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Ar pārliecību par pašu spēkiem

Aizvadīts notikumiem bagāts 
gads!

Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centram jauna vadītāja

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Foto: Aivars Akmentiņš.

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Gadu mijā, atskatoties un 
izvērtējot aizvadīto, vienmēr 
ir divējādas izjūtas. Prieks 
par piepildītajām iecerēm un 
pārdomas par lietām, kas nav 
sekmējušās, kā cerēts. Tā ir 
arī, atskatoties uz 2019. gadu, 
kurā lielo investīciju projektu 
īstenošana gāja kā pret kalnu. 
Vezums uz priekšu kustējās, 
bet lēni un ar nobīdēm laika 
grafikos. 

Piemēram, Veismaņu ceļa 
rekonstrukciju nevarējām 
sākt, jo tehniskā projekta 
izstrāde aizkavējās pat par 
pusotru gadu. Tad trīs reizes 
sludinājām būvniecības 
iepirkumu, kamēr saņēmām 
finansiālajām iespējām 
atbilstošu cenas piedāvājumu. 
Jaunā Sociālo pakalpojumu 
centra projektēšana ievilkās 
par pusgadu. Zinātnes 
centram, ko plānojam 
būvēt Cīrulīšos, pārtraucām 
iepirkumu, lai izstrādātu 
precīzāku specifikāciju 
un samazinātu izmaksas. 
Aizkavējusies arī Pilsētas 
vidusskolas piebūves un 
industriālā parka būvdarbu 
uzsākšana. 

Taču kavējošo šķēršļu joslu 
nu šķiet esam pārvarējuši, ir 
noslēgti līgumi, un 2020. gadā 
notiks aktīva jau minēto un arī 
citu projektu īstenošana.

Aizvadītā gada sākumā 
teicu, ka viens no galvenajiem 
novada pašvaldības 
uzdevumiem būs novērst 
rindas uz vietām bērnudārzos. 
Septembrī noslēdzās Līvu 
sākumskolas pārbūve par 
pirmsskolas izglītības 
iestādi, atvērtas divas jaunas 
grupiņas, un rindas uz 
vietām bērnudārzā vairs nav. 
Tāpat jāatzīmē veiksmīgā 
atjaunošanas projektu gaita 
vecpilsētas dominantēs – Sv. 
Jāņa baznīcā un Viduslaiku 
pilī. Joprojām ļoti aktuāla 
ir mājokļa pieejamība 
Cēsīs. Kopā ar Aizsardzības 
ministriju rekonstruējām 24 
dzīvokļu māju Ata Kronvalda 
ielā, bet jau pavisam drīz 
“Siguldas būvmeistars” sāks 
celt pirmo privāto 24 dzīvokļu 

īres namu Saules ielā. Kopumā 
paredzēti 4 šādi nami.

Pērn esam sākuši vairākas 
jaunas, globāli aktuālas 
iniciatīvas. Tās ir “Valsts – 
196”, apņemšanās kļūt 
par bezatkritumu pilsētu, 
pievienošanās Eiropas Dažā-
dības hartai. Kolēģi no citām 
pašvaldībām nereti atzīst, ka ir 
pārsteigti, kā mums ikdienas 
darbu gūzmā izdodas rast laiku 
un iedvesmu novatoriskām 
iecerēm. Paldies pašvaldības 
speciālistiem, kuri nezaudē 
radošu dzirksti un spēj 
iniciēt lietas, kas mūs ceļ 
pāri institucionālas iestādes 
stingrajiem rāmjiem. 

Aizvadītajā gadā 
notikušas vairākas izmaiņas. 
Vaives pagasta pārvalde 
no “Kaķukroga” pārcelta 
uz Rīdzenes bibliotēku. 
Domāju, ieguvēji, pirmkārt, 
ir iedzīvotāji, jo cilvēku 
koncentrācija Rīdzenē ir 

krietni lielāka, tātad pašvaldība 
kļuvusi pieejamāka. Savukārt 
“Kaķukrogs” ir un būs Vaives 
pagasta kultūras, amatniecības 
un sabiedriskais centrs.

Lai racionālāk apsaim-
niekotu novada sporta 
bāzes, tās nodotas Cēsu 
Olimpiskajam centram. Tā 
ir iespēja elastīgāk reaģēt 
uz sezonālām izmaiņām 
sporta infrastruktūras no-
slodzē un veidot efektīvu 
saimniekošanas modeli. 

Jaunais būs jaudīgs projektu 
praktiskas īstenošanas gads. 
Bez jau iepriekš minētajiem 
jāizceļ arī paredzētā Robežu 
un Ata Kronvalda ielu re-
konstrukcija, Cēsu Valsts 
ģimnāzijas metodiskā centra 
projektēšana, apjomīgi būv- 
darbi Cēsu klīnikas mo-
dernizācijā un labiekārto-
šanā. Gada nogalē deputāti 
vienbalsīgi pieņēma lēmumu 
rekonstruēt un modernizēt 

esošo tirgu Uzvaras bulvārī 
24. Tādējādi bez lielām 
kredītsaistībām tiksim pie 
vizuāli pievilcīga, daudz-
funkcionāla, apmeklētājiem 
un tirgotājiem ērta tirgus 
kompleksa. Rekonstrukciju 
vajadzētu pabeigt 2021. gadā.

Var droši prognozēt, 
ka viens no centrālajiem 
politiskajiem jautājumiem 
pašvaldībās šogad būs 
administratīvā reforma. 
Konkrētāk par Cēsu novada 
aprisēm pēc 2021. gada 
varēsim runāt pēc Saeimas 
balsojuma par šo jautājumu. 
Kamēr politiķi stīvējas, 
cenšoties pārlikt robežas uz 
vienu vai otru pusi, nozaru 
speciālisti vēsturiskajā 
Cēsu rajonā jau tagad 
labi sadarbojas izglītības, 
sociālajā, kultūras un arī citās 
jomās.

Kā zināms, Cēsis 
pretendēs uz Eiropas kultūras 

galvaspilsētas titulu. Tā 
ir ambicioza un tālejoša 
iecere. Šogad ir jāizstrādā 
kvalitatīvs pieteikums un 
jāsāk mērķtiecīgi virzīties uz 
priekšu, lai sekmīgi startētu 
konkursā. Neatkarīgi no 
tā, kāds būs vērtējums, ja 
savu mājas darbu veiksim 
maksimāli labi, dalība šajā 
konkursā būs liels ieguvums.

Sācies jauns gads... 
Gads, kurā ziņu virsrakstos 
droši vien aizvien biežāk 
tiks piesauktas pārmaiņas 
politikā, klimatā, ļaužu 
ikdienas ieradumos. Straujas 
pārmaiņas nereti izraisa 
spriedzi, apjukumu, varbūt arī 
apātiju - sak’, ko nu es... Tāpēc 
svarīgi ir saglabāt mieru un to, 
kas atkarīgs no mums pašiem, 
izdarīt maksimāli labi. Tad 
gada noslēgumā noteikti 
būsim ieguvēji. To arī visiem 
novēlu!
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Cēsu novada domes 
sēdē 19.decembrī izskatīti 
27 jautājumi. Par Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centra  
direktori deputāti apstiprināja 
Andru Magoni. Sprieda par 
deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar SIA „Cēsu Olimpiskais 
centrs” un deleģēto pārvaldes 
uzdevumu ietvaros sniegto 
maksas pakalpojumu cenām. 
Veica grozījumus Cēsu novada 
domes 23.05.2019. lēmumā 
Nr.182 “Par aizņēmumu 
ERAF projektam “Cēsu 
novada vispārējo izglītības 

iestāžu modernizācija””.
Dome apstiprināja 

Cēsu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu privātā 
kapitālsabiedrībā un publiski 
privātā kapitālsabiedrībā 
pārvaldības noteikumus, kā 
arī  Cēsu novada centralizētās 
siltumapgādes attīstības 
koncepciju 2020. – 2030. 
gadam.

Deputāti noklausījās 
atskaiti par Ruckas mākslas 
fonda deleģēšanas līguma 
izpildi un informāciju par 

Ruckas mākslas rezidenču 
centra darbību un nākotnes 
attīstības vīziju.

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, 
Rīdzenes bibliotēkā.

Domes sēdē decembrī

Atbalsta Raunas novada 
iedzīvotāju vēlmi

Izvirzīt jaunus mērķus un 
nesabīties no tiem
Atis Egliņš - Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Stāvam pie jaunā gada 
sliekšņa, kad atskatāmies uz 
aizejošā gada sapņiem un 
apņemšanām. Pārdomājot 
aizvadītajā gadā paveikto, 
izvirzām jaunus mērķus 
2020. gadam. Kādam no 
mums – tas ir labāks darbs, 
kādam – sportiskāka ikdiena, 
kādam – labākas atzīmes, 
kādam – ceļojums uz nebijušām 
zemēm, kādam – kāzas, 
kādam – jauna māja, kādam – 
nebūt vientuļam.

Bet ja Cēsis, Cēsu novads un 
Vaives pagasts spētu runāt? Kā 
tie raksturotu 2019. gadu? Un 
kādas būtu to 2020. gada lielās 
idejas, sapņi un mērķi? 

