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17. un 18. jūlijā norisināsies  
Cēsu pilsētas svētki

Divās Cēsu izglītības iestādēs 
modernizēs ventilācijas sistēmu

Lasiet 5. lpp

Lasiet 3. lpp

No 1. jūlija jauns Cēsu novads

Par Cēsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Rozenbergs

Ceturtdien, 2021. gada 
1. jūlijā, darbu sākot jauno 
novadu domēm, stājas spēkā 
Latvijas Administratīvi 
teritoriālā reforma. Tās 
rezultātā jaunajā Cēsu novadā 
tiek apvienoti līdzšinējie 
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu 
un Vecpiebalgas novadi. Jaunā 
novada 2668,13 km2 lielajā 
teritorijā apvienoti teju 45 000 
iedzīvotāji.

Lai arī reforma ievērojami 
skar vairākus pašvaldības darba 
procesus, iedzīvotāji joprojām 

varēs saņemt informāciju 
un pakalpojumus ierastajā 
kārtībā un sev tuvākajā 
pārvaldē. Līdzšinējo novadu 
pašvaldību iestādes darbu 
turpina jaunā Cēsu novada 
apvienību pārvalžu struktūrās. 
Piemēram, bijušā Amatas 
novada pašvaldības nodaļas, 
bibliotēkas, kultūras nami un 
skolas tiek apvienotas Cēsu 
novada Amatas apvienības 
pārvaldē, un savu atrašanās 
vietu nemaina.

Iedzīvotājiem jāņem 
vērā, ka izmaiņas skars 

adrešu pierakstu. Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un 
Vecpiebalgas novads adresēs 
jāaizstāj ar Cēsu novads. Pasta 
indeksi paliek nemainīgi. 
Piemēram: Ausmas, Drabešu 
pagasts, Cēsu novads, LV-4101

Domes jaunos deputātus uz 
pirmo sēdi izsauc Cēsu novada 
Vēlēšanu komisija. Sēde 
notika 1. jūlijā plkst. 9, tajā tiks 
ievēlēts domes priekšsēdētājs.

Cēsu novada domē ievēlēti 
19 deputāti no visiem bijušajiem 
novadiem: Ēriks Bauers 

(Jaunā VIENOTĪBA), Inga 
Cipe (Jaunā VIENOTĪBA), 
Atis Egliņš-Eglītis (Jaunā 
VIENOTĪBA), Ella Frīdvalde-
Andersone (VIDZEMES 
PARTIJA), Erlends Geruļskis 
(Jaunā VIENOTĪBA), Guntis 
Grosbergs (Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”), Jānis 
Kārkliņš (Latvijas attīstībai), 
Andris Melbārdis (Jaunā 
VIENOTĪBA), Biruta Mežale 
(Jaunā VIENOTĪBA), Andris 
Mihaļovs (VIDZEMES 
PARTIJA), Indriķis Putniņš 

(“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Ivo Rode 
(“Kustība “Par!””, “PRO-
GRESĪVIE”), Jānis Rozenbergs 
(Jaunā VIENOTĪBA), Elīna 
Stapulone (Latvijas attīstībai), 
Inese Suija-Markova (Jaunā 
VIENOTĪBA), Laimis Šāvējs 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Ainārs 
Šteins (Jaunā VIENOTĪBA), 
Hardijs Vents (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), 
Juris Žagars (Jaunā 
VIENOTĪBA).

Pirmajā jaunā 2021. gada 
sasaukuma apvienotā Cēsu 
novada domes sēdē par domes 
priekšsēdētāju ievēlēts Jānis 
Rozenbergs.

Cēsu novada vēlēšanu 
komisijas sasauktajā sēdē 
komisijas priekšsēdētāja 
Līga Dzemido informēja 

par vēlēšanu rezultātiem 
un mudināja jaunievēlētos 
deputātus izvirzīt kandidātus 
domes priekšsēdētāja 
amatam. Kā kandidātus 
domes priekšsēdētāja amatam 
Juris Žagars izvirzīja Jāni 
Rozenbergu, bet Jānis Kārkliņš 
izvirzīja Elīnu Stapuloni. Par 

Jāni Rozenbergu nobalsoja 17 
deputāti, par Elīnu Stapuloni – 
divi.

Jānis Rozenbergs pateicās 
vēlētajiem un deputātiem par 
mandātu, sakot: “Centīšos 
to attaisnot pēc labākās 
sirdsapziņas. Darba cēliens būs 
izaicinošs, lai plašajā novada 

teritorijā saglabātu esošās 
labās lietas un veidotu jaunas, 
lai izveidotu vienotu attīstības 
telpu starp pilsētām un lauku 
reģioniem.”

Viņš arī pauda gandarījumu 
par to, ka deputātu korpusā 
nodrošināta pārstāvniecība 
no visa jaunā Cēsu novada un 

to ka šim korpusam ir liela 
pieredze pašvaldību darbā, kas 
būs svarīgi nākamajos četros 
gados.

Par priekšsēdētāja viet-
niekiem ievēlēti Ainārs Šteins 
un Atis Egliņš-Eglītis.

Attēlā: Jaunā sasaukuma Cēsu novada domes deputāti pēc pirmās sēdes vienojās oficiālajai fotogrāfijai. Foto: Lauris Mihailovs.



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Nozīmīgākais notikums 
jūnija sākumā bija pašvaldību 
vēlēšanas, kurās apvienotā Cēsu 
novada iedzīvotāji izvēlējās 
savus priekšstāvjus darbam 
jaunajā novada domē. Politiskā 
pārstāvniecība nu ir zināma. 
Tiešām prieks, ka ievēlēti 
deputāti no visiem novadiem, 
līdz ar to arī iedzīvotāju 
ģeogrāfiskā pārstāvniecība ir 
nodrošināta.

Arī mani pārsteidza pieticīgā 
iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanās. 
Apvienotāja Cēsu novadā tā 
gan bija augstāka nekā vidēji 
Latvijā. Paldies visiem, kuri 
nebija vienaldzīgi un pauda 
savu nostāju. Taču, lai saprastu, 
kāpēc vēlētāju aktivitāte gadu 
no gada mazinās, noteikti 
nepieciešama nopietnāka 
analīze.

Pozitīvi vērtēju to, ka 
jaunajā domē ir daudz deputātu 
ar pieredzi pašvaldību darbā. 
Mums priekšā sarežģītu un 
nozīmīgu pārmaiņu posms, 
veidojot jauno novada pārvaldi. 
Jo lielāka būs deputāta iesaiste 
un izpratne, jo kvalitatīvāks 
un iedzīvotāju interesēm 
atbilstošāks būs jaunais 

pārvaldes modelis.
Jau pirms vēlēšanām 

apvienojamā Cēsu novada 
pašvaldību vadītāji un 
speciālisti, izstrādājot 
turpmākās darbības nolikumu, 
vienojās, ka šajā gadā pašval-
dību izpildvara strādās 
bez izmaiņām pēc iepriekš 
apstiprināta budžeta. Līdz ar 
to pašvaldības pakalpojumu 
pieejamība un apjoms 
iedzīvotājiem jūlijā un 
turpmākajos gada mēnešos būs 
tāds pats kā līdz šim. Klientu 
apkalpošanas centri, speciālisti, 
pašvaldību iestādes strādās, 
kā ierasts. Vienīgi, apvienojot 
Amatas un Cēsu Izglītības 
pārvaldes, jau jūlijā izveidosim 
vienotu izglītības pārvaldi. Tas 
nozīmē, ka nelielas izmaiņas 
sadarbībā būs izglītības iestāžu 
vadītājiem, taču skolēniem, 
viņu vecākiem, arī pedagogiem 
nekas nemainīsies. Visas 
skolas, bērnudārzi un interešu 
izglītības pulciņi turpinās savu 
darbu.

Sākot ar jūliju, katru nedēļu 
vismaz vienu dienu plānoju 
pavadīt kādā no mūsu jaunā 
novada centriem. Lai iepazītos 
ar pašvaldības darbiniekiem, 
iestāžu vadītājiem, uzņēmējiem 
arī nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, vairāk uzzinātu 
par aktualitātēm, svarīgākajiem 
darbiem, projektiem. Jo, 
neredzot kopainu, nav 
iespējams veidot sabalansētu 
un aptverošu novada attīstības 
programmu.

Sēru dienā, 14. jūnijā, 
pieminējām 80. gadskārtu 
kopš komunistu represijām 
pret Latvijas iedzīvotājiem. 
Paldies Latvijas Politiski 
represēto Cēsu biedrībai, kas 
bija iniciators jaunas piemiņas 

vietas izveidei pie bijušās 
Amatas stacijas. Vairāk nekā 
tūkstotis Cēsu un Alūksnes 
apriņķa iedzīvotāju, tostarp 
arī gandrīz 400 bērnu, no šīs 
vietas lopu vagonos izsūtīja uz 
Sibīriju. 

Ne tik plaši kā pirms diviem 
gadiem, taču saturīgi un 
daudzveidīgi svinējām Latvijas 
Uzvaras dienu 22. jūnijā. Cēsu 
kauju norisi un vēsturisko 
nozīmi labāk iepazina gan 
tie, kuri piedalījās izzinošā 
spēlē, gan tie, kuri klausījās 

vēsturnieku diskusiju. 
Jūnijā piedzīvojām gan 

tropisku karstumu, gan arī 
tropiskas lietavas. Diemžēl 
lietus ūdens kanalizācijas 
sistēma pilsētā ir novecojusi un 
nespēj novadīt tik lielu ūdens 
apjomu. Vietām, applūstot 
ēkām vai teritorijām, nodarīti 
zaudējumi iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem. Ūdens novades 
sistēmas modernizācija prasīs 
nopietnas investīcijas, taču 
atlikt šo darbu nedrīkstam. 
Jo, kā prognozē meteorologi, 

jārēķinās, ka šādas lietavas arī 
mūsu platuma grādos nu jau 
kļūst par ikdienu.

