ISSN1691-0478

Izsludināta pieteikšanās
tradicionālajm konkursam
“Dari Cēsīm”
Lasiet 3. lpp
Spilgtus notikumus saviem
skatītājiem šajā pavasarī
sagatavojis Cēsu teātris
Lasiet 8. lpp
Cēsu novada pašvaldības izdevums

Nr. 2 (206), bezmaksas

2020. gada 28. februāris

Vidzemes IT metropole
Kustības
valsts#196
organizētajām trīs mēnešu
mācībām
Cēsīs,
kurās
pretendentiem bez iepriekšējām
zināšanām
iespējams
bez
maksas iegūt datu analītiķa
diplomu, janvārī uz 14 vietām
pieteicās 135 pretendenti.
Ņemot vērā lielo interesi,
valsts#196 partneri – Cēsu
novada
pašvaldība,
datu
tehnoloģiju
uzņēmums
“Squalio” un Rīgas Tehniskā
universitāte (RTU) – pieņēma
lēmumu izveidot papildgrupu,
kopumā atlasot 28 apmācāmos,
no kuriem 14 jau februārī sāka
apmācības RTU Cēsu filiālē,
bet vēl 14 pirmo nodarbību
apmeklēs 3. martā.
“Cēsnieku
atsaucība,
motivācija un ieinteresētība
nenoliedzami
parāda,
ka
varam iezīmēt drosmīgu, bet
skaidru mērķi – divos gados
datu analīzē u.c. mūsdienīgās
IT prasmēs varam izglītot
vismaz 1% Cēsu novada
iedzīvotāju,” akcentē Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.
Pēc viņa teiktā, šādas
intensīvas
apmācības
trīs
mēnešu garumā nav lētas,
tomēr
ļauj
cēsniekiem
nodrošināt konkurētspējīgu un
jēgpilnu mūžizglītību, tāpēc
pašvaldība ir gatava investēt,
apmaksājot kursus Cēsu novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem.
Savukārt “Squalio” datu
stratēģis un apmācību projekta
vadītājs Einārs Garoza īpaši
uzsver augsto pieteikumu
kvalitāti. “Mūsu uzņēmums kā
kustības valsts#196 iniciators
un dibinātājs patiesi priecājas,
ka Cēsis ir pirmā pilsēta,
kura rūpējas par sava novada
iedzīvotāju digitālo prasmju

Attēlā: Lai kļūtu par datu analītikas kursu dalībnieku, bija jāiztur nopietns konkurss. Teju desmit pretendenti uz vienu
vietu. Foto: Aivars Akmentiņš.
attīstīšanu. Kustības mērķis ir
palīdzēt ikvienam cilvēkam
pilnveidot
savu
digitālo
identitāti un atrast tās vērtību
savā, savas uzņēmējdarbības
vai
novada
labklājībā.
Izvērtējot
pretendentus,
primāri ņēmām vērā to, cik
motivēti un zināšanas tālāk
izmantot spējīgi ir potenciālie
mācīties gribētāji, un jāatzīst –
cēsnieki patīkami pārsteidza,
pieteikumu kvalitāte liecina
par tendenci, ka jau šobrīd

Cēsu pilsētu var droši dēvēt par
Vidzemes IT metropoli”.
Viņš arī piebilst, ka
ņemot vērā lielo interesi un
pieprasījumu pēc datu analītiķa
prasmēm
nākotnē,
nav
izslēgta iespēja rīkot mazāk
intensīvas apmācības visiem
interesentiem, kuri palika aiz
svītras, lai sniegtu vienkāršāku,
taču joprojām noderīgu ieskatu
datu analīzes būtībā un
principos.
“Nekad nav par vēlu

sākt mācīties ko jaunu –
mūžizglītība ir iespēja, kā,
apgūstot jaunas zināšanas
un prasmes, pārprofilēties,
lai saglabātu savas pozīcijas
darba tirgū. Lielā interese
par kursiem pierāda, ka datu
analītiķi ir pieprasīti un šī
nozare attīstīsies, tāpēc esam
gandarīti, ka tik daudz cēsnieku
ir saredzējuši šo iespēju un ir
gatavi to izmantot savā labā,”
saka RTU Cēsu filiāles vadītāja
palīdze Rita Bībere.

Valsts#196 ir
iniciatīva
digitālās identitātes pilnvērtīgai
apzināšanai un izaugsmei,
lai veicinātu ikviena cilvēka,
uzņēmējdarbības un Latvijas
valsts konkurētspēju datu un
inovāciju iespēju laikmetā.
Iniciatīva apvieno pētniekus,
valsts un pašvaldību pārstāvjus,
uzņēmējus
un
viedokļu
līderus ar mērķi izstrādāt reāli
pielietojamus
instrumentus,
zināšanas un rīkus.

Skolēni varēs pieteikties vasaras praksei
Cēsu novada pašvaldība
2020. gadā turpina projektu
“Skolēnu prakse vasarā”, kas
dod iespēju skolēnam vasaras
brīvlaikā apgūt nepieciešamās
darba
pamatprasmes
un
iemaņas, iegūt darba pieredzi,
praktiski līdzdarboties darba
tirgū.
Jauniešiem vecumā no 13
līdz 18 gadiem, kuri mācās

vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādēs un kuru
dzīvesvieta deklarēta Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā, pieteikšanās līdzdarbībai projektā ir no 16.
marta.
Arī šogad notiks elektroniskā
reģistrācija.
Kā skolēnam jārīkojas:
Vispirms skolēns reģistrējas

skolēnu praksei interneta vietnē
www.cesis.lv – reģistrācija
tiks atvērta no plkst. 8.00.
Reģistrācijas numurs interneta
vietnē būs arī pieteikuma
anketas kārtas numurs. Vietne
darbosies līdz brīdim, kad tiks
saņemti 95 pieteikumi.
Pēc reģistrēšanās interneta
vietnē līdz 30. martam skolēns,
skolēna vecāks vai skolēna

likumiskais pārstāvis Cēsu
novada pašvaldības Izglītības
pārvaldē Raunas ielā 4, iesniedz
aizpildītu pieteikuma anketu
(atrodama cesis.lv) un ārsta
izziņu (forma 027/U), kurā
norādīts, ka skolēna veselības
stāvoklis ir atbilstošs algota
darba veikšanai atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām.

To skolēnu iesniegumi,
kuri nebūs reģistrējušies,
netiks pieņemti.
Izglītības
pārvaldes
speciālisti izskatīs iesniegtos
pieteikumus to reģistrēšanās
secībā, un vismaz 80 skolēniem
būs iespēja piedalīties projektā
“Skolēnu prakse vasarā”.
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PAŠVALDĪBĀ
Finansiāli pamatota
prioritāte – novada
attīstība

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Februārī
Saeimas
Administratīvi
teritoriālās
reformas komisijā skatīja
potenciālā
Cēsu
novada
veidošanas
jautājumu.
Reforma paredz, ka 2021.
gadā vēsturiskā Cēsu rajona
robežās tiek izveidots viens
novads,
vienīgi
Raunas
novadu paredzēts pievienot
Smiltenei.
Bija
plaša
diskusija,
argumenti par un pret
šo piedāvājumu, bija arī
demagoģija.
Viena
no
iebildēm pret liela novada
veidošanu – attālāko pagastu
iedzīvotājiem pašvaldība kļūs
grūtāk sasniedzama! Pagājušā
gadsimta
sākumā,
kad
vienīgais transporta līdzeklis
laukos bija zirgs, pagastmājas
attālumam līdz zemnieka
sētai tiešām bija nozīme.
Šodien, kad ir privātais un
sabiedriskais
transports,
dažādi sakaru veidi un lielāko
daļu pašvaldības pakalpojumu
iedzīvotāji piesaka un saņem
digitālajā vidē, tas vairs nav
arguments.
Tas, ko iedzīvotāji sagaida

