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Silta un rakstaina simtgades gaidīšana
Sagaidot Latvijas simto 

dzimšanas dienu, Cēsīs top 
plaša svētku norišu programma. 
Par tās galvenajām aprisēm un 
iespējām mums pašiem aktīvi 
iesaistīties stāsta Kultūras 
centra vadītāja Laura Barinska 
un projektu vadītāja Zane 
Neimane.

Valsts svētku svinēšanu 
sāksim 9. novembrī ar izstādes 
atklāšanu Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejā. Tā būs veltīta 
mūsu valsts pastāvēšanas 
pirmajam gadam.

Lāčplēša diena Cēsīs 
vienmēr bijis īpašs notikums, 
un šogad to paspilgtinās 
Latvijas Goda apļa, kas ir 
Latvijas simtgades svinēšanas 
festivāls, noslēguma notikumi. 
Vakarpusē, kā ierasts, būs lāpu 
gājiens no Skolnieku rotas 
pieminekļa uz Lejas kapiem un 
piemiņas brīdis. Bet Pils parkā 
Renārs Sproģis atkal aicinās 
cēsniekus un viesus iedegt 
sveces Latvijas kontūrā, un 
būs arī videoprojekcijas uz pils 
mūriem.

Svētku norises 18. novembrī 
sāksies jau saullēktā ar 
karoga pacelšanu jaunās pils 
Lademahera tornī un kopēju 
himnas dziedāšanu. Sv. Jāņa 
baznīcā būs ekumeniskais 

dievkalpojums, aizlūgums 
par Latviju. Tam sekos 
ziedu nolikšana pie Uzvaras 
pieminekļa un sveikt savu 
valsti lielajos svētkos aicināti 
visi novada iedzīvotāji. Pie 
Uzvaras pieminekļa būs 
jaunsargu goda sardze.

Svētku koncerta 

apmeklētājus priecēs novada 
kori, solisti un Vidzemes 
kamerorķestris ar diriģentu 
Andri Veismani priekšgalā. 
Svētku uzveduma režisore 
ir Edīte Siļķēna. Koncerts 
apmeklējams bez maksas, taču 
ieejas kartes vēlams izņemt 
laicīgi. Tās būs pieejamas 

Vidzemes koncertzāles kasē 
no novembra sākuma. Lai pēc 
iespējas vairāk cēsniekiem 
būtu iespēja piedzīvot svētku 
koncerta noskaņas, arī 
ģenerālmēģinājums šogad būs 
atvērts skatītājiem. 

Taču svētku programma 
nenoslēgsies ar koncertu. Pēc 

tā visi aicināti uz Vienības 
laukumu, kur visi vēlreiz 
nodziedāsim valsts himnu 
un noskatīsimies svētku 
uguņošanu.

Lai svētkus aizvadītu 
godam, tiem jāgatavojas. Un 
viens no skaistiem un drēgnajā 
rudenī praktiski noderīgiem 
darbiņiem, ko varam sākt jau 
oktobrī, ir iesaistīšanās akcijā 
“Cimdotā Latvija!” To rīko 
valsts simtgades birojs. Cēsīs 
akcijai būs īpaši lokāls akcents, 
jo muzeja speciālisti izveidos 
novadam raksturīgu cimdu 
izstādi no muzeja krājumiem. 
Savukārt prasmīgās Cēsu 
rokdarbnieces varēs vēsturisko 
ekspozīciju papildināt ar 
šoruden darinātiem simtgades 
dūrainīšiem.

Tām vai tiem, kuri vēlas 
apgūt cimdu adīšanas prasmi 
un sagaidīt valsts dzimšanas 
dienu ar paša darinātiem siltiem 
dūrainīšiem rokās, septembra 
nogalē, Miķeļdienas tirgū, 
Rožu laukumā, jau bija iespēja 
apgūt amatu prasmīgu cimdu 
adītāju vadībā. Oktobrī notiks 
arī citas meistardarbnīcas, par 
ko informēsim pašvaldības 
mājas lapā cesis.lv.

Attēlā: Cimdu meistare Solveiga Sīmane ierāda māceklei Elzai, kā uzadīt savus pirmos 
dūrainīšus. Foto: Anna Akmentiņa.

Šī gada 6. oktobrī Latvijā 
notiks 13. Saeimas vēlēšanas. 
Saeimas vēlēšanas notiek 
vienu dienu. Vēlēšanu iecirkņi 
balsotājiem atvērti no plkst. 
7.00 līdz plkst. 20.00, un 
ikviens vēlētājs neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas drīkst 
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī 
Latvijā vai ārvalstīs.

Cēsu novadā būs atvērti seši 
vēlēšanu iecirkņi – Pastariņa 
sākumskolā Raunas ielā 7, 
Cēsu 1. pamatskolā Gaujas 
ielā 17, Cēsu 2. pamatskolā 
Gaujas ielā 45, Cēsu Valsts 
ģimnāzijā Leona Paegles ielā 
1, uzņēmumā CATA Jāņa 
Poruka ielā 8 un Vaives pagasta 
pārvaldē “Kaķukrogā”.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt 
vēlēšanu iecirknī vēlēšanu 
dienā, trīs dienas pirms 

vēlēšanām dažas stundas dienā 
var izmantot iespēju nodot 
balsi glabāšanā. Šāda iespēja 
būs trešdien, 3. oktobrī, no 
plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00, 
ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 
9.00 līdz plkst. 12.00, un 
piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 
10.00 līdz plkst. 16.00.

Tiesības piedalīties Saeimas 
vēlēšanās ir visiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā 
sasnieguši 18 gadu vecumu. 

Vēlētājiem, kuru rīcībā 
ir tikai personas apliecība 
(ID karte), bet nav derīgas 
pases, līdz 6. oktobrim 
jāizņem vēlētāja apliecība 
tajā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, kur izsniegta personas 
apliecība.

Vēlēšanu informācija

Jau piekto reizi Latvijas 
pilis un muižas aicina 
viesus baudīt īpašu gaisotni 
un aizraujošus pasākumus 
tradicionālajā Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas organizētajā 
Leģendu naktī. Interesentiem 
pasākuma laikā ir iespēja 
iepazīt muižas īpašā noskaņā, 
kad vēstures stāsti aizraujošā 
veidā savijās ar mūsdienu dzīvi 
un aktivitātēm.

Cēsu Jaunā pils 27. oktobra 
vakarā aicina izjust pils 
maģisko auru un iejusties 
pils iemītnieku dzīvē, baudot 
19. gs. mūziku, dejas un 
piedaloties dažādās radošajās 
aktivitātēs Leģendu naktī 
“Grāfi Zīversi ielūdz”. Pils 

durvis apmeklētājiem tiks 
vērtas plkst. 19.30.

Pasākumā būs iespēja iepazīt 
un iejusties Cēsu pilsmuižas 
iemītnieku sadzīvē 18.-19. 
gadsimtā. Visa vakara garumā 
Pilsmuižā būs sastopams grāfs 
Karls Gustavs fon Zīverss 
un viņa kundze Helēna fon 
Zīversa, kā arī varēs sastapt 
mājskolotāju, dejotājus, mūzi-
ķus, muzikantus, stāstniekus 
un kalpotājus. Vakara 
gaitā apmeklētājus sagaida 
dažnedažādas aktivitātes – 
gleznošanas stunda ar grāfieni 
pils verandā, kaligrāfijas 
meistarklase, galda spēles, 
radošās darbnīcas un, protams, 
gardu dzērienu un ēdienu 

baudīšana.
Lai pilnībā iejustos 

vēsturiskajā gaisotnē, plkst. 
21.00 notiks 19. gs deju soļu 
apgūšana un seno balles 
deju grupas “Magnolia” 
priekšnesums Lielajā salonā, 
savukārt plkst. 22.00 turpat, 
Lielajā salonā, koncertu spēlēs 
Vidzemes kamerorķestris.

Pasākumu rīko p/a 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs”. Ieejas maksa: 5 
eiro pieaugušajiem; 3 eiro 
skolēniem, studentiem, 
pensionāriem un Cēsu Drauga 
kartes īpašniekiem, 12 eiro 
ģimenes biļete (2 pieaugušie + 
bērni līdz 16 g.v.).

Leģendu nakts Jaunajā pilī 
“Grāfi Zīversi ielūdz…”



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Līdz ar Saeimas vēlēšanu 
tuvošanos septembris bija 
politisku debašu un aktivitāšu 
piepildīts. Aptauju dati rāda, ka 
liela daļa vēlētāju joprojām nav 
izdarījuši savu izvēli, vai pat 
uzskata, ka nav jēgas piedalīties 
vēlēšanās. Aicinu ikvienu 
rūpīgi apsvērt, izdarīt izvēli 
un 6. oktobrī doties uz tuvāko 
vēlēšanu iecirkni. Svarīgi, lai 
Saeimu, kas turpmākos četrus 
gadus noteiks mūsu valsts 
politisko un saimniecisko 
virzību, ievēlētu sabiedrības 
vairākums.

