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Labiekārtos
skolu

Sāpīgu atmiņu brīdis

Cēsu novada pašvaldība
šogad martā noslēdza līgumu
ar SIA „BM Projekts” par
būvniecības ieceres dokumenta
izstrādi
Cēsu
pilsētas
vidusskolas ēkas L.Paegles
ielā 1, Cēsīs, telpu vienkāršotai
atjaunošanai.

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atceres brīdī aicināja šo traģisko mūsu tautas vēstures lapaspusi aizvien
paturēt acu priekšā, jo vēsture mēdz atkārtoties.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Trešdien, 25. martā, pieminot 1949. gada deportācijas,
Cēsīs Pils laukumā pie piemiņas
plāksnes komunistiskā terora
upuriem notika svētbrīdis un
atceres pasākums.
Apritējuši jau 66 gadi kopš
1949. gada 25. martā veiktās
padomju režīma deportācijas,
kad no Latvijas uz Sibīriju tika

izsūtīti 42 125 cilvēki. Viņu
vidū bērni un jaunieši, mātes
ar zīdaiņiem, veci un slimi
cilvēki. Taču represētajiem, kas
pulcējās Pils laukumā, atmiņas
par pieredzēto ir dzīvas un
sāpīgas.
Latvijas politiski represēto
apvienības
Cēsu
nodaļas
vadītāja Dace Jurciņa, uzrunājot
atceres pasākuma dalībniekus,
atzina, ka līdz ar atmiņām par
pārdzīvoto nostiprinās atziņa,
ka visa sākums ir patiesums un
godīgums, un pārmaiņas dzīvē

notiek tad, kad paši spējam
mainīties.
Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Didzis Kreicbergs aicināja uz
pārdomām par cilvēka spēku
un vājumu. Par liecībām, kas
glāba un pasargāja, un viltus
liecībām, kas dzina postā.
Mācītājs aicināja dzīvot tā, lai
būtu par labu liecību cilvēku
saimei.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs savā uzrunā akcentēja

to, ka represijas ir vēstures
lappuse, kas vienmēr paturama
acu priekšā, jo vēsture mēdz
atkārtoties. Vēl gluži nesen
doma par to, ka Eiropā
var norisināties karš, šķita
neiespējama, bet nu karš notiek
netālu no Latvijas robežām.
Komunistiskā terora upuru
piemiņu godināja Cēsu novada
represētie un viņu tuvinieki,
Nacionālo
bruņoto
spēku
pārstāvji.
Spēlēja
pūtēju
orķestris „Cēsis” diriģenta Jāņa
Puriņa vadībā.

Skolēniem būs iespēja vasarā strādāt
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novadā deklarētie
skolēni kopš marta vidus var
pieteikties
skolēnu praksei
vasarā. Pašvaldības budžetā šī
projekta īstenošanai paredzēti
10 000 eiro.
Cēsu novada pašvaldība
jau no 2003. gada skolēnu
vasaras brīvlaikā sadarbībā ar
uzņēmējiem un pašvaldības
iestāžu darbiniekiem organizē
projektu „Skolēnu prakse

vasarā”.
Projekta
laikā
pusaudžiem vecumā no 13
līdz 18 gadiem tiek piedāvāts
darbs
dažādās
pilsētas
iestādēs
un
uzņēmumos,
dodot iespēju reālajā dzīvē
izmantot pamatizglītības un
vidējās izglītības programmās
iegūtās zināšanas, prasmes
un
attieksmes.
Iepriekš
pusaudži savas teorētiskās
zināšanas pilnveidoja, strādājot
izglītības iestādēs, pašvaldības
aģentūrā „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”, Cēsu novada
pašvaldībā, IU „I.R. Dārzs” un

SIA „BEĀTUS”.
Šī gada vasarā iesākto
tradīciju
turpināsim.
Lai
nodrošinātu iespēju iesaistīties
projektā lielākam skaitam
skolēnu, plānojam darbu četras
stundas dienā divu nedēļu
garumā.
Iesniegumu veidlapas skolēni var saņemt Cēsu novada
pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5 vai izdrukāt no Cēsu
novada pašvaldības mājas
lapas. Aizpildītu veidlapu, kurai
pievienota ģimenes ārsta izziņa,

līdz 9. aprīlim jāiesniedz Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā.
Pašvaldības izveidotā darba
grupa līdz 10. maijam izvērtēs
skolēnu saņemtos iesniegumus
un informēs par laiku, kurā
piedāvājam skolēnu praksi
vasarā.
Iespēju
vasarā
strādāt
skolēniem piedāvā arī Nodarbinātības valsts aģentūra.

Līguma izpildes termiņš
ir 2015.gada 11.maijs. Cēsu
pilsētas pamatskolas direktors
Māris Šķēle un Cēsu 2.
vidusskolas direktore Aija
Sīmane tikās ar projektētājiem
un pārrunāja izglītības iestāžu
ieceres un vajadzības telpu
atjaunošanā, pārbūvē, izmaiņas
plānojumā. Abu izglītības
iestāžu
administrācijas
pārstāvji
tikšanās
reizē
pārrunāja
prognozējamās
pedagogu slodzes Cēsu pilsētas
vidusskolā.
Jau ziņots, ka Cēsu novada
domes deputāti pieņēmuši
lēmumu par Cēsu pilsētas
vidusskolas izveidi. Jaunā
izglītības
iestāde
taps,
apvienojot Pilsētas pamatskolu
un 2.vidusskolu. Mācības
noritēs pamatskolas telpās
Leona Paegles ielā 1.

Ekspress
vilciens uz
Rīgu
No šī gada 30. marta sāks
kursēt ekspress vilciens, kas
ļaus cēsniekiem Rīgas centrā
nokļūt pusotras stundas laikā.
Vilciens no Cēsīm aties
plkst.7.08 un pieturēs tikai
Līgatnē, Siguldā, Inčukalnā,
Juglā, Zemitānos un Rīgas
centrālajā stacijā (pienākšanas
laiks Rīgā plkst.8.40). Vakarā
ekspresreiss no Rīgas aties
plkst.18.37 un Cēsīs pienāks
plkst.20.16.
Atceļā
dīzeļvilciens
ekspresreisā
Rīga-Lugaži
pieturēs Zemitānos, Juglā,
Inčukalnā, Egļupē, Siguldā
un tālāk visās stacijās līdz pat
Lugažiem (pienākšanas laiks
Lugažos plkst.21.34).
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PAŠVALDĪBĀ

Profesionālā izglītība
jaunā pakāpē
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Svarīgs darbs martā bija
Cēsu profesionālās vidusskolas
turpmākās attīstības stratēģijas
izstrāde. Skolā tiek īstenots
apjomīgs
modernizācijas
projekts.
Uzcelts
jauns
mācību darbnīcu korpuss,
kurā tiks uzstādīts mūsdienīgs
aprīkojums.
Svarīgi,
lai
šo moderno mācību bāzi
izmantotu pēc iespējas lielāks
audzēkņu skaits. Tāpēc mums
bijušas sarunas ar lielākajiem
darba
devējiem,
nozaru
ekspertiem, kurās apzinājām
pieprasījumu darba tirgū un
specialitātes, kurās apmācības
Vidzemē netiek piedāvātas.
Pamatprogrammas
Cēsu
profesionālajā vidusskolā būs
ierastās – namdari, mēbeļu
galdnieki, elektrotehniķi – taču
atbilstoši darba tirgus prasībām
Vidzemē nepieciešams apmācīt
jauniešus arī citās profesijās.
Cēsīs bija laba māsu skola,
kas diemžēl tika slēgta. Tagad,
pēc vairāk nekā 20 gadiem,
jāsecina, ka Vidzemē ļoti
nepieciešama mācību iestāde,
kurā sagatavo kvalificētus ārstu
palīgus, medmāsas, sanitārus.

