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Pašvaldības ceļu atjaunošanai
Vaives pagastā būs pieejami ES
līdzekļi 400 000 eiro apmērā.
Lasiet 3. lpp
Zvaigžņu ģimenē divi Cēsu
krustbērni!
Lasiet 4. lpp
Cēsu novada pašvaldības avīze Nr. 1 (157), bezmaksas

2016. gada 28. janvāris

Atkal uz barikādēm
Aivars Akmentiņš
Pieminot barikāžu laiku,
Cēsīs 20. janvārī Vienības
laukumā dega ugunskurs, un
visu dienu norisinājās piemiņas
pasākumi. Cēsis ir viena no
retajām pilsētām ārpus Rīgas,
kur ik janvāri piemin barikāžu
notikumus.
Cēsu,
Priekuļu
un
Vecpiebalgas novadu skolu
jaunieši kopā ar Vēstures un
mākslas muzeja speciālistiem
Izstāžu namā izzināja barikāžu
laika notikumus un noslēgumā
veidoja kopīgu mākslas darbu.
Pievakarē cēsnieki pulcējās
laukumā pie izdevniecības
“Zvaigzne ABC” grāmatnīcas –
malkoja tēju, sildījās pie
ugunskuriem, klausījās atmiņu
stāstus un dziedāja kopā ar
“Wenden” koristiem.
Atnākušos uzrunāja Jānis
Beikmanis, kurš pirms 25
gadiem bija Cēsu pilsētas
Izpildkomitejas priekšsēdētājs
un aktīvs barikāžu dalībnieks,
kā arī Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs, kuram barikāžu

Attēlā: Pie barikāžu piemiņas ugunskuriem 20. janvāra pievakarē pulcējās gan tie cēsnieki, kuri pirms 25 gadiem devās
uz Rīgu sargāt valsts neatkarību, gan viņu bērni un mazbērni. Foto Valdis Sviķis.
laikā bija vien 14 gadi. Abi
runātāji
uzsvēra
barikāžu
izšķirošo nozīmi mūsu valsts
neatkarības
atgūšanā
un
nosargāšanā.
No kādreizējā Cēsu rajona

iedzīvotājiem
aptuveni
10 000 pirms 25 gadiem
piedalījās barikādēs, aizstāvot
galvaspilsētas
stratēģiski
svarīgākos punktus. Autobusi
uz barikādēm cilvēkus veda

divreiz dienā, dažreiz – biežāk.
Brauca uzņēmumu, kolhozu
kolektīvi arī izglītības iestāžu
darbinieki, kultūras darbinieki,
pašdarbnieki.
Cēsnieki
Rīgā galvenokārt apsargāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi
Cēsu
novada
dome
2015. gada 30. decembra
sēdē ir pieņēmusi lēmumu
Nr. 305 (protokols Nr. 19.,1.§)
par detālplānojuma izstrādes
sākšanu
nekustamajam
īpašumam Leona Paegles ielā
24, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 009 0802.
Detālplānojuma
izstrādes
mērķis ir nekustamā īpašuma
sadale, veidojot atsevišķus
nekustamos
īpašumus,
kas paredzēti gan esošās
apbūves
uzturēšanai
un
apsaimniekošanai, gan jaunas

apbūves veidošanai un Niedru
ielas turpinājuma izbūvei,
savienojot Meža ielu un Leona
Paegles
ielu.
Nekustamā
īpašuma kopējā platība ir
39 742 m2.
Cēsu novada teritorijas
plānojumā
nekustamajam
īpašumam Leona Paegles
ielā 24, plānotie (atļautie)
izmantošanas veidi ir noteikti:
mazstāvu dzīvojamā apbūve,
dabas pamatne, kurā pieļaujama
mazstāvu dzīvojamā apbūve,
dabas pamatne un satiksmes
infrastruktūra.
Detālplānojuma
izstrādes
ierosinātāji
ir
nekustamā
īpašuma
īpašnieki
Māris
Upmanis un Artūrs Rubiks.
Detalizētāku
informāciju
iespējams saņemt Cēsu novada
būvvaldē
212.
kabinetā,
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu
nov. Apmeklētāju pieņemšana
trešdienās plkst. 9.00–11.00 un
15.00–17.00, tālrunis uzziņām:
26406119, e-pasts: martins.
ulans@cesis.lv.

Ministru Padomi un piedzīvoja
arī apšaudi pie Iekšlietu
ministrijas.

Apzāģēs
kokus un
krūmus
Cēsīs februārī un martā
plānots veikt koku un krūmu
zaru zāģēšanu gar ielu un ietvju
malām, lai zari netraucētu
gājēju un transporta kustību.
Pašvaldība aicina arī cēsniekus
ieplānot savā īpašumā esošo
koku un krūmu kopšanu.
Cēsu
novada
pašvaldības
ainavu arhitekte Dace Laiva
atgādina, ka atbilstoši novada
saistošajiem
noteikumiem
katram
namīpašniekam
jānodrošina
apstādījumu
uzturēšana, dzīvžogu kopšana
gar ietvēm un brauktuvēm
vietās, kur tiek traucēta
gājēju
un
autotransporta
pārvietošanās. Kā norāda
ainavu arhitekte, tieši agrs
pavasaris ir vispiemērotākais
laiks koku vainagu kopšanai.
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Šī gada budžetā
nozīmīgi investīciju
projekti
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Arī šogad novada pašvaldības stratēģiskie mērķi būs
veidot Cēsu novadu par izcilu
vietu dzīvošanai ar attīstītu
publisko
infrastruktūru,
ar labām iespējām strādāt,
mācīties,
baudīt
kultūru,
sportot, saņemt kvalitatīvu
veselības un sociālo aprūpi.
Otrs
ilgtermiņa
mērķis,
ir apņemšanās kļūt par
iedzīvotājiem
draudzīgu
pašvaldību. Tas prasīs pacietību
un paškritisku skatījumu uz
savu darbu.
Šī gada budžets, ko droši
vien apstiprināsim domes sēdē
28. janvārī, uzskatāmi parāda,
kādas ir pašvaldības prioritātes.
Investīciju apjoms novada
publiskās
infrastruktūras
objektos ir pēdējos gados
pārliecinoši
lielākais.
Tā
ir Stacijas laukuma un ielu

rekonstrukcija,
Stadiona
būvdarbu sākšana. Apjomīgi
remonta darbi notiks Pastariņa
sākumskolā pirmajā un trešajā
bērnudārzā, sociālo dzīvokļu
pārbūve un skolēnu dienesta
viesnīcas paplašināšana Saules
ielā 23. Atskurbtuves un nakts
patversmes izbūve pie Cēsu
klīnikas. Šos darbus finansēsim
no pašvaldības budžeta, bet
šogad sāksim īstenot arī Eiropas
Savienības (ES) struktūrfondu
projektus, kur īpaši svarīga
būs infrastruktūras izbūve
uzņēmējdarbības
attīstībai.
Vaives
pagastā
sāksim
apjomīgu pašvaldības ceļu
atjaunošanas programmu –
Cēsu novadam ir apstiprināta
kvota nepilnu 400 000 eiro
apmērā.
Lauku
Atbalsta
dienestā apstiprināts projekts
par meliorācijas grāvju izbūvi
20 kilometru garumā, tostarp
arī
privātajās
teritorijās.
Izglītības iestāžu tīkls mums
ir sekmīgi sakārtots, līdz

ar to varēsim pretendēt uz
ievērojamu ES finansējumu šīs
jomas attīstībai. Darba apjoms
ir liels, tāpēc pašvaldības
speciālistiem jau no paša gada
sākuma jāstrādā intensīvi un
disciplinēti, lai šos investīciju
projektus sekmīgi īstenotu.
Šogad krietni pieaudzis
pašvaldības
finansiālais
atbalsts sportam. Sacensībām,
klubiem,
sportistiem
palīdzēsim īstenot viņu ieceres.
Un,
protams,
svarīgākais
notikums norisināsies vasarā Cēsu 810 gadu jubileja. To
svinēsim
gana
vērienīgi,
un tam budžetā ir paredzēti
līdzekļi. Šī vasara atkal būs
karsta, jo lieli kultūras, sporta
un izklaides notikumi sekos
viens aiz otra. Šis ir jubilejas
gads Cēsu Mākslas festivālam
un Imantdienām, jau minētā
pilsētas
jubileja,
Latvijas
vasaras olimpiāde… garlaicīgi
nebūs.

