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Svētku atklāšana „Par kopības spēku” Cēsu dzelzceļa stacijā.
Latvijas un Igaunijas prezidentu sagaidīšana un vēsturiskā
bruņu vilciena „Brīvība” apskate. Cēsu novada domes
priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga uzruna.
Militārā parāde Vienības laukumā.
Parādi pieņem Latvijas Valsts prezidents un Igaunijas Valsts
prezidente.
Piedalās: Latvijas un Igaunijas bruņoto spēku un sabiedroto
vienības, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba orķestris ar
defilē programmu.
Dokumentālās filmas „Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts
Latvijas vēsturē” seansi Jauniešu mājā, Rīgas ielā 23.
Interaktīvas spēles un viktorīnas Pils ielā 12, iekšpagalmā.
Iespēja pārbaudīt savas zināšanas un arī iegūt jaunu informāciju
par Cēsu kaujām. Dažādi uzdevumi pirmās palīdzības sniegšanā
un izdzīvošanas prasmju pārbaudījumi. Iespēja izdzīvot Cēsu
kauju stāstus.
Organizē: Cēsu novada Jauniešu dome,
biedrība „Youth for City – City for Youth”.
Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto militārās tehnikas un
ekipējuma izstāde Cēsu pilsētā.
Militārie vingrinājumi ar Zemessardzi un Jaunsardzi Pils parkā.
Iespēja pārbaudīt savu veiklību, spēku un attapību.
Dokumentālā performance „Par spīti bailēm”.
Dažādās Rīgas ielas vietās no Vienības laukuma līdz Līvu laukumam
varēs klausīties un skatīties notikumus no Cēsu pulka Skolnieku rotas
vēstures un iepazīt mūsdienu varoņus.
Piedalās: Cēsu teātris (režisore Edīte Siļķēna), Vidzemes skolu jaunieši
un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvji ar stāstiem par armijas ikdienas dzīvi un darbu
starptautiskajās operācijās. Zemessardzes orķestris
(diriģents Andis Karelis), Igaunijas bruņoto spēku orķestris (diriģents
Simmu Vasar) un tautas vērtes kopa „Dzieti” (vadītāja Dace Balode).
Režisore Krista Burāne.
„Frontes darbnīca” Rīgas ielā.
Iespēja izgatavot piemiņas gredzenus, kādus nēsāja laikā, kad
norisinājās Cēsu kaujas, pārbaudīt spēkus dažādās aktivitātēs.
Brīvības cīņu dalībnieku formas tērpu un citu tā laika
oriģinālpriekšmetu izstāde.
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Koncerts „Ar dziesmu dzīvībā” Vienības laukumā.
Piedalās „TRIO – Šmite Rancane Cinkuss”, Vidzemes
amatierkolektīvi - kori un deju kolektīvi, Nacionālo bruņoto spēku
Štāba orķestris.
Mākslinieciskie vadītāji – Mārtiņš Klišāns, Andis Kozaks, Andis Karelis.
Diriģenti Jurģis Cābulis, Guntis Kumačevs. Režisore Krista Burāne.
Cēsu kauju rekonstrukcijas uzvedums Pirtsupītes gravā.
Piedalās vairāk kā 200 rekonstruktori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,
Polijas un Krievijas, cīņu meistari un Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas kadeti. Kaujas rekonstrukcijas beigās, svinot Latvijas un
Igaunijas armijas uzvaru, orķestru pavadībā visi ir aicināti doties
Uzvaras gājienā.
Režisore Krista Burāne. Rekonstrukcijas kauju vadītājs Kara vēstures
un rekonstruktoru biedrības “Kurland” vadītājs Jānis Jeļisejevs, kauju
tuvcīņu horeogrāfi Kārlis Neimanis (LV) un Laura Nolvaka (EE).
Uzvaras gājiens pa Lenču ielu uz Vienības laukumu kopā ar Cēsu
kauju rekonstrukcijas dalībniekiem, orķestriem, cēsniekiem un
pilsētas viesiem.
Uzvaras balle Vienības laukumā.
Spēle Zemessardzes orķestris, Cēsu pūtēju orķestris.
Režisore Krista Burāne, mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš.
Cēsu kauju simtgadei veltīts koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”.
Piedalās: Marlēna Keine (soprāns, Latvija), Atlans Karps (baritons,
Igaunija), Mihails Čuļpajevs (tenors, Latvija), Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris, Igaunijas Nacionālais vīru koris, Latvijas
Nacionālais sieviešu koris, Agra Daņiļeviča deju grupa „Dzirnas”.
Diriģents Andris Veismanis. Horeogrāfijas autori Agris Daņiļevičs
un Markuss Cmēlings (Itālija).
Programmā Karla Orfa oratorija „Carmina Burana".

Latvijas valsts simtgadei veltīta izstāde „Pirmais gads”
Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9
Igaunijas bruņu vilciens „Brīvība” Cēsu dzelzceļa stacijā
Ekspozīcija „Sirdsapziņas ugunskurs” Pils ielā 12,
iekšpagalma ēkā
Orientēšanās spēle „Cēsu kaujām 100” kopā ar
„Draugiem Group”. Interaktīva mobilā aplikācija – spēle Cēsīs ar
iepriekšēju reģistrāciju.

Konference par Cēsu kaujām
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā 6. jūnijā un 7.
jūnijā
norisināsies
Cēsu
kauju simtgadei un Latvijas
Neatkarības karam veltīta
Zinātniskā konference.
Pirmajā konferences dienā,
6. jūnijā, paredzēta referātu un
diskusijas sadaļa.
Referāti iepazīstinās ar
stratēģisko situācija Baltijas
telpā 1919. gadā, sabiedroto
misiju Cēsīs 1919. gada vasarā,

Cēsu Skolnieku rotas vēsturi,
raksturos Landesvēra un Dzelzs
divīzijas kaujas spējas. Pirmā
konferences diena noslēgsies ar
diskusiju - “Cēsu kauju nozīme
Latvijas un Pasaules vēsturē”.
Diskusiju vadīs Dr.hist Jānis
Šiliņš.
Otrā konferences diena,
veltīta Cēsu kauju piemiņas
un mantojuma saglabāšanai
mūsdienās – paredzēts izbraukums pa Cēsu kauju cīņu

vietām, kas tiek organizēts
sadarbībā ar Latvijas Strēlnieku
apvienības Cēsu nodaļu.
Cēsu kaujas bija kritisks
brīdis Latvijas Neatkarības
karā, kas izšķīra kara turpmāko
gaitu un Latvijas valsts likteni.
To atzinuši gan laikabiedri, gan
vēsturnieki.
Dalībai konferencē var
pieteikties līdz 3. jūnijam,
rakstot uz dace.tabune@cesis.lv

Cēsnieki!
Par godu 1919.gada varoņiem
aicinām 22.jūnijā pie ēkām
pacelt Latvijas valsts karogus!
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PAŠVALDĪBĀ
Centrālais notikums –
Uzvaras diena!
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jūnijā gaidāms ļoti nozīmīgs
notikums, svinēsim Cēsu kauju
simtgadi. Tas būs viens no
centrālajiem valsts simtgades
programmas
pasākumiem,
kas pulcēs daudz viesu. Droši
var teikt, ka Uzvaras diena
Cēsīs 22. jūnijā būs notikums
ar starptautisku skanējumu,
tajā piedalīsies Latvijas un
Igaunijas
prezidenti,
arī
NATO valstu bruņoto spēku
pārstāvji. Aicinu cēsniekus
nākt iesaistīties, piedalīties,
jo pasākumu programma dos
iespēju izstaigāt vēstures takas
un vairāk uzzināt par mūsu
priekšteču pārsteidzošo drosmi
un
cīņassparu,
nosargājot
Latvijas un arī Igaunijas
neatkarību pirms simts gadiem.
Un būs arī iespēja redzēt un
novērtēt šodienas Latvijas
Bruņoto spēku un mūsu
sabiedroto jaudu un brašumu.
Skolēniem
sācies
satraucošais
eksāmenu
laiks. Domāju, ar šiem
pārbaudījumiem visi tiks galā
godam, jo izglītības kvalitātes
latiņa novada skolās ir

nemainīgi augsta. Par to kārtējo
reizi varēju pārliecināties,
sveicot mācību olimpiāžu
un skolēnu zinātnisko darbu
konkursu uzvarētājus. Vairāk
nekā
pussimts
mācību
izcilnieku un viņu skolotāju,
kuru veikums guvis ievērību
Latvijas un arī starptautiskā
mērogā! Paldies pedagogiem,
skolēniem, viņu vecākiem!
Maija pēdējā dienā Rožu
laukumā norisinājās interesanta
akcija “Strādā jebkur!” To
rīkoja Cēsu novada pašvaldība,
IT uzņēmums “Squalio”, Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrijas
un
“Microsoft Latvia”. Akcijas
galvenais mērķis bija parādīt,
ka mūsdienu tehnoloģijas dod
iespēju strādāt jebkur. Savukārt
šāda elastīga strādāšana ir laba
iespēja reģionu attīstībai. Ja
tagad “Strādā jebkur” ideju
popularizējam īpašās akcijas,
tad domāju, ka laikā, kad
savas darba gaitas uzsāks
šodienas Cēsu ģimnāzisti un
vidusskolēni, tā jau būs ierasta
un pašsaprotama lieta.
Runājot par saimnieciskajām
aktualitātēm,
jāsaka,
ka
diemžēl palēnināsies dažu
projektu izpildes temps. Proti,

ir būtiski mainīti kreditēšanas
nosacījumi pašvaldībām un, lai
izvairītos no finanšu riskiem,
līgumus par būvdarbu veikšanu
slēgsim tikai tad, kad būs
apstiprināta kredīta saņemšana.
Tas nozīmē, ka, piemēram,
iecerēto ielu atjaunošanas
programmu varēsim uzsākt tad,
kad būs droši pieejami kredīta
resursi. Ielu atjaunošana ir
prioritāte, taču, sākt būvdarbus
bez finansējuma būtu ļoti
vieglprātīgi.
Maijā
darbu
novada
pašvaldībā beidza līdzšinējā
administrācijas vadītāja Ieva
Goba. Viņa pieņēmusi citus
izaicinājumus. Paldies viņai
par ieguldījumu pašvaldības
pārvaldes un novada attīstībā!
Noslēgumā jāatzīmē vēl
viens nozīmīgs jūnija notikums,
sarunu festivāls “Lampa”.
Cēsnieki ir aktīvi festivāla
dalībnieki un apmeklētāji.
Iesim,
piedalīsimies,
mācīsimies
izteikt
savu
viedokli un toleranti uzklausīt
citu viedokļus, pat, ja tie šķiet
kaitinoši. Labākais veids kā
mācīties demokrātiju, ir runāt,
diskutēt un ieklausītes.

