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Gada pirmdzimtā – Nikola!
Par pirmo jaundzimušo
cēsnieku
Cēsu
klīnikas
Dzemdību nodaļā 2017. gadā
kļuvusi meitenīte Nikola.
Jaunākā Cēsu krustmeita
piedzimusi Svetlanas un Janeka
ģimenē šā gada 1. janvārī
plkst. 18.51. Cēsu krustmeitu
mājās gaidot trīsgadīgā māsiņa
Gabriela.
Kā stāsta Nikolas mamma,
kaut arī bērniņš sākotnēji
plānots 8. janvārī, dzemdībām
tuvojoties, tieši gribējies, lai
meitiņas dzimšanas diena būtu
1. janvārī. Nikola esot mierīgs
bērns un nekādus kreņķus
mammai nesagādājot.
Pēc
nodaļas
vecākās
vecmātes Veronikas Mednes
teiktā, dzemdības aizritējušas
labi,
bez
sarežģījumiem
mammai
vai
mazulītei.
Nodaļas vecākā vecmāte un
klīnikas valdes priekšsēdētāja
Ingūna Liepa spriež – ja gada
pirmdzimtais ir meitenīte,
2017. gads Cēsu novadam būs
mierīgs.
Apraudzīt Cēsu krustmeitu
bija ieradies arī Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, kurš mammai
un jaundzimušajai novēlēja
veselību un ātru tikšanu
mājās, kā arī oficiāli aicināja
uz Starptautiskās ģimenes
dienas pasākumiem Cēsīs 15.
maijā, kad tradicionāli tiek
sveikti Cēsu krustbērni un viņu

Attēlā: Cēsu krustmeitu Nikolu un viņas māmiņu Svetlanu sveica Cēsu klīnikas vecākā vecmāte Veronika Medne (no
labās), Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa. Foto:
Aleksandrs Abramovs.
ģimenes.
Cēsu
klīnikas
valdes
priekšsēdētāja Ingūna Liepa
stāsta, ka Cēsis kā vietu
dzemdībām izvēlas daudzas
māmiņas arī no apkārtējiem
un pat tālākiem novadiem, jo

novērtē šeit sniegtās iespējas.
“Tā ir mūsu klīnikas mierīgā
atmosfēra
un
individuālā
attieksme,”
priekšrocības,
kuru dēļ jaunie vecāki atkal un
atkal atgriežas Cēsu klīnikā,
skaidro Liepa, vienlaikus

piebilstot, ka pats svarīgākais,
ko
mātes
nevēloties
piedzīvot, esot “konveijera”
sistēmas dzemdības, kādas
tās esot lielākās pilsētās,
tāpēc
pieprasījums
pēc
dzemdniecības pakalpojumiem

reģionos saglabāšoties arī
turpmāk.
Kopumā 2016. gadā Cēsu
klīnikas Dzemdību nodaļā
piedzimuši 436 bērni - 235 zēni
un 201 meitene. Starp tiem
bijuši arī trīs dvīņu pāri.

Stārķis frakā – jaundzimušie un laulības 2016. gadā
Pagājušajā
gadā
Cēsu
novadā
reģistrēti
215
jaundzimušie. Pasaulē nākuši
akurāt 100 puikas un 115
meitenītes. Vairāk nekā 200
jaundzimušo ir latvieši, bet
reģistrēti arī septiņi krievu un
pa vienam vācu un ķīniešu
tautības bērnam, stāsta Cēsu
novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Iveta Gabrāne.
Teju pusei jaundzimušo
vecāki ir laulībā un jāpiebilst,
ka pirmo reizi visiem Cēsu
novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētajiem
bērniņiem
dzimšanas
apliecībā
ir
ierakstīts tētis. Tā esot laba
ziņa, kas norādot, ka pāri
arvien atbildīgāk lūkojas uz
attiecībām ģimenē. Vienlaikus

turpinot augt otro bērnu skaits,
kas liecina par drošības sajūtu
un stabilitāti ģimenēs.
Biežāk
izvēlētie
vārdi
meitenēm 2016. gadā bijuši
Alise, kas ir arī viens no pērn
populārākajiem
vārdiem
Latvijā, Evelīna, Karlīna,
Elizabete, Estere, Madara,
Paula, Sofija. Puišiem biežāk
dotie vārdi ir Kristers, Olivers,
Roberts, Rūdolfs, Valters,
Kārlis, Kristians, Matīss. Ir
arī divi Jāņi. Bērniem doti arī
retāk dzirdēti vārdi – Arianna,
Emelīne,
Keisija,
Railia,
Damirs, Dūdars, Niko.
Reģistrējot
jaundzimušo
Dzimtsarakstu nodaļā, tagad
var
vienuviet
uzrakstīt
iesniegumu
mazuļa

dzīvesvietas
deklarēšanai,
iesniegumu
pašvaldības
pabalsta
saņemšanai
un
arī iestāties rindā uz vietu
pašvaldības bērnudārzā
Pērn Latvijā laulību skaits
samazinājies, taču Cēsīs to
skaits audzis un reģistrētas
jau 219 laulības. No tām 16
reģistrētas Cēsu baznīcās un
11 ceremonijas notikušas ārpus
dzimtsarakstu nodaļas telpām,
Cēsu Jaunajā pilī vai Pils dārzā.
Citu novadu un pilsētu
iedzīvotāji Cēsis par vietu, kur
sākt kopdzīvi, izvēlas, jo atzīst,
ka tā ir skaista, latviska vieta,
kur labi jūtas jaunais pāris un
viesi.
Cēsu popularitāte augot,
un nereti pāri vēlas reģistrēt

laulību šeit, jo apmeklējuši
pilsētas svētkus vai kādu
kultūras
notikumu,
un
viņiem te iepaticies. Cēsīs
reģistrējušies arī ārvalstnieki
no Krievijas, Lielbritānijas,
Uzbekistānas,
Baltkrievijas,
Beļģijas, Polijas, Vācijas.
Vidējais
laulāto
vecums
nedaudz pārsniedz 30 gadus.
Tomēr vecuma amplitūda
2016. gada kāziniekiem bijusi
plaša. Līgavas laulībā stājušās
vecumā no 16 līdz 67 gadiem,
bet līgavaiņi – no 18 līdz 72
gadiem.
Tradicionālie kāzu mēneši
ir jūlijs, augusts un septembris.
Taču pērn vairāk nekā 20
laulības noslēgtas gada nogalē,
decembrī. Kopdzīves sākšanu

decembrī pāri uztverot kā ļoti
skaistu Ziemassvētku dāvanu.
Kā
atzīst
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja, nav svarīgi,
vai kāzas ir lielas un krāšņas vai
mazas un vienkāršas. Vienmēr
esot prieks tikties ar pāriem,
kuriem kopdzīves reģistrācija
ir vērtība.
“Mani diez vai vairs var
pārsteigt kāzu rīkotāju izdoma,
taču atkal un atkal sajūsmina un
aizkustina cilvēcisko attiecību
skaistums,” piebilst Iveta.
Īpaši priecē, ka pērn Cēsīs
nosvinētas arī divas zelta kāzas.
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PAŠVALDĪBĀ

Budžets pieņemts,
darāmā daudz
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Novada pašvaldības budžets
šim gadam pieņemts, un tas
precīzi atspoguļo prioritātes
novada attīstībā. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, budžetā ir
pieaugums, un lielāko daļu no tā
novirzīsim izglītības sektoram.
Tas saistīts ar jaunā pedagogu
atalgojuma modeļa ieviešanu
un nodrošinās atalgojuma
pieaugumu
pirmsskolas
izglītības iestāžu darbiniekiem.
Tā kā valsts vairs nefinansē
vairāku
sektoru
darbību,
pašvaldība turpmāk nodrošinās
arī sociālo pedagogu darba
apmaksu un interešu izglītības
iespējas. To darām, lai arī
turpmāk nodrošinātu augstu
izglītības kvalitāti novadā.
Otra nozīmīga prioritāte ir
valsts un Eiropas investīciju
projektu
īstenošanas
nodrošinājums. Šajos, ja tā
var teikt, lielajos investīciju
projektos
akcentējama
izglītības iestāžu modernizācija un labiekārtošana, uzņēmējdarbības infrastruktūras izbūve
un kultūrvēsturisko objektu –
Sv. Jāņa baznīcas un viduslaiku
pils – atjaunošana.
Pašvaldības
investīcijas
paredzētas
drošības

uzlabošanai izglītības iestādēs
un Līvu skolas bērnudārza
labiekārtošanai. Tātad šī gada
prioritātes novadā ir – izglītība,
Eiropas fondi un pašvaldības
investīcijas.
Iepriecinošs fakts, ka atkal
palielinās rinda uz vietām
bērnudārzos,
tāpēc
esam
lēmuši par vēl vienas grupiņas
izveidi Līvu skolā. Pastāv liela
iespējamība, ka būs arī jāmeklē
iespējas veidot vēl vienu grupu
kādā no pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēm. Bet tās
ir patīkamas rūpes, jo mazo
cēsnieku skaits aug, un skaidrs,
ka jānodrošina viņu vecākiem
iespēja atgriezties darbā.
Protams, prioritāte ir iedzīvotāju apkalpošanas uzlabošana pašvaldībā. Ar Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izveidotas programmas palīdzību
pārbūvēsim iedzīvotāju apkalpošanas centru Bērzaines
ielā 5. Tas kļūs plašāks, ērtāks
un pieejamāks apmeklētājiem.
Apsveram ideju par diennakts
zvanu
centra
izveidi.
Visdrīzāk pārņemsim Tukuma
pašvaldības
pieredzi,
kur
pašvaldības policijas dežurants
jebkurā diennakts laikā pieņem
arī iedzīvotāju ierosinājumus,
ieteikumus vai aizrādījumus
un nodod tos atbildīgajiem

