
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniegts tarifu plāns, paredzot 
siltuma tarifa samazinājumu par 17%.

Konkursa “Brigāde” spilgtākā tendence ir 
dizaina darbnīcu un galeriju izveide.

Lasiet 3. lpp
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Pieminot upurus, godinot 
dzīvos

Pieminot 1949. gada 
deportācijas, Cēsīs 24.martā 
Pils laukumā notika atceres 
pasākums ar svētbrīdi  pie 
piemiņas  plāksnes  komunis-
tiskā genocīda upuriem.

Uzrunājot klātesošos, po-
litiski represēto apvienības 
Cēsu nodaļas valdes 
priekšsēdētāja Dace Jurciņa, 
pieminot traģiskos 1949.gada 
marta notikumus, uzsvēra to, 
ka esam parādā tiem, kuri 
neatgriezās. „Mēs, latvieši, 
esam maza, bet lepna un bagāta 
tauta. Bagāta, jo mums ir sava 
valsts, valoda, dziesma un 
tautas tērps. Diemžēl ir vilšanās 
laiks un daudzi latvieši sākuši 
staigāt svešus ceļus politikā, 
sadzīvē, kultūrā. Ļoti daudzi 

aizbrauc no savas valsts. 
Pieminot represiju upurus un 
godinot tos, kuri palika dzīvi 

un atgriezās, mums jāiet savs 
ceļš savā valstī un jāsaglabā 
latvietība,” teica D. Jurciņa.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
atgādināja, ka 1949. gadā uz 
Sibīriju 31 vilcienu sastāvos, 
izveda vairāk nekā 42 tūkstošus 
Latvijas iedzīvotāju. Arī bērnus 
un sirmgalvjus. Spriedums bija 
baiss – izsūtīti uz mūžu! G. 

Šķenders uzsvēra, ka ir ļoti 
svarīgi stāstīt par represijām 
un izsūtījumā piedzīvoto 

jauniešiem, lai to dienu 
notikumi iegultu viņu sirdīs un 
prātos. Lai šis piemērs veidotu 
viņos patriotismu un lepnumu 
par savu valsti. 

Cēsu novada domes deputāts 
Māris Niklass pieminēja to, 
ka gandrīz trešā daļa izsūtīto 
bija bērni, kuru vienīgais 
„noziegums” bija tas, ka viņi 
bija piedzimuši strādīgu un 

pārtikušu vecāku ģimenēs. Viņš 
pateicās mātēm, kas izsūtījumā 
spēja nosargāt bērnu dzīvības.

Mācītājs Gints Polis ru-
nāja par sāpēm,  par  to, ko 
darīt  brīžos, kad sāp sirds 
no piedzīvotās pārestības 
un nelietības. „Šodien ir 
Pūpolsvētdiena. Tas ir no-
tikums, kad Kristus ierodas 
Jeruzalemē, zinot, ka te viņš 
tiks nodots, mocīts, sists 
krustā. Kāpēc viņš tā darīja? 
Kāpēc upurēja sevi citu dēļ?  
Es pieļauju, ka daudzi mūsu 
tautieši 1949.gada martā varēja 
pasargāt sevi no represijām, 
sadarbojoties ar svešu varu, 
nododot. Bet viņi to nedarīja. 
Viņi upurēja sevi, lai mums būtu 
labāk, lai mēs varētu stāvēt šeit 
un dziedāt mūsu valsts himnu 
„Dievs svētī Latviju””, savas 
pārdomas noslēdza G. Polis.

Aivars Akmentiņš 
 teksts un foto

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs, uzrunājot 1949. gada 
represiju upuru piemiņas pasākuma dalībniekus, uzsvēra, cik svarīgi ir stāstīt par izsūtījumā piedzīvoto jauniešiem, lai šie traģiskie 
notikumi iegultu viņu sirdīs un prātos.

Gandrīz trešā daļa izsūtīto bija bērni, 
kuru vienīgais „noziegums” bija tas, 
ka viņi bija piedzimuši strādīgu un 

pārtikušu vecāku ģimenēs.

Skolēnu 
prakse 
vasarā

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, 
dodot iespēju reālajā dzīvē 
izmantot pamatizglītības un 
vidējās izglītības programmās 
iegūtās zināšanas, prasmes un 
attieksmes. Projekta ietvaros 
iepriekšējos gadus pusaudži 
savas teorētiskās zināšanas 
pilnveidoja, strādājot Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrā, 
Sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „I.R DĀRZS”, Cēsu 
2.vidusskolā, Cēsu Valsts 
ģimnāzijā, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā .

2013. gada vasarā iesākto 
tradīciju turpināsim. Cēsu 
novadā deklarētie skolēni no  
15. marta var pieteikties skolēnu 
praksei vasarā. Pašvaldības 
budžetā šī projekta īstenošanai 
paredzēti Ls 5400.

 Lai nodrošinātu iespēju 
iesaistīties projektā lielākam 
skaitam skolēnu, plānojam 
darbu 4 stundas dienā divu 
nedēļu garumā.

Iesniegumu veidlapas 
skolēni var saņemt Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā Bērzaines 
ielā 5 vai izdrukāt no Cēsu 
novada pašvaldības mājas 
lapas. Aizpildītu veidlapu, kurai 
pievienota ģimenes ārsta izziņa, 
līdz 9. aprīlim iesniedz Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā.

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

Lolita Kokina  
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja
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PAŠVALDĪBĀ

Domes sēdē martā

Silta ziņa vēsajā 
pavasarī

Pilsētas simbols un 
spogulis

Cēsu novada domes 
sēdē 14.martā izskatīts 41 
jautājums.

• A p s t i p r i n ā j a    
Cēsu novada Attīstības 
programmu 2013. – 2019. 
gadam.

• Apstiprināja Cēsu 
2.pamatskolas Attīstības 
plānu.

• Pieņēma lēmumu 
izteikt priekšlikumu Lat-
vijas Republikas Kultūras 
ministrijai noteikt Cēsu, 
Rēzeknes un Liepājas 
daudzfunkcionālajiem cen-
triem nacionālo interešu 
objektu statusu.

• Apstiprināja valsts 
budžeta mērķdotācijas 
sadali pašvaldības tautas 
mākslas kolektīvu vadītāju 
darba samaksai 2013.gadā. 
Gadā atbalstāmā summa 
kolektīviem ir no Ls 188,80 
līdz Ls 376,56.

• Noteica, ka sa-
biedrībai ar ierobežotu 
atbildību  „Cēsu tirgus” un 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību  „Cēsu klīnika”  

nav jāmaksā dividendes no 
tīrās peļņas par 2012.gadu 
par pašvaldības kapitāla 
izmantošanu.

• Apstiprināja nomas 
objekta – Cēsu novada 
pašvaldībai piederošas nedzī-
vojamas ēkas (Rātsnama sarga 
māja) Rīgas iela 7, Cēsis, 
Cēsu nov., 07.03.2013. izsoles 
rezultātus, pamatojoties uz 
kuriem nomas tiesības ieguva 
– Jānis Kašs;

• Nolēma nodot SIA 
„Ekotorf” nomā zemes gabalu 
„Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos,  
Vaives pagastā, Cēsu novadā 
ar apbūves tiesībām, t.i. ar 
tiesībām uz zemes gabala celt 
ēkas un būves kā patstāvīgus 
īpašuma objektus, uz 25 
gadiem. Kopējā iznomājamā 
zemes gabala platība ir 11,3865 
ha un izmantošanas mērķi 
– siltuma un skaņas izolācijas 
materiāla   ražotnes izveidei ar 
apjomu 253 000 m3 gadā.  Līdz  
15. 03. 2016.  Plānots nodot 
ražotni ekspluatācijā.

• Pieņēma lēmumu 
nedzīvojamo telpu Pils 
laukumā 1, Cēsīs, Cēsu 
novadā nomas līguma termiņa 
pagarinājumam ar sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību „Aktīvā 
tūrisma centrs Eži” līdz 2022.
gada 30.martam.

• Apstiprināja Cēsu 
novada domes saistošos 

noteikumus Nr. 8 „Par  
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām 
būvēm Cēsu novadā”. Šo 
noteikumu izdošanas mērķis 
ir pašvaldības administratīvajā 
teritorijā nodrošināt vizuāli 
pievilcīgu un sakārtotu vidi, 
kas neapdraud iedzīvotāju 
drošību, kā arī nosaka būvju 
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja 
pienākumu uzturēt būves 
(tai skaitā tām piekritīgās 
zemes) atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. Likumā 
„Par nekustamā īpašuma” 3. 
panta 14 daļu vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi apliek ar 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 procentu apmērā. Šie 
noteikumi stāsies spēkā pēc 
to publicēšanas nākamajā „ 
Cēsu Vēstu” izdevumā. Kā arī 
apstiprināja Vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvju apzināšanas 
komisiju un šīs  komisijas 
reglamentu.

• Apstiprināja Cēsu 
novada domes saistošos 
noteikumus Nr.10 „Par 
brīvpusdienām un vecāku 
maksas atvieglojumiem Cēsu 
novadā”, līdz ar to tiks ieviesti 
jauni pašvaldības palīdzības 
veidi - daudzbērnu ģimeņu 
bērniem atlaides vecāku 

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

Silts notikums šajā vēsajā 
pavasarī ir Cēsu siltumtīklu 
jaunās koksnes biomasas katlu 
mājas atklāšana un Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniegtais  tarifu 
plāns, kas paredz siltuma 
tarifa samazinājumu Cēsīs par 
17%. Tas ir būtisks  pavērsiens  
pilsētas siltuma apgādē. Apkures 
dārdzības līderpozīcijas esam 
zaudējuši, ceru neatgriezeniski. 
Kā apliecināja Cēsu siltumtīklu 
operatora „Dalkia” vadība, 
pilsētas siltumapgādes sistēmas 
modernizācija turpināsies un tas 
dos iespēju turpināt samazināt 
tarifu.

