
Noslēgta vienošanās par finansējumu 
Cēsu Profesionālās vidusskolas 
modernizēšanai.

Lietderīgāk ir nevis ik pavasari lāpīt ielu 
bedrītes, bet pilnībā atjaunot ceļa seguma 
virskārtu.
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Lelde Loze

Sniega diena, kas šogad 
transformējās NeSniega die-
nā, Cēsīs tiek organizēta jau 
vairākus gadus un šogad 
piedzīvoja savu rekordu gan 
nesniega, gan apmeklētāju 
skaita ziņā.  Ir prieks, ka 
lietus cēsniekus nenobiedēja 
un pasākums bija kupli 
apmeklēts. 

Dažādās veiklības un 
jautrības sacensībās piedalījās 
65 komandas, tātad aptuveni 
160 apmeklētāji. Bija gan 
draugu un domubiedru, gan 
ģimeņu komandas. 

Stafetes bija visdažādākās 

- sākot no bumbiņas mešanas 
mērķī, beidzot ar konfekšu 
sišanu ārā no ledus gabaliņiem,  
Limpo boulings, erudīcijas 
spēle un citas veiklības un 
attapības stafetes.

NeSniega dienas dalībniekus 
priecēja Rakšu dzīvnieciņi, 
dīdžejs Edijs un sildīja 
Nacionālo Bruņoto spēku  
Instruktoru skolas pārstāvju 
vārītā tēja, kā arī varēja 
ugunskurā cept koka maizi 
no veikala Solo  sagādātajiem 
produktiem.

Šogad NeSniega dienas 
jaunums bija zīmējumu 
konkurss, par ko paldies Cēsu 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
par iesūtītajiem zīmējumiem, 
kuri bija apskatāmi arī Pils 
parkā.

Pateicoties mūsu at-
balstītājiem, šoreiz mājās 
bez balviņām neaizgāja 
neviens, kurš izgāja vismaz 
5 kontrolpunktus no 10, guva 
panākumus ģimenes stafetē jeb 
zīmējumu konkursā.

Paldies par bagātīgajām 

dāvanu kartēm Reinim Reķim 
un Cēsu Peintbola parkam, 
Žagarkalnam, peldbaseinam 
„Rifs”,  Hotel KOLONNA Cēsis 
/Cafe Popular, viesu namam 
„Rakši”, Cēsu Olimpiskajam 
centram. Paldies par balvām 
Sporta preču veikalu tīklam 
„FANS”, AS „Cēsu Alus”, Sia 
Livonia.

Paldies par atbalstu Cēsu 
novada pašvaldībai,  Latvijas 
Slēpošanas Savienībai, Latvijas 
Olimpiskajai komitejai!

NeSniega diena olimpiskās noskaņās

Attēlā: Pateicoties sponsoru atbalstam, balvas saņēma gandrīz visi NeSniega dienas dalībnieki. 
Tās pasniedza Latvijas Biatlona federācijas prezidents Jānis Bērziņš un Cēsu novada “prezidents” 
Jānis Rozenbergs. Foto Iveta Jermolājeva.

Skolēnu  

prakses vasarā
Lolita Kokina 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Arī 2014.gada vasarā Cēsu 
novada pašvaldība, turpinot 
iesākto tradīciju, piedāvās 
skolēniem vasaras praksi 
dažādos uzņēmumos. Cēsu 
novadā deklarētie skolēni no 17. 
marta varēs pieteikties skolēnu 
praksei vasarā. Pašvaldības 
budžetā šī projekta īstenošanai 
paredzēti 9092 eiro.

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 
izglītības iestādēs, pašvaldības 
aģentūrā „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”, Cēsu novada 
pašvaldībā, Sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „CDzP”,  
IU „I.R. Dārzs”, SIA „RECRO”, 
SIA „BEĀTUS”.

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 jāiesniedz 
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.

Pabalsts apkures rēķinu nomaksai
Vita Pleševnika 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras  
“Sociālais dienests”  
Projektu vadītāja - 
attīstības speciāliste

Janvārī bija noturīgs sals 
un daudzi iedzīvotāji februārī 
vērsās pēc palīdzības novada 
pašvaldības Sociālajā dienestā, 
jo nespēja samaksāt lielos 
rēķinus par centrālo apkuri.

Iedzīvotāji atzīst, ka rēķini 
par apkuri ir ļoti lieli. Vienatnē 

dzīvojošs pensionārs par mazo 
pensiju nemaz nevar nomaksāt 
visus komunālos maksājumus.

 Kā atzīst Sociālā dienesta 
direktore Iveta Sietiņsone:  
„Lielākā daļa pabalstu 
pieprasītāju februāra mēnesī ir 
bijuši tieši pensionāri.”

Informējam, ka šogad vēl 
līdz  31.martam Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra „Sociālais 
dienests” pieņems iesniegumus 
pabalsta piešķiršanai personām/
ģimenēm, kuras dzīvo 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

ar centralizētu siltumapgādi.
Pabalstu var saņemt 

ģimenes/ personas, kurām pēc 
normatīviem pēc komunālo 
pakalpojumu rēķinu nomaksas 
pirmajam un otrajam ģimenes 
loceklim nepaliek vairāk kā 
50% no minimālās algas, 
katram nākamajam ģimenes 
loceklim – garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa (GMI) 
apmērā. Pabalsts tiek aprēķināts 
atbilstoši Cēsu novada domes 
saistošajiem noteikumiem un 
normatīviem dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanai 2013./ 2014.gada 
apkures sezonā.

Lai saņemtu pabalstu, 
iedzīvotājiem jādodas uz 
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests”, Bērzaines ielā 18 
(2.stāvs), Cēsīs, apmeklētāju 
pieņemšanas laikos.

Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, 
tas viena mēneša laikā no 
dienas, kad pieņemts lēmums 
par pabalsta piešķiršanu, tiks 
pārskaitīts dzīvojamās mājas 
apsaimniekotājam.
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Domes sēdēs februārī
Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvi juridiskā 
nodaļas vadītājas  
vietniece administratīvajos 
jautājumos

Cēsu novada domes sēdē 
13.februārī tika izskatīti  40 
jautājumi.

• Deputāti deleģēja darbam 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
darbības un attīstības 
stratēģijas 2014.-2016. gadam 
izstrādāšanai darba grupā: Cēsu 
novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Rozenbergu, Cēsu novada 
domes deputātu, Sociālo un 
veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju Māri Niklasu, 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāju Paulu Irbinu, Vaives 
pagasta pārvaldes vadītāju 
Valdu Zaļaiskalnu. 

• Pieņēma lēmumu izveidot  
Cēsu novada pašvaldībā 
Komunikācijas nodaļu triju 
cilvēku sastāvā.

• Nolēma ar 01.05.2014. 
reorganizēt Cēsu novada 
pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļu un 
Nekustamā īpašuma nodaļu, 
Cēsu novada pašvaldībā 
izveidojot Cēsu novada 
Būvvaldi, kas pārzina teritorijas 
plānošanas, būvniecības un 
būvniecības procesa tiesiskuma 
uzraudzības jautājumus Cēsu 
novada administratīvajā 
teritorijā. Būvvaldes sastāvu 
veidos Būvvaldes vadītājs, 
būvinspektors, arhitekts, gal-
venais teritorijas plānotājs - 
būvvaldes vadītāja vietnieks, 
teritorijas plānotājs, sekretārs.  
Noteica Attīstības plānošanas 
nodaļas jauno nosaukumu - 
Attīstības nodaļa.

• Apstiprināja Ziemeļ-
vidzemes reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu 2014.-
2020.gadam attiecībā uz Cēsu 
novada pašvaldības teritoriju 
un noteica, ka par plāna izpildes 
koordināciju ir atbildīga SIA 
„ZAAO”.

• Izdarīja grozījumus 
Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisijas nolikumā, 

deleģējot vairāku jautājumu 
izlemšanu, ko līdz šim veica 
dome. Komisija turpmāk lems 
par zemes ierīcības projektu 
uzsākšanu (t.sk., darba 
uzdevuma apstiprināšana) un 
apstiprināšanu, zemes gabalu 
apvienošanu un sadalīšanu; 
par pašvaldībai piederošo vai 
piekrītošo apbūvētu zemes 
gabalu un neapbūvētu zemes 
gabalu bez apbūves tiesībām 
nodošanu nomā; par pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
(ēka un zeme kā vienots 
īpašuma objekts), ēku vai tajā 
esošo telpu, kā arī būvju un 
kustamās mantas nodošanu 
nomā (t.sk., par piemērojamo 
izsoles veidu, kā arī apstiprina 
publicējamo informāciju par 
nomas objektu) un izsoles 
rezultātu apstiprināšanu; par 
zemes lietošanas mērķu maiņu.

• Nolēma nodot atsavināšanai 
Cēsu novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Ata 
Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu 
novadā, platība 1.7595 un 
apstiprināt nekustamā īpašuma 
nosacīto (sākotnējo) EUR 43 
560.00, un piedāvāt ēkas  un 
būves īpašniekam „WOLF 
SYSTEM” SIA, izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz 
nekustamo īpašumu.

• Nolēma nodot atsavināšanai 
Cēsu novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu – Gaujas 
ielā 88, Cēsīs, kas sastāv 
no zemes gabala kopplatībā 
6.4530 ha un astoņām ēkām un 
būvēm, un apstiprināja nosacīto 
(sākotnējo) cenu EUR 210 
585.00 bez PVN. Nekustamā 
īpašuma izsole notiks Cēsu 
novada pašvaldībā Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, 2014.gada 
20.martā plkst. 14.00. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties 
www.ces i s . lv /pašva ld ība /

izsoles; tel. 64161825.
• Apstiprināja nomas maksu 

telpu grupai ēkā Raunas ielā 
12, Cēsīs SIA „Vidzemes 
koncertzāle” kafejnīcai - 
(mēnesī par vienu kvadrātmetru, 
bez pievienotās vērtības 
nodokļa) 3.42 EUR. Noteiktā 
nomas maksa  vienlaicīgi ir 
izsoles sākumcena, kā arī 
nolēma nodot lietošanā par 
maksu (nomā) telpas,nomnieku 
noskaidrojot mutiskā izsolē, 
ar mērķi – kafejnīcas darbības 
nodrošināšana, tajā skaitā 
Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 
darbības pilnvērtīgai norisei, 
ieskaitot iepriekš izsludināto 
pasākumu nodrošināšanu 
ar sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumiem. 

