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Pils korim zelta medaļa!

Apstiprināts skolēnu
skaits klasēs
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Ceturtdien, 21. februāra
domes sēdē Cēsu novada
domes
deputāti
pieņēma
lēmumu par klašu komplektu
skaitu 2013./2014. mācību
gadā. Domes sēdē noteica
klašu komplektu skaitu Cēsu
novada izglītības iestādēs, kā
arī apstiprināja izglītojamo
skaitu katrā klasē.
Pirmajā
klasē
Līvu
pamatskolai
un
Rāmuļu
pamatskolai noteikts viens
klašu komplekts, Cēsu 1.
pamatskolā, Cēsu 2.pamatskolā
un Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā – ne vairāk kā
divi klašu komplekti, bet
Cēsu pilsētas pamatskolā – ne
vairāk kā trīs klašu komplekti.

Attēlā: Cēsu Pils koris, saņemot zelta medaļu starptautiskajā koru konkursā Gdaņskā. Foto no kora arhīva.

Marika Austruma
Cēsu Pils kora diriģente
Pirmdien,
11.februāra
vēlā vakarā Cēsu Pils koris
atgriezās no II Starptautiskā
Gdaņskas
(Polija)
koru
konkursa , atvezdams zelta
medaļu un I vietu jaukto
koru kategorijā. Starptautiskā
žūrija, kuras sastāvā ir tādi
pazīstami mūziķi kā V.Miškinis
(Lietuva), A.Čopi (Slovēnija),
S.Tatarčevskis (Maķedonija)
un divi poļu kora mūzikas
profesori, Pils kori novērtēja ar
92.50 punktiem (maksimālais

žūrijas vērtējums – 100 punkti),
kas bija augstākais punktu
skaits visu kategoriju ietvaros.
Pēc konkursa noteikumiem
sastādītajā programmā koris
dziedāja četrus skaņdarbus
diriģentes Marikas Austrumas
vadībā: P.Vasks „Māte saule”,
S.Mence „Kalējs kala debesīs”,
A.Brukners „Ave Maria” un
N.Sideļņikovs
„Последний
плач гармошки”. Papildus
konkursa repertuāram dziedātāji bija sagatavojuši arī
garīgās mūzikas programmu,
kuras
atskaņojums
vienā
no
lielākajām
Gdaņskas

katedrālēm izvērtās par sevišķi
saviļņojošu brīdi – izskanot
pēdējiem diriģentes Evitas
Konušas vadītajiem akordiem,
publika pateicās Pils korim ar
stāvovācijām. Līdzīgas izjūtas
koristus pārņēma konkursa
noslēguma koncertā, uzstājoties
laureātu godā un saņemot
prestižo balvu.
Dodoties uz vienu no
skaistākajām Eiropas pilsētām,
nevarējām iedomāties, ka četru
dienu laikā (8.-11.februāris)
iespējama tik intensīva dienas
kārtība – papildus dalībai

konkursā
apskatījām
arī
viduslaiku arhitektūras pērli
Malborkas pili, brīnišķīgo
Baltijas jūras kūrortu Sopotu un
II Pasaules kara liecību „Vilka
ligzdu” Gerložā. Šādās reizēs
visspilgtāk izpaužas kolektīva
saliedētība, draudzība, katra
dziedātāja pašaizliedzība un
pilnīga uzticēšanās vadītājiem,
kopā spējot paveikt lielus
darbus. Cēsu Pils koris no sirds
pateicas saviem atbalstītājiem
par doto iespēju nest Latvijas
un Cēsu vārdu tālāk pasaulē,
kārtējo reizi atgādinot par
augsto latviešu kora kultūru.

Apspriež novada attīstības programmu
Dita Trapenciere
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
Cēsu novada pašvaldība
ir izstrādājusi Cēsu novada
Attīstības programmas 2013.
– 2019.gadam un Ietekmes
uz vidi novērtējuma projektu,
un tie ir nodoti sabiedriskai
apspriešanai.
Cēsu novada Attīstības
programma
paredz
trīs
stratēģiskos attīstības vir-

zienus,
kas
balstīti
uz
novada
pamatvērtībām
–
uzņēmējdarbību, iedzīvotājiem
un dabas un kultūrvēsturisko
mantojumu.
Attīstības
programmā
ir
iezīmētas
jomas, kurās Cēsu novads ir
konkurētspējīgs, un to attīstība
ir būtiska Vidzemes, Latvijas un
Baltijas (Eiropas) kontekstā.
Attīstības
programmas
stratēģiskā daļa iezīmē rīcības
virzienus
un
uzdevumus,
kas ir noteikti plašāki un
izpildāmi septiņu gadu laikā.
Savukārt investīciju plāns ir

izstrādāts trim gadiem un tajā
ir iekļauti tikai tie projekti,
kuri īstenojami kā prioritārie
un kurus, izvērtējot pašvaldībai
pieejamos finansu resursus,
ir iespējams tuvākajos gados
realizēt.
Ir veikts arī Attīstības
programmas ietekmes uz vidi
novērtējums.
Aicinām novada iedzīvotājus, kam nozīmīga Cēsu
novada attīstība, iepazīties
ar Attīstības
programmas
projektu mājas lapā www.cesis.

lv sadaļā Publiskie dokumenti
- Attīstības pro-gramma un
Cēsu
novada
pašvaldības
Apmeklētāju
apkalpošanas
centrā Bērzaines ielā 5, 111.
kab. Aicinām izteikt savus
ieteikumus un komentārus,
Cēsu novada pašvaldībā līdz
12. martam un par Vides
pārskatu līdz 22. martam.

Septītajā klasē Cēsu Valsts
ģimnāzijai
un
Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijai noteikti divi klašu
komplekti.
Desmitajā klasē Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā varēs izveidot ne
vairāk kā trīs, bet Cēsu Valsts
ģimnāzijā – ne vairāk kā četrus
klašu komplektus. Savukārt
Cēsu pilsētas 2.vidusskolā
klašu komplektus varēs veidot
pēc pieprasījuma.
Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu
2.pamatskolas, Cēsu pilsētas
pamatskolas un Cēsu pilsētas
Pastariņa
sākumskolas
pirmajās klasēs nākamajā
mācību gadā uzņems ne vairāk
kā 22 skolēnus vienā klasē.
Līvu pamatskolas un Rāmuļu
pamatskolas pirmajās klasēs
jāuzņem vismaz 8 skolēni.
Cēsu Valsts ģimnāzijas un
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas septītajās
klasēs būs ne vairāk kā 22
jaunie ģimnāzisti.
Vislielākais
izglītojamo
skaits varētu tik uzņemts
Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu
2.vidusskolas un Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas desmitajās klasēs
– līdz 30 ģimnāzistu vai
vidusskolēnu.
Visas Cēsu novada izglītības
iestādes jau ir uzsākušas
izglītojamo
reģistrāciju
uzņemšanai mācībām 1.klasē
2013./2014.m.g.
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Pieminot pagātni,
domāsim par nākotni
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Pašvaldību
vadītājiem
februārī notikušas nopietnas
debates ar Finanšu ministrijas
un
valdības
pārstāvjiem
par pašvaldību
budžetu
veidošanas
principiem
turpmākajiem diviem gadiem.
Valdības iecere paaugstināt
minimālo algu vai paaugstināt
neapliekamo minimumu ir
atbalstāma. Taču tas nozīmē,
ka samazināsies ieņēmumi
pašvaldību budžetā, un ir jārod
veids, kā šo samazinājumu
kompensēt. Pretējā gadījumā
nespēsim kvalitatīvi pildīt
savas funkcijas.
Tiekoties un uzklausot
novada
ģimenes
ārstus,
kārtējo reizi pārliecinājos, ka
ir svarīgi, lai pašvaldības būtu
finansiāli stabilas un spētu
nodrošināt sociālo palīdzību
iedzīvotājiem, un dot arī kādu
reālu stimulu tiem, kas ir
paguruši, iegrimuši bezcerībā.
Kā atzīst ārsti, arī ģimenēs, kur
viens vai pat abi vecāki strādā,
nereti veidojas krīzes situācijas.
Maksājumi par apkuri un citiem
pakalpojumiem ir augsti, bērni

jāskolo, jābaro, jāapģērbj.
Tēriņu daudz, ienākumi nelieli.
Cilvēks saslimst, šoziem gripa
skāra daudzus, bet arī zālēm un
izmeklējumiem vajag naudu…
Veidojas apburtais problēmu
loks, no kura pašu spēkiem
izkļūt ir grūti. Pašvaldība,
paplašinot to personu loku,
kam pienākas apkures pabalsti,
kā arī palīdzot nodrošināt
pieejamu veselības aprūpi, var
palīdzēt šādu krīzi pārvarēt.
Pašvaldībā gada sākums ir
laiks, kad veicami, ja tā var teikt,
“neredzamie” darbi. Projektu
sagatavošana,
iepirkuma
konkursu sagatavošana un
norise. Jādomā, jau marta
sākumā uzzināsim bibliotēkas
rekonstrukcijas
būvdarbu
pretendentus, būs arī jauns
konkurss
pilsētas
ielu
apsaimniekošanai.
16. martā un 24. martā
noritēs piemiņas pasākumi,
kuros atcerēsimies sāpīgus
brīžus mūsu tautas vēsturē.
Domāju, ka martā spraigākas
kļūs diskusijas par novada
nākotni. Sevi pieteiks politiķi,
kas gatavojas startēt pašvaldību
vēlēšanās un turpināsies arī
debates par novada Attīstības
programmu.

