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Dzīva vēsture bijušajā čekas izolatorā
Godinot Latvijas simtgadi,
Cēsīs,
kādreizējā
čekas
īslaicīgās aizturēšanas izolatorā Pils ielā 12, 23.
augustā
svinīgi
atklāja
pastāvīgu vēstures ekspozīciju
“Sirdsapziņas
ugunskurs”,
kas vēsta par kādreizējā Cēsu
apriņķa iedzīvotāju pretošanos
okupāciju varām.
Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrība sadarbībā ar
kuratori Elīnu Kalniņu un
māksliniekiem Kristu un Reini
Dzudzilo izveidojusi Latvijas
okupāciju vēsturi skaidrojošu
ekspozīciju, kas vēsta par
notikumiem Centrālvidzemē
(kādreizējā
Cēsu
apriņķa
teritorijā) laika posmā no 1940.
līdz 1957. gadam.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pateicās Latvijas Politiski
represēto Cēsu biedrībai un tās
valdes priekšsēdētājam Pēterim
Ozolam
par
neatlaidību,
mērķtiecību un pārliecību ceļā
uz mērķi – bijušā izolatora
ēku avārijas stāvoklī pārvērst
dzīvā, interesantā un paliekošā
vēstures liecībā, kas jo īpaši
būtiski, skaidrojot okupācijas
gadu vēsturi jauniešiem.
Savukārt Pēteris Ozols un
Elīna Kalniņa pateicās visiem,
kuri palīdzēja “Sirdsapziņas
ugunskura” tapšanā, neraugoties uz grūtībām, šķēršļiem
un, reizumis, neizpratni un
pretestību.
Cēsis, cēsniekus un Latvijas
Politiski
represēto
Cēsu
biedrību sveikt bija ieradusies
arī Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece, aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis,

Attēlā: Ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” autori un veidotāji - mākslinieki Reinis (no kreisās) un Krista Dzudzilo,
ekspozīcijas kuratore Elīna Kalniņa, vēsturnieki Inese Dreimane un Zigmārs Turčinskis. Foto: Aivars Akmentiņš.
iekšlietu ministrs Rihards
Kozlovskis, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre
Marika Zeimule un Latvijas
Okupācijas muzeja pārstāvji
Pēteris Bolšaitis un Valters
Nollendorfs.
Ekspozīcija
izgaismo
okupāciju norises gaitu un
atklāj kādreizējā Cēsu apriņķa
iedzīvotāju uzdrīkstēšanos –
daudzveidīgo
pretošanos
okupācijām (gan padomju,

gan nacistiskajai), salīdzina
komunistiskā un nacistiskā
režīma politiku pret Latvijas
tautu, iepazīstina ar atsevišķu
indivīdu pretošanās stāstiem
un ļauj apjaust viņu motivāciju,
pašaizliedzīgi
iestājoties
par Latvijas valstij un tautai
svarīgām vērtībām šķietami
bezcerīgos brīžos.
Kā skaidro E. Kalniņa:
“Vērtības,
par
kurām
mūsu priekšteči, kam bija

lemts piedzīvot okupāciju
norisi, iestājās un atdeva
savas dzīvības, nav mums
neizprotamas, tālas un svešas.
Arī mēs šodien ar tām dzīvojam,
arī mūsu sirdsapziņu tās biksta.
Proti, runa ir par taisnīgumu,
godu, brīvību, neatkarību,
demokrātiju. Ekspozīcija ir
stāsts par šo vērtību nozīmi
individuālā līmenī un līdz ar
to arī par sirdsapziņu, tamdēļ
arī nosaukums “Sirdsapziņas

ugunskurs””.
Ekspozīcijas “Sirdsapziņas
ugunskurs” izveidi atbalstīja:
Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogramma
“Latvijai10”, Kultūras ministrija, Cēsu
novada pašvaldība, Konrāda
Adenauera fonds, Valmieras
Novada Fonds, Vidzemes
Plānošanas reģiona Kultūras
programma,
bijušā
Cēsu
apriņķa pašvaldības, privātie
sponsori un ziedotāji.

Jautrība un prieks Jauniešu dienā 1. septembrī
Sestdien, 1. septembrī, Cēsu
novada Jauniešu dome jau 16.
reizi kopā pulcēs bērnus un
jauniešus, lai svinētu vasaras
noslēgumu
ar
aizraujošu
piedzīvojumu – Jauniešu dienu!
Šajā pasākumā sev tīkamas
aktivitātes atradīs ikviens.
Cēsu Pils parkā gaidīsim
ģimenes
ar
jaunākiem
bērniem Bērnu rītā no plkst.
12.00 līdz 16.00, lai grieztos
aizraujošu notikumu karuselī.

Uz svētku skatuves uzstāsies
jaunie talanti no Cēsu Bērnu
un jauniešu centra, tāpat
sagaidāmi arī vairāki līdz šim
neredzēti pārsteigumi. Visā
pasākuma norises vietā bērni
varēs piedalīties neskaitāmās
aktivitātēs
un
radošajās
darbnīcās, par kurām rūpēsies
uzņēmumi un organizācijas
no Cēsīm un teju vai visas
Latvijas.
Jauniešu dienas vakara daļu

var dēvēt par nelielu, bet ļoti
kvalitatīvu festivālu. Svētku
centrālajā skatuvē uzstāsies gan
jaunas muzikālas apvienības,
piemēram, jauniešu grupas no
Cēsīm - “Unloved by gravity”
un “Grēki”, gan Latvijā labi
zināmi mūziķi - “Viņa”,
“Pirmais
kurss”,
Agnese
Rakovska un citi. Divās
pasākuma zonās skatītājus
priecēs
arī
Karaliskais
improvizācijas teātris. Jau otro

gadu apmeklētāji iedvesmu
un enerģiju varēs smelties
svētku zonā “Iedvesmo”. Tajā
pulcēsies jauniešiem tik labi
zināmie latviešu youtube’ri
Roy Rogers un Parādi modi.
Svētku zonas viesu statusā
arī Jānis Sildniks un viesis no
ASV – Mark Wiberley.
Un, protams, neskaitāmas
aktivitātes ikvienai gaumei.
Jauniešu dienas vakara daļā
neiztiksim bez ierastās chill

telts, kurā katrs varēs nogaršot
svaigi ceptu skautu maizi un
malkot siltu tēju. Tāpat šogad
apmeklētāji tiks pārsteigti ar
vēl neredzētām aktivitātēm
un milzum daudz balvām,
kuras sarūpējuši pasākuma
atbalstītāji.
Sadarbībā ar
“Tallink” kādam Jauniešu
dienas vakara daļas aktivitāšu
apmeklētājam būs iespēja
laimēt
ceļojumu
četrām
personām uz Stokholmu.
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Pārmaiņām bagāts
mācību gads
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Sākas jauns mācību gads,
un visas novada izglītības
iestādes ir tam gatavas.
Pamatīgāki būvdarbi gaidāmi
Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur
īstenosim Eiropas Savienības
struktūrfondu finansētu skolas
rekonstrukcijas projektu un
stadiona izbūvi.
Iespējams, jau šajā mācību
gadā sāksies arī piebūves
celtniecība pie Cēsu Pilsētas
vidusskolas, taču šie būvdarbi
mācību procesu neietekmēs.
Rudens
mēnešos
darbi
vēl turpināsies arī Līvu
sākumskolā, kur top telpas vēl
vienai pirmsskolas izglītības
grupiņai, jo pieprasījums pēc
vietām bērnudārzos aizvien
pieaug.
Cēsu
1.
pamatskolas
kolektīvs šo mācību gadu
sāks jaunās direktores Antras
Avenas vadībā. Liels paldies
par paveikto skolas iepriekšējai
ilggadējai direktorei Annai
Būrei. Tas, ka 1. pamatskola
ir stabili viena no pirmajām
izvēlēm cēsnieku ģimenēs,
izvēloties mācību vietu, ir
A. Būres un visa kolektīva
nopelns. Šajā gadījumā var
droši teikt, ka jaunā direktore
pārņem stafeti un turpinās
labās iestrādes, jo līdz šim viņa
pildīja direktores vietnieces
mācību darbā pienākumus.
Ļoti iepriecina audzēkņu
skaita
straujš
pieaugums
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
kā arī Mūzikas vidusskolā.
Piedāvājot mūsdienīgu mācību

vidi un jauniešiem aktuālas
programmas, var sekmīgi
attīstīties arī tad, ja izglītojamo
skaits kopumā valstī rūk.
Staļinisma un nacisma
upuru
atceres
dienā,
23. augustā, Pils ielā, bijušā
čekas īslaicīgās aizturēšanas
izolatora
telpās,
atklāta
ekspozīcija
“Sirdsapziņas
ugunskurs”. Tā stāsta par Cēsu
apriņķa iedzīvotāju pretošanos
okupāciju varām, un apkopotais
materiāls ir pārsteidzoši plašs.
Grūti noticēt, ka pirms trim
gadiem bija tikai laba iecere,
avārijas stāvoklī esoša ēka un
neviena eiro kontā. Pateicoties
Latvijas Politiski represēto

Cēsnieki jau
taujā, kad
sāksies stadiona
būvniecības trešās
kārtas darbi, un
šāda nepacietība
tikai priecē, jo
sports novadā ir
cieņā.
Cēsu
biedrības
vadītāja
Pētera Ozola un ekspozīcijas
kuratores Elīnas Kalniņas
neatlaidībai un aizrautībai,
tapusi unikāla ekspozīcija, bet
vecpilsēta ieguvusi vēl vienu
sakārtotu vietu.
Beidzot pielikts punkts arī
ilgstošajai neskaidrībai par
Cēsu Olimpiskā centra statusu
un pārvaldību. Priekuļu novada
pašvaldība lēmusi par centra
kapitāldaļu un pamatlīdzekļu
nodošanu, un Cēsu pašvaldība

pēc
izmaiņu
fiksēšanas
uzņēmumu reģistrā kļūs par
sporta bāzes vadošo īpašnieku.
Tas nozīmē ka mūsu atbildība
un pienākums būs izstrādāt
Olimpiskā centra attīstības
programmu un to arī īstenot.
Turpinot sportisko tēmu,
jāuztiec stadiona otrās kārtas
būvdarbu
labais
temps.
Sākta
tribīņu
celtniecība,
tā būs apjomīga būve ar
teju 600 sēdvietām un arī
stāvvietām,
ģērbtuvēm,
treneru un tiesnešu telpām,
kā arī inventāra noliktavu.
Plānots jau šoruden samontēt
tribīņu konstrukciju, lai ziemā
varētu
veikt
iekšdarbus,
bet pavasarī
– apkārtnes
labiekārtošanu. Cēsnieki jau
taujā, kad sāksies trešās kārtas
darbi, un šāda nepacietība tikai
priecē, jo, spriežot pēc stadiona
noslogotības šovasar, sports
novadā ir cieņā.
Nopietni būvdarbi sākti arī
Cēsu vecpilsētas dominantē,
Sv. Jāņa baznīcā. Divos gados
plānots paveikt pamatdarbus,
kas nodrošina ēkas ilgmūžību –
pamatu stiprināšanu, hidroizolācijas
izveidi,
jumta,
torņa konstrukciju un fasādes
atjaunošanu.
Noslēgumā gribu novēlēt
skolu kolektīviem, audzēkņiem
viņu vecākiem vēl vienu
sekmīgu un iedvesmojošu
mācību gadu. Kvalitātes latiņa
mūsu izglītības iestādēs ir
uzlikta augstu, to novērtē un
Cēsu skolās grib mācīties
arī citu novadu un pilsētu
jaunieši. Varam priecāties,
bet nedrīkstam aizmirst, ka
aizsnaušanās uz lauriem nav
pieļaujama!

