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Svētku kulminācija iedziedāta
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Jau pilnā sparā rit gatavošanās šovasar gaidāmajām
Cēsu 810 gadu svinībām.
Komponists Rihards Zaļupe
sakomponējis skaņdarbu, kas
skanēs svētku kulminācijā –
uguņošanā. Februāra nogalē
Cēsu pils koris devās uz
Latvijas Radio studiju ierakstīt
šo jaundarbu.
Lai arī mēģinājumiem laika
bija vien pāris nedēļas, koris ar
sarežģīto uzdevumu tika galā
spoži. Komponistam šis ieraksts
bija debija kordiriģēšanā, un
viņš neskopojās ar uzslavām
korim. “Labi, bet vēl vienu
reizīti! Super, ierakstīts!” Tie
bija visbiežāk dzirdamie vārdi.
Cēsu pils kora diriģente
Marika Austruma atzina, ka šis
ieraksts korim ir īpašs notikums.
Īsā laikā bija jāapgūst vokāli
sarežģīts skaņdarbs, un ieraksts
Latvijas Radio studijā korim ir
pirmo reizi. Savukārt R. Zaļupe

Attēlā: Svētku kulminācijas skaņdarba ieraksts Latvijas Radio studijā komponista un diriģenta Riharda Zaļupes vadībā
noritēja intensīvi, raiti un brīžiem arī jautri.
pastāstīja, ka šajā kompozīcijā
viņš centies atainot būtiskus
notikumus Cēsu vēsturē. Tāpēc,
pirms ķerties pie rakstīšanas,

viņš apmeklējis pils kompleksu
un, kā pats atzina, uzzinājis
daudz jauna un pārsteidzoša.
Sadarbību ar Cēsu pils kori

komponists vērtēja atzinīgi.
“Šis
viņiem
bija
grūts
uzdevums, bet dziedātāji ar
to tika galā labāk nekā es biju

Atkal startē konkurss Aicina vasaras skolas
“Dari Cēsīm!”
Jau trešo gadu norisināsies
Cēsu novada pašvaldības
konkurss
“Dari
Cēsīm”
ar mērķi iedvesmot aktīvai
rīcībai un atbalstīt iniciatīvas,
kas balstītas mākslā un
kultūrā,
digitālajās
un
radošajās industrijas, kā arī
nodrošināt jaunu darba vietu
radīšanu, jaunu produktu
un pakalpojumu veidošanu.
Atbalstītas tiek arī sociālās
uzņēmējdarbības
biznesa
idejas – pie nosacījuma, ka tiek
radītas darba vietas īpašām
personu grupām.
Konkursa kopējais balvu
fonds šogad ir 20 000 eiro.
Viena projekta īstenošanai var
saņemt finansējumu ne vairāk
kā 3000 eiro apmērā. Konkursa
vērtēšanā prioritāte būs tiem
pretendentiem, kuru idejas
iecerēts īstenot un realizēt Cēsu
vecpilsētā vai kuru projekti
nodrošinās jaunu darba vietu
radīšanu.

Konkurss
norisinās
no
šī gada 3. februāra līdz
30. novembrim. Pieteikumus
var iesniegt jebkurā darba
dienā, žūrija tos izskatīs reizi
mēnesī un nepieciešamības
gadījumā
pretendentam
piesaistīs mentoru.
Konkurss „Dari Cēsīm”
pirmo reizi tika izsludināts
2014. gadā, kad atbalstu
uzņēmējdarbībai
saņēma
četri radošo nozaru uzņēmēji,
savukārt 2015. gadā darbu pie
projektiem ar gūto atbalstu
sāka deviņi uzņēmēji.
Par konkursu „Dari Cēsīm”
vairāk var uzzināt, apmeklējot
Cēsu
novada
pašvaldību
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pie
Attīstības nodaļas speciālista
komercdarbības
attīstības
jautājumos
Valda
Nītiņa,
sazinoties pa tālruni 64161866,
29457809 vai e-pastu valdis.
nitins@cesis.lv

No šī gada 23. februāra
līdz
22.
martam
Cēsu
novada pašvaldība izsludina
pieteikšanos vasaras skolu
organizēšanas
projektu
konkursam. Konkursa mērķis
ir finansiāli atbalstīt vasaras
skolu
organizēšanu
Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā, radot jaunas idejas
un pieejas konkrētajā sfērā.

Prioritāri tiek atbalstītas:
1. Vasaras skolas radošo vai/
un kultūras industriju, sociālo
zinātņu jomās;
2. Vasaras skolas, kuru
ietvaros tiek pētītas Cēsu
novadam aktuālas problēmas,
radīti risinājumi vai rīcības
plāni
aktuālu
problēmu
novēršanai,
radītas
Cēsu
novadam
paliekošas,
ilgtspējīgas vērtības;
3. Vasaras skolas, kurās
plānots piesaistīt starptautiskus
dalībniekus,
starptautiskus
ekspertus vai vieslektorus;
4. Vasaras skolas, kas tiks
īstenotas laikā, kas nav aktīva

tūrisma sezona.
Konkursā netiek atbalstīti
Projekti,
kas
vērsti
uz
līdzdalību
konkursos
un
sacensībās, kā arī sporta,
militāra, reliģiska rakstura,
brīvā
laika
pavadīšanas
nometnes, kā arī nometnes
bērniem un jauniešiem vecumā
līdz 18 gadiem.
Maksimālais
finansiālais
atbalsts vienas vasaras skolas
rīkošanai tiek piemērots šādā
kārtībā:
1.Vasaras skolām, kuru
ilgums ir līdz trīs dienām –
maksimālā
finansējuma
atbalsta summa ir līdz 1000
eiro;
2.Vasaras skolām, kuru
ilgums ir līdz desmit dienām –
maksimālā
finansējuma
atbalsta summa ir līdz 2500
eiro;
3) Vasaras skolām, kuru
ilgums ir 11 un vairāk dienas –
maksimālā
finansējuma
atbalsta summa ir līdz 5000
eiro.
Plašāka informācija cesis.lv.

cerējis. Cēsīs ir lielisks koris!”
akcentēja komponists.

“Cēsu Vēstis”
Tavā pastkastē
No šī gada janvāra Cēsu
novada pašvaldība noslēgusi
līgumu ar AS “Latvijas Pasts”
par laikraksta “Cēsu Vēstis”
piegādāšanu
visām
Cēsu
novada pastkastītēm.
Pašvaldība saņēmusi daudz
pozitīvu
atsauksmju
par
jauno kārtību no cilvēkiem,
kuri iepriekš dažādu iemeslu
dēļ nevarēja nokļūt līdz
lielveikaliem,
pašvaldības
institūcijām un citām vietām,
kur “Cēsu Vēstis” bija
pieejamas.
Taču diemžēl tiek saņemta
arī informācija par vairākām
adresēm Cēsu novadā, kur
“Cēsu Vēstis” nav saņemtas.
Ja neesat saņēmis “Cēsu
Vēstis”, lūdzu, atsūtiet mums
savas mājas adresi elektroniski uz cesuvestis@cesis.lv
vai pastāstiet par to mūsu
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā Bērzaines ielā 5,
111.kabinetā.
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Cerīga sakustēšanās
mājokļu jautājumā
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Pēdējā novada domes sēdē
nopietnākais jautājums bija
par Vaives pagasta pārvaldes
reorganizāciju. Ir pieņemts
lēmums, ka no 1. aprīļa
darbu sāks jauns pārvaldes
modelis. Arī turpmāk Vaives
pagasta iedzīvotājiem visi
pašvaldības
pakalpojumi
būs pieejami “Kaķukrogā”,
un būs pagasta pārvaldes
vadītājs – saimnieks, kurš
uzklausīs un risinās iedzīvotāju
jautājumus. Droši vien sākuma
posmā
būs
pieslīpēšanās
laiks ar pārpratumiem un
sarežģījumiem, bet domāju,
ka jaunais pārvaldes modelis
vaivēniešiem būs pieņemams.
Februārī
darbu
sākusi
jaunā valdība, un prieks,
ka
jaunais
Ekonomikas
ministrs jau pievērsies tādai
aktualitātei
kā
mājokļu
jautājums. Pašvaldībām, lai
nodrošinātu jaunu speciālistu
piesaisti, kvalitatīvu izglītību
un veselības aprūpi novadā,

stimulētu ekonomisko rosību,
nepieciešams īres dzīvokļu
fonds. Tagad Ekonomikas
ministrijā ir notikusi pirmā
darba grupas sanāksme, un
centīsimies izstrādāt modeli,
kas dotu iespēju pašvaldībām
ar valsts atbalstu, sākt šīs
sāpīgās problēmas risināšanu.
Par mājokļu būvniecību Cēsīs
ieinteresēta arī Aizsardzības
ministrijas vadība, jo Nacionālo
bruņoto spēku Instruktoru
skola paplašina savu darbību.
Janvārī jau minēju, ka šogad
novadā īstenosim apjomīgu
investīciju programmu, kas
vērsta
uz
infrastruktūras
attīstību, izglītības iestāžu
labiekārtošanu,
uzņēmējdarbības
veicināšanu.
Pašvaldības speciālistiem jau
no paša gada sākuma darba
ritms ir spraigs, lai sagatavotu
projektu
dokumentāciju,
veiktu
iepirkumus
un
saplānotu darbus tā, lai mums
izdotos iecerēto paveikt. Un
paveikt labi. Piemēram, esam
aktualizējuši Cēsu stadiona
tehnisko projektu, apzinājuši
citu novadu pieredzi, lai

labākie šodien iespējamie
risinājumi stadionu būvē tiktu
īstenoti Cēsīs.
Ir sākusies aktīva gatavošanās Cēsu 810 gadu
jubilejas svinībām. Izveidotas
darba
grupas,
notikušas
tikšanās ar izglītības iestāžu
pārstāvjiem,
nevalstisko
un
reliģisko
organizāciju
pārstāvjiem. Lai svētki izdotos,
cēsniekiem aktīvi jāiesaistās ar
savām idejām un līdzdalību to
rīkošanā.
Gribu
apsveikt
pūtēju
orķestra “Cēsis” kolektīvu –
27. februārī izskanēs orķestra
piecu gadu jubilejas koncerts.
Svētkus, atceres pasākumus,
lielākus
notikumus
Cēsīs
vairs nevaram iztēloties bez šī
skanīgā un atsaucīgā kolektīva
līdzdalības. Nopietnas jubilejas
martā svinēs tautas deju
ansamblis “Raitais solis” un
koris “Beverīna” – kolektīvi,
kuros cēsnieki jau paaudzēs
pauž savu dejošanas un
dziedāšanas prieku un prasmi.

