
Sagaidot Cēsu kauju simtgadi, 
cēsnieki aicināti stādīt baltus 
ziedus

Uz laiku ieviestas izmaiņas 
satiksmes organizācijā Vienības 
laukumā
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Labs noskaņojums un tīra vide

Attēlā:  Kaulu, locītavu un saistaudu slimību biedrības talcinieces, kā allaž talkoja mundrā noskaņojumā un paveica 
pārsteidzoši daudz. Foto: Edīte Matuseviča.

Sportiska Ģimenes diena 

Cēsu novada iedzīvotāji 
šogad čakli strādājuši, lai 
sakoptu 34 vietas novadā. 

Lielā talka visā Latvijā 
norisinājās 27. aprīlī, kad arī 
Cēsu novadā iedzīvotāji aktīvi 
darbojās, lai sakoptu savu 
apkārtējo vidi.

Talkas norisinājās garāžu 
kooperatīvās sabiedrības 
“Vaive 2” teritorijā (Lāču ielā 
17), Cēsu karjerā, tika sakopta 
Cēsu dzīvnieku patversmes 
teritorija un Cēsu dzelzceļa 
stacijas apkārtne. Cēsu novada 
pašvaldības darbinieki vāca 
atkritumus un zāģēja krūmus 
Pirtsupītes gravā tuvāk 
Viestura ielai. Pirtsupītes gravu 
tuvāk Lenču ielai palīdzēja 
sakopt disku golfa cienītāji. 

Valmieras ielas daudzīvokļu 
namu kvartāla iedzīvotāji bija 
aicināti turpināt sakopšanas 
darbus graviņā pie Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas. Kaulu, locītavu 
un saistaudu slimību biedrība 
talkoja Bērzaines kapos, bet 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
savukārt kopa Eduarda 
Veidenbauma piemiņas vietu 
“Glāznieki” (Rūpniecības iela 
18).

Sevišķi aktīvi bija 
Cīrulīšu iedzīvotāji, kuri 
vāca atkritumus Kovārņu 
ielā, Līgatnes ielā, Mazajā 
Līgatnes ielā, Sīļu ielā, Pētera 
ielā. Iedzīvotāji talkoja arī 

citur pilsētā, vācot atkritumus 
Cepļa ielā, Šķūņu ielā, Gaujas 
ielā, Medņu ielā, Vītolu ielā, 
Dzirnavu ielā, Krasta ielā, 
Piebalgas ielā, Vārnu ielā, 
Priekuļu ielā, Mazajā Lenču 

ielā, Vilku ielā un Kalna ielā.
Rāmuļu pamatskolas un Līvu 

sākumskolas audzēkņi čakli 
darbojās un  sakopa Rāmuļu 
kapus un vāca atkritumus gar 
ceļu Rāmuļi – Rīdzene un 

Rāmuļi – Vaive malām.
Lai citus gadus talkotājiem 

darba būtu mazāk, atgādinām, 
ka atkritumus ļauts izbērt tikai 
tam paredzētās vietās.

Ja pamani, kādu, kas 

atkritumus izber dabā, 
publiskā vietā vai citas 
personas īpašumā, ziņo par to 
pašvaldības policijai pa tālruni 
8911.

Tradicionālās Ģimenes 
dienas aktivitātes 15. maijā 
Cēsīs norisināsies jau 
vienpadsmito reizi. Šī gada 
ģimenes dienas devīze – “Ārā 
no ekrāniem, sportojam kopā!”, 
tāpēc centrālā norises vieta būs 
pilsētas stadions.

Kā jau ierasts, arī šogad 
katrai ģimenei būs iespēja 
saņemt Cēsu novada Ģimenes 
pasi un piedalīties ģimeni 
saliedējošās aktivitātēs un 
spēlēs (pa noteiktu maršrutu). 
Pasākumā aicinām piedalīties 
vecākus kopā ar bērniem. 

Ģimenes dienas pro-
gramma

Cēsu novada Jauniešu 
māja (Rīgas iela 23, Cēsis)

16.00 -18.00  Reģistrācija 
ģimenes dienas aktivitātēm. 
Katra ģimene saņems maršruta 
karti un Ģimenes pasi. 
Apmeklējot kartē norādītos 
punktus un iegūstot zīmodziņu, 
ģimenēm būs iespēja 
iesaistīties dažādās ģimeni 
saliedējošās aktivitātēs Cēsu 
pilsētas stadionā. 

Cēsu pilsētas stadions 
(ieeja sporta un brīvā laika 
apavos)

16.30 Cēsu pilsētas stadionā 
kopā ar Lāsmas Takanbekovas 

Zumbas deju grupu būs 
iespēja izmēģināt Zumbas deju 
soļus, bet ar “Paula Budovska 
Latvijas Centrālā cīņu kluba” 
audzēkņiem apgūt cīņas sporta 
elementus. Sporta skolas 
audzēkņi un treneri Jūs gaidīs, 
lai kopā ielūkotos sporta 
pasaules noslēpumos, jautri 
un atraktīvi pavadītu laiku bez 
tehnoloģijām.

17.30 Svētku koncerts. 
Koncertā piedalīsies: Cēsu 
internātpamatskolas attīstības 
centra dziedātāji, dejotāji un 
akrobātikas pulciņa audzēkņi.

17.50 Kopā ar Cēsu novada 
domes priekšsēdētāju J. 
Rozenbergu sveiksim 2019.

gada Cēsu novada Krustbērnu.
19.00 Laimīgās ģimenes 

izloze. 
Balvās – pārsteigumi no 

baseina “Rifs”, “Studio Pizza”, 
Z/S “Kalna Smīdes”, “Bella 
Baby Happy”, un daudzas citas 
vērtīgas balvas.

Arī šogad esam padomājuši 
par pašiem mazākajiem 
cēsniekiem vecumā līdz diviem 
gadiem – šajā gadā aicinām 
piedalīties īpašās Mazo 
rāpotāju sacensībās! Mazajiem 
dalībniekiem pārsteigumu 
balvas no veikala “Bēbis”. 

Aicinām Cēsu novada darba 
devējus 15. maijā, atbalstot 
darbiniekus, uzdāvināt viņiem 

brīvu pēcpusdienu, lai kopā ar 
ģimeni un bērniem piedalītos 
Ģimenes dienai veltītajos 
pasākumos!

Lai svētki izdotos, 
aicinām pieteikties arī 
uzņēmējus, uzņēmumus un 
vienkārši labus cilvēkus, 
kuri būtu gatavi iesaistīties 
pasākuma atbalstīšanā un 
organizēšanā! Atbalsts varētu 
būt gan finansiāls  – pasākuma 
nodrošināšanai, gan kāds 
gardums un dāvanas svētku 
dalībniekiem, gan arī pasākuma 
tehniskais nodrošinājums.



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Paldies visiem cēsniekiem, 
kuri čakli pastrādāja lielajā 
talkā. Novadā bija vairāk 
nekā trīsdesmit talkas vietu, 
un savākto atkritumu kalns 
joprojām liels. Gribētos tomēr 
cerēt, ka apkārtnes mēslošanas 
liga pamazām, bet mazinās.

Viena no centrālajām 
aktualitātēm pašvaldībās aprīlī 
bija teritoriālā reforma. Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija prezentējusi 
jauno novadu karti, un sākušās 
plašas, brīžiem arī kaismīgas 
diskusijas. Cik esmu runājis ar 
dažādu novadu iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem, kolēģiem no citām 
pašvaldībām, pamatā reformas 
nepieciešamību atzīst visi. Ir 
iebildumi par niansēm, un tas ir 
saprotami. Piemēram, Raunas 
iekļaušana Smiltenes novadā. 
Vai tas ir pamatoti, ja vairums 
raunēniešu savās darba, skolas, 
ikdienas gaitās vairāk saistīti ar 
Cēsīm? 

Skaidrs, ka reforma nav 
brīnumnūjiņa, un liela novada 
izveide pati par sevi negarantē 
ekonomisko aktivitāšu pie-
augumu un investoru plūdus. 
Taču tas  rada iespējas 
labāk plānot pašvaldības 

pakalpojumu nodrošinājumu 
iedzīvotājiem un tālredzīgāk 
īstenot infrastruktūras attīstības 
projektus, tādējādi radot 
interesantu vidi investoriem. 

Aprīlī domes deputāti 
uzklausīja Cēsu klīnikas 
vadības ziņojumu par sasniegto 
pagājušajā gadā. Dzirdētais 
iepriecina. Veiksmīgi attīstījies 
bērnu veselības centrs, un 
pakalpojumu daudzveidības 
ziņā esam līderi Vidzemē. 
Pilnveidota rehabilitācijas 
programma, tostarp piedāvājot 
šo pakalpojumu diennakts 
stacionārā, lai pacienti arī pēc 
smagām traumām, saņemot 
profesionālu aprūpi, varētu 
pēc iespējas ātrāk nostāties 
uz savām kājām. Un trešais 
virziens, kas pēdējā laikā strauji 
attīstījies, ir psihiatrija. Jāmin 
vēl viena pēdējā laika iezīme  - 
aizvien biežāk Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
brigādes pacientus, arī no 
Siguldas puses, ved uz Cēsīm. 
Tātad mūsu klīnikai ir augsti 
profesionālas ārstniecības 
iestādes reputācija un stabila 
vieta un loma pacientu aprūpē 
Vidzemē.

