
Cēsnieki 26. aprīlī aicināti piedalīties 
Lielajā talkā. Mums vēl ir ko darīt!

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestam Cēsīs ir pilnībā atjaunots 
autoparks.
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Vēstures mācības Maijā notiks  
Eiropas  
Parlamenta 
deputātu 
vēlēšanas

Gatavojamies ģimenes dienai!

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Otrdien, 25. martā, pieminot 
1949.gada deportācijas, Cēsīs 
Pils laukumā pie piemiņas 
plāksnes komunistiskā terora 
upuriem notika svētbrīdis 
un atceres pasākums. Šogad 
aprit 65 gadi, kopš 1949.gada 
25.martā veiktās padomju 
režīma deportācijas, kad no 
Latvijas uz Sibīriju tika izsūtīti 
42 125 cilvēki.Viņu vidū 10 
000 bērni un jaunieši, mātes 
ar zīdaiņiem uz rokām, veci un 
slimi cilvēki.

Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs 
Didzis Kreicbergs savā uzrunā 
uzsvēra, ka vēstures fakti mēdz 
ātri aizmirsties, tāpēc svarīgi 
ir glabāt un nodot nākošajām 
paaudzēm savas emocijas, 
sajūtas un pārdzīvojumus. 
„Pirms 65 gadiem, zaudējot 
brīvību, jums bija jācenšas 
izdzīvot, nezaudējot cilvēcību 
un līdzjūtību vienam pret otru. 
Nu jau 20 gadus esam brīvi, bet 
aizvien vēl neesam iemācījušies 
to, ka brīvību vajag ne tikai 
tam, lai paustu savu viedokli. 
Brīvību vajag, lai dzīvotu un 
piedzīvotu labus augļus, un te 
mums vēl daudz darāmā,” teica 
D. Kreicbergs.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs, uzrunājot klātesošos, 
atzina, ka notikumi Ukrainā 
liek apjaust, cik relatīvs ir miers 
un stabilitāte Eiropā. „Gudra 
nācija, veidojot savu nākotni, 

vienmēr patur prātā vēstures 
mācības. Man ir liels prieks, 
ka šajā piemiņas pasākumā ir 
tik daudz jauniešu. Pateicos 
Politiski represēto apvienības 
Cēsu nodaļas dalībniekiem, 
kuri aktīvi darbojas un 
atgādina mums šīs svarīgās 
vēstures mācības,” uzsvēra J. 
Rozenbergs.

Latvijas politiski represēto 
apvienības Cēsu nodaļas 
vadītāja Dace Jurciņa runāja 
par to, ka ir neiespējami 
izdzīvot un atainot tās sāpes, ko 
pārcieta tūkstošiem cilvēku, kas 
pirms 65 gadiem tika aizvesti 
uz nekurieni.  „Mēs esam 

atnākuši, lai pieminētu tos, 
kuri neatgriezās. Viņi gribēja 
dzīvot, redzēt izaugam bērnus 
un mazbērnus, pieredzēt savas 
Latvijas uzplaukumu. Tāpēc 
mūsu pienākums nav tikai 
pieminēt tos, kuri neatgriezās, 
mūsu pienākums ir dzīvot arī 
viņu dzīves. Iztaisnot pakalpīgi 
saliektās muguras un kļūt 
par drosmīgiem, stipriem un 
gudriem saimniekiem savā 
zemē!”- aicināja D. Jurciņa.

Cēsu Vēstures un Mākslas 
muzeja vadītāja Dace Tabūne 
atgādināja, ka spriedums 
represētajiem bija baiss 
– izsūtīšana uz Sibīriju uz 

mūžu! Apliecinot cieņu tiem, 
kuri pārcieta šīs grūtības, mēs 
apliecinām uzticību savai 
zemei, savai tautai.

Piemiņas pasākumā spēlēja 
pūtēju orķestris “Cēsis” 
(diriģents Jānis Puriņš) un 
dziedāja Cēsu Valsts ģimnāzijas 
jauktais koris (diriģente Iveta 
Lapiņa). Pēc tam Izstāžu namā 
Cēsu Valsts ģimnāzijas radošā 
grupa “Piektdieņi” rādīja 
deportācijām veltītu uzvedumu  
“Ir nolauzts zars...”. Savukārt 
Jaunajā pilī varēja noskatīties 
Dzintras Gekas dokumentālo 
filmu “Maršruts: Ķekava- 
Omskas apgabals 1949”.

Attēlā: Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs savā uzrunā 
uzsvēra, cik svarīgi ir saglabāt emociju, sajūtu un pārdzīvojumu vēsturi.

Vita Pleševnika  
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais  
dienests” projektu vadītāja- 
attīstības speciāliste

15.maijā jau sesto gadu pēc 
kārtas Cēsīs tiks organizēta 
ĢIMENES DIENA. Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” sadarbībā 
ar dažādām organizācijām 
un Cēsu novada pašvaldību 
dāvinās šos svētkus visām 
ģimenēm.

Ja  iepriekšējos gados 
ģimenes ar bērniem tika 
aicinātas doties pastaigā pa 
Latvijā vienīgo Bērnu tiesību 
un pienākumu taku, piedaloties 
dažādās ģimeni saliedējošās 
aktivitātēs, tad šogad Sociālais 
dienests ir nolēmis mainīt 
pastaigas takas maršrutu, 
aicinot vecākus kopā ar bērniem 
izzināt Cēsu pilsētu.

 Jaunajā pastaigu takas 
maršrutā ģimenēm būs iespēja 
iepazīties ar pašvaldības un 
valsts iestāžu darbu Cēsu 
pilsētā, piedalīties kopīgās 

aktivitātēs, un būs arī 
vienreizēja iespēja apskatīt 
jauno Vidzemes koncertzāli 
„Cēsis”. 

Ģimenes dienas ietvaros 
notiks jau trešā Bērnu ratiņu 
parāde, kurā piedalīties var 
ikviens, kas to vēlas! Pats 
galvenais nosacījums ir 
piedalīties un parādīt savu 
fantāziju, koši izrotājot 
bērna transportlīdzekli. Par 
visatraktīvāk uzpostajiem un 
izrotātajiem bērnu ratiņiem 
tiks piešķirta īpaša pārsteiguma 
balva. 

Pasākuma noslēgumā Maija 
parka estrādē notiks ģimenēm 
veltīts svētku koncerts.

Lai svētki izdotos, aicinām 
pieteikties arī uzņēmējus, 
uzņēmumus un vienkārši 
labus cilvēkus, kuri būtu 
gatavi iesaistīties pasākuma 
atbalstīšanā un organizēšanā! 
Atbalsts  varētu  būt  gan 
finansiāls - pasākuma 
nodrošināšanai, gan kāds 
gardums vai dāvaniņa 
apmeklētājiem! 

Aicinām Cēsu novada darba 
devējus, atbalstot darbiniekus, 

uzdāvināt  viņiem brīvu 
15.maija pēcpusdienu, lai kopā 
ar ģimeni un bērniem piedalītos 
Ģimenes dienai veltītajos 
pasākumos!

Informācijai: Vita Pleševnika 
Cēsu pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” projektu 
vadītāja- attīstības speciāliste 
tālr., 64127746, e-pasts: vita.
plesevnika@dome.cesis.lv

Ziedojumu konts: Cēsu 
novada p/a „Sociālais dienests 
AS “SEB BANKA” 
UNLALV2X; konta Nr. LV40 
UNLA 0050 0099 8511 7

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) izsludinājusi, ka 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
notiks sestdien, 2014. gada 24. 
maijā.

Cēsu novada vēlēšanu 
komisija aicina pieteikties 
vēlēšanu iecirkņu komisijas 
locekļu kandidātus darbam 
vēlēšanu komisiju iecirkņos.

Cēsu novadā ir 5 vēlēšanu 
iecirkņi:

Nr. 362. – PASTARIŅA 
PAMATSKOLA

Nr. 363. – FIRMA „CATA”
Nr. 364. – 

1.PAMATSKOLA
Nr. 365. – VALSTS 

ĢIMNĀZIJA
Nr. 387. – VAIVES 

PAGASTA PĀRVALDE
Katra vēlēšanu iecirkņa 

darbības nodrošināšanai 
nepieciešami 7 (septiņi) 
komisijas locekļi.

Pāreja uz  
vasaras laiku

Atgādinām, ka naktī no 29. 
uz 30 martu notiks pāreja uz 
vasaras laiku. Pulksteņa rādītājs 
jāpagriež par vienu stundu  
uz priekšu.
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Domes sēdē 6. martā

Jauno koncertzāli pirmie 
diagnosticēs ārsti
Jānis Rozenbergs   
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Marta sākumā vizītē 
Cēsīs ieradās Satiksmes 
ministrs Anrijs Matīss un 
valsts akciju sabiedrības 
„Latvijas Dzelzceļš” valdes 
priekšsēdētājs Uģis Magonis. 
Vienojāmies par Cēsu dzelzceļa 
stacijas ēkas rekonstrukcijas 
uzsākšanu. Ja Krievijas un 
Ukrainas konflikta ietekmē  
krasi nesaruks  „Latvijas 
Dzelzceļa” kravu pārvadājumi, 
tad jau šī gada nogalē stacijas 
ēkā būs vērojamas patīkamas 
pārmaiņas. Kopā ar Satiksmes 
ministru bijām arī Vaives 
pagastā  un izbraucām pa 
Rāmuļu ceļu. Vienojāmies, ka 
no līdzekļiem, kas ietaupīti 
ziemā, valsts ceļu uzturētāji 
posmā no Veclaicenes šosejas 
līdz Rāmuļu skolai veiks 
caurteku un grāvju atjaunošanu, 
kā arī ceļa seguma atjaunošanu 
atsevišķos posmos. 

Arī pašvaldībā šoziem 
esam ietaupījuši ielu un ceļu 
tīrīšanai paredzētos līdzekļus, 
un ir pieņemts lēmums, ka 
tos izmantosim brauktuvju 
remontam. Cēsīs atjaunosim 
asfalta segumu atsevišķiem ielu 
posmiem, remontēsim ietves un 
uzlabosim satiksmes drošību. 
Vaivē atjaunosim kritiskākos 
ceļu posmus. Marta sākumā 
Vaives pagasta pārvaldē notika 
tikšanās ar iedzīvotājiem 
par ceļu stāvokli pagastā. 
Cilvēki ir noraizējušies, jo bez 
izbraucamiem ceļiem nevaram 

runāt par Vaives attīstību, 
tāpēc 4.aprīlī domes deputāti 
„Kaķukrogā” uzklausīs vaivē-
niešus un atbildēs uz viņu 
jautājumiem.  Jāpiezīmē, ka 
4.aprīlī Cēsīs ieradīsies arī 
premjerministre Laimdota 
Straujuma. Ar viņu runāsim 
par Eiropas Savienības 
struktūrfondu sadalījumu 
reģionu attīstībai, kā arī par ceļu 
rekonstrukcijas programmām. 

