
Cēsu jauno talantu darbi ceļā uz 
izstādi Čehijā

Martā Cēsu Jaunajā pilī sāksies 
semināru cikls “Izzini Cēsis”
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Februāra nogalē siltumu jāražo jaudīgi
Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Ziemas noslēguma akordi 
arktiskā virpuļa izpildījumā 
liek ģērbties siltāk un kustēt 
naskāk, lai jo drīz nokļūtu siltā, 
jaukā istabiņā. Savukārt tiem, 
kuri gādā, lai mājokļos būtu 
omulīgi, nu jāstrādā ar dubultu 
sparu.

SIA “Cēsu siltumtīkli” 
direktors Egils Kampuss atzīst, 
ka februāra otrā puse siltuma 
ražotājiem aizrit saspringti. 
Pirmajos ziemas mēnešos, 
kad termometra stabiņš 
reti noslīdēja zem 0 grādu 
atzīmes, siltuma ražošanai 
pilnībā pietika ar šķeldas katlu 
mājas jaudām. Taču, sākoties 
nopietnākam salam, jāpieslēdz 
arī gāzes apkures katls, un 
kūp abi centrālās katlu mājas 
dūmeņi.

“Aukstajās februāra 
dienās siltuma ražošanai 
izmantojam visas centrālās 
katlu mājas siltumenerģijas 
ražošanas iekārtas. Siltuma 
jaudas rezerve vēl ir, taču 
darba ritms uzņēmumā kļuvis 
krietni spraigāks. Pastiprināti 
uzraugām Cēsu siltumapgādes 
sistēmas darbību, lai negadītos 
nepatīkami pārsteigumi. 
Protams, gatavojoties sezonai, 
rūpīgi pārbaudījām siltuma 
ražošanas un pārvades 
sistēmas, kā arī novērsām 
atklātās nepilnības. Taču 
apkures sezona ir gara, un, ja 
sals ir pamatīgs, jābūt dubultā 
uzmanīgiem – īpaši naktīs. Bez 
centrālās katlu mājas Cēsīs 

ir arī mazās katlu mājas, kas 
nodrošina siltumu atsevišķiem 
mikrorajoniem. To vadība 
ir automatizēta, taču arī tās 
siltumtīklu speciālisti šajās 
dienās apseko regulāri,” stāsta 
E. Kampuss. 

Arī daudzdzīvokļu namu 
apsaimniekotājiem jāapseko 
siltuma padeves sistēmas, 
veicot nepieciešamo filtru, 
armatūras un ventiļu nomaiņu. 
Aukstajā laikā spiediens un 
temperatūra siltumtīklos ir 

paaugstināti, un, piemēram, 
mazs, laikus nenovērsts 
ventiļa defekts var radīt lielas 
problēmas.

Kā jau minēts, siltuma 
ražošanas bāzes jaudas SIA 
“Cēsu siltumtīkli” nodrošina 
šķeldas katlu māja. Pateicoties 
tās uzstādīšanai, maksa 
par siltumu Cēsīs kļuvusi 
patērētājiem draudzīgāka, jo 
šķelda ir lētāks kurināmais 
nekā gāze. Diemžēl aizvadītā 
rudens lietavas krietni sarežģīja 

dzīvi mežizstrādātājiem, un 
tie nespēja saražot augošajam 
patēriņam nepieciešamo 
šķeldas apjomu. Atsevišķās 
pilsētās siltuma ražotāji pat 
spiesti pārtraukt šķeldas katlu 
māju darbu, jo nav kurināmā.

“Situācija ir nopietna,” 
skaidro E. Kampuss, “Mums ir 
līgums ar šķeldas piegādātāju, 
un līdz šim tam izdevies 
nodrošināt nepieciešamos 
kurināmā apjomus. Ikdienā 
rūpīgi sekoju situācijai 

izejvielu tirgū un nu jau to 
pārzinu gandrīz tikpat labi kā 
profesionāli mežsaimnieki. 
Tāpēc izdodas vienoties par 
optimāliem šķeldas piegādes 
nosacījumiem. Malkas un 
šķeldas cena šoziem tirgū ir 
augusi, taču tas nenozīmē, ka 
Cēsīs pieaugusi siltuma cena. 
Mūsu uzdevums ir strādāt droši 
un efektīvi, lai arī turpmāk 
nodrošinātu patērētājiem pēc 
iespējas zemāku tarifu”.

Attēlā: Laika vērotāji Cēsīs labi zina, ja kūp abi Cēsu siltumtīkjlu centrālās katlu mājas dūmeņi, būs barga ziema.

No šī gada mainījies Cēsu 
novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma “Cēsu Vēstis” 
izplatītājs, tāpēc iespējami 
traucējumi laikraksta piegādē.

Pastāv iespēja, ka kādas 
adreses Cēsu novadā (Cēsu 
pilsēta, Vaives pagasts) nav 
saņēmušas “Cēsu Vēstis”. 
Aicinām būt saprotošiem un 
par to informēt pašvaldību.

Lūgums atsaukties un 
norādīt “Cēsu Vēstis” 
nesaņēmušo adresi, rakstot 
vēstuli uz vestule@cesis.lv vai 
zvanot 64121677.

Vienlaikus informējam, ka 
“Cēsu Vēstis” iespējams saņemt 
arī pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs.

Ja nesaņemat  
“Cēsu Vēstis”Šogad, sākot no 1. aprīļa, 

Cēsu novada pašvaldība 
atteiksies no skaidras naudas 
norēķiniem, saglabājot 
iespēju norēķināties ar banku 
maksājumu kartēm.