Gada sākumā informēju par 
reorganizāciju profesionālajā 
izglītībā, proti, Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas un Priekuļu 

tehnikuma apvienošanu. Pēc 
divu mēnešu viļņošanās un 
brīžiem neauglīgiem strīdiem, 
darbu sākusi Izglītības un 
zinātnes ministrijas veidota 
reorganizācijas komisija. 
Ir izsludināts konkurss uz 
direktora amatu, sākti citi 
darbi, lai augustā abas skolas 
jau strādātu kā vienota mācību 
iestāde. Tas ir loģisks solis arī 
novadu reformas kontekstā. 
Ceru, ka reorganizācija virzīsies 
raiti un sākotnējā viļņošanās 
nemazinās jauniešu vēlmi apgūt 
amatu Cēsīs vai Priekuļos, un 
uzņemšanas rezultāti būs labi. 

Maijs sākas ar svētkiem, 
skaistiem, ģimeniskiem, 
kad mūsu valsts neatkarības 
atjaunošanu svinam, pulcējoties 
pie baltiem galdautiem. Lai 
svētki ir labām noskaņām 
piepildīti, svinot gan mājās, gan 
apmeklējot svētku notikumus 
pilsētā. Pēc balto galdautu 
klāšanas aicinu stādīt baltās 
puķes, sagaidot un godinot 
Cēsu kauju simtgadi. Tas būs 
viens no centrālajiem Latvijas 
simtgades notikumiem valstī ar 
ļoti plašu programmu. Būs ko 
redzēt gan lieliem, gan maziem. 
Aicinu cēsniekus jūnijā nākt un 
iepazīt šo svarīgo lappusi mūsu 
valsts vēsturē!

Ieva Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītāja

Pavasarī Cēsu novadā 
turpinās aktīvā būvniecības 
sezona. Cēsu novada skolu 
modernizācijas projektā, kas 
tiek īstenots ar ES Struktūrfondu 
atbalstu, nobeigumam tuvojas 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) 
metodiskā centra remonta darbi. 
Metodiskā centra vajadzībām 
iegādātas arī mēbeles un IT 
aprīkojums. Turpinās DACVĢ 
sporta laukuma rekonstrukcijas 
darbi,  ko plānots pabeigt līdz 
nākamā mācību gada sākumam. 

Aprīlī noslēdzās Cēsu 
Pilsētas vidusskolas piebūves 
būvdarbu iepirkums, un maijā 
paredzēts uzsākt būvniecības 
darbus. Piebūvi plānots nodot 
ekspluatācijā 2020. gadā. 
Aprīlī izsludināts iepirkums 
projektēšanas darbiem Cēsu 
Valsts ģimnāzijas piebūvei. 
Paralēli tam notiek darbs pie 
iepirkuma dokumentācijas 
izstrādes, lai izsludinātu 
iepirkumu dabaszinātņu 
un matemātikas kabinetu 
iekārtošanai Cēsu 2. 
pamatskolā.  Savukārt par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
notiek telpu atjaunošanas darbi 
Līvu sākumskolā, lai septembrī 
tur varētu atvērt vēl trīs jaunas 
pirmsskolas izglītības grupas.  

Pavasarī atsākušies darbi arī 
Cēsu Viduslaiku pilī, un jaunajā 
tūrisma sezonā apmeklētājiem 
būs pieejamas jaunās amatnieku 
darbnīcas un viss Rietumu 
tornis, bet iekļūt pilī atkal varēs 
pāri tiltam. 

Aktīvi turpinās Daudz-

funkcionāla sociālo pakalpo-
jumu centra būvprojekta 
izstrāde, lai vasaras sākumā 
varētu pabeigt projektēšanas 
darbus un izsludināt iepirkumu 
būvniecībai. 

Martā noslēdzās iepirkums 
par grants ceļa Akmenskrogs-
Veismaņi-Vaives pagasta 
robeža pārbūvi, un iesniegts 
projekta pieteikums Lauku 
atbalsta dienesta finansējuma 
saņemšanai. Ceļa atjaunošanas 
darbus plānots uzsākt šī gada 
rudenī. Savukārt Cēsu pilsētā 
uzsākta bedrīšu labošana un 
gājēju pāreju un citu satiksmes 
regulēšanas apzīmējumu 
atjaunošana. 

Komunikācijas un klientu 
servisa pārvaldes darbinieki 
sadarbībā ar ārpakalpojumu 
sniedzēju turpina darbu pie 
jaunas mājas lapas cesis.lv 
izstrādes, kas būs pieejama 
jūnijā. Rūpīgi izvērtējam 
jaunās mājas lapas saturu un 
izkārtojumu, lai informācija 
tajā būtu viegli atrodama un 
klientiem saprotama. Gada 
beigās un nākamā gada 
sākumā plānots mājas lapu 
papildināt arī ar e-pakalpojumu 
moduļiem, to izstrādi sāksim ar 
izglītības jomu. 

Aprīlis Cēsīs tradicionāli ir 
Spodrības mēnesis un prieks, 
ka cēsnieki ir gatavi iesaistīties 
savas pilsētas sakopšanā, 
jo Lielajā talkā sakoptas 34 
novada vietas. Arī pašvaldības 
darbinieki piedalījās talkā un 
sakopa bijušo mazdārziņu 
teritoriju Pirtsupītes gravā. 
Paldies ikvienam cēsniekam un 
vaivēnietim, kurš rūpējas par 
to, lai Cēsu novads kļūtu tīrāks 
un sakoptāks!
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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 
aprīlī deputāti izskatīja 26 
jautājumus. Dome apstiprināja 
amatā novada bāriņtiesas 
locekli. Lēma par pašvaldības 
nekustamo īpašumu nodošanu 
atsavināšanai un apstiprināja 
izsoļu rezultātus.

Deputāti atbalstīja projekta 
pieteikumu “Vaives tautas 
nama modernizācija kopienu 

un pievilcīgas kultūrvides 
stiprināšanai” ELFLA LAP 
2014.-2020. gadam. Vienojās 
par dalību ELFLA LAP 
2014.-2020. gadam pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ar projektu “Cēsu 
novada pašvaldības grants ceļa 
A4 Akmenskrogs-Veismaņi-
Vaives pagasta robeža 

pārbūve”. 
Ar pilnu pieņemto lēmumu 

sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” – 
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Domes sēdē aprīlī

Reformas un risinājumi Būvniecības sezona 
sākusies sparīgi

EP vēlēšanās ir iespēja 
balsot iepriekš trīs dienas pirms 
vēlēšanu dienas, dažas stundas 
dienā:

- trešdien, 22. maijā: no 
plkst. 17.00 – 20.00,

- ceturtdien, 23. maijā: no 
plkst. 9.00 – 12.00,

- piektdien, 24. maijā: no 
plkst. 10.00 – 16.00.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 
25. maijā iecirkņi strādās no 
plkst.7.00 līdz 20.00.

Cēsu novadā vēlēšanu 
iecirkņi atrodas Cēsu 
2. pamatskolā, Cēsu 1. 
pamatskolā, Cēsu Valsts 
ģimnāzijā, Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskolā, kultūras 
namā “CATA” un Vaives 
pagasta pārvaldē “Kaķukrogs”. 

Tā kā Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās vēlētāju uzskaitei 
izmanto vēlētāju sarakstus, 
tad katram vēlētājam jābalso 
savā iecirknī, kura vēlētāju 
sarakstā viņš iekļauts. Līdz 
7. maijam iespējams iecirkni 
mainīt, ja zināms, ka vēlēšanu 
laikā būsiet citur. To var izdarīt 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes mājaslapā www.
pmlp.gov.lv vai klātienē Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā 
Raunas ielā 4.

Šajās vēlēšanās būs jauna 
papildu balsošanas iespēja 
iepriekšējā balsošanā – vēlēt 
jebkurā iecirknī Latvijā. 
Tomēr, izmantojot šo iespēju, 
jārēķinās ar ilgāku laiku, kas 
būs jāpavada iecirknī, jo, lai 
nodrošinātu principu “viens 

vēlētājs-viena balss”, iecirkņa 
darbiniekam, pirms vēlēšanu 
materiālu izsniegšanas būs 
jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, 
lai pārliecinātos, ka vēlētājs 
nav jau nobalsojis. Vēlēšanu 
dienā, 25. maijā, varēs balsot 
tikai iecirknī, kura vēlētāju 
sarakstā vēlētājs iekļauts.

Savu vēlēšanu iecirkni 
var noskaidrot PMLP 
izsūtītajā paziņojumā. Ja 
paziņojums nav saņemts, 
tad  pa tālruni 67049999 vai  
www.pmlp.gov.lv.

Lai balsotu EP vēlēšanās, 
vēlētajam uz iecirkni līdzi 
jāņem personu apliecinošs 
dokuments – derīga pase vai 
identifikācijas karte. 

Vairāk informācijas: cvk.lv

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 25. maijā
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AKTUĀLI

Attēlā: Dagmāra Saulīte saņemot labākā sociālā darbinieka balvu. 

Aizturēti mēslotājiMainīta satiksme Vienības laukumā
Pēc iedzīvotāju sniegtas 

informācijas par neatļautu 
atkritumu izmešanu Koku ielā, 
pašvaldības policijas darbinieki 
veica rūpīgu vietas novērošanu 
un vainīgos aizturēja.