Nenoliedzami svarīgs noti-
kums ir tas, ka marta nogalē 
ekspluatācijā tiek nodota 
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”. 
Atklāšanas koncerts būs maijā, 
taču jau aprīlī  ēkā pakāpeniski 
sāks darboties amatiermākslas 
kolektīvi, uz jaunajām tel-
pām pārcelsies arī mūzikas 
skolas kolektīvs. Pirmais 
pārbaudījums koncertzāles 
iespējām būs Latvijas Ārstu 
biedrības konference 12.aprīlī 
par neatliekamo medicīnisko 
palīdzību. Tajā piedalīsies 
vairāk nekā 700 dalībnieku 
un ārsti diagnosticēs mūsu 
koncertzāles atbilstību lielu 
pasākumu norisei un ceram, ka 
viņu vērtējums būs pozitīvs. 

Domes sēdē martā ir 
pieņemts lēmums par vēl vienas 
pirmsskolas izglītības grupiņas 
atvēršanu Cēsu 2.pamatskolā. 
Lai arī neliela, bet rinda uz 
vietām bērnudārzā ir un, lai 
Cēsis kļūtu par pievilcīgu vietu 
jaunām ģimenēm, svarīgi ir 
nodrošināt iespēju mazajiem 
doties uz bērnudārzu. Krietni 
sliktāk ir ar mājokļu pieejamību 
Cēsīs. Aicināsim pieteikties 
dzīvojamās platības īpašniekus, 

lai veidotu datu bāzi par 
pieejamiem dzīvokļiem pilsētā 
un, ļoti iespējams, būs arī jālemj 
par pašvaldības dzīvojamā 
fonda veidošanu.

Lai iepazītu Cēsīm līdzī-
gu pašvaldību pieredzi, 
apmeklējām Lietuvas pilsētu 
Druskininki. Tur izteikta 
prioritāte ir veselības 
uzlabošanas un dziedniecības 
pakalpojumu sniegšana. Šīs 
nozares attīstībā tiek ieguldīti 
arī pašvaldības līdzekļi un 
ir sasniegti labi rezultāti. 
Dziednīcu pakalpojumi 
gan pamatā orientēti uz 
apmeklētājiem no Krievijas un 
Baltkrievijas, un tas ir risks. 
Tomēr iepazīt kaimiņu pieredzi 
bija noderīgi, jo arī Cēsīs seno 
kūrortu tradīciju atjaunošana ir 
ļoti perspektīva. Te jāpiebilst, 
ka martā notika sekmīga 
īpašuma Gaujas ielā 88 izsole. 
To iegādājās izdevniecības 
„Santa” meitas uzņēmums.  
Privātais investors paredzējis 
piecu gadu laikā šajā teritorijā 
ieguldīt 1,4 miljonus eiro un 
izveidot atpūtas un veselības 
kompleksu ar desmit darba 
vietām.

25. martā pieminējām 
Komunistiskā genocīda upurus, 
represijās cietušos. Šogad 
Krimas konflikta kontekstā 
ir ko padomāt par drošību un 
stabilitāti mūsdienu Eiropā 
un ir, ko darīt, lai stiprinātu 
mūsu valsts drošību un 
nepieļautu 1940.gada scenārija 
atkārtošanos Latvijā. 

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

Cēsu novada domes sēdē 
6.martā tika izskatīti  55 
jautājumi.

• Pieņēma lēmumu atvērt 
jaunu pirmsskolas grupu Cēsu 
2.pamatskolā ar 2014.gada 
1.septembri;

• Sakarā ar administrācijas 
vadītāja amata izveidošanu 
un funkciju pārdali veica 
grozījumus Cēsu novada 
pašvaldības komisiju sastāvā. 
Ar šobrīd spēkā esošo komisiju 
sastāvu var iepazīties www.
cesis.lv/pašvaldiba/domes-
komisijas;

• Apstiprināja Cēsu 
novada pašvaldības mantas 
atsavināšanas un izsoles 
komisijas nolikumu;

• Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas noteikumus;

• Nolēma pārdot Cēsu 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu Ata Kronvalda ielā 
18, Cēsīs, Cēsu novadā, platība 
1.7595 ha WOLF SYSTEM” 
SIA, par EUR 43 560.00;

• Nolēma nodot nomā, 
nomnieku noskaidrojot mutiskā 
izsolē, nomas objektu – Cēsu 
novada pašvaldībai piederošu 
nedzīvojamu ēku (Rātsnama 
sarga māja) Rīgas ielā 7, Cēsīs. 
Izsole notika 20.03.2014., un 
nomas tiesības ieguva Evija 
Šveice. Telpu izmantošanas 
mērķis - mini kafejnīcas 
un āra terases darbības 
nodrošināšana;

• Apstiprināja Cēsu novada 
domes saistošos noteikumus 
Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada 
domes 18.07.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.18 „ Cēsu 
novada pašvaldības nolikums”” 

un deputāti vienojās izveidot 
darba grupu Cēsu novada 
pašvaldības nolikuma 
izvērtēšanai un pārskatīšanai; 

• Noteica projektu 
„Daudzfunkcionālā centra „ 
Vidzemes mūzikas un kultūras 
centrs” izveide” kā Cēsu 
novada pašvaldības prioritāro 
infrastruktūras investīciju 
projektu 2014.gadā un ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē 
EUR 200 000.00 projekta 
„Daudzfunkcionālā centra „ 
Vidzemes mūzikas un kultūras 
centrs” izveide” realizācijai.

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.

Cēsu novada pašvaldība 
izsludina projektu konkursu 
“Sabiedrība ar dvēseli 2014”, 
dodot iespēju vietējiem 
iedzīvotājiem saņemt 
līdzfinansējumu projektiem 
dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanai. 

Konkursa mērķis ir uzlabot 
Cēsu novada iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti ar pašu iedzīvotāju 
iniciatīvu gan infrastruktūras, 
gan sociālajā jomā. Jebkura 
iedzīvotāju grupa var iesniegt 
projektu, kas ir saistīts ar 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
un ko pati grupa spēj īstenot.

Projekta   atbilstību  vērtē-
šanas kritērijiem pārbaudīs 
žūrija un Cēsu novada teritorijā 
izvirzīs  labākos projektus, 
kuriem finansējums tiks 
piešķirts.   
Kā pieteikties konkursam?

Konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapa sākot ar 
2014. gada 21. martu atrodama 
Cēsu novada  pašvaldības 
novada  mājas lapā  www.
cesis.lv sadaļā Nolikumi.   
Cēsu novada pašvaldība 2014. 
gada 2. aprīlī  plkst. 16.00, 
Bērzaines ielas 5 zālē organizēs 
interesentiem  informatīvu 
sanāksmi, kurā stāstīs par 
veidlapas aizpildīšanu un sniegs  
atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem. 
Kurš var piedalīties?

Piedalīties var jau esošas 
organizācijas vai nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas, kas 
izveidotas tikai šī konkursa 
ietvaros. Grupām pašām 
jāizvēlas savi projekti, kuru 
mērķis ir apkārtējās vide 

uzlabošana.
Žūrija no iesniegtajiem 

projektiem izraudzīsies  labā-
kos projektus pieejamā 
finansējuma ietvaros. Šajā 
gadījumā priekšroka būs 
tiem projektiem, kas būs 
labāk izstrādāti un  finansiāli  
pamatoti, un sniegs ieguldījumu 
lielākai mērķauditorijai. Jo 
grupa pati vairāk darīs, lai 
projektu īstenotu, jo lielākas 
izredzes, ka projekts tiks 
akceptēts.

Projekta īstenošanai grupa 
varēs pretendēt uz finansējumu 
līdz 1000 Eiro, grupas 
dalībniekiem  pašiem jāpie-
saista 20% līdzfinansējums 
projekta īstenošanai no kopējās 
summas. Avansa un  gala 
maksājuma  samaksas kārtība 
atrunāta nolikumā. 

Projekti nevar būt saistīti ar 
personīga labuma vai peļņas 
gūšanu, izņemot gadījumus, 
ja tas dod labumu plašākai 
sabiedrībai (piemēram, vietējo 
produktu tirdzniecības vietas 
ierīkošana).

Lai pieteiktos konkursam, 
iedzīvotājiem jāsanāk kopā un 
jāsaplāno savas ieceres, tad 
jāaizpilda pieteikuma veidlapa 
un līdz 2012.gada 25. aprīlim 
tā jāiesniedz personīgi vai pa 
pastu Cēsu novada pašvaldībā  
(Bērzaines  iela 5, Cēsis, LV 
4101). 

Papildus informācija Cēsu 
novada pašvaldības 309. 
kabinetā pie Intas Ādamsones, 
vai zvanot pa telefonu 
64161818.

Izsludināts konkurss “Sabiedrība ar 
dvēseli” 

Top Sociālā dienesta attīstības stratēģija

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
uzsāk darbības un attīstības 
stratēģijas izstrādāšanu 2015.-
2017.gadam. 

Lai uzzinātu iedzīvotāju 
viedokli par sniegtajiem 
sociālajiem pakalpojumiem 
un noskaidrotu, kāds 
atbalsts ir nepieciešams 
Cēsu novada iedzīvotājiem, 
Sociālais dienests organizē 
vairākas tikšanās ar dažādām 
iedzīvotāju grupām. Martā jau 
notikušas vairākas diskusijas 
ar ģimenēm, kurās aug bērni, 
bezdarbniekiem un personām 

bez noteiktas dzīvesvietas.
31.martā plkst. 17.00 uz 

diskusiju aicinām Vaives 
pagasta  iedzīvotājus.  Disku-
sijas norises vieta: Vaives 
pagasta pārvaldē „Kaķukrogs”, 
Vaives pagastā, Cēsu novadā.

3.aprīlī plkst. 17.00 uz 
diskusiju aicinām pensijas 
vecuma personas, personas ar 
invaliditāti un viņu tuviniekus. 
Norises vieta: Raunas ielā 
4, 2.stāva zālē, Cēsīs, Cēsu 
novadā.

Diskusijās aicināts pie-
dalīties ikviens Cēsu novada 
iedzīvotājs.



Cēsu Vēstis, 2014. gada  27. marts 3

AKTUĀLI

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunikācijas speciāliste

Cēsu Centrālās bibliotēkas 
rekonstrukcijā noslēdzas ēkas  
pamatu padziļināšana. Tāpat 
drīz būs pabeigta esošo ķieģeļu 
sienu un stabu stiprināšana. 
Tas pamatā ir roku darbs, jo 
mehānismu pielietošana ir 
ierobežota. Papildus tiek veikta 
arī nepieciešamo jauno pamatu 
betonēšana plānotajām balsta 
sienām.

