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Paldies Cēsu kauju
simtgades organizatoriem un
dalībniekiem!
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Cēsu pilsētas svētkos svinēsim
vasaru!
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Cēsu novada pašvaldības izdevums
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Vienotības un patriotisma zīmē!
Sestdien,
22.
jūnijā,
aizvadītās “Latvijas Uzvaras
dienas. Cēsu kauju simtgades”
svinības pulcējušas vairāk nekā
20 000 apmeklētāju – gan no
Latvijas, gan ārvalstīm.
Kā
norāda
Latvijas
Uzvaras dienas idejas autors
Renārs Sproģis, apmeklētāju
skaits
pārsniedzis
pat
vispiesardzīgākās prognozes.
“Gribu pateikties ikvienam
cēsniekam un Cēsu viesim,
kas ieradās pats un atveda
savus bērnus un mazbērnus, lai
kopīgi ierakstītu jaunu lappusi
Latvijas
vēstures
atceres
kultūrā mūsdienās – šīs dienas
garu un nozīmi, cerams, sajuta
ikviens klātesošais”.
Kā ziņots, svētku gaitā
Cēsis apmeklēja Latvijas un
Igaunijas valstu prezidenti,
kuri Cēsu Uzvaras pieminekļa
pakājē pieņēma militāro parādi.
Svētku gaitā Cēsu centrā arī
izskanēja NBS Štāba orķestra
defilē programma un koncerts
“Ar dziesmu dzīvībā” ar
dziedātājiem un dejotājiem no
visas Vidzemes. Vienlaikus
Cēsu galvenā artērija –
Rīgas iela – bija pārvērtusies
par savdabīgu laika asi, uz
kuras notika dokumentālas
performances,
bet
Cēsu
vecpilsētā kopumā notika
dažādi pasākumi, darbnīcas

Attēlā: Pēc Cēsu kauju rekonstrukcijas Pirtsupītes gravā dalībnieki un amatiermākslas kolektīvi, cēsnieku sveikti, devās
muzikālā un priecīgā uzvaras gājienā uz Vienības laukumu.
un aktivitātes mūsdienīgai un
saistošai vēstures izzināšanai.
Svētku kulminācija bija
pašu Cēsu kauju mūsdienu

rekonstrukcija, kurā piedalījās
vairāk nekā 200 rekonstruktori
no
Latvijas,
Igaunijas,
Lietuvas, Polijas cīņu meistari

un
Latvijas
Nacionālās
aizsardzības akadēmijas kadeti.
Dienas noslēgumā notika balle
ar Zemessardzes orķestri un

pūtēju orķestri “Cēsis”, bet
koncertzālē “Cēsis” izskanēja
Cēsu kauju simtgadei veltīts
koncerts.
Turpinājums 8. lpp.

Pils dārzā varēsim ceļot
laikā un apgūt seno amatu
prasmes,
klausīties
senās
mūzikas ansambļus, iepirkties
vēsturiskajā Hanzas tirgū un
izstaigāt Livonijas kulināro
ceļu.
Jāatgādina, ka tradicionālais
lukturu gājiens šoreiz sāksies
Pils parkā, bet noslēgsies
Vienības laukumā. Uz svētku
centrālās
skatuves
notiks
“Gada cēsnieka” godināšana ar
sekojošu krāšņu salūtu. Dienas
programmas noslēgumā – dejas
Vienības laukumā.
Lai
apmeklēt
“Cēsis
813” svētkus būtu ērtāk, AS
“Pasažieru vilciens” svētku
kulminācijas dienā, 20. jūlijā,
norīkojis vilcienu papildreisus.
Vilciens no Rīgas Centrālās
stacijas 20. jūlijā izbrauks

plkst. 14.11, apstājoties stacijās
Zemitāni, Čiekurkalns, Jugla,
Inčukalns, Sigulda, Līgatne
un Cēsis, kur ieradīsies plkst.
15.40. Pēc svētku uguņošanas
vilciens plkst. 0.30 no Cēsīm
dosies uz Rīgu, apstājoties jau
minētajās stacijās un galamērķi
sasniedzot plkst. 1.56.
Pilsētas svētku noslēdzošā
diena 21. jūlijs būs veltīta
atpūtai
un
sportam.
Norisināsies “Ghetto Games”,
“Zelta mopēds” un Drosmes
skrējiens.

Svinam vasaru Cēsīs!
No 19. līdz 21. jūlijam ar
tradicionāli plašu programmu
svinēsim Cēsu pilsētas svētkus,
kam šogad dota devīze
“Svinam vasaru!”
Detalizēti ar visām svinību
norisēm var iepazīties šajā
“Cēsu Vēstis” izdevumā, bet
nelielu intriģējošu ieskaitu
programmas jaunumos sniedz
svētku rīkotājas – Cēsu
Kultūras
centra
vadītāja
Zane Neimane un Kristīne
Timmermane-Malēja.
Svētku centrālā skatuve
šoreiz būs Vienības laukumā,
kur arī norisināsies galvenie
svētku notikumi. Atklāšanas
dienā, 19. jūlijā, te uz lielā
ekrāna varēs baudīt Latvijas
simtgades filmas, savukārt
Smilšu laukumā skanējumu
sāks
ikgadējais
mūzikas

festivāls “Fono Cēsis”. Vilinoša
programma piektdienas vakara
programma arī Rožu laukumā,
kur notiks klusā ballīte. Proti –
vienlaikus spēlēs trīs dīdžeji,
bet apmeklētāji, saņēmuši
austiņas,
varēs
izvēlēties
tīkamāko
skaņu
celiņu
dejošanai, kamēr ballītes laikā
laukumā valdīs klusums.
Pēc klusākām vai skaļākām
iesildīšanās ballītēm piektdien,
sestdien 20. jūlijā svētku
apmeklētāji varēs mesties
pamatīgā notikumu virpulī.
No rīta, kā ierasts, pūtēju
orķestris “Cēsis” modinās
pilsētniekus
ar
brašām
melodijām.
Priekšpusdienā
Vienības
laukumā
notiks
aktivitātes
ģimenēm,
zinātniski
eksperimenti,
leļļu teātris, burbuļošanas

darbnīca, pulcēsies lieli un
mazi dziedātāji, būs skatāms
uzvedums
“Čivināsim
vai lidosim?” Cēsu teātra
izpildījumā, un būs citi
pārsteigumi.
Vakarpusē uz centrālās
skatuves dominēs teatrālas
noskaņas, ko ievadīs Valmieras
dziedošie aktieri un turpinās
Vidzemes
kamerorķestris,
diriģents Andris Veismanis un
solisti Daumants Kalniņš un
Marlēne Keine.
Visu dienu vecpilsētas ielās
rosīsies plašs mājražotāju
tirdziņš. Rīgas ielā sevi
pieteiks gan vecpilsētas, gan
bijušā Cēsu rajona uzņēmēji.
Savukārt
Rožu
laukumā
noderīgas lietas varēs uzzināt
no nevalstisko organizāciju un
izglītības iestāžu pārstāvjiem.
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PAŠVALDĪBĀ
Cēsu kauju
iedvesmojošais piemērs!
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Nozīmīgākais
notikums
jūnijā bija Cēsu kauju simtgades
plašā atzīmēšana. Uzvaras
dienas norisēm gatavojāmies
pamatīgi, un ir gandarījums par
paveikto – Cēsu kauju simtgade
aizvadīta patriotiski, azartiski
un vēsturiski izzinoši.
Rīkojot lielus pasākumus, ir
teju neiespējami izvairīties no
kādām kļūmēm, pārpratumiem,
un šie darvas pilieni atstāj
iespaidu uz svētku noskaņu.
Taču šoreiz Uzvaras dienas
programma, sākot ar Latvijas
un
Igaunijas
prezidentu
tikšanos Cēsu dzelzceļa stacijā
un beidzot ar Uzvaras balli
Vienības laukumā, aizritēja kā
viens pacilājošs, patriotisma
caurstrāvots
mirklis.
Paldies visiem rīkotājiem,
dalībniekiem,
sadarbības
partneriem!
Pēc svētkiem visbiežāk man
cēsnieki vaicāja, vai arī turpmāk
Uzvaras dienu atzīmēsim tik
vērienīgi? To solīt nevaru, taču
noteikti, izvērtējot Cēsu kauju
simtgades norisi, domāsim, kā
šīs mūsu valsts pastāvēšanai tik
izšķirīgās cīņas akcentēt, lai
tās mums būtu iedvesmojošs
piemērs arī turpmāk.

Savukārt jūnija nogalē 735
gadu jubileju svinēja Cēsu
dominante Sv. Jāņa baznīca.
Lai arī vēsturiskajā ēkā norit
apjomīgi restaurācijas darbi,
jubilejas programma bija plaša.
Vēl
viens
notikums,
kas mūsu pilsētā pulcēja
vairāk nekā 20 000 viesu un
piesaistīja mediju uzmanību,
bija sarunu festivāls “Lampa”.
Spraigas diskusijas, vērtīgas
atziņas,
humors,
kārtīgs
treniņš demokrātijā divu dienu
garumā – Latvijai tas ir unikāls
festivāls, un prieks, ka tas norit
Cēsīs.
Noslēdzies
Izglītības
ministrijas rīkotais konkurss,
un jūnija vidū apstiprināts
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina
vidusskolas
un
Priekuļu
tehnikuma
apvienošanas
rezultātā izveidotās skolas
direktors Artūrs Sņegovičs.
Viņam ir ambiciozas ieceres, un
vēlu tās piepildīt. To, ka Cēsu
skolā līdz šim īstenotā attīstības
stratēģija
bija
sekmīga,
apliecina lielā jauniešu interese
par aroda apgūšanu mūsu
pilsētā.
Atbilstoši
grafikam
rit
Līvu sākumskolas pārbūve
par
pirmskolas
izglītības
iestādi. Top telpas vēl trim
bērnudārza grupām. Tādējādi
būsim panākuši to, ka novadā

pilnībā spējam nodrošināt
pieprasījumu
pēc
vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs
un būs pat neliela rezerve.
Tā bija pašvaldības šī gada
prioritāte.
Noslēdzas būvdarbi īres
dzīvokļu namā Ata Kronvalda
ielā. Šo projektu pašvaldība
īsteno sadarbībā ar Aizsardzības
ministriju, un jūlijā plānots
namu nodot ekspluatācijā.
Saimniecisko
jautājumu
risināšanu kavē kredītresursu
limiti
pašvaldībām.
Tas
kavē gan Eiropas Savienības
struktūrfondu projektu gaitu,
gan pilsētas infrastruktūras
attīstību. Cēsīm aktuāla ir
ielu
seguma
atjaunošana.
Ņemot kredītu, mēs varētu
gadā atjaunot 4-5 ielas vai to
posmus. Pirmkārt, jau tās ielas,
kuru segums, šķiet, sastāv
tikai no ielāpiem. Finansiālie
ierobežojumi kavē šo ieceru
īstenošanu.
Jūlijā mūs gaida vēl viens
liels notikums – Cēsu pilsētas
svētki. Viena no stabilām
tradīcijām ir “Gada cēsnieka”
izraudzīšanās un godināšana.
Aicinu visus aktīvi izteikt
savu viedokli – kurš no
pretendentiem šogad pelnījis
godpilno titulu!

