
Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Pieminot 1949. gada 
deportācijas, Cēsīs 25.martā 
notika atceres pasākums ar 
svētbrīdi Cēsu Pils laukumā pie 
piemiņas plāksnes komunistiskā 
genocīda upuriem. To ievadīja 
ziedu nolikšana un mācītāja 
Didža Kreicberga pārdomas par 
to, ka mīlestība ir tas spēks, kas 
palīdz izdzīvot smagos brīžos, 
pārciest sāpes, piedot.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Rozenbergs atzina, ka 
pieminot komunistiskā terora 
upurus, nevilšus jādomā 
par nesen notikušo valodas 
referendumu un to, kā varēja 
notikt tāds absurds, ka mums 
savā valstī bija jādodas pie 
vēlēšanu urnām, lai aizstāvētu 
savu valodu. „ Šeit ir sanākuši 
cilvēki ar pamatīgu dzīves 
rūdījumu un stingru stāju. Ļoti 
labi, ka ir iznākusi grāmata, 
kurā apkopoti  Cēsu  represēto 
atmiņu stāsti. Jauniešiem, 
mūsu valstsvīriem un arī man 
no jums ir daudz jāmācās. 
Politika ir kompromisu māksla, 
taču ir jautājumi, kuros mums 
jābūt nelokāmiem un tā ir mūsu 
valstiskā neatkarība un latviešu 
valoda”, vēršoties pie piemiņas 
brīža dalībniekiem teica J. 
Rozenbergs.

Arī Cēsu novada domes 
deputāts Māris Niklass aicināja 
represētos dalīties savās 
atmiņās un pauda viedokli, ka 
pēc pārciestajām represijām 
daudzi vēl joprojām  baidās 
atklāti stāstīt par pieredzētajām 
šausmām.

Politiski represēto apvienī-

bas Cēsu nodaļas valdes 
priekšsēdētāja Dace Jurciņa, 
atgādinot par baisajiem 
notikumiem pirms 63 gadiem, 
kad vienā dienā tika izrauti 
no mājām, sadzīti vagonos 
un izsūtīti uz Sibīriju tūkstoši 
godīgu, strādīgu Latvijas 
iedzīvotāju, arī sirmgalvji un 

bērni, aicināja ar klusuma 
brīdi godināt mūžībā aizgājušo 
piemiņu.

Pēc piemiņas brīža Pils 
laukumā Izstāžu namā notika 
represēto atmiņu stāstu 
grāmatas „Atmiņas nākotnei”  
atvēršana.

Kopš marta Cēsu novadā jaunie vecāki var 
saņemt bērna piedzimšanas pabalstu

Ir apzinātas 33 talkošanas vietas un Lielās 
talkas koordinatore Dace Laiva gaida 
talcinieku pieteikumus

Lasiet 3. lpp Lasiet 5. lpp  
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Piemin tos, kuri neatgriezās Bērni grib 
strādāt

Attēlā: Vējainajā un lietainajā 25. martā uz svētbrīdi, veltītu komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai, pulcējās daudzi cēsnieki.

Cēsu novada pašvaldībā 
turpinās iesniegumu 
pieņemšana skolēnu vasaras 
prakses darbiem. Pirmajā 
pieteikšanās dienā 15.martā 
novada pašvaldības ēkā 
Bērzaines ielā 5 bija vērojama 
prāva rinda. Pirmie vasaras 
darbos pieteikties gribētāji 
rindā sāka stāvēt jau no pulksten 
06.30. Kā pastāstīja pašvaldības 
Iedzīvotāju apkalpošanas 
centra konsultante Valda 
Švāne, pirmajās divās stundās 
pieteicās 82 strādāt gribētāji. 
Līdz 28.martam reģistrēti 133  
iesniegumi no novadu skolu 
audzēkņiem. Iesniegumu 
pieņemšana turpināsies līdz 
9.aprīlim. 

Esam jau informējuši, 
ka Cēsu novada pašvaldība 
jau no 2003.gada skolēnu 
vasaras brīvlaikā  sadarbībā 
ar uzņēmējiem un pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem organizē 
projektu „Skolēnu prakse 
vasarā”. Projekta ietvaros 
pusaudžiem vecumā no 13 
– 18 gadiem tiek piedāvāts 
darbs dažādās pilsētas iestādēs 
un uzņēmumos. Iepriekšējos 
gados pusaudži strādāja Cēsu 
2.pamatskolā, Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrā, Cēsu novada 
pašvaldībā, Sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „CDzP”, 
Sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „I.R DĀRZS”.

2012.gadā pašvaldības 
budžetā šī projekta īstenošanai 
paredzēti Ls 5400. Lai 
nodrošinātu iespēju iesaistīties  
lielākam skaitam skolēnu, 
plānojam darbu 4 stundas dienā 
divu nedēļu garumā.

  Pašvaldības izveidotā 
darba grupa līdz 10.maijam 
izvērtēs skolēnu iesniegumus 
un informēs par laiku , kurā 
piedāvājam skolēnu praksi 
vasarā .

Aivars Akmentiņš

Radošas idejas Cēsīm

Otrdien, 13.martā notika 
pirmā no sarunām par Cēsu 
novada nākotni. Diskusijas 
tiek rīkotas, lai apkopotu 
iedzīvotāju viedokļus jaunajai 
novada Attīstības programmai 
2013. – 2020.gadam. Uz pirmo 
diskusiju – „ Vai Cēsis ir radoša 
pilsēta?” Jaunās pils konferenču 
zālē sanāca kupls interesentu 
pulciņš un diskusija izvērtās 
spraiga un  idejām bagāta.

Sarunas ievadā novada 
pašvaldības Attīstības plā-
nošanas nodaļas vadītāja Dita 
Trapenciere pastāstīja par 
novada Attīstības programmas 
tapšanu un aicināja 
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, 
piedāvājot savas idejas. 
Kultūras un Tūrisma centra 
Projektu speciāliste Ilona 
Asare informēja par novada 

kultūras attīstības stratēģiju, 
īstenotajiem un iecerētajiem 
projektiem kultūras 
infrastruktūrā. Diskusijā, ko 
vadīja bērnu zinātnes centra 
Z(in)oo vadītājs Pauls Irbins, 
tika spriests par amatiermākslas 
kolektīvu finansējumu un 
par plašāku pašdarbnieku 
iesaisti lielākos sarīkojumos 
pilsētā. Bija labas idejas par 
iespējamām aktivitātēm Rožu 
laukumā, pasākumiem bērniem, 
par novada mākslinieku 
memoriālo muzeju izveidi 
un arī alus svētku tradīcijas 
atjaunošanu. Daudzi no 
ierosmju izteicējiem bija 
gatavi arī tās īstenot, kultūras 
aktivitātēs labprāt iesaistītos 
arī Jauniešu domes pārstāvji un 
brīvprātīgie - gan jaunieši, gan 
seniori. Katrā ziņa entuziasma 
cēsniekiem ir gana un atbilde 
uz diskusijas jautājumu – „Vai 
Cēsīs ir radoša pilsēta?”, ir 
skaidra – jā!

Ja nebūs ceļu, 
dzīve laukos apstāsies

Otrā diskusija par Cēsu 
novada nākotni turpmākajos 
četros gados notika Vaives 
pagasta pārvaldē „ Kaķukrogā”  
un tās tēma bija „ Lauku 
telpas attīstība”.  Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja 
Dita Trapenciere informēja 
par demogrāfisko situāciju 
un nodarbinātību Vaivē. 
Pamatnodarbošanās  pagastā 
ir lauksaimniecība un vidējais 
saimniecības lielums ir 22 
hektāri.  Šajā nozarē iespējami 
divi attīstības virzieni – lielu, 
intensīvi ražojošu saimniecību 
vai kooperatīvu veidošana un 
nelielas saimniecības, kurās 
lauksaimniecība drīzāk ir 
dzīvesveids, ne bizness. Vaivē 
ir labs tūrisma potenciāls, 
taču nav attīstīta tūrisma 
infrastruktūra un ir tikai trīs 
viesu nami. 

Vaives iedzīvotāji, kas 
nelielā skaitā bija sabraukuši 
uz diskusiju „ Kaķukrogā”,  
uzreiz bilda, ka lielākā bēda ir 
pagalam sliktais ceļu stāvoklis. 
Cilvēki pat uz darbu vai 
veikalu nevar nokļūt, nelaužot 
mašīnu, kur nu vēl atbraukt uz 
diskusiju par novada nākotni.  
„ Valsts auto ceļu”  pārziņā 
esošais Rāmuļu ceļš pavasaros 
vienkārši jūk ārā un ir gadījumi, 
kad piegādātāji atsakās 
pievest produktus Rāmuļu 
pamatskolas  ēdnīcai. Nopietni 
ieguldījumi nepieciešami arī 
pašvaldības ceļu atjaunošanai. 
Kā teica viena no sarunas 
dalībniecēm – „ Ja nebūs ceļu, 
dzīve laukos apstāsies!”  Ne 
tūrisms, ne uzņēmējdarbība 
nevar attīstīties, ja nav ceļu, 
un arī nokļūšana līdz skolām 
vai darba vietām ir apgrūtināta.  
Rāmuļos ir ļoti vājš mobilo 
sakaru pārklājums un nereti, 
lai varētu runāt pa telefonu, 

Uzsākts diskusiju cikls par novada nākotni

cilvēkiem jārāpjas kādā no 
tuvējiem pakalniem.  Vaives 
pagastā vēl joprojām ir divas 
mājas, kurās nav elektrība.  
Kā atzina Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Andris Mihaļovs, trīs gadu 
laikā, kopš izveidots novads, 
Vaivē ir īstenoti atsevišķi 
projekti, bet nav bijis visas 
jomas aptverošs plāns  lauku 
teritorijas attīstībai. 

Turpinājums 3.lpp
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PAŠVALDĪBĀ
Kad beigsies neziņa?

Domes sēdē martā

Vecpilsētas 
sarunas ir 
rezultatīvas

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Martā  ir sagatavots un 
izvērtēts pārskats par novada 
pašvaldībā paveikto pagājušajā 
gadā. Kopumā varam būs 
gandarīti, jo izdarīts ir daudz. 
Arī šogad budžeta izpilde ir 
atbilstoša plānotajam, kas 
nozīmē, ka varēsim 
paveikt visus iecerētos 
darbus, piemēram, 
noasfaltēt automašīnu 
stāvlaukumu pie Cēsu 
klīnikas.

