Līvu skolā top bērnudārzs

ISSN1691-0478

Lasiet 3. lpp
3. augustā Kaķukrogā Vaives
svētki
Lasiet 8. lpp
Cēsu novada pašvaldības izdevums

Nr. 7 (199, bezmaksas

2019. gada 2. augusts

Jau sākam gatavoties “Cēsis 814” svētkiem!
Gada lielākie Cēsu svētki
“Cēsis 813”, kuru vadmotīvs
šogad bija “Svinam vasaru!”,
pulcējuši līdzīgu apmeklētāju
skaitu kā iepriekšējos gados –
aptuveni 60 000 cilvēku.
Kā
norāda
svētku
organizatore, Kultūras centra
vadītāja Zane Neimane, tas
arī bijis viens no šo svētku
uzdevumiem
–
saglabāt
nemainīgi augstu apmeklētāju
skaitu, kuri izbaudīja svētkus
trīs dienu garumā, vienlaikus
veidojot
novitātes
svētku
saturā un formā. “Šī gada
galvenā izmaiņa bija tā, ka
neviens pasākums nenotika
ierastajā Pils parkā, savukārt
galvenā svētku zona bija
Vienības laukumā, kas arī
ģeogrāfiski
atrodas
tuvāk
visām pārējām svētku norisēm.
Pēc apmeklētāju atsauksmēm
secinām, ka šis eksperiments ar
galvenās skatuves vietas maiņu
sevi ir attaisnojis. Pārsteidzoši
lielu atsaucību guva vēl
viena svētku novitāte – klusā
diskotēka Rožu laukumā.”
Svētku apmeklētājus jau
piektdienas vakarā priecēja
“FONO Cēsis” festivāls, kur
divu dienu laikā uz skatuves
kāpa vietējie un ārvalstu
mākslinieki. Vienības laukumā
uz lielās skatuves bija iespēja
mierīgā
gaisotnē
baudīt

Attēlā: Svētki ceļ augšup! Foto: Edžus Ķaukulis.
Latvijas Simtgades filmas.
Jau tradicionāli sestdienas
rītu cēsnieki sāka ar pūtēju
orķestra “Cēsis” skanīgajām
melodijām
no
īpašā
orķestrmobīļa. Līdzīgi kā
iepriekšējos gados svētku

tirdziņš pulcēja vairāk nekā 500
amatniekus un tirgotājus, kuri
visu sestdienu piepildīja Cēsu
ielas. Vienības laukums no
rīta līdz pat vēlai nakts stundai,
piedāvāja
visdažādākās
aktivitātes. Svētku kulminācijā,

sestdienas vakarā, Vienības
laukumā izskanēja iespaidīgais
Vidzemes
kamerorķestra
koncerts, noslēdzās lukturu
gājiens, tika sveikta “Gada
cēsnieka” balvas ieguvēja Inga
Cipe un pēc krāšņa svētku

salūta sākās dejas līdz rītam,
baudot Riharda Saules “The
Queen Experience” šovu.

Turpinājums 8. lpp.

Jauns sākums skolai un dienesta viesnīcai
Ar 1. augustu darbu sāk jauna
profesionālās izglītības iestāde
Vidzemes Tehnoloģiju un
dizaina tehnikums. Tā veidota,
apvienojot Cēsu Tehnoloģiju
un dizaina vidusskolu un
Priekuļu
tehnikumu.
Jau
pirmā darba diena iezīmējās
ar svinīgu notikumu, kapsulas
ar
vēstījumu
nākamajām
paaudzēm iemūrēšanu skolas
topošās dienesta viesnīcas
pamatos
Valmieras
ielā
19.
Svinīgajā
notikumā
piedalījās
Cēsu
novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs,
Priekuļu
novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone, Vidzemes
Tehnoloģiju
un
dizaina
tehnikuma direktors Artūrs
Sņegovičs, būvnieki, Izglītības

ministrijas pārstāvji.
Nodrošinot
dienesta
viesnīcas atrašanos blakus
skolai,
ieguvums
būs
pabeigts, vienots komplekss,
kur
labiekārtotā
teritorijā
pašā pilsētas centrā, piecu
minūšu attālumā no stacijas
un autoostas atradīsies gan
mācību, gan darbnīcu korpusi,
gan
mūsdienīgi
aprīkota
viesnīca ar 128 vietām.
Mācību iestādes jaunais
direktors A. Sņegovičs tehnikuma turpmākās attīstības
iespējas vērtē optimistiski –
“Priekuļu
un
Cēsu
profesionālās izglītības iestāžu
apvienošana ir loģisks solis.
Tādējādi beidzas nevajadzīga,
resursus
noplicinoša
konkurence un rodas iespēja

apvienot spēkus, lai veidotu
mūsdienīgu Vidzemes mēroga
mazo augstskolu. Abas skolas
ir ar respektējamu vēsturi,
bagātām tradīcijām, zinošiem
speciālistiem.
Tagad
šie
resursi ir apvienoti, lai godam
pildītu mūsu galveno misiju –
mūsdienīgu un kvalitatīvu
profesionālo
apmācību,”
uzsvēra direktors.
Viņš arī akcentēja, ka
Cēsīs daudz paveikts, ieviešot
jaunas apmācību programmas
IT un dizaina jomā, un šis
virziens noteikti jāturpina.
A.
Sņegoviča
vērtējumā,
pieteikšanās
rezultāti
uz
apmācību programmām Cēsīs
un Priekuļos ir labi. Savukārt
topošā dienesta viesnīca, ko
plānots nodod ekspluatācijā

Attēlā: Topošās Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina
tehnikuma dienesta viesnīcas vizualizācija.
nākamajā gadā, mācību vidi
esošajiem
un
topošajiem
Vidzemes Tehnoloģiju un
dizaina tehnikuma audzēkņiem

padarīs vēl
pievilcīgāku.

mājīgāku

un
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Zaļā gaisma būtiskiem
projektiem
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Pavasarī bija pamatotas
bažas, ka nacionāla mēroga
pašvaldību kredīta resursu
ierobežojumu dēļ nespēsim
plānotajos termiņos īstenot
vairākus
svarīgus
novada
attīstības
projektu.
Jūlijā
valdība pieņēmusi lēmumus par
struktūrfondu projektu papildu
kreditēšanu.
Tas
nozīmē,
ka saņemsim nepieciešamo
finansējumu izglītības iestāžu
modernizācijas
projektiem.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijā būvdarbi
šovasar noslēdzas, savukārt
jāsāk Cēsu Valsts ģimnāzijas
piebūves celtniecību.
Sāksies arī uzņēmējdarbības
infrastruktūras modernizācijas
un industriālā parka izbūve
Robežu ielas rajonā. Arī pilsētas stadiona tribīņu būvniecību
varēsim pabeigt šogad.
Novada dome gada sākumā
pieņēma lēmumu par Līvu
sākumskolas pārveidi par
pirmskolas izglītības iestādi.
Tur rit plaši remontdarbi,
izbūvējot telpas trim bērnudārza
grupiņām. Divas jau ir gandrīz
pilnībā nokomplektētas, trešā
vēl rezervē. Līdz ar to rindu
uz vietām novada bērnudārzos
nebūs, un arī vēlā rudenī
vecākiem būs iespēja iekārtot

atvases dārziņā.
Bet, kad mazuļi pieaug,
aktuāla kļūst profesijas apguve.
Noslēdzies Cēsu Tehnoloģiju
un
dizaina
vidusskolas
un
Priekuļu
tehnikuma
apvienošanas process, augustā
darbu sāk Vidzemes tehnoloģiju
un dizaina tehnikums ar plašu
apgūstamo arodu piedāvājumu.
Priecē jauniešu vēlme apgūt
savu nākotnes profesiju Cēsīs.
Saņemti jau vairāk nekā
100 pieteikumu, kas divkārt
pārsniedz ierastos rādītājus!