Sekos latvāņu apkarošanai
Augu aizsardzības likums
nosaka, ka zemes īpašnieka vai
valdītāja pienākums ir apkarot
invazīvās augu sugas, ja tās
izplatījušās zemē, kas atrodas
viņa īpašumā vai valdījumā.
Latvānis ir invazīva augu suga,
kas tiek pakļauta izplatības
ierobežošanas
pasākumiem
un iznīcināšanai. Cēsu novada
pašvaldība atgādina – latvāņu
invāzijas
ierobežošanas

pasākumu veikšanas apsekošana tiks sākta no 25.
jūnija līdz latvāņu veģetācijas
sezonas beigām.
Ja pēc 25. jūnija tiks
konstatēts latvāņu augs ar
izveidotu ziedkopu, tad latvāņa
izplatības
ierobežošanas
pasākumi nav uzskatāmi par
veiktiem. Zemes gabalos,
kur
latvāņu
izplatības
ierobežošanas
pasākumi

nav
veikti,
apkarošanu
veiks pašvaldība, pielietojot
mehānisko latvāņu izplatības
ierobežošanas
metodi
–
pļaušanu vismaz divas reizes
sezonā. Īpašnieka pienākums
būs segt izdevumus, kas
saistīti ar latvāņa izplatības
ierobežošanas
piespiedu
pasākumiem, kā arī tiks sākta
administratīvā
pārkāpuma
lietvedība.

Domes sēdē maijā
Cēsu novada domes sēdē 2.
maijā izskatīti 26 jautājumi.
Deputāti
apstiprināja
Cēsu
internātpamatskolasattīstības centra, Kultūras
un Tūrisma centra, Sociālā
dienesta,
Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolas,
kā
arī
novada pašvaldības
2018. gada pārskatus. Lēma
par pašvaldības stipendiju
piešķiršanu
un
valsts
budžeta mērķdotācijas sadali
Cēsu
novada
pašvaldības
māksliniecisko
kolektīvu
vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām.

Cēsu
novada
domes
sēdē 23. maijā izskatīti
17
jautājumi.
Deputāti
apstiprināja
nekustamā
īpašuma Nākotnes ielā 4-13,
Vaives pagasta Rīdzenē un
Vaives ielā 31A Cēsīs, izsoles
rezultātus. Sprieda par Cēsu
internātpamatskolas – attīstības
centra nosaukuma maiņu un
vienojās par Cēsu novada
dalību konkursā “Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027”.
Dome
atbalstīja
projekta
pieteikuma
„Sabiedrības
izpratne
par
enerģijas
taupīšanu
tradicionālajās
lauku ēkās” iesniegšanu, kā arī

apstiprināja darbinieku pāreju
no Cēsu pilsētas Sporta skolas
uz sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Cēsu Olimpiskais
centrs”. Tika arī izskatīts
jautājums par aizņēmumu
ERAF projektam
„Cēsu
novada vispārējo izglītības
iestāžu modernizācija”.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Izvērtēts pašvaldības
veikums 2018. gadā
Domes sēdē 2. maijā
apstiprināts novada pašvaldības
2018. gada darbības pārskats.
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 2018. gada beigās
bija 27,89 miljoni eiro.
Pašvaldības budžeta lielākais
ienākumu avots bija nodokļu
ieņēmumi, 44,7%, un saņemtie
valsts budžeta transferti –
48,9%. Pārskata gadā bija
vērojama ekonomiskās un
finanšu situācijas stabilizācija,
atsevišķos
tautsaimniecības
sektoros atsākoties izaugsmei.
Pozitīvas
iezīmes
bija
vērojamas arī pašvaldības
budžeta nodokļu ieņēmumu
jomā, kas pieauga par 1,3%,
salīdzinājumā ar gada sākumā
plānoto.
Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumi
2018.
gada
beigās bija 27,823 miljoni
eiro. Pašvaldības kopējais
finanšu saistību apjoms 2018.
gadā palielinājās par 2,188
miljoniem eiro, atmaksātas
pamatsummas 3,074 miljoni
eiro, un parāds uz pārskata
gada beigām bija 17,437
miljoni eiro.
Pērn noslēdzās vairāku
nozīmīgu projektu īstenošana –
pabeigti būvdarbi Kovārņu un
Cīrulīšu ielās, veikta ēkas Zīļu
ielā 4 nojaukšana, lai degradēto
teritoriju atbrīvotu jaunas
uzņēmējdarbības sākšanai.
Veikta Cīrulīšu dabas takas
atjaunošana un paplašināšana,
uzstādīti informatīvie stendi
un norādes zīmes, Pastariņa
sākumskolas ēkas atjaunošana,
Vaives
pagasta
kapsētu
digitalizācija un citi.
Turpinās vērienīgu projektu
īstenošana izglītībā – Cēsu

novada vispārējās izglītības
iestāžu modernizācija,
Cēsu
Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolas
modernizācija, Rīgas ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un
citi.
Novada pašvaldība 2018.
gadā
īstenojusi
vairākus
infrastruktūras
uzlabošanas projektus – noslēgts
būvniecības
līgums
par
Cēsu
pilsētas
stadiona
tribīņu jaunbūvi, izstrādāts
būvprojekts
un
noslēgts
būvniecības līgums par Līvu
sākumskolas
siltumapgādes
sistēmas
izbūvi,
izbūvēts
gājēju ceļš Pirtsupītes gravā,
turpinājās grants ielu virsmas
divkārtu apstrāde dzīvojamo
māju rajonos.
Cēsu novada pašvaldība
2018. gada sākumā realizēja
pārvaldes
reorganizāciju,
apvienojot vairākas radniecīgu
funkciju nodaļas un sniegtos
pakalpojumus mazāk, bet
lielākās pārvaldēs. Piedaloties
VARAM
līdzfinansējuma
konkursā,
pašvaldība
2018. gadā pabeidza valsts
un
pašvaldības
vienotā
klientu apkalpošanas centra
iekārtošanu Raunas ielā 4,
Cēsīs, nodrošinot ērtus un
modernus
apstākļus
gan
klientiem, gan apkalpojošajam
personālam. Pašvaldības un
valsts pakalpojumu sniegšana
vienkopus, centrālā vietā,
ir loģisks turpinājums Cēsu
novada pašvaldības centieniem
nodrošināt
draudzīgu
un
mūsdienīgu
klientu
apkalpošanu.

Pilsēta bez atkritumiem
Šī
gada
jūnijā
Cēsu
novada pašvaldība kopā ar
partneriem uzsāks projektu
“Tīri.Labi.”,
apņemoties
veicināt atbildīgu patēriņu,
samazināt radīto atkritumu
daudzumu pilsētā, uzņēmēju
un iedzīvotāju ikdienā, lai
ieviestu bezatkritumu (zero
waste) dzīvesveida principus
Cēsu pilsētā. “Tīri.Labi.” būs
pilota programma pašvaldībām
Latvijā bezatkritumu dzīves

veida aktualizēšanai, un Cēsis
būs pirmā pilsēta, kas tajā
piedalīsies. Vairāk par projektu
uzzināsiet jau sarunu festivāla
“Lampa” ietvaros 28.-29.
jūnijā Cēsu teltī.
Projekts tapis sadarbībā ar
vides aizsardzības organizāciju
“Zaļā Brīvība” un The CocaCola Foundation atbalstu.
Plašāka informācija par
projektu:
eliza.lazdane@
vilands.lv

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Turpinās Vienības laukuma
pilnveide

Attēlā: Laukumu centru paredzēts labiekārtot, novietojot tajā arī soliņus.
Maija
sākumā
notika
Vienības
laukuma
pārveidošana
no
rotācijas
apļa, kas pilnībā atdots
autosatiksmei, par lietderīgi
izmantojamu publisko telpu.
Pēc mēneša garumā veiktajiem
izmēģinājumiem tiks saglabāta
pašlaik esošā organizācija.
Izmēģinājumi pilsētas centrā
notika, domājot par laukuma
pārbūvi nākotnē. Izmantojot
esošos pašvaldības resursus
un
papildus
iegādājoties
nepieciešamās satiksmi organizējošās ceļa zīmes, bijis
iespējams testēt satiksmes un
laukuma izveides risinājumus
bez lieliem ieguldījumiem. Tas
ir veids, kā pašvaldības visā
pasaulē arvien biežāk organizē
publisku
vietu
pārmaiņu
procesu – veicot testēšanu reālā
vidē, izdarot secinājumus, un
tikai pēcāk veidojot pastāvīgus
risinājumus, piemēram, pārbūves un renovācijas projektus.
Asu iedzīvotāju kritiku
izpelnījās
laukumu
norobežojošās metāla sētiņas, taču
tās bija pašvaldībai pieejams
resurss, kas ļāva veikt laukuma
testēšanu, netērējot pašvaldības
līdzekļus jauniem satiksmi
organizējošiem
elementiem
(piloni, konusi u.c.). Izmēģinājumam
noslēdzoties,
tiek ieguldīts ilglaicīgākā
risinājumā – puķu podos – ,
taču vajadzības gadījumā, tie,
tāpat kā iegādātās ceļa zīmes,
būs pārvietojami uz citām