Kas dzīvos koncertzālē?
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Iedzīvotāji ik pa laikam
bažīgi vaicā – vai nebūs tā,
ka jaunais, lielais Mūzikas un
kultūras centrs būs pustukšs?
Bažām par to, ka Vidzemes
koncertzāles ēka būs pustukša,
nav pamata. Cēsīs, atšķirībā no
Rēzeknes un Liepājas, kur tiek
īstenoti reģionālo koncertzāļu
būvniecības projekti, tiek
veikta bijušā kultūras nama vai
vēsturiski Viesīgās biedrības
nama
rekonstrukcija.
Tas
nozīmē, ka Cēsīs lielākā daļa
no kultūras aktivitātēm būs
koncentrētas vienviet. Tāpēc
jau tagad diskutējam un rūpīgi
plānojam, kā izglītības iestādes,
amatiermākslas
kolektīvi,
profesionālās mākslas norises
un izklaides pasākumi sadzīvos
zem viena jumta.
Tātad,
kas
darbosies
Vidzemes
koncertzāles
ēkā? Uz šo namu pārcelsies
Cēsu Mūzikas vidusskola
un Bērnu mūzikas skola. Tā
būs mācību vieta vairāk nekā
divsimt muzikāliem bērniem
un jauniešiem. Mums ir
trīspadsmit
amatiermākslas
kolektīvi,
kuros
darbojas
vairāk nekā 400 cilvēku. Kori,

Domes sēdēs februārī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes 21.
februāra sēdē tika izskatīti 33
jautājumi.
•Noteica
Cēsu pilsētas
Mākslas skolas sagatavošanas
klases audzēkņu dalības maksu
Ls 1,00 par vienu nodarbību.
•Apstiprināja Cēsu novada
kultūras projektu konkursa
nolikumu. Nolikums nosaka
kārtību, kādā tiek organizēta
Cēsu
novada
pašvaldības
piešķirtā finansējuma sadale
kultūras projektu atbalstam,
kuru realizācija notiek Cēsu
novadā un kuru rezultāti ir
sabiedriski nozīmīgs ieguvums
Cēsu novadam. Konkursa
administrēšanu veic p/a „ Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”.
•Apstiprināja programmas
„Brigāde” konkursa nolikumu.
Konkursa mērķis ir iedvesmot
aktīvai rīcībai un atbalstīt
radošas iniciatīvas, kas balstītas
mākslā un kultūrā, risina
sociālos jautājumus un atbilst
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības
pamatprincipiem,
kā
arī
uzlabo vietējo kopienu dzīves
kvalitāti, veicinot sabiedrības
labklājību. Konkurss pie-

mērojams un attiecināms tikai
uz tām iniciatīvām, kuras
iecerēts īstenot un realizēt Cēsu
pilsētas vecpilsētas vēsturiskā
centra aizsardzības zonas
robežās. Atbalsta finansējums
nepārsniedz LVL 2500,00
vienam projektam. Konkurss
tiek izsludināts no 1.marta.
Ar nolikumu var iepazīties
Apmeklētāju
apkalpošanas
centrā
211.kabinetā,
tel.
64124702
Bērzaines
ielā
5 vai www.cesis.lv/ sadaļā
Pašvaldība.
•Atbalstīja Vaives pagasta
pārvaldes
dalību biedrības
„Kiwanis
Cēsis”
Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014. gada
perioda programmas „NVO
fonds”
apakšprogrammā
„Nevalstisko
organizāciju
projektu programma” projektā
„Kustība, prieks, veselība”.
•Izdarīja grozījumus Cēsu
novada domes 22.06.2010.
saistošajos noteikumos Nr.
25 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu
un
sociālās
palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā”, kuri
stāsies spēkā pēc saskaņošanas
Vides
Aizsardzības
un
Reģionālās attīstības ministrijā
un tiks publicēti nākamā „ Cēsu
Vēstu” izdevumā.
•Nolēma nodot lietošanā
par maksu (nomā), nomnieku

Cēsu Vēstis, 2013. gada 28. februāris

noskaidrojot mutiskā izsolē,
Cēsu
novada
pašvaldībai
piederošu nedzīvojamu ēku
(Rātsnama
sarga
māju),
nekustamajā īpašumā – Rīgas
iela 7, Cēsis, Cēsu nov. Izsole
notiks 2013. gada 7. martā
plkst.11. 00 Bērzaines ielā
5. Nomas objekta atļautā
izmantošana - ārstniecības vai
veselības aprūpes iestādes;
veikali; biroji. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties
Cēsu
novada
pašvaldībā
Bērzaines ielā 5 303.kabinetā,
tel.nr. 64161825 vai www.
cesis.lv/sadaļā Pašvaldība Vakances, izsoles, konkursi Izsoles.
•Pieņēma lēmumu nodot
atsavināšanai Cēsu novada
pašvaldības īpašuma objektu –
Birzes ielā 31, Cēsīs, Cēsu nov.,
kas sastāv no zemes gabala
(7726 m2), trīs nedzīvojamām
ēkām – katlu māja; angārs noliktava; šķeldas noliktava –
nojume un apstiprināja objekta
nosacīto (sākotnējo) cenu Ls
29 000,00 bez PVN. Izsole
notiks 2013.gada 11.aprīlī
plkst. 14.00 Bērzaines ielā
5. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Cēsu novada
pašvaldībā Bērzaines ielā 5
303.kabinetā tel.nr. 64161825
vai
www.cesis.lv/sadaļā
Pašvaldība -Vakances, izsoles,
konkursi - Izsoles.
•Atbalstīja priekšlikumu atļaut Cēsu novada pašvaldībai

deju kolektīvi, bērnu ansambļi
mēģina divas reizes nedēļā.
Turklāt arī Cēsu novada
NVO organizāciju kolektīvi
varēs izmantot telpas saviem
mēģinājumiem un pasākumiem.
Mūzikas un kultūras centrs būs
mēģinājumu un koncertu vieta
Vidzemes
kamerorķestrim.
Pēdējos trīs gadus šī kolektīva
darbību finansiāli atbalsta tikai
novada pašvaldība. Kultūras
ministrijai šādiem mērķiem
pašreiz finansējuma nav.
Vidzemes
koncertzālē
regulāri notiks akadēmiskās un
arī izklaides nozares mūzikas
koncerti, teātra izrādes, mūzikli
un cita veida pasākumi. Par
profesionālās mākslas norišu
finansiālo
nodrošinājumu
norit sarunas ar Kultūras
ministrijas amatpersonām, un
esam saņēmuši solījumus, ka
valsts finansējums reģionālas
koncertzāles darbības nodrošinājumam būs.
Cēsniekiem jau vairākus
gadus nav iespēju skatīties
kvalitatīvu kino uz lielā ekrāna.
Sadarbībā ar projektētājiem un
būvniekiem esam sagatavojuši
priekšlikumu par kinozāles
izveidi jaunajā Mūzikas un
kultūras centrā. Ceram, ka
valsts kontrolējošās institūcijas
akceptēs
nepieciešamās

demontēt nedzīvojamu ēku
– garāžu, nekustamajā īpašumā
Peldu iela 1A, Cēsis, Cēsu
novads.
•Pieņēma vairākus lēmumus
par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu
Ar pilnu pieņemto lēmumu

izmaiņas projektā, un Cēsīs
atkal būs kinoteātris.
Vēl šajā ēkā darbosies
kafejnīca – restorāns, te
norisināsies
konferences,
semināri, būs nomas telpas.
Te būs arī darbavieta gan Cēsu
kultūras un tūrisma centra,
gan Vidzemes koncertzāles
administrācijai.
Iespējamas
arī biroja telpas kādai valsts
pārvaldes institūcijai. Tāpēc
nepārspīlējot varu teikt, ka tiek
darīts viss, lai koncertzāle būtu
daudzpusīga un interesanta
ikvienam - gan pašdarbības,
gan profesionālās mākslas
baudītājam.
Lai uzbūvētu Vidzemes
mūzikas un kultūras centru,
rekonstruējot ēku Raunas ielā
12, Cēsu novada pašvaldība
īsteno
projektu,
saņemot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu no
divām aktivitātēm – 3.4.3.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālo
centru izveide” un 3.6.1.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centru
izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”.

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

Apbalvoti ārsti
Zane Brente - Brantiņa
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrības veselības
speciāliste
Sestdien, 23. februārī Cēsīs
notika Latvijas Ārstu biedrības
2013. gada 2. starpdisciplinārā
konference, kuras laikā augstus
Latvijas
Ārstu
biedrības
apbalvojumus ieguva cienījami
Cēsu novada ārsti. Andrejs
Gediņš kļuva par Latvijas Ārstu
biedrības goda biedru un ārstes

Anda Skrastiņa, Māra Čugure
un Māra Brice saņēma goda
zīmi “Tempus Hominis”.
Par ieguldījumu veselības
veicināšanā
un
aktīva
dzīvesveida
popularizēšanā
Cēsu novadā Latvijas Ārstu
biedrības atzinības rakstu
saņēma
Latvijas
kaulu,
locītavu un saistaudu slimnieku
biedrības
Cēsu
nodaļa,
priekšsēdētāja Maruta Valaine.
Mēs lepojamies ar sava novada
ļaudīm!
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AKTUĀLI
Tiekas novada ģimenes ārsti Renovētos
namos
siltums
lētāks

Aivars Akmentiņš teksts un
foto
Otrdien
26.
februārī
notika Cēsu novada domes
priekšsēdētāja Ginta Šķendera
tikšanās ar novada ģimenes
ārstiem.
To
organizēja
novada pašvaldības Veselības
speciāliste
Zane
Brente
– Brantiņa, kas uz tikšanos
bija uzaicinājusi arī Veselības
norēķinu centra Vidzemes
nodaļas vadītājas vietnieci
Lauru Ceļmilleri - Ici.
Tikšanās ievadā G. Šķenders
pastāstīja, ka ir iepazinies ar
jaunajām Veselības ministrijas
prasībām
ģimenes
ārstu
praksēm un vēlas noskaidrot
vai dakteriem būs nepieciešama
pašvaldības palīdzība, lai
paplašinātu prakšu telpas? Kā
atzina ārste Maija Liepiņa,
lielāka ir nepieciešamība pēc
transporta, lai dakteri varētu
braukt mājas vizītēs. Līdz
šim ģimenes ārsti transportu
vizītēm īrēja no Cēsu klīnikas,
taču šis pakalpojums nes
zaudējumus un klīnika plāno
no tā atteikties. G. Šķenders
piedāvāja šādu risinājumu.
Pašvaldības Sociālais dienests
iegādāsies automašīnu, lai
nodrošinātu iespēju ģimenes
ārstiem doties mājas vizītēs. Lai
dakteriem šis pakalpojums būtu
pieejams, pašvaldība varētu
dotēt transporta izmaksas. Šo
priekšlikumu deputāti izvērtēs

Cēsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas speciālists
siltuma apgādes jautājumos
Roberts Ivanovskis informē,
ka maksa par apkuri janvārī
Cēsu daudzdzīvokļu namos
ar centralizēto siltuma apgādi
ir bijusi ļoti atšķirīga. No 80
santīmiem līdz pat 2,5 latiem
par kvadrātmetru. Namos, kur
kvalitatīvi veikta siltināšana
un atjaunota arī iekšējā siltuma
apgādes sistēma, rēķini par
siltumu ir ievērojami mazāki.
Iedzīvotāju parāds siltuma
ražotājiem ziemas mēnešos
ir ievērojami palielinājies
un tagad jau sasniedz 600
tūkstošus latu.
Attēlā: Ģimenes ārsti, tiekoties ar novada pašvaldības vadību, runāja par nozares aktualitātēm.
domes sēdē martā.
Prasības par prakšu telpu
paplašināšanu ārsti vērtēja
skeptiski. Prakšu uzturēšanai
paredzētais finansējums ir
240 lati mēnesī, bet ziemā
gandrīz 200 lati
mēnesī
ir jāmaksā par siltumu un
komunālajiem pakalpojumiem
esošajās telpās. Ja tās ir
jāpalielina divkārt, pieaugs arī

Svētki ziemas
izskaņā
Andris Mihaļovs
Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors
Kopumā šajā ziemā ielu
un ietvju attīrīšana no sniega
veicas raitāk un kvalitatīvāk
nekā iepriekšējos gados, tomēr
līdz perfektai kārtībai mums vēl
tālu. Īpaši tas sakāms par ietvju
tīrību. Diemžēl ir īpašnieki,
kas hroniski „aizmirst” tīrīt
ietves teritorijā ap īpašumu.
Novada Pašvaldības policijas
darbinieki šoziem brīdinājuši
45 fiziskas un juridiskas
personas par ietvju netīrīšanu.
Gandrīz
desmit
īpašnieki
brīdināti par jumtu neattīrīšanu
no sniega un lāstekām, kas
apdraud gājējus. Trīs gadījumos
noformēti
Administratīvo
pārkāpumu protokoli. Tiek
organizēta arī darbu piespiedu
izpilde, kad ietvi vai jumtu tīra
par pašvaldības līdzekļiem,
izdevumus piedzenot no ēkas
vai teritorijas īpašnieka. To gan
nav viegli izdarīt, jo vairumā
gadījumu šo īpašumu saimnieki
dzīvo ārzemēs.

Pašvaldības
budžetā
saimnieciskajiem
darbiem
(izglītības un citu pašvaldības
iestāžu
remontam
un
labiekārtojumam,
ielu
remontam,
apgaismojuma
uzlabošanai utt.) paredzētie
līdzekļi ir nepietiekoši, lai
veiktu visus iecerētos darbus.
No
Nekustamā īpašuma
nodaļas speciālistu sagatavoto
priekšlikumu
saraksta,
finansējums nav apstiprināts
darbiem vairāk nekā 400
tūkstošu latu apmērā. Jācer, ka
vismaz daļai no tiem varēs rast
finansējumu, veicot budžeta
grozījumus.
Svētdien, 24. februārī kopā
ar daudziem jo daudziem
cēsniekiem
priecājos
par
lieliski noorganizēto sporta
izrādi - skijoringa sacensībām.
Paldies idejas autoram Artim
Rasmanim un Red Bull
pārstāvjiem par šiem svētkiem!
Lielais skatītāju skaits apliecina
to, ka šādi demokrātiski un
atraktīvi pasākumi, gūst lielu
atsaucību.

uzturēšanas izmaksas. Arī no
darba organizācijas viedokļa,
racionālāk ir ja ārsts un ārsta
palīgs strādā vienā nevis
atsevišķās telpās. Ieviešot
jaunās prasības, pacientiem
vizītei pie ārsta būs jātērē
vairāk laika.

kvotas uz pieprasītākajiem
izmeklējumiem Cēsu klīnikā.
Kā atzīst
ārsti ir daudz
mazturīgu pacientu, kas nespēj
apmaksāt nepieciešamos izmeklējumus, bet rindā uz
apmaksāto nereti ir jāgaida
vairāki mēneši.

Tikšanās
dalībnieki
runāja arī par iespējām
palielināt valsts apmaksātās

Noslēgumā visi vienojās, ka
šādas tikšanās jārīko regulāri,
reizi ceturksnī.

Piešķir nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumus
2013. gadā Cēsu novada
pašvaldība nekustamo īpašumu
nodokļu (NĪN) atvieglojumiem
jau ir atvēlējusi 7061,62
latus. No tiem 4169,66 latus
Cēsu
novada
pašvaldība
NĪN
piešķīrusi
atlaidēs
maznodrošinātām
personām
25%
apmērā,
trūcīgajām
personām
90%
apmērā,
bet represētajām personām
50% apmērā no nodokļu
summas, kā to nosaka likums
„Par
nekustamā
īpašuma
nodokli”. Kā pastāstīja Cēsu
novada pašvaldības nodokļu
inspektore Inese Urjāne, šogad
valsts noteiktos atvieglojumus
saņēmušas 299 personas.
Pašvaldība ir tiesīga izdot
savus saistošos noteikumus,
paplašinot personu loku, kam
var piemērot atvieglojumus. Tā
pamatojoties uz saistošajiem
noteikumiem Nr. 27 „Par
atvieglojumu
piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā”,
papildus valsts noteiktajai
kārtībai pašvaldība NĪN atlaides
ir piešķīrusi arī personām, kuru
īpašums atrodas Gaujas senlejas
liegumā, upīšu gravās vai Cēsu
dabas un kultūrvēsturiskā parka
teritorijā, kā arī daudzbērnu

ģimenēm - kopumā 199
personām. Tāpat nekustamā
īpašuma atvieglojumus Cēsu
novadā var saņemt vientuļie
pensionāri un I, II grupas
invalīdi vai ģimenes, kurās ir
invalīds, ja vienas personas
ienākumi nepārsniedz valstī
noteikto iztikas minimuma
patēriņa
grozu
vienam
iedzīvotājam (175,40 lati). Lai
nodrošinātu šos atvieglojumus,
pašvaldība līdz šim ir iztērējusi
2891,96 latus.
I. Urjāne aicina izmantot
pašvaldības sniegto atbalstu,
jo nodokļu atvieglojumi ir
sava veida dotācija pašvaldības
iedzīvotājiem.
Plašāka informācija par
nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidēm, kuras nodrošina
pašvaldība, var skatīt Cēsu
novada domes 17.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr.27
„Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā”.
Detalizētāku
informāciju
par NĪN atvieglojumiem varat
saņemt arī, zvanot pašvaldības
nodokļu inspektorēm pa tālruni
64122586.

R. Ivanovskis arī informēja,
ka februārī uzņēmums „ Cēsu
siltumtīkli”
testa
režīmā
izmēģināja jauno šķeldas katlu
māju. Paredzēts, ka darbību
tā uzsāks marta sākumā. Tas
nozīmē, ka siltuma tarifs Cēsīs
varētu samazināties jau šajā
apkures sezonā., jo šķelda ir
lētāks kurināmais nekā gāze.

Sniega
dienas
prieks
Kā informē Cēsu novada
Jauniešu domes pārstāvji,
februāra
vidū
notika
apmeklētākā Sniega diena
tradīcijas pastāvēšanas vēsturē.
Cēsu Pils parkā ziemas auksto
gaisu baudīja vairāk nekā 100
cilvēki, kopā piedalījās 40
komandas. Dalībnieki piedalījās
9 dažādās aktivitātēs – “Limpo”
aktivitātē tika improvizēts
boulings,
Ieva
vadīja
orientēšanos, lielos maisos uz
laiku tika vākti krāsaini ledus
ķieģeļi, parka nomalē Reinis ar
Fjodoru mērija, cik tad nu katrs
tālu var aizšļūkt u.t.t. Sniega
diena neiztika bez tradicionālās
skautu maizes cepšanas un tējas
dzeršanas. Bijām parūpējušies
par to, lai 17.februāris tiktu
pavadīts interesanti un aktīvi.
Neplānoti
lielā
cilvēku
aktivitāte liecina par to, ka
nākamgad šis pasākums jāveido
vēl lielāks, vēl interesantāks.
Paldies mūsu atbalstītājiem
– Cēsu alus, baseins “Rifs”,
veikals “SOLO”, Ozolkalns un
SIA “Vinnis”.
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Novada pašvaldības vadības
tikšanās ar NVO pārstāvjiem

Ārprāts, dienā deg ielu
apgaismojums!
Aivars Akemtiņš
Ik pa laikam pašvaldības
darbiniekiem
zvana
vai
raksta sašutuši iedzīvotāji
un rājas par dienā ieslēgtu
ielu apgaismojumu. Dažkārt
apgaismojums tiešām tiek
ieslēgts dienas laikā, bet tikai
tad, kad tiek veikti apgaismes
līniju remonta darbi vai to
profilakse. Situāciju skaidro
Cēsu
novada
pašvaldības
Komunālās nodaļas vadītāja
vietnieks Igors Mercs.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Februārī notika tradicionālā
Cēsu
novada
nevalstisko
organizāciju vadītāju tikšanās
ar novada pašvaldības vadību.
Tās ievadā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders pateicās Nevalstisko
organizāciju dalībniekiem par
viņu veikumu. „ Darbs, ko
novada iedzīvotāju labā veic
nevalstiskās organizācijas, ir

ļoti nozīmīgs. Jūs darāt to, ko
pašvaldības nespēj un nespēs –
nodrošināt iespēju darboties ļoti
dažādām iedzīvotāju interešu
grupām”, teica G. Šķenders.
Viņš arī aicināja nevalstisko
organizāciju
pārstāvjus
apvienot spēkus, lai piesaistītu
finansējumu, kas dotu iespēju
NVO īstenot savus projektus.
Novada pašvaldības Attīstības
plānošanas
nodaļas
vadītāja Dita Trapenciere

iepazīstināja
tikšanās
dalībniekus ar novada Attīstības
programmas pamatnostādnēm.
Uz jautājumiem atbildēja
arī
domes
priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Rozenbergs
un
izpilddirektors Andris
Mihaļovs. Tikšanās dalībnieki
interesējās
par siltuma
izmaksām,
Vidzemes koncertzāles būvniecības gaitu,
iecerētajiem attīstības projektiem novadā.