Pašvaldībā esam sākuši 
nākamā gada budžeta izstrādi. 
Prioritātes ir skaidras – Eiropas 
Savienības struktūrfondu pro-
jektu īstenošana, modernizējot 
izglītības iestādes, veido- 
jot pievilcīgu vidi uzņē-
mējdarbībai, saglabājot 
kultūrvēsturisko mantojumu. 
Nozīmīgākās investīcijas no 
pašvaldības budžeta pare-
dzamas, lai ievērojami 
palielinātu vietu skaitu 
pirmskolas izglītības iestādēs 
un publiskās infrastruktūras – 
ielu, ietvju un ceļu – 
sakārtošanai.

Domes deputāti pieņēmuši 

svarīgu lēmumu par 
novada sporta bāzēm un to 
apsaimniekošanu. Turpmāk 
sporta zāļu, stadionu un biatlona 
trases apsaimniekošana būs 
Cēsu olimpiskā centra pārziņā. 
Primārais uzdevums, protams, 
būs nodrošināt pilnvērtīgus 
sportošanas apstākļus skolu un 
Sporta skolas audzēkņiem, taču 
papildus būs jāgādā par jaunu 
sporta aktivitāšu piesaisti, kas 
dod novadam arī ekonomisku 
labumu.

Esam arī pieņēmuši lēmumu 
par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas nodošanu valsts 
pārziņā. Tas tāpēc, lai veiktu 
reorganizāciju un apvienotu 
to ar Priekuļu tehnikumu. 
Plāns ir ambiciozs  - veidot 
jaudīgu profesionālās izglītības 
iestādi ar tūkstoš audzēkņiem 
tuvāko piecu gadu laikā. Līdz 
ar to Vidzemē būs trīs spēcīgi 
profesionālās izglītības centri:  
Valmiera, Smiltene un Cēsis-
Priekuļi.

Vēl viens būtisks 
novada nākotnes projekts 
ir Kosmosa izziņas centrs 
Cīrulīšos. Pašvaldībā aktī-
vi gatavojam projekta 
pieteikumu celtniecības finan- 
sējuma piesaistei. Savukārt 
ekspozīcijas satura veido-
šana izmaksās aptuveni 
divus miljonus eiro, kam 

līdzfinansējumu plāno-
jam nodrošināt no Eiropas 
Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas finanšu instru-
menta. Domāju, gada beigās 
jau varēšu sniegt precīzu 
informāciju par ieceres 
finansējuma avotiem un tās 
īstenošanas termiņiem.

Prieks ka nevalstiskās 
organizācijas (NVO), kas 
Cēsīs ir uzteicami aktīvas, 
nu tikušas pie savām telpām 
Rīgas ielā 7 un oktobrī sāks 
pārcelties. Netālu no Jauniešu 
mājas nu būs arī NVO māja, 
kur pulcēties, vadīt nodarbības 
un vērtīgi pavadīt laiku mūsu 
senioriem un pieaugušajiem. 

Septembrī svinējām Latvijas 
Tautas frontes dibināšanas 30. 
gadadienu. Paldies Cēsu mu-
zeja kolektīvam par informatīvi 
bagāto ieskatu nesenās 
pagātnes notikumos. Kārtējo 
reizi varējām pārliecināties, 
ka valstij izšķirīgos brīžos 
cēsnieki vienmēr bijuši aktīvi 
un sekmējuši valstiski svarīgas 
pārmaiņas. Savukārt 1. oktobrī 
aizvadījām Starptautisko 
senioru dienu, tāpēc vēlu 
visiem mūsu senioriem labu 
veselību, dzīvesprieku un 
daudz patīkamu cilvēku apkārt!
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PAŠVALDĪBĀ

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

Rudens sācies 
sparīgi
Ieva Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītāja

Jaušams, ka šīs vasaras dāsnā 
saule krietni papildinājusi 
darbinieku enerģijas krājumus, 
un pašvaldības rudens darbu 
posms sācies sparīgi. Viena 
no aktualitātēm ir budžeta 
projekta izstrāde nākamajam 
gadam. Ar struktūrvienību 
vadītājiem esam vienojušies 
par prioritātēm. Svarīgs bloks 
būs transporta infrastruktūras 
attīstība – ielu un ietvju 
atjaunošana, veloceliņu 
izbūve, ceļu remonti Vaives 
pagastā. Turpināsies vairāku 
vērienīgu Eiropas Savienības 
(ES) struktūrfondu finansētu 
projektu īstenošana izglītības 
un uzņēmējdarbības attīstībai. 
Neatliekams pašvaldības 
uzdevums nākamajam gadam 
ir nodrošināt pirmsskolas 
izglītības pieejamību novada 
iedzīvotājiem. 

Apjomīgā skolu moderni-
zācijas projekta īstenošana jau 
sākusies Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijā. Skolas 
kolektīvam šajā mācību gadā 
būs jāsadzīvo ar būvdarbu 
radītajām neērtībām, taču 
ieguvums būs nozīmīgs. 
Ievērojami uzlabosies mācību 
vide un sportošanas iespējas. 
Drīzumā izsludināsim 
iepirkumu būvdarbiem Pilsētas 
vidusskolas piebūvei, bet Cēsu 
Valsts ģimnāzijas metodiskā 
centra būvniecībai izstrādā 

projektēšanas nosacījumus.
Lai sekmētu 

uzņēmējdarbības attīstību 
Robežu ielas rajonā, paredzēts 
rekonstruēt Robežu un Ata 
Kronvalda ielas, kā arī cauri 
degradētai rūpnieciskajai 
teritorijai izbūvēt jaunu 
ielu, kas savienos Valmieras 
un E. Veidenbauma ielas. 
Šiem darbiem top projekta 
pieteikums ES finansējuma 
piesaistei.

Darbu novada pašvaldībā 
sācis jauns Attīstības un 
būvniecības pārvaldes vadītājs 
Atis Egliņš-Eglītis. Viņa 
pieredze, vadot Latvijas 
Investīciju un attīstības 
aģentūras Liepājas biznesa 
inkubatoru, būs noderīga, lai 
veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību Cēsu novadā. Esam 
jau sākuši gatavoties kārtējam 
Cēsu uzņēmēju forumam, kas, 
kā ierasts, notiks novembra 
beigās. Forums jau pārsniedzis 
mūsu novada ietvarus, 
tajā labprāt piedalās citu 
novadu un pilsētu uzņēmēji. 
Arī šogad apmeklētājiem 
nenāksies vilties, notikuma 
programma būs daudzveidīga 
un interesanta. Esam domājuši 
arī, kā popularizēt pašmāju 
uzņēmēju veikumu, jo bieži 
pat paši cēsnieki nezina, cik 
pārsteidzošas lietas top un 
idejas tiek īstenotas mūsu 
novadā!

Cēsu novada domes sēdē 
13. septembrī izskatīti 23 
jautājumi.

Deputāti sprieda par paš-
valdības nekustamā īpašuma 
Rāmuļu Tautas nams, Vaives 
pagastā, nodošanu at-
savināšanai un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu, kā 
arī par citu nekustamo 
īpašumu atsavināšanu. Dome 
apstiprināja novada Jaunatnes 
politikas stratēģiju un pilsētas 
3. pirmsskolas izglītības 
iestādes attīstības plānu 
nākamajiem mācību gadiem. 

Deputāti vienojās par novada 
pašvaldības dibināto izglītības 
iestāžu vadītāju mēnešalgām 
un papildus amata vienībām 
pilsētas Sporta skolā.

Domes sēdē sprieda arī 
par novada pašvaldībai 
piederošo sporta bāzu efektīvas 
apsaimniekošanas sistēmas 
izveidi un Cēsu Tehnoloģiju 
un Dizaina vidusskolas 
apvienošanu ar Priekuļu teh-
nikumu.

Savukārt 27. septembrī 
notika domes ārkārtas sēde, 
kurā deputāti vienojās 

par projekta pieteikuma  
“Enerģētiski pašpietiekamas 
ēkas būvniecība Cēsīs, 
nākotnes tehnoloģiju izziņas 
centra vajadzībām” (Cēsu 
kosmosa izziņas centrs) 
iesniegšanu.

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 sēdēs septembrī

Nebūsim malā 
stāvētāji!

Aptaujās 
vaivēniešus

Lai noskaidrotu informāciju 
par pašvaldības sniegto 
pakalpojumu pieejamību 
visiem iedzīvotajiem, Cēsu 
novada pašvaldības darbinieki 
veiks Vaives pagasta 
iedzīvotāju aptauju dzīvesvietā.

Aptaujas norise plānota šī 
gada oktobrī un novembrī.

Gūtā informācija palīdzēs 
Cēsu pašvaldībai uzlabot 

pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošinājumu Vaives pagastā. 
Pašvaldības darbinieki būs 
atpazīstami pēc īpašām 
identifikācijas nozīmītēm. 
Informācijas sniegšana ir 
brīvprātīga, taču lūdzam 
iedzīvotājus būt atsaucīgiem, 
lai varam kopīgiem spēkiem 
veidot mūsu novadu labāku!