vietām pilsētā. Tāpat šobrīd
tiek izvērtētas iespējas laukumā
uzstādīt soliņus, padarot vidi
pievilcīgāku un patīkamāku.
Laukumā uz laiku izvietotās
koka instalācijas bija jauniešu,
dizaina un mākslas skolu
audzēkņu, kā arī koka būvju un
galdniecības entuziastu veidoti
eksperimentāli projekti “Koka
dienu” Dizaina un arhitektūras
darbnīcu laikā. Cēsu novada
pašvaldība piedāvāja darbnīcās
sagatavotos objektus uzstādīt
Vienības laukumā, lai pārbaudītu
tā
piemērotību
dažādiem kultūras pasākumiem.
Improvizētā izstāde parādīja,
ka pilsētas centrālo svētku
laukumu iespējams izmantot
daudzveidīgām aktivitātēm, to
neslēdzot satiksmei.
Satiksmes
organizācijas
izmēģinājumu laikā esošais
modelis atzīts par drošu un
piemērotu risinājumu, kas
turpmāk tiks atbilstoši marķēts.
Satiksme laukumā kļuvusi
organizētāka un mierīgāka, jo
skaidri iezīmētas braukšanas
trajektorijas.
Izmēģinājuma
gaitā
veiktā
satiksmes
skaitīšana
un
novērojumi
liecina, ka satiksme kopumā
norit raiti, būtiski aizkavējumi
neveidojas.
Rezultātā uzlabota velo
satiksme,
kas
kļuvusi
daudz
drošāka.
Iepriekš
riteņbraucējiem
bīstamas
situācijas
laukumā
radīja
neparedzamās
automašīnu

trajektorijas. Šobrīd velosipēdisti var droši iekļauties
satiksmē, pārvietojoties pa
brauktuvi un turoties joslas
labajā malā, kā to paredz Ceļu
satiksmes noteikumi.
Tāpat pārvietošanās kļuvusi
ērtāka gājējiem, kuri, šķērsojot
laukumu, var izmantot sev
izdevīgākās
trajektorijas.
Vienības laukuma pārveidošana
par
gājējiem
šķērsojamu
laukumu atvieglo iedzīvotājiem
pārvietošanos, piemēram, no
vecpilsētas uz Uzvaras bulvāri,
tādējādi savienojot dažādas
pakalpojumu un tirdzniecības
vietas pilsētā. Tāpat tagad
gājējiem vienkāršāka tapusi
nokļūšana no Raunas ielas uz
Lenču ielu.
Svarīgi, ka šobrīd izvēlēto
satiksmes risinājumu jau 2015.
gadā kā drošāko un atbilstošāko
ieteica Ceļu satiksmes drošības
direkcija, veicot ceļu drošības
auditu. Tāpat to par drošu atzīst
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Cēsu
nodaļa, kuras speciālisti bija
iesaistīti testēšanas procesā.
Vēlamies atdzīvināt pilsētas
centru,
padarot
Vienības
laukumu par aktīvas publiskās
dzīves un pasākumu norises
vietu,
tāpēc
turpināsim
iesākto darbu pie laukuma
pilnveidošanas, lai tas kļūtu
arvien
pievilcīgāks
un
patīkamāks.

Drošam siltumam
Maijā, pēc apkures sezonas
beigām, Cēsīs tiek sākta
siltumtīklu pārbūves Viestura
ielas kvartālā II kārta un Leona
Paegles ielas kvartāla I kārta,
vecās kanāla tipa caurules

nomainot
pret
jaunām,
rūpnieciski izolētām caurulēm.
Projekta
mērķis
ir
paaugstināt
centralizētās
siltumapgādes
sistēmas
energoefektivitāti un drošību:

aizstājot vecos kanāla tipa
cauruļvadus ar rūpnieciski
izolētām
caurulēm,
tiks
samazināti siltuma zudumi
pārvades sistēmā, samazinoties
arī CO2 emisijām.

Cēsīm jauns vilciens
No 10. jūnija starp Rīgu un
Cēsīm darbadienās sāks kursēt
jauns ekspresvilciens maršrutā
Cēsis-Rīga-Cēsis.
Jaunais ekspresis papildinās
jau esošo vilcienu sarakstu
un attālumu starp Cēsīm un
galvaspilsētu
veiks
vienā
stundā un 15 minūtēs. Jaunais
vilciena reiss starp Cēsīm
un Rīgu apstāsies tikai
divās stacijās – Siguldā un
Zemitānos. No rīta vilciens no
Cēsīm izbrauks plkst. 7.10 un
Rīgas Centrālajā stacijā nonāks
plkst. 8.25. Vakarā vilciens ceļu
no Rīgas uz Cēsīm sāks plkst.
17.30, galamērķi sasniedzot
plkst. 18.45. Citas izmaiņas
vilcienu kustības grafikā šobrīd
nav paredzētas.
Vilciena laiks izvēlēts, lai
nodrošinātu iespēju Rīgā ērti
nokļūt tiem, kuriem darbs
sākas plkst. 9.00, kā arī, lai
mājās ātrāk varētu nokļūt tie,
kuriem darba laiks beidzas
plkst. 17.00. Tas saskaņots ar
esošo vilcienu grafiku.
“Pateicoties visu iesaistīto
veiksmīgai sadarbībai, kā arī
Cēsu pašvaldības neatlaidībai,
no 10. jūnija darbdienu
rītos Cēsu un Siguldas
iedzīvotājiem būs iespēja ātri
un ērti nokļūt galvaspilsētā
ar pasažieru vilcienu, bet

pēcpusdienās
tikpat
ātri
atgriezties mājās. Jaunatklātajā
vilciena reisā no Cēsīm līdz
Rīgai ceļā pavadāmais laiks
ir samazināts līdz vienai
stundai un 15 minūtēm, kas ir
līdz šim nepieredzēti īss laiks
šajā maršrutā. AS “Pasažieru
vilciens” ekspress reisiem
nākotnē būs arvien lielāka
loma iedzīvotāju mobilitātes
jautājuma risināšanā, tādēļ
mēs strādājam, lai apzinātu
pasažieru
vajadzības
un
arvien celtu sava pakalpojuma
kvalitāti,” saka AS “Pasažieru
vilciens” valdes priekšsēdētājs
Rodžers Jānis Grigulis.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
stāsta: “Ātrāka un ērtāka
vilcienu satiksme starp Cēsīm
un Rīgu ir būtisks nosacījums
pilsētas
attīstībai.
Esmu
pārliecināts, ka tas dos vairāk
iespēju cēsniekiem strādāt
Rīgā, bet dzīvot un baudīt
mazpilsētas mieru Cēsīs, kā arī
mudinās uz Cēsīm pārcelties
lielpilsētas
sastrēgumu
nogurdinātos
rīdziniekus.
Esam pateicīgi AS “Pasažieru
vilciens” par pretimnākšanu
un ieguldītajām pūlēm, lai
ieplānotu jaunu vilciena reisu,
kas ir liels ieguvums Cēsīm un
cēsniekiem.”

Atkal uzmirdzēs LAMPA
Cēsu Pils parkā 28. un 29.
jūnijā jau piekto reizi notiks
ikgadējais Sarunu festivāls
LAMPA. Šis būs saturiski
un pasākumu skaita ziņā
bagātākais festivāls LAMPAS
vēsturē – vairāk nekā 350
pasākumi divu dienu garumā,
kopējam diskusiju un notikumu
ilgumam
sasniedzot
700
stundas. Šogad LAMPA kļūs
vēl dinamiskāka, izmēģinot
jaunus
sarunu
formātus,
domājot zaļi un trenējot sevī un
citos drosmes muskuli. Ieeja ir
bez maksas!
Par
Sarunu
festivāla
LAMPA
2019
virstēmu
izvirzīta drosme, uzsverot to
kā attīstības priekšnoteikumu
gan indivīda, gan sabiedrības
līmenī.
Cēsu novada pašvaldība
šogad aicina apmeklēt “Cēsu
telti”, kur divu dienu garumā
drosmīgi runāsim par tēmām,
kuras jau raisījušas diskusijas
cēsnieku vidū. Piektdienas
programma
pamatā
būs
veltīta zaļākai dzīvei pilsētā,
aicinot runāt par bezatkritumu
dzīvesveidu, pilsētas zaļo
teritoriju
izmantošanu
un
autosatiksmes samazināšanu
pilsētas centrā. Uz aizraujošu
un neparastu sarunu ar
nosaukumu
“Iedvesmu
kosmoss” aicinās Cēsu novada
Jauniešu
dome,
savukārt

piedzīvojumu
meklētājiem
piektdienas
vakarā
būs
iespējams doties pārgājienā
“Nakts meža kūrortā” uz
pilsētas zaļākajiem nostūriem.
Sestdien kopīgi domāsim par
reģiona nākotni un attīstības
iespējām, apspriežot gaidāmo
reģionālo un izglītības reformu,
pievēršoties reģionāliem un
globāliem izaicinājumiem, kā
arī diskutēsim par inovāciju
ieviešanu.
LAMPA
šogad
vēlas
iedzīvināt arī kādu simtgadīgu
tradīciju jaunā formā – festivāla
centrālajā laukumā “Brīvais
rupors”
aicinās
ikvienu
uzdrošināties runāt publikas
priekšā, gluži kā 20. gadsimta
sākumā ļaudis to mēdza darīt.
Festivāls šogad plāno arī
spert vairākus nozīmīgus soļus,
lai mazinātu tā ekoloģisko
nospiedumu Kopā ar partneriem
tiks ieviesti un attīstīti jau
iepriekš
sākti
ilgtspējīgi
risinājumi – atkritumu šķirošana, depozītglāžu sistēma
un
ilgtspējīga
plānošana
festivāla
uzbūvē
un
scenogrāfijā, atsakoties no
vienreizlietojamām
dekorācijām, baneriem, baloniem u.
tml.
Pilna festivāla programma:
festivalslampa.lv
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VESELĪBA, VĒSTURE

Māsu diena klīnikā
Maija
sākumā
Cēsu
klīnikā ļoti darbīgi aizritēja
Starptautiskajai Māsu dienai
veltītās aktivitātes. Gandrīz
simt apmeklētāju saņēma
konsultācijas par sirds un
asinsvadu veselību, mērīja
asinsspiedienu,
pildīja
testus par infarkta un insulta
pazīmēm,
noteica
cukura
līmeni, uzzināja par cukura
diabētu un uzturu, roku higiēnu,
vingrošanu, kā arī bērnu
veselību. Atbilstoši sezonai
bija iespēja apgūt noderīgas
praktiskās iemaņas jeb trīs
veidus, kā pareizi izņemt ērces.
Sešās konsultāciju stacijās
dalībniekus konsultēja mūsu
jaukās māsiņas: Ginta, Mirdza,
Signe, Vita, Guna, Evija, Evita
un Angelika. Čaklākajiem
dalībniekiem bija sarūpētas
mazas pārsteiguma balvas.
Novērojām, ka kopumā
cēsinieki daudz interesējas,