• Atbalstīja nedzīvojamo 
telpu daļas Pils laukumā 9, 
Cēsīs, Cēsu novadā nomas 
līguma termiņa pagarināšanu 
ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Pils suvenīri” līdz 
2023.gada 31.augustam.

• Atļāva Cēsu novada 
pašvaldības aģentūrai „Sociālais 
dienests” nodot iznomāšanā 
aptiekas pakalpojumu sniegšanai 
tās valdījumā esošo Cēsu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 
Cēsu nov., daļu -, platība 61,2 
m2, organizējot mutisku nomas 
tiesību izsoli.Nosacītās nomas 
maksas apmērs ir 3,20 euro, 
t.sk. PVN par kvadrātmetru. 
Iznomāšanas termiņš – 12 gadi.

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

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Februārī notika vecpilsētas 
forums, kurā ar iedzīvotājiem 
pārrunājām, ko varam darīt, 
lai dzīvi vecpilsētā padarītu 
rosīgāku. Nu varu informēt, 
ka savas apņemšanās pildām 
un pavasarī sāksies Lielās 
Līvu ielas rekonstrukcija. 
Svarīgas saimnieciskā darba 
aktualitātes ir tā sauktā 
smilšu laukuma un Stacijas 
laukuma rekonstrukcijas 
projektu izstrādāšana. Viss 
norit kā iecerēts, vienīgi 
Stacijas laukuma projekta 
izstrādē ir jāuzklausa un jāņem 
vērā dažādu pušu intereses. 
Pasažieru pārvadātāji, uzņē-
mēji, kuri darbojas ēkās ap 
laukumu, Latvijas dzelzceļš, 
taksometru vadītāji, pasažieri, 
gājēji… svarīgi, lai visiem, 
kas ikdienā strādā vai izmanto 
pakalpojumus Stacijas 
laukumā, rekonstrukcija 
būtu ieguvums. Šī ziema bija 
bez sniega, tāpēc ir ietaupīti 
līdzekļi, kas bija paredzēti 
ielu un ietvju tīrīšanai. Esam 
vienojušies, ka šī nauda paliks 
Komunālās nodaļas rīcībā un 
tiks izmantota ielu un ietvju 
atjaunošanai. 

Februāra nogalē darbu 
uzsāka jaunais pašvaldības 
Administrācijas vadītājs Jānis 
Goba. Esam atjaunojuši krīzes 
laikā likvidēto Komunikāciju 
nodaļu. Tas darīts, lai aktīvāk 
un vispusīgāk informētu 
iedzīvotājus par norisēm 
pašvaldībā un novadā, 
veidotu pilsētas un novada 
atpazīstamību, plašāk parādot 
to, kas mums ir – investīcijām 
un dzīvošanai laba vide. 
Mūsdienās viens no faktoriem, 
kas nodrošina attīstību, ir spēja 
piesaistīt uzmanību, radīt 
interesi, būt atpazīstamam. 
Nodaļas kompetencē būs 
arī starptautiskās sadarbības 
projekti. Nodaļa izveidota, 
koncentrējot vienuviet spēkus 
no dažādām pašvaldības 
iestādēm. 

Nodaļas statuss, sākot no1.
maija, būs arī pašvaldības 
Būvvaldei. Līdz šim ar 
celtniecību saistītie jautājumi 
bija dažādu nodaļu speciālistu 
pārziņā.  Tas sarežģīja ar 
būvniecību saistīto jautājumu 
kārtošanu apmeklētājiem. 
Lai atvieglotu dokumentu 
saskaņošanas procesu 
iedzīvotājiem un skaidri no-
teiktu atbildību par būvniecības 
procesa  plānošanu, norisi 
un kontroli, dažādās nodaļās 
strādājošie speciālisti tiks 
apvienoti vienā nodaļā. 

Drīzumā darbu pašvaldībā 

uzsāks novada sporta 
koordinators. Šī ir joma, kurā 
mums vēl ir lielas izaugsmes 
iespējas, gan rīkojot plašas 
sacensības aktīva dzīvesveida 
cienītājiem, gan attīstot 
profesionālo sportu.  Ja labi 
pastrādāsim, varēsim tāpat 
kā kaimiņi Siguldā gaidīt 
mājās savus Olimpiskos 
medaļniekus.

Februārī Cēsīs viesojās 
vairāki ministri. Ar Izglītības un 
zinātnes ministri Inu Druvieti 
runājām par skolu aktualitātēm, 
taču galvenais temats bija 
profesionālā izglītība, jo tika 
parakstīts līgums par Eiropas 
Savienības finansējumu Cēsu 
profesionālās vidusskolas 
modernizācijai. Projekta īste-
nošanu uzsāksim šogad un, ja 
viss ritēs kā plānots, 2015. gada 
septembrī  topošie amatnieki  
praktiskās apmācības uzsāks  
jaunās un mūsdienīgi aprīkotās 
darbnīcās.

Ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministru 
Eināru Cilinski runājām par 
ES finansējumu reģionu 
attīstībai nākamajā plānošanas 
periodā. Prioritārie virzieni būs 
industriālo teritoriju veidošana, 
energoefektivitātes projekti, 
profesionālās izglītības 
modernizācija, kultūras un 
tūrisma objekti. Sporta būvēm 
finansējumu varēs saņemt tad, 
ja tās kalpos izglītības funkcijai. 
Domāju, ka ir pamats cerēt, ka 
saņemsim finansējumu Cēsu 
stadiona rekonstrukcijai, jo 
to pamatā izmanto izglītības 
iestāžu – 2. vidusskolas, 
Pastariņa sākumskolas, Drau-
dzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas, Sporta skolas, 
Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi, kā arī NBS 
Instruktoru skolas kursanti. 

Tiekoties ar E. Cilinski, 
izteicu ideju par iespējamo 
Kultūras ministrijas izvie-
tošanu Cēsīs. Tā nav jauna 
ideja un ministrs to uztvēra 
saprotoši, taču masu medijos 
tā arī kaismīgi kritizēta. Gribu 
uzsvērt, ka tas ir priekšlikums 
diskusijai, nevis prasība 
rītdien ap pusdienas laiku 
pārcelt Kultūras ministriju uz 
Cēsīm. Nenoliedzami, valsts 
pārvaldes decentralizācija  var 
radīt neērtības, taču, manuprāt, 
ir vērts par šo ideju diskutēt, 
jo reģionu attīstībai tas būtu 
nopietns stimuls. Latvija nav 
tik liela, lai būtu sasniedzamas 
arī citviet izvietotās ministrijas 
un valsts iestādes. Un Latvija 
nav tik maza, lai visu valsts 
pārvaldi koncentrētu tikai 
Rīgā, jo tad ierēdņi un politiķi 
nereti zaudē saikni un izpratni 
par norisēm reģionos. 

Jāizmanto katra iespēja 
reģiona attīstībai

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas speciāliste

Ceturtdien, 13. februārī, 
domes sēdē deputāti vienbalsīgi 
atbalstīja lēmumu par Cēsu 
novada Būvvaldes kā atsevišķas 
struktūrvienības izveidošanu.

Tas darīts, lai uzlabotu un 
paātrinātu sadarbību starp 

speciālistiem un iedzīvotājiem.
Līdz šim Būvvalde ikdienā 

darbojās kā komisija. Būvvalde 
īstenoja savas funkcijas, sadalot 
atbildību un kompetences 
starp Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas 
un Nekustamā īpašuma 
nodaļas pakļautībās esošiem 
speciālistiem. 

Jaunajā Būvvaldē būs šādas 

amata vienības: Būvvaldes 
vadītājs, būvinspektors, 
arhitekts, Galvenais teritorijas 
plānotājs (Būvvaldes vadītāja 
vietnieks), teritorijas plānotājs, 
sekretārs.

Uz Būvvaldes vadītāja 
amatu tiks sludināts konkurss, 
savukārt nodaļa darbu sāks šī 
gada 1. maijā.

Būvvaldei piešķirts nodaļas statuss
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AKTUĀLI

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas nodaļas 
vadītājs

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) konceptuāli 
atbalstītu Kultūras ministrijas 
pārcelšanu uz Cēsīm, 
sarunā ar Cēsu novada 
domes priekšsēdētāju  Jāni  
Rozenbergu apstiprināja 
ministrs Einārs Cilinskis un 
ministrijas parlamentārais 
sekretārs Romāns Naudiņš.

Einārs Cilinskis atzina, 
ka ideja būtu realizējama, jo 
„ministram Rīgā jābūt vienu 

dienu, savukārt pārējais 
ministrijas aparāts var atrasties 
arī citur”.

Jānis Rozenbergs akcentēja, 
ka Cēsu pašvaldība spētu 
nodrošināt ministrijas darbam 
nepieciešamās telpas.

„Protams, šādas pārmaiņas, 
iespējams, radītu neērtības, taču 
ilgtermiņā  ieguvums visam 
reģionam būtu nenovērtējams,” 
uzsvēra Jānis Rozenbergs.

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
parlamentārais sekretārs 
Romāns Naudiņš norādīja, ka 
tas būtu valstiski ļoti svarīgs 
lēmums, ko būtu iespējams 
realizēt tuvākajos gados.

“Cēsis jau vēsturiski ir 
veidojusies kā Latvijas kultūras 
galvaspilsēta, un ir spējusi 
šo statusu saglabāt,” atzinību 
pauda Romāns Naudiņš.

Domes priekšsēdētājs 
ar ministru  pārrunāja arī 
jautājumus par reģioniem 
pieejamajiem  fondu lī-
dzekļiem, ministram ak-
centējot, ka jāatbalsta 
jēgpilnas investīcijas, kas var 
nodrošināt reģionu unikalitātes 
saglabāšanu un attīstību. 
Kā galvenās prioritātes, kas 
aktuālas Cēsu novadam, 
Jānis Rozenbergs minēja 
uzņēmējdarbības attīstību 
infrastruktūras jautājumos, 

vecpilsētas ielu sakārtošanu un 
atbalstu pašvaldību dzīvojamo 
fondu attīstībai.

