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Jaunu un talantīgu mākslinieču 
“Satikšanās” Izstāžu namā

Apjomīgi būvdarbi pilsētas ielās

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

CĒSIS 814 – SVINAM KOPĀ! 
pirmie virtuālie pilsētas svētki

Šogad, reaģējot uz 
pārmaiņām Latvijā un 
pasaulē, “Cēsis 814” 18. jūlijā 
svinēsim kopā, bet attālināti. 
Svētku galvenais izaicinājums 
šoreiz ir nodrošināt ne tikai 
saistošu un dinamisku svētku 
programmu dienas garumā, bet 
panākt svētku viesu un virtuālo 
apmeklētāju līdzdalību – 
iesaisti svētku svinēšanā, ne 
tikai svētku vērošanu, tāpēc 
tiek domāts par dažādiem 
tehniskajiem risinājumiem, 
kas ļautu svinības baudīt arī, 
neatrodoties to norises vietā.

Programma šogad veidota, 
lai īpaši izceltu radošos 
cēsniekus – māksliniekus, 
mūziķus, pavārus, uzņēmējus, 
sportistus u.c. Gatavojoties 
svētkiem, tiek veidots 
raidījumu cikls “Cēsis 814 – 
svinam kopā!”, un jau no maija 
ik nedēļu pie skatītājiem nonāk 
saruna ar kādu sabiedrībā 
zināmu radošu cēsnieku, lai 
kopīgi gatavotos svētkiem. 
Raidījumi skatāmi Cēsu 
novada Facebook lapā, kā arī 
televīzijas kanālā Re:TV.

Sestdien, 18. jūlijā, dažādi 
pasākumi notiks Cēsu Pils 
dārzā, kur atradīsies svētku 
studija un skatuve. Visas 
dienas garumā no svētku 
norises vietas tiks nodrošinātas 
translācijas kanālā Re:TV 
un pašvaldības mājaslapā  
cesis.lv. Apmeklētāju klātbūtne 
tiks nodrošināta atbilstoši 
svētku laikā spēkā esošajiem 
drošības noteikumiem un 
pulcēšanās ierobežojumiem. 

Attēlā: Šī gada pilsētas svētku programma veidota, īpaši izceļot radošo cēsnieku veikumu. Foto: Lauris Mihailovs.

Sīkāka informācija par iespēju 
svētkus vērot klātienē sekos. 

“Cēsis 814” tiešraidi būs 
iepējams vērot arī uz ekrāniem 
Rožu laukumā un Pils laukumā, 
kā arī Cēsu restorānos un 
kafejnīcās. Svētku aktivitātes 
paredzētas arī citviet pilsētā, 
tām pieslēdzoties no svētku 
studijas visas dienas garumā.

Svinību diena sāksies ar 
tradicionālo orķestrmobiļa 
izbraucienu cauri Cēsīm. Cēsu 
Pils dārzā koncertprogramma 
sāksies plkst. 11.00. Visas 
dienas garumā pasākumus 
vadīs moderators Jānis 
Romanovskis, svētku režisore 

Gunita Bārda. Muzikālo 
baudījumu svētku vērotājiem 
un viesiem sniegs Vidzemes 
kamerorķestris un draugi 
(diriģents Andris Veismanis), 
Cēsu amatiermākslas kolektīvi, 
Zigfrids Muktupāvels un Jānis 
Lūsēns, Kaspars Zemītis, 
Zintis Žvarts, Ieva Kemlere, 
Rihards Saule, Rīmdari, Valdis 
Atāls un Ilze Grunte, Una 
Aizgale un Matīss Žilinskis, 
Miks Dukurs ar grupu, Franco 
Franco, Reinis Reķis. No 
plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 
ģimenes ar bērniem priecēs 
Cēsu teātra izrāde “Vardulēns”, 
eksperimentu šovs ar 

zinātkāres centru “Zinoo”, 
kā arī sporta aktivitātes Cēsu 
pilsētas stadionā. 

Cēsu tirgus teritorijā 
darbosies arī neliels svētku 
tirdziņš, kur būs iespējams 
iegādāties Cēsu un apkārtnes 
amatnieku un mājražotāju 
sagādātos labumus.

Svētku ēdienreizes palīdzēs 
īstenot kafejnīcas “Jāņoga” 
šefpavārs Jānis Sproģis, 
restorāna “Kest” šefpavārs 
Māris Jansons un kafejnīcas 
“Vinetas un Allas kārumlāde” 
gardumu meistares Vineta 
Žamoidika un Alla Oldermane.

Vakara noslēgumā plkst. 

21.00 tiks apbalvots “Gada 
cēsnieks”, kā arī gaidāms 
kāds īpašs priekšnesums. No 
plkst. 21.30 ikviens aicināts 
pievienoties Cēsu virtuālajai 
ballītei, dejojot mājā, 
pagalmā, pilsētas laukumā. 
Ballīte norisināsies interneta 
platformā, un par pieslēgšanos 
tai informācija sekos.

Kā jau ziņots iepriekš, 
šogad uguņošana svētku laikā 
izpaliks, taču līdz ar tumsas 
iestāšanos tiks izgaismots 
atjaunotais Sv. Jāņa baznīcas 
tornis.

Pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
izsludina 2020. gada otro 
Cēsu novada kultūras projektu 
konkursu. Prioritāri atbalstīs 
projektus, kurus iespējams 
pielāgot neprognozējamām 
situācijām un kuru īstenošana 
iespējama apstākļos, ja 
noteiktie ierobežojumi 
kultūras pasākumu norisē tiek 
saglabāti (piemēram, kultūra 
digitālajā vidē, jaunas kultūras 
pasākumu norises formas), 
un projekti, kuru īstenošanā 

paredzēts iesaistīt Cēsu novada 
māksliniekus un radošās 
organizācijas. 

Šim projektu konkursam 
paredzētā kopējā summa ir 7320 
EUR. Viena projekta atbalstam 
var piešķirt līdzfinansējumu 
līdz 1000 EUR. Pieteikumu 
iesniedzējiem jāplāno savs 
līdzfinansējums vismaz 20% 
apmērā no projekta kopējām 
izmaksām, kas jāatspoguļo 
izmaksu tāmē. Uz atbalstu var 
pretendēt juridiskas personas 
(radošās un nevalstiskās 

organizācijas u.c.) un tās 
fiziskās personas, kuras 
reģistrējušās kā saimnieciskās 
darbības veicējas un kuru 
projektu idejas plānots īstenot 
Cēsu novadā. 

Projektu konkursa nolikums 
un nosacījumi būs pieejami 
cesis.lv sadaļā “Kultūra” no 
2020. gada 26. jūnija. Lūdzam 
tam pievērst uzmanību, jo 
nolikums un vērtēšanas kritēriji 
ar šo gadu ir nedaudz mainīti. 
Projektu pieteikumi “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centram” 

jāiesniedz līdz š. g. 20. jūlija 
plkst. 12.00 personīgi Baznīcas 
laukumā 1 un elektroniski, 
sūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv. 

Projektus izvērtēs 
pašvaldības aģentūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” apstiprināta komisija. 
Finansiālu atbalstu saņems 
projekti ar augstāko 
vidējo vērtējumu atbilstoši 
noteiktajiem vērtēšanas 
kritērijiem, kas atspoguļoti 
konkursa nolikumā – projekta 
aktualitāte un sabiedriskais 

nozīmīgums, atbilstība 
prioritātēm, skaidri definēti 
projekta mērķi un tāmes 
precizitāte, atbilstība projekta 
idejai un mērogam. 

Cēsu novada kultūras 
projektu konkurss tiek rīkots 
ik gadu kopš 2008. gada. 
Kopš 2019. gada konkurss tiek 
izsludināts divas reizes gadā. 

Vairāk informācijas: 
tel. 25770498, e-pasts:  
kultura@cesis.lv.

Izsludināts otrais kultūras projektu konkurss
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Piemiņas un pārmaiņu mēnesis

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Kā jau tas bija sagaidāms, 
jūnijā valstī atcelts ārkārtas 
stāvoklis, tomēr aicinu nebūt 
pārsteidzīgiem un arī turpmāk 
ievērot drošības prasības. 
Vīruss joprojām mūs apdraud, 
un, ja būsim vieglprātīgi, 
infekcijas izplatība atkal var 
strauji pieaugt.

Kā allaž 14. jūnijā piemiņas 
vietā dzelzceļa malā godinājām 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņu. Pirms 79 gadiem 
vairāk nekā 500 cēsniekus 
sveša vara izrāva no viņu 
mājām, ierastajām dzīvēm un 
izsūtīja uz Sibīriju. Viena no 
atziņām, kas rodas, klausoties 
represijas pārcietušo atmiņu 
stāstos, – mums jābūt stipriem 
un vienotiem, lai ne mums, ne 
nākamajām paaudzēm kas tāds 
nebūtu jāpiedzīvo.

To, ka, savu zemi sargājot, 
spējam būt stipri, drosmīgi un 

vienoti, 22. jūnijā mums atkal 
atgādināja pirms 101 gada 
Cēsu kaujās izcīnītā uzvara. 
Lai arī šoreiz Uzvaras dienas 
norises nepulcināja daudz 
ļaužu, tās bija saturā bagātas un 
patriotisma caurstrāvotas.

Pirms Jāņiem Cēsis 
apmeklēja Valsts prezidents 
Egils Levits. Tikšanās laikā 
runājām par Administratīvi 
teritoriālo reformu, tās gaitu, 
nepilnībām. Bijām vienisprātis, 
ka, veicot šādas reformas, 
rūpīgi jāizvērtē un jāņem vērā 
novadu kultūrvēsturiskās un 
sociālekonomiskās saites, 
jo, nojaucot to, kas veidojies 
gadu desmitos, zaudējumi 
var būt neatgriezeniski. 
Jauno Cēsu novadu veidos 
septiņi bijušā Cēsu rajona 
novadi, un jau tagad, plānojot 
lielākus investīciju projektus, 
finansiālus darījumus, 
to lietderība būs jāvērtē 
apvienoto novadu griezumā. 
Proti, darījumus, kuru summa 
pārsniedz 50 tūkstošus eiro, 
izvērtēs apvienotajā finanšu 
komitejā, kuru veidos visu 
septiņu novadu vadītāji.