dienestiem. Ja tiek ziņots par
avārijas situāciju vai drošības
apdraudējumu, informācija tiek
nodota nekavējoties. Būs jāveic
darbinieku papildu apmācības,
taču nodrošināsim iespēju
pieteikt problēmu jebkurā
dienā un jebkurā stundā.
Janvārī
Cēsīs
viesojās
labklājības ministrs Jānis
Reirs. Darba vizītē ministrs
apmeklēja Sociālo dienestu,
tikās ar tā vadību un detalizētāk
iepazinās ar sociālā darba
problemātiku novados.
Janvārī notikuši arī atceres
un svētku pasākumi. Šogad
daudzveidīga
un
jaunajai
paaudzei saistoša bija 1991.
gada barikāžu atceres norise
Pils laukumā. Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas
kolektīvs sāka jaunu tradīciju,
pateicības koncerta rīkošanu.
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā
Pateicības diena izvērtusies par
sirsnīgu tradīciju, un arī šogad
skola savus draugus sveica ar
koncertu. Savukārt Draudzīgā
Aicinājuma fonds, ievērojot
tradīciju, svinīgā sarīkojumā
pateicās skolas atbalstītājiem
un
pasniedza
Draudzīgā
Aicinājuma medaļas un Goda
diplomus.

Domes sēdē janvārī
Cēsu novada domes sēdē
26. janvārī deputāti izskatīja
31 jautājumu. Svarīgākais no
tiem bija novada pašvaldības
budžeta apstiprināšana 2017.
gadam.
Deputāti lēma par skolēnu
prakses organizēšanu vasaras
brīvlaikā Cēsu novadā, par

projekta pieteikuma “Cēsu
profesionālās
vidusskolas
modernizācija” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu,
par pašvaldības esošu dzīvokļu
nodošanu atsavināšanai un
citiem jautājumiem.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu

var iepazīties cesis.lv Novada
pašvaldības sadaļā “Domes
lēmumi” - “Pieņemtie lēmumi”,
Cēsu
novada
pašvaldībā
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā un Vaives pagasta
pārvaldē

Rezultātā ietves netika tīrītas
vienmērīgi, un tas traucēja
gājēju pārvietošanos, kā arī
bojāja kopējo vecpilsētas tēlu.
SIA “Eco Baltia vide”
veiks ikdienas piegružojuma
noslaucīšanu,
savākšanu
un izvešanu katru dienu;
ietvju regulāru attīrīšanu no
aizauguma; sadzīves atkritumu,
lapu, zaru u.c. savākšanu un
izvešanu; operatīvu sniega un
ledus tīrīšanu līdz cietajam
segumam no ielas braucamās
daļas, ietvēm, kāpnēm un
iebrauktuvēm;
apledojuma
gadījumā kaisīs ielas ar

Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Šī gada pašvaldības budžetā
ievērojami līdzekļi paredzēti
ielu, ietvju un ceļu atjaunošanai,
kā arī kustības drošības
uzlabošanai pilsētā. Lielākais
pašvaldības
finansētais
projekts būs Stacijas laukuma
rekonstrukcija,
paredzēta
arī rotācijas apļa izbūves
projekta izstrāde Valmieras un
Dzintara ielu krustojumam,
jo šajā vietā bieži notiek
satiksmes negadījumi. Eiropas
struktūrfondu līdzekļus šajā
periodā iespējams piesaistīt
infrastruktūras
projektiem
uzņēmējdarbības
vides
uzlabošanai, tāpēc aktuāla
būs brauktuvju atjaunošana
Saulrītu, Rūpniecības, Robežu,
Klinšu, Peldu un Ata Kronvalda
ielu rajonā.
Turpināsies aktīva latvāņu
apkarošana novadā. Pērn sākām
pielietot jaunu tehnoloģiju,
kas paredz regulāru invazīvā
auga skarto teritoriju pļaušanu
un smidzināšanu, taču tā nav
rezultatīva, ja blakus ir īpašumi,
kuru
saimnieki
latvāņus
neapkaro. Tāpēc apzināsim
teritorijas,
kuru
īpašnieki
neko nedara – būs kopīgs
iepirkums par visu teritoriju
pļaušanu
un
miglošanu.
Rēķinu par veiktajiem darbiem
būs jāapmaksā īpašniekiem.
Tā ir vienīgā iespēja efektīvi
ierobežot latvāņu izplatību.
Līvu
pamatskolā
līdz
nākamā mācību gada sākumam
paredzēts izbūvēt centrālo
apkuri, jo krāsnis skolā savu
laiku nokalpojušas. Darba
apstākļi ziemā bērniem un
skolotājiem ir, maigi sakot,
bēdīgi. Vaives Tautas nama
zālē “Kaķukrogā” demontēta
vecā apkures iekārta, kas pērn
gada nogalē izraisīja uguns

negadījumu. Sekas novērstas,
zāli šoziem apsildīsim ar
elektrosildītājiem, tajā jau
notiek pasākumi – februārī
būs arī šī gada pirmā balle.
“Kaķukrogā” pabeigts arī
“Amatu mājas” telpu remonts,
tagad jādomā, kā tās piepildīt
ar dažādu interešu grupu un
pulciņu aktīvu rosību. Vēl
jāpiebilst,
ka
projektētāji
veic topogrāfiskos mērījumus
Veismaņu ceļa rekonstrukcijas
projekta
izstrādei.
Aprīlī
tam jābūt gatavam, un,
cerams, pavasarī varēsim sākt
būvdarbus.
Apjomīgi
būvdarbi
gaidāmi arī Cēsu vecpilsētā,
kur paredzēta Rīgas ielas
rekonstrukcija. Lai informētu
vecpilsētas iedzīvotājus un
uzņēmējus par darbu norisi, 8.
februārī plkst. 17.30 Bērzaines
ielā 5 notiks sanāksme,
kurā būvnieki interesentus
iepazīstinās
ar
plānoto
būvdarbu grafiku, satiksmes
organizāciju un iespējamajiem
ierobežojumiem.
Turpinot Pirtsupītes gravas
labiekārtošanu, nolemts izbūvēt
gājēju ietvi, kas Viestura
ielas rajona iedzīvotājiem
atvieglos nokļūšanu centrā.
Nav aizmirsta arī iecere par
slēpošanas un aktīvās atpūtas
trases izbūvi gravā – šo ieceri
īstenosim turpmākajos gados.
Atbilstoši sākotnējai iecerei
neizdosies izbūvēt atskurbtuvi
un nakts patversmi. Projekta
izmaksas ir 350 000, kas
pašvaldības
budžetam
ir
ievērojama summa. Taču rasts
pagaidu risinājums – šajā
pavasarī Bērzaines ielas nakts
patversmes ēku pielāgosim
patversmes un atskurbtuves
funkcijām. Esam vienojušies,
ka
apmeklētāju
aprūpi
nodrošinās “Sarkanā krusta”
speciālisti.

Politiski represēto biedrība aicina

Ielu un ietvju tīrīšana vecpilsētā
Cēsu novada pašvaldība
noslēgusi līgumu ar SIA
“Eco Baltia vide” par ielu un
ietvju ikdienas kopšanas un
uzturēšanas darbiem Cēsu
vecpilsētā. Uzņēmums darbu
sāka janvārī un veic ikdienas
vecpilsētas ielu, ietvju un
kāpņu kopšanas un uzturēšanas
darbus.
Lēmums noslēgt atsevišķu
līgumu par ielu un ietvju
tīrīšanu
tieši
vecpilsētā
pieņemts, jo nereti veidojusies
situācija,
kad
iedzīvotāji
kādu apstākļu dēļ nav spējuši
ietves notīrīt saviem spēkiem.

Šī gada ieceres

maisījumu, kā arī kaisītās
smilts slaucīšanu un aizvešanu
pēc sniega nokušanas. Cēsu
novada pašvaldība sekos līdzi
līguma izpildei, un aicina par
to ziņot arī iedzīvotājus.
Uzņēmuma
kopjamās
teritorijas Cēsīs ir: Rīgas,
Baznīcas, Kases, Krišjāņa
Valdemāra, Lielās Kalēju,
Lielās Katrīnas, Lielās Līvu,
Lielās Skolas, Mazās Kalēju,
Mazās
Katrīnas,
Mazās
Skolas, Pils, Pļavas, Podnieku,
Torņa iela, kā arī Līvu un Pils
laukums un Vaļņu ielas labās
puses ietve.

Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrības valde paziņo
par gada pārskata pilnsapulces
sasaukšanu 2017. gada 11.
februārī plkst. 11.00 Cēsīs,
Dzintara ielā 9.
Aicinām iespēju robežās
ziedot līdzekļus pastāvīgas
ekspozīcijas
izveidošanai
Cēsīs, Pils ielā 12, par Cēsu

apriņķa iedzīvotāju pretošanos
padomju
un
nacistiskajai
okupācijai no 1940. gada līdz
1957. gadam.
Ziedojumus pārskaitīt:
Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrība, Reģ. Nr.
40008092338, Citadeles banka,
LV21PARX0016851920001,
ziedojuma mērķis: Pils iela 12

Metiens 9 000 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.