Aizvadītais 2019. gads 
bijis ļoti saspringts. Cēsis 
uzņēmušas tūkstošiem vie-
su dažādos pasākumos, 
festivālos, konferencēs, kon-
certzālē, pilī un skaistajās 
dabas pastaigu takās. Cēsis 
risinājušas jautājumu par 
pieejamu veselības aprūpi. 
Rīti sākušies ar rūpēm par 
mazāko iedzīvotāju rindas 

samazināšanu bērnudārzos. 
Taču 2019. gads bijis 
izaicinājumu gads. Piemēram, 
nav izdevies sakārtot visas ielas 
un gājēju ceļiņus, aizķērušies 
vairāki lieli projekti. Tajā pašā 
laikā cēsnieki ir sagādājuši 
neviltota prieka brīžus, 
pārstāvot Cēsis un Latviju 
starptautiskās olimpiādēs, 
sacensībās un konkursos. Cēsis 
ilgi sapņoja par ātrāku vilcienu 
uz Rīgu – un dabūja to. Cēsis 
restaurēja Sv. Jāņa baznīcu 
un veco pili. Cēsis ir daudz 
cēlušas!

Savukārt Vaives pagasts 
ir varonīgi cīnījies ar latvāņu 
apkarošanu. Tas risinājis 
jautājumu, kā būt tuvāk 
iedzīvotājiem. Pukojies par 
nesakārtotiem ceļiem un turējis 
īkšķus, lai saņemtu atbalstu 
Veismaņu ceļa pārbūvei.

Kas ļauj Cēsīm un Vaives 
pagastam joprojām sapņot 
un rakstīt garum garos darbu 
sarakstus? To galvenā vērtība – 
cilvēki ļauj. Cilvēku uzticība, 
apņēmība, pašapziņa un gara 
stiprums, pašu cilvēku sapņi. 
Kā pasaules apceļotāja Zane 
Eniņa ir teikusi: “Mums ļoti 
tuva ir marinēšanas kultūra. 

Mēs marinējam sēnes, gurķus, 
tomātus, bet diemžēl arī 
sapņus un idejas. Atstāsim 
marinēšanas darbus rudens 
veltēm, bet sapņiem un idejām 
gan ļausim vaļu!” 

Un nav svarīgi, ko par 
mums teiks citi. Ja mēs 
klausītos tikai citu balsīs, 
tad Cēsis nebūtu izvēlējušās 
tik atšķirīgu attīstības ceļu, 
nedz arī spējušas piesaistīt 
cilvēku tūkstošus pasākumam 
“LAMPA”, “Čello Cēsis” vai 
Cēsu Mākslas festivālam. 
Tad mums nebūtu savas 
koncertzāles, mēs nevarētu 
uzņemt pasaules kultūras 
slavenības, prezidentus un 
premjerus. Tad visticamāk mūs 
neuzrunātu Latvijas vadošie 
informācijas tehnoloģiju 
uzņēmumi un nepalīdzētu sākt 
pārveidot ekonomiku atbilstoši 
21. gadsimta nosacījumiem. 
Tad arī mūs neieraudzītu tie 
daudzie, daudzie pasākumu 
organizatori, kuri atveduši 
pasākumus un idejas uz Cēsīm.

Laimīgu Jauno gadu! Jaunus 
sasniegumus un augstus, 
drosmīgus mērķus!

Cēsu novada pašvaldība 
un pašvaldības aģentūra 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” izsludina pieteikšanos 
konkursam uz Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
festivālu un lielo kultūras 
pasākumu ar tūristu piesaisti 
rīkošanai Cēsu novadā 2020.
gadā.

Cēsu novada festivālu 
un lielo kultūras pasākumu 
ar tūristu piesaisti projektu 
konkurss  izsludināts pirmo 
reizi. Tas rīkots ar mērķi 
atlasīt un finansiāli atbalstīt 
mākslinieciski kvalitatīvu 
un publiski pieejamu 
kultūras un starpdisciplināru 
projektu ar tūristu piesaisti 
rīkošanu Cēsu novadā, 
sniedzot ieguldījumu Cēsu 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un laikmetīga 
kultūras piedāvājuma veido-
šanā, atbalstot esošo festivālu 
norisi un veicinot jaunu 
projektu rašanos.

Uz finansiālu atbalstu 
var pretendēt juridiskas 
personas saskaņā ar konkursa 
Nolikumu, aizpildot 
pieteikumu.

Pašvaldības līdzfinansē-
juma pieprasījums nevar 
pārsniegt 50% no kopējām 
projekta izmaksām. 
Projektam jāatbilst kādai 
no Cēsu novada kultūras 
attīstības prioritātēm.

Savukārt 2020. gada 

tematiskā prioritāte ir 
“Ceļā uz Eiropas Kultūras 
galvaspilsētu”.

Konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapas pie-
ejamas tīmekļa vietnē  
cesis.lv. 

Projektu pieteikumi iesnie-
dzami “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrā” līdz 2020. 
gada 24. janvārim plkst. 
12.00.

Projekta pieteikumus var 
iesniegt juridiskas personas 
un pieteikumi jāiesniedz 
elektroniski un papīra formātā 
ar pretendenta parakstu. 
Papīra formātā jāiesniedz 
personīgi CKTC vai pa 
pastu (Baznīcas laukums 
1, Cēsis, Cēsu novads, 
LV-4101) un elektroniski 
jānosūta uz e-pastu 
cesis@cesis.lv ar norādi 
“Festivālu un kultūras 
pasākumu ar tūristu piesaisti 
projektu konkursam” līdz 
2020. gada 24. janvārim.

Projektus izvērtēs paš-
valdības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
apstiprināta komisija. 
Finansiāls atbalsts tiks 
piešķirts tiem projektiem, kas 
saņems augstāko vērtējumu 
atbilstoši noteiktajiem 
vērtēšanas kritērijiem, 
kas atspoguļoti konkursa 
nolikumā.

Pašvaldības  
līdzfinansēts konkurss 
tūristu piesaistei

Jaunveidojamā apvienotā 
Cēsu novada izveide 
Administratīvi teritoriālās 
reformas gaitā ir atbalstāma, 
iekļaujot tajā arī pašreizējo 
Raunas novadu – Raunas 
un Drustu pagastus, tā 19. 
decembra sēdē vienbalsīgi 
lēma Cēsu novada domes 
deputāti.

Balsojums notika, pama-
tojoties uz Latvijas Republikas 
Saeimas Administratīvi teri- 
toriālās reformas komisijas 
iesniegumu, aicinot paš-
valdības iesniegt viedokli 

domes lēmuma formā par 
likumprojektu “Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums”.

Pašreizējā likuma redakcijā 
Cēsu apvienoto novadu veido 
23 administratīvās teritorijas 
bez šī brīža Raunas novada, 
to pievienojot Smiltenes 
apvienotajam novadam. Domes 
lēmumā uzsvērti nākotnes 
sociālekonomiskie faktori, kā 
cilvēku migrācija, pieejamie 
sabiedriskie pakalpojumi un 
to tuvums Cēsu novadam, kā 
arī Raunas novada pašvaldības 

veiktās iedzīvotāju aptaujas 
rezultāti, pamatojot šīs 
teritorijas piekritību novadam 
ar administratīvo centru Cēsīs.

Tāpat deputāti aicina Saeimu 
pagarināt termiņu apvienotā 
budžeta izveidei no viena 
līdz trīs mēnešiem pēc jaunā 
novada dibināšanas, ņemot 
vērā administratīvo iestāžu, 
pašvaldību kapitālsabiedrību, 
pašvaldību aģentūru skaitu un 
grāmatvedības un IT sistēmu 
atšķirību.

No 2020. gada tiek 
palielinātas prasības at-
tiecībā uz ieņēmumiem no 
lauksaimnieciskās ražošanas 
vai akvakultūras produkcijas 
ražošanas, neieskaitot 
saņemto valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu, atbilstoši 
Valsts ieņēmumu dienestā 
iesniegtajai gada ienākumu 
deklarācijai vai uzņēmuma 
gada pārskatam par 
iepriekšējo taksācijas gadu.

Ja līdz šim tie bija vismaz 
285 eiro no hektāra, tad 

nākošgad tie būs 350 eiro. 
Saimniecībām, kas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par 
bioloģisko lauksaimniecību 
ir sertificētas bioloģiskās 
saimniecības, tie bija vismaz 
200 eiro no hektāra, bet būs 
210 eiro.

Aicinām lauksaimniekus 
izvērtēt šā gada ieņēmumus, 
lai 2020. gadā varētu saņemt 
no akcīzes nodokļa atbrīvoto 
dīzeļdegvielu.

Akcīzes nodokļa izmaiņas 
lauksaimniekiem
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AKTUĀLI

Attēlā:  Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs sveic “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” 
vadītāju Andru Magoni ar apstiprināšanu amatā.  
Foto: Kārlis Pots.

Kultūras un tūrisma centram 
apstiprināta vadītāja

Par pašvaldības aģentūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” vadītāju novada 
domes deputāti vienbalsīgi 
apstiprināja līdzšinējo vadītāja 
pienākumu izpildītāju Andru 
Magoni.