Iedzīvotāji vērtē savu pašvaldību
Pieejamāks
pašvaldības
iestāžu darba laiks tiem
cēsniekiem,
kuri
strādā
un mācās Rīgā un citviet,
vienkāršotāka forma projektu
pieteikumiem, lielāka iesaiste
un
līdzdalība
projektu
vērtēšanā – tie bija tikai daži
no ieteikumiem, ar kuriem
iedzīvotāju tikšanās laikā
3.februārī dalījās cēsnieki.
Kopumā uz tikšanos bija
ieradušies 30 visdažādāko
vecumu un profesiju cēsnieki,
kuri veltīja savu laiku, lai
nāktu klajā ar priekšlikumiem,
kā uzlabot komunikāciju starp

pašvaldību un iedzīvotājiem
un vairot cēsnieku dalību
pašvaldības
lēmumu
pieņemšanā.
Idejas
tika
sagrupētas
četrās daļās. No lietām, ko
iedzīvotāji vēlas saglabāt,
tika minēts pašvaldības sporta
koordinators,
bezmaksas
pasākumi
pieaugušajiem
un bērniem, plašs kultūras
pasākumu klāsts. Ieviest vajadzētu pašvaldības pasākumu
tiešraides, domes vadības
tikšanās ar iedzīvotājiem,
pilsētas galvenā mākslinieka
amatu, sirsnīgāku klientu

apkalpošanu. Izskaust vajadzētu sabiedrisko apspriežu
rīkošanu darba laikā, neticību
pašvaldībai un nepilnības
pašvaldības saziņā ar iedzīvotājiem.
Cēsnieki novērtēja šādu
tikšanos, kā arī pauda vēlmi
pēc lielāka iedzīvotāju foruma,
kurā iegūtās idejas apaudzēt
un, iespējams, pašiem arī daļēji
ieviest. Jo, kā atzina atnākušie,
pats svarīgākais ir tas, lai
sniegtās idejas nenogultu
plauktos, bet tiktu maksimāli
realizētas.

Cēsu novada domes sēdē 18. februārī
Cēsu novada domes sēdē
18. februārī tika izskatīti 28
jautājumi.
1. Tika apstiprināts nolikums
par pašvaldības finansējuma
piešķiršanu nozīmīgu izglītības
aktivitāšu
īstenošanai.
Nolikuma mērķis ir atbalstīt
izglītojamiem
nozīmīgu
izglītības aktivitāšu īstenošanu
pašvaldības
attīstības
plānošanas
dokumentos
noteikto uzdevumu izglītības
jomā izpildei.
2. Apstiprināja konkursa
“Par finansējuma piešķiršanu
vasaras skolām 2016.gadā”

nolikumu.
3. Apstiprināja Cēsu 810
gadu
jubilejas
pasākumu
organizēšanas
uzraudzības
komiteju, tehniskā darba grupu,
kultūras, izglītības un sporta
programmas darba grupu,
komunikācijas darba grupu.
4. Saistībā ar plānoto Stacijas
laukuma
rekonstrukciju
pieņēma
lēmumu
par
nedzīvojamas ēkas Stacijas
laukumā 4 pirkšanu un ēkas
Stacijas laukumā 3 demontāžu.
5. Apstiprināja Cēsu novada
domes 2016.gada 18.februāra
saistošos noteikumus “Par

Cēsu
novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
apjomu
un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu
dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai”.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldībā Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Kopā –
Cēsu novadā
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Svarīgs darbs šajā mēnesī
bija Vaives pagasta pārvaldes
reorganizācijas plāna izstrāde
un apspriešana ar iedzīvotājiem.
Lai
nerastos
pārpratumi,
gribu uzsvērt, ka iedzīvotāju
apkalpošanas kvalitāte Vaives
pagasta pārvaldē visus šos
gadus bija ļoti labā līmenī.
Reorganizācija notiek ne tāpēc,
ka pārvaldes darbinieki kaut ko
nedarīja vai darīja slikti, bet
tāpēc, lai palielinātu kapacitāti
investīciju piesaistē un projektu
īstenošanā un nodrošinātu
vaivēniešiem
kvalitatīvākus
komunālos pakalpojumus.
Pēc reorganizācijas, sākot no
šī gada 1.aprīļa, Vaives pagasta
iedzīvotāji visus pašvaldības
pakalpojumus,
izziņas,
maksājumus
varēs
veikt
ierastajā vietā - “Kaķukrogā”.
Pārvaldes vadītāja un sekretāre
nodrošinās
pakalpojumu
pieejamību, kā arī risinās citus
pagasta dzīves jautājumus.
Noteikti pieņemšanas laiki
būs bāriņtiesas pārstāvim un
sociālajam darbiniekam un, ja
nepieciešams, ar iedzīvotājiem
“Kaķukrogā” tiksies arī citi
pašvaldības speciālisti. Esam
saglabājuši Lauku attīstības
speciālista amata vietu, un
konkursa kārtībā izraudzīta
kandidāte
šo
pienākumu
izpildei. Viņa labi pārzina
norises laukos, ir pieredze
sadarbībai ar Lauku atbalsta
dienestu, prasmes projektu
izstrādē.
Lauku
attīstības
speciālists būs pašvaldības

Attīstības nodaļas darbinieks,
taču noteiktās dienās pieņems
apmeklētājus arī “Kaķukrogā”.
Manuprāt,
jaunais
pārvaldes modelis veicinās
to ka savā novadā būsim
vienotāki
un
atteiksimies
no iesīkstējušā dalījuma –
pilsētnieki un laucinieki. Ir
jāstrādā tā, lai dzīve uzlabotos
visā novadā. Februārī, kad
“Kaķukrogā” spriedām ar
iedzīvotājiem par pagasta
pārvaldes
reorganizāciju,
vairāki runātāji atzina, ka
vaivēniešiem
svarīgākie
jautājumi ir izbraucami ceļi
un darba vietas. Ir apstiprināta
pašvaldības ceļu atjaunošanas
programma, kurai no Eiropas
Savienības
struktūrfondiem
paredzētā
kvota
Cēsu
novadam ir nepilni 400 000
eiro. Šogad cieto segumu
paredzēts uzklāt ceļa posmam
no Krīviem līdz Kaķukrogam.
Pašvaldībā izstrādājam jaunu
nolikumu novada ielu un ceļu
apsaimniekošanas iepirkumam,
kas nodrošinās arī kvalitatīvāku
pagasta ceļu greiderēšanu un
uzturēšanu.
Runājot par pašvaldības
pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti novadā, jāpiebilst,
ka, iedzīvotāju rosināti, esam
sākuši priekšdarbus klientu
apkalpošanas centra izveidei
vecajā domes ēkā Raunas
ielā 4. Ieceres plusi ir vieta
centrā, līdz kurai iedzīvotāji
var ērti aizbraukt vai aiziet,
labas
piemērotas
telpas.
Mīnusi varētu būt sarežģījumi
pašvaldības darba organizācijā,
bet, domāju, tie ir atrisināmi.

Izsūtīti NĪN maksāšanas
paziņojumi 2016. gadam
Pašvaldības
nekustamā
īpašuma
nodokļa
(NĪN)
maksātājiem ir izsūtījušas
maksāšanas paziņojumus par
aprēķināto NĪN 2016. gadam.
Nodokli par zemi un mājokli
aprēķina uz gadu, un tas tiek
sadalīts četros maksājumos:
šogad NĪN maksāšanas termiņi
noteikti 31. marts, 16. maijs,
15. augusts un 15. novembris.
Maksājumu var veikt gan pa

daļām norādītajos termiņos,
gan arī avansa veidā, līdz
pirmajam
maksājuma
termiņam – 31. martam –
samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams
pašvaldības norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, kā arī
portālos www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv.