Attēlā: Māsu dienas apmeklētājus laipni sagaidīja Cēsu klīnikas šarmantā māsu komanda.
lasa un vēlas būt zinoši par savu
veselību. Pasākumā piedalījās
dažādu vecumposmu cilvēki –

gan jaunieši un ģimenes ar
bērniem, gan vidējā paaudze
un seniori. Priecē, ka bija

dalībnieki, kas ieradās speciāli
uz Māsu dienas aktivitātēm.
Pateicamies
visiem
par

iesaistīšanos un rūpēm par
savu veselību!
Tāpat klātesošajiem bija
iespēja noskatīties īsfilmu
par Cēsu klīnikas māsām
“Sirdsdarbs – māsiņa”, kurā
piecas māsas dalījās pieredzes
stāstos par profesijas izvēli,
grūtībām un gandarījumu, ko
sniedz šis darbs, kas daudzām
ir dzīvesveids un aicinājums.
Māsas iedrošina jauniešus, kuri
vēlas apgūt māsas profesiju, lai
nebaidās, bet apzinās šā aroda
patieso prestižu un svarīgumu.
Tas ir interesants, atbildīgs un
neapnīkstošs darbs, kurā katra
diena iemāca kaut ko jaunu.
Savukārt veiksmes atslēga
meklējama misijas apziņā
palīdzēt cilvēkiem.
Cēsu klīnikā pašlaik strādā
292 darbinieki, no kuriem 76 ir
medicīnas māsas.

Garīgās veselības centrā – Atbalsts vēsturisko ēku īpašniekiem
jauni speciālisti
Ar
valsts
finansējuma
atbalstu
izveidota
jauna,
vērtīga programma iedzīvotāju
garīgās veselības aprūpes
un pieejamības uzlabošanai,
kuras
gaitā
speciālistu
komanda
–
psihiatrs,
psihologs un funkcionālie
speciālisti (fizioterapeits un
ergoterapeits) – kompleksi
strādās ar pacientiem.
Tāpēc mūsu komandai
Cēsīs pievienojas klīniskie
psihologi Inga Ozoliņa un
Jānis Gončars. Katrs speciālists
strādās pusslodzi. Pacientu
ērtībām darba grafiks jau jūnijā
plānots tā, lai iespēja nokļūt

uz konsultāciju pie klīniskā
psihologa būtu nodrošināta
katru darbdienu no plkst. 9.00
līdz 17.00. Valsts apmaksātās
programmas gaitā psihologa
konsultācijām būs nepieciešams
psihiatra nosūtījums, kuru arī
varēs saņemt garīgās veselības
centrā.
Jāpiebilst,
ka
Garīgās
veselības
centra
dienas
stacionārs turpinās darbu tāpat
kā līdz šim.
Uzziņām: tālr. 64120338,
64123567, e-pasts psihiatrija@
cesuklinika.lv

Cēsu novada pašvaldība
sadarbībā ar biedrību “Cēsu
mantojums” piedāvā plašu
atbalsta programmu Cēsu
novada
vēsturisko
ēku
īpašniekiem, iedzīvotājiem un
apsaimniekotājiem.
No 14. - 16. jūnijam tiks
organizēta praktiska darbnīca
“Mūra virspamatu restaurācijas
meistarklase”,
kas
notiks
Pils ielā 5, Cēsīs, un tās laikā
būs iespēja apgūt nenoturīgo
virspamata apmetuma slāņu
noņemšanu, šuvju attīrīšanu,
mūra skalošanu, kaļķa mūrjavas
izgatavošanu, šuvošanas un
apmešanas darbus. Dalībnieki
trīs dienu laikā varēs apgūt
praktiskās iemaņas darbā ar

Izdzīvot pils vēstures stāstus
No 3. jūnija Cēsu pilī būs
skatāma unikāla
izstāde
”Multimediāls
Cēsu
pils
stāsts”, kas ļaus apmeklētājiem
pils rietumu torņa trešā stāva
telpā piedzīvot aizraujošu
multimediālu pils vēstures
stāstu, izdzīvojot nozīmīgākos
notikumus un sajūtot seno
laiku atmosfēru.
“Patiesībā projekts būs
unikāls ne tikai Latvijā, bet arī
Baltijā. Lai gan multimediju
elements tiek izmantots izstādēs
samērā plaši, Cēsu pils mērogs
un mākslinieciskais paņēmiens
ļaus skatītājam pilnībā iejusties
vēsturiskajā stāstā, piedzīvojot
realitātei pietuvinātu sajūtu.
Radīto sajūtu ziņā iesaku
to izbaudīt visiem Cēsu
pilsētas apmeklētājiem un
iedzīvotājiem,” atzīst Andra
Magone,
Cēsu
Tūrisma

Informācijas centra vadītāja.
Ekspozīcijas
mākslinieciskais
risinājums
ir
audiovizuālas
projekcijas,
kuras aptver torņa trešā stāva
telpas grīdu un griestus, kā
arī sienas 270 grādu segumā.
Saturiski muzeja apmeklētājs
atradīsies telpā, kura mainīsies
līdzi gadsimtiem, rekonstruējot
notikumus, vēsturiskus faktus,
pils interjera elementus un
ikdienas ritmu. Vēsturiskās
logu ailes tiks izmantotas
projicētai ilūzijai par pils
apkārtni,
ilustrējot
gan
attīstību, gan notikušos karus.
“Šī izstāde būs jāredz, jo
tā mainīs mūsu priekšstatus
par vēstures stāstīšanas veidu.
Tas būs jauns piedzīvojums un
skaista vizītkarte Cēsīm, kas
ļaus mums interesantā veidā
iepazīt pilsētu. Un tos jāredz

gan cēsiniekiem, gan pilsētas
viesiem, jo šis stāsts ir daļa no
Latvijas lielās vēstures stāsta,”
atzīst izstādes patrons Renārs
Sproģis.
Projekta iecere radusies,
sekojot
līdzi
jaunākajām
pasaules tendencēm muzeju
un izstāžu attīstībā. Arvien
plašāk var novērot dažādu,
tehnoloģiju attīstībā balstītu
risinājumu ienākšanu muzeju
un izstāžu nozarē, kas ļauj
nozarei iet līdzi laikam un
nodrošināt vislabāko saikni ar
apmeklētājiem.
Izstādes galvenais režisors
un videomākslinieks ir Māris
Kalve.
Izstāde vasarā būs atvērta
katru dienu no plkst. 10.00 līdz
plkst. 18.00.

instrumentiem un materiāliem.
Meistarklasi
vadīs
pieredzējuši aroda meistari –
mūra restaurators Juris Pavlovs
un mūrnieks Uģis Stelps,
parādot tradicionālās metodes
laba rezultāta sasniegšanai.
Dalība meistarklasē Cēsu
novada
iedzīvotājiem
ir
bezmaksas.
Pieteikšanās
sūtot
e-pastu
uz
cesumantojums@gmail.com.
Sākot ar šī gada maiju,
Lielajā Skolas ielā 6, 1. stāvā ir
iekārtots informācijas punkts,
kurš ir atvērts katru otrdienu no
plkst. 14.00 līdz 18.00 un tajā
ir iespējams:
* pieteikties individuālajām
konsultācijām par vēsturisko

ēku apsaimniekošanu, atjaunošanu, restaurāciju, sniedzot
ieskatu, priekšlikumus;
* iepazīties ar restaurācijā
izmantojamiem materiāliem un
instrumentiem;
* iepazīties ar informatīviem
materiāliem
(grāmatām,
rakstiem, videolekcijām);
* iepazīties ar biedrības
“Cēsu mantojums” darbību.
Informācijas punkta darbību
un meistarklases organizē
Biedrība “Cēsu mantojums”,
kuras mērķis ir veicināt Cēsu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanu,
kvalitatīvu
atjaunošanu un attīstību.

02.05.2019. Saistošie noteikumi
Nr. 10 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr.
15 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr.
15 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā” šādus
grozījumus:
izteikt 11.1.1. un 11.1.2.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.1.1. trūcīgai ģimenei
(personai) 75% no īres maksas
par sociālo dzīvokli un 75% no
apkures maksas;
11.1.2.
maznodrošinātai
ģimenei (personai) un personai

ar invaliditāti vai ģimenei
(personai), kura aprūpē bērnu
ar invaliditāti vai pilngadīgu
personu ar invaliditāti, - 50%
no īres maksas par sociālo
dzīvokli un 25% no apkures
maksas;”.
2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā 2019. gada 1.
jūlijā.
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IZGLĪTĪBA
Skolas modernizācijas projekts Novada
skolu
tuvojas noslēgumam
audzēkņiem
Maija vidū nosvinēti Spāru
svētki topošajam Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas sporta laukumam.
Cēsu novada pašvaldībai
īstenojot
projektu
“Cēsu
novada vispārējo izglītības
iestāžu
modernizācija”,
noslēgumam tuvojas reģionālā
metodiskā centra būvniecības
darbi Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā
(DACVĢ).
Aktīvi turpinās DACVĢ
sporta laukuma izbūves darbi.
To veic SIA “Wolf System”,
ar ko noslēgts līgums par
286 319,57 EUR. Jaunajā
sporta laukumā tiks izveidots
skrejceļš, tāllēkšanas sektors,
iekārtots
multifunkcionāls
laukums basketbola, futbola,
u.c. sporta spēlēm, divi
smilšu volejbola laukumi,
lodes grūšanas sektors. Tiks
izbūvētas dušas un inventāra
novietne, kā arī sporta laukuma
apgaismojums. Notiks arī
teritorijas labiekārtošanas un
celiņu bruģēšanas darbi.
Būvniecības gaitā notikusi
skolas iekštelpu pārbūve un
atjaunošanas darbi ēkas 1.
stāvā. Visās telpās
veikta
ventilācijas sistēmas izveide
vai esošās uzlabošana, kā arī
ergonomiska un pietiekama
apgaismojuma izveide.
Tomēr
skolas
telpu

sasniegumi
olimpiādēs
un zinātnes
darbos

Attēlā: Jaunajā sporta laukumā būs iespēja spēlēt basketbolu, futbolu un citas spēles.
Foto: Aleksandrs Abramovs.
atjaunošana un labiekārtošana
ir tikai daļa no uzlabojumiem.
Visās reģionālā metodiskā
centra telpās tiks ieviesti
inovatīvi
IKT
risinājumi.
Metodiskajā centrā būs jaudīgs
interneta pieslēgums, kā arī
stabils un uzticams bezvadu
internets, ko vienlaikus varēs
izmantot vismaz 25 pedagogi.
Projekta
rezultātā
taps
reģionālais
metodiskais

centrs, kas veicinās pedagogu
tālākizglītības un metodiskā
darba efektivitāti Vidzemes
plānošanas reģionā un sekmēs
kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura

ieviešanu, kā arī pedagogu
aktīvāku iesaistīšanos valsts
izglītības politikas un izglītības
attīstības stratēģijas veidošanā
gan pašvaldības, gan valsts
līmenī.