Savā uzrunā un aģentūras 
stratēģijas izklāstā deputātiem 
A. Magone akcentēja “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centra” 
attīstību četros virzienos – Cēsis 
kā 2027. gada Eiropas Kultūras 
galvapilsētas kandidātpilsēta, 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs, Cēsu Kultūras centrs 
un Cēsu Tūrisma informācijas 
centrs.

Pēc viņas teiktā, svarīgi 
gan attīstīt kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas 
izcilību, ko Cēsis sev 
izvirzījušas, gan rūpēties 
par sabiedrības iesaisti un 
mūžizglītības veicināšanu 
aģentūras pārvaldītajās jomās.

Kā īpaši būtiskus uzdevumus 
A. Magone izcēla jaunas 
ekspozīcijas izveidi Cēsu 
Vēstures muzejā, Viduslaiku 
pils konservācijas un attīstības 
projekta pabeigšanu, pils 
kompleksa mārketinga 
uzlabošanu, muzeja krājuma 
apstākļu uzlabošanu un muzeja 
akreditāciju nākamajam 
ciklam, kā arī kultūras 
stratēģijas un sadarbības tīkla 
izveidi nākotnes apvienotajam 
Cēsu novadam, gatavošanos 
Vispārējiem Latvijas Dziesmu 

Latvijā izsludināta gripas 
epidēmija, Cēsu pilsētas 
pansionāts aicina ievērot 
piesardzību, apmeklējot savus 
piederīgos.

No 2020. gada 1. janvāra 
pansionātā noteikta gripas 
karantīna. Apmeklētāji netiek 

ielaisti, pieņemam tikai 
sūtījumus.

Kontakti: Sociālā darbi-
niece – 29335195; mediķi: 
64125186, 27774120; pansio-
nāta direktore Inga Gunta 
Paegle 28612043.

Pansionātā gripas 
karantīna

un Deju svētkiem 2023. 
gadā un Cēsu tūrisma zīmola 
attīstību saistībā ar jaunām 
iespējām, ko paver pilsētas 
bezatkritumu jeb “zero-waste” 
apņemšanās un jaunu tūrisma 
produktu izveide.

Pati A. Magone uzsvēra, ka 
“Cēsis ir ģeogrāfiski izcilā vietā, 
taču pilsētas vēsturi un kultūras 
tradīcijas cauri gadsimtiem 
ir veidojuši cilvēki. Viņi ir 
spējuši aizstāvēt, sargāt, radīt 
un turpina to joprojām. “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centra” 
komandai uzticēts stāstīt un 
rādīt šodien, kā arī rūpēties, lai 
par Cēsu un arī Latvijas vēsturi 
un kultūru netiktu aizmirsts 
nākotnē. Uztveram to kā savā 

ziņā misiju, taču ļoti vēlamies, 
lai šajā procesā vietu un iesaisti 
atrastu ikviens, kam Cēsis 
sirdī. Apvienot visas aģentūras 
jomas no vienas puses ir grūts 
uzdevums, taču no otras – 
loģisks un perspektīvs. Pasaule 
mūsdienās paver ļoti plašas 
iespējas starptautiskai un 
starpdiscilpināra sadarbībai, 
lai attīstītu Cēsis par ne tikai 
Latvijas, bet arī Eiropas 
Kultūras galvaspilsētu”.

A. Magone pašvaldības 
aģentūrā “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” strādā kopš 
2010. gada kā Cēsu Tūrisma 
informācijas centra vadītāja.

Latvijas pasta nodaļā, 
kas atrodas Vaives pagasta 
Rīdzenes bibliotēkas 
telpās Nākotnes ielā 6 - 14  
apmeklētāju pieņemšanas 

laiks noteikts darba dienās 
no plkst. 10.00 līdz 11.00. Ja 
ir neskaidrības, zvanīt pasta 
darbiniecei Anitai pa tālruni – 
28703359.

Rīdzenes pasta nodaļas 
darba laiks

Biedrība “Lauku sieviešu 
atbalsta grupa “Vaive”” vasarā 
iesniedza projekta pieteikumu 
“Etnogrāfiskie plecu lakati 
Vaivē” Cēsu kultūras projektu 
konkursam. Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
atbalstīja projektu, piešķirot 
finansējumu. Projekta 
realizācija notika Vaives 
Amatu mājā, un tajā piedalījās 
12 dalībnieces. Projekta 
gaitā teorētisku un praktisku 
nodarbību laikā meistares 
Dagnijas Kupčes vadībā 
dalībnieces veica etnogrāfisko 
plecu lakatu izpēti, izvēli 
savam tautas tērpam.

Projekta gaitā tika divas 
reizes iekārtoti audekli stellēs. 
Inta Ezerniece vadīja plecu 

lakatu aušanas praktiskās 
nodarbības, kurās tika uzausti 
1,5 x 1,5 m lieli lakati, lakati 
izņemti no stellēm un tie 
apdarināti. Projekta ietvaros 
tika izgatavoti 12 lakati, kuri 
ir turpinājums sava tautas tērpa 
nokomplektēšanai. Sava tautas 
tērpa izgatavošana notiek pa 
kārtām, piesaistot finanšu 
līdzekļus nodarbību vadītāju 
– zinošu meistaru honorāru 
segšanai. Interesenti no Vaives, 
Cēsīm, Priekuļu un Amatas 
novadiem materiālu izmaksas 
sedz no saviem līdzekļiem. 
Sievas dižojas ar saviem 
pašdarinātiem tautas tērpiem, 
tiekoties ar rokdarbniecēm no 
citiem novadiem, un labprāt 
izstāda savus darbus Vaives 
Amatu mājas izstādēs.

Dižojas ar plecu lakatiem

Izsludināts iepirkums sociālo 
pakalpojumu centram

Cēsu novadā ir noslēgušies 
Sociālo pakalpojumu centra 
ēkas “Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu centrs 
“Cēsis” projektēšanas 
darbi, šobrīd izsludināts 
iepirkums daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra 
būvniecībai un iepirkums 
būvuzraudzībai.

Iepriekš esam informējuši, 
ka Cēsīs, Rīgas ielā 90 taps 
jauns sociālo pakalpojumu 
centrs. Pērn izsludinātajā 
sociālo pakalpojumu centra 
ēkas metu konkursā uzvarēja 
SIA “Rīgers”, kas nepilna 
gada garumā strādāja pie ēkas 
projektēšanas darbiem. 

Cēsu novada pašvaldība šī 
gada 9. decembrī izsludināja 
iepirkumu būvuzraudzībai 
daudz-funkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra būv-

darbiem (identifikācijas nr. 
CNP 2019/40/ERAF) ar 
piedāvājuma iesniegšanas 
termiņu – 2019. gada 30. 
de-cembris un šī gada 
17. decembrī izsludināja 
iepirkumu Daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojuma centra 
būvdarbiem (identifikācijas 
nr. CNP 2019/32/ERAF) ar 
piedāvājuma iesniegšanas 
termiņu – 2020. gada 7. 
janvāris.

Sociālo pakalpojumu centra 
celtniecība un jaunu sociālo 
pakalpojumu izveide ir daļa no 
deinstitucionalizācijas norises 
Cēsu novadā.

Deinstitucionalizācijas mēr- 
ķis ir palīdzēt cilvēkiem 
ar garīga rakstura un 
funkcionāliem traucējumiem 
iekļauties sabiedrībā, 
saņemot sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus, nevis tos nošķirt 
no sabiedrības, ievietojot 
speciālās aprūpes iestādēs 
jeb institūcijās. Sociālo 
pakalpojumu centrā paredzēts 
izveidot dienas aprūpes centru 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
kā arī specializētas darbnīcas, 
kur būs iespējams apgūt 
dažādas noderīgas prasmes, 
kas nākotnē šiem cilvēkiem 
varētu palīdzēt iekļauties 
darba tirgū. Tāpat centrā 
atradīsies arī dienas aprūpes un 
rehabilitācijas centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
kā arī tiks nodrošināts atelpas 
brīža pakalpojums – īslaicīgas 
sociālās aprūpes pakalpojums, 
kas piedāvā vecākiem uz vienu 
vai vairākām diennaktīm atstāt 
bērnu speciālistu aprūpē.

Šī gada 16. decembrī, 
pateicoties Biedrībai “Laba-
Daba” un “Bērzes Strazdi”, 
viņu sadarbībai ar video 
aģentūru “Kultfilma” un 
filmas “Dvēseļu Putenis” 
režisoru Dzintaru Dreibergu, 
veidotājiem Ingu Praņevsku 
un Gati Sniedziņu, Sociālā 
dienesta jauniešiem bija iespēja 
doties ekskursijā uz Rīgu, lai 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
kopīgi noskatītos filmas 
“Dvēseļu putenis” īpašo seansu 
un tiktos ar filmas veidotājiem.

Filmas laikā jauniešos radās 
daudz pārdomu par skarbo 
laiku, kuru nācās pārciest 
mūsu Latvijas iedzīvotājiem, 
tai skaitā jaunajiem puišiem, 
kuriem nācās kļūt pieaugušiem 
jau agrīnā vecumā. Filma 
rosināja domāt par to, cik 
mums katram nozīmīga ir mūsu 
Latvija, brīvība un iespēja būt 
šeit un tagad kopā ar saviem 
mīļajiem.