Marta sākumā 
vizītē pie mums bija 
gan Kultūras ministre 
Žaneta Jaunzeme 
– Grende, gan Vides 
aizsardzības un 
Reģionālās attīstības 
ministrs Edmunds 
Sprūdžs. Cēsnieki 
man nereti vaicā, kāds 
labums ir no ministru 
vizītēm? Tūlītējs 
labums, protams,  
nav, taču šādas 
tikšanās ir laba iespēja 
pašvaldībai aktuālām 
problēmām  rast 
valstisku risinājumu. 
Ar Kultūras ministri runājām par 
topošās koncertzāles darbības 
finansiālu nodrošinājumu. 
Tas būs Vidzemes nozīmes 
kultūras un mūzikas centrs, 
tāpēc būs nepieciešama arī 
valsts līdzdalība. Runājām arī 
par Cēsu mūzikas vidusskolas 
turpmāko finansēšanas modeli. 
Ar E. Sprūdžu galvenokārt 
runājām par Eiropas 

Savienības finansējuma sadali 
un pašvaldību iespējām pašām 
noteikt savas prioritātes.

Es uzskatu, ka mums ir 
jākoncentrējas uz ražošanas 
teritoriju izveidi un ielu, ceļu 
atjaunošanu. Pilsētā lielie 
rakšanas darbi drīz noslēgsies 
un ielas ir jāsakārto arī Vaivē. 
Pagasta ceļi ir nelietojušies 
un nepieciešami nopietni 
ieguldījumi to atjaunošanā. 

Neiepriecinoša ir situācija ar 
valsts pārziņā esošo 2.šķiras 
autoceļu rekonstrukciju. Par 
Rāmuļu ceļu ir gan oficiāla 
sarakste, gan neoficiālas 
sarunas, taču konkrētu 
solījumu un termiņu, kad 
tiks rekonstruēts Rāmuļu 
ceļš, nav. Ir atbildes – jūs vēl 
neesat sliktākajā situācijā vai 
arī - ceļu remontēsim, kad 
būs tādas iespējas. Sarunās 

ar citu novada pašvaldību 
vadītājiem pārliecinos, ka ceļu 
sabrukšana ir ļoti nopietna 
Latvijas problēma. Ja nebūs 
ceļu, nebūs reģionu attīstības. 
Taču valstiska risinājuma 
šai problēmai nav. Un tas 
nav vienīgais stratēģiskais 
jautājums, kurā ir pilnīga 
neziņa!

Neziņa par to, kad būs 
finansējums lauku ceļiem! 

Neziņa par to, kāds tad 
īsti valstī būs veselības 
aprūpes modelis un 
vai lokālās slimnīcas 
saņems valsts 
finansējumu līdz gada 
beigām! Neziņa par to, 
kāda būs profesionālā 
izglītība Latvijā! Pārāk 
daudz neziņas ļoti 
būtiskos jautājumos. 
Ja pašvaldībā mēs 
jau plānojam attīstību 
turpmākajiem sep-
tiņiem gadiem un 
zinām, kādas ir mūsu 
prioritātes un kādus 
projektus nepieciešams 
īstenot, tad arī valstī 
kopumā vajadzētu būt 
skaidrai un saprotamai 
attīstībai stratēģijai.

Martā bija divi 
svarīgi atceres datumi, 16. 
un 25. marts. Es uzskatu, ka 
mums nav jātaisnojas, bet 
gan ar pašcieņu jāstāsta un 
jāskaidro mūsu tautas vēsture 
tiem, kas grib dzirdēt un grib 
saprast.  Savukārt 21.aprīlī 
būs Lielā talka un aicinu visus 
novada iedzīvotājus kā allaž 
būt atsaucīgiem un visiem kopā 
labi pastrādāt.

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Martā domes sēdē deputāti 
visai vienprātīgi pieņēma 
lēmumu par sadarbības 
turpināšanu ar Ziemeļvidzemes 
Atkritumu Apsaimniekošanas 
organizāciju (ZAAO), slēdzot 
līgumu uz pieciem gadiem. 
Bija arī citu atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu 
piedāvājumi, taču izvēli par 
labu ZAAO noteica šādi 
argumenti: Cēsu novada 
pašvaldība ir ZAAO dalībnieks 
un pašvaldības ir vienojušās 
par vienotas atkritumu 
apsaimniekošanas politikas 
īstenošanu Vidzemē. Tas ietver 
arī pietuvinātus atkritumu 
apsaimniekošanas tarifus 
pilsētām un lauku teritorijām. 
Otrs arguments, Cēsu novada 
iedzīvotāji ir apmierināti ar 
ZAAO pakalpojumu kvalitāti 
un trešais - investīciju plāns, ko 
piedāvā uzņēmums, ir apjomīgs 
un atbilstošs mūsu vajadzībām. 
Piemēram, pazemes atkritumu 
konteineru vietu izbūve 
vecpilsētā.

Februārī sākās un martā 
turpinājās diskusijas ar 
vecpilsētas uzņēmējiem, namu 
īpašniekiem un iedzīvotājiem. 
Atbilstoši norunai, uz 5.aprīļa 
domes sēdi tiek gatavots 
lēmuma projekts par to, 
ka Nekustamā īpašuma 
nodoklis, kas tiek iekasēts 
par vecpilsētas īpašumiem 
(apmēram 47 tūkstoši latu), 
tiks novirzīts vecpilsētas 

infrastruktūras sakārtošanai. 
Tiek gatavoti priekšlikumi 
par atvieglojumiem āra 
tirdzniecībai vecpilsētā. 
Cik zinu, arī uzņēmējiem ir 
sagatavota priekšlikumu pakete 
un aprīļa nogalē vai maija 
sākumā, kad atkal tiksimies, 
varēsim piedāvājumus apkopot 
un pāriet pie konkrētas rīcības, 
lai dzīvi vecpilsētā darītu 
rosīgāku.

Man bija tikšanās ar Kanādas 
fonda, kam ir vairāki īpašumi 
vecpilsētā, pārstāvi. Viņš atzina, 
ka tuvākajā laikā nav plānots 
attīstīt kādu no īpašumiem, 
jo nav nopietnu nomnieku. 
Taču tie, kas grib darboties 
vecpilsētā un ir nepieciešamas 
telpas, var tās nomāt no fonda 
bez maksas uz pieciem gadiem. 
Ja ir interese, pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļā 
var saņemt informāciju par 
šiem īpašumiem.

   Esam izstrādājuši prioritāšu 
paketi nākošajam Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansējamo projektu  
uzsaukumam. Tajā paredzēta 
ielu un Vaives pagasta ceļu 
atjaunošana, vecpilsētas 
infrastruktūras sakārtošana, 
ražošanas teritoriju izveide. 
Līdz šim no ES fondiem 
nav finansētas sporta būves. 
Ļoti iespējams, ka situācija 
mainīsies un varēsim 
pretendēt uz finansējumu 
stadiona rekonstrukcijai. 
Tāpēc jau tagad, piedaloties 
visām ieinteresētajām pusēm, 
rūpīgi gatavojam projekta 
pieteikumu.

Neziņa par to, kad būs 
finansējums lauku ceļiem! 

Neziņa par to, kāds tad īsti 
valstī būs veselības aprūpes 

modelis un vai lokālās slimnīcas 
saņems valsts finansējumu līdz 

gada beigām! Neziņa par to, 
kāda būs profesionālā izglītība 
Latvijā! Pārāk daudz neziņas 

ļoti būtiskos jautājumos.

 Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības  
Administratīvi juridiskā 
nodaļas vadītājas  
vietniece administratīvajos 
jautājumos

Cēsu novada domes 
15.03.2012. sēdē tika izskatīti 
45 jautājumi.

• Apstiprināja Cēsu Bērnu 
un jauniešu centra Attīstības 
plānu.

• Akceptēja projekta 
"Pretī mērķim!" iesniegšanu 
LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas atklātā projektu 
konkursā „Atbalsts jauniešu 
centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībā”.

• Mainīja nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 
zemes vienībai Mēderu ielā 4, 
Cēsīs, Cēsu novadā.

• Apstiprināja lēmuma 
projektu sadalīt nekustamo 
īpašumu Dzintara ielā 7, Cēsīs, 
Cēsu nov., divās reālās daļās: 
dzīvojamā ēka un palīgceltne.

• Lai novērstu lietošanas 
bīstamību, aizsargātu sa-
biedrības drošību un veicinātu 
vides sakārtošanu, atbalstīja 
priekšlikumu demontēt 
nedzīvojamu ēku – Lejas kapu 
kapliču Lenču ielā 15, Cēsīs.

• Lēma par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu vairākos 
īpašumos Cēsu pilsētā;

• Noteica par Cēsu novada 
pašvaldībai piekrītošām šādas 
zemes vienības vai to daļas: 
Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu 
nov., Festivāla ielā 21, Cēsīs, 
Cēsu nov., Palejas ielā 3, Cēsīs, 
Cēsu nov., Rīgas ielā 65, Cēsīs, 
Cēsu nov., Amatas ielā 3, 
Cēsīs, Cēsu nov., Aveņu ielā 
18, Cēsīs, Cēsu nov., Cīrulīšu 
ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov.

• Apstiprināja  zemes 
ierīcības projektu Briežu ielā 6 
un Briežu ielā 6A, Cēsīs, Cēsu, 
novadā.

• Apstiprināja maksas 
pakalpojumus dzimtsarakstu 
jautājumos. Līdz ar to tiek 
piedāvāta iespēja veikt laulību 
reģistrācijas ceremoniju ārpus 
Cēsu novada Dzimtsarakstu 

nodaļas un Vaives pagasta 
pārvaldes telpām.

• Apstiprināja Cēsu 
Profesionālās vidusskolas un 
Cēsu internātpamatskolas - 
rehabilitācijas centra  maksas 
pakalpojumus.

• Sakarā ar likvidāciju 
dzēsti nekustamā  īpašuma   
nodokļa parādi  un nokavējuma  
naudas SIA  „Vidzemnieks  
NC”, SIA  „DAIMEKA”, 
SIA  „Cēsu  Projekts”, 
SIA  „Remarks  nekustamie  
īpašumi”, SIA  „LAPUKO”, 
SIA  „Jaunbikari”.

• Lēma par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu vairākām per-
sonām.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties  www.cesis.
lv  Novada pašvaldības sadaļā 
„Pieņemtie lēmumi”; Cēsu 
novada pašvaldībā Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

 9.klases absolvent, vai esi 
izvēlējies, kur mācīties tālāk?

Atvērto durvju diena Cēsu 
Profesionālajā vidusskolā

20.aprīlī no plkst. 11.00

Iespēja iegūt gan vidējo, gan 
profesionālo izglītību 4 gados.

Cēsu Profesionālā 
vidusskola piedāvā mēbeļu 
galdnieka, kokapstrādes 
iekārtu mehāniķa,  elektriķa un 
namdara profesijas.

Pēc 12.klases  iespēja kļūt 
par mēbeļu galdnieku tikai 1,5 
gados.