Lieliskus panākumus starp-
tautiskās mācību priekšmetu 
olimpiādēs septembrī guvuši 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
audzēkņi.

Japānas pilsētā Tsukubā 30. 
starptautiskajā informātikas 
olimpiādē, 12.b1 klases skolēns 
Renāts Jurševskis izcīnīja 

trešo vietu un saņēma bronzas 
medaļu. Renāta skolotāja 
proģimnāzijā un ģimnāzijā – 
Diāna Siliņa.

Savukārt Maskavā notika 
pirmā pasaules olimpiāde 
ekonomikā, kurā piedalījās 65 
skolēni no 13 pasaules valstīm. 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 

skolniece Diāna Paula Upmale 
ieguva bronzas medaļu, kas 
palīdzēja Latvijas koman-
dai kopvērtējumā ierindoties 
1.  vietā!

Paldies skolotājai Ingai 
Ozolai!

Ģimnāzistiem starptautiski
panākumi
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AKTUĀLI

Būvdarbi ielās

Atbalsts represētām 
personām

Iekšdarbi daudzdzīvokļu namā

Cēsis virs mākoņiem
Cēsu vārdā nosauks vienu 

no jaunajām “airBaltic” 
lidmašīnām. Cēsis lids-
abiedrības balsojumā par 
pilsētu nosaukumiem 
saņēmušas vislielāko atbalstu.

Godinot valsts simtgadi, 
Latvijas lidsabiedrība 
“airBaltic” 14 jaunajām 
“Airbus” A220 - 300 lid-
mašīnām dos Latvijas mīlētāko 
pilsētu vārdus. Septembrī 
norisinājās divas nedēļas 
ilgušais balsojums, kas raisīja 
lielu interesi.

Kopumā tika saņemtas 
98 000 balsis. Pirmo vietu ar 
9 183 balsīm ieguva Cēsis. 
Tad sekoja Alūksne, Valmiera, 
Kuldīga un Smiltene. Top 
14 iekļuva arī Ogre, Līvāni, 
Bauska, Gulbene, Rīga, 

Jelgava, Liepāja, Jūrmala un 
Sigulda.

Lidsabiedības “airBaltic” 
izpilddirektors Martins Gauss: 
“airBaltic ir vadošais Latvijas 
eksporta zīmols, kas ļauj iepazīt 
mūsu zemi un valsti daudziem 
ārvalstu viesiem. Līdz ar 
valsts simtgades sagaidīšanu, 
turpmāk viesi Rīgā regulāri 
ieradīsies ar jautājumu – kas ir 
tā pilsēta, kuras vārds atradās 
pie lidmašīnas durvīm. Īsus 
pilsētu aprakstus būs iespējams 
atrast arī mūsu “Baltic 
Outlook” žurnālā.”

“airBaltic” jaunos lidmašīnu 
nosaukumus plāno ieviest jau 
līdz valsts svētkiem novembrī.

Sekmējot uzņēmējdarbības 
attīstību Cēsīs, sākta 
infrastruktūras atjaunošana 
pilsētas industriālajos rajonos. 
Septembra vidū kanalizācijas 
tīklu izbūves darbi sākti 
Rūpniecības ielā, posmā no Ata 
Kronvalda ielas līdz Rūdolfa 
Blaumaņa bulvārim, kā arī 
Ata Kronvalda ielā, posmā no 

Vaives ielas līdz Ziedu ielai.
Minētajos ielu posmos 

ierobežota transporta kustība, 
uzstādītas norādes, un jābrauc 
uzmanīgāk. Paredzēts, ka 
kanalizācijas tīklu izbūves 
darbi tiks pabeigti oktobra 
sākumā.

Rudenī aktīvi būvdarbi rit 
nepabeigtajā jaunbūvē Ata 
Kronvalda ielā 56. Ēkā būs īres 
dzīvokļi.

Jau ziņots, ka Cēsu 
novada pašvaldība un 
Aizsardzības ministrija 
pērnajā novembrī noslēdza 
līgumu par būvprojekta 
izstrādi, būvdarbiem un autor-
uzraudzību.

Līdz ziemas sākumam 
plānots pabeigt fasādes apdares 
un elektrotīkla pieslēguma 

darbus, siltumtrases un visu 
ārējo inženiertīklu izbūvi, kā arī 
daļējus ārtelpu labiekārtošanas 
darbus. Sākoties aukstākam 
laikam, plānots veikt iekštelpu 
darbus – elektrības un sakaru 
tīklu, grīdu, sienu un pagraba 
izbūvi, inženiertīklu darbus, 
kā arī pārējos līgumā noteiktos 
iekšdarbus.

Līgumā noteikts, ka darbus 
jāpabeidz nākamā gada vasarā. 
Darbus veic būvuzņēmums SIA 
“Woltec”, un to izmaksas ir 1,39 

miljoni eiro. Pēc būvniecības 
Cēsu novada pašvaldība savā 
rīcībā iegūs 17, savukārt 
Aizsardzības ministrija – 
septiņus labiekārtotus dzīvo-
kļus. Būvniecības izdevumi 
tiks apmaksāti atbilstoši katram 
pasūtītājam piederošajai 
ēkas domājamajai daļai. Sev 
piekritīgos dzīvokļus Cēsu 
novada pašvaldība izmantos 
kā īres dzīvojamo fondu 
nepieciešamo speciālistu 
piesaistei.

Labklājības ministrija 
informē, ka politiski represētās 
personas un nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieki 
par godu Latvijas valsts 
simtgadei saņems vienreizēju 
100 eiro lielu atbalstu. 

Atbalsts tiks piešķirts tām 
politiski represētajām personām 
un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem, kuriem 
statuss piešķirts un Iedzīvotāju 

reģistrā bijis aktīvs līdz 2018. 
gada 30. septembrim un kuru 
dzīves vietas adrese deklarēta 
vai reģistrēta Latvijā. Atbalstu 
piešķirs un izmaksās Valsts 
sociālās apdrošināšanas 
aģentūra.

Plānots, ka atbalstu izmaksās 
novembrī, taču ne vēlāk kā līdz 
2018. gada 31. decembrim. 

Septembrī auto satiksmei 
pilnībā atvērta Rīgas iela 
no Kases ielas līdz Līvu 
laukumam.

Patlaban nav paredzēts 
mainīt satiksmes organizāciju 
Lielajā Katrīnas ielā – tāpat 
kā līdz šim no Rīgas ielas 
varēs nogriezties uz Lielās 
Katrīnas ielu un braukt lejup 
līdz Palasta ielai, bet no Palasta 
ielas – braukt augšup pa Lielo 
Katrīnas ielu līdz Lielajai Līvu 
ielai.

Rīgas ielas atjaunošanu 
pilnībā pabeigs tikai vēlā 
rudenī, jo būvdarbu veicēji nav 
laicīgi pasūtījuši veloceliņa 
bruģēšanai paredzētos 
materiālus. Līdz materiālu 
piegādei, kas paredzēta 
novembra sākumā, veloceliņā 
ieklāts pagaidu bruģis.

Rīgas ielas posma 
rekonstrukcija uzņēmēj-
darbības vides uzlabošanai 
notiek ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstu.

Atjaunota satiksme 
Rīgas ielā

Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA “ZAAO” 
sniedz iespēju Cēsu privātmāju 
iedzīvotājiem un dzīvojamo 
māju apsaimniekotājiem, kam 
noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
bez maksas atbrīvoties no 
piemājas dārzos sagrābtajām 
lapām, pašiem nogādājot tās uz 
EKO laukumiem.

Šogad akcijas laikā zaļos 
atkritumus bez maksas EKO 
laukumos Lapsu ielā 19 un 
Bērzaines ielā 31, Cēsīs var 
nodot:

• Privātmāju īpašnieki, kam 
noslēgts līgums ar “ZAAO” 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, EKO 
laukuma darba laikā un jebkurā 
daudzumā.

• Dzīvojamo māju ap-
saimniekotāji, kam noslēgts 
līgums ar “ZAAO” par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
EKO laukuma darba laikā un 
jebkurā daudzumā.

Šajā rudens sezonā līdz 2. 
novembrim BIG BAG maisus 
zaļajiem atkritumiem bez 
maksas EKO laukumā Lapsu 

ielā 19, Cēsīs, var saņemt 
un pasūtīt to izvešanu pa 
tālruni 64281250, 29225862, 
sūtot īsziņu vai e-pastu uz 
pieteikums@zaao.lv (īsziņā un 
e-pastā jānorāda maisa numurs, 
adrese un līgumslēdzēja vārds, 
uzvārds):

• Privātmāju īpašnieki, kam 
noslēgts līgums ar “ZAAO” 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, saskaņā ar 
pašvaldības apstiprināto adrešu 
sarakstu. Katrai no šīm adresēm 
bez maksas tiks nodrošināta 
viena maisa viena iztukšošanas 
reize, maiss pēc iztukšošanas 
jānodod atpakaļ “ZAAO”.

• Dzīvojamo māju ap-
saimniekotāji, kam noslēgts 
līgums ar “ZAAO” par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
saskaņā ar pašvaldības 
apstiprināto adrešu sarakstu.