Domes sēdēs augustā
Cēsu novada domes sēdē 2.
augustā izskatīti 12 jautājumi.
Deputāti vienojās par naudas
balvu piešķiršanu Cēsu novada
izglītības iestāžu 8. un 11.
klases izglītojamajiem, kā arī
par Cēsu novada pašvaldības
dibināto izglītības iestāžu
vadītāju
mēneša
darba
algas noteikšanas kritēriju
apstiprināšanu.
Domes sēdē sprieda arī
par metu konkursu “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra jaunbūvei Rīgas
ielā 90 Cēsīs, Cēsu novadā”
un finansējuma piešķiršanu
biedrībai
“Sporta
klubs
“Cēsis””.
Domes sēdē 23.augustā

izskatīti 26 jautājumi. Deputāti
sprieda par konkursa “Tīrākā
ietve Cēsu novadā” komisijas
un
konkursa
nolikuma
apstiprināšanu, kā arī par
konkursa “Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko
teritoriju”
komisijas
un
nolikuma apstiprināšanu. Veica
grozījumus Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas
komisijas sastāvā.
Dome vienojās par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai
piederošajai
dzīvojamai telpai Festivāla
ielā, kā arī par telpu nomas
maksu A. Kalniņa Cēsu

Mūzikas vidusskolai Vidzemes
koncertzālē “Cēsis” bērnu
mācību procesa nodrošināšanai.
Apstiprināja Cēsu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu, noteica
izmaiņas bāriņtiesas locekļa
darba laikā un noklausījās
pārskatu par Cēsu novada
Bāriņtiesas darbu 2016.-2017.
gadā.
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.

Vide bērna
izaugsmei
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja
Ir precizēti termiņi, kad
izglītības iestādēm Latvijā jāsāk
īstenot jaunā satura apmācības.
Pirmskolas izglītības iestādēm tas ir nākamā gada
1. septembris, bet pamata un
vidējās izglītības iestādēm –
2020. gada 1. septembris.
Novada bērnudārzos pārmaiņas
jau notiek, un arī skolās būsim
gatavi īstenot kompetencēs
balstītu izglītības programmu.
Šajā mācību gadā uz
novada skolām dosies 212
pirmklasnieki, kas ir par 17
jeb teju veselu klasi vairāk
nekā pērn. Bērnu skaits pieaug,
Cēsīs atgriežas arī ģimenes
no ārzemēm, un bieži lēmums
atgriezties tiek pieņemts tad,
kad bērnam jāsāk iet pirmajā
klasē. Vēl viena noturīga
pēdējo gadu tendence – uz
Cēsīm pārceļas ģimenes no
citiem novadiem un pilsētām,
jo atzīst, ka šeit ir labvēlīga
vide bērna izaugsmei.
Ievērojami audzis uzņemto
audzēkņu
skaits
Alfrēda
Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā un Cēsu Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolā. Pēdējā
šogad piedāvā vairākas jaunas
programmas, un arī par
tradicionālajām kokapstrādes,
namdaru profesijām ir liela
interese. Kārtējo reizi neizdevās
nokomplektēt
restauratoru
grupu. Iespējams, jauniešiem,
kuri pabeiguši pamatskolu,
izpratne un interese par šo
arodu vēl ir neliela, tāpēc
jāpiedāvā
restauratoru
apmācību programma vidusskolu beidzējiem kā arī
strādājošajiem.
Pedagogu kolektīvi visās
izglītības iestādēs nokomplektēti. Jau vēstīts, ka 1.
pamatskolu
šajā
mācību
gadā vadīs jaunā direktore

Antra Avena. Arī pašvaldības
Izglītības nodaļā darbu sāks
izglītības kvalitātes un satura
vadītājs. Speciālista galvenie
pienākumu būs nodrošināt
kvalitatīvu pāreju uz jaunā
mācību satura apgūšanu, rūpēties par pedagogu kvalifikācijas
celšanu
un
tālākizglītību,
metodiskā darba sistēmas
izveidi novadā.
Esam jau informējuši par
apjomīgo Eiropas Savienības
struktūrfondu projektu izglītības iestāžu mācību vides
sakārtošanai. Tā gaitā pērn tika
nodota mūsdienīga skolēnu
dienesta viesnīca. Līdz ar jaunā
mācību gada sākumu būvdarbi
sāksies Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tur
izbūvēs metodisko centru
un stadionu. Mācības notiks
turpat, skolas ēkā, taču
jārēķinās, ka būvdarbi radīs
neērtības, un sporta nodarbības
ģimnāzistiem notiks citviet,
jo Pūces ielas sporta zāle
remontdarbu laikā būs slēgta.
Vasarā tiek apkopoti dati par
skolu audzēkņu sasniegumiem,
un prieks, ka Cēsu Valsts
ģimnāzija saglabājusi vietu
pirmajā desmitniekā Latvijas
lielo skolu reitingā darbā
ar talantīgiem bērniem. Bet
prestižajā Ata Kronvalda fonda
veidotajā “Zvaigžņu reitingā”
mūsu skola pakāpusies uz otro
vietu! Ievērojami audzis arī
to skolēnu skaits, kuri izvēlas
kārtot centralizētos eksāmenus
ķīmijā, fizikā, bioloģijā.
Jāpiebilst, ka ir vēl viena
izglītības kvalitāti apliecinoša
tendence. Palielinās Cēsu
skolēnu skaits, kuri pēc
pamatskolas iestājas Rīgas
Valsts pirmajā, otrajā vai
trešajā ģimnāzijā. Bet konkurss
šajās skolās šogad bija ļoti
nopietns – desmit pieteikumi
uz vienu vietu!

Darbi memoriālā

Iedzīvotāji interesējas par
darbiem, kas norit pie Meža
kapiem.
Informējam,
ka
memoriāla Padomju karavīriem
kopšanu organizē Brāļu kapu
komiteja
par
līdzekļiem,
ko
nodrošina
Krievijas

Federācijas vēstniecība. Cēsu
novada pašvaldība darbos nav
iesaistīta.
Memoriālā paredzēta lauka
tīrīšana no akmeņiem, bojāto
piemiņas plākšņu nomaiņa un
celiņa izbūve.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība

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

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Notiek Cēsu pilsētas stadiona
tribīņu būvniecība
Ritot aktīvajai sporta dzīvei
Cēsu pilsētas stadionā, 12.
jūlijā noslēgts līgums ar PS
“RERE BŪVE 1” par stadiona
otrās
kārtas
būvniecības
darbiem – stadiona tribīņu
jaunbūvi.
Cēsu
pilsētas
stadions
sportošanai atvērts kopš pērnā
decembra, un jau ziemas
spelgonī pierādījās, ka šis būs
ļoti iecienīts un apmeklēts
objekts. Pēc oficiālā stadiona
atklāšanas pasākuma pagājis
nedaudz vairāk par trīs
mēnešiem, un tajā atkal notiek
aktīvi būvniecības darbi.
Būvatļauja tika saņemta
jūlija beigās, kad arī sākās
Cēsu pilsētas stadiona otrās
kārtas
darbi,
izbūvējot
tribīnes ar 526 sēdvietām, 192
stāvvietām un 65 pielāgotām
vietām cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un apmeklētājiem
ar bērnu ratiņiem. Kopējā
līguma summa – 2,014 miljoni
eiro. Tāpat būvē atradīsies
sportistu ģērbtuves, treneru
un tiesnešu kabineti, kā
arī saimnieciskās telpas un
noliktava.
Patlaban pabeigta būvbedres
rakšana, sagatavota pamatne
betonēšanas darbu veikšanai,
kā arī sākti pamatu betonēšanas

Attēlā: Šobrīd pabeigta būvbedres rakšana un sagatavota
pamatne betonēšanai. Foto: Aivars Akmentiņš.
darbi. Līdz šim būvniecība
rit pēc plāna. Iecerēts, ka
ēkas betonēšanas darbi tiks
pabeigti līdz ziemas sākumam
un gada aukstajā periodā tiks
veikti plānotie ēkas montāžas,
iekšējās un ārējās apdares darbi
un ēkas iekārtu izvietošana.
Tāpat būvniekam jāveic ceļa
un laukumu segumu ieklāšana,
teritorijas labiekārtošana, kā
arī soliņu, atkritumu urnu un
velostatīvu uzstādīšana.
Ja nenotiks neparedzētais
un būs būvdarbiem labvēlīgi
laikapstākļi, darbiem jātiek
pabeigtiem līdz 2019. gada
aprīļa sākumam.

Cēsu pilsētas stadions kalpo
ne vien sportistu un aktīvo
cēsnieku vajadzībām, bet
arī kā dažādu valsts sektoru
treniņu bāze, kurā fizisko
sagatavotību uzlabo gan Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Cēsu depo darbinieki,
gan Nacionālo bruņoto spēku
Instruktoru skolas mācībspēks
un audzēkņi, kā arī Cēsu 27.
kājnieku bataljona zemessargi.
Noslēdzoties
stadiona
būvniecības otrajai kārtai,
plānota florbola laukuma un
slidotavas būvniecība.