Dabas gāzes cenu kāpuma 
ne vien Latvijā, bet arī 
kopumā Eiropā dēļ SIA “Cēsu 
siltumtīkli” informē, ka, sākot 
no 1. augusta, situma tarifs 
pilsētā paaugstināsies par 
9,8%. Jauno tarifu apstiprinājis 
sabiedrisko pakalpojumu 
regulators. Lai mazinātu dabas 
gāzes īpatsvaru siltumapgādes 
kurināmā bilancē, “Cēsu 
siltumtīkli” plāno arī Bērzaines 
dzīvojamā rajona katlu mājā 
uzstādīt modernu šķeldas 
kurināmo katlu. Tomēr 
aukstajās ziemas dienās, lai 
uzturētu siltumu mājokļos, būs 
nepieciešams pieslēgt arī gāzes 
apkuri.

Uzņēmums “Draugiem 
group” jūlijā pilsētā izveidos 
trīs brīvi pieejamas ūdens 
ņemšanas vietas, kur ikviens 
varēs uzpildīt savus traukus 
ar dzeramo ūdeni un remdēt 
slāpes arī četrkājainiem 
mīluļiem. Tas ir vēl viens 
solis, lai mazinātu plastmasas 
pudeļu piesārņojumu Cēsīs 
un ikvienam radītu iespējas 
atveldzēties šajā karstajā 
vasarā. 

Prieks vērot, ka pilsētas ielas 
kļūst piepildītākas, aktīvāki 
kļūst vietējie ceļotāji arī 
ārzemju viesi. Tāpat prieks, ka 
jūlijā, ievērojot noteikumus, 
notiks tradicionālie kultūras un 
atpūtas pasākumi Cēsu Mākslas 
festivāls un Cēsis 815.

Novēlu visiem izbaudīt šo 
saulaino vasaru, uzkrāt spēkus 
nākamajam darba cēlienam un 
nebūt vieglprātīgiem, rūpēties 
par savu un apkārtējo veselību, 
ievērojot drošību!
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

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

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Domes 
sēdēs maijā 
un jūnijā

Cēsu novada domes 
sēdē 17. jūnijā izskatīti 25 
jautājumi. Deputāti vienojās 
par Cēsu 1. pamatskolas 
attīstības plāna 2021. - 2024. 
gadam apstiprināšanu, novada 
pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Noras iela 22, Cēsīs, 
pārdošanu, novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Jaun-
rauņi”-3, Vaives pagastā, 
nodošanu atsavināšanai un 
cenas apstiprināšanu.

Dome apstiprināja izsoles 
rezultātus nekustamajiem 
īpašumiem Cēsīs – Baltajā ielā 
11, Cīrulīšu ielā 66, Rīgas ielā 
89. Sēdē vienojās par naudas 
balvām 8. klašu un 11. klašu 
izglītojamiem par ikdienas 
mācību sasniegumiem un 
par Sporta padomes sastāva 
darbības termiņa pagarināšanu. 
Deputāti sprieda arī par 
ilgtermiņa saistībām ielu un 
ceļu ikdienas kopšanas un 
uzturēšanas darbiem Cēsu 
novadā un apstiprināja Cēsu 
novada pašvaldības 2020. gada 
publisko pārskatu.

Cēsu novada domes sēdē 27. 
maijā izskatīti 19 jautājumi. 
Deputāti apstiprināja Cēsu 2. 
pamatskolas attīstības plānu 
2021. - 2024.gadam, vienojās 
par Cēsu novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Gaujas ielā 
61 un Egļu ielā 4A nodošanu 
atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

Dome apstiprināja pietei-
kuma iesniegšanu konkursa 
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027. gadā” priekšatlasei. 
Lēma par pirmsskolas izglītības 
grupas atvēršanu Līvu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
un amata vienību izveidošanu 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldē.

Deputāti atbalstīja investī-
ciju projektu “Ventilācijas 
sistēmas izbūve Cēsu Valsts 
ģimnāzijā” un “Ventilācijas 
sistēmas izbūve Cēsu Pilsētas 
vidusskolā”  izstrādi un 
iesniegšanu.

Domes sēdē arī uzklausīta 
informācija par sagatavoto 
vēstuli Harmonijas nama, ēkas 
Rīgas ielā 24, Cēsīs, īpašniecei.

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

Mums priekšā 
sarežģītu un 

nozīmīgu pārmaiņu 
posms, veidojot jauno 

novada pārvaldi. Jo 
lielāka būs deputāta 
iesaiste un izpratne, 
jo kvalitatīvāks un 

iedzīvotāju interesēm 
atbilstošāks būs 

jaunais pārvaldes 
modelis.

Pārmaiņu posms jaunajam 
sasaukumam

Pieņem pieteikumus brīvpusdienu un maksas atlaides 
piešķiršanai

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
aicina Cēsu novada ģimenes 
sākot ar jūliju iesniegt 
pieteikumus brīvpusdienu 
un vecāku maksas atlaides 
piešķiršanai. 

Tiesības saņemt Brīvpus-
dienas un vecāku maksas 
atlaidi ir:

• izglītojamiem no 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm, ja tie mācās kādā 
no Cēsu novada pirmsskolas, 
vispārējās izglītības iestādēm 
vai profesionālajā skolā vai 
vidusskolā;

• bērniem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem 
bērniem, ja tie mācās kādā 
no Cēsu novada pirmsskolas, 

vispārējās izglītības iestādēm 
vai profesionālajā skolā vai 
vidusskolā;

• bērniem ar invaliditāti, 
ja tie mācās kādā no Cēsu 
novada pirmsskolas, vispārējās 
izglītības iestādēm vai profe-
sionālajā skolā vai vidusskolā;

• daudzbērnu ģimeņu 
bērniem, ja tie mācās kādā 
no Cēsu novada pirmsskolas, 
vispārējās izglītības iestādēm 
vai profesionālajā skolā vai 
vidusskolā.

Brīvpusdienām piešķirtie 
līdzekļi tiek pārskaitīti pa-
kalpojuma sniedzējam, 
kas realizē ēdināšanu katrā 
konkrētā izglītības iestādē, 
atbilstoši tā iesniegtajam 
rēķinam saskaņā ar pašvaldības 

noteikto pusdienu cenu, bet 
nepārsniedzot Cēsu novada 
domes apstiprināto maksimālo 
pusdienu cenu.

Pēc iesnieguma saņemšanas 
atbalstu piešķir no nākamā 
mēneša pirmās mācību dienas 
līdz kārtējā mācību gada 
pēdējai dienai.

Atbalsta saņemšanai 
ģimenēm jāvēršas Cēsu 
novada pašvaldības aģen-
tūrā “Sociālais dienests” 
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 
2. stāva 6. vai 7. kabinetā 
apmeklētāju pieņemšanas 
laikos vai iesniegums 
jāiesniedz elektroniski  
cesis.lv sadaļā “E-pakalpo-
jumi” vai valsts portālā  
latvija.lv/Epakalpojumi/EP155.

Sociālā dienesta pārstāvji 
ceturtdienās no plkst. 8.30 
līdz plkst. 10.00 apmeklētājus 
pieņem arī Vaives pagasta 
Rīdzenes bibliotēkā. Vairāk 
informācijas mājas lapā  
cesis.lv, sadaļā  Sociālais 
dienests.
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AKTUĀLI
Būvdarbi izglītības iestādēs

Attēlā:  Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbus plānots pabeigt augustā. Septem-
brī vidusskolas audzēkņi jau varēs mācīties jaunajās telpās. Foto: Aivars Akmentiņš.

Cēsu novada domes sēdē 
iesniegšanai apstiprināti 
divi projekti valsts budžeta 
līdzfinansējumam, kas paredz 
izbūvēt energoefektīvu gaisa 
apmaiņas sistēmu Cēsu Valsts 
ģimnāzijā un Cēsu Pilsētas 
vidusskolā.

Projekta īstenošana ļaus 
nodrošināt kvalitatīvu, norma-
tīviem atbilstošu mikroklimatu 
publiskas lietošanas telpās 
un telpu grupās. Sakārtojot 
epidemioloģiskās drošības 
prasībām atbilstošu izglītības 
iestādes vidi, tiks  veicināta 
izglītojamo atgriešanās klātie-
nes apmācības procesā. 
Izbūvējot ventilācijas sistēmas 
uzlabosies gaisa apmaiņa 
telpās. Tas ļaus ietaupīt elektro-
enerģiju un samazinās apkures 
izmaksas, jo vēdināšanas 
nolūkos netiks atvērti logi un 
dzesētas telpas.

Ventilāciju sistēmu izbūve 
jāpabeidz līdz 2022. gada 31. 
decembrim.

Projekti tiek sniegti, pama-

tojoties uz Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2021. 
gada 13. aprīļa noteikumos 
Nr.242 “Augstas gatavības 
pašvaldību investīciju projektu 
pieteikšanas, izskatīšanas 
un finansējuma piešķiršanas 
kārtība”.

Projekta “Ventilācijas 
sistēmas izbūve Cēsu Valsts 
ģimnāzijā” kopējās izmaksas 
ir 251 543 EUR, no kuriem 
valsts budžeta dotācija ir 85%, 
jeb 213 812 EUR, Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
37 731 EUR.

Projekta “Ventilācijas 
sistēmas izbūve Cēsu Pilsētas 
vidusskolā” kopējās izmaksas 
ir 331 708 EUR, no kuriem 
valsts budžeta dotācija ir 85%, 
jeb 281 952 EUR, Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
49 756  EUR.

Kopējais valsts budžeta 
finansējums, kas atvēlēts šāda 
veida projektiem, ir 7,2 miljoni 
EUR.

Uzlabos mikroklimatu 
skolās

Latvāņu apkarošana

Tuvinieku apmeklēšana 
pansionātā

Atgādinām, ka ar Sosnovska 
latvāni invadētās platības 
jāapseko regulāri līdz latvāņu 
veģetācijas perioda beigām 
un nepieciešamības gadījumā 
jāveic atkārtoti ierobežošanas 
pasākumi.

Saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 
559, īpašumā nav pieļaujama 
latvāņa ziedkopu izveidošanās 
neatkarīgi no ierobežošanas 

reižu skaita sezonā. 
Tāpat aicinām iedzīvotājus 

informēt par platībām, 
kurās nav veikta latvāņu 
ierobežošana, jo mūsu kopīgais 
mērķis ir ierobežot latvāņu 
invāziju, dzīvot drošā un 
ainaviskā vidē! 

Pateicamies visiem par 
paveikto Sosnovska latvāņu 
ierobežošanā!  