Metiens 9 600 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība

Bērzaines iela 5, Cēsis.
Tālrunis: 64121677
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Cēsu Vēstīm obligāta.
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AKTUĀLI

Koprades māja “Skola6”
Dita Trapenciere
“Skola6”
Pašā pilsētas centrā top
tikšanās
vieta
aktīvajiem
cēsniekiem – Koprades māja
“Skola6”.
Pērn augustā Cēsu novada
pašvaldība aicināja radošos
cēsniekus un pašnodarbinātos
profesionāļus viesoties un
darboties Lielajā Skolas ielā 6,
Cēsīs, un kopīgi plānot bijušās
Cēsu profesionālās vidusskolas
mācību
korpusa
nākotni.
Diskusiju un sarunu rezultātā
tika secināts, ka Cēsīs ir
pieprasījums, un ir jārada vieta
cilvēkiem, kuru ikdienas darbs
nav saistīts ar darbagaldu birojā
vai kuri savas uzņēmējdarbības
gaitas tikai sāk.
Līdz ar to, šī gada janvārī tika
sākts aktīvs darbs pie Koprades
mājas “Skola6” veidošanas
un iekārtošanas. Galvenie
izvirzītie
mājas
darbības
virzieni ir radošo industriju

Attēlā: Koprades mājas jaunie iemītnieki plāno turpmāk veicamos darbus. Foto Evija
Taurene.
un digitālo industriju atbalsts,
pirmsinkubatora
funkcijas
un kopā strādāšanas telpu
nodrošināšana. “Skola6” ēkā
ir pieejamas telpas radošajām
darbnīcām, kopā strādāšanas
vietas pašnodarbinātajiem un
nelielām komandām, kā arī
telpas pasākumiem. Vasarā
“Skola6” telpās savu darbību
plāno sākt Latvijas Investīciju

un
attīstības
aģentūras
izveidotais biznesa inkubators.
Darbnīcu
telpas
tiek
iznomātas pašnodarbinātajiem
vai
uzņēmumiem,
kuru
darbība saistīta ar radošajām
industrijām
–
dizains,
arhitektūra, māksla, mūzika,
grafika u.c. jomas. Patlaban
darbnīcās jau strādā tērpu
dizaineres, gleznotāji, mūziķi.

Savukārt kopā strādāšanas
telpa būs labiekārtots atvērtā
tipa birojs, ar ierīkotām darba
vietām, pieejamu bezvada
internetu, biroja tehniku un
atsevišķām
telpām
darba
sarunām un atpūtai. Tā ir vieta,
kur satikties visdažādāko jomu
profesionāļiem un attālinātā
darba veicējiem, kur veidot
jaunus
kontaktus,
rasties

Atbalsta programma ģimenēm ar bērniem
Anita Zimele
Cēsu novada
pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”
Cēsu
novada
domes
sēdē apstiprināta Atbalsta
programma Cēsu novada
ģimenēm ar bērniem 2016.2020. gadam. Tās mērķis ir
veicināt ģimeņu veidošanu, to
labklājības līmeņa celšanu,
stiprinot
ģimenes
vērtību
sabiedrībā.
Atbalsta
programmas
izstrādātajā rīcības plānā ir divi
galvenie virzieni:
• atbalsts bērna ienākšanai
ģimenē ar mērķi palīdzēt
topošajām
ģimenēm
un
ģimenēm ar bērniem;
• atbalsts vecāku pienākumu
īstenošanai ar mērķi atbalstīt
ģimenes ar bērniem, izveidot
ērtākus
un
pieejamākus

pakalpojumus,
nodrošināt
pieejamu vidi ģimenēm ar
maziem bērniem.
Kopējais
programmas
finansējums ir 339 342 eiro, tai
skaitā 2016. gadā plānots apgūt
51 860 eiro.
Šogad izvirzītās prioritātes:
• Izveidot jaunu atbalsta
grupu
bērna
aprūpes
prasmju
veicināšanai
un
psihoemocionālais
atbalsts
vecākiem. Sociālo darbinieku
darbam ar ģimenēm un
bērniem skaita palielināšana,
lai Sociālajā dienestā līdz
2020. gadam ar ģimenēm
un bērniem strādātu pieci
sociālie darbinieki un pieci
sociālie rehabilitētāji (patlaban
Sociālajā dienestā strādā četri
sociālie darbinieki darbam ar
ģimenēm un bērniem un divi
sociālie rehabilitētāji).
• Vecāku maksas atlaides
trūcīgo
ģimeņu
bērniem

pirmsskolas
izglītības
iestādēs - 12 mēnešus gadā:
20 trūcīgu ģimeņu bērni un
20 maznodrošinātu ģimeņu
bērni (patlaban vecāku maksas
atlaides tiek nodrošinātas
deviņus mēnešus).
• Ģimenēm ar bērniem ir
pieejams sociālais pedagogs
katrā pirmsskolas izglītības
iestādē.
• Ģimenēm ar bērniem ir
pieejams sociālais pedagogs
katrā skolā.
• Ģimenēm ar bērniem
pieejams
logopēds
visās
pirmsskolas izglītības iestādēs.
• Ieviest vecāku apmācības
programmas
„Bērna
emocionālā audzināšana” Cēsu
novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un Sociālajā dienestā
(viens apmācības cikls desmit
pirmskolas izglītības iestādēs).
• 1. klases skolēniem,
kuriem konstatēti mācīšanās

un/vai uzvedības traucējumi
vai grūtības, pēc Pedagoģiski
medicīniskās
komisijas
atzinuma, ievērojot psihologa
vai sociālā pedagoga atzinumu,
apmaksāt
nepieciešamo
diagnostiku līdz 45 eiro
apmērā ar mērķi savlaicīgi
identificēt esošās grūtības
un saņemt rekomendācijas
nepieciešamajiem
atbalsta
pasākumiem.
• Organizēt vasaras nometnes bērniem katrā Cēsu
novada skolā.
• Izvietot ratiņu novietni pie
Sociālā dienesta Bērzaines iela
18.
• Turpināt iesākto tradīciju Ģimenes
dienas
svētku
organizēšanu
15.
maijā,
papildinot to ar informatīvi
izglītojošu
forumu
bērnu
vecākiem.

jaunām idejām un sadarbības
projektiem.
Jau martā Koprades mājā
notiks dažādi pasākumi, uz
kuriem tiks aicināts ikviens
cēsnieks vai pilsētas viesis,
kuram ir idejas, ar ko dalīties
vai atrast līdzīgi domājošos,
ar kuriem Cēsīs ieviest jaunas
lietas. Regulāri notiks Ideju
talkas, kur būs iespēja dalīties
ar savām idejām un jauniem
projektiem, kam tiek meklēti
sabiedrotie; vakara sarunas,
kurās pārrunāt sabiedrībā
aktuālus jautājumus, semināri
par esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem aktuālajiem jautājumiem, u.c. pasākumi.
Ja Tev ir interese darboties
Koprades
mājā
ikdienā
(nomājot darbnīcas telpas
vai darba vietu) vai idejas
pasākumu
organizēšanai,
vai arī vēlies vien izmantot
sarunu telpu, nāc ciemos uz
Lielo Skolas ielu 6, raksti
dita@skola6.lv
vai
www.facebook.com/skola6cesis
vai zvani 26458414.

NVO
tikšanās
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
pulcēja 20 Cēsu novada
nevalstisko
organizāciju
(NVO)
vadītājus,
lai
iepazīstinātu ar finansējuma
saņemšanas kārtību.
Finansējumu varēs saņemt
NVO, kuras Cēsu novada
teritorijā darbojas sociālajā
jomā. Atkarībā no NVO
iesaistīto mazaizsargāto cilvēku
skaita īstenotajās bezmaksas
aktivitātēs, biedrībām būs
iespējams saņemt finansējumu
no 50 - 350 euro apjomā.
Tikšanās
laikā
NVO
atbalstīja iepriekš minētos
finansējuma
saņemšanas
kritērijus, norādot uz to
nepieciešamību, lai veicinātu
lielāku aktivitāti un darba
ieguldīšanu,
popularizējot
NVO mērķus Cēsu novada
iedzīvotājiem.

Jauna pieeja latvāņu ierobežošanā
Valda Zaļaiskalna
Vaives pagasta pārvaldes
vadītāja
Latvāņu
ierobežošana
Vaives pagastā ir problēma, kas
zemju īpašniekus nogurdinājusi
latvāņu agresīvās dabas dēļ.
SIA “Integrētās Audzēšanas
Skola” ir privāta izglītības
iestāde,
kas
nodarbojas
ar latvāņu ierobežošanas
pētniecību, izmantojot augu

aizsardzības metodes.
Februāra sākumā skolas
speciālisti
pēc
pagasta
pārvaldes uzaicinājuma Vaives
tautas namā informēja par
jaunākajām metodēm latvāņu
ierobežošanā.
1.
Regulāra
latvāņu
pļaušana
(reize
nedēļā)
nodrošina citu augu augšanu,
kas noēno latvāņus un kavē to
augšanu. Ar neregulāru latvāņu

pļaušanu nevar panākt latvāņu
iznīcināšanu;
2. Veģetācijas stadijā, kad
augam izveidojušās sēklas (nav
sākušas gatavoties), ziedkopu
nogriešana un savākšana ir
viens no efektīvākajiem, bet
arī visrūpīgāk veicamajiem
darbiem;
3. Pērn aprobēta selektīvu
herbicīdu
(Nuance
75
WG,Logrāns
20
d.g.,
accurate 200WG divu veidu

kombinācijās)
izmantošana
latvāņu apkarošanā, lietošanas
biežums
–
reizi
gadā.
Miglošanu veic agri pavasarī
(māllēpeņu ziedēšanas laikā)
vai latvāņu monokultūrās pēc
nopļaušanas. Lai sasniegtu
vēlamo
rezultātu,
precīzi
jāievēro herbicīdu lietošanas
nosacījumi,
klimatiskie
apstākļi, latvāņu veģetācijas
fāze, miglošanas tehnoloģija,
darba
drošība,
atļaujas

iegādāties augu aizsardzības
līdzekļus.
Seminārā
sniegtā
informācija bija profesionāla,
uz zinātniskiem pētījumiem
pamatota. Tādēļ rosinu vērsties
pie SIA „Integrētās Audzēšanas
skola”
speciālistiem,
lai
iepazītos ar jauno pieredzi un
pieeju latvāņu ierobežošanā.
Skolas tālrunis 67553596,
e-pasta adrese info@iaskola.lv,
mājas lapa www.ias.lv.
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ĢIMENE, SKOLA
Stipendijas par sasniegumiem mācībās
Februāra vidū Vidzemes
koncertzālē bijušā Cēsu rajona
skolēni saņēma Draudzīgā
aicinājuma fonda “Stipendijas
skolēniem”
semestra
stipendijas par augstiem sasniegumiem mācību darbā.
Stipendijas
nodrošina
Mūrmaņu un Sikšņu ģimenes
sadarbībā
ar
Draudzīgā
aicinājuma fondu un Vītolu
fondu.
Stipendijas piešķīra 27
vidusskolas klašu skolēniem
no deviņām bijušā Cēsu
rajona skolām: A.Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas,
Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu
Pilsētas vidusskolas, Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas,
Jaunpiebalgas
vidusskolas,
Vecpiebalgas
vidusskolas, Raunas vidusskolas, Nītaures vidusskolas
un
Priekuļu
vidusskolas.
Stipendijas piešķir nodibinājums “Draudzīgā aicinājuma
fonds”.