3

Cēsu Vēstis, 2017. gada 30. janvārī

AKTUĀLI

Barikāžu atcere

Attēlā: Barikāžu piemiņas pasākumu Cēsu pils laukumā šogad ļoti aktīvi apmeklēja skolu
jaunieši. Foto: Aleksandrs Abramovs.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja rīkotie 1991. gada
janvāra barikāžu piemiņas
pasākumi šogad notika Pils
laukumā. Dega ugunskurs,

varēja iemalkot tēju un
klausīties atmiņu stāstus. Ļoti
apmeklēta bija ekspozīcija
Izstāžu namā par cēsnieku
gaitām barikādēs. Lielu interesi

radīja arī 1991. gada barikāžu
muzeja atgādātais muzeobuss,
kurā varēja izsekot barikāžu
notikumu hronoloģijai.

“Beverīnu” vadīs jauni
diriģenti
No 2017. gada jaukto kori
“Beverīna” vadīs divi jauni,
talantīgi
diriģenti - Jurģis
Cābulis un Aivis Greters.
Pirmā diriģentu tikšanās ar
koristiem notika janvāra vidū.
Jurģis Cābulis 2010. gadā
dibinājis Carnikavas kamerkori
“Vēja balss”, kura diriģents ir
līdz šim brīdim un ar kuru
Pasaules
koru
olimpiādē
Rīgā iegūts zelta diploms,
pirmā vieta XI.Starptautiskajā
Daugavpils garīgās mūzikas
konkursā “Sudraba Zvani”

un Grand Prix starptautiskajā
S.Šimkus
koru
konkursā
Klaipēdā.
Diriģents
piedalījies
arī dažādos koru diriģentu
konkursos, kur ieguvis 3. vietu
J.
Vītola
Starptautiskajā
kordiriģentu konkursā un
4. vietu Vroclavas kordiriģentu
konkursā
“Towards
Polyphony”.
Aivis Greters mīlestību
pret mūziku ieguvis, mācoties
Rīgas Doma kora skolas
diriģēšanas nodaļā pie V.

Bernhofa, studijas turpinājis
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
akadēmijā pie asoc. prof. J.
Lindenberga.
Greters 2013. gadā ieguvis
pirmo vietu Imanta Kokara
1.
Starptautiskajā
Jauno
kordiriģentu konkursā, kā
arī specbalvu koru konkursā
“Praga Cantat”. Viņš ir kora
“Dziesmuvara”
galvenais
diriģents un kora "Kamēr..."
otrais diriģents.

Top dienesta viesnīca skolēniem
Par “Putniņkrogu” dēvētajā
Saules ielas 23 ēkā norit
būvdarbi, un jau šovasar tur tiks
iekārtotas dienesta viesnīcas
telpas ar 178 gultasvietām
novada
izglītības
iestāžu
skolēniem.
Savukārt rudenī tiks pabeigta
sociālo dzīvokļu izbūve Sociālā
dienesta vajadzībām un ēkas
apkārtnes labiekārtošana, kas
būs attiecīgi būvdarbu otrā un
trešā kārta.
Patlaban
ēkā
notiek
demontāžas darbi, kas rit
pēc iepriekš saskaņota plāna.
Dienesta viesnīcu paredzēts
nodot
ekspluatācijā
jūlija
vidū, lai tā pilnvērtīgi spētu
funkcionēt līdz ar jaunā mācību
gada sākumu. Otrās un trešās
kārtas būvdarbi tiks pabeigti
septembra beigās.
Līgums ar darbu izpildītāju

SIA “WOLTEC” noslēgts
2016. gada decembra vidū par
1,34 miljoniem eiro.
Vienlaikus jāpiebilst, ka
atklātā konkursā izsludināts
iepirkums
par
Cēsu

Profesionālās
vidusskolas
dienesta viesnīcas jaunbūves
celtniecību 120 audzēkņiem.

Labiekārtos Pastariņa
un Līvu skolu ēkas
Šogad
paredzēts
veikt
Cēsu
pilsētas
Pastariņa
sākumskolas
renovāciju.
Pašvaldības
izsludinātajā
publiskajā
iepirkumā
par
Pastariņa sākumskolas ēkas
atjaunošanu par zema patēriņa
ēku uzvarējusi pilnsabiedrība
“A.A.&būvkompānijas”,
iegūstot tiesības slēgt ar
pašvaldību 733 969 eiro vērtu
līgumu.
Ēkas
renovācijas
laikā
tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte, izmantojot videi
draudzīgus
būvniecības
materiālus. Renovācijas darbus
plānots pabeigt līdz 2017. gada
30. novembrim.
Projekts
tiek
īstenots
emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta
finansēto

projektu atklāta konkursa
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana – zema enerģijas
patēriņa ēkas” laikā.
Siltākas telpas nākošajā
ziemā būs arī Līvu pamatskolā
un
pirmsskolas
izglītības
iestādē. Tur šovasar paredzēts
demontēt
savu
laiku
nokalpojušās krāsnis un izbūvēt
centrālo apkuri. Novadā atkal
veidojas rindas uz vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Tas ir iepriecinošs fakts, jo
rāda, ka mazo cēsnieku skaits
aug. Lai vecākiem nebūtu
jāraizējas par rindām un viņi
varētu droši plānot atgriešanos
darbā, Līvu bērnudārzā plānots
atvērt vēl vienu grupiņu.

Bērnu jampadracis Vaivē
Janvāra sākumā Vaives
Tautas namā norisinājās bērnu
pasākums
“Ziemassvētku
Jampadracis”, uz ko bija
aicināti visi Vaives pagastā
deklarētie pirmsskolas vecuma
bērni.
Spītējot bargajam salam, uz
pasākumu ieradās 50 bērni ar
saviem vecākiem. Jau iepriekš
rūķi bija parūpējušies, lai
Kaķukroga zāle būtu silta, bet
vēlāk to piepildīja arī cilvēki
ar savu prieku un smiekliem.

Pasākums aizvadīts ļoti jautri,
un bērni ne tikai saņēma ilgi
kārotos saldumus, bet arī
kvalitatīvi pavadīja laiku.
Īpašs
paldies
jāsaka
Gressvikas Sarkanā krusta
nodaļai, ar kuras palīdzību
tika sagādāts prieks mazajiem
bērniem. Bet nedrīkst aizmirst
pateikties arī rūķiem no Vaives
Sarkanā krusta nodaļas un Līvu
pamatskolas, jo viņi ieguldīja
savu brīvo laiku, lai pasākums
noritētu skaisti un saldi.

Aicina ziedot
produktus zupas
virtuvei
Ģimenes centrs “Mūsu
nākotne” darbojas kopš 2007.
gada maija. Tā mērķis ir
palīdzēt trūcīgiem cilvēkiem
un ģimenēm. Lai to turpinātu
darīt, nepieciešama līdzcilvēku
palīdzība.
“Mūsu nākotne” ar siltu
maltīti un apģērbu sniedz
palīdzību grūtībās nonākušiem
novadniekiem. Šo gadu laikā
biedrība
ieguldījusi
lielu
darbu atbalsta sniegšanā un,
pateicoties tieši biedrības
atsaucībai, ar Cēsu novada
pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests” atbalstu
silta maltīte tiek sniegta
arī
dienesta
redzeslokā
nonākušiem
trūcīgajiem
iedzīvotājiem.
Lai biedrība arī turpmāk
varētu pagatavot siltu maltīti,

ģimenes
centrs
“Mūsu
nākotne” lūdz novadniekiem
ziedot pārtikas produktus:
kartupeļus, burkānus, svaigus
kāpostus, skābētus kāpostus,
sīpolus, bietes, grūbas, maizi
u.c.
Produktus var nogādāt
Palasta ielā 20-6, Cēsīs,
iepriekš sazinoties ar biedrības
pārstāvjiem, zvanot uz tālruni
28236079.
Ģimenes
centrs
ik
pirmdienu,
trešdienu
un
piektdienu no plkst. 11.30
līdz plkst. 12.30 trūcīgajiem
iedzīvotājiem izsniedz siltu
zupu. “Vēlamies palīdzēt tiem
cilvēkiem, kuriem patiešām
klājas grūti,” norāda biedrības
priekšsēdētāja
Svetlana
Gurska.
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SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
“Saules takas” jaunieši ekskursijā
Inga Vīksna
Dienas centrs “Saules taka”
Pateicoties
AS
“Cēsu
alus” atbalstam, dienas centra
“Saules taka” bērniem bija
iespēja doties izzinošā un
izklaidējošā ekskursijā
uz
Paula Stradiņa Medicīnas
vēstures muzeju un kinoteātri
“Forum Cinemas”.
Jaunieši muzejā ieguva
zināšanas
par
medicīnas
attīstības gaitu un medicīnas
iespējām mūsdienās, jo tieši
to savulaik vēlējās parādīt
profesors
Pauls
Stradiņš.
Ekskursijas laikā atklājās, ka
visi bērni Medicīnas muzeju
apmeklē pirmo reizi. Mazākie
bērni bija pārsteigti par
eksponātiem, aktīvi uzdeva
jautājumus. Savukārt vecākie
bērni sarunās daudz salīdzināja
mūsdienu medicīnu ar seno
laiku medicīnu.
Pēc Medicīnas muzeja
jaunieši devās uz kinoteātri
“Forum Cinemas”, noskatoties