Izsludināts otrais
kultūras projektu
konkurss
Pašvaldības
aģentūra
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” ir izsludinājusi 2019.
gada otro kultūras projektu
līdzfinansējuma
konkursu
Cēsu
novadā.
Prioritāri
tiks atbalstīti jaunrades un
starpnozaru kultūras projekti,
tajā skaitā kultūras un vēstures
mantojuma saglabāšana un
mūsdienīga interpretācija, kas
iedibina jaunas iniciatīvas Cēsu
pilsētā, un kas tiek īstenoti,
sadarbojoties
vairākām
kultūras organizācijām.
Šī gada otrā kultūras
projektu konkursa norisei Cēsu
novada pašvaldība piešķīrusi
6500 EUR. Viena projekta
atbalstam var tikt piešķirts
līdzfinansējums līdz 700 EUR.
Pieteikumu
iesniedzējiem
jāplāno savs līdzfinansējums
vismaz 20% apmērā no
projekta kopējām izmaksām.
Uz atbalstu var pretendēt
radošās
un
nevalstiskās
organizācijas kuru projektu
idejas plānots īstenot Cēsu
novadā, un kuru īstenošana
sniedz
ieguldījumu
Cēsu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā un laikmetīga
kultūras
piedāvājuma
veidošanā.
Atbalstam
var
pieteikt
visdažādāko kultūras jomu
projektus – koncertu, izrāžu,

izstāžu
rīkošanu,
radošo
darbnīcu,
kultūrizglītojošu
pasākumu
organizēšanu,
kultūrvēsturisku
materiālu
izdošanu u.c.
Projektu konkursa nolikums
un nosacījumi pieejami cesis.lv
sadaļā “Kultūra”. Projektu
pieteikumi Cēsu Kultūras un
Tūrisma centram iesniedzami
līdz šī gada 23. jūlija plkst.
15.00.
Pieteikumus
var
iesniegt juridiskas personas
un tās fiziskās personas, kas
reģistrējušās kā saimnieciskās
darbības veicējas.
Projektus
izvērtēs
pašvaldības
aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” apstiprināta komisija.
Finansiāls atbalsts tiks piešķirts
tiem projektiem, kas saņems
augstāko vidējo vērtējumu
atbilstoši
noteiktajiem
vērtēšanas
kritērijiem,
kas
atspoguļoti
konkursa
nolikumā – projekta aktualitāte
un
atbilstība
noteiktajām
prioritātēm, skaidri definēti
projekta mērķi un iesniegtās
tāmes pamatotība, kā arī
projektu rezultātu pieejamība
plašai mērķauditorijai.
Cēsu
novada
kultūras
projektu
līdzfinansējuma
konkurss tiek rīkots ik gadu
kopš 2008. gada.

Cēsīs bezatkritumu dzīvesveids Domes sēdē jūnijā
Izmaiņas
automašīnu
novietošanā
vecpilsētā
Turpmāk visā vecpilsētas
teritorijā, izņemot Rīgas
ielu, būs vienots automašīnu
novietošanas laiks līdz
vienai stundai darba dienās
no plkst. 8.00 līdz plkst.
18.00.
Brīvdienās un svētku
dienās, tāpat kā līdz šim, šajās
stāvvietās auto stāvēšanas
laika ierobežojums nav
spēkā, izņemot Rīgas ielu
posmā no Kases ielas
līdz Līvu laukumam. Šajā
posmā stāvēšanas laika
ierobežojums viena stunda,
tāpat kā līdz šim, ir spēkā arī
sestdienās!
Stāvēšanas ierobežojumu
laika limita ievērošanu
kontrolē
Pašvaldības
policijas darbinieki.

Cēsu pašvaldība sadarbībā
ar biedrību “Zaļā Brīvība”
īsteno pirmo bezatkritumu
pilsētas iniciatīvu Latvijā –
“Tīri.Labi.”. Projekta mērķis
ir aktualizēt bezatkritumu
dzīvesveidu un izglītot Cēsu
iedzīvotājus un uzņēmējus
par tā pamatprincipiem, lai
veicinātu atbildīgāku patēriņu
un samazinātu radīto atkritumu
daudzumu.
Cēsis šīs iniciatīvas ietvaros
apņemas samazināt resursu
patēriņu, izmantot atkāroti
produktus un izejvielas, kā
arī šķirot pārstrādei noderīgos
izejmateriālus vai lietot tos
citos veidos. Projekta pamatā
ir sadarbība starp pašvaldību,
nevaldības
organizācijām,
dažādiem
radošajiem
partneriem, uzņēmējiem un
iedzīvotāju iniciatīvām.
Sarunu festivāla LAMPA
laikā
novada
pašvaldība
atklāja projektu un parakstīja
apņemšanos
ieviest
bezatkritumu pamatprincipus.
Pašvaldībai pievienojās vietējās
organizācijas – Draugiem
Group,
Ruckas
mākslas

rezidenču centrs, “Solo”, Vides
risinājumu institūts un pirmais
bezatkritumu veikals Cēsīs
“ieber.lv”. Jebkurš uzņēmums,
organizācija vai iedzīvotājs var
digitāli parakstīt apņemšanos
samazināt piesārņojumu un
uzlabot vidi, kurā dzīvojam,
“Zaļā Brīvība” mājaslapā zalabriviba.lv/tirilabi
Pilotprojekts
“Tīri.Labi.
Pilsēta bez atkritumiem” Cēsīs
norisinās no šī gada jūnija
līdz gada beigām. Projekta
ietvaros paredzētas vairākas
izzinošas aktivitātes pilsētas
iedzīvotājiem,
tirgotājiem,
ēdinātājiem un pašvaldības
iestāžu
darbiniekiem,
lai
radītu izpratni par alternatīvām
bezatkritumu
dzīvesveida
ieviešanai ikdienā.
Mākslas telpā “Mala” jau
6. jūlijā no plkst. 12.00 notiks
pirmā “Zero Waste” diena
Cēsīs, kuras laikā notiks
diskusijas
par
dažādiem
bezatkritumu
dzīvesveida
aspektiem, kā arī būs iespējams
piedalīties dažādās darbnīcās
un maiņas tirdziņā.

Cēsu novada Domes sēdē
13. jūnijā izskatīti divdesmit
jautājumi.
Deputāti
sprieda
par
novada pašvaldības Teritorijas
plānojuma 2016. - 2026.
gadam grozījumu izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu,
pārskatīja
maksu par nešķiroto sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
un apstiprināja SIA “Cēsu
siltumtīkli”
2018.
gada
investīciju plāna izpildi.
Deputāti
vienojās
par
papildu
finansējuma
piešķiršanu vecāku maksas
atlaidei pirmsskolas izglītības
iestādēs daudzbērnu ģimeņu
bērniem, papildu finansējumu
fakultatīvām
nodarbībām
sportā Cēsu Pilsētas vidusskolā,

atbalstu
Alfrēda
Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolai
izglītības
programmas
“Sports” īstenošanai Cēsu 1.
pamatskolā un atbalstu SIA
“Cēsu Jaunās pamatskolas”
interešu izglītības programmas
“Peldētapmācība pirmsskolas
izglītības
programmas
izglītojamiem”
īstenošanu
Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas
izglītības iestādē.
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.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Svētki izdevās!

Augsti novērtēti Cēsu
skolēnu sasniegumi
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas absolventei
Lindai Prokofjevai par izcilu
mācību
darbu
piešķirta
Latvijas Simtgades stipendija.
Pateicības rakstu jūnija vidū
notikušajā 12. klašu absolventu
sarīkojumā
“Atvadas
no
skolas” Lindai pasniedza Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.
Savukārt
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas 12. klases skolēnu
izlaidumā valsts Ministru

Attēlā: Cēsu kauju simtgades svinību rīkotājs Renārs Sproģis pateicās par sadarbību
Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo projektu vadītājai Jolantai Borītei. Foto: Aivars
Akmentiņš.
Jūlija sākumā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs un domes deputāts
Renārs Sproģis aicināja Cēsu
kauju simtgades rīkotājus un
sadarbības partnerus uz tikšanos
Jaunajā pilī. “Šim notikumam
gatavojāmies vairākus gadus
un Latvijas Uzvaras dienu
nosvinējām godam. Pilsētā
valdīja patriotisma un svētku

atmosfēra. Paldies visiem, kuru
darbs, radošā izdoma, pacietība
un neatlaidība sekmēja svētku
norisi,” uzrunājot klātesošos,
teica J. Rozenbergs.
Svētku
režisore
Krista
Burāne pateicās radošajai
komandai,
amatiermākslas
kolektīviem,
zemessargiem
par azartisko iesaisti svētku
veidošanā. Arī Cēsu kauju

rekonstrukcijas idejas autors
un īstenotājs R. Sproģis atzina,
ka gatavošanās Uzvaras dienai
bija dinamisks un piesātināts
laiks un ir gandarījums, ka
svētki izdevās.
Svētku rīkošanā iesaistītajiem tika pasniegtas novada
pašvaldības un Latvijas valsts
simtgades biroja pateicības.

Aicina īstenot jauniešu motivācijas projektus
Cēsu novada pašvaldība
aicina jauniešu organizācijas,
biedrības vai nodibinājumus
iesniegt jaunat-nes iniciatīvu
projektu pieteikumus.
Projektu fokuss – skolēni
ar risku nepabeigt skolu,
viņu
mācību
motivācijas
palielināšana
un
aktīvas

līdzdalības
veicināšana
ikdienas dzīvē.
Projektu konkurss notiek
Eiropas Sociālā fonda projekta
“PuMPuRS” gaitā. Konkursā
iespējams iegūt 4600 eiro savas
idejas īstenošanai. Pavisam
kopā tiks atbalstīti septiņi
projekti.

Projektu
pieteikumu
iesniegšanas termiņš – 2019.
gada 29. jūlijs. Pieteikšanās
aizpildot anketu http://ejuz.lv/
jaunatnesinfo
Kontaktpersona:
Dita
Trapenciere,
e-pasts
dita.
trapenciere@cesis.lv;
tālr.
26458414.