Ņemot
vērā
ielu
apgaismojuma tīkla specifiku,
nepieciešamie
remontdarbi,
tajā skaitā spuldžu nomaiņa,
ir jāveic diennakts gaišajā
laikā. Šo darbu veikšanai
tiek izmantoti cilvēkresursi,
transports, speciālā tehnika –
pacēlājs. Tas ir darbietilpīgs un
arī dārgs process. Lai taupītu
līdzekļus, apgaismojuma tīkla
apkalpošanas darbi tiek veikti
kompleksi. Ieslēdzot vienas vai
vairāku ielu apgaismojumu,
konstatējot
un
novēršot
bojājumus.

Apkalpošanas un remontu
darbi tiek plānoti un veikti
visas darba dienas ietvaros
un dažādās pilsētas vietās, kā
rezultātā var rasties maldīgs
priekšstats par to, ka tiek
nelietderīgi darbināts viss ielu
apgaismojuma tīkls diennakts
gaišajā laikā.
Finansiāli
izdevīgāk
ir
īslaicīgi
ieslēgt
ielu
apgaismojumu un operatīvi
veikt nepieciešamos darbus,
nekā maksāt par pacēlāja
dīkstāvi.

Ziņas no Cēsu novada pašvaldības policijas

22. janvāris. Pusdienas laikā
policijas ekipāžai jādodas
uz Bērzaini, kur kāda nama
pagalmā izcēlies konflikts. Sieva
ar vīru strīdējās, strīdējās…
līdz
sakāvās.
Kārtības
sargiem
sieva
pieklājīgi
paskaidroja, ka sastrīdējušies
par labskanīgumu. Raugi, vīrs
kategoriski paziņojis, ka jauno
naudu, kas pār mūsu valsti
dāsni nolīs nākošajā gadā, par
Euro viņš vis nesaukšot, lai ar
kā to paģērētu mūsu Eiropā
viseiropeiskākie
ierēdņi.
Savukārt sieva ir pilnīgi
pārliecināta, ka no valodas
labskanības, izteiksmes smalkuma un dziļdomības viedokļa
tas būs trakoti spridzīgi pie
vīra Eināra vērsties ar tekstu
– Eu, Eunār, še tev euro! Vīrs
par šādu uzrunu kļuvis varen
pikts, un euro vietā abi sākuši
mīt dunkas. Taču iesniegumu
policijai sieva rakstīt atteicās,
jo mīlot savu vīru kopā ar visu
viņa konservatīvismu. Kārtības
sargi nomierināja strīdniekus
un nogādāja sievu mājās. Tā
teikt, ar EURtībām.
30.janvāris. Vakarpusē
policijas ekipāžai jādodas uz
kādu bāru. Tur jaunieši, cēlu
jūtu mudināti, bija ieaicinājuši
kādu personu bez noteiktas
dzīves vietas, kurš salīgi
drebinājās bāra durvju priekšā.

Nosēdinājuši pie sava galda,
ar dzērieniem uzcienājuši.
Vīram iepatikās gan galds,
gan dzērieni, gan kulturālā
sabiedrība, un viņš mēģināja
izskaidrot jauniešiem savu
bomža dzīves eksistenciālo
ietvaru ar citātu no Voltēra
- Kad es varu darīt to, ko
gribu, tas nozīmē, ka esmu
brīvs, bet to, ko es gribu, es
gribu nepieciešamības spiests.
Viņš pabeidza citātu un
veikli izdzēra kārtējo glāzīti.
Diskursam par Voltēru jaunieši
nebija gatavi un izsauca
pašvaldības policiju. Savukārt
kārtības sargi jauniešiem veltīja
Antuāna de Sent-Ekziperi
citātu – „Mēs esam atbildīgi
par tiem, kurus pieradinām”
un nogādāja policijas klientu
viņam ierastākā vidē. Jaunieši,
secinājuši, ka sarunas par koru
kariem nevedas, arī devās
mājās.
1.februāris. Vakarā saņemts izsaukums no kādas
daudzdzīvokļu mājas. Tur
vīrietis tumsā kāpņu telpā
uzkāpis kaut kam dzīvam!
Kad ieradās kārtības sargi ar
lukturīti, lai uzmeklētu to, pa
kuru bradā, kaut kas dzīvs jau
bija piecēlies un aizgājis gulēt
labāk apgaismotā vietā.
4.februāris.
Pēcpusdienā
pašvaldības policijas ekipāžai
bija jāsteidzas uz Saules
ielas namu. Tur kāds vīrietis
no Liepas bija atbraucis, lai
dalītos optimistiskā pārliecībā
par to, ka līdz ar vot šitā euro
ieviešanu alus dārgāks nekļūs,
bet pudeļu tilpums palielināsies.
Vienā
istabiņā
iedzēra,

pauda optimismu, sastapa
neizpratni, pat neiecietību un
tika iekaustīts. Otrā istabiņā
iedzēra, pauda optimismu,
sastapa
neizpratni,
pat
neiecietību un tika iekaustīts…
No turpmākām neizpratnes un
neiecietības izpausmēm viņu
paglāba kārtības sargi, kuri
uzklausījuši vīrieša atteikumu
rakstīt iesniegumu, novietoja
optimistu sievas gādīgajās
rokās.
7.februāris.
Pēcpusdienā
videonovērošanas
dežurants
ziņoja, ka ļoti pastāvīgais
pašvaldības
policijas
klients Vaļņu ielā uz gājēju
pārejas
aizrautīgi
izpilda
Gangnam style deju. Viņa
gurnu kustību plastiku un
amplitūdu varētu apskaust
pat mūžam lunkā popdīva
Madonna.
Priekšnesumu
skatīties atskrējušajiem novada
amatiermākslas
kolektīvu
vadītājiem ļoti pastāvīgais
klients,
turpinot
draiskā
dejas solī spridzīgi spridzināt
pa Vaļņu ielu, klāstīja, ka
miljoniem ļaužu visā pasaulē
dēļ šīs dejas jūk prātā un nu
pienācis laiks, lai arī cēsniekiem
aizbrauktu jumts. Taču atbrauca
policijas busiņš un aizveda
gangnamklientu uz citu deju
zāli.
Bet
amatiermākslas
kolektīvu vadītāji, sasmēlušies
iespaidus, devās prom Gatves
dejas solī…
11.februāris. Rīta pusē
pašvaldības policijas ekipāžai
bija jādodas uz Zirņu ielu,
kur kādā kāpņu telpā bija
nolikusies snaust kāda persona
bez noteiktas dzīves vietas.

Ierodoties kārtības sargiem,
persona devās prom no kāpņu
telpas, piebilstot, ka Zirņu ielā
viņš juties akurāt kā princese
uz zirņa, kurai gan spiež, gan
knieš. Iešot labāk ieelpot svaigu
gaisu. Pēc brīža policistiem bija
jādodas uz aptieku. Tur viņi
atkal sastapa pazīstamo vīru,
kurš askētiski paklājis uz grīdas
krietni nobružātu iepirkumu
maisiņu, grasījās laisties saldā
snaudā.
Kārtības
sargiem
viņš izjusti paskaidroja, ka
iegājis aptiekā nopirkt jaunu
zobu birstīti, bet farmācijas
darbinieču līdzjūtīgie skatieni,
noslēpumainie uzraksti uz zāļu
kastītēm un aptiekas aromāts
nolijis pār viņu kā mierinoša
rasa. Viņš tūdaļ sajutis miega
dieva Hipnosa saldo varu un
laidies slīpi uz farmācijas
iestādes grīdas. Paklausot
kārtības sargu ieteikumam,
persona
bez
noteiktas
dzīvesvietas devās uzmeklēt
mazāk publisku grīdu, kur
ļauties Hipnosa varai
12.februāris. Pēcpusdienā
kāda iedzīvotāja ziņoja, ka
sniegā pie Vidzemnieka guļ
pastāvīgākais no pastāvīgajiem
pašvaldības policijas klientiem.
Taču
policisti
piebraucot
pārliecinājās, ka pastāvīgākais
no
pastāvīgajiem,
jeb
Acepaledoks, i negrasās gulēt.
Viņš moži sēdēja savā ofisā
uz veikala Top palodzes un
dāsni bārstīja savus atziņu
graudus garām plūstošajai
nebeidzamajai
cēsnieku
straumei. „Lasīju (kaut kur
Delfos), ka valdība sola cītīgi
strādāt pie tautas ataudzes