Vasaras veselības nometnes
Turpinoties
projektam
“Pasākumi
Cēsu
novada
pašvaldības
iedzīvotāju
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei”, Cēsīs
notikušas 18 vasaras dienas
nometnes
bērniem
un
jauniešiem.
No noritējušajām nometnēm
11 bija paredzētas bērniem,
kuri šogad uzsāks mācību
gaitas Cēsu skolās. Nometņu
mērķis bija veicināt bērnu
izpratni par veselīgu un videi
draudzīgu dzīvesveidu, kā arī
drošu vidi. Viena no nometņu
organizatorēm,
skolotāja
Vineta Stīpniece, uzsver, ka
nometņu mērķis bija bērniem
mācīt par veselīgu dzīvesveidu
plašākā uztverē, iepazīstot
arī sevi un sava organisma
darbību, uzzinot vairāk gan par
sirds, gan zobu veselību.
Nometņu pievienotā vērtība
bija iespēja skolēniem pirms
mācību sākšanās iejusties
skolas vidē un iepazīt jaunos
klases biedrus un skolotājus.
Cēsu Pastariņa sākumskolas
skolotāja Iveta Daiga skaidro:
“Lai gan esam dzirdējuši, ka
šādi nolaupām bērniem sevišķo
pirmās skolas dienas neziņu,
tomēr zinām, cik vecākiem
svarīga ir bērnu drošība un

labsajūta skolā.” Pēc nometnes
ar skolēnu vecākiem notiek
pārrunas, lai uzklausītu viņu
pārdomas un bažas. Kā uzskata
Iveta Daiga, ieguvēji no
nometnēm ir visi – gan bērni,
gan vecāki, gan skolotāji.
Ikviens no iesaistītajiem, sākot
jauno mācību gadu, būs labāk
sagatavots, līdz ar to pirmā
skolas diena visiem sagādās
mazāk uztraukumu un vairāk
prieka.
Vasarā notikušas arī trīs
veselīgās vasaras nometnes
bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm.
Kā stāsta nometņu organizatore
Baiba Zalcmane, mērķis bija
palīdzēt bērniem ne tikai
uzzināt vairāk par veselīgu
dzīvesveidu,
bet
rūpēties
arī par nometnes dalībnieku
emocionālo un psiholoģisko
veselību. “Mēs viņiem dodam
pārliecību, par sevi un par to,
ka viņi ir nozīmīgi sabiedrībai,”
uzsver Baiba. Viņa stāsta,
ka pat vienas nedēļas gaitā
iespējams
dot
nozīmīgu
ieguldījumu bērnu izaugsmē. Ja

nometnes pirmajā dienā bērni
ir kautrīgi un baidās paust savu
viedokli, tad, tai noslēdzoties,
viņi ir atraisījušies un daudz
pārliecinātāki par sevi.
Aizvadītas trīs nometnes
skolas vecuma bērniem ar
īpašām vajadzībām un viena
personām ar invaliditāti. To
dalībnieki ikdienā apmeklē
invalīdu habilitācijas – dienas
centru. Nometnes deva iespēju
dalībniekiem izkļūt no ierastās
vides, kas ikdienā var būt
sarežģīti. Dalībnieki devās
izbraukumos pie dabas un
aktīvi pavadīja laiku.
Kopā notikušajās nometnēs
piedalījās ap 350 dalībnieku.
Turpinoties
iesāktajam
projektam “Pasākumi Cēsu
novada pašvaldības iedzīvotāju
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” un redzot
pozitīvos rezultātus, iecerēts
šādas nometnes nākamajā gadā
rīkot atkal.
Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts
budžeta līdzekļiem.

Turpinās ielu
remontdarbi
Cēsīs visas vasaras garumā
notikuši un vēl turpinās aktīvi
ielu uzturēšanas un remonta
darbi.
Maijā sākās Cīrulīšu un
Kovārņu ielas pārbūves darbi,
kas noslēgsies oktobra vidū.
Tie ritējuši raiti un iekļāvušies
plānotajā grafikā. Ielās izbūvēta
lietus
ūdens
kanalizācija,
ierīkotas
jaunas
sadzīves
kanalizācijas akas, nomainīts
ielas apgaismojums, ieklāta
ielas seguma apakškārta, sākta
ietves un veloceliņa bruģēšana,
un izbūvētas ietvju apmales.
Pašlaik notiek arī optiskā
kabeļa izbūve Cīrulīšu ielā.
Jūlijā pie jauna asfalta
seguma tika Zvirbuļu ielas
posms no Piebalgas ielas līdz
Vārnu ielai. Tuvāko gadu laikā
ielu asfalta seguma nomaiņu
Cēsīs
plānots
turpināt,
nākamajā gadā sākot vairāku
ielu pārbūves projektēšanas
darbus.
Patlaban notiek arī pilsētas
grants ielu divkārtu apstrāde.
Šogad cietais segums tiks
ieklāts Amatas, Dzintara, Lejas,
Ezera, Aveņu, Marijas, Lauka,
Bišu, Kanāla un L. Paegles
ielā. Ielās veikta kanalizācijas
aku līmeņošana, uzbērta pirmā
šķembu kārta, kas pieveltnēta –
vēl atlicis uzklāt saistvielu un
otro šķembu kārtu. Paredzēts,
ka darbi tiks beigti septembra
vidū.
Diemžēl Rīgas ielas pārbūve
šovasar nav noritējusi tik
raiti, kā cerēts. Lai gan bija

paredzēts, ka ielu visā garumā
satiksmei varēs atvērt vasaras
vidū, tomēr tagad termiņš
pārcelts uz septembra vidu. SIA
“Limbažu ceļi”, kam uzticēts
veikt ielas pārbūves darbus, nav
spējusi iekļauties pašvaldības
noteiktajā
darbu
grafikā
vājas darba organizācijas dēļ.
Darbu veicēji vasaras sezonā
nespēja nodrošināt pietiekošu
strādājošo skaitu, kā arī laikus
nebija pasūtījuši visus pārbūves
darbu veikšanai nepieciešamos
materiālus. Tādēļ jūlijā Rīgas
ielas pārbūve posmā no Rožu
laukuma līdz Līvu laukumam
bija praktiski apstājusies.
Tā kā ielas pārbūve nav veikta
atbilstoši darbu grafikam, par
ko pašvaldība bija vienojusies
ar A/S “Limbažu ceļi”,
darbu veicējiem piemērots
līgumsods, kā arī aizturēta
apmaksa par jūlijā veicamajiem
darbiem. Lai Rīgas ielu varētu
atvērt satiksmei, būvniekam
jāpabeidz bruģēšanas darbi
posmā no Rožu laukuma līdz
Līvu laukumam. Tomēr ielas
pārbūve pilnībā tiks pabeigta
tikai vēlā rudenī, jo būvnieks
nav laicīgi pasūtījis veloceliņa
bruģēšanai
paredzētos
materiālus. Līdz materiālu
piegādei,
kas
paredzēta
novembra sākumā, veloceliņā
tiks ieklāts pagaidu bruģis.
Cīrulīšu ielas, Kovārņu ielas
un Rīgas ielas pārbūve notiek
ar Eiropas Reģionālā attīstības
fonda atbalstu.

Luksofori darbosies
Lai izvērtētu satiksmes
plūsmas organizāciju Cēsu
ielās, vasarā daļa luksoforu
darbojās mirgojošā režīmā.
Tuvojoties
mācību
gada
sākumam, pašvaldība saņem
iedzīvotāju
jautājumus
par satiksmes organizāciju
krustojumos.
Informējam, ka septembrī
luksofori vairāk noslogotajos
ielu
krustojumos
strādās
pilnā darba režīmā. Vasarā
gūtos novērojumus, satiksmes
intensitātes datus un iedzīvotāju
sniegtos
novērojumus
izmantosim, izstrādājot uzlabojumus satiksmes plūsmas
organizācijā pilsētā.
Atgādinām, ka līdz ar
mācību gada sākumu ielās būs
daudz gājēju ar skolas somām.
Ne visi pēc vasaras brīvlaika ir
adaptējušies pilsētas satiksmei,

tāpēc lūgums autovadītājiem
būt īpaši uzmanīgiem un
samazināt ātrumu.
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IZGLĪTĪBA
Pašvaldības speciālista darba diena

Pareizi ir – kā bērnam labāk
Novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķei
Dzintrai
Kozakai
jaunais
mācību gads jau labu laiku
kā sācies. Un sācies gluži
kā pirmklasniekam pirmais
septembris – ar plašu, jaunas
pieredzes radītu sajūtu gammu.
Daudz runāts par jaunu saturu,
kompetencēs balstītu izglītību
skolās. Bet, kamēr izglītības
iestādes vēl briest pārmaiņām,
novada bērnudārzos jau notiek
apvērsums. Kāds? Par to
stāsta Dz. Kozaka.
Tas, kas tagad notiek
mūsu pirmsskolas izglītības
iestādēs, zināmā mērā tiešām
ir apvērsums, jo pieeja mainās
kardināli. Esam atbrīvojušies
no stingrā sistēmiskā rāmja,
kas noteica, kādi mērķi katrā
vecuma grupā sasniedzami, kā
ir un kā nav pareizi audzināt
bērnu. Tagad priekšrakstu vietā
uzmanības centrā ir mazais
ķipars, un pareizi ir tā, kā
bērnam ir labāk.
Piemēram, ēdienreize. Vairs
nav tā, ka bērni tiek uzaicināti
pie jau saklāta galda, un
vienīgais, kas viņiem jāprot,
ir pateikt paldies pēc ēšanas.
Tagad paši saliek šķīvjus,
karotes un dakšiņas un paši
sev ieliek ēdienu – tik, cik var
apēst. Un ir ļoti interesanti
vērot, kā trīsgadīgie pirmo
reizi liek savā šķīvī putru
no lielā katla. Skaidrs, ka
daļa nolīst garām un pēcāk

Attēlā: Pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe Dzintra Kozaka atzīst, ka tagad
bērnudārzos pareizas audzināšanas priekšrakstu vietā uzmanības centrā ir mazais
ķipars un galvenais ir jautājums - ko tas dod bērnam? Foto: Aivars Akmentiņš.
jāsavāc, bet kāds gandarījums
ir mazajam, kad viss izdodas –
es to protu, es pats varu! Vai
krāsošana. Skolotāja vairs
nestāv priekšā un nenorāda –
sajauciet dzeltenu ar zaļu,
un jums sanāks zila krāsa.
Ņemiet krāsas, otas un papīru
un mēģiniet, eksperimentējiet,
lai ir jaunatklājēja prieks, kad
izdodas uzjaukt gaidīto vai
gluži negaidītu toni.
Arī
apgūstot
dažādas
prasmes mēneša tēmā, nevis
skolotāja nosaka, bet bērni

iesaka, ko darīsim, kur
dosimies, ko aicināsim ciemos
un ko zīmēsim afišā. Jā,
vecākus uz pasākumiem vairs
neaicinās audzinātāju rūpīgi
zīmētas afišas, tās gatavo
bērni paši. Jo tieši darot, viņi
apgūst jaunas iemaņas, mācās
sadarboties un iesaistīt darbiņos
pieaugušos un vecākus. Jā, arī
mācās rūpēties. Sešgadīgie paši
dodas uz trīsgadīgo grupiņu, lai
lasītu priekšā. Ir uztraukums,
ir misēkļi, bet visu atsver
gandarījums – es to varu!