Būvnieki ir demontējuši daļu  
starpstāvu pārsegumus, kuri 
jaunajā projektā nav vajadzīgi.  
Drīzumā notiks arī balsta 
iekšējā karkasa (kolonnas un 
pārsegums) betonēšana.

Projekta mērķis ir izveidot 
daudzfunkcionālu reģiona un 
novada bibliotēku, dažādojot 
un paplašinot pakalpojumu 
klāstu, veicinot to pieejamību 
visiem iedzīvotājiem un 
palielinot pilsētas pievilcību, 

tādejādi sekmējot reģiona 
konkurētspēju un pievilcību 
darba un dzīves apstākļiem.

Projekts „Cēsu Centrālās 
bibliotēkas ēkas renovācija un 
pieejamības nodrošināšana” 
ir uzsākts 2013. gadā un tiek 
īstenots ES līdzfinansētās 
aktivitātes „Nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības 
centru izaugsmes veicināšana 
līdzsvarotai valsts attīstībai” 
ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas 
ir 2 918 405 EUR. No tiem 
Cēsu novada pašvaldības 
finansējums ir  437 058 EUR 
apmērā, ERAF finansējums - 2 
417 360 EUR, valsts budžeta 
dotācija 63 987 EUR apmērā. 
Projekta noslēgums paredzēts 
2014. gada decembrī.

Bibliotēkas ēkai padziļināti 
pamatiDace Laiva  

Cēsu novada pašvaldības 
ainavu arhitekte

Martā  Cēsīs uzsākti koku 
kopšanas darbi – koku vainagu 
veidošana un sakopšana, sauso, 
bīstamo un bojāto koku un koku 
zaru nozāģēšana. Vienlaicīgi 
arī parkos un skvēros notiek 
koku vainagu sakopšana.

Koku vainagu veidošanu 
pilsētā pašvaldība veic 
pakāpeniski, katru gadu 
sakopjot koku vainagus visas 
ielas garumā. Šopavasar tiks 
atjaunoti koku vainagi Raunas 
ielā un Uzvaras bulvārī, kā arī 
Pētera ielā, Zirņu ielā, Lenču 
ielā, Noliktavas ielā, Ata 
Kronvalda ielā.

Sakarā  ar plānoto 
automašīnu stāvlaukuma re-
konstrukciju Uzvaras bulvārī 
22, Cēsīs („Smilšu laukumā”), 
šeit tika nozāģēti vairāki koki.

Tā kā darbi ir sarežģīti 
un nepieciešama speciāla 
tehnika, tos, saskaņā ar 
pašvaldības noteikto kārtību, 
veic profesionāli kokkopji 
– arboristi , SIA „Monitorings 
GJ”. Parkos un pilsētas skvēros, 
tāpat kā līdz šim, strādās z/s 
„Kliģeni”.

Darbu veikšanas laikā 
iespējami nelieli satiksmes 
traucējumi, kā arī ierobežota 
automašīnu  novietošana 
Raunas ielā un Uzvaras bulvārī. 
Aicinu būt saprotošiem, jo 

Sākta pilsētas koku kopšana

darbus plānots paveikt līdz 
aprīļa beigām.

Atgādinām, ka koku 
nociršana jāsaskaņo ar Cēsu 
novada pašvaldības Kokaugu 
aizsardzības komisiju. Aicinām 
katru īpašnieku, kurš vēlas 

veikt koku vainagu veidošanu, 
zaru zāģēšanu vai citus koku 
kopšanas darbus, tos saskaņot 
ar Kokaugu aizsardzības 
komisiju, bet darbu veikšanu 
uzticēt tikai profesionāliem 
kokkopjiem.

Attēlā: Trešdien, 26. martā SIA „Monitorings GJ” kokkopji 
apzāģēja koku pie Cēsu mūzikas skolas. Foto A. Akmentiņš.

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Lielā Talka šogad notiks 26. 
aprīlī. Cēsnieki iepriekšējos 
gadus bijuši aktīvi talkotāji, 
talkas dienā paveicot ļoti daudz 
- sakopjot teritorijas, savācot 
atkritumus un veicot citus 
darbus.

Pasākuma ideja ir balstīta 
uz brīvprātīgu līdzdalību vides 
sakopšanā, radot saliedētību, 
pozitīvismu un labi padarīta 
darba sajūtu. Lielās Talkas 
idejas autore ir rakstniece Anna 
Žīgure, bet pati ideja aizgūta no 
igauņiem, kas vides sakopšanu 
visas valsts mērogā pirmoreiz 
rīkoja 2008. gada 3. maijā.

Diemžēl, neskatoties uz 
iepriekšējos gados un arī 
ikdienā paveikto darbu, vēl 
aizvien neesam iemācījušies 
„nemēslot” un atkritumu 
pilna ir visa pilsēta, nemaz 
nerunājot par  nomalēm, 
klusākām ieliņām, gravām un 
mežiem. Sakopjot savu māju, 
pagalmu un tuvāko apkārtni, 
mēs, iespējams, varam izskaust 
ieradumus tiem, kas ieraduši 
nomest un atstāt aiz sevis visu, 
kas lieks. Tie, kas „piemēslo”, 
nevāks aiz sevis, tādēļ nav 
ko žēloties un sūdzēties, 
jārīkojas!

No 18. marta Lielās talkas 
mājas lapā www.talkas.lv 
pašvaldības, izglītības iestādes, 
uzņēmumi, organizācijas, kā 
arī brīvprātīgie entuziasti var 
oficiāli pieteikt organizētas 
talkas vietas. Katrā pieteiktajā 
vai organizētajā talkas vietā 
jābūt talkas atbildīgajam, 
kurš, sadarbībā ar pašvaldības 
talkas koordinatoru, vienojas 
par veicamo darbu, savākto 
atkritumu apjomu un 
novietošanu, lai tos būtu 
iespējams savākt un aizvest. 
Bezmaksas talkas maisus būs 
iespējams saņemt katram talkas 
atbildīgajam dažas dienas 
pirms talkas.

Lielās Talkas koordinatore 
Cēsu novadā ir Dace Laiva, tel. 
64127538, 26119396.

Lepoties varēsim tad, kad 
mums nebūs atkritumu, ko 
vākt, bet šobrīd -  ķeramies pie 
darba!

26. aprīlī aicina 
Lielā Talka 

Cēsu jaunieši atdzīvina 1949.gada emocijas
Piepildītā Izstāžu nama zālē 

Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) 
radošā grupa “Piektdieņi” 
25.martā izrādīja uzvedumu, 
kas radīts, godinot 1949.gada 
izsūtīšanās cietušo piemiņu.

Izrāde “Ir nolauzts zars...” 
parādīja ainas no tā laika 
jauniešu dzīves, kuriem tobrīd 
bija vien 16, 17, 20 gadu. 
Ģimeņu stāsti mijās ar draugu 
un klasesbiedru stāstiem, tos 
papildināja dziesmas, citāti no 
periodikas un komunistu varas  
lēmumiem. Materiāls izrādei 
iegūts no vēsturiskajiem 
dokumentiem un cietušo 
atmiņām.

“Ir nolauzts zars...” režisore 
ir CVĢ direktores vietniece 
audzināšanas darbā Inese Lāce, 
bet scenārija autore - Cēsu 
zonālā valsts arhīva vecākā 
eksperte Anda Opoļska.

Pēc izrādes beigām 
vairumam skatītāju bija grūti 
valdīt aizkustinājumu. Tāpat 
pārsteigums bija fakts, ka 
vairāki no stāstu varoņiem 
atradās zālē, kuri saņēma 
ziedus un emocionāli pateicās 
jauniešiem par paveikto darbu.

Arī Anda Opoļska 

uzsvēra “Šajā stāstā nekas 
nebija izdomāts, tā visa bija 
taisnība”.

“Šis uzvedums patiesā, 
cilvēcīgā un emocionālā veidā 
pastāstīja par tā laika realitāti un 
ļāva ieskatīties atmosfērā, kas 
valdīja 1949.gada 25.martā un 
dienās pirms tā,” akcentēja Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, paužot 
gandarījumu par novada 
jauniešu radošo garu.

Viena no “Piektdieņu” 

dalībniecēm un Cēsu novada 
Jauniešu domes vadītāja 
Katrīna Marta Riņķe norāda, 
ka šāda sajūta esot raksturīga 
tieši Ineses Lāces uzvestajām 
izrādēm, piebilstot, ka liels 
nopelns izrādes tapšanā bijis arī 
Cēsu Valsts ģimnāzijai kopumā 
un Emīlam Lukjanskim.

Pēc izrādes Cēsīs jaunieši 
devās uz Jaunpiebalgu, kur arī 
skatītāji bijuši aizkustināti.

Attēlā: CVĢ jauniešu radošās grupas “Piektdieņi” uzvedums 
“Ir nolauzts zars...” tapis, balstoties uz vēsturiskiem 
dokumentiem un cietušo atmiņām. Foto Anete Dreimane.
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IZGLĪTĪBA, CEĻI
Bez ceļiem lauki kļūs tukši
Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

 Šogad Vaives pagasta 
pārvaldē „Kaķukrogā”  reizi 
mēnesī piektdienas vakarā 
notiek tikšanās ar novada 
iedzīvotājiem, kas veltīta kādai 
pagasta dzīves aktualitātei. 
Martā tēma bija ļoti aktuāla 
– ceļu uzturēšana Vaivē. 

Pagasta pārvaldes vadītāja 
Valda Zaļaiskalna vaivēnešiem, 
kuri pa sliktajiem ceļiem 
tomēr bija sabraukuši uz 
tikšanos, pastāstīja, ka pagasta 
pārvaldes pārziņā esošo ceļu 
kopgarums pārsniedz 100 
kilometrus.  Ceļu uzturēšanai 
atvēlēto līdzekļu pietiek, lai 
tos ziemā attīrītu no sniega, 
greiderētu vasarā un veiktu 
nelielus remonta darbus ceļu 
posmos, kas ir viskritiskākajā  
stāvoklī. Pagastā ir ceļi, 
kuriem grants seguma vairs 
praktiski nav, un pavasaros un 
rudeņos tie vienkārši izjūk. Ik 
gadu, plānojot novada budžetu, 
pagasta pārvalde paredz 
līdzekļus ceļu kapitālam 
remontam, taču budžetā šis 
pieprasījums aizvien paliek aiz 
strīpas.  Tā noticis arī, plānojot 
šī gada budžetu, kaut kopumā 
Vaives ceļu uzturēšanai 
finansējuma apjoms ir audzis. 

Šoziem nebija sniega un 
ceļu tīrīšanai paredzētos 
līdzekļus izdevies ietaupīt. Tos 
paredzēts izlietot, lai atjaunotu 
ceļa posmus, kas šajā pavasarī 
kļuvuši neizbraucami. 