Sarakstā iekļautas adreses, 
kam jāvāc lapas no ielu malās 
augošiem kokiem. Maiss pēc 
iztukšošanas jānodod atpakaļ 
“ZAAO”.

Īpašniekus, kuriem 
bezmaksas maisi nav 
izsniegti, aicinām sadarboties 

ar kaimiņiem, kā arī zaļos 
atkritumus nogādāt EKO 
laukumos vai kompostēt. 
Neskaidrību gadījumā 
lūdzam sazināties ar Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes 
ainavu arhitekti Signi Ķerpi pa 
tālruni 64127538.

Nogādājot zaļos atkritumus 
EKO laukumā, klienti tos 
ievieto konteinerā bez maisiem 
vai kastēm.

Ja EKO laukumā 
nogādājamo atkritumu 
daudzums pārsniedz desmit 
kubikmetrus, tas pirms došanās 
uz EKO laukumu jāsaskaņo ar 
“ZAAO” pa telefonu 29225862 
un jāņem vērā, ka tie būs 
jāievieto konteinerā, kura bortu 
augstums ir 1,75 metri.

Zaļie atkritumi ir tādi 
kompostējami bioloģiskie 
atkritumi kā – koku lapas, 
skujas, smalki zari, zāle, dārza 
atkritumi, kuros nav sadzīves 
atkritumu piemaisījumi. Pārējie 
pakalpojumi – saskaņā ar 
“ZAAO” apstiprināto cenrādi 
un pakalpojumu sarakstu.

Zaļos atkritumus var nodot 
bez maksas

Attēlā: Būvdarbi  Ata Kronvalda ielas daudzdzīvokļu namā jāpabeidz nākamā gada 
vasarā. Bet vēl pirms tam, pavasarī, sāksies vēl viena īres daudzdzīvokļu nama 
celtniecība Saules ielā, ko īstenos privāts investors. Foto: Aivars Akmentiņš.
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VESELĪBA

Valsts SIA Nacionālā 
rehabilitācijas centra “Vaivari” 
izbraukuma konsultācija 
notiks 24. oktobrī no plkst. 
11.00 līdz plkst. 12.00 Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrā 

“Sociālais dienests”,
Cēsīs, Bērzaines ielā 16, 1. 

stāvā - “Invalīdu habilitācijas – 
dienas centrs” telpās.

Lai speciālisti varētu sniegt 
visatbilstošāko palīdzību 

un Jūs varētu pasūtīt sev 
nepieciešamo palīglīdzekli, 
interesenti aicināti iepriekš 
pieteikties, zvanot uz tālruņa 
numuru  67552350.

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra 
konsultācija Cēsīs

Septembra vidū Cēsīs 
viesojās Izraēlas ārkārtējā un 
pilnvarotā vēstniece Lironne 
Bar-Sadē un 11 nevalstiskās 
organizācijas “Access Israel” 
pārstāvji ar vēstījumu ikvienam 
cilvēkam – sajust un iepazīt, 
kā ikdienu aizvada cilvēki ar 
īpašām vajadzībām un dažādu 
invaliditāti.

Dienas sākumā delegācija 
apmeklēja Cēsu 2. pamatskolu, 
kur tikās ar Cēsu novada 
pašvaldību un pārrunāja 
jautājumus par invalīdu 
integrāciju sabiedrībā, 
iepazinās ar skolu un tās 
darbu. Vēlāk 8. un 9. klašu 
skolniekiem noritēja mācību 
stunda angļu valodā, kurā 
bija iespēja iejusties cilvēka 
ikdienā, kurš neredz, nedzird 
vai pārvietojas ratiņkrēslā.

Vēlāk ikvienam Rožu 
laukumā bija iespēja piedalīties 
“Access Israel” izveidotā 
šķēršļu takā, izjūtot grūtības, ar 
ko ikdienā jāsaskaras cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, izejot 
ārpus mājas. Piedaloties 
eksperimentā, ikviens atzina, 
ka tas nav viegli.

Kā būtu zaudēt redzi? Vai 
dzirdi? Roku spēju kustēties? 
Kurš gan gribētu šķirties 
no savām maņām, uzsākot 

dzīvi kā cilvēks ar īpašām 
vajadzībām! Un tomēr... Tieši 
šādu izaicinājumu pieņēma 
vairāki uzņēmēji, novadu 
būvvaldes vadītāji un kultūras 
jomas pārstāvji, piedaloties 
“Access Israel” rīkotajās 
vakariņās “Sajūtu dzīres” 
dienas noslēgumā, kas uz 
mirkli lika iejusties invalīdu 
lomā, labāk izprotot šo cilvēku 
ikdienu.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
direktore Iveta Sietiņsone 
atzina, ka: “Šī bija vērtīga 
diena gan pašvaldības 
darbiniekiem, gan Cēsu 2. 
pamatskolas skolniekiem un 
visiem pārējiem, kas vēlējās 
iejusties un izprast atšķirīgāku 
līdzcilvēku situāciju. Ļoti 
vērtīgi un aizkustinoši bija šo 
cilvēku personiskie stāsti, kas 
liek pārdomāt, kā cilvēks jūtas, 
kad nevar iekļūt veikalā, kad 
kopā ar dzīvesbiedru nevar 
aiziet uz kino, teātri u.t.t.. Šajos 
brīžos rodas pārliecība, ka ir 
vērts kaut viena cilvēka dēļ 
padomāt par uzbrauktuvi pie 
veikala, par ietvju augstumu 
un slīpumu, par iekļuvi 
sabiedriskās ēkās”.

Sajust
līdzcilvēku

Ikvienam nepieciešams 
rūpēties par savu veselību, tāpēc 
Cēsu klīnika piedāvā vispārējās 
veselības pārbaudes un agrīnu 
sirds asinsvadu, kuņģa zarnu 
trakta, elpošanas sistēmas, 
onkoloģisku, neiroloģisku, 
ķirurģisku, endokrinoloģisku 
saslimšanu diagnostiku un 
risku izvērtējumu.

Veselības pārbaudes 
programmā pacienti saņems 
ārsta internista/terapeita 
konsultāciju ar veselības riska 
izvērtēšanu un laboratoriskiem 
izmeklējumiem (cukura līmeņa 
noteikšana asinīs, pilna asins 
aina, holesterīns, urīna analīze, 
aknu un nieru testi, iekaisuma 
marķieris, u.c.).

Pēc konsultācijas pacientam 
pēc ārsta ieteikuma nozīmēs 
nepieciešamos diagnostiskos 
izmeklējumus, piemēram, 
ultrasonogrāfiska vēdera 
dobuma, mazā iegurņa orgānu, 
galvas un kakla asinsvadu un 
ehokardiogrāfiskā izmeklēšana, 
kāju vēnu slimību diagnostika, 

elektrokardiogramma, velo- 
ergometrijas slodzes tests, 
ārējās elpošanas tests, 
kuņģa un zarnu trakta 
endoskopiskā izmeklēšana, 
kā arī datortomogrāfiskie un 
radioloģiskie izmeklējumi.

Katra pacienta plāns 
tiek individualizēts, nepie-
ciešamības gadījumā piesaistot 
papildus speciālistus, piemē-
ram, kardiologu, flebologu, 
acu ārstu u.c. Programmas 
priekšrocība ir iespēja veikt 
visas veselības pārbaudes 
procedūras vienas līdz 
divu dienu laikā, uzturoties 
vienvietīgā labiekārtotā istabā.

Veselības pārbaudes 
programma ir maksas 
pakalpojums – no 110 EUR 
vienai personai. Izvēloties 
veikt veselības pārbaudi 
Cēsu klīnikā, nepieciešama 
savlaicīga pieteikšanās 
pie māsas Baibas Lubiņas 
(20238111). 

Jauna iespēja
pārbaudīt
veselību

Projektā “Dabas infra-
struktūras atjaunošana Gaujas 
nacionālajā parkā, Cēsu un 
Pārgaujas novados”, kas 
īstenots sadarbībā ar Pārgaujas 
novada pašvaldību, Cīrulīšos 
izveidots interaktīvs veselības 
maršruts.

Maršrutā iespējams izbaudīt 
ne tikai pastaigu burvību, 
bet arī izvingrināt ķermeni, 
attīstīt maņas, veikt spēka 
vingrojumus. 

Maršrutam ir lokveida 

konfigurācija, un tas sākas 
pie koku alejas Cīruļkalnā pie 
bērnu slēpošanas kalna.

Lēzenajā teritorijā izvietoti 
vairāki koka konstrukciju 
vingrošanas rīki, baskāju 
taka un šūpoles līdzsvara 
vingrināšanai. Izmēģinot visus 
vingrošanas rīkus, maršruta 

garums ir apmēram 600 metri. 
Taču spēcīgākie var doties 
virzienā uz Gauju, izbaudīt 
Spoguļklinšu krāšņumu, 
veldzēties ar Dzidravota ūdeni 
un atgriezties sākuma punktā. 
Tad takas garums apmēram 2,5 
kilometri.