Augustā jābūt
skaidrībai, vai
esošie tirgus
teritorijas nomnieki
spēj īstenot tā
attīstības projektu.
Ja nē, būs jāmeklē
citi risinājumi.
Tātad
iepriekš
īstenotā
skolas attīstības stratēģija
bijusi veiksmīga, un jāvēl
apvienotajai mācību iestādei šo
uzrāvienu turpināt.
Līdz ar mācību iestāžu
apvienošanu
reorganizēts
Pieaugušo izglītības centrs,
taču tā sniegtie pakalpojumi,
valodu, dažādu prasmju un
iemaņu apguve, arī turpmāk
būs pieejami ierastajā vietā

Valmieras ielā.
Jūlija pēdējā domes sēdē
aktualizēts Cēsu tirgus attīstības
jautājums.
Liela
teritorija
pilsētas centrā gadiem ilgi ir
nožēlojamā stāvoklī. Sašutumu
par to pauž gan cēsnieki, gan
viesi, bet attīstītāji domes sēdēs
klāsta vien atrunas. Deputātu
nostāja šoreiz ir strikta –
augustā jābūt skaidrībai, vai
esošie teritorijas nomnieki spēj
īstenot šo projektu. Ja nē, būs
jāmeklē citi risinājumi.
Vasarās svētku un festivālu
piedāvājumu
Latvijā
ir
tiešām liels, taču Cēsu svētku
daudzveidība piesaista ļaudis,
un apmeklējums ir nemainīgi
liels. Par to, protams, prieks
un paldies, svētku veidotājiem.
Manuprāt, attaisnojās iecere
par Vienības laukumu kā
norišu centrālo vietu. Līdz ar
to Smilšu laukums, centrs un
vecpilsēta veidoja kompaktu,
apmeklētājiem ērti apgūstamu,
notikumiem piesātinātu svētku
teritoriju.
Pēc svētkiem gan pārdomas
radīja savākto atkritumu kalni.
Ja tiešām gribam būt novads,
kurā tiecas ieviest bezatkritumu
dzīvesveidu,
jādomā,
kā
svinēt, maksimāli mazinot
kaitējumu dabai. Iespējams,
būs jāievieš depozītu sistēma
ēdinātāju traukiem un jāveic
citi uzlabojumi.

Sākas konkurss par skaistāko
dārzu un sakoptāko teritoriju
Cēsu novada pašvaldība
jau tradicionāli rīko konkursu
“Par skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko teritoriju”.
Konkursa mērķis ir apzināt
Cēsu novada skaistākos dārzus
un
sakoptākos
īpašumus,
radīt interesi Cēsu novada
iedzīvotājos, kā arī sekmēt
pilsētvides
sakopšanu
un
veidošanu, veicināt kārtību
individuālo un pašvaldības
māju, iestāžu, sabiedrību,
organizāciju,
uzņēmumu,
tirdzniecības un pakalpojumu
objektu teritorijās, kā arī
radīt interesi Cēsu novada
iedzīvotājos
un
motivēt
piedalīties pilsētas sakopšanā.
Konkursa dalībnieki var būt
Cēsu pilsētā un Vaives pagastā
esošie īpašumi – privātmājas,
lauku sētas, daudzīvokļu māju
teritorijas, uzņēmumi, iestādes,
pašvaldības teritorijas. Jau
tradicionāli
tiks
izvēlēts

arī skaistākā “gaisa dārza”
īpašnieks. Godalgu saņems
arī Vērīgais skatītājs, kurš būs
ieteicis īpašumu, kas konkursa
noslēgumā saņems godalgu.
Pieteikumus
konkursam
var iesniegt fiziskas un
juridiskas personas, norādot
objekta adresi, īpašnieku,
kontakttālruni, kā arī pieteicēja
vārdu,
uzvārdu/nosaukumu,
kontakttālruni.
Konkursā pieteiktās teritorijas apseko īpaši izveidota
konkursa komisija. Konkursā
vērtē galvenokārt izveidotāja
izdomu,
nevis
finansiālo
ieguldījumu dārzu veidošanā
un teritoriju kopšanā un
uzturēšanā.
Komisija
novērtē tīrību un kārtību
īpašumā un tam pieguļošajā
teritorijā, iebraucamo ceļu
jeb priekšdārzu, teritorijas
zonējumu, telpisko plānojumu,
tā atbilstību funkcijai, augu

stādījumus, to kompozīciju,
ekoloģisko saderību, augu
veselīgumu, ceļu, arhitektūras
mazo
formu
kvalitāti,
sakoptību,
žogu
izskatu,
pārsteigumu
jeb
dārza
savdabīgumu, īpašas pozitīvas
pazīmes
vai
atšķirības.
Augstāko vērtējumu iegūst
tas īpašums, kurā izpildīti visi
konkursa rādītāji.
Pieteikumu
iesniegšanas
termiņš ir šī gada 20.
augusts. Pieteikto īpašumu
apkopošana un izvērtēšana
notiks no 20. augusta līdz 30.
augustam. Pieteikumus var
iesniegt mutiski, rakstiski vai
elektroniski, Cēsu novada
pašvaldībā,
Raunas
ielā
4, Cēsīs, e-pasta adrese:
signe.kerpe@cesis.lv,
tālr.
64127538.
Iepazīties
ar
konkursa
nolikumu var Cēsu novada
pašvaldības mājas lapā cesis.lv.

Novada domes
sēdē jūlijā
Cēsu novada domes sēdē
25. jūlijā izskatīti 26 jautājumi.
Par Cēsu mākslas skolas jauno
direktori deputāti vienbalsīgi
apstiprināja Kristīni Lāriņu.
Dome
atbalstīja
novada
Sociālā dienesta līdzdalību
Labklājības ministrijas īstenotā
Eiropas Sociālā fonda projektā
“Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu
pilngadīgām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem
finansēšanas
mehānisma
izmēģinājumprojekta īstenošana”.
Deputāti lēma arī par
naudas
balvu
piešķiršanu
novada
izglītības
iestāžu
8. un 11. klases skolēniem
un grozījumiem Izglītības
pasākumu
2019.
gada
budžetā. Sēdē apstiprināja
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas nolikumu
un vienojās par pusdienu un
launaga cenu Cēsu novada
vispārējās izglītības iestādēs.

Vēl domes sēdē pieņemts
lēmums par Cēsu Tehnoloģiju
un
dizaina
vidusskolas
bilancē esošā inventāra un
pamatlīdzekļu
nodošanu
Priekuļu
tehnikumam
un
aizņēmumu ERAF projekta
“Degradēto
teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā II
kārta” realizācijai.
Deputāti uzklausīja SIA
“Pluss V” informāciju par
Cēsu tirgus tālāko attīstības
koncepciju un laika grafiku.
Plašākās debatēs kritizēja
uzņēmuma pārstāvi par ilgstošu
nespēju uzsākt būvdarbus.
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.

Vērtēs atkritumu
apglabāšanas
tarifu
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas
komisija
2019. gada 16. augustā
plkst. 11.00 cieto sadzīves
atkritumu poligona “Daibe”
administrācijas ēkā, “Stūri”,
Stalbes pagastā, Pārgaujas
novadā, rīkos uzklausīšanas
sanāksmi par SIA “ZAAO”
iesniegto sadzīves atkritumu
apglabāšanas
pakalpojuma
sadzīves atkritumu poligonā
“Daibe” tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas
sanāksmi ir aicinājis SIA
“ZAAO” pilnvaroto pārstāvi,
kas skaidros iesniegtā sadzīves
atkritumu
apglabāšanas
pakalpojuma tarifu projekta
pieauguma iemeslus un sniegs
ekonomisko
pamatojumu.
Uzklausīšanas
sanāksmes
dalībniekiem tiks dota iespēja
uzdot jautājumus un izteikt
savus
priekšlikumus
un
ieteikumus par SIA “ZAAO”
iesniegto sadzīves atkritumu
apglabāšanas
pakalpojuma

tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai
e-pastu līdz 2019. gada 15.
augustam
(kontaktpersona
Ināra Teibe, tel. 67873853;
inara.teibe@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA “ZAAO”
iesniegto sadzīves atkritumu
apglabāšanas
pakalpojuma
tarifu projekta kopsavilkumu
var Regulatora tīmekļvietnē
h t t p : / / w w w. s p r k . g o v. l v,
sadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības
līdzdalība/
Uzklausīšanas
sanāksmes/
Uzklausīšanas
sanāksmes 2019.gadā.
Uzklausīšanas sanāksme
tiek rīkota valsts valodā,
un gadījumā, ja sanāksmes
dalībniekam
uzklausīšanas
sanāksmes laikā ir nepieciešams
lietot kādu svešvalodu, lūdzam
nodrošināt tulkojumu valsts
valodā.

