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Lielā Talka un gružu kalns

Attēlā: Vislielākā talcinieku komanda strādāja Vācu kapos. Cēsu 2. pamatskolas, novada pašvaldības, Vēstures un mākslas muzeja
darbinieki, kā arī patruļkuģa “Cēsis” vīri attīrija kapus no pērnajām lapām un gružiem.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Vai
piepildīsies
Lielās
Talkas rīkotāju iecere, ka līdz
Latvijas simtgadei 2018.gadā
mūsu valsts būs tīra, saposta un
pavasara talkas vairs nenotiks?
Pagaidām šķiet, ka tomēr nē.
Gadu no gada priecājamies,
ka ir tik daudz atsaucīgu un

darbīgu cilvēku, kuri piedalās
Lielajā Talkā, un katru gadu
konstatējam, ka savākto gružu
kalns, ja arī plok, tad gliemeža
tempā.
Arī Cēsu novadā, kur
pieteiktas bija 27 talkošanas
vietas,
darba
apkārtnes
tīrītājiem un posējiem netrūka.
Vaives pagastā, saulainajā
26.aprīļa dienā lielākā rosība

bija
Kaķupītes
estrādes
apkārtnē, gatavojot to rosīgai
kultūras pasākumu sezonai.
Dienu iepriekš sakopšanas
darbi notika Krīvos, Rīdzenē
un Rāmuļos.
Cēsīs vairāk nekā 70
talcinieku strādāja Vācu kapos.
Cēsu 2.pamatskolas audzēkņi,
pašvaldības darbinieki, Vēstures un mākslas muzeja

speciālisti, kā arī patruļkuģa
„Cēsis” komanda attīrīja kapus
no pērnajām lapām, zāles
un gružiem. Tikpat daudz
talkotāju rosījās Pastariņa
sākumskolas pagalmā. Vecāki un pedagogi pamatīgi
pastrādāja, labiekārtojot un
izdaiļojot bērnu sportošanas un
atpūtas vietu.
Turpinājums 8. lpp.

ģimenēm veltīts koncerts.
Ģimenes dienu dalībniekus
priecēs mazu un lielu cēsnieku
uzstāšanās, kā arī dziedošā
Aizgaļu ģimene un citi.
Plkst.
18.30
Maija
parka estrādē Cēsu novada
Krustbērna sveikšana.
Plkst. 19.00 Bērnu ratiņu
parāde! Par visatraktīvāk
uzpostajiem, izrotātiem bērnu
ratiņiem tiks piešķirta īpaša
pārsteigumu balva. Reģistrācija
parādei no plkst. 18.45 Maija
parkā.
Plkst. 20.30 no Vienības
laukuma aties autobuss uz
Vaives pagastu.

Aicinām
katru
ģimeni
paņemt līdzi vienu grāmatiņu,
ko ziedot tiem mazajiem
cēsniekiem, kuru vecākiem
nav iespēju iegādāties bērnu
grāmatas!
Aicinām
Cēsu
novada
darba
devējus,
atbalstot
darbiniekus, uzdāvināt viņiem
brīvu 15. maija pēcpusdienu,
lai kopā ar ģimeni un bērniem
piedalītos Ģimenes dienai
veltītajos pasākumos!
Lai
svētki
izdotos,
aicinām
pieteikties
arī
uzņēmējus
un
cilvēkus,
kuri būtu gatavi iesaistīties
pasākuma atbalstīšanā un
organizēšanā! Atbalsts varētu
būt gan finansiāls - pasākuma
nodrošināšanai,
gan
kāds

15. maijā - Ģimenes diena!
Jau sesto gadu Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”, sadarbībā
ar dažādām organizācijām un
Cēsu novada pašvaldību, rīko
Ģimenes dienu.
Jau iepriekš informēts, ka
šogad Sociālais dienests ir
nolēmis mainīt pastaigu takas
maršrutu, aicinot vecākus kopā
ar bērniem izzināt Cēsu pilsētu.
Ģimenēm būs iespēja doties
ekskursijā uz pašvaldības un
valsts iestādēm, līdzdarboties
radošajās
darbnīcās
un
piedalīties dažādās aktivitātēs
un spēlēs.
Ģimenes
dienas
pro-

gramma:
No plkst. 16.00 līdz
18.00 Ģimeņu reģistrācija
pastaigu takai. Reģistrācija un
takas sākums – Cēsu novada
domes priekšsēdētāja Jāņa
Rozenberga kabinetā, novada
pašvaldības ēkā, Bērzaines ielā
5 ( 2.stāvā), Cēsīs. Šeit domes
priekšsēdētājs katrai ģimenei
pasniegs
pastaigu
takas
maršruta karti un Ģimenes
pasi.
Plkst. 17.30 Maija parkā
radošās darbnīcas, spēles un
aktivitātes bērniem.
Plkst. 17.30 Maija parka
estrādē svētkus ieskandinās

Sveicam
Cēsu novada
iedzīvotājus
nozīmīgajos
un sirsnīgajos
maija svētkos
Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas
dienā 4. maijā
un Mātes dienā
11. maijā!
Cēsu novada pašvaldības
vārdā domes
priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs

gardums vai dāvaniņa takas
apmeklētājiem!
Informācijai:
Vita
Pleševnika Cēsu pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
projektu vadītāja- attīstības
speciāliste, tālr., 64127746, epasts: vita.plesevnika@dome.
cesis.lv.
Prieks bērnu acīs ir prieks
mūsu sirdīs!
Ziedojumu konts:
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests
AS
“SEB
BANKA”
UNLALV2X
konta Nr. LV40 UNLA 0050
0099 8511 7
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PAŠVALDĪBĀ

Lielās Talkas zīmē
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Gribu pateikties visiem
novada iedzīvotājiem, kuri
piedalījās Lielajā Talkā. Savākti
simtiem maisu ar gružiem,
izzāģēti krūmi, sakopti kapi,
takas, atpūtas un piemiņas
vietas. Lai kā centos pabūt pie
visiem talkotājiem, diemžēl tas
neizdevās, jo mūsu novadā bija
gandrīz 30 lielās talkas vietas.
Iespaidīga darbu norises vieta
bija Pastariņa skolas pagalms,
kur 70 vecāki un pedagogi veica
apjomīgus
labiekārtošanas
darbus. Lielisks piemērs tam,
ko var paveikt, ja rūp sava
skola un vide ap to! Vēlreiz
paldies visiem talciniekiem un
gribas cerēt, ka ar katru Lielās
Talkas gadu mūsu novads un
Latvija kopumā kļūst tīrāka un
sakārtotāka.
Aprīlī novada pašvaldībā
viesojās vairākas svarīgas
amatpersonas. Mēneša pirmajā
pusē vizītē Cēsīs bija ieradusies
premjerministre
Laimdota
Straujuma. Viņa apskatīja
„Kliģēnu” siltumnīcas, jauno
koncertzāli un bērnu zinātnes
centru ”Z(in)oo”. Premjere
atbalstīja ideju par kosmosa
centra veidošanu „Z(in)oo”.
Protams, runājām arī par
saimnieciskiem jautājumiem.
Ekonomikas
ministrija
izstrādājusi programmu uzņēmējdarbības teritoriju un telpu
attīstībai, diemžēl kritēriji ir
tādi, ka Cēsis nevar iesaistīties
šajā programmā, tāpēc kritēriji
būtu jāmaina.
Cēsis apmeklēja arī Ķīnas
Tautas republikas vēstnieks
Latvijā V.E. Jangs Guocjangs.
Viņš tikās ar mūsu un Priekuļu
novadā dzīvojošām ķīniešu
ģimenēm. Sarunā ar vēstnieku
teicu, ka mums ir jāsadarbojas,
lai neveidotos divkopienu
sabiedrība un
atbraukušie
varētu veiksmīgi integrēties
- bērniem apmeklēt novada
skolas
un
bērnudārzus,
pieaugušiem strādāt, uzsākt

savu
biznesu.
Vēstnieks
apsolīja, ka atbraukušie ķīnieši
gada laikā apgūs latviešu
valodu.
Mēneša
nogalē
Cēsīs
ieradās Aizsardzības ministrs
Raimonds Vējonis. Runājām
par drošības situāciju valstī.
Ministrs apliecināja, ka Latvijas
Bruņotie spēki un sabiedrotie,
apdraudējuma gadījumā, ir
gatavi ātri un saskaņoti reaģēt.
Runājām arī par ieceri Cēsu
2.vidusskolas pagalmā būvēt
sporta zāli, ko varētu izmantot
Profesionālās
vidusskolas,
2.vidusskolas audzēkņi un
arī Nacionālo Bruņoto spēku
kareivji. Ministrs apliecināja,
ka Aizsardzības ministrija
varētu iesaistīties šāda projekta
īstenošanā.
Paredzēts, ka maijā sāksies
Cēsu dzelzceļa stacijas ēkas
fasādes un jumta remonts,
kam sekos arī iekštelpu
rekonstrukcija. Sadarbība ar
a/s „Latvijas Dzelzceļš” ir
produktīva. Cerības vieš arī
sarunas ar Cēsu tirgus teritorijas
nomniekiem. Viņi ir gatavi
uzsākt projekta īstenošanu
– lielveikala, kā arī zemnieku
un amatnieku tirgus izbūvi, ja
pašvaldība akceptēs izmaiņas
projektā, kas ieviestas atbilstoši
mūsdienu situācijai.
Koncertzālē
„Cēsis”
celtnieki darbu ir beiguši. Uz
jaunajām telpām pārcēlusies
mūzikas vidusskola. Lielo
koncertzāli pirmie ieskandināja
Latvijas ārstu konferences
dalībnieki un bija gandarīti
par šo iespēju. Maijā uz savām
jaunajām telpām pārcelsies
arī amatiermākslas kolektīvi.
Darbu uzsāks arī kafejnīca.
Apsaimniekotājs
Havjers
Garsija ar partneriem aktīvi
darbojas, iekārtojot telpas.
Maija nogalē notiks svinīga
koncertzāles
atklāšana
ar
lieliskiem koncertiem 31. maijā
un 1. jūnijā.
Koncertzāles celtnieki uzņēmums „UPB” uzvarējis
konkursu
par
tiesībām
būvēt jauno Profesionālās