Spēkam un vingrumam

Attēlā: Jaunajā veselības maršrutā Cīrulīšos gan mazi, gan lieli aktīvu pastaigu cienītāji 
var kārtīgi iesildīties, trenēt lokanību un līdzsvara izjūtu uz dažādiem vingrošanas rīkiem. 
Foto: Aivars Akmentiņš.

Jaunu un pieredzējušu ārstu, 
māsu, ārstniecības personāla 
piesaistes ir viens no attīstības 
rādītājiem. Cēsu klīnikā 
darba gaitas sākuši astoņi 
profesionāļi medicīnas nozarē.

Bērnu slimību nodaļā ar 
dienas stacionāru kolektīvam 
pievienojusies dežūrpediatre 
Irēna Rinka, Ķirurģijas 
nodaļā – ārsts dežūrķirurgs 
Ēriks Baltalksnis. Klīnikā 
darbu sākušas arī divas 
medicīnas māsas: Karīna 
Čandare Neatliekamās 
medicīniskas palīdzības un 
uzņemšanas nodaļā un Indra 
Gerasimova Reanimācijas 
un anestezioloģijas nodaļā. 

Par bērnu veselību rūpes 
uzņemsies bērnu alergoloģe 
Kristina Amosova, tāpat arī 
savu veselību un ķermeņa 
fizisko sagatavotību palīdzēs 
uzlabot fizioterapeite Alise 
Buceniece. Savukārt pirmo 
reizi Cēsu klīnikā tiek 
pārstāvēta ergoterapijas 
nozare – ambulatorajiem un 
stacionārajiem pacientiem 
apgūt vai atgūt prasmes, 
kas ļauj būt neatkarīgam 
ikdienas nodarbēs, palīdzēs 
ergoterapeite Baiba 
Gorovenko. Bet visu klīnikas 
nodaļu darbību uzraudzīs 
infekciju kontroles ārste Areta 
Vītola.

Jauni mediķi CēsīsSvecīšu 
vakars Cēsu 
novada 
kapos
Svecīšu vakars Cēsu 
novada kapos notiks 
sestdien, 13. oktobrī.

Meža kapos plkst. 16.00

Bērzaines kapos plkst. 17.30

Veismaņu kapos plkst. 15.00

Rāmuļu kapos plkst. 16.00
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KULTŪRA UN VĒSTURE
Dzejas dienas

Tradicionāli plašs dzejas 
dienu notikumu klāsts bija 
Cēsu centrālajā bibliotēkā. 
Dzejas mēnesī godinājām 
dzejniekus, kuru rakstītie vārdi 
dzīvo ne tikai dzejas grāmatās, 
bet tiek dziedāti tautā iemīļotās 
dziesmās. Kas ir šie leģendārie 
dzejnieki? To varēja uzzināt 
muzikāli literārajās dzejas 
stundās skolēniem: Izdziedi 
dzejoli dziesmā!  

Dzejas dienās bibliotēkā 
viesojās arī jaunais dzejnieks 
Jānis Tomašs. Autorvakars 
ar dzejnieku notika Lasītāju 
klubiņa sezonas pirmās 
tikšanās gaitā, un uz to bija 
laipni aicināts ikviens, kurš 
vēlējās pievienoties klubiņam.

Septembra nogalē  bibliotēkā 
notika tradicionāli jautrais 
un jaukais “Dzejas slams 
skolēniem” jeb jauno dzejdaru 
sacensības. Kas ir “dzejas 
slams”? Tā ir kustība, kas 
daudzviet pasaulē atdzīvinājusi 
interesi par mūsdienu dzeju. 

Tā ir dzejnieku sacensība, kurā 
ikviens, kurš raksta dzeju, var 
piedalīties un izpildīt savus 
oriģināldarbus auditorijas un 
žūrijas priekšā.

Jau otro gadu bibliotēkā 
aicinājām jaunos 1.-9. klašu 
dzejdarus. Šogad sacensībās 
piedalījās 17 dalībnieki.

Žūrijas komisijā bija 
pazīstami novadnieki – Iveta 
Rozentāle (dzejniece, grāmatas 
“Māzā cēsnieka stāsti” autore), 
Jānis Gabrāns (laikraksta 
Vidzemes novadiem “Druva” 
žurnālists), Mārcis Treimanis 
(dzejnieka Edvarda Treimaņa-
Zvārguļa mazmazdēls, 
“Zvārguļa festivālu” līdz-
organizators). Skatītāju 
balsojums noteica, kuriem 
no jaunajiem dzejniekiem 
piešķirt publikas simpātijas 
statusus, savukārt žūrija 
balsoja par saviem favorītiem. 
Patiess prieks par katru, kurš 
uzdrīkstējās publiski izpildīt 
savu dzeju!

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja Izstāžu namā atklāta 
arheoloģijai veltīta izstāde 
“Kad senatne sev darbā jēgu 
rod..”. Izstāde ir viens no Cēsu 
muzeja īpašajiem veltījumiem 
Latvijas valsts simtgadei 
un nozīmīgs ieguldījums 
arheoloģijas zinātnes 
popularizēšanā Latvijā.

Šī gada sākumā Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs, 
pieaicinot nozares speciālistus, 
arheologus un zinātniskos 
konsultantus, sāka darbu pie 
līdz šim vērienīgākās novada 
arheoloģijai veltītās izstādes 
izveides. Izstādē paralēli 
bagātīgajiem Cēsu vecpilsētas 
un Cēsu Pils arheoloģiskajiem 
atradumiem risināts stāsts par 
arheoloģijas nozīmi Latvijas 
vēstures izpētē, akcentējot 
un ilustrējot faktu, ka tieši 
Latvijas valsts pastāvēšanas 
100 gados esam guvuši vizuālo 
priekšstatu par seno latviešu 
vizuālo tēlu un vidi, kurā tie 
dzīvoja. Atsevišķa tēma izstādē 

Izstāde par arheoloģijas nozīmi

Tradicionālo Eiropas 
Kultūras mantojuma dienu 
Cēsīs svinēja ar izstādes 
“Latvijas Republikas bruņotie 
spēki: izveide un mājvieta Cēsu 
pilī 1918 – 1940” atklāšanu.

Cēsu pils bija Latvijas 
armijas mājvieta brīvvalsts 
pirmajos gados, kad tur 
izmitināja Latvijas valsts 
armijas Cēsu rotas kareivjus. 
Tieši Cēsu Jaunajā pilī dibināta 
pirmā Latvijas militārā vienība 
Cēsu rota, vēlāk te apmeties 

Latvijas armijas 8. Daugavpils 
kājnieku pulks. Pēc kazarmu 
uzcelšanas Valmieras ielā 
karavīri pārcēlās uz dzīvi tur, 
taču 8. Daugavpils kājnieku 
pulka štābs un virsnieku klubs 
palika Jaunajā pilī.

Izstāde “Latvijas Republikas 
bruņotie spēki: izveide un 
mājvieta Cēsu pilī 1918 – 
1940”, skatāma Jaunās pils 
trešajā stāvā, un tā būs atvērta 
līdz pat novembra beigām. 
Tā atklāj arī to, ka Cēsu pilī 

vairākas dienas uzturējies 
Latvijas armijas pirmais 
virspavēlnieks pulkvedis 
Oskars Kalpaks. 

Izstādi veidoja muzeja 
speciāliste Dace Cepurīte un 
zinātniskais konsultants Tālis 
Pumpuriņš. Tajā aplūkojamas 
fotogrāfijas, dokumenti, 
priekšmeti, kas atspoguļo 
armijas dzīvi.

Latvijas armijas 
mājvieta

veltīta arheoloģijas lomai Cēsu 
pilsētas identitātes veidošanā 
un popularizēšanā, kā arī tās 

nozīmīgais ieguldījums Cēsu 
pilsētas un novada attīstībā.

Kā Cēsu pilsētas ainava 

nav iedomājama bez Cēsu 
viduslaiku pils aprisēm, tā 
cēsnieku stāsti nav iedomājami 

bez atmiņām par piedalīšanos 
arheoloģiskajos izrakumos 
pilī vai vecpilsētā. Kā uzsver 
izstādes autore Dace Tabūne: 
“Jau vairāk nekā pusgadsimtu 
Cēsu pilsētas ikdiena nav 
iedomājama bez arheologu 
darbošanās Cēsu vēsturiskajās 
vietās. Arheoloģiskie 
izrakumi notikuši  viduslaiku 
pilī, Riekstu kalnā, pilsētas 
laukumos un ielās. Laika gaitā 
tajos ne vienu vien vasaru  
strādājuši mūsu jaunieši un  
ieguvuši  savu  pirmo darba 
pieredzi. Cēsu pilsēta šajos 
gados kļuvusi skaistāka, 
vēsturiski pievilcīgāka”.

Tomēr stāsts par arheoloģiju 
un Cēsu pilsētu nebūtu 
iedomājams vai pilnīgs bez 
diviem izciliem arheologiem – 
Zigrīdas un Jāņa Apaliem, kuri 
visu darba mūžu ziedojuši 
Cēsu pilsētai un novadam.

Izstāde būs skatāma līdz šī 
gada 16. decembrim.