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
Uz bērnudārzu - bez rindas

Attēlā: Topošajās grupu telpās jau norit telpu apdares darbi. Foto: Aivars Akmentiņš.
Rindu
mazināšanu
uz
vietām pirmskolas izglītības
iestādēs
ir
pašvaldības
šī gada prioritāte.
Līvu
sākumskola tagad kļuvusi par
pirmskolas izglītības iestādi.
Pavasarī sākās būvdarbi, lai
līdz septembrim skolas ēkā
izbūvētu labiekārtotas telpas
trim bērnudārza grupām.
Celtnieki vēl sparīgi strādā,
bet divas topošā bērnudārza
grupiņas jau gandrīz pilnībā

nokomplektētas.
Cēsnieki
labprāt izvēlas iespēju vest
mazos uz tuvējiem Krīviem, jo
novērtē lauku vides kvalitāti un
pedagogu profesionālismu.
Mācību iestādes vadītāja
Antra Gabranova atzīst, ka
būvnieki strādā labi un cerams,
jau septembra sākumā Līvu
pirmskolā darbu sāks vēl
divas grupiņas ar mazajiem
audzēkņiem.
Protams,
ir
satraukums, jo tik liels

bērnudārzs Vaivē vēl nav bijis,
taču gatavošanās pārmaiņām
sākta laicīgi, un tiek darīts
viss, lai audzēkņi, viņu vecāki
un iestādes kolektīvs te justos
mājīgi.
Līdz ar jaunu pirmskolas
izglītības iestāžu grupiņu
atvēršanu Krīvos, novada
jaunajiem vecākiem vairs
nebūs jābažījas par vietu
trūkumu bērnudārzos.

Novada uzņēmēju tikšanās
Jūlijā novada pašvaldība
rīkoja
uzņēmēju tikšanos,
kas pulcēja daudz interesentu.
Pieredzē dalījās gan ilggadēji
uzņēmēji, gan tie, kuri ir sava
biznesa ceļa sākumā.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs,
uzrunājot
tikšanās
dalībniekus, atzina, ka vēlme
pārcelties uz dzīvi un veidot
savu biznesu Cēsīs ir liela, tāpēc

pašvaldībai aktīvi jāstrādā, lai
palielinātu mājokļu pieejamību
novadā.
Šovasar
nodos
ekspluatācijā daudzdzīvokļu
īres namu. Šo projektu
pašvaldība īstenojusi sadarbībā
ar Aizsardzības ministriju.
Nākamajā gadā plānots, ka
divus daudzdzīvokļu namus
būvēs “Siguldas būvmeistars”.
Tikšanās laikā uzņēmēji,
darbojoties grupās, sprieda,

kāpēc svarīgi sadarboties,
iepazīstināja
kolēģus
ar
savu ceļu biznesā, pārrunāja
problēmas.
Tikšanās dalībnieki atzinīgi
novērtēja iespēju tikties, gūt
jaunus kontaktus, dalīties
pieredzē un neformālā vidē
spriest par biznesa attīstību
Cēsīs.

Militāras mācības Cēsīs un apkārtnē
No 12. līdz 15. septembrim
Vidzemē notiks Zemessardzes
2. Vidzemes brigādes militārās
mācības “Zobens 2019”, kuru
laikā arī Cēsu un Priekuļu
novados 27. kājnieku bataljona
karavīri
un
zemessargi
apgūs iemaņas reaģēt uz
hibrīdapdraudējumu.
Mācību laikā zemessargi
vingrināsies
patrulēt
un
apsargāt militāros un civilos
objektus Cēsu pilsētā, atpūtas
bāzes “Pipariņi” teritorijā, kā
arī Priekuļu novada Liepā.
Mācību mērķu sasniegšanā
bataljons sadarbosies ar Cēsu
sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības
komisiju
un
Valsts policiju. Lai vingrinātu
sadarbību ar sabiedrību krīzes
situācijās, Civilās aizsardzības

komisija mācībās iesaistīs
vietējās
institūcijas
un
uzņēmējus.
Mācību
laikā
nosacītā
pretinieka
spēlētāji
būs
Latvijas un Igaunijas bruņoto
spēku karavīri, kas darbosies
civilajā apģērbā ar mācību
laikā noteiktu atšķirības zīmi.
Mācību laikā tiks lietota
mācību munīcija un kaujas
imitācijas līdzekļi, kas rada
troksni, bet neapdraud cilvēku
veselību un dzīvību, tomēr, ja
tāda tiek atrasta, to nedrīkst
aiztikt. Teritorijas pēc mācībām
tiks sakoptas.
Aicinām
iedzīvotājus
neuztraukties, redzot karavīru
un zemessargu pārvietošanos
pa ielām, ceļiem un mežiem,
tehnikas
un
cita
veida

aprīkojuma
izvēršanu
un
pozīciju ieņemšanu. Lūdzam
ar sapratni izturēties pret
iespējamajiem
satiksmes
kustības
īslaicīgiem
apgrūtinājumiem, kas var
rasties saistībā ar militārās
tehnikas pārvietošanos pa
autoceļiem
vai
īslaicīgu
kontrolpunktu un pārvietojamo
šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi
nepiesārņo vidi un nebojā
infrastruktūru.
Zemessardzes 2. Vidzemes
brigāde izsaka pateicību tiem
darba devējiem, kuri atbalsta
savu darbinieku iesaistīšanos
mācībās, tādējādi sekmējot
Zemessardzes kaujas spēju
paaugstināšanu un katra vietējā
zemessarga profesionalitāti.

Mākslas skolai
jauna direktore
Novada domes sēdē 25.
jūlijā amatā apstiprināja jauno
Cēsu pilsētas Mākslas skolas
direktori
Kristīni
Lāriņu.
Deputāti kandidatūru atbalstīja
vienbalsīgi.
Līdzšinējais
skolas
izveidotājs un vadītājs Vilnis
Kļaviņš, nostrādājis skolā
vairāk nekā 31 gadu, februārī
iesniedza
domei
lūgumu
atbrīvot viņu no direktora
amata.
Jaunās direktores, kuras
iepriekšējā profesionālā darbība
noritējusi
Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas
skolā, kandidatūru saskaņoja
arī Kultūras ministrija. Viņa
stāsies amatā no 1. augusta.
Kā savu pirmo darbu skolā

Lāriņa minēja iepazīšanos
ar
kolektīvu.
“Jāsaprot
mācībspēka
vērtības,
tad
jāmēģina
veidot
kopēju
stratēģiju, lai Cēsu pilsētas
Mākslas
skola
turpinātu
sekmīgu darbu”.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, sveicot topošo direktori,
akcentēja, ka Cēsis ir kultūras
un mākslas pilsēta, un Mākslas
skola attiecīgi – viens no
pilsētas stūrakmeņiem. “Vienmēr priecājamies redzēt skolas
audzēkņus
pilsētas
ielās,
iemūžinot Cēsu burvību, un
vēl lielāks prieks ir pēcāk
skatīt viņu darbus,” sacīja
Rozenbergs.