Kā norāda Cēsu novada 
pašvaldības administrācijas 
vadītāja Ieva Goba, skaidras 
naudas norēķini ir dārgs 
pakalpojums, kas neveicina 
lietderīgu pašvaldības līdzekļu 
izlietojumu. To savā atzinumā 
uzsvērusi arī Valsts kontrole.

Vienlaikus I.Goba akcentē, 
ka apmeklētāju apkalpošanas 

centrā Bērzaines ielā 5, 
Cēsīs, arī pēc 1. aprīļa būs 
iespēja norēķināties par 
pakalpojumiem, nomaksāt 
nekustamo īpašumu nodokļus 
un veikt citus ar pašvaldību 
saistītus maksājumus ar 
banku kartēm, pretī saņemot 
maksājuma apliecinājumu.

“Protams, apzināmies, ka 
šis lēmums radīs neērtības 
senioriem, kuri pieraduši 
norēķināties ar skaidru 
naudu, tomēr rūpīgi strādāsim 
ar klientu apkalpošanas 
speciālistiem, lai šo pāreju 

veidotu pēc iespējas mazāk 
satraucošu,” stāsta pašvaldības 
administrācijas vadītāja.

Pēc viņas teiktā, pašvaldībā 
jau laicīgi tiks izvietota 
skaidrojoša informācija par 
pārmaiņu būtību, kā arī tiks 
norādīts, ka norēķinus skaidrā 
naudā joprojām būs iespējams 
veikt Latvijas Pasta filiālēs. 
Norēķinus ar skaidru naudu 
varēs veikt arī Norvik bankā, 
kurā Cēsu novada pašvaldībai 
atvērts konts. Tās filiāle Cēsīs 
atrodas t/c "Mego" Lapsu ielā 
23.

Atteiksies no skaidras naudas norēķiniem



Ieva Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītāja

Janvāra pēdējā domes 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu mainīt pašvaldības 
administrācijas struktūru. 
Iepriekšējās “Cēsu Vēstīs” 
plašāk informēju par to, 
kāpēc šādas pārmaiņas 
nepieciešamas, tāpēc 
atgādināšu tikai svarīgāko. 
Lai pārvalde strādātu ātrāk, 
efektīvāk atbilstoši tām 
prasībām, kādas ir pašvaldības 
iedzīvotājiem, iepriekš 
sadrumstalotās desmit nodaļu 
sistēmas vietā martā darbu 
turpinās četras jaunizveidotās 
pārvaldes.

Lai veidotu profesionālu 
vadības komandu, uz Attīstības 
un būvniecības pārvaldes, 
Nekustamā īpašuma pārvaldes, 
Komunikācijas un klientu 
servisa pārvaldes, kā arī Finanšu 
pārvaldes vadītāju amatiem 
februārī izsludinājām atklātu 
konkursu. Līdztekus konkursus 
izsludinājām arī uz projektu 
vadītāja un projektu finansista 
amatiem, jo īstenojam aizvien 
vairāk Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektus, un 
darba apjoms strauji aug. 

Pieteikties varēja gan 
esošie pašvaldības darbinieki, 
nodaļu vadītāji, gan jomas 
profesionāļi no malas. 
Pieteikšanās noslēgusies, un 
tā patīkami pārsteidza. Cēsis 
ir iekārojama dzīves un darba 
vieta, jo aktivitāte bija liela – 
saņēmām 108 pretendentu 
pieteikumus. Tie ir gan esošie, 
gan bijušie cēsnieki, arī 
ārzemēs dzīvojošie, gan citu 
novadu un pilsētu iedzīvotāji, 
kuri grib saistīt savu dzīvi 
ar Cēsīm. Cilvēki novērtē 
pašvaldības veikumu, virzību 
uz kvalitatīvu servisu un 
redz šeit labas profesionālās 
izaugsmes iespējas. Marta 
sākumā noslēgsies pretendentu 
izvērtēšana, un jaunā struktūra 
ar apstiprinātajiem pārvalžu 
vadītājiem sāks darbu.

Kā jau minēju, galvenais 

struktūras pārmaiņu mērķis 
ir izveidot efektīvi strādājošu 
pašvaldības pārvaldi, kas 
profesionāli pilda uzticētās 
funkcijas un nodrošina 
kvalitatīvu servisu klientiem. 
Lai noskaidrotu, kā iedzīvotāji 
vērtē pašvaldības sniegtos 
pakalpojumus un to pieejamību, 
februārī sociālantropologs 
Viesturs Celmiņš ar komandu 
intervēja iedzīvotājus, izzināja 
Būvvaldes, Izglītības nodaļas 
un Iedzīvotāju apkalpošanas 
centra apmeklētāju vēlmes 
un ieteikumus. Pētnieki 
vērtēs arī, kā norit saskarsme 
ar iedzīvotājiem Sociālajā 
dienestā un Bāriņtiesā. 
Pētījuma rezultāti ļaus mums 
veidot labāku, tieši iedzīvotāju 
interesēm atbilstošu 
pakalpojumu servisu.

Vēl jāpiemin, ka esam 
iesnieguši pieteikumu Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai par vienotā 
valsts un pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centra izveidi 
Raunas ielā 4, lai jau šovasar 
atvērtu skaistu un ērti pieejamu 
servisa centru.

Lai pašvaldības pakalpojumi 
kļūtu pieejamāki Vaives 
pagasta iedzīvotājiem, Sociālā 
dienesta darbinieki no 8. 
marta ceturtdienās pieņems 
iedzīvotājus Rīdzenes 
bibliotēkas telpās nevis 
Kaķukrogā, kā līdz šim, jo 
Rīdzenē ir vairāk iedzīvotāju. 
Savukārt, administrācijas 
vadītāja ceturtdienās no plkst. 
13.00 līdz plkst. 18.00 pieņems 
Vaives pagasta pārvaldē 
Kaķukrogā.