Rāmuļos daudz devītklasnieku
Vaives
pagasta
skolu
kolektīvu svinīga sanākšana,
lai sāktu jauno mācību
gadu, notiks 3. septembrī.
Līvu sākumskolā pedagogi,
audzēkņi un vecāki pulcēsies
plkst. 8.45, bet Rāmuļu
pamatskolā – plkst. 10.00.
Pirms svinīgās sanākšanas
Rāmuļu skolā notiks klašu
sapulces.
Kā pastāstīja abu skolu
direktore Antra Gabrānova,
klases ir nokomplektētas.
Šogad maksimāli piepildīta ir
9. klase Rāmuļu pamatskolā.
Abās mācību iestādēs jau pirms
valstī sāktajām pārmaiņām
izglītības saturā praktizēja
radošu pieeju mācību apguvei.
Ik pa laikam viena stunda –
sports, dziedāšana, matemātika
vai kāda cita – notiek ārā.
Tas labvēlīgi ietekmē bērnu
veselību un arī līdz apgūt
mācību vielu, pašiem meklējot
un atrodot piemērus dabā.
Līvu sākumskolas otrajā
stāvā
turpinās
remonta

Vairāk uzmanības veltām
arī veselību nostiprinošām
nodarbēm:
rīta
rosme,
aktivitātes
ārā,
garās
pastaigas. Skolotājām darbs
kļuvis sarežģītāks, jo, sākot
nodarbību, nekad nevar zināt,
kā tā beigsies. Taču darbs nu
ir radošāks, interesantāks.
Protams, ne visi ir gatavi uzreiz
pieņemt pārmaiņas, un trūkst
arī kvalitatīvu apmācību, taču
kopumā varu teikt, ka novada
pirmskolas izglītības iestādēs
strādā burvīgas un prasmīgas

skolotājas. Iespējams, tieši
tāpēc uz vietām bērnudārzos
veidojas rindas.
Pēc
jaunā
bērnudārza
uzcelšanas dažus gadus rindas
nebija, pēc tam esam izveidojuši
četras pirmskolas grupas 2.
pamatskolā, Meža skolā, divas
grupas Līvos, tomēr šovasar
rindu jautājums bija aktuāls.
Viens no iemesliem – ģimenes
pārceļas uz dzīvi Cēsīs vai
atgriežas šeit no ārvalstīm.
Vietas bērnudārzos sākam
dalīt jau februārī, pavasarī viss
jau bija sadalīts, bet vasarā
pieteicās vēl krietns gribētāju
pulciņš. Bija pat tā, ka nedēļas
laikā saņēmām 12 iesniegumus.
Ģimenes
no
Rīgas,
Jaunpiebalgas,
Valmieras,
Siguldas pārcēlušās uz Cēsīm,
un vajag vietas bērnudārzā!
Tāpēc
viena
pirmskolas
grupiņa jaunajā mācību gadā
vērs durvis Pilsētas vidusskolas
ēkā. Tā būs jaukta grupiņa ar
plašām, labiekārtotām telpām
mācībām un rotaļām. Vēl
vienai grupiņai top telpas Līvu
sākumskolā. Tādējādi mums
izdevies nodrošināt, ka visiem
novadā deklarētajiem 2016.
gadā dzimušajiem bērniem, kas
tika pieteikti, vietas dārziņos ir
nodrošinātas. Taču, pieļauju,
ka jau drīz atkal sāks krāties
pieteikumi, jo ir viena cerīga
iezīme – cēsnieku ģimenēs
aizvien biežāk dzimst trešie un
ceturtie bērni.

Cēsu ģimnāzijas sasniegumi
Cēsu
Valsts
ģimnāzija
ierindojusies
otrajā
vietā
prestižajā
Ata
Kronvalda
fonda veidotajā “Zvaigžņu
reitingā”, kurā tiek vērtētas
skolas pēc tā, kā tās spēj
sagatavot starptautiskā līmenī
konkurētspējīgus skolēnus.
Reitingā tiek ņemti vērā

skolēnu sasniegumi dažāda
veida
starptautiskajās
olimpiādēs laika periodā no
2017. gada 1. jūnija līdz 2018.
gada 1. jūnijam.
Cēsu ģimnāzija piekāpusies
tikai tradicionāli spēcīgajai
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai.

Lai drošs ceļš uz skolu

Attēlā: Līvu sākumskolas otrajā stāvā rit remontdarbi. Trīs
klašu telpās tagad būs mājvieta vēl vienai bērnudārza
grupiņai. Foto: Aivars Akmentiņš.
darbi. Trīs bijušo klašu telpu
vietā tagad būs vēl viena
pirmsskolas izglītības grupiņa.
Pieprasījums
pēc
vietām
bērnudārzos novadā ir liels, uz
Līviem mazos ved arī vecāki

no Cēsīm un ir apmierināti ar
šādu iespēju, jo bērnudārzā ir
prasmīgs personāls un lieliska
apkārtne, kur ķipari var doties
aizrautīgās pastaigās.

Sākoties jaunajam mācību
gadam, no 3. septembra
līdz 7. septembrim pie Cēsu
skolām dežurēs Cēsu novada
Pašvaldības policija.
Pirmajā septembra nedēļā
pašvaldības policija pie skolām
dežurēs 3. septembrī no plkst.
7.30 līdz 11.00 un pārējo

nedēļu – līdz plkst. 9.00.
Pašvaldības policija sevišķi
rūpēsies par ceļu satiksmes
noteikumu ievērošanu pie
skolām, aicinot gan skolēnus,
gan
autovadītājus
būt
uzmanīgiem, lai neapdraudētu
sevi un citus satiksmes
dalībniekus.

Palīdz sagatavoties skolai
Lai palīdzētu sagatavot
bērnus
jaunajam
mācību
gadam,
akcijas
“Tuvojas
skolas laiks” laikā biedrība
“Gaujaslīči” 1. septembrī no
plkst. 11.00 līdz 15.00 Dzirnavu

ielā 45, Cēsīs, piedāvā iespēju
maznodrošinātām, trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm saņemt
palīdzību – apģērbus apavus
un skolas piederumus.
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VĒSTURE
Liela interese par profesionālo izglītību Pabeigta Rūcamavota
apkārtnes labiekārtošana
Šogad salīdzinājumā ar
2017. gadu Cēsu Tehnoloģiju
un Dizaina vidusskolā (iepriekš
Cēsu Profesionālā vidusskola)
un Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolā ievērojami
audzis pirmajā kursā uzņemto
audzēkņu skaits.
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolā (CTDV) pirmajā
kursā šogad mācības sāks teju
90 skolēnu, kas ir vairāk nekā
50% pieaugums, salīdzinot ar
pērnajiem rezultātiem, kad tika
uzņemti 53 jauni audzēkņi.
CTDV
direktors
Guntars
Zvejnieks ir pārliecināts, ka
šāds jaunu skolēnu skaita
pieaugums
apliecina
gan
veiksmīgu skolas stratēģijas,
identitātes un nosaukuma
maiņu, gan jauniešu interesi
par jaunām programmām
tehnoloģiju un dizaina jomās.
Šogad
jau
tradicionāli
visvairāk
skolēnu
CTDV
izvēlējušies apgūt namdara
profesiju, bet otra populārākā
programma vēl arvien ir
mēbeļu galdnieks. Jāpiebilst,

ka vēl pavisam nesen Cēsu
Profesionālajā vidusskolā starp
audzēkņiem nebija meiteņu,
bet šogad CTDV jaunajās
dizaina programmās kopā
iestājušās deviņas.
Tāpat kā citus gadus
lielākā
daļa
jaunuzņemto
CTDV audzēkņu nāk no
citiem novadiem, tomēr, kā
norāda skolas direktors, ir
programmas, kurās lielākā daļa
skolēnu ir cēsnieki. Guntars
Zvejnieks uzskata – nav
šaubu, ka CTDV ir līdzvērtīga
citām Cēsu vidējās izglītības
iestādēm, un cer, ka, turpinot
iesākto pārmaiņu ceļu un
attīstot izglītības piedāvājumu,
arvien vairāk vietējo skolēnu
savu
izglītību
izvēlēsies
iegūt tieši te. Jau nākamgad
skolas izglītības programmu
piedāvājums tiks papildināts ar
jaunām dizaina un tehnoloģiju
specialitātēm.
Savukārt Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas
pirmajā kursā šogad uzņemti
24 audzēkņi –
klavieru,

vijoles, flautas, klarnetes,
saksofona, trompetes spēles un
kordiriģēšanas
specialitātēs.
Populārās un džeza mūzikas
nodaļā uzņemts pianists un
vairāki dziedātāji.
Salīdzinot
ar
pagājušo
gadu, kad pirmajā kursā
tika uzņemti 12 skolēni,
šogad jauno audzēkņu skaits
divkāršojies. Turklāt šogad
uzņemtie jaunie mūziķi pārstāv
18 dažādus novadus – Cēsu,
Valmieras, Alūksnes, Malienas,
Jaunalūksnes,
Carnikavas,
Lielvārdes, Rīgas, Madonas,
Smiltenes,
Cesvaines,
Kokneses, Siguldas, Strenču,
Rūjienas, Vijciema, Limbažu
un Madlienas –, aptverot teju
visu Vidzemi.
Līdz
31.
augustam
iespējams pieteikties uz CTDV
programmām, kur vēl palikušas
dažas brīvas vietas – apģērbu
dizains, programmēšana, mēbeļu dizains, elektrotehnika,
mēbeļu izgatavošana. Vairāk
informācijas:
www.ctdv.lv/programmas