Cēsu profesionālā 
vidusskola aicina 9. klašu 
absolventus



P. Stradiņa medicīnas koledža, 
Lääne - Viru koledža, 
Rakveres pašvaldība, Nakas 
pašvaldība (Zviedrija) un Apes 
novada pašvaldība. Tāpat ar 
jaunākajiem tehnoloģiskajiem 
risinājumiem iepazīstinās viesi 
no Sāremā, Latvijas Samariešu 
apvienības un Melardālenas 
Universitātes Zviedrijā.

 Centrālā Baltijas jūras 
reģiona Interreg IVA pārrobežu 
sadarbības programmas 
projekts „INNOCARE” 
uzsākts 2011. gada novembrī 
un turpināsies līdz 2013. gada 
decembrim. Projekta kopējās 
izmaksas ir 44 692 eiro; 80,9% 
no šiem līdzekļiem finansē 
Eiropas Savienība.
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Turpinājums no 1. lpp

Diskusijā izskanēja ne 
mazums  vaivēniešu priekš-
likumu, kā dzīvi pagastā 
padarīt saimnieciski rosīgāku 
un labāku. Vienprātīgu atbalstu 
guva Vaives pagasta pārvaldes 
vadītājas Valdas Zaļaiskalnas 
ideja par regulāru zemnieku un 
amatnieku tirdziņu  laukumā 
pie „ Kaķukroga” . „ Mums ir 
daudz bioloģisko saimniecību, 
mājražotāji, kas var piedāvāt 
svaigu un gardu preci. Vieta 
ir ļoti izdevīga, jo brīvdienās 
kustība pa Pleskavas šoseju 
ir ļoti intensīva, pircējiem 
vajadzētu būt,”  savu ieceri 

pamatoja V. Zaļaiskalna. 
Izskanēja arī priekšlikumi par 
vasaras eko nometņu rīkošanu 
pilsētu bērniem Rāmuļu 
pamatskolā, starpnovadu  
velomaršruta izveidi pa bijušo 
dzelzceļa uzbērumu un citas 
idejas.

Aprīlī paredzētas vēl šādas 
diskusijas:

K o n t a k t p e r s o n a 
jautājumiem, komentāriem 
– Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Dita Trapenciere, 
tālr. 26458414; e-pasts: dita.
trapenciere@dome.cesis.lv

Cēsu novada Attīstības 
programmas izstrāde tiek 
atbalstīta  ESF projekta „Cēsu 
novada attīstības programmas 

izstrāde”  ietvaros, kas 
100%  tiek finansēts  no 
Eiropas Sociālā fonda.

Uzsākts diskusiju cikls par novada nākotni

Tēma Datums Laiks Norises vieta
Pilsētas tēls, atpazīstamība 27.03. Plkst. 17:30 Jaunā pils, Pils laukums 9

Izglītība 03.04 Plkst. 17:30 Jaunā pils, Pils laukums 9
Pilsētas centra attīstības priekšnoteikumi 10.04. Plkst. 17:30 Jaunā pils, Pils laukums 9

Uzņēmējdarbība 17.04. Plkst. 17:30 Z(in)oo, Jāņa Poruka iela 
8 (piebraukšana no Lapsu 

ielas)

Valdis Sviķis 
Cēsu novada pašvaldības 
policijas priekšnieks

Šī gada pirmajos trīs mēnešos 
pašvaldības policijas darbinieki 
sastādījuši 39 Administratīvā 
pārkāpuma protokolus par 
īpašuma pieguļošo teritoriju 
nesakopšanu, galvenokārt par 
ietvju neattīrīšanu no sniega un 
ledus. Par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskās vietās 
vai atrašanos sabiedriskās 
vietās smagā reibuma pakāpē 
uzrakstīti 14 Administratīvā 
pārkāpuma protokoli. Policijas 
darbinieki ir nogādājuši mājās  
vai slimnīcā 54 pārlieku 
sareibušus Cēsu un tuvējās 
apkārtnes iedzīvotājus.

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā 25.martā 
Cēsu novadā tika veikta 
pārbaude par Latvijas valsts 
karoga likuma ievērošanas 
kārtību . Minētās pārbaudes 
laikā tika konstatēti 42  
pārkāpumi. Atgādinām ka 
Latvijas valsts karogu pie 
publisko personu ēkām, privāto 
tiesību juridisko personu un 
personu apvienību ēkām, kā arī 
dzīvojamām ēkām jānovieto 1. 
maijā, 4. maijā, 11. novembrī 
un 18. novembrī. Latvijas valsts 
karogu sēru noformējumā pie 
ēkām jānovieto 25. martā, 14. 
jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā un 
decembra pirmajā svētdienā.

Pašvaldības 
policija 
informē

  Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists  

Ceturtdien, 15.martā Cēsu 
novada domes sēdē plašākas un 
emocionālākas debates izraisīja 
jautājums par atkritumu 
apsaimniekošanu novadā. 
Iepriekš domes komitejās bija 
izvērtēts Ziemeļvidzemes 
Atkritumu apsaimniekošanas 
organizācijas (ZAAO) 
investīciju piedāvājums un 
sagatavots lēmuma projekts 
par līguma slēgšanu ar ZAAO 
par atkritumu apsaimniekošanu 
novadā laika posmā no 2013. 
līdz 2017.gada nogalei. 
Līgums paredz, ka maksa par 
viena atkritumu kubikmetra 
izvešanu ir Ls 8.20 ( +PVN) 
un ZAAO šajā laika posmā 
veiks apjomīgas investīcijas, 
uzlabojot atkritumu apsaim-
niekošanu Cēsu novadā.

Dienu pirms domes sēdes 
deputāti saņēma atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmuma 
„L&T” piedāvājumu noslēgt 
līgumu uz 5 gadiem, nosakot 
cenu par vienu kubikmetru Ls 
6.70 ( +PVN), kā arī solot 2 gadu 
laikā veikt investīcijas novada 
atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūras uzlabošanā 

120 tūkstošu latu apmērā un 
nodrošināt ik gadu bezmaksas 
pakalpojumus trīs tūkstošu 
latu apmērā. Kā domes sēdē 
atzina uzņēmuma biznesa 
attīstības vadītājs Ingus Vilks, 
šāds piedāvājums ir īpaša 
pretimnākšana Cēsu novadam. 

  Domes sēdē tika izsludināts 
pārtraukums un deputāti aiz 
slēgtām durvīm gandrīz stundu 
apspriedās. Balsojums šajā 
jautājumā bija visai vienprātīgs, 
diviem deputātiem atturoties, 
pārējiem balsojot par, tika 
pieņemts lēmums slēgt līgumu 
par atkritumu apsaimniekošanu 
ar ZAAO.  Kā argumentēja 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders, 
ZAAO ir pašvaldību dibināta 
organizācija, kuras dalībniece 
ir arī Cēsu novada pašvaldība. 
Organizācijas dalībnieki ir 
vienojušies veidot kopēju 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu Ziemeļvidzemē un šī 
vienošanās ir solidāri jāpilda. 

Kā informē  ZAAO 
Attīstības daļas vadītājas 
vietniece Laura Jegorova, 
investīciju plāns aktīvāko 
darbību paredz tieši 2012.gadā, 
kad notiks pazemes konteineru 
izbūve daudzdzīvokļu māju 
pagalmos, papildu stikla 
iepakojuma konteineru 
uzstādīšana un četru EKO 

punktu izveide Vaives pagastā. 
Domājot par iedzīvotāju 
ērtībām, plānots paplašināt 
EKO laukumā Lapsu ielā 19 
nododamo atkritumu klāstu, 
uzsākot arī lielgabarīta un zaļo 
atkritumu pieņemšanu. Iecerēts 
pagarināt EKO laukumu darba 
laiku, turpmāk pieņemot 
apmeklētājus arī svētdienās. 

Turpmākajos gados 
plānots izstrādāt uzlabojumus 
Cēsu vecpilsētas atkritumu 
savākšanas sistēmā, izveidot 
kompostējamo atkritumu 
laukumu un turpināt pazemes 
konteineru izbūvi visā novadā. 
ZAAO valdes priekšsēdētājs 
Aivars Sirmais apliecināja: 
“Iesniegto investīciju program-
mu pildīsim precīzi un Cēsu 
novada iedzīvotāji varēs 
novērtēt uzlabojumus atkritumu 
apsaimniekošanā jau šogad”.

ZAAO ir pašvaldību, tai 
skaitā Cēsu novada pašvaldības, 
dibināta komercsabiedrība, 
kas pašvaldību uzdevumā 
sniedz kvalitatīvus atkri-
tumu apsaimniekošanas 
pakalpojumus Ziemeļvidzemes 
reģionā un aktīvi darbojas 
sabiedrības vides izglītošanas 
jomā ar mērķi veicināt 
apkārtējās vides kvalitātes 
uzlabošanu.

Turpināsies 
sadarbība ar ZAAO Ance Saulīte 

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

3. aprīlī Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra „Sociālais 
dienests” rīko semināru par 
iespējām lietot inovatīvus 
tehnoloģiskus risinājumus 
veco ļaužu mājas aprūpē. 
Seminārs tiek rīkots projekta 
„INNOCARE” (Innovative 
solutionas in care of elderly 
citizens living at home) 
ietvaros, kura galvenais mērķis 
ir veco ļaužu, kas dzīvo mājās, 
dzīves kvalitātes uzlabošana, 
izmantojot inovatīvas teh-
noloģijas un metodes mājas 
aprūpē.

Mūsdienu viena no 
visizplatītākajām sociālajām 
problēmām Eiropas Savienībā 
ir sabiedrības novecošanās. 
Arī Latvijā iedzīvotāju skaits 
turpina samazināties un 
sabiedrība arvien straujāk 
noveco. Jaunas tehnoloģijas 
varēs mazināt senioru atkarību 
no līdzcilvēkiem un uzlabot 
dzīves kvalitāti, nodrošinot 
lielāku drošību un patstāvību.

Seminārs notiks trīs 
sesijās. Pirmajā sesijā notiks 
prezentācijas un diskusijas 
par pieejamiem drošību 
paaugstinošiem tehnoloģiskiem 
produktiem un pakalpojumiem 
mājas aprūpē.

Otrajā sesijā semināra 
dalībnieki tiks iepazīstināti 
ar aktuālākiem inovāciju 
piemēriem sociālajā un 
veselības aprūpē.

Trešajā sesijā tiks analizēta 
senioru, aprūpētāju un 
pašvaldību gatavība ieviest 
drošību paaugstinošos pro-
duktus un pakalpojumus mājas 
aprūpē.

Seminārā piedalīsies projek-
ta „INNOCARE” vadošais 
partneris Tallinas Universitātes 
Rakveres koledža, projekta 
partneri – Latvijas Universitātes 

Seminārs par jauninājumiem 
mājas aprūpē

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

No šī gada 16. marta stājas 
spēkā Cēsu novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 3 „Par 
bērna piedzimšanas pabalstu 
Cēsu novadā”.

