
Sākušies būvdarbi Cēsu lielākajā auto 
novietnē - Smilšu laukumā.

Lielas pārvērtības šovasar piedzīvos Cēsu 
viduslaiku pils Rietumu tornis.

Lasiet 3. lpp
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Attēlā: Pēc Pastariņa sākumskolas vecāku padomes ierosmes sāktie skolas pagalma labiekārtošanas darbi kļūs arvien apjomīgāki. 
Lielajā talkā bija, ko darīt gan bērniem, gan vecākiem. Foto: Kārlis Pots.

15.maijā - Ģimenes diena Cēsīs!

Tīrāks mūsu novadiņš

Jau septīto gadu Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” sadarbībā 
ar dažādām organizācijām 
un Cēsu novada pašvaldību 
dāvina šos svētkus visām Cēsu 
novada ģimenēm ar bērniem.

Šogad Sociālais dienests 
nomainījis pastaigu takas 
maršrutu, ieviešot jaunus 
apskates objektus. Pasākumā 
aicinām piedalīties vecākus 
kopā ar bērniem, izzinot 
Cēsu pilsētu. Ģimenēm būs 
iespēja doties ekskursijā uz 
pašvaldības un valsts iestādēm, 
līdzdarboties radošajās 
darbnīcās un piedalīties dažādās 
aktivitātēs un spēlēs.

Ģimenes dienas pro-
gramma:

No plkst. 15 līdz plkst. 17 
Ģimeņu reģistrācija pastaigu 
takai. Reģistrācija un takas 
sākums – pie Cēsu novada 
pašvaldības priekšsēdētāja, 
Cēsu novada pašvaldībā, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs. Šeit 
katra ģimene varēs saņemt 
pastaigu takas maršruta karti 
un Ģimenes pasi. 

Plkst. 17 Maija parkā ra-
došās darbnīcas, spēles un 
aktivitātes bērniem. 

Plkst. 17 Maija parka estrādē 
svētkus ieskandinās ģimenēm 
veltīts koncerts.

Koncertā piedalīsies: Deju 
studija “Savanna”, Popgrupa 
“Hei”, Cēsu 1. pamatskolas 
tautas deju kolektīvi, Cēsu 
mūzikas vidusskolas džeza, 
populārās mūzikas un 

pūšaminstrumentu ansambļi, 
Rīgas horeogrāfijas skola.  

Plkst. 17.45 Maija parka 
estrādē Cēsu novada Krustbērna 
sveikšana.

Plkst. 18 Bērnu ratiņu 
parāde! Par visatraktīvāk 
uzpostajiem, izrotātiem bērnu 
ratiņiem tiks piešķirta īpaša 
pārsteigumu balva. Reģistrācija 
parādei no plkst. 17.45 Maija 
parkā.

Plkst. 20 no Vienības lauku-
ma aties autobuss uz Vaives 
pagastu.

Aicinām Cēsu novada 
darba devējus, atbalstot 
darbiniekus, uzdāvināt viņiem 
brīvu 15. maija pēcpusdienu, 
lai kopā ar ģimeni un bērniem 
piedalītos Ģimenes dienai 
veltītajos pasākumos!

Lai svētki izdotos, 
aicinām pieteikties arī 
uzņēmējus, 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 takas 
apmeklētājiem!

Prieks bērnu acīs ir prieks 
mūsu sirdīs!

Ziedojumu konts
Cēsu novada p/a „Sociālais 

dienests”
AS “SEB BANKA”, 

UNLALV2X, Konta Nr.  
LV40 UNLA 0050 0099 8511 7

Skolas salidojums ir kas 
vairāk par kārtēju priecīgu 
notikums. Tā ir brīnišķīga 
iespēja atgriezties bērnībā, 
jaunībā, pateikties saviem 
mīļajiem skolotājiem par 
viņu darbu un mīlestību, bet 
skolotājiem sajust lepnumu par 
saviem skolēniem. Tas vienmēr 
ir labu atmiņu un jauku cerību 
vakars.

Cēsu 2. vidusskolas, Cēsu 
3.deviņgadīgās skolas un Cēsu 
pilsētas Vakara vidusskolas 
absolventi, skolotāji un skolas 
darbinieki!

Būsiet gaidīti skolas 
salidojumā  2015. gada 
16. maijā plkst.17 Valmieras 
ielā 19, Cēsīs.

Dalības maksa 7 EUR. 
Pieteikties pa tālruni 64122706, 
29399938, reģistrēties  
www.ceesu2vidusskola.lv

Aicinājums uz 
salidojumu

Cēsu novada pašvaldība 
izveidojusi bezvadu interneta 
pārklājumu piecos punktos 
Cēsīs, kur vērojama vislielākā 
pilsētas viesu un cēsnieku 
aktivitāte.

Turpmāk bezmaksas 
bezvadu internetu ar tīkla 
nosaukumu “Cēsis Tevi mīl” 
iespējams izmantot Rožu 
laukumā, Pils parkā, Vienības 
laukumā, Pils laukumā, Maija 
parkā, un Stacijas laukumā.

Pārklājuma īstenošanas laiks 
nav nejaušs, jo sakrīt ar tūrisma 
sezonas sākumu, kas ik gadu 
Cēsīs pulcē vairāk nekā 400 
000 apmeklētāju. 

Bezvadu tīkli ir gana 
jaudīgi, lai spētu nodrošināt 
pakalpojumu vairākiem 
desmitiem vienlaicīgi pieslēgtu 
mobilo ierīču. Turklāt plānos ir 
papildināt esošo pārklājumu ar 
jauniem punktiem, lai pamazām 
panāktu, ka visa pilsēta var kļūt 
par attālinātā darba vietu.

Cēsīs  
bezmaksas 
internets

Aivars Akmentiņš

Latvijā Lielajā talkā šogad 
piedalījās 175 000 dalībnieku, 
kas liecina, ka iecere padarīt 
Latviju par tīrāko valsti 

pasaulē, nav nesasniedzama. 

Arī Cēsu novada talcinieku 
aktivitāte 25. aprīlī bija 
slavējami liela. Sparīgi 
tīrīšanas un labiekārtošanas 

darbi norisinājās teju 40 vietās. 
Talkoja skolu un uzņēmumu 
kolektīvi, domubiedru grupas, 
māju iedzīvotāji. Startēja 
arī sportistu apvienības, kā 
Cēsu golfa klubs, reliģiskās 

piederības draudzes, novad-
nieku apvienības – Malēniešu 
klubs – un allaž darbīgā 
Pastariņa sākumskolas vecāku 
padome. 

Turpinājums 8.lpp.



Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5.

Metiens 6 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv
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PAŠVALDĪBĀ
Nezūdošā Lielās talkas 
enerģija Jānis Goba 

 Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Lai arī aprīlī vēl pieredzējām 
sniegu un salu, pavasara rosība 
ir sākusies. Ielās, parkos 
un skvēros notiek tīrīšanas, 
kopšanas un remonta darbi. 
Pēc ziemas pārtraukuma 
ražošanu atsākusi asfalta 
betona rūpnīca, līdz ar to esam 
ķērušies pie bedrīšu lāpīšanas 
ielās. Kā jau iepriekš esmu 
minējis, darba šopavasar 
būs daudz. Ielās ar grants 
segumu veikta greiderēšana 
un sākta seguma apstrāde pret 
putēšanu. Sausās un vējainās 
aprīļa dienās saņēmām daudz 
iedzīvotāju sūdzību un lūgumu 
uz grants ielām uzstādīt ātrumu 
ierobežojošas zīmes, jo nebija 
glābiņa no putekļiem. Arī šogad 
ir ieekonomēta nauda, kas bija 
paredzēta ielu uzturēšanai 
ziemā, centīsimies šos 
līdzekļus novirzīt grantēto ielu 
pārklāšanai ar cieto segumu. 

Pavasarī paredzēts sākt 
seguma atjaunošanu Pūpolu 
ielai.  Posmu līdz Dukuriem 
sakārtos Latvijas Valsts ceļi. 
Cēsniekiem vasarā būs labs 
ceļš braucieniem uz peldi 
Niniera ezerā. 

Gatavojamies vasaras 
remonta darbiem izglītības 
iestādēs. Apjomīgākie 
paredzēti topošajā Cēsu pilsētas 
vidusskolā (tagad pilsētas 
pamatskola), Līvu skolā un 
2. pamatskolā, kur paredzēts 
veikt jumta remontu. Maija 
vidū plānots pabeigt apkārtnes 

labiekārtošanas darbus un 
varēsim pieņemt jauno 
Profesionālās vidusskolas 
mācību ražošanas korpusu.

Paldies visiem, kuri čakli 
pastrādāja Lielajā talkā. 
Pašvaldības Komunālās nodaļas 
darbinieki pilsētas piedrazotāko 
vietu tīrīšanu sāka jau labu 
laiku pirms talkas. Un šis 
darbs būs jāturpina arī vasarā, 
jo satīrītās vietas pēc laika 
tiek atkal piemēslotas. Īpaši 
tas sakāms par iedzertuvēm 
pilsētas krūmājos un graviņās. 
Pašvaldības policijai šīs vietas 
ir zināmas, taču, kamēr nav 
uzbūvēta atskurbtuve, nav, 
kur šos brīvdabas dzērājus  – 
mēslotājus likt. Aprīļa beigās 
izsludināts konkurss par 
atskurbtuves projekta izstrādi, 
maijā zināsim izmaksas un 
varēsim izvērtēt pašvaldības 
budžeta iespējas šo projektu 
īstenot.