Izstrādāta novada attīstības stratēģija
Evija Taurene
Cēsu novada pašvaldība
No 2015. gada 30. decembra
spēkā stājusies Cēsu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2030. gadam. Tas ir pašvaldības
ilgtermiņa
plānošanas
dokuments, kurā ietverta vīzija
par pašvaldībai svarīgākajiem
attīstības virzieniem, kurus
kopā
vēlamies
sasniegt
turpmāko 15 gadu laikā.
Cēsu
novada
attīstības
redzējums veidots, lai rosinātu
ikvienu novada iedzīvotāju
saskatīt savu nākotni novadā
un kopīgi veidot to tādu, kādu

vēlamies redzēt – skaistu,
sakārtotu, attīstītu.
Cēsu novada attīstības centrā
ir cilvēks – iedzīvotājs, viņa
labsajūta un labklājība. Novada
attīstības redzējumā savstarpēji
līdzsvarotas
ilgtspējīgas
attīstības dimensijas – sociālā,
ekonomikas, kultūras un vides.
Cēsu
novada
galvenās
attīstības intereses līdz 2030.
gadam:
•
Veicināt
iedzīvotāju
apmierinātību
ar
dzīves
kvalitāti un apstākļiem novadā;
• Veidot visiem ērtu,
saprotamu
un
pieejamu
dzīves telpu, pilsētvidi un

infrastruktūru;
•
Veicināt
deklarēto
iedzīvotāju skaita pieaugumu;
• Veicināt uzņēmējdarbību,
kas rada augstu pievienoto
vērtību;
• Kultūrvides attīstība kā
daļa no Cēsu novada unikālās
identitātes;
• Izveidot novadu par
radošo, kultūras un digitālo
industriju centru, veselības
veicināšanas centru;
• Veicināt novada kā
vienotas pašvaldības teritorijas
attīstību.

Ideju konkurss – “Dolomīta Karjers”
Cēsu novada pašvaldība
līdz 15. februārim izsludina
ideju konkursu “Dolomīta
Karjers”, kura mērķis ir
rast oriģinālu risinājumu
pašvaldības īpašumā esošā
karjera teritorijas attīstībai un
saimnieciskai izmantošanai.
Pašvaldības
norādītie
ideju virzieni: aktīvās atpūtas
un sporta zonas izveide vai
publiski
labiekārtojumi –
pludmales laukumi, apstādījumi
un
pludmales
labiekārtojuma infrastruktūra

atpūtas, veselības un fizisko
aktivitāšu nolūkam un citu
publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšana
(piemēram,
mazās arhitektūras formas,
neliela skaita automašīnu
stāvlaukums).
Konkursa dalībnieks var būt
jebkura fiziska vai juridiska
persona. Idejas iesniedzējam
ir jāpamato savas idejas
realizācijas izmaksas atbilstoši
nolikumam.
Piedaloties
konkursā, jāņem vērā, ka
projekta
realizētājam
būs
jānodrošina publiska pieeja

objektam. Tāpat objektā esošo
derīgo izrakteņu ieguve pilsētas
teritorijā nav pieļaujama.
Ideju konkursa apstiprināto
ideju rezultāti tiks paziņoti līdz
2016. gada 1. martam.
Papildus
jautājumu
gadījumā aicinām sazināties
ar Cēsu novada pašvaldības
speciālistu
komercdarbības
attīstības
jautājumos
Valdi Nītiņu pa e-pastu
valdis.nitins@cesis.lv
vai
tālruni 29457809.

Uzlabojumi ielu un
ietvju uzturēšanā
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Janvāris šogad bija tiešām
ziemīgs mēnesis ar noturīgu
salu un sniegu. Pilsētas
ielu uzturētāji tam bija
sagatavojušies un brauktuves
atbilstoši Komunālās nodaļas
speciālistu
norādēm
tika
operatīvi tīrītas un kaisītas. Lai
novērstu ieilgušo strīdu starp
sētniekiem un ielu tīrītājiem,
pieņemts lēmums, ka ietve
jānotīra metra platumā, atstājot
vietu arī sniega valnim. Līdz
šim bija tā, ka, tīrot ielu, sniegs
tika mests uz ietvēm, savukārt
sētnieki to sameta atpakaļ uz
brauktuvēm. Jaunais lēmums
strīdus situāciju novērš.
Ar katru gadu pieaug
ietvju kopgarums, ko tīrām ar
pašvaldības minitraktoriem. Šī
tendence turpināsies, un šī gada
budžetā ir paredzēti līdzekļi
vēl viena traktora iegādei, un
attiecīgi būs arī jauna darba
vieta tā vadītājam. Līdz ar to
nākamajā ziemā ar pašvaldības
tehniku varēsim notīrīt ietves
40 kilometru garumā. Tur, kur
ir lielākā gājēju kustība, ietves
tiks notīrītas mehanizēti, ātri
un kvalitatīvi. Gribu atgādināt,
ka pilsētā 55 vietās ir izvietotas

kastes ar grants – sāls
maisījumu ietvju kaisīšanai
un, iepriekš sazinoties ar
pašvaldības
Komunālās
nodaļas speciālistiem, namu
apsaimniekotāji granti var
saņemt arī individuāli. Šogad
budžetā paredzēti arī līdzekļi
ietvju atjaunošanai.
Apjomīgs darbs būs Stacijas
laukuma
rekonstrukcija.
Februārī noslēdzas tehniskā
projekta izstrāde, pavasarī
plānojam sākt būvdarbus. Ir
paredzēta vienviet kompakti
izvietotu autobusu pieturu
izveide, cerams, ka izdosies arī
atbrīvoties no bēdīga izskata
būdiņām Stacijas laukuma
teritorijā.
Ielu
atjaunošana,
piesaistot Eiropas Savienības
finansējumu,
paredzēta
Rūpniecības ielas, Cīrulīšu un
Saulrītu rajonos. Pašvaldības
budžetā paredzēta nauda Lielās
Kalēju ielas atjaunošanai,
brauktuves
virskārtas
nomaiņai Palasta ielā, posmā
no Gaujas līdz Bērzaines
ielām, kā arī cietā seguma
uzklāšanai
divām
grants
ielām – Turaidas un Meža.
Turpināsim arī montējamo
ātruma ierobežošanas vaļņu
uzstādīšanu izglītības iestāžu
tuvumā.

Ietves jātīra vismaz metra
platumā
Ņemot vērā tradicionāli
biezo sniega segu, kas veidojas
Vidzemes augstienē un Cēsīs,
turpmāk
ziemas
periodā
atbildīgajām personām būs
jānodrošina ietves tīrība metra
platumā no ietves iekšmalas.
Kā norāda Cēsu novada
pašvaldības
Administrācijas
vadītājs Jānis Goba, ietves
Cēsīs ir dažāda platuma, bet
lielākās problēmas sagādā tieši
sniega vaļņa veidošanās, kas
rodas tīrot brauktuves.
“Ja sniega tīrītājs kārtīgi
notīra ielas braucamo daļu,
uz ietves neizbēgami veidojas
sniega valnis. Savukārt ietvju
tīrītāji, lai notīrītu ietves,
šo sniegu samet atpakaļ uz
braucamās daļas,” skaidro J.
Goba.

Tādēļ arī Cēsu pilsētā
turpmāk ietvju tīrītājiem būs
noteikts minimālais ietves
tīrīšanas platums – viens
metrs – kas ir gana plats, lai
bērnu ratiņi spētu izmainīties ar
gājējiem. Tas savukārt pieļaus
sniega vaļņa izveidošanos
aptuveni pusmetra platumā,
lai no sniega notīrītu ielas
braucamo daļu.
Pagaidām
šī
kārtība
nav
noteikta
Pašvaldības
saistošajos noteikumos, kas vēl
arvien nosaka, ka ietvēm jābūt
tīrām visā to platumā, tomēr,
kā uzsver Administrācijas
vadītājs, šādas izmaiņas tiks
veiktas, bet jau patlaban
Pašvaldības policija ņems vērā
plānotās izmaiņas, un kontrolēs
sniega tīrīšanu viena metra
nevis visas ietves platumā.

