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Tavu iespēju digitālā mugursoma

Attēlā:  Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atklāja konferenci ar ambiciozu pieteikumu - “Cēsis – 
jaunā Silīcija ieleja”. Savā uzrunā viņš akcentēja izglītības nozīmi šajā mainīgajā pasaulē un to, ka IT risinājumi veicina 
pieaugušo izglītības pieejamību. 
Foto: Aleksandrs Abramovs.

Nozīmīgs notikums martā 
bija konference “Es. Identitāte. 
Dati”, kuras centrālā tēma –
cilvēks un viņa iespējas datu 
un digitalizācijas laikmetā. 
Piepildītā koncertzāle “Cēsis” 
pulcēja dalībniekus no visas 
Latvijas, tostarp arī ļoti daudz 
cēsniekus.

Konferenci ar aizrautīgu 
uzrunu, atklāja Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. Viņa tēma 
“Cēsis  – jaunā Silīcija ieleja” 
bija gana ambicioza, akcentējot 
izglītības nozīmi šajā mainīgajā 
pasaulē. Konferences idejas 
autors tehnoloģiju uzņēmējs 
Sandis Kolomenskis pievērsa 
uzmanību iespējām, ko sniedz 
pieejami dati. Savukārt 
Kultūras ministre Dace 
Melbārde uzsvēra drošības, 
ticamības un medijpratības 
nepieciešamību digitālajā 
laikmetā.

Konferencē savos iedvesmas 
stāstos un pieredzē dalījās 
cēsnieki Juris Žagars, aktieris 
un uzņēmējs, kurš paguvis 
savas dzīves laikā veiksmīgi 
darboties piecās profesijās, 
Dana Narvaiša, Cēsu jaunās 
pamatskolas dibinātāja, un 
viena no talantīgākajām 
Latvijas pedagoģēm, Jānis 
Jansons, “WeBuildParks” 
dibinātājs, Toms Veiss, aktīvs 
Cēsu skolēns, kā arī uzņēmēji, 
eksperti, pētnieki.

Katra no konferences trim 
daļām uzsvēra kādu no cilvēka 
dzīves svarīgiem elementiem. 
Pirmā daļa “Cilvēks” 

koncentrējās uz cilvēka 
identitāti, tās formu, robežām 
un transformāciju digitālajā 
laikmetā. Otrā daļa “Izglītība” 
pievērsās personīgajai 
izaugsmei mūža garumā. Trešā 
daļa “Bizness” aplūkoja datu 
laikmeta nestās pārmaiņas 
un arī iespējas uzņēmējiem, 
klientu vēlmju transformāciju 

un citus ar uzņēmējdarbību 
saistītus jautājumus.

Konference ir pirmais 
kustības “Valsts #196” 
ietvaros notiekošais pasākums. 
Kustības mērķis ir veicināt 
Latvijas iedzīvotāju digitālās 
identitātes nostiprināšanu un 
attīstīšanu datu tehnoloģiju 
laikmetā. Gada laikā taps rīku, 

prasmju un iespēju kopums 
jeb “digitālā mugursoma”, 
kas būs pieejama ikvienam 
interesentam. Pasaulē šobrīd 
ir 195 valstis, “Valsts #196” 
simbolizē pasauli bez robežām 
savu zināšanu attīstīšanai 
un iespēju realizēšanai.” 
“Valsts #196” iniciators ir IT 
uzņēmums SQUALIO, tajā jau 

apvienojušies desmit partneri – 
Ekonomikas ministrija, 
Cēsu novada pašvaldība, 
Latvijas Universitāte, Rīgas 
Tehniskā universitāte, Latvijas 
IT klasteris, Latvijas IKT 
asociācija, IT uzņēmumi 
Microsoft Latvia, Draugiem 
Group, Cēsu koprades māja 
Skola6.

Sākusies talkas vietu 
reģistrēšana Lielajai Talkai, 
kas visā Latvijā šogad notiks 
27. aprīlī. Lielā Talka šogad 
noritēs jau vienpadsmito reizi.

Iedzīvotāji talkas laikā 
aicināti ne tikai vākt atkritumus, 
bet veikt arī dažādus apkārtējās 
vides labiekārtošanas darbus. 
Šogad pirmo reizi talkotāji 
aicināti atkritumus šķirot, 
atsevišķi nodalot pārstrādei 
derīgos atkritumus. 

Interneta vietnē talkas.lv  
pašvaldības un izglītības 

iestādes, uzņēmumi, 
organizācijas, kā arī 
brīvprātīgie entuziasti var 
oficiāli pieteikt organizētas 
talkas vietas. Katrā pieteiktajā 
vai organizētajā talkas vietā 
jābūt talkas atbildīgajam, 
kurš sadarbībā ar pašvaldības 
talkas koordinatoru vienojas 
par veicamajiem darbiem, 
savākto atkritumu apjomu un 
novietošanu, lai tos pēc talkas 
būtu iespējams aizvest.

Kā katru gadu, arī šoreiz 
talkas atbildīgie varēs saņemt 

bezmaksas atkritumu maisus, 
par to iepriekš vienojoties ar 
Cēsu novada Lielās Talkas 
koordinatoru. Šogad atkritumu 
maisi būs divās krāsās – baltā 
un zilā. Baltajos atkritumu 
maisos varēs likt nešķirotos 
talkas atkritumus, savukārt 
zilajos – dalīti savācamos 
atkritumus. Šķirotie atkritumi 
talkotājiem pašiem talkas 
dienā būs jānogādā Cēsu 
EKO laukumos Lapsu ielā 19 
vai Bērzaines ielā 31. Vairāk 
informācijas par atkritumu 

vākšanu sniegs Cēsu novada 
Lielās Talkas koordinators.

Ja savu iecerēto vietu Cēsu 
novadā nevarēsi sakopt tieši 
27. aprīlī, vari talkot arī pirms 
tam, izvēloties sev piemērotāku 
datumu. Par to vienojies ar 
Lielās Talkas koordinatoru 
Cēsu novadā un ņem vērā, ka 
atkritumu izvešana notiks tikai 
pēc 27. aprīļa.

Lielās Talkas koordinatore 
Cēsu novadā ir Edīte 
Matuseviča, tel. 64121677, 
edite.matusevica@cesis.lv.

Piesaki talku

Vairāk informācijas:  
talkas.lv



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Martā Cēsīs norisinājās 
vairākas saturīgas un tematiski 
daudzveidīgas konferences. 
Aktuālus jautājumus aplūkoja 
bioekonomikai veltītajā 
konferencē. Tā ir nākotnes 
nozare, un tās potenciālu atklāja 
pasaules līmeņa lektori. Lielajā 
pedagogu pavasara konferencē 
ar ļoti plašu pārstāvniecību 
pamattēma bija kompetenču 
izglītība un tās ieviešana skolās. 

Arī digitālā laikmeta 
izaicinājumiem veltītajā 
konferencē “Es. Identitāte. 
Dati.” Daudz tika runāts par 
izglītību, nepieciešamību 
mācīties visu mūžu. Konference 
bija aizsākums ilglaicīgam 
sadarbības projektam, ko 
īstenojot gribam sasniegt 
praktisku rezultātu. Proti, plašāk 
integrēt digitālos risinājumus 
izglītībā, biznesā un pārvaldē. 
Pieaugušo jeb mūžizglītība ir 
tā joma, kur IT risinājumi var 
būtiski uzlabot pieejamību 
nepieciešamajām zināšanām. 
Sabiedrības pārvaldē un 
iesaistē, būtiska loma ir 

atvērtiem datiem. Pašvaldībā 
uzkrāts liels publisko datu 
apjoms – padarot tos viegli 
sasniedzamus, gan paši 
spēsim pieņemt izsvērtākus, 
kvalitatīvākus lēmumus, gan 
plašāk iesaistīt iedzīvotājus 
lēmumu pieņemšanā. Tas, ka 
mums ir laba sadarbība ar IT 
jomas līderiem valsts mērogā, 
rada labus priekšnoteikumus 
šīs nozares straujākai attīstībai 
Cēsīs.

Pavasarī pamanāmāki kļūst 
darbi novadam nozīmīgos 
būvobjektos – Sv.Jāņa baznīcas 
rekonstrukcija, Viduslaiku 
pils nostiprināšana, stadiona 
tribīnes, skolu modernizācija, 
uzņēmējdarbības teritoriju 
attīstība, tie ir projekti, kas 
stabili virzās uz priekšu. 
Šovasar nodosim ekspluatācijā 
daudzdzīvokļu māju, uzlabojot 
mājokļu pieejamību pilsētā. 
Norit aktīvs darbs, lai izvērtētu 
peidāvājumu Kosmosa centra 
projektam un ceram, ka 
vasaras sākumā slēgsim līgumu 
par darbu uzsākšanu. Cēsu 
klīnikā veikti nepieciešamie 
priekšdarbi apjomīga moderni-
zācijas projekta uzsākšanai. 

