uzturēšanas 
līgumu ar kapavietas uzturētāju 
Cēsu novada pašvaldības vārdā ir 
pilnvarots slēgt kapsētas pārzinis.
17. Kapavietas uzturēšanas līgums 
tiek noslēgts un  kapavieta tiek 
piešķirta un ierādīta (kapavietas 
lielums tiek noteikts saskaņā 
ar noteikumu 1. pielikumu), 
pamatojoties uz:
17.1. dzimtsarakstu nodaļas 
izsniegtu miršanas apliecības 
kopiju (uzrādot oriģinālu) vai 
mirušajam, kas ir kremēts – urnas 
pavadvēstuli;
17.2. dokumentu, kas apliecina 
vienreizējas maksas par kapavietu 
veikšanu.
18. Kapavietas uzturēšanas 
līgumu kapavietas uzturētāja 
nāves gadījumā, ja līgumā par 
kapavietas uzturēšanu nav norādīts 
kapavietas uzturētāja tiesību un 
saistību pārņēmējs, var noslēgt 
ar kapavietas uzturētāja laulāto, 
radinieku vai ar kapavietā apbedītā 
mirušā laulāto vai radinieku.
19. Ja par kapavietas uzturēšanas 
tiesību iegūšanu piederīgie nevar 
vienoties, priekšroka ir pirmajam, 
kurš iesniedzis kapsētas pārzinim 
rakstveida iesniegumu par 
kapavietas uzturēšanas tiesību 
pārņemšanu.
20. Kapavietas uzturētājs ir tiesīgs 
apbedīt savus piederīgos tam 
ierādītajā kapavietā vai ģimenes 
kapavietā.
21. Kapsētās jauns zemes gabals 

apbedīšanai tiek ierādīts tā, lai 
nodrošinātu attiecīgās sektora daļas 
izmantošanu apbedīšanas secībā. 
22. Kapsētas pārzinis piešķir 
un ierāda jaunu zemes gabalu 
apbedīšanai ne lielāku kā četrvietīga 
kapavieta (kapavietas lielums tiek 
noteikts saskaņā ar noteikumu 1. 
pielikumu).
23. Pamatojoties uz kapavietas 
uzturētāja rakstveida iesniegumu, 
kapsētas pārzinis ģimenes 
kapavietu var paplašināt uz 
kapavietai piegulošās brīvās zemes 
(teritorijas) rēķina, par to attiecīgi 
noslēdzot kapavietas uzturēšanas 
līgumu.   
24. Daļēji slēgtā kapsētā, ja 
ģimenes kapavietā ir brīva vieta, 
bet tajā nav iespējams veikt 
apbedījumu tehnisku iemeslu dēļ, 
kapsētas pārzinis, pamatojoties uz 
ģimenes locekļa vai pilnvarotas 
personas rakstveida iesniegumu, 
piešķir jaunu kapavietu.
25. Ja slēgtā kapsētā ir brīva 
vieta, kapsētas apsaimniekotājs ir 
tiesīgs piešķirt kapavietu mirušā 
apbedīšanai, kuram dzīves laikā ir 
bijuši sevišķi nopelni Latvijas valsts 
vai Cēsu novada labā, pamatojoties 
uz attiecīgās valsts pārvaldes 
iestādes, radošās apvienības, 
nevalstiskās organizācijas, 
profesionālās biedrības vai 
radinieku iesniegumu un attiecīgās 
kapsētas pārziņa rakstveida 
apliecinājumu par iespēju piešķirt 
kapavietu un tās iespējamo 
lielumu. Nopelni Latvijas valsts 
vai Cēsu novada labā, par kuriem 
var piešķirt kapavietu mirušā 
apbedīšanai slēgtā kapsētā, var 
izpausties valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, 
zinātnes, sporta vai saimnieciskajā 
darbā. Par nopelniem uzskatāms 
gan atsevišķs izcils darbs, 
gan ilgstoša, priekšzīmīga un 
panākumiem bagāta darbība, gan 
īpaši nopelni Latvijas neatkarības 
atjaunošanas periodā vai valsts 
tālākas nostiprināšanas laikā.
26. Kapavietas uzturēšanas līgums 
tiek izbeigts, ja:
26.1. kapavietas uzturētājs 
rakstveidā atsakās no kapavietas 
uzturēšanas tiesībām, kā arī 
no kapavietā uzstādītā viņam 
piederošā kapavietas aprīkojuma un 
60 dienu laikā pie kapsētas pārziņa 
nepiesakās neviens kapavietas 
uzturētāja saistību pārņēmējs;
26.2. kapavieta tiek atbrīvota 
sakarā ar pārapbedīšanu;
26.3. trīs gadu laikā pēc kapavietas 
uzturētāja nāves nav pieteicies 
neviens kapavietas uzturētāja 
tiesību un pienākumu pārņēmējs;
26.4. kapsēta vai tās daļa tiek slēgta 
likvidēšanai;
26.5. kapavieta atzīta par nekoptu 
saskaņā ar šo noteikumu 58. 
punktu;
26.6. pēc 59. punktā minētā akta 
sastādīšanas trešo reizi trīs mēnešu 
laikā kapavietas uzturētājs vai 
viņa pilnvarota persona neierodas 
pie kapsētas pārziņa un nesakopj 
kapavietu.
27. Izbeidzot  kapavietas 
uzturēšanas līgumu, kapsētas 
pārzinis var kapavietu ierādīt 
un piešķirt citam kapavietas 
uzturētājam noteikumos noteiktajā 
kārtībā jaunu apbedījumu 
veikšanai.