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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Pirmajā vietā – ceļš!
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Janvārī Vaives pagastā
notika
sanāksme
par
pašvaldības ceļu atjaunošanas
programmu,
kurai
no
Eiropas
Savienības
(ES)
struktūrfondiem
iespējams
saņemt finansējumu nepilnu
400 000 eiro apmērā. Kā
uzsvēra pagasta pārvaldes
vadītāja Valda Zaļaiskalna,
gatavojot
projekta
pieteikumu, rūpīgi analizēts
pagasta ceļu stāvoklis, to
izmantošanas
intensitāte,
ietekme
uz
saimniecisko
darbību, un atbilstoši šiem
kritērijiem izveidots prioritāri
remontējamo ceļu saraksts.
Vislielāko punktu skaitu
saņēmis un saraksta pirmajā
vietā
ierindojās
nepilnu
kilometru garais Inerces ceļš,
kura nolietojums ir 74%. Pa šo
ceļu ik dienu uz darbu brauc
90 “Inerces” darbinieki, tur
ir arī dzīvojamās mājas un
divas fermas. Šim posmam
paredzēts arī asfalta segums,
ko finansēs pašvaldība, jo ES

Attēlā: Apspriedē Vaives pagasta iedzīvotāji bja gandarīti, ka ir rasti līdzekļi apjomīgas
pagasta ceļu atjaunošanas programmas īstenošanai.
projekts paredz līdzekļus tikai
brauktuves pamatnes un grants
slāņa atjaunošanai. Otrais
ir četrus kilometrus garais
Veismaņu ceļš, kuru izmanto
59
viensētu
iedzīvotāji.
Trešais – piecus kilometrus garais Rāmuļmuižas ceļš. Krietni
nolietots ir arī ceļš, kas ved uz
daudzdzīvokļu mājām Krīvos.

Sākta Vaives
pagasta
pārvaldes
reorganizācija
Pagājušā gada nogalē
Cēsu novada domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu
par Vaives pagasta pārvaldes
reorganizāciju. Tās mērķis
ir samazināt administratīvās
izmaksas
un
nodrošināt
pagasta iedzīvotājiem augstāku
pašvaldības
pakalpojumu
kvalitāti. Reorganizācija jāveic
līdz šī gada 31. martam.
Kā skaidroja Cēsu novada
pašvaldības
Administrācijas
vadītājs Jānis Goba, arī turpmāk
Vaives pagasta iedzīvotājiem
tiks nodrošināta pašvaldības
pakalpojumu pieejamība pilnā
apmērā. Visus jautājumus
varēs
atrisināt
ierastajā
vietā - “Kaķukrogā”, kur būs
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrs. Tajā katru darba dienu
varēs saņemt izziņas, veikt
nodokļu maksājumus, saņemt
sociālos
pakalpojumus,
iepazīties ar domes lēmumiem

un citiem dokumentiem, saņemt
dzimtsarakstu pakalpojumus.
Tautas nams turpinās darboties
Cēsu Kultūras un tūrisma
centra sastāvā, komunālos
jautājumus
pārņems
pašvaldības Komunālā nodaļa.
Zemkopības ministrija šogad
vairs neapmaksā pagasta lauku
konsultantu štata vietas, taču ir
nolemts, ka Cēsu pašvaldības
Attīstības nodaļā būs papildus
štata vienība, Lauku attīstības
speciālists, kas nodarbosies ar
lauksaimnieku konsultēšanu
un projektu īstenošanu Vaivē.
Administrācijas
vadītāja
ieskatā reorganizācija dos
iespēju
sekmīgāk
īstenot
lauku
attīstības
projektus
pagastā un uzlabot pašvaldības
pakalpojumu
kvalitāti
vaivēniešiem.

Lai
iesniegtu
projektu
un
saņemtu
finansējumu,
nepieciešams
uzņēmēju
atzinums.
Saprotams,
ka
pagasta uzņēmēji atzinīgi
vērtēja to, ka izstrādāta
pagasta ceļu atjaunošanas
programma un tai paredzēts
ES finansējums. Līdz šim
pašvaldībai pamatā pietika

līdzekļi vien ceļu uzturēšanai
un atsevišķu neizbraucamu
posmu remontiem. Labi ceļi
ir pamata nosacījums tam,
lai varētu sekmīgi darboties
lauksaimnieki, mežsaimnieki,
attīstīties lauku tūrisms, lai
iedzīvotāji no savām mājām
varētu ātri un ērti nokļūt uz
darbu vai skolu.

Kā
informēja
Valda
Zaļaiskalna, ES un pašvaldības
finansējums
varētu
būt
pietiekošs
četru
pagasta
ceļu rekonstrukcijai. Taču
jāņem vērā augstās tehnisko
projektu izstrādes izmaksas,
tāpēc precīzi darāmā apjomu
varēs noteikt vien tad, kad
būs noslēgušies iepirkumi.
Sanāksmē neliela diskusija
radās par to vai prioritāšu
sarakstā pirmajā vietā ir liekams
Inerces vai Veismaņu ceļš.
Pirmais ved uz Vaivē lielāko
ražotni, savukārt gar Veismaņu
ceļu ir daudz dzīvojamo māju,
no kurām vaivēnieši ik dienu
brauc uz darbu uz Cēsīm
vai Priekuļiem. Kā minēja
Cēsu novada domes deputāts,
uzņēmējs Andris Melbārdis,
pašvaldības budžetā ieņēmumi
no
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa četrkārt pārsniedz
ieņēmumus no uzņēmumu
ienākumu nodokļa. Taču, kā
atzina sanāksmes dalībnieki,
svarīgi ir visi pagasta ceļi,
tāpēc labi, ka beidzot radusies
iespēja uzsāk apjomīgu un
pamatīgu to atjaunošanu.

Atbalsts māmiņām
Lai palīdzētu trūcīgām
jaunajām
māmiņām
sākt
mazuļa audzināšanu, biedrība
“Gaujaslīči” gada sākumā
Cēsu klīnikas Dzemdību nodaļā
nogādāja sešas pakas ar
visnepieciešamākajām mantām
bērna pirmajam gadiņam.
Palīdzības
komplekti
sadalīti
pa
dzimumiem.
Trīs paredzēti zēniem, trīs –
meitenēm. Bet kopumā gada
sākumā jau sakomplektētas
desmit pakas, kas laika gaitā
tiks nogādātas uz klīniku. Tajos

esot bērnu drēbes, spilveni,
segas, pudelītes un vēl daudz
un dažādas lietas, kas varētu
noderēt
mazāk
turīgām
ģimenēm, lai pirmais mazuļa
dzīves gads vecākiem būtu
aizvadāms vieglāk.
“Tas ir tikai sākums. Gribam,
lai
sabiedrība
iesaistītos
vairāk,” stāsta mācītājs Artis
Eglītis, kurš kopā ar Helēnu
Andersoni nogādāja pakas
Dzemdību
nodaļā.
Paku
saturs esot ziedojums no ASV
atbalstītājiem, un “Gaujaslīču”
brīvprātīgie to sašķirojuši.

Mācītājs cer, ka Latvijas
ziedotāji
turpmāk
varētu
pielikt
klāt
trūkstošās
mantas, un izdotos samazināt
nepieciešamību pēc ārpuses
palīdzības pašmāju māmiņu
atbalstam. Tāpēc cēsnieki
aicināti sazināties ar biedrību
“Gaujaslīči”,
rakstot
uz
helena.andersone@lelb.lv, lai
vienotos par iespēju ziedot
drēbes un citas mantas, kas
ir labā stāvoklī, bet pašu
bērniņiem vairs neder.

Attēlā: Cēsu klīnikas dzemdību nodaļas vecākā vecmāte Veronika Medne (no kreisās),
biedrības “Gaujaslīči” pārstāvji mācītājs Artis Eglītis un Helēna Andersone, Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs nodod dāvinājumu klīnikas dzemdību nodaļai.
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Divkāršs prieks

Biežāk
dotie
vārdi
pērn –
Alise un
Martins

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Par pirmo jaundzimušo
cēsnieku
Cēsu
klīnikas
Dzemdību nodaļā šajā gadā
kļuvis Ralfs Zvaigzne. Zīmīgi,
ka Ralfs kļuvis par jaunāko
brālīti māsai Elzai Lotei,
kura savukārt bija pirmais
jaundzimušais Cēsu bērns
2014. gadā.
Puika piedzima cēsnieku
Sigitas un Raivja Zvaigžņu
ģimenē šā gada 5. janvārī
plkst. 00.16. Pēc vecāku
teiktā, bērna dzimšana gaidīta
6. janvāri, Zvaigznes dienā,
kā sakritība ar ģimenes
uzvārdu, tādēļ liels esot bijis
pārsteigums, kad, ierodoties
dzemdēt, viņiem paziņots, ka
Ralfs, visticamāk, kļūs par
pirmo 2016. gadā dzimušo
cēsnieku.
Zvaigžņu ģimenē jau aug
četri bērni – 14, 12, piecus un
divus gadus veci – divi brāļi un
divas māsas.
Pēc dzemdībām māmiņa
jūtas labi, un arī bērniņš esot
mierīgs, tomēr Sigita atzīst, ka
tāpat bijis stress, neraugoties

Pagājušajā gadā Cēsu
novadā reģistrēti 228 bērniņi.
Pasaulē nākuši 114 puikas un
tikpat arī meitenītes. Vairāk
nekā 200 no jaundzimušajiem
ir latvieši, stāsta Cēsu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Gabrāne.