Darāmā daudz, taču ir viena 

pavasaros labi pamanāma un 
kaitinoša lieta – ielu un ietvju 
sliktais tehniskais stāvoklis. 
Apjomīgai ielu rekonstrukcijai 
nepieciešamas prāvas 
investīcijas. Diemžēl Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansējums pilsētu ielu 
atjaunošanai nav pieejams, 
savukārt pašvaldības budžeta 
iespējas ir pietiekošas vien 
nelielu remontdarbu veikšanai. 
Ar lāpīšanu ielu stāvokli 
uzlabot nevar, tāpēc meklējam 
risinājumu. 

Aprīlī pašvaldības policijas 
ekipāžas atsāk patrulēt katru 
dienu 24 stundu režīmā. 
Šāds lēmums pieņemts, 
jo iedzīvotāju drošība ir 
pašvaldības prioritāte. Valsts 
drošības struktūru kapacitāte 
nav pietiekoša, lai operatīvi 
reaģētu un nodrošinātu kārtību 
visā novada teritorijā. 

Noslēgumā iepriecinoša 
ziņa tiem, kuriem bieži jādodas 
uz Rīgu. Esam vienojušies ar 
uzņēmuma “Pasažieru vilciens” 
vadību, ka jau šovasar ekspresis 
līdz galvaspilsētai kļūs vēl 
ātrāks. No Cēsīm līdz Rīgas 
centram varēs nokļūt stundā un 
15 minūtēs.
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, 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

Cēsu novada domes sēdē 28. 
februārī izskatīti 29 jautājumi. 
Dome vienojās par atbalstu 
Cēsu Jaunās pamatskolas 
mācību priekšmeta mājturības 
un tehnoloģijas nodrošināšanai 
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolā, veica grozījumus 
izglītības pasākumu budžetā 
šim gadam. Apstiprināja 
pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
amatiermākslas kolektīvu 
darbības nolikumu.

Vēl sēdē deputāti sprieda 
par Cēsu novada Attīstības 
programmas 2013. - 
2019. gadam aktualizētās 
sadaļas “Investīciju plāns” 
apstiprināšanu, atbalstīja pro-
jekta pieteikuma “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā II kārta” iesniegšanu un 
līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Cēsu novada domes sēdē 
20. martā deputāti izskatīja 29 
jautājumus. Dome iepazinās 
ar pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” paveikto 
2018. gadā, apstiprināja 
konkursa nolikumu “Par 
finansējuma piešķiršanu 

vasaras skolām”, noslēdza 
deleģēšanas līgumu ar SIA 
“Vidzemes koncertzāle” 
un nodibinājumu “Cēsu 
pils ģildes fonds” Latvijas 
valsts simtgades pasākumu 
programmas nodrošināšanai 
2019. gadā.

Deputāti vienojās par 
novada pašvaldības uz-
ņēmējdarbības atbalsta pro-
grammas “Dari Cēsīm” 
nolikuma apstiprināšanu 
un pašvaldības nekustamā 
īpašuma - “Birznieki”, Vai-
ves pagastā, Cēsu novadā, 
pārdošanu, kā arī apstiprināja 
maksas pakalpojumu cenrādi 
Cēsu novada kapsētās. Vēl 
deputāti balsoja par iestāšanos 
biedrībā “Latvijas informācijas 
tehnoloģiju klasteris”.

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 sēdēsVērtīgas atziņas marta 
konferencēs

Martā uz telpām Raunas ielā 
4,  turpināja pārcelties Cēsu 
novada pašvaldības speciālisti. 
Lai iedzīvotājiem būtu 
vieglāk izsekot pārmaiņām, 
informējam par darbinieku 
izvietojumu jaunajās telpās.

Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC) atrodas 
Raunas ielas 4 pirmajā stāvā. 
Tāpat ierastajās telpās Raunas 
ielas 4 pirmā stāva kreisajā 
spārnā atrodama Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvalde, 
tostarp arī mājokļu jautājumu 
speciāliste Maija Klimoviča

Cēsu novada Būvvalde 
atrodas Raunas ielā 4, pirmajā 
stāvā – 113. kabinetā strādā 
būvvaldes vadītāja Irēna Suipe 
un būvvaldes sekretāre Daiga 
Bernovska. Būvinspektors 
Uģis Dančauskis atrodams 114. 
kabinetā. Būvvaldes vadītājas 
vietniece Gunita Hjortenberg 
un arhitekte Vēsma Lukstiņa 
strādā 115. kabinetā. Būvvaldes 
teritorijas plānotājas Evija 
Taurene un Rudīte Klāva strādā 
112. kabinetā.

Attīstības un būvniecības 
pārvaldes vadītājs Atis Egliņš-
Eglītis atrodams 116. kabinetā. 

Attīstības un būvniecības 
pārvaldes projektu speciāliste 
Inta Ādamsone, projektu 
vadītājs Edijs Leoke un lielo 
būvniecības projektu vadītājs 
Mareks Pavārs, kā arī juriste 
Santa Smiltniece un projektu 
grāmatvede – ekonomiste 
Iluta Ločmele strādā 117. 
kabinetā. Vienlaikus Attīstības 
un būvniecības pārvaldes 
lauku attīstības speciāliste 
Evija Atvara un projektu 
koordinatore Sanita Breikša 
strādā 108. kabinetā.

Iepirkumu sekretāre Iveta 
Beķere strādā 109. kabinetā, 
bet 110. kabinetā – Attīstības 
un būvniecības pārvaldes 
jurists Valdis Tirzmalis 
un administrācijas biroja 
padomniece juridiskajos 
jautājumos Sigita Zvirbule.

Pašvaldības IKT centrs 
atrodas Raunas ielas 4 
pagrabstāvā 003. kabinetā. 
Arhivāre Dace Konca strādā 
002. kabinetā.

Raunas ielā 4 203. 
kabinetā strādā Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. Turpat blakus 201. 
kabinetā strādā administrācijas 
biroja vadītāja Irita Ozola, un 

202. kabinetā administrācijas 
vadītāja Ieva Goba. Domes 
sēžu un komiteju sekretāre 
Agita Alksnīte turpmāk 
atrodama 312. kabinetā. 
Personāla vadītāja Vija 
Mieze strādā 204. kabinetā. 
Revidente Biruta Kuplā strādā 
205. kabinetā, un līdzās 206. 
kabinetā strādā Komunikācijas 
un klientu servisa pārvaldes 
darbinieki. Izpilddirektors 
Andris Mihaļovs atrodams 
208. kabinetā.

Sporta koordinatore Rasa 
Siliņa atrodama trešajā stāvā 
314. kabinetā. Raunas ielā 
4 trešajā stāvā tagad strādā 
arī pašvaldības Finanšu un 
Izglītības pārvalžu darbinieki. 

Dzimtsarakstu nodaļa 
un pašvaldības aģentūras 
atrašanās vietas nemainīs. 
Atgādinām, ka Sociālā dienesta 
speciālisti katru pirmdienu no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 
pieņem klientus VPVKAC, 
Raunas ielā 4.

Savukārt Cēsu novada 
pašvaldības policija no 29. 
marta strādā Bērzaines ielā 5.

Noslēdzas pašvaldības darbinieku 
pārcelšanās uz telpām Raunas 4

Sākot ar aprīli Cēsu novada 
pašvaldības policijas patruļas 
atkal  dežurēs diennakts režīmā.

Kā stāsta pašvaldības 
policijas priekšnieks Guntars 
Norbuts, šāds lēmums 
pieņemts jo svarīgi ne tikai 
sodīt sabiedriskās kārtības 
traucētājus tad, kad pārkāpums 
jau izdarīts, bet pārkāpumus 
novērst un ierobežot jeb 
veikt preventīvo darbu. 
Policijas patruļas klātbūtne 
pilsētā diennakts režīmā 
potenciālajiem pārkāpējiem 
tomēr liek rēķināties ar savas 
rīcības iespējamām sekām, 
savukārt iedzīvotājiem sniedz 
drošības sajūtu. Pilsētā 
šobrīd uzstādītas arī 68 
video novērošanas kameras, 
kuras visu diennakti uzrauga 
pašvaldības policijas dežurants.

Cēsu novada pašvaldības 
policija mēnesī saņem vairāk 
nekā 200 izsaukumu. Visbiežāk 
izsaukuma iemesls ir alkohola 
lietošana publiskā vietā un 
skaļa uzvedība jeb sabiedriskās 
kārtības un miera traucēšana.