no pašvaldības, ir sakārtota
infrastruktūra, lai ātri un
ērti var nokļūt darbā, skolā,
iestādēs, kvalitatīva izglītība,
pieejama pirmsskolas izglītība
un sociālie pakalpojumi,
sporta un kultūras iespējas.
Viens no lielajiem Cēsu
novada pašvaldības šī gada
uzdevumiem ir izstrādāt
maksimāli plašu digitālo
risinājumu klāstu, lai visus
pakalpojumus,
sākot
ar
maksājumiem, bērna pieteikšanu
bērnudārzā
un
beidzot
ar
būvprojekta
saskaņošanu,
iedzīvotāji
jebkurā sev ērtā laikā un vietā
varētu saņemt digitāli.
Viens no iebildumiem vai
pārmetumiem
cēsniekiem
bija tas, ka mūsu novadam,
salīdzinājumā ar apkārtējiem,
ir lielas kredītu saistības.
Jāuzsver, ka kredīti ir
sabalansēti un finansiāli
pamatoti un tādi ir visiem
dinamiskiem
attīstības
centriem
valstī.
Svarīgi
saprast, ka esam attīstījuši un
nodrošinām iestāžu un centru
darbību, kas kalpo ne vien
Cēsu novada, bet arī vēsturiskā
Cēsu rajona, Vidzemes un
Latvijas iedzīvotājiem. Piemēram, izglītības iestādes,
koncertzāle “Cēsis”, Cēsu
klīnika, centrālā bibliotēka,
stadions, sporta komplekss
utt.
Nenoliedzami,
jaunā
novada veidošana nebūs
viegls uzdevums, taču esmu
pārliecināts, darot to bez
populisma,
saprātīgi
un
saimnieciski, ieguvēji būs gan
pilsētas, gan lauku iedzīvotāji.
Februāra
domes
sēdē
pieņemts, teikšu, vēsturisks
lēmums, izveidots pašvaldības
nodibinājums “Cēsu digitālais

centrs”. Tas pārzinās dažādu IT jomas inovāciju
un
projektu
īstenošanu,
mūžizglītību,
pašvaldības
un tās iestāžu IT struktūras
sakārtošanu un attīstību.
Pirmais solis, datu analītikas
kursi, ko organizējam kopā
ar uzņēmumu “Squalio” un
Rīgas Tehnisko universitāti,
raisīja lielu interesi, tā kā
sākums ir ļoti labs.
Februārī
bija
svarīga
tikšanās Veselības ministrijā.
Ministri, kā arī Veselības
inspekcijas un Nacionālā
veselības dienesta vadību
iepazīstinājām ar Cēsu klīnikā
paveikto un attīstības plāniem.
Saņēmām atzinīgu vērtējumu,
un jau šogad ir paaugstināts
finansējums valsts apmaksāto
pakalpojumu
sniegšanai
Cēsu klīnikā. Savukārt gada
otrajā pusē slimnīcā sāksim
īstenot vēl divus apjomīgus
būvniecības
projektus
–
iekštelpu rekonstrukciju un
energoefektivitātes
uzlabošanu
ēku
centrālajam
korpusam.
Martā sāksim gatavot
pieteikumu Eiropas kultūras
galvaspilsētas konkursam. Tas
būs svarīgs un daudzpusīgs
uzdevums, kur būs jāiesaistās
dažādu jomu pārstāvjiem.
Esam
vienojušies,
ka
pieteikumu šim prestižajam
konkursam
neveidosim,
akcentējot vienīgi kultūras
norises. Šim notikumam
jākļūst par būtisku stimulu
pilsētas kopējai attīstībai.
Tāpēc
pieteikumā
būs
integrētas tādas Cēsu un
arī Eiropas aktualitātes, kā
mobilitāte, digitālā industrija,
vide, klimata pārmaiņas.

Domes sēdē februārī
Cēsu novada domes sēdē
13. februārī izskatīti 35
jautājumi. Deputāti lēma par
apbūves tiesības piešķiršanu
SIA
“ZAAO”
pazemes
atkritumu
konteineru
laukuma izbūvei Saules
ielā, apstiprināja SIA “Cēsu
Olimpiskais centrs” stratēģiju
2020. - 2024. gadam, vienojās
par sporta pasākumiem un
sporta attīstībai paredzēto
pašvaldības budžeta līdzekļu
sadales kārtību Cēsu novadā.
Domes sēdē apstiprināja
konkursa “Par finansējuma
piešķiršanu
vasaras
skolām” nolikumu, kā arī
atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas
mācību

pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste
jaunatnes
iniciatīvu projektos” nolikumu.
Sēdē
izskatīja
projekta “Rūpniecības ielas
apgaismojuma
izveide
Cēsu pilsētā” iesniegšanu
un līdzfinansējuma nodrošināšanu un sprieda par
ilgtermiņa saistībām ielu
grants segumu dubultajai
apstrādei un ielu asfaltbetona
seguma bedrīšu remontam
Cēsīs.
Deputāti iepazinās ar
projekta
pieteikumu
“Kaķupītes
dabas
takas
izveidošana” LEADER atklātajā konkursā, lēma par
Cēsu
pilsētas
vidus-

skolas būvniecības līguma
izbeigšanu
ar
PS
“BAZALSCO”, apstiprināja
SIA “Vidzemes koncertzāle”
telpu un aprīkojuma nomas
maksas un pakalpojumu
maksas noteikumus.
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.

Augstās sētas un
dārgie krēsli

Atis Egliņš - Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Februārī
Domes
sēdē
tika nolemts dibināt jaunu
pašvaldības
nevalstisko
organizāciju “Cēsu Digitālais
centrs”, kura uzdevums būtu
veicināt sabiedrības digitālo
prasmju attīstību. Līdzīga
prakse pašvaldībai dibināt
nevalstisko organizāciju, lai
īstenotu kādus pašvaldības
attīstībai svarīgus mērķus, ir
bijusi iepriekš. Koprades māja
“Skolas6” ir tāds piemērs,
kas pieteica ambīcijas radošo
industriju jomā.
Februārī arī izskatījām
jautājumu
par
uzdevumu
uzticēšanu biedrībai “Cēsu
Mantojums”, kas ir nevis pašvaldības dibināta organizācija,
bet
cēsnieku
iniciatīva.
“Cēsu Mantojums” palīdz
kultūrvēsturiskā
mantojuma
īpašniekiem un iedzīvotājiem
saprast, ko un kā pareizi
saglabāt un kā attīstīt vēsturisko īpašumu. Šādu līdzīgu
piemēru, kur pašvaldība uztic
dažādus uzdevumus citām
organizācijām, ir vairāki.
Tendence, kad institūcijas
iesaista dažādas sabiedrības
grupas un organizācijas kāda
jautājuma risināšanā, jo tas
ir ātrāk un efektīvāk, kļūst
par ierastu praksi. Tas ir gana
sarežģīti, jo nereti cilvēkiem
šķiet, ka esam tikai labuma
meklētāji vai tautā sauktie
“uzmetēji”. Bieži a priori
pieņemam, ka no mums ir
jāuzmanās, nevis jāuzticas. Un
šis ir aspekts, no kura mums kā
tautai ir jāizaug.
Otrs aspekts, ko uzsvēru
Cēsīs notikušajā sociālajai
uzņēmējdarbībai veltītā pasākumā – ir jāspēj sadarboties,

klausīties un sarunāties. Arī te
mums garš ceļš priekšā. Teju
ik nedēļu nākas uzklausīt divu
kaimiņu nebūšanas. Tās ir
vismulsinošākās sanāksmes, jo
cilvēkiem starp sētām, izrādās,
uzcelts ne tikai fiziskais žogs,
bet arī mentālais žogs ir vareni
stiprs.
Un
vislaimīgākās
situācijas ir tad, kad divi
kaimiņi pamet manu kabinetu
ar secinājumu, ka sen viņiem
vajadzēja vienkārši aprunāties!
Bet ir vēl kāds aspekts,
kas jāņem vērā – publiskās
institūcijas, kādas pazīstam
šodien, ir veidotas aptuveni
pirms divsimt gadiem. Tad bija
citi laiki un citi uzdevumi. Taču
šodien tādām organizācijām
kā pašvaldība ir jāspēj atzīt,
ka tur, ārā, kāds varbūt ir
ātrāks, varbūt zinošāks un
varbūt efektīvāks. Nonākt
pie šādas atziņas nav viegli.
Iedomājieties, ka mājās cepat
rabarberu rausi un pēkšņi kāds
svešinieks ierodas un paziņo:
“Es varu labāk!” Un ne tikai
paziņo, bet arī pārņem cepšanas
vadību. Es šādā situācijā šim
svešiniekam visticamāk mestu
ar dakšu. Tādēļ publisko
institūciju
transformācija,
pārmaiņas jāveic pakāpeniski,
pirmajā vietā liekot sabiedrības
intereses.
Straujiem soļiem Saeimā
virzās reģionālā reforma. Man
vaicā – kāda tad būs pārvaldības
struktūra, kur un kā cilvēki
sēdēs. Patlaban ne es, ne kāds
cits precīzi nevar atbildēt.
Lai kāda būtu šī struktūra, es
ceru, ka tā būs atvērta, gatava
jauniem eksperimentiem, ka
tā saglabās un attīstīs aktīvu
iedzīvotāju līdzdalību dažādos
lēmumu pieņemšanas procesos.
Un vēl es ceru, ka netiks
pazaudēts prāts un sapratne,
kā arī vienmēr pirmajā vietā
paliks iedzīvotājs – galvenais
pašvaldības klients.
Visbeidzot – iztēlojieties,
ka uz sprinta līnijas ir nostādīti
divi skrējēji. Vienam pie
dibena ir piesiets krēsls, bet
otram – nav! Kurš sasniegs
labākus rezultātus un būs
ātrākais skrējējs? Protams, ka
tas, kuram pie dibena krēsla
nebūs!
Lai mūsu uzceltās sētas
un mūsu dārgie krēsli nav
šķēršļi ceļā uz personisko
un
profesionālo
mērķu
sasniegšanu!