Darbs ir sākts, ir notikušas
sarunas ar potenciālajiem
sadarbības partneriem. Jādara
viss iespējamais, lai arī šo ieceri
īstenotu, jo pieprasījums pēc
veselības jomas speciālistiem
ir.
Martā
Cēsīs
viesojās
Veselības ministrs Guntis
Belēvičs. Viņš iepazinās ar mūsu
slimnīcu un atzinīgi novērtēja
tās kolektīva darbu. Atšķirībā
no Rīgas lielajām slimnīcām
Cēsu klīnikā ir pārdomāta un
sabalansēta uzņēmuma vadība,
racionāls līdzekļu izlietojums.
Arī personāla darba kvalitāte
un medicīniskais aprīkojums
ir labā līmenī. Lai veicinātu
jauno speciālistu piesaisti
reģionu klīnikām, ministrs
plāno ieviest sistēmu, kurā
valsts atbalstu saņems tikai
tie mediķi-rezidenti, kuriem ir
darba līgums ar konkrētu valsts
vai pašvaldības klīniku. Lai
nebūtu tā, ka jaunais speciālists
par valsts budžeta līdzekļiem
apgūst
Eiropā
pieprasītu
profesiju,
bet,
saņēmis
diplomu, aizbrauc strādāt uz
Norvēģiju vai Vāciju. Runājām
arī par atskurbtuvēm, un mūsu
viedoklis bija vienots. Valstī
beidzot šis jautājums jāatrisina,
un atskurbtuvēm jābūt, jo tagad

Cēsu novada domes
kārtējā sēdē 12. martā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novada domes sēdē
12. martā tika izskatīti 14
jautājumi.
• Apstiprināja Cēsu Bērnu
un jauniešu centra Attīstības
plānu 2015.–2018. gadam.
• Atļāva Cēsu 2. pamatskolai
nodot bezatlīdzības regulārā
lietošanā uz trīs gadiem (četras
stundas vienu reizi mēnesī)
sabiedriskā
labuma
organizācijai, biedrībai „Reģionālās
izglītības un kultūras atbalsta
biedrība”, Cēsu 2. pamatskolas
mājturības kabineta telpu ar
mērķi organizēt sanāksmes,
pasākumus, radošas nodarbības
un lekcijas skolēniem, viņu
vecākiem, skolotājiem un
citiem interesentiem.
• Pieņēma lēmumu sadarbībā
ar citām pašvaldībām, kas
noteiktas kā reģionālie attīstības
centri,
dibināt
biedrību
“Reģionālo attīstības centru
apvienība”, pilnvaroja domes
priekšsēdētāju Cēsu novada
pašvaldības vārdā parakstīt
visus ar biedrības dibināšanu

saistītos
dokumentus,
kā
arī pārstāvēt Cēsu novada
pašvaldību biedrības pārvaldes
un lēmējinstitūcijā.
• Apstiprināja projekta
pieteikumu „Apgaismojuma
infrastruktūras nomaiņa – 1.
kārta”
iesniegšanu
Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas organizētā
KPFI atklātā projektu konkursā.
Projekta kopējās izmaksas 61 378,08 eiro.
• Uzklausīja Komunikācijas
nodaļas
vadītāja
K.Pota
informāciju par jaunās Cēsu
novada vizuālās identitātes
virzību un aspektiem un
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra speciālista viduslaiku
pils jautājumos G. Kalniņa
ziņojumu par Cēsu pils
atjaunošanas
programmu
(2015-2018).
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.

slimnīcas spiestas nodarboties
ar dzērāju atskurbināšanu
un aprūpi, kas nodokļu
maksātājiem izmaksā dārgi.
Marta nogalē Cēsīs viesojās
arī Finanšu ministrs Jānis
Reirs.
Vizītes
galvenais
mērķis
bija
iepazīstināt
pašvaldību vadītājus ar jauno
finanšu izlīdzināšanas modeli.
Manuprāt, jaunais modelis
ir vienkāršāks, saprotamāks
un taisnīgāks. Nav vairs
dalījuma – lielās pilsētas un
novadi – jo iedzīvotājiem ir
jāsaņem kvalitatīvi pašvaldības
pakalpojumi neatkarīgi no
dzīves vietas. Svarīgi, ka tiek
ņemta vērā arī ekonomiskā
aktivitāte, jo ir jāstimulē
tās pašvaldības, kas gādā
par
investīciju
piesaisti,
uzņēmējdarbības
attīstību,
jaunu darba vietu radīšanu.
Ar ministru runājām arī par
racionālu līdzekļu ieguldījumu profesionālās izglītības
attīstībā, kā arī par finansējuma
piesaisti
Cēsu
stadiona
rekonstrukcijai.

Spodrības mēnesi
sagaidot
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Par
spodrības
mēnesi
tradicionāli tiek dēvēts aprīlis,
taču gādāt par spodrību pilsētā
sākām, kad nokusa sniegs. Ir
notīrītas ietves un savāktas
ziemā kaisītās smiltis. Ielu
apsaimniekotāji šo darbu vēl
turpinās arī aprīlī. Negaidot
Lielo
talku,
Komunālās
nodaļas
darbinieki
tīra
piegružotus pilsētas nostūrus,
un darāmā diemžēl ir daudz.
Arī
pašvaldības
policijas
darbinieki pārbauda tīrību
pilsētā un īpašniekus, kuri
nerūpējas par savu teritoriju
sakopšanu,
kārtības
sargi
motivēs cienīt spodrību. Gribu
atgādināt cēsniekiem, kuri
sakops savu namu apkārtnes,
ka zaļie atkritumi jānogādā
EKO laukumā Lapsu ielā.
Aizvadītā ziema ielām
ar asfalta segumu nebija
saudzīga. Radušās bedres
un plaisas. Pagaidām notiek
bīstamu bedrīšu aizlāpīšana ar
auksto asfaltu, apjomīgāki ielu
remontdarbi visdrīzāk sāksies
aprīļa otrajā pusē, kad ražošanu
sāks asfalta rūpnīca. Ielas ar
grants segumu ir nogreiderētas
un, domāju, vismaz vienai

no grantētājām ielām šovasar
spēsim uzliet melno segumu.
Tas atkarīgs no tā, cik naudas
būs izdevies ietaupīt no ziemā
ielu tīrīšanai paredzētajiem
līdzekļiem.
Aprīlī sāksies aprīkojuma
piegāde
un
uzstādīšana
jaunajā Profesionālās vidusskolas
mācību
darbnīcu
korpusā Valmieras ielā. Līdz
vasarai jāizstrādā projekts
un
jāsagatavojas
Pilsētas
pamatskolas ēku remontam.
Kā zināms, apvienojoties
2.vidusskolai
un
Pilsētas
pamatskolai, tiks izveidota
Pilsētas vidusskola. Lai jaunās
mācību iestādes pedagogi
un
audzēkņi
1. septembrī
mācības sāktu gaišās un
labiekārtotās telpās, būvdarbi
būs jāpaveic divos mēnešos.
Paredzēts
uzlabot
telpu
plānojumu, ēdināšanas bloku,
veikt kosmētisko remontu un
nomainīt apgaismojumu.
Aprīlī cēsnieki aicināti
iepazīt un apspriest Pirtsupītes
gravas detālplānojumu. Ja
mums izdosies šo gravu
izveidot
par
labiekārtotu
atpūtas un sporta zonu, tas
būs liels ieguvums. Projekts ir
apjomīgs, un tā īstenošana būs
jāveic pakāpeniski.