Tiesības saņemt pabalstu 
par katru jaundzimušo bērnu 
ir vienam no bērna vecākiem, 
ja bērna un vecāka deklarētā 
dzīves vieta ir Cēsu novadā. 

Pabalstu var saņemt arī 
persona, kura adoptējusi vai 
ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 
mēnešu vecumam, ja pabalsts 
nav jau izmaksāts vienam no 
bērna vecākiem.

Pabalsts ir vienreizējs, un 
tā apmērs ir Ls 50,00. Ja abu 
vecāku vai vecāka (ja bērnam 
ir tikai viens vecāks) deklarētā 
dzīves vieta vismaz pēdējos 12 
mēnešus ir bijusi Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, tad pabalsts tiek 
izmaksāts divkāršā apmērā.

Pabalsts paredzēts jaun-
dzimušā pamatvajadzību 

nodrošināšanai.

Sākot no š.g. 16. marta, 
bērna piedzimšanas pabalstu 
iespējams saņemt Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra „Sociālais 
dienests” Bērzaines ielā 16/18, 
Cēsīs, iesniedzot iesniegumu 
(vai tiesas sprieduma par 
adopcijas apstiprināšanu kopija, 
ja pabalstu pieprasa adoptētājs). 
Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu 
laikā no bērna piedzimšanas, 
adopcijas vai aizbildņa 
iecelšanas dienas.

Vairāk informācijas pa tālr. 
64127745.
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Ināra Jirgensone 
Cēsu Profesionālās viduss-
kolas direktores vietniece 
praktiskajā apmācībā

Marta vidū Cēsu 
Profesionālajā vidusskolā 
norisinājās tradicionālais 
konkurss „Jaunais Amatnieks 
2012.” Šogad 35 dalībnieki 
no 9 skolām pārbaudīja savas 
amatnieka prasmes izvēlētajā 
profesijā. Galdnieki gatavoja 
paplātes, namdari sālstraukus, 
mehāniķi svečturus, 
bet elektriķi, veiksmīgi 
pārbaudījuši savas iemaņas 
elektrisko shēmu slēgšanā, 
ķērās pie putnu būrīšu 
montāžas. Konkursa dalībnieki 

pašu gatavotos darbus varēja 
paturēt par piemiņu.   Konkurss 
„ Jaunais amatnieks „ tiek 
rīkots, lai veicinātu izpratni 
par profesionālās izglītības 
specialitātēm un sekmētu 
amatniecības attīstību, veicinātu 
sadarbību starp pamatskolām 
un profesionālās izglītības 
iestādēm, popularizētu 
namdara, mehāniķa, elektriķa 
un mēbeļu galdnieku profesiju 
un dotu iespēju konkursa 
dalībniekiem parādīt zināšanas, 
prasmes un iemaņas izvēlētajās 
profesijās.

Liels paldies konkursa 
atbalstītājiem - SIA Slēpošanas 
un atpūtas parkam „Ozolkalns”, 
Cēsu Tūrisma attīstības un 
informācijas centram un Cēsu 

kartinga hallei par piešķirtajām 
godalgām. Paldies par 
ekskursiju pa Cēsīm!

Paldies skolotājiem par 
enerģisku, veiksmīgu amat-
nieku motivēšanu! Tie ir:

Cēsu pilsētas pamatskolas 
skolotājs Aivars Lamberts 

Rāmuļu un Līvu pamatskolas 
skolotājs Zigmunds Eizenbergs

Raiskuma pamatskolas un 
Priekuļu vidusskolas skolotājs 
Jānis Mičulis

Raunas vidusskolas skolotājs 
Auseklis Tūters

Cēsu 2. pamatskolas 

skolotājs Dainis Smiltiņš

Taurenes pamatskolas 
skolotājs Ivo Grundulis

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas skolotājs 
Andrejs Kokle

Uz tikšanos 2012.gada 
rudens brīvdienās!

Natālija Krama 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktore

Apkopojot statistikas datus 
par 2011. gadu Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā, secinājums ir 
viens -  bibliotēka ar savu 
daudzveidīgo piedāvājumu 
joprojām ir viena no visvairāk 
apmeklētām pašvaldības 
iestādēm pilsētā. Par to liecina 
skaitļi.:  - pavisam gada laikā 
bibliotēkā par lasītājiem 
reģistrēti 5’516 bibliotēkas 
pakalpojumu lietotāji, kas, 
neskatoties uz iedzīvotāju 
skaita samazināšanos, ir tikai 
par 1 mazāk kā 2010. gadā. 
Dienā vidējais apmeklētāju 
skaits – 222, bet, ja paana- 
lizējam apmeklētājus pēc 
dzimuma, tad secinām, ka 
aizvadītajā gadā pieaugušo 
literatūras nodaļā 66 %  
apmeklētājas bijušas sievietes, 

34 % - vīrieši.

Viens reģistrētais lasītājs 
bibliotēku apmeklējis vidēji 
18 reizes un izlasījis vidēji 30 
iespiedvienības. Vienā dienā 
bibliotekāres izsniegušas 
vidēji 487 iespiedvienības. 
Interneta lasītavu dienā vidēji 
apmeklējuši 60 cēsnieki. Jau 
trešo gadu šajā lasītavā divas 
reizes nedēļā notiek bezmaksas 
apmācības iedzīvotājiem 
„Interneta ABC”,  kas ir 
iecienītas cēsnieku vidū un 
aizvadītajā gadā pavisam šo 
kursu apguvuši 72 iedzīvotāji. 
Apmācības turpinās arī šogad.

Bibliotēka iesaistījusies arī 
publisko bibliotēku attīstības 
projekta „Trešais tēva dēls” 
ietvaros organizētajā  akcijā 
„Bibliotēka dodas pie lietotāja”, 
kuras laikā bibliotēkas 
speciālists apmeklēja iedzī-
votājus ar kustību traucē-

jumiem viņu dzīvesvietās 
un sniedza nepieciešamo 
apmācību interneta lietošanā. 
Šo akciju labprāt turpināsim, ja 
būs interesenti. 

Liela piekrišana ir arī 
bibliotēkas mājas lapai www.
biblioteka.cesis.lv – to dienā 
skatījuši vidēji 107 interesenti. 
Ko var redzēt un atrast šajā 
mājas lapā? Visbiežāk lietotāji 
meklē  informāciju par 
bibliotēkas pasākumiem un  
pakalpojumiem, to pieejamību,  
izmanto  bibliotēkas spe-
ciālistu veidotās datu bāzes 
– neapmeklējot bibliotēku, 
iepazīstot Cēsu reģiona 
novadu pašvaldību publisko 
un skolu  bibliotēku grāmatu 
krājumu, kas atspoguļots 
elektroniskajā katalogā. Ir 
iespēja lasīt anotācijas par 
izdevumiem,  redzēt, vai 
kārotā grāmata ir izsniegta 
vai atrodas plauktā, rezervēt 

to sev vēlamajā laikā, kā arī 
– pagarināt lietošanas termiņu. 
Tāpat ir iespēja izmantot plašu 
novadpētniecības elektronisko 
katalogu un novadnieku datu 
bāzi, uzzinot visu nepieciešamo 
par novadu un novadniekiem. 
Iedzīvotāji labprāt izmanto arī 
iespēju uzdot sev interesējošos 
jautājumus, uz kuriem 
bibliotēku speciālisti uzziņu 
veidā sniedz atbildes. Interneta 
vietnē atrodama arī informācija 
par visām vēsturiskā Cēsu 
rajona bibliotēkām.

Gada laikā bibliotēkas 
darbinieki noorganizējuši 
pavisam 122 pasākumus 
lieliem un maziem cēsniekiem, 
izliktas apskatei 103 literatūras 
un mākslas darbu izstādes, kas 
vidēji rēķinot ir – 10 pasākumi 
un 9 izstādes mēnesī. Vidējais 
viena pasākuma apmeklētāju 
skaits – 60 cilvēki.

Bibliotēkas grāmatu krājums 
pavisam ir 68’016 vienības, 
bet abonēto preses izdevumu 
nosaukumu skaits – 88, no 
kuriem 73 – žurnāli, bet 15 – 
laikraksti. Gada laikā bibliotēka 
krājumu papildinājusi ar 1’537 
jaunām grāmatām, uz kurām  
pieprasījums joprojām ir liels.

Īpašs notikums bibliotēkas 
dzīvē ir aizvadītā gada maijā 
iznākusī Daces Cepurītes 
grāmata „Cēsu bibliotēka 90 
gados”, kas tapusi par godu 
bibliotēkas 90 gadu jubilejai 
un ir dokumentāls stāsts par 
bibliotēkas vēsturi. Tā ir 
pirmā šāda veida grāmata par 
pašvaldības publisko bibliotēku 
mūsu valstī.

Visi bibliotēkas pamat-
pakalpojumi un pasākumi 
joprojām ir bez maksas, kas ir 
būtisks faktors šo pakalpojumu 
izmantotājiem.

Bibliotēka – joprojām apmeklētākā

Noskaidroti prasmīgākie 
jaunie amatnieki

Galdnieka nominācijā 

Juris Alksnis I Raiskuma pamatskola 9.kl.

Armands Pundurs II Vecpiebalgas vidusskola 2.kl.

Fricis Čunka III Cēsu 2.pamatskola 9.kl.

Namdara nominācijā

Raitis Veļeckis I Rāmuļu pamatskola 9.kl.

Roberts Klāvs Užāns II Taurenes pamatskola 7.kl.

Dāvis Dāvids Dūcis III Cēsu pilsētas pamatskola 9.kl.

Mehāniķa nominācijā

Nauris Vāveris I Raunas vidusskola 7.kl.

Artūrs Bračka II Raunas vidusskola 7.kl.

Nauris Ņeverovskis III Raunas vidusskola 9.kl.

Elektriķa nominācijā

Jānis Brūveris I Cēsu pilsētas pamatskola 9.kl.
Pēteris 

Smukulis II Raunas vidusskola 6.kl.

„Jaunais AMATNIEKS 2012” rezultāti

Attēlā: Jaunie amatnieki no deviņām bijušā Cēsu rajona skolām strādāja rūpīgi un žūrijas 
komisijai nebija viegli noteikt prasmīgākos. Foto: Aivars Akmentiņš.
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KULTŪRA, TALKA, SPORTS

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Martā Cēsu kultūras centra 
vadītājas amata pienākumus 
sāka pildīt Laimdota Lapiņa. 
Viņa ir studējusi Latvijas 
Kultūras koledžā un Liepājas 
universitātē apgūst kultūras 
vadību. Iepriekš strādājusi viesu 
namā „ Nītaures dzirnavas” 
par kultūras menedžeri un trīs 
gadus sekmīgi vadīja Līgatnes 
Kultūras un tūrisma centru. 

Kāpēc nolēmāt startēt 
konkursā uz Cēsu Kultūras 
centra vadītāja amata 
vakanci?