28. Aktēta kapavieta var tikt 
piešķirta un ierādīta jaunu 
apbedījumu veikšanai, 20 
(divdesmit) gadus pēc pēdējā 
apbedījuma.   
29. Piešķirot un ierādot personai 
aktētu kapavietu, tiek slēgts 
kapavietas uzturēšanas līgums.  
30. Virsapbedījumus, mirušos 
apbedot zārkā, var izdarīt 20 
(divdesmit) gadus pēc pēdējā 
apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, 
saskaņojot ar Veselības inspekciju, 
šo termiņu var samazināt līdz 15 
(piecpadsmit) gadiem. 
31. Veicot virsapbedījumus, ir 
saglabājami kultūras pieminekļi.   
IV. Apbedīšanas kārtība
32. Apbedīšanu organizē 
apbedīšanas pakalpojuma pasūtītāja 
izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu 
sniedzējs, par to informējot 
kapsētas pārzini ne vēlāk kā 48 
stundas pirms apbedīšanas, uzrādot 
kapavietu dabā.
33. Apbedīšanas laiku kapavietas 
uzturētājs vai viņa izvēlēts 
pakalpojuma sniedzējs saskaņo ar 
kapsētas pārzini. Apbedīšana notiek 
atbilstoši noteikumos minētajam 
kapsētas darba laikam.  
34. Kaps tiek izrakts un sagatavots 
mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā 
vienu stundu pirms apbedīšanas 
ceremonijas sākuma. Kapa rakšana 
jāsaskaņo ar kapsētas pārzini.
35. Katrs mirušais tiek apbedīts 
atsevišķā kapā. Kapa garums ir ne 
mazāks kā 2,0 m, platums – 1,0 m, 
dziļums  -  1,6 m līdz zārka vākam. 
Apbedījot bērnus, izmēri var 
attiecīgi mainīties, izņemot kapa 
dziļumu.
36. Kapa malai ir jābūt nostiprinātai, 
ja kaps pārsniedz šādu dziļumu: 
smilts gruntī - dziļāk kā 0,5 m, 
mālsmilts gruntī – dziļāk kā 0,7 m, 
mālsmilts un māla gruntī – dziļāk 
kā 1,0 m, cietā gruntī, kur lietojami 
laužņi un cirtņi – dziļāk kā 1,0 m. 
37. kapavietu izmēri 1. pielikumā.
38. Izdarot virsapbedījumus, kapa 
dziļums ir ne mazāks kā 1,2 m līdz 
zārka vākam. 
39. Kaps ierādīšanas brīdī nevar 
atrasties tuvāk par 0,5 m no koka 
stumbra un 0,3 m no pieminekļa. 
40. Urna ar mirušā pelniem var tikt 
apbedīta kapsētā esošajā ģimenes 
kapavietā vai jaunā kapavietā, ne 
mazāk kā 1,0 m  dziļumā. Vienā 
kapavietā ir pieļaujama vairāku 
urnu apbedīšana, uzstādot kopēju 
piemiņas zīmi. 
41. Kapsētas pārzinim, pamatojoties 
uz likumā noteiktajā kārtībā 
reģistrētas reliģiskās organizācijas 
garīgā personāla (arhibīskaps, 
mācītājs, priesteris, rabīns u.c.) 
lūgumu, ir tiesības noteikt īpašus 
nosacījumus apbedīšanas kārtībai 
kapsētā, ņemot vērā attiecīgās 
reliģiskās organizācijas mācību 
un dogmatiku, kā arī kultūras 
tradīcijas. 
42. Mirušo, kuriem nav piederīgo 
vai aizbildņu, un sociāli 
maznodrošināto apbedīšana par 
Cēsu novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” līdzekļiem tiek 
veikta, ja mirušā pēdējā deklarētā 
dzīves vieta ir bijusi Cēsu novada 
pašvaldības administratīvā teritorija 
un par mirušā apbedīšanu netiek 
piešķirts Valsts sociālo pabalstu 
likumā noteiktais apbedīšanas 
pabalsts.
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2. pielikums

1. pielikums

43. Mirušos, kuriem nav radinieku, 
apbedī kapsētas atsevišķā sektorā 
vai atsevišķā kapu rindā.
44. Mirstīgās atliekas var 
pārapbedīt ne agrāk kā vienu gadu 
pēc apbedīšanas, saņemot kapsētas 
apsaimniekotāja un Veselības 
inspekcijas atļauju.
45. Mirstīgo atlieku ekshumāciju 
var veikt normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar 
kapsētas pārzini.
46. Mirstīgo atlieku pārvietošana 
kapos atļauta speciāli šādam 
mērķim paredzētos zārkos vai 
urnā. Mirušā apbedīšana bez zārka 
pieļaujama īpašos gadījumos, 
respektējot tautas vai reliģiskās 
tradīcijas.
V. Kapličas zāles izmantošana
47. Kapličas ceremoniju zāli 
(mirušā novietošanai pirms 
apbedīšanas un bēru ceremonijas 
norisei) apbedīšanas pakalpojumu 
pasūtītājam iznomā kapsētas 
pārzinis.
48. Kapličas zāles tiek 
izmantotas mirušo novietošanai 
līdz apbedīšanas brīdim un ir 
atvērtas apmeklētājiem tikai bēru 
ceremonijas laikā.
49. Līdz bēru ceremonijai kapličas 
zāli drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas 
pārziņa atļauju darba laikā. Pārējā 
laikā kapličas ir slēgtas.
50. Saldējamā telpa kapličā, 
uzrādot miršanas apliecību vai ārsta 
izsniegtu medicīnisku slēdzienu 
par nāvi, tiek izmantota mirušo 
novietošanai līdz apbedīšanas 
brīdim. Piederīgie mirušo drīkst 
apmeklēt kapsētas administrācijas 
darba laikā, saskaņojot to ar 
kapsētas pārzini. Pārējā laikā 
saldējamā telpa ir slēgta.
51. Bēru ceremonijas ilgums 
kapličā tiek noteikts, vienojoties 
apbedīšanas pakalpojumu 
pasūtītājam ar kapsētas pārzini. 
VI. Kapavietas kopšana un 
uzturēšana
52. Kapavietas uzturētājs viena 
gada laikā pēc mirušā apbedīšanas 
labiekārto kapavietu.
53. Kapavietas uzturētājs kopj 
vai labiekārto kapavietu pats vai 
noslēdz līgumu par kapavietas 
apsaimniekošanu ar juridisku vai 
fizisku personu.
54. Kapavietas uzturētāja tiesības 
un pienākumi:
54.1. noslēgt kapavietas uz-
turēšanas līgumu ar citu fizisku vai 
juridisku personu;
54.2. noslēgt ar kapsētas pārzini 
līgumu par kapavietas uzturēšanu 
norādot personu, kura būs 
kapavietas uzturētāja tiesību un 
pienākumu pārņēmēja;
54.3. apgriezt kapavietas dzīvžogu 
līdz 60 cm augstumam;
54.4. saskaņojot ar kapsētas pārzini, 
uzstādīt kapavietā pieminekļus, 
piemiņas plāksnes;
54.5. ierīkot apbedījumu 
vietām apmales, kuru augstums 
nepārsniedz 15 cm;
54.6. stādīt kapavietā kokus, kuri 
paredzēti dekoratīvo apstādījumu 
veidošanai un kuru garums pēc 
izaugšanas nepārsniedz 3 m;
54.7. bez kapsētas pārziņa atļaujas 
izcirst kokus, kuru diametrs mazāks 
par 8 cm 1,30 m augstumā no 
zemes;
54.8. trīs mēnešu laikā pēc 
apbedīšanas sakopt kapavietu 