Līdz šim par pārkāpumiem, 

kas notika ārpus pašvaldības 
policijas darba laika, iedzīvotāji 
varēja ziņot Valsts policijai. 
“Diemžēl Valsts policijas 
resursi ir ierobežoti – nakts 
stundās dežurē viena ekipāža, 
kura apkalpo ne tikai Cēsu 
novadu, bet visu bijušā Cēsu 
rajona teritoriju. Ja ekipāža jau 
aizņemta citur, jāgaida, kamēr 
tā atbrīvosies, un izsaukums 
var palikt neatbildēts. Tāpēc 
pašvaldības policijas loma 
kārtības nodrošināšanā Cēsu 
novadā visas diennakts garumā 
ir vēl jo būtiskāka”, uzsver 
Norbuts.

Darbu 24 stundu režīmā 
turpinās arī pašvaldības 
policijas dežurants, veicot 
pilsētas video novērošanu, 
atbildot uz zvaniem, mobilajā 
lietotnē “Cēsis 8911” 
iesniegtajām ziņām, kā arī 
nodrošinot informācijas apriti 
starp operatīvajiem dienestiem.

Atgādinām, ka Cēsu 
novada pašvaldības policija 
marta beigās no vecpilsētas 
pārcēlusies uz Bērzaines ielu 5.

Pašvaldības policija 
dežūrēs visu diennakti
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AKTUĀLI

Attēlā: Dagmāra Saulīte saņemot labākā sociālā 
darbinieka balvu. 

Martā Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā svinīgā ceremonijā 
tika apbalvoti labākie 2018. 
gada sociālie darbinieki 
Latvijā. Sešu valstī labāko 
vidū balvu saņēma arī Cēsu 
Sociālā dienesta Atbalsta 
nodaļas pilngadīgām personām 
vadītājas vietniece - sociālā 
darbiniece Dagmāra Saulīte. 

Visi seši nominanti saņēma 
balvu – četrlapu āboliņa lapas 
veidolā, kas simbolizē ticību, 
cerību, mīlestību un veiksmi. 
“Ir liels gandarījums saņemt 
šādu Labklājības ministrijas 
apbalvojumu! Prieks, ka ir 
novērtēts mans un Cēsu sociālā 
dienesta darbs. Gandarījums 
arī par to, ka Cēsu pilsētas 
vārds ar atzinību ir izskanējis 
Latvijas mērogā. Paldies 

Dagmāra Saulīte saņem
apbalvojumu

Sociālā dienesta direktorei 
Ivetai Sietiņsonei par radītajām 
iespējām pilnveidoties un 
paldies tuvākajām kolēģēm 

par atbalstu ikdienā, kas ļāvis 
sasniegt šādu atzinību “ stāsta 
Dagmāra Saulīte.

Cēsu novada pašvaldība 
izsludina 2019. gada grantu 
konkursu “Dari Cēsīm”. Tas 
dod iespēju uzņēmējiem 
piesaistīt finansējumu līdz 

3000 EUR apmērā biznesa 
idejas attīstībai.

Konkursa mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 
Cēsu novadā, atbalstot jaunu 
uzņēmumu veidošanu un esošo 
uzņēmumu jaunu produktu un 
pakalpojumu attīstību.

Pirmais granta pieteikumu 
iesniegšanas periods 2019. 
gadā ir no 27. marta līdz 15. 
aprīlim. Ar konkursa nolikumu 
var iepazīties www.cesis.lv 
sadaļā “Uzņēmējiem”.

Informatīvais seminārs par 
pieteikuma sagatavošanu: 4. 

aprīlis, plkst. 17.00.
Konkursa pieteikumu 

iesniegšanas termiņš: 15. 
aprīlis, plkst.17.00. 

Pieteikumus var iesniegt:
* klātienē - Lielajā Skolas 

ielā 6, Cēsīs;
* elektroniski, nosūtot uz 

e-pastu info@skola6.lv.
Grantu konkursu šogad 

koordinē koprades māja 
“Skola6”. 

Vairāk informācijas: Dita 
Trapenciere, e-pasts: dita@
skola6.lv.

Startē “Dari Cēsīm”

Cēsu ielās ārpus pilsētas 
centra un vecpilsētas tiks 
izmēģināts jauns ielu 
apgaismojuma režīms nakts 
stundās laikā no plkst. 23.00 
līdz plkst. 5.00.

Paredzēts nakts stundās, 
kad gājēju pilsētas ielās ir 
maz, minimizēt apgaismojuma 
intensitāti. Pašvaldības un 
ielu apgaismojuma uzturētāja 
speciālisti vērtē, kurās ielās 
un kurus gaismekļus tehniski 
būs iespējams atslēgt, tajā 
pašā laikā nodrošinot, ka 
ielas ir pietiekami gaišas, lai 
iedzīvotāji justos droši. Pirmie 
izmēģinājumi sākušies jau 
martā.

Apgaismojuma režīms 
netiks mainīts pilsētas centrā 
un vecpilsētā, un laternas netiks 
izslēgtas pie gājēju pārejām.

Kā stāsta Īpašumu 

apsaimniekošanas pārvaldes 
vadītājs Vladimirs 
Kalandārovs, pāreja uz jaunu, 
efektīvāku apgaismojuma 
režīmu nakts stundās pēc 
pašreizējām aplēsēm ļaus 
pašvaldībai par elektroenerģiju 
gadā ietaupīt gandrīz 27 
tūkstošus eiro. “Mērķis ir 
par elektroenerģiju ietaupīto 
naudu ieguldīt pilsētas 
apgaismes tīkla modernizācijā, 
pakāpeniski pārejot uz 
energoefektīvākiem ielu 
apgaismojuma risinājumiem,” 
skaidro V. Kalandārovs.

Cēsu novadā esošā ielu 
apgaismojuma tīkla kopgarums 
ir 83,08 kilometri, un ielas 
izgaismo vairāk nekā 2000 
spuldžu.

Racionālāks
apgaismojums
pilsētā naktīs

Atbalsta
maksājumu
aktualitātes 
lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) informē, ka 2019. gadā 
lauksaimnieki varēs pieteikties 
platību maksājumiem, 
iesniedzot Vienoto platīb-
maksājumu iesniegumu no 10. 
aprīļa līdz 22. maijam EPS 
(elektroniskā pieteikšanās 
sistēmā).

Vaives pagasta “Kaķukrogā” 
17. aprīlī, plkst. 10.00 notiks 
seminārs, kurā speciālisti 
informēs par nosacījumiem 
atbalsta pasākumiem 2019. 
gadā. 

Pēc semināra netiks 
nodrošināta palīdzība Platību 
maksājuma pieteikumu 
aizpildīšanā, kā iepriekšējos 
gadus. Visi kam nepieciešama 
palīdzība platībmaksājuma 
iesnieguma aizpildīšanai 
var vērsties ik trešdienu no 
plkst. 9.00 līdz 13.00 Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, 
Raunas ielā 4, Cēsīs pie LAD 
speciālista. Cēsu novada 
pašvaldības lauku attīstības 
speciāliste E.Atvara konsultē 
Vaives pagasta pārvaldē ik 
pirmdienu no plkst. 13.00-
17.00 tel. nr. 26687719.

Līdzi jāņem EPS līgums 
ar Lauku atbalsta dienestu; 
EPS lietotājvārds, parole, 
nepieciešams zināt LAD 

reģistrēto e-pasta lietotājvārdu 
un tā paroli, vēlama arī 
iepriekšējā gada platību 
maksājumu iesnieguma 
izdruka.

17. aprīļa semināra 
programma:

- Aktualitātes piesakoties 
platībmaksājumiem 2019. 
gadā. ZRLP Nora Baranovska;

- Aktualitātes ELFLA 
investīciju pasākumos.  ZRLP 
Gita Ulmane;

- Finanšu risinājumi. 
Finanšu institūcija Altum Olita 
Untāla;

- Aktualitātes bioloģiskajā 
lauksaimniecībā. VSIA “STC” 
Vija Rāka;

- Velo maršuts “Green-
Railway” Vaivē un tā iespējas. 
“Cēsu Tūrisma attīstības un 
informācijas centrs” Andra 
Magone;

- Aktualitātes novada 
iedzīvotājiem. Cēsu novada 
pašvaldība Evija Atvara.

Savu dalību semināram 
lūgums pieteikt līdz 16. aprīlim,  
Evijai Atvarai tel.26687719 
vai elektroniski: evija.atvara@
cesis.lv

Lai arī pacientu ērtībām 
piedāvājam iespēju pieteikties 
ārstu konsultācijām un 
izmeklējumiem elektroniski, 
izmantojot e-pierakstu, daudzi 
Cēsu klīnikas klienti un 
pacienti vizītes pieteikšanai 
joprojām labprāt izmanto 
reģistratūras tālruni. Īpaši 
aktuāla šī iespēja ir gados 
vecākiem iedzīvotājiem. 
Apkopojot informāciju par 
zvaniem, kas tiek saņemti uz 
reģistratūras tālruni, varam 
spriest par tendencēm jeb 
iedzīvotāju paradumiem, 
piesakoties vizītēm. Šīs atziņas 
var noderēt, lai ietaupītu 
laiku un turpmāk pieteiktos 
konsultācijām ērtāk.