Iespēja pašiem uzlabot dzīvi novadā
Cēsu novada pašvaldība
ir
izsludinājusi
projektu
konkursu
“Sabiedrība
ar
dvēseli 2015”, dodot iespēju
vietējiem iedzīvotājiem saņemt
līdzfinansējumu
projektiem
dzīves
vides
kvalitātes
uzlabošanai. Varam informēt,
ka
papildus
pašvaldības
finansējumam, vienu projektu
atbalstīs arī SIA “Olympic
Casino Latvia”, iekļaujot
to
uzņēmuma
sociālajā
programmā,
kas
atbalsta
sabiedrības un vietējo kopienu
dzīvi.
Konkursa mērķis ir uzlabot
Cēsu novada iedzīvotāju dzīves
kvalitāti ar pašu iedzīvotāju
iniciatīvu gan infrastruktūras,
gan sociālajā jomā.
Projekta atbilstību vērtēšanas
kritērijiem pārbaudīs žūrija un
Cēsu novada teritorijā izvirzīs
labākos projektus, kuriem
finansējums tiks piešķirts.
Konkursa
nolikums
un
pieteikuma
veidlapa
atrodama
Cēsu
novada
pašvaldības novada mājas lapā
www.cesis.lv sadaļā Nolikumi.
Piedalīties var jau esošas
organizācijas vai nereģistrētas

iedzīvotāju
grupas,
kas
izveidotas tikai šī konkursa
gaitā. Grupām pašām jāizvēlas
savi projekti, kuru mērķis ir
apkārtējās vides uzlabošana.
Žūrija no iesniegtajiem
projektiem
izraudzīs
labākos projektus pieejamā
finansējuma robežās Šajā
gadījumā priekšroka būs tiem
projektiem, kas būs labāk
izstrādāti, 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 jāpiesaista
20% līdzfinansējums projekta
īstenošanai no kopējās summas.
Avansa un gala maksājuma

samaksas kārtība atrunāta
konkursa nolikumā. Uzņēmums
“Olympic Casino Latvia” plāno
vienu Cēsu novada iedzīvotāju
projektu atbalstīt līdz 1500 eiro
apmērā.
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 2015. gada 20. aprīlim
tā jāiesniedz personīgi vai pa
pastu Cēsu novada pašvaldībā
(Bērzaines iela 5, Cēsis, LV
4101).

Metiens 6 000 eksemplāri

Cēsu novada pašvaldība

Cēsis, Bērzaines iela 5.

Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.
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Reirs: Cēsis ir pārliecinošs
konkurents Pierīgai

AKTUĀLI

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
teksts un foto

Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais
dienests”

Ņemot vērā salīdzinošo
tuvumu galvaspilsētai, attīstīto
izglītības sistēmu un kultūras
dzīvi, kā arī apkārtējo vidi
un sakārtoto pilsētu, Cēsis
kļuvušas par pārliecinošu
konkurentu Pierīgai, noslēdzot
savu vizīti Cēsīs, sacīja finanšu
ministrs Jānis Reirs.
“Cēsis iezīmējušās kā vēl
viens spilgts Vidzemes centrs.
Te radīti lieliski apstākļi
darba vietu izveidošanai. Te ir
iespējas gan lauksaimniecības,
gan ražošanas, gan radošo
industriju
uzņēmumiem,”
uzsvēra ministrs.
Tāpat, pēc viņa teiktā, pamatoti iezīmējusies tendence,
ka tagad braukt uz Cēsīm “ir
stilīgi”.
Vizītes
laikā
ministrs
tikās Cēsu novada domes un
apkārtējā reģiona pašvaldību
vadītājiem,
lai
pārrunātu
jauno
pašvaldību
finanšu
izlīdzināšanas (PFI) modeli.
Sanāksmē piedalījās Cēsu,

Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
sadarbībā
ar
daudziem
atbalstītājiem un Cēsu novada
pašvaldību 15. maijā organizēs
jau septītos Starptautiskās
Ģimenes dienas svētkus Cēsīs.

Attēlā: “Lai izaudzētu labus gurķus, gurķoties nedrīkst ne brīdi,” Kliģenu saimnieks Aleksandrs
Raubiško (no kreisās) stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam un finanšu
ministram Jānim Reiram.
Amatas, Smiltenes, Limbažu, tika iepazīstināts ar situāciju tika noslēgta topošajā Cēsu
Raunas, Priekuļu, Vecpiebalgas, nozarē un uzņēmuma plāniem profesionālajā
vidusskolā,
Valmieras, Pārgaujas, kā arī gaidāmajai sezonai, kā arī iepazīstoties ar mācību telpām
Strenču pašvaldību vadītāji un viesojās Valsts ieņēmumu un aprīkojumu, kas sagatavos
pārstāvji.
dienesta Cēsu apkalpošanas jaunos speciālistus, kā arī uz īsu
Tāpat Reirs apmeklēja centrā, kur pārrunāja sniegtos brīdi paviesojoties Vidzemes
reģionā
lielāko
dārzeņu pakalpojumus un aktualitātes reģionālajā
koncertzālē
audzētāju ZS “Kliģeni”, kur nodokļu sfērā, savukārt vizīte “Cēsis”.

Ceļu atjaunošanas
programma
Aivars Akmentiņš
Ikmēneša
saruna
pie
tējas tases Vaives pagasta
„Kaķukrogā” martā bija veltīta
pagasta ceļu uzturēšanai un
kopšanai. Kopgarums vietējām
brauktuvēm pagastā ir vairāk
nekā 100 kilometri. Ir ceļu
posmi, kas pavasaros un
rudeņos kļūst neizbraucami,
tāpēc diskusijas par ceļiem
Vaivē parasti norit visai
emocionāli.
Šoreiz pagasta pārvaldes
vadītājai Valdai Zaļaiskalnai
bija labas ziņas iedzīvotājiem.
Proti, apstiprināta lauku ceļu
atjaunošanas programma. Tā
paredz, ka Vaivē pagasta ceļu
rekonstrukcijai laika posmā
līdz 2020. gadam būs pieejami
vairāk nekā 400 000 eiro. Tā
ir laba iespēja veikt apjomīgu
pagasta ceļu rekonstrukciju,
atjaunojot grāvjus, caurteces,
uzberot un nostiprinot ceļu
segumu. Līdz šim līdzekļu
pietika ceļu tīrīšanai ziemā,
dažām greiderēšanas reizēm
vasarā un avārijas stāvoklī
esošu posmu pieremontēšanai.

Ģimenei
draudzīgs
uzņēmums

Pagasta pārvaldē izstrādāts
ceļu remonta prioritāšu plāns
un atbilstoši tam noritēs
kapitāla pagasta brauktuvju
atjaunošana.
Bijušais
Cēsu
novada,
tagad Saeimas deputāts, Artis
Rasmanis, no valsts budžeta
līdzekļiem, ko varēja sadalīt
Saeimas
deputāti,
Vaives
ceļiem novirzīja 20 000 eiro.
Šo naudu paredzēts izmantot
Pūtēju ceļa rekonstrukcijai grāvju un ūdens novades
sistēmu izbūvei.
Zaļaiskalna
informēja
iedzīvotājus, ka greiderēt
pagasta ceļus šogad paredzēts
divas trīs reizes sezonā.
Vaivēnieši gan rosināja to darīt
reizi mēnesī. Lai arī darbi tiek
veikti ar pašvaldības greideri,
izmaksas ir augstas, tāpēc
biežāk nolīdzināt ceļa virsmu
nebūs iespēju.
Pozitīvas pārmaiņas plānotas
arī valsts ceļu uzturētāju aprūpē
esošajos ceļa posmos. Rāmuļu
ceļam šovasar paredzēts veikt
speciālu seguma virskārtas
apstrādi, kas novērsīs putekļu
un grambu veidošanos.

Aicinām izīrēt brīvos
dzīvokļus
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Lai palielinātu kvalificēta
darbaspēka piesaisti Cēsu
novadam, pašvaldība aicina
iedzīvotājus
savus
brīvos
dzīvokļus piedāvāt izīrēšanai
speciālistiem vai uzņēmējiem,
kuri pārceļas uz Cēsīm.
Kā norāda Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, nereti veidojas
situācija,
kad
neizdodas
piesaistīt pilsētai un novadam
nepieciešamos
uzņēmējus
vai speciālistus tikai tādēļ,
ka brīvajā īres tirgū dzīvokļu
piedāvājums ir ļoti niecīgs,
un nav iespējama cilvēku
pārcelšanās.
Lai to vērstu par labu,
pašvaldība
ir
ar
mieru
uzņemties
vidutāja
lomu
un izveidot datubāzi ar
iedzīvotāju iesūtītiem īres
dzīvokļiem, ar ko iepazīstināt
uzticamus profesionāļus, kuri
vēršas pašvaldībā ar nodomu
pārcelties uz Cēsīm.
Informāciju
par

brīvajiem
izīrējamajiem
dzīvokļiem cēsnieki aicināti
sūtīt
uz
e-pasta
adresi
majoklis@cesis.lv,
norādot
dzīvokļa
adresi,
platību,
iekārtojumu, stāvokli un īres
cenu, vēlams, pievienojot
dzīvokļa fotogrāfiju. Tāpat
ar dzīvokļu piedāvājumiem
iespējams vērsties Cēsu novada
pašvaldības Attīstības nodaļā
Cēsīs, Bērzaines ielā 5.
“Nevaram stāvēt malā, jo ir
zināms, ka pilsētā ir pietiekams
skaits tukšu dzīvokļu, kuri varētu
būt nozīmīgi novada attīstības
un ekonomikas uzlabošanā,”
uzsver J. Rozenbergs.
Pēc Cēsu novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītājas
Laines Madelānes teiktā, ir
dzīvokļu īpašnieki kuri nevēlas
likt publiskus paziņojumus par
savu īpašumu īri, piemēram,
sludinājumu servisos, jo īrnieki
var būt arī negodprātīgi. Tāpēc
pašvaldības izveidotā īpašumu
datubāze tiks piedāvāta tikai
cilvēkiem,
kuru
nodomi
un nākotnes plāni saistībā
ar pārcelšanos uz Cēsīm ir
nopietni.