Īpaši tika  arī  izcelts 
jautājums par iespējamo bērnu 
zinātnes centra „Z(in)oo” 
paplašināšanu, atrodot tam 
jaunas, modernas telpas, 
veidojot jaunu, saistošu 
ekspozīciju, kas ļautu piesaistīt 
stabilu tūrisma plūsmu 
arī no citām valstīm. Vēl 
amatpersonas runāja par

Cēsu Svētā Jāņa baznīcas 
fasādes rekonstrukciju 
un iespējamo vēsturiskā 
Cīrulīšu veselības  kūrorta 
infrastruktūras atjaunošanu.

Rosina diskusiju par Kultūras ministrijas 
pārcelšanu uz Cēsīm

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas speciāliste 
teksts un foto

Cēsu Profesionālajā vidus-
skolā, piedaloties izglītības 
un zinātnes ministrei Inai 
Druvietei, Valsts izglītības 
attīstības aģentūras direktorei  
Ditai Traidās un Cēsu novada 
domes priekšsēdētājam Jānim 
Rozenbergam, februāra 
sākumā tika noslēgta 
vienošanās par finansējumu    
Cēsu   Profesionālās vidus-
skolas infrastruktūras mo-
dernizācijas projektam 
ERAF aktivitātē „Mācību 
aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana 
profesionālās izglītības 
programmu īstenošanai” 
(3.1.1.1.) projektu iesniegumu 
atlases otrajā kārtā.

Cēsu Profesionālās vidus-
skolas direktore Maira Apsīte 
atzina, ka šī ir svētku diena, 
kuru skola ir gaidījusi daudzus 
gadus, paverot jaunus attīstības 
apvāršņus un piesaistot vēl 
vairāk audzēkņu. Savukārt 
Jānis Rozenbergs novēlēja 
vidusskolas direktorei un 
darbiniekiem izturību, īstenojot 
Cēsu novadam tik nozīmīgo 
projektu. „Uzņēmējiem vienmēr 
būs vajadzīgi profesionāli 
sava amata meistari, tāpēc 
Cēsu Profesionālā vidusskolas 
attīstība nenoliedzami veicinās 
arī novada uzņēmējdarbību,” 
uzsvēra Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs.

Projekta mērķis ir uzlabot 
Cēsu Profesionālās vidusskolas 
īstenoto prioritāro profesionālās 
izglītības programmu nodro-
šinājumu un modernizēt 
mācību  aprīkojumu, nodro-

Modernizēs Cēsu Profesionālo vidusskolu

šinot Latvijas un Eiropas 
standartiem atbilstošas pro-
fesionālās izglītības iegūšanu 
un piedāvājot darba tirgum 
kvalificētus un zinošus 
speciālistus.

Projekta gaitā tiks uzbūvēts 
jauns darbnīcu korpuss un 
veikta 1. stāva renovācija 
skolas ēkā Valmieras ielā 
19, Cēsīs, 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.

Galvenā projekta mērķa 
grupa ir Cēsu Profesionālās 
vidusskolas audzēkņi un 
pedagogi. Šī projekta 
realizēšana ir būtisks 
ieguldījums Cēsu novada un 
Vidzemes reģiona izglītības un 
uzņēmējdarbības veicināšanā, 
jo skola  kvalificētus spe-
ciālistus sagatavos atbilstoši 
darba tirgus prasībām.

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 
577 657.71 EUR (t. sk. valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām 
80 872.07 EUR un Cēsu novada 
pašvaldības finansējums 496 
785.64 EUR).

Attēlā: Kultūras un zinātnes ministres Inas Druvietes vizītes laikā tika parakstīta vienošanās par 
Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu skolas modernizācijai. Svinīgajā notikumā piedalījās 
Profesionālās vidusskolas direktore Maira Apsīte (no kreisās), IZM Parlamentārais sekretārs 
Andis Geizāns, pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina, Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Ina Druviete.

Vecāki mācās
Dzintra Kozaka  
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe

Šajā mācību gadā Cēsu 
novadā čakli mācās ne vien 
bērni un pedagogi, bet arī 
bērnu vecāki. Cēsu pilsētas 
3., 4., 5., pirmsskolas 
izglītības iestādē pagājušā 
gada nogalē 52 bērnu vecāki  
piedalījās „Bērnu emocionālās 
audzināšanas programmā”. 
Programmu vadītājas ir Cēsu 
novada skolotājas Dace 
Stepaņenko, Diāna Briede, 
Inese Ķīse, Anžella Pāže,   
Eva Suharževska, Daira 
Gailīte un Velga Zāmuele, 
kuras apguvušas programmas 
vadīšanai nepieciešamās 
prasmes un sertifikātu centrā 
„Dardedze” .Programmas 
ietvaros vecāki piedalījās 10 
nodarbībās - dialogos par 
šādām tēmām:  

• Bērna attīstība un 
temperaments 

• Kā veicināt ķermeņa 
kontroli un pozitīvu 
pašvērtējumu 

• Kā veicināt drošu piesaisti 
un paļaušanos uz atbalstu no 
vecākiem

• Kā veicināt bērnos 
spēlēšanos un fantāziju

• Kā veicināt valodas un 
komunikācijas spējas

• Kā veidot  pamatu 
pozitīvam pašvērtējumam

• Disciplinēšanas metodes, 
kas veicina pašregulāciju, 
attīsta sirdsapziņu un morālo 
uzvedību

• Kā veicināt emociju 
pašregulāciju

• Kā  veicināt  koncen-
trēšanos, plānošanu un 
problēmu risināšanu

• Kā veicināt iejūtīgumu un 
gādīgumu. 

Programmu apguvuši arī 
12 pirmsskolas izglītības 
iestādes „ Pīlādzītis” vecāki. 
.No janvāra nodarbības notiek 
Cēsu 1. pirmsskolas izglītības 
iestādē un Cēsu 2.pamatskolas 
pirmsskolas grupā.  Vecāki  
nodarbībās gūtās zināšanas 
atzīst par vērtīgām un 
lietderīgām. Martā plānoti 
pasākumi vecākiem Līvu un 
Rāmuļu skolu pirmsskolas 
grupu bērnu un skolēnu 
vecākiem. 

Nodarbības vecākiem notiek 
projekta „Meklējot labāko 
Eiropas praksi jauniešiem 
noziedzības novēršanai” 
ietvaros.  Projekts ilgst no 
2013.gada marta līdz 2015. 
gada 6.janvārim. Kopējās 
izmaksas ir EUR 63 270.93, no 
šiem līdzekļiem 80 %  finansē 
Eiropas Savienība. Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējums 
– EUR 15 817.73. Informējam, 
ka kopā ar Cēsu novada 
pašvaldību  projektu realizē 8 
partneri.



Kārlis Pots  
Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas nodaļas 
vadītājs

Tiešā pirkšana – no ražotāja 
pircēja grozā, ir laba iespēja 
iegādāties veselīgu pārtiku par 
pieņemamu cenu. Tagad arī 
Cēsīs cilvēkiem, kuri to vēlas, 
ir iespēja iegādāties pārtikas 
produktus tieši no zemniekiem 
un zvejniekiem.

„Tas ir likumsakarīgi, ka 
vairums pircēju šeit ir sievietes 
un mammas,” stāsta pircēja 
Ruta, kura kafejnīcā „Mala” 
saņemt pasūtījumus ieradusies 
ar savu meitiņu. „Ja rūp sava 
un bērnu veselība, cilvēks 
lielveikala produktus nelietos. 
Savukārt šeit zini, ka tā ir 
manta,” akcentē Ruta.

Vēlmi ēst veselīgāk kā 
vienu no dzinuļiem iesaistīties 
kustībā min arī Līga, kura kopā 
ar dēlu gaida aptuveni desmit 
cilvēku rindā, lai saņemtu 
savus pirkumus. „ Svarīga ir 
arī iespēja atbalstīt vietējos 
zemniekus,” piebilst Līga.

Pēc viņas teiktā, tiešā 
pirkšana dod iespēju tikt pie 
daudz kvalitatīvākas gaļas un 
graudu produktiem – miltiem, 
putraimiem, griķiem. „Tas nav 
arī dārgāk kā veikalā. Protams, 
pirmajā nedēļā, kad gribējās 

pagaršot visu, rēķins sasniedza 
75 eiro, taču tagad pirkumu 
grozs nedēļai  izmaksā ap 30 
eiro”.

Kustība ir interesanta ar to, 
ka pieteikšanās pirkumiem 
notiek elektroniski – e-pasta 
sarakstē. Līdz svētdienas 
vakaram izdarīto pasūtījumu 
kafejnīcā „Mala” iespējams 

saņemt nākamās trešdienas 
pēcpusdienā. Turklāt, piesa-
koties tiešajai pirkšanai, 
dalībnieks apņemas arī  
nepieciešamības gadījumā 
brīvprātīgi strādāt, lai 
pasūtījumus nodotu pircējiem.

Preču klāsts ir visdažādākais 
– no bišu vaska svecēm līdz 
lauku olām. „Te var iegādāties 

pat zivis. Uz veikalu var pat 
neiet,” smaidot stāsta pircēja 
Dace.

Kā norāda Cēsu tiešās 
pirkšanas iniciatīvas aizsācēja 
Signe Jānelsiņa, ideja radās, 
noklausoties radio raidījumu 
par tiešās pirkšanas grupas 
darbību Rīgā. Raidījums 
viņu iedvesmojis, jo Cēsu 
lielveikalos un tirgū nopērkamā 
produkcija nereti mērojusi tālu 
ceļu, kā arī patērētāji bieži vien 
tiekot maldināti vai neinformēti 
par produktu patieso izcelsmes 
vietu. 

“Sāku sazināties ar citām 
grupām, meklēt domubiedrus, 
uzrunāt zemniekus, gatavot jau 
pieejamo produktu sarakstu, 
lai arī citiem parādītu, ka 
mums apkārt ir daudz un 
dažādas iespējas. Visvairāk 
mani pamudināja cilvēku 
atsauksme, un tas radīja lielāku 
pārliecību pēc šādas grupas 
nepieciešamības,” skaidro 
Signe.