Pārmaiņu gads novada
izglītības iestādēs
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītāja
Noslēdzas mācību gads, kas
Cēsu novada izglītības iestādēs
bija pārmaiņām bagāts. Viena
no gada aktualitātēm bija un
joprojām ir papildu pirmsskolas
izglītības grupu atvēršana,
jo pieprasījums uz vietām
bērnudārzos novadā ir liels.
Pērn rudenī papildus atvērām
divas grupas Līvu sākumskolā
un Pilsētas vidusskolā. Jau
kopš maija sākuma Līvos
strādā celtnieki, un šovasar tur
paredzēts izbūvēt telpas vēl
trim grupām. Tādējādi Līvu
sākumskola pilnībā pārtaps par
pirmskolas izglītības iestādi.
Savukārt
pašvaldības
pārziņā esošo Cēsu Tehnoloģiju
un dizaina vidusskolu šogad
esam
nodevuši
Izglītības
ministrijai.
Uzsākta
vidusskolas
apvienošana
ar Priekuļu tehnikumu, un
jau šovasar darbu uzsāks
Vidzemes Tehnoloģiju un

dizaina tehnikums. Abu iestāžu
apvienošana ļaus veidot spēcīgu
profesionālās izglītības centru,
kas sagatavos mūsdienu darba
tirgus prasībām atbilstošus
speciālistus.
Saspringts šis gads bija
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas kolektīvam.
Skolas modernizācijas projekta
gaitā notika apjomīgi būvdarbi,
kas sarežģīja mācību procesu.
Tagad
metodiskā
centra
izveide tuvojas noslēgumam,
nostiprinātas sporta zāles jumta
konstrukcijas, top jauns sporta
laukums, un nākamo mācību
gadu ģimnāzijas audzēkņi un
pedagogi uzsāks labiekārtotā
un mūsdienīgā vidē.
Savukārt
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
kolektīvam
jāgatavojas pārmaiņām, jo arī
tur paredzēts īstenot Eiropas
struktūrfondu
projektu,
izbūvējot eksakto priekšmetu
metodisko centru un atjaunojot
arī skolas veco sporta zāli.
Šovasar sāksies Pilsētas
vidusskolas
piebūves

celtniecība,
taču
mācību
procesa organizāciju būvdarbi
neietekmēs.
Sekmīgi
īstenoti
arī
izglītojoši projekti. Atbalsts
karjeras
izvēlē
palīdzēja
bērniem
iepazīt
dažādas
profesijas un laicīgi apjaust
savas
nākotnes
vēlmes.
Projekta “Cēsu skolas soma”
gaitā skolēni aktīvi apmeklēja
dažādus kultūras pasākumus
Cēsīs. Īpašu interesi izpelnījās
ekspozīcija
“Sirdsapziņas
ugunskurs”, kas izveidota
bijušajā čekas izolatorā Pils
ielā.
Viena no šī mācību gada
iezīmēm ir tā, ka cītīgi mācījās
ne vien skolēni, bet arī
pedagogi un skolu direktori.
Gatavošanās pārejai uz jauno
izglītības saturu, kompetenču
izglītību kopumā rit veiksmīgi,
kaut neskaidrību vēl daudz.
Esam pilnībā sagatavojušies
pārejai uz jauno izglītības
saturu novada pirmskolas
izglītības iestādēs, sākot ar
šī gada 1. septembri. Skolās

pāreja uz jauno izglītības
saturu notiks, sākot ar 2020.
gada 1. septembri.
Satraukumu
radījusi
neskaidrība
par
mūzikas
novirziena skolu turpmāko
likteni.
Jūnija
sākumā
izglītības ministre tiksies ar šo
skolu vadītājiem un, cerams,
viesīs skaidrību arī par Cēsu
1. pamatskolas nākotni. Cik
zināms, trūkst finansējuma
individuālajai
mūzikas
instrumentu spēles apmācībai.
Ja šīs programmas slēdz,
apdraudēta būs gan pūtēju
orķestra, gan akordeonistu, gan
citu skolas muzikālo vienību
darbība.
Cerības
vieš
Ministru
kabinetā iesniegtie budžeta
grozījumi, kuros paredzēts
solītais
skolotāju
algu
pielikums no šī gada 1.
septembra. Tātad pašvaldībām
būs jādomā, kā nodrošināt
atbilstošu
pielikumu
arī
pirmskolu pedagogiem.

Maija nogalē pieņemšanā
pie Cēsu novada domes
priekšsēdētāja
Jāņa
Rozenberga
tika
sveikti
mācību izcilnieki olimpiāžu un
zinātniski pētnieciskajo darbu
konkursu uzvarētāji un viņu
pedagogi. Šajā mācību gadā
lieliskus panākumus ir guvuši:
Cēsu
1.
pamatskolas
audzēkņi - Patriks Jermolājevs
un Līva Krēgere. Cēsu 2.
pamatskola - Rūdolfs Jāvalds.
Pastariņa sākumskola - Mārcis
Andersons, Emīls Jurkons,
Ernests Malējs. Cēsu pilsētas
vidusskola - Lauris Groševs.
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
audzēkņi – Marta Kristiāna
Antonova, Amēlija Čeiča,
Mārtiņš Driba, Kārlis Driba,
Roberts Gūtmanis, Katrīna
Anna Pelša, Eduards Jānis
Žideļuns,
Estere Aploka,
Katrīna
Kalniņa, Aleksis
Ķirsis, Keita Silgale, Ralfs
Trofimovs,
Kate
Anete
Jansone, Diāna Namniece,
Rūdolfs
Zvejs,
Gustavs
Dravants, Artūrs Gradovskis,
Beatrise
Alise
Ivanova,
Andrejs Ķīlis, Niklāvs Alberts
Ozoliņš, Agris Ratniks, Sandra
Siliņa, Rihards Voldemārs
Vaivods, Mišela Vinogradova,
Kristīna
Vinogradova,
Renāts Jurševskis, Diāna
Paula Upmale, Trīne Žagare.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas audzēkņi –
Loretta, Robertsa Cērpiņa,
Mareks Greizāns, Beatrise
Baijere, Natālija Andersone,
Matīss Platacis, Kate Tiliņa,
Linda Prokofjeva.
Pateicības arī talantīgo
audzēkņu
skolotājiem
–
Sanitai
Baijerei,
Agritai
Bartušēvicai, Lailai Bērziņai,
Ingrīdai
Brizgai,
Igoram
Bužam, Sarmītei Dreijaltei,
Ingūnai Gailei, Ingūnai Irbītei,
Aivaram Karlsonam, Initai
Kriškānei, Sandrai Naglei,
Ligitai
Neimanei,
Ingai
Ozolai, Nadeždai Persaņai,
Baibai
Rampānei,
Lailai
Ruķei, Diānai Siliņai, Ilmāram
Siliņam, Inesei Sīmanei, Anitai
Slaidiņai, Lainei Ūdrei.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
20.03.2019. Saistošie noteikumi Nr. 7 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos
noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie
noteikumi””
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
8. punktu šādā redakcijā:
“8. Kapsētas apsaimniekotāja
sniegto
pakalpojumu
veidi un maksa par tiem tiek
noteikta saskaņā ar cenrādi, ko
apstiprina Cēsu novada dome.”
2. Svītrot saistošo noteikumu 8.1. punktu, 8.2.
punktu, 8.3. punktu, 8.4.punktu
un 17.2.punktu.
3. Izteikt saistošo noteikumu
13. punktu šādā redakcijā:
“13.Valsts svētku dienās,
svētdienās un pirmdienās
kapsētas
apbedīšanai
ir
slēgtas.”
4. Izteikt saistošo noteikumu

22. punktu šādā redakcijā:
“22. Kapsētas pārzinis
piešķir un ierāda jaunu
zemes gabalu apbedīšanai
ne lielāku kā divvietīgu
kapavietu zārkiem (kapavietas
lielums tiek noteikts saskaņā
ar noteikumu 1.pielikumu),
izņēmuma
gadījumos
ne
lielāku kā trīsvietīgu kapavietu
zārkiem, ja tam ir objektīvs
iemesls un persona ar motivētu
iesniegumu ir vērsusies pie
kapsētas pārziņa.”
5.
Papildināt
saistošos
noteikumus
ar
22.1
apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.1. Kapsētas pārzinis
piešķir un ierāda jaunu zemes
gabalu apbedīšanai ne lielāku
kā trīsvietīgu kapavietu urnām
(kapavietas
lielums
tiek
noteikts saskaņā ar noteikumu
1.pielikumu).”
6.
Papildināt
saistošos

noteikumus
ar
22.2
apakšpunktu šādā redakcijā:
“Kapsētas pārzinis piešķir
un ierāda aktētu kapavietu tādā
lielumā, kāda tā iepriekš ir
bijusi ierādīta dabā.”
7. Izteikt saistošo noteikumu
50. punktu šādā redakcijā:
“50.Saldējamā telpa kapličā,
uzrādot miršanas apliecību vai
ārsta izsniegtu medicīnisku
slēdzienu
par
personas
nāvi, tiek iznomāta mirušo

novietošanai līdz apbedīšanas
brīdim. Piederīgie mirušo
drīkst
apmeklēt
kapsētas
administrācijas darba laikā,
saskaņojot to ar kapsētas
pārzini. Pārējā laikā saldējamā
telpa ir slēgta.”
8.
Izteikt
saistošo
noteikumu 1.pielikuma tabulu
“Kapavietu
izmēri”
šādā
redakcijā”

Zaļumballe
ar pūtējiem
Sestdien, 1. jūnijā, plkst.
20.00 Cēsu Vecajā tirgus
paviljonā
notiks
vasaras
ieskandināšana - Zaļumballe
ar pūtēju orķestri "Cēsis" "Lai
dancojam, lai svinam".
Jau tradicionāli vasaras
pasākumu sezona Cēsīs tiek
atklāta ar pūtēju orķestra
“Cēsis” spēlētu zaļumballi.
Arī šoreiz orķestra mūziķi
kopā ar solistu Nauri Indzeri
ir sagatavojuši lustīgu deju
programmu.
Ieeja
zaļumballē
“Lai
dancojam, lai svinam” ir bez
maksas, pasākuma apmeklētāji
aicināti līdzi ņemt groziņus.
Deju vakars norisināsies līdz
pusnaktij.
Pasākumu rīko P/A Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs.