nodrošināšanas.
Ministru
prezidents
bija
izpētījis
Eiropas valstu pieredzi un
secinājis, ka svarīgākais bērna
radīšanas
priekšnosacījums
ir IKP palielināšana uz vienu
iedzīvotāju. Tāpēc aizmirstiet
neeiropeiskās blēņas, ka bērni
rodas dēļ stārķiem, kāpostiem
un papardes ziediem! Ejiet
palieliniet savu IKP un
vairojieties!”, ar pravietisku
degsmi runāja Acepaledoks
no sava ofisa uz veikala
palodzes.
Kārtības
sargu
ierosinājumu aizvizināt viņu
uz deklarēto dzīves vietu viņš
lepni atraidīja. Iešot kājām,
jo esot pievērsies veselīgam
dzīves veidam. Tiem, kuri maz
kustās, IKP lāgā nepalielinās
un cītīga strādāšana pie tautas
ataudzes nodrošināšanas diez
kā nevedas.
16.februāris. Vēlā vakarā
jādodas uz Raiņa ielu. Kāda
sieviete sūdzējās, ka vīrs
iekārtojies dzīvoklī ar draugiem
- dzērājiem. Sēž siltumā, iedzer,
spriež par Staņislavska metodi,
bet viņu mājās nelaiž. Kārtības
sargi vīram atgādināja, ka
Staņislavskis mācīja aktieriem
tuvoties tēlam, ejot no
iekšpuses, no pārdzīvojuma.
Bet, ja sieva tiek atstāta aiz
durvīm, tad dzīvei zūd gan
tēli, gan pārdzīvojumi. Vīrs
policistu argumentus atzina
par pamatotiem, steidzīgi
atvadījās no draugiem –
dzērājiem un ielaida dzīvoklī
pārdzīvojumu…
Pašvaldības
policijas
notikumu žurnālā ieskatījās
Aivars Akmentiņš
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Mākslīgās laimes tirgotava slēgta
Aivars Akmentiņš
Februārī Cēsu novada
pašvaldība saņēma vēstuli,
kuru bija parakstījuši vairāk
nekā simts iedzīvotāju. Vēstulē
pausts sašutums par to, ka Cēsu
stacijas laukumā darbojas
tirgotava „Laimes sala” ,
kurā brīvi tirgo apdullinošas
izraisoša vielas.
„ Mēs, kuru ģimenes
ir jau skārusi šī drausmīgā
nelaime – narkomānija ( zāles
pīpēšana, tablešu lietošana, tā
saucamo „ūdens pīpes tīrītāju”
lietošana, šņaucamie pulverīši
utt. ) kādā februāra vakarā
pie šīs nožēlojamās bodītes,
„laimes tirgotavas”, 3 stundas
stāvējām un veicām anonīmu
novērošanu. Rezumējums šokējošs! Apgrozījums uz bodītes
nedaudzajiem kvadrātmetriem
noteikti pārsniedz lielveikala
„Maxima”
apgrozību
uz
šādiem pat kvadrātmetriem!!!
2,5 stundu laikā bodē iegāja
un iznāca aptuveni 50 cilvēki,
pārsvarā bērni un jaunieši. Viņi
gāja ar konkrētu mērķi – pēc
kārtējās „laimes” devas. Bodes
darba laiks arī apmeklētājiem
ļoti pretimnākošs – līdz plkst.

23.00 ! Tikai nāciet!! Un
produkcija arī pietiekami lēta.
Piemēram, tā saucamais „ūdens
pīpes tīrītājs” sver aptuveni 2
grami, maksā 2 latus. Un ne
jau pīpi ar to tīra…” Rakstīts
iedzīvotāju vēstulē.
Sanāksmē, ko organizēja
novada
pašvaldības
izpilddirektors Andris Mihaļovs,
Valsts policijas Cēsu iecirkņa
priekšnieks
Jānis
Goba
informēja, ka „Laimes sala”
stacijas laukumā sāka darboties
pagājušā gada maijā. Policijas
darbinieki nekavējoties veica
pārbaudi un pirmajā reizē
izņēma
126
iepakojumus
ar dažādām vielām. Arī
turpmākajos mēnešos pārbaudes
tirgotavā tika veiktas regulāri
un izņemta prece, lai noteiktu,
vai netiek tirgotas aizliegtas
vielas.
Aizdomās par aizliegtu
vielu
lietošanu
veiktas
ekspertīzes 80 cilvēkiem un 27
gadījumos konstatēta aizliegto
vielu klātbūtne organismā.
Jāpiezīmē, ka viena ekspertīze
izmaksā 90 latus. Tā saukto
„zāļu maisījumu” jeb legālo
narkotiku tirgotāji līdz šim
prasmīgi izmantoja nepilnības

likumdošanā un pārdeva vielas,
kas izraisa reibumu, atmiņas
zudumu, agresivitāti. Taču tās
nebija aizliegto vielu sarakstā
un likumīga pamata tirgotājus
sodīt nebija. Tā ir ne tikai Cēsu,
bet arī Latvijas un daudzu
Eiropas
valstu
problēma,
ka likumdevēji netiek līdzi
zāļu maisījumu
ražotāju
un izplatītāju „jaunradei”.
Bet jaunieši, iegādājoties un
lietojot šos maisījumus, posta
savu veselību, apdullinošu
vielu iespaidā pastrādā smagus
noziegumus.
Šogad 14.februārī Saeimā
pieņemts
un
22.februārī
stājās spēkā jauns likums.
Tagad aizliegto vielu sarakstā
iekļautas nevis atsevišķas
vielas, bet uzreiz visa aizliegto
vielu ķīmiskā grupa. Līdz ar to
zāļu maisījumu ražotāji vairs
nevarēs nedaudz pamainot
formulu, izgatavot un tirgot
aizvien jaunus „ ūdens pīpes
tīrītājus”. Pēc jaunās likuma
stāšanās spēkā, „Laimes sala”
ir slēgta. Kārtības sargi kontrolē
tirgotavas darbību. Kā uzsvēra
J. Goba, policija pastiprināti
strādās, lai novērstu nelegālu
aizliegto vielu tirdzniecību.

Trāpīja desmitniekā
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Aktivitātes Invalīdu
habilitācijas - dienas
centrā
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” projektu vadītājaattīstības speciāliste
Pagājušā
gada
nogalē
Eiropas Sociālā fonda projektā
„Invalīdu habilitācijas – dienas
centrs”, identifikācijas Nr.
1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/
NVA/094, tika apstiprināti
grozījumi,
kuru
ietvaros
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra ,,Sociālais dienests”
Invalīdu habilitācijas - dienas
centra klientiem- jauniešiem
ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem no 18 līdz 35
gadu vecumam, ir iespēja
saņemt jaunu pakalpojumu
- fizioterapijas nodarbības
ūdenī.
No š.g. 9.janvāra katru
trešdienu jaunieši dodas uz
baseinu RIFS, kur Centra
fizioterapeites
vadībā
norit
ūdens
fizioterapijas
nodarbības.
Pateicoties
šīm nodarbībām, jaunieši
ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem gūst ne tikai

prieku dvēselei, bet viņiem
arī samazinās slimību izraisīto
traucējumu sekas, jo ūdens
procedūrām piemīt stimulējoša,
relaksējoša,
atslābinoša
un tonizējoša iedarbība uz
centrālo un veģetatīvo nervu
sistēmu. Jaunieši aktīvo atpūtu
peldbaseinā gaida ar neviltoti
pozitīvām emocijām un tā dod
lielu ieguldījumu atveseļošanās,
rehabilitācijas procesā.
Ikdiena
Centrā
aizrit
nemanot. Jauniešus dažādās
nodarbībās iesaista Centra
vadītājs, sociālais rehabilitētājs,
aprūpētājs, fizioterapeits un
psihologs, kā arī Centrā tiek
organizēti pasākumi kopā ar
ģimenes locekļiem, svinētas
jauniešu dzimšanas un vārda
dienas. Piektdienās jaunieši
piedalās mūzikas terapijas
nodarbībās.
Projekta
„Invalīdu
habilitācijas – dienas centrs”,
projekta identifikācijas Nr.
1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/
NVA/094, kopējās izmaksas
ir Ls 72921,48, t.sk., Eiropas
Sociālā fonda finansējums Ls
72921,48.

Zupas virtuve tagad Palasta ielā 20
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
informē, ka no š.g. februāra
ir mainījusies zupas virtuves
pakalpojuma nodrošināšanas
vieta. Zupu var saņemt
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no
plkst. 13.00 līdz 14.00 Palasta
ielā 20-6, biedrības „Ģimenes
centrs Mūsu nākotne” telpās,

Attēlā: Saulainais laiks, sportiskas un atraktīvas sacensības skijoringā svētdien Cēsīs pulcēja
tūkstošiem skatītāju. Foto Ance Saulīte.

Aivars Akmentiņš

autors un sacensību rīkotājs
A. Rasmanis.

Skijoringa sacensības, ko
svētdien 24. februārī Cēsīs
sarīkoja Red Bull pārstāvji
un Cēsu uzņēmējs un domes
deputāts
Artis
Rasmanis,
pulcēja
pārsteidzoši
lielu
skatītāju skaitu un dāvāja labu
emociju lādiņu visiem, kas
atnāca. Pēc sacensību rīkotāju
aplēsēm 140 ekipāžu startu
kopumā noskatījās apmēram
10 tūkstoši apmeklētāju.

„Jāatzīst, ka man pašam
bija pārsteigums, ka šai idejai
atsaucās tik daudz sportistu un
sacensības noskatījās tika daudz
skatītāju, pārsvarā cēsnieki. Cik
var spriest no atsauksmēm 98%
no sportistiem un skatītājiem
mājup devās ar pozitīvām
emocijām. Par to tiešām ir liels
gandarījums. Ja ir laba ideja un
izpildījums, tad arī veiksme nāk
talkā, jo laika apstākļi svētdien
bija ideāli aktīvai atpūtai.

Nelielu komentāru par šo
sporta notikumu sniedza idejas

Vai šādas sacensības kļūs
tradicionālas? Domāju vēl 2

- 3 reizes šādus mačam varam
sarīkot, bet pēc tam atkal
jādomā, kas jauns. Katrā ziņā
kopā ar Red Bull pārstāvjiem
pārrunāsim gan veiksmes, gan
nepilnības, kas, kā jau pirmajā
reizē, bija gana daudz, un
lemsim par turpmāko.
Svarīgi, ka šīs sacensības
„atklāja” to, ka Cēsu centrā ir
lieliska vieta aktīvai atpūtai.
Pašvaldība, ieguldot minimālus
līdzekļus, šeit var izveidot ļoti
labu slēpošanas apli. Vasarā
te var būt trases nūjotājiem,
skrējējiem, arī riteņbraukšanas
aktīvisti atzina, ka šajā graviņā
varētu rīkot skatāmus mačus.”

līdzi ņemot slēgtu trauku (0,5 l
zupas vienai personai).
Atgādinām, ka, lai saņemtu
zupas virtuves pakalpojumu,
ir
jāsaņem
nosūtījums.
Nosūtījumu
var
saņemt
iedzīvotāji, kuri nonākuši
krīzes situācijā un ir vērsušies
Aģentūrā ar iesniegumu par
palīdzības piešķiršanu.