Aktīvi notikusi cita, 
uz veselīgu dzīvesveidu 
orientēta projekta, Pirtsupītes 
gravas detālplānojuma, 
apspriešana. Satraukums bija 
Viestura ielas mazdārziņu 
apsaimniekotājiem, taču, 
uzklausījuši paskaidrojumus 
par to, kā notiks aktīvās 
atpūtas zonas veidošana gravā, 
iedzīvotāji ieceri vērtēja 
atzinīgi. Tās īstenošana notiks 
vairākos posmos, pirmā daļa 
ir projekta izstrāde slēpošanas 
trasei un  kārtīgam, drošam 
gājēju celiņam no Viestura 
ielas līdz Palasta un Lenču ielu 
krustojumam. 

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Gribu pateikties visiem 
Cēsu novada iedzīvotājiem, 
kuri piedalījās Lielajā talkā. 
Prieks par talcinieku labo 
noskaņojumu un lielo enerģiju. 
Varam būt gandarīti, jo novads 
kļuvis tīrāks un vēl skaistāks, 
žēl tikai, ka ir daļa mūsu pašu 
līdzpilsoņu, kam sakopta vide 
nav vērtība un kuri regulāri 
pamanās uzaudzēt jaunus gružu 
kalnus. 

Aprīlī notika plašākas 
debates par jauno Finanšu 
ministrijas piedāvāto pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas modeli. 
Manuprāt, jaunais modelis ir 
taisnīgāks, jo vairs neparedz 
iedzīvotāju dalījumu pēc dzīves 
vietas un tajā tiek ņemta vērā 
arī ekonomiskā aktivitāte. Mēs 
jau sen esam iestājušies par to, 
ka jāstimulē pašvaldības  gādāt 
par uzņēmējdarbības attīstību 
un jaunu darba vietu radīšanu. 

Te uzreiz jāmin, ka Cēsīs 
uzņēmēji īstenos divus 
investīciju projektus. Ir nopirkta 
bijušā kluba „Vidzemnieks” 
ēka centrā, un tur būs pārtikas 
preču veikals. Savukārt vecā 
angāra vietā pie J. Poruka un 
lapsu ielu krustojuma taps 
būvmateriālu veikals. 

Interesanti un lietderīgi 
noritēja Līvu laukuma topošās  
transporta shēmas modelēšana 

dabā. Domāju, tas ir labs 
piemērs, kā viegli un uzskatāmi, 
kopā ar iedzīvotājiem 
izspēlēt un izvēlēties labāko 
risinājumu. Ja runājam par 
transportu, jāpiemin, ka 
maijā atsāksies Rāmuļu ceļa 
remontdarbi Vaives pagasta. Šī 
ceļa sakārtošana ir ilgi gaidīts 
notikums. 

Aprīlī svinējām svarīgas 
jubilejas. Invalīdu biedrība 
svinēja  savas darbības 
25. gadskārtu. Īpašs 
prieks par to, ka novada 
nevalstiskās organizācijas 
ir labi sadraudzējušās un 
veiksmīgi apvieno resursus 
– telpas, iekārtas, zināšanas, 
lai savā darbībā iesaistītu 
lielāku iedzīvotāju skaitu. 
Ar plašu programmu savu 
70 gadu jubileju nosvinēja 
koris „Vidzeme”, savukārt Pils 
koris 1. maijā atskatīsies uz 
20 dziesmotiem gadiem. Kora 
mākslas tradīcijas Cēsīs ir 
senas un noturīgas.

Cēsnieki, kuri ilgāku laiku 
dzīvoja un strādāja ārzemēs, 
tomēr nolēma atgriezties 
un sākt šeit savu biznesu, 
turas braši. Ceru, ka viņu 
piemērs iedvesmos arī citus. 
Cēsu pašvaldība ir Latvijā 
pirmā, kas īsteno programmu, 
lai veicinātu novadnieku 
atgriešanos. Saeimā tiek 
pārskatīts repatriācijas likums, 
un esam iesnieguši vairākus 
priekšlikumus tā jaunajai 

redakcijai. Piemēram, esošais 
likums nosaka, ka repatrianti ir 
tie, kuri aizbraukuši no Latvijas 
līdz 1990. gada 4. maijam. Ja 
atgriežas līdz šim datumam 
izbraukušie, pašvaldība ir 
tiesīga viņiem palīdzēt, bet 
bieži arī tiem, kuri emigrēja 
vēlāk, nav, kur atgriezties. 
Mājoklis ir pārdots, vai to 
paņēmusi banka, kas kreditēja 
dzīvokļa vai mājas iegādi. 
Tas jālabo, un pašvaldībām 
jādod tiesības, iespēju robežās 
palīdzēt visiem emigrantiem, 
kuri vēlas atgriezties. 

Vēl jāmin, ka vasarā 
Gaujaslīčos, ja piešķirs 
finansējumu, rīkosim bērnu 
nometni, kurā piedalīsies 25 
emigrācijas latviešu bērni un 
tik pat daudz šeit dzīvojošie. 
Būs arī Vispasaules cēsnieku 
dienas un reimigrācijai veltīta 
konference 24. jūlijā un 
25. jūlijā.

Šovasar Cēsīs norisināsies 
daudz lieli sporta, kultūras 
un izklaides pasākumi, tāpēc 
tūrisma un apkalpošanas 
biznesa pārstāvjiem ir jāatrota 
piedurknes un jāgatavojas 
darbīgai sezonai. Noskaņoties 
spraigam darba ritmam 
laikā, kad vairums bauda 
atvaļinājumu, nav viegli, taču 
tā ir laba iespēja nopelnīt 
līdzekļus klusajai sezonai 
ziemā un uzkrāt investīcijas 
uzņēmuma attīstībai.

Pavasarīga rosība

Cēsu novada domes sēdē 23. aprīlī
Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldība 

Cēsu novada domes sēdē 
23.aprīlī  tika izskatīti  25  
jautājumi.

• Izdarīja grozījumus 
nolikumā “Dari Cēsīm”, 
nosakot, ka turpmāk granta 
pretendents var būt esošs 
uzņēmums, reģistrēts ne ilgāk 
par trīs gadiem Konkursa 
dokumentu iesniegšanas brīdī 
vai jau esošs uzņēmums, kurš 
sāk jaunu uzņēmējdarbību 
Cēsu novadā.

• Apstiprināja sabiedriskās 
apspriešanas rezultātus par 
aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Cēsu 
novada teritorijā un pieņēma 
saistošos noteikumus, ar 
kuriem aizliegums Cēsu novada 
teritorijā audzēt ģenētiski 
modificētos kultūraugus ir 
noteikts uz pieciem gadiem.

• Lai nodrošinātu 
Pašvaldības nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas principu optimālu 

īstenošanu un paaugstinātu tā 
lietotāju atbildību, pieņēma 
lēmumu nodot Cēsu novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
pārvaldīšanā pirmsskolas 
izglītības iestādēm.

• Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības iestāžu un 
pašvaldības konsolidēto 2014. 
gada pārskatu.

• Pagarināja Vaives pagasta 
Krīvu un Rīdzenes ciemu 
ūdenssaimniecības nodošanas 
termiņu SIA “Vinda” līdz 
01.11.2015. 

• Piešķīra finansējumu līdz 
1700,00 euro dolomīta mūra 
sētas, kas norobežo zemes 
vienību L.Kalēju iela 5A, Cēsīs, 

Cēsu novadā bīstamo atbalsta 
mūra posmu renovācijai.

• Pieņēma lēmumu noslēgt 
deleģēšanas līgumu ar SIA 
“Vidzemes koncertzāle’’ 
uz vienu gadu par kultūras 
funkciju izpildi. 

• Uzklausīja Vaives 
pagasta pārvaldes vadītājas 
V.Zaļaiskalnas un Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektora 
A.Mihaļova pārskata ziņojumu 
par 2014. gada darbību. 

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties  www.cesis.
lv; pašvaldībā Apmeklētāju  
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldība

Aprīlī Cēsīs noritēja 
“LIFe+”  projekta  “LIFE Viva 
Grass” otrā partneru tikšanās. 
Tajā piedalījās  sabiedrisko 
organizāciju Baltijas Vides 
Forums pārstāvji no Lietuvas, 
Latvijas, Igaunijas un Vācijas, 
Cēsu novada pašvaldība, Silute 
pašvaldība (Lietuva), Lumanda 
pašvaldība (Igaunija), Latvijas 
Universitāte, Igaunijas Dzīves 
Zinātņu universitāte, Vides 
risinājumu institūts, kā arī 
projektā iesaistītās zemnieku 
saimniecības no Latvijas un 
Lietuvas.

Cēsu novada pašvaldības 
lauku teritorija projektā ir viena 
no demo teritorijām, kurai 
raksturīgs ainavisks reljefs un 
ainavu dažādība. Projekta gaitā 
tiks izstrādāts ainavu plāns, kas 

tiks integrēts topošajā Cēsu 
novada teritorijas plānojumā. 
Arī  pašvaldībai piederošo 
zālāju (pļavu, ganību) analīze, 
kas atbilstu atjaunojamo zālāju 
statusam,  ir viens no tuvākajiem 
uzdevumiem. Partneru tikšanās 
laikā tika nozīmēts uzdevumu 
veikšanas laika grafiks.