Attēlā: Dienas centra “Saules taka” ekskursijas dalībnieki pie P. Stradiņa Medicīnas
vēstures muzeja.
3D formāta filmu “Dziedi”.
Kinoteātrī bērnus
sagaidīja
pārsteigums - viņi saņēma
kuponu, ar ko katram bija
iespēja izvēlēties sev popkornu
un dzērienu. Daudzi bērni arī

kinoteātri apmeklēja pirmo
reizi.
Ekskursijā piedalījās 23
bērni vecumā no septiņiem
līdz 15 gadiem. Atgriežoties
no ekskursijas, bērni un

jaunieši cienājās ar AS “Cēsu
alus” kolektīva sarūpētiem
gardumiem.
Atsauksmes, atziņas par
ekskursijas dienu:
Māra (13) bijusi lielā šokā,

ka bijis tik liels autobuss, kas
izskatījies ļoti dārgs. Ekskursija
ļoti patikusi. Pārsteigums
bijusi filma, ko var skatīties ar
3D brillēm.
Marta (9): “Lai būtu vēl
un vēl tādas interesantas
ekskursijas!”
Ēriks (12) mammai mājās
teicis: “Iedomājies, mammu,
man vienreiz patika muzejā!”.
Katrīnai (13) pasākums
šķitis ļoti jauks. Viss – kino,
popkorns, dzēriens – licies
tik liels. Katrīnai no filmas
“Dziedi” palicis atmiņā teiciens
“Ja tu esi nokritis tik zemu, ka
vairs nav, kur krist, tad ir tikai
viens ceļš – uz augšu!”
Katrīnas mamma Iluta: “Ļoti
vērtīga ekskursija, pārdomāta.
Daudzas ģimenes ikdienā to
saviem bērniem nemaz nevar
atļauties, jo tas ir ļoti dārgi”.
Ralfs (9) pirmo reizi mūžā
bijis kinoteātrī un prātojis: “Es
deviņus gadus neesmu bijis
kino!”

Nevalstisko organizāciju atbalsts novadniekiem
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
Cēsu novadā aktīvi darbojas
17 biedrības sociālajā jomā, kas
cieši sadarbojas ar pašvaldības
Sociālo dienestu, lai atbalstītu
un grūtā brīdī sniegtu palīdzību
mūsu novadniekiem.
Kur un kādu atbalstu
novadnieki var saņemt Cēsu
novadā
no nevalstiskajām
organizācijām:
Biedrība „Ģimenes centrs
Mūsu nākotne” – Cēsu novada
trūcīgiem un maznodrošinātiem
iedzīvotājiem iespēja saņemt
siltas maltītes pakalpojumu
(zupas virtuve). Silta maltīte
tiek izsniegta pirmdienās,
trešdienās
un
piektdienās
plkst. 11.30-12.30 Palasta ielā
20-6, Cēsīs.
Latvijas Sarkanā Krusta
Cēsu nodaļa – pieņem un
izsniedz saziedoto apģērbu.
Pieņemšana un izsniegšana
notiek Bērzaines ielā 16,
Cēsīs
(pagraba
stāvā)
pirmdienās plkst. 11.00-13.00,
trešdienās plkst. 16.00-18.00
un ceturtdienās plkst. 11.0013.00. Ar Eiropas Atbalsta
fonda projekta atbalstu izsniedz
pārtikas komplektus Cēsīs,
Bērzaines ielā 18 (blakus
galvenajai ieejai) pirmdienās
plkst. 11.00-13.00 un trešdienās
plkst. 16.00-18.00.
Papildus iepriekšminētajam
Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu
nodaļa piedāvā:
• apgūt pirmās palīdzības
apmācības
(autovadītājiem,
ieroču nēsātājiem, skolēniem,

strādājošajiem
un
citiem
interesentiem);
• veselības istabas pakalpojumus;
• humāno palīdzību trūcīgajiem iedzīvotājiem;
• tehnisko palīglīdzekļu
nomu personām ar invaliditāti.
Tāpat
nodaļa
organizē
pasākumus
asinsdonoru
piesaistei
un
jauniešu
piesaistīšanai
dažādās
aktivitātēs, kā arī nodarbojas
ar bezatlīdzības asins donoru
piesaisti
un
jaunatnes
aktivitātēm.
Lai
saņemtu
papildu
informāciju,
var
rakstīt Latvijas Sarkanā Krusta
Cēsu nodaļas darbiniekiem uz
e-pastu lsk.cesis@redcross.lv
vai zvanīt 64120782.
Biedrība
“Gaujaslīči”
piedāvā iespēju pilngadīgām
personām
(bezdarbniekiem,
pensionāriem,
cilvēkiem
ar invaliditāti, trūcīgām un
maznodrošinātām personām)
saņemt dažāda veida materiālu
atbalstu (apģērbu, gultasveļu,
segas un citus vajadzīgus
priekšmetus)
biedrības
“Gaujaslīči” telpās Dzirnavu
ielā 45, Cēsīs. Pirms došanās
pēc palīdzības nepieciešams
sazināties ar Helēnu Andersoni
pa tālruni 29128655.
Cēsu invalīdu biedrība
Cēsu novada iedzīvotājiem
ar
invaliditāti
piedāvā
šādus
pakalpojumus:
juridiskās konsultācijas pēc
iepriekšēja pieraksta, tehnisko
palīglīdzekļu nomu (invalīdu
ratiņi, dažādu modifikāciju
staiguļi, kruķi, spieķi), masiera
pakalpojumus,
ārstniecisko

vingrošanu
un
iespēju
apmeklēt
trenažieru
zāli.
Pakalpojumu saņemšanas vieta
Cēsīs, Raunas ielā 6a. Papildus
informācija, zvanot 64127048
Latvijas Neredzīgo biedrības
Cēsu teritoriālā organizācija
cilvēkiem
ar
redzes
invaliditāti par valsts budžeta
līdzekļiem piedāvā sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus:
psiholoģiskās
adaptācijas
treniņus,
orientēšanās
un
pārvietošanās iemaņu apguvi,
pašaprūpju prasmju apguvi,
pielāgotu
rakstu
veidu
apguve
(Braila,
Hebolda
un līnijraksts), tiflotehnikas
lietošanas
apmācību,
specializēto datortehnoloģiju
un komunikācijas tehnoloģiju
lietošanas
apmācības,
fiziskā un intelektuālā darba
pamatprasmju
apmācību,
pielāgotas sporta aktivitātes,
saskarsmes
un
radošās
pašizteiksmes
iemaņu
pilnveidi, konsultācijas un
palīdzību
klientu
sociālo
problēmu risināšanā, klienta
ģimenes locekļu un tuvinieku
konsultēšanu un apmācību.
Vienlaikus Latvijas Neredzīgo
biedrības Cēsu teritoriālā
organizācija
cilvēkiem,
kas nevar lasīt parastos
iespiedrakstus,
piedāvā
bibliotēkas pakalpojumus –
audiogrāmatas un grāmatas
Braila rakstā. Lai saņemtu
papildus informāciju, var rakstīt
Latvijas Neredzīgo biedrības
Cēsu teritoriālā organizācija
darbiniekiem
uz
e-pastu
lnbvidzeme@inbox.lv
vai
zvanīt 64122761 vai 64123494.

Biedrības darba laiks: katru
dienu plkst. 8.00-16.00.
Biedrība
“Gādība.lv”
sadarbojas ar labdariem no
Vācijas, kuri regulāri uz
Latviju sūta apģērbu, skolas
somas, pārtiku un daudzas citas
sadzīvei nepieciešamas lietas.
No Vācijas saņemtās lietas
paredzētas trūcīgo iedzīvotāju
atbalstam. Organizācija īrē
telpas Cēsīs, Vienības laukumā
2,
Cēsu
universālveikala
2. stāvā, kurās iespējams
iegādāties
nepieciešamās
lietas par ļoti zemām cenām.
Plašāka
informācija
–
gadiba.lv@gmail.com.
Cēsu pensionāru biedrība
“Cēsu
pensionāri”
pirms
vairākiem gadiem izveidojusi
mantu placi. Tas darbojas
pēc principa “kas vienam
lieks, citam noder”. Šeit
iedzīvotājiem iespējams nodot
apģērbus, apavus un sadzīves
priekšmetus, kas pašiem lieki,
bet citiem – izmantojami.
Kā arī šeit iespējams saņemt
apģērbus, apavus un sadzīvei
nepieciešamas lietas. Mantu
placis darbojas otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst.
10.00-13.00
Cēsīs,
Uzvaras bulvārī 1, pagrabstāvā
(ieeja no sētas puses).
Anglijā,
Skelmersdeilā,
Mančesteras pievārtē, bāzētā
latviešu imigrantu labdarības
organizācija “Palīdzības banka”
ar pārtiku, apģērbu un citiem
vajadzīgiem priekšmetiem, kas
nonāk organizācijā ar ziedotāju
palīdzību, sniedz atbalstu Cēsu
novada trūcīgajām ģimenēm
ar bērniem. Organizācijas

uzticības persona Cēsīs ir
Daiga Puriņa. Pie viņas
tiek nosūtītas visas pakas,
kas lielākoties paredzētas
bērniem. Idejas, atsauksmes
vai ierosinājumu vēstules var
rakstīt “Palīdzības banka”
vadītājai Santai Sergai uz
e-pastu sergasanta@gmail.com
kā arī koordinatorei Lijai
Bahai-Kaufmanei uz e-pastu
lijabahakaufmane@inbox.lv.
Nacionālais rehabilitācijas
centrs “Vaivari” sadarbībā
ar Sociālo dienestu rīko
izbraukuma
konsultācijas,
kas notiek Bērzaines ielā 16,
Cēsīs, Invalīdu habilitācijas –
dienas centra telpās (1. stāvā).
Lai speciālisti varētu sniegt
visatbilstošāko
palīdzību
un Jūs varētu pasūtīt sev
nepieciešamo
palīglīdzekli,
interesenti aicināti iepriekš
pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 67552350.
SIA “Cēsu klīnika” iznomā
palīglīdzekļus:
ratiņkrēslus,
gultas (ar matraci), dušas
krēslus
ar
regulējamu
augstumu, staiguļus gurnu
augstumā bez ratiem, dušas
krēslus
bez
regulējama
augstuma, staiguļus gurnu
augstumā ar ratiem, roku
pagarinātājus
priekšmetu
satveršanai,
pārvietošanai,
paduses
kruķus,
elkoņu
atbalsta kruķus, spieķus ar
četriem atbalsta punktiem,
tualetes krēslus ar riteņiem.
Vairāk informācijas mājas lapā
www.cesuklinika.lv.
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DAŽĀDI