Attēlā: Dienu pirms Zvaigznes dienas Zvaigžņu ģimene sagaidīja piekto bērnu Ralfu.
Viņš, tāpat kā viņa māsa Elza Lote 2014. gadā, ir kļuvis par Cēsu krustbērnu.
uz to, ka šīs bijušas jau piektās
dzemdības.
Kā stāsta nodaļas vecākā
vecmāte Veronika Medne,
bērna svars piedzimstot bija
3,55 kilogrami, augums – 57
centimetri. Sveikt vecākus
bija ieradies arī Cēsu novada

domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, kurš neslēpa
pārsteigumu
par
tādu
sagadīšanos, ka vienā ģimenē
nu augs divi Cēsu krustbērni.
“Tas ir ļoti veiksmīgs
trāpījums,” smaidot sacīja
Rozenbergs,
vienlaikus

akcentējot, ka “priecājamies
gan par jums, laimīgie vecāki,
gan par jauno cēsnieku”.
Kopumā 2015. gadā Cēsu
klīnikas Dzemdību nodaļā
piedzimis 461 bērns - 238 zēni
un 223 meitenes.

Atlaide daudzbērnu ģimenēm
Cēsu pils komplekss piedāvā
50% atlaidi ieejas maksai
ģimenes biļetei Cēsu pils
kompleksā.
Pils apmeklētāji aicināti
izmantot šo atlaidi, uzrādot
“3+ Ģimenes karti”. Tā būs
iespēja uzkāpt pils tornī sveču
lukturīšu gaismā un apskatīt

Cēsu vecpilsētu, pilsdrupas un
pils parku no augšas, kā arī
nokāpt Dienvidu torņa pagrabā,
kur atrodas pils cietums.
Mazākajiem
apmeklētājiem
patiks iepazīt pili, pildot
aizraujošus uzdevumus.
Cēsu Jaunajā pilī ir iespēja
apskatīt vēstures un interjeru
ekspozīciju “Cēsis – Latvijas

vēstures simbols”, piedalīties
tematiskās un interaktīvās
programmās, kā arī apmeklēt
izstādes.
Latvijas Goda ģimenes
apliecība “3+ Ģimenes karte”
ir valsts veidota atbalsta
sistēma daudzbērnu ģimenēm,
kas reizē kalpos arī kā
apliecinošs dokuments tam, ka

ģimenē aug trīs un vairāk bērni
vecumā līdz 18 gadiem. Šīs
kartes īpašniekiem ir iespēja
saņemt atlaides, izmantojot
pakalpojumus, kurus piedāvā
valsts un privātie uzņēmumi.

Gandarījums par paveikto
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
Aizritējis vēl viens gads,
un Cēsu novada pašvaldības
aģentūra Sociālais dienests var
atskatīties un izvērtēt paveikto.
Atskatoties uz aizvadītā 2015.
gada statistiku, vērts uzsvērt, ka
Sociālajā dienestā 2015. gadā
pieņemti 8268 apmeklētāji, kas
ir par 42,5% mazāk nekā 2014.
gadā. Pagājušā gada laikā
veikti 1663 apsekojumi klientu
dzīvesvietā jeb par 10% mazāk
nekā 2014. gadā.
Tradicionāli 2015. gada
15. maijā Cēsīs norisinājās
Sociālā dienesta un Cēsu
novada pašvaldības organizētā
Ģimenes
diena.
Ģimeni
saliedējošās
aktivitātēs
piedalījās 91 novada ģimene –
kopskaitā 313 dalībnieki. Jaunā
pastaigu taka veicināja Cēsu

pilsētas izzināšanu.
No 2015. gada Sociālais
dienests dzīvokļa pabalstu
piešķīra 174 mājsaimniecībām.
Malkas
pabalstiem
kopā
izlietoti 21 505 EUR. Apkures
pabalstiem
kopā
izlietoti
59 839,43 EUR. Sociālo
dzīvokļu pabalstiem kopā
izlietoti 6049,50 EUR.
Sociālais dienests 2015.
gadā piešķīra dotācijas 19
Cēsīs reģistrētām un aktīvām
biedrībām un nodibinājumiem.
Dotācija tika piešķirta, atbalstot
biedrību un nodibinājumu
aktivitātes un mērķus. Pozitīva
iezīme ir novērojama biedrību
un
nodibinājuma
skaita
palielinājumam – ik gadu kļūst
vairāk tādu organizāciju, kas
savu darbību vērš uz Cēsu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes
palielināšanu un sabiedrisko
aktivitāšu veicināšanu.
Sociālais dienests 2015.

gada aprīlī izsludināja projektu
konkursu
nevalstiskajām
organizācijām līdzfinansējuma
saņemšanai sociālajā jomā.
Projektu konkursa mērķis
bija
iesaistīt
nevalstisko
sektoru inovatīvās aktivitātēs
sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālās integrācijas
veicināšanai, kā arī sekmēt
un dažādot atbalstu sociāli
mazaizsargāto
iedzīvotāju
grupām. Projekti tika īstenoti
līdz 2015. gada decembrim.
Projektu realizācijai izlietots
līdzfinansējums
3115,82
EUR apmērā. Kopā īstenoti
septiņi
sociālie
projekti.
Projektu realizācija palīdzēja
popularizēt sociāli aktīva un
veselīga dzīvesveida lielo
nozīmi. Biedrības saviem
biedriem nodrošināja regulāras
vingrošanas nodarbības, deva
iespēju
braukt
pieredzes
apmaiņās
un
ekskursijās,

piedalīties
sabiedriskos
pasākumos un nometnēs gan
senioriem, gan bērniem.
Cēsu
sabiedrisko
pirti
2015. gadā apmeklēja 5869
personas. Kopējie Cēsu novada
sabiedriskās pirts ieņēmumi
par pirts pakalpojumiem 2015.
gadā bija 10 374,80 EUR.
Arī 2015. gadā Cēsu uzņēmēji sniedza nenovērtējamu
atbalstu sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju grupām, palīdzot
nodrošināt
Invalīdu
habilitācijas-dienas centra un
dienas centra „Saules taka”
darbību, sniedzot atbalstu
bērniem ar īpašām vajadzībām
un bērniem no sociālā riska
ģimenēm. Pateicamies arī
juridiskajām un fiziskajām
personām, kuras ar saviem
labajiem darbiem sniedza atbalstu, palīdzot īstenot dažādus
sociālos pasākumus.