Attēlā: Draudzīgā aicinājuma fonda stipendiāti pēc svinīgās stipendiju saņemšanas.
Foto Aleksandrs Abramovs.
Stipendiju administrēšanā
Draudzīgā aicinājuma fonds
sadarbojas ar nodibinājumu
“Vītolu fonds”. Katrs skolēns
semestrī saņem stipendiju 250
eiro apmērā, kas tiks izmaksāta
no janvāra līdz maijam pa

50 eiro mēnesī. Kopējais
stipendiju fonds semestrim ir
6750 eiro.
Nodibinājuma
“Vītolu
fonds” valdes priekšsēdētāja
Vita
Diķe
uzsver,
ka
stipendija skolēniem ir ne

tikai pamudinājums turpināt
iesāktos sasniegumus, bet arī
iespēja uzņemties atbildību par
savu budžetu. Tāpat skolēni
arī uzzina par iespēju saņemt
“Vītola fonda” administrētās
stipendijas,
sākot
studiju

gaitas. “Jau četri “Stipendijas
skolēniem”
saņēmēji
ir
veiksmīgi pieteikušies arī
studentu stipendijām, kuras
var iegūt jaunieši ar augstiem
sasniegumiem mācībās,” stāsta
V. Diķe.

Gatavojas Ģimenes dienai
Anita Zimele
Cēsu novada
pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Šogad 15. maijā jau astoto
gadu Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
sadarbībā
ar
dažādām
organizācijām un Cēsu novada
pašvaldību organizēs Ģimenes
dienu Cēsīs.
Šogad Ģimenes dienai
veltītie pasākumi norisināsies
no 9. maija līdz 15. maijam.
Pasākumā aicinām piedalīties
Cēsu novada ģimenes, vecākus
kopā ar bērniem, lai izzinātu

Cēsu pilsētu. Ģimenēm būs
iespēja doties ekskursijā uz
pašvaldības un valsts iestādēm,
līdzdarboties
radošajās
darbnīcās
un
piedalīties
dažādās aktivitātēs un spēlēs.
Pasākuma gaitā Maija parkā
plānojam rīkot skanīgu un
interesantu koncertprogrammu,
kurā ar saviem priekšnesumiem
piedalītos novada muzikālās
ģimenes,
tāpēc
aicinām
pieteikties
muzikālās
ģimenes,
kuras
vēlētos
piedalīties Ģimenes dienas
koncerta
programmā.
Pieteikties iespējams līdz
19. martam, rakstot uz e-pastu:

soc.ag@cesis.lv.
Jau piekto gadu pēc kārtas
rīkosim arī Ratiņu parādi, kurā
aicinām piedalīties visas jaunās
ģimenes ar saviem bērniņiem
un izrotātajiem ratiņiem.
Lai svētki izdotos, aicinām
pieteikties arī uzņēmējus,
uzņēmumus
un
vienkārši
labus cilvēkus, kuri būtu
gatavi iesaistīties pasākuma
atbalstīšanā un organizēšanā!
Atbalsts
pasākuma
nodrošināšanai varētu būt gan
finansiāls, gan kāds gardums
vai dāvaniņa pastaigas takas
apmeklētājiem!

Stabila vērtība nestabilā
pasaulē
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Šī gada 18. februāris ir īpašs
visām Latvijas dzimtsarakstu
nodaļām. Šajā datumā pirms
95 gadiem Latvijas Republikas
Satversmes sapulce izdeva
likumu “Par civilstāvokļa
aktu reģistriem”, kas laulību
funkciju nodeva arī laicīgajai
varai – pašvaldībām.
Kā stāsta Cēsu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Gabrāne, Cēsīs nodaļa
tika izveidota jau tā paša
gada jūlijā – karstākajā kāzu
laikā. Pēdējos teju 30 gadus

Dzimtsarakstu nodaļa Cēsīs
atrodas Bērzaines ielā, taču
pirms tam tā mājojusi tagadējā
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkā,
ko vēl arvien atminoties pāri,
kuri ierodas svinēt zelta kāzu
jubilejas.
“Dzimtsarakstu
nodaļas
Latvijā un Cēsīs ir unikālas.
Ir mainījušies laiki, varas,
valodas, bet nodaļas savu
darbu nav pārtraukušas. Tā ir
teju vienīgā nepārtrauktā valsts
funkcija, kas tikusi saglabāta
pat
visekstremālākajos
apstākļos,” ne bez lepnuma
stāsta I. Gabrāne. No šīs
bagātās vēstures nāk līdzi
arī bagāts mantojums – gan

vēsturiskā Cēsu apriņķa, gan
Cēsu rajona, gan Cēsu pilsētas
dzimtsarakstu arhīvi.
I. Gabrāne Dzimtsarakstu
nodaļā strādā kopš 2006.
gada, bet vada to kopš 2010.
gada. Taču jau vidusskolas
laikā, darbojoties Cēsu tautas
teātrī, sestdienās ir lasījusi
dzeju laulību ceremonijās,
līdz ar to atgriešanās šeit esot
zināmā mērā likumsakarīga.
Neatsverams palīgs darbā esot
vadītājas vietniece Edīte Vecā,
kura dzimtsarakstu sistēmā
strādā jau 18 gadus. I. Gabrāne
arī atzīst, ka iepriekšējās
vadītājas, kuras vēl arvien
atceras kā Cēsu sabiedrības

Attēlā: Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Gabrāne laulību ceremoniju zālē. Foto Aleksandrs
Abramovs.
autoritātes, esot uzlikušas
augstu latiņu. Bet amatā
aizvadītie jau gandrīz seši gadi
arī ļauj izdarīt secinājumus.
“Jo
nestabilāka
kļūst
pasaule, jo vairāk cilvēki kļūst
patiesāki un novērtē vienkāršas,
ģimeniskas vērtības,” skaidro
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja, piebilstot, ka “no
lielākām ārišķībām iepriekš
laulību
forma
pēdējos
gados kļuvusi sirsnīgāka un
patiesāka”.
Patlaban jau teju 40%
jaunlaulāto izvēlas laulību
ceremonijas
lietišķākā
gaisotnē bez liela patosa
– tikai liecinieku, tuvāko
draugu vai ģimenes locekļu
klātbūtnē. Tāpat pēdējos gados
arvien populārākas kļūstot arī
izbraukuma ceremonijas, ko
izvēlas aptuveni desmitā daļa
jaunlaulāto, un viennozīmīgi
iecienītākā vieta, kur Cēsu
novadā jaunie pāri vēlas teikt
jāvārdu viens otram, esot Cēsu
Jaunā pils un pils dārzs.
“Tā
kā
mēs
ikdienā

sastopamies
ar
cilvēkiem
ļoti svarīgos un personīgos
dzīves brīžos – reģistrējot
laulības, reģistrējot mazuļus
un
izsniedzot
vecākiem
bērna
pirmo
dokumentu,
bērna dzimšanas apliecību,
reģistrējot
miršanas
gadījumus, tad cenšamies
ar lielu cieņu izturēties pret
cilvēku personīgās dzīves
notikumiem,”
par
darba
specifiku klāsta Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja.
Pašvaldība
Cēsīs
esot
parūpējusies par skaistām un
piemērotām telpām laulību
noslēgšanai. “Apliecinājumu
tam
mēs
saņemam
no
daudzajiem
pāriem,
kas
pie mums viesojas no visas
Latvijas un arī ārvalstīm,” ar
prieku stāsta I.Gabrāne. Un arī
noslēgto laulību skaits Cēsīs
ar katru gadu palielinoties. Tā,
piemēram, pērn noslēgtas 195
laulības – zīmīgi, ņemot vērā,
ka šogad nodaļa svinēs 95 gadu
jubileju.
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BUDŽETS, VESELĪBA
Apstiprināts Cēsu novada budžets 2016. gadam
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Ceturtdien, 28. janvārī,
Cēsu novada domes deputāti
vienbalsīgi
pieņēma
2016. gada budžetu, apstiprinot
20,62 miljonu eiro kopbudžeta
ieņēmumus, kas ir par 9,6%
vairāk nekā plānotais budžets
pērn.
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi
no
nodokļiem
plānoti 11,325 miljoni eiro
jeb par 7,7% vairāk nekā
2015. gada budžetā. Lielākais
īpatsvars nodokļu ieņēmumos
ir
iedzīvotāju
ienākuma
nodoklim (90%) un nekustamā
īpašuma nodoklim (9,2%).
Kopbudžeta
izdevumi
plānoti
22,681
miljona
eiro
apjomā.
Pašvaldības
resursi
prioritāri
tiks
ieguldīti
finansējuma
nodrošināšana
pašvaldības
investīciju projektiem, kas

iekļauj līdzfinansējumu ES
struktūrfondu un citu finanšu
instrumentu projektiem un
dokumentācijas
gatavošanu.