vidusskolas mācību ražošanas
korpusu pie Cēsu 2.vidusskolas.
Būvdarbi ir uzsākti un tagad arī
vērtējam un analizējam abu
skolu turpmākās sadarbības
scenārijus,
lai
veiksmīgi
attīstītos
abas
izglītības
iestādes.
Saistībā
ar
Murjāņu
sporta internātskolu, valstī
sākusies diskusija par to, ka
lietderīgāk ir veidot valstī
vairākus
sporta
attīstības
centrus. Daudzviet novados ir
uzceltas mūsdienīgas sporta
būves, ir labas jauno sportistu
sagatavošanas
tradīcijas.
Piemēram, Siguldā ir visi
nosacījumu bobsleja, skeletona
un
kamaniņu
attīstībai.
Cēsu un Priekuļu novadā ir
Biatlona un slēpošanas centrs
un labas florbola tradīcijas.
„Lekrings / Cēsu
alus”
sportisti šajā pavasarī kļuva
jau par seškārtējiem valsts
čempioniem! Ja valsts finansētu
dienesta viesnīcas izveidi, un
tam var pielāgot kādu no jau
esošām pašvaldības ēkām,
stadiona rekonstrukciju, tad ar
salīdzinoši nelielu finansējumu
varam radīt labu bāzi augsta
līmeņa sportistu sagatavošanai.
Pagājušajā gadā novadā
bija liels tūristu pieplūdums.
Diemžēl Cēsu ēdināšanas
uzņēmumu iespējas netika
līdzi strauji pieaugušajam
pieprasījumam.
Šosezon
situācija
ir
mainījusies.
Vairākas kafejnīcas veidos
vasaras terases Rožu laukumā.
Vasaras kafejnīca būs arī
vecajā alus brūzī. Un, kā
jau minēju, darbosies arī
koncertzāles kafejnīca. Atliek
cerēt, ka vasara būs saulaina,
viesu mūsu pilsētā daudz
un visi būs labi paēduši un
gandarīti par Cēsīs pieredzēto.
Runājot par tūrismu, jāatzīmē,
ka ir izdevies piesaistīt 250
tūkstošus eiro no Norvēģijas
finanšu instrumenta Viduslaiku
pils mūru konservācijai. Tā ir
iespēja glābt pili un nodrošināt
tās drošu pieejamību tūristiem
arī turpmāk.

Pabalsts kurināmā iegādei
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste
No
6.
maija
līdz
30. septembrim Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” pieņems iesniegumus
dzīvokļa pabalsta piešķiršanai
no personām/ģimenēm, kuras
dzīvo mājā ar lokālu apkuri.

Apkures
pabalsts
tiks
piešķirts
mājsaimniecībām
2014./2015.gada
apkures
sezonai,
kurām
piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes/personas statuss.
Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei – 130,00
eiro;
• maznodrošinātai ģimenei
- 85,00 eiro.
Lai
saņemtu
pabalstu,
iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu

novada pašvaldības aģentūru
„Sociālais dienests”, Bērzaines
ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs,
apmeklētāju
pieņemšanas
laikos vai arī uz Vaives
pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”,
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 16.30,
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz
18.00.

Atjaunosim brauktuves un
ietves
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Pērn aprīļa nogalē vēl
bija sniegs, bet šogad jau
aprīlī novadā aktīvi norit ielu
un brauktuvju remonts un
labiekārtošana. Ir nogreiderētas
pilsētas ielas ar grants segumu,
uzsākta
bedrīšu
lāpīšana
asfaltētajās ielās. Tā kā
ziemā nebija vajadzības tīrīt
un izvest sniegu, ir ietaupīti
tam paredzētie līdzekļi. Tos
plānots izmantot ielu un ietvju
atjaunošanai.
Jāatzīst,
ka
cilvēki ļoti aktīvi raksta, zvana
pašvaldības
darbiniekiem,
aicinot ātrāk sakārtot vienu vai
otru brauktuvi. Saprotams, ka
katram svarīgākā šķiet tā iela
vai ietve, kas ir pie viņa mājas
vai darba vietas.
Diemžēl visam naudas
nepietiek, tāpēc pašvaldības
Komunālajā nodaļā , izvērtējot
ielu un ietvju noslogojumu un
esošo stāvokli, ir izstrādāts to
atjaunošanas plāns prioritārā
secībā. Tuvākajā laikā domes
deputāti izvērtēs un apstiprinās
šo plānu un varēsim ziemā
ietaupītos līdzekļus izmantot
bēdīgā stāvoklī esošu segumu
atjaunošanai. Piemēram, ceru,
ka mums izdosies sakārtot

ietvi no Valmieras ielas 23
līdz veikalam „Maksima”.
Brauktuvēm lietderīgāk nekā
lāpīt bedrītes ir nofrēzēt savu
laiku
nokalpojušo
asfalta
virskārtu un uzklāt jaunu
kārtu. Tas ir dārgāk, taču šādi
atjaunota iela kalpos krietni
ilgāku laiku.
Vaives pagastā arī šajā
sezonā ceļu greiderēšana un
grāvju tīrīšana tiks veikta ar
pašvaldības tehniku. Līdzekļu
ceļu uzturēšanai ir divas reizes
vairāk nekā pērn, domāju, ka
ceļu kopšana būs kvalitatīvāka.
Diemžēl silto laiku steidz
baudīt arī brīvdabas iedzeršanu
rīkotāji. Pašvaldības policijai
darba ir vairāk. Kārtības
sargiem ir dots uzdevums
īpašu
uzmanību
pievērt
sabiedriskām vietām un to
operatīvai atbrīvošanai no
alkohola
nogurdinātiem
pilsoņiem.
Protams,
arī
pašvaldībā sekojam tam, lai
jauniešiem novadā nebūtu
brīvi pieejamas apreibinošas
vielas. Spaisu tirdzniecību
Cēsīs
izdevās
ierobežot
laicīgi, taču sadarbojoties
valsts un pašvaldības policijas
darbiniekiem,
jāseko
un
jānovērš arī pagrīdes tirgoņu
darbība.

Par drošību un sportu
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Aprīļa
nogalē
vizītē
Cēsīs ieradās Aizsardzības
ministrs Raimonds Vējonis.
Darba
vizītes
sākumā
ministrs tikās ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Jāni
Rozenbergu,
priekšsēdētāja
vietnieku Mārtiņu Malcenieku
un pašvaldības administrācijas
vadītāju Jāni Gobu. Cēsīs
ministrs
apmeklēja
arī
Zemessardzes 27. kājnieku
bataljonu un Nacionālo bruņoto
spēku Instruktoru skolu.
Ar pašvaldības pārstāvjiem
ministrs
apsprieda
ne
tikai Latvijas aizsardzības
situāciju saistībā ar Ukrainas
notikumiem, bet arī lokālos
jautājumus.

J. Rozenbergs un ministrs
pārrunāja iespēju būvēt jaunu
sporta zāli Valmieras ielas
apkārtnē,
kuru
treniņiem
varētu
izmantot
Bruņoto
spēku kareivji, kā arī Cēsu 2.
vidusskolas un Profesionālā
vidusskolas audzēkņi, jo visām
minētajām iestādēm tuvumā
nav mūsdienīgas sporta zāles.
Kā atzina Aizsardzības ministrs,
ja Cēsu novada pašvaldība
nāktu klajā ar racionālu
priekšlikumu un finansējuma
modeli, ministrija būtu gatava
izskatīt
līdzfinansējuma
iespējas.
Abas puses uzsvēra civilās
aizsardzības mācību nozīmību
un atzina, ka mācībās būtu
jāstiprina
pašvaldības
sadarbība ar zemessardzi un
armiju.
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AKTUĀLI

Koncertzālē noslēgušies
būvdarbi

Darbi Gaujas ielā
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Aprīlī aktīvi atsākušies
Gaujas ielas rekonstrukcijas
darbi. Izveidot apbraucamo
ceļu atjaunojamam posmam
nav iespēju, tāpēc viena
ielas josla ir slēgta
un
rekonstruējamā posmā satiksmi
regulē luksofors.
Rekonstruējamā
posma
garums,
kurā
paredzēti
paaugstinātie
transporta
kustības ierobežojumi, nepārsniegs
puskilometru.
Autobraucējiem jārēķinās, ka,
braucot pa Gaujas kalnu, ceļā
pavadītais laiks palielināsies
par aptuveni piecām minūtēm.
Maksimālais atļautais ātrums
remonta darbu posmā ir 30 km/
h.
Gājējiem un velosipēdistiem
kustība būs apgrūtināta, tāpēc
aicinām šo posmu apiet vai
apbraukt pa maršrutu : E.
Dārziņa – Dzirnavu – Klints Peldu ielas.
Gaujas ielas (posmā no
Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai)
rekonstrukcija tika uzsākta
2013. gada augustā. Līdz šim
galvenie rekonstrukcijas darbi

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs

Attēlā: Remontdarbu laikā satiksmei ir atvērta viena ielas
josla un transporta kustību regulē luksofors. Foto: Aivars
Akmentiņš.
bija saistīti ar atbalsta sienas
izbūvi. Rekonstrukcijas darbus
plānots pabeigt līdz šī gada
septembra beigām.
Cēsu novada pašvaldība
lūdz iedzīvotāju sapratni un
atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
Projekts
Nr.
3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/
SM/005
„Cēsu
pilsētas
tranzītielas – Gaujas ielasrekonstrukcija” tiek īstenots
darbības
programmas
„Infrastruktūra
un pakalpojumi”
papildinājuma

3.2. prioritātes „Teritorijas
pieejamības un sasniedzamības
veicināšana” 3.2.1. pasākuma
„Pieejamības un transporta
sistēmas attīstība” 3.2.1.2.
aktivitātes
„Tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās”
ietvaros. Projekta ietvaros
plānots atjaunot Gaujas ielas
asfaltbetona segumu posmā
no Pētera līdz Kvēpenes ielai,
ieskaitot Gaujas tiltu.