Vaivēnietis un Cēsu 
novada domes deputāts 
Andris Melbārdis  atzina, 
ka lietderīgāk būtu izstrādāt 
prioritāšu programmu un 
katru gadu kapitāli atjaunot 
kādu pagasta ceļu. Pielabojot 
atsevišķus ceļa posmus, nav 
iespējams uzlabot brauktuvju 
stāvokli pagastā. Viņš arī 
ieteica ceļus kopt atbilstoši tam, 
cik intensīvi tie tiek izmantoti. 
V. Zaļaiskalna oponēja, ka 

Attēlā: Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Valda Zaļaiskalna 
tikšanās dalībniekiem detalizēti stāstīja, kurus ceļa posmus 
paredzēts atjaunot.

pirmkārt ir jānodrošina, lai ceļi 
būtu izbraucami, lai cilvēki var 
nokļūt uz darbu, skolu, veikalu. 
Līdz viņiem ir jānokļūst ātrās 
palīdzības transportam. Rāmuļu 
puses iedzīvotāji iebilda, ka 
nedrīkst būt tā, ka tie, kas dzīvo 
attālās novada vietās, kur jau 
tā ir maz iedzīvotāju, vēl tiek 
sodīti par to. „Ceļš ir pirmais 
nosacījums tam, lai cilvēki 
dzīvotu laukos.  Ko darīt 
tiem, kas dzīvo pie ceļiem, 
kur transporta kustība nav 
intensīva?  Arī Rāmuļu skolas 
skolotājām un audzēkņiem 
ir jānokļūst skolā!”, uzsvēra 
Rāmuļu skolas direktore Ija 
Brammane. 

Novada pašvaldības admi-
nistrācijas vadītājs Jānis Goba, 
kurš arī ir Vaives iedzīvotājs, 
pastāstīja par marta sākumā 
notikušo Satiksmes ministra 
Anrija Matīsa vizīti. Ministrs 
atbrauca arī uz Rāmuļiem. 
Pašvaldības sarakste ar 
Satiksmes ministriju par 
Rāmuļu ceļa atjaunošanu ilgst 
jau gadu desmitus. Ir saņemti  
gan ministru, gan Saeimas 
deputātu solījumi „tuvākajā 
laikā risināt šo problēmu”. 
Tikām Rāmuļu ceļa stāvoklis 
kļūst aizvien kritiskāks un 
nu jau ir grūtības nodrošināt 
Rāmuļu skolas ēdnīcu ar 
produktiem, jo piegādātāji 

atsakās pa šādu ceļu braukt. 
A. Matīss apsolīja, ka šovasar 
tiks veikti apjomīgāki remonta 
darbi, lai uzlabotu Rāmuļu ceļa 
stāvokli. 

Tikšanās dalībnieki bija 
sašutuši par mežizstrādātājiem, 
kas ar smago tehniku pavasara 
šķīdonī burtiski izārda lauku 
ceļus. Lai arī tiek uzstādītas 
svara ierobežojuma zīmes, tās 
nereti tiek ignorētas. Baļķu 
vedēji brauc naktīs, zvani 
policijai nelīdz, jo, kamēr no 
Cēsīm atbrauc kārtības sargi, 
auto ar smago kravu jau ir 
gabalā. Iedzīvotājiem nav 
saprotams arī, kāpēc Latvijas 
Valsts meži, kas intensīvi 
izcērt mežus Vaives pagastā 
un pamatīgi  ekspluatē  tā 
jau bēdīgo Rāmuļu ceļu, 
nedrīkst ieguldīt līdzekļus ceļu 
atjaunošanā. 

Tikšanās dalībniekiem bija 
jautājumi ne tikai par ceļiem, 
bet arī par citām novada 
aktualitātēm, tāpēc vakara 
izskaņā viņi nolēma aicināt uz 
tēju novada domes deputātus. 
Un 4.aprīlī pulksten 19.00 
„Kaķukrogā” vaivēnieši varēs 
uzdot jautājumus un uzklausīt 
novada  domes deputātus 
gan par ceļu kopšanu un 
atjaunošanu, gan par citiem 
jautājumiem. 

Biruta Dambīte  
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe

Lai apzinātu un popularizētu 
inovācijas izglītības jomā 
un veicinātu jaunu ideju 
ieviešanu, š. g. 4. janvārī 
Cēsu novada pašvaldība   
izsludināja   konkursu skolo-
tājiem „Inovatīvs labās 
prakses piemērs”. Kopumā ir 
pieteiktas  deviņas inovācijas. 
Pieteikumus varēja iesniegt 
līdz 28. februārim

Individuāli autori  un autoru 

kolektīvi no Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā 
esošajām izglītības iestādēm 
iesnieguši deviņus  inovatīvus 
labās prakses piemērus:  

1. Lilita Kampenusa  no Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskolas 
- „Es esmu tavs draugs jeb 
apskāvienu valoda”;

2. Iveta Daiga, Inga Jurgena, 
Sandra Klaucāne, Lidija Vilnīte  
no Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskolas - „Avotu ielejas 
parka resursu izmantošana 
integrētā   brīvdabas  peda-
goģijas stundā”;

3. Sarmīte Birziņa no Cēsu 
2. vakara (maiņu ) vidusskolas 
-   „Jauns mācību priekšmets 
„Multimēdiju un tīmekļa 
tehnoloģijas”  Cēsu 2.vakara 
(maiņu) vidusskolas izglītības 
programmās”’”;

4.  Inese Kukaine un  
Ērika Siliņa no Cēsu pilsētas 
pamatskolas -  „Ķīmijas 
eksperiments – izziņas 
darbības veicinātājs formālā, 
informālā un neformālā 
izglītībā kā vecāku, skolēnu un 
skolotāja sadarbības pasākumu 
kopums”;

5. Olga Kosolapova, Melita 
Železcova, Lienīte Rogoļeva, 
Dace Baikovska, Boriss 
Cibankovs, Ingars Babahins  
no Cēsu 2. vidusskolas 
-  „Ārpusstundu pasākums 
– VIDEOKONKURSS”;

6. Ineta Lāce - Sējāne, Aija 
Sīmane, Zita Rainska no Cēsu  
2. Vidusskolas -   „…nakts”

7. Sarmīte Dreijalte, Agrita 
Bartušēvica, Inita Kriškāne, 
Reinis Lazdiņš, Ilmārs Siliņš 
no Cēsu Valsts ģimnāzijas -  
„Valsts ģimnāziju dabaszinātņu 
dienas konkurss”;

8. Ieva Lapsiņa, Inga 
Bukovska no Rāmuļu 
pamatskolas -  „Altocumulus”;

9. Inga Voitkeviča, Indra 
Ozola no Līvu pamatskolas 
-  „Sajūtu taka caur mācību 
priekšmetiem”.

Kas ir inovācija izglītības 
sektorā? Pasaulē pastāv 
vairākas inovāciju definīcijas, 
bet visām šīm definīcijām 
ir viena kopīga  iezīme, t.i., 
inovācija ir process.

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, jauna pieeja darba 
organizācijai skolotāju vidū 
vai organizatoriskas izmaiņas 
administrācijas jomā u.c. 

Divu nedēļu laikā ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu 
tiks apstiprināta konkursa 
komisija. Līdz 1. aprīlim 
individuālie autori un autoru 
kolektīvi sagatavos inovācijas 
prezentāciju. Inovāciju 
prezentēšana  notiks no 1. aprīļa. 
Līdz 29. aprīlim konkursa 
komisija paziņos galvenās  
balvas un  veicināšanas 
balvas saņēmējus. Konkursa 
uzvarētāju apbalvošana tiks 
organizēta maijā.

Labās prakses piemēri 
tiks publiskoti un izmantoti 
pedagogu profesionālajā piln-
veidē, demonstrējot tos dažādām 
auditorijām meistarklasēs, 
pieredzes apmaiņas semināros, 
konferencēs un citos pa-
sākumos.

Kārlis Pots 
Komunikācijas nodaļas 
vadītājs

Cēsu novada pašvaldībā 
satiksmes ministrs Anrijs Matīss 
un VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
valdes priekšsēdētājs Uģis 
Magonis vienojās ar Cēsu 
novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Rozenbergu par Cēsu 
dzelzceļa stacijas ēkas un 
peronu rekonstrukciju.

Kā norādīja Anrijs Matīss, 
renovācija varētu notikt līdzīgi 
kā pērn atklātajā Siguldas 
dzelzceļa stacijā, vienlaikus 
piebilstot, ka būtisks nosacījums 
lēmumā par rekonstrukciju 
ir pašvaldības apņemšanās 
izmantot ēku pilnvērtīgāk.

VAS „Latvijas Dzelzceļš” ar 
Satiksmes ministrijas atbalstu 
atjaunos ēku, Cēsu novada 
dome šogad rekonstruēs 
piegulošo laukumu, kā arī 
automašīnu stāvlaukumu. „ 
Sakopta vide ir norma, tālab 
sakārtotai infrastruktūrai 
nevajadzētu kļūt par sajūsmas 
iemeslu. Veiksmīgi īstenojot 
šo ieceri, mēs pārliecināsimies, 
ka Cēsis ir ideāla vieta 
vienotas plānošanas sistēmas 
pilotprojektam,” akcentēja 
Anrijs Matīss.

Pēc Uģa Magoņa teiktā, 
konkurss par stacijas ēkas 
renovāciju notiks jau šajā 
pavasarī, lai nākamajā ziemā 
vilcienu un autobusu pasažieri 
transportu varētu gaidīt siltās 
un komfortablās telpās. 
Par projekta izmaksām būs 

iespējams spriest tikai pēc 
konkursa beigām.

Pēc rekonstrukcijas 
dzelzceļa stacijas ēkā strādās 
„Pasažieru vilciens”, CATA, 
tur būs „Latvijas Pasta” filiāle, 
kā arī tūrisma informācijas 
punkts.

„Šobrīd varam novērot 
tendenci, ka staciju ēkas atkal 
atgūst savu kādreizējo nozīmi 
– kļūst par centriem, kuros 
apmeklētāji var iegūt vairākus 
pakalpojumus. Lielisks piemērs 
ir Siguldas stacija, kurā 
apvienojas autoosta, tūrisma 
informācijas centrs, kā arī citas 
iestādes. Esam ļoti gandarīti, 
ka Cēsu pašvaldība nāca ar 
iniciatīvu – atjaunot  stacijas 
ēku, paredzot tai nozīmīgu 
lomu pilsētas dzīvē,” norādīja 
Uģis Magonis.

Jānis Rozenbergs 
akcentēja, ka pašvaldība šogad 
mērķtiecīgi uzlabos dzelzceļa 
stacijas apkārtni – gan 
sakārtojot Stacijas laukumu, 
gan atjaunojot bibliotēku, gan 
labiekārtojot Smilšu laukumu.