veicināšana un Cēsu 810 gades
pasākumu nodrošināšana.
Kā būtisku priekšnosacījumu
sekmīgai pilsētas attīstībai

Tāpat
svarīgas
budžeta
prioritātes ir iedzīvotāju skaita
saglabāšana un palielināšana,
nodarbinātības un ekonomiskās
aktivitātes
veicināšana,
dzīvojamā fonda attīstības

dome
uzskata
izglītības
sistēmas pilnveidi un izglītības
infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšanu. Cēsu novada
pašvaldības
2016.
gada
pamatbudžeta
izdevumu

Cēsu klīnika turpina attīstīties
Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldība
“Ir ieguldīts liels darbs, un
turpinām mērķtiecīgi strādāt,
lai
klīnikas
apmeklētājs
iespējami ātri un ērti varētu
gan reģistrēties, gan tikt
vizītē pie ārsta. Pilnveidojam
reģistrācijas un apkalpošanas
sistēmu, tiek piesaistīti jauni
speciālisti, un norit iekšējās
un
ārējās
infrastruktūras
uzlabošanas
darbi,”
par
pēdējā laika Cēsu klīnikas
attīstību stāsta tās vadītāja
Ingūna Liepa.
Viena
no
lielākajām
pārmaiņām, ko izjūt ikkatrs
klīnikas
apmeklētājs,
ir
jaunā reģistrācijas sistēma.
“Sākot ar pērno septembri,
Cēsu klīnikas personāls un
apmeklētāji izmanto jaunu,
optimizētu sistēmu. Apvienojot
ambulatorās un diagnostikas
nodaļu
reģistratūras,
tika
izveidota kopīga reģistrācijas
vieta un iekārtota uzgaidāmā
telpa, kas kalpo gan kā
informācijas punkts, gan sniedz
iespēju izņemt ārsta atbildi par
veiktajiem izmeklējumiem,”
uzsver Ingūna Liepa.
Reorganizācija
pacientu
un
klientu
reģistrācijas
sistēmā bija nepieciešama,
lai mazinātos gaidīšanas laiks
rindās, apkalpojot pacientus,
un iespējami lietderīgi un
racionāli
tiktu
izmantoti
slimnīcas cilvēkresursi. Tāpat
sperts ievērojams solis, attīstot
informācijas tehnoloģijas –
ieviests e-pieraksts, kas ļauj

attālināti veikt pierakstu pie
ārsta sev vēlamā laikā. Kopš
pagājušā
gada
izveidota
atsevišķa reģistratora darba
vieta klientu un pacientu
apkalpošanai
pa
telefonu
un
internetu,
nodrošinot
izmeklējumu
rezultātu
saņemšanu elektroniski.
Turpinot par informācijas
tehnoloģijām,
klīnikas
vadītāja uzsver, ka, ieviešot
ikkatru pārmaiņu, tiek domāts
ne vien par klienta ērtību,
bet arī par datu drošību
veselības jautājumos, kas
šobrīd arī valstiski nosaukta
par prioritāti. Pielāgota ir arī
kartotēkas sistēma, un turpmāk
pacientiem netiks izsniegtas
ambulatorās
kartiņas,
lai
novērstu to pazaudēšanu.
Klīnikas
uzskaites
un
kvalitātes kontroles daļas
vadītāja Olga Rudzīte atzīst,
ka
joprojām
personālam
un
apmeklētājiem
norit
pielāgošanās darbs pie jaunās
sistēmas: “Sarežģījumi un
rindas var rasties, ja kāds no
reģistratūras darbiniekiem ir
sasirdzis un nespēj pildīt darba
pienākumus, jo šīs funkcijas
spēj pildīt tikai apmācīts
personāls.”
Tāpat
jāņem
vērā, ka reģistratūras zvanu
intensitāte ir liela, tāpēc brīžos,
kad reģistratoru sazvanīt nav
iespējams, klīnikas vadība
iesaka izmantot e-pierakstu.
Līdzīgi, kā citas iestādes, arī
Cēsu klīniku daļēji regulē valsts
apmaksāto kvotu daudzums.
Rudzīte skaidro, ka daudziem
izmeklējumiem un pārbaudēm
veidojas garas rindas, taču
klīnikas vadība, cenšoties

plānot nākotnes plūsmas,
veido pakāpenisko pieraksta
sistēmu. “Pacientiem, kuriem
ārsta apmeklējums paredzēts
pēc ilgāka laika, tiek zvanīts
un atgādināts par ierašanās
datumu, bet gadījumos, kad
rodas iespēja pārplānot vizīti
ātrāk, par to tiek savlaicīgi
paziņots,” stāsta O.Rudzīte.
Pēdējos gados ieguldīti
ievērojami
resursi
daudzu ārstniecības jomu
modernizācijā, gan atjaunojot
medicīnas
pakalpojumu
sniegšanas
bāzi,
gan
ieguldot resursus aprūpes
darba
modernizācijā,
kas
pacientam nodrošina ātrāku
un kvalitatīvāku atveseļošanās
periodu. Viens no tuvākās
nākotnes mērķiem ir izveidot
mazinvazīvās ķirurģijas dienas
centru, kas nebūtu piesaistīts
kvotām, tādējādi ļaujot šo
pakalpojumu izmantot vairāk.
Pēc Olgas Rudzītes teiktā,
klīnikai ir visas iespējas, lai
attīstītu
šo
pakalpojumu:
“Mums ir augsti kvalificēti ārsti
un tehnoloģijas, kas ļauj veikt
šo pieprasīto pakalpojumu”.
Pērn panākta vienošanās
ar
vairākiem
jauniem
speciālistiem, kuri jau tagad
strādā klīnikā. Ir piesaistīti acu
ārsti, otolaringologi, urologs,
bērnu neirologs, ambulators
dermatologs-venerologs
un
vairāki citi speciālisti, kas ir
liels ieguvums ārstniecības
iestādei. Tāpat, domājot par
nākotni, noslēgti līgumi ar
topošajiem speciālistiem, kuri
saista savas turpmākās dzīves
gaitas ar Cēsīm un darbu šeit.

lielākais īpatsvars, 46,16%,
paredzēts izglītības funkcijas
finansēšanai. Kopējie izdevumi
izglītības darba finansēšanai
plānoti 10,11 miljonu eiro
apjomā, kas ir par 11,76%
mazāk kā 2015. gada budžetā.
Ekonomiskajai
darbībai
no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem plānots tērēt
3,54 miljonus eiro jeb 16,19%
no kopējiem izdevumiem.
Šajā pozīcijā 280 000 eiro
atvēlēti ielu kopšanai un
grants ielu uzturēšanai, 422
200 eiro paredzēti Vaives
pagasta pašvaldības autoceļa
grants seguma atjaunošanai,
403 300 eiro – Vaives
pagasta meliorācijas sistēmas
atjaunošanai. Tāpat 500 000
eiro tiks izmantoti Stacijas
laukuma
rekonstrukcijai,
bet 796 200 eiro paredzēti
nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanai.
Viens
no
budžeta
nozīmīgiem
mērķiem
ir
kvalitatīvas kultūras un sporta
pasākumu
piedāvājuma
izveidošana, nodrošinot pilsētas
iedzīvotāju un viesu kultūras
vajadzību
apmierināšanu.
Funkcijai “Atpūta, kultūra,
reliģija” pamatbudžetā plānoti
3,45 miljoni eiro jeb 15,74%
no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 4,9%
mazāk nekā 2015. gadā.
Sociālās
aizsardzības
funkcijas veikšanai paredzēts
finansējums 1,837 miljoni
eiro jeb 8.39% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem,
vispārējiem
valdības
dienestiem
apstiprināts

finansējums 1,162 miljonu eiro
apjomā. Vides aizsardzībai –
pilsētas
apzaļumošanas,
labiekārtošanas un apstādījumu
kopšanas darbiem, lietus ūdens
savākšanai un novadīšanai
no ielām, ietvju un ielu
tīrāmās tehnikas uzturēšanai
un atjaunošanai – 2016. gada
budžetā plānoti 844 300 eiro.
Pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu
apsaimniekošanas
pasākumiem budžetā paredzēti
697 700 eiro. Sabiedriskās
kārtības
un
drošības
nodrošināšanai šogad plānots
izlietot 246 300 eiro.
Budžets ir pašvaldības
finansiālās
darbības
pamatdokuments un finanšu
instruments, ar kuru tā
nodrošina savu autonomo
funkciju izpildi, kā arī veic
ekonomisko
un
sociālo
vajadzību sabalansēšanu ar
pašvaldības
finansiālajām
iespējām.
Cēsu novada pašvaldības
2016. gada budžets izstrādāts,
ievērojot
likumos
“Par
pašvaldību budžetiem”, “Par
pašvaldībām”, “Par budžetu
un finanšu vadību”, “Par valsts
budžetu 2016. gadam”, kā arī
nodokļu likumos, Ministru
kabineta noteikumos un citos
normatīvajos aktos noteiktās
prasības, atbilstoši iestāžu
un programmu izpildītāju
priekšlikumiem
un
Cēsu
novada attīstības programmu
2013.-2019. gadam.