Pabeigta
jauna
auto
stāvlaukuma
labiekārtošana
Gaujas ielā 94, kas nodrošina
piekļuvi pie Rūcamavota un
Sarkanās klints dabas takas.
Stāvlaukuma labiekārtošana
notika
projekta
“Dabas
infrastruktūras
atjaunošana
Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu
un Pārgaujas novados” gaitā.
Projekta laikā atjaunota Cīrulīšu
dabas
taku
infrastruktūra,
kas papildināta ar jauniem
maršrutiem
Zvanu
klinšu
apskatei un virs Spoguļklints, kā
arī izvietoti jauni informācijas
stendi, soliņi un apmeklētāju
skaitītājs.
Tāpat
atjaunota
gājēju
taka gar Sarkanajām klintīm,
un tur izvietoti informācijas
stendi, atpūtas soliņi, atkritumu
urnas, apmeklētāju plūsmas
skaitītājs.
Takas
trasējumā

atjaunots takas klājums, izbūvēti
pakāpieni, tiltiņi, margas un
skatu
platformas.
Izvietoti
informācijas stendi un norādes.
Iedzīvotāju un tūristi var aplūkot
Sarkano klinti visā krāšņumā.
Aiz Sarkanās klints taka turpinās
mežā, kur uzstādītas norādes
zīmes. Tādējādi maršrutu var
pagarināt līdz 1,5 kilometram pa
gleznainu mežu.
Cīrulīšu dabas takās notiek
informācijas zīmju un norādes
zīmju atjaunošana, kā arī
atraktīva veselības maršruta
izveide.
Projektu īsteno Cēsu novada
pašvaldības un Pārgaujas novada
pašvaldības. Projekta kopējās
izmaksas ir 423 000 eiro, Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums 85% apjomā,
valsts budžeta dotācija 3,75%
apojmā.

31.05.2018. Saistošie noteikumi Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
I.
Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka personu kategorijas, kuras
papildus likumā “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
(turpmāk – Likums) un likumā
“Par
sociālajiem
dzīvokļiem
un
sociālajām
dzīvojamām
mājām” noteiktajām ir tiesīgas
saņemt Cēsu novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā (turpmāk – palīdzība),
palīdzības
reģistrus,
tajos
reģistrējamās personas un kārtību,
kādā tās reģistrējamas palīdzības
reģistrā un izslēdzamas no tā,
palīdzības sniegšanas kārtību,
kā arī pašvaldības institūciju,
kura sniedz palīdzību un pieņem
lēmumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Lēmumu par personas
atzīšanu par tiesīgu saņemt šajos
saistošajos noteikumos paredzēto
palīdzību, reģistrēšanu attiecīgā
palīdzības reģistrā, par atteikumu
atzīt personu par tiesīgu saņemt
palīdzību un par izslēgšanu no
palīdzības reģistra pieņem Cēsu
novada pašvaldības Dzīvokļu
komisija (turpmāk – Dzīvokļu
komisija).
II. Palīdzības reģistru veidi
un personu kategorijas, kuras ir
tiesīgas saņemt palīdzību
3.
Personas
palīdzības
saņemšanai tiek reģistrētas šādos
palīdzības reģistros:
3.1. 1. reģistrs - “Pašvaldībai
piederošo
dzīvojamo
telpu
izīrēšana”;
3.2. 2. reģistrs – “Sociālo
dzīvokļu izīrēšana”;
3.3. 3. reģistrs - “Palīdzība
īrētās pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret

citu īrējamu pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu”;
3.4. 4. reģistrs - “Palīdzība
speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu”.
4. Palīdzības 1. reģistrā
“Pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšana” personas tiek
reģistrētas divās grupās:
4.1. pirmās kārtas grupā Likuma 14.panta pirmajā daļā
minētās personas;
4.2. vispārējās kārtas grupā:
4.2.1.personas, kurām tiek
pārtraukta pakalpojuma sniegšana
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā,
ja tās Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
dzīvojušas
pirms
iestāšanās
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā
un tām nav iespējams iemitināties
iepriekš aizņemtajā dzīvojamā
telpā;
4.2.2. daudzbērnu ģimenes
ar nepilngadīgiem bērniem vai
pilngadīgiem bērniem, kuri līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai
bez pārtraukuma turpina mācības
vispārējās
izglītības
mācību
iestādē vai pilna laika studiju
programmā,
kurām
nepieder
nekustamais īpašums un bērnu
vecākiem
vismaz
pēdējos
divpadsmit mēnešus pastāv darba
tiesiskajās attiecībās;
4.2.3. ģimenes ar vismaz
vienu
nepilngadīgu
bērnu,
kurās abi vecāki vai nepilnā
ģimenē viens vecāks vismaz
astoņpadsmit
mēnešus
pēc
kārtas bijušas izceļojušas no
pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas
Republikas Cēsu novadā un
šo faktu apliecina Iedzīvotāju

reģistra likumā noteiktajā kartībā
personas sniegtās ziņas par
dzīvesvietas adresi ārvalstī, un ir
atgriezušās Cēsu novadā, ja tām
nepieder nekustamais īpašums
un tās pēdējo trīs gadu laikā tām
piederošo nekustamo īpašumu nav
atsavinājušas vai citādi zaudējušas
tiesības uz to.
5. Palīdzības 2. reģistrā
“Sociālo dzīvokļu izīrēšana”
personas tiek reģistrētas divās
grupās:
5.1. pirmās kārtas grupā:
5.1.1. likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem
un
sociālajām
dzīvojamajām mājām” 5.panta
pirmās daļas 3. punktā minētās
personas;
5.1.2. trūcīgas Likuma 14. panta
pirmajā daļā minētās personas;
5.2. vispārējās kārtas grupā –
trūcīgas daudzbērnu ģimenes ar
nepilngadīgiem bērniem, kuras īrē
vienistabas vai divistabu dzīvokli
vai vienu istabu no privātpersonas
vai pašvaldības (izņemot sociālo
dzīvokli).
5.3. pēc sociālās dzīvojamās
telpas īrnieka iesnieguma ģimeni ar
nepilngadīgu bērnu var pārvietot
no sociālās dzīvojamās telpas uz
lielāku sociālo dzīvojamo telpu,
ja ģimenei par sociālo dzīvojamo
telpu nav īres maksas un maksas
par pamatpakalpojumiem parāda
un citām palīdzības reģistros
reģistrētām personām sniegta
palīdzība.
6. Palīdzības 3. reģistrā
“Palīdzība
īrētās
pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu
pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu” tiek reģistrētas personas, ja
tās vēlas pārcelties:

6.1. no īrētas pašvaldībai
piederošas dzīvojamās telpas uz
mazāku pašvaldībai piederošu
īrējamu dzīvojamo telpu;
6.2. no īrētas pašvaldībai
piederošas dzīvojamās telpas uz
lielāku pašvaldībai piederošu
īrējamu dzīvojamo telpu, ja
personai par īrēto dzīvojamo
telpu pēdējos divpadsmit mēnešus
pirms palīdzības lūgšanas nav
bijis īres maksas un maksas par
pamatpakalpojumiem parāds.
7.
Palīdzības
4.
reģistrā “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” tiek reģistrēti vadības
līmeņa speciālisti, kas:
7.1. veic ar valsts vai
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanu
saistītu
pārvaldes
uzdevumu
un
nepieciešami
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā;
7.2. nepieciešami paš-valdības
administratīvajā teritorijā Cēsu
novada
attīstības
plānošanas
dokumentos
minēto
nozaru
attīstībai.
8. Dzīvokļu komisija var lemt
par dienesta dzīvojamās telpas īres
līguma izbeigšanu un dzīvojamās
telpas īres līguma ar vispārējiem
īres
līguma
noteikumiem
noslēgšanu, ja saņemts iesniegums
no personas, kura Cēsu novada
pašvaldībā vai Cēsu novada
pašvaldības iestādē nostrādājusi
vairāk kā 20 gadus un turpina
strādāt šajā iestādē un, ja citām
palīdzības reģistros reģistrētām
personām sniegta palīdzība.
9.
Pašvaldībai
piederošas
dzīvojamās
telpas,
kurai
pašvaldības
dome
noteikusi
speciālistam
izīrējamas

dzīvojamās telpas statusu, izīrē
ievērojot Likuma III¹ nodaļas
noteikumus.
III. Reģistrācijas un palīdzības
sniegšanas kārtība palīdzības
saņemšanai
10. Personas, kuras vēlas saņemt
palīdzību, Cēsu novada pašvaldībā
iesniedz iesniegumu - rakstveidā,
elektroniskā veidā vai mutvārdos
(mutvārdos izteiktu iesniegumu,
ja
nepieciešams,
personas
klātbūtnē noformē rakstveidā),
kurā norāda palīdzības veidu un
pievieno saistošo noteikumu 11.
punktā norādītos dokumentus, kas
apliecina, ka šī persona ir tiesīga
saņemt palīdzību.
11. Lai apliecinātu tiesības
saņemt palīdzību, persona Cēsu
novada pašvaldībā iesniedz šādus
dokumentus:
11.1. Likuma
14.
panta
pirmās daļas 1.punkta „a” un „b”
apakšpunktos norādītās personas
- likumīgā spēkā esoša tiesas
sprieduma kopiju par izlikšanu
no dzīvojamās telpas likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta
pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā
daļā vai 28.4 panta otrajā daļā
paredzētajos gadījumos un vienu
no šādiem dokumentiem:
11.1.1. bāriņtiesas lēmuma par
aizbildņa iecelšanu kopiju;
11.1.2. bāriņtiesas lēmuma par
aizgādņa iecelšanas kopiju;
11.2. Likuma 14. panta pirmās
daļas 1.1 punktā norādītās personas
- politiski represētas personas
apliecības kopiju, likumīgā spēkā
esoša tiesas sprieduma kopiju par
izlikšanu no dzīvojamās telpas
likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
28.2 panta pirmajā daļā, 28.3
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Turpinājums no 5. lpp.