Projekta “LIFE Viva Grass” 
mērķis ir novērst ekoloģiski 
vērtīgu zālāju zudumu, 
veicināt  uzņēmējdarbības 
attīstību  degradētajos  zālājos, 
kas pirms tam tiks atjaunoti. 
Lai sasniegtu  projekta 
mērķi, ne tikai pašvaldības 
īpašumā esošajos zālājos, 
bet arī privātajās teritorijās, 
lauksaimniekiem tiks rīkoti 
semināri, lai iepazīstinātu 
ar  zālāju apsaimniekošanas 
metodēm un pieredzi citās 
pašvaldībās. 

Saglabāt ekoloģiski vērtīgus 
zālājus
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AKTUĀLI
Sākta Smilšu laukuma 
rekonstrukcija

Attēlā: Smilšu laukumā jau sākta zemes virskārtas norakšana un Raiņa ielas posma uz Stacijas 
laukumu izbūve.

Aktīvās 
atpūtas grava

Aprīlī sākti būvdarbi 
Cēsu lielākajā autostāvvietā 
Smilšu laukumā. Paredzēts, ka 
autostāvvietas  un tuvējo ielu 
rekonstrukcija norisināsies 
visu vasaru  vairākos posmos.

Kamēr norisinās būvdarbi 
smilšu laukumā, iedzīvotāji un 
pilsētas viesi aicināti novietot 
automašīnas vecajā tirgus 
laukumā, kas jau pielāgots 
autostāvvietas funkcijai. 
Joprojām būs nodrošināta 
piekļuve sabiedriskajai tualetei 
pie Smilšu laukuma. Savukārt 
gājēju kustība ap laukumu būs 
liegta, tāpēc aicinām izvēlēties 
ietves ielas pretējā  pusē vai 
doties uz tirgu caur Stacijas 
laukumu.

Vienā no remontdarbu 
posmiem tiks izveidots Raiņa 
ielas posms no Uzvaras bulvāra 
līdz Stacijas laukumam. 
Ielā izbūvēs komunikācijas 
un noslēgumā klās asfalta 
segumu. Smilšu laukumam 
paredzēts bruģa segums un 
apzaļumošanas darbi. Brīdī, 

kad jaunais Raiņa ielas 
posms būs atvērts satiksmei, 
sāksies rekonstrukcijas darbi 
Noliktavas ielas posmam gar 
Smilšu laukumu.

Būvdarbu laikā starppilsētu 
autobusu stāvvietas noteiktas 
gar Smilšu laukumu Uzvaras 
bulvārī un Noliktavas ielā.

Būvdarbus plānots pabeigt 

šī gada 1. oktobrī. Smilšu 
laukuma un blakus esošo 
ielu būvniecību finansē Cēsu 
novada pašvaldība, darbu 
izmaksas ir 700 000 eiro.

Noslēgusies Pirtsupītes 
gravas detālplānojuma projekta 
publiskā apspriešana. 

Kā pastāstīja  detālplāno-
juma izstrādes vadītāja 
Zaiga Jēkabsone, iedzīvotāju 
aktivitāte apspriešanā bija liela, 
un izteikts ne mazums vērtīgu 
priekšlikumu.

Pirtsupītes gravas teritorijas 
attīstības priekšlikums ietver 
labiekārtotu celiņu izveidošanu 
galvenajos gājēju pārvietošanās 
virzienos (Viestura ielas 
dzīvojamais kvartāls/slimnīca – 
pilsētas centrs, Lenču iela – 
Bērzaines iela), pastaigu taku, 
atpūtas un bērnu rotaļu zonu 
veidošanu, aktīvās atpūtas 
(skriešanas, skrituļošanas, 
slēpošanas, velobraukšanas) 
trašu veidošanu, autostāvvietu 
izbūvi (atpūtas zonas un Pils 
parka apmeklētāju vajadzībām, 
Viestura ielas dzīvojamā 
kvartāla vajadzībām), ainavu 
izkopšanu, iespējamu ģimenes 
dārziņu teritoriju saglabāšanu.

Sabiedriskajā apspriešanā 
iedzīvotāji rosināja gravā 
izvietot informatīvo stendu ar 
karti, kurā atzīmētas aktivitāšu 
zonas, gar pastaigu takām 
izvietot vairāk soliņu, lai 
būtu, kur atpūsties slimnīcas 
pacientiem, rekonstruēt kāpnes 
uz Glūdas ielu, bija arī citi 
priekšlikumi. Mazdārziņu 
apsaimniekotāji interesējās, vai 
projekta īstenošana neatņems 
viņiem gurķu un diļļu dobes. 
Atsevišķu mazdārziņu teritorija 
tiks nedaudz samazināta.

Jau desmito gadu pēc 
kārtas Maija parkā pilsētas 
iedzīvotājus un viesus atkal 
priecē melno gulbju pāris.

Gulbji Grāfs un Katrīna 
savos vasaras apartamentos 
parka dīķī atgriezās aprīļa 
sākumā, drīz pēc ledus 
iziešanas, un ar interesi sagaida 
katru Maija parka viesi. Gulbja 
pāra vārdi pērn tika noskaidroti 
iedzīvotāju aptaujā. Katrīna 
izvēlēta par godu Cēsu 
viduslaiku patronesei Svētajai 
Katrīnai, savukārt Grāfs ir 
atsauce uz fon Zīversu dzimtu, 
kas uzcēla Cēsu Jauno pili.

Zigfrīds, melno gulbju 
tēviņš no iepriekšējā pāra, tāpat 
kā pagājušajā gadā mitināsies 
dīķī pie Festivāla ielas, kur ir 
labi iejuties.

Pils parka dīķī pavasarī 
atgriezies viens baltais gulbis, 
bet, lai cēlais putns neskumtu 
vientulībā, viņam aktīvi tiek 
meklēta draudzene no labas 
ģimenes.

Pašvaldības speciālisti gan 
brīdina, ka, dodoties piknikā uz 
Maija parku, cienastu gulbjiem 
nevajag ņemt – maksimāli 
pieļaujamais ir kāda salātu lapa, 
jo putnu pāris tiek pabarots 
kārtīgi.

Gulbji atgriezušies 
vasaras mītnēs

Strauji tuvojas tūrisma 
sezona, kad Cēsis apmeklēs 
daudz viesu. Līdz šim ierasta 
tūristu autobusu stāvvieta bija 
Smilšu laukumā, taču aprīlī 
sākta laukuma rekonstrukcija, 
kas norisināsies visu vasaru. 
Tāpēc, lai nodrošinātu 
pietiekamu daudzumu tūristu 
autobusu stāvvietu, Cēsu 
novada pašvaldības Transporta 
komisija nolēmusi noteikt 
autobusu stāvvietas Vaļņu ielā, 
sākot no nama Vaļņu ielā 37 
līdz Ūdens ielai.

Autobusiem paredzētas 
stāvvietas atrodas arī Uzvaras 
bulvārī.

Stāvvietas tūristu 
autobusiem

Radošo ideju konkursā, 
ko rīkoja SIA „Enerģijas 
Risinājumi” sadarbībā ar Cēsu 
novada pašvaldību un SIA 
„Cēsu siltumtīkli”, noskaidroti 
uzvarētāji. Pirmā vieta piešķirta 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.a 
klasei ar skolnieces Baibas 
Teteres darbu (attēlā).

2. vietu Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 10.b klasei izcīnīja 
Kalvja Kaļvas, savukārt 3. vietu 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas 10.a klasei – 
skolnieces Lauras Vitenburgas 
radošais redzējums.

Tā kā iesniegtie darbi bija 
patiesi rūpīgi izstrādāti un 
idejiski ļoti dažādi, lēmums 
tika pieņemts vairākās kārtās 
,katram žūrijas loceklim 
izvirzot, viņaprāt, pirmās trīs 
vietas, skaidrojot savu izvēli un 
katrā kārtā summējot rezultātu.

Komentējot uzvarētājas 
Baibas Teteres darbu, Cēsu 
novada pašvaldības arhitekts 
Jānis Zlaugotnis stāsta: „Baibas 
darbs idejiski sasaucas ar to, kā 
vēlamies attēlot savu pilsētu; 
tajā akcentētas tās vērtības, kas 
Cēsis raksturos ne tikai pēc 50 
gadiem.”

SIA “Enerģijas Risinājumi” 
akcionārs Guntars Kokorevičs 
norāda, ka darbi ilustrēja 

Noslēdzies radošo ideju konkurss

pārsteidzošu dažādību – portāli 
uz citām planētām, virszemes 
un ātrgaitas transporta līdzekļi, 
debesskrāpji un latviskās 
vērtības.