Patlaban tiešo pirkšanu 
izmantojot teju 30 klientu, un 
vidējā pirkuma groza vērtība ir 
aptuveni 20 līdz 26 eiro.

„Produkcijas sortiments 
mums ir gana plašs, bet 
ir produkti, ko pasūtam 
katru nedēļu un ir produkti, 
ko sūtam nedaudz  retāk,  
domājot par to, lai arī 

zemniekam ir izdevīgimums 
produkciju piegādāt,” klāsta 
Signe. Zemniekiem, kas 
iesaistījušies tiešās pirkšanas 
kustībā ir nodrošināti regulāri 
pasūtījumiun  tas ir labs 
stimuls paplašināt piedāvājamo 
produktu klāstu.

Sākotnēji visiem poten-
ciālajiem pircējiem un 
zemniekiem jāizprot tiešās 
pirkšanas būtība, kas labi 
aprakstīta mājas lapā www.
tiesapirksana.lv. Kad tas 
izdarīts un ir vēlme noskaidrot, 
kā šī kustība attīstās Cēsīs, vai 
ir vajadzīga palīdzība šādas 
grupas izveidei citur, iespējams 
sazināties ar Signi, rakstot e-
pastu uz adresi  s.janelsina@
gmail.com.

„Šobrīd tas viss ir jauns 
mums pašiem, tāpēc iziesim 
daudziem posmiem cauri, bet 
cerams, ka ar mūsu iniciatīvu 
un darbību arvien vairāk pircēji 
un pārdevēji aizdomāsies par 
produktu kvalitāti, vietējo 
uzņēmēju  atbalstīšanu  
un labāku savstarpējo 
komunikāciju, kā rezultātā 
radīsies jaunas idejas, jauni 
draugi, vairāk tīras produkcijas 
atbalstītāji un ražotāji,” akcentē 
Signe.
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Veselībai un zemnieku atbalstam

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Februārī Cēsu Pilsētas 
pamatskolas vecāko klašu 
audzēkņi  apkopoja savas 
idejas par to, kas darāms, 
lai jauniešu dzīvi pilsētā 
padarītu interesantāku, 
drošāku, saturīgāku un rakstīja 
domrakstu ar nosaukumu – „Ja 
es būtu mērs…”. Februāra 
nogalē novada pašvaldībā 
jauniešu priekšlikumus 
ar interesi uzklausīja 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs,  Administrācijas 
vadītājs Jānis Goba un 
Izglītības nodaļas vadītāja 
Lolita Kokina. 

 Tikšanās reizē tika izteikti 
un apspriesti daudz vērtīgu 
priekšlikumu. Piemēram, 
sekojot „Panākumu universi-
tātes” piemēram veidot novadā 
aktīvāku skolu un uzņēmēju 
sadarbību, lai jauniešiem jau 
mācību laikā būtu iespēja iepazīt 
un apjaust, kāda ir dažādu 
profesiju pārstāvju darba diena. 
Tas noteikti palīdzētu izvēlēties 
savu nākotnes profesiju. 

Jaunieši demonstrēja pašu 
zīmētus atstarotāju paraugus 

Ja es būtu mērs…

ar Cēsu simboliku. Ne visi 
skolēni novērtē, cik svarīgi 
pašu drošībai ir atstarotāja 
nēsāšana. Ja tiktu izgatavoti 
un dāvāti skolām atstarotāji ar 
Cēsu simboliku, mūsu skolēni 
gada tumšākajā laikā kļūtu 
redzamāki.

Jauniešiem  bija  ieteikumi, 
kā dažādot brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Cēsīs. 
Piemēram, izveidot skeitparka 
halli, kur var skeitot arī ziemā, 

rīkot atpūtas pasākumus, 
ballītes arī jauniešiem, 
kuriem vēl nav astoņpadsmit. 
Izskanēja arī ieteikumi, kā 
uzlabot pamesto un klaiņojošo 
mājdzīvnieku aprūpi. Kā atzina 
J. Rozenbergs, tikšanās bija 
ļoti vērtīga un  arī pašvaldības 
speciālistiem būs jāiesaistās, 
lai palīdzētu īstenot jauniešu 
ieteikumus. 

Attēlā: Lai visi novada skolēni būtu redzami arī gada tumšajos 
mēnešos, Cēsu pilsētas pamatskolas audzēkņi izveidojuši 
atstarotāju skices ar Cēsu simboliku.

Kārlis Pots  
Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas nodaļas 
vadītājs

Ceturtdien, 6. februārī 
tikšanās laikā ar izglītības 
ministri Inu Druvieti Cēsu 
novada pašvaldības pārstāvji 
uzsvēra nepieciešamību pēc 
atbalsta profesionālās izglītības 
attīstībai.

Kā norādīja Cēsu novada 
pašvaldības Izglītības 
nodaļas vadītāja Lolita 
Kokina, lai stiprinātu novada 
profesionālās izglītības 
programmu, bez jau plānotās 
arodskolas modernizācijas 
būtu nepieciešama internāta 
labiekārtošana, kas ļautu 
piesaistīt vairāk audzēkņus 
un veidot Cēsu profesionālo 
vidusskolu par kompetences 
centru. Tāpat nepieciešama 
papildus programmu izveide 
arodskolā, piemēram, restau-
ratora specialitātē.

Kā atzina L. Kokina, arī 
muzikālajā izglītībā Cēsīs 
varētu veidot kompetenču 
centru. Cēsu novadā ir labi 
nokomplektēti interešu centri  
un  pozitīvs piemērs ir vecāku 
biedrības dibinātā privātskola. 

„Katra konkurence veicina 
attīstību,” uzsvēra Izglītības 
nodaļas vadītāja.

Deputāts Tālis Jaunzemis 
akcentēja, ka svarīga esot arī 
Cēsu novadā sniegtā iespēja 
izglītot bērnus par veselības 
problēmām, piemēram, 
Cēsu internātpamatskolā - 
rehabilitācijas centrā, jo pieaug 
bērnu skaits ar alerģiskām 
saslimšanām un astmu. „Ir 
būtiski, ka varam nodrošināt 
infrastruktūru, atbalstu un 
veselības speciālistu aprūpi.  
Šim modelim ir nākotne,” 
piebilda T.Jaunzemis.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs   Jānis 
Rozenbergs norādīja, ka 
novadā izsludināts konkurss 
pedagogiem „Inovācijas 
izglītības sistēmā”, lai rosinātu 
pozitīvas izmaiņas izglītības 
saturā un formā.

Tāpat, rūpējoties par 
izglītības  darbinieku veselību, 
pašvaldība apmaksā viņu 
veselības apdrošināšanu.

Ina Druviete arī tikās ar 
Cēsu un Amatas novada 
izglītības iestāžu vadītājiem 
un apmeklēja topošo reģionālo 
koncertzāli „Cēsis”.

Tikšanās ar Izglītības ministri

Attēlā: Tiešā pirkšana ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuriem rūp 
sava veselība, iegādāties pārtiku no zemniekiem, kas praktizē 
videi draudzīgu saimniekošanu. Foto Ance Saulīte.
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PROJEKTI
Saglabāti vēsturiskie interjera elementi

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas speciāliste

Lai arī topošā Vidzemes 
koncertzāles ēka ir praktiski 
uzbūvēta no jauna, tajā ir 
saglabāti vairāki interjera 
elementi no  vēsturiskā 
arhitekta Augusta Malvesa 
1913. gadā  būvētā  Viesīgās 
biedrības nama.

Ēkas otrajā stāvā atjaunots 
vēsturiskais balkons, kas laika 
gaitā ticis aizbūvēts, tāpat 
ir saglabātas un atjaunotas  
nama interjera detaļas  – 
pilastri un lustra, kuras rozete 
saglabājusies no 1914. gada, 
bet lustru kroņi no pagājušā 
gadsimta 50.,60. gadiem.

Pirmā stāva kafejnīcas telpas 
sienas rotā bijušā kultūras 
nama koka paneļi, savukārt 
vairākām kāpnēm ir saglabātas 
vēsturiskās margas. Vairākās 
telpās atsegti vēsturiskās ēkas 
mūru fragmenti.

Joprojām galvenie būvdarbi 
notiek lielajā skatītāju zālē – 
tiek būvēta balkonu podestūra 
un skatuve.

Iniciatīva “Modrie 
cēsnieki” būs jauna un 
efektīvāka sadarbības forma 
ar iedzīvotājiem, tā pirmajā 
apkaimju un dzīvokļu 
kooperatīvu pārstāvju sa-
nāksmē, kas notika 10. februārī, 
atzina Cēsu novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Valdis 
Sviķis.

Cēsnieki samērā aktīvi 
zvana un informē policiju 
par saviem novērojumiem, 
taču šis apkaimju drošības 
projekts “ļaus labāk apkarot 
tādus rūpalus, kā nelegālu 
apreibinošu vielu un dzērienu 
tirdzniecību, ko kaimiņi var 
pamanīt vislabāk”.

Klātesošie uzklausīja Cēsu 
novada pašvaldības policijas 
pārstāvju vienkāršu apmācību, 
kā justies drošāk savā dzīves 
vietā un kā rīkoties, ja apkaimē 
novērotas nekārtības vai 

aizdomīgi cilvēki.
Sanāksmes dalībnieki 

vienojās par nākamajiem 
soļiem, lai izveidotu vienotu 
kaimiņu rīcības sistēmu 
gadījumos, kad novērotas 
nekārtības. Tāpat no katras 
iesaistītās daudzdzīvokļu 
mājas noskaidros iedzīvotājus, 
kuri būs ar mieru piedalīties kā 
novērotāji.

“Modro cēsnieku” iniciators 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītājs Pauls Irbins pastāstīja, 
ka pašvaldība aktīvi sekos 
līdzi pilotprojekta norisei. 
“Palielinoties iedzīvotāju 
atbalstam, zīmi “Modrie 
cēsnieki” varētu uzstādīt arī 
pie Cēsu robežzīmēm, norādot, 
ka Cēsis, pateicoties pašiem 
iedzīvotājiem, ir droša vieta 
dzīvošanai,” informēja P. 
Irbins.