Daļēji noslēdzies Auto-
transporta direkcijas rīkotais 
konkurss par reģionālajiem 
sabiedriskā transporta 
pārvadājumiem. Kā varam lasīt 
medijos, konkursa rezultāti ir 
diskutabli. Uzņēmums CATA ir 
viens no lielākajiem pasažieru 
pārvadātājiem valstī ar pamatīgu 
stāžu un labu reputāciju, bet 
pārliecības, ka uzņēmumam 

būs valsts pasūtījums pasažieru 
pārvadāšanai turpmākajiem 
10 gadiem, nav. Visās lotēs, 
kur startēja CATA, uzvarētāju 
nenoteica, un notiks atkārtots 
konkurss. Taču jārēķinās, ka 
konkurence šajos konkursos 
būs ļoti asa. Uzņēmums 
apstrīdējis Autotransporta 
direkcijas pieņemtos lēmumus, 
un arī valdībā par šo jautājumu 
turpinās diskusijas. 

Ministru kabinets 
apstiprinājis finansējumu 720 
tūkstošu eiro apmērā Cēsu 
klīnikas energoefektivitātes 
projekta noslēdzošai kārtai. 
Apstiprināts arī pašvaldības 
līdzfinansējums, un plānojam 
jau šogad uzsākt būvdarbus. 

Bieži saņemu iedzīvotāju 
jautājumus arī pārmetumus par 
ielu un ietvju stāvokli pilsētā. 
Varu atkārtoti apliecināt, 
ka ielu, ietvju, veloceliņu 
infrastruktūras atjaunošana 
un izbūve ir stabila šī gada 
pašvaldības budžeta prioritāte 
un rudenī varēsim novērtēt 
paveikto.

Vasaras sākums skolu 
absolventiem ir eksāmenu 
un izlaidumu laiks. Šis bija 
neparasts un sarežģīts gads 
mācību iestāžu kolektīviem, 
taču ceru, ka ar vīrusa radītiem 
izaicinājumiem pedagogi un 
skolēni spēja tikt galā un visiem 
ir gandarījums par eksāmenu 
rezultātiem.

Uz tikšanos pilsētas svētkos!

Atis Egliņš - Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Kopš Baltijas valstu robežas 
ir atvērtas, Cēsis ir pilnas 
cilvēkiem un viesiem. Ik pa 
laikam cenšos Cēsīs lietas 
apskatīt viņu acīm vai iztēloties, 
kā, ko un cik daudz redz tūrists, 
iebraucējs un Cēsu ciemiņš. Tas 
ļauj ieraudzīt lietas pavisam citā 
gaismā un pamanīt niekus, ko 
ikdienā neieraugu. Pēkšņi ietve, 
ko ikdienā šķērso, vairs nešķiet 
tik gluda. Vai informācija vairs 
nešķiet tik pieejama un viegli 
saprotama. Un pašvaldības 
mājas lapā piemetas vadātājs, 
un neko pēkšņi nespēju atrast. 
Tajā pašā laikā “svešām 
acīm” – Cēsis ir brīnišķīgi 
zaļas, Cēsīs ir skaista pils, 
Cēsīs ir šarmanta vecpilsēta, 
Cēsīs ir visām gaumēm un 
naudas maciņiem pieejamas 
kafejnīcas un restorāni. Cēsīs 
dzīvo ļoti lepni un patriotiski 
ļaudis. Cēsīs tiek ieviesti lielāki 
un mazāki eksperimenti, par 
kuriem citur Latvijā brīnās. 

Citkārt pašvaldības ir 
iebiedētas eksperimentēt 
un ieviest jauninājumus, jo 
eksperimenti var būt veiksmīgi 
un – var būt arī neveiksmīgi. 
Ja eksperiments būs izdevies, 
tad visi aplaudēs un būs 
priecīgi. Bet – ja eksperiments 
izgāzīsies, tad būs nepatikšanas 
ar Valsts kontroli vai projektu 
finansējuma uzraugiem, būs 
liels kauns un nosodījums. Taču 
iedzītās bailes un piesardzība ir 
tās, kas nereti kavē un sasaldē 
Latvijas pašvaldību attīstību, 
neļauj būt ātriem un efektīviem. 
Lai vispirms citi! Labāk lēnāk, 
bet drošāk! Labāk strādāt ar 
pārbaudītām vērtībām! Kā 
sanāksmē Cēsīs sacīja viens 
Latvijas uzņēmējs – ja igauņi 
var uz 5, tad saka, ka var uz 7. 
Savukārt Latvijā – varam uz 
7, bet drošības pēc sakām 5. 
Šāda pieeja neveicina Latvijas 
pašvaldību konkurētspēju nedz 
Latvijas, nedz Baltijas jūras 
reģiona līmenī. Pašvaldības 
Latvijā konkurē savā starpā ar 
cilvēku un talantu, ar investīciju 

un tūristu piesaisti. Tāpēc visu 
laiku ir jābūt modriem, lai 
šajā konkurencē Cēsu novads 
neatpaliktu. Īpaši svarīgi tas 
būs arī pēc reģionālās reformas, 
kad darba lauks, izaicinājumi 
un konkurences gars Latvijas 
pašvaldībām kļūs vēl lielāks.

Lai paaugstinātu pašvaldības 
darba efektivitāti, lai darbinieki 
savā starpā vēl vieglāk varētu 
sazināties, kā arī kopīgi strādāt 
pie dažādiem sarežģītiem 
jautājumiem un dokumentiem, 
jūnijā ieviešam pilnīgi jaunu 
informācijas tehnoloģiju 
sistēmu. Esam viena no 
pirmajām pašvaldības un 
valsts institūcijām Latvijā, kas 
pieņēmusi šādu lēmumu un sāk 
izmantot nākamās paaudzes 
informācijas tehnoloģiju 
risinājumus. Jūlijā plānojam 
arī publiskot pašvaldības 
e-pakalpojumu portālu, kurā 
iedzīvotāji vēl ātrāk un vieglāk 
varēs sazināties ar pašvaldību. 
Jau pašlaik esam vienkāršojuši 
veidus, kādos pieņemam 
iedzīvotāju iesniegumus, lai 
izvairītos no liekas birokrātijas. 
Strādājam pie papildinātās 
un virtuālās realitātes 
izmantošanas pašvaldības 
attīstības plānošanā. Ja 
līdz šim plānošana notika 
vairāk ar zīmuli vai pēdējās 
desmitgadēs datora ekrānā, 
tad papildinātās un virtuālās 
realitātes izmantošana attīstības 
un teritorijas plānošanā ir 
jauns pavērsiens un domāšanas 
maiņa ierastajos pašvaldību 
plānošanas principos.

Bez šiem informācijas 
tehnoloģiju jauninājumiem – 
pašlaik veicam iepirkumu, 
lai vairākās Cēsu ielās 
šogad uzlabotu satiksmes 
drošību ar dažādiem atzītiem 
mūsdienīgiem risinājumiem. 
Notiek darbs pie Kosmosa 
izziņas centra projektēšanas 
un tā satura attīstības, tādējādi 
veidojot nacionāla līmeņa 
izglītības centru. Turpinām 
darbu pie sabiedrības digitālo 
prasmju attīstības. Esam vieni 
no pirmajiem, kas ir atvēruši 
pašvaldības datus, lai ikviens 
tos var atkal izmantot. Un šādi es 
varētu skaitīt un skaitīt lielākus 
un mazākus jauninājumus, pie 
kuriem strādājam. 

Viss kopā tas nodrošina 
Cēsu vārda atpazīstamību un 
liecina par to, ka šeit ir atvērta 
vide  jaunām lietām, jaunām 
biznesa idejām, strādāšanai un 
mūsdienīgai dzīvošanai. 

Eksperimenti

Domes sēdēs

Jauns ēdinātājs bērnudārzos

Cēsu novada domes sēdē 
28. maijā deputāti izskatīja 16 
jautājumus. 

Deputāti apstiprināja 
Oskaru Kaulēnu par Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas direktoru. Dome 
vienojās par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar nodibinājumu 
“Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas Diakonijas centrs” 
un nodibinājumu “Ruckas 
mākslas fonds”. Deputāti 
sprieda par pedagoģisko 
darbinieku likmēm pirmsskolas 
izglītības iestādēs un grupās 
un aizņēmumu ERAF projekta 
“Daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra “Cēsis”” 
realizācijai.

Sēdē pieņemti lēmumi par 
nekustamo īpašumu pirkšanu 
Siguldas un Baltā ielā un par 
nekustamā īpašuma daļas Rīgas 
ielā 23 nodošanu biedrībai 
“Brīnummāja”.

Cēsu novada domes sēdē 18. 
jūnijā izskatīti 17 jautājumi. 

Deputāti vienojās par 
atbalstu projektiem “1441 
minūte” un “JAUNIEŠU 
DIENA 2020”, sprieda par 
valsts budžeta mērķdotācijas 
sadali Cēsu novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām, apstiprināja pārskata 
ziņojumu par Cēsu novada 
bāriņtiesas un Dzimtsarakstu 

nodaļas darbu 2019. gadā.
Cēsu novada domes 

ārkārtas sēdē 19. jūnijā 
izskatīti trīs jautājumi. Par 
aizņēmumu ielu seguma 
atjaunošanai, aizņēmumu 
Vilku ielas posma pārbūvei un 
aizņēmumu apvienotā gājēju 
un velosipēdistu ceļa jaunbūvei 
Rīgas ielā un Bērzaines ielas 
ietves posma atjaunošanai.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes sēdes” – 
“Domes sēžu protokoli un 
pieņemtie lēmumi”.

Cēsu novada pašvaldība 
jūnijā izbeidza līgumu ar 
ēdināšanas uzņēmumu 
SIA “Vectēvs” sakarā ar 
tā maksātnespējas procesa 
uzsākšanu. Uzņēmums 
nodrošināja ēdināšanu Cēsu 
1., 3., 4. un 5. pirmsskolas 
izglītības iestādē. 