Par oriģinālāko un radošāko 
atzītā ideja tiks uzgleznota uz 
sienas grafiti tehnikā Cēsīs, 
Turaidas ielā 7. Tāpat konkursa 
uzvarētāji varēs izvēlēties sev 

tīkamu pasākumu no Arēnas 
Rīga repertuāra un noskatīties 
to no VIP ložas. Uzvarētāji tāpat 
tiks sumināti šā gada 15. maijā, 
tradicionālajā Ģimenes dienā, 
pasniedzot piemiņas lielformāta 
foto, ko varēs nodot glabāšanā 
skolai un kas kalpos par ierosmi 
un iedvesmu citiem skolēniem.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, DAŽĀDI
Pavasara ainava ar 
mēslotavām

Attēlā: Iepriekšējās talkās jaunieši šo stūrīti kokaudzētavā netālu no dzīvnieku kapsētas rūpīgi 
satīrija un plakātu lai pielika - atgādinot, ka mežs ir dabas plaušas un tas jāsaudzē. Mēslotājiem, 
šķiet, nerūp ne mežs, ne pašu plaušas.

Pabalsts 
kurināmā 
iegādei

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Aizvadīta kārtējā Lielā 
talka. Jauki, protams, ka 
aizvien vairāk cilvēku piedalās 
talkā, grābj, lasa, liek maisos 
un nogādā uz atkritumu 
poligoniem drazu kalnus… 
Taču pagalam nejauki ir tas, 
ka talcinieku labā apņemša-
nās un darba spars jātērē 
tam, lai gadu no gada jau labi 
zināmās vietās tīrītu mūsu 
pašu līdzpilsoņu gadu no gada 
piemēsloto. 

Lielās talkas koordinatore 
Cēsu novadā Dace Laiva pirms 
talkas bija fiksējusi apmēram  
15 mēslotavas un daļa no tām 
atrodas pašā pilsētas centrā. 
Piemēram, brīvdabas dzērāju 
iecienītais Noliktavas ielas 
krūmājs starp dzelzceļu un 
garāžām. Ik pavasari tas 
„priecē” ar nemainīgu ainavu – 
tukšas pudeles, tukšas pudeles, 
tukšas pudeles un dažas dīvānu 
atlūzas. Raugi, alkohola 
lietošana uzturā ir process, kurā 
estētiskais noformējums un 
ērtības ir ne mazāk svarīgas par 
ieklunkšķinātajām promilēm. 

Graviņa ar strautiņu starp 

Valmieras un Festivāla ielām. 
Zālīte sāk zaļot, puķītes ziedēt, 
putniņi dziedāt, bet pāri visam 
„zied” pamatīgs drazu slānis. 
Kur tas radies? Daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāji rāda pirkstu 
uz skolas pusi – jaunatne paga-
lam neaudzināta! Izmētātās 
skārdenes ar viegli reibinošiem, 
vai enerģijas pieplūdumu 
izraisošiem dzērieniem, 
šo versiju apstiprina. Taču 

Maksimas iepirkuma maisiņi 
ar sadzīves atkritumiem, 
kurpju pāri no saldajiem 
astoņdesmitajiem? Diez vai to 
ir skolas bērni atnesuši.

Mēslošana labi padodas arī 
parka dīķu makšķerniekiem. 
Visiem zināms, ka gaidīt lielo 
zivi bez iespējas veldzēties no 
plastmasas pudeles divu litru 
tilpumā ir kaitīgi veselībai. 
Taču, kad zivs ir sagaidīta 

un makšķernieciņš, cīnoties 
ar zemes pievilkšanas spēku, 
dodas prom, dīķmalā paliek i 
paša, i zivju dzīru paliekas. 

Savukārt mēslotavās pilsētas 
perifērijā dominē maisiņi ar 
sadzīves atkritumiem, stikli 
un būvgruži, tostarp šīfera 
plāksnes.

Sākot no 5. maija līdz 
30. septembrim Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra „Soci-
ālais dienests” pieņems 
iesniegumus dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanai no personām/
ģimenēm, kuras dzīvo mājā ar 
lokālu apkuri.

 
Apkures pabalsts tiks 

piešķirts mājsaimniecībām 
2015./2016. gada apkures 
sezonai, kurām piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes/personas statuss.

Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei – 130 

euro; 
• maznodrošinātai ģimenei 

-85 euro.
Lai saņemtu pabalstu, 

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

Daudzbērnu ģimenes 
un maznodrošinātās vai 
trūcīgās personas/ģimenes 
(Aizsargātās personas) var 
saņemt atbalstu norēķiniem 
par elektroenerģiju. Atbalsts 
tiek attiecināts uz līgumu, 
kas noslēgts par kādu no AS 
„Latvenergo” piedāvātajiem 
Elektrum produktiem. Līgumam 
nav obligāti jābūt noslēgtam 
uz Aizsargātās personas 
vārda. Atbalstu var saņemt arī 
norēķinoties par elektrību, ko 
patērē īrētā dzīvoklī, vai par 
elektroenerģiju norēķinoties 
ar namu apsaimniekotāja 
starpniecību.

Trūcīgas un maznodrošinātas 
personas no 2015. gada 
1. janvāra katru mēnesi par 
pirmajām 100 izlietotajām 
kilovatstundām (kWh) var 
norēķināties par cenu, kas 
atbilst Starta tarifam, bet par 
pārējām – atbilstoši izvēlētā 
Elektrum produkta tarifam.

Atbalsts par norēķina 
periodu tiek piešķirts, ja 
trūcīgās /  maznodrošinātās 
personas statuss ir bijis spēkā 
iepriekšējā mēnesī.

Kas jādara maznodrošinātām 

vai trūcīgām personām/
ģimenēm?

1. Aizsargātajam lietotājam 
jāizvēlas kāds no AS 
„Latvenergo” piedāvātajiem 
Elektrum produktiem.

2. Noformējot trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas 
statusu, sociālajā dienestā 
jāpaziņo ar AS „Latvenergo” 
noslēgtā līguma numurs, 
uz kuru attiecināt atbalstu. 
Līgums var nebūt noslēgts 
ar Aizsargāto personu, bet 
ar nama apsaimniekotāju vai 
dzīvokļa izīrētāju.

3. Informāciju par trū-
cīgas vai maznodrošinātas 
personas statusa piešķiršanu 
AS „Latvenergo” saņem no 
sociālajiem dienestiem, tāpēc 
atbalsta saņemšanai papildus 
nekur nav jāpiesakās. Piešķirot 
atbalstu, AS „Latvenergo” 
nosūtīs Atbalsta saņēmējam 
informāciju par atbalsta 
piešķiršanu un kārtību, kā 
turpmāk veicami norēķini. Ja 
atbalsts tiks attiecināts uz citas 
personas noslēgto līgumu, 
informācija par piešķirto 
atbalstu tiks nosūtīta kopā ar 
rēķinu.

Ģimenes, kurās aug trīs vai 

vairāk nepilngadīgi bērni vai 
aizbilstamie, pēc pieteikšanās 
atbalstam no 2015. gada 
1. janvāra katru mēnesi par 
pirmajām 300 izlietotajām 
kilovatstundām (kWh) var 
norēķināties par cenu, kas 
atbilst Starta tarifam, bet par 
pārējām – atbilstoši izvēlētā 
Elektrum produkta tarifiem.

Aicinām Cēsu novada 
trūcīgu un maznodrošinātu 
ģimeņu/personu statusa 
saņēmējus, kuriem ir izsniegtas 
attiecīgās izziņas, paziņot ar 
AS „Latvenergo” noslēgto 
līgumu numurus Cēsu novada 
pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests”, Bērzaines ielā 16/18, 
2. stāvā, 6. un 7. kabinetā 
(telefona numurs 64127745 
vai 64127892), lai saņemtu 
AS „Latvenergo” garantēto 
atbalstu.

Cēsu novada daudzbērnu 
ģimenes aicinām atbalstam 
pieteikties mājas lapā  
www.e-latvenergo.lv vai 
personīgi AS „Latvenergo” 
klientu apkalpošanas centros, 
paziņojot savu noslēgto līgumu 
numurus.

Atbalsts norēķiniem par elektrībuCēsīs būs RTU biznesa 
inkubators

Rīgas Tehniskā universitāte 
(RTU) parakstīja līgumu 
ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru (LIAA) par 
biznesa inkubatoru izveidi un 
apsaimniekošanu Cēsīs un 
Madonā.

RTU ne tikai nodrošinās 
finansējuma administrēšanu, 
bet, izmantojot savu zinātniski 
pētniecisko bāzi, jaunajiem 
uzņēmējiem piedāvās arī 
konsultatīvus pakalpojumus, tā 
veicinot biznesa un inovāciju 
attīstību Vidzemē.

RTU un LIAA līgumu 
parakstīja RTU rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis 
un LIAA direktors Andris 
Ozols. Pasākumā piedalījās 
arī Ekonomikas ministrijas 
valsts sekretāra vietnieks 
Raimonds Aleksejenko, Cēsu 
novada domes deputāts Imants 
Timermanis un Madonas domes 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas vadītājs 
Romans Hačatrjans.

Inkubatoru darbības 
administrēšana ir nozīmīgs 

solis RTU Cēsu filiāles 
attīstībā, veidojot biznesa un 
inovāciju centru Vidzemē. 
Līguma mērķis ir veicināt jaunu 
komersantu  veidošanos un 
attīstību Vidzemes plānošanas 
reģionā. RTU atbilstoši līguma 
nosacījumiem uzņemas biznesa 
inkubatoru operatora lomu, 
inkubācijas periodā nodrošinot 
jaunos uzņēmējus ar telpām un 
konsultācijām uzņēmējdarbības 
jautājumos.