Attēlā: Arheoloģijas izstādē, kas skatāma Izstāžu namā apskatāms bagātīgs atradumu 
klāsts no izrakumiem Cēsu vecpilsētā un viduslaiku pilī. Foto: Aivars Akmentiņš.
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13.09.2018. Saistošie noteikumi Nr. 24 
“Grozījumi Cēsu novada 2018.gada 
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par Cēsu novada pašvaldības 2018.
gada budžetu””

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

Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.punktu 
šādā redakcijā:

“1.  Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2018.gadam ieņēmumos 28 
852 370 euro  apmērā.

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2018 .gadam izdevumos 35 

483 225 euro  apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada 

pašvaldības speciālo budžetu 
2018.gadam  ieņēmumos 737 
575 euro un izdevumos 363 
743 euro  apmērā.

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

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

Cēsis ir drosmīga pašvaldība 
ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves 
vietu Latvijā, un apzināmies, 
ka tā sasniegšanai vajadzīgs 
augsts servisa un speciālistu 
profesionalitātes līmenis. 
Ja spēj un vēlies saskatīt un 
realizēt iespējas, lai palīdzētu 
mums augt, tad pievienojies 
mūsu komandai!

Mēs meklējam pozitīvu 
un uz risinājumu atrašanu 
vērstu arhitektu ar interesi par 
pilsētplānošanu, arhitektūras 
norisēm pasaulē un izpratni 
par mijiedarbību starp kultūras 
mantojumu un laikmetīgo 
arhitektūru.

Nepieciešamās kompe-
tences:

• Maģistra līmeņa izglītība 
arhitektūrā;

• Vismaz divu gadu prakse 
kā sertificētam arhitektam vai 

prakse sertificēta arhitekta 
vadībā pēdējo trīs gadu laikā;

• Zināšanas par būvniecības 
jautājumus reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem;

• Pieredze projektēšanā;
• Labas prasmes darbam ar 

datorprogrammām AutoCad un 
MS Station, Adobe Illustrator, 
Photoshop un InDesign;

• Augsta atbildības sajūta, 
spēja koncentrēties dinamiskos 
darba apstākļos, ļoti labas 
komunikācijas, prezentācijas 
un sadarbības prasmes;

• Latviešu valodas zināšanas 
augstākajā līmenī, labas angļu 
valodas un krievu valodas 
zināšanas sarunvalodas līmenī.

Tev tiks dota iespēja 
iesaistīties Cēsu arhitektūras 
un pilstētplānošanas 
stratēģisko un tematisko plānu 
izstrādē, piedalīties kultūras 

mantojuma saglabāšanas 
stratēģijas izstrādē, kā arī 
līdzdarboties Cēsu Būvvaldes 
modernizēšanas procesā, 
efektīvi un skaidri noteikt 
esošās situācijas potenciālu un 
vizualizēt nākotnes scenārijus.

Mēs piedāvājam:
• Darba iespējas uz rezultātu 

vērstā, progresīvā pašvaldībā 
ar skaidri definētu atalgojumu 
atbilstoši 11. mēnešalgu 
grupai (1052 - 1382 eiro) un 
kvalifikācijas pakāpei;

• Veselības apdrošināšanu un 
citus labumus atbilstoši darba 
rezultātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajam.

CV un pieteikuma 
vēstuli sūti uz e-pasta adresi 
vakances@cesis.lv ar norādi 
“Arhitekts” līdz 2018. gada 25. 
oktobrim.

Novada pašvaldība aicina darbā arhitektu

Attīstības finanšu institūcija 
ALTUM septembrī sākusi 
piedāvāt pilnīgi jaunu 
aizdevumu programmu “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās”, 
kas izstrādāta sadarbībā 
ar Zemkopības ministriju. 
Programma, kuras kopējais 
finansējums ir 13,8 miljoni 
eiro, ir līdz šim nebijusi valsts 
atbalsta iespēja, jo paredzēta 
tikai tiem, kas saimnieko ārpus 
lielajām pilsētām un kuriem 
ir neliels gada apgrozījums 
(līdz 70 000 eiro). Plānots, 
ka atbalstu aizdevuma veidā 
varēs saņemt 750 līdz pat 1000 
uzņēmumi visā Latvijā, kas 
darbojas vai vēlas darboties 
lauksaimniecības, kādā no 
vispārējās uzņēmējdarbības 
nozrēm vai zivsaimniecības 
nozarē.

Aizdevumu programmā 

“Mazie aizdevumi lauku 
teritorijās” investīcijām un 
apgrozāmiem līdzekļiem 
kopumā līdz pat 100 000 eiro 
var saņemt gan jauni, gan jau 
pieredzējušāki uzņēmēji, kuru 
gada apgrozījums nepārsniedz 
70 000 eiro un kuri darbojas 
lauku teritorijās visā valstī, 
izņemot lielākajās pilsētās 
(Rīgā, Ventspilī, Liepājā, 
Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, 
Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkab-
pilī, Tukumā, Salaspilī un 
Cēsīs). Programmas iespējas 
var izmantot arī zivsaimniecības 
nozares uzņēmumi neatkarīgi 
no apgrozījuma un atrašanās 
vietas.

Pieejamais finansējums un 
tā nosacījumi ir šādi:

• Aizdevums investīcijām 
un apgrozāmajiem līdzekļiem 
kopumā līdz pat 100 000 

eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu 
aizdevuma maksimālā summa 
ir līdz 35 000 eiro;

• Aizdevuma termiņš līdz 
10 gadiem, ar būvniecību un 
nekustamo īpašumu saistītiem 
projektiem – līdz 15 gadiem. 
Apgrozāmajiem līdzekļiem 
termiņš līdz trīs gadiem;

• Aizdevums līdz 
7 000 eiro pieejams bez 
aizņēmēja līdzfinansējuma, 
virs šīs summas – ar 10% 
līdzfinansējumu;

• Atvieglotas nodrošinājuma 
prasības: aizdevums līdz 
25 000 eiro iespējams arī bez 
papildu nodrošinājuma, bet ar 
personīgo galvojumu, ja netiek 
iegādāts nekustamais īpašums 
vai cits reģistrējams īpašums;

• Procentu likme – no 4% 
līdz 8%.

Mazie aizdevumi lauku teritorijās

Septembrī pabeigta 
“Leader” projekta “Vaives 
pagasta kapsētu digitalizācija” 
īstenošana. Projektā tika veikta 
Vaives pagasta Rāmuļu un 
Veismaņu kapsētu digitalizēta 
kartēšana, kapavietu uzskaite, 
numurēšana un apbedījumu 
fotofiksācija. Rezultātā 
izveidota karte un datu bāze, kas 
būs apskatāma gan internetvidē 
www.cemety.lv, gan vizuālā 
attēlojumā kapsētās.

Projekta īstenošanas rezul-
tātā atvieglota informācijas 
ieguve par brīvajām apbedījumu 
vietām, kā arī sniegta iespēja 
apzināt savu senču atdusas 
vietas. Izveidotais pakalpojums 
izmantojams gan sadzīves 
situācijās, gan kā nozīmīgs 
pakalpojums – informācijas 
avots dzimtas koku veido-
tājiem, vēsturniekiem, novad-
pētniekiem. 

Jau patlaban aicinām 
iedzīvotājus www.cemety.lv  
iepazīties ar pieejamo 
informāciju un ieteikumus 
datu papildināšanai (arī 
par nezināmajiem apbedī-
jumiem), un informāciju 
par neprecizitātēm sniegt 
izveidotajā sistēmā vai 
sazināties ar Cēsu novada 
pašvaldības kapu pārzini Māri 
Vītiņu (tel. nr. 29497585).

Projekta realizācija tika 
sākta 2018. gada maijā. 
Darbu veicējs un sistēmas 
uzturētājs  – SIA “Cemety”. 
Sistēma tiks integrēta arī 
Cēsu novada pašvaldības 
ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmā, tādējādi nodrošinot 
rezerves datu saglabāšanu, 
nepieciešamo datu apstrādi.

Projekta “Vaives pagasta 
kapsētu digitalizācija” re-

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

Kapsētas ir kultūr-
vēsturiskais mantojums, to 
apliecina ieraksts Latvijas Kul-
tūras kanona Tautas tradīciju 
sadaļā – Latvijas kapsētas 
ir viena no kultūrvēsturiskā 
mantojuma redzamākajām 
zīmēm, kurās ar lielu cieņu 
tiek uzturēta dzīva aizgājēju 
piemiņa. Veismaņu kapos 
pirmais apzinātais apbedījums 
fiksēts 1795. gada 2. oktobrī, 
kur kungu kapos apbedīta 
Veismaņu dzimtas piederīgā. 
Savukārt kopš 1876. gada 
rāmuliešiem ir sava atsevišķa 
kapsēta, ko ierīkoja pagasts 
kopā ar muižu. Šis gads parādās 
arī Rāmuļu pagastvaldes 
protokolā, Rāmuļu Tautas 
namā Valsts saimnieku sapulcē 
1876. gada 1. aprīlī nosprieda 
jauntaisāmai kapsētai kopīgi 
apkārt izrakt grāvi.