Lētāks siltums, bet
aukstāks janvāris
Daudzi Cēsu iedzīvotāji
pamanījuši, ka šogad par
apkuri janvārī bija jāmaksā
vairāk, nekā pērn, tomēr tas
skaidrojams ar zemāku gaisa
temperatūru, nevis izmaiņām
tarifos.
Kā uzzinājām SIA "Cēsu
siltumtīkli",
siltumenerģijas
tarifs
šā
gada
sākumā,
salīdzinot ar pērno janvāri,
samazinājies par 7,2% līdz
62.93 EUR/MWh. Enerģijas
cena ir apstiprināta Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijā un mainās atkarībā
no AS “Latvijas Gāze”
noteiktajām gāzes cenām.
Tomēr, neraugoties uz tarifu
kritumu, apkures rēķini kāpuši,
jo janvāra temperatūra bijusi
krietni zem vidējās. Pērn vidējā
gaisa temperatūra janvārī bija
-1,9 C grādi, bet šogad – vairāk

nekā četras reizes zemāka jeb
-8,2 C grādi.
Savukārt
2015.
gada
decembris bija netipiski silts
(vidējā temperatūra +1,4 C
grādi), un siltumenerģijas cena
bija viszemākā visā 2015.
gada periodā, tādēļ iedzīvotāji
arī mazāk maksāja par
izlietoto siltuma enerģiju. Āra
temperatūrai krītot par gandrīz
10 grādiem, attiecīgi palielinās
arī apkures rēķini.
"Cēsu
siltumtīkli"
arī
uzsver – ēkas siltumenerģijas
izmaksas atkarīgas no pašas
ēkas
siltuma
daudzuma
patēriņa. Ja ēka ir siltināta,
siltuma enerģija tiek izmantota
racionālāk.
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VIDE, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jauni apsaimniekotāji Cēsu dzīvnieku
patversmei
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
Februārī Cēsu dzīvnieku
patversmes
“Lācīši”
apsaimniekošanu
pārņēma
dzīvnieku patversme “Mežavairogi”, kas ieviesusi izmaiņas
klaiņojošu dzīvnieku izķeršanā
un atgūšanā no patversmes.
Turpmāk patversmē nokļuvušo
klaiņojošo dzīvnieku īpašniekiem
tiks
piemērots
administratīvais sods par
dzīvnieku turēšanas noteikumu
neievērošanu.
Vislielākās izmaiņas skar
kārtību,
kādā
dzīvnieka
īpašnieks var atgūt savu
mājas mīluli. Ja mājdzīvnieks
nokļuvis
patversmē
pēc
klaiņošanas, saimnieks to
varēs atgūt, uzrādot personas
apliecinošu
dokumentu,
dzīvnieka pasi un vakcinācijas
dokumentu, kā arī apmaksājot
patversmei radušos izdevumus
pēc
iepriekš
apstiprināta
cenrāža. Taču saimniekam reizē
tiks piemērots administratīvais
sods par dzīvnieku labturības
un
turēšanas
noteikumu
pārkāpumu.
Pašvaldības
policija, izvērtējot pārkāpuma
smagumu un izskaidrojot to
iedzīvotājam, varēs piemērot
naudas sodu no 7 līdz 350 eiro.
Soda apmēru un tā amplitūdu

nosaka Latvijas Administratīvo
pārkāpumu
kodeksa
106.
pants. Par atkārtotu dzīvnieka
nokļūšanu
patversmē
maksimālais naudas sods var
sasniegt 700 eiro. Gadījumā,
ja patversmē nokļuvušajam
dzīvniekam nav vakcinācijas
dokumentu un tas nav apzīmēts
ar mikroshēmu, dzīvnieks
tiek vakcinēts un apzīmēts
patversmē. Izmaksas par veikto
darbu sedz dzīvnieka īpašnieks.
Par suņu ķērāja izbraukumu
maksa ir 15 eiro, uzturēšanās
dzīvnieku patversmē maksā
2.50 eiro diennaktī, vetārsta
vizīte 5 eiro. Ja nepieciešama
attārpošana,
atblusošana,
vakcinācija un mikročipa

ievadīšana – 11 eiro.
Dzīvnieku
patversmes
“Mežavairogi”
vadītāja
Danuta Priede skaidro, ka
joprojām milzīga sabiedrības
problēma
ir
nerūpēšanās
par mājdzīvniekiem – to
klaiņošanas
pieļaušana.
Jāiemācās, ka par visu, kas
notiek ar dzīvnieku vai to, ko
izdara dzīvnieks, atbildīgs ir
dzīvnieka īpašnieks. Naudas
sods ir viens no instrumentiem,
lai sabiedrība aizdomātos par
pienākumiem pret saviem
mājdzīvniekiem un apkārtējiem
iedzīvotājiem.
Par Cēsu novada teritorijā
klaiņojošu,
ievainotu
vai
bojā gājušu mājdzīvnieku vai

savvaļas dzīvnieku iedzīvotāji
visu diennakti var ziņot
Cēsu
novada
pašvaldības
policijas dežurantam pa tālruni
22006746 vai Valsts policijas
palīdzības tālruni 110. Policija
nodos šo ziņu patversmes
dzīvnieku ķērājiem.
Dzīvnieku
patversme
atgādina, ka no šī gada 1. jūlija
Latvijā visiem suņiem jābūt
implantētai mikroshēmai un
reģistrētiem valstī vienotā
informācijas
sistēmā
–
Lauksaimniecības datu centra
datubāzē. Suņa saimnieks to var
izdarīt Cēsu novada pašvaldībā
(Bērzaines ielā 5), Raunas ielā
4, kā arī pie veterinārārstiem.
Par reģistrāciju jāmaksā valsts
nodeva 7,11 eiro.
Cēsu dzīvnieku patversme
ar prieku uzņem brīvprātīgos
dažādu darbu veikšanai – gan
saistībā ar dzīvnieku aprūpi,
gan informācijas sagatavošanu
un izplatīšanu. Par iespējām
veikt
brīvprātīgo
darbu
interesēties pa e-pastu:
cesis@mezavairogi.lv;
patversmei@inbox.lv.
Plašāku informāciju par
patversmes
“Mežavairogi”
darbu
un
konsultācijas
par
dzīvnieku
turēšanas
noteikumiem visu diennakti
sniedz pa tālruni 24422440.

Veselību
veicinoši un
izglītojoši
pasākumi
2016. gadā
28. aprīlis plkst. 14.00
Krūts
veselības
dienas
ietvaros tikšanās ar ginekologu.
Cēsīs, Bērzaines ielā 16, 2.
stāva zālē
17. maijs plkst. 14.00
Pasaules hipertensijas dienā
tikšanās ar ārstu speciālistu
sirds slimību profilaksē. Cēsīs,
Bērzaines ielā 16, 2. stāva
zālē
23.-29. maijs
Starptautiskā
veselības
nedēļa Latvijā. Pasākuma laiks
un vieta tiks precizēti.
22. septembris
plkst. 14.00
Pasaules sirds dienā – akcija
„Glikozes
līmeņa
asinīs
noteikšana”. Cēsīs, Bērzaines
ielā 16, 2. stāva zālē.
6. oktobris plkst. 14.00
Starptautiskās veco ļaužu
dienas ietvaros tikšanās ar
geriatrijas speciālistu. Cēsīs,
Bērzaines ielā 16, 2. stāva
zālē.
15. novembris plkst. 14.00
Pasaules diabēta dienā –
tikšanās ar endokrinologu.
Cēsīs, Bērzaines ielā 16,
2. stāva zālē.
Vairāk informācijas pa
e-pastu:
zane.brantina@cesis.lv

28.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2016. gada budžetu”
1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumus
2016.
gadam
20 058 900 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumus
2016.
gadam
21 895 210 euro apmērā.
3.
Apstiprināt
Cēsu
novada pašvaldības speciālā
budžeta ieņēmumus 560 800
euro apmērā un izdevumus
786 231 euro apmērā.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada
pašvaldības
2016.
gada
budžetu.
6. Pilnvarot Cēsu novada
domes
priekšsēdētāju
uz
rīkojuma pamata veikt naudas
līdzekļu noguldījumus Latvijas
bankās.
7. Noteikt, ka laikposmā
starp Cēsu novada pašvaldības
budžeta grozījumiem Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
uz rīkojuma pamata var veikt
vispārējas nozīmes izdevumu
pārdali par pieprasījumiem līdz

1500 euro, visus piešķīrumus
iekļaujot kārtējos attiecīgā
gada pašvaldības budžeta
grozījumos, kurus pieņem
Cēsu novada dome.
8. Noteikt, ka tikai Cēsu
novada dome tiesīga lemt
par līdzekļu piešķiršanu no
2016. gada budžetā plānotajiem
vispārējas nozīmes izdevumi
līdzekļiem par summu, kas
pārsniedz 1500 euro.
9. Noteikt, ka pašvaldības
atbalsta apmērs, atbilstoši
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības iestāžu faktiskajām
2015. gada vidējām izmaksām,
par pirmsskolas izglītības
programmas apguvi privātajā
pirmsskolas izglītības iestādei
stājas spēkā ar nākamo mēnesī
pēc budžeta apstiprināšanas.
10.
Noteikt,
ka
nav
pieļaujama
apropriācijas
pārdale
no
izdevumiem
sociālajiem pabalstiem uz
citiem izdevumiem.
11. Noteikt, ka budžeta
izpildītājiem
jānodrošina
likuma
„Par
valsts
un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu un darbinieku