Lai nodrošinātu ēdināšanu 
bērnudārzos līdz līguma 

noslēgšanai ar izsludinātajā 
iepirkumā izraudzīto ēdi-
nātāju, Cēsu novada 
pašvaldība vienojusies ar SIA 
“Žaks – 2” par ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanu 
Cēsu pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādēs laikā no 
25. jūnija līdz 31. augustam, 
saglabājot līdzšinējās vienas 
dienas ēdienreizes izmaksas 

izglītojamiem vecumā no 1,4 
līdz 2 gadiem – 2,18 EUR un 
izglītojamajiem no 3 līdz 6 
gadu vecumam – 2,78 EUR.

Vecāki aicināti slēgt līgumu 
par ēdināšanas pakalpojuma 
saņemšanu par laika periodu 
no 25. jūnija līdz 31. augustam 
ar SIA “Žaks – 2”, vēršoties 
attiecīgajā pirmsskolas izglī-
tības iestādē.



Cēsu Vēstis, 2020. gada 30. jūnijs 3

AKTUĀLI
Vasaras prioritāte - ielas un 
ietves

Attēlā: Ata Kronvalda ielas pārbūve norit posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai. 
Foto: Aivars Akmentiņš

Valsts prezidenta 
vizīte Cēsīs

Vasarā turpinās pašvaldības 
gada sākumā budžeta plānā 
iekļautie ielu un ietvju seguma 
nomaiņas darbi, vēl papildinot 
iecerēto remontdarbu apjomu.

Jūnijā jau noslēdzās ietves 
pārbūves darbi Raiņa ielā 
posmā no kāpnēm uz Pļavas 
ielu līdz Piebalgas ielai, kā arī 
Lapsu ielā posmā no Vaives 
ielas līdz Kaļķu ielai. Vēl 
šovasar paredzēts mainīt ietves 
sagumu Lapsu ielas posmā 
no Piebalgas ielas līdz Leona 
Paegles ielai, tur ieklājot jaunu 
asfaltu.

Tāpat šovasar plānota 
Viestura ielas un gājēju ietves 
pārbūve no Slimnīcas ielas 
līdz Zaķu ielas satiksmes 
pārvadam. Tam sekos darbi 
Satekles ielā posmā no Viestura 
līdz Bērzaines ielai un Raiņa 
ielā posmā no Piebalgas līdz 
Zvirbuļu ielai. Visos posmos 
tiks nofrēzēta esošā asfalta 
virskārta, nostiprināta grunts, 
veikta aku vāku un pārsedžu 
nomaiņa un uzklāts jauns 
asfalta segums.

Turpinās arī gājēju ietves 
izbūve Rīgas ielā posmā no 
Ata Kronvalda ielas līdz Pētera 
ielai. Šobrīd tiek izbūvēta 
ietves pirmā kārta, otrajā kārtā 
šogad paredzot ieklāt asfalta 
segumu. Gājējiem ietve būs 
atvērta jau pēc pirmās kārtas 
būvniecības noslēguma.

Tā kā pašvaldībai 
izdevies piesaistīt papildu 
finanšu līdzekļus, iecerētais 
remontdarbu plāns papildināts. 
Šogad jaunu asfalta segumu 
iegūs Vienības laukums, 
Zvirbuļu ielas posms līdz Rīgas 
ielai, Dārzniecības iela, Vaives 
iela posmā no pilsētas robežas 
līdz Saules ielai un no Ata 
Kronvalda ielas līdz Puķu ielai, 

kā arī Nākotnes iela Rīdzenē 
no ciema centra virzienā uz 
Rāmuļiem. Vēl tiks veikta 
ietves pārbūve Bērzaines ielas 
posmā no E. Dārziņa ielas līdz 
Gaujas ielai. Visu remontdarbu 
laikā notiek kanalizācijas aku 
līmeņošana, taču komunikāciju 
tīkls pārbūvēts netiek. 

Pilsētā jau noslēgusies 
ielu divkārtu apstrāde Mālu, 
Grants, Pāvila, Amatnieku, 
Ziemeļu, Celtnieku, Alejas 
un Mazajā Avotu ielā, kā arī 
Niniera ielas posmā no Oktobra 
līdz Celtnieku ielai, Annas 
ielas posmā no Amatnieku 
līdz Cīrulīšu ielai, Lienes ielā 
no Cīrulīšu līdz Annas ielai, 
Avotu ielā no Pētera līdz Annas 
ielai un Akas ielas posmā no 
Raiskuma līdz Pāvila ielai. 
Kopā apstrādāti 3,2 km ielu 
seguma.

Tāpat veikts un vēl 
turpināsies bedrīšu remonts 
ielās ar asfalta segumu, 
veikta grants ielu pretputekļu 
apstrāde, kas arī turpināsies 
pēc vajadzības. 

Turpinās arī Veismaņu ceļa 
būvniecība posmā no Krīviem 
līdz Veismaņu ciemam Vaives 
pagastā.

Šogad vairākās Cēsu ielās 
vēl paredzēts ieviest jaunus 
satiksmes mierināšanas 
risinājumus, veidojot paceltas 
gājēju pārejas, sašaurinot 
brauktuves ar stabiņiem, kā 
arī izmantojot ielu horizontālo 
marķējumu. 

Cēsu novada pašvaldība 
turpina arī degradēto teritoriju 
atjaunošanas projekta 
īstenošanu. Tiek rekonstruētas 
Robežu un Rūpniecības 
ielas posmā no Robežu ielas 
līdz Palmu ielai, Eduarda 
Veidenbauma iela posmā no 

Robežu ielas līdz Austrumu 
ielai, un cauri Robežu ielas 
4 un Robežu ielas 4a zemes 
gabaliem, pamatojoties uz 
detālplānojumā noteikto 
trasējumu, tiek izbūvēta 
jauna – Baltā iela. Sākta arī 
Ata Kronvalda ielas pārbūve 
posmā no Valmieras līdz Jāņa 
Poruka ielai. 

Ielu atjaunošanas projektos 
industriālajā teritorijā izbūvē 
inženiertīklus – ūdensvada 
un kanalizācijas trasējumu, 
lietusūdens kanalizācijas 
sistēmu, apgaismojumu. 
Vairākos posmos veikta 
elektrotīklu pārbūve un 
ierīkota sakaru sistēma. Pilnībā 
tiks atjaunots ielu asfaltbetona 
klājums. Būvdarbu process 
ir sarežģīts, un reizēm 
ir apgrūtināta piekļuve 
īpašumiem, taču būvuzņēmēji 
iespēju robežās mēģina ielu 
posmu slēgšanu saskaņot ar 
īpašniekiem.

Būvdarbus Robežu, 
Rūpniecības, Eduarda 
Veidenbauma ielā un Baltajā 
ielā veic A/S “8CBR “. Ata 
Kronvalda ielā būvdarbus 
veic SIA ”Limbažu ceļi”, 
būvuzraudzību veic SIA 
“Jurēvičs un partneri”. 
Būvprojektu izstrādāja SIA 
“Ceļu komforts”. Būvdarbus 
plānots pabeigt līdz šī gada 
beigām. 

Pašvaldība izstrādājusi 
investīciju iespēju piedāvājumu 
Cēsu industriālajā parkā, 
kas aptver teritoriju bijušajā 
Robežu ielā 4 un Robežu ielā 
4a. Tagad sadalītajiem 13 
īpašumiem piešķirtas Baltās 
ielas adreses. Zemes gabaliem 
izsolīs apbūves tiesības. 

Jūnija vidū darba vizītē 
Cēsis apmeklēja Valsts 
prezidents Egīls Levits. 
Novada pašvaldībā domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs, priekšsēdētāja vietniece 
Inese Suija-Markova un 
deputāts Juris Žagars 
ar prezidentu pārrunāja 
2021. gada Administratīvi 
teritoriālo reformu – gan tās 
neviennozīmīgo vērtējumu 
reģionālo pašvaldību vidū, gan, 
kas būtu jādara, gatavojoties 
tās ieviešanai.

Tika akcentēts, ka reformas 
rezultātā vietvarām nedrīkst 
zust saikne ar kopienām, 
bet pašiem iedzīvotājiem 
jāsaglabājas identitātes un 
piederības sajūtai jaunajā 
pašvaldību sistēmā. Tāpat tika 
apspriesta Cēsu gatavošanās 
un ceļš uz 2027. gada Eiropas 
Kultūras galvaspilsētas titulu, 
kā arī bezatkritumu jeb “zero 
waste” principu praktiskā 
ieviešana pilsētas darbā.

Vēl Valsts prezidents 
Cēsīs apmeklēja ekspozīciju 
“Sirdsapziņas ugunskurs”, 
kas nupat ieguvusi Eiropas 
Savienības “Europa Nostra” 
kultūras mantojuma balvas 
žūrijas atzinību, kā arī tikās 
ar Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrības pārstāvjiem.

“Ekspozīcija “Sirdsapziņas 
ugunskurs” parāda latviešu 
tautas drūmāko periodu – 

padomju laika deportācijas un 
nacionālo pretošanās kustību,” 
atzīst E. Levits, vienlaikus 
uzsverot – ir ļoti būtiski, ka 
“šī ekspozīcija ne tikai rāda 
mūsu tautu kā upuri kāda 
režīma rokās, bet arī stāsta 
par nacionālo pretošanos, kas 
visu okupācijas laiku dažādās 
formās ir bijusi dzīva un 
apliecinājusi mūsu tautas cīņu 
par brīvību.”

Pils klētī E. Levits 
apskatīja multimediju izstādi 
“Simbolisms”, kurā ar 
mūsdienu tehnoloģiju iespējām 
var veidot dzīvu un citādu 
stāstu par būtisku periodu 
latviešu mākslā – simbolismu.

Savukārt vizītes noslēgumā 
prezidents apmeklēja Pasaules 
latviešu mākslas centru, kas 
apkopo un izstāda mākslas 
darbus, ko radījuši Otrā 
Pasaules kara laikā trimdā 
devušies latviešu mākslinieki 
un ārzemēs dzīvojošā jaunā 
mākslinieku paaudze. 
Pateicoties centra dibinātājiem 
un darbiniekiem, Valsts 
prezidents sacīja: “Trimda ir 
nozīmīga latviešu nācijas daļa 
ar sev raksturīgo kultūru un 
mākslu, kas ir latviešu nācijas 
kultūras un mākslas integrāla 
sastāvdaļa. Tajā atspoguļojas 
latviešu vēsturiskā realitāte 
un vieta pasaulē. Paldies, ka 
to saglabājat un darāt mums 
pieejamu.”