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
“Cēsu pils rakstu” 3. sējuma
atvēršana

Piektdien, 27. martā plkst.
14.00 Cēsu Jaunajā pilī
norisināsies zinātnisko rakstu
krājuma “Cēsu pils raksti”
jaunākā sējuma atvēršanas

pasākums. Grāmatā iekļauti
astoņi pētījumi, kas galvenokārt
veltīti dažādām Cēsu pilī atrasto
arheoloģisko senlietu grupām,
piemēram,
gredzeniem,
ādas apaviem un ieročiem.
Krājuma atvēršanas pasākumā
piedalīsies arī rakstu autori, kas
klātesošos iepazīstinās ar savu
pētījumu galvenajām atziņām.
Interesenti varēs iegādāties gan
jaunāko, gan abus iepriekšējos
"Cēsu pils rakstu" sējumus.
“Šis “Cēsu pils rakstu”
sējums tapis 2019. gadā,
kas vienlaikus bijis līdz šim
vērienīgāka Cēsu pils praktiskās saglabāšanas projekta
īstenošanas laiks. Pateicoties

pieredzei,
profesionalitātei
un darbaspējām, ar kurām
apveltīti gan krājumā iekļauto
rakstu autori, gan pils mūru
nostiprināšanas
darbos
iesaistītie restauratori, abās
jomās sasniegtais rezultāts ir
augstvērtīgs un paliekošs”,
vērtē krājuma sastādītājs un
redaktors Gundars Kalniņš.
Kopš 2017. gada “Cēsu
pils rakstos” tiek apkopoti
jaunākie pētījumi par Cēsu
pils vēsturi, arhitektūru un
arheoloģisko
mantojumu.
Krājuma sagatavošanu un
izdošanu finansiāli atbalsta
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Turpinās ielu atjaunošana
rūpnieciskajā teritorijā
Turpinoties
projektam
“Degradēto
teritoriju
revitalizācija Cēsu novadā
II
kārta”,
ir
sākusies
komunikāciju izbūve Baltajā
ielā un Robežu ielā.
Būvdarbu norisi šobrīd
kavē Baltās ielas trasējuma
robežās topogrāfiskajās kartēs
neatzīmēti objekti un tīkli,
kas palikuši mantojumā no
iepriekšējo gadu rūpnieciskās
apbūves.
Būvdarbus
veic
SIA
“8CBR”, bet jau aprīlī SIA
“Limbažu ceļi” sāks Ata
Kronvalda ielas pārbūvi posmā
no Valmieras ielas līdz Jāņa

Poruka ielai.
Projekta
“Degradēto
teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā II kārta” mērķis ir
veicināt
uzņēmējdarbības
attīstību Cēsu novadā, piesaistīt
jaunus komersantus, kā arī
atbalstīt jau esošo komersantu
uzņēmējdarbību.
Projekta gaitā tiks veikta
rūpnieciskā rajona teritorijas

No 2. - 30. martam Cēsu
novada
uzņēmēji
aicināti
iesniegt pieteikumus grantu
konkursam “Dari Cēsīm”,
ko organizē Cēsu novada
pašvaldība. Viena projekta
īstenošanai maksimāli var
saņemt grantu EUR 3000
apmērā. Konkursa mērķis
ir veicināt uzņēmējdarbības
attīstību Cēsu novadā, atbalstot
jaunu uzņēmumu veidošanu

un esošo uzņēmumu jaunu
produktu un pakalpojumu
attīstību.
Ceturtdien,
12.
martā,
koprades mājā “Skola6” plkst.
16.00 notiks informatīvais
seminārs par “Dari Cēsīm”
grantu programmu.
Vairāk informācijas cesis.lv.
Piesakies uz konsultāciju
rakstot: dita@skola6.lv vai
zvanot: 26458414.

Ciemos pie savējiem
Lielbritānijā!
Turpinot veiksmīgi iesākto
vizīšu
ciklu,
uzrunājot
cēsniekus svešumā, Cēsu
novada pašvaldības delegācija
š.g. 7. - 9. maijā dosies tikšanās
vizītē uz Lielbritāniju un aicina
palīgā vietējos!
Pašvaldības
pārstāvji
plāno iepazīstināt ar pēdējo
gadu novada aktualitātēm,
investīciju
plāniem
un
stratēģisko vīziju, kas būs
interesanti ikvienam, kam
Cēsis sirdī, jo kopš pagājušās
tikšanās reizes pagājuši jau seši
gadi.
Taču, kā uzsver Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs,
nereti

svarīgākais ir tieši cilvēciskais
kontakts, kas tiek nodibināts –
lai pieņemot lēmumu sākt
savu dzīvi Cēsīs, pārceļoties
uz Latviju, būtu uzreiz skaidrs
atbalsta tīkls un rīki, ar ko
pašvaldība var nākt talkā.
Bet, lai tikšanās vispār
varētu notikt, nepieciešama
Lielbritānijas cēsnieku iesaiste.
Līdzīgi kā 2014. gada vizītē,
pašvaldība
ļoti
novērtētu
palīdzību,
gan
uzrunājot
cēsniekus,
gan
palīdzot
noorganizēt tikšanās reizes.
Ja esi gatavs palīdzēt
tikšanos
organizēšanā
un
savējo uzrunāšanā, lūdzam
rakstīt uz vestule@cesis.lv!

Vīrusu profilakse

Līdzfinansējums namiem
un pagalmiem
Cēsu novada pašvaldība līdz
15. maijam aicina iedzīvotājus,
māju
apsaimniekotājus
iesniegt savus pieteikumus
līdzfinansējuma piešķiršanai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai.
Pašvaldība aicina arī līdz
15. maijam iedzīvotājus, māju
apsaimniekotājus
iesniegt
savus projektus mikrorajonu
pagalmu labiekārtošanai, kas
ļaus sakārtot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apkārtni un
uzlabot iedzīvotāju apkārtējo
dzīves vidi, transporta kustību,
bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas
iespējas
un
vides pieejamību, izmantojot
pašvaldības līdzfinansējumu.
Projektu iesniegumus var
iesniegt: personīgi Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (Raunas
iela 4, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101), nosūtot pa pastu
uz Cēsu novada pašvaldības

revitalizācija - apgaismojuma
pārbūve, gājēju ietves izbūve,
ielas lietus ūdens kanalizācijas
pārbūve, u.c. - Baltajā ielā,
Eduarda Veidenbauma ielā,
Robežu ielas un Rūpniecības
ielas posmā no Robežu ielas līdz
Palmu ielai un Ata Kronvalda
ielas posmā no Valmieras ielas
līdz Jāņa Poruka ielai.

Dari Cēsīm

adresi Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu
novads,
LV-4101,
elektroniskā veidā, parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu,
nosūtot uz dome@cesis.lv.
Par
pašvaldības
līdzfinansējumu
piešķiršanas
kārtību detalizētāku informāciju meklējiet cesis.lv.
Namu energoefektivitātes
programmas īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēti 50
000 EUR.
Pagalmu
labiekārtošanas
programmai paredzēti 20 000
EUR
Projektus
izvērtēs
un
apstiprinās rindas kārtībā no
iesniegšanas brīža. Jautājumu
un konsultāciju gadījumā
rakstīt uz e-pastu juris.amans@
cesis.lv vai zvanīt pa tālruni
64161826. Par konsultācijām
klātienē, iepriekš jāvienojas
telefoniski.

Pārliecinies,
ka esi vesels!
Marts pasaulē ir sociālā darba
mēnesis. Ik gadu marta trešajā
nedēļā Labklājības ministrija
projekta “Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās”
gaitā organizē konferenci
sociālā darba speciālistiem, kas
šogad norisināsies 20. martā
Cēsīs. Šī gada tēma ir sociālā
darba profesijas attīstība.
Paralēli tiks organizēta
HIV testēšanas diena, kur gan
konferences dalībniekiem, gan
Cēsu novada iedzīvotājiem būs
iespēja veikt HIV eksprestestus.
Cēsu iedzīvotājiem HIV
testēšanas punkts būs atvērts 20.
martā no plkst. 9.30 līdz plkst.
14.00 Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas telpās, Raunas
ielā 7. HIV testēšanas punktā
iedzīvotājiem būs iespēja ne
tikai veikt HIV eksprestestus,
bet saņemt konsultācijas par
HIV profilakses un ārstēšanas
jautājumiem un sniegto atbalstu
HIV inficētiem iedzīvotājiem.