„Šī ir ārkārtīgi nozīmīga 
pilsētas daļa. Tā ir pirmā, 
ko ierauga mūsu pilsētas 
viesi, līdz ar to var teikt, ka 
tā ir viena no pilsētas tēla 
stūrakmeņiem. Esmu priecīgs, 
ka plānotā renovācija ļaus šai 
apkaimei iegūt pilnīgi jaunu 
elpu. Līdz ar to varēsim lepni 
uzņemt Vidzemes reģionālās 
koncertzāles „Cēsis” viesus,” 
uzsver Jānis Rozenbergs.

Atjaunos stacijas ēku

Iesniegti labās prakses piemēri izglītībā
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DAŽĀDI
Puiši apgūst arodu
Ināra Jirgensone  
Cēsu Profesionālās  
vidusskolas direktora  
vietniece

8.martā Cēsu Profesionālā 
vidusskola piepulcēja savai 
absolventu saimei  desmit 
jauniešus, kuri nepilna pusotra 
gada laikā Eiropas Sociālā 
fonda projekta ietvaros apguva 
mēbeļu galdnieka profesiju. 
Uzņemšanas nosacījums 2013.
gada janvārī bija: pabeigta 
vidējā izglītība, pretendentam 
nepārsniedzot 25 gadu vecumu. 
Puse no grupas audzēkņiem bija 
Cēsu novada puiši. 55 nedēļas , 
apgūstot aroda prasmi skolas 
mācību kabinetos , darbnīcās 
un prakses uzņēmumos, 
aizritējušas nemanot, toties 
gandarījums par sasniegto ir  
gan pašiem absolventiem, gan 
pedagogiem. 

Sekmīgi nokārtojot kvali-
fikācijas  eksāmenu, kuru 
vērtē darba devēju pārstāvji, 
audzēkņi saņem  diplomu par 
profesionālo vidējo izglītību 
un 3.līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju. Eksāmenam ir 3 
daļas - teorētiskā, praktiskā un 
diplomdarbs. Atrādot komisijai 
savu veikumu - paša rokām 
izgatavoto rakstāmgaldu, 
gultu vai skapi, bija jāuzklausa 
pieredzējušu meistaru vērtē-
jums, katrs aizrādījums 
jāpieņem kā iespēja mācīties. 
Pedagogiem un komisijai 
bija patiess prieks par Emīla 
Ulmes un Ilvara Miķelsona 
gatavotajiem rakstāmgaldiem, 

gandarījums par Jāņa Mičuļa 
grāmatu skapi, Arņa Rozes un 
Mārtiņa Reinsona  gultām ar 
skapīšiem. Lielākoties jaunieši 
diplomdarba mēbeles gatavoja 
paši sev, bet bija arī pasūtījuma 
darbi, kur jārēķinās ar klienta 
vēlmēm.

Puiši, pateicoties ESF 
projekta finansējumam, savā 
īpašumā ieguvuši galdnieka 
instrumentus un darba apģērbu, 
kā arī, sekmīgi mācoties, 
saņēmuši stipendiju līdz 

114 eiro mēnesī.  Lielākais 
ieguvums ir apziņa par savu 
varēšanu, kas ļauj uzsākt 
patstāvīgu uzņēmējdarbību 
vai atgriezties prakses vietās 
kā pilntiesīgiem uzņēmumu 
darbiniekiem. 

Jau rudenī diplomus 
saņems topošie namdari, kuri 
profesiju apgūst tā paša ESF 
projekta ietvaros. 2014./2015.
mācību gadā Cēsu Profesionālā 
vidusskola turpina piedāvāt 
jauniešiem pēc vidusskolas 

vecumā līdz 29 (!) gadiem apgūt 
namdara un mēbeļu galdnieka 
profesijas, kā arī divas jaunas 
- restauratora asistents un 
mēbeļu dizaina speciālists. 
Uzzināt par iespējām, kuras 
piedāvā Eiropas Sociālā fonda 
projekts, var 10.aprīlī Atvērto 
durvju dienā Lielā Skolas ielā 
6 , plkst. 10:00 vai zvanot pa 
tālruni 64122971, kā arī skolas 
mājas lapā www.cpv.lv.

Attēlā: Meistars Māris Siliņš un audzinātāja Dace Turciņa ar puišiem, kuri Eiropas Sociālā fonda 
projekta ietvaros apguvuši mēbeļu galdnieka arodu.

Vieglāk 
saņemt bērna 
piedzimšanas 
pabalstu

Rūpējoties par Cēsu 
novada jaundzimušo bērnu 
vecākiem, ir pieņemts lēmums 
-  sākot ar 10.martu Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
vienlaikus piereģistrēt gan 
bērna piedzimšanu, gan arī 
pieņemt iesniegumu bērna 
piedzimšanas pabalsta pie-
šķiršanai.

Līdz šim, lai piereģistrētu 
bērna piedzimšanu, vecākiem 
bija jādodas uz Cēsu novada 
Dzimtsarakstu nodaļu, savu-
kārt, lai pietiektos bērna 
piedzimšanas pabalstam 
– uz Cēsu novada pašvaldības 
aģentūru „Sociālais dienests”.

Cēsu novada pašvaldībā  
tiek veikti uzlabojumi 
iedzīvotāju apkalpošanā. 
Pašvaldība ir iesākusi sarunas 
arī ar AS „Latvijas Pasts” par 
iespēju dažus pašvaldības 
pakalpojumus piedāvāt arī 
pastā.

Vecākiem, lai piereģistrētu 
bērna piedzimšanu un 
pieteiktos bērna piedzimšanas 
pabalstam, jādodas uz Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļu 
Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu 
novadā. Dzimtsarakstu nodaļas 
apmeklētāju pieņemšanas 
laiki:

Pirmdiena. 10.00 - 12.00 un 
13.00 - 16.00

Trešdiena. 9.00 - 12.00 un 
13.00 - 18.00

Ceturtdiena. 9.00 - 12.00 un 
13.00 - 16.00

Piektdiena. 9.00-12.00
Informācija par bērna 

piedzimšanas pabalsta saņem-
šanu:

Tiesības saņemt pabalstu 
par katru jaundzimušo bērnu 
ir vienam no bērna vecākiem, 
ja bērna un vecāka deklarētā 
dzīves vieta ir Cēsu novadā. 
Pabalstu var saņemt arī 
persona, kura adoptējusi vai 
ņēmusi aizbildnībā bērnu 
līdz 6 mēnešu vecumam, ja 
pabalsts nav jau izmaksāts 
vienam no bērna vecākiem. 
Pabalsts ir vienreizējs, un tā 
apmērs ir EUR 75.00.  Ja abu 
vecāku vai vecāka (ja bērnam 
ir tikai viens vecāks) deklarētā 
dzīves vieta vismaz pēdējos 12 
mēnešus ir bijusi Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, tad pabalsts tiek 
izmaksāts divkāršā apmērā. 
Pabalsts paredzēts jaundzimušā 
pamatvajadzību nodrošināšanai 
- higiēnas priekšmetu, kā arī 
mīkstā inventāra un citu bērna 
audzināšanai un kopšanai 
paredzētu priekšmetu iegādei.

Varbūt Tu esi gatavs atvērt 
savas mājas durvis un dāvināt 
sirds siltumu bērniem, kuri 
palikuši bez vecāku rūpēm un 
mīlestības? Laikā, ko bērns 
pavada ģimenē, nevis bērnu 
namā, viņš mācās ģimenes 
dzīvi un savstarpējās attiecības, 
iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas 
pienākumiem, apjauš, ka 
mamma un tētis mīl un rūpējas 
par bērniem.

Audžuģimene ir ģimene, 
kas apguvusi  īpašu   apmā-
cības  kursu un saņēmusi 
audžuģimenes statusu. Šī 
ģimene var uzņemt audzināšanā 
uz noteiktu laiku bērnus no 
ģimenēm, kas nonākušas krīzes 
situācijā, vai arī bērnus, kuri 
zaudējuši savus vecākus, vai 
kuru vecāki dažādu iemeslu 
dēļ nevar par viņiem rūpēties. 
Audžuģimene dod iespēju 
šādam bērnam nenokļūt 
ārpusģimenes aprūpes iestādē, 
bet gan izaugt ģimeniskos 
apstākļos. Audžuģimenei ir 
tiesības izvēlēties, kāda vecuma 
bērnus viņa būtu gatava uzņemt 

savās mājās.
Lai kļūtu par audžu-

ģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas 

bāriņtiesā, uzrādot personu 
apliecinošus dokumentus, 
jāiesniedz iesniegums noteiktā 
formā  par audžuģimenes sta-
tusa piešķiršanu, kā arī ģimenes 
ārsta un psihiatra - narkologa 
izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša 
laikā izskata dokumentus, 
izpēta audžuģimenes statusa 
pretendentu dzīves apstākļus, 
kā arī viņu motivāciju un spējas 
audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu 
par audžuģimenes statusa  
pretendentu piemērotību audžu-
ģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa 
pretendenti bez maksas 
noklausās mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti 
- mediķi, juristi, psihologi, 
sociālie darbinieki vada 
lekcijas par bērnu aprūpes 
un attīstības jautājumiem, 
saskarsmi ģimenē, tiesisko 

regulējumu un citām aktuālām 
tēmām, kas noderīgas ne vien 
audžuģimenei, bet ikvienai 
ģimenei.

Kursu noslēgumā to 
dalībnieki kārto eksāmenu un 
saņem apliecību. 

5. Bāriņtiesa pēc mācību 
kursa beigām veic pārrunas 
ar pretendentiem un pieņem 
lēmumu par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt 
audžuģimenes statusu.  

6. Ja ģimenē tiek ievietots 
bērns, tiek noslēgts līgums 
starp ģimeni un pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, 
kāda vecuma bērnus labprāt 
uzņemtu un audzinātu savā 
ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek 
ievietots bērns, audžuģimene 
saņem:

- atlīdzību 113,83 eiro mēnesī 
neatkarīgi no audzināšanā 
nodoto bērnu skaita

- pabalstu bērna uzturam 
(apmēru nosaka katra 
pašvaldība) un pabalstu 

apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei pašvaldības noteiktā 
apmērā (par katru bērnu)

- pašvaldības sociālā 
darbinieka atbalstu un palīdzību 
problēmu risināšanā. 

Plašāku informāciju par 
apmācībām un audžuģimenes 
statusa iegūšanu var saņemt, 
zvanot Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas 
Bāriņtiesu un audžuģimeņu 
departamenta konsultantei 
Vidzemes reģionā Zanei 
Ieviņai pa tālruni 64233586 
(pirmdienās un ceturtdienās), 
mob.: 29194361, vai jautājot 
savas dzīvesvietas bāriņtiesā.

Cēsu novada Bāriņtiesā 
apmeklētāju pieņemšanas laiki:  
otrdienās no plkst.10.00 -12.00; 
trešdienās no plkst.14.00-
18.00.