atlīdzības likums”, „Izglītības
likums”, Ministru kabineta
noteikumu Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”
nosacījumi.
12. Noteikt, ka tāmi par
saņemtajiem
ziedojumiem
un dāvinājumiem 2016. gadā
sagatavo par faktiski saņemto
un gada sākumā atlikumos
esošo līdzekļu apjomu.
13. Noteikt, ka budžeta
izpildītāji apstiprina iestāžu un
nodaļu ieņēmumu un izdevumu
tāmes.
14. Noteikt, ka budžeta
izpildītāji ir atbildīgi par to,
lai piešķirto līdzekļu ietvaros
nodrošinātu
efektīvu
un
lietderīgu pašvaldības budžeta
līdzekļu
izlietojumu
un
izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz
attiecīgajai
programmai,
pasākumam
tāmē apstiprinātos, plānotos
pašvaldības budžeta izdevumus
atbilstoši ekonomiskām un
funkcionālām kategorijām.
15. Noteikt, ka budžeta
izpildītājiem
ir
tiesības,
nemainot
saistošajos
noteikumos
apstiprinātās

apropriācijas
sadalījumu,
izdarīt ieņēmumu un izdevumu
tāmē
izmaiņas
(mainīt
tāmē apstiprināto līdzekļu
izlietojumu – novirzīt līdzekļus
no viena izdevumu posteņa uz
citu) , ja šīs izmaiņas:
15.1. nodrošina pašvaldības
budžeta līdzekļu efektīvu un
racionālu izlietojumu;
15.2.
nerada
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligāto iemaksu, komunālo
maksājumu un citus iestādes
saistību parādus;
15.3. apropriācijas pārdale
atlīdzības
palielināšanai,
nerada iestādei atlīdzības un
kopējo izdevumu apjoma
palielināšanos
nākamajos
periodos.
16. Noteikt, ka budžeta
izpildītāji
pamatbudžeta
ieņēmumus par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, kā arī
speciālā budžeta ieņēmumus
(bez
ziedojumiem
un
dāvinājumiem) , kas pārsniedz
pašvaldības noteikto apjomu ,
ar Finanšu komitejas atzinumu
var novirzīt budžetā paredzētās
programmas izdevumu papildu

finansēšanai
pēc
budžeta
grozījumu
apstiprināšanas
Cēsu novada domē.
17. Noteikt, ka Cēsu novada
pašvaldības nodaļu un iestāžu
vadītāji organizējot nodaļas
un iestādes uzdevumu izpildi
ir atbildīgi par iepirkuma
procedūras
ievērošanu
atbilstoši likumam ”Publisko
iepirkumu likums”.
18. Noteikt, ka Cēsu novada
pašvaldības finanšu nodaļa
var atvērt pašvaldības budžeta
asignējumu,
nepārsniedzot
saimnieciskā gada budžetā
paredzētās
summas,
proporcionāli Cēsu novada
pašvaldības budžeta ieņēmumu
izpildei.
19. Noteikt, ka Cēsu
novada pašvaldības finanšu
nodaļa, budžeta ieņēmumu
daļas neizpildes gadījumā,
var
finansēt
pašvaldības
budžeta iestādes proporcionāli
pamatbudžeta
ieņēmumu
izpildei.
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Pasākumi Cēsīs martā
Pasākumi

“Klibais no Inišmānas”

1.03-31.03. Grupu ekskursijas
pa bibliotēku. Pieteikšanās pa
tālr. 64123644, 26411177

16.03. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar rakstnieci Noru
Ikstenu

03.03.plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!”
05.03. plkst.11.00
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Populārzinātniska lekcija bērniem
un jauniešiem “Kā uzbūvēt
viduslaiku pili”

17.03. plkst11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Leļļu teātra izrāde “Divas
Lotiņas”
17.03.plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!”

05.03. plkst.14.00
Vaives tautas namā
Skujenes amatierteātra izrāde
“Ziediņš gatves galā”

17.03. plkst.15.00 un 19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Daumants Kalniņš jaunā
soloprogrammā “Atspulgi”

05.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Igaunijas Nacionālais vīru koris
un Rīgas Doma zēnu koris

18.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Dāmu saksafonu kvarteta
N[ex]T MOVE Vislatvijas
koncerttūre

05.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs
08.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Muzikāli spraiga komēdija
“Precies, māsiņ!”
09.03.plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar rakstnieku Juri
Zvirgzdiņu
10.03.plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!”
10.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
OPUS PRO 30 gadu jubilejas
tūre “Rozā lietus”
10.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Franču džezs un mēmais kino
12.03. plkst.11.00
Cēsu Jaunās pils Semināru zāle
Populārzinātniska lekcija bērniem
un jauniešiem “Kā nosargāt
viduslaiku pili”
12.03. plkst.17.00
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
DK “Raitais solis” 70 gadu jubilejas koncerts “Visam cauri iet”
12.03. plkst.22.00
Fonoklubā
130DB (Radio 5)
13.03. plkst.16.00
Cēsu internātpamatskolā –
rehabilitācijas centrā
Kora “Beverīna” 50 gadu
jubilejas koncerts
13.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Liepājas teātra izrāde

18.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Z:le (funky breaks)
19.03. plkst. 11.00
Cēsu Izstāžu namā
Sarunas izstādē. “Aleksandrs
Karpovs - mākslinieks un
cīnītājs”
19.03. plkst.11.00
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Populārzinātniska lekcija bērniem
un jauniešiem “Kā zināt savu
vietu viduslaiku pilī”
19.03.plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Bērnu rīts “Švīk, švāk, zaķi
nāk!”
19.03. plkst.22.00
Fonoklubā
Maksims Trivaškevičs (Comedy
Latvia) “Stand-up izrāde
latviešu valodā”. DJ Megafons
vs. DJ Radikālis
20.03. plkst.12.00
Cēsu Izstāžu namā
Mākslas vēstures lekcija
23.03.plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca “Gatavosimies
Lieldienām”
24.03. plkst.13.00
Cēsu Pils laukumā
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis
24.03. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Mazais teātris piedāvā izrādi
“Trīs ruksīši”
24.03.plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!”

24.03. plkst.18.30
CATA Kultūras namā
DK “Randiņš” koncerts “Zaļās
ceturtdienas danči”

PASĀKUMI
05.03.-02.05.
Egils Rozenbergs “Reflekcijas”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

25.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

Literatūras Izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā

19.03. plkst.11.00
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē
Populārzinātniska lekcija bērniem
un jauniešiem “Kā dzīvot bez
raizēm viduslaiku pilī”

1.03.-29.03. Nāc nākdama,
Lieladiena!

26.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

1.03.-31.03. Kur slēpjas ūdens
noslēpums?

27.03. plkst.12.00
Rožu laukumā
Lieldienas Cēsīs
28.03. plkst.12.00
Līvu pamatskolā
Lieldienas Vaivē
30.03. plkst.19.00
Cēsu Svētā Jāņa baznīcā
Atceres koncerts “Jāņa Dūmiņa
diena - Iedvesmas Stāsts”.
31.03. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Nacionālā teātra izrāde
“Pieaugušie”

Izstādes
20.05.15.-02.10.16.
Vidzemes bruņniecība Latvijā.
16.–19.gs.
Cēsu Jaunās pilī
01.01. - 01.04. Izstāde
“Mantojums”
Viesnīcā “Cēsis”
Līdz 31.03
Cēsu mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Janim
Rozentālam 150” Kafejnīcas
“Pie Raunas vārtiem” skatlogos
01.03-31.03.
Gleznotājam Janim
Rozentālam – 150
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
01.03-31.03.
Dzidras Birutas Zeltiņas
fotoizstāde “Tepat, Latvijā”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
01.03-31.03.
Fotokluba “Cēsis” izstāde
“Cēsis senāk un šodien 2”
Cēsu 2.pamatskolā
03.03.-27.03.
Cēsu Izstāžu namā
Neonilla Medvedeva “Dvēseles
portreti. 2007-2016.” glezniecības darbu izstāde
Mihails Ignats “Sapņu
kartogrāfija” - foto izstāde.
Aleksandrs Karpovs
“Mākslinieks un cīnītājs’’ –
grafikas darbu izstāde

1.03.-31.03. Ievērojamu cilvēku
biogrāfijas

1.03.-31.03. Aktierim Jānim
Paukštello – 65
17.03. - 19.03. Jauno grāmatu
izstāde
1.03.-31.03. Grāmatas par Lieldienu tematiku sākumskolas
vecuma bērniem
1.03.-31.03. Jautri piedzīvojumi
meitenēm un zēniem. 5.-7. klasei