(novākt ziedus, vainagus, zarus, 
izveidot kapa kopiņu u.tml.);
54.9. gada laikā pēc apbedīšanas 
atbilstoši noteiktām vajadzībām 
un tradīcijām labiekārtot 
kapavietu (uzstādīt piemiņas 
zīmi, pieminekli, soliņu, izveidot 
kapavietu norobežojošu dzīvžogu, 
sētiņu u.tml.);
54.10. regulāri kopt un uzturēt 
kārtībā ierādīto kapavietas teritoriju 
(novākt kritušas lapas, zarus, 
gružus, nopļaut zāli u.tml.);
54.11. nogādāt kapavietas kopšanas 
laikā radušos atkritumus savākšanas 
vietās novietotajos konteineros;
54.12. saņemt kapsētu pārziņa 
saskaņojumu kapavietas ap-
rīkojuma uzstādīšanai, demontāžai, 
izvešanai, rekonstrukcijai, restau-
rācijai;
54.13. reizi gadā pārbaudīt 
kapavietas aprīkojuma stabilitāti un 
novērst tā defektus;
54.14. veicot jebkurus darbus 
kapavietā, ievērot drošības 
tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās 
vides aizsardzības instrukcijas, 
kā arī citus normatīvos aktus, kas 
regulē šādu darbu veikšanu.
54.15. ievērot ierādītās kapavietas 
robežas;
54.16. neizmantot apbedījuma 
vietas nožogošanai nepiemērotus 
materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus, 
plastmasas izstrādājumu un citus 
nepiemērotus materiālus;
54.17. saskaņojot ar kapsētas 
pārzini, kapsētā ievest vai izvest 
birstošus materiālus (grants, augsne 
u.c.), patvaļīgi nepārvietot grunti 
kapsētā, nemainīt kapavietas 
atrašanās reljefu;
54.18. ar kapsētas pārziņa 
rakstveida atļauju izvest no 
kapsētas kapakmeņus, pieminekļus, 
piemiņas plāksnes vai to  elementus.
55. Atkritumi (izņemot akmeņus, 
betona atlūzas, dzelzs priekšmetus, 
kapu solus un plastmasas 
priekšmetus) vai citi lielgabarīta 
priekšmeti, kas radušies pēc 
kapavietas apkopšanas vai 
labiekārtošanas ir jānogādā kapsētas 
teritorijā ierīkotajā atkritumu 
savākšanas vietā novietotajos 
konteineros vai speciāli aprīkotā 
laukumā.
56. Akmeņus, betona atlūzas, dzelzs 
priekšmetus, kapu solus, plastmasas 
priekšmetus un citus atkritumus, 
kurus ir aizliegts novietot kapsētas 
teritorijā ierīkotajā atkritumu 
savākšanas vietā vai konteineros, 
kapavietas uzturētājs vai kapavietas 
apsaimniekotājs,  ar kuru 
kapavietas uzturētājs ir noslēdzis 
attiecīgu līgumu,  utilizē par saviem 
līdzekļiem.
57. Mirušo kapavietas, kuriem nav 
piederīgo, aizgādņu vai aizbildņu, 
vienreiz gadā, kopj kapsētu 
apsaimniekotājs.
VII. Nekoptas kapavietas 
aktēšana
58. Kapavieta, kas netiek kopta 
5 (piecus) gadus pēc kārtas, tiek 
atzīta par  nekoptu kapavietu.
59. Līdz katra gada 30. novembrim 
kapavietu komisija apseko 
nekoptās kapavietas, sastāda aktu 
par katru nekopto kapavietu un 
marķē to ar brīdinājuma zīmi. 
Brīdinājuma zīmes paraugs un 
informācija, kur vērsties, redzot 
šādu zīmi kapavietā, tiek izvietota 
uz informācijas stenda pie centrālās 