Marta beigās sāksies arī 
Vaives pagasta kartēšana, 
kurā apzināsim viensētas 
un to iedzīvotājus. Zinot, 
kurās mājās dzīvo vientuļie 
pensionāri, kurās – ģimenes 
ar bērniem, kurās – ražojoši 
lauksaimnieki vai amatnieki, 
labāk pārzināsim, kādi 
pašvaldības pakalpojumi 
nepieciešami pagasta teritorijā.
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Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Ziemas prieki  
un rūpes
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Ziema ir mācību laiks, tāpēc 
arī pašvaldības aktualitātes 
februārī ir cieši saistītas ar 
izglītības jomu. Šogad agrāk 
sākta vietu sadale novada 
bērnudārzos. Tam ir pamatots 
iemesls – ātrāk uzzinot kāds 
ir pieprasījums uz vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
varam operatīvi lemt un 
rīkoties, lai atvērtu papildus 
grupas.

Šī gada sākumā Līvu 
sākumskolā atvērām papildus 
grupiņu, bet nu jau var 
prognozēt, ka rudenī vajadzēs 
vēl vienu, un Līvu sākumskolā 
ir labas iespējas paplašināt 
bērnudārza darbību. Vecāki, 
kuri ved savus mazuļus 
no Cēsīm uz Krīviem, 
ir apmierināti, un pat, ja 
atbrīvojas vieta kādā no pilsētas 
bērnudārziem, no piedāvājuma 
atsakās, jo viņiem patīk vide un 
darbinieku attieksme. 

Vēl viens jaunums ir 
lēmumprojekts par Pieaugušo 
izglītības centra (PIC) 
un Cēsu Tehnoloģiju un 
dizaina vidusskolas (CTDV) 
apvienošanu un turpmāko 
darbību vienā ēkā Valmieras 
ielā. Domāju, ka PIC iestrādes 
un pieredze, papildināta ar 

labu, mūsdienīgu materiāli 
tehnisko bāzi, kāda ir CTDV, 
ļaus mums pieaugušo izglītību 
un pārkvalifikāciju attīstīt 
jaunā, krietni augstākā 
pakāpē. Svarīgs arguments 
par labu apvienošanai ir arī 
tas, ka Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējums 
pieaugušo izglītībai un 
pārkvalifikācijai tiek virzīts 
caur profesionālajām 
vidusskolām.

Cēsu novada Pašvaldības 
policijas priekšnieks Mārtiņš 
Jēgers ir veicis kārtības 
sargu izsaukumu analīzi gada 
griezumā. Pamatojoties uz 
to, sākot ar martu, mainīti 
pašvaldības policijas 
patrulēšanas laiki. Līdz šim 
patrulēšana režīms bija 24 
stundas diennaktī, katru 
dienu, taču tas nav racionāli, 
jo darba dienu vakaros un 
naktīs izsaukumi ir reti. Tāpēc 
turpmāk mierīgākajās dienās 
nedēļas sākumā Pašvaldības 
policijas ekipāža patrulēs līdz 
plkst. 22 vakarā, ceturtdienās – 
līdz plkst. 1 naktī. Bet 
piektdienās un sestdienās, 
kad notikumu intensitāte 
ir lielākā – visu diennakti. 
Dežurants un videonovērošana 
darbosies līdzšinējā diennakts 
režīmā. Ja būs nepieciešamība, 
operatīvi reaģēs Valsts policijas 
darbinieki.

Beidzot esam sagaidījuši 
kārtīgu ziemu ar sniegu un 
salu. Vairāk darba dienestiem, 
kas atbildīgi par ielu un ietvju 
tīrīšanu. Kopumā situācija 
pilsētā un arī Vaives pagastā 
ir laba. Tā nav perfekta, taču 
ielas, ceļi un ietves tiek regulāri 
tīrītas un kaisītas. Neesam 
apmierināti ar situāciju 
vecpilsētā. Ir sūdzības no 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
par to, ka ielu un ietvju 
uzturētājs netiek galā ar saviem 
pienākumiem. To nevaram 
pieļaut, un šai problēmai jau 
drīz būs atbilstošs risinājums, 
domāju, jau marta sākumā.

Liels prieks, ka cēsnieki 
izbauda to, ka ir kārtīga ziema, 
un aktīvi slēpo un slido. Taču 
slēpošanas trases un slidotavas 
ir jāveido un jāuztur, un 
to jādara prasmīgi. Tāpēc, 
domāju, jau martā lemsim par 
vienotu novada sporta bažu 
apsaimniekošanu. Vēl grūti 
prognozēt, kāda būs turpmākā 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 
attīstība, taču skaidrs, ka neliela, 
atbilstoši ekipēta komanda, kas 
spēj nodrošināt to, lai mūsu 
sporta bāzes labi kalpo gan 
bērnu un jauniešu treniņiem, 
gan arī profesionālajam un 
tautas sportam, ir viennozīmīgi 
vajadzīga.

Efektīvāka  
pārvalde, labāks  
serviss

Cēsu novada domes sēdē 
15. februārī izskatīti 19 
jautājumi.