Nāc un jautā arī tad, ja 
pašlaik vēl šaubies vai neko 
nezini par audžuģimenēm, vai 
Tevi vienkārši urda ziņkāre! 
Palīdzēsim kopā mūsu 
bērniem!

Kļūstiet par audžuģimeni un palīdziet bērnam izaugt!
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VESELĪBA, SAISTOŠIE, KONKURSS

Izdarīt Cēsu novada 
domes 18.07.2013.saistošajos 
noteikumos Nr.18 „Cēsu 
novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.2.apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

“10.2.Attīstības nodaļa’’;
2. Izteikt 10.3.apkašpunktu 

šādā redakcijā:
“10.3. Cēsu novada 

Būvvalde;’’;
3. Izteikt 10.12.apakšpunktu 

šādā redakcijā:
‘’10.12. Komunikācijas 

nodaļa;’’;
4. Svītrot 10.14. apakš-

punktu;
5. Papildināt ar 10.1punktu 

šādā redakcijā:
‘’10.1. Iestādi „Cēsu 

novada pašvaldība”  vada 
administrācijas vadītājs’’.

6. Svītrot 11.punktā vārdu 
un skaitli ‘’un 10.14.’’;

7. Papildināt 11.punktā aiz 
vārda ‘’darbinieki’’ ar vārdiem 

‘’un struktūrvienības’’; 
8. Svītrot 15.punktā 

vārdus ‘’kas atrodas domes 
priekšsēdētāja pārraudzībā’’;

9. Papildināt ar 15.1punktu 
šādā redakcijā:

‘’15.1. Cēsu novada 
pašvaldības aģentūru darbību 
pārrauga Dome, saskaņā ar 
Publisko aģentūru likumu. 
Amatpersona, kuras padotībā 
aģentūra nodota, noteikta 
aģentūras nolikumā. Nolikuma 
15.3.-15.6.apakšpunktā minētās 
iestādes ir domes priekšsēdētāja 
pārraudzībā.’’

10. Izteikt 16.punktu šādā 
redakcijā:

‘’16.Cēsu novada 
pašvaldības iestāžu vadītāju 
mēneša amatalgu likmes, kā 
arī darbinieku amata vienību 
sarakstus un mēnešu amatalgu 
likmes apstiprina Cēsu novada 
domes lēmumā vai iekšējā 
normatīvajā aktā noteiktajā 
kārtībā.’’

11. Papildināt 17.punktu 
ar 17.7.apakšpunktu šādā 
redakcijā:

‘’17.7. SIA ‘’Vidzemes 
koncertzāle’’ – 100% kapitāla 
daļas’’;

12. Svītrot 22.7. 
apakšpunktu;

13. Papildināt 22. punktu 
ar 22.32. apakšpunktu šādā 
redakcijā : 

„22.32. Komisija Cēsu 
novada pašvaldības iestāžu 
vadītāju vai izpilddirektora 
vērtēšanai”.

14. Aizstāt 34.3.apakšpunktā 
vārdus “pakļautībā esošajām 
iestādēm’’   ar  vārdiem   
“padotībā esošajiem darbi-
niekiem’’; 

15. Izteikt 34.4.apakšpunktu 
šādā redakcijā „

„ 34.4. rīkojas ar pašvaldības 
mantu Domes lēmumā 
noteiktajā kārtībā un ietvaros, 
ar finanšu resursiem Domes 
apstiprinātā budžeta ietvaros, 

slēdz visa veida saimnieciskos 
darījumus ar juridiskajām 
un fiziskajām personām, 
apstiprina izglītības iestāžu 
iepriekšējā gada pēc naudas 
plūsmas uzskaitītos izdevumus 
pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem”.

16. Papildināt 34.4.1. 
apakšpunktu šādā redakcijā :

„34.4.1 ar pirmā paraksta 
tiesībām atver un slēdz 
kontus bankā, rīkojas ar 
naudas līdzekļiem tajos, 
paraksta pašvaldības budžeta 
pārskatu informāciju, parakstīt 
pieteikumus par Valsts kases 
e-pakalpojumu sistēmu 
izmantošanu un Valsts kases e-
pakalpojumu lietošana.”

17. Izteikt 34.15. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“34.15. izdod rīkojumu par 
izpilddirektora un pašvaldības 
administrācijas vadītāja 
pienākumu izpildītāju viņu 
prombūtnes laikā, kā arī dod 

rakstveida atļauju savienot 
amatus izpilddirektora un 
pašvaldības administrācijas 
vadītāja pienākumu izpildī-
tājam;’’;

18. Izteikt 36. punktu šādā 
redakcijā: 

“36. Izpilddirektors ir 
atbildīgs par pašvaldības 
iestāžu un kapitālsabiedrību 
darbu likumos un domes 
lēmumos noteiktajā kārtībā.’’; 

19. Svītrot 58.punktā vārdus 
“vai, ja Dome neiebilst’’;

20. Svītrot 76.punktā vārdus 
“vai, ja Dome neiebilst’’;

21. Aizstāt 103.punktā 
skaitli “28 000,00’’ ar skaitli 
“42 000,00’’.

22. Svītrot 106.7.punktā 
vārdus „plānošanas”;

23. Izteikt Pielikumu Nr. 
1 jaunā redakcijā, saskaņā ar 
pielikumu.

24. 10.2., 10.3., 22.7. un 
106.7.apakšpunkta grozījumi 
stājās spēkā ar 01.05.2014.

06.03.2014. Saistošie noteikumi Nr. 4 “Grozījumi Cēsu novada domes 18. 07. 2013. saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums””

 Kopš 1982.gada katru gadu 
24.martā pasaulē tiek atzīmēta 
Pasaules tuberkulozes diena, lai 
pievērstu sabiedrības uzmanību 
un veicinātu zināšanas par 
tuberkulozes profilakses pasā-
kumiem, savlaicīgu atklāšanu 
un ārstēšanas iespējām. 
Neskatoties uz to, ka pasaulē 
mirstība no tuberkulozes kopš 
1990. gada samazinājās par 
40%, joprojām problēma ir 
aktuāla.

Ar tuberkulozi var 
saslimt:

Lielākā daļa (~90%) 
cilvēku, kuri ir inficējušies, ar 
tuberkulozi nekad nesaslimst. 
Aptuveni tikai 10% inficēto 
saslimst. Lai arī saslimt ar 
tuberkulozi var jebkurš, ir 
lielākam riskam pakļautas 
iedzīvotāju grupas:

• cilvēki, kuri atrodas 
pastāvīgā kontaktā ar 
tuberkulozes slimnieku

• cilvēki, kuri slimo ar 
HIV infekciju

• cilvēki, kuri slimo ar 
hroniskām plaušu slimībām

• cilvēki, kuri slimo 
ar alkoholismu, narkomāniju, 
toksikomāniju

• cilvēki, kuri slimo ar 
cukura diabētu

• cilvēki, kuri ir 
pārslimojuši tuberkulozi

• cilvēki ar novājinātu 
imunitāti

• pacienti, kuri 
lieto imunitāti pazeminošu 
ārstēšanu (specifiska ārstēšana, 
ko izmanto smagu veselības 
problēmu gadījumos, 
piemēram, pēc orgānu 
transplantācijas)

• veselības aprūpes 
iestāžu, ieslodzījuma vietu, 
patversmju un sociālās aprūpes 
iestāžu darbinieki.

Lielākam riskam saslimt ir 
pakļauti arī tie cilvēki, kuri:

• grūti panes stresu
• nepietiekoši atpūšas
• smēķē, tai skaitā ūdens 

pīpi, „zālīti” un tā sauktās 
„legālās narkotikas”

• lieto nepilnvērtīgu 
uzturu un kuriem ir slikti 
sadzīves apstākļi.

Tuberkulozes profilakse:
Bērnus no smagām 

tuberkulozes formām pasargā 
BCG vakcīna, ko visiem 
jaundzimušajiem veic dzemdī-
bu nodaļā 2.-5.dzīves dienā. 
BCG ir prettuberkulozes 
vakcīna, kas satur novājinātas 
Mycobacterium bovis nūjiņas, 
kas nevar izraisīt slimību, 
bet stimulē imūno sistēmu 
un paaugstina organisma 
spēju pretoties tuberkulozes 
infekcijai, tādējādi pasargājot 
mazus bērnus no saslimšanas 
ar smagām ārpus plaušu 
tuberkulozes formām. BCG 
vakcīna ir iekļauta vakcinācijas 
kalendārā un ir bez maksas.

Bērniem, kuri inficējušies ar 
tuberkulozi, bet nav saslimuši, 
nepieciešamības gadījumā 

tiek nodrošināta profilaktiska 
tuberkulozes ārstēšana.

Lai mazinātu iespēju 
saslimt ar tuberkulozi:

Regulāri vēdiniet telpas! 
Inficēties ar tuberkulozi var 
tikai pietiekoši ilgu laiku 
atrodoties nevēdinātā telpā, kur 
uzturas vai iepriekš ir uzturējies 
infekciozs tuberkulozes slim-
nieks, kas ir klepojis un nav 
ievērojis elementāru higiēnu 
(nav cieši aizsedzis muti).

Stipriniet imunitāti! Tā 
kā imūnsistēma var tikt galā 
ar ieelpotiem tuberkulozes 
baciļiem, ja tā ir pietiekoši 
spēcīga, liela nozīme 
tuberkulozes profilaksē ir 
imunitātes stiprināšanai.

Imunitāti stiprina:
• veselīgs dzīvesveids
• sabalansēts darba un 

atpūtas režīms
• pareizs ēšanas režīms, 

kurā ēdienreizēs organisms 
saņem gan olbaltumvielas, 
gan ogļhidrātus, taukus un 
vitamīnus. 

Cilvēki ar vairāk kā par 
10% pazeminātu svaru ietilpst 
tuberkulozes riska grupā.

SIA Cēsu klīnika piedāvā 
mazāko šaubu vai aizdomu 
gadījumā konsultēties ar mūsu 
klīnikas tuberkulozes un plaušu 
slimību kabineta ārstiem Zintu 
Bērziņu un Guntu Seisumu, 
kā arī pneimonoloģi Ingu 
Lūsi-Nāgeli.  Uz konsultāciju 
pieteikties pa tālruni: 64122997 
vai klātienē Cēsīs, Palasta ielā 
15.

Pasaules tuberkulozes diena

Ina Miķelsone  
Vidzemes plānošanas 
reģions

Saskaņā ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
padomes  apstiprināto noli-
kumu, Vidzemes plānošanas 
reģions (VPR) izsludina valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas 
Valsts meži” finansētās 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas „Vidzemes 
kultūras programma 2014” 
projektu pieteikumu konkursu.