- Kultūras norises 
Cēsīs iepazinu, kad mācījos 
Kultūras koledžā un Cēsīs man 
bija prakse. Manuprāt, Cēsīs 
ir ļoti plaša un daudzveidīga 
kultūrvide – senas tradīcijas, 
daudz amatiermākslas kolek- 
tīvu, kvalitatīvs koncertu, 
izstāžu un izrāžu piedāvājums, 
attīstīta kultūras infrastruktūra. 
Piedalīties šajā kultūrprocesā, 
veidot dialogu starp dažādiem 
kolektīviem, radošām per-
sonībām, īstenot jaunas idejas… 
man tas ir izaicinājums, 
tāpēc arī nolēmu piedalīties 
konkursā.

  Jūs tā jūsmīgi raksturojāt 
Cēsu kultūrvidi, bet cēsnieki  
nereti zūdās, ka te nekas 
nenotiek…

- Tam nu gan es 
nepiekrītu! Notikumu ir 
daudz. Taisnība aktierim 

Varim Vētram, kurš precīzi 
piezīmēja, ka cēsnieki kultūras 
piedāvājuma ziņā ir izlutināti 
un ir ļoti prasīgi kultūras 
baudītāji. Katrs, kurš vēlas, 
var rast iespēju pats radoši 
izpausties vai priecāties par 
citu sniegumu.

  Marta sākumā, diskusijā 
„ Vai Cēsis ir radoša pilsēta?”  
amatiermākslas kolektīvu 
pārstāvji runāja par 
nepietiekošu finansējumu.  
Nav naudas jauniem tērpiem, 
braucieniem, instrumentiem. 
Ko te var mainīt?

- Es tikšos ar visiem 
Kultūras centra kolektīviem 
un mēs vērtēsim, ko lietas labā 
var darīt paši dalībnieki, ko 
pašvaldība, kādu finansējumu 
var piesaistīt, piedaloties 
projektu konkursos. Kopumā 
valstī tiek izstrādāts jauns 
amatiermākslas finansēšanas 
modelis, kurā būs skaidri 
iezīmēti valsts finansējuma 
virzieni, atbilstoši mainīsies arī 
pašvaldību līdzekļu sadalījums. 
Taču ir jāsaprot, ka vecais 
modelis, kad kāds ( valsts, 
pašvaldība) piešķīra naudu un 

arī noteica repertuāru, vairs 
nebūs. Kolektīviem tagad 
ir vairāk brīvības, vairāk 
iespēju radošai pašizpausmei. 
Un, ja cilvēki dara to, kas 
viņiem patīk, tad arī citiem 
viņu uzstāšanās rada prieku, 
vēlēšanos līdzdarboties. Esmu 
gatava atbalstīt, palīdzēt īstenot 
jaunas ieceres. Vienkārši ir 
jānāk kopā un jārunā par to, 
cik daudz varam izdarīt, nevis, 
ka to nevaram un šo nevaram. 
Amatiermākslas kolektīvi ir 
mūsu nemateriālās kultūras 
vērtību glabātāji un tālāk nesēji. 

Tie ir mūsu Dziesmu svētki, 
tā ir latvietība. Nav šaubu, 
ka ir jābūt gan valsts, gan 
pašvaldību līmenī iestrādātam 
nodrošinājumam, pamatam, 
uz kura balstoties mēs varam 
savas tradīcijas kopt un attīstīt.  
Pašdarbības kolektīvi ir liels 
spēks, to vajadzētu apzināties 
un ar to vajag lepoties. Tad arī 
būs vieglāk piesaistīt jaunus 
dalībniekus. Jo kurš gan grib 
iet uz ņaudētāju pulciņu?

Drīz sāksies aktīvā tūrisma 
un kultūras norišu sezona, 
tuvojas arī Cēsu pilsētas svētki, 
kādi tie būs šogad?

- Cēsu pilsētas svētki 
šogad norisināsies no 1. Līdz 
3. jūnijam un tie būs veltīti 
Cēsu stāstu tēmai. Trīs dienu 
garumā Cēsis būs kā atvērta 
un krāšņa grāmata, kurā skanēs 
mūzikas, deju un sporta stāsti, 
vēja pasakas bērniem, tirgotāju 
teikas un pils nostāsti visām 
paaudzēm. Darbosies dzejas un 
mūzikas kafejnīcas, piepilsētas 
autobusos skanēs jauno autoru 
un izpildītāju darbi un dziesmas. 
Svētku akcenti būs Skolēnu 
Dziesmu un deju svētki 1.jūnijā 
un Vidzemes Dziesmu svētki 
2.jūnijā. Savukārt svētdien, 
3.jūnijā, būs atvērtas visas 
Cēsu baznīcas un tajās skanēs 
katrai konfesijai atbilstoši 
muzikālie priekšnesumi. 
Protams, uzstāsies novada 
amatiermākslas kolektīvi un 
domāju, ka svētki priecēs 
cēsniekus un mūsu pilsētas 
viesus.

Ko pagatavot kultūras gardēžiem?

Attēlā: Laimdota Lapiņa Pils parka estrādē, kur pilsētas 
svētkos cēsnieki varēs klausīties Vidzemes koru sniegumu.

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības Ai-
navu arhitekte, Lielās talkas 
koordinatore

21. aprīlī notiks tradicionālā 
„Lielā talka”. Arī Cēsu novada 
pašvaldība atbalstīs talku un 
aktīvi piedalīsies. Šogad ir 
apzinātas 33 novada iedzīvotāju 
ieteiktas talkošanas vietas. 

Lielās talkas ietvaros 
šogad  īpaši tiek uzsvērts 
ūdens un rūpes par tā tīrību, 
tādēļ Cēsīs un Vaives pagastā 
būs vairākas talkas vietas, 
kurās sakopsim upīšu krastus, 
atbrīvosim tos no sakritušiem 
kokiem, saaugušiem krūmiem, 
savāksim atkritumus. Pilsētas 
teritorijā vairākos posmos 
paredzēts sakopt Pirtsupītes un 
Vinterupītes krastus, vairākus 
dīķus, gravas un citas publiski 
pieejamas vietas. Vaives 
pagastā kopšanas darbi notiks 
pie Dāvida avotiem, Vaives upē 
un citur. Talkotājiem, kas nāks 
palīgā upīšu kopšanas darbos, 
nepieciešams piemērots apģērbs 
un apavi. Katram talciniekam 
nepieciešami darba cimdi. 

Tāpat kā katru gadu, 
savāksim arī piemēslotās 
vietas, diemžēl tādu pilsētā vēl 
ir daudz. Līdzīgi kā pagājušajā 
gadā, arī šogad talkas maisi 
būs īpaši marķēti, tos varēs 
saņemt pirms talkas un 
izmantot atkritumu savākšanai 
pieteiktajās talkas vietās. Maisi 
izmantojami tikai talkas vietu 
atkritumu savākšanai, tie tiks 
aizvesti uz poligonu uzreiz pēc 
darbu veikšanas.

Aktīvākie talkas atbalstītāji 
jau ir izteikuši vēlmi piedalīties 
un ieteikuši vietas, kuras 
nepieciešams sakopt. Aicinu 
iedzīvotājus un uzņēmumu 
kolektīvus pieteikties talkai, 
zvanot pa tel. 64161800 
uz pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centru, vai talkas 
koordinatorei Dacei Laivai pa 
tel. 64127538.

Sniegs nokusis, 
Lielā talka tuvojas

Cēsīs atjaunota tradīcija 
ik mēnesi  piešķirt Mēneša 
sportista titulu.

Tas tiek piešķirts, lai 
veicinātu Cēsu sportistu 
atpazīstamību, popularizētu 
sportu sabiedrībā. 

Mēneša sportista kandidātus 
var ieteikt jebkurš Cēsu 
iedzīvotājs, valsts, pašvaldības 
vai nevalstiska organizācija 
līdz katra mēneša 7.datumam 
(par aizvadīto mēnesi), nosūtot 
savu ieteikumu uz  e-pastu 
sportaskola@cesusportaskola.
lv vai Cēsu novada pašvaldības 
Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā. Kandidāta vārdam 
jāpievieno motivēts apraksts, 
kādēļ piešķirams Mēneša 
sportista nosaukums. 

Uz apbalvojuma saņemšanu 
var pretendēt sportisti, 
kuri uzrādījuši augstus 
rezultātus nozīmīgās valsts un 
starptautiskās sacensībās.

Mēneša sportista titula 
kandidātus apkopo Cēsu 
novada Sporta padome un 
izvērtē padomes izveidota 
komisija.

Informācija par aizvadītā 
Mēneša sportista titula 
ieguvēju  tiek publicēta mājas 
lapās:  www.cesis.lv; www.
cesusportaskola.lv; laikrakstos 
„Druva”  un „Cēsu vēstis”.

Katru gadu janvārī 
iedzīvotāji noteiks arī 
Populārāko sportistu, 
balsojot internetā vai personīgi 
Cēsu  novada pašvaldības 
Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā. Balsošanai izvirzīs 
visus Mēneša sportista titulam 
nominētos sportistus.

Par titula  Gada sportists 
ieguvēju no 12 izvirzītajiem 
Mēneša sportistiem balsos 
komisija. 

Mēneša sportistu, 
Populārākā sportista, Gada 
sportista un viņu treneru 
godināšana notiks īpašā Cēsu 
novada pašvaldības rīkotā 
pasākumā nākamā gada 
sākumā.

Mēneša sportista nosau-
kumus 2012. gada ieguvuši:

Janvāra  sportists -

Arnis Pētersons 

1. Pirmajās Pasaules 
Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs 
distanču slēpošanā sprintā 
- 20.vieta;  10km klasiskajā 
distancē - 24.vieta

2. Latvijas čempionātā 
slēpošanā V18grupā - 1.vieta 
15km masu startā un 3x5km 
stafetē 

Februārī  Mēneša sportista 
tituls piešķirts diviem 
sportistiem-

Mārtiņš Karlsons (1993.) 
– Latvijas čempionātā  
vieglatlētikā telpās pieaugušo 
konkurencē  - 2.vieta (22 dal.) 
800m ar rezultātu 1.55,31sek.  
Rezultāts pārsniedz meistar-
kandidāta normatīvu -1.56,60 
sek.!

Jurijs Kokins – Pasaules 
čempionātā ziemas orien-
tēšanās sportā veterāniem 
(Ukrainā) V55 grupā - 2.vieta.