Deputāti apstiprināja paš-
valdības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
darba plānu 2018. gadam. 
Akceptēja nekustamā īpa-
šuma Vaives ielā 35A izsoles 
rezultātu, lēma par patversmes 
telpu Slimnīcas ielā 9  nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai 

“Latvijas Sarkanais Krusts”.
Vēl domes sēdē sprieda par 

dalību projekta “Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana 
Gaujas Nacionālā parka 
teritorijā” īstenošanā 2018. ga-
dā, apstiprināja Cēsu pilsētas 
3. pirmsskolas izglītības 
iestādes nolikumu un izvērtēja 
Cēsu zaļo un dabas teritoriju 
tematiskā plānojuma izstrādes 
sākšanu un darba uzdevumus.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” – 
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Domes sēdē februārī

Pieņemts lēmums par 
pašvaldības policijas darba 
laika maiņu. Turpmāk patruļas 
pirmdien, otrdien un trešdien 
strādās līdz plkst. 22 vakarā, 
ceturtdienās – līdz plkst. 1 
naktī. Piektdien un sestdien – 
visu diennakti, bet svētdienās 
patruļas strādās līdz plkst. 21 
vakarā.

Analīzē konstatēts, ka 
darbadienu nakts stundās 
Pašvaldības policijai iz-
saukumu ir nedaudz, tāpēc 
nav nepieciešams strādāt 24 
stundu darba režīmā. Taču 

piektdienās un sestdienās, kad 
sākas aktīvāka nakts dzīve, 
Pašvaldības policija turpinās 
darbu 24 stundu darba režīmā. 
Savukārt darba dienās par 
drošību nakts stundās gādās 
Valsts policijas darbinieki.

Pašvaldības policijas 
dežuranti turpinās strādāt 24 
stundu darba režīmā, veicot 
pilsētas video novērošanu un 
informācijas pieņemšanu, kā 
arī nodrošinot informācijas 
apriti starp operatīvajiem 
dienestiem.

Pašvaldības policijas 

darbinieku kompetencē ir 
sadzīves strīdu izšķiršana, 
huligānu apvaldīšana, 
administratīvu pārkāpumu 
novēršana, iereibušu cilvēku 
nogādāšana atskurbtuvē, kā arī 
to personu sodīšana, kuras lieto 
alkoholu vai smēķē vietās, kur 
tas liegts. 

Ar Pašvaldības policiju 
iespējams sazināties pa tālruni 
8911. Ar Valsts policiju 
iespējams sazināties pa tālruni 
110.

Pašvaldības policijas patrulēšanas laiks
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AKTUĀLI
Pakāpeniski labiekārtojam 
Cīrulīšu teritoriju

Cēsu ģerbonis Zelta ābelē

Izzini Cēsis

Cēsu novada pašvaldība 
Eiropas struktūrfondu 
īstenošanas periodā, laika 
posmā no 2014. gada līdz 2020. 
gadam, aktīvi sākusi degradēto 
teritoriju revitalizācijas 
projektu ieviešanu. Aizvadītā 
gada nogalē noslēgta 
vienošanās ar Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru par jau 
otrās kārtas degradēto teritoriju 
revitalizācijas projekta 
ieviešanu Cēsu novadā par 
kopējo summu 1,32 miljoni 
eiro.

Cīrulīšu apkaimē paredzēts 
atjaunot Cīrulīšu ielu posmā 
no Pētera līdz Kovārņu ielai 
un Kovārņu ielu posmā no 
Līgatnes līdz Cīrulīšu ielai. 
Kopējais abu posmu garums ir 
1,22 kilometri.

Līgums par ielu 
atjaunošanas darbiem noslēgts 
ar 8. CBR, taču lietainā rudens 
dēļ, kas pārmitrināja grunts 
slāni, noformēts būvdarbu 
tehnoloģiskais pārtraukums. 
Būvdarbi atsāksies pavasarī.

No SIA “Veselības centrs 4” 

iegādāts nekustamais īpašums 
Zīļu ielā 4 (bijusī Cīrulīšu 
sanatorijas poliklīnikas ēka), 
kas bija ļoti sliktā tehniskajā 
stāvoklī, degradēja vidi un 
projekta gaitā tika nojaukta. 
Nojaukšanas darbus iepirkuma 
rezultātā noslēgtā līguma 
ietvaros veica SIA “Gotika”.

Pašlaik Zīļu ielas 4 teritorijā 
ir tukšs zemes gabals 0,4 
hektāru platībā. 

Nekustamais īpašums pēc 
dokumentu noformēšanas 
zemes grāmatā un novērtējuma 
veikšanas platībā tiks iznomāts 
interesentiem.

Pašvaldība iznomās 
nekustamo īpašumu 
uzņēmējdarbībai, kas dotu 
Cēsīm investīcijas un darba 
vietas. 

Projektu līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, 
sniedzot līdzfinansējumu 
82,97% apjomā no projekta 
attiecināmajām izmaksām, kas 
ir 1,09 miljoni eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums – 143 871 eiro.

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja vēsturnieka Tāļa 
Pumpuriņa sagatavotā un 
pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
izdotā grāmata “Cēsu ģerbonis” 
nominēta grāmatu Latvijas 
grāmatizdevēju asociācijas 
un portāla Delfi izsludinātajai 
mākslas balvai “Zelta Ābele”.

Tālis Pumpuriņš apjo-
mīgajam pētījumam par Cēsu 
ģerboņa vēsturi un lietojumu 
veltījis 18 gadus. Grāmatas 
māksliniece ir Inese Hofmane, 
un tā iespiesta “Jelgavas 
tipogrāfijā”. Grāmata nominēta 
kategorijā “Uzziņu literatūra”. 
Kopā grāmatu mākslas balvai 
iesniegti 107 pieteikumi, no 
kuriem izvēlēti 33 nominanti.