Turpinās diskusijas ar 
novada ģimenes ārstiem 
par pašvaldības palīdzību 
ārstu praksēm. Pamatā esam 
vienojušies par atbalstu 
transporta pakalpojumiem 

izbraukumiem mājas vizītēs. 
Ārsti, kā līdz šim, varēs 
izmantot Cēsu klīnikas auto 
un, lai šis pakalpojums 
neradītu klīnikai zaudējumus, 
pašvaldība to daļēji dotēs.

Marts pašvaldībās ir pārskatu 
un iepriekšējā gada darbības 
izvērtējuma laiks. Revidenti, 
pārbaudot Cēsu novada 
pašvaldības saimnieciski 
finansiālo darbību, devuši 
pozitīvu novērtējumu.  

Vidzemes mūzikas un 
kultūras centra būvdarbu 
temps pieaug un ir visi 
priekšnoteikumi, lai nākošā 
gada sākumā jaunā koncertzāle 
vērtu durvis apmeklētājiem. 
Taču būvniecības process nav 
vienkāršs. Lai pilnveidotu 
projektu, izstrādātas iz-maiņas 
skatuves izbūvē, kas nodrošinātu 
pilnvērtīgas iespējas drama-
tiskajiem teātriem priecēt 
Vidzemes skatītājus ar  savām  
viesizrādēm. Ir iecere mūzikas 
un kultūras centrā izveidot 
nelielu kinozāli. Taču šīs 

loģiskās un pamatotās izmaiņas, 
no  Eiropas Savienības 
projektu finansējuma vie-
dokļa, rada pamatīgus 
rēbusus, kurus atrisināt nebūs 
viegli. Skaidrības nav arī 
par valsts līdzfinansējumu 
reģionālās koncertzāles 
darbības nodrošināšanai. Ideja 
par reģionālo koncertzāļu 
finansēšanu no Kultūrkapitāla 
fonda ir visai diskutabla. 
Manuprāt, lai koncertzāles 
varētu sekmīgi darboties un 
pildīt savas funkcijas, jābūt 
stabilai un prognozējamai 
finansējuma sistēmai, kas 
nodrošina augsta līmeņa 
profesionālu kolektīvu 
koncertus reģionos. 

Aprīlī būs zināmi saraksti 
un kandidāti, kas novadā 
startēs pašvaldību vēlēšanās. 
Aicinu iedzīvotājus aktīvi 
vērtēt politiķu piedāvājumu un 
izteikt savus priekšlikumus. 
Jo vairāk būs diskusiju pirms 
vēlēšanām, jo mazāk vilšanās 
un pārmetumu pēc tām. 

Gints Šķenders  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Martā Cēsīs ir uzsākts 
konkurss „Brigāde”, ko 
finansē Laikmetīgās mākslas 
centrs un Cēsu novada 
pašvaldība, lai veicinātu 
radošo uzņēmējdarbību, kas 
balstīta kultūrā un mākslā. Tā 
ietvaros 4 pretendenti varēs 
saņemt finansējumu līdz 2500 
LVL savas idejas, kas balstīta 
mākslā un kultūrā, realizācijai. 
Seminārs par radošumu 
uzņēmējdarbībā izpelnījās 
lielu interesi, arī projektu 
pieteikumu ir daudz, domāju, 
rezultāts būs interesants un 
šis konkurss būs labs stimuls 
radošas uzņēmējdarbības 
attīstībai Cēsīs.

Ir notikušas vairākas 
darba grupas sanāksmes par 
valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa Cēsu sv. Jāņa 
baznīcas renovācijas atsākšanu. 
Ir bijis viens darbu posms, kurā 
nostiprināti pamati, sakārtota 
lietus ūdens novadīšana un 
ir jāsper turpmākie soļi. Jāņa 
baznīca tomēr ir mūsu pilsētas 
simbols, savā ziņā spogulis, 
kas parāda mūsu spēju vai 

nespēju veidot gaišu vidi, 
kurā dzīvojam. Jāpiezīmē, 
ka Jāņa baznīca ir Cēsu Baltā 
kora rūpju objekts Koru karos. 
Prieks par kora labo sniegumu 
un pašvaldība turpinās to 
atbalstīt, nodrošinot telpas 
mēģinājumiem un transportu.

Apstiprināti saistošie no-
teikumi par paaugstinātu 
Nekustamā īpašuma nodokli 
vidi degradējošām un bīstamām 
ēkām. Būs nepieciešams ilgs 
un pacietīgs darbs, lai izvērtētu 
un pamatotu paaugstināta 
nodokļa piemērošanu. Tomēr 
ceru, ka tas veicinās graustu 
novākšanu un ēku sakārtošanu. 
Apstiprinātas izmaiņas arī 
noteikumos par uzņēmumu 
reklāmas izvietošanu. Proti, 
ir atcelta maksa par telpisko 
reklāmu. Izmaiņas nav būtisks, 
tomēr solis pretī uzņēmējiem 
tas ir, jo reklāmai ir liela 
nozīme.

Cēsīs allaž aktuālajā 
sabiedrisko tualešu jautājumā ir 
labi jaunumi. Akciju sabiedrība 
„Latvijas Dzelzceļš” turpina 
virzīt projektu par tualešu 
izbūvi stacijas ēkā, savukārt 
pašvaldība gādās par to, lai 
Torņa ielas tualete darbotos ne 
tikai tūrisma sezonā, bet visu 
gadu un 24 stundas diennaktī. 

maksai par bērnu ēdināšanu 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
un brīvpusdienas daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, kuri 
apmeklē vispārējās izglītības 
iestādes. Līdz ar šo noteikumu 
iedzīvināšanu paredzams, ka 
varētu uzlaboties demogrāfiskā 
situācija Cēsu novadā. 
Noteikumi stāsies spēkā pēc to 
publicēšanas nākamajos „ Cēsu 
Vēstu” izdevumos.

• Apstiprināja Cēsu 
novada domes saistošos 
noteikumus Nr. 11 „Nodeva par 
īslaicīgas reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu 
Cēsu novadā”.  Noteikumi 
paredz, ka no pašvaldības 
nodevas atbrīvojami valsts 
vai pašvaldības iestādes 
(tais skaitā pašvaldības 
kapitālsabiedrības); īslaicīgā 
reklāma ar kultūras, dabas un 
veselības aizsardzības, sporta 
un tml. tematiku bez komerciāla 
rakstura; īslaicīgā reklāma 
par bezmaksas pasākumiem; 
komersanti, kuri veic 

komercdarbību Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa 
Nr.7426 „Cēsu pilsētas 
vēsturiskais centrs” robežās. 
Noteikumi stāsies spēkā pēc to 
publicēšanas nākamajos „ Cēsu 
Vēstu” izdevumos.

• A p s t i p r i n ā j a 
Cēsu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu privātā kapitālsabiedrībā 
un publiski privātā 
kapitālsabiedrībā pārvaldības 
noteikumus.  Noteikumu mērķis 
ir veicināt labu un efektīvu 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
un kapitāla daļu privātā 
kapitālsabiedrībā un publiski 
privātā kapitālsabiedrībā 
pārvaldību.

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.

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks
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AKTUĀLI
Vietējais kurināmais, lētāks 
siltums

Otrdien, 19. martā atklāja 
SIA „Cēsu siltumtīkli” jauno 
koksnes biomasas katlu māju. 
Īstenojot šo Eiropas Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu, 
uzbūvēta jauna, moderna 
katlumāja. Tajā uzstādīti divi 
koksnes biomasas  katli ar jaudu 
2MW un 5MW.  Dūmgāzu 
kondensācijas ekonomaizers, 
kas ļauj ekonomiski izmantot 
atjaunojamo energoresursu 
kurināmo. Lētāka vietējā 
kurināmā izmantošana dod 
iespēju ne tikai samazināt 
atkarību no importētajiem 
resursiem, bet arī nodrošina 
izdevīgāku siltuma tarifu 
iedzīvotājiem, jo šķelda ir 
lētāks kurināmais nekā gāze.

„Cēsu siltumtīkli” 14. 
martā ir iesnieguši Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijai tarifu plānu, 
kas paredz siltuma tarifa 
samazinājumu par 17%.

Jaunās katlu mājas 
būvniecība tika uzsākta 
pagājušā gada pavasarī un 
šī gada februārī tā uzsāka 
darbību testa režīmā. Svinīgajā 
atklāšanas  ceremonijā pie-
dalījās arī Cēsu siltumtīklu 
operatora uzņēmuma Dalkia 
vadītājs Austrumeiropā Žans 
Skurle. Viņš atzina, ka ir 
ļoti iepriecināts par iespēju 
piedalīties jaunās katlu mājas 

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Attēlā: Jaunās katlu mājas atklāšanā siltuma uzturētājiem tika pasniegta novada pašvaldības 
dāvana - Cēsu Mākslas skolas audzēkņu instalācija “Mūžīgais siltums”.

atklāšanā. Tas ir nozīmīgs 
pavērsiens Cēsu siltuma 
apgādē, jo dod iespēju, 
izmantojot vietējo kurināmo, 
piegādāt iedzīvotājiem lētāku 
siltumu. Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
pateicās visiem jaunās šķeldas 
katlu mājas būvniecībā 
iesaistītajiem. Viņš atzīmēja, 
ka „Dalkia”, kļūstot par 
Cēsu siltumtīklu operatoru, 

veikusi būtiskus uzlabojumus 
pilsētas siltumapgādē, kas ļauj 
samazināt siltuma tarifu.