Misija – iedrošināt jaunās māmiņas
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Kaut arī vecmātes darbs
ir fiziski smags un reizēm
emocionāli grūts, to ir jāmīl, ar
smaidu sejā stāsta Cēsu klīnikas
ambulatorā vecmāte Iveta
Reķe. Vecmātes galvenā misija
ir iedrošināt jaunās māmiņas,
un katra jaunā dzīvība atsver
visas grūtības un ir kā dopings,
kas palīdz strādāt. Novērtējot
teju 38 gadus, ko Iveta Reķe
veltījusi Cēsu māmiņām un
jaundzimušajiem,
vairāki
simti balsotāju palīdzējuši
viņai iegūt vienu no trim
nominācijām titulam “Gada
vecmāte”
Latvijas
Ārstu
biedrības Gada balvā medicīnā
2016, kas notiks 10. februārī.
Par savu darbu Iveta stāsta
Cēsu klīnikas Māmiņu skolā,
īpaši izveidotā un iekārtotā
kabinetā, kas bijis viens
no profesijas sapņiem, ko
piepildīt palīdzējusi klīnikas
vadība, Dzemdību nodaļa un
tās vecākā vecmāte Veronika
Medne. Tagad Māmiņu skolu
apmeklējušas
konsultācijas,
apmācības, vingrojumus un
citu noderīgu informāciju
saņēmušas simtiem māmiņu.
Pirms tam 35 gadi darba

Attēlā: Iveta Reķe: “Katra jaunā dzīvība atsver visas
grūtības un ir kā dopings, kas palīdz strādāt.”
Foto: Aleksandrs Abramovs.
mūža aizvadīti Cēsu klīnikas
Dzemdību nodaļā. Tagad viņa
ir klīnikas ambulatorā vecmāte
kopā ar Ainu Nīmani. “Tik
lielisku kolēģi meklēdama
neatrastu,” iesaucas Iveta,
slavējot
viņas
korektumu
un profesionalitāti. Viņas
strādājot individuāli ar katru
pāri vai māmiņu, lai mazinātu
satraukumu pirms svarīgā
notikuma – dzemdībām.
“Tā ir mana misija –
iedrošināt. Mazināt neziņu,
atbildēt uz visiem jautājumiem
no savas pieredzes,” skaidro

Izsludināts kultūras
projektu konkurss
Pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
izsludinājusi
2017.
gada
kultūras projektu konkursu
Cēsu novadā. Uz finansiālu
atbalstu var pretendēt projektu
idejas, kas tapušas pēc radošo
organizāciju iniciatīvas un
bagātina Cēsu kultūrvidi,
sniedzot ieguldījumu Cēsu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā un laikmetīga
kultūras piedāvājuma veidošanā. Projekta pieteikumus
jāiesniedz līdz 3. februārim.
Atbalstam
var
pieteikt
visdažādāko kultūras jomu
projektus – koncertu, izrāžu,
izstāžu
rīkošanu,
radošo
darbnīcu,
kultūrizglītojošu
pasākumu
organizēšanu,
kultūrvēsturisku
materiālu
izdošanu u.c. – tās kultūras
norises,
kuru
realizācija
plānota Cēsu novadā.
Projektu
konkursa
nolikums pieejams interneta
mājaslapas cesis.lv sadaļā
“Kultūra”. Pieteikumus var
iesniegt juridiskas personas
un tās fiziskās personas, kas
reģistrējušās kā saimnieciskās

darbības veicējas. Pieteikumu
iesniedzējiem jāplāno savs
līdzfinansējums vismaz 20%
apjomā no projekta kopējām
izmaksām.
Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
apstiprināta
komisija.
Finansiāls atbalsts tiks piešķirts
tiem projektiem, kas saņems
augstāko vidējo vērtējumu
atbilstoši
noteiktajiem
vērtēšanas
kritērijiem,
kas
atspoguļoti
konkursa
nolikumā – projekta aktualitāte
un
atbilstība
noteiktajām
prioritātēm, skaidri definēti
projekta mērķi un iesniegtās
tāmes pamatotība, kā arī
projektu rezultātu pieejamība
plašai mērķauditorijai.
Cēsu novada pašvaldība
kultūras projektu konkursa
norisei šogad jau tradicionāli
atvēlēti 10 000 eiro. Viena
projekta atbalstam maksimāli
var tikt piešķirti 700 eiro.
Cēsu
novada
kultūras
projektu konkurss tiek rīkots ik
gadu kopš 2008. gada.

Iveta, neslēpjot nepatiku pret
to, ka mūsdienās daudzas
jaunās māmiņas salasoties
šausmu stāstus internetā un
krītot panikā. “Ja varētu, es
to internetu uzspridzinātu!
Protams,
var
apskatīties
bērnu pārsiešanas, barošanas,
vingrojumu vai citus materiālus,
bet, cik cilvēku, tik situāciju,
un nevienas dzemdības nebūs
tādas, kā iepriekš bijušas citai
māmiņai,” piebilst pieredzes
bagātā vecmāte.
Cēsu klīnika ir Ivetas
pirmā un vienīgā darba vieta,

līdz ar to likumsakarīgi, ka
dzemdības bijušas pieņemtas
māmiņām, kuras pašas nākušas
pasaulē ar viņas palīdzību.
“Tos es jau saucu par saviem
mazmazbērniem,”
sirsnīgi
iesaucas Iveta. Precīzu skaitu
pieņemtajām dzemdībām esot
grūti nosaukt, bet tas esot
tiešām ievērības cienīgs, un
Iveta lēš, ka tas varētu būt 3000
līdz 4000.
“Šo darbu, pašu dzemdību
procesu, ir jāmīl. Tik ilgi to
darot, tā jau ir mana sirdslieta,
es to tiešām mīlu. Turklāt tā
ir beznosacījumu mīlestība.
Tas, ko mēs iegūstam, palīdzot
pasaulē ienākt dzīvībai, nav
samaksājams nekādā naudā,”
uzsver vecmāte.
Pati sevi Iveta raksturo kā
emocionālu esam un norāda,
ka dzemdību zālē esot “atstāta”
gan matu krāsa, gan daļa
veselības. Dzemdības varot
ilgt diennakti, un emocionālā
iesaiste dzemdībās esot tādā
līmenī, ka viņai un kolēģēm
bijusi
nepieciešama
pat
psihologa palīdzība. Taču
reizēm dzemdības esot tik
perfektas, ka tās kalpojot kā
dopings. Tiesa, vienalga esot
sāpīgi redzēt medijos, ka reizēm
vecmātēm tiek pārmestas

profesionālas kļūdas, kas,
iespējams, sakņojas patoloģijās
vai pašas mātes veselības
stāvoklī. “Tādos brīžos līdzi
ciešam visas,” neslēpj Iveta.
Vecmāte arī vaļsirdīgi atzīst,
ka vēl arvien apgūstot kaut
ko jaunu un mācoties, kā arī
cenšas nodrošināt, lai Cēsu
māmiņām būtu pieejams plašs,
visaptverošs
informācijas
klāsts
ar
praktiskām
zināšanām,
nodarbībām,
vingrojumiem,
pārtīšanas,
zīdīšanas padomiem. Tiekot
piedāvātas
pat
grūtnieču
vēderdeju nodarbības, bet
nākamais sapnis esot par pirts
skolas piesaistīšanu māmiņu
izglītošanā.
Pēc darba atgūties palīdzot
ģimene, bērni, mazbērni un
arī bezšķirnes suņuks Kofijs,
kas savulaik atrasts mežā, bet
nu kļuvis par daļu no Reķu
ģimenes.
“Manā
bērnībā
nebija televizoru, esmu pasaku
bērns. Un arī tagad eju gulēt
ar audiopasakām. Patlaban
klausos “Zīļuku”, “Pasakas
par ziediem”, “Buratīno”.
Dāvanu kartes, kas man tiek
uzdāvinātas grāmatnīcās, veltu
audiopasakām,”
smejoties
stāsta Iveta.