Ikdiena bez atkritumiem
Jūlija
sākumā
Cēsīs
aizvadīta pirmā zero waste
jeb bezatkritumu diena, ko
organizēja Vides risinājumu
institūts kopā ar mākslas
telpu MALA, Zaļo Brīvību,
Cēsu pašvaldību un citiem
partneriem. Tās mērķis bija
pilsētā veicināt bezatkritumu
dzīvesveidu, izglītot sabiedrību
un iesaistīt pārmaiņu radīšanā.
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un būvniecības
pārvaldes vadītājs Atis EgliņšEglītis
norādīja:
“Vides
jautājumiem jāiekļūst politikas
dienaskārtībā. Cēsu deputāti
akceptē, ka par klimatu jārunā
un jāvērtē, kā pašvaldība var
sasniegt globālās attīstības
mērķus. Cēsis ir gatavas spert
soļus, lai šos mērķus sasniegtu.
Tieši pašvaldības un valsts
iestādes, rādot piemēru, var
veicināt paradumu maiņu
plašākā mērogā.”
Lai palīdzētu Cēsīm sākt
un iedibināt bezatkritumu
principus, kas būtu pielietojami
visiem pilsētas iemītniekiem,
pēc diskusijām pasākuma
dalībnieki
piedalījās darba
grupās. To gaitā dalībnieki
definēja vēlamās darbības ceļā
uz zero waste pilsētas statusu –
gan indivīda, gan organizāciju
līmenī.
Diskusiju laikā zero waste
dienas dalībnieki vienojās,
ka pirmais solis ceļā uz
bezatkritumu pilsētas statusu
ir sabiedrības izglītošana.
Par ļoti svarīgu atzina arī
pieredzes apmaiņu. Piemēram,
kā mājsaimniecībās gudri
plānot pārtikas patēriņu un kā
organizēt kompostēšanu mājas
apstākļos, kā to darīt dzīvokļu
namos.
Cēsis līdz ar iniciatīvu “Tīri.

Labi.” parādījušas gatavību
iedziļināties
bezatkritumu
pamatprincipos un ieviest
tos
pašvaldības,
pilsētas
tirgotāju un organizāciju, kā arī
iedzīvotāju ikdienā, cerot, ka
šim piemēram sekos arī citas
Latvijas pilsētas. Pasākuma
dalībnieki arī norādīja, ka
iespējams sākt ar maziem
soļiem un uzlabojumiem, kas
ilgākā laikā noved pie plašākām
pozitīvām pārmaiņām.
Notika arī dažādas labošanas
un atjaunošanas darbnīcās,
aicinot iedzīvotājus neizmest,
bet salabot. Velo meistars
Gatis Kreicbergs sanākušajiem
mācīja, kā pašiem salabot
savus velosipēdus, lai tie
kalpotu
daudzus
gadus.
Meistari no “Repair Cafe Rīga”
rādīja, kā salabot saplīsušas
elektronikas preces. Dzīvību
atguva
gludekļi,
lampas,
radio aparāti un vēl daudzas
citas lietas. Cēsu šūšanas
meistare
Madara
Rieksta
parūpējās par to, lai šķietami
izmetams apģērbs nenonāktu
atkritumos, bet atgrieztos
skapī. Pasaules Dabas Fonda
Vides izglītības speciāliste
Elīna
Pekšēna
pašiem
mazākajiem
apmeklētājiem
iemācīja, kā no nevajadzīgiem
T-krekliem gatavot auduma
tašiņas
un
rotaļlietas.
Pasākuma laikā norisinājās
arī maiņas tirdziņš, kurā
iedzīvotāji sanesa grāmatas,
rotaļlietas,
saimniecības
piederumus un citas lietas,
kurām paši pielietojumu vairs
ikdienā neatrod. Kā izrādās kas vienam nederīgs, otram
var būt sen kārots, un it kā
nevajadzīgās lietas ātri rada
jaunus saimniekus!
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VESELĪBAS APRŪPE, NOTIKUMI
Cēsu klīnikai jauna galvenā ārste Pacientu
Kopš 23. jūlija Cēsu klīnikai
ir jauna galvenā ārste dr. Inga
Skrapce, savukārt ilggadējā
galvenā ārste Anda Skrastiņa
devusies godam pelnītā pensijā.
“Galvenā ārste Inga Skrapce
ir erudīta, atbildīga un labi
saprotas ar kolēģiem. Viņai
ir skaidra vīzija par Cēsu
klīnikas attīstību. Apzinoties
šī darba nozīmīgumu, galveno
ārstu nomaiņa tika plānota
jau laikus – gandrīz desmit
mēnešus Dr. Anda Skrastiņa
un Dr. Inga Skrapce strādāja
plecu pie pleca, pamazām
nododot
pienākumus
un
atbildību jaunās vadošās ārstes
pārziņā,” stāsta Cēsu klīnikas
valdes priekšsēdētāja Ingūna
Liepa. “Esam gandarīti, ka
ārstniecības vadība nodota
drošās rokās. Vēlam jaunajai
galvenajai ārstei izturību un
panākumus!”
Dr. Inga Skrapce ir dzimusi

ērtībai

Attēlā: Cēsu klīnikas jaunā galvenā ārste Inga Skrapce.
Cēsīs, dzīvo Raunā. Absolvējusi
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāziju. Studējusi
Latvijas Medicīnas akadēmijas
ārstniecības
fakultātē,
ko absolvēja 2002. gadā.
Pēcdiploma izglītību ieguvusi

Rīgas Stradiņa universitātē
kā
laboratorijas
ārste.
Rezidentūras laikā strādājusi
Rīgas pilsētas dzemdību namā
par laboratorijas ārsti, bet pēc
tam 15 gadus vadījusi NMS
laboratorijas Cēsu filiāli. Cēsu

Baltijas ceļam – 30!
Svinot akcijas “Baltijas
ceļš” 30. gadadienu, Cēsu
Vēstures un mākslas muzejs
aicina cēsniekus 23. augustā
plkst. 18.00 pulcēties Vienības
laukumā, kur pirms 30 gadiem
cēsnieki sadevās rokās, kļūstot
par daļu no unikālās cilvēku
ķēdes, savienojot Baltijas

valstu tautas no Viļņas līdz
Tallinai.
Pasākuma laikā ar dažādām
aktivitātēm un izstādi varēs
izzināt akcijas “Baltijas ceļš”
veidošanu un norisi, īpašā Cēsu
rajona “Baltijas ceļa” shēmas
kopijā atrast un atzīmēt savu
atrašanās vietu.

Ar
Trešās
atmodas
dzinējspēku – dziesmu –
atgādināsim par tautas spēku,
atgūstot pašu dārgāko –
brīvību!
Ar lepnumu par drosmi
un paveikto atkal sadosimies
rokās, lai apliecinātu, ka mēs
esam saimnieki savā zemē.

Burtu jūklī dažādos virzienos atrodi atslēgasvārdus, kas raksturīgi Baltijas ceļa laikam.
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Vārdu saraksts
ATMODA
AUGUSTS
AUSEKLĪTIS
BALTIJA
CEĻŠ
CĒSIS
DZIESMA
FRONTE
IGAUNIJA
KAROGS
LANDSBERĢIS
LATVIJA
LIETUVA
MOLOTOVS
PAKTS
PERESTROIKA
PRETOŠANĀS
RAHVARINNE
ROKAS
RĪBENTROPS
RĪGA
SAJŪDIS
SAVISĀRS
TALLINA
TAUTA
UZVARA
VIENOTI
VIĻŅA
ĪVĀNS
ĶĒDE

klīnikā Dr. Inga Skrapce sāka
darbu 2018. gada martā kā
ārste asins kabinetā, bet kopš
pagājušā
gada
septembra
veiksmīgi pildīja galvenās
ārstes vietnieces pienākumus.