ieejas kapsētā. 
60. Kapavietu komisija noteikumu 
59. punktā minēto aktu, brīdinājumu 
par iespējamo kapavietas 
uzturēšanas tiesību pārtraukšanu 
un uzaicinājumu trīs mēnešu laikā 
no brīdinājuma saņemšanas dienas 
sakopt kapavietu un ierasties pie 
kapsētas pārziņa nosūta kapavietas 
uzturētājam.
61. Ja kapavietu komisija ir 
sastādījusi noteikumu 59. punktā 
minēto aktu un nav iespējams 
identificēt kapavietas uzturētāju, 
kapavietu komisija Paziņošanas 
likumā noteiktajā kārtībā paziņo 
par nekoptu kapavietu, norādot 
kapsētu, kurā atrodas aktētā 
kapavieta, sektoru, rindu, vietu, 
informāciju par kapavietas 
uzturētāju (ja tā ir zināma), kā 
arī brīdinājumu par iespējamo 
kapavietas uzturēšanas tiesību 
pārtraukšanu un uzaicinājumu 
kapavietas uzturētājam vai viņa 
pilnvarotai personai trīs mēnešu 
laikā sakopt kapavietu un ierasties 
pie kapsētas pārziņa.
62. Ja līgums par kapavietas 
uzturēšanu ir izbeigts, pamatojoties 
uz šo saistošo noteikumu 26.6. 
apakšpunktu, persona var lūgt 
atjaunot kapavietas uzturēšanas 
tiesības, iesniedzot iesniegumu 
kapsētu pārzinim, izņemot 
gadījumu, ja ir noslēgts jauns 
līgums par kapavietas uzturēšanu 
ar citu kapavietas uzturētāju un 
kapavietā ir veikts virsapbedījums. 
Personai, kura vēlas atjaunot 
kapavietas uzturēšanas tiesības, ir 
pienākums noslēgt jaunu līgumu 
par esošās kapavietas uzturēšanu.
63. Ja 5 (piecu) gadu laikā pēc 
kapavietas uzturēšanas līguma 
izbeigšanas, nav noslēgts jauns 
līgums par kapavietas uzturēšanu 
un kapavieta netiek uzturēta,  
kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs 
kapa kopiņu nolīdzināt. 
64. Ja kapavietas uzturētājs  1 
(viena) gada laikā nav labiekārtojis 
un kopis uzturēšanā nodotās 
kapavietas brīvo platību, kapsētas 
pārzinis kapavietas uzturētājam 
ierakstītā pasta sūtījumā nosūta 
rakstveida brīdinājumu par 
kapavietas uzturēšanas līguma 
izbeigšanu attiecībā uz kapavietas 
uzturētājam nodoto brīvo platību 
un šīs brīvās kapavietas platības 
piešķiršanu citai personai. 
Rakstveida brīdinājums kapavietas 
uzturētājam tiek nosūtīts 6 (sešus) 
mēnešus pirms brīvās platības 
ierādīšanas citai personai. 
65. Kapsētas apsaimniekotājs 
informē Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju par aktētā 
kapavietā uzstādīto aprīkojumu, 
kas iekļauts Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, 
un kopīgi izlemj jautājumu 
par kapavietas un aprīkojuma 
saglabāšanu.
VIII. Kapavietu kopēju un 
amatnieku profesionālā darbība 
kapsētās
66. Jebkādu profesionālu darbību, 
tajā skaitā kapavietas kopšanu, 
kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu 
un amatnieka pakalpojumu 
sniegšanu, veic tikai kapsētas 
darba laikā, izņemot gadījumus, 
kad darbu veikšana ir iepriekš 
saskaņota ar kapsētas pārzini. 
67. Personai, kura kapsētā sniedz 

pakalpojumu, mehānismi un 
materiāli jānovieto tā, lai netraucētu 
kustību kapsētā. Pirms darbu 
uzsākšanas kapavietas uzturētājs 
vai pakalpojuma sniedzējs 
noslēdz līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par kapavietas 
labiekārtošanas darbu rezultātā 
radušos atkritumu apsaimniekošanu 
t.sk. arī par nojaukto pieminekļu 
vai apmaļu palieku izvešanu no 
kapsētas. Beidzot darbus vai darba 
dienas beigās personai, kura sniedz 
pakalpojumu ir pienākums sakārtot 
savu darba vidi. Ja darbu veikšanai 
nepieciešams transports, amatnieki 
un kapavietu kopēji izmanto tikai 
kapsētā izbūvētos celiņus kuri 
atbilst konkrētā transportlīdzekļa 
izmēriem. 
68. Ja kapsētas pārzinis konstatē, 
ka persona, kura kapsētā sniedz 
pakalpojumu, atkārtoti nepilda šos 
noteikumus, viņš ir tiesīgs anulēt 
iepriekš doto saskaņojumu.
IX. Administratīvā atbildība par 
saistošo noteikumu neievērošanu 
un saistošo noteikumu izpildes 
kontrole
69. Par noteikumu 15. punktā 
noteikto prasību neievērošanu 
izsaka brīdinājumu vai piemēro 
naudas sodu - fiziskām personām 

līdz  50 euro, bet juridiskām 
personām no 100 euro.
70. Par noteikumu 33. punktā 
atrunātās kārtības neievērošanu, 
kapavietas uzturētājam izsaka 
brīdinājumu vai piemēro naudas 
sodu līdz 70,00 euro apmērā.
71. Par noteikumu 54. punktā un tā 
apakšpunktos noteikto pienākumu 
neievērošanu, kapavietas 
uzturētājam izsaka brīdinājumu vai 
piemēro naudas sodu līdz 140,00 
euro apmērā.
72. Saistošo noteikumu izpildi 
kontrolē un sastāda administratīvos 
protokolus Cēsu novada 
pašvaldības policija.
73. Ar noteikumu pārkāpšanu 
saistītās lietas izskata un uzliek 
naudas sodu Cēsu pilsētas 
pašvaldības domes Administratīvā 
komisija. 
X. Noslēguma jautājumi
74. Kapavietas nomas līgumi, kuri 
noslēgti līdz šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, paliek spēkā.
75. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 
Cēsu novada domes 2010. gada 
22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 
22 “Par kapsētu uzturēšanu un 
izmantošanu.”.



11.jūnijs  ir fi lmu sērijas 
“Nārnijas hronikas” aktiera 
Pītera Dinklidža dzimšanas 
diena.  Pārgājiena galvenā 
ideja bija tālāk nodot zināšanas 
un pieredzi, ko jaunieši apguva 
apmaiņas projektā Horvātijā.