Bagātinoša svētku tradīcija
Pirms astoņiem gadiem ESF
projekta “Invalīdu habilitācijas
dienas centrs” gaitā izveidots
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
Invalīdu habilitācijas dienas
centrs. Tajā jauniešiem ar
funkcionāliem
attīstības
traucējumiem, ir iedibinājušās
daudzas tradīcijas, kur viena
no visgaidītākajām ir latviešu
gadskārtu svētku – vasaras
saulgriežu svinēšana.
Atsaucoties
uz
Dienas
centra jauniešu vēlmi – iespēju
kontaktēties ar citiem līdzīgi
domājošiem jauniešiem, gūt
jaunus draugus un kvalitatīvi
un jautri pavadīt brīvo laiku,
uz Jāņu svētku svinēšanu 19.
jūnijā tika aicināti biedrības
"Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
jaunieši, un tās vadītājs Māris
Grāvis.
Gaidot ciemiņus, Dienas
centra jaunieši devās vasaras
ziedu pārpilnajās pļavās, lai ne

tikai pušķotu savu darba vidi,
sarūpētu viesiem ziedus, arī
praktiski veidotu izpratni par
dabu, vērotu laika apstākļus,
kā arī lai apgūtu un trenētu
savas prasmes un spējas –
atpazīt augus pļavā, noplūkt
vai nogriezt noskatīto augu,
izveidot skaistu buķeti, to
sasienot vai satinot.
Gaidpilnajā laikā Dienas
centra jaunieši bija domājuši
arī par cienastu ciemiņiem.
Grupu
nodarbībā
“Siera
siešanas meistarstunda” tika
pagatavots un goda vietā likts
pašu siets Jāņu siera ritulis.
Šādi jauniešiem bija iespēja
apgūt sev nozīmīgas dzīves
prasmes – atpazīt un izvēlēties
produktus, mācīties gatavot,
attīstīt ēdiena pasniegšanas un
galda klāšanas prasmes.
Lai ciemiņiem sagādātu
svētku
noskaņu,
Dienas
centra jaunieši ar entuziasmu
iestudēja
muzikālu

uzvedumu
,,Skroderdienas
Silmačos”. Centra brīvprātīgā
darbiniece Beāte Bringule
bija parūpējusies par izcilu
muzikālo
pavadījumu.
Ikviens izrādē iesaistītais
jaunietis
izdzīvoja
savu
unikalitāti un neaizvietojamo
nepieciešamību,
izspēlējot
uzveduma ainas, izdziedot
draisko
“Lai
līgojam,
lai svinam” un teatrāli
improvizējot. Tāpat svētku
laikā visiem bija iespēja
radoši līdzdarboties, vijot gan
katram savu Jāņu vainagu, gan
izdziedot dažnedažādas Līgo
dziesmas.
Šī bija lieliska iespēja
savstarpēji
bagātināties,
dalīties
savās
pieredzēs,
grūtībās, veiksmes stāstos un
protams saturīgi pavadīt laiku
draudzīgā un izprotošā vidē
ne tikai jauniešiem, bet arī
profesionāļiem.

prezidenta Atzinības rakstu
un
Latvijas
Simtgades
stipendiju
par
izciliem
mācību sasniegumiem saņēma
ģimnāzijas absolvente Diāna
Paula Upmale.
Ģimnāzijas 2004. gada
absolventa Edgara Vimbas
stipendiju saņēma Emīlija Kate
Tomsone, Renāts Jurševskis,
Anastasija Skribe un Elīza
Marta Stangaine. Stipendijas
mērķis ir atbalsts studiju
uzsākšanai.

Augoša interese par
arodapmācību Cēsīs
Jūnijā
izsludināja
pieteikšanos mācībām Cēsu
Tehnoloģiju
un
dizaina
vidusskolas
(CTDV)
arodapmācības programmās.
Jauniešu vēlme mācīties Cēsīs
ir liela, un jau pirmajā nedēļā
pieteicās 50 topošie vidusskolas
audzēkņi.
Skolas direktors Guntars
Zvejnieks
pastāstīja,
ka
aktivitāte ir pārsteidzoši liela.
Iepriekšējos gados vidēji ik
vasaru pieteicās ap 50 pirmo
kursu studentu. Pērn interese
par mācībām Cēsīs ievērojami
pieauga, un tika uzņemti 85
audzēkņi.
“Uzņemšana
turpināsies
visu vasaru un, ja tendence
saglabāsies, jauno audzēkņu
skaits būs tuvu simtam. Tas ir
ļoti labs rādītājs, kas apliecina,
ka kopā ar novada pašvaldību
izstrādātā skolas attīstības
stratēģija
atbilst
jauniešu
interesēm un arī darba tirgus
pieprasījumam.
Populārākās
ir namdaru un programmētāju
mācību programmas,” skaidro
G. Zvejnieks.
Kā jau ziņots, sākta
Priekuļu tehnikuma un CTDV
apvienošana. Augustā darbu
sāks apvienotā mācību iestāde,
kurai Izglītības ministrija
izraudzījusies un apstiprinājusi
jaunu direktoru. G. Zvejnieks
informēja, ka viņam piedāvāts
amats jaunajā administrācija,
taču par darbu apvienotajā
mācību iestādē viņš vēl nav
izlēmis.
Jāpiezīmē, ka pieteikšanās
aktivitāte uz Priekuļu tehnikuma
mācību programmām pagaidām

ir neliela un apvienotās mācību
iestādes jaunajai vadībai būs
nopietni jādomā par audzēkņu
piesaisti.
Tikām
CTDV
turpinās
pieteikšanās jaunajam mācību
gadam. Dokumentus iespējams
iesniegt gan klātienē, gan
elektroniski! Ar pamatskolas
izglītību iespējams pieteikties
visās astoņās piedāvātajās
profesijās – mēbeļu galdnieks,
namdaris,
restauratora
asistents,
elektrotehniķis,
programmēšanas
tehniķis,
telekomunikāciju
tehniķis,
apģērbu dizaina speciālists
un mēbeļu dizaina speciālists.
Ar
vidusskolas
izglītību
iespējams pieteikties četrās
mācību
programmās
–
mēbeļu galdnieks, namdaris,
programmēšanas
tehniķis,
telekomunikāciju
tehniķis.
Dokumentus klātienē Cēsīs,
Valmieras ielā 19, pieņem
sekojošos laikos:
Pirmdien: 09.00 – 15.00;
Otrdien: 09.00 – 15.00;
Trešdien: 10.00 – 19.00;
Ceturtdien: 09.00 – 15.00;
Piektdien: 09.00 – 13.00.
Ja šie laiki neder, aicinām
sazināties ar skolu, zvanot pa
tālruni 29415137, lai vienotos
par sev ērtāko laiku!
Informācija par dokumentu
iesniegšanu elektroniski CTDV
mājas lapā ctdv.lv.
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina
vidusskolas un
Priekuļu
tehnikuma
apvienošanas
rezultātā izveidotās mācību
iestādes jaunais nosaukums
būs Vidzemes Tehnoloģiju un
Dizaina tehnikums.

Politiski represēto salidojums
Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrība paziņo, ka 3.
augustā Ikšķilē notiks ikgadējais Latvijas politiski
represēto
salidojums.

Izbraukšana plkst. 9.00 no
viesnīcas
“Hotel
Cēsis”.
Pieteikties
braucienam
zvanot – 29971398, 29432635,
29297513.
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DAŽĀDI
LAMPĀ rekorddaudz apmeklētāju
Ar karstu un dinamisku
“Politiķu cepienu” noslēdzies
piektais
Sarunu
festivāls
LAMPA, kas jūnija nogalē
Cēsīs pulcējis rekordlielu
apmeklētāju skaitu – vairāk
nekā divdesmit tūkstošus
cilvēku. Šis bijis arī saturiski
un pasākumu skaita ziņā
bagātākais festivāls LAMPAS
vēsturē – uz trīsdesmit astoņām
skatuvēm savas domas izteica
aptuveni 1500 runātāji, kopā
sarunājoties teju 720 stundas.
Festivāla
programmu
veidoja vairāk nekā 300 valsts
pārvaldes iestādes, nevalstiskās
organizācijas,
uzņēmēji,
augstskolas,
pašvaldības,
ārvalstu
vēstniecības
un
organizācijas, kā arī aktīvi
indivīdi, kam ir, ko teikt,
aicinot uz dzīvē, Latvijā,
Eiropā un pasaulē notiekošo
palūkoties no dažādiem – arī

gluži neierastiem – skatu
punktiem.
Arī Cēsu novada pašvaldība
savā teltī pulcēja gan cēsniekus,
gan pilsētas viesus uz sarunām
par to, kā radoši strādāt
Cēsīs, vai un kā samazināt
automašīnu satiksmi pilsētu
centros, par nacionālu mākslu
globālā laikmetā, par inovāciju
iespējamību reģionos. Kopīgi
ielūkojāmies arī nākotnes
izglītībā, kā arī meklējām
Cēsīs kūrorta potenciālu un
iedvesmojāmies Cēsu novada
Jauniešu domes “Iedvesmu
kosmosā”.
LAMPĀ tika iedzīvināta arī
kāda simtgadīga tradīcija jaunā
formā – festivāla centrālajā
laukumā “Brīvais rupors”
ikvienam deva iespēju publiski
paust savu viedokli par jebkuru
tēmu, gluži kā 20. gadsimta
sākumā ļaudis to mēdza darīt

uz improvizētām skatuvēm.
Šo iespēju izmantoja aptuveni
piecdesmit cilvēku, visbiežāk
izsakot savu viedokli par
reliģiju, dzīvnieku aizsardzību,
mīlestību un savstarpējās
cieņas
nepieciešamību.
Visdrosmīgākie savu uzskatu
paudēji izrādījās bērni 7 līdz 11
gadu vecumā.
Piektā LAMPA bija ne
tikai zaļa, bet arī iekļaujoša:
festivāla iekārtojums tika
veidots
īpaši
pārdomāti,
lai teritorijā būtu ērtāk
pārvietoties ar ratiņkrēsliem un
bērnu ratiņiem, bet sarunbiedru
loka paplašināšanai vairākiem
pasākumiem tika nodrošināts
tulkojums zīmju valodā.
Festivāls solās būt tikpat
vērienīgs arī 2020. gadā,
atgriežoties Cēsu pils parkā 20.
un 21. jūnijā.