 Par doto iespēju nokļūt Rīgā 
un redzēt filmu četrpadsmit 

jaunieši vislielāko PALDIES 
saka AS “Cēsu alus” un tās 
Komunikācijas vadītājai 
Agitai Kārkliņai. PALDIES 
par sarūpēto gardo cienastu un 
atspirdzinošajiem dzērieniem! 
Jaunieši bija neaizsakāmi 
priecīgi un pateicīgi par jauki 
pavadīto dienu.

Savukārt Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Sociālais 
dienests” no savas puses  saka 
lielu un sirsnīgu PALDIES 
Biedrībai “LabaDaba” un 
“Bērzes Strazdi”, kā arī filmas 
“Dvēseļu putenis” veidotājiem 
par doto iespēju, bet AS “Cēsu 
alus’’ par ikgadējo atbalstu 
Ziemassvētku pasākumos.

Caur mūsu sirdīm Ziemas-
svētki rit,

Pavisam tuvu Jaungads mīt.
Un tieši šajā laikā,
Par labo vajag paldies 

pasacīt,
Un vēl daudz laba izdarīt.

Jaunieši ekskursijā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 30 “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā tiek organizēta 
licencētā makšķerēšana 
Cēsu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
esošajā Gaujas upes posmā.

2. Licencētā makšķerēšana 
Cēsu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
esošajā Gaujas upes posmā 
tiek organizēta saskaņā ar 
biedrības “Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība” izstrādāto 
un Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā saskaņoto nolikumu 
“Par lašveidīgo zivju licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā”.

3. Saistošie noteikumi ir 
spēkā trīs gadus no to spēkā 
stāšanās brīža.

Nolikums par lašveidīgo 
zivju licencēto makšķerēšanu 
Gaujā un Braslā

I. Vispārīgie jautājumi
1. Licencētā makšķerēšana 

paredzēta:
1.1. Gaujas upē, sākot no 

autoceļa A1 tilta pār Gauju 
(Ādažu novadā) augšup pret 
straumi līdz Abula upes ietekai 
Gaujā (Beverīnas novadā). Šis 
upes posms atrodas Ādažu, 
Inčukalna, Sējas, Krimuldas, 
Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, 
Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, 
Burtnieku, Beverīnas novadu un 
Valmieras pilsētas teritorijās. 

1.2. Braslas upes posmā, kas 
atrodas Pārgaujas un Krimuldas 
novada teritorijās, no ietekas 
Gaujā augšup pret straumi līdz 
Braslas zivjaudzētavas teritorijas 
tuvākajai robežai.

2. Atbilstoši Civillikuma 1. 
pielikumam (1102. pantam) 
Gauja un Brasla ir publiskas 
upes, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij.

3. Licencētā makšķerēšana 
Gaujas un Braslas upēs 
ieviesta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumu Nr. 799 
“Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība” (turpmāk – noteikumi 
Nr.799) 5.2. apakšpunktu, lai 
mazinātu antropogēno slodzi 
un radītu labvēlīgus apstākļus 
dabas resursu ilgtspējīgai un 
saudzējošai izmantošanai, 
zivju resursu pavairošanai un 
aizsardzībai, un makšķerēšanas 
tūrisma veicināšanai.

4. Licencētā makšķerēšana 
tiek īstenota saskaņā ar 
noteikumiem Nr.799, Ministru 
kabineta 2015. gada 22.decembra 
noteikumiem Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” 
(turpmāk – noteikumi Nr.800) 
un šo nolikumu.

5. Licencētā makšķerēšana, 
izmantojot spiningošanu vai 
mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo 
ēsmu attiecināma uz laša 
(Salmo salar) un taimiņa (Salmo 
trutta) ieguvi, un tā darbojas šī 
Nolikuma 8.1. punktā noteiktajā 

laika periodā un 8.2. punktā 
norādītajās diennakts stundās. 
Citu zivju makšķerēšanu, 
izņemot spiningošanu un 
mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo 
ēsmu, Gaujas un Braslas upju 
posmos, kuros ieviesta licencētā 
makšķerēšana, šī nolikuma 
8.1. punktā minētajā periodā 
un 8.2. punktā norādītajās 
diennakts stundās drīkst veikt 
saskaņā ar noteikumiem Nr. 800, 
neiegādājoties licenci. 

6. Licencēto makšķerēšanu 
Gaujas un Braslas upju posmos, 
saskaņā ar šī nolikuma 1. 
punktā norādīto pašvaldību 
piln-varojumu, organizē 
biedrība “Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība” (turpmāk 
tekstā “GIAB”), kas izveidota 
Gaujas un tās baseina upju 
apsaimniekošanai. “GIAB” 
adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, 
Līgatnes novads, LV – 4110, 
reģistrācijas Nr.50008235771, 
kontakttālrunis 29412602, e- 
pasts: novadadome@ligatne.lv. 

II. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumi 

7. Licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslas upē tiek 
organizēta 6 (sešos) posmos, 
sākot no Ādažu novada līdz 
Burtnieku un Beverīnas 
novadiem (visu posmu robežas 
norādītas virzienā augšup pret 
straumi):

7.1. Pirmais posms – Gaujā 
no autoceļa A1 (Baltezers – 
Igaunijas robeža) tilta līdz 
autoceļa A3 (Inčukalns – 
Valmiera – Igaunijas robeža) 
tiltam;

7.2. Otrais posms – Gaujā 
no autoceļa A3 (Inčukalns – 
Valmiera – Igaunijas robeža) 
tilta līdz autoceļa P8 (Inciems – 
Sigulda – Ķegums) tiltam;

7.3. Trešais posms – Gaujā no 
autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – 
Ķegums) tilta līdz Braslas upes 
ietekai Gaujā;

7.4. Ceturtais posms – 
Braslas upē no ietekas Gaujā līdz 
Braslas zivjaudzētavas teritorijas 
tuvākajai robežai (virzienā 
augšup pret straumi);

7.5. Piektais posms – Gaujā 
starp Braslas un Amatas ietekām;

7.6. Sestais posms – Gaujā 
starp Amatas un Abula ietekām.

8. Licencētā makšķerēšana 
Gaujā un Braslā notiek saskaņā 
ar noteikumiem Nr.800  ar 
šādiem papildus nosacījumiem:

8.1. licencētās makšķerēšanas 
periods visos posmos ir no 1. 
janvāra līdz 30. aprīlim;

8.2. licences izmantošanas 
laika periods ir no astronomiskā 
saullēkta brīža līdz astronomiskā 
saulrieta brīdim licences 
norādītajā darbības posmā un 
termiņā;

8.3. licencētās makšķerēšanas 
nolikuma 8.1. punktā noteiktajā 
laika periodā 7.punktā 
aprakstītajos makšķerēšanas 
posmos makšķerēšana ar 
mākslīgo ēsmu (spiningošana, 

mušiņmakšķerēšana) atļauta 
tikai iegādājoties “Dienas 
licenci”.

8.4. makšķernieks, iegādā-
joties vienu “Dienas licenci”, 
lomā drīkst paturēt vienu 
mākslīgi ataudzētu (ar nogrieztu 
taukspuru) lasi (Salmo salar) vai 
vienu  mākslīgi ataudzētu (ar 
nogrieztu taukspuru) taimiņu 
(Salmo trutta). 

8.5. Noķertie laši un taimiņi 
ar nenogrieztu taukspuru ir 
saudzīgi jāatlaiž! Lomā (pēc 
noķeršanas) paturēts lasis vai 
taimiņš ar svaigi nogrieztu 
taukspuru ir uzskatāms par rupju 
šī nolikuma pārkāpumu.

III. Vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības 

9. Licencētās makšķerēšanas 
posmi vai to daļas, kas atrodas 
Gaujā un Braslā, sākot no 
autoceļa A3 (Inčukalns – 
Valmiera – Igaunijas robeža) tilta 
pār Gauju augšup pret straumi 
līdz P18 autoceļam Kocēnu 
un Beverīnas novadā, atrodas 
Eiropas nozīmes aizsargājamā 
dabas teritorijā Natura 2000 – 
Gaujas nacionālais parks, kurā 
jāievēro Gaujas nacionālā parka 
likuma un Ministru kabineta 
2012. gada 2. maija noteikumu 
Nr.317 “Gaujas nacionālā 
parka individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” 
prasības.

10. Licencētās makšķerēšanas 
posma daļa, kas atrodas Gaujā 
no Valmieras pilsētas robežas ar 
Burtnieku un Beverīnas novadu 
augšup pret straumi līdz Abula 
upes ietekai Gaujā, atrodas 
Eiropas nozīmes aizsargājamā 
dabas teritorijā Natura 2000 
– aizsargājamo ainavu apvidū 
“Ziemeļgauja”, kurā jāievēro 
Ministru kabineta 2008. gada 
20. novembra noteikumu Nr.957 
“Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Ziemeļgauja” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” prasības.       

IV. Licenču noformējums, 
skaits, maksa un izmantošanas 
kārtība

11. Lašveidīgo zivju licencētā 
makšķerēšana Gaujas un 
Braslas upju posmos nolikuma 
8.1.punktā minētajā periodā 
atļauta tikai iegādājoties 
“Dienas licenci” kādam no šī 
nolikuma 7.punktā norādītajiem 
makšķerēšanas posmiem. 