Projekts norisinājās martā 
nelielā Horvātijas ciematā 
Veliki Žitnik, kur atrodas 
projekta partnerorganizācijas 
“Outward Bound Croatia” 
mācību centrs. Šeit notika 
teorētiskās un praktiskās 

apmācības, kur tika apgūta 
navigācija, apmetnes veidošana, 
ugunskura iekuršana, bivaku 
celšana. Jaunās prasmes tika 
pārbaudītas pārgājienā uz 
netālu esošu kalnu, kā arī 
nakšņojot piesnigušā mežā.

Papildus aktīvā dzīvesveida 
mācībām notika arī kultūras 
apmaiņas vakars, kurā horvāti 
izgaršoja “Laimas” saldumus 
un mācījās dejot latviešu tautas 
dejas, darbojās improvizācijas 
teātris, un notika dažādas 

komandas darbu veicinošas 
aktivitātes ar neformālās 
izglītības spēlēm.
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DAŽĀDI
21.06.2018. Saistošie 
noteikumi Nr. 20 
“Grozījums Cēsu 
novada domes 2017. 
gada 14. septembra 
saistošajos 
noteikumos Nr. 
22 “Pašvaldības 
aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma 
centrs” maksas 
pakalpojumi”

31.05.2018. Saistošie noteikumi Nr. 19 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 2011. gada 17. novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā””

Izdarīt Cēsu novada domes 
2017. gada 14. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 
22 “Pašvaldības aģen-tūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi” 
šādu grozījumu:
 Izteikt pielikuma 22.1. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
Ieejas maksa sabiedriskajās 
WC, kas nodotas Cēsu 
kultūras un tūrisma centra 
apsaimniekošanā; Cena 
(EUR) 0,30

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 2011. gada 17. 
novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 27 “Par 
atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” 
šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo 
noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo un 
ceturto daļu”;
1.2. izteikt 2.29. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“29. Fiziskas un juridiskas 
personas par nekustamo 
īpašumu vai tā daļu, kuru lieto 

vai iznomā komercdarbības 
veikšanai, gadījumā, ja 
īpašums piekļaujas ielai 
(ceļam), kur pašvaldība veic 
ielu (ceļu) pārbūvi, piešķir 
nodokļa atvieglojumu 90% 
apmērā šādā kārtībā:
29.1. nodokļa atvieglojums 
piešķirams par laika periodu, 
kurā pašvaldība faktiski 
veic ielu (ceļu) pārbūvi  
un, ja saskaņā ar darbu 
izpildes kalendāro grafi ku 
tas ir ne mazāk kā vienu 
kalendāro mēnesi pēc kārtas 
un satiksme tiek slēgta 
vai samazinās satiksmes 
plūsma tirdzniecības/
pakalpojuma sniegšanas 
vietai. Atvieglojumus 

piešķir ar nākamo kalendāro 
mēnesi pēc tam, kad radies 
atvieglojuma piešķiršanas 
pamats un izbeidzas 
ar nākamo kalendāro 
mēnesi pēc tam, kad zudis 
atvieglojumu piešķiršanas 
pamats;
29.2. īpašumiem, kuri 
atrodas valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa 
“Cēsu pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā nodokļa 
atvieglojums piešķirams uz 
36. kalendāriem mēnešiem 
ar nākamo kalendāro mēnesi 
pēc objekta nodošanas 
ekspluatācijā.”
2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Izstāžu namā skatāma izcilā 
Igaunijas stikla mākslinieka 
Ivo Lill izstāde. Tās atklāšanā 
Izstāžu nama vadītāja Nata 
Livonska atzina, ka jau sen 
vēlējusies sarīkot Ivo Lill 
izstādi Cēsīs, un ieceri izdevies 
īstenot, pateicoties latviešu 
stikla mākslinieka Daiņa 
Gudovska līdzdalībai.

Mākslinieka darbi 
pabijuši galerijās un muzejos 
visā pasaulē – Maskavā, 
Londonā, Minhenē, Vīnē, 
ASV, Venēcijā, Dublinā, 
Lietuvā, Sanktpēterburgā, 
Luksemburgā, Kopenhāgenā, 
Somijā, Francijā, Florencē, 
Japānā. Pēc izstādes Cēsīs 
mākslinieks savus darbus vedīs 
uz Ņujorku.

Stikls dzimst no smiltīm 
un uguns. Tā ir iespaidīga 
un unikāla dabas norise. 
Mākslinieks to  pārvērš 
apburošā, harmoniskā 
performancē. Izstāde būs 
apskatāma līdz 15. jūlijam.

Pārsteidzošs stikls

Attēlā: Igauņu stikla mākslinieka Ivo Lill (no kreisās) izstāde Cēsīs varēja notikt, 
pateicoties latviešu stikla mākslinieka Daiņa Gudovska līdzdalībai. Foto: Aivars 
Akmentiņš.

Aktīvi un veselīgi jaunieši
Agris Ratniks, projekta 
dalībnieks

Biedrība  “Youth for City – 
City for Youth” no 2018. gada 
sākuma realizēja ERASMUS + 
apmaiņas projektu “Active 
Life – Outdoor Drive”, kura 
galvenās aktivitātes norisinājās 
Horvātijā.  Projekta mērķis 
bija vienkāršs – ieinteresēt 

jauniešus dzīvot aktīvi un 
veselīgi, vienlaikus iepazīstinot 
ar ERASMUS+ iespējām un 
veicinot personības izaugsmi, 
darbu komandā, svešvalodu un 
citas prasmes.