02.05.2019. Saistošie noteikumi Nr. 11 “Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka Cēsu novada pašvaldībai
piederošo vai tās nomāto
dzīvojamo telpu īres maksas
apmēru šajās dzīvojamās telpās
dzīvojošiem īrniekiem, īres
maksas aprēķināšanas metodiku
un īrnieku kategorijas, kuras
ir atbrīvojamas no īres maksā
ietilpstošās peļņas (turpmāk
– telpu uzturēšanas maksas)
maksāšanas.
2. Lēmumu par perso-nas
atbrīvošanu no telpu uzturēšanas
maksas maksājuma pieņem
Cēsu
novada
pašvaldības
Dzīvokļu komisija (turpmāk –
Dzīvokļu komisija).
II. Īres maksa un tās
apmērs
3. Cēsu novada pašvaldībai
piederošo vai tās nomāto
dzīvojamo telpu īres maksu
veido:
3.1.
dzīvojamās
mājas
apsaimniekošanas
izdevumu
daļa, kas ir proporcionālā
attiecīgās izīrētās dzīvojamās
telpas platībai;
3.2. telpu uzturēšanas maksa.
4. Apsaimniekošanas izdevumi pašvaldībai piederošās
dzīvojamās mājās tiek noteikti
atbilstoši iepirkuma rezultātā
pārvaldnieka
noteiktajai
maksai,
bet pašvaldības
dzīvojamām telpām, kuras
atrodas dzīvokļu īpašnieku
mājās,
apsaimniekošanas
maksa
tiek
noteikta
atbilstoši katras dzīvojamās
mājas
dzīvokļu
īpašnieku
kopsapulcē
apstiprinātajai
apsaimniekošanas maksai.
5.
Dzīvojamām telpām,
kuras
atrodas
pašvaldības
dzīvojamās mājās Caunas ielā 7,
Caunas ielā 7A, Saules ielā 23,

Cēsīs, Cēsu novadā (izņemot
telpām, kurām noteikts sociālās
dzīvojamās telpas statuss)
un pašvaldības dzīvojamām
telpām, kuras atrodas dzīvokļu
īpašnieku
mājās
(izņemot
telpām,
kurām
noteikts
sociālās dzīvojamās telpas
statuss), īres maksā ietilpstošā
telpu uzturēšanas maksa tiek
aprēķināta atbilstoši formulai,
kurā ietverta dzīvojamās mājas/
telpas kadastrālā vērtība, kas
sareizināta ar koeficientu, kurš
nepārsniedz 2,5 %, kas dalīta
ar dzīvojamās telpas kopējo
platību kvadrātmetros un dalīta
uz 12 mēnešiem:
5.1. Pašvaldības dzīvojamām
telpām, kuras atrodas dzīvokļu
īpašnieku mājās, īres maksa tiek
aprēķina pēc šādas formulas:
ĪM= Īaps+ (DzKv x K%/
Dzīv.Plat./12)
5.2. dzīvojamām telpām,
kuras
atrodas
pašvaldības
dzīvojamās mājās Caunas ielā
7, Caunas ielā 7A, Saules ielā
23, Cēsīs, Cēsu novadā, īres
maksa tiek aprēķina pēc šādas
formulas:
ĪM= Īaps+ (MKv x K%/
Dzīv.Plat./12),
kur ĪM – īres maksa par
vienu dzīvojamās telpas platības
kvadrātmetru mēnesī;
Īaps – dzīvojamās mājas
apsaimniekošanas
izdevumi
(euro mēnesī par dzīvojamās
telpas
kopējās
platības
kvadrātmetru);
DzKv – dzīvojamās telpas
kadastrālā vērtība uz 2019.
gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts
zemes dienesta datiem;
Mkvdzīvojamās mājas
kadastrālā vērtība uz 2019.
gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts
zemes dienesta datiem;

K% - koeficients 2,5 %
(saskaņā ar Eiropas Kopienas
2005.gada 20.oktobra regulas
(EK) 1722/2005 “Par mājokļu
pakalpojumu
novērtēšanas
principiem”
pielikuma
1.1.apakšpunktu);
Dzīv.Plat.- dzīvojamās telpas
kopējā platība kvadrātmetros;
12– divpadsmit mēneši.
6. Dzīvojamām telpām,
kuras
atrodas
pašvaldības
dzīvojamā mājā Caunas ielā 8,
Cēsīs, Cēsu novadā (izņemot
telpām, kurām noteikts sociālās
dzīvojamās telpas statuss),
telpas uzturēšanas maksa tiek
aprēķināta atbilstoši formulai,
kurā
ietverta
dzīvojamās
mājas kadastrālā vērtība, kas
sareizināta ar koeficientu, kurš
nepārsniedz 1 %, kas dalīta
ar dzīvojamās telpas kopējo
platību kvadrātmetros un dalīta
uz 12 mēnešiem, kas atbilst
šādai formulai:
ĪM= Īaps+ (MKv x K%/
Dzīv.Plat./12), kur
ĪM – īres maksa par vienu
dzīvojamās telpas platības
kvadrātmetru mēnesī;
Īaps – dzīvojamās mājas
apsaimniekošanas
izdevumi
(euro mēnesī par dzīvojamās
telpas
kopējās
platības
kvadrātmetru);
MKv – dzīvojamās mājas
kadastrālā vērtība uz 2019.
gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts
zemes dienesta datiem;
K% - koeficients 1%
(saskaņā ar Eiropas Kopienas
2005.gada 20.oktobra regulas
(EK) 1722/2005 “Par mājokļu
pakalpojumu
novērtēšanas
principiem” pielikuma 1.1.
apakšpunktu);
Dzīv. Plat.- dzīvojamās telpas
kopējā platība kvadrātmetros;

12 – divpadsmit mēneši.
7. Pašvaldības dzīvojamām
telpām, kuras atrodas dzīvojamā
mājā Ata Kronvalda ielā 56,
Cēsīs, Cēsu novadā dzīvojamās
telpas uzturēšanas maksa tiek
noteikta EUR 4,09 (četri euro 9
centi) par vienu kopējās platības
kvadrātmetru.
8.
Papildus īres maksai
pašvaldības dzīvojamās telpas
īrnieks
veic
maksājumus
Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
III. Personu kategorijas,
kuras atbrīvojamas no telpu
uzturēšanas
maksājuma
maksāšanas
9. Dzīvokļu komisija pieņem
lēmumu atbrīvot pašvaldības
dzīvojamo telpu īrnieku no
dzīvojamās telpas uzturēšanas
maksas maksājuma:
9.1. Pilnā apmērā, ja persona
(īrnieks),
pamatojoties
uz
datiem, kas reģistrēti attiecīgajās
valsts
un
pašvaldības
informācijas sistēmās, ir trūcīga
persona (ģimene);
9.2. 70% apmērā, ja
persona (īrnieks), pamatojoties
uz datiem, kas reģistrēti
attiecīgajās
valsts
un
pašvaldības
informācijas
sistēmās, ir maznodrošināta
persona (ģimene);
9.3. Pilnā apmērā, ja persona
(īrnieks),
pamatojoties
uz
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
lēmumu, veic maksājumus un
nav parādā dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam par ēkas
konstrukciju
nostiprināšanu
vai visas ēkas renovāciju
(jumta,
mājas
fasādes,
kāpņu
telpas,
pārsegumu
uzturēšanu lietošanas kārtībā).
Nepieciešamos
dokumentus