RTU uzņēmējiem 
piedāvās konsultācijas 
par jaunu produktu un 
tehnoloģisko procesu attīstību, 
specializētus juridiskos 
pakalpojumus, prototipēšanu, 
konstruēšanas un starptautiskā 
mārketinga pakalpojumus, 
kā arī uzņēmumu procesu 
vadības sistēmas izstrādi 
un ieviešanu, laboratorijas 
iekārtu izmantošanu, dizaina 
konsultācijas un reklāmas 
pakalpojumus.
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JAUNUMI

Laiks Ziedonim Cēsīs

Andra Magone 
Cēsu Tūrisma un 
informācijas centrs

Sākot no 2015. gada 
13. aprīļa līdz 24. jūnijam 
Cēsu Viduslaiku pils Rietumu 
tornī projekta “Cēsu viduslaiku 
pils saglabāšana reģiona 
sociālekonomiskai attīstībai” 
gaitā notiks restaurācijas un 
rekonstrukcijas darbi. Šajā 
laika periodā apmeklētājiem 
tornis būs slēgts. Visa 
pārējā Cēsu pils kompleksa 
teritorija būs pieejama bez 
ierobežojumiem.

Projekts sākts pagājušā gada 
rudenī. Tā mērķis ir nodrošināt 
valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa – Cēsu viduslaiku 
pils Rietumu torņa – autentisku 
saglabāšanu un pieejamību. 
Līdz jūnija otrai pusei Rietumu 
tornim tiks nomainīts jumts, 
un turpmāk esošo lubiņu 
vietā jau no tālienes varēs 
pamanīt oranžos dakstiņus. 
Apmeklētāju ērtībām tornī 

tiks izbūvētas otras kāpnes, 
tādejādi plūsmu organizējot 
divos virzienos. Tiks saglabāts 
Mestra zāles unikālais griestu 
velvējums, ļaujot viduslaiku 
pils zālē organizēt īpašus 
kultūras notikumus, kas šobrīd 
nav iespējams apmeklētāju 
drošības apsvērumu dēl.

Projekta gaitā kopā ar 
speciālistiem no Norvēģijas 
notiks iedzīvotāju tematiskās 
diskusijas par kultūras 
mantojuma lomu sabiedrības 
attīstībā, kā arī starptautiska 
konference par inovatīviem 
kultūras pasākumiem kultūras 
pieminekļos.

Projekts Cēsu viduslaiku 
pils saglabāšana reģiona 
sociālekonomiskai attīstībai 
ilgs līdz 2015. gada decem-
brim. Tā plānotais budžets 
ir 276 695 eiro, no kuriem 
90,21% ir Eiropas Ekonomiskās 
zonas finanšu instrumenta 
programmas “Kultūras un 
dabas mantojuma saglabāšana 
un atjaunošana” finansiālais 
atbalsts.

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu pils kompleksu 
2014. gadā apmeklējušo tūristu 
skaits pieaudzis par 14% 
salīdzinājumā ar 2013. gadu, 
savukārt, salīdzinot ar 
2010. gadu, tūristu skaits pērn 
pieaudzis pat vairāk nekā divas 
reizes informē Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centra  speciālisti.

Kopumā pagājušajā gadā 
Cēsu pils kompleksu ir 
apmeklējuši 97 689 tūristi, bet 
šogad pils kompleksam plānota 
piedāvājumu dažādošana 
un apmeklētāju skaita 
palielināšana par 10%.

Cēsu Vēstures un Mākslas 
muzeja galvenie uzdevumi 
2015. gadam ir Vidzemes 
bruņniecības izstāde maijā, 
grāmatas “Cēsu Jaunā pils” 
izdošana, Cēsu mākslinieku 
kataloga izdošana, kā arī 
atpazīstamu autoru izstāžu 
organizēšana.

Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra prioritātes 2015. gadam 
ir Cēsu novada kultūras 
stratēģijas izstrāde, projekta 
“Cēsis 810” sākšana, kolektīvu 
dalības nodrošināšana Skolēnu 
Dziesmu un Deju svētkos, 
dalība Ziemeļu un Baltijas 
valstu dziesmu svētkos, 
festivālā “Baltica” koncerts 
Cēsīs un citi pasākumi.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” 2014. gadā 
plānoto 196 355 eiro vietā 
guva 227 674 eiro ieņēmumus. 
Šogad aģentūra plāno gūt  
226 000 eiro ieņēmumus.

Aug Cēsu pils 
popularitāte

Sākta Rietumu torņa 
restaurācija

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

No  1. maija Cēsīs Pasta-
riņa sākumskolā bērnu un 
arī pieaugušo grupām  tiks 
piedāvāta Latvijā un arī Baltijā 
unikāla radoša ekskursija “Cita 
klase”. Tās apmeklējuma laikā 
redzēsiet, kā tiek veidota un 
darbojas aizraujošā modelisma  
minipasaule.  Būs iespēja 
darbināt vilcienus un fabrikas, 
vadīt auto, izspēlēt  dažādas 
dzīves situācijas mērogā  
1 : 87.

„Brīnumpasaules” izveides 
idejas autors un īstenotājs 
Edmunds Sprūdžs gandarīts 
atzīst, ka interese par jauno 
piedāvājumu ir liela un visi 
ekskursiju laiki līdz maija 
vidum jau ir aizrunāti. „Pavasarī 
un vasarā darbosimies Pasta-
riņa sākumskolā, bet rudenī 
ceram pārcelties uz „Akmens 
ligzdu”, kur tagad vēl notiek 
remonta darbi. Sākumā 
apmeklētājiem piedāvāsim 
apskatīt un izmēģināt 11 
apjomīgus maketus. Tās ir 
spēles, kurās var apgūt ļoti 
noderīgas iemaņas. Piemēram, 
maketā veicot skolēna ceļu 
no mājas uz skolu, diodes 
iezīmē labās un sliktās izvēles 
maršrutā. Tas māca pievērst 
uzmanību ceļa zīmēm, norisēm 

Gudro tehnoloģiju minipasaule

satiksmē un izvēlēties drošāko 
ceļu. Būs iespēja redzēt kā 
top pilsētas, uzzināt, kādas 
tehnoloģijas darbina mašīnas 
un vilcienus, arī pašiem darināt 
kokus vai mājas. 

Pasaulē modelisms ir 
populāra nodarbe, taču 
Latvijā ar to aizraujas 
vien nedaudzi. Iespējams, 
tāpēc, ka bērnu un  jauniešu 
tehniskās izglītības iespējas 
ir ļoti pieticīgas. Kādreiz bija 
jauno tehniķu stacijas, tagad 

bērniem nav, kur nodarboties 
ar tehniskiem vaļaspriekiem. 
Viens no „Brīnumzemes” 
virsuzdevumiem ir vairot 
jauniešu interesi par jaunajām 
tehnoloģijām un eksaktajām 
zinātnēm,” stāsta E. Sprūdžs.

„Brīnumzemes” komandā 
darbojas seši prasmīgi cilvēki, 
pat ļoti prasmīgi, jo maketus 
pamatā būvē paši, sākot no 
koku un zālāju audzēšanas līdz 
pat mašīnu vadības dekoderu 
lodēšanai un programmēšanai.

Vasarā, kamēr „Brīnum-
zeme” darbosies Pastariņa 
skolā, tiks uzņemtas tikai 
grupu ekskursijas, bet rudenī 
ekspozīcijas pastāvīgajā 
mītnes vietā „Akmens ligzdā” 
būs gaidīti arī individuāli 
apmeklētāji un rīkotas 
ekskursijas ģimenēm. Jā, būs 
arī kafejnīca un veikaliņš. 

Attēlā: Modelēšana ir Edmunda Sprūdža aizraušanās kopš bērnības. Izrādās, nodarbe, kas pašam 
rada prieku, ir saistoša arī citiem.

Pirmajā maija svētdienā, 
3. maijā, kas būtu Imanta 
Ziedoņa 82. dzimšanas diena, 
Cēsis uzņems Imanta Ziedoņa 
fonda “Viegli” godināšanas 
ceremoniju par izcilību 
jaunradē “Laiks Ziedonim”. 

Kā stāsta fonda projektu 
vadītāja Ināra Kehre, doma 
veidot Ziedoņa apbalvojumu 
radusies jau pirms vairākiem 
gadiem, kad tas apspriests ar 
pašu dzejnieku, taču pirmie 
apbalvojumi pasniegti pērn.

“Lai veidotu apbalvojumu, 
piesaistījām katrā nominācijā 
četrus vizionārus – nomināciju 
nozaru profesionāļus un arī 
Imanta Ziedoņa laika biedrus, 
kuri palīdz veidot apbalvojumu 
par jaunu kultūras un jaunrades 
tradīciju Latvijā. Apbalvojuma 
mērķis ir iedvesmot, novērtēt 
un cildināt jaunradi, kā arī 
dzejniekam Imantam Ziedonim 
svarīgās vērtības – izcilību, 
degsmi, stāju, sūtību, veiksmi 
un savpatību,” stāsta Kehre.