Projekta jaunieši 11. jūnijā 
aicināja ikvienu pievienoties 
ceļojumam uz Nārniju, dodoties 
ekspedīcijā uz Driškina ezeru. 
Datuma izvēle nebija nejauša – 
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs jūlijā
Pasākumi
04.07. plkst.16.00
Maija parkā
Folkloras kopa “Aurora” 
(Malta)

06.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

07.07. plkst.22.00
Pils laukumā
XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku 
Deju lieluzvedumu “Māras 
zeme” tiešraide

07.07. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Anna Ķirse un Dāvis Eņģelis 
Krievu romances

07.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

08.07. plkst.20.00
Pils laukumā
XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju 
svētku Noslēguma koncerta 
“Zvaigžņu ceļā” tiešraide

13.07. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa SPĀRE

13.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

14.07. plkst.20.00
Pils parkā
Imantdienas 2018

14.07. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Kasešu nakts 11

15.07. plkst.12.00
Pils dārzā
Franču pikniks

20.07.-22.07.
CĒSU PILSĒTĀ
“CĒSIS 812”

20.07. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
DJ Lauris Kļaviņš KEF 
Tikai sieviešu vokāli

20.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Ai-va (Ritma institūts)
PM2THEAM (Rīgas DJ 
skola)

21.07. plkst.14.00
Vaives Tautas namā
Atpūtas pasākums senioriem 
“Gadu pļavā”

21.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ All-viss (Funky Breakout)
Funky DJ Elegant

22.07. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
CMF2018. SALUT 
D’AMOUR. Marina Rebeka 
un Karels Marks Šišons

27.07. plkst.19.00 līdz 29.07. 
plkst.7.00
Lenču ielas 6a teritorijā
Cēsu Mākslas festivāls. 
TĪRKULTŪRAS 36 
stundu dzīvā skaņas 
instalācija “UNEXPECTED 
SOURCES”

27.07. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
MALAI 5

28.07. plkst.22.00
Spoguļklintīs
Cēsu Mākslas festivāls. 
Kino programmas “Mežs” 
atklāšana - latviešu mūzikas 
koncerts ar Trio Tresensus un 
filma “Vilkatis Toms” (1983, 
Latvija)

28.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle (funk, breaks, house)

29.07. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Brīnumputns 
Mūzikls jauniešiem un viņu 
vecākiem

Izstādes
Līdz 15.07.
Izstāžu namā
“Identitātes problēmas” 
Polijas jaunā fotogrāfija

Līdz 15.07.
Izstāžu namā
Igaunijas stikla mākslinieka 
Ivo Lill izstāde

Līdz 30.12.
PLMC, Lielajā Skolas ielā 6
Diasporas un Latvijas 
mākslinieku izstāde

20.06.-30.09.
Jaunajā pilī
Aleksandra Vasiļjeva 
vēsturisko tērpu kolekcijas 
izstāde “Skatuve un tērps”

29.06.-29.07.
Alus brūzī, Lenču ielā 6
Laikmetīgās mākslas 
biennāles “Eiropas 
jaunrade” ceļojošā izstāde

02.07.-31.07.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasi un vērtē!
Lasīšanas veicināšanas 
programmas “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 
2018” grāmatu kolekcija

02.07.-31.07.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
SIA “ZAAO” vides izglītības 
projekta “Cilvēks vidē 2018” 
radošo darbu izstāde

02.07.-10.08.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mana Latvija. Akmeņi. 
Guntas Romanovskas foto 
dienasgrāmata

02.07.-10.08.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Egila Johansona gleznu 
izstāde “Ar otu Piebalgā”

03.07.-31.08.
Vaives Tautas namā
Rāmuļu pamatskolas skolēnu 
mākslas darbu izstāde

No 20.07.
Izstāžu namā
Dzintra Vilks  
Tekstilmāksla “Gadalaiki”

No 20.07.
Izstāžu namā
Jānis Seiksts
Keramika

27.07.-26.08.
INSIGNIA mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Cēsu Mākslas festivāls. 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
stipendiātu darbu izstāde

Kino
No 06.07.
Skudrcilvēks un Lapsene/ 
Ant-Man and the Wasp (2018) 
Žanrs: Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma, 
zinātniskā fantastika

No 13.07.
Neparastais Faķīra ceļojums/ 
The Extraordinary Journey 
of the Fakir (2018) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
drāma

Viesnīca “Transilvānija” 
3: Mošķu brīvdienas/ Hotel 
Transylvania 3: Summer 
Vacation (2018) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija, ģimenes filma

Izaicinājums / Journeyman 
(2017) Žanrs: Drāma
 
No 20.07.
Mamma Mia! Mēs atkal esam 
klāt/ Mamma Mia: Here We Go 
Again! (2018) Žanrs: Mūzikls 

Stabilizators 2/ The Equalizer 
2 (2018) Žanrs: Trilleris, 
detektīvfilma, asa sižeta filma 

No 27.07.
Miljardieru klubs/ Billionaire 
Boys Club (2018) Žanrs: 
Trilleris, drāma, biogrāfija

Sports
11.07. plkst.17.30
Cēsu pilsētas stadions
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā
Tautas un meistaru grupas 
3.posms

13.07.-15.07.
Cēsu Pilsētas stadionā
LČ pludmales volejbolā 
“Ergo Open 2018”

13.07.-14.07. 
Miera skrējiens
13.jūlijā plkst.15.40 starts no 
pilsētas robežas Poruka ielā. 
Maršruts: Poruka iela, Lapsu 
iela, Kaļķu iela, Ruckas parks, 
Vaives iela, Cēsu pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības iestāde
14.jūlijs plkst.9.00 starts no 
Vienības laukuma uz Valmieru

14.07. plkst.9.00 
Cēsu pilsētas stadions
3x3 ielu florbola turnīrs

18.07. plkst.17.30
Cēsu pilsētas stadions
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā
Tautas un meistaru grupas 
4.posms

22.07.
Cēsu pilsētā
Cēsu sporta svētki

27.07.-29.07.
Gaujas ielā 45 un Piebalgas 
ielā 18
Starptautisks florbola turnīrs 
jauniešiem “Latvian Open 
2018”

28.07. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem - 2.līga
SK Cēsis – FK Salacgrīva

30.07. plkst.10.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ posma sacensības 
pludmales volejbolā U-15

31.07. plkst.10.00
Cēsu pilsētas stadionā
LJČ posma sacensības 
pludmales volejbolā U-19



Kā informē Cēsu novada 
bāriņtiesa, šovasar notiks 
četras kopējās audžuģimeņu, 
adoptētāju, aizbildņu un 
viesģimeņu reģionālās 
atbalsta grupas jeb salidojumi 
Vidzemes, Latgales, Kurzemes 
un Zemgales reģionos. 
Vidzemē salidojums notiks 
7. un 8. jūlijā “Minhauzena 
Undā” Saulkrastos.