Kaimiņi vienoti drošībai

Jau informējām, ka Alfrēda 
Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas un koncertzāles 
biroja telpās notiek apmē-
belēšanas darbi.

Vidzemes koncertzāles at-
klāšanas 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. 
3 D P / 3 . 6 . 1 . 1 . 0 / 1 0 / I P I A /
VRAA/005/054 gaitā.

Attēlā: Jaunajā koncertzālē saglabāta vesturiskā lustra, kuras 
rozete saglabājusies kopš 1914. gada, bet kroņi no pagājušā 
gadsimta 50., 60. gadiem. Foto Kārlis Pots.

Vidzemes koncertzāles 
„Cēsis” kafejnīcas telpu 
nomas tiesību izsole notiks 
2014. gada 7.martā, mutiskā 
izsolē noskaidrojot 318,4 
kvadrātmetrus plašo telpu 
nomnieku.

Izsole telpu grupai Raunas 
ielā 12-3, Cēsīs, ar kadastra 
apzīmējumu 4201 005 1502 
001 021 sāksies plkst.13.00, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pirmā 
stāva zālē.

Paredzēts iznomāt 164,4 
kvadrātmetrus ēkas pirmajā 
stāvā un 154 kvadrātmetrus 
ēkas pagraba stāvā.

Izsoles sākumcena noteikta 
3,42 euro par kvadrātmetru 
mēnesī  bez PVN. Izsoles solis 
- 0,10 euro.

Izsoles dalībnieku reģistrā-
cija notiek katru darba dienu 
no izsoles izziņošanas dienas 
līdz 2014.gada 6.martam plkst. 
12 00 Cēsu novada pašvaldībā, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 303.
kabinetā.

Drošības nauda, 70 euro, 
jāieskaita Cēsu novada 
pašvaldības kontā  vai  
jāiemaksā Cēsu novada paš-
valdības kasē.

Kā zināms, uz koncertzāles 
telpām šī gada pavasarī 
pārcelsies A. Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskola, Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centra 
Kultūras nodaļa. Tās pārziņā 

ir Cēsu amatiermākslas 
kolektīvi. Koncertzālē mājvieta 
būs paredzēta Vidzemes 
kamerorķestrim,  notiks profe-
sionālās skatuves mākslas 
pasākumi,  interešu izglītības 
programmas un mūžizglītības 
pasākumi, konferences, festi-
vāli un kino izrādes.

Plānots, ka  gadā koncert-
zāles telpās notiks aptuveni 
700 dažādi pasākumi, ieskaitot 
mēģinājumus un mūzikas 
skolas koncertus, un gadā 
tos apmeklēs kopumā 23 000 
cilvēki.

Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Cēsu novada 
pašvaldībā Bērzaines ielā 
5, Cēsīs, trešajā stāvā 303.
kabinetā (tālr. 64161825), kā arī 
novada pašvaldības interneta 
vietnē  www.cesis.lv.

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. 
3 D P / 3 . 6 . 1 . 1 . 0 / 1 0 / I P I A /
VRAA/005/054 gaitā.

Izsolīs tiesības saimniekot koncertzāles 
kafejnīcā

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības  
Komunikācijas speciāliste

Februārī  Rāmuļu  pamat-
skolā viesojās Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras (VRAA) 
pārstāvji, lai novērtētu jauno 
ugunsdrošības sistēmu.

Pateicoties VRAA īste-
notajam Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas pro-
jektam „Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vis-
pārējās izglītības iestādēs”, 
skolas internātā ierīkota 
automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēma, uz-
stādītas izgaismotas izeju un 
evakuācijas kustības virzienu 
zīmes.

Kopumā   Rāmuļu  pamat-
skolā uzstādīti 35 dūmu 
detektori, viens siltuma 
detektors, 7 izejas un 29 
evakuācijas kustības norādes. 
Visu sistēmu ir iespējams 
pārvaldīt ar galvenās pults 
palīdzību, kura spēj noteikt 
apdraudēto zonu ēkā.

Kā uzsvēra Rāmuļu 
pamatskolas direktores 
vietnieks Gatis Krakops, drošība 
skolā ir pirmajā vietā, tāpēc 
modernizēta ugunsdrošības  
sistēma  internātā bija 
prioritāte. „Drīz skolēniem 
organizēsim arī praktiskās 
apmācības, kā rīkoties , ja 
atskan trauksme,” stāsta G. 
Krakops.  Rāmuļu pamatskolas 
izglītības metodiķe Ieva 
Lapsiņa pastāstīja, ka mazie 
skolēni izrādīja lielu interesi 
par jaunās sistēmu uzstādīšu 
un uzdeva daudz jautājumu par 
detektoru darbību.

VRAA Valsts un citu finanšu 
instrumentu atbalsta nodaļas 
vadītāja Velga Šķiņķe uzslavēja 
skolu par labi paveikto darbu un 
informēja, ka projekta ietvaros 
paredzēts izstrādāt interaktīvu 
spēli, kas atraktīvā veidā mācīs 
par ugunsdrošību.

Jāpiezīmē, ka Cēsu 
novadā projekts „Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglī-
tības iestādēs” ir īstenots 
arī Cēsu internātpamatskolā 
- rehabilitācijas centrā jeb 
Meža skolā, kur  uzstādīta  
automātiskā balss ugunsgrēka 
izziņošanas sistēma. Skolas 
ēkā Bērzaines ielā 34 izvietotas 
29 ierīces, savukārt centra 
internātā Dārtas ielā 1 izvietotas 
41 ierīce.

Meža skola ugunsdrošības 
sistēmas modernizācijā 
ieguldīti 24 077.20 EUR, 
Rāmuļu pamatskolas internātā 
– 6884.21 EUR. Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējums  ir 
10% no kopējās summas.

Projekta „Atbalsts uguns-
drošības pasākumiem paš-
valdību vispārējās izglītības 
iestādēs” mērķis ir uzlabot 
ugunsdrošību un veicināt 
drošāku mācību vidi pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs. 
Projekta ietvaros tiek ierīkotas 
ugunsdrošības sistēmas 116 
skolās un bērnudārzos visā 
Latvijā, kurās bērni uzturas 
visu diennakti un kur līdz šim 
vēl nav veikti ugunsdrošības 
sistēmas uzlabojumi. Darbus 
plānots pabeigt līdz šī gada 
martam.

Skolās uzlabota drošība

Cēsu vecpilsētas iedzīvotāji, 
uzņēmēji, namīpašnieki 
pauda gandarījumu par ideju 
pašvaldībai izveidot atsevišķu 
restauratoru darbnīcu, kas 
varētu konsultēt un palīdzēt 
veikt rekonstrukcijas darbus.

Iedzīvotāji un citi interesenti 
13. februārī tikās Vecpilsētas 
iedzīvotāju forumā, kur ar Cēsu 
novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Rozenbergu pārrunāja 
paveiktos un plānotos darbus 
vecpilsētas attīstībā.

No iedzīvotājiem izskanēja 
interese arī par gazifikācijas 
projektu - jau tuvākajā laikā 
lems par gāzes vada ierīkošanu 
Palasta un Rīgas ielās, savukārt, 
Lielās Katrīnas ielā tas jau ir 
paveikts.

Tāpat izskanēja vēlme 
atjaunot tirdziņu norisi Rožu 
laukumā un mazo zaļo teritoriju 
sakārtošana, kā arī iedzīvotāji 
iesaistījās diskusijās par 
pazemes atkritumu konteineru 
ierīkošanas projektu.

Jānis Rozenbergs atzinīgi 
novērtēja iedzīvotāju vēlmi 
veidot biedrību, kas būtu 
kā starpnieks starp domi un 
iedzīvotājiem un efektīvāk 
pārstāvētu iedzīvotāju intereses 
domē.

Ieinteresēti 
vecpilsētas 
atjaunošanā
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VESELĪBA, SPORTS

Sākoties jaunajam, 2014. 
gadam, SIA „Cēsu klīnika” kā 
vienu no prioritātēm ir izvirzījusi 
neierobežotu medicīniskās 
mājas aprūpes pieejamību 
novada iedzīvotājiem. 

Bezmaksas veselības ap-
rūpes pakalpojumus mājās 
pacientiem sniedz, ja viņiem 
ir nepieciešama regulāra, 
ambulatora, ārstnieciska 
palīdzība, bet veselības 
stāvokļa dēļ pacients nespēj 
ierasties ārstniecības iestādē. 

Veselības aprūpes pakal-
pojumi mājās tiek sniegti 
pacientiem ar šādām diagnozē
m:                                     

- guļoši pacienti ar 
ļaundabīgiem audzējiem

- pacienti ar psihiskiem 
traucējumiem

- pacienti ar izgulējumiem
- insulta pacienti
- pacienti, kuriem nepiecie-

šama respiratora terapija                                                                                           
- pacienti ar kustību 

traucējumiem.
Veselības aprūpes pakal-

pojumus mājās pacienti var 
saņemt, ja pacientam ir hroniska 
saslimšana un pārvietošanās 
traucējumi vai pacients ir 
izrakstīts no stacionārās 
ārstniecības iestādes (arī dienas 
stacionāra) pēc ķirurģiskas 

iejaukšanās. 
Prieks, ka SIA „Cēsu klīnika” 

piedāvāto pakalpojumu atzinīgi 
novērtē:

Jāņa kungs no Vaives 
– „Kad tev mīļam un tuvam 
cilvēkam uzkrīt smaga un 
neārstējama slimība, tu ķeries 
pie katra salmiņa. Paldies  mūsu 
glābējam, medicīniskai aprūpei 
mājās, māsiņa ārstēja gan sāpes, 
gan sirdi, bija atbalsts mūsu 
visgrūtākajā brīdī. Tad, kad 
mani ģimenes ārsts informēja 
par šo pakalpojumu, neticēju, 
ka arī cilvēkiem dziļos laukos 

tas pieejams un turklāt par baltu 
velti. Bet tā tas tagad ir.”