Pēc viņas teiktā, šī gada 
ceremonija būs iespēja 
skatītājiem piedzīvot Ziedoņa 
un Raiņa satikšanos mūzikā. Tās 

mākslinieciskajā daļā skanēs 
epizodes no Imanta Kalniņa 
operas “Spēlēju, dancoju”, 
kurai Imants Ziedonis pēc Raiņa 
lugas motīviem veidojis libretu. 
Skaņdarbus kopā ar pavadošo 
sastāvu izpildīs fonda “Viegli” 
mūziķi: Renārs Kaupers, Jānis 
Holšteins-Upmanis, Māra 
Upmane-Holšteine, Raimonds 
Gusarevs, Jānis Strapcāns un 
koris “Balsis” Inta Teterovska 
vadībā. Pavadošajā sastāvā 
fonda “Viegli” draugi un 
atbalstītāji. Ceremonijas 
muzikālais vadītājs – Juris 
Vaivods.

Kehre norāda, ka ideja par 
“Laiks Ziedonim” norisi Cēsīs 
radās jau gada sākumā.

“Īsi pēc gadu mijas, 
4. janvārī, bijām ciemos pie 
apbalvojuma laureātiem – 
asmeņkaļiem Nīmaņiem 
Priekuļos – un iebraucām 
apskatīt arī koncertzāli 
“Cēsis”. Tā mūs iedvesmoja ar 
savu koka smaržu un patīkamo 
auru, un uzreiz nolēmām, 
ka ceremonija ārpus Rīgas 
arī apbalvojuma radošajai 
komandai, būs izaicinājums, 
kas veicinās jaunradi. 
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VIDE, VESELĪBA

Cēsu klīnikā Slimnīcas ielā 
9, Cēsīs 1. stāva gaitenī no 
14.04.2015. līdz 05.05.2015.
ir apskatāma Garīgā veselības 
centra dienas stacionāra 
pacientu darbu izstāde. 

Izstāde atvērta visiem 
interesentiem.  

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā  
ir saņemti ierosinājumi 47 
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko 
dabas pieminekļu robežu 
izmaiņām un divu jaunu 
ģeomorfoloģisko pieminekļu 
izveidei. 

Ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas 
pieminekļu robežas tiek 
precizētas, lai nodrošinātu 
būtiskāko ģeoloģisko 
veidojumu, kā aizsardzībai 
šīs teritorijas ir izveidotas, 
iekļaušanu aizsargājamajās 
teritorijās un robežu atbilstību 
šā brīža situācijai. 

Cēsu novadā tiek mainītas 
un precizētas Vaives pagasta 

Dāvida dzirnavu avotu dabas 
pieminekļa robežas.

Ar ierosinājumiem ir 
iespējams iepazīties:

- VARAM (adrese: Peldu 
iela 25, LV-1494, Rīga), 
apmeklējuma laiku iepriekš 
saskaņojot pa tālruni: 
67026588. 

- Dabas aizsardzības 
pārvaldes Siguldas birojā 
(adrese: Baznīcas iela 7, 
Sigulda), apmeklējuma laiku 
iepriekš saskaņojot pa tālruni: 
26527214. 

- Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājaslapā sadaļā 
“Normatīvie akti” – “Normatīvo 
aktu projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus 
ar norādi „Priekšlikumi par 

ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko 
dabas pieminekļu robežu 
izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (adrese: 
Peldu iela 25, LV-1494, 
Rīga) vai arī elektroniski 
uz e-pasta adresi: evita.
visnevska@varam.gov.lv divu 
nedēļu laikā pēc paziņojuma 
publicēšanas. Juridiskām 
personām nepieciešams 
norādīt institūcijas nosaukumu, 
reģistrācijas numuru, 
priekšlikumu sniegšanas 
datumu un kontaktinformāciju, 
bet fiziskām personām – vārdu, 
uzvārdu, adresi un priekšlikumu 
sniegšanas datumu. Anonīmi 
iesniegumi netiks ņemti vērā.

Precizēs Dāvida dzirnavu avotu aizsardzības 
robežas

Zane Leimane 
SIA ZAAO

Vidzemes pašvaldības ir 
noteikušas vairākas jaunas 
vietas savās teritorijās, kurās 
ZAAO uzstādīs papildus 
230 konteinerus izmantotā 
iepakojuma izmešanai. Cēsu 
novadā tuvāko nedēļu laikā 
papildus tiks uzstādīti 3 
konteineri otrreizējai pārstrādei 
derīgu materiālu nodošanai.

Savāktais izlietotais 
iepakojums nonāk reģionālajā 
atkritumu apsaimniekošanas 
centrā Daibe, kur to sagatavo 
transportēšanai uz pārstrādes 
uzņēmumiem. Piemēram, 
stikls tiek nogādāts uz „Kaunos 
stiklas”, kur no tā ražo jaunas 

stikla pudeles un burkas; PET 
pudeles nonāk „PET Baltija”, 
kur tās izmanto jaunu PET 
pudeļu pūšanai, kā arī PET 
pārslu ražošanai, kas tālāk 
tiek izmantotas audumu 
ražošanā. Kartonu ZAAO 
nodod „Klaipedas kartonas”, 
kur no tā ražo jaunu kartonu 
un citus papīra izstrādājumus, 
„Nordik Plast” pieņem ZAAO 
savākto polietilēnu, no kura 
ražo granulas kā izejmateriālu 
plastmasas un tekstila 
izstrādājumiem.

Jāatgādina, ka ražot no 
otrreizējām izejvielām ne 
vienmēr ir finansiāli izdevīgāk, 
bet tas palīdz no dabas 
neņemt jaunus tās ierobežotos 
resursus.

Otrreizēja pārstrāde

RPIVA Cēsu filiālē, L. 
Katrīnas ielā 2, darbu sācis 
Psiholoģiskās un pedagoģiskās 
palīdzības atbalsta dienests. 
Tā galvenie darbības virzieni 
ir zinātniskā pētniecība un 
praktiskā atbalsta sniegšana. 

Praktiskais atbalsts attiecas 
uz tādām darbības jomām kā:

• psiholoģiskā konsultēšana 
pieaugušajiem, bērniem, 
pusaudžiem dažādu problēmu 
un krīžu situācijās;

• ģimeņu, vecāku un pāru 

psiholoģiskā konsultēšana;
• psihodiagnostika bērniem 

un pieaugušajiem;
• palīdzība ģimenēm un 

bērniem, kuri cietuši no 
vardarbības;

• arodkonsultēšana jaunie-
šiem un pieaugušajiem  
profesionālās karjeras izvēles 
jautājumos.

Tāpat iespējams organizēt arī 
lekcijas, praktiskus seminārus, 
supervīzijas organizācijām un 
dažādu nozaru speciālistiem.

Darbu sācis psiholoģiskās  
palīdzības dienests

SIA “Vides eksperti” pēc 
Eiropas Komisijas statistikas 
biroja EUROSTAT pasūtījuma 
veiks zemes apauguma un 
lietošanas situācijas, kā arī to 
izmaiņu apsekojumu Baltijas 
valstīs t.sk. arī Cēsu novada 
pašvaldībā. Apsekojums notiks 
no 2015. gada maija līdz 
oktobrim.

Latvijā apsekojumā iekļauti 
pavisam 4498 ģeogrāfiski 
punkti, kuri var atrasties 
jebkuros zemes apauguma 
veidos (lauksaimniecības 
zeme, zālāji, meža zemes, 
apbūvētas teritorijas, transporta 
tīkli utt.) Apsekotāji noteiks 

zemes apauguma un lietošanas 
veidu, redzamu meliorācijas 
sistēmu esamību un ainavas 
struktūrelementus.

Apsekotāji darbosies 
saskaņā ar precīzām 
instrukcijām, lai aprakstītu un 
nofotografētu izvēlēto punktu, 
kā arī lai aprakstītu situāciju 
250 m garā līnijā no punkta uz 
austrumiem. Vienā no katriem 
desmit punktiem tiks paņemts 
500 gramus smags augsnes 
virskārtas paraugs. Paraugs 
tiks analizēts laboratorijā un 
izmantots ar vides faktoru 
novērtēšanu saistītiem 
mērķiem, piemēram, Eiropas 
augšņu karšu atjaunināšanai, 

augsnes modeļu validācijai 
un organisko vielu satura 
noteikšanai augsnē, kas ir 
būtisks klimatu ietekmējošs 
faktors.

Apkopotā informācija tiks 
izmantota tikai Eiropas mēroga 
statistikai, un tā neatspoguļos 
nekādus personiskas dabas 
datus vai datus par zemes 
īpašumiem. LUCAS 2015 
apsekojuma dati netiks 
izmantoti lauksaimniecības 
subsīdiju kontrolei, turklāt 
tie arī nav piemēroti šādam 
mērķim.

Notiks zemes  statistiskie apsekojumi

SIA „Cēsu klīnika” 
piedāvā  ārstniecisko masāžu 
bērniem no piecu gadu 
vecuma (ar nosūtījumu 
bezmaksas pakalpojums)  un 
pieaugušajiem. 

Pakalpojumu sniedz Cēsīs, 
Slimnīcas ielā 9, 2. stāva 
70.kabinetā sertificēts masieris 
Jānis Bisnieks. Ambulatoros 
pacientus apkalpo darba dienās 
no pl. 15.00-19.00. 

Masāža tiek rekomendēta 
veseliem cilvēkiem profilaksei, 
lai uzturētu labu pašsajūtu, 
kā arī dažādu,  galvenokārt  
neiroloģisku, slimību 
ārstēšanai.