Modernizē
siltumapgādi

 Leona Paegles ielā norisinās 
siltumtīklu pārbūves darbu otrā 
kārta, lai vecās kanāla caurules 
nomainītu pret jaunām, 
rūpnieciski izolētām caurulēm.

Šogad paredzēts pabeigt 
Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā projekta 
“Siltumtrašu atjaunošana 
Viestura un L. Paegles 
ielas rajonā” īstenošanu, 
kā noslēdzošo veicot otro 
rekonstrukcijas kārtu L. 
Paegles ielas kvartālā. 

2020. gada 23. aprīlī 
iepirkuma procedūras 
“Siltumtīklu pārbūve Leona 
Paegles ielas kvartālā, 
Cēsīs II kārta” rezultātā par 
saimnieciski visizdevīgāko 
tika apstiprināts uzņēmuma 
SIA “Ū.K.A” piedāvājums 
(būvdarbu izmaksas 80 952,48 
EUR).

Šobrīd ir veikta veco 
cauruļu demontāža un, sākot no 
katlumājas, tiks uzsākta jauno, 
rūpnieciski izolēto cauruļu 
montāža.

Arī šogad remontdarbu laikā 
pielietos pagaidu risinājumus, 
lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
siltumenerģijas padevi ar 
minimāliem pārtraukumiem.

Darbu apjoma ziņā 
ietilpīgākie darbi tika veikti 
2019. gadā, kad tika realizēta 
Viestura ielas kvartāla 2. kārta 
un L. Paegles ielas kvartāla 1. 
kārta.

Siltumtrašu atjaunošana 
Viestura un L. Paegles ielas 
rajonā ne tikai uzlabos 
siltumapgādes sistēmas 
drošību, bet arī pilnveidos 
pārvades sistēmas efektivitāti 
kopumā.
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DAŽĀDI
Svētbrīdis represiju upuru piemiņai

Pieminot komunistiskā 
genocīda upurus, 14. jūnijā 
cēsnieki pulcējās dzelzceļa 
malā, pie piemiņas akmens, lai 
godinātu 521 no Cēsu apriņķa 
izsūtītos, kuriem ceļš uz tālo 
Sibīriju lopu vagonos sākās 
Cēsu stacijā.

Sv. Jāņa evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs 
Didzis Kreicbergs noturēja 
svētbrīdi un aizlūgumu 

par deportācijās dzīvību 
zaudējušajiem cilvēkiem. 
Uzrunājot piemiņas brīdī 
sapulcējušos cēsniekus, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs atzina, 
ka teju katra dzimta Latvijā 
glabā stāstus par represijās 
piedzīvoto. Tos nav iespējams 
un arī nedrīkst aizmirst, lai 
šādas ciešanas vairs nebūtu 
jāpiedzīvo.

Latvijas politiski represēto 
Cēsu biedrības valdes 
priekšsēdētājs Pēteris Ozols 
pateicās visiem piemiņas 
pasākuma dalībniekiem, 
represētajiem par aktīvu 
līdzdalību komunistiskā 
genocīda upuru un pretošanās 
kustību dalībnieku piemiņas 
saglabāšanā.

Attēlā: Latvijas politiski represēto Cēsu biedrības valdes priekšsēdētājs Pēteris Ozols 
pateicās visiem piemiņas pasākuma dalībniekiem.  Foto: Aivars Akmentiņš.

Gaujmalas attīstībai
Jūnija sākumā uz sarunu par 

topošo Gaujas upes telpiskās 
attīstības plānu pulcējās Gaujas 
piekrastē dzīvojošie cēsnieki.

Gandrīz gada garumā 
ainavu darbnīca “ALPS” 
veikusi pētījumu, kas palīdzēs 
pašvaldībai, izstrādājot Gaujas 
upes telpiskās attīstības plānu. 
“ALPS” speciālisti veikuši 
Gaujas teritorijas dabas 
un ainavu bagātību izpēti, 
domājot par to saglabāšanu 
un izcelšanu, piedāvājot arī 
teritorijas attīstības iespējas, 
lai tā kļūtu pieejamāka gan 
vietējo iedzīvotāju atpūtai, gan 
arī tūristiem.

Pētījuma laikā “ALPS” 
speciālisti spēles veidā 
teritorijas attīstības plānošanā 
iesaistīja gan pašvaldības 
darbiniekus un Cēsu novada 
domes deputātus, gan 
Cēsu un sevišķi Gaujas 
teritorijas iedzīvotājus, 
tiekoties ar tiem pērn rudenī 
īslaicīgajā plānošanas birojā 
“Misija:Gauja”.

Iedzīvotājiem prezentētajā 
materiālā aprakstīta pašlaik 
esošā situācija Gaujas upes 
teritorijā, analizējot tūrisma un 
satiksmes infrastruktūru, kā arī 
aizsargājamās dabas teritorijas 
un applūstošās vietas. “ALPS” 
speciālisti piedāvā iespējamos 
uzlabojumus tur, kur tas 
nepieciešams, domājot gan 
par piekļuves iespējām Gaujas 
teritorijai, gan esošo apskates 
vietu sakārtošanu un jaunu 
apskates objektu izveidi.

Sanāksmes laikā iedzīvotāji 
uzsvēra, ka Gaujas malā svarīgi 
saglabāt dabas daudzveidību, 
vietai piemītošo autentiskumu, 
ierobežot tūristu plūsmu, lai 
teritorija nezaudētu savas 
esošās vērtības – mieru un 
klusumu. Tika apspriesti gan 
teritorijas plānojuma izmaiņu 

ierosinājumi, gan mobilitātes 
problēmas. Tika runāts arī par 
potenciālu gājēju tilta izveidi 
pār Gauju.

Kā uzsvēra ainavu darbnīcas 
“ALPS” speciāliste Helēna 
Gūtmane – jātiecas līdzsvarot 
visu teritorijas lietotāju 
intereses, kā arī privāto un 
sabiedrisko labumu. Tāpat 
viņa aicināja neuztvert 
veikto pētījumu kā pabeigtu 
dokumentu, bet gan pamatu 
turpmākai sarunai. Pilsētvides 
veidošana nav vienas dienas 
darbs, tajā būtiska loma ir 
iedzīvotājiem un to emocijām, 
līdz ar to gala lēmums par to, 
kāda būs un kādam mērķim 
tiks izmantota Gaujas teritorija, 
tāpat paliek iedzīvotāju ziņā.

Kā atzina projekta “Gaujas 
upes telpiskās attīstības plāna 
izstrāde Cēsu novada teritorijā” 
vadītāja Inta Ādamsone, šobrīd 
izstrādātais dokuments kalpo kā 
palīgs, domājot par teritorijas 
labiekārtošanas projektiem 
nākotnē. Finansējuma, lai 
tūlīt sāktu īstenot “ALPS” 
apkopotās rekomendācijas, 
nav, taču esošais materiāls 
pašvaldībai ļaus ātrāk un 
efektīvāk sagatavot projektu 
pieteikumus finansējuma 
piesaistei, tiklīdz būs iespēja.

Dokuments kalpos vienotas 
izpratnes veicināšanai par 
zaļajām teritorijām un to 
izmantojumu Cēsu pilsētas 
teritorijā.

Projektu “Gaujas upes 
telpiskās attīstības plāna 
izstrāde Cēsu novada teritorijā” 
pilnā apmērā finansē Latvijas 
vides aizsardzības fonda 
administrācija.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 
jau vairāk nekā 15 gadus, 
iesaistoties Eiropas Savienības 
līdzfinansētos projektos, 
izbūvē jaunus ūdensvada 
un kanalizācijas tīklus un 
rekonstruē novecojušos 
cauruļvadus.

Cēsis ir sena pilsēta 
un labiekārtotības pakāpe 
mājokļos ir ļoti atšķirīga. Mēs 
priecājamies par katru senu 
vai padomju laikā būvētu 
ēku, kura tiek atjaunota un 
sakārtota atbilstoši mūsdienu 
prasībām un kur no krāna tek 
dzidrs ūdens. Vairāk nekā 
95% pilsētas namīpašumu 
jau pievienojušies pilsētas 
centralizētajai ūdensapgādei 
un kanalizācijai, visi īpašumi ir 
apzināti un iedzīvotāji  aicināti 
izbūvēt ūdensvada pievadus un 
kanalizācijas izvadus, kur tas ir 
iespējams.

Mēs aicinām māju īpašniekus 
vai apsaimniekotājus, gar 
kuru īpašumiem ir izbūvēts 
centralizētias vads, pievienoties 
centralizētajiem tīkliem un 
noslēgt līgumu ar Cēsu pilsētas 
SIA “Vinda” par ūdensapgādes 
vai kanalizācijas pakalpojuma 
saņemšanu.

Lai uzzinātu, vai jūsu 
īpašumam ir iespēja 
pievienoties centralizētajam 
ūdensvada un kanalizācijas 

tīklam, lūdzam sazināties 
ar SIA “Vinda” tehnisko 
struktūrvienību, zvanot uz 
tālruni 64124463.

Valstī tiek veidoti 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistri ar mērķi vides 
aizsardzības nolūkos apzināt 
fizisko un juridisko personu 
īpašumā esošās krājtvernes, 
septiķus, attīrīšanas iekārtas. 
Pamatojoties uz Cēsu novada 
pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, SIA “Vinda” 
ir atbildīga par šī reģistra 
izveidošanu Cēsu novadā un 
ciemos. 

SIA “Vinda” ir apzinājusi 
un uzskaitījusi māju īpašumus, 
kuros ir krājrezervuārs, 
septiķis vai lokālās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, un 
nosūtījusi uzaicinājumu 
reģistrēties decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu kopējā 
reģistrā. Uzņēmuma darbinieki 
ir arī klātienē apsekojuši 
daudzas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas un 
snieguši konsultācijas, 
iesakot labākos risinājumus to 
uzlabošanai vai arī likvidēšanai, 
un pārrunājuši iespējamo 
pievienošanos centralizētajiem 
tīkliem. Atsaucība nav bijusi 
liela, no vairāk nekā 300 
adresātiem atsaukusies mazāk 
nekā ceturtā daļa iedzīvotāju.