SIA  „Cēsu  siltumtīkli”  
valdes priekšsēdētājs 
Ēriks Timpars uzsvēra, 
ka tik ievērojams tarifu 
samazinājums ir iespējams 
tikai pateicoties ilgtermiņa 
skatījumam uzņēmuma at-
tīstībai un īstenotajiem 
saimnieciski izdevīgajiem 

projektiem. Jaunās katlu 
mājas nodošana ekspluatācijā, 
kā arī esošo katlu māju un 
siltumtrašu rekonstruēšana 
un modernizēšana ļāvusi 
sagatavot projektu siltuma 
tarifa samazināšanas par 17%.

Kopējās investīcijas jaunās 
Cēsu siltumtīklu koksnes 
biomasas katlu mājas projektā 
ir 1 960 785,55 lati.

Martā Pašvaldību savienība 
rīkoja tikšanos ar Satiksmes 
ministru Anriju Matīsu un 
ministrijas amatpersonām. 
Valsts parāds pasažieru 
pārvadātājiem Vidzemē ir 
gandrīz pusmiljons latu! 
Skaidrības par to, kad 
pārvadātāji saņems naudu par 
padarīto darbu, nav joprojām 
un pastāv liela iespēja, ka tiks 
slēgti reisi, un cietēji kārtējo 
reizi būs lauku iedzīvotāji. 
Vēl dramatiskāka situācija ir 
ar ceļu un ielu remontu. To 
atjaunošanai nepieciešami 
350 miljoni, bet paredzētais 
finansējums sedz vien niecīgu 
daļu no vajadzībām un ceļi 
vienkārši sabrūk. Bēdīga ziņa 
ir arī tā, ka nākošajā plānošanas 
periodā ielu rekonstrukcijai no 
Eiropas Savienības fondiem 
nesaņemsim ne santīma. 
Tas nozīmē, ka domes 
deputātiem būs jālemj par 
lielāku pašvaldības budžeta 
finansējumu pilsētas ielu un 
Vaives pagasta ceļu remontam. 
Ja tas tā nenotiks, iedzīvotājiem 
būs jāatgādina politiķiem, kurš 
tad ir noteicējs novadā. Pastariņa 
sākumskolas audzēkņu ve-
cāki uzskatāmi parādīja, ka 
iedzīvotāji, ja vien viņi ir 
aktīvi un vienoti, spēj panākt 
saprātīgu lēmumu pieņemšanu. 
Tā tam ir jābūt demokrātiskā  
valstī. Izbraucami ceļi un ielas 
ir ikdienas nepieciešamība 
un reāls ieguldījums, lai 
nodrošinātu uzņēmējdarbības 
iespējamību novadā, tāpēc 
pašvaldībai ir jāgādā, lai 
brauktuves tiktu pienācīgi 
uzturētas.

Ir arī laba ziņa. Pašvaldības 
speciālisti ir sagatavojuši 
dokumentāciju iepirkuma 
izsludināšanai Gaujas ielas 
rekonstrukcijai no Pētera ielas 
līdz Gaujas tiltam. Savukārt 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
ēkas rekonstrukcijas konkursā 
saņemti sešu pretendentu 
pieteikumi. Lētākais ir 
Vidzemes Energoceltnieka 
piedāvājums.

Andris Mihaļovs  
Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektors

Ceļu stāvoklis 
bēdīgs

Jau februārī pašvaldība 
ziņoja par notikumiem, kas 
risinājās ap tirgotavu „Laimes 
sala”, kurā pārdeva tā sauktās 
„legālās narkotikas”. Šī gada 
22. februārī stājās spēkā 
jauns likums, kurā noteikts, 
ka aizliegto vielu sarakstā 
iekļautas nevis atsevišķas 
vielas, bet visa aizliegto vielu 
ķīmiskā grupa. Tādējādi 
jaunais likums aizliedza zāļu 
maisījumu ražotājiem, nedaudz 
pamainot formulu, izgatavot 
un tirgot aizvien jaunus 
apreibinošus maisījumus. 

Pēc jaunā likuma stāšanās 
spēkā „Laimes sala” tika uz 
laiku slēgta, bet pēc mazas 

pauzes atkal vēra durvis .

Kā pastāstīja Valsts policijas 
Cēsu iecirkņa priekšnieks 
Jānis Goba, 8. martā Valsts 
policijas darbinieki veica 
kontrolpirkumu. Maisījumā 
ekspertīze atklāja neatļautās 
vielas. 

Policija uzsāka krimi-
nālprocesu, kā arī veica vairākas 
kratīšanas pie personām, kuras 
saistītas ar „Laimes salu”. 
Pārbaužu rezultātā viena 
persona ir aizturēta un šobrīd 
atrodas apcietinājumā.

Kaut arī šobrīd „Laimes sala” 
atkal ir slēgta, kārtības sargi 
joprojām kontrolē tirgotavas 
darbību. Kā uzsvēra J. Goba, 
policija strādā pastiprināti, 
lai novērstu aizliegto vielu 
tirdzniecību.

Ance Saulīte  
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 „Laimes sala”  atkal 
slēgta, viena persona 
aizturēta

Ar Administratīvās tie-
sas lēmumu ierosināta 
administratīvā lieta pēc 
SIA „Energy Investment” 
pieteikuma par pienākuma 
uzlikšanu Cēsu novada domei 
akceptēt būvniecības ieceres 
plānu un izsniegt plānošanas 
un arhitektūras uzdevumu 
objektam Ābolu ielā 2B, Cēsīs, 
Cēsu novadā.

SIA „Energy Investment” 
pieteikumā tiesai skaidro, 
ka publiskās  apspriešanas 
rezultātā iegūtais sabiedrības 
viedoklis nevar kalpot par 
pamatojumu būvniecības 
aizliegšanai.

Cēsu novada pašvaldība 
šobrīd gatavo paskaidrojumu 
tiesai, kas iesniedzami līdz šī 
gada 12. aprīlim.

Atgādinām, ka no 2012. 
gada. 27. decembra līdz 2013. 
gada 24. janvārim Cēsu un 
Priekuļu novados norisinājās 
publiskā apspriešana „Par 
apbūvi - biogāzes koģenerācijas 
elektrostacijas jaunbūve Ābolu 
ielā 2 B, Cēsīs, Cēsu novadā”, 
kuru ierosināja SIA „Energy 

Investment”.

31. janvārī Cēsu novada 
domes sēdē publiskās 
apspriešanas sekretārs 
Jānis Zlaugotnis nolasīja 
apspriešanas gala ziņojumu, 
kurā informēja, ka saņemti 
derīgi  598 iedzīvotāju viedokļi, 
no tiem būvniecības ieceri 
neatbalsta 474 iedzīvotāji, 
bet atbalsta - 124 iedzīvotāji. 
Deputāti vienbalsīgi nobalsoja 
pret biogāzes koģenerācijas 
elektrostacijas jaunbūvi.

Apstrīd iedzīvotāju vērtējumu

Apstiprināta Attīstības programma 

Šī gada 14. martā Cēsu 
novada domes sēdē deputāti 
ar 8 balsīm par, vienu – pret, 
vienam deputātam atturoties, 
apstiprināja Cēsu novada 
Attīstības programmu 2013.-
2019. gadam.

No 2013. gada 12. februāra 
līdz 12. martam Cēsu novada 
pašvaldība organizēja sa-
biedrisko apspriešanu, kurā 

iedzīvotāji varēja izteikt savu 
viedokli par programmas 
saturu, savukārt 27. februārī 
iedzīvotāji tika aicināti uz 
sabiedrisko sanāksmi, kurā 
piedalījās 21 dalībnieks.

Ar gatavo attīstības 
programmas materiālu drīzumā 
varēs iepazīties www.cesis.
lv sadaļā Publiskie dokumenti 
– attīstības programmas.
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Programmas „Brigāde” 
konkursā Cēsīs ir pieteikti 8 
projekti, un ir sākusies projektu 
vērtēšana. Seši kompetenti 
žūrijas locekļi līdz š.g. 5.aprīlim 
izvēlēsies līdz 4 labākām 
idejām, kas saņems finansiālu 
atbalstu līdz 2500 latu apmērā 
sava radošā uzņēmuma 
izveidei. Programmu „Brigāde” 
organizē Laikmetīgās mākslas 
centrs sadarbībā ar Sorosa 
fondu – Latvija un Cēsu novada 
pašvaldība.

Programmas „Brigāde” 
konkursā atbalsts tiks 
piešķirts tiem uzņēmumiem 
un iniciatīvām, kuru ideja ir 
balstīta mākslā un kultūrā, 
atbilst sociāli atbildīgas un 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
pamatprincipiem, kā arī atrodas 
fiziskā vietā Cēsu Vecpilsētā. 
Pieteiktās idejas precīzāk 
komentēt šobrīd nedrīkstam, 
ievērojot konfidencialitātes 
līgumu, ko ir parakstījuši 
gan žūrijas locekļi,  gan  
organizatori. Šobrīd varam 
minēt, ka spilgtākā tendence 
ir dizaina darbnīcu un galeriju 
izveide. Patiesu prieku ir 
sagādājuši arī to projektu 
autori, kuri savas idejas 
balstījuši pilsētvides attīstīšanā 
un labiekārtošanā un nacionālās 
pašapziņas veicināšanā,” stāsta 
konkursa organizatori.

Lielākoties idejas ir 
pārdomātas, projektu autoru 
vīzija ir redzama un daļa 
finansiālā atbalsta pretendentu 
ir jau  norādījuši  sava 
uzņēmuma atrašanos vietu 

Elza Zīda

Konkursā „Brigāde”  8 pieteikumi
Vecpilsētā.