12. Licencē (paraugi 
Pielikumos Nr.7 – Nr.12) 
tiek uzrādīts licencētās 
makšķerēšanas organizētāja 
nosaukums un rekvizīti, 
makšķerēšanas posms, licences 
turētāja vārds, uzvārds un 
personas kods, licences kārtas 
numurs, licences izmantošanas 
datums un cena.

13. Katru gadu licencētās 
makšķerēšanas periodā 
pārdodamo “Dienas licenču” 
skaits ir ne vairāk kā 6240 
licences kopā visiem licencētās 
makšķerēšanas posmiem. Vienā 

dienā pārdod ne vairāk kā 
60 licences katram posmam, 
izņemot 4.posmu Braslas upē, 
kuram vienā dienā pārdod ne 
vairāk kā 30 licences. 

14. Vienas “Dienas licences” 
iegādes cena katrā licencētās 
makšķerēšanas posmā ir 10 EUR 
(desmit euro).

15. Licencētās makšķerēšanas 
kontroles un uzraudzības nodro-
šināšanai, makšķerniekam jā- 
nodrošina “Dienas licences” 
piestiprināšana un makšķe-
rēšanas laikā tās saglabāšana 
pie ārējā apģērba veidā, lai tā 
būtu pamanāma no attāluma, 
kā arī makšķerēšanas laikā 
jābūt klāt personu apliecinošam 
dokumentam. “Dienas licence” 
ir derīga tikai kopā ar personu 
apliecinošu dokumentu konkrē-
tajai personai.

16. Saskaņā ar noteikumu 
Nr.799 27.panta nosacījumiem 
(licences maksa netiek 
samazināta īpaši aizsargājamo 
ierobežoti izmantojamo zivju 
sugu – lašu un taimiņu ieguvei) 
šī nolikuma 14.punktā norādītās 
licences maksas samazināšana 
nav paredzēta.

V. Makšķerēšanas licenču 
realizācija

17. Makšķerēšanas licenču 
iegādes noformēšana, uz-
skaite un atskaites notiek 
vienotā elektroniskā vidē 
vienā patstāvīgā tiešsaistes 
sistēmā. “Dienas licences”, var 
iegādāties tīmekļvietnē www.
epakalpojumi.lv vai licenču 
pārdošanas vietās, kas publicētas 
tīmekļvietnē rivergauja.com. 

18. Makšķerēšanai neiz-
mantoto vai sakarā ar 
pārkāpumu izņemto licenču 
vērtība makšķerniekam netiek 
atlīdzināta.

VII. No makšķerēšanas 
licencēm iegūto līdzekļu 
izlietojums

19. No licenču realizācijas 
iegūtās kopējās summas 
licencētās makšķerēšanas orga-
nizētājs līdz 10. janvārim un 
10. jūlijam valsts pamatbudžetā 
Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai pārskaita 20% .

20. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja rīcībā paliek 
80% no licenču realizācijā 
iegūtās kopējās summas, kas 
tiek izmantoti zivju krājumu 
pavairošanai (tai skaitā nārsta 
vietu atjaunošanai un nārsta 
vietu kvalitātes uzlabošanai), 
vides un zivju aizsardzības 
un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas un kontroles 
nodrošināšanai, makšķerēšanas 
tūrisma infrastruktūras attīstībai.

VIII. Loma uzskaites atskaites 
sniegšana

21. Visiem licenču 
īpašniekiem par katru licencētās 
zivs noķeršanu, neatkarīgi vai tā 
tiek paturēta vai atlaista, atskaitē 
par lomiem (Pielikumi Nr.7 – 
Nr.12) jānorāda:

21.1. licencētās makšķe-

rēšanas posms un laiks, kad zivs 
tikusi noķerta;

21.2. vai zivs tikusi paturēta 
vai atlaista;

21.3. zivs suga;
21.4.  zivs garumu un svaru, 

ja tā tiek uzmērīta un svērta, vai 
aptuveno garumu un svaru, ja 
zivs tiek atlaista un tāpēc netiek 
uzmērīta un svērta.

22. Atskaite par 
lomiem sniedzama arī tad, ja 
makšķerēšanas dienā zivis nav 
noķertas.

23. Licenču īpašniekiem 
izmantotā licence kopā 
ar atskaiti par lomiem ne 
vēlāk kā 10 dienu laikā pēc 
makšķerēšanas iesniedzama 
licences iegādes tīmekļvietnē 
www.epakalpojumi.lv vai 
jebkurā fiziskā licences iegādes 
vietā, kas publicēta tīmekļvietnē 
www.rivergauja.com.

24. Atskaites par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā 
arī cita veida makšķerēšanas 
pārkāpumu gadījumos tiks liegta 
iespēja divu gadu laikā, no 
pārkāpuma konstatēšanas brīža,  
iegādāties jebkura veida licences 
makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

IX. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja sniegtie pakalpo-
jumi un pienākumi

25. Sniegt informāciju par 
licencēto makšķerēšanu un ar 
to saistītajiem pakalpojumiem 
plašsaziņas līdzekļos.

26. Nodrošināt licenču 
pieejamību saskaņā ar šo 
Nolikumu.

27. Reģistrēt, uzskaitīt un 
realizēt makšķerēšanas licences 
atbilstoši šim Nolikumam un 
normatīvo aktu prasībām.

28. Nodrošināt no 
makšķerēšanas licenču 
realizācijas iegūto līdzekļu 
izlietojumu atbilstoši šim 
Nolikumam.

29. Licences un lomu 
uzskaites datus par pagājušo 
gadu vienu reizi gadā līdz 1. 
februārim iesniegt Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskajā institūtā 
“BIOR” (turpmāk – zinātniskais 
institūts “BIOR”) zivju krājumu 
novērtēšanai.

30. Piedalīties vides un zivju 
resursu aizsardzības, uzraudzības 
un zivju krājumu papildināšanas 
pasākumos.

31. Noteikt atbildīgo personu, 
kas ir ieguvusi sabiedriskā vides 
inspektora vai pašvaldības 
pilnvarotās personas statusu un 
piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos.

32. Pie licencētās makšķe-
rēšanas posmu sākumiem 
un beigām abos upes krastos 
izvietot informatīvās zīmes 
par licencēto makšķerēšanu 
un pamatinformāciju par 
licencētās makšķerēšanas 
pamatnosacījumiem.

33. Pēc licencētās 
makšķerēšanas sezonas veikt 
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upju krastu sakopšanu, tai skaitā 
savācot sadzīves atkritumus, kas 
radušies saistībā ar licencēto 
makšķerēšanu.  

34. Iepazīstināt makšķer-
niekus ar šo Nolikumu.

35. Nodrošināt informācijas 
sniegšanu un pastāvīgi atjaunot 
informāciju par licenču 
pārdošanas vietām, publicējot 
to tīmekļvietnē www.rivergauja.
com, kā arī citos informācijas 
avotos.

36. Divas reizes gadā – līdz 
15. jūlijam un 15. janvārim – 
iesniegt Lauku atbalsta 
dienestā pārskatus par licencēto 
makšķerēšanu, pārskatus pirms 
iesniegšanas saskaņojot ar 
pašvaldībām. 

37. Katru gadu līdz 31. 
decembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veiktajiem 
dabas aizsardzības un kontroles 
pasākumiem, kā arī informāciju 
par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanu 

un uzturēšanu. Pārskatu pirms 
iesniegšanas saskaņot ar 
attiecīgajām pašvaldībām.

38. Reģistrēt personas, 
kas ir pārkāpušas nolikumā 
noteikto lomu uzskaites kārtību, 
un neizsniegt tām licenci divu 
gadu laikā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

X. Pasākumu plāns 
zivju resursu pavairošanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai 
nolikuma darbības laikā

39. “GIAB” organizē 
sadarbību kontroles jomā starp 
atbildīgajām institūcijām un 
ieinteresētajām personām zivju 
un vides resursu aizsardzībai 
un kontrolei Gaujas upes 
baseinā, t.i., starp licencētās 
makšķerēšanas organizēšanā 
iesaistītajām pašvaldībām, 
Valsts vides dienestu un 
Dabas aizsardzības pārvaldi. 
Sadarbībā ar zinātnisko institūtu 
“BIOR”, Valsts vides dienestu 
un Dabas aizsardzības pārvaldi 
“GIAB” veic zivju dzīvotņu un 

nārsta vietu apsaimniekošanas 
pasākumus, dabīgo aizsprostu 
likvidēšanu (koku sanesumi, 
bebru radītie aizsprosti u.tml), 
zivju migrācijas ceļu atbrīvošanu 
u.tml., sekmējot Gaujas upes 
baseina ekosistēmas saglabāšanu 
un uzlabošanu, t.sk. mazo 
pietekupju tīrīšanu.

XI. Licencētās makšķerēšanas 
un vides aizsardzības prasību 
ievērošanas kontrole

40. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumu un vides aizsardzības 
noteikumu ievērošanu uzrauga 
Zvejniecības likuma 18. 
pantā minētās institūcijas, 
un uzraudzībā piedalās arī 
Zvejniecības likuma 20. pantā 
minētās personas.