Programma jauniešiem
Iveta Jermolājeva
Cēsu Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu
speciāliste
Cēsīs februārī viesojās
programmas
AWARD
koordinatore Latvijā Dita
Bētere un Cēsu 2. vidusskolā
viņa tikās ar jauniešiem. D.
Bētere pastāstīja par programmu
un aicināja jauniešus iesaistīties.
Uz tikšanos bija ieradušies
Cēsu 2. vidusskolas, Cēsu 1.
pamatskolas jaunieši, kā arī
LSKJ Cēsu nodaļas pārstāvji.
AWARD ir Lielbritānijā
izstrādāta Edinburgas hercoga

jauniešu
pašaudzināšanas
programma,
kuru
Valsts
Izglītības satura centrs kopš
2006. gada īsteno arī Latvijā.
Šobrīd tiek veidota AWARD
jauniešu
komanda
Cēsīs
un ir iespēja pievienoties
tiem jauniešiem, kuri ir
vecumā no 14 - 25 gadiem.
Lai pieteiktos vai uzzinātu
atbildes uz interesējošiem
jautājumiem, var sazināties ar
Cēsu 2. vidusskolas direktores
vietniecei Inetu Lāci – Sējāni
pa tālruni 26469218 vai LSKJ
Cēsu nodaļas vadītāju Aneti
Darģi – 26220422.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, VIDE

Aicinām pieteikt pretendentus
konkursam „Tīrākā ietve Cēsu
novadā”
Sākta
pieteikumu
pieņemšana tradicionālajam
konkursam
„
Tīrākā
ietve Cēsu novadā”. Kā
atzīst novada pašvaldības
Komunālās
nodaļas
komunālinženiere
Anita
Bukeja, sniegotajā laikā var
labi redzēt un novērtēt tos,
kuri kārtīgi rūpējas par ietvju
tīrību sava īpašuma tuvumā,
tāpēc jau tagad aicinām
iedzīvotājus sniegt savus
ieteikumus, kuri sētnieki,
īpašnieki vai pārvaldnieki
labi rūpējas par pagulošo
teritoriju sakopšanu.
Pieteikumus var
iesniegt novada pašvaldības
Komunālajā nodaļā Raunas
ielā 4, telefons 64122377,
kā
arī
Apmeklētāju
apkalpošanas
centrā
Bērzaines ielā 5, telefons
64161800, fakss 64161801,
e-pasts: iac@dome.cesis.lv
Pieteikumus gaidīsim līdz
25.maijam.
Konkurss „ Tīrākā
ietve Cēsu novadā” ir
tradicionāls.
Tajā
tiek
noskaidroti un godināti

Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2010.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu
uzturēšanu un aizsardzību”
šādus grozījumus
1.Svītrot saistošo noteikumu
izdošanas tiesiskā pamata
norādē vārdus „un Meža likuma
8. panta otro daļu Ministru
kabineta 2006.gada
29.
augusta noteikumiem Nr. 717
„Kārtība koku ciršanai ārpus
meža zemes” 12. punktu’’.
2.Svītrot 1.1. apakšpunktā

labākie savu īpašumu un to
apkārtnes kopēji privātmāju,
pašvaldības
teritoriju,
daudzdzīvokļu
māju,

sabiedrisko objektu grupās.
Vaives pagastā tiek apzināti
sakoptāko sētu saimnieki.

Martā notiks Vakanču gadatirgus
Jau 22.martā, sadarbībā ar
Nodarbinātības valsts aģentūru,
Cēsu Tūrisma un informācijas
centrā Pils laukumā 9 notiks
Vidzemes reģiona vakanču
gadatirgus.
Sezonas vakanču gadatirgos
ar Aģentūras
un
darba
devēju starpniecību darba
meklētājiem tiks piedāvātas
Vidzemes reģionā uz pasākuma
norises brīdi aktuālās sezonas
vakances
dažādās
jomās
(lauksaimniecība, zemkopība,
rūpniecība, tūrisms u.tml.).

Vienlaikus tā ir iespēja darba
meklētājiem klātienē tikties ar
potenciālajiem darba devējiem,
iegūt plašu informāciju par
darba un apmācību iespējām
Latvijā un ārzemēs, rast
atbildes uz daudziem ar darbu
un profesionālo izaugsmi
saistītiem
jautājumiem,
Aģentūras
pakalpojumiem.
Darba devējiem, piedaloties
sezonas vakanču gadatirgos, ir
lieliska iespēja prezentēt savu
uzņēmumu, informēt darba
meklētājus par vakancēm,

darba nosacījumiem, karjeras
izaugsmes iespējām uzņēmumā,
veikt pirmās darba intervijas
ar
sev
piemērotākajiem
kandidātiem, klātienē u.tml.
Lai pieteiktu vakances
Vidzemes reģiona gadatirgum,
darba devējam jāsazinās ar
Cēsu NVA filiāli un jāpiesaka
sava vakance.
NVA Cēsu filiāles tālrunis:
64127769,
e-pasts:
zane.
melke@nva.gov.lv

Apkopo atkritumu
apsaimniekošanas vēsturi
Lija Ozoliņa
SIA ZAAO sabiedrisko
attiecību speciāliste
SIA „ZAAO” (ZAAO),
tuvojoties uzņēmuma 15tajai
gadadienai, apkopos dažādus
vizuālos
materiālus
par
atkritumu apsaimniekošanas
vēsturi savā darbības reģionā,
un aicina arī iedzīvotājus
aktīvi iesaistīties šajā procesā
dalīties ar fotogrāfijām,
pierakstiem
vai
citiem
uzskates materiāliem, kuros
būtu redzams, kā gadu gaitā
attīstījusies atkritumu joma.
Īpaši tiek gaidītas vēsturiskas,

Saistošie noteikumi Nr. 4.
03.01.2013. Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu
uzturēšanu un aizsardzību”

pēckara
laikā
uzņemtas
fotogrāfijas, kā arī vizuālie
materiāli par atkritumu tēmu
līdz pat 90-tajiem gadiem.
Fotogrāfijās var būt attēloti
gan dažādi ielu skati, sētnieku
darbs, sakoptas un nesakoptas
teritorijas vai ēkas, atkritumu
savākšanas auto, konteineri
vai izgāztuves, kā arī tie var
būt dažādi avīžu raksti par šīm
tēmām.
Iegūto informāciju uzņēmums iecerējis apkopot
vienuviet, un rudenī, kad
ZAAO atzīmēs15 gadu jubileju,
veidot izstādi par atkritumu
apsaimniekošanas
nozares

vēsturi un attīstību – gan no
dažādām fotogrāfijām, gan
neparastiem, seniem atkritumos
nonākušiem priekšmetiem un
citiem pieejamajiem resursiem.
Materiālus iedzīvotāji aicināti
sūtīt gan elektroniski uz zaao@
zaao.lv, gan pa pastu – Rīgas
iela 32, Valmiera, LV-4201
vai nogādāt personīgi uz
jebkuru no ZAAO birojiem
– tie atrodas Valmierā, Rīgas
ielā 32; Cēsīs, Kr. Valdemāra
ielā 13; Limbažos, Pasta ielā
3; Saulkrastos, Rīgas ielā
96a; Balvos, Ezera ielā 3.
Visus iesūtītos materiālus būs
iespējams saņemt arī atpakaļ.

vārdus „koku, publiskajos
apstādījumos
augošo
krūmu ciršanas kārtību un
zaudējumu atlīdzības par dabas
daudzveidības samazināšanu
(turpmāk - zaudējumu atlīdzība)
aprēķināšanas un maksāšanas
kārtību”.
3.Svītrot 1.2. apakšpunktu.
4.Svītrot 1.4. apakšpunktu.
5.Svītrot II nodaļu „Kokaugu
ciršanas un vainagu veidošanas
noteikumi” un Pielikumu Nr. 1.
„Vietējās nozīmes aizsargājamo
koku minimālās dimensijas”.

Saistošie noteikumi Nr. 5.
31.01.2013. Grozījumi Cēsu novada
domes 01.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 1 „ Cēsu novada
pašvaldības nolikums”
Izdarīt
Cēsu
novada
01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
1.Aizstāt

13.1.5.

apakš-

punktā vārdus „Cēsu speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde”
ar vārdiem „Cēsu pirmsskolas
izglītības iestāde „ Pīlādzītis”;
2.Izslēgt 16.3. apakšpunktu.

Skaņa un gaisma
Vidzemes koncertzālē
Otrdien, 5. februārī Vidzemes koncertzāles jaunbūvē
notika pasūtītāju - Cēsu novada
pašvaldības pārstāvju, būvnieku
– akciju sabiedrības „UPB”,
projekta autora, arhitekta Jura
Pogas, ekspertu tikšanās, kurā
apsprieda skaņas un gaismas
tehnoloģijas jaunajā objektā.
Kā atzina Cēsu novada
pašvaldības
Nekustamā
īpašuma
nodaļas
vadītājs
Viesturs Krastiņš: „ Cēsu
daudzfunkcionālā mūzikas un
kultūras centra projekts tika
izstrādāts 2009.gadā. Šajā laikā
tehnoloģijas ir pilnveidojušās.
Ja varam nodrošināt iecerēto
skaņas un gaismas kvalitāti,
izmantojot enerģiju taupošākus
risinājumus, šāda iespēja ir
jāizmanto.”
Pieaicinātie speciālisti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus
ar mūsdienīgām koncertzāles
apgaismes un apskaņošanas
iespējām. Tādējādi plānotā
finansējuma ietvaros varētu
nodrošinātu
koncertzāles
akustikai atbilstošu skaņas
pārklājumu un mūsdienīgus
apgaismojuma
risinājumus.