Projekts “KOPA” meklē
kopienu līderus Vaivē
Kopiena ir cilvēku grupa,
kurus vieno piederība konkrētai
ģeogrāfiskai
apkaimei
(apkaimei, ciemam, pagastam,
novadam u.c.).
Ja Tev ir – vēlme un
motivācija uzlabot dzīvi savā
kopienā, gatavība iesaistītes
un iesaistīt citus trīs darbnīcās
kopienā,
vēlme
dalīties
pieredzē ar citām kopienām
un organizācijām, tad projekts
“KOPA” meklē tieši Tevi!
Mēs piedāvājam - atbalstu
trīs
kopienu
darbnīcu
organizēšanai,
ekspertu
atbalstu konkrētu problēmu
atrisināšanai Tavā kopienā,
apmācības
un
pieredzes
apmaiņas braucienus.
Gaidīsim Tavu pieteikumu
elektroniskajā anketā līdz

21.
jūlijam
https://ej.uz/
pieteikumsKOPA
Projekta “KOPA” mērķis
ir sekmēt kopienu iesaisti
vajadzību
apzināšanā
un
risinājumu īstenošanā, sniedzot
tām atbalstu un stiprinot to
ilgtspējīgu izaugsmi.
Projektu
ar
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai
atbalstu
īsteno četri partneri - biedrība
“Pierīgas partnerība”(vadošais
partneris), biedrība “Darīsim
paši!”, biedrība “Cēsu rajona
lauku partnerība”, PPP biedrība
“Ziedzeme”.
Papildu
informācija:
Baiba Roze, 26267601, cesis@
partneriba.lv

Radošas un sportiskas vasaras nometnes bērniem
Valsts
bērnu
tiesību
aizsardzības
inspekcija
sadarbībā ar nodibinājumu
“Sociālo
pakalpojumu
aģentūra”
aicina
Latvijas
audžuģimeņu, adoptētāju un
aizbildņu aprūpē esošos bērnus
uz nometnēm šajā vasarā!
Šogad, jau otro reizi,
bērniem no audžuģimenēm,
adoptētāju
un
aizbildņu
ģimenēm notiks 14 prieka
pilnas un neaizmirstamas

piecu dienu vasaras nometnes,
kurās līdz ar spēlēm un sporta
aktivitātēm varēs izpausties
radošajās darbnīcās, apgūt
valodas, tikties ar interesantiem
cilvēkiem, kuru dzīvesstāsti un
pieredze iedvesmos bērnus,
lai viņi uzdrīkstētos īstenot
savus sapņus, kā arī piedzīvotu
vēl daudzus citus aizraujošus
notikumus.
Dalība
un
pasākumu
programma
bērnu
no-

metnēs - bez maksas!
Ir ieplānotas četrpadsmit
nometnes – divām vecuma
grupām, pirmā – no 10 līdz
14 gadu vecumam, otrā – no
14 līdz 17 gadu vecumam,
dažādos Latvijas reģionos, no
jūnija līdz augustam:
- 8.-12. jūlijs – Brocēnu
novads (Blīdenes pamatskola)
- 15.-19. jūlijs – Amatas
novads ( Viesu nams “Laimes
ligzda”)

- 22.-26.jūlijs – Līgatnes
novads (Atpūtas komplekss
“Ratnieki”)
- 12.-16. augusts – Engures
novads
(Atpūtas
bāze
“Albatross”)
Lai
nodrošinātu
bērnu
izmitināšanu, ēdināšanu un
dažādas aktivitātes, savlaicīga
audžuģimeņu, adoptētāju un
aizbildņu bērnu pieteikšana
uz izraudzīto pasākuma vietu
ir obligāta – reģistrāciju sākās

jūnijā (darba dienas laikā no
9.00-17.00 ).
Nometņu dienas kārtība, kā
arī nepieciešamo lietu saraksts
tiks nosūtīts katram individuāli,
pirms nometnes.
Vairāk info par nometnēm,
kā arī pieteikties var zvanot vai
sūtot e-pastu Aigai Romānei –
Meierei: kontakttālrunis –
28868104, e-pasts: aromane@
inbox.lv.

namu
apsaimniekotājs.
Atgādinām, ka daudzdzīvokļu
namus un to pagalmus
Cēsu novadā apsaimnieko
nevis
pašvaldība,
bet
apsaimniekošanas uzņēmumi.
Jaunbūves, pārbūves un
atjaunošanas darbu, ieskaitot
arī avāriju likvidācijas darbus,
kuru laikā tiek uzlauzts ceļa
segums, bojāta dabas pamatne
vai apstādījumi, veicējam
turpmāk jānodrošina ceļu un
ietves seguma, kā arī dabas
pamatnes vai apstādījumu
atjaunošana desmit darba
dienu laikā vai, ja darbu laikā
nav
seguma
atjaunošanai
atbilstošu laikapstākļu jāveic

ielas un ietves seguma pagaidu
atjaunošana saskaņā ar Cēsu
novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes
norādījumiem.
Atkarībā no ielas vai ietves
seguma
veida
saistošajos
noteikumos noteikti apjomi un
platība, kādā veicams seguma
atjaunošanas darbs.
Ar pilnu saistošo noteikumu
saturu lūdzam iepazīties šajā
“Cēsu Vēstis” izdevumā, kā
arī cesis.lv sadaļā Publiskie
dokumenti
–
Saistošie
noteikumi.

Cēsu novadā jauni teritorijas kopšanas noteikumi
Spēkā stājas jauni Cēsu
novada pašvaldības izdoti
saistošie
noteikumi
Nr.8
“Par Cēsu novada teritorijas
kopšanu, būvju uzturēšanu un
inženierbūvju aizsardzību”.
Jaunie noteikumi attieksies
ne tikai uz nekustamā īpašuma
un tam piegulošo publisko
teritoriju
uzturēšanu
un
kopšanu, bet arī nosaka, kā
jāatjauno ceļu segums, ja
tas tiek uzlauzts jaunbūves,
pārbūves un atjaunošanas
darbu laikā.
Turpmāk
nekustamā
īpašuma
īpašniekiem
būs
jānodrošina
piegulošās
publiskā lietošanās esošās

teritorijas kopšana pilsētā un
ciemos sešu metru attālumā
no
zemesgabala
robežas
virzienā uz brauktuvi vai līdz
brauktuves malai, ja attālums
no robežas līdz brauktuvei ir
mazāks par sešiem metriem.
Piegulošajās
teritorijās
jānodrošina
teritorijas
sakopšana,
nepieļaujot
krūmāju vai sējeņu veidošanos,
kā arī zaru, lapu un atkritumu
uzkrāšanos. Tāpat arī jāveic
zāliena pļaušana, neļaujot zāles
vidējam garumam pārsniegt 15
centimetrus.
Nekustamo
īpašumu
īpašniekiem
arī
turpmāk
jānodrošina
piegulošajā

teritorijā ietilpstošās ietves
un caurteku uzturēšana, kā
arī ietvju attīrīšana no sniega
vismaz viena metra platumā,
kaisot tās tikai ar smiltīm,
granti vai pašvaldības izsniegtu
pretslīdes materiālu.
Zaru dedzināšana pilsētas
un ciemu teritorijā turpmāk būs
pieļaujama tikai pašvaldības
izsludināta Spodrības mēneša
laikā, iepriekš par to informējot
Cēsu
novada
pašvaldības
policiju.
Par ēku uzturēšanu atbild
tās īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs.
Attiecīgi
par
daudzdzīvokļu namu un to
pagalmu uzturēšanu atbild

11.04.2019. Saistošie noteikumi Nr. 8 “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka kārtību, kādā kopjama
Cēsu novada administratīvā
teritorija,
tajā
skaitā
apstādījumi, un uzturamas
tajā esošās būves, kā arī
inženierbūvju
aizsardzības
pasākumus.
2.
Noteikumos
lietoto

terminu skaidrojums:
2.1. apstādījumi – visas
ar augiem mākslīgā ceļā
apaugušas
platības
ārpus
meža zemes, kurās neiegūst
produkciju (pārtiku, koksni,
ziedus u.c.) realizācijai;
2.2. atjaunošanas darbi –
ceļa vai ceļa seguma (asfalts,
betona plātnes, grants u.c.),

zāliena
vai
apstādījumu
atjaunošana, t.sk. pēc rakšanas
darbu veikšanas;
2.3. ceļš – jebkura satiksmei
izbūvēta teritorija – iela, ietve,
velosipēdu ceļš, gājēju ceļš,
nomales;
2.4. būve - ķermeniska lieta,
kas tapusi cilvēka darbības
rezultātā un ir saistīta ar

pamatni;
2.5. ēka - atsevišķi lietojama
apjumta būve, kurā var iekļūt
cilvēki un kura ir noderīga vai
paredzēta cilvēku un dzīvnieku
patvērumam vai priekšmetu
turēšanai;
2.6. koplietošanas teritorija – teritorija, kas nodrošina
ēkas vai ēku sabiedrisko

drošību, funkcionālo uzturēšanu, pie tām esošā kopējā
labiekārtojuma
uzturēšanu
un nosaka katra teritorijā
ietilpstošā nekustamā īpašuma
objekta sociālo funkciju;
2.7. iebrauktuve – attiecīgi
aprīkots ceļa (ielas) elements,
kas paredzēts transportlīdzekļu
piekļūšanai no ceļa (ielas)
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
braucamās daļas līdz ceļam
(ielai) piegulošajai teritorijai
un īpašumam;
2.8. īpašumam piegulošā
publiskā
lietošanā
esošā
teritorija – teritorija, kas
robežojas
ar
attiecīgo
nekustamo
īpašumu
apstādījumu zona vai ietve –
līdz brauktuvei, bet nekustamā
īpašuma pusē, kur nav ielas,
ceļa vai ietves - līdz blakus
esošā īpašuma robežai;
2.9. sabiedriska vieta –
ikviena
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
esoša par maksu vai bez
maksas plašam personu lokam
pieejama vieta, kas neatkarīgi
no tās faktiskās izmantošanas
vai īpašuma formas kalpo
sabiedrības kopējo vajadzību
un interešu nodrošināšanai.
Vietas,
kuras
pieejamas
personām tikai saistībā ar
darba, uzņēmuma vai cita
veida līgumu izpildi, attiecīgās
vietas īpašniekam, valdītājam
vai turētājam, šo noteikumu
izpratnē
nav
sabiedriskas
vietas;
2.10. sabiedriskā transporta
pieturvieta – vieta, kas
aprīkota ar attiecīgu pieturas
zīmi un paredzēta sabiedriskā
transporta
pasažieru
iekāpšanai, izkāpšanai un šī
transporta uzgaidīšanai;
2.11. vientuļš pensionārs –
pensijas vecuma persona, kurai
pensija ir vienīgais regulārais
ienākumu avots un kurai nav
laulātā, pilngadīgu bērnu un
nav pilngadīgu personu, ar
kurām ir kopīga deklarētā
dzīvesvieta;
2.12. zālājs – ar zālaugiem
dabiski apaugusi zemes platība,
apbūvei paredzēta teritorija,
izņemot 2.13.punktā minētos
gadījumus;
2.13. zāliens – ar zālaugiem
apaugusi un kopta teritorija,
neatkarīgi
no
īpašuma
piederības, arī teritorija ielu
sarkanajās līnijās, apbūvētās
teritorijās un sabiedriskās
teritorijās (parkos, skvēros
utt.);
2.14. žogs – būve, kuras
mērķis ir pildīt nekustamā
īpašuma
norobežošanas
funkcijas.
3. Nekustamā īpašuma
un tam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas
uzturēšanu
un
kopšanu
nodrošina:
3.1. nekustamā īpašuma
īpašnieks
vai
tiesiskais
valdītājs;
3.2. ēkas īpašnieks,
ja
nekustamais īpašums sastāv
no zemesgabala un ēkas, kas
pieder dažādām personām, un
ja saskaņā ar zemes nomas
līgumu nav noteikta cita
kārtība; ja ēkas īpašnieks nav
noskaidrojams,
nekustamā
īpašuma un tam piegulošās
teritorijas kopšanu nodrošina
zemes īpašnieks;
3.3. daudzdzīvokļu dzīvo-