Salidojumā būs iespēja iegūt 
jaunus draugus, zināšanas 
un pieredzi, sportot, dejot 
un pavadīt divas brīnišķīgas 
dienas Latvijas skaistākajās 
vietās. Dalība ir bez maksas.

Lai nodrošinātu saturīgas 
aktivitātes bērniem un 
pieaugušajiem, izmitināšanu, 
nakšņošanu un ēdināšanu, 
jāzina precīzs dalībnieku skaits, 

tāpēc audžuģimeņu, adoptētāju, 
aizbildņu un viesģimeņu 
iepriekšēja pieteikšanās uz 
izraudzīto pasākuma vietu ir 
obligāta. Pieteikties iespējams, 
sazinoties ar Aigu Romāni - 
Meieri – 29728401 vai 
aromane@inbox.lv.

Pērn Francijas Institūts, 
svinot desmit darbības gadus 
Latvijā, Cēsu Pils dārzā 
rīkoja pikniku. Ballīte izdevās 
lieliska, tāpēc šogad, 15. jūlijā, 
no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 
cēsnieki ar saviem gardumu 
groziņiem atkal aicināti uz 
franču pikniku Pils dārzā.

Skanēs franču mūzika, 
kuras pavadībā varēs iemēģināt 

gleznošanu impresionistu stilā, 
pievērsties dažādām spēlēm, 
iegrimt nebeidzamās sarunās 
par dzīvi, kā francūži to mēdz 
darīt.

Būs radošas aktivitātes 
ģimenēm ar bērniem – pirmie 
soļi franču valodā, varēs 
baudīt franču našķus un vadīt 
pēcpusdienu vieglā noskaņā.

Franču pikniks Pils dārzāAudžuģimeņu salidojums
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VĒSTURE UN KULTŪRA
Pašvaldības speciālista darba diena

Nerimstošajā dažādu 
sarīkojumu virtenē, kas pār 
Cēsīm veļas no pavasara līdz 
pat vēlam rudenim, pamanāmu 
vietu ieņem Cēsu kultūras 
centra rīkoti notikumi. Tie 
ir gan noskaņas pasākumi, 
piemēram, Franču pikniks, 
ko Pils dārzā esam aicināti 
apmeklēt jūlija vidū, gan arī 
desmitiem tūkstošu ļaužu 
pulcējošie pilsētas svētki.

Pasākumu blīvums vedina 
domāt, ka vārdkopa – Kultūras 
centrs – nozīmē producentu, 
tehniķu, romantisku ideju 
ģenerētāju un sūru praktiķu 
brigādi kārtīgas futbola 
komandas apmērā...  Taču, 
nē, svētkus cēsniekiem rīko 
vien trīs meitenes, kuras 
pārsteidzošā kārtā pamanās 
visur būt klāt, pašām paliekot 
teju nemanāmām.

Par to, kā top Cēsu pilsētas 
svētki, stāsta Kultūras centra 
vadītāja Laura Barinska, 
projektu vadītāja Zane 
Neimane un biroja vadītāja 
Baiba Auniņa. 

Gatavošanos Pilsētas 
svētkiem sākam jau iepriekšējā 
gada rudenī. Izanalizējam, kas 
izdevās, kas ne aizvadītajos 
svētkos, gatavojam budžetu un 

Svētku trio

Attēlā: Par to, lai Cēsu pilsētas svētki noritētu gaumīgi un aizrautīgi, gādā Kulturas 
centra svētku trio Zane Neimane (no labās) Laura Barinska un Baiba Auniņa. Foto: 
Aivars Akmentiņš.

koncepciju nākamajiem. Mūsu 
komanda svētkus gatavo jau 
trīs gadus, pienākumi sadalīti, 
katra zina, kas darāms. Atliek 
vien secīgi strādāt. Taču viena 
lieta ir plāns, gluži cita – tā 
praktiska īstenošana.

Pilsētas svētku veidošanā 
iesaistīti ļoti daudzi cilvēki, 

notikumi ir dažādās zonās, 
katrā ir kādas mākslinieciskas, 
tehniskas vai saimnieciskas 
vajadzības, nesakritības. 
Pirmssvētku nedēļās ir 
nepārtrauktas sarunas, zvani, 
atgādinājumi, precizējumi. 
Komunikācija ir ļoti intensīva 
un dažādās toņkārtās.

Šis ir Latvijas simtgades 
un Dziesmu svētku gads, līdz 
ar to pasākumu daudzums un 
arī mērogs ir iespaidīgāks. 
Sākoties aktīvajai sezonai, 
aktuāli ir pieci notikumi 
vienlaikus, kas, protams, rada 
stresa situācijas, bažas nepaspēt 
izdarīt visu nepieciešamo. Pie 

tam jāspēj saprasties gan ar 
valsts institūciju pārstāvjiem, 
gan māksliniekiem, gan 
uzņēmējiem. Piemēram, 
Cēsu kauju piemiņas 
pasākumu gatavošanā bija 
iesaistīti novada pašvaldība, 
Aizsardzības ministrija, 
Kultūras ministrija, Bruņotie 
spēki, Zemessardze, Igaunijas 
vēstniecība, vēsturnieki, 
entuziastu apvienības, bet 
mums pārsteidzoši ātri izdevās 
vienoties par Uzvaras dienas 
programmu un tās īstenošanu. 
Un nav tā, ka ierēdņi ir ļoti 
punktuāli, bet māksliniekiem 
nemitīgi jāatgādina, ka termiņš 
tuvojas. Dažkārt ir arī otrādi. Ja 
cilvēki ir ieinteresēti, ja viņiem 
ir dzirksts un aizrautība, kā 
pilsētas svētku zonu vadītājiem, 
tad viss notiek.