Sanāksmes dalībnieki vienojās,
ka
speciālistu
piedāvātās
izmaiņas ir pamatotas un
akceptējamas.
Lai uzbūvētu Vidzemes
mūzikas un kultūras centru,
rekonstruējot ēku Raunas ielā
12, Cēsu novada pašvaldība
īsteno
projektu,
saņemot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu no
divām aktivitātēm – 3.4.3.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālo
centru izveide” un 3.6.1.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centru
izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”.
2011.
gada
20.jūnijā
tika parakstīts līgums ar
AS „UPB” par
Vidzemes
mūzikas un kultūras centra
izbūvi. Paredzēts, ka būvdarbi
noslēgsies 2014. gada sākumā.
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Pasākumi Cēsīs martā
skolēniem

Pasākumi

- konsultācijas un apmācības
ikvienam interesentam

2.03. plkst. 12.00
Cēsu deju apriņķa skate
CATA kultūras namā
3.03. plkst. 12.00
Vokālo ansambļu skate
Meža skolā
6.03. plkst.11.00
Izglītības
programmas
Taustiņinstrumentu
spēle
- Klavierspēle audzēkņu
Valsts konkursa JAUNAIS
PIANISTS reģiona atlases
konkurss A.Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskolas reģiona
mūzikas skolām.
L.Kalēju iela 4
7.03.plkst.11.00
Latviešu spēlfilma „Mammu,
es Tevi mīlu”

Cēsu Centrālā bibliotēka

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

22.03. plkst.11.00
Alfrēdam Kalniņam veltītais
Jauno vokālistu konkurss.
Konkursā piedalās Latvijas
mūzikas vidusskolu vokālo
nodaļu audzēkņi.
Cēsu
Internātpamatskolā
(Meža skolā)
22.03. plkst. 19.00
Santa Zapacka un Harijs
Ozols koncertprogrammā „
Dzīve sākas”
CATA kultūras namā
23.03.plkst.11.00
Z(in)rāde – teatrāli zinātnisks
uzvedums
un
radošo
eksperimentu darbnīca

Jaunās pils Semināru zāle

Zinātnes
centrā
J.Poruka ielā 8

7.03. plkst.19.00

24.03. plkst.

Grupas „Sylvaine Helary
Trio” (Francija) koncerts
„Franču džezs”

Komunistiskā terora upuru
piemiņas diena

Z(in)oo,

Fonoklubā

Svētbrīdis
pie
piemiņas
akmens Jaunās pils pagalmā

9.03.plkst.11.00

24.03. plkst. 17.00

Z(in)rāde – teatrāli zinātnisks
uzvedums
un
radošo
eksperimentu darbnīca

Koncerts „ Citāda gaisma...”
Piedalās pūtēju orķestris „
Cēsis” un jauktie kori

Zinātnes
centrā
J.Poruka ielā 8

„ Beverīna” , „ Vidzeme” , „
Cēsu Pils koris”, „ Wenden”

Z(in)oo,

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

9.03. plkst.19.00
Koncerts
„
pieskāriens”

Mīlestības

CATA kultūras namā
13.03. plkst.18.00
Tikšanās ar rakstnieku,
novadnieku Paulu Bankovski
Cēsu Centrālās
pasākumu telpā

bibliotēkas

14.03. plkst.18.30.
‘’Jaucības un nejaucības’’
Lāsmas Kugrēnas jubilejas
izrāde
Izstāžu namā
16.03.plkst. 16.00
Latviešu kinovakars
Jaunās pils Semināru zāle
16. 03.plkst. 17.00
Teātra TT komēdija „ Daudz
laimes ikdienā”
CATA kultūras namā
17. 03. Plkst. 14.00.
Mākslas vēstures lekcija.
Francijas Art Nouveau
Lektore Baiba Eglīte
Izstāžu namā
18.-23.03.
E-prasmju nedēļa:
- „Mans draugs dators”
- pirmās iemaņas e-prasmju
pasaulē pirmskolas un 1.klašu

27.03. plkst.17.00
Cēsnieka Osvalda Mauriņa
romāna „Pīlādžogu elēģija”
un stāstu krājuma „Viss nāk
un aiziet tālumā” atvēršanas
svētki Piedalās Cēsu Tautas
teātra aktieri, muzicē Aldis
Bašķers
Kafejnīcā
„Pie
Raunas
vārtiem” (Rīgas iela 3)
27. 03. plkst. 18.00.
Kamermūzika
deja.
Piedalās
Circene.(klavieres),
Dobičina (flauta),
Mangus (deja)

un
Liene
Liene
Guna

Izstāžu namā.
28.03. plkst.18.00
Lekcija “Cēsis – raksturīga
Eiropas viduslaiku pilsēta”.
Lekciju
lasa
Gundars
Kalniņš, galvenais speciālists
viduslaiku pils jautājumos.
Jaunās pils Semināru zālē
28.03.
Zaļās
danči

ceturtdienas

Piedalās LNO soliste Liene
Kinča (mecosoprāns), Ērika
Jonīte (soprāns) un Lelde
Krastiņa (ērģeles).

lielie

29.03. plkst. 14.00
Mūzika Lielajā Piektdienā
Koncertā
skanēs
itāļu
komponista Dž. Pergolēzi
(1710 – 1736) motete Stabat
Mater.

31.03. plkst. 14.00
Lieldienu lustes Cēsīs

PASĀKUMI
pirmskolas vecuma bērniem
par dažādiem dzīvniekiem
1.-27.03.
Ciemos nāk Lieldienu zaķis
Pasakas, dzejoļi, stāsti par
Lieldienām un Lieldienu
zaķi

Rožu laukumā
31.03 plst. 17.30
Lieldienas Vaivē Koncerts,
lieldienu izdarības balle

Izstādes
Līdz 17.03.
Ģertrūde Zeile.’’Atnākšana’’
Gleznas.
Ērika
Māldere. Ēriks
Lenkēvičs.
‘’Jubilācija
100’’ Rokas lējuma papīrs,
Grāmatas, Gaisma
Izstāžu namā
No 20.03.
Cēsu bērnu un jauniešu
centra ‘’ Spārni’’ audzēkņu
darbu izstāde.
Mākslinieces Ināras Liepas
personāizstāde.
Izstāžu namā
Līdz 31.03.
INTERAKTĪVĀ IZSTĀDE
„Kas ir Mūzika?”
Zinātnes
centrā
Z(in)oo,
J.Poruka ielā 8

Izstādes Cēsu Centrālajā
bibliotēkā

1.-27.03.
Ziedi zied arī ziemā! Gunas
un Jāņa Rukšānu fotogrāfiju
izstāde
1.-27.03.
Lieldienās šūpojies,
Lieldienās priecājies
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.
Literatūras izstādē „Gaidām
Lieldienas!” izliktas grāmatas
par Lieldienām
1.-27.03.
17. martā dramaturgam
Gunāram Priedem – 85 (19282000) Literatūras izstāde par
dramaturga dzīvi un daiļradi

1.-27.03.
Kas zīmē mūsu grāmatiņās?
Izstāžu cikls par bērnu
grāmatu ilustratoriem
4.-27.03.
Lieldienas gaidot Latviskās
un kristīgās Lieldienas, olu
krāsošana, parašas, ticējumi,
rotaļas, ēdieni
11.-27.03.
Ūdens – dzīvības avots
22.marts Pasaules ūdens
diena
15.-27.03.
Gatavo pats! Idejas kā
gatavot dažādus darbiņus
–
rotaslietas,
dāvanas,
rotājumus, ēdienus
18.- 27.03.
Kur zaķis olas slēpj? Preses
materiālu
izstāde
par
gatavošanos
Lieldienām
– galda rotāšanu, olu
krāsošanu
21.,22.,23. 03.
Jauno
grāmatu
izstāde.
Lasītājiem iespēja iepazīties
ar bibliotēkā saņemtajām
jaunajām grāmatām. Uz
interesējošajām grāmatām
var pierakstīties

Sports
02.03. 10.00-19.00
Cēsu
novada
meistarsacīkstes
badmintonā Lapsu 17
12.00-14.00 LČ volejbolā
vīriešiem Nacionālajā līgā
Gaujas 45
11.00-12.30 LJBL čempionāts
basketbolā zēniem Piebalgas
18
13.30-16.30 LJBL čempionāts
basketbolā
meitenēm
Piebalgas 18

1.-27.03.
Dziedniecei Zilākalna Martai
– 105. Literatūras izstāde
veltīta novadnieces jubilejai
30 martā

Sludinājums

1.-27.03.
Cēsu ūdeņi un ūdenssaimniecība.
Literatūras
izstāde
veltīta
Starptautiskajai ūdens dienai
22.martā

Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests” lūdz atsaukties Cēsu
novada privātmāju vai dzīvokļu
īpašniekus,
kuri
vēlētos
izīrēt dzīvokļus ar malkas
apkuri palīdzības sniegšanai
pašvaldības
iedzīvotājiem
dzīvokļu jautājumu risināšanā.

1.-27.03.
Iepazīsti
dzīvnieku
pasauli. Literatūras izstāde

Tuvāka
informācija
pie speciālistes
dzīvokļu
jautājumos – tālr. 64127746.