Aizraujoši vēsturiski stāsti par
nozīmīgiem notikumiem un personībām
Ieva Kalniņa
Viduslaiku pils programmu
koordinatore
Cēsu
viduslaiku
pils,
Sv. Jāņa baznīca, pilsmuiža
un vecpilsētas nami glabā
aizraujošus
stāstus
par
pilsētas vēsturē nozīmīgiem
notikumiem un personībām.
Ne mazāk saistoši ir pilsētas
apkārtnē esošie dabas objekti.
Lai cēsniekiem sniegtu iespēju
padziļināt zināšanas par Cēsu
kultūras un dabas mantojumu,
pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”
rīko lekciju ciklu “Izzini
Cēsis!”.
Cikla gaitā Cēsu muzeja
vēsturnieki un vieslektori stāstīs
par pilsētas nozīmīgākajiem

arheoloģijas, arhitektūras un
dabas pieminekļiem. Lekcijas
norisināsies no februāra līdz
aprīlim, divas reizes nedēļā,
otrdienās un ceturtdienās,
plkst. 17.15, Cēsu Jaunās pils
semināru zālē. Vienas lekcijas
apmeklējuma cena: divi eiro.
Lekciju cikls vienlaicīgi
kalpos kā jauno Cēsu pils
kompleksa gidu apmācība.
Lai iegūtu gida apliecību,
interesentiem būs jānoklausās
visas
teorētiskās
lekcijas
(februāris, marts), jāapmeklē
praktiskās nodarbības (aprīlis),
kā arī jānokārto noslēguma
pārbaudījums.
Papildus
informācija pieejamacesupils.
lv vai zvanot 26339342.

Lekcijas februārī:
14.02. Vācu ordeņa Cēsu
pils: varas centrs un dzīvesvieta
(Gundars Kalniņš)
16.02. Livonijas kara laika
notikumi Cēsu pilī: laikabiedru
liecības un arheologu atklājumi
(Gundars Kalniņš)
21.02. Cēsu pilsdrupas:
pamestība un jauns sākums
(Gundars Kalniņš)
23.02. Cēsis pirms Cēsīm:
arheoloģiskās liecības par
Cēsu senākajiem iedzīvotājiem
(Eduards Plankājs)
28.02.
Cēsu
pilsēta
viduslaikos: apbūve, nocietinājumi, iedzīvotāji (Eduards
Plankājs)

Atved draugu uz pili!
Sākot no 1. februāra,
trīs
mēnešus
norisināsies
pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”
akcija “Atved draugu uz Cēsu
pili!”. Akcijas laikā cēsnieki
aicināti ar citu pilsētu vai valstu
iedzīvotājiem nākt uz Cēsu

pili, pašiem par to nemaksājot.
Cēsu pils komplekss ir
cēsnieku
īpašums,
tāpēc
aicinām cēsniekus lepoties ar
savu pilsētu un rādīt viesiem
ievērojamākos Cēsu objektus –
viduslaiku un jauno pili.
Bezmaksas ieejas biļetes tiks

nodrošinātas maksimāli diviem
cēsniekiem, kuri būs atveduši
savus draugus uz Cēsu pili.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, NOTIKUMI
Gada pirmās tūrisma
izstādes
Ar dalību vienlaicīgi divās
starptautiskajās
tūrisma
izstādēs Gaujas Nacionālais
parks (GNP)
popularizēts
Somijā un Lietuvā. Šīs ir divas
no kopumā septiņām izstādēm,
kurās Latvijas nacionālajā
stendā tiks pārstāvētas GNP
pašvaldības, tai skaitā Cēsis,
izceļot zīmolu “Enter Gauja”
un
Rīgas-Gaujas
reģionu
titulā “Eiropas gastronomijas
reģions” 2017. gadā.
Janvārī Somijas galvaspilsētā Helsinkos norisinājās
viena
no
nozīmīgākajām
starptautiskajām
tūrisma
izstādēm
ziemeļvalstīs
–
“Matka
Nordic
Travel
Fair 2017”. Šajā izstādē
pārstāvētas valstis no visas
pasaules, pulcējot ievērojamu
apmeklētāju skaitu. Dienu
pirms izstādes atklāšanas
Latvijas vēstniecībā Somijā
norisinājās
Rīgas-Gaujas
gastronomijas
reģiona
prezentācijas
pasākums
somu
plašsaziņas
mediju
pārstāvjiem.
“Adventur
2017”,
kas
norisinājās Lietuvā , ir tūrisma
galamērķu, dzīvesveida un

aktīvā tūrisma popularizēšanai
veltīta starptautiskā izstāde,
kas ik gadu uzņem ap 25 000
apmeklētāju.
Kaimiņvalstī
dzīvojošie
ceļotāji
nereti
viesojušies
GNP,
tomēr
interese par reģiona tūrisma
piedāvājumu
nezūd,
un
apmeklētāji no Lietuvas ietilpst
apmeklētāju TOP 10 valstu
statistikā.
Šogad īpaša loma GNP
piedāvājumā tiek pievērsta
gastronomiskā
tūrisma
piedāvājumam, ņemot vērā
Rīgas-Gaujas reģiona izcīnīto
Eiropas gastronomijas reģiona
titulu 2017. gadā ar konceptu
“Ar dabu šķīvī”. Izstāžu
apmeklētāji varēs iepazīties
ar jau rudenī tapušo “Gardēžu
ceļvedi” kā arī jaunu drukāto
materiālu – Gardēžu pasākumu
kalendāru.
Jau iepriekš ziņots, ka GNP
teritorijā esošās pašvaldības,
Cēsu, Siguldas, Valmieras,
Līgatnes, Amatas, Pārgaujas,
Kocēnu, Priekuļu un Inčukalna
novadi, kopš 2012. gada
īsteno stratēģiju GNP kā
vienota tūrisma galamērķa
veicināšanai.

Uz Eirovīziju ar pozitīvu
skatu
Cēsu
indie-pop
grupa
“Franco Franco” ar dziesmu
“Up” piedalīsies Eirovīzijas
nacionālās atlases konkursā
“Supernova 2017”. “Up” ir
otrais singls no albuma “Moon
+ Light”, kas nominēts balvai
”Zelta Mikrofons 2017” kā
gada labākais alternatīvās un
indie-pop mūzikas ieraksts.
Kā atklāj grupas soliste
Elizabete Vētra, “skaņdarbs
“Up”
ir
apstiprinājums
mūžsenajam teicienam “viss,

kas notiek, notiek uz labu”.
Tas nozīmē – tumšās dienas
pāries, salauztās sirdis sadzīs,
viss nostāsies savās vietās”.
Pats galvenais esot saglabāt
pozitīvu skatu un cerību, un šo
sajūtu “Franco Franco” nodod
klausītājam skaņdarbā.
Dziesmas “Up” producents
ir Reinis Sējāns, kurš saņēmis
“Zelta mikrofonu” kā 2016.
gada
labākais
studijas
producents.

29.12.2016. Saistošie noteikumi Nr. 216
“Grozījumi Cēsu novada domes 2016.
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 “Par Cēsu novada pašvaldības
2016. gada budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1
“Par Cēsu novada pašvaldības
2016. gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,
punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2016. gadam ieņēmumos 22
803 926 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2016.
gadam
izdevumos
22 494 836 euro apmērā.

3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2016. gadam
ieņēmumos
595 659 euro un izdevumos
793 286 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 2016. gada budžeta
grozījumiem.”

Sporta pasākumi februārī

01.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18

Volejbola sacensības A gr.
“Lāses kauss”

01.02. plkst.18.30
Gaujas ielā 45

Cēsu novada čempionāts
volejbolā. Cēsu PSS – Sars

10.02. plkst.17.00
Pūces ielā 2a

LJČ volejbolā U19 meitenēm.

Cēsis, Daugavpils 2, Smiltene,
RVS 5
11.02. plkst.10.00
Lapsu ielā 17

Auto

Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā 2.kārta

03.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18

11.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a

Cēsis – Rugāji

Cēsis, Daugavpils 2, Smiltene,
RVS 5

LBL-3 čempionāts. Dārznieks/

03.02. plkst.20.00
Gaujas ielā 45

LČ florbolā 1.līga sievietēm.

Cēsis/Lekrings – Irlava/
Tukums
04.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45

LJČ florbolā U12 zēniem

04.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a

Cēsu novada čempionāts
florbolā

04.02. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18

LČ volejbolā Nacionālā līga
1.divīzija vīriešiem. SK Fono

LJČ volejbolā U19 meitenēm.

11.02. plkst.13.00
Gaujas ielā 45

LČ florbolā 1.līga sievietēm.

Cēsu novada čempionāts
florbolā

12.02. plkst.9.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
florbolā
12.02. plkst.10.00
Lapsu ielā 17

Lekrings – FK Rīga

07.02. plkst.9.00
Piebalgas ielā 18

14.02. plkst.19.45
Pūces ielā 2a

07.02. plkst.17.30
Gaujas ielā 45

LJČ florbolā U14, U16 zēniem.

CPSS/Lekrings- Ķekavas
Buldogs
08.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a

Volejbola sacensības B gr.
“Lāses Kauss”

09.02. plkst.19.30
Gaujas ielā 45

LČ florbolā 1.līga vīriešiem.

Lekrings 1 – Irlava

Lekrings – Bauska
19.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18

LJČ volejbolā U13 meitenēm.

Cēsis, Limbaži, MVS,
Gulbene
19.02. plkst.16.00
Pūces ielā 2a

LČ maxi basketbolā seniorēm.

