
Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Jūlija pēdējā nedēļā  Līvu 
pamatskolā  notika atpūtas 
nometne trīsdesmit Cēsu 
novada bērniem. Nometni 
organizē Vaives pagasta 
draugi no Norvēģijas pilsētas 
Gressvikas.  Nometnes 
darbībā piedalās Emīls 
Bjerke, kurš jau vairāk nekā 
četrpadsmit gadus  Norvēģijā 
piesaista finansējumu Vaives 
pagasta skolēnu, mazturīgu 
ģimeņu un veco ļaužu 
atbalstam.  E. Bjerke Vaives 
pagastā ir viesojies vairāk 
nekā 70 reizes un viņam šeit 
ir tik ļoti iepaticies, ka arī 
savu dzimšanas dienu viņš 
nolēmis atzīmēt šeit, kopā ar 
nometnes dalībniekiem. 

Tiekoties ar E. Bjerki, 
Vaives pagasta pārvaldes 
vadītāja Valda Zaļaiskalna, 
novada iedzīvotāju vārdā 
izteica līdzjūtību sakarā 
ar traģisko terora aktu 
Norvēģijā. 

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Otrdien, 12.jūlijā Cēsu 
novada pašvaldība saņēma 
vērtīgu pasūtījumu -  Somijas 
firmas „Avant”  traktorus un 
agregātus. Tehnika paredzēta 
pilsētas ietvju un citu teritoriju 
kopšanai un tīrīšanai.

Pavasarī Cēsu novada paš-
valdība izsludināja konkursu 
par komunālās tehnikas piegādi 
un tajā uzvarēja individuālais 
uzņēmums „Eduards” no 
Tukuma. Uzņēmums piegādāja 
divus traktorus un agregātus 
– tīrāmās slotas, lapu un gružu 
savācēju, piekabi, sniega 
lāpstas, pļaušanas agregātu, 
sniega pūtēju, pacēlāju. 
Modernā tehnika izmaksāja 
nepilnus 100 tūkstošus latu.

Kā pastāstīja Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Andris Mihaļovs, no ieceres līdz 
tehnikas saņemšanai pagājis 
gandrīz gads. „Jau pagājušajā 
gadā bija skaidrs, ka stipendiātu 
darbs pilsētas kopšanā nav 
efektīvs un iedzīvotāji bija 
pamatoti neapmierināti, 
īpaši ar ietvju tīrīšanu ziemā. 
Tāpēc ar Komunālās nodaļas 
speciālistiem nonācām pie 
secinājuma, ka nepieciešams 
iegādāties multifunkcionālus 
traktorus, ar kuriem ātri un 
kvalitatīvi varētu tīrīt ietves, 
pļaut, izvest gružus. Domes 
deputāti šo ieceri atbalstīja 

un iedzīvotāji jau drīz varēs 
novērtēt rezultātu. Kā zināms, 
stipendiātu sociālā programma 
šogad noslēdzas un drīz 
pašvaldības steidzami meklēs 
risinājumus. Manuprāt, šādu 
traktoru iegāde ir racionālākais 
risinājums,” atzina A. 
Mihaļovs.  

„Avant” traktori ir pieprasīti 
dažādās tautsaimniecības 

nozarēs. Cēsu pašvaldība ir 
pirmā Latvijā, kas šo tehniku 
iegādājas ielu un ietvju kopša-
nai. Traktori ir viegli vadāmi 
ar augstu manevrēt spēju, lai 
arī nelieli, pietiekoši jaudīgi 
ar komfortablām kabīnēm 
vadītājiem. Jaunā tehnika 
uzticēta Normundam Petakam 
un Aivaram Kozakam, kas ir 
izgājuši apmācību kursu IU 

„Eduards” speciālistu vadībā. 
Kā pastāstīja Komunālās 
nodaļas komunālinženieris 
Didzis Ozoliņš, primārais 
uzdevums būs ietvju tīrīšana 
un teritoriju appļaušana un 
kopšana. Ja tas veiksies raiti, 
ar šiem traktoriem var veikt arī 
daudz citus darbus, jo agregātu 
klāsts, ko šie traktori var 
darbināt, ir ļoti liels.

Novada domes deputāti par jauno Cēsu 
Kūltūras un tūrisma centra direktoru 
apstiprināja Juri Markovu

Maksa par ūdeni un kanalizācijas 
pakalpojumiem Cēsīs ir viena 
no zemākajām Latvijā

Lasiet 3. lpp Lasiet 4. lpp  
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Cēsu klīnika uzsāk apjomīgu rekonstrukcijas un attīstības projektu

Līvos 
nometne 
novada 
bērniem

Jauni minitraktori ielās

Attēlā: Individuālā uzņēmuma “Eduards“ vadītājs Aldis Limanskis asistējot Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektoram Andrim Mihaļovam un komunālinženierim Didzim Ozoliņam 
aplaista jauno tehniku

Guntars Kniksts SIA 
„Cēsu klīnika” valdes 
priekšsēdētājs

Atbilstoši līgumam par 
Eiropas reģionālās attīstības 
fonda projekta „Stacionāra 
infrastruktūras uzlabošana 
SIA „Cēsu klīnika” operāciju 
blokā un diagnostikas nodaļā 
kvalitatīvas ārstēšanas un 
efektīvas saimniekošanas 
nodrošināšanai” īstenošanu 
Cēsu klīnika š.g. 27.jūlijā 
parakstīja līgumu ar 
būvkompāniju SIA „RBSSkals 
Būvvadība” par būvniecības 
un rekonstrukcijas darbiem šī 
projekta ietvaros. Būvniecības 
līguma kopējā summa ir 1,7 
mlj. latu, no tiem 704 760 
LVL tiks segti atbilstoši ERAF 
projekta līgumam (85% ir 
ERAF līdzekļi, 13.21% valsta 

budžeta līdzekļi un 1.79% 
klīnikas pašas līdzfinansējums). 
Projekta mērķis ir uzlabot 
veselības aprūpes pakalpojumu  
sniegšanas kvalitāti, izmaksu 
efektivitāti un uzlabot pa-
kalpojumu pieejamību cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem 
Cēsu klīnikā, kā daudzprofilu 
lokālajā slimnīcā, nodrošinot 
kvalitatīvu diagnostiku un 
pacienta, personāla un piederīgo 
vajadzībām atbilstošu operatīvo 
ārstēšanu.

Atbilstoši līgumam būvdarbi 
tiks uzsākti  5.augustā un 
plānotais darbu pabeigšanas 
termiņš ir 2012.gada 
3.februāris. Būvdarbu laikā 
tiks rekonstruēta un izbūvēta 
diagnostikas un izmeklējumu 
nodaļa diagnostikas korpusa 
1.stāvā, savukārt 2.stāvā 
tiks izbūvētas jaunas un 

modernas operāciju zāles ar 
pēcoperāciju novērošanas 
telpām un dienas ķirurģijas 
nodaļa. Uz jaunām telpām 
pārcelsies arī laboratorija. 
Pacientu pārvietošanas ērtībai 
pie uzņemšanas nodaļas tiks 
izbūvēts lifts. Tiks iegādātas 
arī jaunas un modernas 
diagnostikas iekārtas, kā arī 
operāciju zāļu aprīkojums. 

Šī projekta realizācijas gaitā 
klīnikā notiks nepārtraukts 
darbs, nodrošinot visu 
pakalpojumu sniegšanu. Tomēr 
slimnīcas apmeklētājiem un 
pacientiem projekta realizācijas 
gaitā jārēķinās ar zināmām 
neērtībām, kā arī jāseko līdzi 
izmaiņām saistībā ar speciālistu 
pieņemšanas vietām. Operāciju 
zāles un Reanimācijas nodaļa 
jau turpina strādāt stacionāra 
korpusa 3.stāvā, savukārt 

neirologa un kardiologa 
ambulatorās pieņemšanas, 
kā arī izmeklējumi ar 
ultrasonogrāfu tiek veikti 
stacionāra 5.stāvā.  Sākot ar 
8.augustu visi traumatologi 
un LOR ambulatori pieņems 
Poliklīnikā, Palasta ielā 
15, tur tiks veikti arī visi 
speciālistu nozīmētie rentgena 
izmeklējumi. Rekonstrukcijas 
laikā diagnostikas korpusa 1. 
un 2. stāva gaiteņi būs slēgti, 
tādēļ pārvietošanās uz 2.stāvā 

esošo fizioterapijas nodaļu un 
laboratoriju notiks caur pagraba 
stāvu. 

Lūdzam klīnikas ap-
meklētājus un pacientus 
izturēties ar sapratni par 
radītajām neērtībām būvdarbu 
veikšanas laikā, kā arī sekot 
informācijai un norādēm. 
Informācija par visām ak-
tualitātēm pieejama arī klīnikas 
mājas lapā www.cesuklinika.
lv. 
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Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Ceturtdien, 28.jūlijā Cēsu 
novada domes sēdē par Cēsu 
Kultūras un tūrisma centra 
direktoru tika apstiprināts 
līdzšinējais centra direktora 
pienākumu izpildītājs Juris 
Markovs.

Pavasarī novada pašvaldība 
izsludināja konkursu uz Cēsu 
Kultūras un tūrisma centra 
direktora amatu. Pieteicās 22 
pretendenti. Pēc vairākām at-
lases kārtām tika vērtētas divas 
kandidatūras Latvijas Kultūras 
koledžas direktore Sandra Plote 
un Kultūras un tūrisma centra 
direktora pienākumu izpildītājs 
Juris Markovs. Pašvaldības 

personāla atlases komisija 
lēma, ka priekšroka dodama 
S. Plotei, tomēr deputāti 
pirms lēmuma pieņemšanas 
vēlējās uzklausīt abu kandidātu 
redzējumu par centra turpmāko 
attīstību. Arī Kultūras un 
tūrisma centra kolektīvs 
bija iesniedzis domē vēstuli 
ar darbinieku parkastiem, 
kurā atbalstīja J. Markova 
kandidatūru direktora amatam. 
Tāpēc notika paplašinātā, slēgtā 
Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēde, kurā kandidāti 
iepazīstināja deputātus ar savu 
redzējumu par kultūras un 
tūrisma attīstību novadā.