panta pirmajā daļā vai 28.4panta
otrajā daļā paredzētajos gadījumos
un rakstveida apliecinājumu,
ka personas lietošanā nav citas
dzīvošanai derīgas dzīvojamās
telpas;
11.3. Likuma 14. panta pirmās
daļas 2. punktā norādītās personaslikumīgā spēkā esoša tiesas
sprieduma kopiju par izlikšanu
no dzīvojamās telpas gadījumos,
ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta
piedziņa sakarā ar maksājumiem
par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, mājas
uzturēšanu, ekspluatāciju vai
remonta izdevumiem un vienu no
šādiem dokumentiem:
11.3.1. bāriņtiesas lēmuma par
aizbildņa iecelšanu kopiju;
11.3.2. bāriņtiesas lēmuma par
aizgādņa iecelšanas kopiju;
11.3.3. politiski represētās
personas apliecības kopiju un
rakstveida apliecinājumu, ka
personas lietošanā nav citas
dzīvošanai derīgas dzīvojamās
telpas;
11.4. Likuma
14.
panta
pirmās daļas 3.punktā norādītās
personas- bāriņtiesas lēmuma
par aizbildņa iecelšanu vai par
bērna ievietošanu bērnu aprūpes
iestādē vai audžuģimenē kopiju un
bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa
atlaišanu no aizbildņa pienākumu
pildīšanas kopiju.
11.5. Likuma
14.
panta
pirmās daļas 4. punktā norādītās
personas - repatrianta statusu
apliecinošu dokumentu un arhīva
izziņu par repatrianta, viņa vecāku
vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo
dzīvesvietu pirms izceļošanas no
Latvijas.
11.6. Likuma 14. panta
pirmās daļas 4.1 punktā norādītās
personas - politiski represētas
personas apliecības kopiju;
11.7. Likuma
14.
panta
pirmās daļas 5.punktā norādītās
personas - brīvības atņemšanas
vietas izdotu noteikta parauga
izziņu par atbrīvošanu pēc brīvības
atņemšanas soda izciešanas;
11.8. šo saistošo noteikumu
4.2.1.
apakšpunktā
norādītās

personas - ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas atzinumu, ka personai
var tikt pārtraukta pakalpojumu
sniegšana;
11.9. šo saistošo noteikumu
4.2.2.
apakšpunktā
norādītās
personas - izziņu no mācību
iestādes, ja ģimenē ir pilngadīgs
bērns, kurš līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai bez pārtraukuma
turpina
mācības
vispārējās
izglītības mācību iestādē vai
pilna laika studiju programmā un
izziņu no darba vietas par darba
tiesiskajām attiecībām abiem
vecākiem vai nepilnā ģimenē
vienam no vecākiem;
11.10. šo saistošo noteikumu
5.1.1.
apakšpunktā
norādītās
personas - bāriņtiesas lēmuma
par aizbildņa iecelšanu vai par
bērna ievietošanu bērnu aprūpes
iestādē vai audžuģimenē kopiju un
bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa
atlaišanu no aizbildņa pienākumu
pildīšanas kopiju;
11.11. šo saistošo noteikumu
5.1.2.
apakšpunktā
norādītās
personas – saistošo noteikumu
11.1. līdz 11.7. apakšpunktā
norādītos dokumentus;
11.12. šo saistošo noteikumu
5.2.
apakšpunktā
norādītās
personas – dzīvojamās telpas īres
līguma kopiju, ja persona īrē
dzīvojamo telpu no privātpersonas;
11.13. šo saistošo noteikumu
6.1. un 6.2. apakšpunktos norādītās
personas - visu pilngadīgo ģimenes
locekļu parakstītu iesniegumu par
dzīvojamās telpas maiņu;
11.14. šo saistošo noteikumu
7. punktā norādītās personas darba devēja, kurš noslēdzis
darba līgumu ar speciālistu vai
ir uzaicinājis speciālistu dibināt
darba tiesiskās attiecības (ja darba
līgums vēl nav noslēgts), motivētu
iesniegumu par nepieciešamību
izīrēt
dzīvokli
speciālistam
un
speciālista
kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopiju.
12. Šo saistošo noteikumu
11.1.1., 11.1.2., 11.3.1., 11.3.2.,
11.4.,
11.10.
apakšpunktos
norādītie dokumenti iesniedzami,
ja tajos ietverto ziņu nav Cēsu

novada
pašvaldības
rīcībā,
bet dokumenti ir palīdzības
pieprasītāja rīcībā. Ja palīdzības
pieprasītāja rīcībā nav šo saistošo
noteikumu 11.1.1., 11.1.2., 11.3.1.,
11.3.2., 11.4., 11.10. apakšpunktos
norādīto
dokumentu,
Cēsu
novada
pašvaldība
attiecīgās
ziņas iegūst normatīvajos aktos
noteiktā
kārtībā.
Iesniedzot
11. punktā minēto dokumentu
kopijas, persona uzrāda Cēsu
novada pašvaldībai šo dokumentu
oriģinālus klātienes (pārbaudes)
brīdī.
13. Pēc saistošo noteikumu
10. un 11. punktā minēto
dokumentu saņemšanas Dzīvokļu
komisija ne vēlāk kā viena mēneša
laikā izskata un pieņem lēmumu
par personas atzīšanu par tiesīgu
saņemt palīdzību un iekļaušanu
attiecīgajā palīdzības reģistrā.
14. Personas, kuras saskaņā
ar normatīvajiem aktiem atzītas
par tiesīgām saņemt palīdzību,
reģistrē tādā secībā, kādā tās Cēsu
novada pašvaldībā ir iesniegušas
iesniegumu un visus dokumentus,
kas apliecina personas tiesības
saņemt attiecīgo palīdzību.
15. Palīdzības reģistrā iekļauto
personu pienākums ir katru gadu
līdz 30. decembrim iesniegt Cēsu
novada pašvaldībai apliecinājumu,
ka joprojām pastāv apstākļi, kas
bija par pamatu personas atzīšanai
par tiesīgu saņemt palīdzību
un
reģistrēšanai
attiecīgās
palīdzības saņemšanai. Ja Cēsu
novada pašvaldība apliecinājumu
līdz noteiktajam datumam nav
saņēmusi, Dzīvokļu komisija
pieņem lēmumu izslēgt reģistrēto
personu no palīdzības reģistra
Likuma 10. pantā noteiktajā
kārtībā.
16. Katru gadu pēc stāvokļa
uz 1. janvāri Dzīvokļu komisija
pieņem lēmumu par palīdzības
reģistrā iekļauto datu precizēšanu
un personu palīdzības kārtas
numuru pārreģistrēšanu.
IV.
Dzīvojamo
telpu
piedāvāšanas secība, izīrēšana un
īres līguma termiņš
17. Dzīvojamās
telpas
tiek piedāvātas katra reģistra vai

02.08.2018. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Grozījumi Cēsu novada domes 2013.
gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums””
Izdarīt Cēsu novada domes
2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr. 11, 20. punkts) šādus
grozījumus:
1.1.
Aizstāt
saistošo
noteikumu 5. punktā vārdu
“Apmeklētāju”ar
vārdu
“Klientu”.
1.2. Papildināt saistošos
noteikumus
ar
22.35.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.35.
Cēsu
novada
pašvaldības
Dzīvokļu
komisija”.
1.3.
Izteikt
saistošo
noteikumu 34.9. apakšpunktu

šādā redakcijā:
“34.9. ar rīkojumu apstiprina
iestāžu, pastāvīgo komiteju
un komisiju veidlapas un
zīmogus;”.
1.4.
Aizstāt
saistošo
noteikumu
70.
punkta
trešajā
teikumā
vārdus
“Cēsu pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” Dzīvokļu
komisijā” ar vārdiem “Cēsu
novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijā”.
1.5.
Svītrot
saistošo
noteikumu
70.
punkta
trešajā
teikumā
vārdus
“Administratīvo
aktu
apstrīdēšanas komisijā”.

1.6.
Aizstāt
saistošo
noteikumu
100.
punktā
vārdus “Fizisko personu datu
aizsardzības likuma prasības”
ar vārdiem “normatīvos aktus
par fizisko personu datu
apstrādi”.
1.7.
Izteikt
saistošo
noteikumu 113.3. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“113.3. informācija par
noslēgtajiem
līgumiem
–
nākamajā dienā pēc konkrētā
līguma
noslēgšanas
un
reģistrēšanas”.
1.8.
Svītrot
saistošo
noteikumu 116. punktu.

reģistra grupu ietvaros reģistrācijas
secībā.
18. Personu kategorijām, kuras
reģistrētas palīdzības saņemšanai,
izvēlei tiek piedāvātas neizīrētās
dzīvojamās telpas:
18.1. 1. reģistrā reģistrētajām
personām:
18.1.1. Likuma 14.
panta
pirmās daļas 1. , 1.¹ un 2. punktā
minētām personām - dzīvojamās
telpas ar lokālo apkuri vai
dzīvojamās telpas ar centralizēto
siltumapgādi un kopējās lietošanas
palīgtelpām;
18.1.2. Likuma 14. panta
pirmās daļas 5. punktā minētājām
personām - dzīvojamās telpas ar
lokālo apkuri;
18.1.3. Likuma 14. panta
pirmās daļas 3., 4., 4.¹ punktā, šo
saistošo noteikumu 4.2.1., 4.2.2.
un 4.2.3. apakšpunktos minētām
personām - dzīvojamās telpas
ar lokālo apkuri vai dzīvojamās
telpas ar centralizēto siltumapgādi;
18.2. 2. reģistrā reģistrētajām
personām – dzīvojamās telpas
ar lokālo apkuri vai dzīvojamās
telpas ar centralizēto siltumapgādi
un kopējās lietošanas palīgtelpām;
18.3. 4. reģistrā reģistrētajām
personām – dzīvojamās telpas ar
lokālo apkuri un dzīvojamās telpas
ar centralizēto siltumapgādi.
19. Ar šo saistošo noteikumu
4.2.2. apakšpunktā minētajām
personām īres līgumi tiek slēgti uz
laiku līdz trim gadiem ar tiesībām
prasīt īres līguma pagarināšanu,
ja tās joprojām atbilst 4.2.2.
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Ar saistošo noteikumu
4.2.3. apakšpunktā minētajām
personām
īres
līgumi
tiek
noslēgti uz laiku līdz trim
gadiem, bez tiesībām prasīt īres
līguma pagarināšanu. Ar saistošo
noteikumu 7. punktā minētajām
personām īres līgumi tiek slēgti uz
darba tiesisko attiecību laiku, bet
ne ilgāk par diviem gadiem.
20. Lēmumu par pašvaldībai
piederošas dzīvojamās telpas
izīrēšanu,
sociālā
dzīvokļa
izīrēšanu,
dzīvojamās
telpas
izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem, un par pašvaldībai
piederošas īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņu pret citu pašvaldībai
piederošu īrējamu dzīvojamo telpu
pieņem Dzīvokļu komisija.
V. Gadījumi, kuros pašvaldība
atsaka atzīt personu par tiesīgu
saņemt palīdzību
21. Papildus Likuma 7.panta