Arī šogad vecāki kopā ar
bērniem tiks aicināti piedalīties
kopīgā, ģimeniskā interaktīvā
pastaigā pa Cēsu pilsētas
mākslas un kultūras apskates
objektiem, kur katrā no šiem
punktiem ietvertas dažādas
aktivitātes, atrakcijas, attīstoši
uzdevumi un spēles, kuru
mērķis ir stiprināt ģimenes.
Pasākuma
gaitā
Maija
parkā norisināsies skanīga un
interesanta koncertprogramma,
kurā ar saviem priekšnesumiem
piedalīsies mazi un lieli
dziedātāji, dejotāji. Koncerta
laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētājs sveiks 2015. gada Cēsu krustbērnu un viņa
vecākus.
Pasākuma
laikā
plānota arī nu jau ceturtā Ratiņu
parāde.
Aicinām Cēsu novada darba
devējus, kļūt par „Ģimenei
draudzīgu uzņēmumu” un
uzdāvināt
darbiniekiem,
kuru ģimenēs ir bērni, brīvu
15. maija pēcpusdienu!

Atver RTU Cēsu
filiāles durvis!
Piektdien, 10. aprīlī, plkst.14
Cēsīs, Piebalgas ielā 3, notiks
Rīgas Tehniskās universitātes
Cēsu
filiāles
„Atvērto
durvju diena” – iespēja iegūt
informāciju
par
studijām
universitātē Cēsīs un Rīgā.
„Atvērto durvju dienas”
norise:
• Cēsu filiāles prezentācija;
• “Z(in)oo” vadītāja Paula
Irbina uzruna;
• praktiskās nodarbības
un diskusijas par mācībām
universitātē, prasmēm, kas
nepieciešamas
studējot,
par motivāciju, spējām un
informācijas meklēšanu;
• dažādu eksperimentu
demonstrējumi;
• filmas „Zaļais pipars 3”
skatīšanās.
Vairāk informācijas pa tālr.:
64119003, www.cf.rtu.lv
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JAUNUMI
Mūsdienīga arodapmācība
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsu Profesionālās vidusskolas kokapstrādes darbnīcu
jaunā
korpusa
būvdarbi
Valmieras ielā 19 pamatā
ir pabeigti. Vēl turpinās
labiekārtošanas darbi ēkas
apkārtnē. Šo projektu bija
paredzēts īstenot līdz šī gada
31. augustam, taču celtnieki,
AS „UPB”, savu darbu veica
ātrāk.
Uz jauno korpusu pārvesti un uzstādīti esošie
Profesionālās
vidusskolas
darba galdi, un tiek gaidīta
jaunā mūsdienīgā aprīkojuma
piegāde, lai sāktu to montāžu.
Jaunajā korpusā lielākā un
iespaidīgākā ir mašīntelpa.
Tajā
audzēkņi
mācīsies
strādāt ar kokapstrādes darba
galdiem. Ir namdaru montāžas
darbnīcas, kur ērti varēs salikt
apjomīgākus
izstrādājumus,
piemēram, nojumes. Ēkas
otrajā stāvā ir darbnīcu telpas
gan galdniekiem, namdariem,
gan elektrotehniķiem, ir arī
krāsošanas, lakošanas darbnīca.
Jaudīga ventilācijas sistēma
nodrošinās
kokapstrādes
putekļu, kā arī krāsu un laku
izgarojumu nosūkšanu. Ir
arī
darbnīca
restauratoru
apmācībai, diemžēl audzēkņu
interese par šo specialitāti ir tik
maza, ka pagaidām neizdodas
nokomplektēt grupu.
Projekta gaitā būvdarbi
veikti arī blakus esošajā

Anita Ābeltiņa
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs

Attēlā: Cēsu profesionālās vidusskolas direktore Maira Apsīte ar jaunajām darba telpām
iepazīstināja arī Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāles pārstāvjus.
2. vidusskolas
ēkā,
kur
būs
mūsdienīgi
aprīkotas
arodapmācības telpas un septiņi
mācību kabineti. Profesionālās
vidusskolas direktore Maira
Apsīte pastāstīja, ka cēsnieki ir
pirmie Vidzemē, kuri īstenojuši
profesionālās
apmācības
modernizācijas projektu, un
interese par iespējām mācīties
Cēsīs aug. Iecerēts, ka šoruden
mācības notiks tradicionālajās
elektrotehnikas, namdaru un
mēbeļu galdnieku specialitātēs
,un tiks sākta jauna apmācību
programma mēbeļu dizainā.
Īstenojot
šo
programmu,
paplašināsies sadarbība ar
Rīgas Tehniskās Universitātes
Cēsu nodaļu. Profesionālās

vidusskolas absolventi augstskolā varēs apgūt mēbeļu
dizaina bakalaura programmu.
Sāktas arī sarunas ar “Valmieras
Stiklašķiedras” rūpnīcas un
citu uzņēmumu pārstāvjiem
par speciālistu apmācību.
Apsīte piebilda, ka noteikti
aicinās uzņēmējus iepazīties
ar skolas jaunajām iespējām
aroda apmācībā. Sadarbība
ar darba devējiem ir būtisks
priekšnoteikums profesionālās
apmācības pilnveidošanai.
Cēsu
profesionālajā
vidusskolā
īstenotā
modernizācijas
projekta
mērķis ir uzlabot profesionālās
izglītības programmu infrastruktūru
un
modernizēt

Lielā talka 25. aprīlī!
Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldība
Lielā talka šogad notiks
sestdien, 25. aprīlī. Tās moto “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.
Čaklākie talcinieki, kuri
vēlas sakopt teritorijas, jau
pieteikušies.
Ja vēlaties piedalīties Lielajā
talkā, lūgums par savu talkas
vietu informēt novada talkas
koordinatoru. Piesakot talkas
vietu, jānorāda tās adrese, talkas
atbildīgais (vārds, uzvārds,
tel.nr.,
e-pasts),
plānotie
darbi. Visas talkas vietas tiks
reģistrētas talkas mājas lapā
www.talkas.lv
Diemžēl vēl arvien lielākais
darbu apjoms nepieciešams
atkritumu savākšanai, tā arī
netiekot pie labiekārtošanas
darbiem.
Tikai reģistrēto talku vietu
atbildīgie
saņems
talkas
maisus un iespēju izvest talkas
laikā savāktos atkritumus bez

Jauna mājas
lapa Cēsu Pils
kompleksam

maksas.
Lielās talkas koordinatore
Cēsu novada pašvaldībā ir
Dace Laiva (tel. 26119396,
dace.laiva@cesis.lv)
Lai Lielajā talkā būtu mazāk
laika jātērē atkritumu vākšana
un būtu iespēja veikt arī
paliekošus un visus priecējošus
labiekārtošanas darbus, novada
pašvaldības
Komunālās

nodaļas darbinieki jau sākuši
sistemātisku
pielūžņoto
pilsētas nostūru apsekošanu un
satīrīšanu. Bēdīgi, bet drazu
apjoms ir liels. Dažā „kulturālas
atpūtas vietā” savākto atkritumu
apjoms pat nesavietojas piecos
lielajos atkritumu konteineros
(skatīt attēlā)!

mācību aprīkojumu, nodrošinot
Latvijas un Eiropas standartiem
atbilstošas profesionālās izglītības iegūšanu un piedāvājot
darba tirgum kvalificētus un
zinošus speciālistus.
Projekta kopējās izmaksas
ir 4 141 870,73 eiro, no tām
attiecināmās
izmaksas
ir
3 851 051,38 eiro. Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
finansējums 3 273 393,67
un nacionālais finansējums
577 657,71 eiro.