Kā atzina Izglītības, kultūras 
un tūrisma komitejas vadītāja 
Gunta Bērziņa, J. Markova 
piedāvājums bija pārliecino-
šāks un konkrētāks. Deputāti 
augstu novērtēja arī kandidāta 

līdzšinējo darbu un izaugsmi 
Kultūras un tūrisma centrā. 
Par Personāla atlases komisijas 
lēmumu centra direktora 
amatā apstiprināt Sandru 
Ploti balsoja novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders. 
Savu izvēli viņš pamatoja ar 
to, ka sarunās ar kandidātiem 
novērtējis S. Plotes stratēģisko 
redzējumu un prasmi veidot 
saliedētu darbinieku komandu. 
Ar pārliecinošu vairākumu 
par Cēsu kultūras un 
tūrisma centra direktoru tika 
apstiprināts J. Markovs, kurš 
savus pienākumus sāk pildīt 
ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 
Jaunais direktors pateicās par 
atbalstu un uzticēšanos un 
teica: „Man patīk mans darbs, 
tagad ir jauns izaicinājums, 
jauns ceļš, pa kuru iet.”

Apstiprināts Cēsu Kultūras 
un tūrisma centra direktors

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Jūlija nogalē tirgus un stacijas 
tuvumā, smilšu autostāvvietas 
teritorijā uzstādīta un sākusi 
darboties publiskā maksas 
tualete. Kā pastāstīja novada 
pašvaldības Komunālās 
nodaļas vadītājs Igors Mercs, 
tualete darbojas automātiski. 
Iemetot 20 santīmus ( dažādās 
monētās) durvis atveras, 
uzturēšanās laiks ir limitēts ( 15 
minūtes), arī tas tiek kontrolēts 
automātiski. Ir uzbūvēta 
piebrauktuve, lai tualetē varētu 
iebraukt arī cilvēki ar īpašām 
vajadzībām. Telpa tiks uzkopta 
trīs reizes dienā, par ko 
pašvaldība noslēgusi līgumu ar 
SIA „Tīrības nams”. Tualete ir 
apsildāma un tā darbosies arī 
ziemā, lai novērstu ļaunprātīgu 
rīcību, ir uzstādīta namiņa 
apkārtnes videonovērošanas 
kamera.

Tualete izmaksāja nepilnus 
astoņus tūkstošus latu, vēl 
apmēram tikpat izmaksāja visu 
nepieciešamo komunikāciju 
izbūve un pieslēgšana. 
Uzturēšana izmaksas vairāk 
nekā 400 latus mēnesī. 
Šie izdevumi tiek segti no 
pašvaldības budžeta. Lēmums 
par tualetes uzstādīšanu 
tika pieņemts, izstrādājot 
pašvaldības budžetu šim 
gadam, ņemot vērā cēsnieku un 
pilsētas viesu pārmetumus par 
to, ka Valsts akciju sabiedrības 
„Latvijas Dzelzceļš” īpašumā 
esošā stacijas tualete ir, 
saudzīgi izsakoties, ļoti bēdīgā 
stāvoklī. Jāatgādina, ka stacijas 
tualete, tāpat kā stacijas 
ēka ir „Latvijas Dzelzceļa” 
īpašums un uzņēmumam būtu 
jānodrošina, lai tualete ir 
atbilstoša šodienas prasībām. 
Taču tas jau gadiem ilgi netiek 
darīts. Savukārt iedzīvotāji 

pārmetumus par arhaisko 
un nehigiēnisko stacijas 
tualeti adresēja  pašvaldībai. 
Taču likums  liedz iespēju 
pašvaldībām ieguldīt līdzekļus 
cita uzņēmuma pārvaldījumā 
esošā īpašumā un rekonstruēt 
stacijas tualetes par novada 
nodokļu maksātāju naudu. 

  „Cēsu Vēstis” jau rakstīja, 
ka Cēsu, tolaik vēl pilsētas 
pašvaldība, jau pirms gandrīz 
desmit gadiem piedāvāja 
pārņemt stacijas ēku un to 
renovēt. Bija plānots izbūvēt  
labiekārtotas darba telpas 
dzelzceļa un autoostas 
darbiniekiem, ērtas telpas 
pasažieriem, atsevišķu istabu 
māmiņām ar bērniem, kafejnīcu, 
kioskus, ēkas pieslēgšanu 
centralizētai siltumapgādei 
un, protams, arī labiekārtotas 
tualetes stacijas centrālajā 
ēkā. Lai īstenotu šo ieceri, 
pašvaldībai vajadzēja stacijas 
ēku un zemi pārņemt savā 
īpašumā. „Latvijas Dzelzceļš” ( 
L.Dz)  2003.gadā piekrita nodot 
Cēsu pašvaldībai nekustamo 
īpašumu Stacijas laukumā 5. un 

tika pat sagatavoti dokumenti 
īpašuma nodošanai.

  2005.gadā tika pieņemts 
Ministru kabineta rīkojums 
par LDz nekustamā īpašuma 
nodošanu Cēsu pašvaldībai 
un šķita jau, ka atliek vien 
atrast finansējumu un uzsākt 
vēsturiskās stacijas celtnes 
pārveidi par pasažieriem 
draudzīgu ēku, kas tiešām 
varētu būt Cēsu vizītkarte... 
Taču nekā! LDz valde 
kategoriski uzstāja, lai pēc tam, 
kad ēka būs nodota pašvaldībai, 
dzelzceļa darba nodrošināšanai 
nepieciešamās telpas pašvaldība 
LDz nodotu bezatlīdzības 
lietošanā. Savukārt likums 
aizliedz pašvaldībām iznomāt 
telpas bez maksas. Cēsu domes 
piedāvājums vienoties par 
telpu īri, nosakot simbolisku 
samaksu, LDz vadības 
atsaucību neguva. Rezultātus 
nedeva arī vairākus gadus ilgusī 
pašvaldības sarakste gan ar 
LDz, gan Satiksmes ministrijas 
amatpersonām.

Teju vēsturisks notikums

Ance Saulīte 
Cēsu novada  
pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” 
Projektu vadītāja – 
attīstības speciāliste

Cēsu novada pašvaldī-
bas aģentūrā „Sociālais 
dienests” uzsākta doku-
mentu pieņemšana pabalsta 
saņemšanai mācību piede-
rumu iegādei skolēniem.

Uz pabalsta saņemšanu 
var pretendēt ģimenes, 
kuras Aģentūra atzinusi par 
trūcīgām vai maznodro-
šinātām. Šogad pabalsta 
apmērs trūcīgo ģimeņu 
bērniem ir Ls 20, 
maznodrošināto ģimeņu 
bērniem - Ls 10. Pabalsts 
mācību piederumu iegādei tiek 
piešķirts par katru ģimenes 
(mājsaimniecības) skolēnu 
līdz 21 gada vecumam, kurš 
turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē (sākumskola, 
pamatskola, vidusskola, 
ģimnāzija, vakarskola) 
vai profesionālajās skolās 
un vidusskolās, vai tām 
pielīdzināmās profesionālās 
izglītības  iestādēs. Tāpat uz 
pabalstu Ls 10 apmērā var 
pretendēt bērni bāreņi un bez 
vecāku gādības palikušie bērni 
līdz 24 gadu vecumam, kuri 
ar Cēsu novada bāriņtiesas 
lēmumu nodoti audžuģimenē 
vai aizbildniecībā. 

Pabalstam šogad kopumā 
atvēlēti 6000 latu, un tie tiek 
izsniegti dāvanu karšu veidā.

Akcija notiek līdz 2011.
gada 25. augustam.

Lai palīdzētu Vaives 
pagasta trūcīgo ģimeņu 
bērniem uzsākt skolas gaitas, 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras ,,Sociālais dienests” 
sociālās darbinieces Vaives 
pagastā kopā ar nevalstiskās 
organizācijas ,,Glābiet bērnus” 
Vaives  pagasta nodaļu ir 
iesaistījušās reģionālās lab-
darības organizācijas fonda 
,,Ziedot” organizētajā akcijā 
,,Skolas soma”. 

Akcijas ietvaros:

• nevalstiskās organizācijas 
,,Glābiet bērnus” Vaives 
pagasta nodaļa vāc naudu 
ziedojumu kastītēs ,,Skolas 
soma”. Saziedotie līdzekļi 
tiks izlietoti Vaives pagasta 
trūcīgo ģimeņu bērniem skolas 
piederumu iegādei. 

• sociālais dienests organizē 
savstarpējās un humānās 
palīdzības bezmaksas tirdziņu 
,,Uz skolu...”  

Tirdziņš notiks no 25.jūlija 
līdz 25.septembrim darba dienās 
Vaives pagastā ,,Kaķukrogā” 
(bijušā veikala telpās). Darba 
laiks no 8.30- 16.30.

 Arī Jūs visi varat  atbalstīt 
šo akciju, atnesot uz šo tirdziņu 
lietas, ko paši vairs neizmantojat, 
bet citiem tās var lieti noderēt. 
Uz tirdziņu nestajam apģērbam 
jābūt tīram un izgludinātam, 
apaviem jābūt notīrītiem. 
Atnestās lietas pieņems 
tirdziņa telpās.(tel.64123125; 
26272147).

Nederīgas, saplēstas un 
nolietotas mantas lūdzam 
nenest!

Ja būsim aktīvi atbalstījuši 
šīs akcijas, fonds ,,Ziedot” 
papildus ziedojumam vēl 
dāvinās pagasta bērniem 
dāvanu kartes, kuras paredzētas 
tikai skolas piederumu iegādei. 

Labdarības 
akcija 
“Skolas soma”

Lai saņemtu pabalstu, 
ģimenēm jāvēršas Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrā 
„Sociālais dienests” 
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 
2. stāvā, 6. kabinetā vai 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrā „Sociālais dienests” 
Vaives pagasta pārvaldē 
“Kaķukrogs”, Vaives pagastā, 
Cēsu novadā, kur jāiesniedz 
iesniegums, izziņa no mācību 
iestādes, kurā bērns mācīsies 
2011./2012. mācību gadā un 
jāuzrāda izziņa par atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statusam. 