Zentas kundze no Cēsīm 
– „Man jau 91 gads. Jau ilgu 
laiku cietu neciešamas sāpes 
deformāciju dēļ, biju kļuvusi 
nespēcīga, reiba galva. Meita 
teica, ka jaunas kājas un galvu 
man neviens nedošot, bet iedeva 
gan, tā bija māsiņa no Cēsu 
slimnīcas, kura mani ārstēja 
mājās desmit dienas. Pilināja 
zāles vēnā, špricēja, parunājās. 
Sen nebiju tā izrunājusies. Un 
nesāp vairs kājas, un galva 
skaidra kā jaunībā. Drīz iešu 

sēt dillītes.”
Lilijas kundze no Jāņmuižas 

– „Tā ir brīnišķīga iespēja 
cilvēkam, kurš nevar pats tikt 
uz procedūrām, saņemt tās 
savās mājās. Savās mājās  ārstē 
pat sienas un tā es ātri vien tiku 
uz strīpas. Un svarīgi arī tas, ka 
par procedūrām nav jāmaksā. 
Nopērc tikai zāles un gaidi 
māsiņu, kura tev palīdzēs.”

Valentīnas  kundze no 
Liepas – „Māsiņa brauc pie 
manis uz mājām pārsiet manu 
trofisko čūlu 3 reizes nedēļā. 
Es viņu ļoti gaidu. Viņa man 
izmēra asinsspiedienu, nosaka 
cukuru, pamāca. Es līdz šim 
nemācēju pareizi piecelties 
no gultas, tagad māku, māsiņa 
man iemācīja, un mugura arī 
vairs tā nesāp. Dzīvoju viena, 
tāpēc ļoti viņu gaidu.”

Ārstnieciskās manipulācijas 
un procedūras mājās tiek 
veiktas tikai ar ģimenes ārsta 
vai ārsta speciālista nosūtījumu. 
Aicinām atcerēties, ka, nosūtot 
pacientu uz veselības aprūpi 
mājās, ģimenes ārsta kvotu 
apjoms nemainās!

Veselības aprūpes mājās 
ietvaros tiek sniegti sekojoši 
pakalpojumi:

- medikamentu ievadīšana, 
perorālo medikamentu sa-

dalīšana
- ādas bojājumu, izgulējumu 

aprūpe
- trofisku čūlu aprūpe
- primāri dzīstošu pēc-

operācijas brūču aprūpe
- diegu vai skavu izņemšana 

no pēcoperācijas brūces
- mākslīgās atveres aprūpe 

(katetri, stomas)
- enterāla barošana caur 

zondi
- asinsanalīžu paraugu 

ņemšana
- pacientu un viņu tuvinieku 

izglītošana.
Veselības aprūpes pakal-

pojumu mājās nodrošina speciāli 
apmācītas, sertificētas māsas ar 
vismaz 5 gadu praktiskā darba 
pieredzi ārstniecības iestādē.

Pacients ir atbrīvots no 
maksājuma  par pakalpojumu, 
ko apmaksā Nacionālais 
Veselības dienests, bet 
pacientam ir jāiegādājas 
medikamenti un medicīnas 
preces, kas nepieciešami 
veselības aprūpes pakalpojuma 
sniegšanai mājās.

Plašākai informācijai 
koordinatora      tālrunis    26636234, 
e-pasts: medmajasaprupe@
cesuklinika.lv

Medicīniskā mājas aprūpe 

Attēlā: Mājas aprūpes pakalpojumu veic medicīnas aprūpes 
māsas Sandra Untere (no kreisās), Zane Brente-Brantiņa un 
Linda Petzāle.

Par sporta sasniegumiem 
pagājušajā gadā galveno 
apbalvojumu „Gada sportists” 
ieguva Latvijas florbola 
virslīgas komanda „Lekrings”.

Šī gada gaidītākā 
nominācija bija novada 
populārākais sportists, kuru 
noteica elektroniskas  aptaujas   
rezultātā. Populārākās sportistes 
tituls tika piešķirts Kristai 
Rezgalei, kura ierindojās 
balsojuma pirmajā vietā ar 537 
balsīm, aiz sevis atstājot Vinetu 
Pētersoni un Paulu Egli. Kopā 
nobalsoja 1512 cilvēki.

Vērtīgāko Cēsu sporta 
nomināciju -  „Gada sportists”  
par 2013.gada sasniegumiem 
saņēma vecākais un tradīcijām 
bagātākais Cēsu sporta klubs 
– „Lekrings”. Lekrings 
2012/2013. gada sezonā 
kļuva par pieckārtējiem 
Latvijas florbola virslīgas 
čempioniem un  starptautiskā 
turnīra „EuroFloorballCup” 
uzvarētājiem.

Tradīcija piešķirt „Mēneša 
sportista” titulu kādam 
no novada panākumiem 
bagātākajiem sportistiem tika 
atjaunota 2012.gadā. Mēneša 
godalgas saņemšanai šogad 
tika nominēti 28 sportisti un 
piecas komandas.

„Mēneša sportista” titulus 
gada laikā ieguva: Valters 
Kaminskis (janvāris, jūlijs), 
Cēsu 2.pamatskolas komanda 
(februāris), Krista Rezgale 
(marts), florbolas komanda 
„Lekrings”(aprīlis, oktobris), 
Vineta Pētersone (maijs), Ēriks 
Gruzde (jūnijs), Artūrs Vadzis 
(augusts), Miķelis Lībietis 
(septembris), Mārtiņš Blūms 
(novembris) un Aigars Kalējs 
(decembris).

Elektroniskais balsojums 
par novada sportistiem notika 
pirmo gadu  un to organizēja 
Cēsu pilsētas sporta skola.

Gada sportisti - 
„Lekrings”  
florbolisti

Saņemot uzaicinājumu 
no Veselības ministrijas un 
Nacionālā veselības dienesta 
(NVD)  veikt valsts apmaksātu 
dzemdes kakla profilaktisko 
pārbaudi jeb skrīningu, rodas 
vairāki jautājumi. Rast uz tiem 
atbildes ir pavisam vienkārši, 
visieteicamākais ir vērsties pie 
sava ginekologa, kurš ik gadu 
veic ginekoloģisko pārbaudi, 
bet, ja tas nav iespējams, tad 
pie dzīvesvietai vai darbavietai 
tuvākā veselības aprūpes 
speciālista. 

Šie uzaicinājumi rosina 
sievietes padomāt par 
savu veselību un neatlikt 
apmeklējumu pie ārsta. Vēzis 
mūsdienās ir uzveicams, bet 
labāki rezultāti ir ārstēšanai 
sākuma stadijās. Katras divas 
minūtes pasaulē kāda sieviete 
mirst no dzemdes kakla 
vēža. Dzemdes kakla vēzis ir 
ļaundabīga saslimšana, kuru 
samērā vienkārši ir atklāt 
agrīnās stadijās, kad ir ļoti 
lielas iespējas izveseļoties. Lai 
pasargātu sevi no saslimšanas 
un laicīgi diagnosticētu 
slimību, ir ļoti būtiski savlaicīgi 
atklāt saslimšanu un nenovēloti 
uzsākt tās ārstēšanu. 

Lai mazinātu ļaundabīgo 
audzēju izraisīto mirstību un 
sekmētu ļaundabīgo saslimšanu 

savlaicīgu atklāšanu un 
ārstēšanu, no 2009.gada 
janvāra Veselības ministrija 
ir uzsākusi valsts organizētu 
un apmaksātu krūts dziedzera 
un dzemdes kakla ļaundabīgo 
audzēju savlaicīgas atklāšanas 
(diagnostikas) programmu. 
Dzemdes  kakla vēža pro-
filakses programmu Latvijā 
veic reizi trijos gados. 

1. Sievietes pa pastu saņem 
uzaicinājuma vēstules un 
testēšanas karti deklarētajās 
dzīves vietās (sievietei vecumā 
no 25 - 70 gadiem dzemdes 
kakla vēzim)

2. Sievietes piesaka vizīti 
pie speciālista. 

3. Pēc NVD vēstules 
saņemšanas sievietes apmeklē 
ārstu, līdzi ņemot uzaicinājuma 
vēstuli un testēšanas karti. 

4. Ārsts veic dzemdes kakla 
un/vai krūts vēža profilaktisko 
pārbaudi. 

5. Sazināšanās ar ārstu, 
lai uzzinātu izmeklēšanas 
rezultātu.

Ja uzaicinājuma vēstule 
uz krūts vēža skrīningu vai 
dzemdes kakla vēža skrīningu 
ir bojāta, pilnīgi vai daļēji 
nozaudēta, ir iespējams 
izgatavot tās kopiju:

1) Sazinoties ar NVD, zvanot 
uz bezmaksas informatīvo 

tālruni 80001234 (darbdienās 
no plkst.8.30 līdz 17.00) vai 
rakstot uz e-pastu nvd@vmnvd.
gov.lv

2) Sazinoties ar NVD 
teritoriālo nodaļu Smiltenē - 
tālr.64772301.

3) Sazinoties ar sava ģimenes 
ārsta praksi.

Saņemot šādu uzaicinājumu, 
Cēsu novada iedzīvotājiem 
rodas jautājums - vai SIA 
„Cēsu klīnika” piedāvā šī 
izmeklējuma veikšanu?

Atbildi sniedz SIA „Cēsu 
klīnika” galvenā ārste Anda 
Skrastiņa: „SIA „Cēsu klīnika” 
ir ilgstoša un veiksmīga 
sadarbība ar NVD, ko apliecina 
ik gadu slēgtie sadarbības 
līgumi par sekundāro 
ambulatoro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu un 
apmaksu. Tas nozīmē, ka  SIA 
„Cēsu klīnika” ir tiesīga veikt 
valsts apmaksātas dzemdes 
kakla profilaktiskās pārbaudes. 
Tās nodrošina 3 sertificētas 
ārstes  ginekoloģes, dzemdību 
speciālistes- Sandra Kumpiņa, 
Dagnija Jāvalde un Elīna 
Lauva. Lai pieteiktu vizīti pie 
ārsta, pacients var piezvanīt pa 
telefonu  64107072 vai ierasties 
klātienē Cēsīs, Slimnīcas ielā 
9, reģistratūrā.”

Par sievietes veselības profilaktisko pārbaudi. . .