Sākas
spodrības
mēnesis
Aprīlī, Spodrības mēnesī,
Cēsu
novada
pašvaldība
sadarbībā ar SIA ZAAO
ikvienu iedzīvotāju aicina savas
piemājas zaļos atkritumus (zāle,
lapas, zari, utt.) bez maksas
vest uz Cēsu EKO laukumu
Lapsu ielā.
Akcija notiek no 1. aprīļa
līdz 30. aprīlim.
Darba laiki:
EKO laukums Lapsu ielā 19
P., O., T., C., P.: plkst.8.0017.00
S., Sv.: plkst.10.00-14.00

Sagaidot jauno tūrisma
sezonu, Cēsu Pils kompleksam
izveidota jauna mājas lapa
www.cesupils.lv,
kurā
vienuviet
pieejama
visa
apmeklētājiem
aktuālā
informācija latviešu, krievu
un angļu valodās. Turklāt tā ir
arī ērti lietojama no mobilajām
ierīcēm – viedtālruņiem un
planšetdatoriem.
Mājas lapas sadaļas veidotas,
lai vienlīdz viegli informāciju
varētu iegūt gan tūrists, kurš
Pili apmeklēs pirmo reizi, gan
cēsnieks, kurš vēlas apmeklēt
izstādes
vai
pasākumus.
Tūristiem
interesējošā
informācija, ko apskatīt un ko
darīt Pils Kompleksā, iegūstama
sadaļās “Pils komplekss” un
“Vēlos apmeklēt”. Savukārt
ģimenēm sadaļa “Apmeklēt ar
bērniem” sniegs ieskatu gan par
aizraujošu ceļojumu Viduslaiku
pilī kopā ar sikspārnēnu
Valteru, gan par darbošanos
Viduslaiku aktivitāšu centrā.
Izmantojot ceļvedi, ģimenes
var iepazīties ar saistošo un
interesanto muzeja ekspozīciju
un uzkavēties ģimeņu istabā.
“Īpašie piedāvājumi” sniedz
informāciju par teatralizētajām
programmām
Pilī,
par
piedāvājumu kāzu svinībām
vai romantiskām vakariņām,
par iespēju iegādāties dāvanu
karti, rosinot draugus vai radus
izbaudīt Cēsu pils senatnes
elpu, kā arī par iespēju rīkot
seminārus vai konferences
Pils telpās. Papildus šiem
piedāvājumiem
var
iegūt
informāciju par grāmatām,
kuras iespējams iegādāties Pils
apmeklētāju centrā.
Mājas lapā ir izveidota
arī sadaļa “Ziedot”, ar kuras
palīdzību vienkāršā veidā
var palīdzēt attīstīties Cēsu
viduslaiku pilij. Dienvidu torņa
konservācija un atvēršana
apmeklētājiem, 16. gadsimta
sienu gleznojumu atsegšana
un nostiprināšana Mestra zālē,
pils dārza atjaunošana – tie ir
tikai daži no projektiem, kuru
īstenošanai
nepieciešami
papildus līdzekļi.
Informācija
par
Cēsu
Vēstures un Mākslas muzeja
krājumu un dokumentiem
joprojām ir atrodama mājas
lapā www.turisms.cesis.lv
Tiksimies Cēsu pilī!
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SVARĪGI

Mācības
Vecākiem jāpievērš lielāka
lauksaimniekiem vērība bērnu drošībai
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais
dienests”
Lai savlaicīgi novērstu
draudus
bērnu
drošībai,
vecākiem
nepieciešams
pievērst vairāk uzmanības
informācijai, kuru sniedz,
saņem vai nestāsta Jūsu bērns.
Vislabākais veids, kā bērns
var izvairīties no draudiem, ir
iemācīties tos saskatīt, pirms
nelaime notikusi.
Attēlā: Vaives pagasta lauksaimnieki uzklausa informāciju par
šogad paredzētajām izmaiņām platību maksājumu piesķiršanā.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Sākoties
aktīvai
lauku
darbu sezonai, Vaives pagasta
pārvaldē notika tradicionālā
informatīvā diena pagasta
saimniekiem. Apmeklētāju bija
daudz. Kā pastāstīja Vaives
Lauku attīstības speciāliste
Dace
Čerkesova,
pagastā
pārsvarā ir mazas un vidējas
saimniecības,
liels
videi
draudzīgu
lauksaimnieku
īpatsvars. Informācija par

atbalsta pasākumiem daudziem
ir ārkārtīgi būtiska.
Šoreiz Vaives lauksaimnieki
varēja uzzināt par izmaiņām
platību maksājumu piešķiršanā
šogad, lauku attīstības plāna
pasākumiem līdz 2020. gadam
un paredzēto atbalstu mazajām
saimniecībām.
Informatīvā
semināra noslēgumā klausītāji
tika iepazīstināti ar jaunākajām
tendencēm lauksaimniecībā un,
iespējams, guva jaunas idejas
savam biznesam.

Ieceres novada
attīstībai
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldība
Turpinot
2011. gadā
sekmīgi sākto projektu “LMT
Latvijai”, “Latvijas Mobilais
Telefons” (LMT) sadarbībā
ar Cēsu novada pašvaldību
šā gada 23. martā izsludināja
pieteikšanos projektu konkursam. Ikvienam cēsniekam
un pilsētas patriotam ir iespēja
iesniegt projekta ideju, kas
ļautu uzlabot sava novada un
novadnieku dzīvi.
Līdz 23.aprīlim ikviens
Cēsu iedzīvotājs, iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija
vai juridiska persona, kuru
deklarētā vai juridiskā adrese
ir Cēsīs, pašvaldībā var
iesniegt projekta pieteikumu,
lai īstenotu iedzīvotājiem
nozīmīgas ieceres un veicinātu
Cēsu izaugsmi. Konkursa
uzvarētāji var saņemt no 500
līdz 2000 eiro finansējumu
vai
līdzfinansējumu.
Ar
detalizētiem projektu konkursa
noteikumiem var iepazīties
www.cesis.lv vai portālā

www.lmt.lv/lmtlatvijai.
Pirmajā kārtā projektus
vērtēs LMT un pilsētas
pašvaldības
žūrija,
taču
otrajā
kārtā
uzvarētājus
un finansējuma saņēmējus
noteiks
paši
iedzīvotāji,
balsojot elektroniski portālā
www.lmt.lv/lmtlatvijai
vai
aizpildot balsošanas anketas
pašvaldībā. LMT klientiem
būs iespēja balsot arī ar īsziņas
palīdzību.
Šogad “LMT Latvijai”
projektu konkursā piedalās
Cēsis, Madona, Dobele, Roja,
Skrunda, Iecava un Daugavpils
novads. Kopš 2011. gada ar
LMT atbalstu īstenoti vairāk
nekā 80 iedzīvotājiem nozīmīgi
projekti 16 Latvijas pilsētās un
novados, kam LMT atvēlējis
vairāk nekā 200 000 eiro.
Projekta gaitā labiekārtotas
novadu teritorijas, sakopti
vides objekti, pilnveidotas un
dažādotas sporta, izglītības,
kultūras un citas iespējas,
rīkoti pasākumi un sacensības,
un īstenotas citas iniciatīvas.