Iesniegumu pieņemšana 
un pabalstu izsniegšana 
turpināsies līdz š.g. 29. 
septembrim. Aģentūras 
darbinieki iesaka neatlikt 
pieteikšanos uz pēdējo brīdi!

Pabalsts 
mācību piede-
rumu iegādei

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas 
vadītājs Igors Mercs atzīst, jaunas toaletes uzstādīšana 
ir krietni komplicētāka par ielu remontu organizēšanu.

Attēlā: Jaunais Cēsu 
Kultūras un tūrisma centra 
direktors Juris Markovs. 
Foto Jānis Vīksna.



Turpinās  Cēsu novada 
pašvaldības pilsētas  uzņēmuma 
„Vinda”  īstenotā Cēsu 
ūdenssaimniecības attīstības 
projekta 3.kārtas būvdarbi. 
Projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonds. Par 
būvdarbu gaitu stāsta „Vindas” 
Tehniskās daļas vadītāja Vija 
Šveice:

„Par ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu atjaunošanu 
mums ir noslēgti divi līgumi 
ar SIA „Water Ser”. Ir 
izstrādāts darbu norises laika 
grafiks, taču būvnieki kavē 
un visai ievērojami. Viens 
no galvenajiem kavējuma 
iemesliem ir darbaspēka 
trūkums.  Daudzi nozares 
speciālisti ir izbraukuši un 
strādā ārvalstīs, un „Water Ser” 
pastāvīgi meklē darbiniekus. 
Cēsniekiem, kuri meklē 
darbu, ir iespēja pieteikties. 
Uzņēmuma birojs atrodas 
Cēsīs, Rīgas ielā, SIA „Apse” 
teritorijā. Tiek pieņemti 
un apmācīti arī darbinieki 
bez iepriekšējas pieredzes 
būvniecībā. Otrs kavēšanās 
iemesls ir materiālu un būvdarbu 
izmaksu pieaugums. Pirmais 
līgums ar būvniekiem paredz 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūvi un rekonstrukciju 
22 kilometru garumā. Bija 
paredzēts, ka jūlijā būs 
izpildīti 70% no paredzētajiem 
darbiem, ir izpildīti 30%. Otrs 
līgums paredz tīklu izbūvi  un 
rekonstrukciju 8,3 kilometru 
garumā. Bija jābūt izpildītiem 
80% no paredzētajiem darbiem 
ir izpildīti 60%. Tomēr  „Water 
Ser” ir nopietni mobilizējušies 
un ceram, ka savas saistības 
izpildīs. Svarīgi, ka ir pabeigta 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūve Jāņa Poruka un 
Gaujas ielās, līdz ar to netiek 
traucēta vai kavēta šo ielu 
rekonstrukcijas darbu norise.

Saprotams, ka iedzīvotāji 
interesējas, kad viņu dzīvesvietu 

tuvumā norisināsies būvdarbi, 
saņemam arī pārmetumus, ka 
netiek ievērots sākotnējais 
laika grafiks. Darbu plāns 
tiek aktualizēts ik pēc diviem 
mēnešiem un precīzāku 
informāciju var gūt, ieskatoties 
mūsu mājas lapā www.vinda.lv. 
Būvdarbu laikā iedzīvotājiem 
jārēķinās ar nelielām 
neērtībām – īslaicīgu ūdens 
padeves atslēgumu un ūdens 
kvalitātes pasliktināšanos. 
Ielās , kurās notiek rakšanas 
darbi, rekonstruējot ūdensvada 
un kanalizācijas tīklus, pēc 
būvdarbu pabeigšanas  segums 
ir jāatjauno tādā kvalitātē kā 
pirms darbu uzsākšanas vai 
labākā. Ja ir kādi jautājumi 
par būvdarbu termiņiem vai 
to kvalitāti, lūgums zvanīt 
„Vindas” tehniskās daļas 
speciālistiem pa tālruni 

64124463, vai sazināties 
izmantojot e-pastu. 

  Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcijas 3.kārtas 
būvdarbi tika izsolīti par 
salīdzinoši zemu cenu, izdevās 
ietaupīt līdzekļus papildus 
darbu veikšanai. Jūlijā 
noslēdzām līgumu ar SIA 
„Aqua – Brambis” par piecu 
būvprojektu izstrādi ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu izbūvei 
un rekonstrukcijai. Paredzēts 
izbūvēt jaunus ūdensvada tīklus 
820 metru kopgarumā, jaunus 
kanalizācijas tīklus 1420 metru 
kopgarumā, kā arī rekonstruēt 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus attiecīgi 7330 un 6060 
metru kopgarumā, un tādējādi 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli būs pieejami gandrīz 
visiem Cēsu iedzīvotājiem. 

Vēl Cēsu kanalizācijas tīklam 
tiks pieslēgts Priekuļu pagasta 
Dukuru ciems.

  Par ūdenspiegādes tarifiem 
un situāciju ar parādiem Par 
„Vindas” pakalpojumiem, stāsta 
uzņēmuma Finanšu daļas 
vadītāja Dzintra Cimbule un 
Klientu daļas vadītāja Liene 
Jaudzema.

-	 Cēsīs tarifs gan 
ūdenim gan kanalizācijai ir 60 
santīmi par m3 un tas ir viens 
no zemākajiem valstī. Saskaņā 
ar Sabiedrisko Pakalpojumu 
regulēšanas komisijas datiem, 
kaimiņpilsētās Vidzemē – 
Siguldā, Smiltenē, Valmierā, 
Madonā, Limbažos tarifs ir 
augstāks. Šajās pilsētās maksa 
par ūdeni ir 67 – 78 santīmi 
par m3, par kanalizāciju 63 
– 90 santīmi par m3.  Lai arī ir 

paaugstinājušās energoresursu 
cenas, šogad nav plānot 
pārskatīt un paaugstināt 
ūdens piegādes cenas. Lai 
arī turpmāk saglabātu zemu 
pakalpojumu tarifu, paredzēts 
investēt līdzekļus taupīgu 
tehnoloģiju ieviešanā. Būtiska 
ietekme uz tarifu ir maksai 
par elektroenerģiju, tāpēc 
paredzēts veikt rekonstrukciju 
ūdens attīrīšanas iekārtas 
un ūdens sūknētavā uzstādīt 
ekonomiskākus  elektro-
motorus. 

 Parādnieku skaits ir visai 
noturīgs un krīzes gados parādu 
apjoms nav krasi audzis.Ir 
stabili hroniskie nemaksātāji, 
bet lielākā daļa klientu 
precīzi norēķinās par saņemto 
pakalpojumu. Te jāatzīmē lielie 
patērētāji – akciju sabiedrība 
„Cēsu alus”, SIA „CDzP”, kas 
precīzi pilda līguma saistības 
un lielā mērā nodrošina to, ka 
varam strādāt nepaaugstinot 
pakalpojumu tarifu. Ja 
klients noteiktajā termiņā nav 
norēķinājies, vispirms sūtām 
atgādinājumu, tad vēstuli, ja tas 
nelīdz, brīdinājuma vēstuli, ka 
ūdens padeve var tikt atslēgta. 
Ar prasību par parāda piedziņu 
vēršamies arī tiesā. Klientiem, 
kam ir finansiālas grūtības, 
piedāvājam pieņemamu 
parādu atmaksas plānu. Ja 
šīs metodes nelīdz, montieri 
un smagā tehnika dodas uz 
objektu. Parasti „Vindas” 
ekskavatora parādīšanās 
parādnieka mājas tuvumā ir 
gana motivējoša, lai sāktu 
pildīt saistības. Tomēr ir bijuši 
gadījumi, kad konsekventiem 
nemaksātājiem ūdens padeve 
tiek atslēgta. Atslēguma laikā 
mums ir jānodrošina klientiem 
minimālais ūdens daudzums 
– 25 litri cilvēkam dienā, taču 
arī tas ir maksas pakalpojums. 
Tomēr, kā jau minēts, tie ir reti 
izņēmuma gadījumi, jo kopumā  
sadarbība ar klientiem ir  laba.
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DAŽĀDI

Dita Trapenciere 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja

 Cēsu novadā tiek īstenoti 
vairāki nozīmīgi projekti - 
sakārtota ūdenssaimniecība, 
rekonstruētas maģistrālās ielas, 
siltinātas un labiekārtotas visu 
līmeņu izglītības iestādes, 
rekonstruēti kultūras un 
tūrisma objekti. Lielie attīstības 
projekti tiek plānoti un īstenoti 
saskaņā ar Cēsu pilsētas 
Attīstības programmu un Cēsu 
pilsētas un Vaives pagasta 
Teritorijas plānojumiem, kas ir 
nozīmīgākie dokumenti novada 
attīstībai. Teritorijas plānojums 
ir vietējais likums, kas attiecas 
uz ikvienu fizisku vai juridisku 
personu, kas vēlas pašvaldības 
teritorijā darboties, jo teritorijas 

plānojums nosaka, kur Cēsu 
pilsētā, tāpat arī Vaives pagastā, 
ir saglabājama un attīstāma 
rūpnieciska apbūve, dzīvojamā 
apbūve, komercapbūve utt., un 
kādā veidā apbūve veicama, ar 
mērķi nodrošināt līdzsvarotu 
teritorijas attīstību un mazinātu 
konfliktus, kas iespējami starp 
dažādām sabiedrības grupām.

Lai noteiktu, kas ir nākamo 
gadu prioritātes un kādi būs 
turpmāko 7 gadu attīstības 
projekti Cēsu novadā, ir 
uzsākts darbs pie jaunā 
Cēsu novada Teritorijas 
plānojuma un Attīstības 
programmas, un tika nolemts 
plaši iesaistīt iedzīvotājus 
jau pašā plānošanas sākumā, 
ar mērķi informēt sabiedrību 
par dokumentu nozīmību 
un diskutēt par jomām, kas 
nozīmīgas iedzīvotājiem, par 
objektiem, kas sakārtojami 

un par iedzīvotāju lomu Cēsu 
novada teritorijas attīstībā. 
Tādēļ tika organizēts diskusiju 
cikls ar iedzīvotājiem un 
paralēli SIA “Latvijas fakti” 
pēc pašvaldības pasūtījuma 
veica iedzīvotāju aptauju.