jamās mājas pārvaldnieks, ja
nekustamā īpašuma sastāvā
ir daudzdzīvokļu māja, kura
Dzīvokļu īpašuma likumā
noteiktajā kārtībā uzdevusi
pārvaldniekam
nodrošināt
teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu.
II. Nekustamā īpašuma
un tam piegulošo publiskā
lietošanā esošo
teritoriju
uzturēšana un kopšana
4. Šo noteikumu 3.punktā
minētās personas nodrošina:
4.1. Nekustamā īpašuma
teritorijā:
4.1.1. teritorijas sakopšanu;
4.1.2. iebrauktuvju tīrīšanu;
4.1.3. zāliena vai zālāju
nopļaušanu;
4.1.4. apstādījumu uzturēšanu;
4.1.5. īpašuma uzturēšanu
kārtībā;
4.2. Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās pilsētas un
ciemu teritorijās 6 m platumā/
attālumā
no
zemesgabala
robežas virzienā uz brauktuvi,
vai līdz brauktuves malai, ja
brauktuve atrodas tuvāk par 6
m no brauktuves malas:
4.2.1. teritorijas sakopšanu;
4.2.2. zāliena nopļaušanu;
4.2.3. gājēju ietvju (izņemot
sabiedriskā transporta pieturas),
grāvju (gar brauktuves malu),
caurteku uzturēšanu un ziemā
ietvju attīrīšanu no sniega
un to kaisīšanu ar pretslīdes
materiāliem, kā arī atkritumu
savākšanu;
5. Noteikumu šīs nodaļas
izpratnē:
5.1. zālāja
nopļaušana
nozīmē zāles pļaušanu pilsētas
un ciemu teritorijā ne retāk kā
divas reizes gadā, pirmā reize
līdz 21.jūnijam, otrā reize līdz
1.septembrim (neattiecas uz
lauksaimniecības zemēm, ja
tās atrodas ciema teritorijā),
nepieļaujot
zāles
vidējo
garumu virs 30 cm;
5.2. zāliena
nopļaušana
nozīmē nepieļaut zāles vidējo
garumu virs 15 cm;
5.3. teritorijas sakopšana
nozīmē tīrības uzturēšanu,
nepieļaujot krūmāju un koku
sējeņu veidošanos, zaru, lapu
vai atkritumu uzkrāšanos.
Nekustamā īpašuma teritorijā
un ārpus tās nav atļauts uzkrāt
atkritumus, zaru kaudzes.
Rudenī lapu un sīko zaru
savākšana un utilizēšana. Zaru
dedzināšana pilsētas un ciemu
teritorijā, ja tas nerada draudus
cilvēku dzīvībai un veselībai,
videi, kā arī personu mantai,
ievērojot
ugunsdrošības
noteikumus,
pieļaujama
tikai pašvaldības publiski
izsludinātā Spodrības mēneša
laikā, iepriekš par to informējot
Cēsu
novada
pašvaldības
policiju;
5.4. attīrīšana no sniega
nozīmē sniega un apledojuma
laikā panākt drošu ietvju,
gājēju celiņu un velosipēdu

ceļu lietošanu, tas ir, jāievēro,
lai ietves, gājēju celiņi un
velosipēdu ceļi tiktu attīrīti no
sniega un ledus un nokaisīti
ar
pretslīdes
materiālu,
izmantojot tikai smilts, grants
vai pašvaldības sagatavotu
pretslīdes materiālu, vismaz 1
metra platumā;
5.5. apstādījumu uzturēšana
nozīmē apstādījumu kopšanu
atbilstoši sugas prasībām,
vienlaicīgi saglabājot no koku
zariem un krūmiem brīvu telpu
4,5 m augstumā virs ceļu un
ielu braucamās daļas un 2,5 m
augstumā virs ietvēm, gājēju
ceļiem un velosipēdu ceļiem,
lai satiksmes dalībniekiem
nodrošinātu brīvas un drošas
pārvietošanās iespējas, kā arī
veikt būvēm traucējošo un
bīstamo (sauso, aizlauzto)
koku nozāģēšanu, saskaņojot
ar Cēsu novada pašvaldības
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldi.
6.
Cēsu
novada
administratīvajā teritorijā nav
pieļaujama:
6.1. metāllūžņu, būvgružu,
celtniecības,
ražošanas
un
sadzīves
atkritumu,
transportlīdzekļu vraku un
riepu, u.c. veida atkritumu, kā
arī ķīmisko vielu, notekūdeņu
(īpaši – asenizācijas) un
augiem kaitīgo vielu uzkrāšana
tam neparedzētās vietās;
6.2. sadzīves un rūpnieciskās
kanalizācijas
notekūdeņu
novadīšana grāvjos;
6.3. sniega un ledus, t.sk.
no ēkas jumta notīrītā vai
nokritušā sniega vai ledus,
novietošana uz brauktuves,
sabiedriskā
transporta
pieturvietās un apstādījumos.
Sniegs un ledus novietojams tā,
lai tiktu nodrošināta visu ceļu
satiksmes dalībnieku droša
pārvietošanās
6.4. saslauku, atkritumu,
sniega, netīro ūdeņu ledus un
citu priekšmetu izgāšana šim
nolūkam neparedzētās vietās;
6.5.
koku
graizīšana,
reklāmu,
paziņojumu,
dažādu rādītāju, vadu un citu
priekšmetu piestiprināšana pie
kokiem, āķu un naglu dzīšana
kokos, koku izmantošana veļas
žāvēšanai.
7.
Inženierkomunikāciju
valdītāji nodrošina inženierkomunikāciju
uzturēšanu
kārtībā – bojājumu novēršanu,
aku noslēgšanu ar vākiem
u.tml., avāriju dēļ radītā
apledojuma
likvidēšanu,
gājējiem
un
satiksmei
bīstamo vietu iežogošanu
ar barjerām un ceļa zīmēm,
inženierkomunikāciju
aku
vāku regulēšanu.
8.
Transportlīdzekļu
īpašniekiem vai turētājiem,
novietojot transportlīdzekļus
stāvēšanai uz ielām vai
pagalmos ilgāk par trim
diennaktīm,
jānodrošina
teritorijas attīrīšanu no sniega
ap transportlīdzekli tādā mērā,

lai netiktu traucēta gājēju un
transporta satiksme, kā arī ielu
un piebraucamo ceļu kopšana
ar mehāniskajiem līdzekļiem.
9. Publiskās vietās, t.sk.,
īpašumam piegulošās teritorijās
ikviena sabiedrības locekļa
pienākums ir izturēties cieņpilni
pret apstādījumiem, izvairoties
no tīša kaitējuma (koku zaru
laušanas, lapu plūkšanas, koku
sulu tecināšanas, apstādījumu
bojāšanas u.c.) izdarīšanas.
10. Publiskās
vietās,
t.sk. īpašumam pieguļošajās
teritorijās esošajos zālienos
un zālājos nav atļauts apstāties
un stāvēt transportlīdzekļiem.
Izņēmums iespējams publisko
pasākumu laikā, ja šāds lēmums
ir
pieņemts
pašvaldības
Publisko pasākumu atļauju
izsniegšanas komisijā.
11. Tīrot
sniegu
un
ledu, jānodrošina piekļuve
inženiertīklu
komunikāciju
akām, ceļam piekrītošo ēku
(būvju)
un
apstādījumu
saudzēšana,
kāpņu,
brauktuvju, ietvju segumu,
mazo arhitektūras formu un
kultūrvēsturisko
pieminekļu
saudzēšana.
12. Par sniega izvešanu,
kas
tiek
realizēta
pēc
nepieciešamības, ir atbildīgas
3.punktā minētās personas.
Vietas, uz kurieni tiks izvests
sniegs, jāsaskaņo ar Cēsu
novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldi.
III. Ēku uzturēšana un
kopšana
13. Par ēku uzturēšanu
atbild tās īpašnieks, tiesiskais
valdītājs.
14. Šo
noteikumu
13.punktā minētās personas
veic ēku tehnisko uzturēšanu,
ievērojot Latvijas Republikas
normatīvo aktus, un uztur
ēkas tādā stāvoklī, ka tie nav
bīstami, un no tiem nevar
rasties kaitējums sabiedrībai
vai trešo personu īpašumam.
15. Šo
noteikumu
13.punktā minētām personām,
ievērojot
saistošajos
noteikumos par teritorijas
izmantošanu
un
apbūvi
noteikto, ir pienākums:
15.1. sakopt koplietošanas
telpas un teritorijas, un
nodrošināt
atkritumu
apsaimniekošanu
atbilstoši
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem.
Atkritumu
tvertnes ir jānovieto šim
nolūkam speciāli iekārtotās
vietās,
jāuztur
kārtībā
piebraucamie ceļi uz tām un
jānodrošina to apkalpošana;
15.2. tiem zemes gabalu
vai ēku īpašniekiem vai
valdītājiem, kuriem uz zemes
gabala ir izvietota publiska
iestāde vai daudzdzīvokļu ēka,
nodrošināt:
15.2.1. pie katras publiskas
ēkas, būves vai daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
ieejas
šajā ēkā tiktu uzstādīta
un uzturēta ekspluatācijas