Šādi
secinājumi
izkristalizējās Cēsu novada
pašvaldības Sociālais dienests
rīkotajā diskusijā par bērnu
drošību un vecāku atbildību.
Diskusijā piedalījās pārstāvji
no Cēsu pašvaldības policijas,
Valsts policijas Vidzemes
reģiona
pārvaldes
Cēsu
policijas
iecirkņa,
Cēsu
pilsētas pamatskolas un Sociālā
dienesta.
Sociālais dienests uzņēmās
iniciatīvu, sākot diskusiju, lai
konstatētu iespējamos draudus
un rastu tiem risinājumus,
palielinot interesi par bērnu
drošību gan sabiedrībai, gan
vecākiem, gan pašam bērnam.
Diskusijas laikā Cēsu pilsētas
pamatskolas pārstāvji uzsvēra,
ka viena no pašlaik aktuālajām
problēmām ir dažu vecāku
vienaldzība pret to, vai bērns
nonāk līdz skolai. Vecākiem
būtu jāatbild un jāzina, kur
atrodas viņu bērns.
Diskusiju gaitā tika uzsvērts,
ka vecāku atbildība jānoteic
saistošajiem
noteikumiem
un skolu nolikumos, kā tas
tiek praktizēts citu pilsētu
skolās. Tādā veidā vecāki būs
informēti par viņu tiesībām un

pienākumiem par sava bērna
drošību.
Situāciju
var
uzlabot,
informējot bērnu ģimenē, skolā
un sabiedrībā par iespējamajiem
pāridarījumiem un draudiem,
kādi var rasties un ir radušies
citiem. Lai pārliecinātos, vai
Jūsu bērns nonācis skolā un
tur arī atrodas līdz stundu
beigām, būtu nepieciešams
sazināties ar bērnu rīta cēlienā
un starpbrīžos. Bērnam atnākot
mājās, nepieciešams uzzināt
par bērna dienas gaitām - kas
neparasts vai jauns ir noticis.
Galvenais nesamierināties ar
vienu vārdu „labi” vai „normāli”
kā atbildi, bet panākt, lai Jums
tiek izstāstīts viss. Lielākoties
bērni
neizprot
draudu
situācijas, un uztver notiekošo
kā joku. Tāpēc ir svarīgi, lai
arī par šādām situācijām bērni
sniegtu informāciju vecākiem
un skolas personālam, savukārt
pieaugušajiem
noteikti
jāinformē
tiesībsargājošās
iestādes pēc iespējas ātrāk.
Gadījumos, kad vecāki
konstatē
bērnu
stāstītajā
draudus drošībai skolā vai
sabiedriskā vietā, uz ielas,
nepieciešams
nekavējoties
par to informēt policiju. Par
jebkuru no neparastajiem
gadījumiem jāzvana uz 110 vai
jāinformē vietējā policija, lai
nepieciešamības gadījumā būtu
iespējams sākt izmeklēšanu
par notiekošo. Valsts policijas
pārstāvji uzsvēra, ka viens
no veidiem, lai nodrošinātu
drošību
skolās
un
to
apkārtnē, ir skolu sadarbība
ar
iecirkņu
inspektoriem.
Nepietiek vien ar iecirkņa
inspektora
apmeklējuma
skaitu palielināšanu, skolām
jāizrāda lielāka iniciatīva

policijas un iecirkņa inspektora
informēšanai,
pārrunājot
notikušos starpgadījumus vai
aizdomīgas situācijas.
Nepieciešamība
rīkot
diskusiju radās pēc satraukuma
par neseno notikumu Rīgā, kur
gaišā dienas laikā vīrietis aiz
rokas centās izvilkt bērnu no
sabiedriskā transporta. Pats
satraucošākais par šo notikumu
bija ziņas, ka tikai pāris cilvēki
no sabiedriskajā transportā
esošajiem izrādīja interesi par
notiekošo un palīdzēja bērnam,
nepieļaujot viņa izvilkšanu no
transporta. Līdzīgi gadījumi
notiek bieži, bet sabiedrība par
tiem nemaz neuzzina. Tāda
rakstura gadījumi, kad svešs
cilvēks cenšas aizvilināt bērnu
prom no sabiedriskas vietas, ir
notikuši arī pie mums, Cēsīs.
Nesen kāds vīrietis vienā no
Cēsu veikaliem centās izmānīt
divas nepilngadīgas meitenes
no veikala, lai parādītu netālu
guļošo vīrieti nepiedienīgā
izskatā.
Abas
meitenes
kategoriski atteicās iet viņam
līdzi un vēlāk par to pastāstīja
saviem vecākiem. Abos šajos
gadījumos bērni zināja, ko
darīt, bet ir gadījumi, kad
lielākā daļa iesaistīto nezina,
kā rīkoties, apmulst un par
to nevienam nestāsta – bieži
vien pat vecākiem – kļūstot
par vieglu prettiesisku darbību
mērķi. Tāpēc vecākiem jāprot
un jācenšas izprast bērna
gaitas.
Sociālais
dienests
arī
turpmāk plāno rīkot līdzīgas
tikšanās reizi trijos mēnešos,
lai turpinātu runāt par bērnu
drošību un vecāku atbildības
veicināšanas iespējām.

Nojaukta bīstama ēka
Iepriekšējās „Cēsu Vēstīs”
informējām par pašvaldības
Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju apzināšanas komisijas
darbu. Pērn pilsētā sakopti
vairāk nekā 30 īpašumi. Šogad
komisijas darbs turpinās ne
mazāk rezultatīvi. Kā pastāstīja
Cēsu
novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs
Jānis Goba, martā veikta
ļaudīm un satiksmei bīstamā
„Dāmu salona” nojaukšana.
Darbus organizēja pašvaldība,
izdevumi tiks piedzīti no bijušā
grausta īpašniekiem. Notiek
sarunas vēl ar vairākiem
pilsētas graustu īpašniekiem,
kas ir apņēmušies paši sakārtot
kritiskā stāvoklī esošās ēkas.

Attēlā: “Dāmu salona” nojaukšana tuvojas noslēgumam, un
satiksmes ierobežojumi Valņu ielā drīz tiks atcelti.
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SPORTS, VESELĪBA
Sākas lielākais riteņbraukšanas
sacensību seriāls
Igo Japiņa sporta aģentūras
mājas lapā www.velo.lv un
veikalos
“Fans”
turpinās
reģistrācija tautas iecienītajam
SEB MTB maratona seriālam,
kas startēs 26. aprīlī ar
tradicionālo posmu no Cēsīm
līdz Valmierai.
Šogad SEB MTB maratoni
norisināsies jau 14.gadu, tas ir
senākais līdz šim notiekošais
sacensību
seriāls
Latvijā.
Pagājušajā gadā SEB MTB
maratonā vidēji vienā posmā
startēja vairāk nekā 2000
aktīvās atpūtas baudītāju no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Somijas, Baltkrievijas un pat
Kanādas.
Šogad sacensību seriālā
paredzēts aizvadīt septiņus
posmus, no kuriem Siguldā
notiekošais maratons iekļauts
Starptautiskās Riteņbraukšanas
savienības (UCI) kalendārā un
saņēmis UCI kategoriju.

Attēlā: Populārais SEB MTB riteņbraukšanas maratons katru gadu pulcē tūkstošiem sportistus
un aktīva dzīvesveida cienītājus. Arī šogad maratonu seriāls sāksies Cēsīs, kad 26. aprīlī tiks dots
starts distancē Cēsis-Valmiera.

19.02.2015. Saistošie
noteikumi Nr. 3
“Grozījumi Cēsu
novada domes
21.11.2013.
saistošajos noteikumos Nr.42
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 21.11.2013. saistošajos
noteikumos
Nr.42
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” šādus
grozījumus:
Izteikt pielikuma 9.6.un
9.7.apakšpunktu
šādā
redakcijā:
9.6. Pelēka metāla saliekamā
papildus krēsla bez numurēšanas
(1 gab.) uzstādīšana, t.sk.
transportēšana 0,32 eiro.
9.7. Pelēka metāla saliekamā
papildus krēsla ar numurēšanu
(1 gab.)
uzstādīšana,
t.sk
transportēšana 0,40 eiro.