Jūnija beigās Cēsu pilsētas 
pansionāts atsāka piederīgo 
tikšanos klātienē. Tikšanās 
norises laiks - darbadienās no 
plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 

un no plkst. 14.00 līdz plkst. 
16.00. Iepriekš nepieciešams 
pieteikties pie galvenās 
medicīnas māsas pa tālr. 
22032911.

Bibliotēkā vairāk klātienes 
pakalpojumu

Kopš jūnija bibliotēkas 
apmeklētājiem pieejams 
plašāks klātienes pakalpojumu 
klāsts:

• grāmatu apmaiņa un 
brīvpieeja krājumam;

• atvērtas periodikas un 
novadpētniecības lasītavas;

• iespēja izmantot datoru 
e-pastu sūtīšanai, rēķinu 
apmaksas veikšanai, sludi-
nājumu caurlūkošanai u.tml.;

• tiek nodrošināti drukā-
šanas, kopēšanas, skenēšanas 
un laminēšanas maksas 
pakalpojumi.

Nosacījumi, kas jāievēro, 

apmeklējot bibliotēku:
• maksimālais uzturēšanās 

laiks bibliotēkā – 1 stunda 
dienā;

• apmeklējot bibliotēku, 
lietojiet mutes un deguna 
aizsegu (Šī prasība jāievēro arī 
bērniem no 7 gadu vecuma);

• ievērojiet distanci;
• rūpējieties par savu 

roku higiēnu – izmantojiet 
dezinfekcijas līdzekļus, kas 
izvietoti bibliotēkā!

Bibliotēka atvērta 
darbadienās no plkst. 10.00 
līdz plkst. 18.00.

Turpinoties Cēsu novada 
izglītības iestāžu moderni-
zācijai un uzlabojot Cēsu Valsts 
ģimnāzijas (CVĢ) skolēnu 
mācību vidi, šovasar paredzēts 
atjaunot ģimnāzijas sporta zāli, 
ģērbtuves un ķīmijas mācību 
telpas. Darbus veiks SIA 
“PRO DEV”, tos jāpabeidz 
līdz novembra sākumam. 
Nākamgad plānota jauna 
mācību korpusa būvniecība. 

Projekta gaitā modernizēs 
skolas sporta infrastruktūru  – 
notiks sporta zāles un 
tai paredzēto ģērbtuvju 
atjaunošana teju 300 m2 platībā. 
Sporta zāle kalpos gan CVĢ, 
gan Cēsu Pilsētas vidusskolas 
skolēnu sporta stundu un 
ārpusstundu nodarbībām. 

Būtiski uzlabosies iespējas 
apgūt ķīmiju piemērotā un 
modernā vidē – ēkas pirmajā 
stāvā izveidojot kabinetu, 
praktikumu un laboratoriju 
7. - 12. klašu skolēniem. 
Arī šis kabinets nodrošinās 

iespēju skolēniem iesaistīties 
ārpusstundu aktivitātēs, kur 
drošā vidē veikt praktiskos 
darbus, eksperimentus. 

Pēdējā laikā pievērsta liela 
uzmanība gaisa kvalitātei un 
tā ietekmei uz veselību un 
mācību vielas apguvi, tāpēc 
ģimnāzijas telpās paredzēts 
veikt ventilācijas sistēmas 
uzlabošana, samērojot to ar 
potenciālo skolēnu skaitu un 
mācību telpu izmēriem. Tāpat 
skolēniem un pedagogiem 
tiks nodrošināta ergonomiska 
darba vide, ērti pārvietojamas 
mēbeles, modernas mācību 
iekārtas un mūsdienīgai darba 
kvalitātei piemēroti IKT 
risinājumi. 

Turpinot uzlabot skolēnu un 
pedagogu mācību apstākļus, 
nākamajā gadā plānota jauna 
korpusa – CVĢ reģionālā 

metodiskā centra – būvniecība. 
Jaunais centrs veicinās 
pedagogu tālākizglītības un 
metodiskā darba efektivitāti 
Vidzemes plānošanas reģionā 
un sekmēs kompetenču pieejā 
balstītā vispārējās izglītības 
satura ieviešanu.

Tāpat šovasar plānots sākt 
Cēsu 2. pamatskolas pārbūves 
darbus. Notiks jauna mācību 
aprīkojuma un mēbeļu iegāde, 
uzlabota gaisa kvalitāte, kā 
arī izveidoti divi dabaszinātņu 
kabinetu bloki.

Aktivitātes tiek īstenotas 
Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda Projekta Nr. 
8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu novada 
vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija” projekta gaitā.

Skaists un sakopts novads
Cēsu novada pašvaldība 

arī šogad rīko konkursu “Par 
skaistāko Cēsu novada dārzu 
un sakoptāko teritoriju”. 
Konkursa mērķis ir apzināt 
Cēsu novada skaistākos dārzus 
un sakoptākos īpašumus, 
veicināt iedzīvotājus iesaistīties 
skaistākas pilsētvides 
veidošanā, kā arī radīt interesi 
Cēsu novada iedzīvotājos un 
motivēt piedalīties novada 
sakopšanā.

Konkursa dalībnieki var būt 
Cēsu pilsētā un Vaives pagastā 
esoši īpašumi – privātmājas, 
lauku sētas, daudzīvokļu 
māju teritorijas, uzņēmumi, 
iestādes, pašvaldības 
teritorijas. Jau tradicionāli 
vērtēs arī skaistākos “gaisa 
dārzus”. Godalgu saņems arī 
“Vērīgais skatītājs”, kurš būs 

ieteicis īpašumu, kas konkursa 
noslēgumā saņems godalgu.

Pieteikumus konkursam 
var iesniegt fiziskas un 
juridiskas personas klātienē 
Raunas ielā 4, elektroniski 
e-pastā signe.kerpe@cesis.
lv vai mutiski, zvanot pa 
tālruni 64161815. Pieteikumā 
jānorāda objekta adrese, 
īpašnieks, kontakttālrunis, kā 
arī pieteicēja vārds, uzvārds/
nosaukums, kontakttālrunis.

Konkursā pieteiktās 
teritorijas apseko īpaši 
izveidota konkursa komisija. 
Konkursā vērtē galvenokārt 
izveidotāja izdomu, nevis 
finansiālo ieguldījumu dārzu 
veidošanā un teritoriju kopšanā 
un uzturēšanā. Komisija 
novērtē tīrību un kārtību 
īpašumā un tam pieguļošajā 

teritorijā, iebraucamo ceļu 
jeb priekšdārzu, teritorijas 
zonējumu, telpisko plānojumu, 
tā atbilstību funkcijai, augu 
stādījumus, to kompozīciju, 
ekoloģisko saderību, augu 
veselīgumu, ceļu, arhitektūras 
mazo formu kvalitāti, 
sakoptību, žogu izskatu, 
pārsteigumu jeb dārza 
savdabīgumu, īpašas pozitīvas 
pazīmes vai atšķirības. 
Augstāko vērtējumu iegūst 
tas īpašums, kurā izpildīti visi 
konkursa kritēriji.

Pieteikumu iesniegšanas 
termiņš ir 13. jūlijs. Pieteikto 
īpašumu apkopošana un 
izvērtēšana notiks no 19. jūlija 
līdz 22. jūlijam.
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KULTŪRAS GALVASPILSĒTA, PIEMIŅA
Kultūras galvaspilsēta  
XXII gadsimta kontekstā

Attēlā: Kandidējot uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu, būtisku lomu kultūras pro- 
grammā ieņem cēsnieki, Cēsu un apkārtnes kultūras organizācijas. Foto: Rihards Baltskars. 

Izzinoša Uzvaras diena
Godinot Latvijas brīvības 

cīnītāju varonību un Cēsu 
kauju 102. gadadienu, 22. 
jūnijā novadā norisinājās 
gan piemiņas gan izzinoši 
pasākumi.

Uzvaras dienas norises, 
kā ierasts, sākās ar ziedu 
nolikšanu varoņu piemiņas 
vietās Cēsīs, Stalbē, Liepā, 
Veselavā. Tajā piedalījās arī 
Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti 
Hilpus.

Nu jau par tradīciju kļuvusi 
vēsturnieku diskusija, kurā 
runātāji izvērtē Cēsu kauju 
nozīmi no dažādiem skatu 
punktiem. Šogad diskusijas 
tēma bija “Cēsu kaujas – 
daudzšķautņainais ceļš uz 
uzvaru”. Tajā piedalījās 
vēsturnieki Jānis Šiliņš, Kārlis 
Dambītis, Gints Apals un 
Valdis Kuzmins.

Interesenti varēja piedalīties 
interaktīvā “Roadgames” spēlē 

“Cēsu kaujas”, kas aizraujošā un 
mūsdienīgā veidā iepazīstinās 
dalībniekus ar vietām Cēsīs, 
kas saistītas ar vēsturiskajiem 
notikumiem. Savukārt Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs 
piedāvāja izlaušanās spēli 
“Cēsu kauju leģendas”. Spēlē 
varēja piedalīties 2-4 cilvēki 
no vienas mājsaimniecības 
ar uzdevumu stundas laikā 
atrisināt uzdevumu un izkļūt 
no slēgtas telpas.

Jūnija sākumā Cēsu 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
(EKG) darba grupas pārstāvji 
iesniedza pieteikumu Kultūras 
ministrijā, lai kandidētu uz 
EKG 2027 titulu. Pieteikuma 
galvenā koncepcija ir XXII 
gadsimts.

Cēsis bija pirmā Latvijas 
pašvaldība, kas pieņēma 
lēmumu kandidēt uz EKG 2027 
jau 2019. gada maijā. Cēsis 
jau otro reizi piedalās EKG 
konkursā. Kopā ar Liepāju un 
Rīgu Cēsis 2008. gadā sacentās, 
lai kļūtu par EKG 2014, un 
toreiz titulu ieguva Rīga. Kad 
Cēsis konkursam pieteicās 
pirmo reizi, tā bija līdz tam 
mazākā pilsēta, kas jebkad 
izvirzījusi savu kandidatūru 
kļūšanai par EKG. Šo gadu 
laikā Cēsu kultūras dzīve 
kļuvusi ievērojami bagātāka 
un intensīvāka. Būtiski audzis 
arī apkārtējo novadu kultūras 
norišu piedāvājums, vietējā 
mēroga un starptautiskā 
atpazīstamība un nozīmība, kā 
arī augusi spēja rīkot augsta 
līmeņa notikumus.