Cēsu novada pašvaldība
seko
Slimību
profilakses
un kontroles centra (SPKC)
norādēm un aktualitātēm, pār
tām informējot pakļautībā
esošās iestādes un, galvenokārt,
skolas.
SPKC
aicina
pievērst
uzmanību
bērniem,
kuri
atgriežas ne tikai no Ķīnas,
bet arī no citiem reģioniem.
Par koronavīrusa izraisītās
infekcijas (COVID-19) skartajām teritorijām informācija
tiek
regulāri
atjaunota
spkc.gov.lv.
Ievērojot, ka izglītības
iestādes varētu apmeklēt bērni,
kuri ieradušies vai ieradīsies
no
COVID-19
infekcijas
skartajām teritorijām, un ņemot
vērā paaugstinātu infekcijas
izplatīšanās
risku
bērnu
kolektīvos, veselības nozares
profesionāļi rekomendē –,
ja bērns pēdējo 14 dienu
laikā ir bijis ceļojumā uz
kādu no infekcijas skartajām
teritorijām:
• bērnam neapmeklēt izglītības
iestādi;
• vecākiem:
o sazināties ar ģimenes
ārstu,
o sadarbībā ar ģimenes ārstu
novērot bērna veselību 14
dienas pēc ceļojuma;

• ja minētajā laika periodā
akūtas
augšējo
elpceļu
infekcijas slimības simptomi
(paaugstināta
ķermeņa
temperatūra, klepus, rīkles
iekaisums,
apgrūtināta
elpošana):
o bērnam nav parādījušies,
viņam var atļaut apmeklēt
izglītības iestādi ar ģimenes
ārsta izziņu;
o bērnam ir parādījušies,
nekavējoties zvanīt 113 un
informēt ārstniecības personu
par simptomiem un ceļojumu
uz skarto teritoriju.
Reaģējot uz organizāciju
rekomendācijām, Cēsu novada
pašvaldība regulāri informē
izglītības iestāžu vadību un
medicīnas personālu par ar
vīrusa izplatības ierobežošanu
saistītajām aktualitātēm, un
skolu personāls veic preventīvo
darbu, lai skolēni būtu informēti
un zinātu, kā rīkoties, ja parādās
kāds no iepriekšminētajiem
simptomiem. Skolēnu vecāki
par profilakses pasākumiem
tiek informēti ar E-klases
palīdzību.
Gan Cēsu klīnika, gan Cēsīs
esošās ārstu privātprakses ir
iepazinušās ar ieteikumiem, kā
reaģēt iespējamas saslimšanas
gadījumā.

4

Cēsu Vēstis, 2020. gada 28. februāris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
23.01.2020. Saistošie noteikumi Nr. 1 “Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk
Noteikumi)
nosaka pirmsskolas vecuma
izglītojamo (turpmāk – Bērns)
reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Cēsu
novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība)
vispārējās
izglītības
iestādēs,
kurās
īsteno pirmsskolas izglītības
programmas
(turpmāk
Iestāde).
2. Pirmsskolas izglītības
programmu Bērns var apgūt
no viena gada 6 mēnešu
vecuma līdz pamatizglītības
uzsākšanai.
3. Ja vecāki vai aizbildnis,
vai vecāku notariāli apstiprināta
pilnvarota persona (turpmāk –
Bērna likumiskais pārstāvis)
vēlas
Bērnam
pagarināt
vai
saīsināt
pirmsskolas
izglītības programmas apguvi
atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, tad Bērna
likumiskais pārstāvis līdz
15.maijam iesniedz Iestādes
vadītājam iesniegumu un ārsta
vai psihologa atzinumu par
nepieciešamību pagarināt vai
saīsināt pirmsskolas izglītības
programmas apguvi.
4.
Bērnu sagatavošanu
pamatizglītības apguvei sāk
tajā kalendārajā gadā, kurā
bērnam aprit pieci gadi.
5. Bērnam pirmsskolas
izglītības
programmas
apguvi
nodrošina
vienā
Iestādē. Īstenojot pirmsskolas
izglītības programmas apguvi
ģimenē, Bērnu uzņem Iestādē,
kura nodrošina metodisku
palīdzību Bērna likumiskajiem
pārstāvjiem.
6. Bērnus ar īpašām
vajadzībām,
pamatojoties
uz
valsts
vai
novada
pedagoģiski
medicīniskās
komisijas atzinumu, uzņem
Cēsu Bērzaines pamatskolāattīstības centrā.
II. Iesniegumu reģistrācija
kārtība
7.
Bērna
likumiskais
pārstāvis var Bērnu reģistrēt
uzņemšanai Iestādē:
7.1. Personiski - iesniedzot
iesniegumu
(1.pielikums),
uzrādot
iesniedzēja
un
bērna personu apliecinošu
dokumentu,
Valsts
un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (turpmāk
Klientu apkalpošanas centrs)
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novads, vai Dzimtsarakstu
nodaļā Palasta ielā 14, Cēsīs,
Cēsu novads;
7.2. elektroniski - aizpildot
iesnieguma
veidlapu
Pašvaldības
epakalpojumu
portālā
epakalpojumi.cesis.
lv, ko var arī veikt Klientu
apkalpošanas
centrā
un
Dzimtsarakstu nodaļā;
7.3. nosūtot elektroniski

parakstītu
iesniegumu
uz
Pašvaldības
e-pastu
dome@cesis.lv vai iesniedzot
iesniegumu, izmantojot portālu
www.latvija.lv.
8. Informācija par bērna
likumiskajiem pārstāvju un
bērnu datiem elektroniskajos
pakalpojumu portālos var
tik iegūta tiešsaistē no Valsts
reģistriem.
9. Iesniegumu elektronisko
uzskaiti un to kārtošanu
hronoloģiskā
secībā
pēc
iesnieguma
reģistrēšanas
datuma
attiecīgajā
bērna
dzimšanas gadā rindu vietas
saņemšanai
Iestādēs
veic
Pašvaldības
dokumentu
vadības sistēmā (turpmāk
tekstā DVS) epakalpojumi.
cesis.lv.
10.
Bērna
likumiskie
pārstāvji rakstisku informāciju
uz iesniegumā norādīto eadresi
vai adresi par Bērna uzņemšanu
rindā saņem 15 dienu laikā
pēc Bērna likumisko pārstāvju
iesnieguma
reģistrēšanas,
norādot bērna reģistrācijas
numuru rindā. Līdz vietas
piešķiršanai Iestādē bērna
likumiskajam pārstāvim ir
tiesības mainīt pieteikumā
norādīto vēlamo Iestādi un
izvēlēto Iestādes apmeklēšanas
sākuma laiku.
11.
Bērna
likumiskie
pārstāvji
bērna
rindai
uzņemšanai Iestādē var sekot
Pašvaldības
epakalpojumu
portālā epakalpojumi.cesis.lv.
III. Vietas piešķiršana
Iestādēs
12. Lēmumu par vietas
iedalīšanu Iestādē pieņem ar
Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināta Komisija brīvo
vietu sadalei Iestādēs (turpmāk
- Komisija).
13.
Komisija
darbojas
patstāvīgi, izskatot iesniegumus
uz brīvajām vietām Iestādēs.
14. Komplektējot grupas,
Komisija piešķir vietu Iestādē
rindas kārtībā, ņemot vērā
brīvo vietu skaitu attiecīgā
vecuma grupā Iestādēs.
15. Komisija rindas kārtībā
iespēju robežās piešķir vietu
Bērnam tajā Iestādē, kuru jau
apmeklē Bērna brālis vai māsa.
16. Komplektējot grupas,
Komisija ārpus kārtas rindas
secībā piešķir vietu Iestādē
Cēsu
novada
pašvaldībā
deklarētiem bērniem:
16.1. kuri nodot ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā
vai audžuģimenē);
16.2. kuri ir adoptēti
(izņemot, ja viens laulātais
adoptē otra laulātā bērnu);
16.3. kuri līdz šim ir
apguvuši speciālo programmu,
ja valsts vai pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskā
komisija ir izsniegusi atzinumu
ar ieteikumu apgūt vispārējo