Pagājušajā gadā balvu 
“Zelta Ābele” saņēma Cēsu 

Kultūras un Tūrisma centra 
izdotā mākslas vēsturnieka 
Daiņa Bruģa grāmata “Cēsu 
Jaunā pils”. Izdevums saņēma 
arī lasītāju simpātiju balvu. 
Grāmata “Cēsu Jaunā pils” tika 
atzīta par skaistāko no piecām 
nominētajām kategorijā 

“Zinātniskā literatūra”. 
Arī šogad ikviens var 

nobalsot par, viņuprāt, 
skaistāko Latvijā pagājušajā 
gadā izdoto grāmatu. Vēl līdz 
13. martam balsot iespējams 
portālā “Delfi”.

Martā Cēsu Jaunās pils 
semināru zālē sāksies otrais 
lekciju cikls “Izzini Cēsis”. 
Daudz aizraujošu stāstu par 
pilsētas vēsturē nozīmīgiem 
notikumiem un personībām 
glabā Cēsu viduslaiku pils, 
Jaunā pils, baznīcas un 
vecpilsētas nami. Ne mazāk 
saistoši ir pilsētas centrā un 
tuvākā apkārtnē esošie dabas 
objekti. Lai mūsdienu cēsnieki 
labāk iepazītu savas pilsētas 
kultūras un dabas mantojumu, 
pašvaldības aģentūra “Cēsu 

Kultūras un Tūrisma centrs” 
rīko bezmaksas lekciju ciklu 
“IZZINI CĒSIS!”. Tajā 
Cēsu muzeja vēsturnieki un 
vieslektori stāstīs par pilsētas 
nozīmīgākajiem arheoloģijas, 
arhitektūras un dabas 
pieminekļiem.

Lekcijas norisināsies 
martā un aprīlī, otrdienās un 
ceturtdienās, plkst. 17.15, Cēsu 
Jaunās pils semināru zālē. 
Lekciju apmeklējums ir bez 
maksas.

Pirmajā martā sāks kursēt 
jauns autobusu maršruts 
"Cēsis – Krīvi – Veismaņi – 
Cēsis".

Autobuss kursēs darba 
dienās, izbraucot no Cēsu 
autoostas plkst. 7.05 un plkst. 
17.30. Tas pieturēs pie Līvu 
sākumskolas un jaunizveidotajā 
autobusu pieturā "Veismaņi", 
kas atradīsies Veismaņu ciemā.

Autobusa kustības grafiks 
rītos: Cēsu AO plkst. 7.05, 
Līvu pamatskola plkst. 7.15, 
Veismaņi plkst. 7.24, Līvu 
pamatskola plkst. 7.35, Cēsu 
AO plkst. 7.45.

Vakaros: Cēsu AO plkst. 

17.30, Līvu pamatskola  
plkst. 17.40, Veismaņi plkst. 
17.49, Līvu pamatskola plkst. 
18.05, Cēsu AO plkst. 18.15.

Autobuss Veismaņu 
iedzīvotājiem atvieglos 
nokļūšanu Cēsīs, kā arī 
vecākiem būs vieglāk nogādāt 
bērnus uz Līvu sākumskolas 
pirmskolas grupām.

Autobuss kursēs 
eksperimentālā režīmā līdz 
šī gada 30. maijam. Atkarībā 
no pasažieru skaita tiks lemts 
par maršruta saglabāšanu. 
Paredzēts, ka tas varētu turpināt 
kursēt skolēnu mācību laikā no 
1. septembra līdz 31. maijam.

Jauns autobusa maršruts 
Cēsis - Veismaņi

Iedzīvotāju un Cēsu 
viesu ērtībām kopš februāra 
vidus darbojas jauna vietne 
pasakumi.cesis.lv, kur turpmāk 
varēs atrast informāciju par 
koncertiem, festivāliem, 
izstādēm, konferencēm, 
sporta norisēm un cita veida 
pasākumiem, kas notiek Cēsu 
novadā.

Vietnē ikviens interesents 
var atlasīt notikumus pēc 
datuma, vietas un kategorijas, 
uzzināt cenas, kā arī iegādāties 
biļetes iepriekšpārdošanā. 
Vietnē iegūstama arī 
konkrētā pasākuma rīkotāju 
kontaktinformācija, kas nereti 
ir svarīga apmeklētājiem, 
lai precizētu informāciju par 
biļešu cenām un pasākuma 
norisi, un arī tiem, kas vēlas 
sadarboties pasākuma tapšanā.

Kā norāda Cēsu Tūrisma 

informācijas centra vadītāja 
Andra Magone: “Līdzšinējā 
vietne, kur bija pieejama 
informācija par pasākumiem 
Cēsīs un apkārtnē, tika 
izstrādāta 2009. gadā un 
integrēta iepriekšējā tūrisma 
lapā. Pašsaprotami, ka, 
attīstoties tehnoloģijām 
un mainoties informācijas 
lietošanas paradumiem un 
pieprasījumam, līdzšinējā 
sistēma nebija ērta. Tā 
nedarbojās mobilajās 
ierīcēs, to neatpazina 
meklētājprogrammas”.

Tagad mājaslapa veidota, 
balstoties uz lietotāju 
vajadzībām, ir ērta, vienkārša 
savā dizainā, sasaistīta ar 
sociālajām platformām un Cēsu 
novada pašvaldības mājas lapu. 
Pateicoties jaunajai vietnei, 
informācija par lielākajiem 

pilsētas pasākumiem būs 
pieejama arī krievu un angļu 
valodā, tādejādi nodrošinot 
pieejamību ārzemju tūristiem.