Šobrīd  norisinās  programmas 
“Brigāde” iesniegto projektu 
vērtēšanas pirmā un otrā kārta, 
kurā tiek atlasīti projekti, 
kuru autori 2013.gada 5.aprīlī 
tiks aicināti uz intervijām ar 
ekspertiem-žūrijas locekļiem. 
Pēc intervijām būs zināmi šī 
gada programmas „Brigāde” 
Cēsu konkursa uzvarētāji.

Konkursa žūrijā ietilpst 
6 pieredzējuši profesionāļi: 
Solvita Krese, Laikmetīgās 
mākslas centra vadītāja, Aija 
Karlsberga, Sorosa fonda 
– Latvija Tiesiskas valsts 
programmas direktore, Gundega 
Laiviņa, Latvijas Jaunā teātra 
institūta direktore, „Rīga 
2014” tematiskās līnijas „Ceļu 
karte” kuratore, Agris Lapiņš, 
Cēsu  biznesa inkubatora 
Magnus valdes priekšsēdētājs, 

SIA „Komercizglītības centrs” 
konsultants un pasniedzējs 
vadīšanas  un  finanšu 
jomās, Juris Kozlovskis, 
SIA Wolf System, („WOLF 
SYSTEM” GmbH Vācija 
grupas uzņēmums) valdes 
priekšsēdētājs un Laine 
Madelāne, Cēsu novada 
pašvaldības speciāliste ko-
mercdarbības attīstības jau-
tājumos.

Programmas „Brigāde” 
mērķis ir atbalstīt radošu, 
ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, 
kas balstīta mākslā un kultūrā, 
risina sociālos jautājumus un 
uzlabo vietējo kopienu dzīves 
kvalitāti. Programmu „Brigāde” 
organizē Laikmetīgās mākslas 
centrs sadarbībā  ar Sorosa 
fondu – Latvija, savukārt 
programmas finansējumu 
nodrošina Open Society 
Foundations.

Attēlā: Viena no aizrautīgākajām programmas sastāvdaļām 
- radošās darbnīcas.

Saistībā ar Latvijas 
Universitātes Telpiskās at-
tīstības plānošanas studentes 
Lauras Žukovskas  pētījumu par 
Cēsu degradētajām teritorijām, 
Cēsu novada Jauniešu dome 20. 
martā prezentēja priekšlikumus 
par pilsētas vides uzlabošanu 
trīs Cēsu pilsētas teritorijās: 
vecpilsētā, bijušās Auto 
remonta rūpnīcas teritorijā un 
Rūpniecības ielas apkaimē.

Lai uzlabotu vidi vecpilsētā, 
jaunieši ieteica nelikt tik lielu 
uzsvaru uz Rīgas ielu, bet izcelt 
arī mazās vecpilsētas ieliņas, 
cenšoties tomēr saglabāt 
pussagruvušās ēkas. Jaunieši 
vecpilsētu redz kā omulīgu 
vietu ar mazām kafejnīciņām, 
viesnīcām, grāmatu veikaliem, 
antikvariātiem un suvenīru 
veikaliņiem. Kā ļoti atbilstošus 

uzņēmumus šim redzējumam 
tika minēta KafēRīga un Allas 
un Vinetas Kārumlāde. Vēl 
jaunieši izteica vēlmi pilsētas 
centrā redzēt Bērnu zinātnes 
centru Z(in)oo, jo tas noteikti 
atdzīvinātu vecpilsētu. Pionieru 
laukumā jaunieši vislabprātāk 
redzētu skaistu dārzu, kuru 
varētu stādīt paši cēsnieki. 
Tāpat Jauniešu dome labprāt 
iesaistītos vecpilsētas ielu 
svētku veidošanā.

Par bijušās Auto remonta 
rūpnīcas teritoriju jaunieši 
bija vienisprātis – tai jābūt 
teritorijai sporta aktivitātēm. 
Jauniešu dome iesaka atjaunot 
un uzlabot BMX trasi un 
izveidot sporta zāli.

Savukārt Rūpniecības ielas 
apkaimi jaunie cēsnieki redz 
kā teritoriju, kas paredzēta 
ražošanai un rūpniecībai, 
un piekrita jau pašvaldības 
noteiktajam šīs teritorijas 
attīstības virzienam.

Jauniešu idejas pilsētai

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Novada domes  sēdē 14. 
martā deputāti pieņēma jaunus 
Cēsu novada domes saistošo 
noteikumus Nr. 11 „Nodeva 
par īslaicīgas reklāmas vai 
reklāmas objektu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu 
Cēsu novadā”. 

Tas nozīmē, ka Cēsu novadā 
nodevu iekasēs tikai par 
īslaicīgās (līdz vienam mēnesim)  

reklāmas  izvietošanu, savukārt 
pastāvīgai reklāmai nodeva 
netiek piemērota.

Jāievēro, ka jebkuram 
reklāmas izvietotājam sais-
toši ir Cēsu novada domes 
18.02.2010. saistošie no-
teikumi Nr. 8 „Reklāmas un 
citu informatīvo materiālu 
saskaņošanas un izvietošanas 
kārtība”.

Atceļ nodevu reklāmas 
izvietošanai

Rūpniecības pieradināšana dolomīta karjera teritorijā

Igaunijas Dzīvības zinātņu 
students, topošais ainavu 
arhitekts un cēsnieks Atis 
Treimanis savā maģistra 
darba projektā „Pieradinātā 
rūpniecība” izvēlējies  pētīt 
Cēsu teritoriju ar lielu 
potenciālu – bijušo Cēsu 
dolomīta karjera teritoriju un tā 
apkaimi.

Kā stāsta A. Treimanis, 
Rūpniecības ielas apkaime 
un bijusī karjera teritorija 
tika izvēlēta, jo tā ir telpiski 
problemātiska apkaime Cēsu 
pilsētā. Šajā teritorijā ir 
intensīvākā rūpnieciskākā zona 
pilsētā, kas mijas ar privātmāju 
apbūvi. Piedevām šajā apkaimē 
atrodas vienīgā Cēsu pilsētas 
ūdenstilpe, kas izmantojama kā 

peldvieta, taču pašlaik netiek 
apsaimniekota.

Rūpniecības ielas apkaimes 
unikalitāte ir ražošanas zonas 
un karjers. A. Treimanis 
stāsta, ka projekta ietvaros tiek 
risināta apkaimes iedzīvotāju 
primāro nepieciešamību 
ieviešana – satiksmes un gājēju 
drošība, kā arī sekundārā 
problēma – telpiskā vienotība, 
piemēram, ieviešot aleju koku 
stādījumus un “atvērtās sētas” 
principu ražošanas zonām, 
lai tās netiktu slēptas, bet gan 
radītu vizuāli saistošu skatu 
(dinamiska industriālā kustība 
piesaista uzmanību un var 
būt pat izklaidējoša), nevis 
noslēgtību.

A. Treimanis: „Risinājumu 
bijušā dolomīta karjera 
teritorijai skatīju visa reģiona 
ietvaros. Zināms, ka Cēsu 
centra attīstībai svarīgākie 
objekti ir pils ansamblis ar 
parku, kā arī jaunais topošais 
kultūras centrs. Mana projekta 

ideja ir nodrošināt brīvdabas 
koncertzāli ar peldošu skatuvi 
karjera teritorijā, kas kalpotu 
dažāda mēroga pasākumiem 
– koncertiem, uzvedumiem, 
izrādēm u.tml. Taču paralēli 
tā būtu publiska atpūtas zona 
gan Cēsu, gan apkaimes 
iedzīvotājiem. Tādā veidā šis 
objekts papildinātu pilsētas 
perifēriju, veidojot pilsētu kā 
vienotu organismu. Šī projekta 
pamatprincips ir teritorijas 
attīstība plašā mērogā, 
nevis tikai lokālu vajadzību 
kontekstā.”

Lai attīstītu ideju par 
dolomīta karjera teritoriju 
kā publisku parku, galvenās 
izmaiņas skartu ūdens tilpes 
rietumu krastu, kas būtu 
jāizlīdzina, padarot to pieejamu 
peldētājiem un peldošās 
skatuves apmeklētājiem. Ap 
ūdens tilpi varētu izveidot 
vienu celiņu, kas nodrošinātu 
pieeju visām zonām. Ainavu 
arhitektūras students ierosina 

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

soliņus, platformas un rotaļu 
laukumus (gan bērniem, gan 
pieaugušajiem) teritorijā 
veidot, otrreiz izmantojot 

betona konstrukcijas, kas 
šobrīd ir atrodamas apkārtnē 
pamestas.

Attēlā: Ideja par Rūpniecības ielas labiekārtojumu paredz 
apstādījumu zonu un gājēju un riteņbraucēju celiņus. Foto Atis 
Treimanis.



Laikraksts “Dienas Biz-
ness” kopā ar informācijas 
tehnoloģiju uzņēmumu Lursoft 
IT jau otro gadu veicis unikālu 
pētījumu, nosakot Latvijas 
efektīvākos vadītājus. Šogad 
pētījumā analizēti vairāk nekā 
70 tūkstoši Latvijas uzņēmumi, 
no kuriem kā efektīvas vadības 
piemēri atlasīti 75, to skaitā arī 
3 Cēsu novada uzņēmumi.