Novada ģimenēs sagaidīti
89 pirmie bērniņi, 88 – otrie,
36 – trešie, 15 – ceturtie
mazuļi. Esot vērojama noturīga
tendence – palielinoties otro
bērnu skaits.
Biežāk
izvēlētie
vārdi
meitenēm ir Alise, Anna, Dārta,
Elizabete. Puišiem pārliecinoši
populārākais vārds ir Martins.
Droši
vien
skeletonista
Martina Dukura panākumi
ir iespaidojuši šādu vecāku
izvēli. Vēl pie biežāk dotajiem
vārdiem jāmin – Artūrs,
Gustavs, Markuss, Rodrigo,
Tomass. Vienam zēnam dots
vārds – Jānis. Novada vecāki
saviem mazajiem izvēlējušies
arī retākus vārdus – Amona,
Goija, Grēta, Marsela, Rollo,
Anrī, Braiens, Kālebs, Lucians.
Kopumā
Cēsu
novada
Dzimtsarakstu nodaļā pērn
noslēgtas 195 laulības. Vairākas
laulību ceremonijas notika
Cēsu Jaunajā pilī vai Pils dārzā,
bet Cēsu baznīcās reģistrētas
septiņas
laulības.
Mazāk
nekā pusē no reģistrācijām
vismaz viens no laulātajiem
bija cēsnieks. Tātad Cēsis par
labāko vietu savas kopdzīves
sākšanai atzīst daudzi citu
Latvijas novadu un pilsētu
iedzīvotāji un arī ārvalstnieki.
Pērn laulību mūsu pilsētā
slēguši 14 ārvalstu pilsoņi
no
Itālijas,
Uzbekistānas,
Ukrainas, Krievijas, Korejas,
Lielbritānijas,
Albānijas,
Vācijas. Vēl jāpiebilst, ka
dzimtsarakstu nodaļā svinētas
arī četras nozīmīgas kāzu
jubilejas – sudrabkāzas trim
pāriem un zelta kāzas vienam
pārim.
Jāatgādina
jaunajiem
vecākiem,
ka,
reģistrējot
jaundzimušo
Dzimtsarakstu
nodaļā, tagad var uzrakstīt
iesniegumu
mazuļa
dzīvesvietas
deklarēšanai,
iesniegumu
pašvaldības
pabalsta
saņemšanai
un
arī iestāties rindā uz vietu
pašvaldības bērnudārzā.
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Vislabāk vieno kopīgi paveikts darbs
Aivars Akmentiņš
Bijušais Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
tagad
ir
projektēšanas,
būvuzraudzības un projektu
vadības
uzņēmuma
SIA
“Būvprojekts” līdzīpašnieks,
pārstāv
Valsts
prezidenta
kanceleju
Rīgas
pils
rekonstrukcijas darbos, ir
projekta vadītājs divu 100
megavatu
koģenerācijas
katlumāju būvniecībai “Rīgas
siltumam” (projekta kopējās
izmaksas 35 miljoni eiro). Pēc
domes priekšsēdētāja amata
atstāšanas nu pilnībā atgriezies
savā pamatprofesijā.
Un uz jautājumu, vai
nebija grūti pēc 12 pašvaldībā
pavadītiem gadiem atgriezties
celtniecībā, atbild ar noteiktu –
nē! Un turpina: “Celtniekiem
dzīve iemāca vienu labu
lietu. Būvējot ēku, visa
uzmanība jāvelta tikai šai
ēkai. Jāiedziļinās, jāpārzina
katra detaļa, bet, kad darbs ir
pabeigts, tad jāliek punkts un
jāķeras pie nākamās būves.
Nemitīgi atskatīties un apcerēt,
kā būtu, ja būtu… to nē.
Vērtīgākais, ko vari paņemt no
darba celtniecībā, pašvaldībā
vai citā jomā, ir pieredze. Tā
ir viegla, bet ļoti noderīga
bagāža.”
Kas no Cēsu 800 gadu
jubilejas rīkošanas pieredzes
būtu jāņem vērā, gatavojoties
Cēsu 810 gadu svinībām?
Vērtīgākais,
manuprāt,

Attēlā: Cēsis 800 norisē Gints Šķenders ar tolaik valsts
kultūras ministri Helēnu Demakovu atlklāja svētku
programmu.
bija tas, ka 800 gadu jubileju
cēsnieki
pamatā
rīkoja
paši,
nepiesaistot
lielus
papildspēkus,
viesrežisorus,
konsultantus.
Tas
bija
notikums,
kas
mobilizēja

visus cēsniekus, arī tos, kuri
pārcēlušies citviet. Nekas
tik labi nevieno cilvēkus, kā
kopīgi darāms darbs. Tāpēc
bija emocionāls pacēlums,
senu draugu un paziņu

atkalsatikšanās un, protams,
gandarījums, ka mums izdevās
sarīkot labus svētkus.
Katrā
ziņā
svarīgāka
par pašiem svētkiem ir
gatavošanās, ceļš uz svētkiem.
Un, jo vairāk cēsnieku tajā
būs iesaistīti, jo vairāk būs
svētku līdzdalībnieku nevis
vienkārši vērotāju un vērtētāju.
Tas maina attieksmi pret savu
pilsētu, novadu arī ikdienā,
tā kļūst aktīvāka, atbildīgāka.
Jāpiebilst, ka lieliem svētkiem
ar plašu publicitāti ir arī gluži
praktisks pēc efekts. Pēc tam
ir vieglāk sarunāt svarīgas
vizītes, kaut ko izsist.
Vai sekojat līdzi norisēm
Cēsu pašvaldībā tagad?
Iespēju robežās. Mums ir
objekti visā Vidzemē, Rīgā arī
bijušā Cēsu rajona novados,
daudz iznāk braukt, redzēt, kā
dzīve rit citur, un Vidzemes
kontekstā Cēsis izskatās tiešām
labi. Iepriecina tas, ka jomas,
kas mums tradicionāli ir labā
līmenī – izglītība, sociālā
aprūpe,
kultūra,
atbalsts
uzņēmējdarbībai, soli pa solim
pilnveidojas, attīstās. Sarunas
sākumā minēju, cik svarīga ir
pieredze. Kāpēc? Tagad valsts
pārvaldē, arī pašvaldībās,
ienāk jauna paaudze, un tas
ir labi, jo ir svaigas idejas,
degsme. Taču bēda ir tā, ka
šie jaunie, dedzīgie bieži vien
savu priekšgājēju pieredzi
noliek tālākajā plauktā un sāk
no baltas lapas. Un, ja man kā
uzņēmējam vienā valsts iestādē
puse dienas jātērē, lai skaidrotu

un pamatotu elementāras,
piecās minūtēs aptveramas
lietas, un tas atkārtojas otrajā
un trešajā iestādē… Tad
skaidrs, ka vakarā domas par
mūsu valsts pārvaldes kvalitāti,
nav diez ko rožainas.
Tāpēc mani priecē tas,
ka
Cēsīs
ir
pēctecība.
Piemēram, Eiropas Savienības
struktūrfondu
finansējuma
saņemšanai mēs nekad neesam
pirkuši konsultāciju firmu vai
kādu ekspertu pakalpojumus.
Projektus sagatavo pašvaldības
speciālisti,
tāpēc
tie
ir
pārdomāti un kvalitatīvi, jo
neviens konsultants nepārzina
norises novadā tik labi, kā mēs
paši.
Plašākā mērogā skatoties,
pārliecinos, ka attīstība būtu
straujāka – uzņēmējdarbībā
pilnīgi noteikti – ja 2009. gadā
mēs spētu vienoties par viena
novada izveidi Cēsu rajona
teritorijā. Saimniekojot katram
savā sētiņā, tomēr daudz
resursu tiek iztērēti nelietderīgi.
Tagad, lai nodrošinātu Cēsu
profesionālās
vidusskolas
darbību,
pašvaldībai
bija
jāīsteno
apjomīgs
skolas
modernizācijas projekts, bet
liels novads varētu Jāņmuižā,
kur jau ir gatava infrastruktūra,
izveidot lielisku Vidzemes
celtniecības centru. Un tas ir
tikai viens piemērs.

2016. gada kultūras pasākumi Cēsīs
2016. gads Cēsīm ir
īpašs, jo pilsētai aprit 810
gadu jubileja, tādēļ gaidāmo
kultūras pasākumu klāsts būs
bagātīgs. Pilsētā notiks gan jau
par tradīciju kļuvuši pasākumi,
gan vēl nebijuši notikumi.
Jau tradicionāli pasākumu
sezonu aizsāks Muzeju nakts,
kas norisināsies 21. maijā.
Šajā vakarā durvis vērs Cēsu
pils muzeja komplekss, lai
katram interesentam būtu
iespēja bezmaksas paviesoties
Cēsu Jaunajā pilī, aplūkot
ekspozīciju un baudīt muzeja
speciālistu sarūpēto pasākumu
programmu.
Sākoties vasarai, 28. maijā
krāšņs pasākums piepildīs
Cēsu Pils parku, kur notiks
tautas
deju
ansambļu
uzvedums “Gredzenus mijot”.
Tā tēma būs kāzas, viens no
skaistākajiem latviešu tautas
godiem, kuru izdejos vairāk

nekā 1500 prasmīgākie dejotāji
no visas Latvijas.
Reizi piecos gados Latvijas
sieviešu un vīru koru salidojums
kopā pulcina visus korus, lai ar
dziesmām, šoreiz – 4. jūnijā,
pieskandinātu Cēsu pils parka
estrādi. Salidojumā plāno
piedalīties 79 Latvijas sieviešu
un 26 vīru kori, kopskaitā ap
3000 dziedātāji, kuri izdziedās
tautasdziesmas par gaidāmo
vasaras saulgriežu laiku.
Arī šogad Cēsīs jau otro
reizi no 1. līdz 2. jūlijam Cēsu
Pils parkā savu mājvietu radīs
sarunu festivāls “Lampa”.
Ideju par sarunu festivālu
izloloja un attīstīja fonds
atvērtai sabiedrībai “Dots”,
iedvesmojoties no līdzīgiem
demokrātijas
festivāliem
Dānijā, Zviedrijā un Igaunijā.
Sarunu festivāla pamatā ir trīs
būtiski principi – uzticēšanās,
ilgtspēja un daudzveidība, uz
kuriem būvēti sarunu festivāla

notikumi.
Vasaras vidū, no 8. līdz
10. jūlijam, Cēsīs gaidāmi
gadskārtējie Imanta Kalniņa
mūzikas svētki “Imantdienas”,
kas šogad notiks 40 gadu
jubilejas
zīmē,
pulcējot
daudzus pazīstamus Imanta
Kalniņa mūzikas izpildītājus.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma
atdzims arī skaista tradīcija –
koncerts bērniem un ģimenēm
“ImKas sapņu grāmata”, kas
notiks 8. jūlijā Cēsu Pils dārzā.
Sestdien, 9. jūlijā, gaidāms
koncerts Cēsu Pils parka estrādē
ar tradicionālo sadziedāšanos
koncerta izskaņā. Savukārt
10. jūlijā būs koncerts Cēsu
Svētajā Jāņa baznīcā.
Katru vasaru Cēsis kļūst par
īstenu kultūras metropoli, jo
šeit notiek mākslas festivāls
“Cēsis”.
Šogad
festivāls
norisināsies jau desmito reizi,
un tā programmā paredzēta
laikmetīgās mākslas izstāde