Noskaidrotas vairākas 
juridiskās un fiziskās 
personas, kuras ilgstoši 
bērušas atkritumus Koku ielas 
2 teritorijā, un vainīgie tiks 
sodīti, kā arī veiks teritorijas 
sakopšanas darbus.

Par atkritumu apsaimnie-
košanas noteikumu pār-
kāpšanu saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 75. panta 1. daļu 
paredzēts naudas sods fiziskām 
personām no 70 līdz 1000 
EUR, konfiscējot pārkāpuma 
izdarīšanai izmantotos 
transportlīdzekļus vai bez to 
konfiskācijas, bet juridiskajām 

personām – 280 līdz 2100 
EUR, konfiscējot pārkāpuma 
izdarīšanai izmantotos 
transportlīdzekļus vai bez to 
konfiskācijas.

Atgādinām, ka lētāk no 
atkritumiem atbrīvoties, 
izmantojot atkritumu apsaim-
niekotāja AS “ZAAO” 
piedāvātos pakalpojumus.

Cienīsim viens otru un 
apkārtējo vidi, kurā kopā 
dzīvojam! Lūdzam atkritumus 
izmest tikai tam paredzētās 
vietās un atbilstošos veidos. 
Vairāk informācijas par 
atkritumu apsaimniekošanu 
www.zaao.lv.

Aicinām iedzīvotājus par 
pamanītiem atkritumu ap-
saimniekošanas pārkāpumiem 
ziņot pašvaldības policijai 
pa tālruni 8911 vai aplikācijā 
“Cēsis 8911”.

Aprīļa nogalē mainīta 
satiksmes organizācija 
Vienības laukumā. Daļa 
teritorijas ir norobežota un  
satiksme vairs nenotiek pa 
rotācijas apli. Norobežotajā 
laukuma daļā izstādīti Koka 
dienu laikā tapušie objekti. 
Izmaiņas būs spēkā līdz 31. 
maijam. 

 Lai satiksmes organizāciju 
padarītu saprotamāku un 
vieglāku un pilsētas centrā 
iegūtu vairāk brīvi pieejamas 
un izmantojamas publiskās 
telpas, Vienības laukums no 
apļa pārtapis par krustojumu. 
Laukuma lielākā daļa  slēgta 
satiksmei un norobežota. 

Izveidotas divas jaunas gājēju 
pārejas posmā starp Vaļņu 
ielu un Lielo Skolas ielu, kā 
arī uz Valmieras ielas līdzās 
Raunas ielai. Tās ļaus gājējiem 
laukumu šķērsot ātrāk un ērtāk 
nekā līdz šim.

No Vaļņu ielas izmaiņu laikā 
autovadītājiem būs iespējams 
nogriezties pa labi uz Valmieras 
ielu un Raunas ielu un pa 
kreisi uz Lenču ielu. Galvenais 
ceļš būs auto, kas brauks no 
Lenču ielas, savukārt uz Vaļņu 
ielas, Lielās Skolas ielas un 
Valmieras ielas tiks saglabātas 
ceļa zīmes “Dodiet ceļu”.

Lai no Vaļņu ielas iebrauktu 
vecpilsētā, autovadītājiem 

krustojumā Vienības laukumā 
būs jāgriežas pa labi pa 
Valmieras ielu jābrauc līdz 
Uzvaras bulvārim, kur būs 
jānogriežas pa kreisi, un 
jābrauc pa Valmieras ielu 
pretējā virzienā gar “Hotel 
Cēsis”, krustojumā Vienības 
laukumā būs jāgriežas pa kreisi 
un tad pa labi uz Lielās Skolas 
ielu.

Satiksmes kustības izmaiņas 
Vienības laukumā tiek 
noteiktas uz laiku, lai meklētu 
veiksmīgāko satiksmes 
organizācijas modeli.

Lūdzam sekot uzstādītajām 
ceļa zīmēm un aktuālajai 
informācijai cesis.lv.

Attēlā: Pirmdien, 29. aprīlī, Vienības laukuma centrā jau tapa telpisks objekts. Atgādinām, 
ka izmaiņas satiksmes organizācijā Vienības laukmā būs spēkā līdz 31.maijam.  
Foto: Aivars Akmentiņš.

Jaunumi Cēsu klīnikā
Aprīlis Cēsu klīnikā sācies 

ar labiem jaunumiem mūsu 
pacientiem.

Ir pagarināts pediatru 
ambulatorās pieņemšanas 
laiks. Turpmāk mūsu pediatri 
pieņems mazos pacientus katru 
darbdienu no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 20.00. Pie pediatra uz 
ambulatorajām konsultācijām 
vecāki var vest bērnus bez 
iepriekšējas pierakstīšanās. 
Ierodoties klīnikā līdz plkst. 
18.00 jāpiesakās reģistratūrā, 
pēc plkst. 18.00 – jāvēršas 
uzņemšanā. Šis ir valsts 
apmaksāts pakalpojums.

Tāpat pagarināts arī 
radiologa darba laiks saistībā 
ar to, ka klīnikā darbu sākusi 
jauna ārste Laura Liepiņa. 
Turpmāk radiologs būs 
pieejams katru darbdienu līdz 
plkst. 18.00.

Mājas aprūpes māsām 
mainīts pieteikšanās tālrunis. 
Šo pakalpojumu var pieteikt, 
zvanot uz 28656061. 
Līdzšinējie tālruņa numuri 
slēgti.

Darbu sācis diabēta 
apmācības kabinets, kurā 
pacientus (pieaugušos) 
pieņems un konsultēs 

sertificēta diabēta apmācības 
māsa Mirdza Krūmiņa. 
Šis būs bezmaksas tiešās 
pieejamības pakalpojums, kam 
nepieciešams ģimenes ārsta vai 
ārsta speciālista nosūtījums. 
Pieteikšanās, zvanot uz 
reģistratūras tālruni 64125634.

Pieņemšanas laiki:
Otrd., trešd. plkst. 12.00 – 

16.00,
ceturtd. 8.00 – 12.00,
piektd. 8.00 – 16.00.
Ko pacientiem dod apmācība 

par diabētu?
Cukura diabēts ir slimība, 

kuru diemžēl nav iespējams 
izārstēt, bet ar kuru var 
iemācīties sadzīvot, ievērojot 
pareizu dzīvesveidu, uzturu 
un īpašas higiēnas prasības. 
Ja pacients ir zinošs par savu 
slimību un motivēts pats 
līdzdarboties savas veselības 
saglabāšanai, viņš var būtiski 
uzlabot savas dzīves kvalitāti, 
novērst akūtos sarežģījumus 
un cukura diabēta vēlīno 
komplikāciju attīstību. Šī 
apmācība ir ilgtermiņa process, 
kurā pacients apgūst zināšanas 
un praktiskas iemaņas par 
cukura diabētu un tā ārstēšanu, 
kas tālāk nepieciešamas 

efektīvai cukura diabēta 
pašaprūpei ikdienā.

Kuros gadījumos diabēta 
pacientiem nepieciešama 
ambulatorā apmācība?

Latvijā tradicionāli 
dominējusi stacionārā 
apmācība, jo tieši stacionārā 
tiek uzsākta insulīnterapija 
pirmreizēji diagnosticētiem 
pacientiem. Taču pēdējā laikā 
palielinās arī ambulatorās 
apmācības īpatsvars. 

Cik bieži notiek diabēta 
ambulatorās apmācības vienam 
pacientam?

Vispirms ir primārā 
apmācība, kuras laikā 
medicīnas māsa izjautā 
pacientu par viņa dzīvesveidu, 
paradumiem, slimības norisi, 
kā arī sniedz konkrētas 
rekomendācijas un skaidro to 
ievērošanas nepieciešamību. 
Pēc tam seko atkārtota tikšanās, 
lai noskaidrotu, kā pacientam 
veicies, un pārrunātu vēl 
neskaidros jautājumus. 
Mērķtiecīgu atkārtotu 
apmācību vēlams veikt ik 
pēc pieciem gadiem. Taču, ja 
pacientam nepieciešams, par 
noteiktām tēmām konsultācijas 
var saņemt jebkurā laikā.

Gada nogalē Cēsīs sāksies 
jauna sociālo pakalpojumu 
centra celtniecība Rīgas ielā 
90. Šajā centrā tiks veidoti 
jauni pakalpojumi personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 
un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Sociālo 
pakalpojumu centra celtniecība 
notiek ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) 
atbalstu.

Sociālo pakalpojumu centra 
celtniecība un jaunu sociālo 
pakalpojumu izveide ir daļa 
no deinstitucionalizācijas 
norises Cēsu novadā. 
Deinstitucionalizācijas mērķis 
ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga 
rakstura un funkcionāliem 
traucējumiem iekļauties 
sabiedrībā, saņemot sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus, nevis 
tos nošķirt no sabiedrības, 
ievietojot speciālās aprūpes 
iestādēs jeb institūcijās.

Topošajā sociālo 
pakalpojumu centrā paredzēts 
izveidot dienas aprūpes centru 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
kā arī specializētas darbnīcas, 
kur būs iespējams apgūt 
dažādas noderīgas prasmes, 
kas nākotnē šiem cilvēkiem 
varētu palīdzēt iekļauties darba 
tirgū.