Cēsu klīnika iegādājusies
110
jaunas
ergonomiskas
funkcionālās
gultas
ar
kvalitatīviem
specializētiem
profilaktiskajiem matračiem,
kas
pacientiem
samazina
izgulējumu riskus, kā arī 70
funkcionālus un ērtus skapīšus.
Drīzumā saņemsim arī jaunu
gultasveļu, segas un spilvenus.
Tāpēc jau augustā visiem mūsu
stacionāra pacientiem – kā
lieliem, tā maziem - ārstēšanās
Cēsu klīnikā būs kļuvusi
daudz ērtāka, jo pilnībā būs
nomainītas līdzšinējās gultas
un skapīši. Ieguvēji noteikti
būs arī nodaļās strādājošais
ārstniecības
un
aprūpes
personāls, jo ergonomiskās
gultas atvieglos pacientu aprūpi
un pārvietošanu.

Sākts klīnikas
pārbūves projekts
Lai īstenotu Cēsu klīnikas
ilgtermiņa
mērķi
attīstīt
mūsdienīgu un kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu
un medicīnisko tehnoloģiju
pieejamību, sākta klīnikas
ārstniecības korpusa pārbūves
būvprojekta izstrāde, kuru
uzticēts veikt uzņēmumam
SIA “NAMS”, kas uzvarēja
iepirkumu konkursā.
Būvprojektu
un
autoruzraudzību
īstenos
divās
kārtās, no kurām pirmā tiks
īstenota
ERAF
projekta
Nr. 9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruktūras
un
medicīnas
tehnoloģiju
atjaunošana
Cēsu klīnikā un medicīnas
tehnoloģiju iegāde Vidzemes
slimnīcā, kvalitatīvu veselības
aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai Vidzemē”gaitā.
Projekta pirmajā kārtā tiks
izstrādāts būvprojekts Iekšķīgo
slimību nodaļas (4. un 5. stāvs)
infrastruktūrai un divu liftu
pārbūvei līdz pat to nodošanai

ekspluatācijā. Savukārt otrajā
kārtā
būvprojekts
tiks
izstrādāts
3.
stāva
ambulatorajai nodaļai ar dienas
stacionāru un rehabilitāciju,
2. stāva ķirurģijas nodaļai, kā
arī ambulatorās pediatrijas
kabinetam,
darbinieku
ģērbtuvēm un tehniskajām
telpām.
Kopējais
prognozējamais
projektēšanas
darbu
un
autoruzraudzības termiņš ir 28
mēneši. Pirmo kārtu, ietverot
būvprojektu un tā ekspertīzi,
plānots veikt deviņu mēnešu
laikā.
Jau informējām, ka 2018.
gada nogalē Cēsu klīnika un
Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra parakstīja līgumu
par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu. Projektu
līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds (ERAF) 85%
apmērā, un 9% ir valsts budžeta
finansējums.

Ceļojums uz Marsu –
iespējami!
Cēsu zinātkāres centrā
"Zinoo"
atklāta
Kosmosa
istaba.
Tā
apmeklētājus
mudina
aizdomāties,
ka
kosmoss nav tikai raķetes,
satelīti un kosmosa kuģi, bet
ka tā ir zinātne, kas sniedz
iespējas atklāt daudz jauna un
interesanta.

Kosmosa istabā novietotajā
kosmosa kapsulā var doties uz
Marsu un vākt dažādus iežu
paraugus. Spēlē jāiesaistās
visiem misijas dalībniekiem,
jo lidojuma laikā jāspēj ātri
reaģēt uz mainīgām situācijām
un pieņemt pareizos lēmumus.
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VĒSTURES PIEMINEKĻI

Noslēdzas vērienīgais Cēsu pils
saglabāšanas projekts
Cēsu novada pašvaldība
2017. gadā no Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) saņēma finansiālu
atbalstu plašu konservācijas
un
labiekārtošanas
darbu
veikšanai Cēsu pilī. Līdz
šim vērienīgākais Cēsu pils
saglabāšanas projekts tuvojas
noslēgumam.
Divu sezonu laikā veikti
vairāku apmeklētājiem nedrošu
Cēsu pils daļu nostiprināšanas
darbi. Restauratori jau pilnībā
pabeiguši
konservāciju
pils rietumu torņa pirmajā,
trešajā un ceturtajā stāvā.
Pirmā stāva telpā atjaunots
vismaz 600 gadus senais
sienu mūrējums, nostiprināts
vēsturiskais apmetums, un
izveidota lapegles dēļu grīda.
Apmeklētāju drošībai gan
pirmā, gan ceturtā stāva telpu
logu ailās ievietoti koka slēģi.
Apaļā trešā stāva telpa pēc
rūpīgi veiktās sienu un griestu
velves konservācijas kļuvusi
par mājvietu multimediālajam
“Cēsu pils stāstam”, ko līdz
šim jau apskatījuši vairāki
tūkstoši cēsnieku un pilsētas
viesu.
Liela
apjoma
mūru
konservācijas darbi tiek īstenoti
arī pils austrumu un dienvidu
korpusos, kā arī pils kapelā un
dienvidu tornī. Kopš pagājušā

Attēlā: Divus gadsimtus ilgajā Cēsu pils saglabāšanas darbu vēsturē šobrīd piedzīvojam
plašākā apjoma pils konservāciju. Foto: Alens Opoļskis.
gada pavasara restauratori
jau nostiprinājuši apmēram
2000 kvadrātmetru vēsturiskā
mūrē-juma.
Saglabāšanas
darbus
paredzēts
pabeigt
rudens sākumā un sakārtotās
pils
daļas
apmeklētājiem
padarīt pieejamas līdz nākamās
tūrisma sezonas sākumam.
"Divus gadsimtus ilgajā
Cēsu pils saglabāšanas darbu
vēsturē šobrīd īstenotajam
projektam ir īpašs statuss –

tik plaša mēroga darbi vienā
piegājienā līdz šim pilī nekad
nav veikti. Turklāt profesionāla
restauratoru komanda nodrošinājusi, ka darbi īstenoti
patiešām augstā kvalitātē,”
vērtē Cēsu muzeja Viduslaiku
pils nodaļas vadītājs Gundars
Kalniņš.
Projekta gaitā līdz šim jau
pabeigta gājēju tilta un Seno
rotu kalves ēkas atjaunošana,
pils apmeklētāju centrs ieguvis

jaunas ārdurvis, bet ap priekšpils
rietumu
torni
izbūvētas
koka
sastatnes
turpmāko
konservācijas darbu veikšanai.
Kādreizējās priekšpils teritorijā
tapušas
divas
jaunbūves:
multifunkcionāla nojume un
amatnieku darbnīcas, kurās

ik dienas strādā dažādu
viduslaikos populāru arodu
meistari.
Projekts
tiek
īstenots
Eiropas Savienības fondu
2014.–2020. gada plānošanas
perioda darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
5.5.1.
specifiskā
atbalsta
mērķa “Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā
arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus”
sadarbības
projekta “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika
lokos”
(Nr.5.5.1.0/17/I/004)
gaitā.
Cēsu
novada
pašvaldība projektu īsteno
sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldību, kas ir projekta
vadošais
partneris.
Darbi
noris pēc arhitekta Artūra
Lapiņa projekta, un tos veic
pilnsabiedrība “RERE BŪVE
1”. Būvuzraudzību nodrošina
SIA “Flager”. Cēsu viduslaiku
pilī
īstenojamo
būvdarbu
izmaksas ir 1 374 583,07
eiro. ERAF līdzfinansējums
892 050,50 eiro.