Cēsu alus brūzī, vairāki
vērienīgi koncerti Cēsu Pils
parka estrādē un Vidzemes
koncertzālē
“Cēsis”
ar
Latvijā un ārvalstīs zināmu
mākslinieku piedalīšanos, kā
arī citi pasākumi dažādās Cēsu
vietās.
Gaidītākais vasaras un
visa gada notikums ir Cēsu
svētki, kas šogad būs īpaši,
jo tiks svinēta pilsētas 810
gadu jubileja. No 22. jūlija
līdz 24. jūlijam Cēsīs gaidāma
piesātināta svētku programma.
Piektdienas vakarā Cēsu Pils
parku pieskandinās muzikāls
lieluzvedums “Cēsīm 810”.
Tā būs Cēsīs dzimušo,
augušo un ar pilsētu sirdī
saistīto mūziķu, dzejnieku un
komponistu dāvana cēsniekiem
svētkos. Sestdienas pasākumu
programmā
katrs
svētku
apmeklētājs varēs atrast sev
tīkamāko notikumu. Cēsu Pils
parkā notiks Ritma svētki,

Cēsu Pils dārzā mitināsies
Mazais
Hanzas
pilsētu
tirgus un Etno-eko festivāls
“Sviests”,
Rožu
laukums
piederēs pūtēju orķestriem,
savukārt Pils laukums būs
vieta, kur nesteidzīgi izbaudīt
svētkus un smelties spēkus
vakara aktivitātēm pilsētā.
Svētdien pilsētā notiks Cēsu
pilsētas sporta svētki ar
motokrosa sacensībām “Zelta
mopēds” Pirtsupītes gravā,
“Ghetto games” sacensībām
Vienības laukumā un vēl citām
sportiskām aktivitātēm pilsētas
parkos un ielās.
Kā jau katru gadu, arī šogad,
no 30. līdz 31. jūlijam, Cēsu
viduslaiku pilī un Pils dārzā
notiks Viduslaiku dienas, un to
tēma būs bērnība viduslaikos.
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VIDE, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vecpilsētā unikāla atkritumu apsaimniekošanas sistēma
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
Janvāra sākumā Cēsīs
svinīgi
atklāja
Latvijā
unikālu vecpilsētā īstenotu
atkritumu apsaimniekošanas
modernizācijas
projektu,
ierīkojot vienota stila pazemes
un virszemes konteinerus.

projektā investēti 38 000 eiro.
Līdzšinējo vecpilsētas atkritumu
apsaimniekošanas
kārtību,
kad
atkritumu
savākšanas mašīna konkrētās
dienās un laikos piebrauca
pie mājām, aizstājuši pieci
konteineru laukumi, kuros
uzstādīti konteineri nešķirotiem
sadzīves
atkritumiem. To

Attēlā: Vecpilsētā uzstādītie konteineri paredzēti kartē iezīmētā rajona iedzīvotājiem,
iestādēm. Diemžēl arī citu rajonu iedzīvotāji pasākuši mest savus atkritumu maisus
konteineros vecpilsētā, līdz ar to tie bieži ir pārpildīti.
Projekts realizēts, pamatojoties uz Cēsu novada
pašvaldības un SIA “ZAAO”
savstarpēji noslēgto līgumu
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
Vecpilsētas atkritumu apsaimniekošanas modernizācijas

tukšošana notiek divas reizes
nedēļā.
Konteineru laukumi izveidoti L.Kalēja ielā 5, Pils ielā
1 un Šaurā ielā pie L.Katrīnas
ielas, kā arī Rīgas ielā 7 un
Lenču ielā 7. Būvprojekti
saskaņoti ar Cēsu novada
Būvvaldi un Valsts kultūras

pieminekļu
aizsardzības
inspekciju. Diskusijas par
atkritumu apsaimniekošanas
modernizāciju aizsākās jau
2012. gadā, bet konteineru
laukumu būvniecība sākta
2015. gada oktobrī.
Janvārī ZAAO darbinieki
klātienē
aktīvi
izglītoja

vecpilsētas uzņēmējus un
iedzīvotājus, skaidrojot kā
lietojama jaunā atkritumu
apsaimniekošanas
sistēma.
Taču vēl bieži gadās, ka
konteineros tiek mesti lieli
kartona iepakojuma materiāli,
blakus novietoti lielgabarīta
atkritumi, piemēram dīvāni!

ZAAO atkritumu konteineru
laukumu
sakopšanai
ir
noalgojusi sētnieku, kurš seko
līdzi situācijai un ziņo par
gadījumiem, ja atkritumus
nepieciešams izvest biežāk
nekā divas reizes nedēļā.

Cēsis pievienojas paktam par CO2 emisiju samazināšanu par 20%

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
19. janvārī parakstīja Eiropas
Savienības (ES) Pilsētu mēru
paktu, kas paredz samazināt

CO2 emisijas Cēsu novadā par
20%.
Pakts arī nosaka, ka gada
laikā tiks izstrādāts rīcības

plāns ilgtspējīgas enerģijas
jomā, kas tostarp iekļaus
sākotnēju
pārskatu
par
emisijām, kurā izklāstīts, kā
sasniegt izvirzītos mērķus. Pēc
tam reizi divos gados Cēsu
novadam būs jāiesniedz pakta
īstenošanas ziņojums.
Jānis Rozenbergs: “Pilsētu
mēru pakta parakstīšana ir
politiska apņemšanās par tīras
vides saglabāšanu nākamajām
paaudzēm. Jau iepriekš esam
sekmīgi darbojošies dažādos
vides un energoefektivitātes
uzlabošanas
projektos,
tāpēc šis pakts ir loģisks
turpinājums mūsu darbībām,
kā arī papildinājums mūsu
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijai, kas paredz Cēsis kā
izcilu vietu dzīvei.”

Vienlaikus Cēsu novads
apņemas rīkot enerģētikas
dienas
sadarbībā
ar
Eiropas Komisiju un citām
ieinteresētajām
personām,
panākot, ka iedzīvotāji tieši
var izmantot iespējas un
priekšrocības, ko piedāvā
saprātīgāks enerģijas lietojums,
un regulāri informēt vietējos
plašsaziņas
līdzekļus
par
norisēm, kas saistītas ar rīcības
plānu.
ES Pilsētu mēru pakts tiek
parakstīts, atsaucoties uz Cēsu
novada domes 18.09.2014.
pieņemto lēmumu “Par dalību
Eiropas Komisijas programmas
“Intelligent Energy Europe”
projektā “50000&1 SEAPs” un
sadarbības līguma noslēgšanu
ar SIA “Ekodoma” (prot.

30.12.2015. Saistošie noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Cēsu novada domes
29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības
2015.gada budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par Cēsu novada pašvaldības
2015. gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt
1.,2.,3.,4.
un
5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada

pašvaldības
pamatbudžetu
2015. gadam ieņēmumos 23
370 995 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2015. gadam izdevumos 23
187 715 euro apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada

pašvaldības speciālo budžetu
2015. gadam ieņēmumos 541
066 euro un izdevumos 843
734 euro apmērā un Cēsu
novada pašvaldības saņemtos
ziedojumus un dāvinājumus.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu

saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2015. gada budžeta
grozījumiem.”

Nr.13., 12 p.), kura mērķis
ir nodrošināt vienotu pieeju
energopārvaldības integrēšanai
pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plānā, balstoties uz
tādiem
energopārvaldības
standartiem kā ISO 50001,
kas pašvaldībām ļauj sasniegt
nepārtrauktu enerģijas patēriņa
un izmaksu samazinājumu.