Sports
03.03. plkst.21.00
Piebalgas ielā 18
Novadu čempināts volejbolā
Ģimnāzija – Straupe
04.03. plkst.13.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U13 meitenēm
Cēsis, Gulbene, Daugavpils,
Līvāni
04.03. plkst.20.00
Pūces ielā 2a
Novadu čempionāts volejbolā
FONO – SARS Auto
05.03. plkst.18.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā zēniem U16
vecuma grupā. Cēsu PSS –
Viesīte
06.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
florbolā Play-off
06.03. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā zēniem U16
vecuma grupā. Cēsu PSS,
Viesīte, Liepāja, Talsi
06.03. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
Lekrings – Rubene (ja
nepieciešams)
09.03. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Lāses Kausa 2016 atlases
sacensības volejbolā B gr.
09.03. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Starpnovadu skolu sacensības

volejbolā C grupā
09.03. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
Novadu čempionāts volejbolā
Cēsu PSS – SARS Auto
10.03. plkst.9.30
Piebalgas ielā 18
Vidzemes reģiona sacensības
basketbolā
10.03. plkst.21.00
Piebalgas ielā 18
Novadu čempionāts volejbolā
Ģimnāzija – Priekuļi
12.03. plkst.13.00
Piebalgas ielā 18
LČ Nacionālajā līgā vīriešiem
Play-off 2.spēle
14.03. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketboklā
zēniem U-16. Cēsu PSS – Jelgava
16.03. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
Novadu čempionāts volejbolā
Cēsu PSS – Līgatne
18.03. plkst.09.00
Piebalgas ielā 18
LR skolu basketbola finālspēles
B grupa zēni
18.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL 3 čempionāts vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – Jaunpiebalga
19.03. plkst.13.00
Piebalgas ielā 18
Sieviešu senioru basketbola līga
Cēsis – Ķekava
19.03. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
LAT –EST sieviešu basketbola
līga. SK Cēsis – U16 izlase
22.03. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts zēniem U16
Cēsu PSS – Valmiera
23.03. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
Novadu čempionāts volejbolā
Cēsu PSS – Priekuļi
25.03. plkst.20.00
Pūces ielā 2a
Novadu čempionāts volejbolā
FONO – Ģimnāzija
26.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U15, U17 un U19
Cēsu PSS – Jēkabpils
30.06. plkst.19.30
Piebalgas ielā 18
LAT-EST sieviešu basketbola
līga Cēsis – Audentes SG
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Cēsnieku kluba svētku restarts
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Rīgā dzīvojošo cēsnieku
klubs tika izveidots 2002. gadā,
un
galvenais
dzinulis
novadnieku regulārai kopā
nākšanai bija gatavošanās
lielam notikumam – Cēsu 800
gadu jubilejai. Kā atceras
kluba
vadītājs
kopš
tā
dibināšanas dienas Rolands
Tjarve, idejas autore bijusi
Selga Laizāne, kura mudinājusi
savā profesionālajā jomā
veiksmīgos cēsniekus ar savu
pieredzi un zināšanām palīdzēt
dzimtajai pilsētai.
Iecerei atsaucās Aivars
Kreilis, Anda Kalniņa, Ritums
Ivanovs, Druvis Mūrmanis, arī
citi Rīgā dzīvojoši novadnieki.
Notika regulāras ideju talkas,
arī kopā ar Cēsu pašvaldības
pārstāvjiem. Būtisks Cēsnieku
kluba rosinājums bija nostāja,
ka 800 gadu svinībām,
pirmkārt,
jābūt
svētkiem
cēsniekiem, nevis izrādīšanās
vai atrādīšanās pasākumam.
Šāds moto arī ļāva sarīkot
plašus un skaistus svētkus ar
aktīvu cēsnieku līdzdalību.

Attēlā: Cēsnieku kluba vadītājs Rolands Tjarve atzīst, ka 2002.gadā Rīgā dzīvojošie
cēsnieki apvienojās, lai sekmētu gatavošanos Cēsu 800 gadu jubilejas svinībām. Tagad,
gatavojoties 810 gadu atzīmēšanai, kluba darbība aktivizējusies.
Protams, kluba darbība
neaprobežojās tikai ar līdzdalību svētku organizēšanā.
Cēsu skolās gaidītas bija
tikšanās ar novadniekiem, kuri
ir autoritātes savā profesionālajā
jomā. Jaunieši varēja klausīties

un pārliecināties, ka Cēsīs gūtā
izglītība sniedz labas iespējas
gūt dzīvē panākumus. Vēl viena
kluba iniciatīva bija “Baltu
baznīcu Cēsīm”. Tika izveidots
ziedojumu fonds un savākta
prāva summa, ko izlietoja Sv.

Jāņa baznīcas arhitektoniskajai
izpētei. Tās rezultāti parādīja,
ka ar fasādes nokrāsošanu
šim Cēsu simbolam maz būs
līdzēts, pirmkārt, jāstiprina
celtnes pamati.
Klubs īstenoja labdarības

projektus,
iedibināja
“Atgriešanās balvu” jaunajiem
cēsniekiem, kuri pēc sekmīgām
studijām atgriezušies dzimtajā
pilsētā, lai savas zināšanas un
prasmes liktu lietā šeit. Tika
radīta iespēja jauniešiem,
kuri ne vienmēr prata rast
jēdzīgu pielietojumu savai
enerģijai, izveidot muzikāli
horeogrāfisku uzvedumu un
uzstāties vienaudžu auditorijās.
Šo sabiedriskā kārtā veikto
darbu uzskaitījumu varētu vēl
turpināt. Tomēr pēc desmit gadu
aktīvas darbības 2012. gadā
kluba rosība pieklusa.
Interesanti, ka gaidāmā
Cēsu 810 gadu jubileja
veicinājusi gados jaunāku
Rīgas cēsnieku sarosīšanos un,
kā vērtē Rolands, viņi kopā ar
vecbiedriem varētu restartēt
klubu un, iespējams, jau
šovasar, iepazīstināt cēsniekus
ar savām iecerēm. “Mūs vieno
pārliecība, ka Cēsis ir lieliska
vieta dzīvošanai, un saikni ar
pilsētu nezaudējam. Kaut vai
tāpēc, ka te var satikt jaunības
dienu draugus, un te vienmēr
atrodas
laiks
mierīgām
sarunām,” stāsta R. Tjarve.

Atvērto durvju vakars
Krāj piedzīvojumu stāstus
profesionālajā vidusskolā
Pirmdien, 29. februārī, no plkst. 19.00 līdz 22.00 Cēsu
Profesionālā vidusskola aicina uz Atvērto durvju vakaru. Ikviens
interesents varēs iepazīt un aplūkot jaunās darbnīcas un iekārtas,
kā arī uzzināt par mācību programmām.

Ko Twitterī čivina par
Cēsīm?

Februārī Gaujas Nacionālā
parka tūrisma klasteris, tai
skaitā arī Cēsis, piedalījās
starptautiskajā
tūrisma
izstādē “Tourest”, kuras gaitā
prezentēja akciju “Sakrāj savu
piedzīvojumu stāstu”.

Turpinot attīstīt "Enter
Gauja" jeb Gaujas Nacionālais
parks kā vienotu tūrisma
galamērķi, Cēsis un vēl astoņu
novadu pašvaldības kopā ar 50
uzņēmējiem izveidojušas akciju "Sakrāj savu piedzīvojumu

stāstu". Akcijas laikā ceļotāji,
apmeklējot 60 tūrisma objektus
un izmantojot to pakalpojumus,
iegūs šī objekta unikālo kreļļu
elementu. Pievienojot šos
elementus
akcijas
ķēdītei
ar "Enter Gauja" simbolu,
izveidojas unikāls suvenīrs –
stāstu krelles, kas kļūs par
neiztrūkstošu ceļojuma un
piedzīvojumu atgādinājumu.
Akcija sāksies šī gada 1. maijā
un ilgs līdz 1. septembrim vai,
kamēr kreļļu elementi būs
pieejami uzņēmumos. Tūrisma

izstādes laikā tās apmeklētāji
varēja saņemt akcijas bukletu,
iepazīties
ar
uzņēmumu
piedāvājumu un sākt plānot
ceļojumu.
Starptautiskais
tūrisma
gadatirgus
“Tourest”
ir
lielākais un senākais šāda veida
pasākums Baltijas valstīs.
Šogad
izstādē
piedalījās
gandrīz 500 dalībnieku no 22
valstīm, kas prezentēja savu
tūrisma piedāvājumu.

Bērniem aizraujoši par Cēsu
viduslaiku pili
Ieva Relina @Re_ieva
Atjaunotajā @Cesis_lv AO ir
patīkami uzturēties. Vienīgi
pulksteni
gan
vajadzētu,
citādāk var aizsēdēties.
PUPA @pupaforkids
Ieeju @latvijas_pasts ,mani
sagaida smaidīga darbiniece un
saka -Labrīt, Zane! Sveiciens
vārda dienā!:-) Prieks dzīvot
@Cesis_lv #mazpilsēta

Sergejs Bižāns @mrserge
Iečekojām Cēsu @ZinooCesis
Forša štelle. Nav jau tik mega,
kā igauņiem, bet šā vai tā feini.
Un ir redzams, ka izaugsme
visu laiku notiek.
Krista Kalniņa @kristacookie
Vienmēr ar prieku atgriežos
Cēsīs #dzirkstošāsvakariņas

Gundars Kalniņš
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”
Ievadot šā gada Cēsu pils
Viduslaiku dienu tēmu "Bērni
viduslaikos", zinātkārie bērni
un jaunieši tiek aicināti uz
populārzinātnisku lekciju ciklu
par Cēsu viduslaiku pils vēsturi,
tās būvniecību, aizsardzību, kā
arī iedzīvotājiem un to sadzīvi.
Lai
padarītu
lekcijas
aizraujošākas un klausītājiem

vieglāk
uztveramas,
tās
bagātinās radošas un izzinošas
aktivitātes.
Četru
lekciju
cikls notiks Cēsu Jaunajā pilī
sestdienu rītos plkst.11 no 27.
februāra līdz 19. martam. Ieeja
pasākumā par ziedojumiem.
5. martā "Kā uzbūvēt
viduslaiku pili"
Lekcija par to, kā senie
meistari spēja uzbūvēt vareno
Cēsu pili bez mūsdienu
tehnikas.
12. martā "Kā nosargāt
viduslaiku pili"
Lekcija par Cēsu pils

aizsardzības
spējām
un
tās
aizstāvjiem
pieejamo
bruņojumu.
19. martā "Kā zināt savu
vietu viduslaiku pilī"
Lekcija par Vācu ordeņa
brāļu ikdienas dzīves norisēm
Cēsu pilī pirms 600 gadiem.
26. martā "Kā dzīvot bez
raizēm viduslaiku pilī"
Lekcija
par
sadzīves
apstākļiem un dzīves ērtībām
šķietami aukstajā un drūmajā
Cēsu pilī.