Ja viss notiek raiti, svētku 
rīkotājus parasti pat nepamana, 
bet, ja gadās kāda ķibele, tad 
gan… Protams, gribētos, lai 
mūs pamana arī tad, kad viss 
ir gājis gludi, taču lielākais 
gandarījumus ir par to, ka 
iecerētais izdevies. Mēs tomēr 
darām darbu, kas sagādā 
prieku, un, ja tas rada prieku 
arī tūkstošiem pilsētas svētku 
apmeklētāju, tad ir forši!

Latvijas un Igaunijas 
apvienoto spēku izšķirošajai 
uzvarai pār Landesvēru 1919. 
gada 22. jūnijā veltītās Latvijas 
Uzvaras dienas svinības un 
Cēsu kauju rekonstrukcija 
piektdienas pēcpusdienā Cēsu 
pils parkā pulcēja vairāk nekā 
1500 apmeklētāju.

Latvijas Uzvaras diena, 
kas iekļauta Latvijas valsts 
simtgades svinību programmā, 
ir jauna Cēsu iedibināta 
tradīcija ar mērķi pievērst 
uzmanību Cēsu kauju simtgadei 
2019. gadā un to uzvaras 
vēsturiskajam nozīmīgumam, 
kas ļāva nosargāt un nostiprināt 
jaundibinātās Latvijas 
neatkarību. Šo uzvaru Igaunijā 
godina ar brīvdienu 23. jūnijā 
kā Igaunijas Uzvaras dienu.

Pasākumos piedalījās 
aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, 
Igaunijas vēstniecības Latvijā 
un NBS pārstāvji. Latvijas 
Uzvaras dienas svinības 
sākās pusdienas laikā ar 
ziedu nolikšanu pie Uzvaras 
pieminekļa un turpinājās 
Cēsu Pils parkā, kur notika 
pasākuma svinīgā atklāšana, 
militārā orientēšanās stafete, 
vēsturiskās un mūsdienu 

Latvijas Uzvaras diena Cēsīs

Attēlā: Cēsu kauju atceres pasākumu galvenais notikums 
bija cīņu rekonstrukcija Pirtsupītes gravā. 
Foto: Normunds Kažoks.

militārās tehnikas izstāde, 
vēsturnieku diskusijas par tēmu 
“Vai Latvijai nepieciešama 
sava Uzvaras diena?”, tika 
dziedātas karavīru dziesmas 
ar vīru kopu “Vilki”, kā arī 
dienas galvenais notikums – 

Cēsu kauju rekonstrukcija 
Pirtsupītes gravā.

Atklājot pasākumu, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs uzsvēra 
šīs dienas izšķirošo nozīmi 
Latvijas neatkarības karā. “Šis 

ir pirmais gads, kad 22. jūniju 
saucam par Latvijas Uzvaras 
dienu. Tam ir pamats, tas bija 
fundamentāls notikums, arī 
piemineklis Cēsu centrā nes 
Uzvaras vārdu, arī igauņiem šo 
kauju diena ir Uzvaras diena. 
Šis ir pirmais notikums vairāku 
pasākumu virknē, kas mūs 
vedīs uz nākamo gadu, kad 
svinēsim Cēsu kauju simtgadi,” 
stāstīja Jānis Rozenbergs.

Igaunijas vēstnieka vietniece 
Merje Stanciene, sakot uzrunu 
latviski, atgādināja, ka “esam 
sapulcējušies, lai atcerētos 
uzvaru. Ja mūsu senči nebūtu 
gatavi pastāvēt par savu valsti, 
tad šodien šeit nestāvētu mēs. 
Gan Latvijā, gan Igaunijā šī 
ir svarīga diena, jo tas bija 
pagrieziens cīņā par neatkarību, 
ko mums nesa vienotība un 
vēlme dzīvot brīvībā. Mūsu 
valstis ir draugi, un esam NATO 
locekļi, mums šodien vairs nav 
jāsatraucas, bet neko nedrīkst 
uzskatīt par pašsaprotamu, jo 
drošība ir jāsargā”.

Latvijas Uzvaras dienas 
svinību idejas autors Renārs 
Sproģis pastāstīja, ka jau 
veikts nozīmīgs darbs Cēsu 
kauju atceres veicināšanā: 
“Pirms dažiem gadiem šīs 

dienas piemiņa aizsākās 
ar nelielu 15 minūtes garu 
kauju rekonstrukciju, bet 
šodien to apmeklēja Igaunijas 
vēstniecības pārstāvji, un 
nākamajā gadā, kad svinēsim 
Cēsu kauju simtgadi, Cēsīs 
viesosies gan Latvijas, gan 
Igaunijas prezidenti.”

Latvijas Uzvaras dienas 
kulminācija, kuras apmeklētāju 
skaits bija viskuplākais, bija 
Cēsu kauju rekonstrukcija 
Pirtsupītes gravā, kuras 
scenārija autori ir režisors 
Normunds Pucis un vēstures 
doktors Jānis Šiliņš. Kaujas 
rekonstrukciju Normunda 
Puča režijā veidoja biedrības 
“Latviešu karavīrs” dalībnieki 
sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas kadetiem, lai 
nodrošinātu maksimālu 
uzveduma autentiskumu.

Latvijas Uzvaras dienu rīko 
Cēsu novada pašvaldība, Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs 
un Aizsardzības ministrija. 
Pasākuma norisi finansiāli 
atbalsta Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija.