41. Šī nolikuma 40. 
punktā minētās amatpersonas 
un pilnvarotās personas ir 
tiesīgas pārkāpuma gadījumā 
atsavināt makšķerēšanas licenci, 
kas izsniegta licencētajai 
makšķerēšanai Gaujā vai Braslā, 
kā arī pārbaudīt makšķernieka 

lomu un izmantotos 
makšķerēšanas rīkus un veikt 
citas darbības saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājumi
42. Nolikuma noteikumi 

attiecīgā Gaujas vai Braslas 
upju posmā vai posmos stājas 
spēkā, kad atbilstoši likuma 
“Par pašvaldībām” 45. panta 
noteiktajai kārtībai ir stājušies 
spēkā visu to pašvaldību 
apstiprinātie saistošie noteikumi, 
kuras teritorijā ietilpst attiecīgais 
posms vai posmi. 

43. Licencētās makšķerēšanas 
nolikuma darbības ilgums ir 3 
gadi no spēkā stāšanās dienas.

XIII. Nolikuma pielikumi
44. Pirmā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr.1).
45. Otrā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr.2).
46. Trešā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr.3).
47. Ceturtā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr.4).
48. Piektā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr.5).
49. Sestā posma atrašanās 

vietas shēma (pielikums Nr.6).
50. Pirmā posma “Dienas 

licences” paraugs (pielikums 
Nr.7).

51. Otrā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr.8).

52. Trešā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr.9).

53. Ceturtā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr.10).

54. Piektā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr.11).

55. Sestā posma “Dienas 
licences” paraugs (pielikums 
Nr.12).

56. Nolikuma par licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā 
saskaņojumi (pielikums Nr.13).

PIELIKUMS Nr.1 
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā” 

 
Pirmais posms no autoceļa A1 (Baltezers – Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tiltam  

 

 

PIELIKUMS Nr.2 
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā” 

 
Otrais posms – Gaujā no autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tiltam  

 

 
 
 

 
PIELIKUMS Nr.3 

Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā” 
 

Trešais posms – Gaujā no autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tilta līdz Braslas upes ietekai 
 

 
 
 

 

PIELIKUMS Nr.4 
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā” 

 
Ceturtais posms – Braslas upē no Braslas zivjaudzētavas teritorijas tālākās robežas (virzienā uz Gauju) līdz ietekai Gaujā 

 

 
 

 
 

PIELIKUMS Nr.5 
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā” 

 
Piektais posms – Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām 

 

 
 

PIELIKUMS Nr.6 
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā” 

Sestais posms – Gaujā starp Amatas un Abula ietekām 
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SPORTS, SAISTOŠIE

1. Izdarīt Cēsu novada domes 
2015. gada 17. septembra 
saistošajos noteikumos Nr.11 
“Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Cēsu 
novadā”, turpmāk – Saistošie 
noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. 6.punktā svītrot vārdu 
“pašvaldības” un aizstāt vārdu 
“nodaļas” ar vārdu “pārvaldes”;

1.2. izteikt 7.3 punktu šādā 
redakcijā:

 “7.3 Šo Saistošo noteikumu 
7.1 1. un 7.1 2. apakšpunktus 
nepiemēro šādos gadījumos:

7.31. ja  nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs miris iepriekšējā 
taksācijas gadā un ir bijis 
vienīgā dzīvesvietu deklarējusī 
persona šajā īpašumā;

7.32. ja saņemts Cēsu novada 
Būvvaldes būvinspektora 
atzinums par to, ka dzīvoklis 

vai viena dzīvokļa, vai divu 
vai vairāku dzīvokļu māja nav 
dzīvošanai piemērota;

7.33. ja nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
pienākums iestājas taksācijas 
gada laikā (objekts iegūts 
īpašumā izsoles rezultātā, 
privatizēts vai atsavināts 
valsts vai pašvaldības 
īpašums, beigušās tiesības uz 
atbrīvojumu no nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
pienākuma, reģistrēts jauns 
objekts);

7.34. ja par mājas 
īpašumtiesībām notiek 
tiesvedība;”;

1.3. svītrot 7.4 punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā ‘’Cēsu 
Vēstis’’.

28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 24 “Grozījumi Cēsu novada domes 
2011. gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””

26.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 
18 “Grozījumi Cēsu novada domes 
2015. gada 17. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu 
novadā””

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 2011.gada 17.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.27 
„Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” 
šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.26.1 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.26.1 Fiziskas vai 
juridiskas personas, kuri 
veicinot dzīvojamā fonda 
attīstību Cēsu novadā ir 
uzbūvējuši vai pārbūvējuši 
nekustamā īpašuma objektu, 
kura lietošanas veids ir 
daudzdzīvokļu māja (triju 
vai vairāku dzīvokļu māja) – 

70% apmērā no izīrēto 
dzīvokļu nodokļa summas, 
ja tajos ir deklarētas īres 
līgumos norādītās personas.  
Atvieglojumu piešķir ne 
ilgāk kā 15 gadus, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc īres līguma 
noslēgšanas, ja īres līgumā 
minētā persona ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu minētajā 
adresē un īres tiesības nav 
nostiprinātas zemesgrāmatā”.

1.2. Izteikt 2.28. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“2.28. Fiziskas vai 
juridiskas personas, kura 
īpašumā vai tiesiskā valdījumā 
ir zeme, kura ir invadēta ar 

Sosnovska latvāni (Heracleum 
sosnowskyi):  

2.28.1. piešķir nodokļa 
atvieglojumu par zemi 50% 
apmērā, ja invāzija ir mazāk kā 
50% no platības, saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu pielikumu 
Nr.3;

2.28.2. piešķir nodokļa 
atvieglojumu par zemi 90% 
apmērā, ja invāzija ir vairāk kā 
50% no platības, saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu pielikumu 
Nr.3;”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Decembrī Cēsu sporta saime, 
sporta biedrības, sportisti, 
treneri, sporta skolotāji, sporta 
veterāni, sporta entuziasti, 
sporta līdzjutēji un atbalstītāji 
pulcējās tradicionālajā gada 
noslēguma pasākumā – Cēsu 
sporta laureāts.

Svinīgā ceremonijā godināja 
novada jaunos sporta talantus, 
sporta profesionāļus, amatierus 
un veterānus, kuri guvuši 
ievērības cienīgus sasniegumus 
aizvadītājā sezonā. Sveicamo 
skaits šogad bija pārsteidzoši 
liels.

Labi sasniegumi Cēsu 
sporta skolas audzēkņiem. 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
vasarā divas zelta medaļas 
lodes grūšanā un diska mešanā 
izcīnīja Vineta Krūmiņa. Diāna 
Namniece, uzlabojot savu 
personisko rekordu, izcīnīja 
bronzas godalgu tāllēkšanā. 
Cīņas kluba pārstāvei Kitijai 
Beātei Lācei – zelta medaļa 
brīvajā cīņā. Kopvērtējumā 77 
novadu un pilsētu konkurencē 
Cēsu novada komandai  21. 
vieta.  

Atzīstamus panākumus gan 
pašmāju, gan starptautiskās 
sacensībās, guvuši arī 
komandu sporta veidu – 
volejbola, basketbola un 
florbola pārstāvji. Par Cēsu 
sporta laureātiem kļuva arī 
jaunie biatlonisti un slēpotāji.

Pieaugušajiem jāatzīmē 
Miķelis Vietnieks, kurš 
startējot Latvijas komandas 
sastāvā Pasaules čempionātā 
diennakts skrējienā Francijā 24 
stundās veica 205,8 kilometrus.

Basketbolā Cēsu vīru 
un sporta skolas jauniešu 
komanda izcīnīja pirmo vietu 
LBL 3 turnīrā. Veterānu sporta 
spēlēs mūsu dāmu komandām 
1. vieta 50+ grupā un otrā vieta 
40+ grupā. Lielisku sniegumu 
veterānu ziemas sporta spēlēs 
parādīja distanču slēpotāji, 
izcīnot godalgas gandrīz visās 

Godina novada sporta laureātus

vecuma grupās un trešo vietu 
kopvērtējumā. 

Florbolā sumināja ko-
mandu “Lekrings” par trešo 
vietu Latvijas čempionātā. 
Augstvērtīgi rezultāti arī Cēsu 
orientieristiem. Tā Kārlis 
Vīksna kļuva par Latvijas 
čempionu klasiskajā maratonā. 

Sporta laureāta atzinības 
saņēma arī Cēsu brīvās cīņas 
un karatē klubu sekmīgākie 
sportisti. Godalgām bagātu 
sezonu aizvadījuši arī kalnu 
riteņbraukšanas veterāni. 

Pateicības vakara gaitā 
saņēma arī novada sporta 
atbalstītāji. 

Attēlā: Labu sniegumu aizvadītajā sezonā demonstrējuši Cēsu sporta skolas biatlona un distanču slēpošanas audzēkņi.
Foto: Ilze Sirmā.