• Reģistratūras tālruņa 
operatori dienā apkalpo no 130 
līdz 280 zvanu.

• Vislielākais zvanītāju 
skaits ir pirmdienās, nereti 
zvanu skaits šajās dienās pieaug 
par 50 – 100%, salīdzinājumā 
ir pārējām nedēļas dienām.

Kā ērtāk sazvanīt klīnikas reģistratūru 

• Vislielākā zvanītāju 
intensitāte parasti ir laikā no 
plkst. 9.00 līdz 11.00.

• Visbrīvāk reģistratūru 
var sazvanīt laikā no plkst. 
14.00 – 16.00. Ir dienas, kad 
pēdējās darba stundās fiksēti 
tikai 3 – 4 zvani stundā. 

Jāpiebilst, ka ar laiku 
plānots arī tehniski pilnveidot 
reģistratūras zvanu automātiskā 
atbildētāja sistēmu, lai 
zvanītāji, kas to vēlas, varētu 
izvēlēties palikt uz līnijas 
un gaidīt, ja visi operatori ir 
aizņemti. 
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Iveta Gabrāne 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja 

Iedzīvotāji aizvien aktīvāk 
pārvietojas Eiropas Savienības 
teritorijā, līdz ar to aktuāla 
kļūst atvieglota dokumentu 
aprite dalībvalstu iestādēs. Arī  
cēsnieki bieži minējuši, ka 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
dokumentu tulkošana un 
legalizācija lietošanai ārvalstīs 
prasa laiku un rada izmaksas.

Šī gada 16. februārī stājās 
spēkā Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Padomes Regula (ES 
2016/1191) par iedzīvotāju 
brīvas pārvietošanās 

veicināšanu, vienkāršojot 
dažu publisko dokumentu 
uzrādīšanas prasības Eiropas 
Savienībā. Tādējādi radīts 
instruments, lai atvieglotu arī 
civilstāvokļa aktu apliecinošo 
dokumentu tulkošanas un 
lietošanas procesu.

Jau šobrīd Cēsu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā kopā ar 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
apliecībām – dzimšanas, 
laulības un miršanas 
apliecībām – iedzīvotāji pēc 
pieprasījuma var saņemt 
tulkojumu uz daudzvalodu 
standarta veidlapām visās 
Savienības iestāžu oficiālajās 
valodās, kopā divdesmit četrās. 

Pie tam šīm veidlapām nav 
nepieciešama “Apostille” un 
visa veida legalizācija.

Daudzvalodu veidlapas ir 
izmantojamas visās dalībvalstīs 
kā tulkošanas palīglīdzekļi, 
kas pievienoti publiskajam 
dokumentam. Regulas 
mērķis ir iespēju robežās 
likvidēt vajadzību publiskos 
dokumentus tulkot.

Ieviestās daudzvalodu 
veidlapas būs lielisks 
palīglīdzeklis Cēsu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
izsniegto dzimšanas, laulības 
un miršanas apliecību 
lietošanai Savienības valstīs un 
valodas barjeru pārvarēšanā.

Vienkāršota dokumentu aprite ES valstīs

Valdība pagājušā gada 
nogalē apstiprināja pirmsskolas 
izglītības vadlīnijas un valsts 
pamatizglītības standartu 1.-9. 
klasei, lai pirmsskolas no 2019. 
gada 1. septembra un skolas no 
2020. gada 1. septembra sāktu 
īstenot jaunos mācību satura un 
pieejas principus.

Pirmsskolas izglītības satura 
īstenošanas mērķis ir zinātkārs, 
radošs un dzīvespriecīgs bērns, 
kas dzīvo veselīgi, droši un 
aktīvi, darbojas patstāvīgi un 
mācās ieinteresēti un ar prieku, 
gūstot pieredzi par sevi, citiem, 
apkārtējo pasauli un savstarpējo 
mijiedarbību tajā. Mācību 
procesu plānots organizēt kā 
integrētu rotaļnodarbību dienas 
garumā, kurā bērnam būs 

iespēja mācīties iedziļinoties, 
domāt un praktiski pētīt, 
sadarboties un pašam apgūto 
arī novērtēt. 

Pamatizglītības satura 
īstenošanas mērķis ir vispusīgi 
attīstīts un lietpratīgs skolēns. 
Mācību process plānots kā paša 
skolēna aktīvs izziņas process 
un jaunrade, sasaistot apgūto 
ar reālo dzīvi un apkārtējo 
vidi. Skolēni apgūs arī tādus 
mācību priekšmetus kā drāmu 
(publiskās runas māksla), 
dizains un tehnoloģijas, 
kas aizstās mājturību un 
tehnoloģijas (dizaina domāšana 
un produktu jaunrade), kā arī 
inženierzinības (konstruēšana).

Vairāk informācijas www.
skola2030.lv

Pārmaiņas mācību 
saturā

Noslēdzies biedrības “Youth 
for City – City for Youth” 
projekts “Operācija - PRIEKS”, 
kas īstenots, sadarbojoties ar 
Cēsu novada Jauniešu domi. 

Projekta vispārējais mērķis 
ir, izveidot Cēsu novada 
jauniešu vizuālo identitāti un 
komunikāciju, tādējādi veicinot 
jauniešu iesaisti un dalību 
sabiedriskajās aktivitātēs. 

Deviņu mēnešu laikā 
jaunieši ir guvuši un 
pilnveidojuši zināšanas 
vairākās jomās, piemēram, 
vizuālās identitātes izstrādē, 

kvalitatīva satura veidošanā, 
kas paredzēts izmantošanai 
plašsaziņas līdzekļos, vizuālo 
materiālu izstrādē, video 
veidošanā, kā arī pasākumu un 
video gaismošanā. 

Izveidotais vienotais 
jauniešu komunikācijas rīks 
CĒSIS JAUNIEŠIEM, kas sevī 
ietver Facebook un Instagram 
profilu, kā arī mājaslapa  
cesisjauniesiem.weebly.com, 
pierāda jauniešu spēju veidot 
kvalitatīvu, mūsdienīgu 
un galvenokārt jaunieti 
interesējošu saturu. 

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2018. gadam 
valsts budžeta finansējuma 
ietvaros. 

Veido vizuālo identitāti

Cēsu bērnu mūzikas skolas 
ēka vecpilsētā  konkursā 
“Gada labākā būve Latvijā 
2018”  saņēmusi augstu 
novērtējumu – trešo vietu 
nominācijā “Restaurācija”. 
Pērn šajā konkursā atzinību 
izpelnījās atjaunotais Cēsu 
stadions.

Mūzikas skolas ēka pirms 
rekonstrukcijas bija kritiskā 
stāvoklī un pat atzīta par 
bīstamu ekspluatācijā. Tagad tā 
ir nostiprināta un restaurēta pēc 
arhitekta Imanta Timmermaņa 
biroja izstrādāta projekta. 
Bērnu mūzikas skolas audzēkņi 
un pedagogi tagad mācās 
drošā un skaistā vidē. Cerams, 
ka būvdarbi L.Kalēju ielā 
turpināsies un tiks uzbūvēta arī 
sarīkojumu zāle, kurā bērni gūs 
pieredzi uzstāties uz skatuves.

Cēsu būves novērtētas!

Attēlā: Senā ēka Lielā Kalēju ielā, no ekspluatācijai 
bīstama nama nu kļuvusi par skaistu un mājīgu mācību 
vietu Cēsu jaunajiem mūzikas talnatiem. Foto Aivars 
Akmentiņš

Ņemot vērā sūdzības un 
zvanus, ko Cēsu novada 
pašvaldības policija saņēmusi 
pēdējā mēneša laikā par 
mājdzīvnieku turēšanu, 
atgādinām Cēsu novadā spēkā 
esošos dzīvnieku īpašnieku un 
turētāju pienākumus. 

Suņiem obligāti jābūt 
reģistrētiem vienotajā valsts 
reģistrā. Dzīvnieka īpašniekam 

vai turētājam ar dzīvnieku 
atļauts atrasties Cēsu novada 
pašvaldības sabiedriskajā 
teritorijā (pastaigu laukumos, 
ielās un citur), tikai tad, ja viņš 
reģistrējis dzīvnieku. 

Dzīvnieka īpašnieks nedrīkst 
pieļaut dzīvnieka klaiņošanu, 
to nepieskatītu izlaižot no 
dzīvokļa, mājas. Atrodoties 
ārpus dzīvokļa, mājas vai mājas 

iežogotā pagalma, dzīvniekam 
ap kaklu jābūt apliktai kakla 
siksnai ar tai piestiprinātu 
reģistrācijas zīmi. Ja suns atzīts 
par bīstamu, tam, atrodoties 
ārpus norobežotas teritorijas, 
jābūt arī uzpurnim un sarkanas 
krāsas lentai. 