Jūnijā un Jūlijā pavisam 
notika 13 diskusijas – 10 
Cēsīs un 3 Vaives pagastā, 
kurās piedalījās vairāk kā 150 
iedzīvotāji. Papildus vairāki 
komentāri un ierosinājumi tika 
saņemti telefoniski un e-pastā. 
Visaktīvāk diskusijās piedalījās 
iedzīvotāji no Zagļuciema, 
Lauciņiem, Cīrulīšu un Gaujas 
ielas, bet visvairāk jāatzīmē 
Krīvu un Rīdzenes ciemu 
iedzīvotāji, kur proporcionāli 
dzīvo mazāk iedzīvotāju, bet 
atsaucība bija tikpat liela kā 
Cēsīs un atšķirībā no Cēsīm, kur 
lielāku interesi izrādīja vecāka 
gadagājuma cilvēki, Rīdzenē un 

Krīvos aktīvākie bija tieši gados 
jaunie cilvēki.

Katrā pilsētas un Vaives 
pagasta teritorijas daļā 
tika izvirzītas galvenās 
problēmteritorijas un jomas, 
kurām jāpievērš uzmanība. 
Lielākoties galvenie problēm-
jautājumi visās teritorijās 
ir līdzīgi – ielu kvalitāte, 
labiekārtojums, u.c., tomēr katrā 
vietā tika iztirzātas konkrētas 
vietas un objekti. Tāpat tika 
diskutēts, kādas iespējas 
problēmu ir risināt pašvaldībā 
un ko var paši iedzīvotāji 
darīt, lai uzlabotu un sakārtotu 
apkārtējo teritoriju. Diskusiju 
ietvaros bija gadījumi, kad 
risinājums radās diskusijas 
ietvaros, tāpat tika izteikti 
konkrēti ierosinājumi turpmākai 
pašvaldības un iedzīvotāju 
sadarbībai, piemēram, atjaunojot 
Ielu komisijas, kas kādreiz 

darbojās katrā dzīvojamajā 
rajonā. Visi rezultāti, viedokļi 
ir apkopoti un tiek ņemti vērā 
gan veicot ikdienas darbu, gan 
strādājot pie novada Attīstības 
dokumentiem.

Kopmā šāda veida tikšanās 
un diskusijas ar iedzīvotājiem 
uzskatām par nepieciešamām 
un arī diskusiju dalībnieki 
izteica vēlmi tikties vēl. Līdz 
ar to plānojam, ka nākamais 
diskusiju cikls ar iedzīvotājiem 
dažādās pilsētas un pagasta 
teritorijās,varētu notikt nākamā 
gada sākumā, kurā diskutētu 
par izstrādāto pirmo redakciju 
jaunajam novada Teritorijas 
plānojumam un Attīstības 
programmai.

Liels paldies visiem, kas 
piedalījās diskusijās un izteica 
savu viedokli telefoniski vai e-
pastā. 

Nozīmīgākie novada dokumenti

Ūdenssaimniecībā – pieejami pakalpojumi un demokrātiski tarifi

Attēlā: “Water Ser“ speciālisti atjauno ūdensvada un kanalizācijas tīklus 
Mazajā Katrīnas ielā. Foto Aivars Akmentiņš.
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JAUNUMI

Cēsu novada domes sēdē 
28.jūlijā deputāti apstiprināja 
naudas balvu piešķiršanu Cēsu 
izglītības iestāžu skolēniem 
un ģimnāzistiem. Balvas tiek 
piešķirtas par labu mācību 
darbu, sasniegumiem mācību 
olimpiādēs un sportā, kā arī 
sabiedrisko aktivitāti.

1. Piešķirt naudas balvu 
Ls 50,00 apmērā:

1.1. Adelei Gruntei – 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas skolniecei;

1.2. Lainei Lupkinai 
– Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas skolniecei; 

1.3. Laurai Zālītei – 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas skolniecei;

1.4. Lienai Alkai - Cēsu 
1.pamatskolas skolniecei;

1.5. Ilvai Grantai - Cēsu 
2.pamatskolas skolniecei;

1.6. Diānai Stafeckai - 
Cēsu 1.pamatskolas skolniecei.

2. Piešķir naudas balvu 
Ls 75,00 apmērā:

2.1. Ilzei Bužai - Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas skolniecei;

2.2. Mārtiņam Karlsonam 
- Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas skolniekam;

2.3. Kristai Luīzai Bicānei 
- Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas skolniecei;

2.4. Katrīnai Sirmajai - 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
ģimnāzijas skolniecei;

2.5. Kristapam Folkmanim 
– Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolniekam;

2.6. Laurim Avotiņam 
- Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolniekam.

Naudas balvas 
labākajiem skolēniem

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Par Nacionālo bruņoto spēku 
Jūras spēku flotiles krasta 
apsardzes jaunā patruļkuģa 
„Cēsis” krustmāti jeb aizbildni 
ir izvēlēta Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja vadītāja Dace 
Tabūne, un par kuģa saistību 
ar Cēsīm liecinās Cēsu novada 
ģerbonis. 

Pamatojoties uz MK 
lēmumu, Aizsardzības 
ministrija noslēdza līgumu 

ar akciju sabiedrību „Rīgas 
kuģu būvētava” par piecu 
krasta apsardzes patruļkuģu 
būvi un iegādi. Patruļkuģu 
nosaukumi tika izraudzīti 
atbilstoši nozīmīgākajām 
brīvības cīņu norises vietām 
Latvijas vēsturiskajos 
novados: Kurzemē, Zemgalē, 
Augškurzemē (Sēlijā), Vidzemē 
un Latgalē. Ar Latvijas Kara 
muzeja speciālistu palīdzību 
apzinot nozīmīgākās Latvijas 
armijas kauju norises vietas 
šajos novados, tika pieņemts 
lēmums patruļkuģiem dot 
nosaukumus „Skrunda”, 
„Cēsis”, „Viesīte”, „Jelgava” 
un „Rēzekne”, ievērojot minēto 

vietvārdu secību, kas atbilst 
hronoloģiskajai kauju norisei 
Brīvības cīņu laikā. Paredzēts, 
ka jaunie kuģi veiks ne tikai 
patrulēšanas un glābšanas 
darbus, bet tos varēs aprīkot arī 
ar naftas savākšanas un mīnu 
meklēšanas un iznīcināšanas 
iekārtām.

Ņemot vērā vēsturisko 
aspektu, ka patruļkuģa „Cēsis” 
leģenda saistīta ar Cēsu kaujām, 
par kuģa krustmāti izraudzīta 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja vadītāja, galvenā 
krājuma glabātāja, atbildīgā 
par ekspozīcijām, izstādēm un 
muzeja izglītojošo darbu - Dace 
Tabūne. Pašvaldības aģentūra 
„Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” šo faktu apstiprināja, 
nosūtot Nacionālo bruņoto 
spēku Jūras spēku flotilei 
oficiālu vēstuli. 

Kopš 1976. gada strādājot 
muzejā, Dace Tabūne ir 
izpelnījusies kolēģu cieņu un 
atzinību par profesionalitāti, 
erudīciju, pašaizliedzīgu darbu 
un ieguldījumu muzeja attīstībā. 
Tāpēc, atsaucoties Nacionālo 
bruņoto spēku pārstāvju 
aicinājumam no cēsnieku vidus 
izraudzīt krustmāti jaunam 
kuģim, izvēle par Daci Tabūni 
šķita dabiska un godam pelnīta. 
Dace Tabūne atbild par muzeja 
darbu kopumā, bet patlaban 
svarīgākais ir „turēt roku uz 
pulsa”, pabeidzot muzeja ēkas 
Cēsu Jaunās pils restaurāciju 
un topošās vēstures un interjera 
ekspozīcijas veidošanu. Par 

Patruļkuģa „Cēsis” krustmāte

Elīna Kalniņa 
vēsturisko filmu skates pro-
jekta vadītāja

No 12. līdz 14.augustam 
Cēsu pilī norisināsies 
Vēsturisko filmu skate 
Femina in medio aevo* 
(Sieviete viduslaikos).

Vēsturisko filmu skates 
rīkotāji aicina ikvienu baudīt 
vēsturiskās filmas dzīvā, 
vēsturiskā vidē un šogad 
piedāvā viduslaiku sievietei 
veltītu filmu programmu. Cēsu 
pils - varenākais viduslaiku 
cietoksnis Latvijā, filmu 
skatē simbolizēs laikmetu, 
kurā valdīja vīrieši. Savukārt 
skates programmā iekļautās 
filmas rosinās skatītājus meklēt 
atbildes uz jautājumu - kāda šajā 
vīriešu laikmetā bija sieviete? 
Visas filmas tiks demonstrētas 
oriģinālvalodās ar subtitrētu 
vai sinhronu tulkojumu latviešu 
valodā. Vēsturisko filmu skati 
organizē: Vēsturiski aktīvs un 
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs”. 

Filmu programma:

12.08.  21:30, Pils dārzā

Žannas D’Arkas ciešanas 

(Francija, 1928)

Dāņu kino klasiķa Karla 
Teodora Dreiera filma ir izcils 
mākslas darbs, kas balstīts 
oriģinālos tiesas dokumentos 
par Orleānas jaunavu Žannu 
un atzīts par kinovēstures 
šedevru.

13.08.  21:30, Pils dārzā

Kristīne - Lavransa meita 
(Norvēģija/Zviedrija/Vācija, 
1995)

Leģendārās Bergmana 
aktrises Līvas Ulmanes viens 
no vērienīgākajiem režijas 
darbiem, kas veidots pēc Nobela 
prēmijas laureātes Sigridas 
Unsetes romāna par jaunas 
sievietes dzīvi 14.gadsimta 
Norvēģijā.