Tāpat centrā atradīsies 
arī dienas aprūpes un 
rehabilitācijas centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
kā arī tiks nodrošināts “Atelpas 
brīdis” – īslaicīgas sociālās 
aprūpes pakalpojums, kas 
piedāvā vecākiem uz vienu 
vai vairākām diennaktīm atstāt 
bērnu speciālistu aprūpē.

Iecerētajai ēkai blakus 
esošajā teritorijā nākotnē 
paredzēts arī veidot sporta 
laukumu, mini zoodārzu 
un viesu namu, kur sociālo 
pakalpojumu centra klienti 
varēs strādāt.

Kā norāda Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” direktore 
Iveta Sietiņsone: “Galvenais 
ieguvums no jaunā centra būs 
sabiedrībā balstīti pakalpojumi. 
Centrs un tajā pieejamie 
pakalpojumi būs veidoti tā, lai 
palīdzētu veiksmīgi integrēt 
sabiedrībā cilvēkus, kuri līdz 
šim tikuši ievietoti aprūpes 
iestādēs un tikuši nošķirti 
gan no savām ģimenēm, gan 
pārējās sabiedrības.”

“Vidzemē tas būs 
pirmais šāda apjoma sociālo 
pakalpojumu centrs. Arī citas 
pašvaldības aktīvi strādā, 
lai nodrošinātu jauna veida 
pakalpojumus un veicinātu 
deinstitucionalizāciju, bet 
citur līdzīgu centru celtniecība 
šobrīd nav plānota,” stāsta 
Sietiņsone.

Ēkas projektēšanu paredzēts 
pabeigt šī gada jūnijā, kad tiks 
izsludināts ēkas būvniecības 
darbu iepirkums. Sociālo 
pakalpojumu centra būvniecību 
iecerēts sākt šī gada oktobrī. 
Centru klientiem  atvērs 2021.
gada janvārī.

Projekta kopējās izmaksas 
ir 1 593 152,02 EUR,  kopējās 
attiecināmās izmaksas – 1 
478 070,02 EUR, t.sk. ERAF 
līdzfinansējums  901 606,05 
EUR un valsts budžeta dotācija 
42 614,48 EUR.

Jauns pakalpojumu centrs



Saskaņā ar Cēsu novada 
domes pieņemtajiem grozīju-
miem saistošajos noteikumos, 
zemju īpašniekiem, kuru 
teritoriju skārusi latvāņu 
invāzija, ir iespēja pieteikties 
90% nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) atvieglojumam. 
Atvieglojumu saņems tikai tie 
īpašnieki, kuru nekustamajos 
īpašumos tiek sekmīgi veiktas 
darbības invāzijas apturēšanā.

Lai pieteiktos nodokļa 
atvieglojumam, NĪN 
maksātājs – zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs – laikā 
no 1. janvāra līdz 31. maijam 
Cēsu novada pašvaldībā 

iesniedz iesniegumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu. 
To, vai īpašums varēs saņemt 
nodokļa atvieglojumu, 
noteiks latvāņu apsekošanas 
komisija, līdz kārtējā gada 15. 
jūnijam veicot zemes vienības 
pirmreizēju apsekošanu, lai 
konstatētu latvāņu invāziju 
ar divgadīgiem vai vecākiem 
latvāņiem, kas aizņem vairāk 
nekā 0,1 hektāru lielu vienlaidus 
platību. Augustā komisija veiks 
zemes vienības apsekošanu, lai 
konstatētu, vai veikti latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumi. Apsekošanu var 

veikt bez zemes īpašnieka vai 
tiesiskā valdītāja klātbūtnes, 
iepriekš informējot zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
par plānotajiem apsekošanas 
laikiem.

Atgādinām, ka strauji 
atsākas latvāņu veģetācija, lai 
invāziju ierobežotu, drīzumā 
veicama latvāņu ierobežošana, 
izmantojot integrēto metodi, 
miglošanu.

Izmantojot bioloģisko 
metodi jāuzsāk mehāniskā 
ziemojošo latvāņu rozešu (15 - 
20 cm) izrakšana.

Trešdien 29. maijā, 
plkst.10.00, Kaķukrogā notiks 

seminārs par invazīvo augu 
sugu izplatību un ierobežošanu.

Semināra programma:
10.00 – 10.30 Latvāņu 

ierobežošana. Valsts augu 
aizsardzības dienests;

10.30 -10.45 metodiskā 
materiāla “Izplatītāko invazīvo 
augu sugu ierobežošana 
Cēsu novadā” autore APP 
Agroresursu un ekonomikas 
institūts dr.agr. Līvija Zariņa;

Kafijas pauze;
Došanās uz lauku (tiks 

nodrošināts transports);
11.00 - 15.00 bioloģiskās, 

integrētās, mehāniskās, 
kombinētās latvāņu 

ierobežošanas metodes apskate 
dabā (Vaives pagastā).

Dalību semināram lūgums 
pieteikt līdz 20. maijam, Evija 
Atvara tel. 26687719 vai 
epastā: evija.atvara@cesis.lv

Semināru organizē Cēsu 
novada pašvaldība ar LVAF 
līdzfinansējumu projekta 
“Invazīvo sugu ierobežošana 
Cēsu novadā” ietvaros.
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Turpinās apjomīgie 
Cēsu Svētā Jāņa baznīcas 
atjaunošanas darbi. Aprīļa 
sākumā būvnieki no jumta 
spices noņēma krustu un 
kupolu. Darbiniekiem par 
pārsteigumu kupolā atrasta 
kapsula ar vēstījumu no 
pagātnes. 

Lai arī kapsula bija 
cauršauta, ar vaska zīmogiem 
aizzīmogots tīstoklis un papīra 
ruļļi bija labi saglabājušies. 
Ar kapsulas saturu iepazinās 
restauratori, vēsturnieki, 
draudzes pārstāvji.

Senākais no kapsulā 
ievietotajiem papīra ruļļiem 
datēts ar 1853. gadu, kad 
pabeigta baznīcas torņa 
atjaunošana. Tornis nodega 

postošā ugunsgrēkā 18. 
gadsimta vidū. Vēsturniekiem 
izdevās atšifrēt skolotāja un 
ērģelnieka Mārtiņa Frīdvalda 
vācu valodā rakstīto tekstu.

Vēstījumā teikts, ka 
katrs latviešu dievgaldnieks 
baznīcas torņa atjaunošanai 
gadā deva pa vienai sudraba 
kapeikai, draudze tolaik bijusi 
liela – vairāk nekā 7000 
cilvēku –, un vairāku gadu 
laikā bija saziedota pietiekami 
liela summa. Tāpēc 1852. gadā 
jau sāka vest materiālus uz 
būvlaukumu, bet 1853. gadā 
likts torņa pamatakmens.

Vēl vēstījumā minēts, ka 
tolaik būvēta Rīgas - Pleskavas 
šoseja, Liepas muižas īpašnieks 
veiksmīgi braucis ar tvaikonīti 

pa Gauju, Cēsīs uzskaitītas 50 
mūra mājas un 103 koka mājas. 

Pēc vienpadsmit gadiem 
nācās veikt steidzamus jumta 
nomaiņas darbu un kapsulas 
vēstījumu saturs papildināts 
ar jauniem notikumiem Cēsu 
apkārtnē. Savukārt trešo 
rulli kapsulā ievietojis tās 
aizzīmogotājs Johans Freijs. 
Paša pieliktajā vēstījumā viņš 
aprakstījis savu biogrāfiju.

Baznīcas kupols un krusts 
nodoti restauratoriem. Plānots, 
ka jumta smailē tos atkal 
uzstādīs šovasar, noslēdzoties 
baznīcas restaurācijas dar-
biem. Arī šoreiz kupolā 
ievietos kapsulu ar šodienas 
cēsnieku vēstījumu nākamajām 
paaudzēm.

Unikāls atradums baznīcas smailē

Attēlā: Šopavasar Sv. Jāņa baznīcu ietērpj iespaidīga 
stalažu konstrukcija. Foto: Aivars Akmentiņš.

Dzīvā vēsture Cēsu pilī
No maija līdz oktobrim 

Cēsu pils viesi varēs ne vien 
apskatīt varenās pils drupas, 
bet arī sastapt gadsimtiem senu 
amatu meistarus.

Līdzās plaši izdaudzi-
nātajam Cēsu pils viduslaiku 
virtuves dārzam pusotra gada 
laikā tapusi glītu namiņu 
rinda. Nelielās ēkas celtas, 
izmantojot tradicionālus 
materiālus un tehnoloģijas. 
No koka brusām izgatavotais 
sienu karkass aizpildīts ar 
māla kleķi, grīdas veido 
akmens plātnes vai blietēts 
zemju klons, jumtus nosedz 
otrreiz izmantoti dakstiņi. 
Lai ikvienam interesentam 
varētu uzskatāmi ilustrēt ēku 
tapšanas stāstu, daži sienu 
aizpildījuma laukumi apzināti 
nav pārklāti ar apmetumu, 
parādot sienas veidojošo klūgu 
pinumu un māla kleķi. Taču, 
lai cik pievilcīgas un saistošas 

nešķistu pašas ēkas, daudz 
nozīmīgāka par to ārieni ir 
namiņu funkcija. 