Maksa par 1 m3 kanalizācijas 
novadīšanu ir 1,02 EUR 
(ieskaitot PVN), toties 
krājrezervuāra tukšošana ar 3,5 
m3 mucu izmaksās no 27.00 - 
34.00 EUR (ieskaitot PVN). 

Veicamās darbības, lai 
reģistrētu decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu:

- aizpildiet decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
apliecinājuma formu 
(atrodama https://www.vinda.
lv/klientiem/veidlapas),

- iesniedziet to Cēsu 
pilsētas SIA “Vinda” klientu 
apkalpošanas nodaļā, iepriekš 
piezvanot uz tālr.64122309, 
lai vienotos par apmeklējuma 
laiku, atsūtiet pa pastu uz 
adresi: Cēsu pilsētas SIA 
“Vinda”, Valmieras iela 10, 
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 
vai ieskenētu uz e-pasta adresi: 
info@vinda.lv.

SIA “Vinda” atbildīgais 
darbinieks izskatīs iesniegto 
apliecinājuma formu, 
nepieciešamības gadījumā 
veiks apsekošanu, un 
jūs saņemsiet rakstisku 
apliecinājumu par to, ka esat 
reģistrējis savu decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu.

Decentralizētās kanalizācijas 
reģistrēšana

Nekustamā īpašuma izsole
Cēsu novada pašvaldība 

atsavina pircēju noskaidrojot 
atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
Palejas iela 20A, Cēsis, Cēsu 
nov., kadastra numurs 4201 
008 1009, kas sastāv no 
neapbūvēta zemes gabala, 
kadastra apzīmējums 4201 
008 1009, platība 5261 m2, 
turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā 
(sākotnējā) cena 11 420.00 
EUR (vienpadsmit tūkstoši 
četri simti divdesmit eiro un 
nulle centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR 
(divi simti eiro un nulle centi).

Nodrošinājuma nauda – 
10% no nekustamā īpašuma 
nosacītās cenas, t.i. 1142.00 
EUR (viens tūkstotis viens 
simts četrdesmit divi eiro un 
nulle centi) iemaksājama Cēsu 
novada pašvaldības kontā: Cēsu 

novada pašvaldība, Reģ. Nr. 
90000031048, Raunas iela 4, 
Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, 
banka: AS SEB banka, bankas 
kods: UNLALV2X, konts: 
LV51UNLA0004013130835, 
ar norādi "Nodrošinājuma 
nauda Nekustamā īpašuma 
Palejas iela 20A, izsolei".

Izsole notiks Cēsu novada 
pašvaldībā, Raunas ielā 4, 
Cēsīs, 2020. gada 9. jūlijā 
plkst. 14.00.

Izsoles dalībnieku 
reģistrācija notiek katru darba 
dienu no izsoles publikācijas 
dienas līdz 2020. gada 8. 
jūlijam plkst. 12.00 Cēsu 
novada pašvaldībā Raunas ielā 
4, 1. stāvā, 104. kabinetā.

Detalizēti ar izsoles 
noteikumiem un samaksas 
kārtību var iepazīties Cēsu 
novada pašvaldībā Raunas ielā 
4, Cēsīs, Cēsu nov., 1. stāvā, 
104. kabinetā, tālr. 64122161.
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Klientu pieņemšana Sociālajā 
dienestā

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
no 10. jūnija atsākusi klientu 
pieņemšanu klātienē. Dienesta 
speciālisti pieņem apmeklētājus 
gan Dienesta telpās Bērzaines 
ielā 16/18, Cēsīs, gan Cēsu 
novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā Raunas 
ielā 4, Cēsīs, kā arī Rīdzenes 
bibliotēkā Nākotnes ielā 6-14, 
Rīdzenē, Vaives pagastā. Darbu 
turpina Dienesta Invalīdu 
habilitācijas – dienas centrs.

Neskatoties uz to, ka esam 
uzsākuši klientu pieņemšanu 
klātienē, aicinām ikvienu 
izvērtēt nepieciešamību 
apmeklēt Dienestu klātienē. Ja 
iespējams, aicinām sazināties 
ar speciālistiem elektroniski, 
neapmeklējot Dienestu 
klātienē. Lūdzam klientus 
izturēties atbildīgi un nekādā 
gadījumā neplānot klātienes 
apmeklējumu, ja konstatētas 
vismazākās pazīmes par 
saslimšanu ar Covid-19, ja ir 
slikta pašsajūta vai arī ir bijis 
kontakts ar saslimušajiem.

Organizējot klientu 
pieņemšanu klātienē un 
domājot par klientu un 

darbinieku drošību, lai 
izvairītos no nevienmērīgas 
apmeklētāju plūsmas, klienti 
tiek pieņemti pēc telefoniskas 
vienošanās par apmeklējuma 
laiku. Kontaktinformācija 
pieejama Cēsu novada 
pašvaldības mājaslapā sadaļā 
Kontakti. Klientu ērtībai 
un labākai apmeklējumu 
organizācijai klienti tiek 
aicināti uz sarunu/konsultāciju 
ierasties savlaicīgi.

Darbs Dienestā notiek, 
ievērojot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, tāpēc 
atgādinām, ka arī pēc 10. jūnija 
jāievēro drošības noteikumi 
par sociālo distancēšanos. 
Apmeklējot Dienestu 
klātienē, aicinām iedzīvotājus 
uzgaidāmajās telpās ievērot 
divu metru distanci un 
dezinficēt rokas.

Dienesta klientiem joprojām 
ir iespēja iesniegt dokumentus, 
neapmeklējot Dienestu, – 
nosūtīt tos pa pastu, nosūtīt 
elektroniski uz e-pasta adresi 
soc.ag@cesis.lv vai izmantot 
e-pakalpojumu “Iesniegums 
iestādei” portālā www.
latvija.lv. Jāievēro, ka tad, ja 

iesniegums Dienestam tiek 
sūtīts e-pastā, dokumentam 
jābūt parakstītam ar drošu 
elektronisko parakstu.

Tiem novada iedzīvotājiem, 
kuriem ir piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss un tā termiņš 
ir beidzies šī gada aprīlī, maijā 
vai jūnijā statuss automātiski 
tiks pagarināts līdz 31. jūlijam, 
tāpēc šiem klientiem pagaidām 
Dienestā klātienē NAV 
jāierodas.

Pēc ārkārtējās situācijas 
piespiedu pārtraukuma 
atkal klātienē norisinās 
nodibinājuma “Plecs” vecāku 
apmācības. Šī gada 20. jūnijā 
apmācības uzsāka otra grupa. 
Cēsu novada pašvaldība 
ar konkursā “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība” 
iegūtajiem līdzekļiem piedāvā 
inovatīvu, uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem 
balstītu vecāku izglītības 
programmu Cēsu novada 
ģimenēm, sniedzot vecākiem 
atbalstu un nepieciešamās 
zināšanas bērnu emocionālajā 
audzināšanā.

Pašu rokām veidotas dobes
Līvu pirmskolas izglītības 

iestādes kolektīvs piedalījās 
un guva atbalstu projektu 
konkursā “Cēsis. Tīri. Labi.”.

Pavasarī, ievērojot 
drošības pasākumus, sākās 
projekta “Rītdiena sākas 
šodien” īstenošana. Lai 
aktualizētu vides tēmas pašiem 
mazākajiem Cēsu novada 
iedzīvotājiem, tika izveidotas 
permakultūras dobes.

Paldies par atbalstu un 
gudro padomu sertificētai 
permakultūras dizainerei Gunai 
Zālamanei! Čakli palīgi dobes 
veidošanā bija “Kastanīšu” 
grupas bērni, kuri, izmantojot 
dabas materiālus – akmeņus, 
veidoja ķirzaku mājas. Bērni 
bija arī braši kartupeļu stādītāji.

Daudziem tas bija 
pārsteigums, ka var ierīkot 
tādas dobes, kas nav jāravē, 
un kurās puķes un dārzeņi 

aug griezdamies. Vasarā ar 
prieku var vērot, kā zied puķes, 
briest pašu audzētu kartupeļu 
raža, un Līvu pirmsskolas 

permakultūras dobē ir daudz 
krāšņu iemītnieku, dažādu 
rāpuļu!  

Attēlā: Bērnudārza audzēkņi bija čakli palīgi permakultūras 
dobju veidošanā. 

Mūsdienīga mācību 
vide

Pērn 1. augustā, apvienojot 
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina 
vidusskolu un Priekuļu 
tehnikumu, darbu sāka jauna 
profesionālās izglītības 
iestāde – Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikums. 
Šis datums iezīmējās ar 
svinīgu notikumu, kapsulas 
ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm iemūrēšanu skolas 
topošās dienesta viesnīcas 
pamatos Valmieras ielā 19.

Siltā ziema bija būvdarbiem 
labvēlīga, un šajā pavasarī 
konstrukciju montāžas, jumta 
izbūves un fasādes darbi 
noslēdzas, un pilnā sparā rit 

iekšdarbi. Plānots, ka, sākot 
jauno mācību gadu, tehnikuma 
audzēkņi jau varēs iekārtoties 
jaunajā viesnīcā.

Nodrošinot dienesta 
viesnīcas atrašanos blakus 
skolai, ieguvums būs 
pabeigts, vienots komplekss, 
kur labiekārtotā teritorijā 
pašā pilsētas centrā, piecu 
minūšu attālumā no stacijas 
un autoostas atradīsies gan 
mācību, gan darbnīcu korpusi, 
gan mūsdienīgi aprīkota 
viesnīca ar 120 vietām.

Līgums par Cēsu pilsētas 
vidusskolas piebūvi

Pēc iepirkuma procedūras 
izvērtēšanas Cēsu novada 
pašvaldība jūnija izskaņā 
noslēdza būvdarbu līgumu ar 
SIA “Wolf System” par Cēsu 
pilsētas vidusskolas piebūves 
būvdarbiem.

Piebūvē paredzēts izbūvēt 
trīs transformējamas telpas, 
ko būs iespējams pārveidot 
vienotā auditorijā vai izmantot 
kā atsevišķas klases, kas būs 
jo īpaši būtiski, realizējot 
kompetencēs balstītu izglītības 
modeli.