Pasākumu rīkotāji 
tāpat, kā līdz šim, aicināti 
sūtīt informāciju par 
norisēm Cēsu novada 
pašvaldības Komunikācijas 
nodaļai, kas rūpējas par to 
ievietošanu vietnē. Tam 
nepieciešams norādīt rīkotāju, 
kontaktinformāciju, pasākuma 
laiku, īsu aprakstu, biļešu 
cenas, kā arī, ja iespējams, 
pievienot ilustratīvus 
materiālus – horizontālas 
fotogrāfijas, afišas un īsus 
video. Tas palīdzēs lapas saturu 
veidot interesantu, kvalitatīvu 
un lietotājiem pievilcīgu.

Vietni izstrādājusi un uztur 
pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs”.

Kultūras un sporta norises vienuviet – 
pasakumi.cesis.lv

Drosmīgas ieceres
Cēsu novada kultūras 

projektu konkursā atbalstīti 15 
projekti, kopumā šo projektu 
realizācijai piešķirot 10 000 
eiro līdzfinansējumu no Cēsu 
novada pašvaldības budžeta.

“Šogad lielākā daļa 
projektu pieteikumi bija 
fotomākslas un teātra zīmē. 
Prioritāri tika atbalstīti projekti 
saistībā ar Latvijas simtgades 
programmas īstenošanu Cēsu 
novadā, un bija arī noteiktas 
galvenās tēmas, kam jāatbilst 
projektam: “Cēsis - Latvijas 
karoga dzimtene”, “Cēsu kauju 
loma Latvijas Brīvības cīņās, 
izcīnot neatkarīgu valsti”, 
“Cēsis kā Latvijas mākslas 
un mūzikas jaunrades un 
iepazīšanas vieta””, uzsvēra 

projektu vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētāja Zane Neimane. 

Projektus izvērtēja 
pašvaldības aģentūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” apstiprināta komisija, 
kuras sastāvā ir komisijas 
priekšsēdētaja Zane Neimane, 
komisijas locekļi – Kristīne 
Skrīvere, Lelde Krastiņa, 
Krista Lauberga un Eero Rass. 

Finansiāls atbalsts tika 
piešķirts tiem projektiem, 
kas saņēma augstāko vidējo 
vērtējumu atbilstoši no-
teiktajiem vērtēšanas kri-
tērijiem – projekta aktualitāte  
un sabiedriskā nozīme, 
atbilstība izvirzītajām 
prioritātēm, skaidri definēti 
projekta mērķi, rezultāti 

un mērķauditorija, tāmes 
pamatotība un iesaistīto 
personu spēja kvalitatīvi 
realizēt projektu. Maksimālais 
piešķirtais līdzfinansējums 
vienam projektam saskaņā ar 
konkursa nolikumu ir 700 eiro.

Atbalstu saņēmušo 
projektu vidū ir interesantas 
un drosmīgas ieceres – 
“Latvijas stāsti. Šekspīrs 
satiek Blaumani”, Vislatvijas 
Tautasdziesmu nakts, Vaives 
pagasta tautiskie brunči, 
mūzikls “Brīnumputns”, 
izstāde “Cēsis Latvijas 
karogā austas”, Ainas Kareles 
grāmatas “Uz staru tilta” 
izdošana un citi projekti.
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VAIVE, SAISTOŠIE

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2016. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 
“Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības 
iestādei” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo 
noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā:

“3. Pašvaldības atbalsts 
privātajai izglītības iestādei ir:

3.1. 259,63 euro mēnesī 
par vienu bērnu no pusotra 
gada līdz četru gadu vecumam 
saskaņā ar pašvaldības 
atbalsta detalizētu atšifrējumu 
pa izdevumu pozīcijām 
(1. pielikums);

3.2. 196,50 euro mēnesī 
par vienu bērnu, kam 

nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības 
atbalsta detalizētu atšifrējumu 
pa izdevumu pozīcijām 
(1. pielikums).”

2. Izteikt saistošo 
noteikumu 1. pielikumu šādā 
redakcijā: 

25.01.2018. Saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. 
gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 2  “Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei””

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām 

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās 
izmaksas

gadā
1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, 

kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts 
budžeta)

1100 1 040 534

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 292 443

3. Komandējumi un darba 
braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta komandējumi 
un braucieni (izņemot, tos, kas finansēti no 
ES fondiem)

2100 620

4.Pakalpojumu samaksa 2200 174 282

4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 5 283

4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 125 704

4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un ar 
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 
izdevumi

2230 1686

4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu)

2240 39 944

4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 1605

4.6. Īres un nomas maksas 2260 60

5. Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus 
neuzskaita pamatkapitāla 
veidošanā

2300 60 285

5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības 
nodrošināšanai

2310 12 828

5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 10 177

5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie 
instrumenti

2340 824

5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli

2350 20 797

5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 
esošo personu uzturēšanas izdevumi 
(izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2360 3936

5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts 
budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370 11 723

6.Izdevumi periodikas iegādei 6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

7. pamatlīdzekļu nolietojums 7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais 
pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina, 
ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa 
ieguldījumu uzskaites kārtību, un ko dala 
ar audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības 
iestādēs.