Ierobežojumi
automašīnu
novietošanai
Maija ielā
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
ielu
tīrīšanu,
sākot
no
janvāra, Maija ielā uzstādītas
automašīnu
stāvēšanas
ierobežojuma zīmes.
Dienas laikā būs atļauta
automašīnu novietošana tikai
vienā ielas pusē, kuras mainīs
pāra un nepāra dienās. Nakts
laikā novietot automašīnas būs
atļauts abās ielas pusēs.
Šādi satiksmes ierobežojumi
noteikti
ziemas
periodā.
Atvainojamies par iespējamām
neērtībām.
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs februārī
Pasākumi

DJ Monsta & DJ All-Viss

01.02.-29.02.
Grupu ekskursijas pa
bibliotēku. Pieteikšanās pa tālr.
64123644, 26411177

17.02. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Valdis Atāls un Ilze Grunte
dzejiski muzikālās noskaņās

01.02.-29.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Skaļās lasīšanas stundas
1. klašu skolēniem.

18.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”

03.02. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mandalu tīšanas darbnīca
“Krāsu spēle”

04.02. plkst.17.00
Restorānā “Izsalkušais Jānis”
Virtuves sarunas - Baltkrievu
ēdieni

04.02. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Muzikāla pasaka “Mājas pele,
lauku pele”

18.02. plkst.17.30
Vidzemes koncertzālēs “Cēsis”
Kamerzālē
Koncertlekcija “Bela Bartoks”

04.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”

20.02. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Bērnu rīts “Tusiņš ar Pepiju
Garzeķi”. Bērnu rīts pirmsskolas
vecuma bērniem (4 - 6 gadi)

04.02. plkst.17.00
Restorānā “Izsalkušais Jānis”
Virtuves sarunas - Latviešu
ēdieni
05.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush
06.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārtiņš Pavasaris
09.02. plkst.11.00
Vaives tautas namā
Seminārs “Latvāņu
ierobežošana, izmantojot
integrētās augu aizsardzības
metodes”
10.02. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca
Valentīndienas noskaņās
11.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”
11.02. plkst.17.00
Restorānā “Izsalkušais Jānis”
Virtuves sarunas - Āzijas ēdieni
11.02.plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Akustisko ģitāru TRIO AG 3o
12.02. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Koncerts “No četriem novadiem
austs”
13.02. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mazā Pūčulēnu skola
Nodarbība ģimenēm ar 3 gadus
veciem bērniem
13.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Jager On Tour

20.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
LNSO, Bizē un Ksenija
Sidorova
20.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Grupas “Linga” 25 gadu
jubilejas koncerts
DJ Kārlis Ķilkuts
21.02. plkst.12.00
Cēsu Izstāžu namā
Mākslas vēstures lekcija.
Mākslas izglītības iestādes 19.gs.
Latvijā un Pēterburgā
23.02. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Teātris un Es. Muzikāls
detektīvs bērniem “Lielais
noslēpums”
24.02 plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar rakstnieci Signi
Kvaskovu
27.02. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Pūtēju orķestra “Cēsis” 5 gadu
jubilejas koncerts
27.02. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Liriska padomju komēdija
divos cēlienos “Dienesta
romāns”
28.02. plkst.12.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“LeNeSOna pavasara dārza
trakums”

Kino
No 05.02.
Dāņu meitene/The Danish Girl
(2015). Žanrs: Drāma, biogrāfija.
Līdz 16 g.v. - neiesakām

No 12.02.
Zūlanders 2/Zoolander 2 (2016).
Žanrs: Komēdija.
Līdz 16 g.v. – neiesakām
Robinsons Krūzo/Robinson
Crusoe (2016). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, animācija.
Bez vecuma ierobežojuma

No 19.02.
Sveicināts, Cēzar!/Hail, Caesar!
(2016). Žanrs: Komēdija. Līdz 12
g.v. – neiesakām
No 26.02.
Neuzticība/Misconduct (2016).
Žanrs: Trilleris, drāma
Līdz 16 g.v. – neiesakām

Izstādes
20.05.15.-02.10.16.
Vidzemes bruņniecība Latvijā.
16.–19.gs.
Cēsu Jaunās pilī
01.01. - 01.04. Izstāde
“Mantojums”
Viesnīcā “Cēsis”
No 25.01 - 29.02
Mākslinieka Augusta Zariņa
grafikas darbu izstāde
Cēsu Centrālā bibliotēkā
20.01.-29.02.
Cafe “2 Locals” skatlogos
Izstāde 1991. gada barikāžu
atcerei.
25.01.- 19.02.
CATA Kultūras namā
Jura Butkina gleznu izstāde
01.02.-29.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzidras Birutas Zeltiņas
fotoizstāde “Tepat, Latvijā”
02.02.-29.02.
Vaives Ceļmalas izstāžu zālītē
Ināras Brences izstāde
Litogrāfijas radošā burvība
Līdz 25.02.
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Pasaules mala. Fotogrāfijas.”
Jānis Deinats
04.02.-28.02.
Cēsu Izstāžu namā
Jūrmalas mākslinieku grupas
darbu izstāde. Normunds
Laņģis. Keramika

Literatūras Izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
01.02.-29.02. Rakstniekam,
novadniekam Andrim
Jakubānam - 75 (1941-2008)
01.02.-29.02. Mīlestības valoda
01.02.-29.02. Nīderlandes
prezidentūra ES Padomē

01.02.-29.02. Rakstniekam,
garīdzniekam Andrievam Niedram – 145
01.02.-29.02. Ciemos pie Vinnija
Pūka
01.02.-29.02. Tobiasa un viņa
draugu piedzīvojumi! Jurim
Zvirgzdiņam – 75
01.02.-29.02. Starp mums,
meitenēm, runājot…
18.-20.02. Jauno grāmatu
izstāde

Sports
03.02. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
Novadu čempionāts volejbolā
Cēsu PSS – Apse
06.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
06.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18, Pūces ielā 2a
Tautas sporta asociācijas
sacensības volejbolā senioriem
6.02. plkst.12.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U16 meitenēm
7.02. plkst.10.00
Pūces 2a
LJČ volejbolā U16 meitenēm
07.02. plkst.10.00
Sporta bāzēs
Tautas sporta asociācijas
sacensības volejbolā senioriem
07.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Vidzemes reģionālais 3x3
florbola turnīrs
09.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Vidzemes reģiona skolu
sacensības basketbolā A grupā
10.02. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
Novadu čempionāts volejbolā
11.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
“Lāses Kausa” atlases
sacensības volejbolā A grupā
11.02. plkst.21.00
Piebalgas ielā 18
Novadu čempionāts volejbolā,
Ģimnāzija –Vecpiebalga
12.02. plkst.20.00
Pūces ielā 2a
Novadu čempionāts volejbolā,
FONO – Priekuļi
13.02. plkst.12.00
Gaujas iela 45
LČ florbolā sievietēm 1. līgā,

Lekrings – Irlava/Tukums
13.02. plkst.14.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts zēniem U16,
Cēsu PSS – BS Rīga/Rīdzene
14.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
14.02. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1. līgā,
Lekrings 1 – FK Irlava / Avant
17.02. plkst.19.00
Gaujas ielā 45
Novadu čempionāts volejbolā,
Cēsu PSS – Vecpiebalga
18.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Starpnovadu sacensības
basketbolā C grupā zēniem
18.02. plkst.21.00
Piebalgas ielā 18
Novadu čempionāts volejbolā,
Ģimnāzija – Līgatne
20.02. plkst.12.00
Gaujas ielā 45
LČ Nacionālajā līgā volejbolā
vīriešiem, SK Fono – LSPA/
Stopiņi
21.02. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
LAT-EST sieviešu basketbola
līga, SK Cēsis – RSU/Merks
23.02. plkst.16.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem U12,
U14, U16, Cēsu PSS – Rīgas
Lauvas, FK Rīga
23.02. plkst.16.30
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts meitenēm
U14, U19, Cēsu PSS – Rīga/
Rīdzene 2
24.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
“Lāses Kausa” atlases
sacensības volejbolā B gr.
24.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Skolu sacensības volejbolā C
grupā
27.02. plkst.09.30
Gaujas ielā 45
Vidzemes Boccia čempionāts
27.02. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ Nacionālajā līgā vīriešiem,
SK FONO – VK Aizkraukle
28.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts zēniem U15,
U17
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IZGLĪTĪBA, KULTŪRA