Masāža ir noderīga pie:
• muskuļu spazmām; 
• dažādiem muskuļu, saišu 

un nervu bojājumiem un 
traumām; 

• mugurkaula spondilozes 
(osteohondrozes); 

• neiroloģijas; 
• skoliozes (mugurkaula 

deformācijas). 
Masāžas mērķis  –  veicināt 

bojātu audu dzīšanas procesus, 
novērst mugurkaula problēmas 
un nostiprināt tā muskulatūru. 

Daļu no medicīnas un 
rehabilitācijas pakalpojumiem 
apmaksā veselības 
apdrošināšanas polises. 

Ievērībai! Bērniem līdz 18 
gadu vecumam ar ģimenes 
ārsta vai speciālista nosūtījumu 
fizikālās procedūras, masāžas 
un fizioterapija ir bez maksas, 
bet pieaugušajiem – maksas 
pakalpojums.

Pacientam nepieciešami 
šādi dokumenti, lai saņemtu 
pakalpojumus, ko apmaksā 
veselības apdrošināšanas 
polises: 

• Ārsta nosūtījums uz 
pakalpojumu, 

• Derīga veselības apdro-

Cēsu klīnika piedāvā masiera pakalpojumus
šināšanas polise,

• Personu apliecinošs 
dokuments – pase  vai 
autovadītāja apliecība, vai 
identifikācijas karte.

Korim „Vidzeme”  –  70
Aprīļa nogalē Vidzemes 

koncertzālē “Cēsis” jauktais 
koris “Vidzeme” ar krāšņu 
koncertu atzīmēja savu 70 gadu 
jubileju.

Jubilejas koncertprogramma  
bija sagatavota sadarbībā ar 
mūziķi un mākslinieci Gunitu 
Bārdu un pūtēju orķestri 
“Cēsis”, un tā akcentēja 
nozīmīgus notikumus kora 
iespaidīgajā vēsturē. 

 Par kora „Vidzeme” 
dibināšanas jeb atjaunošanas 
gadu tiek uzskatīts 1944. gada 
15. novembris, kad Cēsu 

Tautas namā koris uzstājās 
diriģenta Kārļa Ozola vadībā. 
Kori “Vidzeme” šo gadu laikā 
vadījuši dažādi diriģenti  – 
K.Ozols, A.Krastiņš, V.Grāvītis, 
O.Cintiņš, A.Grandava, 
J.Sprancmanis, J.Stirna, 
A.Kauliņa, E.Ķepītis, I.Rausis, 
J.Ugoļņikovs, V.Krēsliņš. 
Tagad kori vada diriģente Olita 
Neimande un koncertmeistare 
Māra Hauka. Kora repertuārā 
ir latviešu oriģināldziesmas, 
tautas dziesmu apdares, 
garīgā mūzika, Ziemassvētku 
dziesmas.
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PASĀKUMI


Pasākumi
01.05. plkst.18.00
Cēsu Pils kora 20 gadu 
jubilejas koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

01.05. plkst.22.00
#DJWNP diskotēkā “Žākles 
Sapņu Savilcējs”
Fonoklubā

02.05 plkst.18.00 
MALAs Pagalma sezonas 
atklāšanas svētki. Alise Joste, 
“Pink Elephants”
Mākslas telpā MALA

02.05. plkst.19.00
Ziedonis. Lācis. Sievietes / 
Dailes teātris
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

02.05. plkst.22.00
DJ Z:le
Fonoklubā

03.05. plkst.19.00
Apbalvojuma “Laiks 
Ziedonim” cildināšanas 
ceremonija
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

03.05. plkst.22.00
DJ Mono
Fonoklubā

04.05. plkst.12.00; 15.00; 
19.00
“Raxtu Raxti” 
koncertprogramma “Es 
atradu tautasdziesmu”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

04.05. plkst.17.00
Muzikāla mistērija „Riekstu 
kalna stāsts”. Pasākums 
veltīts Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 25.gadadienai.
Piedalās Cēsu kori un deju 
kolektīvi. 
Cēsu Pils parkā Riekstu kalnā

07.05. plkst.19.00
Teātra izrāde „Padegs un 
Padegs”. Režisors un aktieris 
Varis Piņķis.
Cēsu Izstāžu namā

08.05. plkst.19.00
Frank Yamma 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

08.05. plkst.22.00
DJ DidzisKo
Fonoklubs

09.05. plkst.19.00
Arstarulsmirus stand-up 
comedy izrāde “Iekšējās 
balsis”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

09.05. plkst.21.00
New Deadline (Fin), Van 
Dammes (Fin) + DJ Kārlis 
Ķilkuts
Fonoklubā

15.05. plkst.15.00 
Ģimenes diena Cēsīs
plkst.15.00 - 17.00 Ģimenes 
pastaiga. Reģistrācija Cēsu 
novada pašvaldībā Bērzaines 
ielā 5
plkst.17.30 Ģimenes dienas 
koncerts Maija parkā
plkst.18.00 Bērnu ratiņu 
parāde Maija parkā

15.05. plkst.19.00
LNSO un Valsts 
Akadēmiskais koris 
“Latvija” Dž.Verdi 
Rekviēms
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

15.05. plkst.22.00
Diskotēka “Šmārcis” 
piedāvā...
Fonoklubā

16.05. plkst.13.00
Cēsu koru apriņķa skate
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

16.05. plkst.19.00-01.00
Muzeju nakts pasākums 
“Tālas noskaņas zilā 
vakarā”. Muzeja nakts 
tēma– Rainim  un Aspazijai 
150 gadu
Cēsu pils kompleksā

16.05. plkst.22.00
DJ Ai-Va
Fonoklubā

17.05.  plkst.14.00
Mākslas vēstures lekcija
Cēsu Izstāžu namā

17.05. plkst.17.00
Koncerts „Deja ir Tavs 
vārds”. Tautas deju kolektīva 
„Randiņš” izlaiduma koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

22.05. plkst.20.00
Intars Busulis un 
Abonementa orķestris 
koncertā “Atgriešanās pie...”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

22.05. plkst.21.00
Mūziķu “Waterflower & 
Lost Harbours” uzstāšanās
Mākslas telpā MALA

23.05. plkst.11.00
Bērnu rīts pirmsskolas 
vecuma bērniem “Grāmatiņ, 
stāsti kas jauns!”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

23.05. plkst.18.00
Ceļojošais mūzikas un 
mākslas festivāls “Vadātājs”  
Mākslas telpā MALA

23.05. plkst.21.00
Dzelzs vilks
Fonoklubā

24.05. plkst.12.00
Mūzikas ābece no A līdz Ž
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

29.05. plkst.19.00
Vidzemes koncertzāles 
jubilejas koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

30.05. plkst.11.00 -16.00
Bērnu svētki „Slepenā 
misija Cēsis 2015”. Koncerti, 
atrakcijas, konkursi, tirdziņi.
Maija parkā un Pils laukumā

30.05. plkst. 16.00
“Zina kā bija” teātra izrāde, 
režisors Edgars Niklasons
Mākslas telpā MALA

30.05. plkst.21.00
Enhet 14 gadu jubileja. 
Enhet, Lostbone (Pl), Spit 
It Out
Fonoklubā

30.05. plkst. 22.00
Grupas “Tesa” koncerts
Mākslas telpā MALA

31.05. plkst.18.00
Elektrofolk koncerts 
“K Ā T Ā V A R”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Kino
Pēc Imanta Ziedoņa 
scenārija veidoto un 
iedvesmoto filmu skate.

01.05. plkst.11.00
Imants Ziedonis. Portrets 
locījumos (1979, dokumentāla 
filma)
Gada reportāža (1965, 
dokumentālā filma, scenārija 
autori: Imants Ziedonis un 
Hercs Franks)

02.05. plkst.11.00
Tikšanās un saruna ar filmas 
“Mēstepatās” režisoru 
Zigurdu Vidiņu
Mēstepatās (2013, 
dokumentālā filma)
Lomi (1969, dokumentālā 
filma ar Imanta Ziedoņa 
speciāli rakstītu dzeju)

03.05. plkst.11.00
Animācijas programma 
bērniem. Tikšanās un saruna 
ar režisori Rozi Stiebru.
Zaļā pasaka (1977)
Suns Funs un vējš (1978)
Kas ir kolhozs? (1981)
Man vienai māsiņai (1984)
Uzpasaka (1986)
Taureņi (2005)

04.05. plkst.11.00
Puika (1977, spēlfilma)

No 01.05.
Adelainas gadi The Age 
of Adaline (2015). Žanrs: 
Drāma, romantika. Līdz 12 g.v. 
- neiesakām
Atriebēji: Ultrona laikmets 
Avengers: Age of Ultron 
(2015). Žanrs: Piedzīvojumu 

filma, zinātniskā fantastika.  
Līdz 12 g.v. – neiesakām

No 06.05. 
Mans tēvs baņķieris (2015), 
Žanrs: Dokumentāla filma

No 08.05.
Karstā pakaļdzīšanās 
Hot Pursuit (2015). Žanrs: 
Komēdija, asa sižeta filma.  
Līdz 12 g.v. – neiesakām

No 15.05.
Trakais Makss: Skarbais 
ceļš Mad Max: Fury Road 
(2015). Žanrs: Trilleris, 
piedzīvojumu filma. Līdz 16 
g.v. – neiesakām

No 29.05.
Pirmklasīgās 2 Pitch Perfect 
2 (2015). Žanrs: Komēdija, 
muzikāla filma.  Līdz 12 g.v. - 
neiesakām 