401 278

KOPĀ izdevumi 1 969 442

Mērķdotācijas    208 332

Izglītojamo skaits uz 01.09.2017. 699

t.sk.        obligātās sagatavošanās vecumā 275

Izmaksas uz vienu izglītojamo  mēnesī no 
pusotra līdz četru gadu vecumam

259.63

Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī 
obligātā sagatavošanas vecumā

196.50

Latvāņu ierobežošana
Evija Atvara  
Cēsu novada pašvaldība

Pēc Valsts augu aizsardzības 
dienesta datiem, latvāņu 
invāzijai ik gadu ir pieaugoša 
tendence. Salīdzinot 2005. 
gadu, kad invadēti bija 500 
hektāri teritorijas, 2016. gadā, 
Cēsu novadā ar Sosnovska 
latvāni invadētā teritorija 
aizņēma jau 900,62 hektārus.

Atbilstoši Cēsu novada 
“Sosnovska latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
plānam 2017. – 2021. gadam” 
tika veikts latvāņu invāzijas 
monitorings. Pateicoties 
aktīvai sabiedrības līdzdalībai, 
tika apsekotas jaunas un arī 
līdz šim nefiksētas invadētās 
platības. Izvērtējot 2017. gada 
sezonu, latvāņu veģetācija ar 
vēso pasavasari kavējās, toties 
jūnijā tā attīstījās ļoti strauji, 
augusta sākumā jau nobriedinot 
sēklas.

Par latvāņu invāzijas 
ierobežošanas pasākumu 
neveikšanu vai nepilnīgu 
veikšanu Cēsu novada 
pašvaldības policija sāka 43 
administratīvās lietvedības. 
Atgādinām zemes īpašniekiem, 
ka invāzijas ierobežošanas 
pasākumu neveikšanas 
gadījumos pasākumus 
veiks pašvaldība. Īpašnieka 
pienākums būs segt kopšanas 
izdevumus. Apsekošana tiks 
organizēta no 25.jūnija līdz 
latvāņu veģetācijas sezonas 
beigām, piesaistot Valsts 
augu aizsardzības dienesta 
inspektoru. Ja pēc 25. jūnija 
tiek konstatēts latvāņu augs ar 
izveidotu ziedkopu, tad latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumi nav uzskatāmi par 
veiktiem.

Uzklausot sabiedrības 
viedokli un Cēsu novada 
deputātu ieteikumus, Cēsu 
novada latvāņu ierobežošanas 
darba grupa sagatavoja un 
2017. gada decembrī nosūtīja 
Zemkopības ministrijai un 
Vides aizsardzības reģionālās 
attīstības ministrijai vēstuli 
ar lūgumu valstiski risināt 

Sosnovska latvāņu invāzijas 
problēmu sistemātiski visā 
Latvijas teritorijā. Gaidām un 
ceram uz konstruktīvu darbību!

Īpašniekus, kas vēlas 
latvāņu invāziju ierobežot ar 
ķīmisko metodi, informējam, 
ka neformālās izglītības centrs 
“FORTE” Priekuļos 2018. 
gadā organizē apmācības 
augu aizsardzības līdzekļu 
lietotājiem februārī, martā un 
aprīlī. Kontaktpersona: Gita 
Janševica, tel.nr.29333810; 
e-pasts: sia_forte_gi@inbox.lv.

Plašāka informācija un 
noteikumi ir pieejami Cēsu 
novada pašvaldības mājaslapā 
(www.cesis.lv sadaļā Latvāņu 
ierobežošana).

Lai uzzinātu, kā latvāņu 
ierobežošana veicama 
gāzesvadu aizsargjoslās, 
sazinieties ar “Conexus Baltic 
Grid”, zvanot 67819032, 
vai 67819017 vai rakstot  
parvade@conexus.lv

Par latvāņu ierobežošanu 
elektrisko tīklu aizsargjoslās, 
sazinieties ar AS “Latvijas 
elektriskie tīkli”, zvanot 
67725509 vai rakstot  
let@latvenergo.lv.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaižu jautājumos papildu 
informāciju var saņemt no 
nodokļu administratores Inutas 
Merzajevas – tel. nr. 64122586; 
inuta.merzajeva@cesis.lv.

Latvāņu invāzijas 
apkarošanas jautājumos 
iespējams vērsties pie Vaives 
pagasta pārvaldes vadītājas 
Valdas Zaļaiskalnas (tel. 
nr. 29473756) vai lauku 
attīstības speciālistes Evijas 
Atvaras – tel. nr. 26687719,  
evija.atvara@cesis.lv

Pateicamies visiem, kuri 
veic latvāņu ierobežošanas 
pasākumus, mazinot 
apdraudējumu cilvēku 
veselībai, vides teritoriālajai 
pievilcībai, bioloģiskās 
lauksaimniecības un tūrisma 
nozares attīstībai. Tikai kopīgi 
iespējams ierobežot latvāņu 
tālāku izplatību!

Vaives pagasta iedzīvotāji 
aicināti 6. martā plkst. 18.00 
Līvu sākumskolas telpās 
iepazīties ar Cēsu novada 
pašvaldības grants ceļa 
Akmesnskrogs - Veismaņi-
Vaives pagasta robeža pārbūves 
projektu.

Ceļa rekonstrukcijas 
projekta izstrāde noslēgusies, 
un pirms būvdarbu sākšanas 
iedzīvotājiem būs iespēja 

detalizētāk iepazīties ar plānoto 
darbu gaitu, ierobežojumiem, 
ar kādiem būs jārēķinās 
būvdarbu laikā, kā arī izteikt 
savus priekšlikumus.

Iepriekš ar projekta 
ģenerālo plānu iespējams 
iepazīties cesis.lv sadaļā 
"Plānotie remontdarbi Cēsīs" 
vai sazinoties ar Komunālās 
nodaļas komunālinženieri 
Modri Rāviņu, mob. 28314559.