Jau divas dekādes Cēsu 
pilī vienreiz gadā norisinās 
viduslaiku tematikai veltīts 
dzīvās vēstures pasākums. Šo 
tradīciju 1997. gadā aizsāka 
Bruņinieku svētki, vēlāk 
turpināja Baltijas Viduslaiku 
festivāls, bet pēdējos gados – 
tematiskās Viduslaiku dienas. 
Turpmāk Cēsu pilī viduslaiku 
vēsturi paredzēts iedzīvināt 
nevis vienreiz gadā, bet gan 
visas vasaras sezonas garumā. 
No maija līdz oktobrim 
katru dienu pils viesi varēs 
sastapt viduslaiku tērpos 
ģērbtos pils ļaudis: dārznieku, 
spēļu meistaru un vairākus 
amatniekus. 

Cēsu pilī dzīvās vēstures 
norisēm izraudzīts plašais 
priekšpils pagalms. Daļu 
pagalma aizņem dārzeņu, 

garšaugu un ārstniecības augu 
dārzs, kurā pils dārzniece 
ļauj novērtēt to augu klāstu, 
ko livonieši savos dārzos 
audzējuši 500 gadus tālā 
pagātnē. Turpat netālu zinošs 
spēļu meistars aicina iepazīt 

dažādas galda spēles un laika 
kavēkļus, vai pat pielaikot 
plākšņu bruņas, kas izgatavotas 
kā precīzas pilī arheologu 
atrasto bruņu kopijas. Pagalma 
tālākajā daļā tikko pabeigtajos 
namiņos saimnieko viduslaiku 

Attēlā: Katru dienu pils darbnīcās savu amatu praktizēs 
vismaz trīs amatnieki. Foto: Alens Opoļskis.

amatu meistari. 
Katru dienu pils darbnīcās 

savu amatu praktizēs vismaz 
trīs amatnieki. Kopumā pils 
amatnieku saimi veido ducis 
meistaru. Katrs no tiem pārstāv 
kādu viduslaikos populāru, 
bet mūsdienās bieži vien 
aizmirstu amatniecības nozari. 
Piemēram, meistars Viesturs 
no kaula darina ķemmes, 
spēļu kauliņus un daudz citu 
priekšmetu, kuru līdziniekus 
Cēsu pilī atraduši arheologi; 
amatnieks Ingmārs uz paša 
konstruētas virpas gatavo koka 
traukus, bet kurpniece Guna 
šuj ādas apavus, par paraugu 
izmantojot pils kultūrslānī 
atrasto apavu fragmentus. Katru 
piektdienu Cēsu pils Facebook 
lapā (facebook.com/cesupils) 
tiks izziņots nākamajā nedēļā 
pilī sastopamo amatnieku 
kalendārs.  

Praktisks atbalsts latvāņu apkarošanai
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

28.02.2019. Saistošie noteikumi Nr. 4 “Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Cēsu novada 
pašvaldība izsniedz un anulē 
licenci interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības pro-
grammu īstenošanai, kā arī 
kārtību, kādā pagarina licences 
derīguma termiņu.

2. Licenci interešu izglītības 
programmu īstenošanai 
(paraugs 1.pielikumā) un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanai 
(paraugs 2.pielikumā) izsniedz 
Cēsu novada pašvaldības 
Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības pro-
grammu licencēšanas komisija 
(turpmāk tekstā – Komisija).

3. Komisijas sastāvu 
apstiprina Cēsu novada 

dome un tā darbojas saskaņā 
ar Cēsu novada domes 
apstiprinātu nolikumu. 
Komisijai adresētie iesniegumi 
un dokumenti iesniedzami 
Cēsu novada pašvaldības 
Klientu apkalpošanas 
centrā. Komisijas piešķirtās 
licences tiek izsniegtas Cēsu 
novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā.

II. Licences saņemšanas 
kārtība

4. Lai saņemtu licenci 
interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības 
programmu īstenošanai, 
licences pieprasītājs – juridiska 
persona Komisijai iesniedz:

4.1. noteikta parauga 
iesniegumu (paraugs 
3.pielikumā);

4.2. dokumenta, kas 
apliecina nodrošinājumu ar 
vietu un telpām licencējamās 
programmas īstenošanai, 
kopiju;

4.3. licencējamo pro-
grammu;

4.4. programmas apguvi 
apliecinošā dokumenta 
paraugu, kurā norādīts licences 
izsniedzēja pilns nosaukums 
un paredzēta vieta licences 
numuram, gadījumos, kad 
īstenos pieaugušo neformālās 
izglītības programmu.

5. Lai saņemtu licenci 
interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības pro-
grammu īstenošanai, licences 
pieprasītājs – fiziska persona 
Komisijai iesniedz:

5.1. noteikta parauga 

iesniegumu (paraugs 4. pie-
likumā);

5.2. dokumenta, kas 
apliecina nodrošinājumu ar 
vietu un telpām licencējamās 
programmas īstenošanai, 
kopiju;

5.4. licencējamo pro-
grammu;

5.4. programmas apguvi 
apliecinošā dokumenta pa-
raugu, kurā norādīts licences 
izsniedzēja pilns nosaukums 
un paredzēta vieta licences 
numuram, gadījumos, kad 
īstenos pieaugušo neformālās 
izglītības programmu.

6. Licencējamā programma 
sastāv no:

6.1. programmas mērķa 
formulējuma;

6.2. programmas uzde-

vumiem;
6.3. programmas ilgu-

ma stundās (līdz 160 
akadēmiskajām stundām);

6.4. plānoto rezultātu 
apraksta;

6.5. izglītības satura 
apraksta;

6.6. programmas īstenošanas 
plāna;

6.7. programmas īstenošanai 
nepieciešamā personāla 
saraksta, pievienojot lektora 
parakstītu dzīves un darba 
gājumu (CV), pedagoģiskās 
un iesniegtās programmas 
īstenošanai nepieciešamās 
papildizglītības apliecinošo 
dokumentu kopijas.

7. Komisijai ir tiesības 
pieprasīt papildu informāciju 
un dokumentus, kas 

Turpinājums 6. lpp

Licence 
   Cēsīs 

 
………… …… ……….        Nr._______ 

interešu izglītības programmas īstenošanai 
 
izdota _____________________________________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds) 
 
_____________________________________________________________________ 

(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai  , 
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai) 

 
 
 

par interešu izglītības programmas  
 
 

(programmas nosaukums) 

 
īstenošanu  

 

Programmas īstenošanas vieta: 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Licence derīga līdz____._____._____________ 
 
 
 
 
Interešu un pieaugušo neformālās  
Izglītības programmu licencēšanas  
komisijas vadītājs         (paraksta atšifrējums) 

  

Licence 
Cēsīs 

 
………… …… ……….        Nr._______ 

 
Pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai 

 
izdota _____________________________________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds) 
 
_____________________________________________________________________ 

(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai   , 
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai) 

 
 
 

par pieaugušo neformālās izglītības programmas  
 
 

(programmas nosaukums) 
 

īstenošanu  
 

Programmas īstenošanas vieta : 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Licence derīga līdz____._____._____________ 
 
 
Interešu un pieaugušo neformālās  
Izglītības programmu licencēšanas  
komisijas vadītājs         (paraksta atšifrējums) 
 

 
  

2. pielikums 1. pielikums 

Cēsu novada pašvaldība 
kopš 2014. gada iesaistījusies 
Eiropas komisijas Life + 
programmas projektā “Viva 
grass”. Projekts īstenots trīs 
Baltijas valstīs – Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā – laika posmā 
no 2014. gada jūnija līdz 2019. 
gada aprīlim. Projekta mērķis 
ir atbalstīt zālāju bioloģisko 
daudzveidību un tās sniegtos 
ekosistēmas pakalpojumus, 
veicinot ekosistēmas pieejas 
izmantošanu plānošanā un 
sekmējot ekonomiski pamatotu 
zālāju apsaimniekošanu.

Projekta uzdevums ir 
demonstrēt daudzveidīgas 
zālāju izmantošanas iespējas 
lauku teritoriju ilgtspējīgai 
attīstībai un vietējo 
uzņēmējdarbību stimulēšanai. 

Demonstrēšanai izvēlētas 
deviņas teritorijas, kurās 
veikti zālāju apsaimniekošanas 
pasākumi vai izstrādāti 
plānošanas risinājumi. Viens 
no galvenajiem projekta 
rezultātiem ir Integrētās 
plānošanas rīks, kas sniedz 
atbalstu lēmumu pieņemšanā 
un integrētas plānošanas 
pieejas izmantošanā ainavas 
un telpiskajā plānošanā, 
kā arī ilgtspējīgā zālāju 
apsaimniekošanā. Turklāt 
rīks kalpo arī izziņas un 
informatīvajiem mērķiem, 
parādot zālāju ekosistēmas 
pakalpojumu potenciālu, 
ļaujot salīdzināt dažādu veidu 
zālājus un novērtēt dažādu 
apsaimniekošanas prakšu 
ietekmi.

Cēsu novads tika izvēlēts 
kā projekta demonstrācijas 
teritorija divu veidu 
aktivitātēm:

1) Zālāju apsaimniekošana – 
atjaunoti zālāji aizaugušajās un 
degradētajās lauksaimniecības 
teritorijās, apmēram 30 ha 
platībā, tādējādi nodrošinot 
jaunas iespējas turpmākai 
zālāju uzturēšanai un 
apsaimniekošanai;

2) Ainavas apsaimnie-
košanas plānošana  – 
izmantojot ekosistēmas 
pakalpojuma pieeju, kartētas 
un novērtētas ainavas un 
noteiktas pārvaldības telpiskās 
prioritātes. Projekta darba 
rezultāti ir iekļauti Cēsu 
novada teritorijas plānojumā, 
kā arī sniedz ieguldījumu 

novada attīstības programmas 
izstrādē.