13.08. 14:00, Kalpotāju zālē

14.08. 18:00, Mestra zālē

Marketa Lazārova 
(Čehoslovākija, 1967)

Čehu rakstnieka Vladislava 
Vančuras romāns par sievieti 
pagāniskā un kristīgā laikmeta 
griežos ekranizējums, kuru 
čehu kino 1998. gadā kritiķi 
atzina par labāko filmu sava 
kino vēsturē.

14.08. 21:30, Pils pagalmā

Pāveste Joanna (Vācija/
Lielbritānija/Itālija, 2009)

Pavisam svaigs, dzīvelīgas 
13.gadsimta leģendas 
ekranizējums, kurš vēsta par 
neiespējami iespējamo - sievieti 
pāvesta krēslā.

13.08. 18:00, Mestra zālē 

Elizabete(Lielbritānija, 
1998)

Psiholoģiska drāma, kuru 
vainago karalisks Keitas 
Blanšetas sniegums, iemiesojot 
Anglijas zelta laikmeta 
valdnieci Elizabeti I viņas 
valdīšanas sākumā.

12.08. 17:00, Mestra zālē

Beatrise (Francija/Itālija, 
1987)

Traģisks un brutāls stāsts, 
kas atklāj viduslaiku vīrieša 
skarbo, karu un varmācības 
plosīto dabu, ļaujot to iepazīt ar 
tēvu mīlošas, jaunas meitenes 
acīm.

13.08.  19:00, Kalpotāju 
zālē

14.08.  16:00, Kalpotāju 
zālē

Epitāfija Barbarai 
Radzivilai (Polija, 1983)

Leģendārais Karaļa 
Sigismunda II Augusta 
un Barbaras Radzivilas 
mīlas stāsts, kuram veltītā 
filma saviļņo ar personīgā 
pārdzīvojuma patieso spēku. 
Lasīt vairāk...

13.08.  15:00, Mestra zālē

14.08. 15:30, Mestra zālē

Anna (Latvija, 1996)

Filma par garīgo ideālu 
un patieso vērtību spēku, 
kas veltīta Rīgas Cisterciešu 
klostera 16. gadsimta mūķenes 
Annas Notkenas piemiņai.

14.08. 14:30, Kalpotāju zālē

Kristīna: viduslaiku 
dzīve(Lielbritānija, 2008)

Lielisks mūsdienu 
dokumentālā kino paraugs, kurā 
angļu vēsturnieks Mišels Vuds 
portretē parastas zemnieces 
Kristīnas dzīvi 14.gadsimta 
Hertfordšīrā.

13.08.  17:00, Kalpotāju 
zālē

14.08.  18:30, Kalpotāju 
zālē

Viduslaiku mistiķes 
(Kanāda, 2000/2003)

Divas dokumentālās filmas, 

kas ļauj ielūkoties viduslaiku 
sievietes – mistiķes pasaulē, 
tuvāk iepazīstot 12. gadsimta 
Bingenes Hildegardes 
dzīvesstāstu. Lasīt vairāk...

12.08. 18:30, Kalpotāju zālē

13.08. 13:00, Mestra zālē

14.08. 14:00, Mestra zālē

Animācijas filmu 
programma bērniem

Man vienai māsiņai (Latvija, 
1984); Ceļa rādītāja (Krievija, 
2009); Prinči un princeses 
(Francija, 2000); Leģenda par 
Svēto Katrīnu (Latvija, 2011).

Vizuālais ieskats šī gada 
Vēsturisko filmu skatē būs 
redzams 2. un10. augustā 
LTV7 kanālā Vidzemes reģionā 
Lattelecom virszemes televīzijā 
pēc ikvakara ziņu izlaiduma 
“Vakara vēstis” plkst. 22.30  ar 
atkārtojumu nākamajā dienā 
plkst. 7.05 un 12.50

Vēsturisko filmu skates 
bukletus ar informāciju var 
arī saņemt Cēsu Tūrisma 
informācijas centrā (Pils 
laukums 9)

Vēsturiskas filmas Cēsu pilī

savu jauno misiju Dace Tabūne 
saka: ”Man izrādītā uzticība ir 
jauks pārsteigums un būs arī 
jauks pienākums, kuru veikšu 
ar prieku. Ceru, ka pratīšu 
savu darbošanos izvērst tā, 
lai interesanti būtu gan kuģa 
„Cēsis” komandai, gan maniem 
kolēģiem, gan Cēsu pilsētai, 

kuras vārdu nest pasaulē ir 
arī viens no maniem tiešajiem 
darba pienākumiem.” 

Jāatzīmē, ka patruļkuģa 
“Cēsis” būve uzsākta 2010.
gada maija beigās un tā norit 
pēc plāna.

Attēlā: Dace Tabūne nāk no senas kuģotāju dzimtas, tapēc 
kuģa krustmātes tituls viņai labi piestāv.
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IZGLĪTĪBA, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Biruta Dambīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe

Pēdējos gados runājam 
par konkurētspēju ikvienā 
nozarē, tajā skaitā izglītībā. 
Latvija un daudzas pasaules 
valstis atzīst, ka to pašreizējā 
izglītības sistēma neatbilst 
nākotnes darba tirgus un valsts 
starptautiskās konkurētspējas 
prasībām, un meklē risinājumus 
izglītības sistēmas kvalitātes 
un ilgtermiņa konkurētspējas 
uzlabošanai.

Ir mainījušās prasības 
pret skolotāju un skolēnu, jo 
uzmanība tiek koncentrēta 
uz vispusīgu zināšanu 
apguvi un informācijas 
izmantošanu reālajā dzīvē. 
Skolēnu mācīšanās pamatā ir 
iesaistīšanās un izpratne, lai 
visi skolēni izprot un iesaistās 
mācīšanās procesā. Agrāk skolas 
direktoru apmierināja skolotājs 
- spēcīga neatkarīga personība, 
lai direktors var paļauties uz 
skolotāju un skolotājs pats tiek 
ar darbu galā. Tagad skolotāja 
darbs kļuvis daudz sarežģītāks, 
lai to varētu veikt vienatnē, 
tāpēc nepieciešama skolotāju 
sadarbība. Tikai kopējā darbā 
ir sasniedzami izvirzītie 
mērķi. Šobrīd skolotāji paši 
izvērtē savu darbu un uzdod 
jautājumu: “Ko es varu 
uzlabot?” Skolotājs un skolēni 
kopā plāno mācīšanos, veido 
savu mācīšanās plānu un ievieš 
izmaiņas. Skolotājs regulāri 
izvērtē: “Ko zina skolēni? 
Kas būtu jāzina”? Līdz ar to 
skolotājam nepieciešamas 
jaunas prasmes un motivācija, 
jo skolotājs ir pārmaiņu 
virzītājs un skolotāja enerģija 

un prasmes palīdz skolēnam 
mācīties. 

Lai pedagogi īstenotu 
viņiem izvirzītās prasības, 
uz pārmaiņām rosinoša bija 
konference “Konkurētspējīga 
izglītība: izpratne, radošums, 
līdzdalība”, kura notika Cēsu 
2. pamatskolā. Konferencē 
piedalījās pedagogi no 
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas 
novadiem. Konference tika 
organizēta Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana 
izglītības optimizācijas 
apstākļos” ietvaros. Jāatzīmē, 
ka konferencē savu viedokli par 
izglītību izteica arī jaunieši.

Piedaloties plenārsēdē 
“Pārmaiņu nepieciešamība 

izglītībā: viedokļi un argumenti” 
un  darba grupās, konferences 
dalībnieki guva jaunas idejas 
un ierosmes, kā arī pārliecību 
par pārmaiņu nepieciešamību, 
jo globalizācija ir realitāte, 
kas ienāk skolās. Tas nozīmē 
informāciju tehnoloģijas, nefor- 
mālo izglītības kopienu vei-
došana, sociālo attiecību maiņa, 
migrācija, starppriekšmetu 
dialogs u. c. Līdz ar to 
skolēniem nepieciešama prasme 
orientēties globālajā vidē un 
skolotājiem -  lomu maiņa. 
Skolotājiem nepieciešams 
izvērtēt apmācības metodes 
un atrast racionālāko veidu. 
Apmācības procesā svarīgs 
ir līdzsvars starp latvisko 
identitāti un citām kultūrām. 
Mainījusies skolēnu zināšanu 
ieguve un izmantošana. 
Akcentēta tiek skolēnu spēja 
darboties ar zināšanām. Tāpēc 

augstu vērtējamas jaunas 
zināšanas un prasmes, kuras 
skolotāji un skolēni iegūst 
starptautiskās sadarbības 
projektos un mācoties citam no 
cita. 

Pārdomas izraisīja tēma 
“Organizācijas kultūra skolās 
un interesants, efektīvs mācību 
process”. Diskutējot par tēmu, 
kā veidot efektīvu un interesantu 
mācību procesu , skolotāji 
pozitīvi vērtēja aicinājumu 
nebaidīties no netradicionālām 
idejām un no pārmaiņām 
sevī un ap sevi. Runājot par 
argumentācijas meistarību 
līdzdalības veicināšanai, 
tika atzīmēts, ka viedoklis ir 
saistīts ar domāšanu, līdz ar to 
- ar zināšanām. Darba grupā 
diskutējot par tēmu, kas ir 
laba mācību stunda, skolotāji 
izteica savu viedokli par stundu 
vērošanu. Skolotāji atzina, ka 
skolēnu sasniegumu uzlabošanā 
svarīgi ir administrācijas 
un citu skolotāju ieteikumi 
par vērotajām stundām un 
piedāvātie risinājumi. Darba 
grupā, kā kļūt efektīvākiem, 
radošākiem un veiksmīgākiem, 
kuru vadīja koučinga biznesa 
apmācību un konsultāciju 
trenere, būtiska bija praktiska 
prioritāšu noteikšana. 
Pārdomas izraisīja atziņas: 
‘Mūsu priekšstati par pasauli 
nav pati pasaule; jebkuras 
uzvedības pamatā ir kāds 
pozitīvs nodoms; kļūdu nav – ir 
tikai atgriezeniskā saite (rīcības 
sekas); katra rīcībā ir visi resursi 
mērķu sasniegšanai”. Skolotāji 
darbojās arī praktiski, t.i., 
fotografēja. Dalībnieki atzina, 
ka fotogrāfijas var veiksmīgi 
izmantot mācību procesā, 
tādējādi attīstot skolēnu radošo 
un kritisko domāšanu.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
Rozenbergs diskutēja ar 
jauniešiem par tēmu “Kas ir 
konkurētspējīga izglītība”. 