“Dienas Biznesa” izdevumā 
„Latvijas efektīvākie vadītāji 
Latvijā 2013” SIA Lursoft IT 
valdes locekle Daiga Kiopa 
stāsta: „Galvenie kritēriji, lai 
vadītājs iekļūtu šajā sarakstā, 
bija tā vadītā uzņēmuma 
stabilitāte un veiksmīga darbība 

ilgtermiņā – efektivitāte, 
likviditāte, peļņa, apgrozījuma 
pieaugums un vēl daudzi citi 
rādītāji. Ņemot vērā to, ka 
izvērtēšanas periodā ietilpa arī 
krīzes gadi, sarakstā iekļuvuši 
tikai labākie no labākajiem.”

Visvairāk  efektīvāko va-
dītāju sarakstā ir iekļuvuši no 
Rīgas - 32 uzņēmēji. Salīdzinoši 
liels efektīvo uzņēmēju skaits 
pārstāv Ventspili – 5, Rēzekni 
– 4 un Cēsis – 3 uzņēmēji. D. 
Kiopa komentē: „Nedaudz 
pārsteidzoši, ka šoreiz sarakstā 
nav iekļuvis neviens vadītājs no 
tādām uzņēmumiem bagātām 
lielpilsētām kā Valmiera un 
Liepāja”.

Efektīvāko Latvijas vadītāju 
sarakstā iekļuvuši šādi Cēsu 
uzņēmēji:  

• Dzintars Osītis, SIA 
AB.G.Persson - transporta un 
loģistikas nozarē; 

• Uldis Kvants, SIA 
Beātus - rūpniecības nozarē; 

• Jānis Mačuks (valdes 
priekšsēdētājs), Dace Mačuka 
un Rolands Mačuks, SIA Zāles 
- pakalpojumu nozarē.

Informācija sagatavota pēc 
Dienas Biznesa izdevuma 
„Latvijas efektīvākie vadītāji 
Latvijā 2013” materiāliem.

ESF projekta „Vidzemes 
reģiona mobilais sociālo 
pakalpojumu Resursu centrs” 
ietvaros februārī uzsāka 
darbību jaunas atbalsta grupas 
un darbnīca nodarbinātības 
iemaņu stimulēšanai projektā 
iesaistītajās Vidzemes reģiona 
pašvaldībās.

Februārī darbu uzsāka 
atbalsta grupa Cēsu novadā 
(pirmspensijas un pensijas 
vecuma personām), Jaun-
piebalgas novadā (atbalsta 
grupa daudzbērnu, nepilnām 
ģimenēm) un  Mazsalacas 
novadā (atbalsta grupa 
pirmspensijas un pensijas 
vecuma personām). Atbalsta 
grupas aktīvi apmeklē 39 
personas.

Jau līdz š.g. februāra beigām 
rehabilitācijas pakalpojumus 
saņēmušas 186 personas no 
12 atbalsta grupām, praktiskas 
dekupāžas iemaņas apguvušas 
30 personas, 15 personas 
apguvušas iemaņas darboties 
ar datoru un komunicēt e-vidē. 

Rehabilitācijas pakal-
pojumus saņēmušie atzinīgi 
izsakās par dalību projektā, 
daļa atzīst, ka ir uzlabojusies 
dzīves kvalitāte, ka saņemtais 
pakalpojums palīdzēs iesais-
tīties sabiedriskos pasākumos, 
daļa uzskata, ka tas palīdzēs 
rast drosmi mainīt savu dzīvi, 
pastāvēt par sevi un drošāk 

pateikt savu viedokli. Ir arī 
tādi, kuri uzskata - tas palīdzēs 
iesaistīties nodarbinātībā. Daži  
uzskata, ka viņu dzīvē nekas 
nav mainījies, kaut gan atzīmē, 
ka kaut ko jau ir iemācījušies.

Uzklausot projektā iesaistīto 
personu vēlmes - apgūt 
praktiskas iemaņas, esam lūguši 
sadarbības iestādi akceptēt 
iesniegtos projekta grozījumus, 
kuros plānojam palielināt 
darbnīcu nodarbinātības iema-
ņu stimulēšanai skaitu un 
palielināt individuāli apmācīto 
personu skaitu prasmēm 
darboties ar datoru.

Paralēli sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu 
sniegšanai notiek projekta 
speciālistu profesionālās 
kapacitātes stiprināšana. 
Speciālisti pilnveido savas 
zināšanas semināros, dalās 
savā pieredzē ar citiem sociālā 
darba speciālistiem. Viņiem 
tiek sniegti  supervizora 
pakalpojumi. 

Atgādinām, ka Resursu 
centra interneta vietnē www.
resursucentrs.lv ikviens in-
teresents var uzzināt par 
projektā iesaistīto pašvaldību 
sniegtajiem sociālajiem pa-
kalpojumiem, izmaiņām tajos, 
uzdot jautājumus un saņemt 
atbildi uz tiem savā e-pastā. 
Projekts turpināsies līdz 2013.
gada 31.oktobrim. Projektu 
kopējās izmaksas ir 100 000 
LVL, to finansē ESF.
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JAUNUMI

Cēsu novada domes 14. 
marta sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu par jaunu saistošo 
noteikumu un jaunas komisijas 
izveidi, lai sekmētu efektīvāku 
darbu ar pilsētas degradēto 
teritoriju un ēku īpašniekiem.

Saistošo noteikumu Nr. 
8 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru vidi 
degradējošām, sagruvušām vai 
cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm Cēsu novadā” izdošanas 
mērķis ir pašvaldības teritorijā 
nodrošināt vizuāli pievilcīgu 
un sakārtotu vidi, kas 
neapdraud iedzīvotāju drošību. 
Saistošie noteikumi nosaka arī 
būvju īpašnieka, valdītāja vai 
lietotāja pienākumu uzturēt 
būves atbilstoši normatīvajiem 

aktiem. 

Saistošie noteikumi nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru vidi degradējošām, 
sagruvušām un cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm Cēsu 
novadā, kā arī kārtību, kādā 
Cēsu novada pašvaldības 
teritorijā tiek noteiktas vidi 
degradējošas, sagruvušas un 
cilvēku drošību apdraudošas 
būves.

Lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu sekmīgu izpildi, 
ir izveidota Vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvju apzināšanas 
komisija. 

Komisijas sastāvā ietilpst:

Komisijas priekšsēdētājs: 
Andris Mihaļovs, Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektors.

Komisijas locekļi: Viesturs 
Krastiņš, Cēsu novada 
pašvaldības Nekustamā 

īpašuma nodaļas vadītājs, 
Cēsu novada Būvvaldes 
vadītājs; Leopolds Urba-
novičs, Cēsu novada 
pašvaldības būvinspektors; 
Zaiga Jēkabsone, Cēsu 
novada pašvaldības galvenā 
teritorijas plānotāja, Cēsu 
novada  Būvvaldes vadītāja 
vietniece; Jānis Zlaugotnis, 
Cēsu novada pašvaldības 
arhitekts; Inta Ādamsone, Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas projektu un 
vides speciāliste. 

Komisijas sekretāre: Daiga 
Bernovska, Cēsu novada 
pašvaldības Nekustamā īpa-
šuma nodaļas sekretāre.

Jāpiezīmē, ka darbu komisija 
uzsāks jau šogad, bet jaunu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru par vidi degradējošām 
būvēm varēs piemērot sākot no 
2014. gada 1. janvāra.

Graustiem būs lielāks nodoklis

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Jaunas atbalsta grupas un 
darbnīcas nodarbinātības
iemaņu stimulēšanai

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

Cēsīs efektīvi uzņēmēji

Attēlā: Paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli vidi degradējošām būvēm varēs piemērot sākot 
no 2014. gada 1. janvāra.

Februāra Mēneša sportista 
tituls komisijas balsojumā 
piešķirts Cēsu 2.pamatskolas 
komandai - skolu kopvērtējumā 
starp 131 Latvijas skolu 
komandām Latvijas Jaunatnes 
ziemas olimpiādē izcīnīta 
3.vieta un iegūtas 6 medaļas: 4 
zelta, 1 sudraba, 1 bronzas.

Pavisam  olimpiādē 
piedalījās vienpadsmit 2. 
pamatskolas audzēkņi.

Zelta medaļas:

Vinetai Pētersonei - distanču 
slēpošanā 2 km brīvā stila 
distancē

Vinetai Pētersonei - distanču 
slēpošanā sprintā

Reinim Matīsam Upenam - 
biatlonā

Kārlim Buceniekam - 
slidošanā

Sudraba medaļa:

Artūram Tomsonam - 
slidošanā

Bronzas medaļa:

Alvim Šķēpam - distanču 
slēpošanā 5km brīva stila 
distancē

Sporta skolotāji: Jautrīte 
Bahmane, Juris Vaido.

Mēneša sportisti - 
2. pamatskolas 
komanda!
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Piektdien, 22.martā 
Pārgaujas novada Raiskuma 
pagastā notika SIA „ZAAO” 
(ZAAO) dalībnieku 
kopsapulce, kurā uzņēmuma 
īpašnieki – pašvaldību pārstāvji 
- tika informēti par 2012.gadā 
paveikto un šajā gadā plānoto. 
Kopsapulcē tika apstiprināts 
arī 2012.gada pārskats, un 
uzņēmums informēja par 
lielākajiem projektiem un 
aktualitātēm nozarē kopumā. 