Cēsis – Jelgava

21.02. plkst.17.00
Cēsu Olimpiskajā centrā

Slēpošanas seriāls “Priekuļu
apļi”.

17.00 reģistrācija; 17.30 starts.

Ģimnāzija – Priekuļi

ELVI florbola virslīga.

Ogre 2

starts.

ELVI florbola virslīga.

12.02. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18

CPSS/Lekrings- Rīgas Lauvas,
Rockets

Slēpošanas seriāls “Priekuļu
apļi”. 17.00 reģistrācija. 17.30

18.02. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18

21.02. plkst.19.45
Pūces ielā 2a

14.02. plkst.17.30
Gaujas ielā 45

07.02. plkst.17.00
Cēsu Olimpiskajā centrā

Cēsu PSS- Alūksne 2

Cēsis, Limbaži, Jelgava

LJČ volejbolā U16 meitenēm.

06.02. plkst.18.15
Piebalgas ielā 18

Skolu sacensības basketbolā
C gr.zēniem, meitenēm un D
gr.zēniem

LJBL čempionāts basketbolā
U15 meitenēm.

19.02. plkst.11.00
Pūces ielā 2a

12.02. plkst.11.00
Pūces ielā 2a

LJBL čempionāts basketbolā
U17 zēniem. Cēsu PSS – BS

18.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18

11.02. plkst.15.30
Gaujas ielā 45

05.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a

LJBL čempionāts basketbolā
U15 meitenēm

Cēsu PSS- Jēkabpils

Cēsu novada čempionāts
florbolā. Fināli.

– RTU

05.02. plkst.13.00
Piebalgas ielā 18

LJBL čempionāts basketbolā.

Cēsis/Lekrings –Liep U

Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. 2.kārta

Cēsu novada čempionāts
florbolā

18.02. plkst.10.30
Piebalgas ielā 18

LJČ florbolā U14, U16 zēni.

Cēsu novada čempionāts
volejbolā.

Ģimnāzija – Straupe
16.02. plkst.20.00
Gaujas ielā 45

Cēsu novada čempionāts
volejbolā.

22.02. plkst.18.30
Gaujas ielā 45

Cēsu novada čempionāts
volejbolā.

Cēsu PSS – FONO
23.02. plkst.19.30
Gaujas ielā 45
LČ florbolā 1.līga.

Lekrings 1 – Madona
24.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18

LBL3 čempionāts basketbolā.

Dārznieks/Cēsis – Alūksne

Lekrings 1 – Roja

24.02. plkst.20.00
Gaujas ielā 45

17.02. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18

Cēsis/Lekrings –FK NND/
RJTC

LČ florbolā 1.līga vīriešiem.

LJČ volejbolā U16 zēniem.

Cēsis – Viļaka

17.02. plkst.20.00
Gaujas ielā 45

LČ florbolā 1.līga sievietēm.

Cēsis/Lekrings –Rubene 1
18.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a

LJČ volejbolā U16 zēniem.

Cēsis, Vecumnieki,
Zvejniekciems, Viļaka

LČ florbolā 1.līga sievietēm.

25.02. plkst.9.00
Gaujas ielā 45
Vidzemes reģiona Boccia
turnīrs
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs februārī
Pasākumi
02.02. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”
Krustvārdu mīklu minēšana
Bērnu apkalpošanas nodaļā
02.02. plkst.17.30
Vidzemes koncertzāles
“Cēsis” Kamerzālē
Koncertlekcija
“E.Granadoss”
02.02. plkst.18.00
Koprades mājā SKOLA6
Nodarbība “Arheoloģiskais
tērps” ar Vitu Boganu
02.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Latvijas Nacionālā teātra
viesizrāde
03.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo
04.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Viktors Lapčenoks - 70
04.02. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Katie O’Neil + Waterflower
04.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush
05.02. plkst.12.00
Cēsu Pils parkā
Meteņu svinības
07.02. plkst.15.00
Cēsu Jaunās pils Semināru
zālē
Grāmatas “Cēsu ģerbonis.
Cēsu pilsētas ģerboņa
attīstības un lietošanas
vēsture” (autors T.V.
Pumpuriņš) prezentācijas
pasākums
07.02. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Vispasaules Droša interneta
diena!
08.02. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca
Valentīndienas noskaņās
09.02. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”
Krustvārdu mīklu minēšana
Bērnu apkalpošanas nodaļā
09.02. plkst.16.00
Skolas ielā 6, 1.stāvā
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja priekšmetu

rādītavas 19. gs. skolā
atklāšana
10.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Z:le
11.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Flamenko ģitāras un deja.
Antonio Andrades duets un
Ursula Moreno
11.02. plkst.21.00
CATA Kultūras namā
Mīlestības dienas balle ar
“Vēja Runu”
11.02. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Imants Daksis
11.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Funky DJ Elegant
14.02. plkst.17.15
Cēsu Jaunajā pilī
Lekciju cikls “IZZINI
CĒSIS!” Vācu ordeņa
Cēsu pils: varas centrs un
dzīvesvieta Gundars Kalniņš
15.02. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Neredzīgo biedrības Cēsu
organizācijas Amatierteātra
“Aina” viencēliens Paradīzes
vārtos
16.02. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”
Krustvārdu mīklu minēšana
Bērnu apkalpošanas nodaļā
16.02. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Latvijas Mazā teātra izrāde
bērniem “Tiks un Taks”
16.02. plkst.17.15
Cēsu Jaunajā pilī
Lekciju cikls “IZZINI
CĒSIS!” Livonijas kara
laika notikumi Cēsu pilī:
laikabiedru liecības un
arheologu atklājumi
Gundars Kalniņš
16.02. plkst.18.00
Koprades mājā SKOLA6
Lekciju kurss vīriešiem
“Lāču cilts” kopā ar
latviskās dzīvesziņas
praktiķi Jāni Cekulu
17.02. plkst.11.00
Vidzemes koncertzāles
“Cēsis” Kinozālē
Starptautiskais populārās
un džeza mūzikas izpildītāju
konkurss “Dziesmu putenis”

17.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Live drums & DJ Mārtiņš
Pavasaris vs Jānis Sildniks
18.02. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Bērnu rīts pirmsskolas
vecuma bērniem “Svinam
Sises dzimšanas dienu”
18.02. plkst.18.00
Vidzemes koncertzāles Cēsis
Deju zālē
Danču vakars Cēsīs
18.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Operete “Balle Savojā”
18.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dub:ra (Rīgas DJ skola)
19.02. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Jāņa Stībeļa labāko dziesmu
koncerttūre “Sajūti!”
21.02. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzīvo vesels! Cēsu novada
pašvaldības sabiedrības
veselības speciāliste Zane
Brente – Brantiņa
21.02.plkst.17.15
Cēsu Jaunajā pilī
Lekciju cikls “IZZINI
CĒSIS!” Cēsu pilsdrupas:
pamestība un jauns sākums
Gundars Kalniņš
23.02. plkst.17.15
Cēsu Jaunajā pilī
Lekciju cikls “IZZINI
CĒSIS!” Cēsis pirms Cēsīm:
arheoloģiskās liecības
par Cēsu senākajiem
iedzīvotājiem
Eduards Plankājs
23.02. plkst.17.30
Vidzemes koncertzāles
“Cēsis” Kamerzālē
Koncertlekcija “R. Kalsons”
24.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Latvijas radio Bigbends un
Šeimass Bleiks
24.02. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Starptautisks koncertuzvedums “Karmen”
24.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Diskotēka Šmārcis piedāvā
25.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Valmieras smagais vakars
ar grupām “Nuvo” un

“NEKAD”, Balle no DJ
Winamp
28.02. plkst.17.15
Cēsu Jaunajā pilī
Lekciju cikls “IZZINI
CĒSIS!” Cēsu pilsēta
viduslaikos: apbūve,
nocietinājumi, iedzīvotāji
Eduards Plankājs

Izstādes
09.12.-16.04.
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zāle
Krāsās izteikts laiks. Māksla
un mākslinieki Cēsīs
27.12. - 11.02.
Insignia mākslas galerijā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Mākslinieku savienības
gleznu kolekcija
06.01.-05.02.
Cēsu Izstāžu namā
Džemma Skulme. Krāsas
garša. Gleznas.
06.01. - 05.02.
Cēsu Izstāžu namā
LMA tekstilmākslas studentu un pedagogu darbu
izstāde “Redzi”
03.02. - 28.02.
Cēsu Jaunās pilī
Luca Berti (Itālija) fotogrāfiju izstāde “Latvijas daba un
cilvēki”
01.02. - 06.02.
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos
Izstāde “Telpiskās zvaigznes” Cēsu Mākslas skolas
audzēkņu darbi
02.02. – 28.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsnieka Andra Vētras
fotoizstāde “Bildes dvēselei”
06.02. – 06.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Zīmējumu izstāde “Ar zīmuli pilsētā”

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
01.02.-28.02.
Dzejniecei, dramaturģei,
sabiedriskajai darbiniecei
Mārai Zālītei – jubileja!
01.02.-28.02.
Rokdarbi katram
01.02.-28.02.
Maltas prezidentūra ES
Padomē
01.02.-28.02.
Kordiriģentam Daumantam
Gailim (1927-1991) - 90
01.02.-28.02.
Kordiriģentam Paulam
Kveldem (1927) – 90