Konkursa pieteikuma 
veidlapa un nolikums pieejami 
VPR mājaslapā www.vidzeme.
lv, kā arī Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mājaslapā www.vkkf.lv.

Projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņš līdz 2014. 
gada 17. aprīlim plkst. 17:00.

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz saskaņā ar VPR 
noteiktiem termiņiem VPR 
birojā personīgi vai jānosūta pa 
pastu (ar noteikumu, ka pasta 
zīmogs ir piecas dienas pirms 
konkursa beigu termiņa).

Adrese - Vidzemes 
plānošanas reģions, Jāņa 
Poruka iela 8, 108.kabinets, 
Cēsu novads, Cēsis, LV 4101.

Kultūras programmas 
projektu konkursā atbalstu var 
saņemt kultūras projekti, kurus 
plānots īstenot laika posmā no 
2014. gada maija līdz 2014. 
gada decembrim.

Šī gada Valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas Valsts 
meži” atbalstītās programmas 

virsmērķis ir veicināt kultūras 
pieejamību sabiedrībai, 
organizējot projektu konkursus 
kultūras projektu atbalstam 
reģionā.

Savukārt Vidzemes kultūras 
programmas 2014 tiešais mērķis 
ir sekmēt kvalitatīvu, inovatīvu 
un daudzveidīgu Vidzemes  
kultūras pakalpojumu attīstību 
un pieejamību, veicinot 
jaunradi, radošumu un zināšanu 
pārnesi. Šī mērķa sasniegšanai 
tiek finansiāli atbalstīti 
reģionālas nozīmes projekti, 
kas paredz sekojošu uzdevumu 
izpildi:

Jaunrade - radīt kvalitatīvi 
jaunus kultūras produktus 
un pakalpojumus, saglabājot 
Vidzemes kultūrai raksturīgas 
iezīmes un vērtības;

Radošums - dot iespēju 
vidzemniekiem un Vidzemes 
viesiem attīstīt savas radošās 
prasmes, tādējādi uzlabojot 
Vidzemes kultūras produktu un 
pakalpojumu kvalitāti;

Zināšanu pārnese - 
zināšanu radīšana, iegūšana, 
uzkrāšana, analīze un efektīva 
izmantošana, lai radītu jaunus, 
uzlabotu esošos kultūras 
pakalpojumus un produktus, 
kā arī nodrošinātu kultūras 
darbinieku pilnveidi un 
profesionālo izaugsmi;

Sadarbība – īstenot dažādu 
kultūras nozaru savstarpējo 
sadarbību, tādējādi radot jaunus 
vai uzlabojot esošus kultūras 
pakalpojumus un produktus.

Konkurss „Vidzemes kultūras 
programma 2014”
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PASĀKUMI

Pasākumi
01.04. - 31.10 
Izstāde „Jānis Cimze 
Vidzemē un Eiropā.
Skolotājam un komponistam 
200”  
Jaunās pils bēniņu izstāžu zāle

03.04. plkst.19.00 
Pianists no Vācijas CARLOS 
CIPA (Karloss Čipa)  
Cēsu Izstāžu namā

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

04.04. plkst.19.00 
A.Daņiļēviča Jubilejas 
koncerts “Barčikā”. DK 
“Dzirnas”
CATA kultūras namā

05.04. plkst. 12.00 
Mazo vokālistu konkurss 
„Cēsu Cālis 2014”   
Cēsu 2. pamatskolā

05.04. plkst. 22.00 
Grupas Enhet 13 gadu 
jubilejas koncerts
Fonoklubā

12.04. plkst.17.00
Starptautiskais
teātris Domino piedāvā 
Interaktīvu komēdijšovu 
“Sex Guru” ar Valdi Melderi
(Tikai pieaugušajiem!)
CATA kultūras namā

12.04. plkst.11.00
Andelemandele Cēsīs 
Fonoklubā

12.04 plkst. 22.00
Balle. Spēlē grupa “MUIŽA”
Muzikālā kafejnīca „Venden”, 
Raunas 17

16.04. plkst.29.00
Varis Vētra koncertā “Viena 
mirkļa dēļ”
CATA kultūras namā

16.04.plkst.14.00
Jānis Cimze Vidzemē un 
Eiropā. Skolotājam un
komponistam 200. Izstādes 
prezentacija, veltījuma 
koncerts
Cēsu Izstāžu namā

18.04. plkst.22.00
DJ Artis Volfs
Fonoklubā

19.04. plkst. 22.00
Pikaso „Satikšanās vietu 
mainīt nedrīkst”
Fonoklubā

19.04.plkst.22.00
Balle. Spēlē apvienība 

“MERC” no Cēsīm
Muzikālā kafejnīca „Venden”, 
Raunas 17

20.04.plkst.14.00
Lieldienas Vaivē kopā ar 
Amatas folkloras kopu „ORE”
Krīvu ciemā pie Līvu 
pamatskolas

20.04. plkst. 10.00 
Lieldienu lustes Cēsīs
Rožu laukumā

25.04. plkst.17.30
Rūtas Celmas – Kello filma 
“Nerrs Dievnamā”
Jaunās pils konferenču zālē

26.04. 
Vislatvijas lielā talka

26.04. plkst.16.00
Tematiskais vakars „Deju 
degustācija”. VALSIS
Cēsu Izstāžu namā

26.04. plkst.19.00
Dons “Varanasi”
CATA kultūras namā

26.04. plkst.22.00
DJ All-Viss
Fonoklubā

27.04. 
SEB Latvijas MTB maratons
Cēsis - Valmiera

28.04. plkst.19.00
“Milestība līdz prāta 
zudumam jeb pilnīgs sviests” 
Komēdija 2 cēlienos
CATA kultūras namā

Mākslas dienas Cēsīs
No 29.03.-27.04.  Mākslas 
dienas Cēsīs. Vidzemes 
novada mākslas izstāde
Cēsu Izstāžu namā

No 29.03.-27.04. Vidzemes 
novada mākslas izstāde. 
Cēsu muzejs - Jaunās pils 
konferenču zālē

No 29.03. Atvērtā grāmata 
”Piebalga bija ir un būs” 
un 20 Latviešu tautas tērpi 
Aušanas darbnīca „Vēverīšas”

No 29.03. Mākslas virtuve. 
K. Rozenberga. Zīmējumi. N. 
Laņģis.  Keramika. Filmas par 
Cēsu māksliniekiem 
Kafejnīcā „Raunas vārti”

No 29.03.-27.04. Vidzemes 
mākslinieku darbu izstāde 
Salonā „Piine”

No 29.03. Vidzemes 
profesionālo mākslinieku 
darbu izstāde . Tēlnieks. 
Mākslas telpā MALA

No 30.03. Satikšanās Rīgas 

ielā. Ingūnas Briedes mākslas 
studijas audzēkņu darbu 
izstāde. 
Studio Pizza Rīgas ielā 20

05.04. plkst. 16.00. Koncerts 
Renesanses  diena. 
Cēsu Izstāžu namā

No 07.04. Cēsu Mākslas 
skolas audzēkņu darbu 
izstādes   
Cēsu 1., 2. un pilsētas 
pamatskolās

11.04. plkst. 17.00. Koncerts. 
Fr. Pulenkam 115. Piedalās 
Izstāžu nams

12.04. Jauno tēlnieku 
grupas izstāde 
Mākslas telpā MALA

13.04. plkst. 14.00.
Priekšlasījums. Radošās 
un sirdslietas. Kino par 
māksliniekiem. 
Cēsu Izstāžu namā

19.04. Lieldienu olu 
krāsošanas meistarklases 
lieliem un maziem. 
Mākslas telpā MALA

26.04. Meistarklase aktuālās 
Tēlniecības izstādes 
mākslinieku vadībā 
Mākslas telpā MALA

27. 04. plkst. 14.00. Mākslas 
vēstures lekcija. 
Cēsu Izstāžu namā

No 30.04. - 25.05. Vita Merca. 
“Gaismas pusē’’ Gleznas.
Cēsu brīvā laika mākslinieku 
darbu izstāde
Cēsu Izstāžu namā

Pasākumi Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā
02.04. plkst.17.00 
Tikšanās ar rakstnieci Daci 
Rukšāni-Ščipčinsku 
Bibliotēkas pasākumu telpa 

09.04. plkst.17.00 
Tikšanās ar rakstnieku 
Rimantu Ziedoni 
Bibliotēkas pasākumu telpa 

10.04. plkst. 14.00 
Izstādes „Oriģinālliteratūra 
bērniem un pusaudžiem 
2013” atklāšana  
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava

12.04. plkst. 12.00 
„Ciemos nāk Lieldienu 
zaķis” Bērnu rīts
Bērnu literatūras nodaļa

23.04. plkst. 11.00 
Cēsu novada bērnu un 

jauniešu Grāmatu svētku 
atklāšana 
„Zvaigzne ABC” grāmatu 
namā (Rīgas iela 2)
 
23.04. plkst. 13.00 
Literārs pasākums „Cēsu 
novada bērnu un jauniešu 
Grāmatu svētki”  
Bērnu literatūras nodaļa 

25.04. plkst. ~ 17.00-24.00 
Bibliotēku nakts Cēsīs.   
Cēsu Centrālā bibliotēka
 
25. 04. plkst. 18.00 
Bibliotēku nakts „Sise uz 
Pirātu kuģa”
Bērnu literatūras nodaļa

Literatūras izstādes
01.04. -19.04. Lieldienas 
– dvēseles pamošanās svētki 
Vispārīgā lasītava

01.04. -30.04. Rakstniekam, 
parapsihologam K. 
Raudivem – 105 Abonements

01.04. -30.04. 
Novadniekam, ārstam, 
rakstniekam Vilim Derumam 
– 115  Novadpētniecības 
literatūras lasītava

01.04. -30.04. Stāstu 
un pasaku meistaram 
Jānim Širmanim – 110  
Bērnu literatūras nodaļas 
Abonements

01.04. -30.04. Rakstniekam 
un dzejniekam Vikam – 75  
Cēsu Bērnu literatūras 
nodaļas Abonements

01.04. -30.04. Ciemos 
nāk Lieldienu zaķis  
Bērnu literatūras nodaļas 
Abonements

01.04. -30.04 Lieldienas 
gaidot / Bērnu literatūras 
nodaļas Lasītava

01.04. -30.04 Asiņainie 
pirāti / Bērnu literatūras 
nodaļas Lasītava

01.04. -30.04 
Oriģinālliteratūra bērniem 
un pusaudžiem 2013  
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava

22.04. -25.04. Pie mums 
Bibliotēku naktī /Vispārīgā 
lasītava

25.04. -26.04. Jauno 
grāmatu izstāde  
Abonements

Sports
05.04.14. plkst. 9.00 Cēsu 
karatē čempionāts / Pūces 2a
 

06.04.14. 
plkst. 11.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 1.divīzija Cēsu 
PSS – Valmiera/Piebalgas 18
plkst. 12.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm U17, U13, U12 
Cēsu PSS- Ventspils, Tukums 
Piebalgas 18