03.03.
10.00-19.00 Cēsu
novada
meistarsacīkstes
badmintonā Lapsu 17
11.00-19.00 LJBL čempionāts
basketbolā zēniem Gaujas 45
11.00-15.30
Cēsu
nov.
čempionāts florbolā Pūces 2a
6.03.
18.00-19.30
LJBL
čempionāts
basketbolā
zēniem Piebalgas 18
09.03. 11.00-14.00 LJBL
čempionāts
basketbolā
meitenēm Piebalgas 18
10.00-19.00 LJBL čempionāts
basketbolā zēniem Piebalgas
18
10.00-19.00 Meistarsacīkstes
badmintonā „Cēsu Pavasaris”
Lapsu 17
10.03.
9.00-18.00
LJBL
čempionāts
basketbolā
zēniem Piebalgas 18
10.00-19.00 Meistarsacīkstes
badmintonā „Cēsu Pavasaris”
Lapsu 17
16.03.
16.00-17.30 BSBL
čempionāts
basketbolā
sievietēm Piebalgas 18
17.03. 11.00-15.30 LJBL
čempionāts
basketbolā
zēniem Piebalgas 18
22.03.
10.00-18.00
Cēsu
pilsētas Sporta skolas kauss
florbolā jauniešiem Piebalgas
18
20.00-21.30
LBL-3
čempionāts
basketbolā
vīriešiem Piebalgas 18
23.03. 11.00-15.30 LJBL
čempionāts
basketbolā
meitenēm Piebalgas 18
10.00-18.00 Novadu kauss
volejbolā vīriešiem Pūces 2a
16.00-17.30 BSBL čempionāts
basketbolā
sievietēm
Piebalgas 18
24.03. 10.00-18.00 SK Saulrīti
novusa turnīrs Lapsu 17
27.03. 16.00-17.30 LJBL
čempionāts
basketbolā
zēniem Piebalgas 18

Atvainošanās
Cēsu novada pašvaldība
atvainojas par sagādātajām
neērtībām AS DNB bankas
klientiem - nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem. Pareizais
norēķina konts ir: LV73RIKO
0002013105751.
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KULTŪRA, ČIVINĀŠANA, SPORTS
Novada kultūras projektu
Muižu kultūras
konkurss
liecinieki
Ilona Asare
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra projektu vadītāja

Lai atbalstītu radošas idejas
kultūras jomā un veicinātu
iniciatīvu darboties, Cēsu
novadā
tiek
izsludināts
ikgadējais kultūras projektu
konkurss,
kuru
organizē
un administrē pašvaldības
aģentūra „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”.
Projektu konkursa mērķis
ir veicināt kultūras nozares
attīstību,
kultūras
norišu
daudzveidību un kvalitāti
Cēsu novadā, kultūras vērtību
izplatīšanu un pieejamību
plašai sabiedrībai.

Attēlā: Metālmākslinieks Jānis Mārtinsons sveic izstādes autori Inu Līni.
Rozenbergs un izstādes autori,
mākslas zinātnieki Ina Līne un
Dainis Bruģis.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Piektdien, 22.februārī Cēsu
Jaunās pils bēniņu zālē atklāja
izstādi „Liecinieki. Latvijas
piļu un kungu māju interjeri
19. gadsimtā un 20. gadsimta
sākumā”. Izstāde uz Cēsīm
atceļojusi no Tukuma muzeja.
Atklāšanā interesentus
uzrunāja Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja vadītāja Dace
Tabūne, Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis

Izstādē eksponētie mākslas
darbi, mēbeles un lietišķās
mākslas
priekšmeti,
kas
cauri laikmetu kolīzijām ir
saglabājušās līdz mūsdienām,
atradušies dažādās Latvijas
muižu pilīs un kungu mājās
- Aizupē, Ēdolē, Jaunaucē,
Jaungulbene,
Mežotnē,
Paltmalē, Pastendē, Ozolu
muižā un Zaļā muižā. Šobrīd
tos glabā Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs, Rundāles pils

muzejs, Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs, Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs,
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs, Tukuma muzejs un
privātas kolekcijas. Apskatāms
arī
bagātīgs
ilustratīvais
materiāls – piļu interjeru
fotogrāfijas, kas uzņemtas
19. gadsimta beigās – 20.
gadsimta sākumam. Izstādē
eksponētie
priekšmeti
ir
neaptverami niecīga kādreiz
milzīgās bagātības daļa. Tie ir
„dzīvi” Latvijas muižu kultūras
liecinieki.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Kristaps Ceksters @cekkris
Cesis visvairak naudu teres
tusiniem, par 68% vairak ka
2012, luk to es saprotu :D
Laura Jansona @laurajansona
Cēsīs cilvēki
atsaucīgi! :)

Priecīgie čivinātāji

super

Gačista @GZvejnieks

Santa @ssilverartist
Ai, es vienkārši patiesi mīlu
Cēsis.

esam Ēnu dienās Cēsīs
VUGD ir diezgan intresanti un
paliekam pa nakti :P
Gigis@IlonaGintere

Ingus Rūķis @ingus
Pēc
šodienas
@mba_
rtu
inovāciju
tehnoloģiju
noslēdzošās lekcijas ir skaidrs,
ka Cēsis viennozīmīgi ir
Latvijas inovatīvākā pilsēta
:))))
Dorotejas
rokdarbi
DaceDoroteja

ir

@

Amerikāņu džezs atveda uz
Cēsīm pavasari! Sākam gaidīt
ziedēšanas prieku! #Cēsis

Reklaamaa nebij melots!
Shitaads skijorings kaa Cēsīs
vel nebij redzeets! :D
Anda
Nordena
AndaNordena

@

Tas, ka skijorings ir foršs,
šaubu nebija. Bet Cēsīs tas
bija superforšs! Paldies idejas
autoriem un organizatoriem!

Dusmīgie čivinātāji
Alise Sukure @alisesukure
Uz Cēsu slimnīcu analīžu
rezultātus laikam sūta ar pasta
baložiem!
Kitija Irbina @kicismicis
Cesis katru dienu mani
negativi
parsteidz.
Tad
pardevejas nelaipnas,tad ietves
netiritas,tad vilciens aizskerso
celu uz 10 min. Crazy
Lauris Kalve @LaurisKalve
@Cesis_lv
pašvaldība
policija: dežurējot uz Vaļņu
ielas tieši pirms gājēju pārejas,
Jūs aizsedzat skatu uz to - var
nepamanīt gājējus!
Juris Petrovs @peksis79
Izskatās, ka @Cesis_lv
atbildīgās personas nezin, ka
Cēsīs ir arī tāda iela kā Skudru
iela, jo šajā ziemā ceļu tīrītāju
tā nav redzējusi!

Konkursā var piedalīties
ikviens, kurš ar radošu
jaunrades
procesu
vēlas
sniegt
ieguldījumu
Cēsu
novada
kultūras
dzīves
bagātināšanā
un
kultūras
tūrisma attīstībā.
Šogad
Cēsu novada domes piešķirtais
konkursa finansējums ir 6000
Ls. Konkursa pretendenti var
saņemt līdz 80% no iesniegtā

projekta kopējā finansējuma
apjoma, maksimālais piešķiramais finansējums vienam
projektam ir līdz 500 Ls.
Projektu atbalstīšanas kritēriji ir aktualitāte, oriģinalitāte,
skaidri
definēti
mērķi,
ieguldījums Cēsu novada
kultūrvides attīstībā un projekta
tāmes pamatotība, kā arī
projektu rezultātu pieejamība
plašai mērķauditorijai.
Iesniegtos projektus izvērtēs
un apstiprinās pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” izveidota
konkursa vērtēšanas komisija.
Informācija par projektu
konkursu – nolikums un
pieteikuma veidlapas pieejamas
„Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrā” (Baznīcas laukumā
1, Cēsīs), tālr. 64127755, kā
arī interneta lapā www.cesis.
lv sadaļā „Kultūra”. Projektu
pieteikumi
iesniedzami
izdrukātā veidā „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrā” un iesūtāmi
elektroniski uz e-pasta adresi
cesis@cesis.lv līdz šī gada
18.martam

Mēneša sportists janvārī
Spānijā Eiropas čempionātā
rogainingā
(orientēšanās
sporta paveids, kurā 24 stundu
laikā jāatrod iespējami vairāk
kontrolpunktu
ar
dažādu
vērtību) 58 jaukto komandu
konkurencē čempiona titulu
izcīnīja
cēsnieks
Valters
Kaminskis
un
pazīstamā

soļotāja Anita Liepiņa. Valters
Kaminskis šādās sacensībās
triumfēja jau trešo reizi.
Latvijas tandēms 23 stundās un
nepilnās 27 minūtēs kalnainā
apvidū netālu no Barselonas
veica 112 km, pa vertikāli
pārvarot 4,3 km un atrodot 63
kontrolpunktus.

Izmanto cēsnieka
privilēģijas!
Anita Ābeltiņa
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra pārdošanas
speciāliste
„Drauga karte – tā ir lieta,
kurai jābūt ikviena kultūras
un mākslas baudītāja maciņā,
ceļotāja rokassomā un cēsnieka
kabatā”...
Jau gandrīz gadu Cēsu
Drauga kartes īpašnieki ir
izmantojuši savas privilēģijas.
Privilēģijas iegūt atlaides
dažādiem pakalpojumiem gan
pilsētā, gan tās apkārtnē. Kartes
sniegto priekšrocību apjoms
arvien tiek paplašināts: šobrīd
to jau var izmantot, iegādājoties
preces vai pakalpojumus vairāk
kā divdesmit dažādās vietās.
Arī pieaugošais lietotāju skaits
liecina par to, ka cēsnieki
novērtē
iespēju
atpūsties
ietaupot.
ar

Ja

vēlies
atjaunotās

iepazīties
Cēsu pils

vēsturiskajiem
interjeriem,
atraktīvi
pavadīt
laiku
piedzīvojumu parkā, braukt
ar velosipēdu, iepazīt fiziku
aizraujošā veidā, atpūsties
baseinā, izjust relaksējošas
skaistumkopšanas procedūras
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!
Karti var saņemt Cēsu
Tūrisma informācijas centrā
(Pils laukumā 9), aizpildot kartes
pieteikuma anketu. Kartes cena
4,00 Ls un derīguma termiņš
– 1 gads. Informācija par kartes
piedāvājumu, iegādi un anketas
aizpildīšanu atrodama mājas
lapā www.turisms.cesis.lv .
Plašākai uzziņai tālr.64121815;
28318318 vai e-pasts: info@
cesis.lv