Cēsīs aprīļa vidū notika 
speciālistu tikšanās, lai 
diskutētu par rekomendācijām, 
kas tiek gatavotas Cēsu 
novada jaunajai attīstības 
programmai. Ņemot vērā, 
ka šī dokumenta izstrāde vēl 
ir tikai sākuma stadijā, kā 
arī pakļauta nenoteiktībai 
saistībā ar gaidāmo novadu 
reformu, priekšlikumi 
izstrādāti, balstoties uz esošajā 
Attīstības programmā 2013.-
2019. gadam un Rīcības plānā 
izvirzītajām prioritātēm un 
rīcības virzieniem.

Noteikti galvenie virzieni, 
kas jāiekļauj plānošanas 
dokumentos – latvāņu 
apkarošanas pasākumu 

realizācija, ainavisko 
skatu punktu uzturēšana 
un augstvērtīgās ainavas 
veidošana, privātpersonu 
un uzņēmēju ieinteresētības 
veicināšana savu teritoriju 
sakopšanā un uzturēšanā, 
tūrisma infrastruktūras un 
pašvaldības tūrisma objektu 
materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana un attīstība.

Veicinot bioloģisko daudzveidību
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
4.pielikums 

Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra 
 saistošajiem noteikumiem Nr.4  

“Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu” 
 

Paraugs 
Cēsu novada pašvaldības  

Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai 

 
_____________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds) 
IESNIEGUMS 

 
Lūdzu izsniegt licenci  pieaugušo neformālās izglītības /  interešu izglītības programmai (programmām) 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
Fiziskās personas vārds , uzvārds ____________________________________________________________ 
 
Personas kods ___________________________________________________________________________ 
 
Deklarētā dzīvesvietas  adrese__________________________________________________________________________________ 
 
Programmas īstenošanas vietas adrese________________________________________________________ 
 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) _________________________________________________________ 
 
Tālruņa Nr._______________________________________________________________________________ 
 
e-pasta adrese_____________________________________________________________________________ 
 
 
Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus  
 
 dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (zemesgrāmatu 
apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums) 
 programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs 
 licencējamo programmu (programmas), kura (kuras)  sastāv no 

 programmas mērķa formulējuma 
 programmas uzdevumiem 
 programmas ilguma stundās 
 plānoto rezultātu apraksta 

                 izglītības satura apraksta 
 programmas īstenošanas plāna 

 programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts ,  kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu 
izglītības programmu,  
 
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu: 
 
___________________________   paraksts (   ) 

(datums)      (paraksta atšifrējums) 

3.pielikums 
Cēsu novada domes 2019. gada 28.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.4 
“Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu” 

 
 

Paraugs 
Cēsu novada pašvaldības  

Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai 

 
_____________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums) 
_____________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds) 
IESNIEGUMS 

 
Lūdzu izsniegt licenci  pieaugušo neformālās izglītības /  interešu izglītības programmai (programmām) 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
Juridiskās personas nosaukums   ____________________________________________________________ 
 
Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________________________ 
 
Juridiskā  adrese__________________________________________________________________________________ 
 
Programmas īstenošanas vietas adrese________________________________________________________ 
 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) _________________________________________________________ 
 
Tālruņa Nr._______________________________________________________________________________ 
 
e-pasta adrese_____________________________________________________________________________ 
 
 
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:  
 
 dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopija 
(zemesgrāmatu apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums) 
 programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs 
 licencējamo programmu (programmas), kura (kuras)  sastāv no 

 programmas mērķa formulējuma 
 programmas uzdevumiem 
 programmas ilguma stundās 
 plānoto rezultātu apraksta 

                 izglītības satura apraksta 
 programmas īstenošanas plāna 

 programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts ,  kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu 
izglītības programmu, 
 
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu: 
 
___________________________   paraksts (   ) 

(datums)      (paraksta atšifrējums) 
 

28.02.2019. Saistošie noteikumi Nr. 4 “Par interešu 
un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”

Turpinājums no 5. lpp

nepieciešami licences piešķiršanai. 
Ja iesniegtajos dokumentos nav 
pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai 
izlemšanai, Komisija atliek jautājuma 
izskatīšanu un informē par to licences 
pieprasītāju, 3 darba dienu laikā pēc 
Komisijas sēdes,  nosūtot vēstuli 
licences pieprasītājam. Jautājums 
tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta 
pieprasītā informācija  vai  dokumenti.

8. Komisijas sēdes tiek sasauktas 
pēc nepieciešamības. Komisija izskata 
dokumentus un pieņem lēmumu par 
licences izsniegšanu vai atteikumu 
izsniegt licenci. Par licences 
izsniegšanas atteikumu licences 
pieprasītājs tiek informēts 3 darba 
dienu laikā pēc Komisijas lēmuma 
pieņemšanas.

9. Komisijai ir tiesības pieņemt 
lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, 
ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst 
izglītības jomu reglamentējošos 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām;

9.2. materiāli tehniskā bāze, 
pedagoģiskie darbinieki un finansiālie 
resursi nenodrošina programmu 
īstenošanu;

9.3. sniegtas nepatiesas ziņas;
9.4. licencējamā programma 

neatbilst interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības kritērijiem;

9.5. nav iesniegti visi šo saistošo 
noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētie 
dokumenti vai iesniegtie dokumenti 
nav noformēti atbilstoši norādītajām 
prasībām.

10. Ja Komisija pieņem lēmumu 
atteikt programmas licencēšanu, pēc 
Komisijas lēmumā norādīto trūkumu 
novēršanas licences pieprasītājs ir 
tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu 
attiecīgās programmas īstenošanai.

11. Licenci paraksta Komisijas 
vadītājs.

12. Licences derīguma termiņu 
skaita no dienas, kad Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu par licences 
izsniegšanu.

13. Licenci tās pieprasītājam 
izsniedz 3 dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas dienas.

17. Licences nozaudēšanas 
gadījumā Komisija pēc licences 
pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 
izsniedz pieprasītās licences dublikātu, 
uz kura ir atzīme “Dublikāts”.

18. Ja dokumentos, kas bijuši par 
pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti 
grozījumi, licences īpašnieks paziņo 
par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi 
pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, 
iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas 
(uzrādot oriģinālus).

III. Licences derīguma termiņa 
pagarināšanas kārtība

19. Komisija lēmumu par licences 
derīguma termiņa pagarināšanu 
pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz 
iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms licences derīguma termiņa 
beigām.

20. Licences derīguma termiņu var 
pagarināt uz diviem gadiem.

21. Iesniegumam par licences 
derīguma termiņa pagarināšanu 
pievieno:

21.1. izsniegtās licences kopiju;
21.2. dokumenta kopiju 

(uzrādot oriģinālu), kas apliecina 
nodrošinājumu ar vietu un telpām 
licencējamās programmas īstenošanai;

22.3. izziņu par izmaiņām 
programmas īstenošanas materiāli 
tehniskajā bāzē;

23.4. izziņu par izmaiņām 
programmas īstenošanai nepieciešamā 
personāla sarakstā, pievienojot lektora 
parakstītu dzīves un darba gājumu 
(CV), īstenojot interešu izglītības 
programmu, kā arī pedagoģisko 
izglītību apliecinoša dokumenta valsts 
valodā kopija vai notariāli apstiprināta 
tulkojuma kopiju. 

22. Komisijai ir tiesības pieprasīt 
licences pieprasītājam iesniegt 
papildu informāciju un dokumentus, 
kas nepieciešami licences derīguma 
termiņa pagarināšanai.

23. Komisija pieņem lēmumu 
par licences derīguma termiņa 
pagarināšanu vai atteikumu pagarināt 
licences derīguma termiņu mēneša 
laikā pēc iesnieguma un visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

IV. Licences anulēšanas kārtība
24. Komisijai ir tiesības pieņemt 

lēmumu par licences anulēšanu, ja:
24.1. licences īpašnieks gada laikā 

pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot 
licencēto interešu vai pieaugušo 
neformālās izglītības programmu;

24.2. licencētās interešu un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmas īstenošanā konstatēti 
normatīvo aktu pārkāpumi;

24.3. materiāli tehniskā bāze, 
pedagoģiskie darbinieki un finansiālie 
resursi nenodrošina kvalitatīvu 
programmas īstenošanu;

24.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;
24.5. juridiskā persona tiek 

likvidēta.
25. Par licences anulēšanu 

programmas īstenotājs tiek informēts 
rakstveidā 3 darba dienu laikā pēc 
Komisijas lēmuma pieņemšanas. Ja 
licence tiek anulēta, tās īpašniekam 
jāpārtrauc licencē norādītās 
programmas īstenošana normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

26. Informācija par interešu vai 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmas licences anulēšanu tiek 
Cēsu novada pašvaldības mājas lapā 
3 darba dienu laikā pēc Komisijas 
lēmuma pieņemšanas un par to 
tiek informētas iestādes, kuras veic 
kontroles funkcijas.