kārtībā atkritumu urna, lai tā
tiktu savlaicīgi iztukšota, ja
nepieciešams remontēta vai
nomainīta;
15.2.2. daudzdzīvokļu māju
pagalmos laikā no 1.novembra
līdz
1.aprīlim
pretslīdes
materiāla
uzglabāšanas
tvertnes, tās regulāri papildinot;
15.3.
īpašumu
uzturēt
tehniskā un vizuālā kārtībā.
Savlaicīgi
veikt
īpašuma
uzturēšanas un remonta darbus
– ēku fasāžu (tai skaitā logu,
skatlogu, durvju, balkonu,
lodžiju un tml.) tīrīšanu,
atjaunošanu,
krāsošanu
saskaņā ar aktuālo krāsu
pasi, kā arī demontēt vai
nojaukt funkcijas zaudējušus
elementus vai būves, kas
nav nesošas konstrukcijas
un neietekmē ēkas vai būves
konstruktīvo noturību (tai
skaitā reklāmas, izkārtnes
un
tamlīdzīgus
vizuālās
komunikācijas objektus, ja to
īpašnieks nav noskaidrojams,
sasniedzams vai tāda nav).
Gadījumos, kad tiek mainītas
ēku fasāžu krāsas vai citi
vizuālie elementi, izmaiņas
nepieciešams saskaņot Cēsu
novada Būvvaldē. Gadījumos,
kad ir iecerētas izmaiņas ēkas
vizuālajā tēlā un ēka vai būve ir
valsts, reģionālais vai vietējās
nozīmes kultūras, mākslas u.c.
piemineklis iecerētās izmaiņas
jāsaskaņo normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā.
15.4. notīrīt sniegu un ledu
no balkoniem, lodžijām, ēku
jumtiem, likvidēt lāstekas,
nepieļaut sniega un ledus
uzkrāšanos un krišanu no
jumtiem,
dzegām,
ūdens
notekcaurulēm. Situācijās, kad
tiek apdraudēta gājēju vai trešo
personu īpašuma (tai skaitā
transportlīdzekļu)
drošība,
nepieciešamības
gadījumā,
norobežot bīstamo (darba)
zonu un novērst radušos
apdraudējumu ne vēlāk kā 48
stundu laikā;
15.5.
likvidēt
ēku
konstrukcijās,
vai
uz
arhitektoniskajiem elementiem
augošos kokaugus vai sūnas;
15.6. ēkas vai nepabeigtas
jaunbūves, kuras uz nenoteiktu
laiku ir neapdzīvotas un kurās
nenotiek saimnieciska darbība,
ir noslēdzamas, norobežojamas
(ieejas, pagrabu durvis, logi) un
to teritorijas nožogojamas, lai
novērstu nepiederošu personu
uzturēšanos un iekļūšanu tajās.
Šajās ēkās jāievēro sanitārās
normas un ugunsdrošības
noteikumi, nav pieļaujama
atkritumu uzkrāšanās. Šīs
ēkas nedrīkst būt par traucēkli
blakus esošo ēku un zemes
īpašniekiem un apdraudēt
sabiedrisko drošību un cilvēku
dzīvību vai radīt bīstamību;
15.7. veikt ēkas vai būves
konservāciju, iepriekš saskaņā
ar normatīvajiem aktiem Cēsu
novada Būvvaldē saņemot
atbilstošu skaņojumu;
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15.8. nodrošināt nekustamajā
īpašumā esošo žogu, vārtu un
vārtiņu uzturēšanu tehniskā un
vizuālā kārtībā, to savlaicīgu
krāsošanu,
atjaunošanu,
remontēšanu, pārbūvi vai
nojaukšanu, iepriekš, saskaņā
ar normatīvajiem aktiem, Cēsu
novada Būvvaldē saņemot
atbilstošu skaņojumu;
15.9. nodrošināt nekustamajā
īpašumā
esošo
labiekārtojuma
elementu
(soliņu, bērnu rotaļu ierīču,
sporta aprīkojuma, atsevišķu
laternu un apgaismes ķermeņu,
karoga mastu, velosipēdu
statīvu un tml.) uzturēšanu
tehniskā un vizuālā kārtībā;
15.10. nepieļaut ēku vai
telpu būvdarbu un remonta
laikā koplietošanas teritoriju
piesārņošanu ar būvgružiem
un putekļiem, kā arī atkritumu
mešanu ārā pa ēkas logiem;
15.11. nodrošināt, lai pie
katras galvenās ēkas fasādes,
kurā ir galvenā ieeja, uz sienas
būtu piestiprināta mājas numura
zīme vai nosaukuma plāksnīte.
Tās piestiprina pie ēkas fasādes
2,5 - 3,0 m augstumā no esošā
zemes (ieseguma) līmeņa
fasādes labajā malā. Ja numura
zīme vai nosaukuma plāksnīte
nav skaidri saskatāma no ietves
(ja nav ietves, tad no ielas vai
ceļa braucamās daļas), tad tā
jāizvieto arī pie žoga, kurš
robežojas ar ielu un, kurā
atrodas vārtiņi ieejai zemes
gabalā, vai brīvi stāvoša staba.
Ja ēka atrodas iekškvartālā,
numura zīme jāizvieto uz
fasādes, kas redzama no
galvenās pieejas (pievedceļa).
15.12. ielu krustojumam
piegulošā
zemes
gabala
īpašniekam jānodrošina, lai uz
tam piederošā žoga vai būves
būtu iespējams piestiprināt
plāksnīti ar ielas (laukuma)
nosaukumu valsts valodā.
Plāksnītes izmērs 160x560
mm
(plāksnītes
garums,
ņemot vērā ielas nosaukumu
var
atšķirties).
Plāksnītes
attālumam no žoga vai būves
stūra jābūt 0,1–1,0 m. Pie
būves fasādes ielas (laukuma)
plāksnīti jāpiestiprina 2,53,0 m augstumā no zemes
(ieseguma) līmeņa;
15.13. ēkas vai būves
īpašniekam, ja nepieciešams,
konsultējoties Cēsu novada
Būvvaldē, jānodrošina karoga
turētāja vai brīvi stāvošs
karoga masta uzstādīšana;
īpašniekam ir tiesības izvietot
otru karoga turētāju vai brīvi
stāvošu karoga mastu Cēsu
pilsētas karoga uzvilkšanai;
15.14. ēkas un būves jāuztur
tādā tehniskā stāvoklī, lai
tās neapdraudētu sabiedrisko
drošību, cilvēku dzīvību, kā
arī, lai no tām nevarētu rasties
kaitējums fiziskām, juridiskām
personām un to īpašumam.

Ja ēkas ar Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas
komisijas lēmumu ir atzītas par
bīstamām, tad to īpašniekiem
vai valdītājiem pēc savas
iniciatīvas,
saskaņojot
būvniecības ieceri Cēsu novada
Būvvaldē, vai pēc pašvaldības
pieprasījuma, šīs ēkas jāsaved
kārtībā vai jānojauc.
IV. Inženierbūvju aizsardzība
16.
Lai
nodrošinātu
inženierbūvju saglabāšanu un
aizsardzību, aizliegts:
16.1. ielu sarkano līniju
robežās,
ceļu
nodalījuma
joslas robežās, kā arī citos
Cēsu
novada
pašvaldības
īpašumā
esošos
objektos
vai pašvaldībai piekritīgās
teritorijās
patvarīgi
veikt
jebkura veida zemes darbus
un būvdarbus, kā arī novietot
sastatnes,
nožogojumus,
būvmateriālus,
dažādas
iekārtas un mehānismus;
16.2. piegružot, piesārņot vai
aizsprostot ielas brauktuvi, ceļa
klātni, ietves, citas transporta
būves un to elementus;
16.3. sūknēt ūdeni uz
brauktuves, ceļa klātnes vai
ietves;
16.4. braukt pa ielām un
ceļiem ar kāpurķēžu tehniku
vai citiem mehānismiem, kas
bojā brauktuves segumu.
17.
Zemes
darbu
vai
būvdarbu,
izņemot
inženierkomunikāciju avārijas
likvidācijas darbu, veikšanai,
celtniecības
sastatņu,
nožogojumu,
iekārtu
vai
mehānismu uzstādīšanai ielu
sarkano līniju robežās, ceļu
nodalījuma joslas robežās,
kā arī citos Cēsu novada
pašvaldības īpašumā esošos
objektos
vai
pašvaldībai
piekritīgajās teritorijās tiek
izsniegta
rakšanas
darbu
atļauja.
18.
Rakšanas
darbu
atļauju
izsniedz
Cēsu
novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldē.
19. Inženierkomunikāciju
avārijas likvidācijas darbi
veicami nekavējoties, par to
informējot pārējo ieinteresēto
inženierkomunikāciju
valdītājus vai turētājus un
Cēsu
novada
pašvaldības
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldi, ievērojot pārējo
inženierkomunikāciju
aizsardzības
pasākumus.
Ja
avārijas likvidācijas darbu
veikšanai
nepieciešama
satiksmes slēgšana kādā ielā/
ceļā, avārijas likvidācijas
darbu veicējam par to, kā arī
par apbraucamajiem ceļiem,
jāpaziņo visām ieinteresētajām
organizācijām.
V. Seguma, zālienu un
apstādījumu
atjaunošana
un uzturēšana pēc rakšanas

darbu veikšanas
20. Jaunbūves, pārbūves
un atjaunošanas darbi, ieskaitot
arī avāriju likvidācijas darbus,
kas saistīti ar ceļa seguma
uzlaušanu, dabas pamatnes
un apstādījumu bojāšanu, to
atjaunošanu, darbu izpildītājam
jānodrošina:
20.1. tranšeju un būvbedru,
kas atrodas satiksmes kustībai
un
transporta
līdzekļu
stāvēšanai
izbūvētajās
inženierbūvēs
(brauktuves,
ietves, gājēju un velosipēdu
ceļi, laukumi), aizbēršana ar
salizturīgās kārtas būvniecībai
paredzētajiem
materiāliem
pa slāņiem līdz nesaistītu
minerālmateriālu pamatnes vai
seguma konstrukcijai, kur katra
slāņa biezums nepārsniedz 0,30
m, katru slāni rūpīgi noblīvējot.
Nesaistītu
minerālmateriālu
pamatne (ja seguma virskārta
ir asfaltbetons vai bruģis) vai
nesaistītu
minerālmateriālu
segums
uzberams
un
noblīvējams 20 cm biezā kārtā
līdz attiecīgās inženierbūves
seguma augšējai horizontālajai
atzīmei, ievērtējot seguma
virskārtas
biezumu,
vai
atbilstoši
normatīvajos
dokumentos noteiktajā kārtībā
izstrādātajai un apstiprinātajai
projekta
dokumentācijai
un inženierbūves īpašnieka
izdotajiem
tehniskajiem
noteikumiem;
20.2. līdz ceļa seguma
atjaunošanai
aizbērtās
tranšejas
uzturēšana
tādā
stāvoklī, kas nodrošina ceļu
satiksmes dalībnieku drošību
un netraucētu pārvietošanos;
20.3. ceļa
tīrība
un
satiksmes dalībnieku droša
pārvietošanas pa ceļu, t.sk.
nepieļaujot bedru veidošanos;
20.4. pēc darbu pabeigšanas
ceļa un ietves seguma, kā
arī dabas pamatnes vai
apstādījumu atjaunošana 10
(desmit) darba dienu laikā,
ja to atļauj izmantojamā
tehnoloģija;
20.5. ja
jaunbūves,
pārbūves vai atjaunošanas
darbi tiek veikti seguma
atjaunošanai
nepiemērotos
klimatiskajos apstākļos, pēc
darbu pabeigšanas jāveic ielas
un ietves seguma pagaidu
atjaunošana saskaņā ar Cēsu
novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes
norādījumiem. Ielas un ietves
segums atkārtoti jāatjauno
ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam,
izņemot
divkārtu/trīskārtu
virsmas apstrāde, kas jāatjauno
ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam.
21. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso
ceļu, lietojama beztranšeju
metode (caurduršana), izņemot
gadījumus, kad tas tehniski nav
iespējams.
22. Ceļa seguma atjaunošana,