Pilsētās un ciemos ārpus 
norobežotās teritorijas suns 
bez pavadas var atrasties 

zaļajā zonā un mežā pastaigas 
laikā īpašnieka vai turētāja 
uzraudzībā un redzeslokā 
tādā attālumā, kādā īpašnieks 
vai turētājs spēj kontrolēt 
dzīvnieka rīcību. Ar suņiem 
aizliegts uzturēties izglītības 
iestāžu teritorijās un pilsētas 
stadionos, kā arī vietās, kur 
uzstādītas norādes, kas aizliedz 
suņu atrašanos attiecīgajās 

teritorijās. 
Atrodoties parkos, skvēros, 

bērnu rotaļu laukumos, suņiem 
jābūt pavadā, ar kaklasiksnu 
vai iemauktiņiem, ja vien 
dzīvnieku atrašanās šajās 
teritorijās nav saistīta ar to 
demonstrēšanu un saskaņota ar 
pašvaldību. 

Atgādinājums suņu īpašniekiem

Marta sākumā Ērgļos 
norisinājās tradicionālais 
Latvijas skolu ziemas 
Olimpiskais festivāls, kurā 
bija pārstāvētas 46 Latvijas 
pašvaldības ar 139 skolu 
komandām. No Cēsu novada 
piedalījās astoņas skolu 
komandas septiņos sporta 
veidos – distanču slēpošanā, 
kalnu slēpošanā, frīstaila 
slēpošanā, snovbordā, biatlonā, 
slidošanā, disku golfā un sešos 
no tiem izcīnīja godalgotas 
vietas.

Sešu Cēsu skolu audzēkņi 
spēja izcīnīt medaļas kādā 
no sporta veidiem. Jaunākās 
grupas slēpotājas Stella 
Bleidele (C.1.P.), Amēlija Zaķe 
(C.2.P.) un Keita Karlīna Šmite 

(CPV) nodrošināja Cēsīm visu 
pjedestālu - viņas bija labākās 
gan 1 km distancē gan skikrosā 
(slēpošana ar veiklības 
elementiem).

Visi malači, bet īpašs prieks 
par Cēsu Valsts ģimnāzijas 
un Cēsu 2. pamatskolas 
komandām, kuru pūrā attiecīgi 
desmit un sešas godalgas!

Paldies visiem jauniešiem, 
kuri šajās ziemas dienās 
aizstāvēja savas skolas un 
mūsu novada godu! Paldies 
sporta skolotājiem Jautrītei 
Bahmanei, Jurim Vaido, 
Sandrai Krastiņai, Martai 
Tutiņai, Aivaram Krickim un 
vecākiem par līdzi dzīvošanu 
un praktisko palīdzību starta 
vietās!

Labi panākumi skolu 
sportistiem

Šovasar, 28. un 29. jūnijā, 
Sarunu festivāls LAMPA Cēsu 
pils parkā iemirdzēsies jau 
piekto reizi. Līdz 5. aprīlim 
tiek meklēti 90 aizrautīgi 
cilvēki – festivāla brīvprātīgie 
palīgi, kuri palīdzētu LAMPAI 
būt vēl spožākai. Pieteikties 
par brīvprātīgo palīgu aicināts 
ikviens, kurš sasniedzis 15 
gadu vecumu.

Arī šogad ar festivāla 

brīvprātīgo programmas 
drauga un atbalstītāja “Lat-
vijas Finieris” gādību LAM-
PAS brīvprātīgajiem palīgiem 
būs iespēja pirms festivāla 
apmeklēt interesantas iz-
augsmes mācības, kas noderēs 
gan profesionālajā, gan 
personīgajā dzīvē.

Brīvprātīgā palīga pietei-
kšanās anketu var aizpildīt 
festivāla LAMPA mājas lapā.

LAMPA aicina brīvprātīgos
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Marta sākumā Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” 
pārstāvji un Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs tikās ar Cēsu 
novada sociālās jomas 
nevalstiskajām organizācijām, 
lai pārrunātu aktualitātes 
un nepieciešamo atbalstu 
veiksmīgākai sadarbībai.

“Patiess prieks par aktīvām 
sociālās jomas nevalstiskajām 
organizācijām Cēsīs, kuras 
veic ļoti lielu un mums tik 
nepieciešamu darbu,” atzīst 
Sociālā dienesta direktore 
Iveta Sietiņsone. Sadarbībā ar 
biedrību “Ģimenes centrs Mūsu 
nākotne” trūcīgākos ir iespēja 
nodrošināt ar siltu ēdienu 
zupas virtuvē, ar Latvijas 
Sarkanā Krusta Cēsu komitejas 
atbalstu kopš 2017. gada 
nogales Cēsīs tiek nodrošināts 
atskurbināšanas pakalpojums 
ar naktspatversmi. Kopš 2017. 
gada sākuma biedrība “Latvijas 
Samariešu apvienība” Cēsu 
novadā nodrošina aprūpi 
mājās.

Cēsu novadā aktīvi darbojas 
aptuveni 17 sociālās jomas 
biedrības, kuras ikdienā cieši 
sadarbojas ar pašvaldību un 
Sociālo dienestu, lai grūtā brīdī 
atbalstītu novadniekus un lai 
iesaistītu novada sabiedriskajā 
dzīvē.

Kur un kādu atbalstu 
novadnieki var saņemt 
Cēsu novada nevalstiskajās 
organizācijās:

Biedrībā “Ģimenes 
centrs Mūsu nākotne” – 
Cēsu novada trūcīgajiem 
un maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem nodrošina 
iespēju saņemt siltas maltītes 
pakalpojumu (zupas virtuve). 
Silta maltīte tiek izsniegta 
pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās no plkst.11.30 līdz 
13.00 Palasta ielā 20-6, Cēsīs.

Latvijas Sarkanā Krusta 
Cēsu nodaļa – pieņem un 
izsniedz saziedoto apģērbu. 
Pieņemšana un izsniegšana 
notiek Bērzaines ielā 16, Cēsīs 
(pagraba stāvā) trešdienās 
no plkst. 13.00 līdz 15.00 un 
ceturtdienās no plkst. 11.00 
līdz 13.00. Drēbēm jābūt 
tīrām, kārtīgi salocītām, 
lietošanas kārtībā. Vēlams 
iepriekš saskaņot pieņemšanas 
laiku, piezvanot uz numuru 
28785803. Ar ES projekta 
atbalstu izsniedz pārtikas 
komplektus Cēsīs, Bērzaines 
ielā 18 (blakus galvenajai 
ieejai), katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā no plkst. 
13.00 līdz 16.00.

Papildus iepriekšminētajam 
Latvijas Sarkanā Krusta 
Cēsu nodaļa piedāvā: apgūt 
pirmās palīdzības iemaņas 
(autovadītājiem, ieroču 
nēsātājiem, skolēniem, 
strādājošajiem un citiem 
interesentiem), humāno 
palīdzību trūcīgajiem 
iedzīvotājiem, tehnisko 
palīglīdzekļu nomu, organizē 
pasākumus bērniem ar īpašām 
vajadzībām un sociālā dienesta 
klientu bērniem, nodarbojas 
ar bezatlīdzības asins donoru 
piesaisti un jaunatnes 
aktivitātēm, kā arī sniedz 
veselības istabas pakalpojumus. 
Veselības istaba “Seniors-
Senioram” atrodas Bērzaines 
ielā 16, 18.kabinetā, un 
medicīnas māsa apmeklētājus 
pieņem otrdien, ceturtdien un 
piektdien no plkst. 9.00 līdz 
12.00. Lai saņemtu papildu 
informāciju, var rakstīt Latvijas 
Sarkanā Krusta Cēsu nodaļas 
darbiniekiem uz e-pastu: lsk.
cesis@redcross.lv vai zvanīt uz 
tālruni 25948345, 64120782.

Biedrība “Gaujaslīči” 
piedāvā iespēju pilngadīgām 
personām (bezdarbniekiem, 
pensionāriem, cilvēkiem 

ar invaliditāti, trūcīgām un 
maznodrošinātām personām, 
daudzbērnu ģimenēm) saņemt 
dažāda veida materiālu 
atbalstu (apģērbu, gultasveļu, 
segas, invalīdu palīglīdzekļus) 
biedrības “Gaujaslīči” telpās 
Dzirnavu ielā 45, Cēsīs. 
Pirms došanās pēc palīdzības 
nepieciešams sazināties ar 
Helēnu Andersoni pa tālruni 
29128655.