Jauniešu skatījumā 
konkurētspējīga skola ir:

attīsta kreativitāti un 
līderismu, mērķtiecīgu 
personību;

skola, kurā nebaidās no 
eksperimentēšanas;

toleranta vide;
skola rūpējas par skolēnu 

psiholoģisko un sociālo 
atbalstu;

nodrošināta materiālā bāze.

Konkurētspējīgs pedagogs:
atvērts, prasīgs, atraktīvs, 

cilvēcīgs;
spēja sasaistīt teoriju ar 

praktisko dzīvi;
abpusēju robežu, nosacījumu 

ievērošana.

Konkurētspējīgs skolēns:
tolerants, spējīgs pielāgoties 

apstākļiem, prot aizstāvēt savu 
viedokli;

prasīgs, cilvēcīgs;
attīstītām sociālām 

iemaņām.

Redzam, ka jauniešu 
kritēriji par konkurētspējīgu 
izglītību saskan ar pedagogu 
viedokli un valsts politiku. 
Tāpēc konferences dalībnieku 
iepazīšanās ar pārmaiņu 
nepieciešamību izglītībā, kas 
tika pamatota ar pētījumiem un 
datu analīzi par ekonomikas, 
tehnoloģiju attīstības, 
demogrāfijas ietekmi uz 
izglītības sistēmu Latvijā un 
pasaulē; diskusijas, jauna 
pieredze un  prasmes veicinās 
pārmaiņu ieviešanu skolās.

Ir laiks mainīties...

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko 
dzērienu aprites likuma 8.panta 
otro daļu

1. Saistošie noteikumi 
nosaka kārtību, kādā Cēsu 
novada pašvaldībā tiek 
izsniegta atļauja pašu ražotā 
vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai no savā īpašumā vai 
valdījumā esošajos dārzos un 
dravās iegūtajiem produktiem 
vai savvaļā augošiem augiem, 
neizmantojot spirtu vai 
citu saražotos alkoholiskos 
dzērienus.

2. Atļauju vīna, raudzēto 
dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Cēsu 
novada pašvaldībā (turpmāk – 
Atļauja) izsniedz Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektors 
(Atļaujas paraugs pielikumā).

3. Lai saņemtu Atļauju, 
komersantam Cēsu novada 
pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā vai Vaives 
pagasta pārvaldē jāiesniedz:  
3.1. ar komersanta 

atbildīgās amatpersonas 
parakstu apstiprināts 
iesniegums, kurā jānorāda:  
3.1.1. komersanta nosaukums 
un juridiskā adrese;  
3.1.2. komersanta 
reģistrācijas apliecības kopija;  
3.1.3. saražojamo alkoholisko 
dzērienu sortiments un 
apjoms, un/vai absolūtā 
alkohola daudzums;  
3.1.4. ražošanas vieta (adrese);  
3.2. ražošanas vietas lietošanas 
tiesību apliecinoša dokumenta 
kopija;

3.3. ražošanas vietas 
tehniskās inventarizācijas lietas 
kopija.

4. Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektors izskata 
iesniegumu Atļaujas 
saņemšanai un Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumu par 
Atļaujas izsniegšanu vai 
atteikumu izsniegt Atļauju.

5. Cēsu novada pašvaldība 
Atļauju izsniedz, ja ražošana 
paredzēta šādās pašvaldības 

teritorijās:

5.1. Vaives pagasta lauku 
teritorijās, kur saskaņā 
ar Teritorijas plānojumu 
atļauta lauksaimniecība un 
mežsaimniecība;

5.2. Cēsu pilsētā un Vaives 
pagasta ciemos:

5.2.1. teritorijās, kurās 
saskaņā ar Teritorijas plānojumu 
atļauta ražošana;

5.2.2. ēkās, kurās atļauta 
sabiedriskā ēdināšana (izņemot 
šo noteikumu 6.4.1. un 6.4.2. 
gadījumos)

6. Cēsu novada pašvaldība 
atsaka izsniegt Atļauju, ja:  
6.1. komersants nav iesniedzis 
visus saistošo noteikumu 
3.punktā minētos dokumentus;  
6.2. komersants Atļaujas 
saņemšanai sniedzis 
nepatiesas ziņas;  
6.3. ražošanu plānots veikt 
vietā, kas nav pielāgota 
(nav nodrošināta atbilstoša 
ventilācija, atkritumu 
savākšana, kanalizācijas 

novadīšana u.tml.) un neatbilst 
tās izmantošanas mērķim;  
6.4. ražošanu plānots 
uzsākt vietā, kas atrodas:  
6.4.1. izglītības iestāžu, 
kultūras iestāžu un ārstniecības 
iestāžu, policijas, karaspēka 
daļu vai citu militāro 
formējumu ēkās un teritorijā;  
6.4.2. ēkās, kurās atrodas 
valsts vai pašvaldības iestādes;  
6.5. alkoholisko dzērienu 
ražošana norādītajā vietā 
būtiski apdraud sabiedrisko 
kārtību un citu personu tiesību 
aizsardzību.

7. Cēsu novada pašvaldība 
ar motivētu lēmumu ir tiesīga 
atcelt izsniegto Atļauju, ja:  
7.1. komersants Atļaujas 
saņemšanai sniedzis 
nepatiesas ziņas;  
7.2. ražošana tiek veikta telpās, 
kas nav pielāgotas un neatbilst 
to izmantošanas mērķim;  
7.3. izbeigta attiecīgā ražošana 
Atļaujā norādītajā vietā;  
7.4. alkoholisko dzērienu 
ražošana Atļaujā norādītajā 
vietā būtiski apdraud 

sabiedrisko kārtību un citu 
personu tiesību aizsardzību.

8. Lēmumu par Atļaujas 
atcelšanu Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektors 
pieņem mēneša laikā pēc 
7.punktā minēto apstākļu 
konstatēšanas un par to 
nekavējoties rakstveidā paziņo 
Atļaujas saņēmējam.

9. Atļauja tiek izsniegta bez 
maksas uz noteiktu laiku, bet 
ne ilgāk kā uz 1 gadu.

10. Šo saistošo noteikumu 
prasību izpildes kontroli veic 
Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektors.

11. Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektora 
izdoto administratīvo aktu vai 
faktisko rīcību var apstrīdēt 
Cēsu novada domē.

12. Saistošie noteikumi 
publicējami pašvaldības 
izdotajā laikrakstā „Cēsu Vēstis” 
un stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas.

Cēsu novada domes 16.06.2011. saistošie noteikumi Nr.13
„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”

Attēlā: Skolotāju interese par konferenci 
bija liela. Foto: Aivars Akmentiņš
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PASĀKUMI AUGUSTĀ, SVARĪGI
Kultūras un atpūtas norises augustā

Koncerti un pasākumi

23.07. – 06.08. Mākslas 
festivāls Cēsis 2011, Cēsu 
pilsēta(skat. www.cesufestivals.
lv)

23.07. – 27.08. Koncertu 
cikla ‘’Ērģeļu vasara’’ koncerti, 
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

13.08. 16:00 koncertā 
muzicēs Līga Ivāne (ērģeles)

20.08. 16:00 koncertā 
muzicēs Lelde Krastiņa 
(ērģeles), Kaspars Vilnītis 
(alts)

27.08. 16:00 muzicēs Olita 
Neimande (ērģeles)

20.08. 19:00 Karaliskais 
anekdošu turnīrs, CATA 
Kultūras nams

27.08. 17:00 Rūjienas 
teātra komēdija, G.Kadelburgs 
„Melnais traips” (rež. Aīda 
Vasiļjeva), Cēsu Pils pagalms

Izstādes Cēsu Centrālajā 

bibliotēkā

Līdz 31.08. „Latviešu 
mākslinieku gleznu kopijas”, 
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde

01.08. – 31.08. Literatūras 
izstāde „Ko sagādāsi, to galdā 
liksi”, apskatāmas grāmatas 
par augļu, ogu un dārzeņu 
konservēšanu

01.08. – 31.08. Literatūras 
izstāde „Polija - Eiropas 
Savienības prezidējošā valsts”, 
grāmatas un citi informatīvie 
materiāli par Poliju 

01.08. – 31.08. Literatūras 
izstāde „Imantam un Gido 
Kokariem - 90” 

16.08. – 31.08. “Baltijas 
ceļam 20”, Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja ceļojošā 
izstāde

18.08. – 19.08. Jauno grāmatu 
izstāde , iespēja iepazīties 
ar bibliotēkā saņemtajām 

jaunajām grāmatām

Izstādes

Līdz 05.08. Videodarbi, 
instalācija un jaukts medijs 
„Apmaldīties redzes 
laukā”(autors Indriķis Ģelzis), 
galerija „Foto draugiem”

Līdz 07.08. Izstāde „Vai Rīgu 
redzēji?” (autore - gleznotāja 
Zane Tuča), kafejnīca „Pie 
Raunas vārtiem”

Līdz 30.09. Izstāde par 
pilskalniem Alitus novadā 
(Lietuva) „Mūsu senču 
dvēsele”, Cēsu Vēstures un 
Mākslas muzejs

Līdz 31.08. Izstāde 
„Leģendārais kinooperators un 
fotogrāfs Jānis Doreds (1881-
1954)”, Jaunās pils 3.stāvs

23.07. - 14.08. Jānis Deinats. 
Foto izstāde, Izstāžu nams

05.08. – 31.08. Gleznu 
izstāde „Venēcija”(autore 

– Sabīne More), Cēsu 
internātpamatskola – 
rehabilitācija centrs

08.08. Mākslas skolas 
pedagogu un audzēkņu darbu 
izstāde „Plezīrs”, Kafejnīca 
„Pie Raunas vārtiem”

18.08. – 30.09. Maija 
Tabaka. Gleznas. Izstāžu nams 
1.stāvs

18.08. – 30.09. Domubiedru 
grupas ‘’Marsija Melo’’ izstāde 
„Māsas - Marsa Mellenes’’, 
Izstāžu nams 2.stāvs