ZAAO valdes priekšsēdētājs 
Aivars Sirmais: „Pagājušā 
gadā atzinīgi vērtējama jaunu 
dalībnieku – pašvaldību - 
iesaistīšanās organizācijā, 
proti, ZAAO īpašnieku rindas 
papildinājušas Saulkrastu, 
Baltinavas, Rugāju, Apes un 
Viļakas novada pašvaldības. 
Tāpat esam veikuši investīcijas 
pakalpojumu attīstībā, pie-
mēram, dalītās atkritumu 
vākšanas pilnveidošanā, jaunu 
konteineru iegādē, EKO 
laukumu izveidē – pērn tādi 
izveidoti Smiltenē, Saulkrastos 
un Balvos. Cēsu pilsēta, 
savukārt, ir pirmā, kur uzstādīti 

mūsdienīgi pazemes konteineri, 
kas paredzēti atsevišķi 
stikla atkritumu šķirošanai. 
Nozīmīga ir bijusi pašvaldību 
iniciatīva izvērtēt, kā tiek 
ievēroti to saistošie noteikumi, 
un pateicoties tam aizvien 
vairāk iedzīvotāji iesaistījušies 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā, noslēdzot līgumus 
par atkritumu izvešanu. 
Kopumā nozarē ir sākušās 
vairākas būtiskas pārmaiņas, 
jo ir apstiprināts Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts 
plāns turpmākajiem septiņiem 
gadiem un izmaiņas skars arī 
Atkritumu apsaimniekošanas 

likumu, turklāt ZAAO strādās 
arī pie reģionālā nozares plāna 
izstrādes, lai skaidri noteiktu, 
kādus rezultātus būs jāsasniedz 
turpmāko septiņu gadu laikā un 
kas parādīs datus par atkritumu 
jomu – apjomiem, plūsmu, 
otrreizējo pārstrādi un citus”.

Pagājušā gadā ZAAO 
apgrozījums pārsniedza 3 
milj. Ls, kas ir par aptuveni 
5% vairāk nekā gadu iepriekš. 
Šogad uzņēmums sāks darbību 
Balvu novada Balvu pilsētā un 
Viļakas novadā, tiek strādāts pie 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas modernizēšanas Cēsu 

vecpilsētā, kā arī būtiskas 
investīcijas plānotas dalītās 
atkritumu vākšanas attīstībai 
– EKO laukuma izveidei 
Strenčos, EKO punktu 
attīstībai Saulkrastu vasarnīcu 
teritorijās, jaunu dalītās 
vākšanas konteineru iegādei, 
lai nodrošinātu to mērķu 
izpildi, kas noteikti reģionālajā 
attīstības plānā līdz 2014.
gadam. Šogad ar ES Kohēzijas 
fonda atbalstu tiks veikta arī 
poligona „Daibe” pievedceļa 
rekonstrukcija. Kopumā 
plānotais investīciju apjoms ir 
ap 500 tūkstošiem latu. 

Lija Ozoliņa 
SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

ZAAO dalībnieku kopsapulcē informē par paveikto un šī 
gada plāniem

Izdarīt Cēsu novada domes 
2010. gada 22. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu 
novadā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādes uz 
noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatu ar vārdiem un  skaitļiem 
„Izglītības likuma 17. panta 
trešās daļas 11. punktu”;

1.2. izteikt 5. punktu šādā 
redakcijā:

„5. Šajos noteikumos 
paredzētos pabalstus ir tiesības 

saņemt klientiem, kuri pamata 
dzīvesvietu deklarējuši Cēsu 
novada administratīvajā 
teritorijā.”

1.3. papildināt noteikumus 
ar 10.1., 10.2 un 10.3 punktu 
šādā redakcijā:

„10.1. Bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas, bet ne ilgāk 
kā līdz 24 gadu vecumam, 
ir tiesības saņemt uztura 
naudu, ja tie sekmīgi un bez 
pārtraukuma turpina mācības 
augstākās izglītības iestādē 
dienas nodaļā.

10.2. Lai saņemtu uztura 
naudu, Aģentūrā jāiesniedz 
iesniegums, tam pievienojot 
augstākās izglītības iestādes 
izziņu par to, ka persona mācās 
attiecīgās mācību iestādes 
dienas nodaļā un sekmīgi 
apgūst programmu. 

10.3. Uztura naudas apmērs 
ir Ls 16,00 (sešpadsmit 
latu) mēnesī, uztura nauda 
tiek piešķirta līdz kārtējā 
mācību pusgada beigām un 
tiek ieskaitīta  pieprasītāja 
norādītajā bankas kontā.”;

1.4. izteikt 12. 4. 
1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.4.1. pirmajam  un 
otrajam ģimenes loceklim 
– 50% no attiecīgā gada 1. 
janvārī spēkā esošās minimālās 
algas valstī;”

1.5. izteikt 14.1.1. un 
14.1.2.  apakšpunktus šādā 
redakcijā:

„14.1.1. 90% no īres maksas 
par sociālo dzīvokli;

14.1.2. 90% no apkures 
maksas;”

1.6. izteikt 22.punktu šādā 
redakcijā:

„22. Brīvpusdienām pie-
šķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti 

pakalpojumu sniedzējiem, 
kas realizē ēdināšanu katrā 
konkrētā izglītības iestādē, 
saskaņā ar to iesniegto rēķinu, 
bet ne vairāk kā Ls 0,80 dienā 
vienam skolēnam.”

1.7. svītrot 23.punktā 
vārdus un skaitli iekavās 
„(izņemot maksu par 
vietas saglabāšanu Ls 0,60 
(sešdesmit santīmi) dienā, ja 
bērns neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi)”. 

2. Šie saistošie noteikumi 
stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Saistošie noteikumi Nr. 7,  21.02.2013. 
Grozījumi 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”

1.04. plkst. 17.00

Koncerts „Lieldienu Roze”, 
Koncertā piedalās LNO 
soliste Inga Šļubovska 
un Ziemeļlatvijas ka-
meransamblis „ Livonija”

Cēsu Izstāžu namā

05.04 plkst. 10.00

Zinātniska konference „Brāļu 
draudzes Vidzemē” 

Cēsu Jaunās pils Konferenču 
zālē  

11.04. plkst. 13.00

Saruna – diskusija „Latvijas 
Trešā atmoda – LTF Cēsu 
nodaļas izveidošana, cēsnieku 
līdzdalība un tās nozīme 
mūsdienu jauniešu vērtību 
priekšstatos”

Cēsu Jaunās pils Konferenču 
zālē  

12. un 13.04. plkst. 19.00

Ievas Akurāteres un Jura 
Kulakova Jubilejas 55 
koncerts ”Sapumpurots 
zars”

AS CATA Kultūras namā

13.04. plkst. 17.00

Cēsu 1. pamatskolas 
absolventu koncerts

Cēsu Izstāžu namā 

14.04. plkst. 16.00

„Grāmatas bez vārdiem” 
Spāņu pantomīmas meistars 
KARLOSS MARTINESS

Cēsu Izstāžu namā

19.04. plkst.18.00

Festivāla „ Draugi” koncerts 
„ Uz vienas elpas”

Cēsu 2. pamatskolā 

19.04. plkst.20.00

„Prāta Vētra” un Laima 
dāvina koncertfilmas 
bezmaksas seansu 100 
Latvijas pilsētās un novados”

„Vēl viena klusā daba”

Cēsu sporta komplekss 
Piebalgas iela 18

20.04. plkst. 16.00

Filma „ Sēņotāji” 

Cēsu Jaunajā pilī

20.04. plkst.12.00

Mazo vokālistu konkurss 
„Cēsu Cālis 2013”

Cēsu 2. pamatskola 

20. aprīlī plkst. 19.00

Modernā dejas teātra izrāde 
“Turpinājums”

AS CATA Kultūras namā

21.04. plkst. 12.00

Kokļu ansambļu skate

Meža skola 

21.04.plkst. 16.00

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvu sadancošanās „ Ak 
pavasar, ak pavasar!” 

CATA kultūras namā 

25. aprīlī plkst. 19.00

Komēdija “Trakās šķēres”

CATA Kultūras namā

26.04. plkst.19.00

Koncerts „ Pavasara zīmes”. 
Dejo „ Randiņš’, „ Raitais 
solis” un vieskolektīvi.

CATA kultūras namā 

27. aprīlī plkst. 19.00

Jolanta Gulbe –Paškēviča, 
Hans Antehedtrio (Zviedrija) 
& Deniss Paškēvičs koncertā 

“Latvijas sajūtas”

CATA Kultūras namā

28.04. plkst. 11.30 

Velo maratons „Cēsis – 
Valmiera”  

28.04. plkst.16.00

Lāsmas Kugrēnas jubilejas 
izrāde “Jaucības un 
nejaucības’’

Cēsu Izstāžu namā

29. aprīlī plkst. 19.00

Liliputu Cirks no Ukrainas

CATA Kultūras namā

29.04 plkst. 9.30

Zīmējumu teātra izrāde 
”VILKS” 

Vaives tautas namā

Pasākumi Cēsīs aprīlī

Turpinājums 7. lpp

PASĀKUMI, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs aprīlī
Mākslas dienas             

„Cēsis 2013”
07.04. plkst. 14.00

Mākslas vēstures lekcija. 
Jūgendstils Vācijā. Stils 
modernā Krievijā. Lektore 
Baiba Eglīte Izstāžu namā

No 11.04.-22.05.

‘’Stilīgie 20. gadsimta 60-70 
gadi’’  Izstāžu nama 1. stāvs

No 11.04.-22.05.

Cēsu brīvā laika mākslinieku 
darbu izstāde Izstāžu nama 2. 
stāvs 

No 11.04.-20.05.

Zudusī Latvija, Vidzemnieka 
Arnolda Dimiņa piemiņas 
izstāde ‘’Es par dzimtenes 
lielceļiem baltajiem…’’ 
Akvareļi Cēsu Jaunās pils 
konferenču zāle 

No 11.04.-20.05.

Digitāla mākslas izstāde 
‘’Cēsu mākslinieki mākslas 
darbos un fotogrāfijās no 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja krājuma dzīlēm’’

Kafejnīca ‘’2 Locals’’ 

12.04. 