Aicinam pieteikt kandidātus 
Mēneša sportista titulam 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Izdarīt Cēsu novada domes 
30.09.2010. Saistošajos 
noteikumos Nr. 39 
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt pielikuma 1.1. 
punktu šādā redakcijā:

‘’1.1. Ieejas maksa:

*katram konkrētam 
pasākumam/izstādei biļetes 
cenu nosaka Aģentūras 
direktors, pamatojoties 
uz nepieciešamo finanšu 
ieguldījumu pasākuma/
izstādes organizēšanā (t.i., 
mākslinieku honorāri, 
tehniskā aprīkojuma īre un 
apkalpošana, pasākuma vietas 
nodrošināšana, apkalpojošā 

personāla izmaksas, apsardze) 
pret plānotajiem minimālajiem 
ieņēmumiem par pasākumu/
izstādi.’’ 

2. Papildināt pielikumu ar 
1.3.23. punktu šādā redakcijā:

3. Izteikt pielikuma 1.5. 
punktu šādā redakcijā: 

„1.5. Nomas maksa Gaujas 
ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā

1.5.1. Pasākuma laiks (1h) 
Ls 25.00”

4. Izteikt pielikuma 1.6. 
punktu šādā redakcijā: 

„1.6. Nomas maksa Pils 
dārzā:

1.6.1. Pasākums (1h) bez 
telts īres  Ls 60.00

1.6.2. Katra nākamā h Ls 
30.00

1.6.3. Pasākums (1h) ar telts 
īri Ls 70.00

1.6.4. Katra nākamā h  Ls 
35.00

1.6.5. Ugunskura vieta   Ls 
2.00

1.6.6. Ķegļu spēle Pils dārzā 
(1h)  Ls 2.00

1.6.7. Kāzu foto pils dārzā 

1h (bez viesiem)   Ls 15.00

1.6.8. Kāzu foto pils dārzā 
1h (ar viesiem) Ls 20.00”

5. Izteikt pielikuma 1.9. 
punktu šādā redakcijā: 

„1.9. Nomas maksa Maija 
parkā:

1.9.1. Pasākums laiks 1h Ls 
50.00

1.9.2. Katra nākamā h Ls 
25.00”

6. Izteikt pielikuma 1.11. 
punktu šādā redakcijā: 

„1.11. Nomas maksu par 
citu Aģentūras valdījumā 
esošo telpu iznomāšanu:

1.11.1. Telpām (ar platību 
līdz 40m2)  Ls 10.00/h

1.11.2. Telpām (lielākām par 
40m2)  Ls 20.00/h”

7. Izteikt pielikuma 1.20. 
punktu šādā redakcijā:

„1.20. Nomas maksa par 
Semināru centra izmantošanu 
Cēsu Jaunajā pilī:

1.20.1. Konferenču 
zāle (83,4 m2) Ls 100.00/dienā 
(9.00-17.00) vai Ls/h 20.00

1.20.2. Telpa 
nodarbībām (23,5m2)   Ls 
50.00/dienā (9.00-17.00) vai 
Ls/h 10.00

1.20.3. Halle (31,7m2)  Ls/
h 10.00

1.20.4. Garderobe/ telpa 
nodarbībām (35,8 m2) Ls/
h 10.00

1.20.5. Telpa nodarbībām 
(25,6 m2) Ls 50.00/dienā (9.00-
17.00)  vai Ls/h 10.00’’

8. Izteikt pielikuma 1.21. 
punktu šādā redakcijā: 

„1.21. Par estrādes (pelēku 
metāla saliekamo) krēslu 
uzstādīšanu:

1.21.1. bez numurēšanas Ls 
8.00/100 krēsli

1.21.2. ar numurēšanu Ls 
10.00/100 krēsli”

9. Papildināt pielikumu ar 
1.23. punktu šādā redakcijā:

„1.23. Nomas maksa 
Tūrisma informācijas un pils 
apmeklētāju centra pagalmam:

1.23.1. Pasākums 1h Ls 
35.00

1.23.2. Katra nākamā h  Ls 
15.00”

10. Papildināt pielikumu ar 
1.24. punktu šādā redakcijā:

„1.24. Nomas maksa Pils 
Lielais salons:

1.24.1. Pasākums 1h Ls 
100.00

1.24.2. Katra nākamā h  Ls 
50.00

1.24.3. Kāzu ceremonija Ls 
150.00

1.24.4. Atļauja fotografēt 
muzejā  Ls 1.00

1.24.5. Atļauja filmēt 
muzejā  Ls 2.00

1.24.6. Kāzu foto muzeja 
interjerā (ja ceremonija 
nenotiek pilī) Ls 10.00”

11. Papildināt pielikumu ar 
1.25. punktu šādā redakcijā:

„1.25. Nomas maksa Pils 
bēniņu zālē:

1.25.1. Pasākuma laiks 1h 
Ls 35.00

1.25.2. Katra nākamā h  Ls 
20.00”

12. Papildināt pielikumu ar 
1.26. punktu šādā redakcijā:

„1.26. Drauga karte* Ls 
4.00 * Ieejas maksai Pils 
kompleksā, atklātā muzeja 
krājumā, Izstāžu namā Drauga 
kartes īpašniekam atlaide 
50% apmērā, uz Aģentūras 
organizētajiem pasākumiem 
biļetes cenu nosaka Aģentūras 
direktors ar rīkojumu.” 

13. Izteikt pielikuma 2. 
punktu šādā redakcijā:

„2. Ieeju bez maksas Pils 
kompleksā noteikt:

1.1. Pirmsskolas vecuma 
bērniem (līdz 6 gadiem 
ieskaitot);

1.2. Bāreņiem un 
internātskolu audzēkņiem;

1.3. 1. un 2. grupas 
invalīdiem;

1.4. Valsts un pašvaldību 
muzeju darbiniekiem;

1.5. Starptautisko muzeja 
karšu īpašniekiem;

1.6. Vienam skolotājam/
audzinātājam (uz desmit 
skolēnu lielu klasi/pirmsskolas 
vecuma bērnu lielu grupu);

1.7. Žurnālistiem – uzrādot 
preses karti un aizpildot 
anketu;

1.8.  Pēc pedagoga 
iesnieguma Cēsu novada 
vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem mācību procesa  
nodrošināšanai;

1.9. Muzeja kompleksā 
pašvaldības (Cēsu novada 
domes) oficiālajām delegācijām 
un viesiem;

1.10. Mākslas savienības 
biedriem uz izstādēm Izstāžu 
namā – uzrādot Mākslas 
savienības kartes;

1.11. Pēc pedagoga 
iesnieguma Cēsu novada 
vispārizglītojošo skolu/
a r o d s k o l u / p r o f e s i o n ā l o     
skolu audzēkņiem mācību 
procesa nodrošināšanai 
uz muzejpedagoģiskām 
programmām Pils kompleksā 
un ārpus Pils kompleksa;

1.12. Citos gadījumos 
(svētku dienās, dažādās akcijās, 
Aģentūras organizētajos 
pasākumos) ieeju bez maksas 
nosaka Aģentūras direktors ar 
rīkojumu.”

„Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 
 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

1.1.1. Pils kompleksā pieaugušajiem 3.00

1.1.2. Pils kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.50

1.1.3. Pils kompleksā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu 
vecumam) 6.00

1.1.4. Pils kompleksā pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām 
maksas 

atvieglojumi 
10% apmērā

1.1.5. Muzejā pieaugušajiem 2.00

1.1.6. Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.00

1.1.7. Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu 2.00

1.1.8. Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un pils dārzu 1.00

1.1.9. Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu vecumam) uz 
pilsdrupām un pils dārzu 4.00

1.1.10. Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajiem 1.00

1.1.11. Lademahera torņa apmeklējums skolēniem, studentiem, 
pensionāriem 0.50

1.1.12. Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem 1.20

1.1.13. Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70

1.1.14. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, 
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem 1.50

1.1.15.
Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, 

demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem skolēniem, studentiem, 
pensionāriem

1.00

1.1.16.
Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, 

demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas vecuma 
bērniem

0.50

1.1.17. Koncertā pieaugušajiem* 2.00 līdz 10.00
1.1.18. Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 5.00
1.1.19. Izklaides pasākumā pieaugušajiem* 2.00 līdz 10.00
1.1.20. Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 7.00
1.1.21. Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem* 1.00 līdz 7.00
1.1.22. Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 5.00

1.1.23. Bērnu pasākumā pieaugušajiem* 1.00 līdz 5.00

1.1.24. Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 2.00

1.1.25. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem pieaugušajiem 1.00

1.1.26. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem skolēniem, studentiem, 
pensionāriem 0.70

1.1.27. Izstādē pieaugušajiem Pils kompleksā* 0.50 līdz 5.00
1.1.28. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Pils kompleksā* 0.50 līdz 3.00
1.1.29. Izstādē pieaugušajiem Izstāžu namā 1.00
1.1.30. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Izstāžu namā 0.50

1.1.31.
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības 
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos 

pasākumos) pieaugušajiem
1.00

1.1.32.
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības 
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos 

pasākumos) skolēniem, studentiem, pensionāriem
0.50

1.3.23. Ekskursija Cēsu Izstāžu namā 1h latviešu 
valodā Ls 5.00
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PASĀKUMI APRĪLĪ

Koncerti un 
pasākumi

30.03.- 30.04. Gunas 
Rukšānes foto izstāde “Ziedi” , 
Vaives tautas namā

01.04. 13:00 Lekciju cikls 
”KURP.ES”. Lekciju lasa Elīna 
Kalniņa, Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejā

01.04. 12:00 Cēsu deju 
apriņķa skate, CATA Kultūras 
namā

04. 04. 17:00 „Latvieši 
ir visur” – pirmais latviešu 
globālais trilleris – grāmata, 
kas rosina diskusijas. Tikšanās 
ar grāmatas autoru Otto Ozolu, 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

05.04. 18:30 Zaļās 
ceturtdienas lielie danči kopā 
ar deju kolektīvu RANDIŅŠ, 
Cēsu 2.pamatskolā

08.04. 12:30 Lieldienu 
lustes Cēsīs- amatiermākslas 
kolektīvu koncerts, šūpošanās, 
olu kaujas, tirdziņš, Rožu 
laukumā

08.04. Lieldienas Vaivē
No 17:00 “Raibo olu taka” 

(olu meklēšana, ripināšana, 
krāsošana, rotaļas)

18:00 Koncerts “Pavasara 
raibumi

21:00 Balle. Spēlē 
“Pusnakts”

10.04. 14:00 
Koncertuzvedums jaunāko 
klašu skolēniem „Mazais 
skursteņslauķis”, ar Vidzemes 
kamerorķestri uzvedumā 

piedalīsies Latvijas Nacionālās 
operas solisti, Rīgas Doma 
kora skolas meiteņu koris, 
Cēsu 2.pamatskolā

10.04. 19:00 M.Brauns 
un grupa “Sīpoli” 
koncertuzvedums “Mauglis”, 
koncertuzvedums domāts 
pirmsskolas un skolas vecuma 
jaunatnei, kā arī tiem, kuri 
vēlas vēlreiz redzēt un dzirdēt 
tautā iemīļotās Mārtiņa Brauna 
dziesmas autora un grupas 
“Sīpoli” izpildījumā, CATA 
Kultūras namā