(dzīvokļu
īpašnieku
kopsapulces lēmumu, lēmumu
par apsaimniekošanas maksas
palielināšanu
saistībā
ar
energoefektivitātes pasākumu
veikšanu u.c.) Pašvaldība pati
pieprasīs apsaimniekotājam.
9.4. 70% apmērā, ja īrnieks
ir vientuļš, vienatnē dzīvojošs
vecuma vai invaliditātes pensijas
vai valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta saņēmējs. Par vientuļu
pensionāru
šo
saistošo
noteikumu izpratnē uzskatāma
persona, kurai nav bērnu un citu
apgādnieku, kā arī nav noslēgts
uztura līgums, kurš dzīvo
viens un kura dzīvesvietā nav
deklarētas citas personas.
9.5. 70% apmērā daudzbērnu
ģimenēm. Par daudzbērnu
ģimenēm šo saistošo noteikumu
izpratnē uzskatāmas tādas
ģimenes, kurās aug trīs vai
vairāk nepilngadīgi bērni vai
aizbilstamie. Par daudzbērnu
ģimenēm
uzskatāmas
arī
tādas ģimenes ar trīs un vairāk
bērniem, kurās viens vai vairāki
bērni ir vecumā no 18 līdz 24
gadiem un turpina mācīties kādā
no vispārējās, profesionālās vai
augstākās izglītības mācību
iestādēm;
9.6. Pilnā
apmērā,
ja
īrnieks ir bārenis vai bez vecāku
gādības palicis bērns, kurš
dzīvo viens un bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē
vai augstākās izglītības iestādē
pilna laika studiju programmā,
neapvienojot mācības ar algotu
darbu, un kurš nav vecāks par
24 gadiem.
10. Pašvaldības dzīvojamo
telpu īrnieks, kurš atbilst šo
saistošo noteikumu 9.punktā
minētajām personu kategorijām,
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs jūnijā
Pasākumi
01.06. plkst.11.00
Maija parkā
Bērnu svētki
01.06.
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertzāles 5 gadu jubilejas
pasākumi visas dienas
garumā
01.06. plkst.19.00
Mākslas telpā Mala
MALA’s atvēršanas svētki
01.06. plkst.20.00
Cēsu tirgus paviljons
Vasarsvētku balle ar pūtēju
orķestri “Cēsis”
01.06. plkst.22.00
Fonoklubā
Nakstmaiņa Lauķenē
afterparty ar DJ Artūrs
Pudāns
02.06. plkst. 16.00
Sv. Jāņa baznīcā
Kokļu mūzikas koncerts.
Piedalās AKCMV audzēkņi un
pedagogi.
03.06.-05.06.
Mākslas telpā Mala un Vienības
laukumā
TaDaa! ielu mākslas festivāls
05.06. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsu Centrālās bibliotēkas
novadpētniecības materiālu
izstādes ““No zobena saule
lēca…”, Cēsu kaujām –
100” atvēršana un režisora
Kaspara Gobas dokumentāli
izglītojošās filmas “Cēsu
kaujas. Pagrieziena
punkts Latvijas vēsturē”
demonstrācija
07.06. plkst.18.00
Cēsu dievnamos
Baznīcu nakts 2019

Cēsu novada pašvaldībā iesniedz
iesniegumu
rakstveidā,
elektroniskā
veidā
vai
mutvārdos (mutvārdos izteiktu
iesniegumu, ja nepieciešams,
personas klātbūtnē noformē
rakstveidā) ar lūgumu atbrīvot
no telpu uzturēšanas maksājuma
maksāšanas.
11. Ja pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks atbilst
kādai no saistošo noteikumu
9.punktā minētajām īrnieku
kategorijām, Dzīvokļu komisija
ne vēlāk kā mēneša laikā pēc
saistošo noteikumu 10.punktā
minētā iesnieguma saņemšanas
pieņem lēmumu par īrnieka

07.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

B-11” un Latvijas rotu
mākslinieku darbu izstādes
“Apriori” atklāšana

08.06. plkst.11.00
Mākslas telpā Mala
Baltijas Skicēšanas festivāls

20.06. plkst.18.00
Pasaules Latviešu Mākslas
centrā
ASV latviešu tēlnieka Jāņa
Mintika retrospektīvās
izstādes atklāšana

08.06. plkst.11.00
E.Dārziņa ielas pagalmā
Kaimiņu svētki ar E.Dārziņu
08.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs
09.06. plkst. 16.00
Sv. Jāņa baznīcā
Ērģeļmūzikas koncerts.
Piedalās AKCMV audzēkņi un
pedagogi.
14.06. plkst.13.00
Pie piemiņas akmens dzelzceļa
malā
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis
15.06.-22.06.
Cēsu dzelzceļa stacijā
Vēsturiskais bruņuvilciens
“Brīvība”
15.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Saulrietu Mārča
16.06.plkst. 17.00
Sv. Jāņa baznīcā
Ērģeļmūzikas koncerts.
Ērģelniece Liene Kalnciema.
16.06. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Wipidoup” (FR)
18.06. plkst.18.00
Koncertzāles “Cēsis”
Kamerzālē
Igauņu kora un kora “Ābele”
sadraudzības koncerts

20.06. plkst.20.00
Pasaules Latviešu Mākslas
centrā
ASV čellistes Sally Guenther
solokoncerts
21.06. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas
izlaidums
22.06.
Cēsu pilsētā
Latvijas Uzvaras diena. Cēsu
kauju simtgade
28.06-29.06.
Cēsu Pils parkā
Sarunu festivāls LAMPA
28.06.-30.06.
Sv. Jāņa baznīcā
Cēsu Sv. Jāņa baznīcai -735
28.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DUBRA b2b PM2THEAM
29.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ AI-VA

Izstādes
Līdz 30.11.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

bibliotēka laikposmā no 1944.
līdz 1969. gadam”
Līdz 25.06.
Vaives Tautas namā
Ceļojošā izstāde “Latvijas
dižkoki – Ozoliņš, Bērziņš,
Liepiņš un Ošs”
17.06.-26.07.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mākslinieku mazās piezīmes.
Mākslinieku biedrības “Art
Cēsis” dalībnieku ārzemju
rezidencēs radītie darbi
23.05.-16.06.
Izstāžu namā
Cēsu Mākslas skolas
audzēkņu diplomdarbu
izstāde “Fragments”
No 20.06.
Izstāžu namā
Tikšanās Česīs. B-11
No 20.06.
Izstāžu namā
“Apriori” Latvijas rotu
mākslinieku darbu izstāde

Kino
No 07.06.
X-cilvēki: Tumšais Fēnikss/
Dark Phoenix (2019) Žanrs:
Piedzīvojumu filma, fantastika
Rocketman / Rocketman
(2019) Žanrs: Drāma,
biogrāfija
No 14.06.
Vīri melnā: Globālie draudi/
Men in Black: International
(2019) Žanrs: Komēdija, asa
sižeta filma
Suņa ceļojums / A Dog’s
Journey (2019) Žanrs: Ģimenes
filma

20.06. plkst.17.00
Izstāžu namā
Izstādes “Tikšanās Cēsīs.

Līdz 14.06.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāžu cikla “Cēsu
bibliotēkai 100” otrā
informatīvā ekspozīcija “Cēsu

No 28.06.
Neglītās lellītes / UglyDolls
(2019) Žanrs: Animācija,
ģimenes filma

atbrīvošanu no
pašvaldības
dzīvojamo telpu uzturēšanas
maksājuma. Ja pašvaldības
dzīvojamās
telpas
īrnieks
neatbilst nevienai no saistošo
noteikumu 9.punktā minētajām
kategorijām, Dzīvokļu komisija
pieņem lēmumu par atteikumu
atbrīvot dzīvojamo telpu īrnieku
no pašvaldības dzīvojamo telpu
uzturēšanas maksājuma.
12. Pašvaldības dzīvojamās
telpas īrnieks tiek atbrīvots
no pašvaldības dzīvojamās
telpas uzturēšanas
maksas
maksājuma, sākot ar to mēnesi,
kurā Dzīvokļu komisija pieņem
lēmumu līdz:

12.1. brīdim
kamēr,
pašvaldības
dzīvojamās
telpas īrnieks atbilst saistošo
noteikumu 9.1., 9.2., 9.4., 9.5.
un 9.6.punktam;
12.2. dzīvojamās
mājas
rekonstrukcijas vai renovācijas
līguma
saistību
izpildei,
ja
pašvaldības dzīvojamās
telpas īrnieks atbilst saistošo
noteikumu 9.3.punktam. Ja
dzīvojamās telpas īrnieks,
kurš atbrīvots no pašvaldības
dzīvojamo telpu uzturēšanas
maksājuma, vairāk kā trīs
mēnešus nemaksā īres maksu un
maksu par pamatpakalpojumiem
vai īres maksas un maksas par

pamatpakalpojumiem parāds
pārsniedz EUR 400,00 (četri
simti euro), Dzīvokļu komisijai
ir tiesības, vienu mēnesi iepriekš
rakstveidā brīdinot īrnieku,
atcelt lēmumu par atbrīvošanu
no telpu uzturēšanas maksas
maksājuma.
13. Beidzoties šo noteikumu
12. punktā minētajam periodam,
pašvaldības
dzīvojamās
telpas īrnieks var atkārtoti
lūgt atbrīvot no pašvaldības
dzīvojamās telpas uzturēšanas
maksājuma pēc šo noteikumu
10.punktā minētā iesnieguma
iesniegšanas.
IV. Lēmuma apstrīdēšana

Vakardien... / Yesterday (2019)
Žanrs: Komēdija, drāma,
fantāzija

Sports
01.06. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga
SK Cēsis – FK Alberts
04.06. plkst.17.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
06.06. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga
SK Cēsis – SK Priekuļi
08.06. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu kauss šautriņu mešanā
09.06. plkst.16.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Priekuļi – Rēzekne
11.06. plkst.17.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
18.06. plkst.17.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
23.06. plkst.10.45
Cēsu Pils parkā
Skrējiens “Jānis un Jānītis”
25.06. plkst.17.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
26.06.-30.06.
Piebalgas ielā 18
Florbola vārtsargu nometne
27.06. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līga
FK Priekuļi – Valmiera
un pārsūdzēšana
14. Dzīvokļu komisijas
pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Cēsu novada domē.
15. Cēsu novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
16. Pašvaldības izīrētājām
dzīvojamām telpām dzīvojamās
telpas
uzturēšanas
maksu
piemēro no 2020. gada 1.
janvāra, no jauna izīrētājām
dzīvojamām telpām dzīvojamās
telpas
uzturēšanas
maksu
piemēro no saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīža.
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KULTŪRA

Sportoja lieli un mazi!

Attēlā: Cēsu novada domes deputāte Biruta Mežale sveica Cēsu krustbērna vecākus
Danu un Andreju Kručinskus.
Kā
ierasts,
plaši
un
aizrautīgi Cēsīs maija vidū
aizvadīta
Ģimenes
diena.
Šoreiz
aktivitāšu
norises
vieta bija pilsētas stadions, jo
ģimenes pulcēja devīze – “Ārā
no ekrāniem, sportojam kopā!”
Svētku dalībniekiem bija
iespēja apgūt zumbas deju
soļus, izmēģināt cīņas sporta

elementus un labi izkustēties
sporta skolas treneru un
audzēkņu vadībā. Par to, ka arī
paši mazākie cēsnieki ir dūšīgi
sportotāji, varēja pārliecināties
mazo rāpotāju sacensībās.
Jauku koncertu Ģimenes
dienas dalībniekiem sniedza
Cēsu internātpamatskolas attīstības centra dziedātāji,

dejotāji un akrobātikas pulciņa
audzēkņi. Dienas centrālais
notikums bija Cēsu krustbērna
sveikšana. Dāvanu un laba
vēlējumus no Cēsu novada
domes
deputātes
Birutas
Mežales saņēma šogad pirmā
pasaulē nākusī cēsniece Adrija.
Mazulīte piedzimusi Danas un
Andreja Kručinsku ģimenē.