Cēsu invalīdu biedrība 
Cēsu novada iedzīvotājiem 
ar invaliditāti piedāvā šādus 
pakalpojumus: juridiskās 
konsultācijas (pēc iepriekšēja 
pieraksta), tehnisko 
palīglīdzekļu nomu (invalīdu 
ratiņi, dažādu modifikāciju 
staiguļi, kruķi, spieķi),  masiera 
pakalpojumus, ārstniecisko 
vingrošanu un iespēju apmeklēt 
trenažieru zāli. Pakalpojumu 
saņemšanas vieta Cēsīs, 
Raunas ielā 6A. Lai saņemtu 
papildu informāciju, zvanīt 
Indulim Balodim pa tālruni 
64127048, 29547180

Latvijas Neredzīgo 
biedrības Cēsu teritoriālā 
organizācija sniedz at-
balstu Vidzemes zonā 
dzīvojošiem cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem. 
Latvijas Neredzīgo biedrības 
rehabilitācijas centra Cēsu 
filiālē par valsts budžeta 
līdzekļiem piedāvā sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus – 
psiholoģiskās adaptācijas 
treniņus, orientēšanās un 
pārvietošanās iemaņu apguvi, 
pašaprūpes prasmju apguvi, 
pielāgotu rakstu veidu 
apguvi (Braila, Hebolda un 
līnijraksts), tiflotehnikas 
lietošanas apmācību, 
specializēto datortehnoloģiju 
un komunikācijas tehnoloģiju 
lietošanas apmācības, 
fiziskā un intelektuālā darba 
pamatprasmju apguvi, 
pielāgotās sporta aktivitātes, 

saskarsmes iemaņu apguvi, 
radošās pašizteiksmes iemaņu 
(dziedāšana, dejošana, 
zīmēšana) apguvi, konsultācijas 
un palīdzība klienta sociālo 
problēmu risināšanā, klienta 
ģimenes locekļu un tuvinieku 
konsultēšana un apmācību. 
Latvijas Neredzīgo biedrības 
valdes locekļi un aktīvisti 
konsultē un palīdz nokārtot 
nepieciešamos dokumentus, 
lai par valsts budžeta 
līdzekļiem varētu saņemt 
minētos pakalpojumus, kā 
arī tiflotehniku – speciālos 
palīglīdzekļus cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem. Latvijas 
Neredzīgo bibliotēkas Cēsu 
filiālē cilvēkiem, kas dažādu 
saslimšanu dēļ nevar lasīt 
parasto iespiedrakstu, piedāvā 
audiogrāmatas. Pieejamas 
grāmatas Braila rakstā. Lai 
saņemtu papildu informāciju, 
var rakstīt Latvijas Neredzīgo 
biedrības Cēsu teritoriālās 
organizācijas darbiniekiem uz 
e-pastu: lnbvidzeme@inbox.lv 
vai zvanīt +37164122761 vai 
+37164123494.

Cēsu pensionāru biedrība 
“Cēsu pensionāri” pirms 
vairākiem gadiem izveidojusi 
mantu placi, kas darbojas pēc 
principa “kas vienam lieks, 
citam noder”. Iedzīvotājiem 
ir iespēja šeit nodot 
apģērbus, apavus un sadzīves 
priekšmetus, kuri pašiem ir 
lieki, bet citiem izmantojami. 
Kā arī šeit ir iespēja saņemt 
apģērbus, apavus un sadzīvei 
nepieciešamas lietas. Mantu 
placis darbojas otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās no 
plkst. 10.00 līdz 13.00 Cēsīs, 
Uzvaras bulvārī 1, pagrabstāvā 
(ieeja no sētas puses).

Latvijas Kaulu, locītavu un 
saistaudu slimnieku biedrības 
(LKLSSB) Cēsu nodaļa palīdz 
kaulu, locītavu un saistaudu 
sistēmas (reimatisko) slimību 

slimniekiem un invalīdiem 
integrēties sabiedrībā, uzlabot 
pacientu dzīves kvalitāti, 
izglītojot un veicinot viņu 
pilnvērtīgu un vienlīdzīgu 
līdzdalību ikvienā sabiedrības 
attīstības jomā, aizstāvēt viņu 
tiesības; izglītot sabiedrību 
reimatisko saslimšanu 
profilakses jautājumos un 
pacientu līdzatbildības 
paaugstināšanas iespējās.

Biedrības darbībā galvenā 
uzmanība ir pievērsta veselīga 
dzīvesveida, kā arī dažādu 
interešu jomu popularizēšanai. 
Līdztekus regulārām 
aktivitātēm – ārstnieciskā 
vingrošana, peldēšana, 
nūjošana, rokdarbi, dejošana, 
kulinārija – tiek sniegta 
iespēja apmeklēt Dr. I.Zemīša 
ārstniecisko manipulāciju 
ciklu artrīta paasinājumu 
ārstēšanai ar osteo-reflekso-
terapijas metodi. Rīkojam arī 
dažādas lekcijas par veselības 
jautājumiem un veselības tūres, 
kā arī dažādas ekskursijas.

Esam sastopami katru 
trešdienu 13.00-15.00 Rīgas 
ielā 7, birojs 2.stāvā. Telefoni 
izziņām: 26190336 un 
28378197.

Nacionālais rehabilitācijas 
centrs “Vaivari” sadarbībā 
ar Sociālo dienestu rīko 
izbraukuma konsultācijas, 
kuras notiek Bērzaines ielā 16, 
Cēsīs, Invalīdu habilitācijas – 
dienas centra telpās (1. stāvā). 
Lai speciālisti varētu sniegt 
visatbilstošāko palīdzību 
un Jūs varētu pasūtīt sev 
nepieciešamo palīglīdzekli, 
interesenti aicināti iepriekš 
pieteikties, zvanot 67552350.

Paldies visām biedrībām, 
kuras sniegušas atbalstu Cēsu 
novada sociāli mazaizsargāto 
personu grupu atbalstam 
un sociālās integrācijas 
veicināšanā.

SOCIĀLAIS DARBS

Nevalstisko organizāciju atbalsts iedzīvotājiem

Sociālo darbinieku svētki Aicina 
darbāMartā gadskārtējos 

profesijas svētkos – 
Vispasaules sociālā darba dienā 
Cēsīs – pulcējās vairāk nekā 90 
vēsturiskā Cēsu rajona novadu 
sociālā darba speciālisti un 
pašvaldību vadītāji. Cēsu 
novada organizētajā konferencē 
par godu profesionālajiem 
svētkiem, sprieda par 
aktuālajām problēmām, 
novadu savstarpējo sadarbību 
un atzīmēja profesijas 
sasniegumus. Darbiniekus 
svētkos sveica novadu 
priekšsēdētāji, izceļot un 
novērtējot ikvienu darbinieku. 

Kā atzīst Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” direktore 
Iveta Sietiņsone: “Šī mums 

ir iespēju diena, jo, pirmkārt, 
varam akcentēt mūsu profesijas 
svarīgumu, pievērst uzmanību 
sociālā darba problēmām un, 
protams, dalīties pieredzē 
un iegūt jaunas zināšanas, 
prasmes. Un noteikti gribam 
teikt paldies saviem pašvaldību 
vadītājiem, kuri novērtē mūsu 
darba svarīgumu un arī grūtumu 
un ieklausās mūsu problēmās, 
kas liek cerēt, ka savu darbu 
varēsim veikt arvien labāk un 
profesionālāk.”

Lai darbinieku domas kaut 
nedaudz novirzītu no ikdienas 
darba problēmsituācijām, 
Cēsu Sociālais dienests bija 
noorganizējis erudīcijas spēli 
un svētku koncertu pasākuma 
noslēgumā.

Attēlā: Cēsu novada Sociālā dienesta vadītāja Iveta 
Sietiņsone svētkos sveica arī pieredzējušo Sociālo 
darbinieci Dzidru Strautu.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
aicina darbā psihologu (nepilns 
darba laiks – 30 stundas 
nedēļā).

• Atalgojums atbilstoši 
8. mēnešalgas grupai un 
noteiktajam darba laikam.

• Profesionālās pieredzes 
aprakstu (CV) un pieteikuma 
vēstuli lūdzam sūtīt uz e – 
pasta adresi soc.ag@cesis.lv, 
iesniegt personīgi vai sūtīt pa 
pastu (adrese Bērzaines iela 
16/18, Cēsīs, Cēsu nov., LV – 
4101).

• Pieteikuma iesniegšanas 
termiņš 2019. gada 5. aprīlis.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

28.02.2019. Saistošie noteikumi Nr. 5 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 
28. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība 
sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei””

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2016. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 
“Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības 
iestādei” (apstiprināti ar Cēsu 
novada domes 2016. gada 28. 
janvāra lēmumu Nr. 9, prot. Nr. 
1, 9. punkts) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
3.punktu šādā redakcijā:

“3. Pašvaldības atbalsts 
privātajai izglītības iestādei ir:

“3.1. 245,17 euro mēnesī 

par vienu bērnu no pusotra 
gada līdz četru gadu vecumam 
saskaņā ar pašvaldības 
atbalsta detalizētu atšifrējumu 
pa izdevumu pozīcijām (1. 
pielikums);

3.2. 174,38 euro mēnesī 
par vienu bērnu, kam 
nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības 
atbalsta detalizētu atšifrējumu 
pa izdevumu pozīcijām (1. 
pielikums).”