Ķīnas Tautas republikas
vēstnieka vizīte

Sākts Profesionālās vidusskolas
modernizācijas projekts
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Aprīlī sākta būvlaukuma
sagatavošana Cēsu Profesionālās vidusskolas mācību
ražošanas korpusa celtniecībai.
Tas atradīsies Valmieras ielā
19, blakus Cēsu 2. vidusskolai.
Būvnieki
informē,
ka
iedzīvotājiem nav pamata
uztraukties
par
lieliem
būvniecības trokšņiem, jo ēkas
pamatu pāļus nevis dzīs, bet
ieurbs zemē.
Projekta
gaitā
tiks
uzbūvēts jauns
darbnīcu
korpuss un
veikta pirmā
stāva renovācija skolas ēkā
Valmieras ielā 19,veidojot
vienotu mācību kompleksu.
Mācību procesa modernizācijai
tiks iepirktas un uzstādītas
iekārtas un nepieciešamais
aprīkojums šādās prioritārajās
izglītības
programmās
–
enerģētika un elektrotehnika,
kokizstrādājumu izgatavošana

un būvdarbi.
Kā pastāstīja Profesionālās
vidusskolas direktore Maira
Apsīte, pateicoties modernajām
iekārtām un ēkas ventilācijas
sistēmai, trokšņi un putekļi
mācību
darba
procesā
neradīsies.
Jaunais
kokapstrādes
darbnīcu korpuss paredzēts tikai
audzēkņu praktisko mācību
vajadzībām. Tajā atradīsies
piecas galdnieku un namdaru
darbnīcas
ar
ēvelsoliem,
montāžas telpa, mašīntelpa ar
kokapstrādes darbgaldiem, kā
arī noliktavas, ģērbtuves, dušas
un citas palīgtelpas. Namdaru
un mēbeļu galdnieku, kā arī
nākotnē plānoto programmētās
vadības kokapstrādes darbgaldu
(CNC)
operatoru
apmācībai tiks iegādātas gan
jaunas iekārtas un aprīkojums,
gan arī no Piebalgas ielas 3
pārvietoti esošie darbgaldi.
Projekta mērķis ir uzlabot
Cēsu Profesionālās vidusskolas
īstenoto prioritāro profesionālās

Vidzemes
reģionālajā
koncertzālē “Cēsis” beigušies
būvdarbi, un tā pieņemta
ekspluatācijā.
Līdz ar ēkas pieņemšanu
ekspluatācijā, noņemts to
ierobežojošais
celtniecības
žogs, kā arī jau 12.aprīlī notika
pirmais lielais pasākums,
1000 mediķiem apmeklējot
konferenci par neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
Uz koncertzāles telpām
pārcēlies A. Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskola kolektīvs
un pārceļas arī Cēsu Kultūras
un Tūrisma centra kultūras
speciālisti un amatiermākslas
kolektīvi.
Gadā
koncertzāles
telpās notiks aptuveni 700
dažādi pasākumi, ieskaitot
mēģinājumus un mūzikas
skolas koncertus, un tos
apmeklēs apmēram 23 000

cilvēki.
Kā zināms, koncertzālē
mājvieta
būs
paredzēta
Vidzemes
kamerorķestrim,
notiks profesionālās skatuves
mākslas pasākumi, interešu
izglītības programmas un
mūžizglītības
pasākumi,
konferences, festivāli un kino
izrādes.
Vidzemes
koncertzāles
„Cēsis” atklāšanas pasākumi
notiks šī gada 31. maijā un 1.
jūnijā.
Projekts „Daudzfunkcionālā
centra „Vidzemes mūzikas
un kultūras centrs” izveide”
tika sākts 2009. gadā. Tas tiek
īstenots divu ES līdzfinansēto
aktivitāšu Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/
IPIA/CFLA/02/002 un Nr.
3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/
VRAA/005/054 gaitā.

izglītības programmu infrastruktūru
un
modernizēt
mācību aprīkojumu, nodrošinot Latvijas un Eiropas
standartiem
atbilstošas
profesionālās izglītības iegūšanu, un piedāvājot darba
tirgum kvalificētus un zinošus
speciālistus.
Projekta īstenošanas laiks ir
līdz 2015. gada 31. augustam.
Projekta kopējās izmaksas
ir 4 141 870.73 EUR, no tām
attiecināmās izmaksas ir 3
851 051.38 EUR, t.sk. ERAF
finansējums 3 273 393.67 EUR
un nacionālais finansējums
868 477.06 EUR (t. sk. valsts
budžeta dotācija pašvaldībām
80 872.07 EUR un Cēsu novada
pašvaldības finansējums 787
604.99 EUR).

Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
komunikācijas jaunākais
speciālists
Aprīļa sākumā notika Ķīnas
Tautas republikas vēstnieka
vizīte Cēsīs. V. E. Jangs
Guocjangs, ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks, tikās
ar Cēsu novada pašvaldības
vadību, Cēsīs dzīvojošajām
ķīniešu ģimenēm, iepazinās ar
Cēsīm, apmeklēja Vidzemes
koncertzāli
„Cēsis”
un
Latvijā vadošo kokapstrādes
uzņēmumu „Staļi”.
Vēstnieka vizītes mērķis
bija iepazīties ar vietējo ķīniešu
ģimeņu dzīves apstākļiem
Cēsīs un, ja nepieciešams,
palīdzēt tām. Pēc tikšanās ar
vietējām ķīniešu ģimenēm
vēstnieks atklāja, ka patlaban
nav sadzīvisku problēmu un arī
pašvaldības pārstāvji vienmēr
sniedz palīdzīgu roku, ja rodas
kādas neskaidrības. Cēsīs dzīvo
ap desmit ķīniešu ģimenēm,
un divām no tām radušās
nesaskaņas
ar
nekustamo
īpašumu pārvaldniekiem – citu
sūdzību nebija.
„Ārzemnieku
īpatsvars
ne vien Cēsīs, bet arī Latvijā
pieaug. Mēs nedrīkstam dzīvot
dalītās kopienās tik mazā
pilsētā kā Cēsis. Ķīnieši ir
jāiesaista darba tirgū, bērniem

ir jāiet skolās, bērnudārzos,
pieaugušajiem ir jāapmeklē
valodu kursi – tā varēs
notikt sekmīga integrācija”,
uzsvēra
Cēsu
novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.
Ķīnas vēstnieks sacīja, ka
tautieši izvēlas tieši Latviju,
jo abām nācijām ir vienojoša
vērtība – miers. „Latvija ir
valsts ar tīru gaisu, skaistiem,
smaidīgiem cilvēkiem un
salīdzinoši zemām uzturēšanās
izmaksām,
kas
piesaista
metropoles
iedzīvotājus”,
papildina Jangs Guocjangs.
„Cēsis
par
mājvietu
izvēlējušās daudzas ķīniešu
ģimenes, tāpēc mums ir
jāstiprina sadarbība un es
apsolu, ka gada laikā vecāki
un viņu bērni runās latviešu
valodā”, noslēdzot sarunu
sacīja vēstnieks.
Pēc sarunas Cēsu novada
pašvaldībā vēstnieks devās
apskatīt Vidzemes koncertzāli
„Cēsis”
un
kokapstrādes
uzņēmumu „Staļi”. Koncertzāles vadītāja Inese Zagorska
ielūdza augsto viesi uz 31.
maija koncertzāles atklāšanas
pasākumu un tika sperts
pirmais solis uzņēmuma „Staļi”
izstrādājumu eksportam uz
Ķīnu.
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VIZĪTE, JAUNRADE, CEĻI
Premjeres vizīte Cēsīs
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
Cēsis ir pilsēta ar lielu
attīstības potenciālu un tās
vadībai ir skaidra attīstības
vīzija, vizītes laikā Cēsīs sacīja
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma.
Kā viena no idejām, kas
tika prezentēta premjerei, bija
Cēsīs jau esošā bērnu zinātnes
centra “Z(in)oo” kapacitātes
izmantošana, lai to paplašinātu
un izveidotu par nacionāla un
starptautiska mēroga kosmosa
izpētes centru jauniešiem. Pēc
premjeres domām, šāda ideja ir
apsveicama un valdība varētu
iesaistīties projekta īstenošanā.
“Z(in)oo” vadītājs Pauls
Irbins
iepazīstināja
L.
Straujumu ar kosmosa centra
izveides plāniem, kas līdzīgi kā
“Ahaa” centrs Tartu, Igaunijā,
varētu piesaistīt apmeklētājus
no visa reģiona. Taču tas būtu
koncentrēts uz kosmosu, tā
izpēti un kosmonautiku.“Mums
nav jāveido “Ahaa” kopija,
pēc tā nav vajadzības. Taču
reģiona attīstībai un bērnu
ieinteresēšanai
eksaktajās
zinātnēs šāds kosmonautikas
centrs būtu lielisks,” skaidroja
P.Irbins
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs uzsvēra, ka pašvaldība