Pabeigta Vaives 
kapsētu digitalizācija

Kā jau esam informējuši, 
Cēsīs, kādreizējā čekas 
īslaicīgās aizturēšanas 
izolatorā Pils ielā 12,  atklāta 
pastāvīga vēstures ekspozīcija 
“Sirdsapziņas ugunskurs”, 
kas vēsta par kādreizējā Cēsu 
apriņķa iedzīvotāju pretošanos 
okupāciju varām. Apmeklētāji 
var uzzināt pārsteidzošus 
stāstus par mūsu novadnieku 
drosmi un apņēmību, 
pretojoties okupāciju režīmiem 
laika posmā no 1940. līdz 
1957. gadam

Ekspozīciju “Sirdsapziņas 
ugunskurs” veidoja Latvijas 
Politiski represēto Cēsu 
biedrība sadarbībā ar kuratori 
Elīnu Kalniņu. Oktobrī 
interesentiem būs iespēja 

Ekskursijas jaunatvērtajā 
ekspozīcijā

iepazīt ekspozīciju trīs 
paplašinātās ekskursijās – 6. 
oktobrī, 20. oktobrī un 27. 

oktobrī plkst. 15.00 kuratores 
Elīnas Kalniņas pavadībā.

Attēlā: Ekspozīcijā “Sirdsapziņas ugunskurs” apkopoti 
daudzi mūsu novadnieku stāsti par drosmi un apņēmību, 
protojoties okupāciju varām. Foto: No ekspozīcijas arhīva.
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PASĀKUMI

Pasākumi Cēsīs oktobrī
Pasākumi
04.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Nacionālo bruņoto spēku 
orķestra koncerts “Ar maršu 
pa dzīvi”

05.10. plkst.18.30.
Vaives Tautas namā
Grupas “Ducele” koncerts “Tā 
viš i…”

05.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ievas Akurateres un Jura 
Kulakova jubilejas koncerts 
“Gandrīz tautasdziesma”

05.10. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

06.10. plkst.10.00
Baznīcas laukumā 1
Ekskursija “Izgaršo Cēsis!” 
gides Sigitas Klētnieces 
pavadībā

06.10. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Kārlis Kazāks

06.10. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

10.10. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Valda Atāla “Elles debesis”. 
Grāmatas atvēršanas svētki kopā 
ar autoru.

11.10. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Izrāde bērniem “Mana 
Dzimšanas diena”

11.10. plkst.18.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Vafeļu 
papīra ziedi kūku 
dekorēšanai”

11.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vācijas jauniešu simfoniskā 
orķestra koncerts 

12.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Fonokluba 10 gadu jubilejas 
pirmā diena: Riga Reggae, 
Fonokluba DJ brigāde

13.10. plkst.10.00
Baznīcas laukumā 1
Ekskursija “Izgaršo Cēsis!” 
gides Sigitas Klētnieces 
pavadībā
 
13.10.
Svecīšu vakars Cēsu novada 
kapos:
Meža kapos plkst.16.00
Bērzaines kapos plkst.17.30
Veismaņu kapos plkst.15.00
Rāmuļu kapos plkst.16.00

13.10. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Roberto Meloni 
koncertprogramma “Cik laba 
dzīve”

13.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertšovs “BRAZIL 
PianOrquestra”

13.10. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Pablo (Čīle)

13.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Fonokluba 10 gadu jubilejas 
otrā diena
Roberts Gobziņš un Resnie 
Putni, DJ Uldis Rudaks

14.10. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Musiqq”. Labāko dziesmu 
programma

16.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Liepājas teātra izrāde “Zilā 
istaba”

18.10. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines iela 4
Radošā diena vizuālajā un 
vizuāli plastiskajā mākslā 2.-4.
klasei  “Latvijas spēks”

18.10. plkst.17.00
Koprades mājā SKOLA6
LAMPA sarunu skolas 
pasākums “Publiskās runas 
kvalitatīvās sastāvdaļas”. 
Vadīs Pēteris Krilovs

18.10. plkst.18.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Pulsa 
sildītāju (mauču) adīšana”

19.10. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar Eiropas 
Parlamenta deputāti Inesi 
Vaideri

19.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Zemgales gredzens”. Kino 
koncerts “Vēstures palos”

19.10. plkst.22.00
Fonoklubā 
DJ Winamp

20.10. plkst.10.00
Baznīcas laukumā 1
Ekskursija “Izgaršo Cēsis!” 
gides Sigitas Klētnieces 
pavadībā

20.10. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts bibliotēkā “Ielūdz 
Karlsons!”
Veselavas teātra studijas “Kurlās 
vardes” izrāde visai ģimenei

20.10. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jaunās mūzikas festivāls 
“Arēna”. “Texture of Groove”

20.10. plkst.21.00
CATA Kultūras namā
Deju vakars ar grupu 
“Liepavots”

20.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Grupa “Tonick”, DJ DidzisKO

21.10. plkst.17.00
Sv.Jāņa baznīcā
Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas 
audzēkņu un pedagogu 
koncerts “Latvijai 100”

25.oktobrī plkst.17.30
Koncertzālē “Cēsis” 
Koncertlekcija “Antonio 
Vivaldi”

25.10. plkst.18.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Pulsa 
sildītāju (mauču) adīšana”

26.10. plkst.10.00
Jaunajā pilī
Arheoloģijas konference

26.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ģitārdžezs ar Matīsu Čudaru 
“Jazz Lounge”

26.10. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artūrs Pudāns

27.10. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
“Uzlūdz kungi” koncert-
programmā “Dzimtai zemei”

27.10. plkst.19.30
Jaunajā pilī
Leģendu nakts Jaunajā pilī 
“Grāfi Zīversi ielūdz”

27.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Alis P (Rock), Funky DJ 
Elegant

31.10. plkst.8.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzīve BEZ sāpēm
Saruna ar neiroloģi par 
galvassāpēm. Pieteikšanās pa 
tālr.: 26411177, 20236342

31.10. plkst.18.30
Izstāžu namā
Koncerts “Aiz robežas”
Piedalās Rūta Īzaka-Mača 
(flauta), Ilze Kundziņa 
(klavieres), dzejniece Inga Gaile

Izstādes
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

18.10.-20.10.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Līdz 04.11.
INSIGNIA mākslas galerija 
koncertzālē “Cēsis”
Vineta Kaulačas glezniecības 
izstāde “Virsmas/redzes 
atmiņas”

29.10.-30.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Gatis Šļūka. Karikatūru 
izstāde Latviesi.lv

Līdz 30.11.
Jaunajā pilī
Izstāde “Latvijas Republikas 
bruņotie spēki: izveide un 
mājvieta Cēsu pilī 1918 – 
1940”

Līdz 16.12.
Izstāžu namā
Izstāde “Kad Senatne sev 
Darbā jēgu rod...”
Arheoloģija Cēsu pilsētai un 
novadam

Līdz 30.12.
PLMC, Lielajā Skolas ielā 6
Diasporas un Latvijas 
mākslinieku izstāde “Māksla 
nešķir, māksla vieno”

Kino
03.10. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas 
festivālu filmu izlase

No 05.10.
Lielā kaķu bēgšana / Cats 
(2018). Žanrs: animācija

Zvaigzne ir dzimusi / A Star 
Is Born (2018). Žanrs: drāma, 
romantika, muzikāla filma

06.10. plkst.16.00
Manhetenas īsfilmu festivāla 
programma

10.10. plkst.18.00
Homo Novus – filmas seanss ar 
radošo grupu

No 12.10. 
Pirmais cilvēks uz Mēness/ 
First Man (2018) Žanrs: drāma, 
vēsturiska, biogrāfija

Kurts Fridrihsons (2018) 
Žanrs: Dokumentāla filma. 
Režisore Dzintra Geka. Latvijas 
filmas Latvijas simtgadei

17.10. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas 
festivālu kino izlase – Sejas un 
vietas (2017)

No 19.10.
Kristofers Robins/ Christopher 
Robin (2018). Žanrs: piedzī-
vojumu filma, animācija, 
ģimenes filma

Sīkpēdis/ Smallfoot (2018). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
komēdija, animācija

No 26.10.
Tēvs nakts (2018). Žanrs: 
Drāma, biogrāfija, Režisors: 
Dāvis Sīmanis. Latvijas filmas 
Latvijas simtgadei

Sports
02.10. plkst.10.00
Pils parkā
Rudens kross skolām

02.10. plkst.17.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14, U16 zēniem
CPSS/Lekrings – Ķekavas 
Buldogs

06.10. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Badmintona turnīrs “Cēsis – 
Hanzas pilsēta”

06.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U12 un U13 zēniem sabraukums

11.10. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – Rubene 1

14.10. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U14
Cēsu PSS – Mārupe

16.10. plkst.17.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14, U16 zēniem
CPSS/Lekrings – FS Masters/
Ulbroka

19.10. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cēsis – VIA

20.10.
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U15 un U19
Cēsu PSS – Ezerzeme

26.10. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīgā
Lekrings – Rubene 

27.10. plkst.18.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm virslīgā
Lekrings – Eesti
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā
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Jauna vadītāja, jauni akcenti
Pašvaldības speciālista darba diena

Turpinot iesāktās tradīci- 
jas, arī šogad rudens būs 
aktīvākais iedzīvotāju 
līdzdalības un iesaistes 
pasākumu norises laiks 
Cēsu novadā. Cēsu novada 
pašvaldība no oktobra līdz 
decembrim aicina iedzīvotājus 
uz četriem tematiskiem 
apkaimju forumiem.