08.04.14. plkst. 9.00 Cēsu 
novada skolu sacensības 
florbolā zēniem A gr. 
Sabraukums / Piebalgas 18

09.04.14. plkst. 19.30 Nordea 
sieviešu basketbola līgas 
pusfināla spēle SK Cēsis 
Piebalgas 18

11.04.14. 
plkst. 15.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm Cēsu PSS – Liepāja 
Piebalgas 18
plkst. 18.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 2.divīzija Cēsu 
PSS- Daugavpils/Krāslava 
Piebalgas 18

12.04.14. 
plkst. 12.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm Cēsu PSS – Kolibri/ 
47.vsk / Piebalgas 18
plkst. 13.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 1.divīzija 
Cēsu PSS- Liepāja, Ventspils
Piebalgas 18

13.04.14. 
plkst. 10.00 SK Saulrīti 
novusa turnīrs / Lapsu 17
plkst. 11.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 2.divīzija Cēsu 
PSS- Balvi, Rugāji / Piebalgas 
18/
 
15.04.14. plkst. 9.00 Cēsu 
novada skolu sacensības 
florbolā zēniem B gr. 
Sabraukums / Piebalgas 18

17.04.14. 
plkst. 16.30 Starptautiska 
pārbaudes spēle volejbolā 
junioru izlasēm Latvija 
– Zviedrija / Piebalgas 18
plkst. 20.00 Nordea sieviešu 
basketbola līgas 1.finālspēle 
Piebalgas 18
 
18.04.14. plkst. 18.00 
Starptautiska pārbaudes 
spēle volejbolā junioru 
izlasēm Latvija - Zviedrija 
Piebalgas 18
 
23.04.14. plkst. 19.30 Nordea 
sieviešu basketbola līgas 
3.finālspēle / Piebalgas 18 

29.04.14. plkst. 19.30 Nordea 
sieviešu basketbola līgas 
5.finālspēle / Piebalgas 18



8 Cēsu Vēstis, 2014. gada  27. marts

INTERESANTI

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Priecīgie čivinātāji 
daiga jansevska @DJansevska
@Cesis_lv priecē,ka šogad 
bieži parādās darba piedāvājumi 
Cēsu novadā! Augam un 
attīstamies!:)

Kitija Alksne @Kitija_A
Ja ziema bijusi par īsu vai arī jau 

nevari sagaidīt Ziemassvētkus, 
dodies uz Cēsīm - Rožu 
laukumā uzstādītā egle rada 
smaidus! @Cesis_lv

Eriks Upenieks @eriks_
upenieks
Nekur nav tik skaisti kā Latvijā. 
@Cesis_lv  Šķiet, ka var 
iemīlēties šajā pilsētā. Hmm...

Rihards Parandjuks @elnunijo
prieks, ka lekcijā tieši @Cesis_
lv tiek minēta kā labākais 
piemēr Latvijā, kas saistās ar 
izglītības sistēmu.

Aija Gabrāne @Aija_Aijucis

Pateicoties @Cesis_lv,šorīt 
plkst.8 vedot bērnus uz 
dārziņu,braucot uz ceļa jutos 
droši,neskatoties uz biezāko 
sniega segu šoziem. #TīriCeļi

Dusmīgie čivinātāji
signe @sigis_sisijs
Braukšana Gaujaskalnā @
Cesis_lv ir vienkārši briesmīga.
Kāpēc neko nedara??

moniiga @moniiga1  Mar 17
Pilnigs tukšums Cēsu ielās..

Mēneša sportists – Edgars Piksons

Jauni ātrās palīdzības auto

Edgars Piksons - divkārtējs 
Latvijas čempions slēpošanā 
vīriešiem Elites grupā 10 km 
klasiskajā un 10 km brīvajā 
stilā. Vienlaicīgi izcīnīta 3.vieta 
10 km brīvā stila slēpojumā 
FIS konkurencē, priekšā 
palaižot divus kanādiešus, bet 
apsteidzot visus igauņus.

Titulam tika nominēti arī:
Jurijs Kokins, kurš Pasaules 

čempionātā orientēšanās sportā  
veterāniem Polvā (Igaunijā) 
izcīnīja sekojošas vietas:

1.dienā vidējā distancē V55 
grupā 4.vieta,

2.dienā vidējā distancē - 
3.vieta,

3.dienā garajā distancē - 
6.vieta.

Žaks Gedra , kurš Latvijas 
čempionātā kalnu slēpošanā 

U16 grupā puišiem bija 
labākais gan slalomā, gan milzu 
slalomā, gan supergigantā.

Žanete Gedra , kura Latvijas 
čempionātā kalnu slēpošanā 
U16 grupā meitenēm guva 
pārliecinošas uzvaras super-
gigantā un slalomā.

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Piektdien, 21.martā, pašā 
Cēsu vidū Vienības laukumā 
bija apskatāmas divas jaunas 
un glaunas Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienesta  automašīnas, 
kas apkalpos Cēsu novada 
apkārtnes iedzīvotājus.

Jauno mediķu transport-
līdzekļu prezentācijas pasākumā 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta  Vidzemes 
reģionālā centra vadītājs  
Aksels Roshofs pastāstīja, ka 
ar Eiropas savienības fondu 
finansiālu atbalstu Latvijā 
tiek atjaunots Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienesta autoparks.  Cēsis ir 
dienesta bāzes atbalsta centrs, 
kurā ir veikta automašīnu 
nomaiņa.  Jaunie ātrās palīdzības 
auto ir pilnpiedziņas ar 
paaugstinātu klīrensu. Mašīnas 
atšķiras ar līganu gaitu un 
klimata kontroli, kas nodrošina  
vienmērīgu temperatūru 
salonā. Aprīkojumā ir viss 
nepieciešamais, lai sniegtu 
pirmo palīdzību un nogādātu 
pacientu līdz stacionāram.

Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs   Jānis  Rozenbergs 
pauda gandarījumu par to, ka 
tagad novada iedzīvotājiem 
palīgā steigsies moderni 
aprīkotas automašīnas, kas 

atvieglos un uzlabos palīdzības 
sniegšanu pacientiem. Taču 
viņš arī piebilda, ka ne jau 
mašīnas glābj dzīvības, 
bet gan palīdzības dienesta 
speciālisti, pateicoties 
savai profesionalitātei un 
nesavtīgajam darbam. 

Ātrās palīdzības dienesta 

ārsta palīdze Arnita Kreile un 
feldšeris Timurs Dimitrijevs 
atzina, ka strādāt jaunajos 
busiņos ir ērtāk. Protams, bija 
jāpamācās, lai apgūtu jauno 
aprīkojumu, taču mediķiem  
tā ir ierasta lieta, jo jāmācās 
ir nepārtraukti. „Jāmācās ir 
cītīgi, jo no mūsu prasmes un 

zināšanām ir atkarīga cilvēku 
dzīvība. Jaunās automašīnas 
ir labi aprīkotas, vienīgi 
medikamentu somai pamatīgs 
svars, nav viegli to nest līdz 
pacientm”, piebilda A. Kreile. 

Automašīnu cena ir 110 00 
eiro, taču to iegādē piesaistīts 
100% Eiropas Savienības 

Attēlā: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi tagad uz izsaukumiem Cēsu 
novadā un tuvējā apkārtnē dosies ar jaunām, komfortablām un labi aprīkotām ātrās palīdzības 
automašīnām.

Andra Magone 
Cēsu Tūrisma attīstības un 
informācijas centra vadītāja

Tuvojoties aktīvajai tūris-
ma sezonai, Cēsu tūrisma 
informācijas centra speciālisti 
ir sagatavojuši krāsainu un ērtu 
Cēsu tūrisma karti, kas gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan 
Latvijas un ārzemju viesiem 
palīdzēs saņemt aktuālu un 
plašu informāciju par tūrisma 
piedāvājumu Cēsīs.

Tūrisma kartē apkopota 
informācija par tūrisma 
apskates objektiem pilsētā, kā 
arī ēdināšanas, nakšņošanas, 
atpūtas un izklaides iespējām. 
Ceļojot aktuāli ir izmantot arī 
navigācijas iekārtas, līdz ar to 
visiem objektiem ir norādītas 
GPS koordinātes, bet tiem, kas 
ceļo bez sava transportlīdzekļa, 
vērtīga būs informācija par 
auto un velo nomu. Ceļotājiem 
noderīga būs informācija par 
autostāvvietām, bankām un 
interneta punktiem Cēsīs. 
Kartē ir atrodami pilsētas 
dažāda garuma un grūtības 
pakāpju pastaigu  maršruti  
un informācija par gidu 
pakalpojumiem. Saturu pa-
pildina arī neliels ieskats 
pilsētas vēsturē. Kartē ar 
attiecīgu simbolu atzīmēti 
tie uzņēmumi, kas piedāvā 
atlaides „Cēsu Drauga kartes” 
īpašniekiem.

Karte ir bez maksas un 
pieejama latviešu, angļu, 
krievu un vācu valodās Cēsu 
Tūrisma informācijas centrā, 
Pils laukumā 9. Kartes būs 
pieejamas arī Cēsu un tuvējās 
apkārtnes tūrisma uzņēmumos, 
citu pilsētu tūrisma informācijas 
centros, kā arī elektroniskā 
versijā Cēsu tūrisma mājas lapā 
www.tourism.cesis.lv

Izveidota Cēsu 
tūrisma karte

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” izdevusi 
brošūru „Idejas kāzām Cēsīs 
un apkārtnē”, kurā vienuviet 
apkopota informācija par 
vairāk nekā 40 objektiem un 
pakalpojumiem.

Cēsu pilsētas vide, apkārtne, 

plašais un kvalitatīvais atpūtas 
pakalpojumu klāsts piesaista 
kāziniekus. Pilsētu par savu 
kāzu vietu arvien biežāk izvēlas 
tādi pāri, kuros viens vai abi 
jaunie cilvēki nemaz nav 
cēsnieki. Arī starp kāzu viesiem 
ir cilvēki no dažādām Latvijas 
vietām un pat ārzemēm, kuri, 

iespējams, pēc šī pasākuma 
velēsies pilsētā atgriezties 
atkārtoti, lai pavadītu šeit savas 
brīvdienas.

Brošūra „Idejas kāzām 
Cēsīs un apkārtnē” bez maksas 
pieejama Cēsu Tūrisma 
informācijas centrā, Cēsīm 
tuvākajās dzimtsarakstu 

Neaizmirstamas un romantiskas kāzas Cēsīs un apkārtnē
nodaļās, Vidzemes tūrisma 
informācijas centros un 
pie brošūrā iekļautajiem 
pakalpojumu sniedzējiem.