Attēlā: Zemnieku saimniecības “Kliģēni” saimnieks Aleksandrs Raubiško (no labās) iepazīstināja
premjerministri Laimdotu Straujumu un Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu ar
savu apjomīgo siltumnīcu saimniecību. Foto: Anete Dreimane.
zemi šāda centra būvniecībai
ir atvēlējusi un projekts,
visticamāk, būtu starpnozaru.
Tajā jāiesaistās Ekonomikas,
Izglītības un zinātnes, kā
arī Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijām.
Dārzniecībā
“Kliģēni”
premjere tika iepazīstināta ar
uzņēmuma attīstības plāniem,
nepieciešamo atbalstu, kā arī
jauno siltumnīcu gurķu ražu.
L. Straujuma apmeklēja

Vidzemes reģionālo koncertzāli, kur ar priekšnesumu viņu
priecēja Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas audzēkņi,
kas bija pats pirmais 800
sēdvietu lielās zāles akustikas
pārbaudījums. Kā novērtēja
Ministru prezidente, skanēja
lieliski.
Vizītes
noslēgumā
ar
novada pašvaldības vadību
premjere pārrunāja satiksmes
sistēmas stāvokli, Veclaicenes
šosejas atjaunošanas iespējas

un
dzelzceļa
pasažieru
pārvadājumu modernizāciju,
lai pasažieri no Cēsīm līdz
Rīgai varētu nokļūt stundā un
desmit minūtēs.
Sarunā J. Rozenbergs akcentēja nepieciešamību veikt
izmaiņas normatīvajos aktos,
kas ļautu pašvaldībām veidot
atsevišķu dzīvojamo fondu,
ko
piešķirt
vajadzīgiem
speciālistiem, kuri gribētu
pārcelties uz novadiem.

Ceļi, grāvji un nauda, kuras nepietiek
Aivars Akmentiņš
Aprīļa
sākumā
Vaives
pagasta pārvaldē „Ķaķukrogā”
notika tradicionālais tējas
vakars,
kurā
pārvaldes
darbinieki ar iedzīvotājiem
pārrunāja
pagasta
dzīves
aktualitātes. Šoreiz turpinājās
diskusija par martā jau aizsākto
tēmu – ceļu uzturēšana un
atjaunošana Vaives pagastā.
Uz tēju bija aicināti novada
domes deputāti. Ieradās četri
– domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, Artis Rasmanis,
Andris Melbārdis un Uldis
Lencbergs. Vaivēnieši bija
sabraukuši kuplā pulkā ( vairāk
nekā 40), tādējādi apliecinot to,
ka bez ceļiem dzīvot un strādāt
laukos nekādi nevar.
Tikšanās ievadā Vaives
pagasta pārvaldes vadītāja
Valda Zaļaiskalna pastāstīja,
ka
pašvaldības
autoceļu
uzturēšanai un remontam
šogad piešķirts nepilns 61
tūkstotis eiro. Par šo naudu
paredzēts četras reizes greiderēt
pašvaldības ceļus, remontēt
kritiskos ceļu posmus (vietas,

kur ceļa vairs nav), atjaunot
sāngrāvjus
un
caurtekas,
izpļaut sāngrāvjus, pabeigt ceļa
B36 remontu, izzāģēt bīstamos
kokus un atjaunot bojātās ceļa
zīmes.
Diskusija izvērtās par to, ka
ceļu greiderēšana un atsevišķu
posmu pielāpīšana nav efektīva,
jo ir ceļu posmi, kur seguma
vairs praktiski nav, ir tikai
māls, kas pavasaros un rudeņos
izšķīst. Ceļi ir nepareizi kopti,
tāpēc sāngrāvji aizauguši, ceļa
malās izveidojušies vaļņi un
lietus vai kūstoša sniega ūdens
nevis notek, bet pārvērš ceļu
par lielu peļķi. Iedzīvotāji
aicināja palielināt finansējumu
pagasta
ceļu
remontam.
Novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs atgādināja,
ka šogad, salīdzinājumā ar
2013.gadu,finansējums Vaives
ceļu kopšanai ir divas reizes
lielāks. Pašvaldībai līdzekļi
kapitālam ceļu remontam ir tad,
ja ir budžeta pārpalikums, vai
tiek pārdots kāds pašvaldības
īpašums. Tā pērn tika atjaunots
„Pūkšeru” ceļš. Priekšsēdētājs
ieteica izstrādāt ceļu remonta

prioritāšu sarakstu, un atbilstoši
tam katru gadu vismaz vienu
ceļa posmu atjaunot kapitāli.
Arī deputāts Artis Rasmanis
atzina, ka 10 – 15 cm grants
slāņa uzbēršana ceļiem, ja
nav atjaunoti sāngrāvji un
caurtekas, maz ko dod, jo
grants slānis ātri tiks aizskalots.
Labāk vienu ceļa posmu salabot
kārtīgi, nekā pa drusciņai lāpīt
visur. Vaivēnieši gan oponēja,
ka iedzīvotāji, kuri pavasarī
un rudenī netiek ārā no savas
mājas, jo ceļš ir izjucis, nevar
gaidīt divus vai trīs gadus, līdz
pienāks kārta kapitāli remontēt
viņu ceļa posmu. Jau šajā
pavasarī bija mājas, līdz kurām
nevarēja nokļūt ātrās palīdzības
auto, neveda pastu un nekursēja
autoveikals.
Deputāts Andris Melbārdis
skaidroja, ka, lai arī naudas
ceļu uzturēšanai un remontam
šogad ir divas reizes vairāk
nekā pērn, ar to vienalga
nepietiek. Tāpēc viņš rosināja
veikt vienotu iepirkumu par
visa novada ielu un ceļu
uzturēšanu. Tas nodrošinātu
profesionālu ceļu uzturēšanu ar

mūsdienīgu tehniku, līdz ar to
brauktuves kalpotu ilgāk.
Iedzīvotāji pārmeta arī mežu
izstrādātājiem, kas ar smago
tehniku izdangā mazos lauku
ceļus. Uzņēmumam „Latvijas
Valsts meži” pēc koku ciršanas
un izvešanas ir jāsakārto
pievadceļi,
taču
Vaives
pagastā tas netiek darīts. J.
Rozenbergs apsolīja tikties ar
uzņēmuma reģionālo vadību
un šo jautājumu atrisināt.
„Kundziņu” saimnieks Andis
Kāposts aicināja vaivēniešus,
īpaši kolēģus zemniekus, arī
pašiem parūpēties par ceļiem,
pa kuriem biežāk jābrauc ar
traktortehniku,
pārvadājot
smagas
kravas.
Savukārt
zemnieks
Māris
Āboliņš
aicināja pašvaldībai pirmkārt
remontēt tos ceļus, kas
nepieciešami uzņēmējdarbības
veikšanai un ierosināja Vaives
pagasta
ceļu
uzturēšanai
paredzēto naudu nodot novada
domes deputātu rīcībā, lai
deputāti lemj un atbild par
pagasta ceļu stāvokli.

Jaunrade
skolās
Aprīļa sākumā Pastariņa
sākumskolā noslēdzās Cēsu
novada skolotāju konkurss
„Inovatīvs
labās
prakses
piemērs”, lai apzinātu un
popularizētu inovācijas izglītības jomā un veicinātu jaunu
ideju ieviešanu. Konkursa
galveno balvu ieguva Cēsu
Valsts ģimnāzijas skolotāju
kolektīva (Sarmīte Dreijalte,
Agrita
Bartušēvica,
Inita
Kriškāne, Reinis Lazdiņš,
Ilmārs Siliņš) inovācija „Valsts
ģimnāziju dabaszinātņu dienas
konkurss”.
Konkursa veicināšanas balvu
saņēma Cēsu 2. vidusskolas
inovācija „Ārpusstundu pasākums - videokonkurss” (autori:
Olga Kosolapova, Melita
Železcova, Lienīte Rogoļeva,
Dace
Baikovska,
Boriss
Cibankovs, Ingars Babahins),
kā arī Cēsu 2. vakara (maiņu)
vidusskolas
skolotājas
Sarmītes Birziņas inovācija
„Jauns mācību priekšmets
„Multimēdiju
un
tīmekļa
tehnoloģijas” Cēsu 2.vakara
(maiņu) vidusskolas izglītības
programmās”.
Konkursa vērtēšanas komisija ieteica izteikt atzinību arī :
Cēsu 2. vidusskolas inovācijai “…nakts”(autori: Ineta
Lāce – Sējāne, Aija Sīmane,
Zita Rainska);
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas
inovācijai
„Avotu ielejas parka resursu
izmantošana integrētā brīvdabas pedagoģijas stundā”
(autori: Iveta Daiga, Inga
Jurgena, Sandra Klaucāne,
Lidija Vilnīte);
Cēsu pilsētas pamatskolas
inovācijai „Ķīmijas eksperiments – izziņas darbības
veicinātājs formālā, informālā
un neformālā izglītībā kā
vecāku, skolēnu un skolotāja
sadarbības pasākumu kopums”
(autori: Ērika Siliņa, Inese
Kukaine).
Izglītības sektorā inovācija
var būt, piemēram, jaunas vai
ievērojami uzlabotas mācību
programmas, vai
jaunas
izglītības
programmatūras,
jauna vai būtiski uzlabota
pedagoģija,
jauna
pieeja
izglītības
pakalpojumu
izcenojumu noteikšanā, vai
jauna skolēnu uzņemšanas
stratēģija. Kopumā pieteiktas
deviņas inovācijas.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks maijā. Labās
prakses piemēri tiks publiskoti
un
izmantoti
pedagogu
profesionālajā
pilnveidē,
demonstrējot tos dažādām
auditorijām
meistarklasēs,
pieredzes apmaiņas semināros,
konferencēs
un
citos
pasākumos.
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DAŽĀDI

Jauni risinājumi mājas
aprūpē

Bibliotēku nakts Cēsīs

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

Attēlā: Bērniem Bibliotēku naktī Lailas Meluškānes vadībā bija iespēja iejusties pirātu lomā un
veikt dažādus uzdevumus, lai nokļūtu līdz dārgumu lādei.