Projekta summa ir 1 484 
132,61 eiro, piebūvi jānodod 
līdz nākamā mācību gada 
beigām 2021. gada maijā.

Tāpat turpinās darbs pie 
Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) 
piebūves projektēšanas – 
projektētāji SIA “Rem Pro”. Jau 
iesniegta apliecinājuma karte 
sporta zāles atjaunošanai un 
būvprojekts minimālā sastāvā. 

CVĢ taps reģionālā metodiskā 
centra jaunbūve, kas veicinās 
pedagogu tālākizglītības un 
metodiskā darba efektivitāti 
Vidzemes plānošanas reģionā 
un sekmēs kompetenču 
pieejā balstītā vispārējās 
izglītības satura ieviešanu, 
tiks rekonstruēts pagrabstāvs, 
izbūvētas četras mācību telpas 
atbilstoši mūsdienu prasībām – 
ventilācija, apgaismojums, 
aprīkojums.

Pavasara izskaņā arī 
noslēgts līgums ar SIA 
“Būvprojekts” par Cēsu 2. 
pamatskolas projektēšanu, ar 
ko plānots uzlabot klimatu un 
ergonomiku 12 mācību telpās 
(novērst siltumnīcas efektu - 
pārkaršanu, ko rada slīpie logi, 
uzlabot akustiku, ventilāciju, 
jauns aprīkojums un mēbeles), 
kā arī izveidot 2 dabaszinību 
kabinetu bloku.

Apmeklētājiem atvērts Dienvidu tornis
Jūlijā Cēsu Viduslaiku pils 

apmeklētājiem pirmo reizi 
būs iespēja apskatīt Dienvidu 
torni. Tur veikti apjomīgi 
konservācijas un restaurācijas 
darbi, un tagad unikālais 
vēstures objekts ir pieejams 
apskatei.

Dienvidu tornis ir 
nozīmīgs viduslaiku militārās 
arhitektūras paraugs, tas 
kalpoja gan kā cietums, gan 

kā aizsardzības būve. Pirmā 
stāva ekspozīcija vēstīs par 
torni kā ieslodzījuma vietu, tur 
video projekcijā būs dzirdami 
ieslodzīto stāsti, bet otrajā 
stāvā varēs klausīties pils 
sargu stāstus par ieročiem, 
šaušanu, ložu liešanu, pulvera 
sagatavošanu un citiem 
aizsardzības aspektiem.

Galvenie būvniecības darbi 
tornī bija vītņu kāpņu, stāvu 

pārsegumu un jumta izbūve.
Izmantojot mūsdienu 

tehnoloģiju sniegtās iespējas, 
tornī ierīkotā ekspozīcija 
aizraujošā veidā atklās to 
vēsturisko personu stāstus, 
kas reiz bijuši ieslodzīti torņa 
pagrabā ierīkotajā cietumā, 
kā arī skaidros, kāda bijusi 
Dienvidu torņa nozīme pils 
aizsardzībā. 

Attēlā: Jaunā dienesta viesnīca ir vien dažu soļu attālumā 
no tehnikuma mācību korpusiem, veidojot vienotu 
mūsdienīgu izglītības kompleksu. Foto: Aivars Akmentiņš.
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28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 
25 “Grozījumi Cēsu novada domes 
17.12.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 26 “Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi””

28.05.2020. Saistošie noteikumi Nr. 14 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2020. 
gada 23. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 “Par Cēsu novada pašvaldības 2020. 
gada budžetu””

Izdarīt Cēsu novada domes 
2009.gada 17. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 26 
“Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
11.3. punktu šādā redakcijā:

“11.3. Par šo noteikumu 
pārkāpumiem tiek piemērots 
administratīvais sods saskaņā 
ar atkritumu apsaimniekošanas 
nozari regulējošiem 
normatīvajiem aktiem.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 
11.4. punktu šādā redakcijā:

“11.4. Saistošo noteikumu 
kontroli un administratīvo 

pārkāpumu procesu par 
atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpumiem veic 
Cēsu novada pašvaldības 
policija, Valsts policijas 
amatpersonas, Valsts vides 
dienesta amatpersonas, Gaujas 
nacionālā parka amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Cēsu novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.”

3. Grozījumi saistošajos 
noteikumos stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.

Izdarīt Cēsu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 5 
“Par Cēsu novada pašvaldības  
2020.gada budžetu” šādus 
grozījumus:

Izteikt 2.,3. un 4.punktu 
šādā redakcijā:

“2.  Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2020.gadam šādā apmērā:

2.1. Kārtējā gada ieņē-
mumi – 25 651 502 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 
32 447 668 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 budžeta 
grozījumiem.”

Dabas aizsardzības pārvalde 
pēdējo gadu laikā saņem 
regulārus dažādu Latvijas 
pašvaldību iedzīvotāju 
ziņojumus un sūdzības 
par dabiskos biotopus, 
kultūraugus un mājdzīvnieku 
veselību apdraudošo Spānijas 
kailgliemezi Arion vulgaris. 
Gliemeži nereti tiek konstatēti 
lielā skaitā un nodara 
ievērojamus postījumus dārzu 
īpašniekiem. Līdz ar siltāka 
laika iestāšanos, iedzīvotāju 
sūdzības pēdējās šī gada 
nedēļās ir būtiski pieaugušas, 
nereti izsakot lūgumu pēc 
koordinētas cīņas ar šīs sugas 
īpatņiem.

Spānijas kailgliemezis 
ir ierindots Eiropas simts 
visinvazīvāko dzīvnieku 
sarakstā. Lai gan no zinātniskā 
viedokļa arī Latvijā tā ir 
klasificējama kā invazīva suga, 
nepilnīgā normatīvā regulējuma 
invazīvo sugu jomā dēļ šobrīd 
Spānijas kailgliemezis nav 
oficiāli iekļauts invazīvo sugu 
sarakstā. Latvijas teritorijā šī 
suga ir sastopama kopš 2009.

gada. 
Ārēji Spānijas kailgliemezis 

Arion vulgaris ir ļoti 
līdzīgs vietējam sarkanajam 
kailgliemezim Arion rufus, 
kas ir sastopams Latvijas 
dienvidrietumos: Embūtē un pie 
Liepājas ezera. Minētā iemesla 
dēļ sākumā eksperti precīzi 
nosaka kailgliemeža sugu un 
tikai tad tiek apstiprināta jauna 
atradne.

Latvijas teritorijā kaitēklis 
galvenokārt tiek ievazāts ar 
stādiem, pie kuru saknēm 
atrodas gliemeža oliņas. Līdz 
ar stāda iestādīšanu gliemezis 
veiksmīgi iedzīvojas dārzos un 
caur ceļmalām, grāvmalām un 
ūdenstilpju piekrastēm izplatās 
gan kaimiņu dārzos, gan arī 
dabiskās teritorijās. Tāpēc ir 
svarīgi saprast, ka Spānijas 
kailgliemeža izplatības 
ierobežošanā būtu jāiesaistās 
visu invadēto teritoriju 
īpašniekiem. Tā kā Spānijas 
kailgliemezis visintensīvāk 
olas dēj no augusta līdz 
septembrim, ir jācenšas 
panākt, lai pēc iespējas mazāks 

gliemežu skaits sasniegtu olu 
dēšanas vecumu un izdētu olas. 
Viena dējuma olas ir vienkopus 
un vienā dējumā var būt pat 
vairāk nekā 250 olu.

Sugas ietekme var izpausties 
dažādi, piemēram, kailgliemeži 
var apdraudēt kultūraugus 
un vietējās augu sugas gan 
apēdot tās, gan pārnēsājot 
dažādus augu patogēnus. 
Tāpat Spānijas kailgliemezis 
izkonkurē un barojas ar citām 
bezmugurkaulnieku sugām, 
piemēram, gliemežiem un 
sliekām. Ir novērota krustošanās 
ar tuvāk radniecīgajām Arion 
ģints kailgliemežu sugām, 
kā rezultātā tās asimilējas un 
izzūd. Suga var izplatīt jaunas 
parazītu un patogēnu sugas, 
kas ar gliemežiem tiek ievestas 
no citiem reģioniem. 

Ar ieteikumiem kail-
gliemežu izplatības ierobe-
žošanai iespējams iepazīties 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
mājaslapā daba.gov.lv. 

Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) aicina darba 
devējus pieteikties subsidēto 
darbavietu izveidei Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projekta 
“Subsidētās darbavietas bez-
darbniekiem” ietvaros. Tā 
ir iespēja darba devējiem 
piesaistīt savam uzņēmumam 
vajadzīgos darbiniekus, 
nodarbinot subsidētajās 
darbavietās NVA reģistrētos 
bezdarbniekus.

Izveidojot subsidēto 
darbavietu NVA reģistrētam 
bezdarbniekam, darba devējs 
saņem dotāciju nodarbinātā 
bezdarbnieka un viņa darba 
vadītāja atalgojumam, kā 
arī noteiktos gadījumos 
dotāciju valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no bezdarbnieka 
darba algas dotācijas daļas. 
Ja subsidētā darbavieta 
izveidota bezdarbniekam ar 
invaliditāti, darba devējs var 
saņemt vienreizēju dotāciju 

darbavietas pielāgošanai.
ESF projekta “Subsidētās 

darbavietas bezdarbniekiem” 
ietvaros tiek nodarbināti 
bezdarbnieki ar invaliditāti; 
bezdarbnieki, kuri bijuši bez 
darba vismaz 12 mēnešus; 
bezdarbnieki vecumā virs 55 
gadiem, kuri nav sasnieguši 
pensijas vecumu, kā arī 
bezdarbnieki ar bēgļa vai 
alternatīvās personas statusu.

Darba devēju pieteikšanās 
subsidēto darbavietu izveidei 
notiek no 8. jūnija līdz gada 
beigām. 2020. gadā NVA 
plāno kopumā izveidot 912 
darbavietas, no tām 622 
darbavietas tiks veidotas 
bezdarbniekiem ar invaliditāti, 
bet 290 – citu mērķa grupu 
bezdarbniekiem. Kopš 
ESF projekta „Subsidētās 
darbavietas bezdarbniekiem” 
īstenošanas sākuma darba 
devēji ar NVA atbalstu 
kopumā jau ir izveidojuši 3664 
subsidētās darbavietas.