Pieteikuma galvenā 
koncepcija ir “XXII gadsimts”, 
kas nozīmē palūkošanos uz 
nākamajiem 70 gadiem. Tā 
ietver pagātnes pieredzes un 
mantojumu apzināšanu un 
izprašanu, saudzīgu attieksmi 
pret apkārtējo vidi un spēju 
norises pasaulē vērtēt globālā 
kontekstā. 

Cēsu programma balstās 
uz pieciem pīlāriem – Lielais 
jautājums, Mācīšanās, Cilvēka 
daba, Atjaunošanās, Tuvais 
kosmoss. Kultūras koncepcija 
paredz uzdot jautājumus un 
meklēt iespējamās atbildes 
22. gadsimtam. Piecas 
tematiskās līnijas 22. gadsimta 
meklējumos aptver vidi 
un ekosistēmu, mūsdienu 
politiskās kultūras un jaunas 
kultūras izpratnes jautājumus. 
Cilvēka un vietas attiecību 

meklējumus, pagātnes un 
nākotnes saskarsmi un 
ieteikumus ikviena cilvēka 
rīcībai. Tādējādi ieliekot 
pamatus, lai maza vieta varētu 
kļūt par paraugmodeli – dodot 
iespēju tai kļūt lielai, tādai 
nekļūstot fiziski vai urbāni, 
jo 20. gadsimta beigu un 21. 
gadsimta pirmās puses globālie 
procesi parādījuši, ka “mazs” 
ir jaunais “liels”. Būtiskāko 
lomu kultūras programmas 
izveidē ieņem cēsnieki, 
Cēsu un apkārtnes kultūras 
organizācijas un novada 
biedrības.

“Cēsu galvenā bagātība ir tās 
cilvēki. Tāpēc jau no pirmajām 
pieteikuma gatavošanas 
dienām strādājam pie EKG 
stāsta nodošanas tā turētājiem – 
Cēsu iedzīvotājiem. 
Pēdējā pusgada laikā esam 
piedalījušies neskaitāmās 
sarunās ar dažādām cēsnieku 
grupām, noorganizējām pirmo 
Cēsu iedzīvotāju Kultūrdienu, 
cēsnieki rotāja Ziemassvētku 
eglītes ar EKG zvaigznēm. 
Tāpat cēsniekiem bija iespēja 

iesaistīties pieteikuma tapšanā 
un izteikt savu viedokli virtuāli, 
to darot Cēsu EKG mājas lapā 
cesis2027.lv”, stāsta Cēsu 
kultūras centra vadītāja un 
EKG darba grupas dalībniece 

Zane Neimane.
Jau vēstīts, ka pērnā gada 

nogalē Cēsu EKG stāsts 
ieguva vizuālo identitāti. 
Viena no drosmīgākajām Cēsu 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 

procesa aktivitātēm, kas 
saistāma ar zīmola un vizuālās 
identitātes iedzīvināšanu, ir 
izstrādātais centrālā pilsētas 
jeb Vienības laukuma 
labiekārtojuma projekts, kas 
cēsnieku vērtējumam nodots 
maija beigās. Balstoties Cēsu 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
zīmola vadlīnijās un formu 
valodā, labiekārtojuma fiziskie 
elementi – apstādījumu kastes 
un atpūtas soli – veidoti 
zvaigznes elementa formā kā 
tieša atsauce uz Cēsu EKG 
logo.

Cēsu EKG pieteikuma 
izveides darba grupas vadītājs 
ir Atis Egliņš-Eglītis. Tāpat 
darba grupā strādā Aleksandrs 
Abramovs, Dita Trapenciere, 
Evija Taurene, Gints Grūbe, 
Inga Cipe, Jānis Ķīnasts, Juris 
Žagars un Zane Neimane.

Cēsu pieteikuma grafikas 
dizaina autore ir Alise Ķīnasta. 
Lielākās daļas fotogrāfiju 
autore ir Anete Rūķe.

Attēla pa kreisi: Cēsu novada pašvaldības deputāte Inese Suija-Markova un Zemessardzes 
27. bataljona delegācija noliek ziedus piemiņas vietā Lejas kapos. Foto: Lauris Mihailovs.
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SVĒTKI, VIDE
Gada lielākie svētki tuvojas!

Vaives svētki 
maģiskajā
saulgriežu zīmē

Jau drīz, sestdien un 
svētdien, 17. un 18.jūlijā, Cēsis 
svinēs savus gada lielākos 
svētkus – “Cēsis 815”. Arī 
šogad svētkus aicinām svinēt, 
lai arī attālināti, taču kopā! 
Svētku galvenais izaicinājums 
tāpat kā pērn ir nodrošināt ne 
tikai saistošu un dinamisku 
svētku programmu, bet panākt 
svētku viesu un virtuālo 
apmeklētāju līdzdalību.

Svētki ir par kopā būšanu 
un kopā svinēšanu, tāpēc 
jau laikus aicinām apkaimes 
organizēt kaimiņu svētkus, lai 
radītu svētku sajūtu ikkatrā 
pilsētas vietā! Pagājušajā gadā 
mums tas lieliski izdevās, un 
esam pārliecināti, ka svētku 
sajūta arī šogad būs Cēsu 
pagalmos, dārzos, viesistabās 
un citviet!

Esam radījuši svētku 
programmu, kurā skatītāji 
varēs piedalīties un to vērot 
tiešraidē televīzijas kanālā 
“ReTV”, mājas lapā cesis.lv 
un Cēsu novada sociālo tīklu 
kontos un, ja epidemioloģiskie 
noteikumi atļaus, arī klātienē. 
Par svētku dienas iesaistes 
akcijām precīzāka informācija 
sekos.

Galvenajā svētku dienā, 
sestdien, svētku tiešraidi no 
plkst. 13.00 līdz plkst. 21.00 
vadīs cēsnieki Gundega 
Skudriņa un Mārtiņš Spuris. 
Svētku režisore Gunita 
Bārda:” Tiešraides laikā 
pieslēgsimies visām jaunā 
novada apdzīvotajām vietām, 

lai svētki skanētu iespējami 
tālu. Ja noteikumi atļaus, 
svētku koncerti būs pieejami 
skatītājiem klātienē saskaņā 
ar tajā brīdī spēkā esošajiem 
epidemioloģiskās drošības 
noteikumiem. Plānojam, ka 
līdzīgi kā pērn visu svētku 
programmu būs iespējams 
vērot īpaši iekārtotās skatīšanās 
zonās pie lielajiem ekrāniem 
Vienības laukumā un Pils 
laukumā.”

Svinību diena sāksies 
ar tradicionālo pilsētas 
modināšanu no orķestrmobīļa 
ar pūtēju orķestri “Cēsis” 

(diriģents Jānis Puriņš un 
Evija Dāve), kas no rīta sāks 
savu ceļu pa Cēsu ielām. 
Koncertprogramma un 
tiešraide sāksies plkst. 13.00. 
Programma piesātināta ar gan 
Cēsu novada mākslinieku 
priekšnesumiem, gan Latvijas 
mēroga zvaigznēm.

Tāpat sestdien Cēsu pilsētas 
stadionā un Cēsu pump-
track velotrasē norisināsies 
sportiskas aktivitātes, kā arī 
notiks dažādas mākslinieciskas 
performances dažādās pilsētas 
vietās.

Rožu laukumā norisināsies 

vēsturiskais Hanzas amatnieku 
un mājražotāju tirdziņš.  
Savukārt Rīgas iela svētku 
laikā būs gājēju iela, kur savās 
terasēs aicinās kafejnīcas, 
durvis vērs un tirgosies vietējie 
veikaliņi un radošie Cēsu 
uzņēmēji.

Galvenās svētku dienas 
noslēgumā iespēju robežās 
notiks arī skaļākas ballītes 
atbilstoši spēkā esošajiem 
noteikumiem un, protams, 
arī svētku kulminācija. 
Informācija sekos!

Svētdienu aicināsim pavadīt 
mierīgākā gaisotnē ar svētku 

pikniku Cēsu pils dārzā, kā 
arī būs iespēja piedalīties 
atraktīvajā vasaras slēpošanā 
Vienības laukumā.

Aicinām līdzdarboties 
svētku rīkošanā un atsaukties 
Cēsu dziedošās ģimenes un 
individuālos mūziķus, lai 
bagātinātu svētku norises 
ar saviem priekšnesumiem. 
Lūdzam atsūtīt video līdz 2021. 
gada 6. jūlijam, kur redzama 
un dzirdama jūsu muzicēšana. 
Organizatori, izvērtējot iesūtīto 
materiālu, informēs par iespēju 
papildināt svētku programmu 
ar savu priekšnesumu īpašā 
programmā vecpilsētā. 
Pieteikumus aicinām sūtīt uz 
kultura@cesis.lv.

Lai īpaši izceltu mazāk 
zināmas kultūrvēsturiskās 
vietas un vērtības Cēsīs, jau 
no jūnija sākuma aicinām 
sekot līdzi raidījumu ciklam 
“Pielaiko Cēsis”. Raidījumos 
atklājam un pētām vēsturi, 
notikumus un cilvēkus un 
svētku svinēšanas tradīcijas 
dažādās vietās. Raidījumi 
skatāmi kanālā “ReTV” 
otrdienās plkst. 21.25 un 
internetā Cēsu novada 
pašvaldības sociālo tīklu 
kontos.

Svētkus “Cēsis 815” 
organizē p/a “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” sadarbībā 
ar radošo apvienību “Making 
Magic” un televīzijas kanālu 
“ReTV”. Svētkus atbalsta AS 
“Cēsu alus”.

Jūnija vidū “Kaķukrogā” 
norisinājās Vaives pagasta 
svētki. Šogad tie bija vasaras 
saulgriežu maģijas zīmē. 
Mājražotāju un amatnieku 
radītais no dabā atrodamām 
izejvielām un pašu izaudzētā, 
burbuļi, pateicība un nakts 
mistērija.