2. Izteikt saistošo noteikumu 
1.pielikumu šādā redakcijā: 

 

 

 

1. pielikums 

1. pielikums 

 

 

 
 

28.02.2019. Saistošie noteikumi Nr. 6 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2016. 
gada 31. marta  saistošajos noteikumos 
Nr. 8 “Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu 
novada teritorijā””

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2016. gada 31. marta 
saistošajos noteikumos Nr.8 
“Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības 
iestādei, kura darbojas Cēsu 
novada teritorijā” (apstiprināti 
ar Cēsu novada domes 2016. 
gada 31. marta lēmumu Nr. 87) 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
4. punktu šādā redakcijā:

“4. Pašvaldības atbalsts 
privātajai izglītības iestādei ir:

“4.1. 219,94 euro mēnesī par 
vienu  bērnu no pusotra gada 
līdz 4 gadu vecumam saskaņā 
ar pašvaldības izdevumu 
detalizētu atšifrējumu pa 

izdevumu pozīcijām, kas 
aprēķināts ņemot vērā 
pašvaldības pirmsskolas  
izglītības iestādes izmaksas 
iepriekšējā budžeta gadā (1. 
pielikums); 

“4.2. 149,14 euro mēnesī 
par vienu bērnu,  kam 
nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības 
izdevumu detalizētu at-
šifrējumu pa izdevumu 
pozīcijām, kas aprēķināts 
ņemot vērā pašvaldības 
pirmsskolas  izglītības iestādes 
izmaksas iepriekšējā budžeta 
gadā (1. pielikums).”

2. Izteikt saistošo noteikumu 
1. pielikumu šādā redakcijā:

ZAAO uzstādījis šķirošanas 
konteinerus 61 privātmājai 
Cēsīs, tādējādi nodrošinot 
individuāli dalīti vāktu 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu privātmāju 
iedzīvotājiem. Iepakojuma 
konteineri tiek nodoti lietošanā 
un tukšoti bez maksas. Pareizi 
šķirojot un nododot pārstrādei 
otrreiz izmantojamos 
materiālus, iedzīvotājiem ir 
iespēja samazināt nešķiroto 

atkritumu apjomu un līdz ar to 
arī izmaksas par to izvešanu.

Pieteikt līguma noslēgšanu 
par individuāli dalīti vākto 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu var zvanot pa tālr. 
29221847, rakstot uz e-pastu 
zaao@zaao.lv vai ierodoties 
klātienē birojā Valmierā, Rīgas 
ielā 32 un EKO laukumā Cēsīs, 
Lapsu ielā 19.

Šķirot un taupīt
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PASĀKUMI

Pasākumi Cēsīs aprīlī
Pasākumi
01.04.
Cēsu restorānos un kafejnīcās
Cēsu pavasara restorānu 
nedēļa

04.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ralfs Eilands & Latvijas 
Radio bigbends | “Cits Pauls”

05.04. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
HÖGNI | Mūzika stīgām un 
balsij

05.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Comedy Latvia (stand-up 
comedy) labākie komiķi
DJ Mārtiņš Pavasaris

06.04. plkst.14.00
Vaives Tautas namā
Satiec savu meistaru 2019

06.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jura Butkeviča monoizrāde 
“Zibeņu domas. Irbīte”

06.04. plkst.22.00
Fonoklubā
“Minddesign” (metal), 
“Intense” (thrash / groove)

07.04. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Bērnu opera “Lakstīgala”

11.04. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Dubultais 
adījums”

11.04. plkst.18.00
Izstāžu namā
A.Kalniņa Cēsu mūzikas 
skolas audzēkņu koncerts 
“Ielūdz Alises”

12.04. plkst.16.00
Izstāžu namā
Latvijas tekstilmākslas 
asociācijas izstādes “Spēles 
ar materiāliem” un studijas 
“Stallis” darbu izstāžu 
atklāšana

12.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

13.04. plkst.11.00
CATA Kultūras namā
Čučumuižas koncertizrāde 
bērniem “Lieldienu Zaķa 
Skola”

13.04. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Popgrupu festivāls “Dziesmas 
spārnos 2019”

13.04. plkst.14.00
Koncertzālē “Cēsis”
Pētera Vaska mūzikas aprīlis. 
“Brāļi”

13.04. plkst.19.00
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Cēsu Mazā teātra izrāde 
“Antālija”

13.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Pētera Vaska mūzikas aprīlis. 
“Vasks mūzikā un dejā”

13.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Treniņtērpu ballīte

14.04. plkst.16.00
Sv.Jāņa baznīca
Cēsu pils kora koncerts 
palmu svētdienā

14.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Pētera Vaska mūzikas 
aprīlis. “Vientuļais aģents”. 
Meditācija vijolei un stīgu 
orķestrim

17.04. plkst.11.00
Koncertzāles “Cēsis” Ērģeļu 
zālē
Akordeonistu - solistu 
konkurss “Cēsis 2019”

17.04. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca jaunākā 
skolas vecuma bērniem “Lai 
top Lieldienu dekori!”

17.04. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Akordeonistu orķestra 
koncerts

18.04. plkst.16.00
CATA Kultūras namā
Cēsu novada brīvā laika 
gleznotāju izstādes atklāšana

18.04. plkst.18.00
CATA Kultūras namā
Bērnu un jauniešu tautas 
deju kolektīvu sadancošanās 
koncerts “Novadi sadanco”

20.04. plkst.13.00
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Cēsu Mazā teātra izrāde 
“Antālija”

20.04. plkst.19.00
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Cēsu Mazā teātra izrāde 
“Antālija”

20.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Pētera Vaska mūzikas aprīlis. 
“Vasks. Šimkus. Purvītis”

20.04. plkst.22.00
Fonoklubā
“Tesa” (post-metal), “So Lucid 
Electric Feel” (psychedelic 
rock). DJ Uldis Rudaks

21.04. plkst.11.00
Maija parkā
Izkrāsosim Lieldienas

22.04. plkst.12.00
Vaives Tautas namā
Lieldienu iešūpošana 
“Kaķukrogā”

24.04. plkst.17.30
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Kā apmierināt mazuļa 
vajadzības bez bailēm 
izlutināt?”. Informatīvi 
izglītojoša tikšanās ar grāmatas 
“Pirmās attiecības cilvēka 
dzīvē” (2018) autori Vitu 
Kalniņu

25.04. plkst.17.30
Koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē
Koncertlekcija “Valters 
Kaminskis”

25.04. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars 
“Spundiņraksta adījums”

25.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jaunā Rīgas teātra izrāde 
“Dieviņš pillā”

26.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artūrs Pudāns

27.04. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts bibliotēkā 
“Pauks un Šmauks blēņojas 
pavasarī!”. Pēc Enidas 
Blaitonas stāsta motīviem 
Veselavas teātra studijas 
“Kurlās vardes” izrāde visai 
ģimenei

27.04. plkst.22.00
Fonoklubā
[Ex] da Bass & EHR piedāvā: 
“Party Service On Tour” 
noslēguma balle

Izstādes
Līdz 30.11. 
Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

Līdz 07.04.
Izstāžu namā
“Ciemos pie Zemgales”

Līdz 07.04.
Izstāžu namā
Juris Butkins “Gleznas”

Līdz 27.04.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
Priekuļu filiāles audzēkņu 
grafikas darbi

Līdz 28.04.
Jaunajā pilī
“Sibīrijā rakstītās vēstules uz 
bērza tāss.” Tukuma muzeja 
ceļojošā izstāde

11.04.-19.05.
Izstāžu namā
Latvijas tekstilmākslas 
asociācijas izstāde “Spēles ar 
materiāliem”

11.04.-19.05.
Izstāžu namā
Studija “Stallis” darbu 
izstāde 

14.04.-26.05.
Insignia mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Sandas Strēles izstāde “Ilgu 
hronika”

26.04.-27.04.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Kino
03.04. plkst.19.00 Ditas 
Rietumas Eiropas kino festivālu 
izlase. Uzticīgais

No 05.04. 
Brīnumu parks (2019) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija
Šezam! / Shazam! (2019) 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, asa 
sižeta filma, fantāzija

10.04. plkst.19.00 Ditas 
Rietumas Eiropas kino festivālu 
izlase. Paldies Dievam

No 12.04.
Zvēru kapiņi / Pet Cematary 
(2019) Žanrs: Šausmu filma

No 19.04.
Pēc mūsu tikšanās / After 
(2019) Žanrs: Drāma, 
romantika
Kukainīši 2: Uz tāltālo krastu 
/ Minuscule: Les mandibules du 
bout du monde (2018) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija

No 26.04.
Atriebēji: Noslēgums / 
Avengers: Endgame (2019) 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, asa 
sižeta filma, fantāzija
Nurijevs. Baltais krauklis / 
The White Crow (2019) Žanrs: 
Drāma, biogrāfija

Sports
03.04. plkst.19.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts 
volejbolā
Cēsu PSS – Priekuļi

06.04. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada florbola 
čempionāta fināli

07.04. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts U14 un U16 
zēniem
Cēsis - Valmiera

13.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Augstsprieguma tīklu 
sacensības volejbolā

13.04. plkst.12.00
Gaujas ielā 45
LJBL čempionāts U15 un U17 
meitenēm
Cēsis - Ventspils

14.04. plkst.11.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu stundas skrējiens. 
Reģistrācija no plkst.10.00. 
Skrējiens no plkst.11.30

27.04. plkst.9.30
Cēsu pilsētas stadionā
Jāņa Šica piemiņas turnīrs 
futbolā

28.04. plkst.10.00
Vienības laukumā
Kalnu divriteņu maratons 
2019. Valmiera – Cēsis
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KULTŪRA, SPORTS
Latvijas Uzvaras diena. Cēsu kauju simtgade

Šovasar, 22. jūnijā,  svinēsim 
Latvijas Uzvaras dienu, Cēsu 
kauju simtgadi.