ja Cēsu novada pašvaldības
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldes izdotajos tehniskajos
noteikumos nav noteikts citādi,
jāveic šādā apjomā/platībā:
22.1. Cēsu
pilsētas
maģistrālajās
un
tranzīta
ielās ar asfaltbetona segumu
- konstruktīvās kārtas līdz
asfaltbetona
segumam
tranšejas platumā un garumā,
asfaltbetona segums (6 cm
saistes kārta + 4 cm dilumkārta)
tranšejas platumā un garumā,
kā arī papildus 0,5 m uz katru
pusi. Ja līdz ielas asfaltbetona
seguma malai paliek mazāk
par 0,5 m, segums atjaunojams
pilnā platumā;
22.2. pārējās ielās un ceļos
ar asfaltbetona segumu –
konstruktīvās
kārtas
līdz
asfaltbetona
segumam
tranšejas platumā un garumā,
asfaltbetona segums (6 cm)
tranšejas platumā un garumā,
kā arī papildus 0,5 m uz katru
pusi. Ja līdz ielas asfaltbetona
seguma malai paliek mazāk
par 0,5 m, segums atjaunojams
pilnā platumā;
22.3. ielās un ceļos ar bruģa
segumu – konstruktīvās kārtas
līdz bruģa segumam tranšejas
garumā un platumā, bruģa
segums tranšejas garumā un
platumā, kā arī papildus 0,5
m uz katru pusi. Ja līdz ielas
asfaltbetona seguma malai
paliek mazāk par 0,5 m, šajā
pusē segums atjaunojams pilnā
platumā līdz seguma malai;
22.4. ielās un ceļos ar
nesaistītu
minerālmateriālu
segumu brauktuves jāatjauno
tranšeju platumā un garumā,
veicot profilēšanu un noplanējot
ielu visā tās platumā;
22.5. ielās un ceļos ar
nesaistītu
minerālmateriālu
segumu,
kur
brauktuvju
atputekļošanai veikta divkārtu
vai trīskārtu virsmas apstrāde,
ielas/ceļa posmā, kur būvdarbu
laikā bojāta esošā divkārtu vai
trīskārtu virsmas apstrāde, bet
ne mazāk kā 3 m garā posmā,
tā atjaunojama visā ielas/ceļa
platumā;
22.6. ietvēs ar asfaltbetona/
bruģa segumu – konstruktīvās
kārtas tranšejas garumā un
platumā,
asfaltbetona/bruģa
segums tranšejas platumā un
garumā, kā arī papildus – ietves
šķērsvirzienā līdz tuvākajai
ietves malai un 0,25 m uz
otru pusi (ja neatjaunojamā
ietves daļa līdz otrai ietves
malai paliek mazāka par 0,5
m, tad ietves asfaltbetona/
bruģa seguma jāatjauno pilnā
platumā), ietves garenvirzienā
0,5 m uz katru pusi.
23. Asfaltbetona segumu un
divkārtu vai trīskārtu virsmas
apstrādi atjauno taisnās līnijās
paralēli un perpendikulāri
ielas/ietves asij.
24. Darbu izpildītājam

jānodrošina darbu garantija
ceļa seguma atjaunošanas
darbiem 24 mēnešus.
25.
Izbūvētajos
vai
jaunbūvētajos ceļos, būvdarbu
veicēja
darbu
garantijas
laikā,
inženierkomunikāciju
jaunbūves,
pārbūves
un
atjaunošanas darbus var veikt
tikai ar Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas lēmumu,
izņemot
gadījumus,
ja
darbi veicami avārijas seku
likvidēšanai.
VI. Īpašie noteikumi
26. Cēsu novada pašvaldība
nodrošina:
26.1.
gājēju
ietvju
mehanizētu tīrīšanu ziemā
(ja sniega biezums pārsniedz
5 cm) saskaņā ar shēmu,
kas publicēta Cēsu novada
pašvaldības mājas lapā (www.
cesis.lv);
26.2. gājēju ietvju posmos,
kurus pašvaldība ziemā tīra
mehanizēti,
tā
nodrošina
arī gājēju pāreju un ielu
šķērsošanas vietu attīrīšanu
no sniega, kā arī pretslīdes
materiāla kaisīšanu;
26.3.
Cēsu
pilsētas
viendzīvokļa māju īpašniekiem
pretslīdes materiāla saņemšanu
pašvaldības
izvietotajās
smilšu tvertnēs un pašvaldības
norādītajā vietā;
26.4. apstiprinātā budžeta
ietvaros,
apmaksāt
iedzīvotājiem
(nekustamo
īpašumu
īpašniekiem),
dzīvojamo
māju
pārvaldniekiem,
kuri
ir
noslēguši līgumu par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu,
zaļo atkritumu savākšanu, ja
zaļie atkritumi tiek nogādāti
pašvaldības norādītajā EKO
laukumā.
27. No saistošo noteikumu
4.2. apakšpunktā uzliktajiem
pienākumiem var tikt atbrīvoti
viendzīvokļa māju, kuras netiek
izmantotas
saimnieciskajai
darbībai, īpašnieki,
ja šīs
personas ir:
27.1 personas, kurām ir 1.
vai 2. grupas invaliditāte un
kurām nav kopīgas deklarētās
dzīvesvietas
ar
citām
pilngadīgām personām;
27.2. vientuļie pensionāri,
kas vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nav spējīgi
izpildīt saistošo noteikumu
4.2. apakšpunktā uzliktos
pienākumus;
28. Lai saņemtu saistošo
noteikumu 27.punktā noteiktos
atvieglojumus,
personai
jāvēršas pašvaldībā ar motivētu
iesniegumu. Pēc iesnieguma
saņemšanas pašvaldība viena
mēneša laikā pārbauda un
izvērtē iesniegumā norādītos
apstākļus un pieņem lēmumu.
29. Saistošo noteikumu
27.1. un 27.2. apakšpunktā
noteiktās
personas
var
tikt atbrīvotas no saistošo
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs jūlijā
Pasākumi
05.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Imants Daksis
05.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp
06.07. plkst.10.00
Pils dārzā
Viduslaiku virtuves dārzs
Cēsu pilī
06.07. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
LNSO, ĶENIŅŠ un
MESIĀNS | Cēsu Mākslas
festivāla atklāšanas koncerts
06.07. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
DJ apvienība “Uncle Bundle”
06.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle
07.07. plkst.11.00
Pils dārzā
Franču pikniks
07.07. plkst.15.00
Jaunās pils Velvju zālē
Lekcija par franču dārziem
07.07. plkst.22.00
Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas
takas
Kino programmas “Kalni”
atklāšana. “Aizmirsto senču
ēnas” | Cēsu Mākslas festivāls
12.07. plkst.19.00
Koncertzāles “Cēsis” kinozālē
Trimdas dzejas lasījumu
performance “Laika vilciens”
12.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Gas of Latvia
12.07. plkst.22.00
Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas
takas
Kino programma “Kalni”.
“Ceļotāji un burvji”
12.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

noteikumu 4.2. apakšpunktā
uzlikto pienākumu pildīšanas
uz laiku, kas nepārsniedz 6
mēnešus viena gada laikā.
30.
Ja
atvieglojuma
saņēmējam ir zuduši apstākļi,
kas ir par pamatu atvieglojuma
saņemšanai,
viņam
ir
pienākums 5 (piecu) darba
dienu laikā par to paziņot

13.07. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vokālās kamermūzikas
koncerts “Tālās un tuvās
latviešu solodziesmas” | Cēsu
Mākslas festivāls
13.07. plkst.18.00
Sv.Jāņa baznīcā
Koncerts. Piedalās Ivans
Carjovs (ērģeles), Antons
Voroncovs (baritons)
(Maskava)
13.07. plkst.20.00
Pils parkā
Imantdienas 2019
13.07. plkst.20.00
Mākslas telpā “Mala”
Kārlis Klaubergs
13.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Terases koncerts: Grupa
Zaķis. DJ Artūrs Pudāns
18.07. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Vladislavs Nastavševs
19.07. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
DJ apvienība “Pachamama
Beats” (LV, Argentīna)
19.07. plkst.22.00
Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas
takas Kino programma
“Kalni”. “24-25 neatgriežas”
19.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Terasē: Funky DJ Elegant
Klubā: DJ 130db
19.07.-21.07.
Visā pilsētā
Cēsis 813
20.07. plkst.10.00
Mākslas telpā “Mala”
Dizaina tirgus
20.07. plkst.17.00
Sv.Jāņa baznīcā
Kormūzikas koncerts. Koris
“Latvija”, Māris Sirmais un
Tālā dārza putns
20.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Terasē: DJ All-Viss
Klubā: DJ Artis Volfs
pašvaldībai.
VII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
31.
Kontrolēt
saistošo
noteikumu izpildi un sastādīt
administratīvā
pārkāpuma
protokolu ir tiesīgas Cēsu
novada Pašvaldības policijas
amatpersonas, Cēsu novada
pašvaldības
Būvvaldes

24.07.
Koncertzālē “Cēsis”
Sidnejas latviešu teātra izrāde
26.07. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Instrumentālās
kamermūzikas koncerts “Trio
Palladio un Guntis Kuzma”
26.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
JŪK
26.07. plkst.22.00
Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas
takas
Kino programma “Kalni”.
“Kalns sauc”
27.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Saulrietu Mārča
28.07. plkst.18.00
Izstāžu namā
Koncerts “Agitas Rando trio”