Attēlā: Cēsu dāmu basketbola komandas spēlētājas, veterānu sporta spēļu uzvarētājas sveica astoņkārtējais Latvijas 
čempions šahā Edvīns Ķenģis. Foto: Ilze Sirmā.
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Pasākumi
03.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mono

04.01. plkst.12.00
Vaives tautas namā
Jaungada eglīte Vaives pagasta 
bērniem

04.01. plkst.22.00
Fonoklubā
Nekvalitatīvās mūzikas nakts 
v.10

10.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

11.01. plkst.19.00
Pasaules Latviešu mākslas centrā 
Kristas Burānes izrāde 
“Dullais”

11.01. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Penguin Cafe”

11.01. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
DJ PikiPiki Universe

11.01. plkst.22.00
Fonoklubā 
DJ Artūrs Pudāns

12.01. plkst.13.00
Pasaules Latviešu mākslas centrā
Kristas Burānes izrāde 
“Dullais”

17.01. plkst.16.00
Izstāžu namā
Latvijas ilustratoru izstādes 
“Atrasts grāmatā” atklāšana

17.01. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Zinta Žvarta jubilejas koncerts

17.01. plkst.22.00
Fonoklubā
Maksims Trivaškēvičs 
(Comedy Latvia) stand-up 
izrādē “Latviešu Komiķis”, DJ 
Saulrietu Mārča

18.01. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts “Pasaka par 
bruņinieku, kuram sāpēja 
zobi”

18.01. plkst.13.00
Jaunajā pilī
1991.gada barikāžu aizstāvju 
atceres pasākums skolu 
jauniešiem. Dokumentālā 

multiplikācijas filma “Barikādes”

18.01. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Bēthovens, Mocarta gars no 
Haidna rokām”.
Plkst.18.00 pirmskoncerta saruna

19.01. plkst.16.00 un plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde 
“Kā to ņem”

19.01. plkst.17.00 
Koncertzālē “Cēsis”
Viestura Kairiša filmas “Pilsēta 
pie upes” Cēsu pirmizrāde un 
tikšanās ar radošo grupu

19.01. plkst.19.00
Mākslas telpā “Mala”
Drink & Draw Cēsīs. Kailu 
modeļu skicēšana

22.01. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Sarunu vakars ar žurnālisti, 
grāmatas “Skaistumam nav 
gadu” autori Unu Ulmi

23.01. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Latvijas Nacionālā teātra 
izrāde “Slaktiņa dievs”

25.01. plkst.18.00
CATA Kultūras Namā
Grupas “Baltie lāči” 
koncertuzvedums “Lubāns un 
Rāzna”

25.01. plkst.22.00
Fonoklubā
Haralds Sīmanis

25.01. plkst.15.00 un plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Dagamba” feat “Tchaikovsky”

26.01. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Pauls un Zigfrīds 
Muktupāvels. “Svētkos”

30.01. plkst.11.00
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Radošā diena “Bez robežām 2” 
5.-9.klašu komandām

31.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mono

Izstādes
Līdz 01.03.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

Līdz 12.01.
Izstāžu namā
Sandras Strēles gleznu izstāde 
“Nostalģija Vol 2”

Līdz 12.01.
Izstāžu namā
Artas Baltās keramikas 
izstāde “EsMe-kā daļa no 
manis”

06.01.-08.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mākslas izstāde

17.01.-08.03.
Jaunajā pilī
Latvijas ilustratoru izstāde 
“Atrasts grāmatā”

Līdz 26.01.
Koncertzāles “Cēsis” mākslas 
galerijā
Somijas mākslinieku izstāde 
“Uz vienas planētas. Vilks, 
bizons un Homo sapiens”

Kino
08.01. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas kino 
izlase “Anjēze par Vardā”

No 10.01.
Maskētie spiegi / Spies 
in Disguise (2019) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, animācija, 
asa sižeta filma
Izmisums (2019) Žanrs: Drāma
1917 (2019) Žanrs: Kara, drāma

No 17.01. 
Dūlitls / Dolittle (2020)
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
komēdija, ģimenes filma, 
fantāzija 

19.01. plkst.17.00
Viestura Kairiša filma 
“Pilsēta pie upes” un tikšanās 
ar filmas radošo komandu 

23.01. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas kino 
izlase ”Parazīts”

No 24.01.
Skandāls / Bombshell (2019) 
Žanrs: Drāma, biogrāfija

Soniks: Filma / Sonic The 
Hedgehog (2020) Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, asa sižeta 
filma, ģimenes filma

Mazās sievietes / Little woman 
(2019) Žanrs: Romantiska 
drāma

30.01. plkst.18.30
Korejas filmu festivāls. 
“Liktenīgā sastapšanās” 
(2014) Žanrs: Vēsturiska 
drāma. Ieeja bez maksas. Filma 
korejiešu valodā ar subtitriem 
angļu valodā

31.01. plkst.16.00
Korejas filmu festivāls. 
“Zaļās dienas” (2011) Žanrs: 
Animācija. Ieeja bez maksas. 
Filma korejiešu valodā ar 
subtitriem angļu valodā

31.01. plkst.19.30
Korejas filmu festivāls. “Kā 
nozagt suni” (2014) Žanrs: 
Ģimenes drāma. Ieeja bez 
maksas. Filma korejiešu valodā 
ar subtitriem angļu valodā

Sports
02.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
“Baltais kauss” basketbolā 
U10 zēniem un meitenēm

03.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
“Baltais kauss” basketbolā 
U10 zēniem un meitenēm

03.01. plkst.19.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts 
volejbolā vīriešiem

04.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts 
badmintonā

05.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts 
badmintonā

07.01. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U13 zēniem
Lekrings – Lielvārde

10.01.-12.01. plkst.10.00
Gaujas ielā 5, Pūces ielā 2a, 
Piebalgas ielā 18
Starptautisks basketbola 
turnīrs jauniešiem “Cēsu 
kauss 2020”

11.01. plkst.11.00
Slēpošanas un biatlona centrs 
“Cēsis”
FIS LČ distanču slēpošanā

12.01. plkst.19.30
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem 
Lekrings – Lielvārde

17.01.-19.01. plkst.10.00
Gaujas ielā 5, Pūces ielā 2a, 
Piebalgas ielā 18
Starptautisks basketbola 
turnīrs pieaugušajiem “Cēsu 
kauss 2020”. Ukraina, Itālija, 
Vācija, Krievija, Baltkrievija, 
Igaunija, Lietuva, Latvija

18.01. plkst.12.00
Žagarkalnā
Freestyle slēpošanas un 
snovborda sacensības 1.posms

24.01. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem 
Lekrings – Talsu NSS/Krauzers

25.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LČ krosmintonā sacensību 
posms

28.01. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U13 zēniem
Lekrings – Ķekava

28.01. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U16 zēniem, 
Lekrings – Rockets

31.01.-02.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
EYBL čempionāts basketbolā 
U15 zēniem. Latvija, Čehija, 
Polija, Krievija, Baltkrievija, 
Ukraina

31.01. plkst.11.00
Slēpošanas un biatlona centrs 
“Cēsis”
“Fischer” kauss distanču 
slēpošanā



Aicinām pašus mazākos 
vaivēniešus uz Jaungada eglīti 
4. janvārī plkst. 12.00 Vaives 
Tautas namā! Programmā: 
muzikāla izrāde, rotaļas, 
dejas  un dziesmas, būs arī 
pārsteigumi...  

Visiem Vaives pagastā 
deklarētajiem bērniem līdz 6 
gadu vecumam (ieskaitot) būs 
saldumu paciņas.

Ieeja bez maksas.
Kontakttālrunis: 26433257

Jaungada eglīte Vaives 
mazajiem

Iestājoties nepastāvīgiem 
laika apstākļiem, kā arī 
domājot par efektīvu līdzekļu 
izmantošanu, decembrī mainīts 
Cēsu pilsētas stadiona darba 
laiks.

Turpmāk sportot stadionā 

būs iespējams no plkst. 8.00 
līdz plkst. 20.00 darba dienās, 
bet brīvdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 16.00. Stadiona 
ģērbtuves šajā laikā būs slēgtas.

Iestājoties siltākam laikam 
un pieaugot apmeklētāju 

skaitam, stadions turpinās 
darbu ierastajā režīmā.

Ja ir vēlme sportot ārpus 
pilsētas stadiona darba laika, 
aicinām izmantot Cēsu Valsts 
ģimnāzijas stadionu Leona 
Paegles ielā 1.

Pilsētas stadiona darba laiks
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Janvāris
Gada sākumā krietni 

sniga, tāpēc ielu, ceļu un 
ietvju tīrīšana bija viena no 
aktuālajām ikdienas tēmām. 
Asfaltēto un grantēto ielu 
kopgarums Cēsīs pārsniedz 
120 kilometrus, un to attīrīšana 
prasa laiku. Atsevišķas ielas 
iespējams tīrīt tikai naktīs. 

Februāris
Februārī apstiprināts 

pašvaldības budžets šim 
gadam. Tas skaidri iezīmē 
trīs prioritātes – izglītība, 
uzņēmējdarbība un līdz-
finansējums Eiropas Savienības 
un valsts projektiem. Vēl viena 
izteikta 2019. gada budžeta 
iezīme - pirmsskolas izglītības 
pieejamība un kvalitāte.