20.08.-24.09. Gleznotāja 
Raiņa Liepas personālizstāde 
„Tetī vēstules”, galerija „Foto 
draugiem”

Kino

06.08. 16:00 Dokumentālā 
filma „Un džess” (rež. Dainis 
Kļava), Vecā stacijas noliktava

12.08. – 14.08. Vēsturisko 
filmu skate: “Femina in medio 

aevo” (“sieviete viduslaikos” 
- latīņu val.), Cēsu viduslaiku 
pils (skat. www.filmuskate.
cesis.lv) 

Pasākumi Vaivē

06.08. 11:00 Kapusvētki 
Vaivē (svētbrīdis kopā ar Didzi 
Kreicbergu), Veismaņu kapi

06.08. 13:00 Kapusvētki 
Vaivē (svētbrīdis kopā ar Juri 
Jeršovu), Rāmuļu kapi

19.08. Seriāla „UgunsGrēks” 
jaunās sezonas pārsteigums , 
Līvu pamatskola

Līdz 20.08. Izstāde 
„Guntas Romanovskas foto 
dienasgrāmata „Mana Latvija”, 
Vaives tautas nams

Pasākumu kalendārā 
iespējamas izmaiņas un 
papildinājumi. Precīza 
informācija un iespēja 
pieteikties aktualitātēm savā 
epastā: www.cesis.lv

Ija Groza 
Administratīvās nodaļas 
vadītājas p.i. 

Ar š.g. 1.jūliju ir 
stājušies spēkā Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 491  
“Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība”, kas 
nosaka jaunas prasības 
iedzīvotājiem  un  izmaiņas 
Cēsu novada Saistošajos 
noteikumos par mājdzīvnieku 
reģistrāciju. 

Valsts aģentūras 
“Lauksaimniecības datu 
centrs” mājas lapā  (www.
ldc.gov.lv)  lasāma šāda 
informācija: “ Līdz 2012.gada 
1.janvārim mājas (istabas) 
dzīvniekus reģistrē tikai 
Datu centrā. Mājas (istabas) 
dzīvniekam jābūt apzīmētam ar 
mikroshēmu (mikročipētam). 
Dzīvnieka apzīmēšanu veic 
sertificēts veterinārārsts.  
Reģistrēšana ir maksas 
pakalpojums, saskaņā ar Valsts 
aģentūras “Lauksaimniecības 
datu centrs” sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi - 5 
Ls. Maksājumu mērķī 
obligāti jānorāda dzīvnieka 
mikroshēmas (mikročipa) 
numurs (-i) ar norādi par suņa 
reģistrāciju!” 

Turpat šajā mājas lapā 
atradīsit maksājuma uzdevuma 
paraugu un dzīvnieka 
reģistrācijas veidlapu.

Reģistrāciju var veikt 
klātienē, dodoties uz VA “ 
Lauksaimniecības datu centrs” 
Rīgā, Citadeles iela 3, Rīga, 
LV-1010 Tālr. 67027240 vai 
nepieciešamos dokumentus 
nosūtot pa pastu uz šo adresi.

Lai veiktu reģistrāciju, 
nepieciešams aizpildīt, uzrādīt 
vai nosūtīt  dokumentus: 
maksājuma apliecinājumu; 
aizpildītu mājas dzīvnieka 
reģistrācijas veidlapu;  
īpašnieka personu apliecinošs 
dokumentu( kopiju) vai 
īpašnieka datus; informāciju 
par dzīvnieka datiem. 

Mikročipa apzīmēšanas 
izmaksas pie veterinārārsta ir 
ap Ls 11, 00. 

Suņu, kas reģistrēti Cēsu 
novada pašvaldības datu bāzē 
līdz 2011.gada 1.jūlijam, 
reģistrācija jaunajā sistēmā ar 
mikročipu  ir jāveic  līdz 2016.
gada 1.jūlijam.     

Plānots, ka no 2012.gada 
1.janvāra, slēdzot sadarbības 
līgumu ar „ Lauksaimniecības 
datu centru”, mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrāciju varēs 
veikt vietējās pašvaldībās. 
Par šo iespēju informēsim 
papildus. 

Līdz ar jauno kārtību 
iepriekšējā suņu reģistrācija 
Cēsu novada pašvaldības 
datu bāzē netiek veikta , bet 
Cēsu novada domes Saistošie 
noteikumi “ Suņu un kaķu 
turēšanas noteikumi Cēsu 
novada” ir spēkā. Tajos ir  
noteikts, ka  mājas (istabas) 
dzīvnieku  reģistrācija ir 
obligāta.

Nepieciešamības gadījumā 
Cēsu novada pašvaldības 
Iedzīvotāju apkapošanas 
centrā Bērzaines ielā 5 Jums 
palīdzēs  aizpildīt un sagatavot 
reģistrācijai nepieciešamos 
dokumentus. 

Jauni nosacījumi 
mājdzīvnieku reģistrēšanā

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Cēsu novada pašvaldības 
Kokaugu aizsardzības komisija 
saņēmusi vairākus iesniegumus 
ar lūgumu zāģēt sausos kokus 
Cēsu pilsētas mežos, Dzirnavu, 
Peldu, Vītolu, Priedes, 
Gaujaslīču ielu apkārtnē.

Cēsu novada pašvaldības 
Kokaugu aizsardzības 
komisija, pamatojoties uz MK 
noteikumiem Nr. 717. „Kārtība 
koku ciršanai ārpus meža 
zemes” izskata jautājumus 
par koku ciršanu ārpus meža 
zemes. 

Koku ciršanas kārtību 
mežā un meža zemēs nosaka 
Meža likums un citi Latvijas 
Republikā esošie normatīvie 
akti. Par jebkādu saimniecisko 
darbību konkrētā meža īpašumā 
atbildīgs ir meža tiesiskais 
valdītājs, tātad Cēsu novada 
pašvaldība.

Jebkurai fiziskai personai 
ir tiesības uzturēties un 
brīvi pārvietoties valsts un 
pašvaldības mežā, ir tiesības 
vākt savvaļas ogas, augļus, 
riekstus un sēnes, bet ne zāģēt 
vai savākt sausos, kritušos 
vai nokaltušos kokus. Koku 
ciršana, pārkāpjot meža 
likumā noteikto kārtību, vai 
koku bojāšana uzskatāma par 
patvaļīgu koku ciršanu vai 
bojāšanu, Par meža likuma un 
citu meža apsaimniekošanu 
un izmantošanu regulējošo 
normatīvo aktu pārkāpšanu 
personas saucamas pie 
normatīvajos aktos noteiktās 
atbildības. 

Tatjana Gailīte 
mežsardze 

Mežs ir mūsu bagātība. Taču, 
lai to saglabātu , vairotu, par to 
ir jārūpējas. Gūstot ienākumus 
no meža, daļa jāiegulda 
atpakaļ to atjaunojot, pēc tam 
arī kopjot. Ir daudz piemēru, 
kad pēc kailcirtes cirsma tiek 
apmežota ar sertificētiem 
stādiem no kokaudzētavām, 
ieguldīti līdzekļi, bet rezultāta 
nav, ja turpmāk par šo platību 
tiek aizmirsts. Daba izdara savu 
un tad nu tur saaug viss kaut 
kas. Pamatā skuju koku stādi 
tiek nomākti ,bet savairojas 
apse, bērzs, baltalksnis. Tāpēc 
2009. gada nogalē tika izdoti   
MK noteikumi, kuri paredz 
kopt tās jaunaudzes, kuras 
pirms 5 gadiem lapu kokiem 
un 10 gadiem skuju kokiem 
tika atzītas par atjaunotām. 
Šogad jaunie noteikumi tika 
pielietoti praksē. Līdz 1.jūlijam 
mežsargam bija jāapseko dabā 
tās audzes , kurām obligātais 
kopšanas termiņš bija 2010. 
gads. Rezultāti nav iepriecinoši. 
Daudziem nācās sastādīt 
administratīvos protokolus 
par noteikumu neizpildīšanu. 
Īpašniekam jāzina , cik vecas 
jaunaudzes katram ir. Vienreiz 
gadā mežniecība pēc īpašnieka 
pieprasījuma var izdrukāt bez 
maksas aktualizētos datus par 
visu īpašumu , var vērsties arī 
pie mežsarga. Drīz paskries 
vasara , bet rudens, kā zināms, 
labākais kopšanas laiks. Aicinu 
visus būt apzinīgiem un veikt 
savus pienākumus.

Māris Krūze 
Sacensību organizators 

Šī gada 6.augustā Cēsīs 
notiks tradicionālais kalnu 
riteņbraukšanas festivāls 
„V Cēsu velomaratons”. 
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
maratona dalībniekiem 
būs iespēja izvēlēties sev 
piemērotāko distanci 60 vai 30 
km, kā arī bērniem būs iespēja 
piedalīties īpaši izveidotā bērnu 
trasē. Savukārt līdzjutēji varēs 
piedalīties dažādās sportiskās 
atrakcijās, jautri pavadīt laiku 
un just līdzi saviem radiem un 
draugiem, kas būs devušies 
distancē. 

Atšķirībā no pēdējiem 
diviem Cēsu velomaratoniem, 
šogad sacensību centrs atkal 
būs Cēsu pilsētas stadionā, bet 
sacensību distance vīsies ne 
tikai Cēsu apkārtnes mežos, bet 
arī cauri pilsētai. Sacensībām 
starts tiks dots Vienības 
laukumā. Lai veicinātu Cēsu 
velomaratona atpazīstamību 
un sportisko intrigu, šogad 
Cēsu velomaratons ir iekļāvies 
TrekPhilips MTB maratona 
seriālā.

„V Cēsu velomaratons” 
notiks 2011.gada 6.augustā 
Cēsu pilsētas stadionā. Šogad 
tiek plānots, ka sacensībās 
piedalīsies vairāk kā 500 
dalībnieki, īpašs pārsteigums 
sagaida tos dalībniekus 
kuri būs piedalījušies visos 
piecos velomaratonos. 
  