Gunta Romanovska
Cēsu Centrālās bibliotēkas
direktores vietniece
teksts un foto
25. aprīlī Cēsu Centrālās
bibliotēkas darbinieki jau
sesto reizi gan pieaugušos, gan
bērnus aicināja uz Bibliotēku
nakts pasākumiem.
Bērnu literatūras nodaļā no
6 līdz 10 vakarā rosījās pirāti,
jo bērni bija aicināti piedalīties
pasākumā „Sise uz Pirātu
kuģa”. Tas bija gan nopietns
un izzinošs, gan trakulīgs un
radošs burziņš, jo bērni bija
aicināti kļūt par pirātu: tērpties,
maskoties vai rotāties atbilstoši
tematikai,
apbruņoties
ar
drosmi, pacietību, zinātkāri un
doties noslēpuma meklējumā.
Viņiem bija jāveic dažādi
uzdevumi, lai nokļūtu līdz
dārgumu lādei.
Bērni un pusaudži bija arī
aktīvākie pagalma un galda
spēļu dalībnieki. Pagalmā
varēja spēlēt ķegļus, lēkt
ar lecamauklu un gumijām,
spēlēt dažādas spēles ar
bumbu,
sacensties
riņķu
mešanā. Izdevniecības „Brain
Games” piedāvātās galda
spēles interesanti bija spēlēt

arī pieaugušajiem. Valdīja
īsts azarts, spēļu maratonā
iesaistījās ne tikai Bibliotēku
nakts apmeklētāji, bet arī
bibliotēkas darbinieki.
Tradicionāli Cēsīs Bibliotēku nakts tiek organizēta
Bibliotēku nedēļā, kas šogad
bija no 22. līdz 27. aprīlim
un tās devīze – „Informēts
un vesels!”. Vispirms Zeltīte
Kaviere no tēju darbnīcas
“Silkalni” Vaidavas pagastā
stāstīja par ārstniecības augiem
tējās, sīrupos, tinktūrās, ziedēs,
eļļās un ikdienas uzturā,
piedāvāja tās degustēt, atbildēja
uz apmeklētāju jautājumiem.
Savukārt
Cēsu
novada
pašvaldības
Sabiedrības
veselības speciāliste Zane
Brente – Brantiņa kopā ar
mediķiem
informēja
par
pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Cēsu
klīnikā, stāstīja par to, kas
ir skrīnings un vakcināciju
vērtību, kā arī par ūdens nozīmi
mūsu organismā. Wellness
testa
konsultantes
Līga
Matusēviča un Inese Jansone
ar testa palīdzību ikvienam
interesentam piedāvāja iegūt
svarīgu
informāciju
par
savu organismu. Savukārt

Juris Bērziņš pastāstīja par
Vispasaules Cēsnieku Dienām,
kas notiks no 21. līdz 25.
jūlijam.
Apmeklētājiem bija iespējas
arī apgūt dažas praktiskas
iemaņas. “Prasmīgo roku
darbnīcā” kvīlinga pamatus
mācīja
Baiba
Obermane,
bet
Lāsma
Vasmane
rādīja,kā vienkārši un ātri no
fotogrāfijām veidot videostāstu
vai multfilmu.
Vakara noslēgumā varēja
doties neklātienes ceļojumā
„226 dienās apkārt zemeslodei
jeb kā ceļot ar minimāliem
finansiāliem līdzekļiem”. Par
to stāstīja un rādīja Kristaps
Jēkabsons,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas absolventu Ģirta
Smeltera un Kristapa Jēkabsona
projekta un bloga „100 latviešu
stāsti” dalībnieks.
Vakarā viens pasākums
sekoja otram, bija cilvēki,
kuri apmeklēja tikai vienu
konkrētu
pasākumu,
bet
daži paspēja piedalīties pat
četros. Bibliotēkas darbinieki
saskaitīja,
ka
kopumā
Bibliotēku nakti apmeklēja
aptuveni 150 interesenti.

Aprīlī noslēdzas Centrālās
Baltijas jūras reģiona Interreg
IVA pārrobežu sadarbības
programmas
INNOCARE
projekts, kas kopš 2011.gada
novembra realizēts sadarbībā
ar projekta partneriem no
Zviedrijas,
Igaunijas
un
Latvijas.
Galvenais
projekta
„INNOCARE” mērķis - ar
inovatīvām mājas aprūpes
metodēm
un
līdzekļiem
uzlabota mājās dzīvojošu
sirmgalvju dzīves kvalitāte un
drošība.
Projekta īstenošanas gaitā
Cēsu novada mājas aprūpes
pakalpojuma saņēmējiem bija
iespēja izmēģināt pakalpojumu
„Drošības
pogas”,
kas
nodrošina saziņas iespējas un
palīdzību 24 stundas diennaktī,
elektroniskās
medikamentu
lietošanas atgādinātājus un
dūmu detektorus.
Sadarbībā
ar
Latvijas
Universitātes
P.Stradiņa
medicīnas
koledžu
18
Cēsu
novada
aprūpētāji
un iedzīvotāji, kuri kopj
tuviniekus, apguva apmācības
programmu, iegūstot jaunas
iemaņas vecu cilvēku aprūpei
mājās - saskarsmes psiholoģijā,
veselības aprūpē, gerentoloģijā,
paliatīvajā
aprūpē
u.c.
Projekta laikā aprūpētāji devās

Jaunieši Lietuvā

Gaujas Nacionālo parku popularizē Baltkrievijā

Cēsu novada pašvaldības
Jauniešu lietu speciāliste
Iveta Jermolajeva

Aprīlī Minskā norisinājās
izstāde „Otdih 2014”, tā ir
pirmā tūrisma izstāde, kurā
Baltkrievijas
tirgum
tiek
popularizētas dabas un aktīvā
tūrisma
iespējas
Gaujas
Nacionālajā parkā, tai skaitā
arī Cēsīs.
Kopumā šī ir jau desmitā
starptautiskā tūrisma izstāde
šogad, kurā ar pērn izstrādāto
zīmolu „Enter Gauja”, tiek
popularizēts vienots tūrisma
piedāvājums
galamērķī
Gaujas Nacionālais parks
(Gaujas NP).
Gaujas NP piedāvājumu
popularizēja Tūrisma attīstības
valsts aģentūras organizētajā
Latvijas nacionālajā stendā.

Projekts „Es redzu, kā jūs
strādājat“ ir demokrātijas
projekts, kas tiek realizēts
Cēsīs un sadraudzības pilsētā
Lietuvā - Rokiškos. Tas pulcēs
jauniešus no Latvijas un
Lietuvas. Projekta mērķis ir
veidot dialogu starp pašvaldību
un
jauniešiem,
iesaistīt
jauniešus
pilsētas
dzīves
veidošanā, veidot izpratni par
pašvaldības darbu un veicināt
jauniešu līdzdalību. Ja jaunietis
ir aktīvs savā pašvaldībā, tad
viņš ir aktīvs arī savā valstī!
Mēs ticam, ka pilsētas
attīstībai ir jānotiek savstarpējā
mijiedarbībā starp jauniešiem
un pašvaldības darbiniekiem,
jo tas palīdz radīt jaunas idejas

Latvija Baltkrievijas tūrisma
izstādē tika pārstāvēta pirmo
reizi, taču statistika liecina,
ka pagājušajā
gadā no
Baltkrievijas bija lielākais
tūristu
skaita
pieaugums
Latvijā. Šajā valstī joprojām
populārs ir grupu tūrisms, kas
ceļotājiem izmaksā lētāk nekā
individuālie braucieni, tāpēc
interesentiem tiks prezentēts
piedāvājums
lielākām
un
mazākām ceļotāju grupām.
Jau iepriekš ziņots, ka
Gaujas NP teritorijā esošās
pašvaldības – Siguldas novada,
Cēsu, Valmieras, Līgatnes,
Amatas, Pārgaujas, Kocēnu,
Priekuļu un Inčukalna – kopš
2012.gada īsteno stratēģiju

Gaujas NP vienota tūrisma
galamērķa veicināšanai. 2014.
gadā kopīgi plānota dalība
13 tūrisma izstādēs: Somijā,
Nīderlandē, Lietuvā, Latvijā,
Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā,
Lielbritānijā
un
Vācijā.
Šajos mērķa tirgos Gaujas
NP tūrisma piedāvājums tiks
popularizēts ar zīmolu “Enter
Gauja”, kas radīts Gaujas
NP tūrisma klastera ietvaros
un tika prezentēts 2013.gada
8.februārī.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs
un gadatirgos tiek organizēta
sadarbībā ar LIAA un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
atbalstu.