programmu;
16.4. kuri ir daudzbērnu
ģimeņu bērni (ģimenē ir trīs un
vairāk nepilngadīgi bērni);
16.5. kuri ir militārā dienesta
karavīru bērni;
16.6. kuru Bērna likumiskie
pārstāvji
ir
pedagoģiskie
darbinieki
Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā
esošās izglītības iestādēs;
16.7. kuru Bērna likumiskais
pārstāvis ir Cēsu novada
pašvaldības policijas darbinieki
vai Valsts policijas Vidzemes
reģionālās pārvaldes Cēsu
iecirkņa atestētie darbinieki ar
speciālu dienesta vai amata
pakāpi, kuri strādā Cēsu
novada pašvaldības teritorijā;
16.8. kuru Bērna likumiskie
pārstāvji
ir
ārstniecības
personas Cēsu novada teritorijā
esošās medicīnas iestādēs;
skat.18.puntu ;
16.9.kuri sasnieguši obligātās izglītības vecumu, tas ir,
kuriem attiecīgajā gadā paliek
pieci gadi;
16.10. kuriem radušies
apstākļi, kas var apdraudēt
bērna drošību un veselību.
17.
Bērna
likumiskais
pārstāvis, kuru bērniem ir
tiesības tikt uzņemtiem Iestādē
ārpus kārtas, pamatojoties uz
šiem noteikumiem, jāiesniedz:
17.1.
Bērna
likumisko
pārstāvju
darba
devēja
apliecinājuma vēstule par
darba tiesisko attiecību faktu
uz grupas komplektācijas
brīdi - saistošo noteikumu 16.5.
un 16.8. apakšpunktā minētajos
gadījumos;
17.2. Lēmuma kopija par
aizbildniecības nodibināšanu
un aizbildņa iecelšanu vai
lēmuma kopija par bērna
ievietošanu
audžuģimenē,
vai lēmuma kopija par bērna
ievietošanu aprūpes iestādē saistošo noteikumu 16.1. un
16.2. apakšpunktā minētajos
gadījumos, ja lēmumu nav
pieņēmusi
Cēsu
novada
bāriņtiesa;
17.3.
Bāriņtiesas
vai
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” informatīvu
vēstuli 16. 10. apakšpunktā
minētajā gadījumā.
18. Ārstniecības personu
bērniem vietu ārpus kārtas
piešķir,
pamatojoties
uz
Attīstības
un
teritorijas
plānošanas komisijas rekomendāciju, kurā pamatota
attiecīgā speciālista nepieciešamība novadā.
19.
Uzņemot
Bērnus
Iestādēs, nav atļauts rīkot
iestājpārbaudījumus.
20. Pirms vietas piešķiršanas
Iestādē Pašvaldība ir tiesīga
pārbaudīt
Pieteikuma
iesniedzēja
sniegtās informācijas patiesumu, izmantojot
pieejamos Valsts reģistru datus.

IV. Bērnu reģistrēšana un
uzņemšana Iestādēs.
21.
Bērnu
likumiskais
pārstāvis
uz
iesniegumā
norādīto korespondences saņemšanas adresi vai e-adresi
saņem vēstuli par vietas
iedalīšanu Iestādē 15 darba
dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas
par
vietas
iedalīšanu .
22. Lai Bērnu uzņemtu
Iestādē, Bērna likumiskajiem
pārstāvjiem Iestādē, kurā ir
piešķirta vieta, personīgi vai
elektroniski jāiesniedz šādi
dokumenti:
22.1. iesniegums par Bērna
uzņemšanu Iestādē;
22.2. medicīniskā karte
026/u un ģimenes ārsta vai
cita ārsta-speciālista izziņa par
Bērna veselības stāvokli.
22.3. Bērna likumiskajiem
pārstāvjiem ir tiesības iesniegt
arī citus dokumentus, kas
saistīti ar Bērnu.
23. Iestādes vadītājs vai viņa
pilnvarotā persona, pieņemot
iesniegumu
par
Bērna
uzņemšanu Iestādē, iepazīstina
Bērna likumiskos pārstāvjus ar
šādiem dokumentiem:
23.1.Iestādes reģistrācijas
apliecību;
23.2.Iestādes nolikumu;
23.3.Iestādes
iekšējās
kārtības noteikumiem;
23.4.Iestādes licenci;
23.5.izglītības programmām
un to licencēm;
23.5.Cēsu novada domes
lēmumu par noteikto likumisko
pārstāvju vecāku maksu.
24.
Bērna
uzņemšanu
Iestādē,
pamatojoties
uz
šo noteikumu 22. punktā
minētajiem
dokumentiem,
noformē ar šīs Iestādes vadītāja
rīkojumu, norādot programmu,
kuru bērns apgūs.
25. Iestāde ar Bērna
likumiskajiem
pārstāvjiem,
reģistrējot Bērnu Iestādē, var
slēgt vienošanos par bērna
izglītošanu un aprūpi Iestādē.
V.Citi noteikumi
26. Ja Bērns, kurš apmeklē
Iestādi, uz laiku izbrauc uz citu
valsti ilgstošai prombūtnei,
tad Bērna likumiskie pārstāvji
iesniedz Iestādes vadītājai
iesniegumu, kurā norāda, cik
ilgi bērns atradīsies ārpus
valsts. Ja Bērns izbraucis uz
citu valsti uz laiku līdz vienam
gadam, viņš paliek Iestādes
bērnu sarakstā. Aizbraukušā
Bērna vietā uzņem citu Bērnu,
nepārsniedzot
noteiktos
normatīvus par bērnu skaitu
attiecīgajā grupā.
27. Bērnam saglabā vietu
Iestādē:
27.1. Bērna slimības vai
karantīnas gadījumā, ja to
apliecina ģimenes ārsta izziņa;
27.2. Bērna likumiskie
pārstāvji slimības laikā, ja nav

neviena, kas Bērnu var atvest
un aizvest no Iestādes, un ja
tiek iesniegts bērna likumisko
pārstāvju slimību apstiprinošs
dokuments;
27.3.Bērna
likumiskā
pārstāvja atvaļinājuma laikā ;
27.4.uz laiku, kamēr Bērns
apgūst pirmsskolas izglītības
programmu
specializētajā
Iestādē
vai
izstājas
no
Iestādes uz laiku veselības
uzlabošanas nolūkā, iesniedzot
ģimenes ārsta vai pedagoģiski
medicīniskās
komisijas
slēdzienu;
27.5. ja iestāde liek slēgta
saskaņā
ar
Pašvaldības
domes lēmumu vai domes
priekšsēdētāja rīkojumu.
28.Ja Bērna likumiskas
pārstāvis atsakās no piešķirtās
vietas Iestādē kalendārajā gadā,
tad bērnam saglabā vietu rindā
un iesniegumu atkārtoti izskata
nākamajā Komisijas sēdē, kad
notiek vietu sadale uz nākamā
gada 1. septembri, ņemot
vērā šajos noteikumos minēto
kārtību. Ja Bērna likumiskais
pārstāvis neizmanto piešķirto
vietu Iestādē divus gadus pēc
kārtas, bērna vietu rindā anulē,
par ko Pašvaldība rakstiski
informē
Bērna
likumisko
pārstāvi.
29.Par bērna izstāšanos
no Iestādes vadītājs paziņo
Izglītības pārvaldei trīs darba
dienu laikā no atskaitīšanas
dienas.
30.Iestādes vadītājs paziņo
Izglītības
pārvaldei
par
Noteikumu 26. apakšpunktā
minētajiem gadījumiem trīs
darba dienu laikā no attiecīgā
gadījuma iestāšanās dienas.
31.Bērna
likumiskajiem
pārstāvjiem,
kuru
bērns
piedalījies Iestādē īstenotas
programmas
apguvē
un
sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, izsniedz
izziņu par programmas apguvi,
un vadītājs bērnu no Iestādes
atskaita. Bērna likumiskajiem
pārstāvjiem šajā punktā minēto
izziņu var iesniegt izglītības
iestādē, kurā bērns apgūs
pamatizglītību.
VI. Noslēguma jautājumi
Atzīt par spēku zaudējušiem
Cēsu novada domes 2012. gada
7. jūnija saistošos noteikumus
Nr. 11 „Bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un dokumentu
izsniegšanas
kārtība
par
pirmsskolas
izglītības
programmas apguvi Cēsu
novada izglītības iestādēs un
grupās , kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas” (prot.
Nr. 9. lēmuma nr.271.).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
23.01.2020. Saistošie noteikumi Nr. 5
“Par Cēsu novada pašvaldības 2020.
gada budžetu”
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka
Cēsu
novada
pašvaldības
2020.
gada
pamatbudžeta ieņēmumu,
izdevumu, saistību apmēru
saimnieciskajā
gadā
un
turpmākajos gados, kā arī
budžeta izpildītāju pienākumus
un atbildību.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2020.gadam šādā apmērā:
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 25 794 219 euro,
2.2. Kārtējā gada izdevumi – 31 654 128 euro,
2.3. Atlikums uz gada
sākumu – 7 232 001 euro.
3. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada
pašvaldības
2020.
gada
budžetu.
5. Cēsu novada dome lemj
par grozījumiem Cēsu pilsētas
pašvaldības
2020.
gada
budžeta ieņēmumu, izdevumu
un finansēšanas apmērā un
finansējamo mērķu maiņu.
6. Cēsu novada pašvaldības
finanšu pārvaldes vadītājs ir
tiesīgs lemt par grozījumiem
Cēsu novada pašvaldības
2020. gada budžetā ieņēmumu
un izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodu griezumā,
ja nemainās ieņēmumu vai
izdevumu mērķis.
7. Noteikt, ka laikposmā
starp Cēsu novada pašvaldības
budžeta grozījumiem Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
uz rīkojuma pamata var veikt
vispārējas nozīmes izdevumu
pārdali par pieprasījumiem līdz
3000 euro, visus piešķīrumus
iekļaujot kārtējos attiecīgā
gada pašvaldības budžeta
grozījumos, kurus pieņem
Cēsu novada dome.
8. Noteikt, ka tikai Cēsu
novada dome tiesīga lemt par
līdzekļu piešķiršanu no 2020.
gada budžetā plānotajiem
vispārējas nozīmes izdevumi
līdzekļiem par summu, kas
pārsniedz 3000 euro.
9. Noteikt, ka pašvaldības
atbalsta apmērs, atbilstoši
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības iestāžu faktiskajām
2020. gada vidējām izmaksām,
par pirmsskolas izglītības
programmas apguvi privātajā
pirmsskolas izglītības iestādei
stājas spēkā ar nākamo mēnesī
pēc budžeta apstiprināšanas.
10.
Noteikt,
ka
nav
pieļaujama
apropriācijas
pārdale
no
izdevumiem
sociālajiem pabalstiem uz
citiem izdevumiem.
11. Noteikt, ka budžeta
izpildītājiem
jānodrošina
likuma
“Par
valsts
un
pašvaldību
institūciju

amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums”, “Izglītības
likums”, Ministru kabineta
noteikumu Nr. 445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”
nosacījumi.
12. Noteikt, ka tāmi par
saņemtajiem
ziedojumiem
un dāvinājumiem 2020. gadā
sagatavo par faktiski saņemto
un gada sākumā atlikumos
esošo līdzekļu apjomu.
13. Noteikt, ka iestādes
vadītāji ir atbildīgi par to, lai
piešķirto līdzekļu ietvaros
nodrošinātu
normatīvajiem
aktiem atbilstošu, efektīvu un
lietderīgu pašvaldības budžeta
līdzekļu
izlietojumu
un
izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz
attiecīgajai
programmai,
pasākumam
tāmē apstiprinātos, plānotos
pašvaldības budžeta izdevumus
atbilstoši ekonomiskām un
funkcionālām kategorijām.
14. Noteikt, ka budžeta
izpildītājiem
ir
tiesības,
nemainot
saistošajos
noteikumos apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt
ieņēmumu
un
izdevumu
tāmē
izmaiņas
(mainīt
tāmē apstiprināto līdzekļu
izlietojumu – novirzīt līdzekļus
no viena izdevumu posteņa uz
citu) , ja šīs izmaiņas:
14.1. nodrošina pašvaldības
budžeta līdzekļu efektīvu un
racionālu izlietojumu;
14.2.
nerada
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligāto iemaksu, komunālo
maksājumu un citus iestādes
saistību parādus;
14.3. apropriācijas pārdale
atlīdzības
palielināšanai,
nerada iestādei atlīdzības un
kopējo izdevumu apjoma
palielināšanos
nākamajos
periodos.
15. Noteikt, ka budžeta
izpildītāji
pamatbudžeta
ieņēmumus par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, kas
pārsniedz pašvaldības noteikto
apjomu , ar Finanšu komitejas
atzinumu var novirzīt budžetā
paredzētās
programmas
izdevumu papildu finansēšanai
pēc
budžeta
grozījumu
apstiprināšanas Cēsu novada
domē.
16. Noteikt, ka iestāžu
vadītāji, organizējot iestādes
uzdevumu izpildi ir atbildīgi
par iepirkuma procedūras
ievērošanu atbilstoši Publisko
iepirkumu likumam.
17. Cēsu novada pašvaldības
finanšu
pārvalde
2020.
gadā nodrošina pašvaldības
aizņēmumu
pamatsummas
atmaksu un kredītu procentu
samaksu,
saskaņā
ar
noslēgtajiem
aizņēmumu
līgumiem
un
budžetā
šim
mērķim
plānotajiem

23.01.2020. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 8
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei,
kura darbojas Cēsu novada teritorijā””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2016. gada 31. marta
saistošajos noteikumos Nr. 8
“Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības
programmas
izmaksas privātajai izglītības
iestādei, kura darbojas Cēsu
novada teritorijā” (apstiprināti
ar Cēsu novada domes 2016.
gada 31. marta lēmumu Nr. 87,
prot. Nr. 4, 3. punkts) šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu

4. punktu šādā redakcijā:
4. Pašvaldības atbalsts
privātajai izglītības iestādei ir:
4.1. 245.78 euro mēnesī par
vienu bērnu no pusotra gada
līdz 4 gadu vecumam saskaņā
ar
pašvaldības
izdevumu
detalizētu
atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām,
kas
aprēķināts
ņemot
vērā
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības iestādes izmaksas
iepriekšējā budžeta gadā (1.
pielikums);

4.2. 164.48 euro mēnesī
par vienu bērnu,
kam
nepieciešama
obligātā
sagatavošana pamatizglītības
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības
izdevumu
detalizētu
atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām, kas aprēķināts
ņemot
vērā
pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
izmaksas iepriekšējā budžeta
gadā (1. pielikums).”
2. Izteikt saistošo noteikumu
1. pielikumu šādā redakcijā:

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

līdzekļiem.
18. Noteikt, ka Cēsu novada
pašvaldības finanšu pārvalde
var atvērt pašvaldības budžeta
asignējumu,
nepārsniedzot
saimnieciskā gada budžetā

paredzētās
summas,
proporcionāli
Cēsu
novada
pašvaldības budžeta ieņēmumu
izpildei.
19. Noteikt, ka Cēsu
novada pašvaldības finanšu

pārvalde, budžeta ieņēmumu
daļas neizpildes gadījumā,
var
finansēt
pašvaldības
budžeta iestādes proporcionāli
pamatbudžeta
ieņēmumu
izpildei.
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SPORTS, DAŽĀDI
23.01.2020. Saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei””
Izdarīt Cēsu novada domes
2016.gada
28.
janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
“Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei”
(apstiprināti ar Cēsu novada
domes 2016. gada 28. janvāra
lēmumu Nr. 9, prot. Nr. 1, 9.
punkts) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 3.
punktu šādā redakcijā:
“3.
Pašvaldības
atbalsts
privātajai izglītības iestādei ir:
”3.1. 277.51 euro mēnesī par
vienu bērnu no pusotra gada līdz
četru gadu vecumam saskaņā ar
pašvaldības atbalsta detalizētu
atšifrējumu
pa
izdevumu
pozīcijām (1. pielikums);
3.2. 196.21 euro mēnesī par

vienu bērnu, kam nepieciešama
obligātā
sagatavošana
pamatizglītības
ieguvei,
saskaņā
ar
pašvaldības
atbalsta detalizētu atšifrējumu
pa izdevumu pozīcijām (1.
pielikums).”
2. Izteikt saistošo noteikumu 1.
pielikumu šādā redakcijā:

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Sporta pasākumi
februārī
01.03. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U17 meitenēm
01.03. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
LJČ volejbolā U19 zēniem
01.03. plkst.12.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings – EMU SK/Tartu
01.03. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem. Play-off
Lekrings – Valmiera
03.03. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U16 zēniem
05.03. plkst.16.30
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts U14
Cēsis – Smiltene
06.03. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U17 zēniem
07.03. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Badmintona sacensības
“Cēsu pavasaris”
07.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
florbolā
Play-off spēles
07.03. plkst.12.00
Gaujas ielā 45
LJBL čempionāts U14, U15,
U16 zēniem
Cēsis – Salaspils, Sigulda

08.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
florbolā Play-off spēles (ja
nepieciešams)
08.03. plkst.10.30
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts U14 un
U19 meitenēm
Cēsu PSS – Valmiera, Smiltene
08.03. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
08.03. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem. Play-off
Pārgauja – Rubene
10.03. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U16 zēniem
13.03. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem
Lekrings – Valmiera (ja
nepieciešama 5.spēle)
15.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas kausa posms sporta
dejās “Cēsu kauss”
20.03.-22.03.
Piebalgas ielā 18
LAT-EST basketbola līga
28.03. plkst.9.00
Gaujas ielā 45
Boccia sacensības

07.03. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
ELVI līga vīriešiem. Play-off
Pārgauja – Rubene

Otrais sarunu vakars
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
ceturtdien 12. martā, plkst.
18.00 notiks otrais sarunu
vakars “Personības Vaivē Vaives personības”.
Šoreiz runātāji:
- Andris Melbārdis –
vadītājs dažādos laikos un

institūcijās, deputāts;
- Veldze Sproģe – agronome
- pēc profesijas un pārliecības;
- Ritma Luca – Vaives
tautas nama vadītāja (19791992)