Jauniešu ceļojums vēsturē
Gatavojoties Cēsu kauju
simtgades svinībām, 4. maijā
koncertzāles “Cēsis” kino zālē
notika dokumentāli izglītojošās
filmas skolēniem “Cēsu kaujas.
Pagrieziena punkts Latvijas
vēsturē” pirmizrāde.
Dokumentāli
izglītojošā
filma
skolēniem
“Cēsu
kaujas. Pagrieziena punkts
Latvijas vēsturē” ir divu

jauniešu ceļojums vēsturē,
kas uzskatāmi un saprotami
stāsta par valstisko situāciju
Latvijā 1919. gadā un izskaidro
Cēsu kauju nozīmi Latvijas
vēsturē. Jauniešu sarunas
ar vēsturniekiem un kauju
dalībnieku pēctečiem palīdz
labāk izprast šo vēstures posmu
un novērtēt tā laika jauniešu
patriotismu.

Filma tapusi studijā “Red
Dot Media”, tās režisors ir
Kaspars Goba, un scenārija
autors Andris Vanadziņš. Tā
brīvi pieejama tiešsaistē un
izmantojama kā izglītojošs
materiāls arī mācību stundās.
Filma tapusi ar Kultūras
ministrijas
un
Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Svinēsim vasaru
19.-21. jūlijā
Cēsu grandiozākie svētki,
“Cēsis 813”, šogad notiks no
19. jūlija līdz 21. jūlijam. Trīs
dienu garumā iedzīvotāji un
pilsētas viesi jau tradicionāli
varēs baudīt mākslu, modi,
mūziku un sportisku azartu.
Aizvadītajos gados svētki
arvien pulcējuši vairāk nekā 60
000 apmeklētāju, kļūstot par
lielāko trīs dienu bezmaksas
festivālu Latvijā.
Svētku
devīze
šogad
“Svinam
vasaru!”.
Cēsis
aicina ikvienu cēsnieku un
visu Latviju gada krāšņākajā
nedēļas nogalē svinēt košus un
līksmus svētkus, baudot kopā
būšanu pašā vasaras plaukumā!
“Esam rūpīgi strādājuši,
lai šī gada svētki atšķirtos
no iepriekšējiem. Pārmaiņas
piedzīvojusi
gan
svētku
programma, gan jau ierastās
svētku zonas, lai garantētu, ka
šīs trīs dienas varēs izbaudīt
gan ikgadējie apmeklētāji,
gan
pirmreizējie
Cēsu
viesi, jo tik daudz oriģināla
satura vienuviet Cēsis nebūs
piedzīvojušas – mēs nudien
pilnasinīgi svinēsim vasaru,
un interesanti būs ikvienam,”
akcentē Cēsu Kultūras un
Tūrisma centra vadītāja Andra
Magone.
Svētkus piektdienas, 19.
jūlija, vakarā ievadīs dejas
Rožu laukumā, un lielākais
bezmaksas rokmūzikas festivāls Latvijā “Fono Cēsis”, kas
norisināsies Smilšu laukumā
un kā allaž divu dienu garumā
pulcēs
labākos
Latvijas
mūziķus.

Svētku galvenā zona šogad
būs Vienības laukums. Svētku
ieskaņas dienā, 19. jūlijā, te
notiks brīvdabas kino vakars.
Svētku kulminācijas dienā,
20. jūlijā, Vienības laukumā
gaidāma
plaša
pasākumu
programma. Mazākos “Cēsis
813” apmeklētājus priecēs
īpaša
svētku
programma
ģimenēm ar bērniem, Cēsu
teātris smīdinās un saviļņos ar
koncertuzvedumu “Čivināsim
vai lidosim”.
Pils dārzā jau tradicionāli
notiks vēsturiskais Hanzas
tirgus, un vecpilsētā uz
tirdziņu pulcēsies tirgotāji un
mājražotāji. Atelpu no svētku
dunas visas dienas garumā
varēs gūt Pils laukumā, kur
darbosies pirtnieki un SPA
meistari. Pilsētas galvenā
artērija – Rīgas iela – pārtaps
par Cēsu “Zelta dzīslu”, kur būs
novērtējams radošo cēsnieku
veikums un būs izvietotas āra
terases.
Viens no vakara galvenajiem
notikumiem
būs
koncerts “Metru virs zemes”
Vienības laukumā Vidzemes
kamerorķestra un spožu vokālu
izpildījumā, diriģents Andris
Veismanis. Svētku laukuma
programmas
režiju
rada
cēsniece Gunita Bārda.
Jau tradicionāli dienas
kulminācija būs svētku gājiens,
kas
noslēgsies
Vienības
laukumā, no kura būs vērojams
grandiozs salūts.
Vērienīgos svētkus atbalsta
AS “Cēsu alus”.

Cēsis pretendēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu
Cēsu novada dome 23.
maijā konceptuāli atbalstīja
Cēsu dalību konkursā “Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027”.
Ar šo lēmumu Cēsis oficiāli
sāk virzību uz kļūšanu par
Eiropas kultūras galvaspilsētu,
un šī ir otrā reize, kad pilsēta
pretendēs uz šo titulu. Kopā ar
Liepāju un Rīgu, Cēsis 2008.
gadā sacentās, lai kļūtu par
Eiropas kultūras galvaspilsētu
2014, un toreiz šo titulu ieguva
Rīga. Kad Cēsis konkursam
pieteicās pirmo reizi, tā bija līdz
tam mazākā pilsēta, kas jebkad
izvirzījusi savu kandidatūru
kļūšanai par Eiropas kultūras
galvaspilsētu.
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un būvniecības
pārvaldes
vadītājs
un
administrācijas
vadītāja
pienākumu izpildītājs Atis
Egliņš-Eglītis
stāsta
par
ieguvumiem,
ko
dalība
konkursā
nesīs
Cēsīm:

“Eiropas Kultūras galvaspilsēta
ir lieliska iespēja pašvaldībām,
kuru izmantojot var attīstīt
gan kultūras sektoru, gan
ekonomiku vienlaicīgi. Šis
statuss kalpotu arī kā noderīgs
rīks pilsētas diplomātijā un
starptautiskās atpazīstamības
veidošanā. Tas šodien ir ļoti
svarīgi, lai spētu piesaistīt
gan kultūras profesionāļu
uzmanību, gan arī papildu
finansējumu
kultūras
pasākumiem
un
kultūras
iestāžu infrastruktūrai. Eiropas
pieredze turklāt liecina, ka
Eiropas kultūras galvaspilsētas
statuss nodrošina ilgstošu
pozitīvu ietekmi uz reģionālo
attīstību, tātad tā iegūšana būtu
ieguvums ne tikai Cēsīm, bet
visai Vidzemei.”
Cēsu novada dome par
galvenajiem
mērķiem,
izstrādājot
konkursa
pieteikumu, noteikusi
• Cēsu kultūras telpas

attīstīšanu un reģionālās un
starptautiskās
sadarbības
kultūrā
un
citās
starpdisciplinārās nozarēs stiprināšanu;
• nacionālas un starptautiskas
nozīmes kultūras notikumu
piesaisti Cēsīm;
• kultūras un radošo
industriju ekonomiskās attīstības veicināšanu;
•
kultūras
nozares
kapacitātes
stiprināšanu,
īstenojot Eiropas sadarbības
projektus;
• kultūrtūrisma veicināšanu
un attīstību;
• pilsētas atpazīstamības
veicināšanu, kā arī kultūras
un tūrisma infrastruktūras
uzlabošanu.
Kopš 2008. gada, kad
Cēsis
pirmoreiz
virzīja
savu kandidatūru Eiropas
kultūras galvaspilsētas statusa
iegūšanai, novada kultūras
dzīve
kļuvusi
ievērojami

bagātāka
un
intensīvāka.
Cēsu kultūras infrastruktūru
papildinājusi
koncertzāle
“Cēsis”, kas jau piecus gadus
piedāvā baudīt pasaules līmeņa
koncertus, teātra izrādes un
kino programmu, pulcējot
tūkstošiem apmeklētāju ne
tikai no Latvijas, bet arī
kaimiņvalstīm. Audzis Cēsu
Mākslas festivāls, starptautisku
atzinību izpelnījies festivāls
“Čello Cēsis”, kam vienīgajam
Latvijā piešķirts Festivālu
asociācijas veidotais Eiropas
ievērojamāko
festivālu
kvalitātes
zīmols
“EFFE
Label”. Ieguldīti apjomīgi
līdzekļi arī kultūras mantojuma
saglabāšanā,
konservējot
un restaurējot Cēsu pils
kompleksu un Cēsu Sv. Jāņa
baznīcu.
Eiropas
Komisija
jau
2015. gadā Cēsis ierindojusi
starp 70 Eiropas kultūras
lielpilsētām līdzās, piemēram,

Amsterdamai,
Lisabonai,
Vīnei un Barselonai. Tāpat
2017. gadā Cēsu īstenotā
kultūrpolitika 83 kultūras
pilsētu konkurencē ieguvusi
starptautisku atzinību kā labās
prakses
piemērs
pasaules
pašvaldību apvienības “United
Cities and Local Governments”
Kultūras padomes konkursā.
Interesi par iespēju 2027.
gadā kļūt par Eiropas kultūras
galvaspilsētu iepriekš izteikusi
arī Liepāja. Par otru kultūras
galvaspilsētu 2027. gadā kļūs
kāda no Portugāles pilsētām.
Oficiāli konkurss “Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027”
tiks izziņots 2020. gadā, un
pieteikumu iesniegšana notiks
2021. gadā.
Eiropas kultūras galvaspilsēta ir pilsēta, kurai viena
noteikta kalendārā gada laikā
Eiropas
Savienībā
dotas
tiesības popularizēt tās kultūras
dzīvi un attīstību.