Tiekamies Cēsīs! 

Patvaļība ir 
sodāma

Par 
jaunaudžu 
kopšanām

Cēsu 
velomaratons
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Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Jūnija sākumā tika 
izsludināts konkurss par 
„Skaistāko gaisa dārzu” un 
„Labāko sētnieku” Cēsu 
novadā. Šonedēļ noslēgusies 
pieteikumu pieņemšana un 
veikta pieteikto teritoriju 
apsekošana un novērtēšana. 
Cēsu novada iedzīvotājiem 
ir ar ko lepoties, jo katram 
konkursam saņemti vairāk kā 
30 pieteikumi Cēsu pilsētā un 
15 pieteikumi Vaives pagastā. 

Konkursu mērķis ir 
radīt interesi Cēsu novada 
iedzīvotājos un motivēt tos 
piedalīties novada sakopšanā,  
plašsaziņas līdzekļos publicējot 
konkursa gaitu un rezultātus. 

Skaistākie gaisa dārzi 
nenoliedzami vērojami pie 
privātajām ģimenes mājām, 
kur iedzīvotāji savam un 
citu priekam rada bagātīgas 
krāsu, smaržu un izdomas 
kombinācijas. Noteikti vēlos 
atzīmēt daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājus, kas arvien vairāk 
pievērš uzmanību balkonu 
vai namu ieeju sakopšanai, 
papildināšanai ar dzīvajiem 
augiem. Jāpiebilst, ka šī, labā 
nozīmē - „slimība”, ir lipīga. 
Ja kādā balkonā parādījušās 
skaistas puķu kastes vai podi, 

tad drīz vien arī citi kaimiņi 
jau sarosījušies un iestādījuši 
puķes. Čaklākie uz palodzes pat 
pamanās izaudzēt garšaugus 
un miniatūrus tomātiņus. 
Ir daudzdzīvokļu māju 
iemītnieki, kuri jau gadiem  
patīkami pārsteidz ar savu 
izdomu un paveikto darbu, 
piemēram, Leona Paegles iela 
2d, arī Saules iela 7, tādēļ 
šogad šos namus neiekļāvām 
vērtēšanā, dodot iespēju arī 
citiem sevi parādīt. Šogad īpaši 
atzīmēsim tās daudzdzīvokļu 
mājas, kuras domājušas par 
māju kopumā, ne tikai katrs 
par sava dzīvokļa balkonu. 
Jāpiemin, ka vērtēšana notika 
arī Vaives pagastā, patīkami 

bija vērot gaumīgos puķu 
grozu un balkonu stādījumus 
Rīdzenes ciemā. Konkursa 
komisija ar prieku apciemoja 
lauku viensētas Vaives pagastā, 
kur kopjamās teritorijas ir 
ievērojami lielākas kā pilsētā. 
Lauku ļaudis, papildus saviem 
ikdienas darbiem, prot izveidot 
gan labi koptus mauriņus, gan 
puķu stādījumus, gan pārsteigt 
ar interesantiem mazās 
arhitektūras elementiem. 
Lai mudinātu iedzīvotājus 
nekautrēties piedalīties 
konkursos, šogad balvu saņems 
tie, kas pamanījuši un pieteikuši 
žūrijas vērtējumā labākos gaisa 
dārzus.

Konkurss „Par labāko 
sētnieku” izsludināts, lai 
novērtētu to Cēsu novada 
iedzīvotājus, kas godprātīgi 
un kvalitatīvi veic šos 
ikdienas darbus. Paldies tiem 
uzņēmumu īpašniekiem, kas 
lepojas ar savu sētnieku darbu 
un iesaka tos konkursam. 
Paldies tiem rūpīgajiem 
namīpašniekiem, kas spēj 
uzturēt nevainojamu kārtību 
gar savām privātmājām, sevišķi 
grantētajās ielās, piemēram, 
Pērļu ielas 34 saimnieki. 
Paldies stipendiātu programmas 
ietvaros nodarbinātajiem 
apzinīgajiem sētniekiem, kas 

kopj pašvaldībai piederošo 
īpašumu teritorijas. Piegulošās 
teritorijas kvalitatīva un 
savlaicīga kopšana sevišķi labi 
novērojama ziemas apstākļos. 
Ir vairāki namīpašumi, kas 
konkursam tiek pamatoti 
pieteikti gadu no gada.

Paldies visiem, kuri 
piedalījušies konkursos, un 
kuri rūpējas par sava novada 
sakoptību un skaistumu.

Konkursu noslēgums 
paredzēts 4. augustā pulkst. 
17.00 ar svinīgu pieņemšanu 
un apbalvošanu Cēsu Izstāžu 
namā Pils laukumā.

Apbalvos novada izdaiļotājus

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Sestdien, 23.jūlijā ar 
Laikmetīgās mākslas izstādi 
„Starptelpa” vecajā alus brūzī 
un atklāšanas koncertu Sporta 
kompleksā skanējumu sāka 
5. Cēsu mākslas festivāls. Tā 
atklāšanā Kultūras ministre 
Sarmīte Ēlerte uzsvēra to, ka 
Cēsu festivālam ir nozīmīga 
loma Latvijas reģionālo 
kultūras tradīciju kopšanā un 
attīstībā. Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
atzīmēja, ja būvdarbi nekavēsies, 
tad  pēc diviem gadiem Cēsu 
mākslas festivāla koncerti tiks 
atskaņoti jaunajā akustiskajā 
koncertzālē. Savukārt festivāla 
direktors Juris Žagars pauda 
gandarījumu par publikas 
noturīgo interesi un to, ka Cēsu 
festivāls guvis starptautisku 
atzinību un arī  finansējumu.

Festivāls norisināsies līdz 
6.augustam. Rīkotāji sola 
interesantus pārsteigumus. 
Ar festivāla programmu var 
iepazīties tā mājas lapā www.
cesufestivals.lv

Piektais 
mākslas 
festivāls

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Iznākusi eksperimentālās 
arheoloģijas darbnīcas „Seno 
rotu kalve” vadītāja, rotkaļa 
Daumanta Kalniņa grāmata 
„The Latgalian Treasures” 
(Latgaļu dārgumi). 
Rotu meistars pirmo reizi 
eksperimentālās arheoloģijas 
vēsturē padara seno rotu 
par zinātniskās izpētes un 
eksperimentu objektu. Grāmatā 
vēsture, tradīcijas, mitoloģija 
un senās metālmākslas iezīmes 
skatītas caur seno rotu prizmu. 
Izglītojošo saturu papildina 
bagātīgs ilustratīvais materiāls 
no Daumanta Kalniņa privātās 
kolekcijas.

Izdevums unikāls ar to, ka ir 
iznācis tikai 1000 eksemplāros 
un paredzēts Latvijas muzeju 
apmeklētājiem, jo to varēs 
iegādāties tikai muzejos. 
Grāmatas saturs angļu valodā 
liecina par mērķi veidot 
Latvijas tēlu pasaulē caur 
netradicionālu, bet mūsdienās 
svarīgu ikdienas un svētku 
aksesuāru- rotu, kuru kā modes 
elementu atpazīst visās valstīs.

Grāmatas autors Daumants 
Kalniņš atzīst, ka grāmatu 
rakstīt rosinājuši viņa virtuālie 

interneta draugi, galvenokārt- 
amerikāņi, ar kuriem jau 
daudzu gadu garumā ir 
izveidojušās draudzības saites. 
Tāpēc arī grāmatas ievadā seno 
rotu meistars raksta:” Grāmata 
veltīta maniem amerikāņu 

draugiem, kuri rosināja pastāstīt 
par manas zemes teiksmaino 
pagātni.” Daumants Kalniņš 
uzsver, ka kultūrvēsturiskais 
mantojums ir mūsu tautas 
pamatvērtība, kurā ietverts 
mūsu izdzīvošanas kods. „Tas 

ir iedarbīgs rīks, lai Latviju 
atspoguļotu mazliet citādā 
gaismā. Jo šobrīd tā ārzemēs 
tiek pozicionēta galvenokārt 
caur izklaidi, un mūsu 
saimnieciskajām neizdarībām,” 
vērtē rotkalis Daumants Kalniņš 
un piebilst, ka kontaktējoties 
ar ārzemniekiem veidojusies 
pieredze - senais un autentiskais 
ir tas, kas mūs vieno. Uzrunāts 
par rotkali, Daumants Kalniņš 
smaidot piezīmē:” Esmu vairāk 
rotu dzejnieks, nevis rotkalis”.

Grāmatu saturiski veido 
6 daļas, kuras pakāpeniski 
ievada lasītāju brīnumainajā 
vēstures, mitoloģijas un rotu 
pasaulē. Pirmā daļa iepazīstina 
ar eksperimentālās arheoloģijas 
darbu Cēsu pils Seno rotu kalvē. 
Otrajā daļā ir neliels ieskats 
vēsturē, trešajā stāsts par 
senās pasaules mītisko uzbūvi. 
Pārējās grāmatas nodaļas jau 
atspoguļo tīri praktiskas lietas- 
iespējamo rotu izgatavošanu 
senā rotkaļa darbnīcā, sniedz 
ieskatu par rotu veidiem un 
valkāšanas tradīcijām, un 
noslēgumā likumsakarības, kas 
no senās pasaules caur šodienu 
aizved nākotnē.

Grāmatas prezentācija 
un tikšanās ar rotkali 
Daumantu Kalniņu būs 
30.jūlijā plkst.13:30 Āraišu 
svētkos Āraišu arheoloģiskajā 
muzejparkā. 

Rotkaļa jaunā grāmata

Attēlā: Rotkalis Daumans Kalniņš ar jaunajām grāmatām. 
Foto: Ieva Kalniņa - Matute.

Attēlā: Cēsu Pansionāts šovasar 
vienos ziedos. Foto: Aivars Akmentiņš

Attēlā: Rūpīgi un gaumīgi ir izkopta Egļu ielas 11 
nama apkārtne. Foto: Aivars Akmentiņš