Izstādes
30.04-13.05.
Izstāde “Visi kopā”. 
Mākslinieki – Pēteris, Pauls, 
Lilita, Ingūna Postaži , Juta 
Policja , Liene Baklāne. 
Gleznas, grafika, gobelēni.
Cēsu Izstāžu namā 

30.04.- 13.05.
Cēsu brīvā laika 
mākslinieku izstāde
Cēsu Izstāžu namā

15.05.-24.05.
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu diplomdarbu 
izstāde
Cēsu Izstāžu namā

20.05.-30.10.
Vidzemes bruņniecība un 
Latvija. 16.–19.gs. Ieskats 
vācbaltu kultūras un vēstures 
mantojumā
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zālē

01.05.-17.05. 
Ingūnas Briedes mākslas 
studijas izstāde
Studio Pizza, Rīgas ielā 20

01.05.- 17.05. 
Karikatūrista Gata Šļūkas 
darbu izstāde.
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

01.05. - 31.05  
Izstāde “Mantojums” 
Vidzemes gleznotāju darbi 
olu temperas tehnikā.
Viesnīcas KOLONNA Wenden 
zālē

02.05. – 28.06.
Anitas Melderes personāl-
izstāde “Gleznas un 
Akvareļi”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

19.05.- 19.06. 
Izstāde “Citāda rota”. Vitas 
Vīksnas darbi.
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

30.05.-02.08.
Igauņu glezniecības 
pamatlicējs Johans Kēlers 
(1826-1899) un laikabiedri 
Latvijā
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras izstādes 
Cēsu bibliotēkā
02.05.-30.05. Maini dzīvi, 
domā plašāk!
5.05.-11.05. 9. maijs – Mātes 
diena

5.05.-30.05. Novadnieki – 
maija jubilāri: Rakstniecei 
Veronikai Janelsiņai 20. 
maijā – 105. Rakstniekam 
Augustam Bračam 23. 
maijā – 135. Komponistam, 
rakstniekam Marģeram 
Zariņam 24. maijā – 105.

5.05.-30.05. Mīlu Tevi, 
māmiņ!

5.05.-30.05. Māris Rungulis – 
spilgtākais rakstnieks bērnu 
oriģinālliteratūrā

11.05.-30.05. Pavasara darbi 
dārzā

21.05.-23.05. Jauno grāmatu 
izstāde

Sports
02.05. plkst.9.30
“Jāņa Šica piemiņas turnīrs” 
futbolā
Cēsu pilsētas stadionā

02.05. plkst.10.45 
Skrējiens “Cēsu pavasaris 
2015”
Starts Pils parkā

02.05. plkst.10.00 
Karatē kluba seminārs 
Pūces ielā 2a

02.05. plkst.13.00
LČ Nacionālā Līga volejbolā 
vīriešiem – pārspēle, Cēsis 
– VK Valka
Piebalgas ielā 18

16.05. plkst.9.00
CVĢ Absolventu kauss 
futbolā
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
stadionā

23.05. plkst.10.00 
Starptautisks turnīrs “Cēsu 
kauss šautriņu mešanā 
2015”
Piebalgas ielā 18
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Ko Twitterī čivina par 
Cēsīm?

Edgars Zvaigzne @EdzOnTe  
Cēsis apciemotas. Ar vecajām 
skolotājām papļāpāts. Tagad 
atkal miers uz kādu laiku. :)

Edž... @Edzhakuu  
klausos cēsu repu, nezināju ka 
tur ir kāds kurš ar to nodarbojas, 
diezgan labs! ;d

K.Žilde-Krēvica @KristineZilde 
Cēsu pusē šodien gāja 

karsti. Sajutu, kā kož dūmu 
aizsegs un kā skan šāvienu 
troksnis. Lepnums par mūsu 
Zemessardzi!

Sandis Čalpa @sandiscalpa
Beidzot tas ir noticis. Nepagāja 
ne 3 gadi ar lūgšanos līdz 
man parādīja slavenās Cēsu 
pilsdrupas. Galīgais prieks 
tagad!

Oskars Vitrungs @Srakso_
2013 
Nevar neuzteikt @Cesis_lv 
pašvaldības darbu. Uz 
jautājumu atbild pāris minūšu 
laikā. Patīkama sajūta. Tā tik 
turpināt!

Pirmais, bibliotēkas pus–
nakts pasākums, atjaunotajā 
Cēsu bibliotēkā bija kupli 
apmeklēts. 

Īpaši bērni, 24. aprīļa 
pēcpusdienu un pievakari 
ar prieku pavadīja grāmatu 
krātuvē. Ko darīt netrūka  – 
varēja piedalīties Sises 
dzimšanas dienas ballītē, spēlēt 
spēles, klausīties lāču mammas 
Velgas Vītolas stāstīto par 
dzīvniekiem un Līgatnes 
dabas takām, gatavot lelles no 
kokvilnas zeķēm vai pievērsties 
citām aizraujošām nodarbēm.

Arī pieaugušajiem nakts 
bibliotēkā pagāja mundri. Bija 
iespēja tikties ar runātīgo sporta 
žurnālistu Armandu Puči bet, 
saldajā ēdienā, doties naksnīgā 
ekskursijā pa bibliotēku spocīga 
izskata Baltās dāmas pavadībā. 

Pus-nakts grāmatu krātuvē

Attēlā: Tie kas izturēja līdz pusnaktij, varēja doties ekskluzīvā 
ekskursijā, kuru vienīgo reizi gadā vadīja Baltā dāma jeb 
bibliotēkas spoks. Foto: Gunta Romanovska.

Ruta Krastiņa 
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola

Alfrēda  Kalniņa Cēsu Mūzi-
kas vidusskolas audzēkņi  – 
jaunais sitaminstrumentālists 
Reinis Tomiņš  (7. klase, 
skolotājs Jānis Špacs) un 
jaunais pianists Raivo Groza 
(4. klase, skolotāja Ilze 
Mazkalne) ieguvuši godalgotas 
vietas visā Latvijā populārajā 
talantu konkursā “Ineses 
Galantes talanti”. 

Reiņa pārliecinošā 
uzstāšanās tika novērtēta ar 
augsto 2. vietu, savukārt Raivo 
sīvā konkurencē ieguva 3. vietu. 
Abi jaunieši balvā saņēma 
naudas prēmijas un ieguva 
stipendiju, kas ieguldāma 
turpmākajā muzikālajā 
izaugsmē.

Konkursa finālā Cēsu 
mūzikas skolu pārstāvēja arī 
8. klarnetes klases audzēkne 
Alise Gavare (skolotājs Jānis 
Bērtiņš). Alise ieguva diplomu 
un Latvijas Pašvaldību 
savienības veicināšanas balvu. 
Skolotāja Lelde Krastiņa 
saņēma diplomu un balvu par 
izcilu koncertmeistara darbu.

Sveicam Reini,  Raivo 
un Alisi ar panākumiem! 
Paldies pedagogiem un 
koncertmeistariem par 
audzēkņu sagatavošanu 
spožam startam valsts mēroga 
konkursā!

Cēsu jauno 
mūzikas 
talantu 
panākumi

Uzturot spēkā labās 
tradīcijas, Pils kompleksā un 
Izstāžu namā talkoja patruļkuģa 
“Cēsis” komanda. Viņiem tika 
darbiņš, kuru veicot bija jārāda 
jūrnieku veiklība, puiši lodāja 
un tīrīja Izstāžu nama sijas.

Brašākie talcinieki Vaives 
pagastā kā ierasts bija Rāmuļu 
un Līvu skolu audzēkņi 
un pedagogi, kuri sakopa 
Rāmuļu kapus, Jušu taku pie 
Līvu skolas un tīrīja gana 
pielūžņotās ceļa Cēsis – Līvi 
– Rāmuļi grāvmalas. Rīdzenes 
iedzīvotāji saposa ciemata 
apkārtni, bet pagasta pārvaldes 
darbinieki talkoja Kaķupītes 
apkārtnē.

Kopumā novadā talkā 
savākti vairāk nekā 500 
maisi ar gružiem, lērums 
matraču, autoriepu, pa kādam 
radioaparātam un televizora 
kastei. Jau sākta maisu izvešana 
uz atkritumu poligonu.

Novads ir kļuvis tīrāks, 
cerams uz ilgāku laiku. 
Cienīsim talcinieku paveikto, 
nemēslosim ne mežā, ne parkā, 
ne sētmalā!

Turpinājums no 1. lpp.

Tīrāks mūsu novadiņš

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības darbinieki tīrija taku gar dzelzceļu, kas ved uz Dukuriem. 
Atradumu bija daudz, jo šo vietu, izrādās, iecienījuši dažādas stiprības un izturētības pakāpes 
dzērienu un dziru cienītāji. Foto: Kārlis Pots.

Attēlā: Patruļkuģa “Cēsis” komandieris Aleksejs Jevstigņejevs 
pēc akrobātiskās talkas, tīrot Izstāžu nama sijas, saņēma 
gardu kliņģeri no Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa 
Rozenberga un muzeja vadītājas Daces Tabūnes.

Attēlā: Pirtsupītes gravu 
gadu no gada Lielajā 
talkā sapoš Latvijas kaulu, 
locītavu un saistaudu 
slimnieku biedrības Cēsu 
nodaļas biedri.