Cēsu profesionālās vidus-
skolas mēbeļu galdnieku 
nodaļas diplomdarbu izstāde 
un atvērto durvju diena

Piebalgas iela 3 

No 13.04.

Baibas Eglītes adījumi 
‘’Senču koris tautas tērpos’’, 
veltījums Dziesmu svētkiem

Izstāžu namā 

No 18.04.-20.05.

LMA glezniecības nodaļas 
studentu darbu izstāde 

Cēsu Draudzīgā Aicinājuma 
Valsts ģimnāzijā

No 18.04-19.05. 

Cēsu brīvā laika mākslinieku 
darbu izstāde

Cēsu pieaugušo izglītības 
centrā 

No 22.03.-22.04

Izstāde no cikla -Lielie 
mākslinieki bērniem. Ināras 
Liepas personālizstāde‘’ 
Baltā dārza noslēpumi’’

Izstāžu nama mazā zāle

No 25.04.-20.05. 

Arnoldam Mazītim 100. 
Piemiņas izstāde. Kārlim 
Baltgailim 120

Izstāžu namā

25.04. plkst. 18.00.

Izstādes atklāšana un 
lekcija‘’Mākslinieki jubilāri 
-Arnoldam Mazītim 100.” 
Lektore Nata Livonska

Izstāžu nama mazā zāle

25.04. no plkst. 14.00-18.00

Keramikas darbu izstāde un 
radošās darbnīcas 

Bērzaines iela 4 

25.04. plkst. 15.00

Karikatūrista Gata Šļūkas 
izstāde

Pie Raunas vārtiem 

26.04.

Cēsu mākslas skolas radošās 
darbnīcas

Pie kafejnīcas ‘’Raunas vārti’’

25.04. – 16.04

Mākslas tirgus. Cēsu mazo un 
lielo mākslinieku ziedojums 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa 
restaurācijai

Izstāžu namā 

27.04.-26. 05.

Vidzemes profesionālo 
mākslinieku darbu izstāde 

Madonas muzeja Izstāžu zālē

12.05. plkst. 14.00.

Mākslas vēstures lekcija.
Jūgendstils. Vīnes grupa. 
Lektore Baiba Eglīte

Izstāžu namā 

Radošuma nedēļa Cēsīs
22.04 plkst. 17.00 

Radošuma nedēļas atklāšana. 
Gleznas rāmja atklāšana 
muzikālā noskaņā 

Pie Raunas vārtiem  

22.04.plkst. 18.00

Radošais vakars kopā ar 
jauniešiem no Ēģiptes un 
Tunisijas. Meistarklases, 
vizuālas lekcijas, parandžas 
siešanas māksla.

Jauniešu domes telpās

23.04. plkst. 18.00

Diskusija ar ēģiptiešu 
grafiti mākslinieku 
AmmarAbouBakr un grafiti 
pionieri Latvijā Kriss (Krys)

Fonoklubā 

24.04. plkst. 18.30

Lekcija un diskusija 
„Kopīgais atšķirīgajā. Islams 
un kristietība”. Diskusiju 
vada Eduards Liniņš, 
diskusijā piedalās mācītājs 
Didzis Kreicbergs un 
islamticīgais Mur Muhamed

Cēsu Jaunajā pilī 

25.04. plkst. 14.00 – 18.00

Keramikas darbu izstāde un 
radoša darbošanās ar mālu

Cēsu bērnu un jauniešu centrā 
„Spārni” 

25.04.plkst. 18.00

Ēģiptes kino filmu vakars 
„Cik tālu no Gaujas līdz 
Nīlai?” 

Cēsu Jaunajā pilī 

26.04. plkst.15.00

Piedāvā Cēsu Mākslas skola 
- Keramikas darbnīcas, 
kokapstrādes darbnīcas, 
dizaina darbnīcas, stikla 
apstrādes darbnīcas 

Pie Raunas vārtiem

26.04. plkst.16.00

Bibliotēku nakts. Aktivitātes 
līdz pusnaktij! 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā

26.04. plkst. 16.00

Saruna – diskusija „Latvijas 
Trešā atmoda – LTF Cēsu 
nodaļas izveidošana, cēsnieku 
līdzdalība un tās nozīme 
mūsdienu jauniešu vērtību 
priekšstatos”

Izstāžu namā

27.04. plkst. 17.00

Tikšanās ar stāstnieci 
no Libānas Sāru Sifri. 
Tradicionālās virtuves 
prezentācija un diskusija 
„Libānas nacionālās 
tradīcijas”

Kafejnīca “2Locals”

28.04. plkst. 12.00

Radošās darbnīcas:Lego 
robotu būvēšana; Taisām 
ziepes kopā!; Z(in)rāde 
“Iepazīsties, Z(in)oo ģi-
mene!”

Bērnu zinātnes centrā Z(in)oo 

Pasākumi Cēsu Centrālajā 

bibliotēkā
8.-19.04.

Konkurss Cēsu novada 6.-
9.klašu skolēniem „Ko Tu zini 
par Apgādu Zvaigzne ABC?”

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa 

15.04. plkst. 14.00

Literatūras izstādes 
„Oriģinālliteratūra bērniem 
un pusaudžiem 2012” 
atklāšana, grāmatu apskats 

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļas lasītavā 

24.04. plkst. 12.00

Cēsu novada bērnu un 
jauniešu grāmatu svētku 
atklāšana 

Zvaigznes grāmatu nams Cēsīs

24.04. plkst. 14.00

Cēsu novada bērnu un 
jauniešu grāmatu svētki, 
tikšanās ar rakstniekiem 

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa

26.04. plkst.16.00-24.00 

Bibliotēku nakts Cēsīs - 2013. 
Tikšanās ar grāmatu autoriem 
un citiem interesantiem 
cilvēkiem, praktiskas 
nodarbības, mūzika, spēles.

26.04. plkst. 18.00-22.00

Balle pasaku karaļvalstī 
–Bibliotēku nakts pasākums 

bērniem

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa 

Izstādes Centrālajā 

bibliotēkā
2.-15.04.

Dzejniekam novadniekam 
Leonīdam Breikšam – 105

Bibliotēkas Novadpētniecības 
literatūras lasītava

2.-15.04.

Grāmatu izdevējam 
Andrejam Jesenam – 140

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa 

2.-30.04.

16.aprīlī tulkotājai Silvijai 
Bricei – jubileja

Bibliotēkas Abonements

2.-30.04.

Literatūras izstāde veltīta 
veselības tēmai

Bibliotēkas Abonements

2.-30.04.

7. aprīlis – pasaules veselības 
diena. Izstāde par veselīgu 
dzīvesveidu.

Bibliotēkas Vispārīgā lasītava

2.-30.04.

Gatavo pats! Idejas par to, kā 
gatavot rotaslietas, dāvanas, 
rotājumus, ēdienus

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļas Abonements 

2.-30.04.

Viss par princesēm 

Bibliotēkas  Bērnu literatūras 
nodaļas Abonements

2.-30.04.

Apgāds Zvaigzne ABC. 
Uzziņu materiāli par Apgādu 
Zvaigzne ABC un Zvaigznes 
grāmatu namu Cēsīs

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļas lasītava 

2.-30.04.

Andris Lamsters. Cikla „Kas 
zīmē mūsu grāmatiņās” 
Izstāde

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļas lasītava

15.-30.04.

Oriģinālliteratūra bērniem 
un pusaudžiem 2012 

Bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļas lasītava

16.-30.04.

Starptautiskā Zemes diena. 
Informatīva izstāde veltīta 
Zemes dienai 22.aprīlī un 
Zemes stundai 23.aprīlī

Bibliotēkas Novadpētniecības 
literatūras lasītava 

18.04. – 20.04 

Jauno grāmatu izstāde

Bibliotēkas Abonements

2.-30.04.

Ziedi zied visu gadu! Gunas 
un Jāņa Rukšānu fotogrāfiju 
izstāde

Bibliotēkas 2.stāva vestibils

Sports
5.04. plkst. 18.00 – 19.30

LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem Piebalgas 18 

6.04.

plkst. 10.00 – 18.00

Cēsu domes kauss volejbolā

Piebalgas 18

plkst. 10.00 – 19.00

Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā Lapsu 17

plkst. 11.00 – 16.30 

LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm Gaujas 45

plkst. 16.00 – 17.30

Baltijas sieviešu basketbola 
līgas ½ fināla spēle Piebalgas 
18

plkst. 18.30 – 20.00

Baltijas sieviešu basketbola 
līgas ½ fināla spēle Piebalgas 
18

7.04.

plkst. 10.00 – 19.00

Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā Lapsu 17

plkst. 11.00 – 12.30

LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem Piebalgas 18

plkst. 11.00 – 17.00

LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm Piebalgas 18

plkst. 13.30 – 15.00

Baltijas sieviešu basketbola 
līgas fināla spēle par 3.vietu 
Piebalgas 18

plkst. 16.00 – 17.30

Baltijas sieviešu basketbola 
līgas fināla spēle par 1.vietu 
Piebalgas 18

13.04. plkst. 11.00 – 12.30

LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm Piebalgas 18 

14.04. plkst. 10.00 – 18.00

SK Saulrīti turnīrs novusā 
Lapsu 17 

20.04. plkst. 10.00 – 17.00

Treneru seminārs Piebalgas 
18 

27.04.

plkst. 11.00 – 16.00

LČ ratiņbasketbolā Gaujas 
45

plkst. 11.00 – 14.00 

Skrējiens „Cēsu pavasaris 
2013” Pils Parks 

Turpinājums no 6. lpp



Priecīgie čivinātāji 
Madara Krevica @

MadaraKrevica
Cēsis izglābs manu wīkendu! 