mācībās gan uz Somiju, gan uz
Igauniju, kā arī uz Zviedriju.
Vairāk nekā 70 iedzīvotāji, kuri
kopj tuviniekus un aprūpētāji
piedalījās kādā no sešiem
tematiskajiem semināriem par
senioru aprūpi.
Lai
novērtētu
projekta
ieguvumus, šī gada sākumā tika
izstrādāts pētījums par to, vai
ar inovatīvām mājas aprūpes
metodēm un līdzekļiem ir
uzlabojusies mājās dzīvojošu
sirmgalvju dzīves kvalitāte
un drošība. Veicot pētījumu,
tika izvērtēts, vai, izmantojot
inovatīvi tehniskos
risinājumus, pašvaldības pakalpojuma
kvalitāte
ir
uzlabojusies.
Izvērtējot projektā iesaistīto
mājas aprūpes biroja klientu,
aprūpētāju un pašvaldības
speciālistu viedokļus, secināts,
ka
jaunās
tehnoloģijas
ļauj
mājās
dzīvojošiem
sirmgalvjiem justies drošāk un
drošības sajūta projekta laikā
ir uzlabojusies, lai gan seniori
projekta
sākumā
baidījās
iepazīt jaunās tehnoloģijas.
Projekta vadošais partneris Tallinas Universitātes Rakveres
koledža. Projektā līdzdarbojās
- Rakveres pilsētas pašvaldība
(Igaunija), Rietumviru koledža
(Igaunija),
Apes
novada
pašvaldība, Nakas pašvaldība
(Zviedrija), kā arī Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests”.
Projekta
„INNOCARE”
kopējās izmaksas ir 48 892,00
euro, no kuriem 80,9%

attīstībai, bet pats galvenais
– veido aktīvus un uz rīcību
spējīgus jauniešus. Projekta
galvenā ideja ir motivēt
jauniešus būt sociāli aktīviem!
Projekta ietvaros notika
pirmā četru dienu tikšanās
Lietuvā 24 jauniešiem no
abām valstīm un viņu līderiem,
lai saliedētu komandas un
iepazītos ar projekta norisi.
Aktivitātes tiks organizētas gan
katrā valstī atsevišķi, gan abās
valstīs kopā. Projekts noslēgsies
ar konferenci Lietuvā, uz kuru
būs aicināti arī abu pašvaldību
vadītāji un deputāti.
Projekta
iniciators
ir
Rokišku
jauniešu
centrs,
projekta dalībnieki no Cēsīm –
Cēsu 2.vidusskola, LSKJ Cēsu
nodaļa, Cēsu novada Jauniešu
dome un jauniešu biedrība
YCCY.
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VESELĪBA, SPORTS
Mazs kodiens… lieli draudi Klāt skrējiens
Cēsu pavasaris

Odi, mušas, ērces un blaktis
var būt draudi jūsu veselībai
- gan mājās, gan ceļojot. Tāds
ir vēstījums šī gada Pasaules
veselības dienā, 7 aprīlī, kas
akcentē darbības, ko varam
veikt, lai aizsargātu sevi no šo
kukaiņu izraisītām nopietnām
slimībām.
Ko darīt, ja ērce ir
piesūkusies? Piesūkusies ērce
jānoņem cik iespējams ātri
un tas jāveic ļoti uzmanīgi,
jo, saspiežot ērces ķermeni,
koduma brūcē var iekļūt tās
iekšējais saturs, un palielinās
iespēja saslimt ar kādu no
ērču pārnestajām slimībām.
Izvērtējiet savas prasmes un
iespējas – vai ērci noņemsiet
pats, vai meklējot medicīnas
darbinieka palīdzību.

Pirms ērces izvilkšanas
dezinficē
vietu,
kur
tā
piesūkusies. Ērces izvilkšanai
izmanto īpašu pinceti, ar
ko satver ērces snuķīti pēc
iespējas tuvāk ādai un lēni, ar
apļveida kustību izvelk ārā. Ja
nav pieejama pincete, ap ērces
snuķīti apsien stipru diegu un,
velkot aiz diega galiem, izņem
ērci. Pēc ērces izņemšanas
koduma brūci dezinficē un
rokas nomazgā ar ūdeni un
ziepēm.
Vēlams
vienu
mēnesi
pēc ērces piesūkšanās lietot
vairāk vitamīnu, labāk dabiskā
veidā, kā arī vairāk šķidrumu,
izvairīties no saaukstēšanās,
pārmērīgās
sauļošanās,
alkohola
lietošanas
un
intensīvas fiziskas slodzes.
Detalizētu
ieteikumu
saņemšanai, kā arī gadījumā,
ja parādās slimības simptomi
(paaugstināta
temperatūra,
galvas sāpes, ādas krāsas
izmaiņas
koduma
vietā
u.c.), nepieciešams vērsties
pie ārsta. SIA Cēsu klīnika

neatliekamās
medicīniskās
palīdzības un uzņemšanas
nodaļas ar observācijas vienību
reģistratūras tālr.: 64107061;
25225707, adrese - Slimnīcas
iela 9, Cēsis.
Kā izvairīties no ērces
piesūkšanās? Ērces visbiežāk
nokļūst uz garāmejošu cilvēku
apaviem vai apģērba potīšu
augstumā un pēc tam lēnām
pārvietojas uz augšu. Lai
nepieļautu ērces piesūkšanos,
pirms došanās mežā apģērbs
jāpielāgo tā, lai ērce nevarētu
zem tā pakļūt. Bikšu gali jāieliek
zeķēs vai zābakos, aprocēm un
apkaklei jābūt cieši pieguļošai,
blūze jāieliek biksēs. Ieteicams
valkāt gaišas drēbes, uz kurām
ērces labi saskatāmas.
Pastaigas laikā ik pa brīdim
jāaplūko apģērbs, lai ieraudzītu
un laikus notrauktu pa to
rāpojošas ērces. Pārnākot no
pastaigas, rūpīgi jāpārbauda,
vai uz drēbēm un ķermeņa
nav ērces. Jāatceras, ka ērces
var atnest mājās arī ar mežā
plūktām puķēm un zariem.

Specializētā autotransporta pakalpojums
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste
Jau kopš 2010.gada vasaras
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
nodrošina
Cēsu
novada
iedzīvotājiem
specializētā
transporta
pakalpojumu.
Šo pakalpojumu Sociālais
dienests nodrošina personām ar
funkcionāliem traucējumiem,
kurām
ir
apgrūtināta
pārvietošanās un kuras nevar
pārvietoties ar sabiedrisko
transportu.
Specializētā
transporta pakalpojums ietver
personas un, ja nepieciešams,
tās pavadoņa transportēšanu
ar speciālo autotransporta
līdzekli, izņemot personas,

kuras ir transportējamas guļus
stāvoklī. Jāpiebilst, ka Sociālais
dienests šobrīd var nodrošināt
tikai iepriekšminēto personu
pārvadāšanu, bet ne nešanas
pakalpojumu.
Cena par šo pakalpojumu
ir
noteikta
pašvaldības
saistošajos noteikumos, un
tā ir 6,30 eiro par stundu +
0,17 eiro par katru nobraukto
kilometru. Pakalpojumu bez
maksas var saņemt Cēsu
novadā pamata dzīvesvietu
deklarējušas
nestrādājošas
personas, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās un kuras nevar
pārvietoties ar sabiedrisko
transportu, bet nepārsniedzot
106,00 eiro viena gada laikā,
kā arī Cēsu 2.pamatskolas
skolnieki, kuri mācās speciālās
pamatizglītības
programmā,
nogādāšanai no mājām uz

skolu un mājās no skolas,
kā arī Invalīdu habilitācijas
dienas centra klienti, ja
netiek nodrošināts asistenta
pakalpojums
nokļūšanai
uz centru un atpakaļ uz
dzīvesvietu.
Šobrīd pakalpojumu ir
iespējams saņemt tikai darba
dienās darba laikā, piesakot to
2 nedēļas iepriekš un iesniedzot
Sociālajā dienestā iesniegumu
(Bērzaines
ielā
16/18,
Cēsīs, Cēsu novadā, 2.stāvā
8.kabinetā) , norādot, kur un
kādā laikā pakalpojums ir
nepieciešams, kā arī iesniedzot
dokumentu, kas apliecina,
ka personai ir pārvietošanās
grūtības. Plašāka informācija
par pakalpojumu, zvanot pa
tel. nr.64127887, 64127749 vai
64127743.

Lai veicinātu skolēnu zinātkāri
Maijā noslēgsies vērienīgākās skolotāju bezmaksas
digitālās mācības programmā
“Samsung Skola nākotnei”.
Tajā 120 skolotāji un direktori
no visas Latvijas jau četrus
mēnešus
apgūst
digitālās
prasmes un gatavo digitālo
pārmaiņu
projektus
savai
skolai. Skolu komanda, kuras
projektu “Iespējamā misija”
(IM) treneri un žūrija novērtēs
par ilgtspējīgāko, īstenojamu

daudzos mācību priekšmetos
un kas vislabāk veicinās
sadarbību skolā, saņems 10 000
eiro jaunākajām Samsung
tehnoloģijām.
„“Samsung Skolā nākotnei”
liels ieguvums bija apzināt
Twitter iespējas mācībās. Līdz
šim bijām pasīvi tā lietotāji,
bet tagad esam aktīvi. Un arī
skolēni ir pozitīvi pārsteigti par
skolotājiem sociālajos tīklos.
Pateicoties šīm mācībām,

mums beidzot ir izdevies radīt
skolas blogu, kur apkopojam
informāciju par ārpusklases
pasākumiem, mācību darbu,
noderīgām saitēm, kā ari
jokus no klases ikdienas.
Ja līdz šim bijām veidojuši
animācijas, piemēram, dabas
zinībās par okeānu, tad tagad
zinām, kā likt šim okeānam
viļņoties”, pieredzē dalās
Cēsu 2. pamatskolas skolotāju
komanda.