Radoši darītāji nevis ņaudētāji
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsu Jaunajai sākumskolai
rit trešais darbības gads.
Kopš pirmsākumiem zinātnes
centra “Z(in)oo” telpās skolas
kolektīvs krietni paaudzies, un
pērn tomēr izdevās pārcelties
un mācību gadu sākt bijušajā
Mūzikas
vidusskolas
ēkā
Ziemeļu ielā. Lai tajā nokļūtu,
pagāja gads, līdz tika pārvarēti
visi birokrātiskie šķēršļi, un
“Valsts nekustamie īpašumi”
ēku beidzot nodeva Cēsu
novada
pašvaldībai,
kas
savukārt ļoti operatīvi piešķīra
telpas sākumskolai.
“Ceļš līdz skolas telpām
Ziemeļu ielā nebija viegls,
taču pieredzi guvām ļoti
vērtīgu, un arī bērniem bija
iespēja skatīt piemērus, kā
skolotāji un vecāki tiek galā
ar grūtībām. Vēl augusta vidū
varējām vien pa gabalu rādīt
slēgto ēku vecākiem un teikt –
viss būs. Paldies Cēsu novada
pašvaldībai par izpratni un
atbalstu, paldies vecākiem
par uzticēšanos un darbu.
Saņēmām skolu nedēļu pirms
mācību gada sākuma. Ēka,
gadu nostāvējusi neapdzīvota,
bija, maigi izsakoties, bēdīgā
stāvoklī, taču skolotāji un
vecāki strādāja no agra rīta
līdz pat naktij, un mācību gadu
mēs sākām tīrās, skaistās,

Attēlā: Cēsu Jaunās sākumskolas direktore Dana Narvaiša un vecāku biedrības pārstāve
Valda Malceniece, spīējot atkusnim, gatavojas īstenot brīnišķīgi bērnišķīgu projektu.
Piena pakās sasaldēt ūdeni un būvēt ledus māju.
pašu rūpīgi iekārtotās telpās,”
ekstrēmo mācību gada sākuma
atceras skolas direktore Dana
Narvaiša.
Jaunajā sākumskolā tagad ir
trīs pirmsskolnieku grupiņas un
pirmo četru klašu skolnieki. Kā
apliecināja vecāku biedrības
pārstāve un viena no skolas
izveides idejas autorēm Valda
Malceniece, nākamajā mācību
gadā noteikti būs arī piektā
klase un, iespējams, arī sestā
un septītā. Tāpēc rit sarunas ar

Ko Twitterī čivina par
Cēsīm?

Rīgas Tehniskās Universitātes
Cēsu filiāles vadību par telpu
īri filiāles ēkā Piebalgas ielā.
Pirmskolas bērni un pirmā
klase tad paliks Ziemeļu
ielā, bet lielie dosies uz RTU
telpām. Esot jau arī idejas, kā
universitātes mācību spēkus
un zinātniekus iesaistīt skolas
audzēkņu apmācībā. Februārī
notiks tikšanās ar Cēsu bērniem
un arī vecākiem, lai apjaustu,
cik liela ir interese par sestās un
septītās klases komplektēšanu

Koncertzāle “Cēsis”
piedāvā
Februārī
koncertzālē
“Cēsis”
gaidāmi
lieliski
koncerti
īstiem
mūzikas
gardēžiem
un
pašiem
mazākajiem klausītājiem.

Kristers @dzasis
Patīkami redzēt, ka @Cesis_lv
ceļi TIEK apsaimniekoti. Šorīt
rūķi ved ārā sniegu.
Dee. @ziimulis69
Cēsīs tik daudz līdzīgu Edžuku,
nevar saprast kurš īstais :D
Raitis Bērziņš @ovenis
Bijām šodien uz Zinoo centru
Cēsīs. 2gadīgam bērnam patika
un pašiem vecākiem laikam pat
vairāk.
Dany.` @Bebencee_Danyy
Jaukiņi. Skatīties #Мамы3 un
atpazīt vecās, labās Cēsu ielas.
Evelina Ozola @e_lodge

Es dzīvoju pilsētā, kur uz kalnu
var vienkārši aiziet. #lifegoals
#blessed #apskaudmani #cesis
Linda @Linducii
Citi brauc uz Siguldu, tāpēc
siguldiešiem
jābrac
citur.
#Cēsis
Martins Nelke @bimbizis
@Cesis_lv sapņoju par to
dienu, kad Cēsīs ieviesīs co2
paketes automobīļiem, lai
centrā varētu iebraukt tikai
Euro4 un tīrāki auto.
Andis Dreika @dreika_andis
Forši
izvēdināta
galva
#Cēsis#slidotava#fun

Jaunajā sākumskolā.
Aizvadītā
gada
nogalē
D. Narvaiša tika nominēta
prestižajai Pasaules skolotāja
balvai, kurai izvirzīti vien 50
pretendenti no visas pasaules.
Neatkarīgi no tā, kāds būs
žūrijas gala lēmums, Dana
atzīst, ka nominācija ir labs
iegansts plašākai diskusijai
par
izglītības
politiku
Latvijā. Ārvalstīs šai balvai
nominētos skolotājus parasti
iesaista izglītības politikas

veidošanā. Latvijā par Cēsu
Jaunās sākumskolas darba
metodiku sākuši interesēties
arī pašvaldību skolu pedagogi.
Taču diemžēl nevarot teikt,
ka Cēsu skola nu kļuvusi par
labo piemēru valsts izglītības
sistēmai.
“Mēs
itin
nemaz
netiecamies pēc tā, lai mūsu
skolu dēvētu par alternatīvu,
elitāru, luksus lietiņu. Varbūt
mēs esam alternatīvi Latvijas
izglītības sistēmai, taču virknē
Rietumvalstu skolu, tas, ko
mēs darām, ir ierasta prakse.
Individuāla pieeja, atbalstoša
vide,
praktiski
piemēri,
patstāvīgi lēmumi, tas viss
ir vajadzīgs, ja gribam, lai
bērni augtu domājoši, radoši
darītāji ne ņaudētāji. Mums
arī privātskolas statuss ir tikai
forma. Pateicoties tai, varam
nevis čīkstēt par smagnējo
valsts izglītības sistēmu un
pārmaiņām, kas nenāk un
nenāk, bet veidot skolu, kurā
pārmaiņas jau ir notikušas, un
bērni par to ir priecīgi. Bērni
mūs ļoti interesē. Mēs viņus
vērojam, lai rastu labākos
veidus
zināšanu
apguvei.
Mācām būt patstāvīgiem, droši
jautāt, izzināt, būt atbildīgiem
par paveikto un arī nepaveikto.
Manuprāt, tā ir loģiska ne
alternatīva vai revolucionāra
pieeja, vai ne tā,“ retoriski
vaicā D. Narvaiša.

20. februārī aicinām uz
koncertu “LNSO. Bizē un
Ksenija Sidorova”. Cēsniekiem
un pilsētas viesiem būs skaista
atkalredzēšanās
ar
Rīgā
dzimušo akordeonisti Kseniju
Sidorovu, kuras radošās gaitas
pēc studijām Londonā saistītās
ar lieliskiem orķestriem un
slavenām
koncertzālēm.
Ksenijas darbība starptautiskā
mērogā raisījusi lielu interesi
par akordeonu, un var teikt,
ka šis instruments viņas rokās
piedzīvojis pelnītu renesansi.
Kopā ar Latvijas Nacionālo
simfonisko orķestri (LNSO)
Ksenija Sidorova atskaņos
kinematogrāfisku un pievilcīgu
svītu – čehu autora Vāclava
Trojana
“Pasakas”.
Pie
diriģenta pults šajā koncertā
stāsies diriģents no Francijas

Žiljēns Masmondē.
Būs arī divi skaisti koncerti
bērniem – 4. februārī muzikāla
pasaka “Mājas pele un lauku
pele” pianistes Lienes Circenes
un Latvijas Leļļu teātra aktrises
Daces
Vītolas
sniegumā,
bet 28. februārī Cēsīs atkal
viesosies LNSO ar programmu
ģimenēm ar bērniem. Orķestra
koncertā “LeNeSOna dārza
pavasara trakums” skaisti,

gadalaiku raksturojoši dažādu
komponistu skaņdarbi, cīruļu
dziesmas un sniegpulkstenīšu
gaidīšanas svētki.
Vairāk par koncertiem:
www.cesukoncertzale.lv.
Biļetes
nopērkamas
koncertzāles “Cēsis” kasē
un
“Biļešu
paradīzes”
tirdzniecības tīklā.