#NēRīgai

Santa @ssilverartist
Vilcienā trāpījos vagonā ar 4 

maziem bļaustīgiem bērniem... 
bet tas nemaina faktu, ka jauki 
būt Cēsīs. :) Mājas.

Rikardions @Rikardions 
Labrīt, būs arī kāds rīts, kad 

no jauna dzims mūsu Cēsu 
kultūras nams, idejas un sapņi! 

Līga Auziņa @LiiDziSh 
Cēsīs kaut kas arī notiek. 

Vismaz pa LTV1 rāda šo to.:) 
#Cēsis

Dusmīgie čivinātāji
Sabīne Vītola @sabbaaa_

Dusmas uz to, kāda attieksme 
ir Cēsu filiāles Turības 
vadītājai, es priecājos, ka tik 
ātri pārtraucu tur mācības!!!

Līga, Vilnis, Madars @tris_
Melleni

@Cesis_lv Absurds ielās. 
Katrā slīpumā kāda mašīna 
netiek kalnā.

Alvis Ločmelis @
AlvisLocmelis

Cēsis brauktuves netīra 
un pat nekaisa!!! Taupība?? 
#slidotava

Uģis Ozoliņš @RespecT_
BVS 

Cēsis ir pilsēta pa kuras 
ielām var taisit peldešanas 
sacensības! #peļķes
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KULTŪRA, ČIVINĀŠANA

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Marta  sākumā  ar 
starptautisku konferenci 
par mākslinieku un radošo 
industriju lomu reģionu attīstībā 
Cēsīs noslēdzās pusotru gadu 
ilgušais kultūras sadarbības 
projekts ar Tartu, ko īstenoja 
pašvaldības aģentūra „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs”.

Projekta ietvaros, sadarbībā 
ar mākslas izglītības centru 
„Trīs krāsas”, tika piedāvātas 
apmācības māksliniekiem un 
radošajiem uzņēmējiem, lai 
apgūtu dažādas prasmes un 
zināšanas savas profesionālās 
karjeras attīstībai. Kopumā 
Cēsīs un Tartu tika organizēti 
15 izglītojoši semināri par 
tādām tēmām kā karjeras 
plānošana un uzņēmējdarbības 
uzsākšana kultūras nozarē, 
mārketings, publiskā uz-
stāšanās, komunikāciju pras-
mes, pārdošana interneta 
vidē u.c. Kopā ar vietējiem 
iedzīvotājiem abu pilsētu 
mākslinieki piedalījās pil-

sētvides darbnīcās Cēsīs un 
Tartu, meklējot radošus un 
estētiskus risinājumus vietējām 
sociālām un vides problēmām.

Projektā ir organizēti kopīgi 
mākslas plenēri un izstādes, uz 
abu pilsētu brīvdabas skatuvēm 
rīkoti kopīgi koncerti un 
deju izrādes, sniedzot iespēju 
iedzīvotājiem labāk iepazīt 
otras kaimiņvalsts kultūru un 
stiprinot sadarbības saites starp 
dažādām kultūras apvienībām 
Cēsīs un Tartu. Cēsīs kopīgā 
koncertā vienojās abu pilsētu 
pūtēju orķestri, pilsētas svētkos 
kopā pulcējās amatnieki un 
folkloras kopas, varējām 
dzirdēt Tartu džeza grupas 
un senās mūzikas ansambļa 
uzstāšanos. Kopīgu izstādi 
veidoja Cēsu un Tartu mākslas 
skolu audzēkņi, savukārt 
profesionālo mākslinieku 
plenērā „Zīmē Cēsīs!” tapušie 
darbi vasarā bija apskatāmi 
izstādē „Ar zīmuli pilsētā” 
bijušajā prokuratūras ēkā Pils 
ielā. Par projekta līdzekļiem 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs ir iegādājies nelielu 
mobilu skatuvi, kas turpmāk 
varēs tikt izmantota brīvdabas 

koncertiem Rožu laukumā un 
Pils dārzā.

To, ka projekts noritējis 
veiksmīgi, apliecina ne tikai 
tā daudzskaitlīgie dalībnieki 
no Cēsīm un Tartu, kuru vidū 
nodibināti jauni kontakti 
un radītas kopīgas idejas 
nākamajiem pasākumiem. 
Projekts guvis arī pozitīvu 
ārējo novērtējumu – decembrī 
par inovatīvu pieeju pilsētu 
savstarpējā  sadarbībā  pro-

jektam tika piešķirta Baltija 
Pilsētu savienības balva 
kultūrā.

Tartu ir salīdzinoši daudz 
paveikts radošo industriju 
jomā, revitalizējot Kalevi 
ielas kvartālu, vairākās ēkās 
izvietojot radošo uzņēmēju 
studijas, darbnīcas un veikalus, 
tāpēc esam ieinteresēti iesākto 
sadarbību turpināt, pārņemot 
pozitīvo pieredzi reģionālo 
radošo iniciatīvu attīstībā.

Projekta noslēguma 
kon-ferencē Cēsu un Tartu 
pārstāvji savstarpēji dāvināja 
vasaras mākslas  plenērā  
tapušos mākslas darbus, 
paužot ieinteresētību iesākto 
sadarbību turpināt. Tartu 
Radošo Industriju centrs 
saņēma latviešu autora Mārtiņa 
Zuša gleznu „112”, bet Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs 
– Tartu mākslinieka Alberta 
Gulka zīmējumu „Cēsis”.

Projekta noslēgumā ir 
izveidots Cēsu - Tartu kultūras 
portāls ar mākslinieku un 
radošo institūciju profiliem. 
Cēsu kultūras portāls www.
kultura.cesis.lv pašreiz ir 
pilnveidošanas stadijā un būs 
pieejams latviešu un angļu 
valodās. Interesentus, kas vēlas 
iekļaut portālā informāciju par 
savu radošo darbību, lūdzam 
rakstīt uz e-pastu kultura@
cesis.lv.

Projekts „Mākslinieki un 
radošie uzņēmēji reģionālai 
attīstībai” tika īstenots ar 
Igaunijas-Latvijas programmas 
atbalstu. Projekta budžets 137 
075 EUR, tai skaitā ERAF 
līdzfinansējums 116 514 EUR.

Ilona Asare  
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra Projekta vadītāja

Veiksmīgi noslēdzies radošs Cēsis - Tartu sadarbības projekts

Attēlā: Projekta ietvaros uz abu pilsētu brīvdabas skatuvēm 
notika kopīgi koncerti un deju izrādes

  Cēsu novada Vaives pagasta 
pārvaldes vadītāja Valda 
Zaļaiskalna  izstrādājusi latvāņu 
apkarošanas programmu no-
vadam. Ar šo kaitēkli novadā 
invadētas ievērojamas platības 
- 700 ha pašvaldības un 
privāto teritoriju. Pašvaldības 
teritorijas, kurās aug latvāņi, 
tiek regulāri pļautas, arī  
vairums zemes īpašnieku apkaro 
audzelīgo kaitēkli. Izrādās, ļoti 
labi ar  latvāņu audzēm tiek 
galā gaļas liellopu ganāmpulki. 
Tomēr Vaives pagastā ir 14 
zemes īpašnieki, kuri latvāņu 
audzes savās teritorijās nedz 
pļauj, nedz nogana, un no 
šiem zemes gabaliem kaitēklis 

izplatās plašā apkārtnē. 

Latvāņu apkarošanas pro-
gramma paredz, ka pašvaldība 
organizēs latvāņu pļaušanu arī 
uz to īpašnieku zemes, kuri 
nerūpējas par savu teritoriju 
sakopšanu un samaksa pēc 
darbu paveikšanas tiks piedzīta 
no zemes īpašniekiem.

Taču arī tad, ja Cēsu 
novadā tiks regulāri izpļautas 
visas latvāņu audzes, cerēt, 
ka kaitēklis būs pilnībā 
iznīcināts, nevar. Latvāņi 
aug arī kaimiņu novados. 
Kā atzīst V. Zaļaiskalna,  
efektīvai latvāņu apkarošanai 
nepieciešama nopietna valsts 
finansēta programma.  Arī 
regulāri pļauts, tas zemē  dzīvo 
septiņus gadus! Latvāņu sēklas 
pārnēsā putni, vējš, ūdens un 

šo kaitēkļu invāzija var notikt 
lielās platībās.  Somijā tiek 
īstenota 20 gadus ilga latvāņu 
apkarošanas programma. 
Latvijā valdība apstiprināja 
latvāņu apkarošanas pro-
grammu un pat piešķīra 
tai finansējumu. Diemžēl 
vienīgais šīs programmas 
rezultāts ir latvāņu izplatības 
karte. Latvijā latvāņu invadētās 
teritorijas aizņem vairāk nekā 
10 tūkstošus hektāru! 

Nekas praktisks latvāņu 
apkarošanā tā arī netika 
paveikts. Tāpēc Vaivē un citos 
pagastos, kur padomju laikos 
ir ieviesti latvāņi, pašvaldībām 
un iedzīvotājiem vien saviem 
spēkiem un līdzekļiem jāapkaro 
šis kaitīgais augs. 

Kaitēklis - latvānis
Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Aicinām cēsniekus pieteikt 
talkošanas vietas Cēsu novada 
Lielās talkas koordinatorei 
Dacei Laivai - pa telefonu 
26119396!

Lielās Talkas laikā savākto 
atkritumu izvešanu nodrošinās 
pašvaldības un kustība Lielā 
Talka. Talkā savākto drazu 
arī šogad atkritumu poligonos 
nogādās bez maksas.

Lielā Talka 20. aprīlī!