Iespēja pieteikt subsidētas 
darba vietas

Spānijas kailgliemezis 
posta dārzus
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

28.11.2019. Saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos 
noteikumos Nr. 21 “Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie 
noteikumi””

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi 

nosaka:
1.1. kāda darbība vai 

bezdarbība atzīstama par 
administratīvo pārkāpumu 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā;

1.2. administratīvo sodu 
apmērus par šo saistošo 
noteikumu neievērošanu;

1.3. institūcijas, kuras 
pilnvarotas kontrolēt saistošo 
noteikumu ievērošanu.

2. Saistošajos noteikumos 
lietotie termini: 

2.1. norobežota teritorija – 
publiskām personām vai 
privātpersonām īpašumā, 
valdījumā vai lietošanā 
nekustamā īpašuma terito-
rija, kas norobežota ar 
apstādījumiem, žogu, sētu, 
lentām u.tml.;

2.2. daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas koplietošanas 
telpas – daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas kāpņu 
telpas, gaiteņi, pagrabi, 
bēniņi un citas daudzdzīvokļu 
mājā koplietošanā esošas 
nedzīvojamās telpas;

2.3. apstādījumi – visas ar 
augiem dabīgā vai mākslīgā 
ceļā apaudzētas un koptas 
teritorijas (t.sk. parki, dārzi, 
košumdārzi, skvēri, bulvāri, 
alejas, kapsētas, nogāžu 
nostiprinājumi, ģimenes 
dārzi, pagalmi, jumta dārzi, 
pārseguma stādījumi, u.c.), 
kurās neiegūst augu produkciju 
pārtikai rūpnieciskos apmēros, 
koksni, grieztus ziedus un citu 
produkciju;

2.3.1.  publiskie apstā-
dījumi – atklātas koplietošanas 
vai atklātas sabiedrībai 
pieejamas apstādījumu 
teritorijas uz pašvaldības, 
valsts vai privātīpašumā esošas 
zemes;

2.3.2. privātie apstādījumi – 
apstādījumu teritorijas uz 
privātīpašumā esošas zemes;

2.4. apstādījumu elementi – 
koki, krūmi, koku un krūmu 
grupas, alejas, dzīvžogi, stādi, 
sējeņi, vīteņaugi, augsne 
(zāliens), dobes, augu vāzes 
un trauki, gājēju celiņi, 
tranzītceļi, tehnoloģiskie ceļi, 
ūdensobjekti, strūklakas, 

atpūtas soliņi, bērnu laukumi, 
gaismas ķermeņi, būves, 
kas saistītas ar apstādījumu 
apkalpi, u.tml.;

2.5. dabas pamatne – ar 
kapitālām celtnēm, kam ir dziļi 
pamati, neapbūvētas ainavas 
platības ar dabīgi saaugušām 
vai ar cilvēka darbību 
veidotām augu sabiedrībām, 
tai skaitā apstādījumiem un 
ūdenstilpnēm;

2.6. zaļā zona – novada 
teritorijā esošie apstādījumi, 
zāliens, meži ,ūdenskrātuves 
un cita dabas pamatne;

2.7. publiskie dīķi – šo 
noteikumu Pielikumā noteiktie 
dīķi;

2.8. zāliens – apstādījumu 
platība, kas blīvi nosegta 
ar zemu augošu zālienaugu 
zelmeni no agra pavasara līdz 
pirmajiem sniegiem un tiek 
regulāri pļauta un kopta;

3. Amatpersonas, kas veic 
administratīvo procesu: 

Administratīvā pārkāpuma 
procesu veic Cēsu novada 
Pašvaldības policijas amat-
personas.

4. Administratīvā pārkā-
puma lietā pieņemtā lēmuma 
pārsūdzēšana

4.1. Administratīvā 
pārkāpuma lietā pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
priekšniekam;

4.2. Ja lēmumu administra-
tīvā pārkāpuma lietā ir pieņēmis 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas priekšnieks, to var 
pārsūdzēt rajona (pilsētas) 
tiesā fiziskā persona atbilstoši 
deklarētajai dzīvesvietai, bet 
juridiskā persona — atbilstoši 
juridiskajai adresei. Ja personai 
nav deklarētās dzīvesvietas 
Latvijā vai juridiskās personas 
adrese neatrodas Latvijā, 
lēmumu administratīvā 
pārkāpuma lietā var pārsūdzēt 
rajona (pilsētas) tiesā atbilstoši 
administratīvā pārkāpuma 
konstatēšanas vietai.

II. Administratīvie pārkā-
pumi

5. Transportlīdzekļu mazgā-
šana vai remontdarbu veikšana

Par transportlīdzekļu 
mazgāšanu vai tehniskās 
apkopes veikšanu ārpus šim 

Izdarīt Cēsu novada domes 
2018. gada 21.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 21 “Cēsu 
novada pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
69. punktu šādā redakcijā:

“69. Par noteikumu 15. 
punktā noteikto prasību 
neievērošanu piemēro brīdi-

nājumu vai naudas sodu - 
fiziskām personām līdz 10 
(desmit) naudas soda vienībām, 
bet juridiskām personām no 
20 (divdesmit) naudas soda 
vienībām līdz 40 (četrdesmit) 
naudas soda vienībām.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 
70. punktu šādā redakcijā:

“70. Par noteikumu 33. 
punktā atrunātās kārtības 
neievērošanu, kapavietas 

uzturētājam piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu līdz 
14 (četrpadsmit) naudas soda 
vienībām.”

3. Izteikt saistošo noteikumu 
71. punktu šādā redakcijā:

“71. Par noteikumu 54. 
punktā un tā apakšpunktos 
noteikto pienākumu neievēro-
šanu, kapavietas uzturētājam 
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 28 (divdesmit 

astoņas) naudas soda 
vienībām.”

4. Izteikt saistošo noteikumu 
72. punktu šādā redakcijā:

“72. Saistošo noteikumu 
kontroli un administratīvo 
pārkāpumu procesu par 15., 33. 
un 54.  punkta un tā apakšpunktos 
minētajiem pārkāpumiem 
līdz administratīvās lietas 
izskatīšanai veic Cēsu 
novada pašvaldības policija. 

Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Cēsu novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.”

5. Svītrot saistošo noteikumu 
73. punktu.

6. Grozījumi saistošajos 
noteikumos stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.

makšķerēt, zvejot peldēt peldināt dzīvniekus

Pils parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Maija parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Avotu ielejas parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Bērzaines parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Rīdzenes ciema dīķis atļauts atļauts aizliegts

Dīķis pie Līvu skolas atļauts atļauts aizliegts

Dubinska dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Cēsu novada pašvaldības publiskie dīķi, kuros ir aizliegts makšķerēt, zvejot, 
peldēt un peldināt dzīvniekus

nolūkam paredzētās vietas, 
- piemēro naudas sodu no 
septiņām līdz divdesmit 
astoņām naudas soda vienībām.

6. Nepilngadīgas personas 
atrašanās kafejnīcā, bārā 
vai naktsklubā bez vecāku, 
aizbildņu vai viņu pilnvarotas 
pilngadīgas personas 
klātbūtnes no plkst. 22.00 līdz 
plkst. 7.00.

Par nepilngadīgas personas 
atrašanos bārā vai naktsklubā, 
kur tiek tirgoti tabakas 
izstrādājumi vai alkoholiskie 
dzērieni, t.sk., alus, bez vecāku, 
aizbildņu vai viņu pilnvarotas 
pilngadīgas personas klātbūtnes 
no plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00, 
pasākuma organizatoram, 
atbildīgai amatpersonai vai 
kluba īpašniekam,- piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz četrdesmit naudas soda 
vienībām.

7. Stāvēšana publiskā vietā 
uz atpūtas soliņa vai sēdēšana 
uz tās atzveltnes 

Par stāvēšanu publiskā vietā 
uz atpūtas soliņa vai sēdēšanu 
uz tās atzveltnes, - piemēro 
brīdinājumu vai piemēro 
naudas sodu līdz četrām naudas 
soda vienībām.

8. Apstādījumu, zāliena 
vai citu apstādījumu elementu 
bojāšana

Par apstādījumu, zāliena 
vai citu apstādījumu elementu 
postīšanu, - piemēro naudas 
sodu no trīs līdz četrpadsmit 
naudas soda vienībām.

9. Mazgāšanās vai veļas 
mazgāšana pašvaldības 
publiskajos dīķos, strūklakās 
un citās ūdenstilpnēs

Par mazgāšanos vai 
veļas mazgāšanu publiskos 
dīķos, strūklakās un citās 
ūdenstilpnēs,- 

piemēro naudas sodu no 
vienas līdz septiņām naudas 
soda vienībām.

10. Makšķerēšana, zveja, 
peldēšana un dzīvnieku 
peldināšana pašvaldības 
konkrēti noteiktajos publis-
kajos dīķos, strūklakās un citās 
ūdenstilpnēs

Par makšķerēšanu, zveju, 
peldēšanu un dzīvnieku 
peldināšanu pašvaldības 
publiskajos dīķos, strūklakās 
un citās ūdenstilpnēs, kur 
tas nav atļauts saskaņā ar šo 
noteikumu  pielikumu,-

piemēro naudas sodu no 
vienas līdz septiņām naudas 
soda vienībām.

11. Par atrašanos publiskās 
vietās ar atvērtu alkohola 
iepakojumu

Par atrašanos publiskās 
vietās, kā arī dzīvojamo 
ēku koplietošanas telpās un 
sabiedriskajā transportā, ar 
atvērtu vai vaļēju alus vai 
cita alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu vai alkoholisko 
dzērienu jebkura veida vaļējā 
tarā, izņemot speciāli atļautās 
vietās, kurās alkoholiskie 
dzērieni tiek pārdoti patērēšanai 
uz vietas, kā arī vietās, kur to 

ļāvusi pašvaldība, - piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz trīsdesmit naudas soda 
vienībām.

12. Par pirotehnikas 
izstrādājumu izmantošanu

Par pirotehnikas izstrā-
dājumu izmantošanu, ja tas 
nav saskaņots ar Cēsu novada 
pašvaldību, izņemot valsts 
svētku dienās, - piemēro 
brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskām personām 
līdz trīsdesmit naudas soda 
vienībām, juridiskām personām 
līdz piecdesmit naudas soda 
vienībām.