Onkoloģiskās modrības gads

Onkoloģiskās saslimšanas
joprojām ir otrs izplatītākais
nāves cēlonis Latvijā. Lai
veicinātu agrīnu onkoloģisko
slimību
diagnostisku,
savlaicīgu un efektīvu pacientu
ārstēšanu un aprūpi, kā arī
iespējami novērstu saslimšanas
riskus ar dzīvesveidu saistītām
vēža
formām,
Veselības
ministrijā apstiprināts 2015.
gada – Onkoloģiskās modrības
gada pasākumu plāns.
Valsts apmaksātās vēža
savlaicīgas
atklāšanas
programmas
Valsts apmaksātās vēža
savlaicīgas
atklāšanas
programmas paredz:
•
Sievietēm
vecumā
no 25 līdz 70 gadiem veikt
dzemdes kakla onkocitoloģisko
izmeklējumu kā skrīningtestu
dzemdes kakla vēzim reizi
trijos gados.
•
Sievietēm vecumā no
50 līdz 69 gadiem - rentgena
izmeklēšanu krūšu dziedzeriem
(ar mammogrāfijas metodi)
vienu reizi divos gados.

•
Pacientiem vecumā no
50 - 74 gadiem ģimenes ārsta
praksē vai laboratorijā veikt
slēpto asiņu izmeklējumu fēcēs
vienu reizi gadā.
Kas ir dzemdes kakla
vēža savlaicīgas atklāšanas
programma?
Tā ir valsts organizēta un
apmaksāta dzemdes kakla vēža
profilakses programma, kas
balstīta uz iedzīvotāju reģistra
datiem. Katra sieviete 25,
28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
52, 55, 58, 61, 64, 67 gados
saņems uzaicinājuma vēstuli
ierasties uz dzemdes kakla vēža
profilaktisko izmeklējumu.
Kas ir dzemdes kakla vēzis?
Dzemdes
kakla
vēzis
ir viena no pasaulē biežāk
sastopamajām
sieviešu
onkoloģiskajām
slimībām.
Ar dzemdes kakla vēzi var
saslimt jebkura sieviete, kura ir
uzsākusi dzimumdzīvi.
Kādi ir dzemdes kakla vēža
riska faktori?
Cilvēka papillomas vīruss
(HPV). Ir pierādīts, ka šis
vīruss
vairumā
gadījumu
izraisa dzemdes kakla vēzi. Ar
to inficējas dzimumkontaktu
ceļā.
Smēķēšana.
Seksuālās
dzīves vēsture. Ģenētika.
Vai jebkurai sievietei ir
nepieciešama šāda analīze?
Minēto
analīzi
būtu
nepieciešams veikt ikvienai

sievietei reizi trijos gados.
iKas ir krūts vēža savlaicīgas
atklāšanas programma?
Vēža
savlaicīgas
atklāšanas programma ietver
izmeklējumus, ar kuru palīdzību
tiek noteikts, vai pacientam bez
simptomiem un sūdzībām nav
attīstījies vēzis.
Minētās programmas viens
no galvenajiem mērķiem ir
samazināt mirstību, kuras
iemesls bijis vēzis. Savukārt,
ja diagnosticēta slimība, tad
ar ārstēšanas palīdzību uzlabot
dzīves kvalitāti.
Kas ir mamogrāfija?
Mamogrāfija
ir
krūts
izmeklēšana
ar
rentgena
stariem. Šī uzskatāma par vienu
no efektīvākajām metodēm, lai
savlaicīgi atklātu krūts vēzi vai
kādas citas krūts problēmas.
Krūts vēža izmeklējumu
programmu Latvijā veic reizi
divos gados, sievietēm vecumā
no 50 līdz 69 gadu vecumam.
Statistikas dati liecina, ka
sievietēm šajā vecumā visbiežāk
tiek diagnosticēts krūts vēzis.
Katra sieviete 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64, 66, 68 gados
saņems uzaicinājuma vēstuli
veikt skrīningmamogrāfiju.
Kā savlaicīgi atklāt krūts
vēzi?
Ar mamogrāfijas metodi
ir
iespējams
diagnosticēt
audzējus, kad tie vēl ir nelieli
un nav jūtami. Sākumstadijā

pastāv iespēja tos relatīvi viegli
ārstēt, tādēļ ir ļoti svarīgi vēzi
atklāt savlaicīgi.
Pētījumi pasaulē liecina,
ka sievietēm, kuras piedalās
vēža savlaicīgas atklāšanas
programmā,
atklāj
krūts
vēzi tā agrīnā stadijā, un šīs
sievietes dzīvo ilgāk nekā tās,
kuras minētajā programmā
nepiedalās.
Kuri
cilvēki
visvairāk
pakļauti krūts vēža riskam?
Krūts vēzis lielākoties ir
sieviešu slimība, tomēr šī
slimība atklāta arī nelielam
skaitam vīriešu.
Sievietēm risks saslimt ar
krūts vēzi palielinās tuvojoties
50 gadiem.
Vai krūts vēzis ir iedzimta
slimība?
Ja krūts vēzis atklāts tuvam
radiniekam (mammai, māsai),
tad pastāv liels risks, ka tas
var attīstīties arī konkrētajai
sievietei.
Tomēr
pastāv
iespējamība, ka krūts vēzis
neattīstās.
Kas var ietekmēt krūts vēža
rašanos?
Galvenie riska faktori ir
cilvēkam raksturīgās iezīmes
vai ieradumi, kas viņu padara
uzņēmīgāku pret slimībām kā
citus. Iespējams minēt vairākus
faktorus, tomēr nav skaidrs, kas
tieši katrā no faktoriem izraisa
risku saslimt ar krūts vēzi:
•
Vecums – jo vecāka

KĻŪST sieviete, jo lielāks
risks, ka var rasties krūts
vēzis.
•
Alkohols – pētījumi
liecina, ka alkohola lietošana
arī palielina risku saslimt ar
krūts vēzi.
•
Smēķēšana – pētījumos
pierādīts, ka smēķēšanai un
krūts vēzim ir saistība – jo
ilgākus gadus sieviete smēķē,
jo lielāks risks saslimt ar krūts
vēzi.
•
Liekais
svars
–
pētījumi liecina, ka liekais
svars palielina risku saslimt ar
krūts vēzi.
SIA „CĒSU KLĪNIKA” veic
valsts apmaksātas dzemdes
kakla profilaktiskās pārbaudes.
Tās nodrošina trīs sertificētas
ārstes - ginekoloģes, dzemdību
speciālistes- Sandra Kumpiņa,
Dagnija Jāvalde un Elīna
Lauva. Lai pieteiktu vizīti pie
ārsta, pacients var zvanītpa
telefonu 64107072 vai ierasties
klātienē Cēsīs, Slimnīcas ielā
9, reģistratūrā. Izmantojot
slimnīcas
piedāvātās
diagnostikas
programmas,
pacientēm ir iespēja vienas
dienas laikā pārbaudīt savu
veselību.
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Pasākumi Cēsīs aprīlī
Pasākumi

01.04. plkst.18.00
Humoršovs “Gabaliņi iz
dzīves ironijas mērcē”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
01.04-30.04.
Literāra stunda klasēm pēc
pieprasījuma “Dāņu pasaku
karalim Andersenam – 210”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
02.04. plkst.14.00
“Brālītis un Karlsons” Leļļu
teātris
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
02.04. 18.00
„Zaļās ceturtdienas danči”
Deju kolektīva „Randiņš”
koncerts
CATA kultūras nams
03.04. plkst.19.00
Iļģi “Trīs rītiņi saule lēca”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
03.04. plkst.22.00
DJ Egons Reiters
Fonoklubā
04.04. plkst.19.00
LNSO un Kārlis Lācis
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
04.04. plkst.22.00
DJ MārcisŠ
Fonoklubā
05.04. plkst.12.00 – 15.00
Zaļās Lieldienas. Lieldienu
pasākums ģimenēm un
bērniem
Rožu laukums
05.04.
no plkst.17.00 Lieldienu
izdarības pie un iekš
“Kaķukroga”
plkst.18.00 Jautrošanās
ar koncerta elementiem
“Raibumbumi”
plkst.21.00 Galdiņballe ar
Zani un Gunāru
Vaives tautas namā
08.04. plkst.13.00
Muzikāla izrāde bērniem
“Trīs siventiņi un Cūkmens”
CATA Kultūras namā
09.04. plkst.19.00
Sarunas pie vakara tējas
Lielās Talkas noskaņās sakopšanas darbi Vaivē.
Vaives tautas namā
10.04. plkst.19.00
Melo-M Latvijas
koncerttūre “No meža mēs
nākam”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
10.04. plkst.19.00
Koncertšovs “Trīs mīlas
musketieri”
CATA Kultūras namā