Svētki sākās ar mājražotāju 
un amatnieku tirdziņu Vaives 
Tautas nama pagalmā, kas 
norisinājās siltā 19. jūnija 
pēcpusdienā. Pie tirgotājiem 
varēja iegādāties dažādas 
preces: austus lina pirts 
dvieļus, lupatu paklājiņus, 
spilvenus, zāļu paklājus, dabīgi 
krāsotas vilnas dzijas, augu 
un piparu pesto, ievārījumus, 
maizi, dažādu veidu medu, 
vaska sveces, atveldzējošus 
dzērienus, našķus, ogas un 
tējas. Tirdziņa laikā gan mazus, 

gan lielus Vaives svētku viesus 
pārsteidza burbuļu šovs.

Vakara gaitā tika sveikti 
2020. gada Labo darbu 
krātuvītes laureāti. Šoreiz 
sveikšana notika individuāli, 
ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības 
ierobežojumus. Svētku izskaņā 
visiem interesentiem bija 
iespēja izstaigāt Kaķupītes 
dabas taku. Muzikālo noskaņu 
radīja “Kociņu kapella” un 
koklētājs Namejs Kalniņš.

Paldies visiem Vaives 
svētku viesiem, dalībniekiem 
un palīgiem par atsaucību!

Foto ieskatu svētku dienā 
varat gūt Vaives Tautas nama 
Facebook lapā.

Vaives svētkus organizēja 
p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs”, Vaives Tautas nams un 
Vaives pagasta pārvalde.

Galda spēles no saldējuma 
iepakojuma
Agnese Gaidelione
Dabai draudzīga  
dzīvesveida vēstnese

Mēs mājās labprāt 
gatavojam saldējumu, kas 
atveldzē. Šo recepti aizguvām 
no ģimenes draugiem. 
Tai noderēs nogatavināti, 
kubiciņos sagriezti un 
sasaldēt banāni, ogas un 50 
grami auzu saldā krējuma. 
Visu sablenderē un bauda 
nekavējoties. Bet, ja plānots 
baudīt ko atvēsinošu ārpus 
mājas, tad izvēlamies videi 
draudzīgi iepakotu saldējumu 
ar viegli saprotamu un dabīgu 
sastāvu. Kad  vēderi pilni, 
tad iekrājam papīra glāzītes, 
vāciņus un koka karotītes, lai 
tie kļūtu par ģimenes galda 
spēļu elementiem. 

Apkopojām idejas, lai 
šādu saldējumu un sorbertu 
iepakojumu varētu izmantot kā 
ģimenes galda spēļu elementu:

• “Grozā lidotājs”: iepriekš 
sagatavo mazas papīra 
bumbiņas un, skaitot punktus, 
trāpi savā jaunajā basketbola 
grozā, pagatavotā no saldējuma 
glāzītes.

• “Našķu meklētājs”: 
kolekcionē gardo saldējumu 
un sorbertu dažādos vāciņus, 
tad tos sakārto uz galda ar 
kārdinošajām bildēm uz leju 
un, pa pāriem apgriežot, dodies 
lūkot vienādos.

• “Pūtējmeistars”: papīra 
glāzītes apgriez ar plato galu 
uz leju un, izmantojot metāla 
salmiņu, pūt tās līdz finišam, 
neapgāžot.

• “Līkumotājs”: turot 
pirkstos saldējuma koka 
karotīti, bīdi pa šķēršļu trasi 
(piemēram, svētku galdu) 
papīra glāzīti, lai tā neapgāztos 
un neaizskartu kādu šķēršļu 
elementu.

Lai paplašinātu ideju klāstu, 

kā vēl var izmantot saldējuma 
iepakojumu ilgtspējīgi, 
sadarbībā ar Cēsu dabai 
draudzīgo veikaliņu ieber.lv 
talkā tika aicināti Līvu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņi.

Pēc atvēsinošo našķu 
baudīšanas audzēkņi kopā ar 
pedagogiem izmantoja visas 
iepakojuma sastāvdaļas: No 
glāzītēm iepina margrietiņas 
Jāņu vainagā un izgatavoja 
vairākas attīstošās spēles. 
“Atrodi ciparu atbilstoši 
punktu skaitam”, nodrošina 
matemātisko priekšstatu 
veidošanu. “Vēdzirnaviņas” 
artikulācijas aparāta 
vingrināšanai. Iespējas ir 
bezgalīgas, tikai jāliek lietā 
sava iztēle.



6 Cēsu Vēstis, 2021. gada 5. jūlijs

DAŽĀDI
Atzinīgi novērtēts paveiktais pils 
saglabāšanā

Pašvaldības aģentūra 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” izsludinājusi 2021. 
gada otro kultūras projektu 
līdzfinansējuma konkursu. 
Tajā var pieteikt idejas, kuras 
plānots īstenot Cēsu pilsētā 
un Vaives pagastā. Prioritāri 
atbalstīs jaunrades projektus, 
kas paredz jaunu kultūras 
vērtību un/vai notikumu 
radīšanu, iesaistot vietējo 
kopienu projekta īstenošanā 
un nodrošinot to pieejamību 
sabiedrībai. 

Projektu konkursam pare-
dzētā kopējā summa ir 7975 
EUR. Viena projekta atbalstam 
var tikt piešķirts atbalsts 
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 pilsētā vai 
Vaives pagastā līdz 2021. 
gada beigām. Konkursā 
var pieteikt visdažādāko 
kultūras jomu projektus, kā 
arī starpdisciplinārus kultūras 
projektus (kultūra un vide, 
kultūra un klimats u.tml.).

Projektu konkursa nolikums 
un nosacījumi pieejami cesis.
lv sadaļā “Kultūra”. Projektu 

pieteikumi “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centram” jāiesniedz 
līdz š.g. 16.  jūlijam plkst. 15.00. 
Ņemot vērā Covid-19 izplatību 
un ar to saistītos ierobežo-
jumus, aicinām pieteikumus 
iesniegt elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu, sūtot 
uz e-pastu cesis@cesis.lv ar 
norādi “Cēsu kultūras projektu 
konkurss”. Ja tas nav iespējams, 
var iesniegt pieteikumu papīra 
formātā Cēsīs, Baznīcas 
laukumā 1, iepriekš zvanot 
uz tel.nr. 26666365, lai 
norunātu konkrētu tikšanās 
laiku. Iesniedzot pieteikumu 
papīra formātā, tas jānosūta arī 
elektroniski uz cesis@cesis.lv. 

Projektus izvērtēs paš-
valdības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
apstiprināta komisija. 
Finansiāls atbalsts tiks piešķirts 
tiem projektiem, kas saņems 
augstāko vidējo vērtējumu 
atbilstoši noteiktajiem 
vērtēšanas kritērijiem, 
kas atspoguļoti konkursa 
nolikumā – projekta aktualitāte 
un sabiedriskais nozīmīgums, 
atbilstība prioritātēm, skaidri 
definēti projekta mērķi un 
tāmes precizitāte, atbilstība 
projekta idejai un mērogam. 

Pirmais 2021. gada kultūras 
projektu konkurss norisinājās 
gada pirmajā pusē, tā rezultātā 
līdzfinansējumu saņēma 
deviņas projektu idejas. 

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

Otrais kultūras 
projektu konkurss

Atvērti dati –  
atklātībai un attīstībai

Cēsu novadam izstrādāta 
un ikvienam interesentam 
pieejama Cēsu novada 
atvērto datu stratēģija 2021-
2026. Dokuments sniedz 
informāciju par pašvaldības 
pārvaldībā esošiem datiem, 
to pievienoto vērtību, datu 
aprites infrastruktūras ieviesi 
un sabiedrības iesaistes 
veicināšanu.

Stratēģijas mērķis ir radīt 
iespējami lielu Cēsu novada 
pašvaldības pārvaldes darba 
atklātību. Ar stratēģiju 
paredzēts veicināt jaunu 
vai esošo uzņēmumu un to 
radītās produkcijas attīstību, 
izmantojot atvērtus datus 
un pieņemot uz datiem 
balstītus lēmumus sekmīgai 
uzņēmējdarbības izaugsmes 

veicināšanai.
Patlaban Cēsu novada 

pašvaldība publicējusi 12 datu 
kopas Latvijas atvērto datu 
portālā data.gov.lv.

Stratēģijas izstrādi 
uzraudzīja darba grupa ar 
dažādu nozaru speciālistu 
pārstāvniecību, lai prioritāri 
atveramās datu kopas iegūtu 
objektīvu vērtējumu. Izstrāde 
tapusi sadarbībā ar Cēsu 
Digitālo centru.

Pašvaldība rada, un 
tai pieejami funkcionāli 
daudzveidīgi dati, un to 
kopējais apjoms turpina pieaugt 
līdz ar jaunām tehnoloģijām 
un aizvien plašāku datu 
uzskaiti. Uzkrātie dati satur 
informāciju gan par sociāliem 
pakalpojumiem, kas ietver 

personalizētu pakalpojumu 
saņemšanu, gan par kopējās 
teritorijas apsaimniekošanu. 
Patlaban dati tiek izmantoti 
pārvaldības kontekstā un to 
potenciāls ierobežots. Tos 
atverot, iegūstam augstāku 
pievienoto vērtību.

Stratēģija veidota, vadoties 
pēc valsts mēroga atvērto 
datu politikas, kas nosaka, ka 
piekļuve informācijai ir viena 
no personas pamattiesībām. 
Līdztekus norādot, ka 
tiek garantēts privātums, 
personas datu aizsardzība, 
konfidencialitāte, valsts 
drošība,  komercnoslēpumi, 
trešo pušu intelektuālā 
īpašuma tiesības pēc principa 
“tik atvērti, cik iespējams, tik 
slēgti, cik vajadzīgs”.

Cēsu novada pašvaldība 
un Cēsu novada pašvaldībās 
aģentūra “Sociālais dienests” 
sadarbībā ar biedrību “PINS” 
jūnijā sāka realizēt ESF 
projektu “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos”.

Šī projekta mērķis 
ir praktiski demonstrēt 
jauniešiem vairākas aizraujošas 
aktīva dzīvesveida iespējas, 
ieinteresējot piedalīties Cēsu 
sporta un kultūras dzīvē, 
motivējot mācīties skolā un 
turpināt dzīvot apzinīgi un 

veselīgi. Projekta laikā mērķis 
ir sniegt brīvu atmosfēru 
diskusijai un atklātībai sarunās 
par depresiju, spriedzi, 
hormonālajām izmaiņām 
pubertātes laikā, atkarībām un 
apreibinošo vielu lietošanas 
aspektiem pieredzējušu 
jaunatnes darbinieku vadībā, 
kā arī mudināt jauniešus 
sadarboties un diskutēt savā 
starpā, aizstāvēt savu viedokli 
un organizēt savu brīvo laiku 
veselīgi un interesanti.