Sv. Jāņa baznīcai jumta seguma maiņa
Cēsu Svētā Jāņa baznīcā
turpinās apjomīgi restaurācijas
darbi, kurus plānots pabeigt
šī gada nogalē. Aktīvi darbi
šovasar norisinās baznīcas
tornī, kur tiek atjaunots jumta
segums un fasāde.
Acīgākie cēsnieki un pilsētas
viesi noteikti pamanījuši,
ka paralēli baznīcas fasādes
restaurācijai sākti arī jumta
seguma maiņas darbi. Šis
fakts varētu radīt izbrīnu
tiem, kuri atceras, ka iepriekš
jumta segums ieklāts ne tik
senā pagātnē – ap 1990. gadu.
Uz jautājumu par to, kāpēc
šobrīd nepieciešama baznīcas
jumta seguma nomaiņa, atbildi
sniedz projekta “Cēsu Svētā
Jāņa baznīcas restaurācija un
labiekārtošana” autoruzraugs
Artūrs Lapiņš: “Esošo jumtu
veido krāsoti presēta betona
dakstiņi,
kuru
virsmas
aizsardzību nodrošina krāsas
pārklājums. Vairāk nekā 20
gadu
ekspluatācijas
laikā
tas erodējis, atsedzot pelēko
betona masu. Rezultātā dakstiņi

no sarkaniem kļuvuši par
pelēcīgiem. Krāsu slāņa erozija
turpinās, ļaujot mitrumam
piekļūt
betona
virsmai.
Dakstiņu ekspluatācijas laiks
tuvojas beigām. Projekta laikā
piedāvāta dakstiņu nomaiņa
uz vēsturiskajiem dakstiņiem
atbilstošiem sarkana māla
S-veida jeb t.s. holandiešu
dakstiņiem. Jumtu šķautnes
zem kores dakstiņiem tiks
akcentētas ar baltām līnijām,
kas
atbilst
vēsturiskajai
dakstiņu ieklāšanas tradīcijai.”
Krusts
un
apzeltītā
bumba zem tā baznīcas
tornī
atgriezīsies
augustā
un pēc tam - rudens laikā cēsnieku un pilsētas viesu
apskatei pakāpeniski atklāsies
atjaunotais baznīcas tornis.
Restaurācija notiek astoņu
sadarbības partneru kopīgā
projekta “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika
lokos” gaitā. Cēsu Svētā
Jāņa baznīcas restaurācijas
projekta I kārtu finansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds

(ERAF),
līdzfinansējumu
nodrošina
Cēsu
novada
pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa
lauku evaņģēliski luteriskā
draudze. Baznīcas restaurācijas
kopējās izmaksas prognozētas
līdz 1,7 miljoniem eiro, no
tiem 1,38 miljoni ir ERAF
finansējums.

Attēlā: Vairāk nekā 20 gadu ekspluatācijas laikā veco
dakstiņu virsma ir erodējusi, un mitrums piekļūst betona
virsmai. Tos nomaina ar sarkanā māla S-veida dakstiņiem.
Foto: Aivars Akmentiņš.

6

Cēsu Vēstis, 2019. gada 2. augusts

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Jauns atbalsts personām ar garīga
rakstura traucējumiem
Labklājības
ministrija
sadarbībā ar desmit Latvijas
pašvaldībām īstenos izmēģinājumprojektu, kura mērķis
ir pārbaudīt jaunu pieeju
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā
pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
Cēsis ir viena no pašvaldībām,
kur šo projektu īstenos.
Izmēģinājumprojektam var
pieteikties personas ar garīga
rakstura traucējumiem, kurām
noteikta 1. vai 2. invaliditātes
grupa un kuras deklarētas
pašvaldībās,
kurās
īsteno
izmēģinājumprojektu.
Pieteikšanās
dalībai
izmēģinājumprojektā ilgs no
01.08.2019. līdz 16.08.2019.
(ieskaitot). Ja vienā pašvaldībā
dalībai izmēģinājumprojektā
pieteiksies vairāk par desmit
personām, pie vienlīdzīgiem
atlases kritēriju vērtējumiem,
priekšroka tiks dota personām,
kuras iesniegums saņemts
ātrāk.
Lai pieteiktos izmēģinājumprojektā pašvaldības sociālajā
dienestā
jāiesniedz
šāda
informācija:

• Iesniegums;
• Dokuments, kas pamato, ka
personai ir 1 vai 2 invaliditātes
grupa un garīga rakstura
traucējumi.
Izmēģinājumprojekts tiks
īstenots no 2019. gada augusta
līdz 2020. gada novembrim.
Izmēģinājumprojekta
laikā
personas ar garīga rakstura
traucējumiem 12 mēnešus varēs
saņemt sabiedrībā balstītus
sociālos pakalpojumus.
Finansēšanas mehānisms –
Individuālā budžeta modelis,
paredz, ka personai ar garīga
rakstura traucējumiem tiek nodrošināts atbalsts – sabiedrībā
balstīti sociālie pakalpojumi,
balstoties uz personas individuālajām vajadzībām pieejamā
finansējuma ietvaros. Uzsvars
tiek likts uz individuālu pieeju
un nepieciešamības gadījumā individuālu risinājumu meklēšanu. Tiek ņemts vērā personas
viedoklis, un persona pati
piedalās sava atbalsta plāna
sastādīšanā.
Izmēģinājumprojekta sākumā persona kopā ar sociālo
darbinieku sastādīs atbalsta
plānu. Plānā prioritārā secībā

noteikts nepieciešamo atbalstu
un sabiedrībā balstītos sociālos
pakalpojumus
un
noteiks
pakalpojumus, kurus persona
varēs saņemt, ņemot vērā
pieejamo finansējumu. Persona
pati var izvēlēties konkrētus
pakalpojumu
sniedzējus.
Ja
būs
nepieciešams,
sociālais darbinieks palīdzēs
vai
piemeklēs
personai
nepieciešamos
pakalpojumu
sniedzējus. Pēc atbalsta plāna
sastādīšanas
persona
12
mēnešus saņems atbalsta plānā
noteiktos pakalpojumus un
sadarbosies ar Sociālā dienesta
sociālo darbinieku.
Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu
finansēšanas
mehānisms tika izstrādāts
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projekta “Sociālo pakalpojumu
atbalsta sistēmas pilnveide”
gaitā ar ESF līdzfinansējumu.
Sociālo pakalpojumu attīs-tības
padome saskaņojusi izstrādāto
finansēšanas mehānismu, ko
aprobēs izmēģinājumprojektā.
Pēc
izmēģinājumprojekta
vērtēs rezultātus, precizēs
izstrādāto
mehānismu
un
izstrādās priekšlikumus sociālo

Atbalsts ģimenēm jaunā
mācību gada sākšanai
Augustā
Cēsu
novada
pašvaldības aģentūrā “Sociālais
dienests” sāksies iesniegumu
pieņemšana
brīvpusdienu
un vecāku maksas atlaides
piešķiršanai, kā arī pabalsta
saņemšanai mācību piederumu
iegādei skolēniem.
Tiesības
saņemt
brīvpusdienas un vecāku maksas
atlaidi ir:
•
izglītojamiem
no
trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm, ja tie mācās kādā
no Cēsu novada pirmsskolas,
vispārējās izglītības iestādēm
vai profesionālā skolā vai
vidusskolā. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no
nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā pusgada
pēdējai mācību dienai;
• bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem
bērniem*, ja tie mācās kādā
no Cēsu novada pirmsskolas,
vispārējās izglītības iestādēm
vai profesionālā skolā un
vidusskolā. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no
nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā mācību gada
pēdējai dienai;
•
daudzbērnu
ģimeņu

bērniem, ja tie mācās kādā
no Cēsu novada pirmsskolas,
vispārējās izglītības iestādēm
vai profesionālā skolā un
vidusskolā. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no
nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā mācību gada
pēdējai dienai.
Pabalsts mācību piederumu
iegādei skolēniem. Pabalstu
mācību piederumu iegādei var
saņemt:
• Trūcīgo ģimeņu bērni –
EUR 25 apmērā vienam
skolēnam;
• Maznodrošināto ģimeņu
bērni – EUR 20 apmērā vienam
skolēnam;
• Bērni bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni* - EUR
15 apmērā vienam skolēnam;
• Daudzbērnu ģimeņu bērni,
kuri uzsāk mācības 1.klasē
un ja ģimenei šim nolūkam
nav piešķirts cits pašvaldības
pabalsts.
Pabalsts ir netiešs un tas tiek
izsniegts dāvanu kartes veidā.
Atbalstam var pieteikties līdz
š.g. 30. septembrim.
Atbalsta
saņemšanai
ģimenēm
jāvēršas
Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā

“Sociālais dienests” Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāva, 6.
vai 7. kabinetā apmeklētāju
pieņemšanas laikos
vai
iesniegums
jāiesniedz
elektroniski valsts portālā
www.latvija.lv.
Sociālā
dienesta pārstāvji ceturtdienās
no plkst. 8.30 līdz 10.00
apmeklētājus pieņem arī Vaives
pagasta Rīdzenes bibliotēkā.
Vairāk informācijas mājas
lapā www.cesis.lv, sadaļā
Sociālais dienests.
*Tiesības saņemt bārenim,
par kura ārpusģimenes aprūpi
lēmumu pieņēmusi Cēsu novad
bāriņtiesa un kura deklarētā
dzīvesvieta pirms bāriņtiesas
lēmuma pieņemšanas ir bijusi
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā. Pabalstu turpina
izmaksāt
pēc
pilngadības
sasniegšanas, ja bārenis bez
pārtraukuma turpina mācības
vispārējās izglītības iestādē,
profesionālajā
skolā
vai
vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecumam (08.10.2015.
Saistošie noteikumu Nr. 17).

pakalpojumu nodrošināšanai
pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem.

Turpinās latvāņu
apkarošana
Pateicamies visiem, kuri
veic latvāņu ierobežošanas
pasākumus, jo tikai kopīgi
iespējams ierobežot to tālāku
izplatību!
Aicinām
nekustamo
īpašumu
īpašniekus
un
apsaimniekotājus
nepieļaut
ne tikai Sosnovska latvāņa
pirmo ziedkopu veidošanos,
bet arī atkārtotās ziedkopas,

kas veidojas neilgi pēc latvāņa
nopļaušanas. Atgādinām, ka
saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem īpašumā nav
pieļaujama neviena latvāņa
ziedkopa
neatkarīgi
no
pļaušanas reižu skaita sezonā.
Par
latvāņu
ziedēšanas
pieļaušanu īpašniekam tiek
piemērots
administratīvais
sods.

25.07.2019. Saistošie noteikumi Nr. 13
“Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada
18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums””
1.
Izdarīt Cēsu novada
domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.
18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (prot. Nr. 11,
20.punkts) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt
saistošo
noteikumu 15.4. apakšpunktu
šādā redakcijā: “15.4. Cēsu
Bērzaines
pamatskola
–
attīstības centrs;”
1.2. Svītrot
saistošo
noteikumu
15.5.
un
15.6.apakšpunktu.
1.3. Izteikt
saistošo
noteikumu 34.15.apakšpuktu
šādā redakcijā: “34.15. ar

rīkojumu nosaka izpilddirektora
un pašvaldības iestāžu vadītāja
pienākumu izpildītāju, kā arī
pieņem lēmumus par amatu
savienošanu izpilddirektoram,
pašvaldības iestāžu vadītājiem
un citām ar domes lēmumu
ieceltajām vai apstiprinātajām
amatpersonām;”
1.4. Svītrot
saistošo
noteikumu 77.punkta otro
teikumu.
2.
Šo saistošo noteikumu
1.1. un 1.2.apakšpunkts stājās
spēkā 2019. gada 1.augustā.
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs augustā
Pasākumi
01.08. plkst.20.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Rahu the Fool”
02.08. plkst.16.00
Izstāžu namā
Birutas Delles gleznu izstādes
“Daba skatās uz mums” un
Elīnas Titānes keramikas
izstādes “Atspulgi” izstāžu
atklāšana
02.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Möö” // FIN
02.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mono
03.08.
Vaives Tautas namā
5.Vaives pagasta svētki
12.00 Ekskursija pa pagastu
15.00 Sportiskas un
izklaidējošas aktivitātes
Kaķukrogā
22.00 Balle kopā ar grupu
“Bruģis” Vaives Tautas namā
03.08.
Vaives pagasta kapos
Kapu svētki.
Plkst.12.00 Veismaņu kapos.
Plkst.14.00 Rāmuļu kapos
03.08. plkst.21.00
Cēsu Pils parkā
“West Side Story / Vestsaidas
stāsts”. Leonards Bernsteins.
CMF2019
03.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle
08.08. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Veidenbaums un
Veidenbaums. Divi brāļi” |
Dailes nams. CMF2019
09.08. plkst.17.00
Rožu laukumā
Enu pilsētas Buksvilas
folkloras kopa (FRA)
09.08. plkst.19.00
Cēsu Pils parkā
Populāru solistu un Vidzemes
kamerorķestra lielkoncerts
“Vienā elpā”
09.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artūrs Pudāns

10.08. plkst.21.00
Mākslas telpā Mala
Pachamama Mala Night
10.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs
11.08. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Cīrulīši” | Nacionālais
teātris. CMF2019
15.08. plkst.20.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Fotgjengeren” // US
16.08.-18.08.
Pils ielā 5
Koka fasāžu restaurācijas
meistarklase

24.08. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertprogramma
“Gaismēnu spēles”

22.08.-23.08.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

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

24.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārtiņš Pavasaris

Kino

10.08.
Vaives pagasta “Āriņos”
7.Vislatvijas Pļavu golfa
posms

24.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Ringhold” // EST
30.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Bezgalībieši”
30.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Aigars Sukurs

16.08. plkst.21.00
Mākslas telpā Mala
Hip-hop vakars // “The
Bigger Passport” + “Jacques
of STA” + DJ Kvēps

31.08. plkst.22.00
Fonoklubā
“EHR Party Service On
Tour”. [Ex] da Bass

16.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Reinis Rabenau

Izstādes

17.08. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Kaisles vilciens” | Dailes
teātris. CMF2019
17.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artūrs Pudāns

Līdz 30.11.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”
Līdz 18.08.
Topošajā Cēsu Laikmētīgās
mākslas centrā Pļavas ielā 10
un Koncertzālē “Cēsis”
Izstāde “TUVPLĀNS”.
CMF2019

18.08. plkst.17.00
Cēsu Pils parkā
Muzikāla vīzija izrādē
“ČIKĀGAS PIECĪŠI LEĢENDU ATGRIEŠANĀS”

02.08.-15.09.
Izstāžu namā
Birutas Delles gleznu izstāde
“Daba skatās uz mums”

19.08.
Vecajā tirgus laukumā
Retro automobīļu izstāde

02.08.-15.09.
Izstāžu namā
Elīnas Titānes keramikas
izstāde “Atspulgi”

23.08. plkst.18.00
Vienības laukumā
Baltijas ceļam 30
23.08. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Florians Zellers “Dēls” |
Dailes teātris. CMF2019
23.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
DJ Kaspars Groševs
23.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

05.08.-30.09.
Vaives Tautas namā
Fotokonkursa “Teic, kur zeme
skaistākā...” darbu izstāde
05.08.-14.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāžu cikla “Cēsu
bibliotēkai 100” trešā
informatīvā ekspozīcija
“Bibliotēkas vēsture
laikposmā no 1969.līdz 1994.
gadam”
12.08.-31.12.
Dabas takā pie Sarkanajām
klintīm
Gleznotāju plenēra darbu
izstāde “Pārvēršanās”

No 02.08.
Ātrs un bez žēlastības: Hobss
un Šovs / Fast & Furious
Presents: Hobbs & Shaw (2019)
Žanrs: Trilleris, asa sižeta filma
Rotaļlietu stāsts 4 / Toy strory
4 (2019) Žanrs: Animācijas
filma
No 14.08.
Reiz Holivudā / Once Upon
a Time... in Hollywood (2019)
Žanrs: komēdija, drāma
No 23.08.
Dusmīgie putni. Filma 2
/ The Angry Birds Movie 2
(2019) Žanrs: Ģimenes filma,
animācija
Maģiskās naktis / Notti
magiche (2018) Žanrs:
Komēdija
No 30.08.
Pavaroti / Pavarotti (2019)
Žanrs: Dokumentālā filma