13. Par nakšņošanu vai 
gulēšanu tam neparedzētā 
publiskā vietā

Par nakšņošanu vai 
gulēšanu tam neparedzētā 
publiskā vietā, daudzdzīvokļu 
māju koplietošanas telpās, 
apstādījumos, parkos, uz 
atpūtas soliņiem, tai skaitā, 
telts vai līdzīgas konstrukcijas 
nakšņošanai uzstādīšanu,-  
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz četrdesmit 
naudas soda vienībām.

III. Noslēguma jautājumi
14. Atzīt par spēku 

zaudējušiem Cēsu novada 
domes 2015. gada 27. augusta 
saistošos noteikumus Nr. 
8 “Sabiedriskās kārtības 
noteikumi”.

15. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības 
likumu.
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VĒSTURE, KULTŪRA
Cēsu kaujām – 101

Pirms 101 gada Latvijas 
valsts pastāvēšana tika izcīnīta 
Neatkarības kara laikā. 
Pagrieziena punkts kara gaitā 
notika tieši Ziemeļlatvijas 
frontes līnijā, kur latviešu un 
igauņu karaspēki 22. jūnijā 
pie Cēsīm uzveica Landesvēra 
armiju un devās tālāk uz Rīgu.

Šogad Cēsu kauju  piemiņas 
pasākumi, protams, atšķīrās 
no vērienīgajām simtgades 
norisēm pērn. Taču, lai arī 
klusināti un distancēti, tomēr 
emocionāli un saturiski 
piesātināti godinājām latviešu 
un igauņi karavīrus, kuri 
smagās kaujās uzveica vācu 
karaspēku un nosargāja mūsu 
valstu neatkarību.

Svinot Uzvaras dienu, jau 
no jūnija vidus cēsniekiem un 
viesiem bija iespēja apmeklēt 
foto un audio izstādi Cēsu 
pilsētvidē “Stāsti par varonību. 
Cēsu kaujām 101”. Pilsētas 
nozīmīgākajās vietās, kas 

saistītas ar vēsturiskajiem 
notikumiem, bija izvietotas 
lielformāta fotogrāfijas, kuras 
papildināja tā laika cēsnieku 
atmiņu stāsti. Izstāde skatāma 
līdz jūnija beigām.

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs ģimenēm piedāvāja 
iejusties Skolnieku rotas 
kareivja tēlā un, atbildot uz 
jautājumiem par Cēsu kauju 
norisi un nozīmi, izlauzties no 
vācu ģenerāļa kabineta.

Uzvaras diena tradicionāli 
sākās ar ziedu nolikšanu 
Vienības laukumā un citās 
Cēsu kauju piemiņas vietās. 
Izzinoša bija vēsturnieku 
diskusija “Cēsu kauju 
starptautiskais un reģionālais 
konteksts”. Klausīties par 
tā laika vēstures līkločiem, 
ārzemju spēku stratēģiskajām 
interesēm Latvijā, mūsu 
valsts bruņoto spēku vienību 
lomu, apmeklētāji varēja gan 
klātienē, gan attālināti.

Attēlā: Pieminot Cēsu kauju 101 gadadienu, ziedus pie Uzvaras pieminekļa Vienības 
laukumā nolika Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis (no kreisās), 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un NBS Cēsu instruktoru skolas 
komandieris pulkvežleitnants Vasilijs Dračovs. Foto: Lauris Mihailovs.

Izstāžu nams darbu atsācis 
ar divām lieliskām izstādēm. 
Otrajā stāvā ekspozīcija 
“Satikšanās” un septiņu jaunu, 
profesionālu, sasodīti talantīgu 
gleznotāju un keramiķu 
kopdarbs. Šī ir satikšanās, 
kas apliecina, ka latviešu 
mākslinieku (šajā gadījumā 
mākslinieču) jaunā paaudze 
savu šodienas pasaules izjūtu 
pārsteidzoši viegli un organiski 

savieno ar tradicionālām 
latviešu glezniecības vērtībām.

Darbu autores Ilze 
Smildziņa, Katrīna Gaile, 
Anna Laicāne, Alise Mediņa, 
Kristīne Guršpone, Ingrīdas 
Suharevska, Marta Jurjāne, 
Katrīna Šatalova savā radošajā 
darbībā guvušas Latvijas 
un starptautiska mēroga 
panākumus. 

Izstāžu nama pirmajā stāvā 

skatāma Rīgas Fotogrāfijas 
biennāles 2020 izstāde 
“Transformācija x 2”, kas atklāj 
divu Somijas mākslinieku 
Sānas Vangas (Saana Wang) 
un Artora Jesusa Inkere (Artor 
Jesus Inkerö) meklējumus 
starp Austrumu un Rietumu 
kultūras telpām (kuratore 
Inga Brūvere). Izstāde ievada 
biennāles reģionu programmu, 
kas turpināsies rudenī.

Pārsteidzošas izstādes

Attēlā: Izstādes “Satikšanās” mākslinieces savā radošajā darbībā jau ir guvušas Latvijas 
un straptautiska mēroga panākumus. Foto: Aivars Akmentiņš.

 Cēsu amatiermākslas 
kolektīvi pakāpeniski atsāk 
klātienes mēģinājumus. Daži 
kolektīvi pat paspējuši sniegt 
pirmos koncertus. Cēsu Pils 
koris aicināja uz sadziedāšanos 
un jāņuguns iedegšanu Riekstu 
kalnā. Savukārt pūtēju orķestris 
“Cēsis” pieskandinājis 
daudzdzīvokļu namu pagalmus 
un koncertējis Līgatnē. Tāpat 
arī Cēsu teātra kolektīvs jau 
nospēlējis izrādi “Mucenieks 
un Muceniece” Valkā. Arī 
citi kolektīvi, tostarp dejotāji, 
pamazām atsāk kopīgus 
mēģinājumus gan koncertzālē 
“Cēsis”, gan Vaives tautas 
namā, gan brīvdabā. 

Vēl pavisam nesen bijām 
spiesti vadīt mēģinājumus 
attālināti. Tomēr kolektīvi 
spēja saglabāt kopības sajūtu 
arī šajā sarežģītajā periodā un 
nepazaudēja kopīgo vīziju. 
Cēsu amatiermākslas koletīvu 
vadītāji informēja Cēsu 
Kultūras centru par to, kā 
attālināti darbojās viņu vadītie 
kolektīvi un kā pielāgojās 
situācijai. Kori un ansambļi bija 
raduši risinājumu dziedātāju 
partiju apguvei – diriģenti 
iedziedāja audio ierakstus un 
nosūtīja dziedātājiem. Pūtēju 
orķestra dalībnieki izveidoja 

uzmundrinošu videoklipu, kura 
pamatā skanēja skates ieraksts 
un katrs orķestra dalībnieks 
iesūtīja bildi ar instrumentu 
dabā, un, protams, turpināja 
apgūt sava instrumenta partijas 
mājas apstākļos. Cēsu teātra 
režisore Edīte Siļķēna ieteica 
aktieriem vērot cilvēkus 
ikdienas gaitās un veidot 
monologus. Aktieri mājās 
apguva arī izrāžu tekstus 
jaunajām izrādēm. Arī dejotāji 
atrada veidu, kā uzturēt sevi 
formā un apgūt jaunus deju 
soļus. Sandra Bārtniece (TDK 
“Randiņš”) stāsta, ka tika 
filmētas treniņstundas un jaunie 
deju soļi sūtīti dejotājiem. 
Lai dejotājiem uzturētu 
pozitīvu noskaņojumu, sūtīja 
arī uzvedumu video. Uzturēt 
kontaktus ar jaunajiem 
dejotājiem palīdzēja arī viņu 
vecāki. 

Cēsu Kultūras centrs 
izsaka lielu pateicību visu 
mūsu kolektīvu vadītājiem un 
dalībniekiem par nerimstošu 
darbošanos un, neskatoties uz 
dažādajiem apstākļiem, spēju 
motivēt sevi un kolektīvu, un 
atrast veidus, kā turpināt radoši 
darboties. Ceram, ka jauno 
sezonu pilnā sparā atsāksim jau 
augustā.

Cēsu pilsētas kapos 
Kapu svētki notiks 5. jūlijā 
• Meža kapos plkst. 13.30; 
•   Bērzaines kapos plkst. 15.30.

Vaives pagasta kapos 
Kapu svētki notiks 1. augustā 
• Veismaņu kapos plkst. 12.00; 
• Rāmuļu kapos plkst. 14.00.

Kapu
svētkiCēsu Vēstures un mākslas 

muzejs savu  95 gadu 
jubileju svin ar izstādi “Laika 
liecinieki”, kas skatāma 
Jaunās pils bēniņu izstāžu 
zālē. Izstādes autores, muzeja 
direktore Kristīne Skrīvere 
un galvenā krājuma glabātāja 
Dace Tabūne, jubilejas 
ekspozīcijas veidošanā aicināja 

iesaistīties cēsniekus, un 
atsaucība bija pārsteidzoši  
liela. Lai respektētu vīrusa 
infekcijas ierobežojumus, bet 
tomēr pulcinātu un pateiktos 
izstādes līdzautoriem – tēmu 
pieteicējiem, muzejniekiem, 
māksliniekiem, nācās pat rīkot 
divas izstādes atklāšanas.  

“Laika liecinieki” atspoguļo 

to, cik tematiski bagāts un 
plašs ir Cēsu muzeja krājums. 
Te atradīsiet stāstus par Jāņa 
Poruka vijoli, unikālām 
18. gs. zemnieku rokrakstu 
grāmatām, Cēsu pirmo 
fotogrāfu Kārli Andersonu, 
leģendāro grāmatizdevēju Jāni 
Ozolu, par brīvības cīnītāju, 
skautu, arhitektu un Latvijas 

karoga vēstures pētnieku Kārli 
Dzirkali un citiem. 

Izstādes scenogrāfiju 
veidojusi Madara Mela, 
mākslinieciskais konsultants – 
Viktors Jansons. “Laika 
liecinieki” Jaunās pils bēniņu 
izstāžu zālē būs skatāmi līdz 
pat gada beigām.

Bagātā muzeja krājuma liecinieki

Amatieri mēģina