Projekta gaitā paredzētas 
volejbola un basketbola 
sacensības jauniešiem, 

pārgājieni, braucieni ar 
velosipēdiem, laivām, SUP 
dēļiem un katamarāniem. 
Jaunieši izmēģinās spēkus 
šķēršļu trasē “Supervāvere” un 
apmeklēs ūdens sporta centru 
“Karjers”. Projekta īstenošanā 
iesaistīti desmit Cēsu novada 
jaunieši vecumā no 12 līdz 16 
gadiem.

Pasākumi tiek īstenoti ESF 
projekta “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos”, identifikācijas Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 gaitā.

Mācās dzīvot apzinīgi

Cēsu pils par atbildīgi, 
profesionāli un kvalitatīvi 
veiktiem saglabāšanas darbiem 
saņēmusi prestižo “Europa 
Nostra” žūrijas atzinību. 
“Europa Nostra” konkursā ik 
gadu tiek izcelti un godināti 
Eiropas mērogā ievērojamākie 
sasniegumi kultūras 
mantojuma jomā. Cēsu pils un 
Bauskas pils līdz šim ir vienīgie 
Latvijas kultūras pieminekļi, 
kas nominācijā “Saglabāšana” 
saņēmuši “Europa Nostra” 
reprezentablās žūrijas augsto 
novērtējumu.

Cēsu pils saglabāšanas 
vēsture aizsākusies jau 
19. gadsimtā, taču tieši 
aizvadītajos 15 gados īstenoti 
līdz šim vērienīgākie vairāku 
pils daļu konservācijas 
projekti. To vidū īpašu ievērību 
pelna restauratoru darbs pils 
dienvidu tornī, kas pēc rūpīgas 
konservācijas beidzot kļuvis 
pieejams apmeklētājiem, un 
rietumu tornī, kur veiktie 

saglabāšanas darbi konkursā 
“Latvijas Būvniecības gada 
balva 2015” atzīti par gada 
labāko restaurāciju Latvijā. 
Tagad restauratoru veikums 

atzinīgi novērtēts arī Eiropas 
mērogā, Cēsu pilij saņemot 
Eiropas Savienības “Europa 
Nostra” kultūras mantojuma 
balvas žūrijas atzinību.

“Ir patiess prieks, ka mūsu 
darbs Eiropas mērogā ir 
novērtēts kā izcils vēsturisko 
drupu konservācijas piemērs,” 
gandarījumu par piešķirto 
atzinību neslēpj Cēsu Kultūras 
un tūrisma centra Viduslaiku 
pils nodaļas vadītājs Gundars 
Kalniņš. “Šis ir lielisks 
apliecinājums restauratoru un 
darbu vadītāju profesionalitātei 
un tam, ka esam izraudzījušies 
pareizu pieeju Cēsu pils 
saglabāšanai un ilgtermiņa 
attīstībai", turpina Kalniņš.

Cēsu pils tiek saglabāta kā 
autentiskas vēsturiskās drupas, 
necenšoties atjaunot to, kas 
gadsimtu gaitā zudis. Gundars 
Kalniņš paskaidro: “Cēsu pils 
ir 800 gadus ilgas vēstures 
lieciniece – arī karadarbības 
un pamestības iecirstās rētas ir 
neatņemama pils vēstures daļa. 
No šodienas skatpunkta mūsu 
uzdevums ir parūpēties, lai pils 
būtu droši pieejama ikvienam 
un lai tās apmeklējums būtu 

jēgpilns un iedvesmojošs. 
Savukārt, domājot par 
nākamajām paaudzēm, 
jānodrošina, lai mūsu veikto 
darbību rezultātā nezustu Cēsu 
pilij raksturīgais autentiskuma 
šarms un neatkārtojamā 
pievilcība.”

Nevalstiskā organizācija 
“Europa Nostra” sadarbībā 
ar Eiropas Komisiju kultūras 
mantojuma projektu konkursu 
rīko kopš 2002. gada. Balvas 
un atzinības žūrija piešķir par 
izciliem sasniegumiem kultūras 
mantojuma saglabāšanā, par 
pašaizliedzīgu darbu un par 
ievērojamiem izpētes, izglītības 
un apmācības projektiem.

Kā ziņots, “Europa Nostra” 
balvas atzinība kategorijā 
“Izglītība, apmācība un 
izpratnes veidošana” 2020.
gadā tika piešķirta Cēsīs 
izveidotajai ekspozīcijai 
“Sirdsapziņas ugunskurs”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
17.06.2021. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos 
noteikumos  Nr. 9 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību””

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2016. gada 31. marta 
saistošajos noteikumos  Nr. 9 
“Par Cēsu novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas 
kārtību” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo 
noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu pēc skaitļa un 
vārdiem “3. panta otro un trešo 
daļu” ar vārdiem un skaitļiem 
“Invaliditātes likuma 12. panta 
6.2 daļu”.

2. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 7.1.1.5. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.1.1.5. aprūpes 
pakalpojums personām no 
5 līdz 18 gadu vecumam 
ar invaliditāti, kurām ir 
izteikti smagi funkcionēšanas 
ierobežojumi;”.

3. Izteikt 8. punktu šādā 
redakcijā:

“8. Pieprasot šajos 
saistošajos noteikumos minētos 
pakalpojumus, persona vai tās 
likumiskais vai pilnvarotais 
pārstāvis Dienestā iesniedz 
dokumentus atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem 
par sociālo pakalpojumu 
saņemšanu un šiem 
saistošajiem noteikumiem.”.

4. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 8.1  punktu šādā 
redakcijā:

“8.1 Ja tiek pieprasīts šo 
saistošo noteikumu 7.1.1.5. 
apakšpunktā minētais 
pakalpojums, Dienestā 
iesniedzami šādi dokumenti:

8.11.  iesniegums, kurā 
norāda vēlamo pakalpojuma 
saņemšanas apjomu – stundu 
skaitu mēnesī (ja tas ir zināms) 
un vēlamo pakalpojuma 
sniedzēju;

8.12.  Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀVK)  
atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību, ja šī atzinuma 
nav Dienesta rīcībā;

8.13. bērna likumiskā 
pārstāvja vai audžuģimenes 
locekļa (turpmāk – vecāks)  
darba devēja apliecinājums par 
darba tiesiskajām attiecībām un 
darba slodzi (stundas nedēļā), 
ja bērna vecāks ir darba ņēmējs, 
vai bērna vecāka apliecinājums 
par saimnieciskās darbības vai 
komercdarbības veikšanu un 
tam nepieciešamajām stundām 
nedēļā, ja bērna vecāks ir 
saimnieciskās darbības veicējs 
vai individuālais komersants;

8.14.  izglītības iestādes 
apliecinājums, ja bērna vecāks 
apgūst attiecīgu programmu 
konkrētajā izglītības iestādē; 

8.15.  Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) apliecinājums 
par dalību (stundas nedēļā) NVA 
organizētajos nodarbinātība 
pasākumos,  ja bērna vecāks 
piedalās šādos pasākumos un 

ja šo ziņu nav Dienesta rīcībā;
8.16. dienas aprūpes centra, 

dienas centra vai cita sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzēja apliecinājums 
par attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanu (stundas mēnesī) 
bērnam, ja šāds pakalpojums 
bērnam tiek sniegts un ja šo 
ziņu nav Dienesta rīcībā;

8.17. citus dokumentus, ja 
tie Dienestam nepieciešami 
lēmuma pieņemšanai un ja to 
nav Dienesta rīcībā.”.

5.  Izteikt 9. punktu šādā 
redakcijā: 

“9.  Dienests pēc personas 
iesnieguma un visu dokumentu 
saņemšanas apseko personu 
viņas dzīves vietā, izņemot, ja 
persona pieprasījusi šo saistošo 
noteikumu 7.1.1.5. apakšpunktā 
minēto pakalpojumu,  novērtē 
personas vajadzības pēc 
pieprasītā pakalpojuma 
un pieņem lēmumu par 
pakalpojuma piešķiršanu vai 
par atteikumu.”.

6. Izteikt 15.2. apakš-
punktu šādā redakcijā: 

“15.2. kuru vidējie ienākumi 
pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 1.5 valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba 
algas apmēru un to likumīgo 
apgādnieku vai uztura devēja 
ienākumi nav lielāki kā 1.5 
valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērs 
(izņemot šo saistošo noteikumu 
16.3. apakšpunktos minētajos 
gadījumos).”.

7. Izteikt 16.2. apakš-
punktu šādā redakcijā: 

“16.2. ja persona ir noslēgusi 
uztura līgumu un uz to un tās 
uztura devēju nav  attiecināmi 
šo saistošo noteikumu 15.2. 
punktā norādītie apstākļi;”.

8. Papildināt saistošos 
noteikumus ar III1 nodaļu šādā 
redakcijā:

“III.1 Aprūpes pakalpojums 
personām no 5 līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti, kurām 
ir izteikti smagi funkcionēšanas 
ierobežojumi

20.2 Aprūpes pakalpojumu 
personām no 5 līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti, kurām 
ir izteikti smagi funkcionēšanas 
ierobežojumi (turpmāk tekstā – 
aprūpes pakalpojums) ietver 
personu no 5 līdz 18 gadu 
vecumam  ar invaliditāti 
(turpmāk – bērns) aprūpi 
un uzraudzību, pašaprūpes 
spēju attīstību un brīvā laika 
saturīgu pavadīšanu personas 
dzīvesvietā.

20.3  Aprūpes pakalpojumu 
bērnam ir tiesības saņemt 
Invaliditātes likumā 
noteiktajos gadījumos, ja 
Dienests, ir konstatējis aprūpes 
pakalpojuma nepieciešamību, 
jo bērna likumiskie pārstāvji 
vai audžuģimene  nevar 
nodrošināt  bērna aprūpi un 
uzraudzību nepieciešamajā 

apjomā šādu iemeslu dēļ:
20.31. nodarbinātība;
20.32. izglītības programmas 

apguve;
20.33. dalība NVA 

nodarbinātības pasākumos;
20.34. citi objektīvi iemesli, 

ja par to saņemts sociālā 
darbinieka atzinums.