Sanāksme par tarifu
Piektdien 13. martā plkst.
12.00 Cēsu novada pašvaldības
ēkas Lielajā zālē, Raunas
ielā 4 notiks uzklausīšanas
sanāksme par Cēsu pilsētas SIA
“VINDA” ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu. To
rīko Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija.
Regulators uz uzklausīšanas
sanāksmi ir aicinājis Cēsu
pilsētas
SIA
“VINDA”
pilnvaroto pārstāvi, kas varēs

komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības
pakalpojumu
tarifu projekta būtību un
ekonomisko pamatojumu. Ar
plānoto tarifu projektu var
iepazīties cesis.lv.
Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai
e-pastu līdz 2020. gada 12.
martam
(kontaktpersona
Dace Burtniece, t. 67097271;
dace.burtniece@sprk.gov.lv).
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs martā
Pasākumi
01.03. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Orķestris “Rīga”, Zaļupe un
kino mūzika
04.03. plkst.13.30
Koncertzālē “Cēsis”
Kontaktbirža ar “Speed
Networking”
06.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Liepājas teātra izrāde
“Nākamgad tai pašā laikā”
06.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Reiņa Jaunā koncerts
06.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kārlis Ķilkuts
07.03. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts – izrāde
“Lācēnu dzimšanas diena”.
Uzstājas Cēsu 2.
pamatskolas teātra pulciņa
“Mākoņspārnis” dalībnieki
07.03. plkst.12.00
CATA Kultūras namā
Neona šovs visai ģimenei
“Neskaitāmi ceļojumi laikā”
07.03. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Liepājas teātra izrāde
bērniem “Polianna”
07.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Dziedošo aktieru ansambļa
“Žerāri” 15 gadu jubilejas
koncerts
07.03. plkst.19.00
Mākslas telpā “Mala”
Stand-up izrāde “Kas tas
tāds?”. Kalvis Troska
07.03. plkst.22.00
Fonoklubā
“All Day Long” (SKA),
“PND” (punk) akustiskais
koncerts, DJ 130db

12.03. 16.00
SKOLA6
Informatīvais seminārs
par “Dari Cēsīm” grantu
programmu

18.03. plkst.13.00
Mākslas telpā “Mala”
Meža īpašnieku diena.
Konsultācija ar Raimondu
Mežaku

12.03. plkst.19.00
Jaunajā pilī
Mārtiņa Liepas
autorkoncerts “Citādāks”

20.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Evijas Vēberes koncerts

13.03. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vadītāju konference
“Cilvēkfaktors”
13.03. plkst.20.00
MeetUp Cēsis
Kokteiļu meistarklase
13.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Koncerts. “Helado Infinito”
[PT]
13.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp
14.03. plkst.16.00
Pils ielā 12
Septītā saruna ciklā
“Sarunas par Latvijas
okupāciju vēsturi” ar
vēsturniekiem Jāni Viļumu un
Jāni Goldšmitu par pretošanās
organizācijām okupētajā
Latvijā 1940-tajos gados.
14.03. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Zane Daudziņa izrāžu
apvienības “Panna” standup komēdijā “Sieviete kā
konfekte”
14.03. plkst.18.00
Izstāžu namā
Spēka dziesmu vakars
14.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Andrejs Osokins un
Igaunijas Nacionālais
simfoniskais orķestris
14.03. plkst.22.00
Fonoklubā
“TWO on tour”. DJ Dubra,
DJ PM2THEAM, DJ All-viss

08.03. plkst.11.00
Izstāžu namā
Radošā darbnīca bērniem
“Atrasts grāmatā un Tevis
radīts”

15.03. plkst.10.00
Piebalgas iela 18
Latvijas kausa izcīņas posms
sporta dejās “Cēsu kauss
2020”

08.03. plkst.13.00 un
plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ance Krauze un Raimonds
Pauls “Sasala jūriņa”

15.03. plkst.15.00 un
plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu mazā teātra
kamerizrāde “Vīrietis”

20.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

“Latvijas Skolas soma”.
Jautra izrāde bērniem
“Dzeltenā zemūdene”
26.03. plkst.17.30
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertlekcija “F.Šopēns”
26.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Dee Tree koncerts

21.03. plkst.6.22
Riekstu kalnā
Lielās dienas svētīšana un
Saules godināšana

27.03. pkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Starptautiskajai teātra dienai
veltīts Cēsu teātra muzikāls
uzvedums “Esam mēs Cēsu
zēni!”

21.03. plkst.18.00
MeetUp Cēsis
Galda spēles “Katana”
turnīrs

27.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Jubilejas koncerts.
Rikardionam 33

21.03. plkst.18.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Līvi” koncerts

27.03. plkst.22.00
CATA Kultūras namā
Balle ar grupu “Jūrkant”

21.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ambiente skatuve “Hidden
Orchestra”

27.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mono

21.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
DJ K’AN
21.03. plkst.22.00
Fonoklubā
“Carnival Youth”, DJ Artūrs
Pudāns
22.03. plkst.15.00 un
plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Stāvizrāde “Vienreiz jau
var”. Ar bufetes elementiem
23.03.-24.03.
plkst.15.00-18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Bezmaksas individuālas
lietotāju konsultācijas:
VID attaisnoto izdevumu
iesniegšana; Pensiju 2.līmeņa
kapitāla novēlēšana; Fotoattēlu
un videoklipu importēšana
no tālruņa uz datoru;
Tastatūras īsinājumtaustiņi jeb
kombinācijas
24.03. plkst.13.00
Vieta tiks precizēta
Seminārs “E-komercija – ceļš
uz ārvalstu tirgiem”
24.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Greizais spogulis ar jaunu
programmu “50 smieklīgā
nokrāsas”
25.03. plkst.11.00
CATA Kultūras namā

28.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle
29.03. plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
“The Sound Poets”
akustiskais koncerts
“Klusāk”

Izstādes
Līdz 08.03.
Izstāžu namā
Latvijas ilustratoru izstāde
“Atrasts grāmatā”
Līdz 08.03.
Izstāžu namā
Irinas Vorkales grāmatu
ilustrāciju izstāde “Apburtais
pilskalns”

Līdz 12.04.
Koncertzāles “Cēsis” mākslas
galerijā
Jauno mākslinieku izstāde
“Rezonanse”
02.03.-31.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Raidījumu cikla “Literatūre
2” grāmatu plaukts
09.03.-31.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Literārā stunda sākumskolas
audzēkņiem “Kosmisks? Nē,
KOMIKSS!”
Literārās stundas notiek pēc
klašu pedagogu pieprasījuma,
piesakot nodarbību pa tālr.:
64122605, 25668580 vai
bibliotēkā klātienē
12.03.-12.04.
Izstāžu namā
CBJC “Spārni” dalībnieku
izstāde “Radi runājot”
19.03.-21.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 06.03.
Uz priekšu / Onward (2020)
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
komēdija, animācija, ģimenes
filma
Neredzamais cilvēks / The
Invisible Man (2020) Žanrs:
Trilleris, šausmu filma,
zinātniskā fantastika
08.03.plkst.16.00
Matīsa Kažas dokumentālā
filma “Klejotāji” un tikšanās
ar režisoru
12.03. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas kino
festivālu izlase “Lēdijas
portrets ugunī”

Līdz 08.03.
Izstāžu namā
Edgara Folka grāmatu
ilustrāciju izstāde
“Divdesmit”

No 20.03.
Mis Dumpiniece /
Misbehaviour (2020) Žanrs:
Drāma, vēsturiska
Troļļi 2 / Trolls World Tour
(2020) Žanrs: Piedzīvojumu
filma, komēdija, animācija

Līdz 16.03.
CATA Kultūras namā
Jeļenas Jekimovas gleznu
izstāde

26.03. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas
kino festivālu izlase “Par
bezgalīgo”

Līdz 30.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Purvīša balvas 2021”
nominanta, gleznotāja Jāņa
Šneidera darbi

No 27.03.
Spiegu tīkls / Wasp network
(2020) Žanrs: Trilleris
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KULTŪRA, MUZEJAM – 95