Pērn Cēsu un Vaives 
apkaimēs noritēja desmit 
apkaimju sanāksmes, ko 
noslēdza Cēsu novada 
iedzīvotāju forums. Šogad 
11 mazāku pasākumu vietā 
gaidāmi četri lielāki ar 
turpinājumu arī nākamajā gadā. 
Kā allaž, uz sarunām aicināti 
visi cēsnieki un vaivēnieši, 
kuriem rūp Cēsu novads un 
kuri vēlas to darīt labāku ar 
savu līdzdalību un idejām.

Taču lielāks pasākumu 
formāts nenozīmē, ka tiks 
aizmirsts par lokālākām 
problēmām – tāpat kā pērn 
arī šogad iedzīvotāji varēs 
sniegt atgriezenisko saiti 
par to, kas uzlabojams viņu 
apkaimēs. Tāpat arī katrā 
forumā laipni gaidīsim 
iedzīvotājus ar aktīvu viedokli 

diskusijām un apspriežamām 
idejām, jo pasākumu mērķis 
paliek nemainīgs – sadzirdēt 
un piefiksēt iedzīvotāju 
viedokli pašvaldības darba 
un attīstības plānošanai. Un, 
kas svarīgi, apkaimju forumos 
gaidām ikvienu Cēsu novada 
iedzīvotāju – ne tikai attiecīgo 
apkaimju kaimiņus.

Pirmā tikšanās notiks 10. 
oktobrī plkst. 18.00 Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolā Valmieras ielā 
19, un tās devīze būs “Ceļam 
Cēsis”. Šajā tikšanās reizē 
runāsim par pašvaldības 
iesāktajiem un plānotajiem 
projektiem, iezīmējot vīziju 
par Cēsu nākotni un izaugsmi 
tuvākā un tālākā nākotnē.

Otrā tikšanās plānota 24. 
oktobrī plkst. 18.00 Cēsu 2. 
pamatskolā Gaujas ielā 45. 
Tās tēma – “Zaļās Cēsis”. 
Runāsim par tām zaļajām Cēsu 
vietām, kuras būtu iespējams 
attīstīt par iedzīvotāju atpūtai 
un labsajūtai izmantojamām 
teritorijām un iespējamiem 
attīstības risinājumiem, lielu 
nozīmi piešķirot zaļo teritoriju 
potenciālo lietotāju vajadzībām 

un viedoklim. 
Savukārt novembrī 

sarunas temats būs Cēsu 
pilsētas centra attīstība ārpus 
vecpilsētas. Kā nākotnē 
varētu attīstīties Raunas iela 
un Uzvaras bulvāris? Kādus 
redzam pilsētas iedzīvotājiem 
nozīmīgos laukumus – Vienības 
laukumu un Stacijas laukumu? 
Mēģināsim kopīgi rast 
atbildes uz šiem jautājumiem. 
Trešā tikšanās paredzēta 14. 
novembrī plkst. 18.00 Cēsu 
Pastariņa sākumskolā Raunas 
ielā 7.

Šogad beidzamās tikšanās 
centrā būs Cēsu jaunieši, un 
tā notiks Rīgas ielā 23, Cēsu 
Jauniešu mājā, 5. decembrī 
plkst. 18.00. Uz sarunu par to, 
kādas Cēsis redz jaunieši, kā 
viņi vēlas un var līdzdarboties 
pilsētas attīstībā, aicināti ne 
tikai gados, bet arī sirdī jaunie 
cēsnieki.

Paredzēts, ka sarunas ar 
iedzīvotājiem par dažādām 
aktuālām tēmām turpināsies arī 
pavasarī, atsevišķam apkaimju 
forumam notiekot Vaives 
pagastā un citviet Cēsu novadā.

Pašvaldība aicina uz apkaimju forumiem

Šovasar amatā apstiprināta 
jaunā Cēsu novada Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Ilze Krēsliņa. 
Iepriekš viņa pildīja 
priekšsēdētājas vietnieces 
pienākumus un šo jomu 
pārzina labi. Taču skaidrs, ka 
jaunā vadītāja nāk ar savām 
prioritātēm un akcentiem 
bāriņtiesas darbā.

Viena no jaunajām iezīmēm 
ir sadarbība. Izveidojusies 
rezultatīva sadarbība ar novada 
Pašvaldības policiju, Sociālo 
dienestu un Cēsu klīnikas bērnu 
nodaļas ārstiem, kas ļauj laicīgi 
konstatēt problēmsituācijas 
ģimenēs un reaģēt. Tādējādi 
izdevies panākt labvēlīgas 
izmaiņas vairākos gadījumos, 
kad apstākļi bērna attīstībai 
bija nelabvēlīgi.

Gadījumos, kad bāriņtiesai 
tomēr nākas lemt par aizgādības 
tiesību pārtraukšanu vecākiem, 
jo apstākļi ģimenē rada draudus 
bērna veselībai un dzīvībai, 
primāri tiek gādāts, lai bērns 
nonāktu nevis institucionālā 
aprūpē, t.i. bērnu namā, bet 
aizbildnībā vai audžu ģimenē. 
Šogad bijuši pieci gadījumi, 
kad nācies pieņemt lēmumu 
par bērnu šķiršanu no ģimenes, 
un četriem izdevies atrast 
aizbildņus vai audžuģimenes. 
Institucionālajā aprūpē šī gada 
septembrī bija viens novada 
bērns.

Ir situācijas, kad bāriņtiesas 
darbiniekam jārīkojas opera-
tīvi, lai novērstu draudus bērna 
veselībai vai pat dzīvībai. 
Tādos gadījumos jāpieņem 
vienpersonisks lēmums par 
bērna šķiršanu no ģimenes. 
Tad vispirms tiek noskaidrots, 
vai bērnu ģimenē nevar 

uzņemt viņam emocionāli tuvs 
cilvēks  – vecvecāki, pilngadīgs 
brālis vai māsa, citi radinieki. 
Tikai tad, ja šāds risinājums nav 
iespējams, bērnu nogādājam 
drošos apstākļos, krīzes centrā, 
uzsver I. Krēsliņa. Šādas 
krīzes situācijas visbiežāk rada 
vecāku aizraušanās ar alkoholu 

un bērna pamešana novārtā. 
Sarežģīta bāriņtiesas 

funkcija ir atzinumu sniegšana 
tiesai lēmuma pieņemšanai 
šķirti dzīvojošu vecāku strīdā. 
Tie ir gadījumi, kad vecāki 
izmanto bērnu, lai risinātu 
savas attiecības. Vajag 
daudz enerģijas, zināšanu un 

pacietības, lai atrisinātu šādus 
konfliktus un netraumētu 
bērnu. Kā uzsver I. Krēsliņa, te 
nepieciešams komandas darbs. 
Bāriņtiesa piesaista valsts 
apmaksātu psihologu, kas 
sniedz konsultācijas un palīdz 
mazināt spriedzi. Tiek iesaistīts 
arī ģimenes mediators, kurš 
palīdz vecākiem atjaunot 
sadarbību un vienoties. 
Speciālistu piesaiste ir 
rezultatīva. Pērn pušu izlīgumu 
izdevās panākt divās strīdu 
lietās, šogad noslēgti jau astoņi 
izlīgumi, proti, vecāku strīdi 
atrisināti bāriņtiesas telpās, 
nenonākot līdz tiesai.

Gadījumu skaits, kad 
jāpieņem lēmums par 
bērna šķiršanu no ģimenes, 
pakāpeniski mazinās. Taču 
diemžēl pieaug situāciju skaits, 
kad bērni kļūst par ķīlniekiem 
šķirtu vecāku strīdos. Jebkurā 
gadījumā bāriņtiesas lēmumam 
jābūt izvērtētam gan no 
juridiskā, gan pedagoģiskā, 
gan psiholoģiskā aspekta. Lai 
to spētu, bāriņtiesas darbinieki 
regulāri papildina zināšanas 
pilnveides semināros un 
kursos, kā arī apgūst sarežģīto 
māku pasargāt sevi, jo 
konfliktsituāciju emocionālais 
fons ir smaga nasta jebkuram 
cilvēkam.

Attēlā: Cēsu novada Bāriņtiesas jaunā vadītāja Ilze Krēsliņa atzīst, ka aizvien retāk 
jāpieņem lēmumi par bērna šķiršanu no ģimenes, taču gadījumu skaits, kad bērns kļūst 
par ķīlnieku šķirtu vecāku strīdos diemžēl palielinās. Foto: Aivars Akmentiņš.