13.04. 17:30 Mākslas 
vēstures lekcija. Indijas māksla. 
Lektore Baiba Eglīte, Izstāžu 
namā

13.04. 19:00 V.Plotņikova& 
K.M.Kalniņš “R.Paula dueti”, 
duetu koncertā instrumentāli 
pavadīs grupas “Autobuss 
debesīs” mūziķi, CATA 
Kultūras namā

14.04. 17:00 Gandrīz 
nopietna komēdija ar starpbrīdi 
„Tūsteps ar čemodānu fonā” , 
Izstāžu namā

15.04. 15:00 A. Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas 
pūtēju orķestra koncerts 
(diriģents Aivars Riekstiņš), 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

20.04. 19:00 „Melo – M” 
koncerts ar jauno mūzikas 
programmu „Dejas”, CATA 
Kultūras namā

22.04. 12:00 Mazo vokālistu 
konkurss „Cēsu Cālis 2012”, 
Cēsu 2.pamatskolā

26.04. 15:00 A. Kalniņa 

Cēsu mūzikas vidusskolas 
vokālās nodaļas audzēkņu 
koncerts, Izstāžu namā

27.04. Bibliotēku nakts 
Cēsīs 2012, tikšanās ar 
grāmatu autoriem, praktiskas 
nodarbības, konkursi, spēles un 
citi pasākumi, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

27.04. 18:00 Latvijas Leļļu 
teātra izrāde bērniem “Lellīte 
Lolīte”, stāsts par būtisko visos 
laikos un paaudzēs - mīlestību, 
draudzību, izpalīdzību, 
attiecībām, darba tikumu, 
izpratni par mākslu, mūziku, 
norisēm dabā, CATA Kultūras 
namā

27.04. 19:30 Danču vakars, 
Cēsu Valsts ģimnāzijā

28.04. 17:00 Starptautisko 
konkursu laureāts 
Instrumentālais ansamblis 
”EXCELSUS”, CATA Kultūras 
namā

29.04. 11:00 Cēsu apriņķa 
koru skate, Cēsu Valsts 
ģimnāzijā

Izstādes Cēsu 
Centrālajā 
bibliotēkā

02.04.-30.04. Latviešu 
mākslinieku gleznu kopijas, 
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde

02.04.-10.04. Izstāde 
”Pavasara saulgriežos”, 
literatūras izstādē izmantoti 
informatīvie materiāli par 

svinēšanas tradīcijām, galda 
klāšanu Lieldienās

02.04.-30.04. Izstāde 
„Dārzkopja pavasaris” veltīta 
dārza darbiem pavasarī

02.04.-30.04. Rakstniecei, 
žurnālistei, novadniecei Veltai 
Spārei – 90, izstāde veltīta 
novadnieces jubilejai 5.aprīlī

 
16.04.-27.04. Gaidām 

pie mums Bibliotēku naktī, 
literatūras izstādē varēs 
iepazīties ar informāciju par 27. 
aprīļa Bibliotēku nakts viesiem, 
plānotajiem pasākumiem

19.04- 21.04. Jauno grāmatu 
izstāde

Sports
01.04. 16:00-17:30 LSBL 

čempionāts basketbolā dāmām 
(Cēsis – U16 izlase), Piebalgas 
ielā 18

21.04. 13:00-16:00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm 1.div. (Cēsu PSS 
– Ventspils), Gaujas ielā 45

22.04. 
11:00-14:00 LJBL 

čempionāts basketbolā 
meitenēm 1.div. (Cēsu PSS 
– Jelgava), Gaujas ielā 45

14:30-16:00 LČ 
basketbolā seniorēm (Cēsis 
– Tukums),Gaujas ielā 45

MĀKSLAS DIENAS 
CĒSĪS 2012

28.03.-20.05.

Izstādes
28.03.-15.04. Cēsu bērnu 

un jauniešu centra „Spārni” 
audzēkņu darbu izstāde „Toņi 
un pustoņi”, Izstāžu namā

29.03.-29.04. Izstāde 
Slovāku grafika. Klasiskās 
tehnikas, Cēsu Jaunajā pilī 
3.stāvā

 
03.04.-30.04. Ineses Jakobi 

gobelēnu izstāde „Logi”, Cēsu 
Jaunās pils bēniņos

20.04.-20.05 Cēsu novada 
39. mākslas izstāde, izstādes 
atklāšana 20.04. 16:00, 

Izstāžu namā

20.04.-20.05. Izstāde 
‘’Pavasara parāde 2’’, 
Mākslas salonā- darbnīcā 
„pieAUGUSTA” (Rīgas iela 
21)

Filmas
12.04. 16:00 Dokumentālās 

filmas Mākslas dienas Cēsīs 
80-tajos gados, autore Valda 
Rozenberga, Cēsu Jaunajā pilī 
3.stāvā

19.04. 17:30 Dokumentālās 
filmas Mākslas dienas Cēsīs 
80-tajos gados, autore Valda 
Rozenberga, Cēsu Jaunajā pilī 
3.stāvā

Lekcijas
26.04. 17:30 Priekšlasījums 

par māksliniekiem-
novadniekiem, Birutu Grīsli, 
Augustu Jullu, Frici Ešmitu, 
Andreju Jansonu, Izstāžu namā

Kultūras un sporta norises aprīlī

Cēsu Centrālās bibliotēkas 
darbinieki aicina cēsniekus 
piedalīties radošajā konkursā 
„Mana Cēsu bibliotēka”. 
Var iesniegt esejas, vizuālus 
darbus, vienkārši ieteikumus, 
pat pavisam pārdrošus. 

Ir izstrādāts Cēsu bibliotēkas 
ēkas Raunas ielā 1 renovācijas 
projekts, uz kura realizāciju 
mēs visi ceram. To izstrādājis 
arhitekta Jura Pogas birojs un 
tas paredz, ka ārēji ēka būtiski 
nemainīsies, bet iekštelpas 
pārvērtīsies līdz nepazīšanai. 
Tās kļūs plašas, bez liekām 
starpsienām, varēs izmantot 
ēkas pagrabstāvu un bēniņus, kā 
arī blakus esošo saimniecības 
ēku. Ēkas dizainā izmantos 
tulpju rakstu, kas saglabājies 
uz atsevišķām ēkas agrāko 
gadu flīzēm. 

Ikvienai ēkai vajadzīgas ne 
tikai sienas, grīdas un griesti, 
bet īpaša aura, šajā gadījumā 
Cēsu bibliotēkas īpašā 

noskaņa, gaisotne. Protams, 
par to, kā un kādu to veidot, 
domās arhitekti, bibliotēkas 
darbinieki, bet mums ir būtiski 
uzzināt arī cēsnieku domas, 
vīzijas par jaunās bibliotēkas 
izskatu un piepildījumu. 
Tāpēc aicinām ikvienu izteikt 
savu viedokli – kādai būt 
jaunajai bibliotēkai, kādus 
pakalpojumus tā varētu piedāvāt 
bez jau esošajiem , kā iekārtot 
bērnu, jauniešu apkalpošanas 
vietas, kādu vēlaties redzēt 
lasītavu, grāmatu izsniegšanas 
abonementu. Kādai, jūsuprāt, 
jābūt bibliotēkai, lai jūs to 
apmeklētu labprāt un vēlētos 
tur pavadīt savu brīvo laiku?

Darbi jāiesniedz Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā Raunas 
ielā 1, vai pa e-pastu: info@
biblioteka.cesis.lv līdz 23. 
aprīlim. Labāko darbu autoriem 
pārsteiguma balvas tiks 
pasniegtas Bibliotēku nakts 
pasākuma laikā bibliotēkā  27. 
aprīlī.

Bibliotēka izsludina 
ideju konkursu Cēsu dzīvnieku patversmē 

nokļūst četrkājainie likteņa 
pabērni. Dzīvnieki šeit atrodas 
dažādu iemeslu dēļ un viņu 
ceļš līdz patversmei arī bijis 
atšķirīgs – dažreiz apsmieti, 
bieži izsalkuši,  vienmēr 
izmisuši un apjukuši. Katru 
gadu patversmē nokļūst vidēji 
150 suņi un 200 kaķi. Pašlaik 
patversmē ir vairāk nekā 20 
suņu un 10 kaķu. Katrs cerības 
pilns izdzīvot un atrast savas 
īstās mājas. Ne vienmēr tas 
izdodas uzreiz. Apbrīnojami, 
ar kādu spēku dzīvnieki 
cīnās, lai izveseļotos, un cer 
atrast saimniekus. Palīdzēsim 
dzīvniekiem šīs pārmaiņas 
pārdzīvot!

 Bankas Citadele Cēsu 
filiāles kolektīvs aicina Jūs 
piedalīties labdarības akcijā 
“Nepaej garām draugam” 
– atbalstot Cēsu dzīvnieku 
patversmē mītošos dzīvniekus!

Labdarības akcijas laikā 
bankas filiālē iespējams atnest 
Jūsu ziedojumu, ko pēc tam 
nogādāsim Cēsu dzīvnieku 
patversmē 2012. gada 23. 

aprīlī.

Ja Jums ir iespēja palīdzēt 
patversmē dzīvojošiem 
suņiem un kaķiem: 
- ar segām,

- ar barību (Premium klases - 
Čikupi, Astors, Nutrans utml.),

- ar mantiņām (bumbām u.c 
vidēji lielām mantām),

- ar kaklasiksniņām un 
pavadiņām (brezenta),

- ar salmiem, skaidām un 
granti

Būsiet mīļi gaidīti bankas 
Citadele Cēsu filiālē, Raunas 
ielā 13 no 26. marta līdz 18. 
aprīlim.

Aicinām arī uz noslēguma 
pasākumu, kad ziedojums 
tiks nogādāts Cēsu dzīvnieku 
patversmē, 23. aprīlī plkst. 
16:00 Cēsīs, Krasta ielā 1.

Ja rodas jautājumi, zvaniet 
uz telefona numuru Bankas 
filiālē: 64127657Kopā mēs 
varam palīdzēt patversmes 
dzīvnieku ikdienu padarīt 
patīkamāku!

Labas lietas notiek!

Nepaej garām draugam…

Cēsu Profesionālajā 
vidusskolā trešdien, 4.aprīlī no 
plkst.10.00 Piebalgas ielā 3

Pircējus gaida lepna māja 
sunim, koka puķu plaukti, 
drēbju pakaramie, paplātes, 
putnu būri, svečturi, bērnu 
soliņi, sālstrauki, spēles u.c. 
izstrādājumi.

Iespēja iepazīties ar 
mēbeļu galdnieku un 
namdaru diplomdarbiem 
un to pasūtīšanas iespējām 
nākamajam mācību gadam.