Pārsteidzoši cēsnieki jubilejas izstādē
Cēsu vēstures un mākslas
muzejs savu 95. gadu jubileju
pavasarī svinēs ar vērienīgu
un, droši var teikt, unikālu
izstādi. Pērn rudenī muzeja
kolektīvs aicināja cēsniekus
iesaistīties jubilejas izstādes
veidošanā, izvēloties bagātajā
muzejā krājumā kādu nozīmīgu
priekšmetu, ko eksponēt. Kā
atzīst muzeja galvenā krājuma
glabātāja
Dace
Tabūne,
cēsnieki bija ļoti aktīvi un
atsaucīgi un ir pieteikuši
izstādei
teju
trīsdesmit
tēmas. Klāt nāks vēl pašu
vēsturnieku izvēlētas tēmas,
tādējādi jubilejas ekspozīcija
būs ļoti daudzpusīga. Vēl
jāpiebilst, ka kopš rudens, kad
sākās gatavošanās izstādei,
muzeja krājums papildināts
ar vairākiem Latvijas mērogā
unikāliem priekšmetiem. Par
tiem esam jau stāstījuši “Cēsu
Vēstīs”.
Februārī
ir
pabeigta
eksponātu atlase, to veica
izstādes
māksliniece,
scenogrāfijas studente Madara
Stepiņa kopā ar konsultantu,
mākslas pedagogu Viesturu
Jansonu.
Turpinās
tēmu
saturiskā izstrāde. Viens no

Attēlā: Ernesta Dubava veikala “izbraukuma” tirdzniecības stends Cēsu pils dārzā.
K. Paukšēna foto ap 1930. g.
stāstiem būs par raunēnieti
Jāni Muižnieku, kurš 1918.
gada februārī krita par
Igaunijas neatkarību. Kapteiņa
Muižnieka
vadītā
igauņu
pašaizsardzības
vienība
cīnījās ar lieliniekiem Tallinas
ielās, kad viena no lodēm
smagi ievainoja Muižnieku.

Nākamajā dienā 35 gadus
vecais virsnieks mira. Viņš bija
pirmais latvietis – Igaunijas
varonis.
Jāņa
Muižnieka
ģimenes arhīva fotogrāfijas
un citus materiālus muzejam
nodeva Maija Straudovska –
Jāņa Muižnieka māsas meita.
Arheoloģe Zigrīda Apale

Teātra pavasaris

Skatuves runas
konkurss

Attēlā: Cēsu teātris saviem skatītājiem piedāvā uzjautrinošu, pacilājošu, kaislībām un
jautriem pārpratumiem bagātu teātra pavasari.
Cēsu
teātris
saviem
skatītājiem
pavasarī
ir
sagatavojis vairākus spilgtus
notikumus. Pirmais no tiem –
starptautiskajai teātra dienai
veltīts koncerts “Esam mēs
Cēsu zēni!” 27. martā plkst.
19.00 koncertzālē “Cēsis”.
Koncerta pieteikumā teikts:
“Kas vērtīgāks ir par visu
laikos šajos? Nu protams, ka
vīrietis gados vislabākajos! Bet
vēl vērtīgāk, ja uz skatuves ir
kādi desmit vīri vislabākajos
gados! Un ne tikai ir, bet
arī dzied, dejo, iepriecina!”
Cēsu teātra vīru kopa “Zilie
pulkstenīši”
sagatavojusi
muzikāli
uzjautrinošu
un
dejiski pacilājošu programmu
ar dziesmām, kurām varēs
dziedāt līdzi, ar dejām un

pārsteigumiem. Vīri darīs visu,
lai klausītājiem dāvātu prieka
un jautrības pilnu teātra dienas
svētku koncertu!
Aprīļa otrajā pusē Cēsu
teātris
iepriecinās
savus
atsaucīgos skatītājus ar jaunu
kamerizrādi “Kompanjoni”, ko
režisore Edīte Siļķēna iestudē
pēc Mihaila Reščikova lugas
motīviem. Tā caur apcerīgu
ironiju
vedinās
skatītājus
domāt par attiecībām starp
sirdsapziņu, godaprātu un
naudu, par to, cik daudz katrs
no mums gatavs rīkoties pretēji
savām morālajām vērtībām
materiālā labuma vārdā. Jaunos
ampluā izrādē “Kompanjoni”
iejutīsies Dzintra Medne,
Madara
Ozoliņa,
Jānis
Gabrāns, Kārlis Dambis, Juris

izstādei pieteikusi tēmu, ko
viņa pārzina, vārda tiešā
nozīmē, ļoti dziļi – Cēsu
viduslaiku pili. Pateicoties Z.
Apales ilggadējam darbam,
Cēsu pils ir visplašāk pētītā un
arheoloģiskajiem atradumiem
bagātākā
viduslaiku
pils
Latvijā.

NBS instruktoru skolas
pasniedzējs Jānis Liepkalns
izstādei pieteicis pārsteidzošu
eksponātu – “Krusta skolas
grāmatu”, kas ir vienīgais
ilustrētais latviešu zemnieku
rokraksta literatūras paraugs.
Vidzemē 18. gadsimtā brāļu
draudžu ietekmē bija izplatīta
zemnieku rokraksta literatūra.
Grāmatu norakstiem, kas ceļoja
no rokas rokā, bija būtiska loma
tautas izglītošanā un nacionālās
pašapziņas veidošanā. Pirms
nonākšanas muzejā “Krusta
skolas
grāmata”
glabājās
Raunas luterāņu baznīcas
arhīvā.
Interesantu tēmu pieteikusi
bijusī Cēsu Kultūras un tūrisma
centra vadītāja Jolanta Sausiņa.
Viņa apkopo materiālus par
spilgtu un daudzpusīgu Cēsu
personību – Ernestu Dubavu.
Vairums cēsnieku, iespējams,
viņu atceras vien kā neliela
auguma vīru gados, kurš
sparīgi centās noturēt plecos
lielās bungas un ritmu Cēsu
pūtēju orķestrī. Izstāde ļaus
iepazīties ar plašu E. Dubava
izdevējdarbības,
mūzikas,
mākslas
un
sabiedrisko
aktivitāšu spektru.

Krūze, Gatis Gabrāns vai Gusts
Daugišs.
Vidzemes
koncertzāles
kamerzālē 15. martā plānotas
šajā pavasarī pēdējās Zanes
Pamšes
lugas
“Vīrietis”
izrādes, kas līdz šim guvušas
ļoti lielu cēsnieku atsaucību.
Marta
sākumā
Cēsu
teātris Latvijas amatierteātru
iestudējumu skates “Gada
izrāde 2019” Vidzemes reģiona
skatē Smiltenē žūrijai izrādīs
Mihaila Sebastiana romantisko
komēdiju
“Nezināmā
zvaigzne”. Turēsim īkšķus,
lai mūsu teātrim ar šo izrādi
izdodas iekļūt Latvijas labāko
amatierteātru desmitniekā un
startēt Gada izrādes finālā
Rīgā, Dailes teātrī!

Februārī
Cēsu
Bērnu
un jauniešu centrā notika
ikgadējais Skolēnu skatuves
runas konkurss.
Vērtēšanas komisija ceļazīmi uz konkursa 2. kārtu
Vidzemes reģionā piešķīra:
Katei
Pogulei
(1.kl.),
Rasai
Silai
(3.kl.)
un
Patrikam Enikam (4.kl.) no
Jaunpiebalgas
vidusskolas;
Evijai Rauskai (6.kl.) un
Diānai Bukovskai (7.kl.) no
Liepas pamatskolas;
Lienei
Ģipslei
(9.kl.)
no
Raunas
vidusskolas;
Marei Pāsai (3.kl.) un Sārai
Rubulei (4.kl.) no Cēsu
Jaunās pamatskolas; Emīlam

Takanbekovam (1.kl.), Annijai
Brokānei (2.kl.) no Cēsu
Pilsētas vidusskolas; Otto
Gaisam (1.kl.), Gustavam
Kraftem
(2.kl.),
Rebekai
Šukstai (4.b kl.) un Filipam
Rassmusenam (7.a kl.) no
Cēsu 1. pamatskolas; Esterei
Elizabetei Ponciusai (11.kl.)
no Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijas; Dārtai
Amantovai
(11.b1
klase)
no Cēsu Valsts ģimnāzijas;
Henrijam Kozlovskim (10.kl.)
un Katrīnai Avotiņai (11.kl.)
no A. Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas.

NĪN atvieglojumi latvāņu
apkarotājiem
Arī šogad zemju īpašnieki
Cēsu novadā, kuri būs veikuši
latvāņu invāziju ierobežojošus
pasākumus,
saņems
50%
vai 90% nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) atvieglojumu
atkarībā no invadētās platības
apjoma.
Atvieglojumu saņem tie
īpašnieki, kuru nekustamajos
īpašumos tiek sekmīgi veiktas
darbības invāzijas apturēšanā.

Atlaide 50% apmērā tiks
piemērota
tiem
zemes
gabaliem, kur latvāņu invāzija
aizņem mazāk par 50% no
teritorijas platības. Savukārt
90% atvieglojums būs pieejams
tiem zemes gabaliem, kur ar
latvāņiem invadētā teritorija
pārsniedz 50% no kopējās
platības.
Vairāk informācijas cesis.lv.