10.04. plkst.21.00
Then Came Bronson (FIN,
hardcore), Līdz Pēdējam (LV,
hardcore), Gene Kruppa (LV,
hardcore)
Fonoklubā
11.04. plkst.22.00
Dj Kalvis Amantovs
Fonoklubā
12.04. plkst.17.00
Dailes teātra izrāde “Slazdā”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
13.04.-30.04.
Grāmatu apskats. Klasēm
pēc pieprasījuma
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

Vaives tautas namā
24.04. plkst.17.00
Bibliotēku nakts Cēsīs:
tikšanās, teātra izrāde,
konkursi spēles. Mūsu viesi
Velga Vītola, Armands Puče,
U. Sedlenieka Tautas teātris
“Slieksnis” u.c.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

24.04. plkst.22.00
DJ DidzisKO
Fonoklubā

Izstādes

16.04. plkst.20.00
Of Roofs, Genes And Stolen
Meanings (EST, hardcore)
Fonoklubā

25.04. plkst. 19.00
Endija Aleksandra un Dainis
Skutelis koncertprogrammā
“Pieskarties brīnumam”
CATA Kultūras namā

18.04. plkst.15.00 un
plkst.19.00
Dona koncertprogramma
“Ceļojums”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
18.04. plkst.22.00
DJ All-viss (Funky Breakout)
Fonoklubā
19.04. plkst.13.00 un
plkst.18.00 Kartupeļu opera
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
19.04. 14:00
Mākslas vēstures lekcija
„Niklāvs Strunke”
Cēsu Izstāžu nams
20.04. plkst.12.00
Cēsu novada bērnu un
jauniešu Grāmatu svētku
atklāšana. Tikšanās ar apgāda
Zvaigzne ABC” pārstāvjiem
un literātiem
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
20.04. plkst.14.00
Cēsu novada bērnu un
jauniešu Grāmatu svētki:
tikšanās ar rakstniekiem
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
23.04. plkst.18:00
Tikšanās ar Niolu Nagaini
“Par tulpēm, lakatiem un
dzīvi”

Ilgākais cļojums
The Longest Ride (2015).
Žanrs: Drāma. Līdz 12
g.v.– neiesakām
Misija: Lielveikals Vegasā
Paul Blart: Mall Cop 2 (2015).
Žanrs: Komēdija. Līdz 12 g.v.neiesakām

25.04. plkst.19.00
Grupas “Otra puse”
koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

18.04. plkst.11.00
Bērnu rīts pirmskolas
vecuma bērniem “Andersena
pasaku zeme”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

No 24.04.
Bērns Nr. 44
Child 44 (2015). Žanrs:
Trilleris, vēsturiska. Līdz 12g.
v. – neiesakām

24.04. plkst.18.00
Bibliotēku nakts “Sises
dzimšanas dienas ballīte”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

16.04. plkst.19.00
Trešais Jauniešu mūzikas
festivāls “Avanti!”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

17.04. plkst.21.00
Triana Park (rock/ pop),
Pyro Trees (indie), DJ
Winamp
Fonoklubā

PASĀKUMI

25.04. plkst.22.00
Pikaso (hip-hop) - ‘SVMN:
B Puse’ albuma prezentācija
DJ Z:le
Fonoklubā
26.04. plkst.12.00
Mūzikas ābece no A līdz Ž
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Otrdienās plkst.15.00
Ekskursija atjaunotajā Cēsu
bibliotēkā. Grupu ekskursijas
pieteikt pa tālr. 64123644

Kino
No 03.04.
Ātrs un bez žēlastības 7
Fast & Furious 7 (2014).
Žanrs: Trilleris, detektīvfilma,
asa sižeta filma. Līdz 12
g.v.– neiesakām
Asterikss: Dievu zeme
Astérix: le domaine des dieux
(2014). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, komēdija, animācija.
Bez vecuma ierobežojuma
Jo dziļāk mežā...
Into the Woods (2015). Žanrs:
Piedzīvojumu filma. Līdz 7
g.v. – neiesakām
No 17.04
Nolaupītā 3
Taken 3 (2014). Žanrs:
Trilleris, asa sižeta filma. Līdz
12 g.v. – neiesakām
Pamāj ar spārnu
Yellowbird (2015). Žanrs:
Animācijas filma. Bez vecuma
ierobežojuma

21.02.-05.04.
Lielie vidzemnieki. Cēsu
mākslinieki un viņu laiks.
Cēsu Izstāžu namā
27.02.-31.05.
Fotokluba “Cēsis” izstāde
“Cēsu Sv.Jāņa baznīca
fotogrāfijās
Pieaugušo izglītības centrā
12.03.-19.04.
Johana Kristofa Broces
(1742-1823) Livonijas
zīmējumu un aprakstu
kolekcija
Cēsu Jaunajā pilī
31.03.- 31.10.
Vidzemes bruņniecība un
Latvija. 16.–19.gs.
Cēsu Jaunajā pilī
09.04.- 29.04.
Vidzemes izglītības iestāžu
bērnu un jauniešu darbu
izstāde “Rakstu darbi’’
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras izstādes
Cēsu bibliotēkā
01.04.-07.04.
Pavasara svētās dienas
01.04.-30.04.
Putni Latvijā un pasaulē
01.04.-30.04.
Novadnieki – aprīļa jubilāri.
Literatūrzinātniekam
Teodoram Zeifertam 3.
aprīlī – 150.
Aktierim Mārim Pūrim 28.
aprīlī – 55.

un pusaudžiem 2014.
23.24.25.04
Jauno grāmatu izstāde

Sports
03.04. plkst.20.00
LBL-3 čempionāts
basketbolā vīriešiem
Dārznieks/Cēsis - Rūjiena
Piebalgas ielā 18
04.04. plkst.10.00
Novadu čempionāts
volejbolā – finālspēles
Piebalgas ielā 18
11.04. plkst.9.00
Starptautisks turnīrs
ratiņbasketbolā
Latvija, Krievija, Lietuva,
Baltkrievija
Piebalgas ielā 18
11.04. plkst. 16.00
LSBL čempionāts basketbolā
dāmām – finālspēle
Piebalgas ielā 18
12.04. plkst.9.00
LČ florbolā senioriem
Gaujas ielā 45
12.04. plkst.9.00
Starptautisks turnīrs
ratiņbasketbolā
Latvija, Krievija, Lietuva,
Baltkrievija
Piebalgas ielā 18
14.04. plkst.10.00
Skolu sacensības florbolā
zēniem D grupā
Piebalgas ielā 18
15.04. plkst.10.00
Skolu sacensības florbolā
zēniem C grupā
Piebalgas ielā 18
18.04. plkst.16.00
LSBL čempionāts basketbolā
dāmām - finālspēle
Piebalgas ielā 18
21.04. plkst.10.00
Skolu sacensības florbolā
zēniem B grupā
Piebalgas ielā 18
22.04. plkst.10.00
Skolu sacensības florbolā
zēniem A grupa
Piebalgas ielā 18

01.04.-30.04.
Dāņu pasaku karalim
Andersenam – 210

24.04. plkst.20.00
Meridiāna nakts stafetes
Starts Pipariņos

01.04.-30.04.
Žurka – gudra un attapīga

25.04. plkst.12.00
Cēsu domes kauss volejbolā
Piebalgas ielā 18

08.04.-30.04.
Pasaules grāmatu un
autortiesību diena
13.04.-30.04.
Oriģinālliteratūra bērniem

26.04. plkst.9.30
SEB MTB maratona 1.posms
Cēsis – Valmiera
Starts Vienības laukumā

8

Cēsu Vēstis, 2015. gada 31.marts