Pasākumi Cēsīs martā

Cēsu Vēstis, 2014. gada  27. februāris 7
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Pasākumi
1.03. plkst. 16.30 
LNT piecgades šova 
“Dziedošās ģimenes” 
koncerts “Sadziedam Cēsīs” 
Muzicēs Aizgaļu ģimenes no 
Cēsīm, Baumaņu ģimene no 
Aizkraukles un Ņikonovu 
ģimene no Laucienas 
Cēsu 2.pamatskolā

4.03. plkst.18.00 
Diskusija „Latvijas kultūras 
kanona vērtības – KINO” 
Diskutē kinokritiķes K.Matīsa 
un D. Āboliņa 
Cēsu Jaunās pils semināru 
zālē

7.03. plkst. 19.00 
Sarunas pie vakara tējas. 
Vaives pagasta pārvaldes 
diskusijas ar novada 
iedzīvotājiem par aktualitātēm 
novadā
Vaives tautas namā

8.03. plkst.12.00 
Izrāde ģimenēm ar bērniem 
“Ziemas māja”
Cēsu Jaunās pils bēniņu zālē

8.03. plkst. 15.00 
Santa Zapacka & Harijs 
Ozols  koncertprogrammā 
“Par Sievieti”
CATA kultūras namā

8.03. plkst. 22.00 
Grupa MERC no Cēsīm
Muzikālā kafejnīca „Venden” 
Raunas 17

9.03. plkst.16.00
Muzicē pūtēju orķestris 
„Cēsis” un jauktais koris 
„Vidzeme”. Koncertā skanēs 
R. Paula dziesmas un latviešu 
tautas dziesmas pūtēju 
orķestru pavadījumā.
Vaives Tautas namā

13.03. plkst.19.00
Koncertizrāde „ne’ 
Formāts”. K. Tatarinova 
un Plenēra apvienība. 
Koncertizrāde ar I. Kalniņa un 

citu autoru dziesmām. 
Cēsu Izstāžu namā

15.03 plkst. 12.00
“Z(in)oo Jaunā Līmenī” 
Paplašinātas ekspozīcijas 
oficiālā atklāšana.
J.Poruka 8

15.03. plkst.22.00
Grupa VIA
Muzikālā kafejnīca „Venden”, 
Raunas 17

16.03.plkst.14.00
Mākslas vēstures lekcija 
“Māte un bērns”
Cēsu Izstāžu namā

21.03. plkst.19.00
Muzikālā Teātra – 7 
Brīvdabas dziesmu kokteilis
CATA kultūras namā

22.03. plkst. 12.00
Vispasaules ūdens diena
Dažādi zinātniski eksperimenti 
un uzdevumi bērniem. 
Eksponāts “Cēsu pilsētas 
ūdenssaimniecības modelis” 
J.Poruka 8

23.03.plkst.12.00
Vokālo ansambļu koncerts 
– skate
Cēsu Meža skolā

24.03.plkst.18.00
Austras Pumpures koncerts
Cēsu Izstāžu namā

25.03.  
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
Cēsu Izstāžu namā

26.03. plkst.17.00
Deja un mūzika. Koncerts. 
Diāna Zandberga.
Cēsu Izstāžu namā

28.03. plkst.19.00
Izrāde-komēdija „Mīlestība 
līdz prāta zudumam jeb 
pilnīgs sviests”
CATA kultūras namā

Izstādes
7.02.- 30.04. 
“Māksla Matemātikā”.
Ceļojoša zinātniskā izstāde un 
interaktīvā nodarbība Zinātnes 
centrā Z(in)oo katru dienu no 
plkst.12.00-17.00
J.Poruka 8

05.03.-25.03.
Cēsu bērnu un jauniešu 
centra „Spārni“ audzēkņu 
darbu izstāde. 05.03. plkst. 
16.00 izstādes atklāšana
Cēsu izstāžu namā

21.03.-10.10.
Izstāde „Jānis Cimze Vidzemē 
un Eiropā. Skolotājam un 
komponistam 200”. 21.03. 
plkst. Izstādes atklāšana
Cēsu Jaunajā pilī

29.03.-27.04.
Vidzemes profesionālo 
mākslinieku darbu izstāde. 
29.03. plkst. 14.00 izstādes 
atklāšana
Cēsu izstāžu namā

Pasākumi Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā
1.-31.03.
Fotokonkurss „Es lasu 
visur”. Ar konkursa nolikumu 
var iepazīties mājaslapā www.
biblioteka.cesis.lv
Bērnu literatūras nodaļā

11.03. plkst.18.00
Tikšanās ar Evitu Sniedzi, 
Valmieras teātra dirktori, 
vairāku lugu, grāmatas 
„Leģendas par ilgām” autori
Bibliotēkas pasākumu telpā

15.03. plkst. 12.00
Kur paslēpies „Kāpēc”? 
Sadarbībā ar Bērnu Zinātnes 
centru Z(in)oo. Bērnu rīts 
pirmsskolas vecuma bērniem. 
Ieskatīsimies Ingmāra 
Grīnberga grāmatas „Izzini 
pasauli kopā ar Z(in)oo” 

lappusēs.

24.-28.03.
Mans draugs dators.  
Datoru prasmju apgūšana 
sākumskolas vecuma bērniem.
Bērnu literatūras nodaļā

Sports
01.03.
10.00-19.00 Starptautiskas 
sacensības badmintonā 
„Cēsu Pavasaris”
Lapsu 17
11.00-14.00 LJBL čempionāts 
basketbolā meitenēm Cēsu 
PSS 1,2- Daugavpils  
Gaujas 45
12.00-14.00 LČ volejbolā 
vīriešiem Nacionālā līga 
Cēsis – VK LSPA Ķekava 
Piebalgas 18

02.03.
10.00-19.00 Starptautiskas 
sacensības badmintonā 
„Cēsu Pavasaris” 
Lapsu 17
16.00-17.30 Nordea Baltijas 
sieviešu basketbola līga SK 
Cēsis – Tallinas  Universitāte 
Piebalgas 18
20.00-22.30 LČ florbolā 
vīriešiem play-off 
Piebalgas 18

07.03.
20.00-21.30 LBL-3 
basketbola čempionāts 
vīriešiem Dārznieks/Cēsis 
– Sigulda
Piebalgas 18

8.03.
9.00-20.00 LČ florbolā 
senioriem Sabraukums 
Gaujas 45
11.00-15.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 1.divīzija Cēsu 
PSS – Rīga/DSN
Piebalgas 18
13.00-15.00 LČ volejbolā 
vīriešiem Nacionālā līga 
Cēsis – VK Aizkraukle 
Piebalgas 18

17.00-18.30 Nordea Baltijas 
sieviešu basketbola līga SK 
Cēsis – TTT- Rīga 
Piebalgas 18

9.03. 10.00-18.00 SK Saulrīti 
novusa turnīrs 
Lapsu 17

12.03. 20.00-22.30 LČ 
florbolā vīriešiem play-off 
Piebalgas 18

15.03.
10.00-19.00 Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17
11.00-14.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 1.divīzija Cēsu 
PSS – Sigulda 
Piebalgas 18

16.03.
10.00-19.00 Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā 
Lapsu 17
11.00-14.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 1.divīzija Cēsu 
PSS – Madona 
Piebalgas 18
11.00-12.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm Cēsu PSS – Jūrmala
Piebalgas 18
14.00-17.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 2.divīzija Cēsu 
PSS – Madona Alūksne
Piebalgas 18

20.03. 9.00-15.00 Latvijas 
skolu čempionāts 
Piebalgas 18

21.03. 20.00-21.30 LBL-
3 basketbola čempionāts 
vīriešiem Dārznieks/Cēsis 
– Rīdzene/Turība 2 
Piebalgas 18

22.03. 11.00-17.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 1.divīzija Cēsu 
PSS – Saldus Ķeizarmežs 
Piebalgas 18

23.01.2014. Saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos no-
teikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu 
novadā””

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 17.11.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.27 „Par 
atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” 
šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 2.6. apakš-
punktu;

1.2. Aizstāt 2.7. apakš-
punktā:

- skaitļus „1423 – 4269” ar 

skaitļiem „ 1420 – 4260 ” ;
- skaitļus „4269 – 14229” ar 

skaitļiem „4260 – 14 220”;
- skaitļus „14229 – 35572” ar 

skaitļiem „14 220 – 35 570”;
- skaitļus „35572 – 71144” ar 

skaitļiem „35 570 – 71 140”;
1.3. Aizstāt 2.16.2. apakš-

punktā skaitli „14229” ar skaitli 
„14 220”;

1.4. Svītrot apakšpunktā 3.4. 
skaitļus un vārdu „2.6. un”;

1.5. Svītrot apakšpunktā 
3.4.5. skaitļus un vārdu „2.6. 
un”;

1.6. Svītrot apakšpunktā 
2.13. vārdus „īrē Cēsu novada 
pašvaldības dzīvokli vai tā”;

1.7. Papildināt ar 2.23.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.23. Juridiska persona, 
kuras dalībnieks ir biedrība, 
kas nodrošina biedrības 
darbību invalīdiem, sociāli 

mazaizsargāto un trūcīgo 
iedzīvotāju grupām – 90% 
apmērā no dzīvojamo māju un 
to saistīto palīgēku nodokļu 
summas”;

1.15. Papildināt ar 3.14.
apakšpunktu šādā redakcijā:

    „3.14. nodokļu maksātājam, 
lai saņemtu 2.23. apakšpunktā 
minētos atvieglojumus, 
jāiesniedz:

3.14.1. iesniegums par 

nodokļa atlaides piešķiršanu 
norādot šo noteikumu konkrētā 
punkta apakšpunktu;

3.14.2. Komersanta reģistrā-
cijas apliecības kopija uzrādot 
oriģinālu;

3.14.3. uzskaites veidlapa 
par saņemto de minimis 
atbalstu (Pielikums Nr.2)”;

1.16. Aizstāt 4.3.2. apakš-
punktā skaitli „-2.22.punktā” 
ar skaitli „-2.23.”.
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Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Priecīgie čivinātāji 
Jūlija @JuleDzule
@Cesis_lv ir forši!Ja mašīna 
“izbeidzas” tieši krustojumā 
vari būt drošs, ka kāds izglābs 
un nostums malā! Paldies 
manam šodienas varonim!:)

Ilze Indriksone @BVS_
meitene
Es tak esmu viens laimīgs 
cilvēks. Kas var būt labāks par 
Valentīndienu Cēsīs un Dzelzs 
Vilka koncertu.Wīīīīī. Tik 
ideāli, ideāli.