V. Licences izsniegšanas kārtība
27. Licenci izsniedz uz diviem 

gadiem. Licences derīguma termiņš 
nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas 
apliecina nodrošinājumu ar vietu un 
telpām licencējamās programmas 
īstenošanai, derīguma termiņu.

28. Licenci izsniedz licences 
pieprasītājam vai tā pilnvarotajai 
personai pret parakstu.
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PASĀKUMI

Pasākumi Cēsīs maijā
Pasākumi
01.05. plkst.13.00
Izstāžu namā
Koncerts “Skaņu stāsti”. 
Piedalās Ieva Šķendere un 
Dace Straume

03.05. plkst.22.00
Jaunajā pilī
Teatralizētā programma 
“Nakts muzejā” kopā ar 
grāfiem Zīversiem

03.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

04.05. plkst.13.30
Pie Uzvaras pieminekļa
Ziedu nolikšana

04.05. plkst.14.00
Koncertzālē “Cēsis”
Baltā galdauta svētki

05.05. plkst.10.00
Pils kompleksā
Cēsu pils Amatnieku 
darbnīcu un Viduslaiku dārza 
sezonas atklāšana

05.05. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Pauls un Daumants 
Kalniņš “Tikšanās Dailē”

08.05. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca jaunākā 
skolas vecuma bērniem 
“Iepriecināsim māmiņas 
svētkos”

09.05. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Kulinārijas nodarbība 
“Torte – mandarīns”

10.05. plkst.18.00 
Jauniešu mājā Rīgas ielā 23
Iedvesmu kosmoss

10.05. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

11.05. plkst.12.00
Pils parkā
Veselības prakšu un seno 
zināšanu festivāls “Spīdolas 
salidojums”

11.05. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Atraktīvs pasākums visai 
ģimenei “Malēniešu diena 
Cēsīs”. Piedalās Cēsu malēnieši 
un Jaunlaicenes folkloras kopa

11.05. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Intars Busulis & Abonementa 
orķestris

11.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Vasaras sezonas atklāšana. 
“Jager On Tour”. DJ All-viss, 
DJ Dubra, DJ PM2THEAM, 
Funky DJ Elegant

12.05. plkst.14.00
Koncertzālē “Cēsis”
Intars Busulis & Abonementa 
orķestris

12.05. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Intars Busulis & Abonementa 
orķestris

15.05. plkst.16.00
Cēsu pilsētā
Ģimenes diena

15.05. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Cēsu Bērnu un jauniešu 
centra audzēkņu mācību gada 
noslēguma koncerts “Tādi 
esam”

16.05. plkst.18.00
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Iepirkuma 
maisiņi ar auduma apdruku”

17.05. plkst.22.00
Fonoklubā
Stand-up comedy. Rūdolfs 
Kugrēns ar izrādi “Plezīrs”
DJ Mārtiņš Pavasaris

18.05. plkst.16.00
Izstāžu namā
Starptautiskā muzeju diena: 
Cēsu Izstāžu nama pastāvīgās 
Cēsu novada mākslinieku 
darba ekspozīcijas atklāšana

18.05. plkst.18.00
Pils kompleksā
Otrā Latvijas Tautasdziesmu 
nakts

18.05. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Georgijs Osokins. 
“Rahmaņinova variācijas”

18.05. plkst.22.00
Fonoklubā
“Sanctimony” (metal) 
koncerts

19.05. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Deju uzvedums “Zelta 
atslēdziņa” veltīts TDK 
“Randiņš” 20 gadu jubilejai

24.05. plkst.19.00
Pasaules Latviešu Mākslas 
centrā
Cēsu mazais teātris. 
Muzikālie mirkļi “7 Mīti par 
aktieri” ar aktieriem Ģirtu 
Rāviņu un Māri Bezmeru

25.05. plkst.19.00
Pasaules Latviešu Mākslas 
centrā
Cēsu mazais teātris. 
A.Slapovska “Antālija”

25.05. plkst.19.00
Pasaules Latviešu Mākslas 
centrā
Cēsu mazais teātris. 
Muzikālie mirkļi “7 Mīti par 
aktieri” ar aktieriem Ģirtu 
Rāviņu un Māri Bezmeru

26.05. plkst.16.00
CATA Kultūras namā
TDK “Randiņš” izlaiduma 
koncerts “...es esmu!”

29.05.
Pils kompleksā
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja 94. dzimšanas diena

30.05. plkst.18.00
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Iepirkuma 
maisiņi ar auduma apdruku” 
(turpinājums)

01.06. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertzāles 5 gadu jubilejas 
koncerts “Čaikovska pirmais 
un Vāgnera Valkīra”

Izstādes
Līdz 30.11. 
Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

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

Līdz 19.05.
Izstāžu namā
Studija “Stallis” darbu 
izstāde 

Līdz 26.05.
Insignia mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Sandras Strēles izstāde “Ilgu 
hronika”

Līdz 31.05.
CATA Kultūras namā
Cēsu novada brīvā laika 
gleznotāju izstāde

02.05.-14.06.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāžu cikla “Cēsu 
bibliotēkai 100” otrā 
informatīvā ekspozīcija
“Cēsu bibliotēka laikposmā 
no 1944. līdz 1969.gadam”

02.05.-25.06.
Vaives Tautas namā
Ceļojošā izstāde “Latvijas 
dižkoki – Ozoliņš, Bērziņš, 
Liepiņš un Ošs”

No 23.05.
Izstāžu namā
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde

Kino
No 03.05. 
Parīzes imperators / 
L’Empereur de Paris (2018) 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
vēsturiska
Prāta trauslā robeža / The 
profesor and the mandman 
(2019) Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, vēsturiska

No 10.05.
Krāpnieces / The Hustle (2019) 
Žanrs: Komēdija
No 17.05.

Saule arī ir zvaigzne / The Sun 
Is Also a Star (2019) Žanrs: 
Drāma, romantika

No 24.05.
Aladins / Alladin (2019) Žanrs: 
Ģimenes filma, fantāzija

No 31.05.
Mīluļu slepenā dzīve 2 / The 
Secret Life of Pets 2 (2019) 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
komēdija, animācija

Sports
03.05. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJČ volejbolā U15 meitenēm. 
Fināli

04.05. plkst.09.00
Pūces ielā 2a
Karatē seminārs

04.05. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJČ volejbolā U15 meitenēm. 
Fināli

05.05. plkst.10.00
Pils parkā
Skrējiens-nūjošanas 
pārgājiens “Cēsu pavasaris 
2019”

05.05. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LVF sacensības volejbola U13 
meitenēm. Pavasara kauss

06.05. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LVF sacensības volejbola U13 
meitenēm. Pavasara kauss

11.05. plkst.10.00
Pie Rīgas ielas 42
Cēsu 4.velo festivāls

11.05. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
CNČ zibensturnīrs florbolā

14.05. plkst.9.00
Cēsu pilsētas stadionā
Skolu sacensības vieglatlētikā

14.05. plkst.14.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14 meitenēm. 
Fināli



Maijā divdesmit gadu 
darbības jubileju svinēs tautas 
deju kolektīvs “Randiņš”, 
vadītāja Sandra Bārtniece. 
Dzimšanas dienu paredzēts 
svinēt 19. maijā ar košu un 

spriganu deju uzvedumu 
“Pasaka par atslēdziņu”. Deju 
uzvedums tapis pēc Arvīda 
Ulmes darba motīviem ar 
Haralda Sīmaņa mūziku.
Uzveduma režisore – Guna 

Rukšāne. 
Visi dejas un “Randiņa” 

cienītāji aicināti dalīties ar 
kolektīvu svētku priekā.

“Randiņš” aicina uz randiņu

Aprīļa nogalē īslaicīgi 
atsākās būvdarbi Rīgas ielā. 
Darbus paredzēts pabeigt līdz 
maija vidum.

Nepieciešams novērst 
būvniecības defektus, kā 
arī nomainīt pērn ieklāto 
veloceliņa pagaidu bruģi. 

Nelieli būvdarbi
Rīgas ielā
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Balti ziedi godinot varoņus!

Turpinot iesākto tradīciju, 
arī šogad Latvijas neatkarības 
atjaunošanas dienu 4. maiju 
svinēsim, pulcējoties pie balta 
galdauta. 

Sestdien 4. maijā vispirms 
plkst. 13.30 aicinām visus uz 
Vienības laukumu, lai noliktu 
ziedus pie Uzvaras pieminekļa. 
Vēlams izvēlēties baltus 
ziedus, godinot Cēsu kauju 
varoņus, kuriem pateicoties 
varam svinēt brīvību.

Savukārt plkst. 14.00 
koncertzālē “Cēsis” notiks 
teatralizēts koncertuzvedums 
“Baltā galdauta svētki”. Tajā 
pie gara, ar baltu galdautu 
segta saimes galda pulcēsies 
dažādu gadsimtu pārstāvji – 
senie vendi, grāfi Zīversi, 
pilsētas dāmas, klostera brāļi, 
kolhoznieki un arī šodienas 
cēsnieki.

Dažādu gadsimtu cēsnieku 

sastapšanos pie svētku galda 
izspēlēs Cēsu teātra aktieri, bet 
muzikāli rotās kultūras centra 
kori un solisti.