piektajā daļā noteiktajam Dzīvokļu
komisija pieņem lēmumu atteikt
atzīt personu par tiesīgu saņemt
Likuma 3.panta 1.punktā minēto
palīdzību, ja persona pirms
palīdzības lūgšanas apzināti ar
savu rīcību pasliktinājusi savus
dzīvokļa apstākļus:
21.1. piecus gadus pēc tam,
kad personas īrētās dzīvojamās
telpas īres līgums tiek izbeigts
likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
28.1 un 28.6 pantā noteiktajos
gadījumos;
21.2. ja
persona
pirms
palīdzības lūgšanas labprātīgi
atbrīvojusi dzīvojamo telpu, kurā
iemitinājusies uz beztermiņa īres
līguma pamata, vai labprātīgi
atsakās no iespējas pagarināt
terminēto dzīvojamās telpas īres
līgumu.
22. Dzīvokļu komisija pieņem
lēmumu atteikt atzīt personu
par tiesīgu saņemt šo saistošo
noteikumu
3.4.
apakšpunktā
minēto palīdzību, ja saistošo
noteikumu 13. punktā noteiktā
lēmuma pieņemšanas brīdī:
22.1. speciālistam
vai
viņa
laulātajam
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
ir
īpašumā dzīvojamā telpa;
22.2. speciālistam jau ir bijusi
sniegta 3.4. apakšpunktā noteiktā
palīdzība, par kuru bijis noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums
ar kopējo termiņu divi gadi vai
vairāk;
22.3.
speciālista
faktiskā
vai deklarētā dzīvesvieta ir
Cēsu
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
22.4.
speciālists
vairāk
kā gadu strādā Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā
šo
saistošo noteikumu 7.1. un 7.2.
apakšpunktos minētajās jomās.
VI. Noslēguma jautājumi
23. Atzīt par spēku zaudējušiem
Cēsu novada domes 2014. gada
30. oktobra saistošos noteikumus
Nr.18 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”.
24. Personas, kuras līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai ir
reģistrētas palīdzības saņemšanai
un
atbilst
šo
noteikumu
nosacījumiem, netiek izslēgtas
no palīdzības reģistra, tās tiek
pārreģistrētas palīdzības reģistros
atbilstoši šo saistošo noteikumu 3.
punktam.

23.08.2018. Saistošie noteikumi Nr. 23 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums”
Izdarīt „Cēsu novada domes
2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos
Nr.18
“Cēsu
novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:
1. Izteikt 34.4.1 apakšpunktu
šādā redakcijā:
“34.4.1 atver un slēdz kontus
kredītiestādēs, paraksta Valsts
kases maksājuma rīkojumus un

citus dokumentus maksājumu
saņemšanai,
aizdevuma
izmaksu pieprasījumus, pašvaldības budžeta pārskatu
informāciju un pieteikumus
e-pakalpojumu
sistēmu
lietošanai
vai
lietošanas
pārtraukšanai;”.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2018. gada 1. septembrī.
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs septembrī
Pasākumi
01.09. plkst.12.00
Pils parkā
Jauniešu diena 2018
01.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp
02.09. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncerts “Vidzemes talanti
Latvijas simtgadei”
04.09. plkst.10.00
Vaives Tautas namā
Muzikāls uzvedums bērniem
“Čučumuižas pasakas”
05.09. plkst.19.00
Izstāžu namā
Džeza koncerts ar Keiko
Borjeson (Japāna) un Zinti
Žvartu
07.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs
08.09. plkst.11.00
Mākslas telpā Mala
Krāmu, kasešu un plašu
tirdziņš
08.09. plkst.17.00
Sv.Jāņa baznīcā
Kora “The Nordic Singers”
koncerts. Diriģents un
ērģelnieks Kevin Duggan
08.09. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Akordeonu koncerts “Zelta
kāzas Odesā”
08.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dub:ra (Rīgas DJ skola)
14.09. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
ČELLO CĒSIS / Duo Lauma
Skride & Daniels Millers Šots
14.09. plkst.22.00
Fonoklubā
Diskotēka Šmārcis piedāvā
15.09. plkst.11.00
Jaunā pils
Kultūras mantojuma diena
15.09. plkst.14.00
Koncertzālē “Cēsis”
ČELLO CĒSIS / Tango
Čellam un vibrafonam
15.09. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
ČELLO CĒSIS /
Dokumentālā filma
“Rostropovičs - čella ģēnijs”

15.09. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
ČELLO CĒSIS / klasiskās
mūzikas rokzvaigzne
Džovanni Solima
15.09. plkst.22.00
Fonoklubā
Jager On Tour vasaras
noslēguma balle
16.09. plkst.13.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertuzvedums bērniem
“Čella pasakas ar grupu
“Dagamba”. “Tuksnesis””
19.09. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Autorvakars ar dzejnieku
Jāni Tomašu
21.09. plkst.17.00
Izstāžu namā
Izstādes “Arheoloģija Cēsu
novadam” atklāšana
21.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārtiņš Pavasaris
22.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle
25.09. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertstāsts “7 notis – viena
valoda”
26.09. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzejas slams bērniem
28.09. plkst.22.00
Fonoklubā
Dāvis Bush
29.09. plkst.10.00
Pils dārzā
Miķeļdienas ražas svētki
29.09. plkst.17.00
Sv.Jāņa baznīcā
Cēsu Zvanu ansambļa
koncerts
29.09. plkst.22.00
Fonoklubā
Funky DJ Elegant
30.09. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Sounds of the Music”.
Dailes, Nacionālā, Liepājas
un Valmieras teātru aktieri,
Simfoniskais orķestris

Izstādes
Līdz 06.09.
Jaunajā pilī
Rakstniecības un mūzikas
muzeja šaržu izstāde
“Draudzīgs pārspīlējums”
Līdz 16.09.
Izstāžu namā
Dzintra Vilks. “Gadalaiki”.
Tekstilmāksla
Līdz 16.09.
Izstāžu namā
Jāņa Seiksta keramikas
izstāde
Līdz 30.09.
Jaunajā pilī
Aleksandra Vasiļjeva
vēsturisko tērpu kolekciju
izstāde “Skatuve un tērps”
Līdz 30.12.
PLMC, Lielajā Skolas ielā 6
Diasporas un Latvijas
mākslinieku izstāde “Māksla
nešķir, māksla vieno!”
31.08-30.09.
Laukumā pie Pils un Lielās
Skolas ielas krustojuma
Ieslodzīto ikdiena izstādē
“Pāri mūriem” Cēsu
pilsētvidē
01.09.-13.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
LR Ārlietu ministrijas
Konsulārā departamenta
izstāde
04.09.-31.10.
Vaives Tautas namā
Anitas Ulmanes fotoizstāde
“Paspēt saredzēt”
17.09.-27.10.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāde “Akvarelis Cēsīs”
“Art Cēsis” gleznotāju
plenērā šovasar radītie
akvareļdarbi.
20.09.-22.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Kino
05.09. plkst.19.00. Kādas
sēklas stāsts | Baltijas jūras
dokumentālo filmu forums
(Baltic Sea Docs)
06.09. plkst.19.00. Kolima.
Pa kaulu ceļu | Baltijas jūras
dokumentālo filmu forums
(Baltic Sea Docs)

07.09. plkst.19.00. Projekts Vecmāmiņas | Baltijas jūras
dokumentālo filmu forums
(Baltic Sea Docs)

15.09. plkst.18.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm virslīga
Lekrings – Ķekavas Buldogi

No 07.09.
Laika tilti (2018). Filma
Latvijas Simtgadei.
Dokumentālā filma. Režisori:
Kristīne Briede un Audrius
Stonys

16.09. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā

Luiss un atnācēji/ Luis &
the Aliens (2018). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, animācija,
ģimenes filma
Satikšanās vieta: kāzas /
Destination wedding (2018).
Žanrs: Romantiska komēdija
No 14.09.
Meklēšana/ Searching (2018).
Žanrs: Trilleris
No 21.09.
Džonijs Anglis 3/ Johnny
English 3 (2018). Žanrs:
Komēdija
Neliels lūgums/ A Simple
Favor (2018). Žanrs: krimināla,
trilleris

16.09. plkst.16.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga
FK Priekuļi/Cēsis –Alberts
21.09. plkst.13.00
Cēsu pilsētas stadionā
Olimpiskā diena
22.09. plkst.10.00
Cēsu sporta bāzēs
Sacensības volejbolā
jauniešiem “Cēsu kauss 2018”
22.09. plkst.10.00
CVĢ stadionā
Spēka diena
22.09. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga
SK Cēsis – FK Limbaži

No 28.08.
HOMO NOVUS (2018) Filma
Latvijas Simtgadei. Žanrs:
romantiska komēdija. Režisore:
Anna Viduleja

22.09.-23.09. plkst.10.00
Muižniekos
Latvijas kausa posms
orientēšanās sportā “Cēsu
rudens”

Sports

23.09. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā sievietēm virslīga
Lekrings - Rubene

01.09. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga
SK Cēsis – FK Valka
02.09. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Rollersprints Cēsis 2018
02.09. plkst.18.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga
FK Priekuļi/Cēsis – Limbaži
13.09. plkst.20.30
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – Rēzeknes BJSS
14.09. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīgā
Lekrings – Ķekava
15.09. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā
15.09. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga
SK Cēsis – DSVK Traktors