Lilija Lelija @Lillucis
Izlasiju-kads prieks-
sudraba medala! Prieks par 
sasniegumiem #MDukurs 
#Sochi2014 Paldies @Cesis_lv  
@Cata par internetu autobusa! 
Lieliski!

Kārlis Balodis @
TavaMammaLaba
Traki smieklīgas brīvdienas ar 
vecajiem krabjiem iekš Cēsīs.
 + vēl beidzot ielīdu aliņģī!

Betija Rācene @BRcene
Es griiibu vasaru! :) Tas viss 
pietrūkst-Cēsis,Ninieris,saruna
s,skeitparks,u.t.t! :) 
Šovasar jāiekļauj arī Ghetto 
games skatīšanās! ;))

Vilnis Tinuss @Vilnis_
Tiesības kabatā! Liels paldies 
@IevasSkola un labākajām 

instruktoram Cēsīs @Kelpins.

Viesturs Dumpis @Viesturs88
Njā...Cēsu Olimpiskais centrs 
šogad strādā nevainojami. 
Sniegs joprojām labs, lai 
turpinātu sezonu. Paldies @
Cesis_lv,@cesuoc.

Dusmīgie čivinātāji
Ilze Fedotova @terzux
Cilvēki Cēsīs vēlas ne tikai 
normālas sirsniņmājiņas, 
bet arīdzan vismaz vienu 
kiosku. Eh!

Kate Pētersone @Ka4uxs 
Un jau atkal pierādas, kad 
Cēsīs baumas ir uz visiem 
100%

Janvāra Mēneša sportista 
titula ieguvēja ir Soču 22. 
ziemas Olimpisko spēļu 
dalībniece Inga Dauškāne.

Inga 2014. gada 18.-
19. janvārī  FIS    Latvijas  
čempionātā slēpošanā izcīnīja 
1.vietu abās sprinta distancēs 
sievietēm. FIS Olimpiskajā 
punktu listē, kas deva 
iespēju kvalificēties Soču 
Olimpiskajām spēlēm, viņa bija 
labākā no Latvijas sportistēm 
gan sprinta, gan distanču 
punktu listē.

Inga ir 1998.gada Cēsu 
1.vidusskolas un arī Cēsu 
pilsētas Sporta skolas 
slēpošanas nodaļas absolvente. 
Latvijas mēroga slēpošanas 
sacensībās Inga pārstāv 
slēpošanas-biatlona klubu 
“Cēsis”.

Atgādinām, ka kandidātus 
titulam “Mēneša sportists” var 
pieteikt jebkurš Cēsu novada 
iedzīvotājs, valsts, pašvaldības 
vai nevalstiska organizācija līdz 
katra mēneša 7.datumam (par 
aizvadīto mēnesi) pa e-pastu : 
sportaskola@cesusportaskola.
lv  vai Cēsu novada domes 
Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā. Kandidāta vārdam 
jāpievieno motivēts apraksts, 
kādēļ piešķirams Mēneša 
sportista nosaukums.

Mēneša sportists – Inga 
Dauškāne

Lāpīt bedrītes vai 
atjaunot ielu?
Aivars Akmentiņš

Par saimnieciskajām aktu-
alitātēm Cēsīs informē novada 
pašvaldības Komunālās nodaļas 
vadītājs Juris Belasovs:

„Esam veikuši pilsētas 
ielu, ietvju, lietus  ūdens 
kanalizācijas un elektrotīklu 
nolietojuma izvērtēšanu.  
Tas darīts, lai pilsētas 
infrastruktūras uzturēšanu, 
remontu un atjaunošanu 
veiktu sistēmiski. Proti, būs 
saraksts, kurā fiksēta ielu un 
ietvju nolietojuma pakāpe 
un, atbilstoši pašvaldības 
finansiālajām iespējām, 
prognozējamie darbu veikšanas 
termiņi. Iedzīvotāji, pašvaldības 
mājas lapā ieskatoties šajā 
sarakstā, zinās, kad paredzēts 
atjaunot ielu vai apgaismojuma 
līniju pie viņu mājām vai darba 
vietas. Strādāsim nevis pēc 
haotiskās sistēmas – skrienam 
tur, kur skaļāk bļauj, bet  pēc 
ilgtermiņa plāna. Tas arī ļaus 
efektīvāk izmantot resursus. Ik 
pavasara ielu bedrīšu lāpīšana 
ir dārga un ne īpaši rezultatīva 
nodarbe.  Manuprāt, lietderīgāk 
par mūžīgo bedrīšu lāpīšanu 
būtu ielām, kuru segums sāk 
nolietoties, nofrēzēt virskārtu 
un uzklāt jaunu asfalta segumu. 
Šāda iela atkal funkcionēs 
ilgus gadus. Šādā veidā varētu 
atjaunot piemēram, Dzelzceļa, 
Palasta ielu, kā arī ceļa 
posmu no Valmieras ielas uz 
Dukuriem. 

Ja runājam par ielu un ietvju 
nolietojumu, jāatzīst, ka bēdīga 
situācija ir daudzdzīvokļu 
namu iekšpagalmos. Tur gan 
teritorijas saimnieki ir dzīvokļu 
īpašnieki. Mēs varam apsekot 
iekšpagalmus, izstrādāt priekš-
likumus situācijas uzlabošanai, 
bet par būvdarbu veikšanu 
jālemj pašiem iedzīvotājiem. 

Atsevišķs saraksts mums ir 
izstrādāts par infrastruktūras 
izbūvi industriālām teritorijām. 
Paredzēts, ka šajā plānošanas 
periodā  šādiem projektiem 
varēs saņemt  Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansējumu.  

Tā kā šoziem nebija sniega, 
ir ietaupīti līdzekļi, kas 
bija paredzēti ielu un ietvju 
tīrīšanai. Esam paredzējuši 
šos līdzekļus izlietot ielu 
atjaunošanai. Ja deputāti to 
akceptēs, darbus uzsāksim jau 
pavasarī.  Pavasarī atsāksies 
arī Gaujas ielas rekonstrukcija 
un domāju, ka uzsāksim arī 
labiekārtot autostāvvietu pie 
stacijas, jeb tā saukto smilšu 
laukumu. 

Jaunu tehniku komunālo 
darbu veikšanai iegādāties 
neplānojam. Manuprāt, paš-
valdībai nav jāmēģina konkurēt 
ar privātuzņēmējiem. Mums 
ir jāslēdz līgumi un prasmīgi 
jākoordinē uzņēmēju darbs” 

Inese Majore 
Cēsu Centrālās bibliotēkas  
Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja

Sestdien, 15.februārī no 
plkst. 12.00 – 13.00 Cēsu 
Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā notika 
izklaidējošs pasākums bērniem 
-  Bērnu rīts, kas pulcēja  
pirmsskolas vecuma bērnus 
un viņu vecākus, lai kopā ar 
bibliotekārēm lasītu grāmatas, 
dziedātu dziesmas un spēlētu 
spēles.  Jaunākajai Bērnu rīta 
apmeklētājai bija gads un 
divi mēneši, bet vecākajam 
– seši gadi. Liels bija prieks 
dzirdēt vecāku un viņu mazuļu 
pozitīvās atsauksmes, jo šis 
bija pirmais Bērnu rīts un 
tajā kopā guvām atziņas un 
idejas turpmākajam darbam. 
Nākamajos Bērnu rītos, ko 
organizēsim reizi mēnesī 
sestdienās, skanēs daudz  
mūzikas, būs vairāk rotaļu un 
bērniem  lasīsim nedzirdētākas 
pasakas, pievērsīsimies 
daudzām brīnumainām lietām. 

Bieži vien vecāki domā, 

Bērnu rīti bibliotēkā

ka bibliotēkā ir grāmatas tikai 
skolas vecuma bērniem, taču 
pie mums ir daudz interesantu 
grāmatiņu arī pašiem 
mazākajiem – ir pīkstošas, 
skanošas, pat glaudāmas un 
mīļojamas grāmatiņas, ir 
daudz mīkstu  rotaļlietu, kuras 
sasēdušas bibliotēkas plauktos 
starp grāmatām un gaida , kad 
ar tām paspēlēsies. Bibliotēka 
ir lieliska, jauna vide, kur 
bērniem interesanti pavadīt 
laiku!

Aicinām mums piebiedroties 
arī citus mazos cēsniekus 
un viņu vecākus nākamajā 
bērnu rīta pasākumā, kas tiks 
organizēts kopā ar Cēsu Bērnu 
zinātnes centru ZINOO , 
sestdien, 15. martā, plkst. 12.00 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā  un 
sauksies  „Kur noslēpies 
„kāpēc““?  

Bibliotēkas pasākumi ir bez 
maksas.                                                                                         

1. martā lieli un mazi slēpot 
gribētāji ir aicināti uz sezonas 
noslēgumu slēpošanas - bia-
tlona kompleksā “Priekuļi”. 
Pasākuma programmā tiks 
noskaidroti “Dzelzs rokas”, 
“Kalnu karaļa” un “Kalnu 
karalienes” titulu īpašnieki 
slēpojumos augšup un lejup no 

Vanagkalna. Sacensību sākums 
pulksten 11.00 .

Distanču garumi atbilstoši 
vecumam un spējām. 
Noslēgumā būs iespēja pie 
ugunskura baudīt siltu tēju 
un tiks sveikti decembra, 
janvāra un februāra mēnešu 
izaicinājumu “Visvairāk no-

slēpotie kilometri Priekuļos” 
uzvarētāji un uzvarētājas. 
Dalība sacensībās ziedojumu 
veidā. Visi saziedotie līdzekļi 
tiks  ZIEDOT.LV akcijai 
„Mazajām sirsniņām Vidzemē 
2014”. Vairāk informācijas 
par pasākumu: www.
olimpiskaiscentrs.cesis.lv

Slēpošanas sezonas noslēgums Priekuļos

Attēlā: Bērnu rītos mazie kopā ar bibliotekāri lasa grāmatas, 
dzied dziesmas un spēlē spēles. Foto Madara Židaua.