Koncertuzvedumā piedalī-
sies –  Cēsu tautas teātris, Cēsu 
Pils koris, diriģentes Marika 
Austruma un Evita Konuša; 
“Beverīna”, diriģenti Jurģis 
Cābulis un Aivis Greters; 
“Vidzeme”, diriģents Artūrs 
Švarcbahs un Rihards Lapiņš; 
“Wenden”, diriģente Marika 
Slotina-Brante. Solists Rihards 
Saule, klavieres Guna Rācene, 
teicējs Valdis Lūriņš. 

Koncertuzveduma režiso-
re –  Edīte Siļķēna, muzikālā 
vadītāja Marika Slotina-
Brante. Ieeja bez maksas, 
iepriekš izņemot ieejas kartes 
koncertzāles “Cēsis” kasē. 

Pie balta galdauta 
dažādu gadsimtu 
cēsnieki

Šovasar 22. jūnijā plaši 
atzīmēsim Cēsu kauju simto 
gadadienu. Cēsnieki aicināti, 
godinot Uzvaras dienu, sākt 
jaunu tradīciju – stādīt un 
audzēt baltus ziedus. Kā stāsta 
viens no idejas autoriem, 
novada domes deputāts, 
uzņēmējs Renārs Sproģis: 
“Skolnieku rotas kareivja 
Oskara Alka atmiņu pierakstos 
minēts, ka, pavadot puišus 
izšķirošajās kaujās, meitenes 
šauteņu stobros spraudušas 
baltas rozes. Arī sagaidot 
latviešu un igauņu karavīrus, 
kuri iesoļoja atbrīvotajās 
Cēsīs, viņiem mesti balti 
ziedi. Tāpēc ar Cēsu kauju 
simtgades notikumu režisori 
Kristu Burāni nolēmām 
aicināt cēsniekus, sagaidīt un 
pavadīt Uzvaras dienu, rotājot 
savu namu apkārtni baltiem 
ziediem.”

Apzaļumošanas uzņēmuma 
“Kliģeni” dārznieki šovasar 
rūpēsies, lai baltie akcenti 
dominētu arī pilsētas skvēros 
un parkos, un arī cēsnieki, 
veidojot daiļdārzus namu 
pagalmos vai uz balkoniem, 
aicināti ar baltiem ziediem 
godināt varoņus, jaunus puišus, 
kuri pirms simts gadiem 
kaujās pie Cēsīm nosargāja 
mūsu tikko dzimušās valsts 
neatkarību.

Cēsu kauju rekonstrukcija 
Pirtsupītes gravā, pateicoties 
R. Sproģa iniciatīvai, jau ir 
stabila tradīcija. Šogad tā būs 

Attēlā: Baltus ziedus pie sava nama Renārs Sproģis 
iestādīja jau aprīlī. Foto: Aivars Akmentiņš.

iespaidīga. Stāsta R. Sproģis – 
“Pateicoties Nacionālo bruņoto 
spēku atbalstam, šogad 
varēsim sarīkot patiešām 
vērienīgu kauju rekonstrukciju, 
kurā būs iesaistīti teju trīssimt 
dalībnieki no vismaz piecām 
valstīm. Tā būs Baltijā līdz 
šim lielākā vēsturiskas 
cīņas rekonstrukcija un 
prognozējam, ka to noskatīsies 
10 – 15 tūkstoši skatītāju. Būs 
ko redzēt, jo kaujas attēlojums 
aizņems visu Pirtusupītes 

gravu, sarūpēts iespaidīgs 
munīcijas daudzums, bez 
kadetiem un restauratoriem, 
piedalīsies arī apmācīti aktieri, 
kuri efektīgi attēlos tuvcīņu 
ainas. 

Igauņu kolēģi ir ļoti 
atsaucīgi un piedalīsies gan 
kaujas rekonstrukcijā, gan citos 
simtgades notikumos. Cēsīs 
vairākas dienas varēsim redzēt 
slaveno igauņu bruņuvilcienu 
un bruņumašīnu.” 

Iznāk dokumentālā 
filma par Cēsu kaujām

Svinot Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 
gadadienu un gatavojoties 
Cēsu kauju simtgades 
svinībām, 4. maijā plkst. 12.00 
koncertzāles “Cēsis” kino zālē 
notiks dokumentāli izglītojošās 
filmas skolēniem “Cēsu kaujas. 
Pagrieziena punkts Latvijas 
vēsturē” pirmizrāde, kas tapusi 
Latvijas valsts simtgades 
programmas ietvaros.

Dokumentāli izglītojošā 
filma skolēniem “Cēsu 
kaujas. Pagrieziena punkts 
Latvijas vēsturē” ir divu 
jauniešu ceļojums vēsturē, 
kas uzskatāmi un saprotami 
stāsta par valstisko situāciju 
Latvijā 1919. gadā un 
izskaidro Cēsu kauju nozīmi 
Latvijas vēsturē. Jauniešu 
sarunas ar vēsturniekiem un 
kauju dalībnieku pēctečiem 
palīdz labāk izprast šo 
vēstures posmu un novērtēt 
tā laika jauniešu patriotismu, 
pievienojoties Cēsu skolnieku 
rotai un iesaistoties vienā no 
nozīmīgākajiem notikumiem 
Latvijas vēsturē – Latvijas 
Brīvības cīņās.

Filma tapusi studijā “Red 
Dot Media”, tās režisors ir 
Kaspars Goba, un scenārija 
autors Andris Vanadziņš. Tā 
būs brīvi pieejama tiešsaistē 
un izmantojama kā izglītojošs 
materiāls arī mācību stundās.

Pēc filmas pirmizrādes 

4. maijā koncertzālē būs 
iespējams satikt filmas radošās 
grupas pārstāvjus un Cēsu 
kauju simtgades pasākuma 
veidotājus.

Latvijas Uzvaras dienu, 
Cēsu kauju simtgadi, Cēsīs 
svinēs 22. jūnijā, kad pilsētā 
gaidāma plaša pasākumu 
programma. Latvijas Uzvaras 
diena, Cēsu kauju simtgade 
iekļauta Latvijas valsts 
simtgades svinību programmā, 
un šogad Cēsīs izskanēs 
īpaši plaši, uzsverot cilvēku 
līdzatbildību, līdzdalību un sev 
svarīgo vērtību aizstāvēšanu, 
ne tikai pagātnes, bet jo īpaši 
šodienas un nākotnes zīmē.

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

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

Neguļam, būs Tautasdziesmu 
nakts

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja teritorijā 18. maijā 
norisināsies Otrā Latvijas 
Tautasdziesmu nakts. Arī 
šogad teju visas nakts garumā 
skanēs tautasdziesmas. 
Apmeklētājiem būs iespēja 
dzirdēt tās no tradicionāla 
skanējuma līdz mūsdienu 
interpretācijām – post-folks, 
etno ārtroks, folkmetāls, 
no klausīšanās līdz kopā 
dziedāšanai un dejošanai.  

Šis gads ir īpašs ar 
daudzveidīgo piedāvājumu 
– uz lielās skatuves Cēsu pils 
pagalmā kāps grupa “Jauno 
Jāņu Orķestris”, kas ir latviešu 
jaunfolka apvienība, ko kopā 
ar domubiedriem izveidojis 

harizmātiskais rokmūziķis 
Juris Kaukulis, kā arī 
enerģiskā postfolkloras grupa 
“ImantaDimanta un draugi”, 
etno ārtroka grupa “Bur 
Mani”, kurā apvienojušies 
četri spēcīgi un pazīstami 
mūziķi – Elza Rozentāle, 
Kaspars Kurdeko, Toms Poišs 
un Kaspars Vizulis, jaunā un 
talantīgā Aleksandra Špicberga 
ar grupu, tradicionālās 
dziedāšanas grupa “Saucējas”, 
folkroka grupa “Symbolic” un 
tradicionālās tautas mūzikas 
grupa “Trejasmens”. 

Savukārt Cēsu pils dārzā 
būs dzirdams koklētāju 
ansamblis, Lielvārdes 
folkloras kopa “Josta”, kā arī 
muzikālā apvienība “Rāmi 
Riti”. Lai dziesma nepārtrūktu, 
starp norises vietām notiks 
savstarpēja mijiedarbība, 
vienai skatuvei pieklustot, 
sākas darbība uz otras, tādējādi 
radot sasaukšanās sajūtu. Par 
kustīgumu un dalībnieku deju 
soļu mācīšanos rūpēsies TAD 
“Raitais solis”. 

Paralēli Latvijas Tautas-
dziesmu nakts skanošajai daļai 
plānotas arī dažādas radošās 
darbnīcas sadarbībā ar Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeju, 
kurās būs iespējams izgatavot 
savu vaska sveci, iepazīt 
maizes cepšanas noslēpumus, 
uzzināt vairāk par vidzemnieku 
sakņu dārzu, kā arī veidot 
rotas no kaula vai pagatavot 
savas pastalas. Mazākie 
varēs piedalīties bērzu tāss 
apstrādes darbnīcā vai iepazīt 
un izmēģināt dažādus mūzikas 
instrumentus. Darbosies 
amatnieku tirdziņš. Kā īpašs 
notikums paredzēts rotkaļa 
Daumanta Kalniņa grāmatas 
“Seno Latgaļu dārgumi” 
atvēršanas svētki.

Pasākums ir bez ieejas 
maksas. To organizē Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs 
sadarbībā ar biedrību 
“Ziemupīte”. Atbalsta  
pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs”.