Pirms simts gadiem Latvijas 
valsts pastāvēšana tika izcīnīta 
Neatkarības kara laikā. 
Pagrieziena punkts kara gaitā 
notika tieši Ziemeļlatvijas 
frontes līnijā, kur latviešu un 
igauņu karaspēks 22. jūnijā 
pie Cēsīm uzveica Landesvēra 
armiju un devās tālāk uz Rīgu.

Cēsu kauju simtgades 
norises izskanēs īpaši plaši, 
uzsverot cilvēku līdzatbildību, 
līdzdalību un sev svarīgo 
vērtību aizstāvēšanu, ne tikai 
pagātnē, bet arī šodien.

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā jau apskatāma Latvijas 
valsts simtgadei veltītā izstāde 
“Pirmais gads”, kurā iespējams 
interaktīvā veidā iepazīties 
ar galvenajiem notikumiem 
un procesiem Latvijas valsts 
izveides pirmajā pastāvēšanas 
gadā. Izstādes autors ir Cēsu 
muzeja vēsturnieks Dr.hist. 
Tālis Pumpuriņš, scenogrāfijas 
autori – mākslinieki Ritums 
Ivanovs, Mārtiņš Blanks, 
Krists Zankovskis.

Režisora Kaspara Gobas 
vadībā top dokumentālā 
filma par Cēsu kaujām, kas 
uzskatāmi un saprotami stāsta 
par valstisko situāciju Latvijā 
1919. gadā un skaidro Cēsu 
kauju nozīmi Latvijas vēsturē.

Latvijas Uzvaras dienas, 

Noslēdzies 2019. gada 
pirmais Cēsu novada kultūras 
projektu konkurss, kurā tika 
saņemti 14 projektu pieteikumi, 
no kuriem atbalstīti 12 projekti, 
piešķirot finansējumu 7000 
EUR apjomā no Cēsu novada 
pašvaldības budžeta.

Pēc Cēsu novada kultūras 
projektu vērtēšanas komisijas 
atzinuma finansējumu 
saņēmuši šādi projekti: 
Interaktīva nodarbība 9.-12.
klašu skolēniem ekspozīcijā 

“Sirdsapziņas ugunskurs”, 
Starptautiskais Alfrēda 
Kalniņa jauno ērģelnieku 
festivāls, Komunistiskā 
genocīdu upuru 70 gadu 
piemiņas diena - L.Garūta/A.
Eglītis kantāte “Dievs, Tava 
zeme deg!”, “Kaimiņu svētki 
ar Emīlu Dārziņu”, “Baltijas 
Skičfestivāls”, Otrā “Latvijas 
Tautsdziesmu nakts”, “Mēs 
būsim lieli tik, cik mūsu 
griba”,  Vidzemes tautiskā 
josta Vaivē, Art Cēsis “Ilūzija”,  

Cēsu teātris “Ar prieku PAR 
Cēsīm!”, Mirdzas Kerliņas 
grāmata “DUN-DUR-DURS”, 
SIA ZUPPA “Pāreja”.

Šī gada pirmā konkursa 
prioritāte bija pasākumi un 
iniciatīvas, kas atspoguļo 
vēsturiskos notikumus 
(piemēram, Cēsu kauju 
simtgadi, Baltijas ceļam 30 
u.c.) caur dažādām kultūras 
norisēm, iesaistot sabiedrību 
vai veidojot sadarbību ar citām 
kultūras organizācijām vai 

nozarēm.
“Prieks par interesantajām 

un radošajām iniciatīvām, 
kas papildinās un bagātinās 
Cēsu kultūras dzīvi. Projektu 
pieteikumos šogad tika 
pārstāvētas ļoti dažādas 
tēmas – vēstures notikumi, 
vizuālā māksla, mūzika, 
literatūra, teātris”, secināja 
projektu vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētāja Zane Neimane.

Otrais Cēsu novada kultūras 
projektu konkurss šogad tiks 

izsludināts jūnijā, novada 
pašvaldība tam piešķīrusi 6500 
EUR lielu finansējumu.

Cēsu novada kultūras 
projektu konkurss tiek 
rīkots kopš 2008. gada. 
Tajā pašvaldība finansiāli 
atbalstījusi dažādas radošās 
iniciatīvas, ko īstenojuši 
amatiermākslas kolektīvi 
un kultūras nevalstiskās 
organizācijas, bagātinot un 
dažādojot kultūras piedāvājumu 
Cēsu iedzīvotājiem.

Kultūras projektu konkursa rezultāti

Cēsu kauju simtgades 22. jūnija 
dienas programmas centrā būs 
jaunais cilvēks – ne tikai gadu, 
bet domāšanas un vērtību dēļ.

Svētku programma būs ļoti 

daudzveidīga, risināsies visā 
pilsētā un piepildīs dienu no 
rīta līdz vakaram. Svētki pulcēs 
arī dziedātājus un dejotājus 
no visas Vidzemes, kuru 

koncertuzvedums Vienības 
laukumā aizraus ar mūsdienīgu 
programmu. Bet Rīgas 
iela pārtaps par savdabīgu 
laika asi, uz kuras notiks 

dokumentālas performances. 
Pēcpusdienā Pirtsupītes 
gravā notiks vēsturisko kauju 
rekonstrukcija. Latvijas 
Uzvaras dienas programmu 
veido tās idejas autors Renārs 
Sproģis ar radošo komandu.

Sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Aizsardzības 
ministriju 22. jūnijā būs iespēja 
novērtēt mūsdienu armijas 
spēku Nacionālo bruņoto 
spēku parādē un militārās 
tehnikas izstādē. Savukārt 
Zemessardzes vienības visā 
pilsētā organizēs plašas un 
aizraujošas orientēšanās 
sacensības.

Dienas izskaņā notiks Cēsu 
kauju simtgadei īpaši veidots 
koncertuzvedums – muzikālā 
hronika “1919. Visgarākā 
diena”, kurā sastapsies smagā 
metāla un simfoniskā mūzika.

Koncertuzvedumu veido 
Vidzemes koncertzāle “Cēsis” 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
simfonisko orķestri, radošajā 
komandā darbojas komponists, 
grupas “Relicseed” līderis 
Edgars Rakovskis, libreta 
autors Eduards Liniņš, režisors 
Viesturs Kairišs un citi.

Cēsu kauju simtgades 
notikumus Cēsīs rīko Cēsu 
novada pašvaldība sadarbībā 
ar LR Kultūras ministriju, LR 
Aizsardzības ministriju un 
Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem.

Attēlā: Atzīmējot Cēsu kauju simtgadi, būs iespēja Cēsīs redzēt Nacionālo bruņoto 
spēku mūsdienu bruņojumu un arī tikko tapušas Latvijas armijas cīņas vēsturisko 
rekonstrukciju. Foto: Aivars Akmentiņš.

Svinot Cēsu pilsētas stadiona 
pirmo jubileju, 14. aprīlī notiks 
Cēsu stundas skrējiens.

Dalībnieki aicināti izņemt 
numurs no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 11.45, savukārt brīvais 
starts un skrējiens paredzēts 
no plkst. 11.30. Apbalvošana 
notiks plkst. 14.00.

Reģistrācija skrējienam 
cesis.lv. Pasākums ir bez 
maksas un to organizē Cēsu 
novada pašvaldība.

Pasākumu atbalsta “Ven-
den”, “Livonija”, “Vinnis” un 
“Studio Pizza”.

Cēsu stundas skrējiens

Attēlā: Pērn stadiona 
atklāšanā, notika pirmais 
Cēsu stundas skrējiens 
un tajā piedalījās vairāk 
nekā 300 skrējēju, jādomā, 
ka šogad šis skaitlis tiks 
pārspēts.