Marts
Nozīmīgs notikums 

konference “Es. Identitāte. 
Dati”, kuras centrālā tēma – 
cilvēks un viņa iespējas datu 
un digitalizācijas laikmetā. 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
svinīgā ceremonijā tika 
apbalvoti labākie sociālie 
darbinieki Latvijā. Sešu valstī 
labāko vidū balvu saņēma arī 
Cēsu Sociālā dienesta Atbalsta 
nodaļas pilngadīgām personām 
vadītājas vietniece - sociālā 
darbiniece Dagmāra Saulīte. 

Aprīlis
Cēsu novada iedzīvotāji, kā 

ierasts, šogad čakli strādājuši 
Lielajā talkā. Kopumā dažādu 
iestāžu, organizāciju un domu 
biedru grupas 27.aprīlī sakopa 
34 vietas novadā. 

Domājot par satiksmes 
drošības uzlabošanu pilsētas 
centrā, mainīta transporta 
kustība Vienības laukumā. 
Daļa teritorijas ir norobežota 
un satiksme vairs nenotiek pa 
rotācijas apli. Norobežotajā 
laukuma daļā izstādīti Koka 
dienu laikā tapušie objekti.

Turpinoties Svētā Jāņa 
baznīcas atjaunošanas darbiem, 
būvnieki no jumta spices 
noņēma krustu un kupolu. 
Darbiniekiem par pārsteigumu 
kupolā atrasta kapsula ar 
vēstījumu no pagātnes.

 Maijs
Nosvinēti Spāru svētki 

topošajam Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas sporta laukumam. 
Kā ierasts, plaši un aizrautīgi 
Cēsīs aizvadīta Ģimenes 
diena. Šoreiz aktivitāšu norises 
vieta bija pilsētas stadions, jo 
ģimenes pulcēja devīze – “Ārā 
no ekrāniem, sportojam kopā!” 

Novada dome konceptuāli 
atbalstīja Cēsu dalību konkursā 
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027”. Ar šo lēmumu Cēsis 
oficiāli sāk virzību uz 
kļūšanu par Eiropas kultūras 
galvaspilsētu, un šī ir otrā 
reize, kad pilsēta pretendēs uz 
šo titulu. 

Jūnijs
Cēsu kauju simtgades 

svinības 22. jūnijā pulcēju-

šas vairāk nekā 20 000 
apmeklētāju – gan no Latvijas, 
gan ārvalstīm.  Uzvaras dienā 
Cēsis apmeklēja Latvijas un 
Igaunijas valstu prezidenti, 
kuri Cēsu Uzvaras pieminekļa 
pakājē pieņēma militāro 
parādi. Pilsētas centrā 
izskanēja NBS Štāba orķestra 
defilē programma un koncerts 
“Ar dziesmu dzīvībā” ar 
dziedātājiem un dejotājiem no 
visas Vidzemes. Cēsu galvenā 
artērija – Rīgas iela – bija 
pārvērtusies par savdabīgu 
laika asi, uz kuras notika 
dokumentālas performances.  
Svētku kulminācija bija Cēsu 
kauju mūsdienu rekonstrukcija, 
kurā piedalījās vairāk nekā 200 
dažādu valstu rekonstruktori.

Cēsu pašvaldība sadarbībā ar 
biedrību “Zaļā Brīvība” īsteno 
pirmo bezatkritumu pilsētas 
iniciatīvu Latvijā – “Tīri.
Labi.”. Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
absolventei Lindai Prokofjevai 
par izcilu mācību darbu 
piešķirta Latvijas Simtgades 
stipendija. Pateicības rakstu 
Linda saņēma jūnija vidū 
notikušajā 12. klašu absolventu 
sarīkojumā “Atvadas no 
skolas”. Cēsu Valsts ģimnāzijas 
12. klases skolēnu izlaidumā 
valsts Ministru prezidenta 
Atzinības rakstu un Latvijas 
Simtgades stipendiju par 
izciliem mācību sasniegumiem 
saņēma ģimnāzijas absolvente 
Diāna Paula Upmale.

Ar karstu un dinamisku 
“Politiķu cepienu” noslēdzās 
piektais Sarunu festivāls 
LAMPA, kas Cēsīs pulcējis 
rekordlielu apmeklētāju skai-
tu – vairāk nekā 20 000 cilvēku!

Jūlijs
Gada lielākie svētki “Cēsis 

813”, kuru vadmotīvs šogad 
bija “Svinam vasaru!”, 
pulcējuši līdzīgu apmeklētāju 
skaitu kā iepriekšējos gados – 
aptuveni 60 000 cilvēku. Tas 
arī bija viens no šo svētku 
uzdevumiem – saglabāt 
nemainīgi augstu apmeklētāju 
skaitu, kuri izbaudīja svētkus 
trīs dienu garumā, vienlaikus 
veidojot novitātes svētku saturā 

un formā. Galvenā novitāte 
šoreiz – neviens pasākums 
nenotika ierastajā Pils parkā, 
savukārt centrālā svētku zona 
bija Vienības laukumā.

Kopš 23. jūlija Cēsu klīnikai 
ir jauna galvenā ārste dr. Inga 
Skrapce, savukārt ilggadējā 
galvenā ārste Anda Skrastiņa 
devusies godam pelnītā atpūtā.

Augusts
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. 

Svinīgi  atklāta īres dzīvokļu 
nama jaunbūve Ata Kronvalda 
ielā 56. Jauno namu Cēsu 
novada pašvaldība būvējusi 
sadarbībā ar Aizsardzības 
ministriju, lai nodrošinātu 
dzīvojamo fondu nepieciešamo 
speciālistu piesaistei.

Šovasar Cēsīs deviņām 
grants ielām uzklāts cietais 
segums, veikta tā sauktā ielu 
divkārtu apstrāde. 

Cēsu Sv. Jāņa evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 80 metrus 
augstajā torņa smailē uzcelti un 
no jauna uzstādīti vēsturiskais 
krusts un lode, kurā iekļauta 
kapsula ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm.

Septembris
Vaives pagasta Līvu 

sākumskola, sākot ar šo 
mācību gadu, kļuvusi par 
pirmsskolas izglītības iestādi. 
Jau no pavasara ēkā norisinājās 
apjomīgi būvdarbi, un klašu 
telpu vietā tagad iekārtotas 
mājīgas un mūsdienīgas 
grupiņas pirmsskolniekiem. 
Cēsu novadā rindu uz vietu 
bērnudārzos vairs nav.

Ilggadējā Vaives pagasta 
pārvaldes vadītāja Valda 
Zaļaiskalna beidza darbu 
pašvaldībā. Par jauno 
pārvaldes vadītāju apstiprināja 
pašvaldības Attīstības un 

būvniecības pārvaldes lauku 
attīstības speciālisti Eviju 
Atvaru. 

Ar īpašiem svētkiem 
ģimenēm Cēsu klīnikā 
simboliski atvērts Bērnu 
veselības centrs, kura mērķis 
ir nodrošināt medicīnisko 
palīdzību bērniem iespējami 
tuvāk mājām.

Oktobris
Domes sēdē pašvaldības 

Administrācijas vadītāja 
amatā vienprātīgi apstiprināts 
līdzšinējais Attīstības un 
būvniecības pārvaldes vadītājs 
Atis Egliņš – Eglītis.

Pēc Vaives pagasta 
pārvaldes pārcelšanas uz 
Rīdzenes bibliotēku, vaivēnieši 
aktīvi apspriež “Kaķukroga” 
turpmāko likteni. Atsaucību 
gūst iecere ēkā veidot 
amatniecības un tautas mākslas 
centru, kā arī tirdzniecības 

vietu, kur amatnieku un 
mājražotāju izstrādājumus 
pārdot.

Novembris
Valsts svētku nedēļā Cēsīs 

tradicionāli plaša un saistoša 
notikumu programma. Cēsu 
Centrālā bibliotēka atzīmēja 
savu 100 gadu jubileju. To 
sagaidot, darbinieki bija 
sagatavojuši izstāžu ciklu, 
kas četrās ekspozīcijās aptver 
bibliotēkas gadsimtu ilgo 
vēsturi. Uz jubilejas sarīkojumu 
bija sanācis kupls apsveicēju 
un regulāro apmeklētāju pulks. 

Cēsu Valsts ģimnāzija 
atkārtojusi iepriekšējo 
divu gadu sasniegumus un 
ieguvusi pirmo vietu pilsētas 
ģimnāziju grupā skolu reitinga 
kopvērtējumā, ko veido 
Draudzīgā Aicinājuma fonds. 

Decembris
Par pašvaldības aģentūras 

“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” vienbalsīgi apstiprināta 
līdzšinējā vadītāja pienākumu 
izpildītāja Andra Magone. 
Viņa akcentē četrus iestādes 
attīstības virzienus - Cēsis kā 
2027.gada Eiropas Kultūras 
galvaspilsētas pretendente, 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs, Cēsu Kultūras centrs 
un Cēsu Tūrisma informācijas 
centrs.

Gada pēdējā domes sēdē 
deputāti lēma, ka apvienotā 
Cēsu novada izveide 
Administratīvi teritoriālās 
reformas gaitā ir atbalstāma, 
iekļaujot tajā arī pašreizējo 
Raunas novadu – Raunas un 
Drustu pagastus.

Foto: Lauris Mihailovs

Latvijas simtgades biroja publicitātes foto