Rasa Siliņa
Cēsu novada pašvaldības
Sporta koordinatore
Sestdien, 17. maijā norisināsies tradicionālais skrējiens
- nūjošanas pārgājiens „Cēsu
pavasaris 2014”.
Sacensību starts un finišs
Cēsu pils parkā. Organizē Cēsu
novada pašvaldība.
Iepriekšējā
pieteikšanās
www.cesis.lv
(sadaļā
„Sports”).
Programma:
No plkst. 9.00 - 10.30
dalībnieku
reģistrācija,
pieteikšanās
11.00 - starts SV8 (2006.2007. dz.g.), SV10 (2004.2005.dz.g.)
grupām
500
metros
SV12 (2002.-2003.dz.g.),
SV14
(2000.-2001.dz.g.)
grupām 1000 metros
SV16
(1998.-1999.dz.g.)
grupām 1500 metros
SV18
(1996.-1997.dz.g.)
grupām 2000 metros
11.00 - starts nūjošanas
pārgājienam 3km distancē
bez laika kontroles ( katrs
finišējošais dalībnieks saņems
sertifikātu un pārsteiguma
balvu).
No 11.00 - starts pirmsskolas
vecuma bērniem 300 m
distancē bez laika kontroles (
pēc distances veikšanas katrs
dalībnieks saņem pārsteiguma
balvu).
11.40 - starts S, V ( atklātās
grupas) un SV40 ( 1974.
dz.g. un vēlāk) grupām, pēc
dalībnieku izvēles 4km (Palasta
iela, Gaujas iela, Zaķu iela,
Viestura iela, Lenču iela, Pils
parks) vai 9km ( Palasta iela,
Gaujas iela, peldu iela, Gaujas
līču iela, Lenču iela, Pils parks)
distancēs.
Rrezultāti
tiks
fiksēti,
izmantojot elektronisko laika
kontroles sistēmu.

Ar medaļām, diplomiem un
piemiņas balvām tiks apbalvoti
katras dalībnieku grupas 1.3. vietu ieguvēji, pārsteiguma
balvas „kuplākajai” ģimenei un
aktīvākajai klasei vai iestādei
no mūsu atbalstītājiem „Rakši”
un „Ozolkalns”. Pārsteiguma
balvas no „STUDIO PIZZA”.
Finišējot katrs dalībnieks
saņems piemiņas balvu.
Dzeramo ūdeni sportistiem
nodrošina „Venden” .
Dalības maksa: piesakoties
līdz š.g.15. maijam plkst.
12.00,
skolas
vecuma
bērniem un jauniešiem līdz
18 gadu vecumam – 2 EUR,
pieaugušajiem – 4 EUR.
Piesakoties sacensību dienā
uz vietas, skolas vecuma
bērniem un jauniešiem līdz
18 gadu vecumam – 3 EUR,
pieaugušajiem – 5 EUR.
Pirmsskolas vecuma bērniem
un dalībniekiem, kam piešķirts
maznodrošināto/trūcīgo
personu
statuss,
uzrādot
dokumentālu
apliecinājumu
pie reģistrācijas, bez maksas.
Dalībniekiem
nūjošanas
pārgājienā dalības maksa 2
EUR. Dalības maksu pēc
reģistrēšanās lūgums pārskaitīt
uz norādīto kontu, maksājuma
mērķī
norādot
dalībnieka
vārdu, uzvārdu:
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
nov., LV - 4101
Bankas:
SEB banka LV51 UNLA
0004 0131 3083 5
Swedbank
LV36 HABA
0001 4020 3883 7
Citadele
LV60 PARX
0002 6785 6001 7
DNB banka LV73 RIKO
0002 0131 0575 1
Dalībnieka nepiedalīšanās
gadījumā dalības maksa netiek
atgriezta.

Cēsīs turpinās Spodrības
mēnesis
Aprīlī un maijā, Spodrības
mēnesī,
Cēsu
novada
pašvaldība, sadarbībā ar SIA
ZAAO, ikvienu iedzīvotāju
aicina savas piemājas zaļos
atkritumus (zāle, lapas, zari,
utt.) bez maksas vest uz
jebkuru no diviem Cēsu EKO
laukumiem. Akcija notiek no
14. aprīļa līdz 14. maijam.
Sakopsim savu novadu
Spodrības mēnesī!

Darba laiki:
EKO laukums Lapsu
ielā 19
P., O., T., C., P.: 8.0017.00
S., Sv.:10.00-14.00
EKO laukums Bērzaines
ielā 31
P., O., C., P.: 10.00-19.00
S.: 12.00-16.00
T., Sv.: Slēgts¬
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Pasākumi Cēsīs maijā
Pasākumi

01.05. plkst. 21:00
Kastete, Toria
Fonoklubā
03.05. plkst. 22:00
DJ AI-Va
Fonoklubā
03.05. plkst. 11:00
Latviešu animācijas filmas
bērniem
Cēsu Jaunajā pilī

ģimenei.
No 16:00-18:00 Reģistrācija
pastaigu takai
15.05. plkst. 17:30
Ģimenes dienas koncerts
Maija parkā
15.05. plkst. 20:00
Don Gatto (Ungārija) +
Break The Norm
Fonoklubā

03.05. plkst. 12:00-13:00
Motosezonas atklāšanas
pasākums
Rožu laukumā

16.05. plkst. 18:30
Koncertuzvedums „Laimes
bērni” Tautas deju kolektīva
„Randiņš” 15 gadu jubilejas
pasākums
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”

04.05. plkst. 15:00
Koncerts „Starp divām
pasaulēm” Koncerts
veltīts Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai
Sv. Jāņa baznīcā

17.05. plkst. 14:00
Pārgājiens pa Cīrulīšu dabas
takām „No ledus laikmeta
līdz mūsdienām” gidaģeogrāfa pavadībā
Starta punkts – Žagarkalna
kempings

09.05. plkst. 19:00
Radošās apvienības CoCo
izrāde „Sieviņa uz stundu vai
kafija divatā”
CATA Kultūras namā

17.05. 16:00
Ērģeļmūzikas koncerts
Muzicē Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesores Vitas Kalnciemas
ērģeļklases studenti
Sv. Jāņa baznīcā

09.05. plkst. 12:00
Tikšanās ar kultūras
biedrības „Harmonija”
māksliniekiem
Vaives Tautas namā
10.05. plkst. 22:00
DJ Z:le
Fonoklubā
11.05.
Dziesminieka Haralda
Sīmaņa koncerts
Rožu laukumā
11.05.
Mātes dienas koncerts
Muzicē A.Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas audzēkņi
un pedagogi
Sv. Jāņa baznīcā
15.05.
Ģimenes diena
Jauns pastaigu takas maršruts,
radošās darbnīcas, koncerts,
spēles un citas aktivitātes visai

17.05. plkst. 19:00
Muzeju nakts „Dzintara
nakts Cēsu pilsmuižā”
Cēsu Jaunajā pilī
17.05. plkst. 22:00
DJ Rudd
Fonoklubā
18.05. plkst. 14:00
Mākslas vēstures lekcija
„Dižais spāņu gleznotājs
Djego Velaskess”
Stāsta mākslas zinātniece
Baiba Eglīte
Izstāžu namā
23.05. plkst. 22:00
DJ Daggy Lee
Fonoklubā
24.05. plkst. 13:00
Riekstu kalna
ieskandināšana „Dziedu visu
vasariņu” Tautas vērtes kopas

06.03.2014. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi Cēsu novada domes
21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr. 42 „Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 21. 11. 2013. saistošajos noteikumos Nr. 42
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” šādus
grozījumus:
1. Papildināt
pielikuma
1. punktu ar jaunu 1.33.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.33. sadarbības partneriem,
pamatojoties
uz
noslēgtu

sadarbības līgumu, ieejas
maksas atvieglojumi 10 – 50%
apmērā (p.1.1. – 1.30.).”
2. Papildināt pielikuma
3. punktu ar jaunu 3.23.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.23. sadarbības partneriem,
pamatojoties
uz
noslēgtu
sadarbības līgumu, ieejas
maksas atvieglojumi 10 – 50%
apmērā (p.3.1. – 3.20.).”

„Dzieti” skanējumā
Riekstu kalnā Pils parkā
24.05. 14:00
Sieviešu koris „Virvik” no
Tallinas
Sv. Jāņa baznīcā
30.05. 18:00
Skolēnu dziesmu un deju
svētki
Cēsu sporta kompleksā,
Piebalgas iela 18
30.05. 19:00
Rock n Roll Band „Keksi”
17 gadu jubilejas koncerts
CATA Kultūras namā
31.05. 16:00
Deju kolektīva “Randiņš”
izlaiduma koncerts “Spārni
aug lidotjot..”
CATA Kultūras namā

PASĀKUMI
Pasākumi un izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
03.05. - 12.05
Literatūras izstāde „4. maijs
– Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas
diena”
06.05. -31.05.
„Baudīsim rakstnieces
Māras Cielēnas pasaku
pasauli”. Literārā stunda
klasēm pēc pieprasījuma
06.05. - 31.05.
„Oriģinālliteratūra bērniem
un pusaudžiem 2013”.
Grāmatu apskats klasēm pēc
pieprasījuma

Izstādes

06.05. - 24.05.
Literatūras izstāde „Eiropas
Parlaments & tava ikdiena”

01.04.-31.05.
Birutas Zeltiņas fotoizstāde
Vaives tautas nama Izstāžu
telpā

06.05 - 31.05.
Literatūras izstāde „12. maijā
rakstniekam Vilim Lācim
– 110 (1904–1966)”

16.04.-31.10.
Izstāde „Jānis Cimze
Vidzemē un Eiropā. Skolotājam un komponistam 200”
Bēniņu izstāžu zālē Cēsu
Jaunajā pilī

06.05. - 31.05.
Literatūras izstāde „Novadniekam, dzejniekam Jānim
Sudrabkalnam – 120”

30.04.-25.05.
Vitas Mercas personālizstāde
„Gaismas pusē”
Izstāžu namā
01.05.-30.06.
Kaspara Kurcena
fotogrāfijas „Cēsu ielu
stāsti”
Semināru zālē Cēsu Jaunajā
pilī
02.05.-25.05.
Cēsu brīvā laika mākslinieku
izstāde
Izstāžu namā
28.05.-15.06.
Cēsu Mākslas skolas
absolventu diplomdarbu
izstāde
Izstāžu namā

10.05. plkst. 12:00
„Es savai māmiņai”. Bērnu
rīts pirmskolas vecuma
bērniem
12.05. - 31.05.
Literatūras izstāde „Mans
prieks ir manas puķes.
(Ā.Elksne)”
22.05. - 24.05.
Jauno grāmatu izstāde

Sports
03.05.14. plkst. 15:00
Cēsu novada čempionāta
florbolā vīriešiem finālspēles
Piebalgas 18
05.05.14. plkst. 14:00
Cēsu karatē kluba seminārs /
eksāmens
Pūces 2a
10.05.14. plkst. 10:00
Cēsu domes kausam
volejbolā- 20 gadi
Piebalgas 18
11.05.14. plkst. 11:00
Ziemeļvidzemes sieviešu
basketbola līga
Piebalgas 18

06.05. - 31.05.
Literatūras izstāde „Mīlu
tevi, māmiņ!”