23.09. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Bauska
24.09-28.09.
Pils parkā
Eiropas sporta nedēļa
“Cēsu apļi” katru dienu no
plkst.17.30 līdz plkst.19.00
27.09. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – Valmiera 1
28.09. plkst.20.00
Pils parkā
Vislatvijas orientēšanās nakts
Cēsīs
29.09. plkst.10.00
Gaujas ielā 45 un Piebalgas
ielā 18
Sacensības volejbolā
senioriem “Cēsu kauss 2018”
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KOSMOSS, MĀKSLA
Kosmosa centrs Cēsu attīstībai
Ambiciozais plāns Cīrulīšos
būvēt Kosmosa izziņas centru
kļūst par reālu projektu. Tā
idejas autors, Cēsu novada
domes deputāts un zinātnes
centru
“Zinoo”
vadītājs
Pauls Irbins, un Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs ir vienisprātis –
centram būs vērtīgi īstermiņa
un ilgtermiņa ieguvumi, tas
radīs arvien lielāku privāto
investīciju
un
darbavietu
pieplūdumu Cēsīm un palīdzēs
sakārtot un atjaunot Cīrulīšu
apkaimi.
Cēsis un kosmoss noteikti
nav pirmā asociācija, kas
cilvēkiem nāk prātā. Kāpēc
tieši Kosmosa izziņas centrs
un kāpēc tieši Cēsīs?
Pauls Irbins (PI): Patiesībā
varam droši teikt, ka Cēsis
Latvijas un arī visas Baltijas
kontekstā ir īsta kosmosa
lielpilsēta. Ar mums var
konkurēt
tikai
Ventspils.
“ZINOO”
palaida
pirmo
Latvijas kosmosa zondi, tagad
jau to darām profesionāli – gan
studentiem, gan uzņēmējiem
Tāpat arī organizējam ikgadēju
Kosmosa festivālu, būvējam
Latvijas pirmo kosmosa raķeti,
attīstām jaunas tehnoloģijas
un iedvesmojam jauniešus
visā Latvijā sapņot par lielām
idejām un uzdrošināties tās
realizēt.
Šis Kosmosa izziņas centrs
ir nākamais loģiskais solis,
lai sasniegto dzinēja jaudu
turpinātu. To skatām arī
kontekstā ar arvien aktuālāko
jautājumu par bērnu un jauniešu
ieinteresēšanu eksaktajās jeb tā
saucamajās STEM zinātnēs.
No tā iegūsim gan kā pilsēta,
gan valstiski, jo varēsim
palīdzēt sagatavot vienlaikus
gan radošāk, gan tehniskāk
domājošu jauno paaudzi.
Jānis Rozenbergs (JR): No
pašvaldības viedokļa raugoties,
ir skaidrs, ka “ZINOO” ir

izaudzis un pāraudzis savas
iespējas. Tas ir pašpietiekams,
veiksmīgs, nodibinājis filiāles
un pierādījis, ka šāds centrs
Cēsīs ne tikai var pastāvēt, bet
arī attīsta jaunus produktus,
uz to brauc skolēni no visas
Latvijas un arī ārvalstīm.
Bijām pirmie, kas Latvijā
radīja jauniešu zinātnes centru
projektu, bet uzkrāto pieredzi,
handikapu, kas mums ir pār
citām
pilsētām,
nedrīkst
uzskatīt par pašsaprotamu – to
jāattīsta.
PI: Svarīgi piebilst, ka
nevaram uzbūvēt vienkārši
lielāku “ZINOO” centru. Jo
nav nepieciešams konkurēt
ar Tartu “AHAA”, kas veltīts
zinātnei. Esmu apmeklējis teju
visus lielākos zinātnes centrus
tuvākā un tālākā Eiropā un
arī ārpus tās. Kaut arī mērķis
ir viens – veicināt zinātkāri –
Cēsu centram vajag tematisko
virzienu. Kosmosam un ar to
saistītajām nozarēm, zinātnēm,
parādībām nav veltīts neviens
centrs ne Austrumeiropā, ne
Ziemeļeiropā. Tā ir lieliska
iespēja, neizmantota niša, kas
nākotnē kļūs aktuālāka un kas
garantē iespēju izcelties uz citu
ne mazāk veiksmīgu centru
fona šajā reģionā.
Kādas ir plānotās centra
izmaksas?

JR: Celtniecība varētu
noslēgties 2021. gadā, un jau
tagad ir skaidrs, ka tas būs gana
vērienīgs, vairākus miljonus
eiro vērts projekts nepilnu
4000 kvadrātmetru platībā –
relatīvam salīdzinājumam tie
ir divi tirdzniecības centri.
Pašvaldībā gatavojam projekta
pieteikumu celtniecības finansējuma piesaistei un ceram, ka tas izdosies. Savukārt
ekspozīcijas,
satura
veidošana izmaksās aptuveni divus miljonus eiro, kam
līdzfinansējumu
plānojam
nodrošināt no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
finanšu instrumenta.
PI: Šīs izmaksas ir līdzīgas
kā savulaik “AHAA” centram.
Savukārt centra peļņa tiks
ieguldīta jaunos eksponātos un
attīstībā. Tāpat centrs piesaistīs
fondu un privāto ziedotāju
finansējumu.
Ar ko tieši šāds centrs
atšķirsies
no
esošajiem
“ZINOO” centriem, kas būs
tā magnēti?
PI: Ekspozīcija būs par
tēmām, kas aktuālas gan
kosmosa izpētē, gan ikdienā
– veselība, enerģija, pārtika,
tehnoloģijas, kas padara dzīvi
vienkāršāku. Ģimenēm būs
pieejamas dažādas tematiskās
programmas,
piemēram

"kosmonautu
sagatavošanas
programma"
vai
"Marsa
misija". To apzināti veidosim
tā, lai centrs būtu interesants
visai ģimenei un lai vecāki
varētu izzināt un priecāties
kopā ar bērniem.
Droši vien Kosmosa centra
idejai pausts arī pretspars?
PI: Protams, un objektīva
kritika allaž ir vietā, un
tajā jāieklausās. Tiesa, visi
komentāri līdz šim vairāk
bijuši par to, kā nodrošināt
izvirzītos mērķus, līdz ar to
kritika ir nevis par būtību bet –
par izpildījumu. Un tas palīdz
centru veidot vēl labāku. Es pat
aicinātu ieinteresētus cilvēkus
vērsties ar savām idejām un
ierosinājumiem, jo tas ļoti
noder arī mūsu redzējuma
paplašināšanai. Protams, ir
cilvēki, kuri no līdzšinējām
publikācijām izlobījuši, ka
Cēsis kļūs par Baikonūra
kosmodromu, bet tas nu galīgi
neatbilst patiesībai. Centrs pēc
būtības būs zinātkāri veicinošs
komplekss visai ģimenei ar
kosmosa izpētes tematiku. Un
pašvaldība izmanto iespēju tam
saņemt līdzfinansējumu. Arī
Cēsu novada domes deputātu
vidū valda uzskats, ka Cēsīm
jābūt drosmīgām, jāizmanto
izdevība un šādu centru jāceļ.
JR: Neviens, piemēram,

Amatiermākslas kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus!
Sākoties jaunajai sezonai,
Cēsu
amatiermākslas
kolektīvi aicina savam
pulkam pievienoties jaunus
dalībniekus.
Kolektīvi aicina visu
vecuma grupu cēsniekus,
lai
kopīgi
dziedātu,
dejotu, muzicētu un radoši
izpaustos.
Interesanti aicināti apmeklēt iepazīšanās nodarbības.
Plašāka informācija par
mēģinājumiem:
kultura.
cesis.lv vai zvanot uz tālr.
26666365

neapšauba, ka Tartu vajadzīgs
“AHAA” centrs un ka tas
nes
pievienoto
vērtību.
Tāpat savulaik tika kritizēta
arī
Vidzemes
reģionālā
koncertzāle “Cēsis”. Sak,
kam gan Cēsīm vajadzīgs
tik
ambiciozs
projekts?
Nemaz nerunāšu par prestiža
jautājumu
un
pievienoto
kultūras vērtību. Bet tagad,
kad, pateicoties koncertzālei
un
tās
nodrošinātajai
apmeklētāju plūsmai visās
sezonās, Cēsīs attīstījušies
restorāni, kafejnīcas, viesnīcas
un pat atvērts “Villa Santa”
komplekss, kopā radot simtiem
darba vietu un iedvešot reālu
un jūtamu dzīvību pilsētā, vairs
nedzirdam, ka koncertzāle
Cēsīm būtu lieka.
Kādus
ieguvumus
no
Kosmosa
centra
varam
sagaidīt?
JR: Īstermiņā – jaunas
darba vietas un 100 000 un
vairāk papildus tūristu visa
gada garumā, kuriem nu būs
par vienu būtisku un svarīgu
iemeslu vairāk, lai vizīti Cēsīs
plānotu vairākām dienām.
Ir skaidrs, ka ar esošo tūrisma
piedāvājumu esam sasniegušus
zināmus sezonalitātes griestus,
un ir jādomā par nākotni, par to,
kā konkurēsim ar citām tūrisma
pilsētām, kuras arī gādā, lai
padarītu savu piedāvājumu
pievilcīgu visa gada garumā.
PI: Runājot par idejām,
Kosmosa centra pienesums
būs vērtīgs ne tikai zinātkārei,
bet arī zinātnei, jo to varēs
izmantot studenti. Principā
šis centrs nodrošinās to, ka
ārzemju ģimenēm Cēsis kļūs
par obligāti apmeklējamu
punktu Latvijas kartē ārpus
Rīgas un Rundāles. Izsakoties
tēlaini, Kosmosa centrs ienesīs
Cēsis jaunā attīstības pakāpē,
ko ar laiku redzēs un sajutīs
ikviens.

Lielisks džezs
Trešdien,
5.
septembrī,
plkst. 19.00 Cēsu Izstāžu namā
norisināsies džeza koncerts,
kurā muzicēs džeza māksliniece,
vokāliste un pianiste Keiko
Borjeson
no
Japānas
un
saksofonists Zintis Žvarts. Kopā
ar viņiem kontrabasu spēlēs
Pēteris Liepiņš un perkusijas –
Raitis Aukšmuksts.
Džeza māksliniece Keiko
Borjeson
dzimusi
Tokijā,
sākotnēji izglītojusies pie sava
leģendārā radinieka Kazuko
Jasukavas. Trīs gadu vecumā
sākusi apgūt klavierspēli.
Cēsniekam
Zintim
Žvartam
īpašs
pieteikums
nav nepieciešams – izcils
saksofonists.