Sports
02.08. plkst.12.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ pludmales volejbolā
“ERGO Open 2019”
02.08. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga.
SK “Cēsis” – FK “Valka”
03.08.
Starts un finišs Rožu laukumā
Ultramaratons un skriešanas
svētki “Cēsis ECO Trail”
03.08. plkst.10.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ pludmales volejbolā
“ERGO Open 2019”
04.08. plkst.10.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ pludmales volejbolā
“ERGO Open 2019”
04.08. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga.
FK “Priekuļi” – SK “Krimulda”

10.08. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga.
SK “Cēsis” – FK “Pļaviņas”
11.08.
Žagarkalnā
Sestais posms “Vivus.lv”
MTB maratons 2019
14.08. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts
17.08.-18.08.
Slēpošanas un biatlona centrā
“Cēsis”
24 stundu riteņbraukšana
21.08. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts
28.08. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts
30.08. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu atklātais 7:7 futbola
čempionāts
30.08. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga.
FK “Priekuļi – SK “Cēsis”
31.08. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā 5.kārta
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SVĒTKI

Jau sākam gatavoties “Cēsis 814” svētkiem!
Turpinājums no 1. lpp.

Attēlā: Par titula “Gada cēsnieks” ieguvēju šogad kļuva horeogrāfe Inga Cipe. Viņu
sveica balvas iedibinātāja “Cēsu alus” pārstāve Agita Kārkliņa un Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Foto: Lauris Mihailovs.

“Svētki
notika
visā
vēsturiskajā Cēsu centrā un
ne tikai. Paralēli iepriekš
nosauktajām aktivitātēm Pils
dārzā notika Vēsturiskais
Hanzas tirgus, Cēsu skeitparkā
Cēsu novada Jauniešu domes
organizētais “Dynamiit JAM”,
notika suņu izstāde un vēl un
vēl. Savukārt svētdiena kā
allaž bija veltīta sportam un
atpūtai, kuras laikā aizvadītas
“Zelta mopēda” sacensības,
“Ghetto Basket”, florbola
turnīrs jauniešiem, “Drosmes
skrējiens”
un
ilggadējais
“Vasaras slēpošanas sprints”,”
stāsta Zane Neimane un

piebilst, ka līdz ar aizvadīto
svētku izvērtējumu sākusies
gatavošanās
“Cēsis
814”
svētkiem, kas nākamajā vasarā
notiks no 17. līdz 19. jūlijam.
Cēsu novada pašvaldība
saka paldies visiem svētku
atbalstītājiem, organizatoriem
un apmeklētājiem.
Svētku ģenerālsponsors AS
“Cēsu alus”. Svētkus atbalstīja:
SIA “CDZP”, SIA “Ažiņa
komercfirma MARKETS”, SIA
“M.E.LAT-LUX”, AS “Balta”,
Bērnu centrs “KĀ MĀJĀS”,
SIA “Beātus”, SIA “Green
Line Services”, AS “Pasažieru
vilciens”.

Vilis Vasariņš un daudzi citi,
kuru darbus tagad var aplūkot
atvērtajā mākslas krājumā.
Kārlis Baltgailis, Kārlis
Jansons, Jānis Rozenbergs
un Arturs Dronis noteica
Cēsu mākslas dzīves virzību
pusgadsimta garumā. Tieši
viņiem
un
viņu
darba
turpinātājiem Cēsu muzeja
atvērtajā krājuma – ekspozīcijā
ierādīta galvenā vieta, kur
bez
vecmeistaru
darbiem

skatāmi arī šodienas Cēsu
mākslinieku darbi. Izstādi
papildina anotāciju “grāmata”
ar darbu nosaukumiem un
ziņām par pašu mākslinieku,
kā arī ar mazu foto vizuālajam
priekšstatam.
Mākslas kolekcijas Atvērtais
krājums, tāpat kā Izstāžu nams
atvērts katru dienu no plkst.
10.00 līdz plkst. 18.00, izņemot
pirmdienas.

Mākslas vēsture atvērtā krājumā
Cēsu Izstāžu nama piebūvē,
Pils laukumā 3, atklāts Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja
atvērtais mākslas krājums –
pastāvīgā Cēsu pilsētas un
novada mākslinieku darbu
ekspozīcija.
Mākslinieku
radošai
darbībai Cēsīs vienmēr bijusi
īpaša vieta. Viņu darbus
nākamajām paaudzēm glabā
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs, kura kolekcijā ir vairāk

nekā 3000 mākslas priekšmetu.
No tiem lielākā daļa ir tieši
Cēsu mākslinieku darbi, vai
arī ar novada mākslas dzīves
norisēm saistītu mākslinieku
darbi.
Atvērtais mākslas krājums –
ekspozīcija iepazīstina ar Cēsu
mākslas dzīves vēsturi, sākot ar
Cēsīs dzimušo Kārli Johansonu,
kuru saista ar konstruktīvisma
pirmsākumiem
pasaules
mākslā.
Stāsts
turpinās

ar Augustu Jullu, kurš,
sekodams
tolaik
Eiropā
populārajai ”Bauhaus” skolas
proponētajai dizaina izglītībai,
1920. gadā nodibināja Cēsu
Valsts amatniecības skolu ar
dekoratīvās mākslas nodaļu
tajā. Skolā par pasniedzēju
Augusts Julla aicināja arī
jauno
Cēsu
mākslinieku
Kārli Baltgaili. Te mācījušies
Jānis
Rozenbergs,
Arturs
Dronis, Kārlis Miesnieks,

Vaives svētki
Kaķukrogā!
Sestdien, 3. augustā, notiks
piektie Vaives pagasta svētki,
kuros šoreiz akcentētas zemes
lietas un vietas. Svētki sāksies
plkst. 12.00 ar ekskursiju –
Iepazīsim Vaives pagastu! Tā
būs lieliska iespēja paviesoties
pie
prasmīgiem
Vaives
saimniekiem
un
uzzināt,
kas ir permakultūra dārzā,
gūt iespaidus par savvaļas
dzīvnieku audzēšanā, apraudzīt
vienu no senākajiem Latvijas
pilskalniem un paciemoties
brīvdienu mājā laukos.
Savukārt
plkst.
15.00
Kaķukroga apkārtnē sāksies
ierasti plaša dažādu aktivitāšu
programma.
Būs
radošas
darbnīcas un sporta spēles
bērniem.
Vaives
Amatu
mājas brašā komanda vadīs
kulinārijas
meistarklases,
ierādīs dzijas krāsošanu ar
dabas krāsvielām, būs skatāma
arī rokdarbnieču veikuma
izstāde.
Rāmākas un apcerīgākas
noskaņas svētku apmeklētājiem
piedāvās smilšu mandalu
darbnīca un foto konkursa
“Teic, kur zeme skaistākā...”
noslēgums
un
labāko

apbalvošana.
Dienas
noslēgumā
kopā ar zemessargiem un
jaunsargiembūs
iespēja
izmēģināt spēkus militārās
aktivitātēs. Svētku apmeklētāji
varēs apskatīt zemessargu
ekipējumu
un
izmēģināt
savas spējas, veicot dažādus
ar militārās vadības prasmēm
saistītus uzdevumus.
Zemessardzes 27. kājnieku
bataljona
karavīri
un
zemessargi Vaives pagasta
svētku apmeklētājiem pastāstīs
arī par dienesta iespējām
Zemessardzē un profesionālajā
dienestā, kā arī pacienās ar
lauka virtuvē gatavotu putru.
Zemessardzes 27. kājnieku
bataljons aicina vidzemniekus
stāties
Zemessardzē
un
izmantot
iespēju
Vaives
pagasta svētku laikā uzzināt par
dienesta iespējām, satiekot un
iztaujājot vietējos zemessargus
un karavīrus.
Vakarā, plkst. 22.00, būs
balle ar bufeti. Spēlēs grupa
“Bruģis”, ieeja visos svētku
pasākumos bez maksas.