20.4 Aprūpes pakalpojumu 
piešķir, izvērtējot:  

20.41. bērna pašaprūpes un 
ar mājas dzīvi saistītās prasmes 
(atbilstoši bērna vecuma 
posmam un funkcionālo 
traucējumu veidam);

20.42. ar bērnu  kopā 
dzīvojošo ģimenes 
(mājsaimniecības) locekļu 
iespējas sniegt nepieciešamo 
atbalstu;

20.43. likumisko pārstāvju 
vai audžuģimenes iespējas 
iesaistīties aprūpē un 
uzraudzībā (t.sk. vērtējot 
nepieciešamību veltīt laiku 
citiem bērniem, noslodzi darbā, 
vai ir viena vecāka ģimene, 
nepieciešamību veikt privātas 
veselības vai darījumu lietas 
bez bērna klātbūtnes, u.c.);

20.44.  skolas dienas 
pārklājums (vai bērns apgūst 
vispārējo izglītību dzīves 
vietas izglītības iestādē, 
izglītību apgūst mājas 
apmācībā, izglītību apgūst 
speciālās izglītības iestādē, 
uz kuru dodas dažas dienas 
nedēļā, vai ir iespēja izmantot 
skolas pagarinātās dienas 
pakalpojumu u.tml.);

20.45.  iespējas bērnam 
iesaistīties dažādās aktivitātēs 
un pasākumos; 

20.46. iespējas saņemt 
sociālos un ārstniecības 
pakalpojumus (t.sk., bērna  
uzraudzības iespējas dienas 
aprūpes centrā, dienas centrā, 
iespēju saņemt pakalpojumu 
“atelpas brīdis”, kā arī 
rehabilitācijas, terapijas un 
citus pakalpojumus;

20.5  Piešķiramā aprūpes 
pakalpojuma apjomu noteic pēc 
nepieciešamības,  ievērojot šo 
saistošo noteikumu 20.3 un 20.4 
punktā noteiktos vērtēšanas 
kritērijus un nepārsniedzot  
Ministru kabineta noteikto 
apjomu.

20.6 Aprūpes pakalpojumu 
piešķir uz bērnam noteikto 
invaliditātes periodu, bet 
ne ilgāk par 3 gadiem,  bez 
mājsaimniecības ienākumu 
un materiālā stāvokļa 
novērtēšanas un finansē no 
pašvaldības budžeta. 

20.7   Ja bērna likumiskais 
pārstāvis vai audžuģimenes 
loceklis ir nodarbināts nepilnu 
darba laiku vai apgūst izglītības 
programmu neklātienē, 
pakalpojumu piešķir tikai 
nodarbinātības laikā vai studiju 
dienās mācību gada laikā un 
sesijas laikā.

20.8 Ja  bērns saņem 

Eiropas Savienības politiku 
instrumentu projektu ietvaros 
aprūpes pakalpojumam analogu 
pakalpojumu, tad aprūpes 
pakalpojumu var piešķirt, ja 
personas vajadzība pēc tā ir 
lielāka par minēto projektu 
ietvaros nodrošinātajiem 
pakalpojumiem, un tādā 
apjomā, kas, ievērojot Ministru 
kabineta noteikto aprūpes 
pakalpojuma maksimālo 
apjomu, pārsniedz projekta 
ietvaros nodrošināmo 
pakalpojumu maksimālo 
apjomu. 

20.9 Aprūpes pakalpojumu 
nepiešķir, ja bērns neatbilst 
Invaliditātes likumā 
paredzētajiem nosacījumiem 
un šajos saistošajos noteikumos 
paredzētajiem kritērijiem.

20.10 Pēc lēmuma 
pieņemšanas par aprūpes 
pakalpojuma piešķiršanu 
Dienests slēdz līgumu ar 
bērna vecāku un pakalpojuma 
sniedzēju. Līgumā nosaka 
pakalpojuma apjomu, tā 
sniegšanas periodu un kārtību, 
līdzēju tiesības, pienākumus 
un atbildību, norēķinu kārtību 
un citus būtiskus jautājumus, 
kas saistīti ar pakalpojuma 
sniegšanu, kā arī līguma 
izbeigšanas nosacījumus.

20.11 Dienests aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšanai 
var piesaistīt juridisku personu, 
kas reģistrēta Socuiālo 
pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā,  vai uz pakalpojuma 
(uzņēmuma) līguma pamata 
fizisku personu (izņemot 
bērna 1. pakāpes radiniekus 
vai vienas mājsaimniecības 
locekļus), kurai ir darba vai 
personīgā pieredze saskarsmē 
ar personu ar invaliditāti. 

20.12 Pakalpojuma sniedzējs 
šo noteikumu 20.11 punktā 
minētajā līgumā noteiktajā 

kārtībā reizi mēnesī iesniedz 
Dienestā apliecinājumu par 
iepriekšējā mēnesī sniegto 
aprūpes pakalpojumu, un 
Dienests kontrolē minētā līguma 
saistību izpildi. Apliecinājumā 
norāda dienas, kad sniegts 
aprūpes pakalpojums, un tajās 
nostrādāto stundu skaitu, kā 
arī līdzēju apliecinājumus 
par sniegto un saņemto 
pakalpojumu. 

20.13 Aprūpes pakalpojumu 
pārtrauc uz laiku, kamēr bērns 
ārstējas stacionārā ārstniecības 
iestādē vai kamēr pastāv 
citi apstākļi, kas var būt par 
pamatu aprūpes pakalpojuma 
pārtraukšanai.

20.14 Aprūpes pakalpojumu 
izbeidz, ja:

20.141. bērna likumiskais 
pārstāvis vai audžuģimenes 
loceklis iesniedz Dienestā 
iesniegumu par atteikšanos no 
piešķirtā aprūpes pakalpojuma; 

20.142. bērna dzīvesvieta 
deklarēta citas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā;

20.143. beidzies lēmumā, 
ar ko piešķirts aprūpes 
pakalpojumus, noteiktais 
aprūpes pakalpojuma 
sniegšanas periods;

20.144. Dienests konstatē, 
ka mainījušies apstākļi kas 
dod pamatu saņemt aprūpes 
pakalpojumu  vai ir radušies 
apstākļi, kuru dēļ bērna 
likumiskais pārstāvis pats 
vai audžuģimene pati var 
nodrošināt bērna aprūpi un 
uzraudzību;

20.145. bērns tiek ievietots 
ilgstošas sociālās aprūpes  
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā;

20.146. Dienests konstatē, ka 
aprūpes pakalpojums faktiski 
netiek izmantots.”.

Izmaiņas asistenta 
pakalpojumos

Nodokļu reformas dēļ jūlijā 
stājas spēkā jauni nosacījumi 
personām, kurām nepieciešami 
asistenta pakalpojumi. Iesnie-
gumus par asistenta pakalpo-
jumiem arī turpmāk izvērtēs 
Sociālā dienesta speciālisti.

Ja personai ir spēkā esošs 
līgums, kura periods turpinās 
pēc 1. jūlija, personai ir 
izvēles iespējas:

• turpināt saņemt asistenta 
pakalpojumu atbilstoši 
“vecajiem” nosacījumiem līdz 
līguma termiņa beigām, bet 
ne ilgāk kā līdz 31.12.2021. 
Atlīdzība un atskaitīšanās 
kārtība saglabājas līdzšinējā.

• vērsties Sociālajā dienestā 
ar iesniegumu, lūdzot piešķirt 
asistenta pakalpojumu atkār-

toti saskaņā ar jaunajiem 
nosacījumiem. Pārrāvuma 
nebūs, jo līdz lēmuma 
pieņemšanai persona turpinās 
pakalpojuma saņemšanu pēc 
“vecajiem” nosacījumiem.

Personai, plānojot 
pakalpo-juma saņemšanu, 
jāņem vērā:

• Sociālais dienests lēmumu 
par asistenta pakalpojuma 
piešķiršanu pieņem viena 
mēneša laikā no iesnieguma 
saņemšanas dienas.

• Pēc lēmuma pieņemšanas 
sociālais dienests aicina 
pakalpojuma pieprasītāju un 
pakalpojuma sniedzēju slēgt 
līgumu par pakalpojuma 
sniegšanu.
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Sapņu grāmata 
maziem un lieliem

Izstādes par izcilām personībām

Cēsu Pils dārzā 25. jūlijā 
pulksten 17.00 notiks Imanta 
Kalniņa dziesmu koncerts 
ģimenēm ar bērniem “ImKas 
sapņu grāmata”.

Koncerta radošā komanda 
aicina ļauties skaistam, 
muzikālam piedzīvojumam 
brīnišķīgās komponista Imanta 
Kalniņa mūzikas pavadībā, 
kas daudziem mazajiem un 
lielajiem ir pazīstama no teātra 
izrādēm un multfilmām. Kopš 
pirmā “ImKas sapņu grāmatas” 
koncerta pagājuši deviņi 
gadi, kuru laikā vairāki mazie 
solisti izauguši un sākuši sevi 
pieteikt uz lielajām mūzikas 
skatuvēm. Tādēļ koncertā, 
kura moto ir “Kad mazie lieli 
kļūst”, šoreiz varēsiet dzirdēt 
gan mazos Cēsu dziedātājus, 
kam tā būs pirmā nopietnā 
skatuves pieredze, gan tos, kas 
jau izauguši un paši kļuvuši par 
mūziķiem.

Koncertu “ImKas sapņu 

grāmata” vadīs Marts Kristiāns 
Kalniņš un Marta Ritova, kopā 
ar viņiem Imanta Kalniņa 
dziesmas dziedās lielie un 
mazie Cēsu dziedātāji, kuriem 
sagatavoties palīdz mūzikas 
skolotājas Ina Aizgale, Ingrīda 
Zumberga un Ilga Šķendere. 
Koncertā piedalīsies arī 
Vidzemes kamerorķestris 
diriģenta Andra Veismaņa 
vadībā un instrumentālā 
grupa. Koncerta “ImKas sapņu 
grāmata” režisore ir Inga Cipe. 