Pavasara  
tirdziņš
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INTERESANTI

Gunta Romanovska 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktores vietniece

27. aprīlī jau ceturto gadu 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
darbinieki aicina visus 
interesentus uz daudzveidīgu 
Bibliotēku nakts programmu. 
Pasākumu virkne sāksies 
pēc četriem pēcpusdienā un 
turpināsies līdz pusnaktij. 

Vakara ieskaņā gan 
apmeklētājiem, gan garām-
gājējiem  pie bibliotēkas ēkas 
būs iespēja baudīt raidījuma 
„Latvijas Zelta talantu 2012” 
pusfināla dalībnieku - ritma 
grupas „Rythmical storm” no 
Jaunpiebalgas uzstāšanos. 

Šogad esam domājuši arī par 
kopēju pasākumu visai ģimenei 
– vecākiem, bērniem un 
ikvienam dabas draugam būs 
interesanti tikties ar Latvijas 
lepnumu 2011 Velgu Vītolu, 
grāmatu „Ilzīte: lācenītes 
memuāri” un „Ūdrītis Ķūķis” 
autori. Tie, kuri vēlēsies, varēs 
dot savu artavu jaunās lāču 
mājas būvniecībā. 

Pēdējā laikā arvien vairāk 
runā par garšaugu audzēšanu un 
izmantošanu, tāpēc ar stāstījumu 
par šo tēmu esam aicinājuši 
piedalīties Latvijā pazīstamo 
kulinārijas un gastronomijas 
speciālisti, žurnālisti, tulkotāju, 
Radio SWH „balsi”, grāmatas 
„Garšaugi” autori Ivetu 
Galēju. 

Bibliotēku naktī piedalīsies 
sertificēts astrologs un nume-
rologs, Latvijas Numerologu 
biedrības vadītājs, Mēness 
kalendāra ieviesējs un 
popularizētājs Latvijā, grā-
matas „Tavs astrologs” autors 
Kristaps Baņķis. Viņš Latvijas 
bibliotēkām dāvina savu 
numeroloģijas programmu 
„Pats sev numerologs”, to varēs 

izmantot arī Cēsu bibliotēkas 
interneta lasītavas apmeklētāji. 
Kristapa Baņķa izstrādātā 
numeroloģijas datorprogramma 
ir unikāla ne tikai Latvijas 
mērogā, bet uzsākusi savu ceļu 
pasaulē. Tā ir ērti lietojama gan 
iesācējiem, gan numeroloģijas 
profesionāļiem. Ar tās palīdzību 
varēs mācīties un apgūt skaitļu 
pasauli, izpētīt sevi caur 
personīgo Numeroloģisko 
kodu. 

Bibliotēkā varēs nofoto-
grafēties fotosaloniņā „Masku 
BALLE”, tā meistari sola 
aksesuāru daudzveidību, 
kvalitatīvu foto pēcapstrādi, 
gatavās bildes varēs apskatīt un 
lejuplādēt divu līdz trīs nedēļu 
laikā pēc pasākuma. 

Šaha un dambretes 
amatiermeistars Jānis Plitnieks 
no Limbažiem aicinās ikvienu 
piedalīties dambretes un šaha 

spēlēs, kā arī pats piedalīsies 
simultānspēlē uz 12 galdiņiem. 

Būs arī tradicionālas lietas, 
kas ir bijušas iepriekšējos 
gados, bet, protams, ar jauniem 
elementiem. Šogad darbnīcā 
„Mans sapnis” interešu 
izglītības skolotāja Dace Potaša 
mācīs dekupāžas pamatus. Būs 
viktorīnas, konkursi, mīklu 
minēšana, jaunas galda spēles 
un citas iespējas interesanti 
pavadīt piektdienas vakaru.

Bērnu literatūras nodaļā jūs 
gaidīs „Neparasto notikumu 
nakts Cepurnieces darbnīcā” -  
atraktīvas spēles, pārsteigumi 
un jautrība.

 27. aprīļa vakarā visi 
ceļi vedīs uz Cēsu Centrālo 
bibliotēku, kur jūs gaidīs 
Bibliotēku nakts nopietnība, 
jautrība un daudzveidīgs 
piedāvājums.

Bibliotēku nakts Cēsīs 

Attēlā: Pērn bibliotēku naktī pasaku feja aicināja uz dziesmu 
un jautrību, sēdēdama uz plaukta maliņas...

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

„Drauga karte – tā ir 
lieta, kurai jābūt ikviena 
kultūras un mākslas baudītāja 
maciņā, ceļotāja rokassomā 
un cēsnieka kabatā,” tā par 
jauno piedāvājumu saka Cēsu 
Tūrisma informācijas centra 
vadītāja Andra Magone.

P/a „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” sākot ar  
3.aprīli piedāvā ikvienam 
cēsniekam, viesim vai 
tūristam iegādāties Drauga 
karti, kas padarīs dzīvošanu 
vai viesošanos Cēsu 
novadā tīkamāku, ērtāku un 
pieejamāku. Drauga kartes 
īpašnieki saņems atlaides 
Cēsu novadā piedāvātajiem 
pakalpojumiem: apskates 
objektiem, aktīvai atpūtai, auto 
nomai, kultūras pasākumiem, 

ēdināšanas pakalpojumiem un 
naktsmītnēm. 

Karti varēs saņemt Cēsu 
Tūrisma informācijas 
centrā (Pils laukumā 9), 
aizpildot kartes pieteikuma 
anketu. Kartes cena 4,00Ls 
un derīguma termiņš – 1 
gads. Informācija par kartes 
piedāvājumu, iegādi un 
anketas aizpildīšanu būs 
atrodama Cēsu mājas lapā 
www.cesis.lv vai www.
turisms.cesis.lv . Plašākai 
uzziņai tālr.64121815; 
28318318 vai e-pasts: info@
cesis.lv

Ja vēlies atraktīvi pavadīt 
laiku piedzīvojumu parkā, 
braukt ar velosipēdu, iepazīt 
fiziku aizraujošā veidā, 
atpūsties baseinā, izstaigāt 
pilsdrupas, vai ar atlaidēm 
baudīt gardas maltītes 
mājīgajās Cēsu kafejnīcās, 
krodziņos, bet vakarā doties 
uz kādu koncertu, tad laipni 
aicināti kļūt par Cēsu draugu, 
un iegādāties Drauga karti!

Labs sākums 
draudzībai

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Aprīlis un maijs Latvijā 
jau tradicionāli norit Mākslas 
dienu zīmē. Arī Cēsīs Mākslas 
dienu aktivitātes sāksies jau 
28.martā un norisināsies līdz 
20.maijam.

28.martā Izstāžu namā ar 
vēsturiskā Cēsu rajona skolu 
vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa „TOŅI un 
PUSTOŅI” darbu izstādi tiks 
atklātas Cēsu Mākslas dienas. 
Tāpat divu mēnešu garumā 
apmeklētājiem tiks piedāvātas 
dažādas izstādes. Gobelēnu 
izstāde, melnā un krāsainā 
grafika slovāku mākslinieku 
izpildījumā, Cēsu novada 

39. mākslas izstāde, Mākslas 
skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde.

Šogad Mākslas dienu 
akcents tiks likts uz mākslas 
telpas radīšanu vienā no Cēsu 
ielām. No 20. aprīļa Rīgas ielas 
veikalu skatlogi pārvērtīsies 
mākslas darbos, bet tukšās 
ēkas kļūs par savdabīgām 
Mākslas galerijām. Rīgas ielas 
sākumā, vēsturiskajos Raunas 
vārtos izveidotā instalācija-
gleznas rāmis, būs kā vārti, 
caur kuriem izejot, ikviens 
gājējs simboliski dosies citā- 
mākslas pasaulē. 

Mākslas dienas rīko 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs sadarbībā ar Cēsu 
Mākslas skolu, Cēsu bērnu 
un jauniešu centru „Spārni”, 
biedrību „Art Cēsis” un Cēsu 
māksliniekiem.

Mākslas dienas Cēsīs 2012
Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Cēsu novada kultūras 
projektu konkursā ir 
atbalstīti 24 kultūras 
projekti, kopumā šo projektu 
realizācijai piešķirot 6000 
Ls līdzfinansējumu no Cēsu 
novada pašvaldības budžeta.

Jau ziņots, ka šogad līdzīgi 
kā pagājušajā gadā Cēsu 
kultūras projektu konkurss 
guva lielu atsaucību un 
kopumā tika iesniegti 36 
projektu pieteikumi, pieprasot 
līdzfinansējumu vairāk kā 19 
020 Ls, kas vairāk nekā 3 reizes 
pārsniedza konkursa budžetu.

Projektus vērtēja pašvaldības 
aģentūras „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” apstiprināta 
komisija, kuras sastāvā bija 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas pārstāvis Imants 
Timermanis, mākslinieks 
Eero Rass, Vaives tautas nama 
vadītāja Kardrija Mičule, Cēsu 
Izstāžu nama vadītāja Nata 
Livonska un Cēsu kultūras 
centra vadītāja Laimdota 
Lapiņa. Projektu atbalstīšanas 
kritēriji bija projekta aktualitāte, 
oriģinalitāte, skaidri definēti 
mērķi, ieguldījums Cēsu novada 
kultūrvides attīstībā un projekta 
tāmes pamatotība, kā arī 
projektu rezultātu pieejamība 
plašai mērķauditorijai. 

Projektu konkursa 
vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētāja, Cēsu kultūras 
centra vadītāja Laimdota 
Lapiņa atzina, ka šogad 
iesniegtie projekti bija 
vērsti uz jau par tradīciju 
kļuvušu kultūras aktivitāšu 
saglabāšanu un attīstīšanu, 
gan arī jaunu iniciatīvu 
īstenošanu. Piedāvāto kultūras 
projektu spektrs bija ļoti plašs 
un ikviens no tiem – ļoti 

pārdomāts: „Žūrijas komisija 
projektu pieteikumus vērtēja 
ļoti stingri, pamatojoties uz 
projektu konkursa nolikumu 
un pieejamo finansējumu. 
Ikviens no šiem projektiem ir 
unikāls, tādēļ aicinājums tiem, 
kuru projekts netika atbalstīts, 
sazināties ar Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centru, lai pārrunātu 
šo projektu turpmāko virzību 
un realizācijas iespējas ar 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra rīcībā esošo resursu 
palīdzību.” 

Projektu konkursā tika 
atbalstītas visdažādākās 
ieceres – deju kolektīvu un 
koru koncertprogrammas, 
mūzikas skolas audzēkņu 
koncerti, tradicionālās kultūras 
pasākumi un vietējās vēstures 
apzināšanas projekti.  

Konkursa rezultāti ir 
publicēti Cēsu mājas lapas 
www.cesis.lv sadaļā „Kultūra/
Projektu konkurss”.

Atbalsts 24 kultūras projektiem