Izstādes
Līdz 30.11.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”
20.06.-29.07.
Izstāžu namā
Tikšanās Cēsīs. B-11
20.06.-29.07.
Izstāžu namā
“Apriori” Latvijas rotu
mākslinieku darbu izstāde
Līdz 26.07.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāde “Mākslinieka mazās
piezīmes”
Gleznotāja Reiņa Liepas
ārzemju rezidencēs radītie darbi
Līdz 31.07.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“No zobena saule lēca…”,
Cēsu kaujām – 100
06.07.-18.08.
Koncertzālē “Cēsis”
Vizuālās mākslas izstāde
“Tuvplāns” | Cēsu Mākslas
festivāls

būvinspektors.
32. Administratīvā pārkāpuma
lietas
izskata
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
33. Par šo noteikumu
neievērošanu
izsaka
brīdinājumu
vai
piemēro
naudas sodu fiziskām personām
līdz 200 euro, bet juridiskām

06.07.-18.08.
Raiņa ielā 27
Vizuālās mākslas izstāde
“Tuvplāns” | Cēsu Mākslas
festivāls

12.07. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga
SK “Cēsis” – FK “Smiltene/
BJSS-2”

06.07.-18.08.
Koncertzālē “Cēsis”
Izstāde “Trimdas mūzikas
personības un parādības” |
Cēsu Mākslas festivāls

16.07. plkst.17.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales
volejbolā

06.07.-18.08.
Pils klētī
LMA absolventu diplomdarbu izstāde “Savienojumi” |
Cēsu Mākslas festivāls

17.07. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts

Kino
No 05.07.
Zirnekļcilvēks: Tālu no
mājām / Spider-Man: Far
from Home (2019) Žanrs:
Piedzīvojumu filma, komēdija
Anna / Anna (2019) Žanrs:
Trilleris, asa sižeta filma
No 12.07.
Robota bērns / I am mother
(2019) Žanrs: Fantastika, drāma
No 19.07.
Karalis Lauva / The Lion King
(2019) Žanrs: Ģimenes filma,
piedzīvojumu filma
Krāpšanas māksla / Lying
and Stealing (2019) Žanrs:
Krimināldrāma

17.07. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga
SK “Cēsis” – FK “Limbaži”
21.07. plkst.11.00
Vienības laukumā
Ghetto Games
21.07. plkst.12.00
Pirtsupītes gravā
Motosporta pasākums “Zelta
Mopēds”
21.07. plkst.12.00
Starts Vienības laukumā
Drosmes skrējiens
21.07.
Vieta un laiks tiks precizēti
Florbola turnīrs jauniešiem

Sports

23.07. plkst.17.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales
volejbolā

03.07. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts

24.07. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts

06.07. plkst.12.30
Stāvvieta vecajā tirgus
laukumā, sacensības Cīrulīšos
Minirallijs “Cēsis-Priekuļi”

26.07-28.07.
Gaujas ielā 45 un Piebalgas
ielā 18
Florbola turnīrs “Latvian
Open Youth”

07.07. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga
SK “Cēsis” – SK “Krimulda”
10.07. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts

personām no 50 euro līdz 600
euro.
34. Ja administratīvais
pārkāpums izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, fiziskām
personām uzliek naudas sodu
no 50 euro līdz 600 euro un
juridiskām personām no 200
euro līdz 1400 euro.

VIII. Noslēguma jautājums
35. Atzīt
par
spēku
zaudējušiem Cēsu novada
domes 2010. gada 16. septembra
saistošos noteikumus Nr. 32
„Cēsu novada teritorijas un
tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi”.
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SVĒTKI

Vienotības un patriotisma zīmē! Skolām augsts vērtējums
Turpinājums no 1. lpp.

Sešas
Cēsu
skolas
iekļuvušas Ata Kronvalda
fonda Latvijas skolu reitingā
darbā ar talantīgiem skolēniem.
Reitings veidots, ņemot vērā
sasniegumus valsts olimpiādēs
un
Skolēnu
zinātniski
pētnieciskajā darbā.
Grupā “Ģimnāzijas” jau
tradicionāli līderos ir Cēsu
Valsts ģimnāzija. Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts

Attēlā pa labi: Mazie
cēsnieki iespēju aplūkot
un pielaikot mūsdienu
bruņoto spēku ekipējumu
izmantoja ar lielu
aizrautību.

ģimnāzija reitingā ierindojusies
19.vietā.
Lielo skolu grupā šogad
reitingā iekļuvusi Cēsu Pilsētas
vidusskola.
Mazo skolu grupā šogad
reitingā iekļuvušas trīs Cēsu
skolas – Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola 37.vietā, Cēsu
1.pamatskola 63.vietā un Cēsu
2.pamatskola 72.vietā.

Piesakies Lukturu gājienam!

Attēlā: Svētki noslēdzās ar Uzvaras balli vienības
laukumā, kurā tika godināti varoņi, latviešu un igauņu
karavīru atveidotāji.

Svinam vasaru!

19.07.-21.07.

Piektdiena, 19.jūlijs,
svētku atklāšana
18.00-04.00
Smilšu laukumā
Rokmūzikas festivāls “Fono Cēsis”
20.00
Vienības laukumā
Brīvdabas kino – Latvijas simtgades filmas:
20.00 “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”
21.30 “Homo Novus”
23.30 “Blakus”
21.00-02.00
Rožu laukumā
“Brumo Silent Disco” Īpašais svētku notikums –
“Klusā ballīte” Cēsu vecpilsētas sirdī!

Sestdiena, 20.jūlijs,
svētku kulminācijas diena
No 08.00
Visā pilsētā
Pilsētas modināšana. Pūtēju orķestris “Cēsis” ar orķestrmobīli
15.00-04.00
Smilšu laukumā
Rokmūzikas festivāls “Fono Cēsis”
Vienības laukumā

Svētku laukums “Svinam vasaru”
plkst.11.00 Programma bērniem un ģimenēm - “ZINOO”
eksperimentu šovs, Leļļu teātra izrādes,
“Burbuļošanās darbnīca”, Loretas Reides mini koncerts
plkst.15.00 Cēsu teātra koncertuzvedums “Čivināsim
vai lidosim”
plkst.16.00 Pēcpusdienas programma “Cēsu stāsti” –
ar Cēsu jauno talantu piedalīšanos
plkst.19.00 Valmieras teātra dziedošo aktieru koncerts
plkst.20.30 Svētku kulminācijas koncerts “Metru virs
zemes”. Piedalās Marlēna Keine, Daumants Kalniņš,
Vidzemes kamerorķestris. Diriģents Andris Veismanis
plkst.22.30 Svētku kulminācija – svētku gājiens
Vienības laukumā un “Gada cēsnieks” balvas pasniegšana
~plkst.23.00 “Cēsis 813” svētku salūts
plkst.23.30 Šova Rihards Saule “THE QUEEN
EXPERIENCE” pirmatskaņojums. Dejas līdz plkst.02.00

Rīko:

laukumā – “Gada cēsnieks”
balvas pasniegšana un svētku
salūts.
Aicinām uzņēmumu un
organizāciju kolektīvus veidot
kopīgu vizuālo noformējumu,
sagatavojot transparentu vai
plāksnīti ar savas organizācijas
nosaukumu.
Labākai gājiena organizācijai
kolektīvus aicinām pieteikties
iepriekš – līdz 14.jūlijam,
aizpildot pieteikuma veidlapu
cesis.lv,
norādot
gājiena
dalībnieku skaitu un pārstāvēto
organizāciju.
Papildu informācija, rakstot
uz kultura@cesis.lv, zvanot uz
tālr. 26666365 un mājaslapā
www.cesis.lv.

Kapu svētki Cēsīs un Vaivē
Kapu svētki Cēsu kapos
notiks svētdien, 7. jūlijā.
Meža kapos plkst.13.30
Bērzaines kapos plkst.15.30

10.00-19.00
Cēsu vecpilsētā
Amatnieku un mājražotāju tirdziņš
10.00-19.00
Rožu laukumā
Cēsu novada nevalstisko organizāciju parāde
10.00-19.00
Mākslas telpā “Mala”
Dizaina tirgus
10.00-19.00 (dažas vietas darbosies līdz plkst.02.00)
Rīgas ielā
Rīgas ielā esošo un citu radošo
Cēsu uzņēmēju parāde, āra terases
10.00-16.00
Pļavā Niniera un Ceriņu ielas krustojumā
Suņu izstāde “Cēsu kauss” un suņu sporta spēles
11.00-19.00
Cēsu pils dārzā
Vēsturiskais viduslaiku tirgus un gardēžu tūrisma ceļa
“Livonijas garša” tirgotāju labumi
11.00
Pils laukumā
Atpūta pie pils. Visas dienas garumā pirtslietu un dabīgās
kosmētikas tirdziņš, darbnīcas un citas sevi lutinošas un
relaksējošas aktivitātes
11.00
Cēsu skeitparkā
Cēsu Dynami:t JAM. Reģistrācija no plkst.10.00
18.00
Ķiršu ielā 1
Cēsu Baptistu draudzes zvanu ansambļa
“Soli Deo Gloria” 10 gadu jubilejas koncerts

Svētdiena, 21.jūlijs,
atpūtas un sporta diena
Ghetto Games Vienības laukumā plkst.12.00
Zelta mopēds Pirtsupītes gravā plkst.12.00
Drosmes skrējiens ar startu Vienības laukumā plkst.12.00
Florbola turnīrs jauniešiem Noliktavas ielā

Atbalsta:
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Aicinām visus cēsniekus,
viesus,
uzņēmumu
un
sabiedrisko
organizāciju
kolektīvus,
amatiermākslas
kolektīvus
un
ģimenes
piedalīties svētku gājienā
lukturu gaismās, kas 20. jūlijā
vakarā vedīs pa jaunu maršrutu
no Pils parka uz Vienības
laukumu.
Svētku gājienā aicinām
piedalīties ar iedegtu pilsētas
simbolu – lukturīti!
Svētku gājiena norise:
22.00 pulcēšanās gājienam:
Cēsu pils parkā pie Palasta
ielas.
22.30 svētku gājiens: Palasta
iela – Festivāla iela – Niniera
iela – Vienības laukums
Gājiena noslēgumā Vienības

AR

ŠA

Kapu svētki Vaives pagasta
kapos notiks svētdien, 3.
augustā.
Veismaņu kapos plkst.12.00
Rāmuļu kapos plkst.14.00