Projektu “ImKas sapņu 
grāmata” finansiāli atbalsta 
Vidzemes plānošanas reģions, 
“Latvijas Valsts meži”, Valsts 
Kultūrkapitāla fonds un SIA 
“CDzP”, tā īstenotājs ir “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs”.

Plašāka informācija par 
koncerta “ImKas sapņu 
grāmata” apmeklēšanas 
iespējām tiks publicēta Cēsu 
novada pašvaldības portālā 
cesis.lv.

Cēsu Jaunajā pilī skatāmas 
divas izstādes. Jaunās pils 
bēniņu izstāžu zālē – kino un 
teātra kostīmu māksliniece 
Večella Varslavāne. Jaunās 
pils 3. stāvā semināru zālē – 
Jānis Doreds, izcilais foto un 
kino reportieris 20. gadsimta 
pasaulē.

Večella. Kostīmmākslas 
zelta fonds

Izstāde veltīta vienai no 
ievērojamākām, šarman-
tākajām un elegantākajām 
kostīmu māksliniecēm Latvijā 
Večellai Varslavānei (1930–
2015). Māksliniecei, kuras 
radošā darba mūžs Latvijas 
kino un teātra vēsturē rakstāms 
ar zelta burtiem.

Izstāde veidota sadarbībā 
ar LKA Eduarda Smiļģa 
Teātra muzeju. Tajā apskatāmi 
vairāk nekā 45 kostīmi no 
kinofilmām, kas tapušas Rīgas 
kinostudijā un teātra izrādēm 
Latvijas Nacionālajā teātrī, 
Dailes teātrī, Jaunajā Rīgas 
teātrī un Latvijas Nacionālajā 
operā un baletā. To vidū 
kostīmi tādiem leģendāriem 
aktieriem kā Vija Artmane, 
Uldis Dumpis, Oļģerts 
Kroders, Rūdolfs Plēpis un 
daudziem citiem. Ekspozīcijā 
skatāmas arī filmu un izrāžu 
lielformāta fotogrāfijas no 
Eduarda Smiļģa Teātra muzeja, 
Latvijas Nacionālā teātra un 
Latvijas Nacionālās operas 
krājuma un kostīmu skiču 
kopijas no mākslinieces meitas 
gleznotājas Frančeskas Kirkes 
personīgā arhīva. Savukārt 
Večellas Varslavānes ceļu 

Septītais Sarunu festivāls 
LAMPA, kas šovasar 
norisināsies 20. un 21. augustā 
tiešsaistē un Cēsu pilsētvidē, 
aicina pieteikties brīvprātīgos 
palīgus. Par brīvprātīgo var 
kļūt ikviens interesents, kuram 
ir vismaz 16 gadu. LAMPAS 
komanda īpaši priecāsies par 
iesaistīties gataviem Cēsu un 
apkaimes iedzīvotājiem.

LAMPAS brīvprātīgie ir 
neaizstājami palīgi festivāla 
pasākumu rīkotājiem, 
dalībniekiem, apmeklētājiem 
un producēšanas komandai. 
Pienākumi ir visdažādākie – 
darbs festivāla informācijas 
punktā, pasākumu norises 
uzraudzība, skatuves 
iekārtošana, apmeklētāju 
viedokļu apkopošana par 
festivālu un rūpes par daudziem 
sīkumiem, bez kā festivāls 
nevarētu notikt.

“Iespēja būt LAMPAS 
brīvprātīgajam sniedz 
ne tikai gandarījumu par 
paveikto, lielisku pieredzi 

pasākumu organizēšanā un 
jaunas satikšanās, tā ir arī 
iespēja būt daļai no LAMPAS 
kopienas, ko ik gadu veido 
simtiem organizāciju un 
tūkstošiem cilvēku. Turklāt 
augusta pirmajās divās 
nedēļās brīvprātīgajiem būs 
iespēja apmeklēt interesantas 
izaugsmes darbnīcas, kas 
noderēs gan profesionālajā, 
gan personīgajā dzīvē. Tāpēc 
arī šogad kopā ar ilggadīgo 
LAMPAS brīvprātīgo pro-
grammas atbalstītāju “Latvijas 
Finieris” aicinām ikvienu, kam 
rūp festivāla vērtības un misija, 
kļūt par brīvprātīgo palīgu un 
kopā iedegt septīto LAMPU,” 
aicina Sarunu festivāla LAMPA 
direktore Ieva Morica.

Lai palīdzētu brīvprātī-
gajiem labāk sagatavoties 
festivāla norisei, piedzīvojumu 
organizācijas “Lūzumpunkts” 
komandu un personības 
attīstības treneris Māris 
Resnis dalīsies zināšanās un 
pieredzē par to, kā iegūt vairāk 

no ikdienas situācijām – kā 
šķietami garlaicīgo padarīt 
interesantu un palikt pozitīvam 
un atvērtam jaunās situācijās. 
Tāpat Māris palīdzēs saprast, 
ar kādām metodēm, darbojoties 
komandā, ir iespējams 
vienam otru saprast, atbalstīt, 
iedvesmot un tikt galā ar 
nogurumu.

Lai ievērotu valstī noteiktās 
epidemioloģiskās drošības 
prasības, kā arī pienācīgi 
plānotu un organizētu komandas 
drošību pasākuma laikā, visiem 
festivāla brīvprātīgajiem jābūt 
vakcinētiem, pēdējo sešu 
mēnešu laikā pārslimojušiem 
Covid-19 vai arī gataviem 
veikt nepieciešamos testus.

Pieteikties var līdz 7. jūlijam, 
festivāla mājaslapā aizpildot 
brīvprātīgā pieteikšanās 
anketu. Savukārt jautājumu 
un neskaidrību gadījumā 
aicinām sazināties ar festivāla 
brīvprātīgo koordinatori 
Gintu Avenu – 26842362,  
ginta.avena@fondsdots.lv.

LAMPA aicina brīvprātīgos

mākslā palīdzēs atklāt gan 
aktieru un režisoru stāsti, gan 
arī pašas mākslinieces balss 
ieraksti un izrāžu fragmenti.

Večella Varslavāne ir 
māksliniece, kura spējusi 
radīt tērpus par kuriem saka – 
uzvelkot kostīmu, piedzimst 
izrāde. Savā radošajā darbībā 
viņu vairāk interesējušas lietas 
un tēmas, kurās realitāte mijās 
ar fantāzijas pasauli.

Nozīmīgs laiks Večellas 
Varslavānes radošajā darbībā 
bija darbs Rīgas kinostudijā, 
kur viņa veidojusi kostīmus 28 
filmām. Teātros radīti kostīmi 
56 izrādēm. 

Paldies izstādes līdzautoriem 
Eduarda Smiļģa Teātra muzeja 
direktoram Jānim Siliņam un 

muzeja mākslas ekspertam 
Ralfam Liepam, kā arī 
Rīgas kinostudijai, Latvijas 
Nacionālajam teātrim, Dailes 
teātrim, Jaunajam Rīgas 
teātrim, Latvijas Nacionālajai 
operai un baletam, Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikumam un Večellas 
Varslavānes meitai gleznotājai 
Frančeskai Kirkei!

Izstāde skatāma līdz 29. 
augustam!

Jānis Doreds. Izcilais foto 
un kino reportieris

Jānis Doreds (1881–1954), 
20. gadsimta foto un kino 
reportieris, kurš ar savu 
aizrautību un uzņēmību ieguva 
atzītu starptautisku slavu 

pasaules valstu reportieru vidū. 
Viņš aizvien bija tur, kur 20. 
gadsimtā risinājās apvērsumi, 
invāzijas, okupācijas un 
revolūcijas.

Izstāde iepazīstina ar 
fotogrāfa un kinoreportiera 
ģimeni un ārkārtīgi dinamisko 
dzīvi Latvijā, Krievijā, Eiropā 
un Amerikā. Izstādē skatāmas 
unikālas Jāņa Doreda uzņemtās 
fotogrāfijas un kino reportāžu 
fragmenti no 20. gadsimta 
pasaules karstākajiem 
punktiem. Ar izstādi šogad 
atzīmējam mūsu novadnieka, 
izcilā foto un kino reportiera 
140 gadu atceres jubileju.

Jānis Doreds dzimis 1881. 
gada 23. aprīlī (pēc vecā 
stila) Veismaņa muižā pie 

Cēsīm. Mācījies Cēsu zēnu 
elementārskolā. Viņa ceļš 
pasaulē sākās 1894. gadā, kad 
13 gadu vecumā devās pie 
brāļa uz Maskavu, kur redzētās 
“kustīgās bildes” ierosināja 
sasniegt mērķi – iemācīties 
pašam filmēt.

Jānis Doreds pirmās filmas 
uzņēma ASV, bija viens no 
pirmajiem Holivudas kino 
operatoriem. Taču filmēšana 
studijā likās garlaicīga. No 
1920. – 1925. gadam Jānis 
Doreds bija “Pathe News” 
korespondents Baltijas 
valstīs un Polijā, no 1925. – 
1950. gadam filmēja 20. gs. 
nozīmīgākos notikumus, 
piemēram, Krievijas vadītāja 
Ļeņina bēres, zemūdens 
“Nautilus” ekspedīciju uz 
Ziemeļpolu, Itālijas iebrukumu 
Etiopijā 1935. gadā, pilsoņu 
karu Spānijā, Varšavas 
bombardēšanu 1940. gadā, 
otrās frontes atklāšanu 1944. 
gada jūnijā un citus notikumus. 
Viņa uzņemtās reportāžas 
skatījās visu Eiropas valstu 
kinoteātros. Par Jāņa Doreda 
kino operatora gaitām rakstīja 
gan Eiropas, gan Amerikas, 
gan Austrālijas prese.

Kino reportiera gaitas 
Jānis Doreds noslēdza 1950. 
gadā. Kopā ar sievu Elizabeti 
apmetās paša mājā Norvēģijā, 
Džona Doreda salā, kur atpūtā 
nodzīvoja četrus gadus.

Jānis Doreds miris 1954. 
gadā, apglabāts Norvēģijā.

Izstāde skatāma līdz 29. 
augustam!

Attēlā: Kostīmu mākslinieces Večellas Varslavānes radītajos tērpos realitāte mijas ar  
fantāziju pasauli.  Foto: Aivars Akmentiņš.