14.05.14. plkst. 14:00
Vidzemes augstskolas sporta
diena
Piebalgas 18

06.05. - 31.05.
Literatūras izstāde „Dzejniece
un rakstniece Māra Cielēna”

15.05.14. plkst. 17:00
Cēsu pilsētas Sporta skolas
izlaidums Rakšos

06.05. - 31.05.
Literatūras izstāde „Oriģinālliteratūra bērniem un
pusaudžiem 2013”

17.05. plkst. 9:00
Skrējiens - nūjošanas
pārgājiens “Cēsu pavasaris
2014”
Cēsu pils parkā

06.05. - 31.05.
Literatūras izstāde
„Māci mani, māmulīte,
Visādam(i) darbiņam,
Izmācij’se darbiņam,
Māci gudru padomiņu”
06.05. - 31.05.
Literatūras izstāde „Ceļojums
senatnē. Senā Ēģipte”

24.05.14. plkst. 10:00
Latvijas Farmaceitu
biedrības sporta spēles
Piebalgas 18
31.05.14. plkst. 10:00
Starptautiskās sacensības
šautriņu mešanā „Cēsu
kauss 2014”
Pūces iela 2a

17.04.2014. Saistošie noteikumi Nr. 6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
kārtību Cēsu novadā 2014.gadā ”
1. Saistošie noteikumi nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtību 2014.gadā.
2.
Nekustamā
īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā
īpašuma
nodokļa
parādu
piedziņu atbilstoši šo saistošo
noteikumu
nosacījumiem
veic Cēsu novada pašvaldības
Finanšu nodaļa.
3. Par Vaives pagasta
administratīvajā
teritorijā

esošo
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta zemesgrāmatā
uz Cēsu novada pašvaldības
vārda,
un
pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi
ar daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras
šī māja atrodas, nekustamā
īpašuma nodokli maksā Cēsu

novada pašvaldības Vaives
pagasta
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (tās daļu)
īrnieki un nomnieki, kuriem
īres un nomas līgumi slēgti ar
pašvaldību.
4. Šie saistošie noteikumi
piemērojami
nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu sagatavošanai par
2014. taksācijas gadu.
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INTERESANTI
Lielā Talka un mūžīgais gružu kalns
Turpinājums no 1. lpp.
Jāteic,
diemžēl
jau
tradicionāli lielāko gružu
kalnu savāca Jauniešu domes
entuziasti, kuri tīrīja Noliktavas
ielas apkārtni. Jaunieši gan labi
pastrādāja, gan veica arī drazu
satura socioloģisko analīzi un
secināja, ka Cēsu bomžiem,
salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, ir krietni augusi patēriņa
kultūra. Iecienītajā brīvdabas
iedzertuvē „Aicinošie dzelzceļmalas krūmi” tiek tukšotas
kvalitatīvāka alkohola pudeles,
sēdēšanai izmantoti premium
klases mēbeļu fragmenti un
estētiskajam noformējumam
tīri grezni tepiķi. Nu ja, un
kamēr jaunieši attīrīja vienu
krūmu puduri, pie cita pudurīša
izvietojusies kompānija lietoja
uzturā reibinošus dzērienus,
gremdējās
eksistenciālās

← Attēlā: Mazajiem talciniekiem mazi darbarīki, taču darbi un dūša - lieli. Karla
Rasmane talkoja Dziesmu svētku kalnā. Foto: Anete Dreimane.

un top par mākslu centru.
Iespējams, alkas pēc skaistā
piemīt arī tiem, kuri dodas uz
Ruckas parku iedzert estētiskā
vidē. Diemžēl pēc Dionīsa
godināšanas viņi parasti ir
tā saguruši, ka ietilpīgās
plastmasas pudeles un citi
uzdzīves aksesuāri
turpat
parkā tiek arī pamesti. Līdzīga
satura atradumi bija arī brašajai
„Latvijas Gāzes” Cēsu iecirkņa

↑ Attēlā: Liela rosība
valdīja Pastariņa
sākumskolas pagalmā.
Bērnu mammas veidoja
košas ziedu kompozīcijas,
bet tēti pieveda un līdzināja
melnzemi.

↑ Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
pateicās Cēsu pensionāru biedrības brašajām talciniecēm, kuras
sakopa Lejas kapus.
sarunās un gādāja jaunu atkritumu
devu pēkšņi tik mulsinoši tīrajiem
Noliktavas
ielas
krūmājiem.
Jāteic, ka ne mazāk darba bija arī
talciniekiem dzelzceļa otrā pusē
Ruckas muižas parkā. Muiža
piedzīvo straujas pārvērtības

darbinieku komandai, kura
tīrīja Pirtsupīti un tās apkārtni
starp Piebalgas un Dārzniecības
ielām. Tā kā ūdens līmenis upītē
šajā pavasarī ir zems, bija iespēja
iztīrīt tās gultni. Savākto pudeļu
un skārdeņu kalns - iespaidīgs.

Kā pastāstīja Lielās
Talkas koordinatore Cēsu
novadā, pašvaldības ainavu
arhitekte Dace Laiva, šogad
tīrīti kapi, pastaigu takas,
ielu malas, mazdārziņu
un garāžu kooperatīvu
teritorijas,
labiekārtoti
pagalmi un Bērzaines ielas
parks. Zāģēti krūmi, vāktas
lapas un savākts vairāk
nekā pustūkstotis maisu ar
gružiem. Cilvēku atsaucība
ir liela, taču arī darba
talciniekiem
joprojām
gana.

↑ Attēlā: Jauniešu domes talcinieki un viņu socioloģiskā
pētījuma rezultāts, kas apliecina, ka Latvijas veiksmes stāsts
ir apciemojis arī Noliktavas ielas krūmājus un to pastāvīgos
iemītniekus.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
ausīs dejoja pa estrādes trepēm...
Izskatījās ka Cēsīs kaut kas
briest...

Priecīgie čivinātāji

Zane Šūlmeistere @zancitiss
Šķiet, ka esmu gatava ieķerties
durvīs un kliegt: ”Negribu
nekādu Rīgu, jūs mani uz turieni
nedabūsiet neparko!!” Te ir tik labi
@Cesis_lv .

Dorotejas
rokdarbi
@
DaceZaharova
Ak, kā man patīk tā rosība uz
#gaujasiela @Cesis_lv
Būs
skaisti. BŪS! :-)

Edgars @edzikszzz
Varu lepoties kad dzīvoju Cēsīs,
un Cēsīm ir tik stipra florbola
komanda Lekrings! ! ! 6x kārtējie
Latvijas čempioni.

Kristaps Cīrulis @KcGanja
Šodien Pils parkā @Cesis_lv
redzēju kā puisis ar austiņām

Dusmīgie čivinātāji
Līga @no_Melleniem Satiksmes

autobuss @Cesis_lv vienkāršo
maršrutu, kreisā pagrieziena vietā
izbraucot caur NesteOil DUS. Ehh,
satiksmes organizācija pilsētā.
Līga
@no_Melleniem
Maija parka rotaļlaukumā top
absolūti neobligātais ikvasaras
komercobjekts, bet tik vajadzīgo
tualeti gan joprojām nemana. @
Cesis_lv ???
Laura
@endzijs15
Mājās no pilsetas - laikam jau
21.g.simtā veikali @Cesis_lv
nedomā par to kā varētu iepirkties
māmiņas ar ratiem. Jo tas vnk nav
iespējams :-(

↑ Attēlā: Lielas pārvērtības piedzīvo Ruckas muiža un parks,
kur Kaspars Goba ar palīgiem veido daiļo mākslu centru.

Mēneša sportisti martā Žaks un
Žanete Gedras.
2014. gada Baltijas kausā
kalnu slēpošanā U16 grupā
puišiem šogad Žaks Gedra
bija nepārspējams un uzvarēja
visās četrās disciplīnās. Brāļa
panākumu atkārtoja arī Žanete
Gedra.
Sveicam!
Titulam
tika
nominēti

arī - SBK „Cēsis” - 1. vieta
Latvijas čempionātā distanču
slēpošanā stafetēs elites grupā
(3x2,5km) un Ralfs Lūkins ,
kurš “TallinOpen 2014”, kas
ir vērienīgākās sacensības
klasiskajā un brīvajā cīņās
Baltijā, savā svaru kategorijā
izcīnīja 1. vietu.