01.02.-28.02.
Vai tu zini? Informatīvā
izstāde, kas iepazīstina ar vēsturiskā Cēsu rajona novadiem
un novadniekiem
16., 17., 18.02.
Jauno grāmatu izstāde
01.02.-28.02.
Kopā ar Tūtiņu un Tango
sveicam Māru Zālīti
01.02.-28.02.
Draudzības līkločos. Grāmatas par draudzību un pirmo
mīlestību pamatskolas vecuma
bērniem

Kino
No 03.02.
Visums starp mums / The Space
Between Us (2017). Žanrs:
Drāma, piedzīvojumi.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
No 08.02.
Tumsa piecdesmit nokrāsās /
Fifty Shades Darker (2017).
Žanrs: Drāma, romantika.
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Lego Betmens. Filma / The
Lego Batman Movie (2017).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
komēdija, animācija, asa sižeta
filma, ģimenes filma. Bez vecuma
ierobežojuma
No 17.02.
Lauva / Lion (2016)
Žanrs: Drāma
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Klusēšana / Silence (2016).
Žanrs: Drāma, vēsturiska
Līdz 16 g.v. - neiesakām
No 24.02.
Apļi / Rings (2016). Žanrs:
Drāma, šausmu filma.
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Suņa dzīves jēga / A Dog’s
Purpose (2017). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, komēdija,
drāma, ģimenes filma.
Līdz 7 g.v. - neiesakām
Džekija / Jackie (2016).
Žanrs: Drāma, biogrāfija
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Grāmatu
piegāde mājās
Atgādinām,
ka
Cēsu
Centrālā bibliotēka piedāvā
grāmatu piegādi mājās tiem
cēsniekiem, kuri vēlas lasīt
bibliotēkas grāmatas, bet
objektīvu iemeslu dēļ līdz
bibliotēkai nevar nokļūt.
Pieteikties var pa tālruni:
64122879, 20236342
Pakalpojums
ir
bez
maksas.
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FINANSES, ZIEMAS PRIEKI

Cēsu novada budžets 2017. gadā
Ceturtdien, 26. janvārī,
Cēsu novada domes deputāti
vienbalsīgi pieņēma 2017.
gada budžetu, apstiprinot
23,93 miljonu eiro kopbudžeta
ieņēmumus, kas ir par 16%
vairāk nekā plānotais budžets
pērn.
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi
no
nodokļiem
plānoti 11,95 miljoni eiro
jeb par 5,5% vairāk nekā
2016. gada budžetā. Lielākais
īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim
(90,3%) un nekustamā īpašuma
nodoklim (8,7%).
Kopbudžeta izdevumi plānoti 29,314 miljonu eiro apjomā.
Pašvaldības resursi prioritāri
tiks ieguldīti finansējuma
nodrošināšanā
pašvaldības
investīciju projektiem, kas
iekļauj līdzfinansējumu ES
struktūrfondu un citu finanšu
instrumentu projektiem un
dokumentācijas gatavošanu.
Tāpat svarīgas budžeta
prioritātes ir iedzīvotāju skaita
saglabāšana un palielināšana,
nodarbinātības, ekonomiskās
aktivitātes, uzņēmējdarbībai
nepieciešamās infrastruktūras
un dzīvojamā fonda attīstības

veicināšana.
Cēsu novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžeta
izdevumu lielākais īpatsvars,
42,72%, paredzēts izglītības
funkcijas
finansēšanai.
Kopumā
izglītības
darba
finansēšanai plānoti 12,52
miljoni eiro, kas ir par 23,9%
vairāk nekā 2016. gada
budžetā. Būtiskais pieaugums
skaidrojams ar jaunā pedagogu
atalgojuma modeļa ieviešanu
un nodrošinās atalgojuma
pieaugumu pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem:
palielināti izdevumi minimālās
algas nodrošināšanai, ieplānots
atalgojuma
palielinājums
zemāk atalgotajai nodarbināto
grupai izglītības iestādēs.
Ekonomiskajai
darbībai
no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem plānots tērēt 3,94
miljonus eiro jeb 13,44 % no
kopējiem izdevumiem. Šajā
pozīcijā 734 160 eiro atvēlēti
Rīgas ielas rekonstrukcijai no
Kases ielas līdz Līvu laukumam,
572 750 eiro un 511 000 eiro
paredzēti attiecīgi Saulrītu
ielas un Stacijas laukuma
rekonstrukcijai. Ielu kopšanai
un grants ielu uzturēšanai

Cēsu pilsētā novirzīti 400 000
eiro, bet Lielās Kalēju ielas
rekonstrukcijas
otrajam
posmam piešķirti 100 270 eiro,
savukārt grants ielu divkārtu
virsmas apstrādes turpināšanai
paredzēti 63 340 eiro.
Viens
no
budžeta
nozīmīgiem
mērķiem
ir
kvalitatīva kultūras un sporta
pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot pilsētas
iedzīvotāju un viesu kultūras
vajadzību
apmierināšanu.
Funkcijai “Atpūta, kultūra,
reliģija” pamatbudžetā plānoti
6,93 miljoni eiro jeb 23,65%
no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir divas
reizes vairāk nekā 2016. gadā.
Lielais pieaugums skaidrojums
ar Cēsu pilsētas stadiona
būvniecību,
kam
plānots
atvēlēt 3,96 miljonus eiro (tai
skaitā 1,15 miljonu eiro valsts
budžeta dotācija). Par 650 000
eiro tiks arī realizēts projekts
Viduslaiku pils konservācijai
un
Sv.
Jāņa
baznīcas
restaurācijai. Cēsu Izstāžu
nama
energoefektivitātes
celšanai paredzēti 144 500
eiro. Bet par 192 200 eiro un
147 400 eiro novadā tiks rīkoti

Sniega diena – šoreiz ar sniegu
Tradicionālo Sniega dienu
atbalstīja ne tikai brīnišķīgi
sponsori, bet arī lieliski laika
apstākļi. Cēsu novada Jauniešu
domes kolektīvu priecēja 67
komandas, kas aktīvi piedalījās
stafetēs. Kopumā Sniega dienu
šogad apmeklēja vairāk nekā
400 cilvēku.
Dienu gaišāku padarījis
ne tikai sniegs, bet arī visu
apmeklētāju
smaids
un
gandarījums. Bērni un vecāki
ar prieku iesaistījās stafetēs
un pārbaudīja savas spējas.
“Z(in)oo” stafete pārbaudīja

balonu valdīšanas spējas,
Sniega kausēšanā ar saviem
spēkiem jeb ķermeņa siltumu
kausēja sniegu, bet Lielajā
nošļūcienā ikviens varēja
izbaudīt
mazos
ziemas
prieciņus.
Ikviens,
kuram
palika
auksti, varēja iedzert siltu tēju,
pasildīties pie ugunskura un sev
uzcept skautu maizi. Jauniešu
dome vēlas pateikties visiem,
kuri ar prieku iesaistījās Sniega
dienā.
Mūs atbalstīja – Cēsu
Olimpiskais centrs, Zinātkāres

centrs “Z(in)oo”, “Rakši”,
veikals “Ķimene”, slēpošanas
un atpūtas parks “Ozolkalns”,
“Studio
Pizza”,
baseins
“RIFS”, “Žagarkalns”, “Dāmu
sala”, “Livonia”, “Vinnis”,
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”,
“Cēsu alus”, “Vinetas un Allas
kārumlāde”, “Cēsu Kultūras
un tūrisma centrs” un Cēsu
novada pašvaldība. Pasākuma
organizēšanā piedalījās arī
meitenes no Gruzijas Eiropas
brīvprātīgā
darba
gaitā,
kas organizēts “Erasmus+”
programmā.

attiecīgi kultūras un sporta
pasākumi.
Sociālās
nodrošināšanas
funkcijas veikšanai paredzēts
finansējums
2,44
miljoni
eiro jeb 8,32% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
Vides aizsardzībai – Vaives
pagasta teritoriju kopšanas
un latvāņu smidzināšanas,
pilsētas
apzaļumošanas,
labiekārtošanas un apstādījumu
kopšanas darbiem, lietus ūdens
savākšanai un novadīšanai no
ielām, dabas infrastruktūras
pilnveidošanai – 2017. gada
budžetā plānoti 1,211 miljoni
eiro. Vispārējiem valdības
dienestiem apstiprināts finansējums 1,085 miljonu eiro
apjomā. Pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanas
pasākumiem
–
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes
projektu
līdzfinansējumam,
daudzdzīvokļu namu pagalmu
labiekārtošanai un sabiedrības
līdzdarbības pasākumiem –
budžetā paredzēti 905 200
eiro. Sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšanai šogad
plānots izlietot 267 400 eiro.
No
speciālā
budžeta

izdevumiem,
kas
plānoti
924 900 eiro, autoceļu, ielu
atjaunošanai
atvēlēti
625
500 eiro, bet 220 100 eiro
novirzīti nekustamā īpašuma
sakārtošanai.
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
2017. gada budžets izstrādāts,
ievērojot
likumos
“Par
pašvaldību budžetiem”, “Par
pašvaldībām”, “Par budžetu
un finanšu vadību”, “Par valsts
budžetu 2017. gadam”, kā arī
nodokļu likumos, Ministru
kabineta noteikumos un citos
normatīvajos aktos noteiktās
prasības, atbilstoši iestāžu
un programmu izpildītāju
priekšlikumiem
un
Cēsu
novada attīstības programmai
2013.-2019. gadam.