Sanāksme par  
Veismaņu ceļu
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DAŽĀDI

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2016. gada 31. marta 
saistošajos noteikumos Nr.8 
“Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības 
iestādei, kura darbojas Cēsu 
novada teritorijā” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
4.punktu šādā redakcijā: “4. 
Pašvaldības atbalsts privātajai 
izglītības iestādei ir: “4.1. 
211,79 euro mēnesī par vienu  
bērnu no pusotra gada līdz 
4 gadu vecumam saskaņā 
ar pašvaldības izdevumu 
detalizētu atšifrējumu pa 

izdevumu pozīcijām, kas 
aprēķināts ņemot vērā 
pašvaldības pirmsskolas  
izglītības iestādes izmaksas 
iepriekšējā budžeta gadā 
(1. pielikums); “4.2. 148,66 
euro mēnesī par vienu bērnu,  
kam nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības 
izdevumu detalizētu 
atšifrējumu pa izdevumu 
pozīcijām, kas aprēķināts 
ņemot vērā pašvaldības 
pirmsskolas  izglītības iestādes 
izmaksas iepriekšējā budžeta 
gadā (1. pielikums).”

2. Izteikt saistošo noteikumu 
1. pielikumu šādā redakcijā:

25.01.2018. Saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31.marta  saistošajos noteikumos Nr. 8 “Kārtība, 
kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu 
novada teritorijā””

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Kopējās 
izmaksas

gadā
1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, 

kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts 
budžeta)

1100 1 040 534

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 292 443
3. Komandējumi un darba 
braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta komandējumi 
un braucieni (izņemot, tos, kas finansēti no 
ES fondiem)

2100 620

4.Pakalpojumu samaksa 2200 174 282

4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 5 283

4.2. Izdevumi par komunālajiem 
pakalpojumiem

2220 125 704

4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un ar 
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 
izdevumi

2230 1686

4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu)

2240 39 944

4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 1605

4.6. Īres un nomas maksas 2260 60

5. Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita 
pamatkapitāla veidošanā

2300 60 285

5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības 
nodrošināšanai

2310 12 828

5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 10 177

5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie 
instrumenti

2340 824

5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli

2350 20 797

5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 
esošo personu uzturēšanas izdevumi 
(izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 
2363))

2360 3936

5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts 
budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370 11 723

6.Izdevumi periodikas 
iegādei

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

KOPĀ izdevumi 1 568 164 

Mērķdotācijas    208 332

Izglītojamo skaits uz 01.09.2017. 699

t.sk.        obligātās sagatavošanās vecumā 275

Izmaksas uz vienu izglītojamo  mēnesī no 
pusotra līdz 4 gadu vecumam

211.79

Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī 
obligātā sagatavošanas vecumā

148.66

25.01.2018. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”

Izdarīt “Cēsu novada domes 
2013. gada 18. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.18 “Cēsu novada 
pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 10.punktu šādā 
redakcijā:

“10. Lai nodrošinātu Domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā 
arī tās darba organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu, Dome 
ir izveidojusi iestādi „Cēsu 
novada pašvaldība”, turpmāk – 

Pašvaldības administrācija, 
kura ir Domes priekšsēdētāja 
pakļautībā un tās sastāvā ir:

10.1. Attīstības un 
būvniecības pārvalde;

10.2.  Finanšu pārvalde;
10.3. Cēsu novada 

Dzimtsarakstu nodaļa;
10.4. Cēsu novada 

Pašvaldības policija;
10.5. Revidents;
10.6.  Izglītības nodaļa;
10.7. Īpašumu apsaimnie-

košanas pārvalde un tās 
pakļautībā esošā Cēsu novada 
kapu saimniecība;

10.8. Komunikācijas un 
klientu servisa pārvalde un 
tās pakļautībā esošais Klientu 
apkalpošanas centrs;

10.9. Vaives pagasta 
pārvalde;

10.10. Administrācijas birojs.

Turpinājums 6. lpp.

Rūpēs par kāju  
veselību

Fleboloģija ir viena no 
medicīnas nozarēm, kas 
strauji attīstās un pilnveidojās. 
Lai palīdzētu pacientiem ar 
vēnu slimībām, Cēsu klīnika 
piedāvā apmeklēt Fleboloģijas 
kabinetu, kurā sertificētu 
flebologu uzraudzībā 
iespējama ne tikai kompleksa 
kāju vēnu slimību diagnostika 
un ārstēšana, bet arī rūpēšanās 
par vēnu slimību profilaksi.

Ar ultrasonogrāfijas 
palīdzību tiek diagnosticēta 
problēma un spriests par 
turpmākajām ārstēšanās 
iespējām. Nereti smaguma 
sajūta kājās rodas arī no 
muguras, locītavu un 
dažādām iekaisuma rakstura 
saslimšanām, tāpēc, izmantojot 

ultrasonogrāfijas aparātu, 
iespējams noteikt īsto kāju 
sāpju iemeslu.

Cēsu klīnikā veic ne tikai 
vēnu slimību  diagnostiku, 
bet arī mikroķirurģiskas vēnu 
operācijas un vēnu operācijas ar 
lāzeru, kas garantē ievērojami 
labāku kosmētisko rezultātu un 
paātrina atveseļošanos. Ārstē 
arī vēnu iekaisumus, trofiskas 
čūlas, veic pārsiešanu un ādas 
pārstādīšanu uz tām. Papildu 
tam iespējami trīs terapiju 
veidi - skleroterapija, putu 
skleroterapija un kompresijas 
terapija.

Fleboloģijas kabinets atvērts 
otrdienās un ceturtdienās. 
Iepriekš pieteikties iespējams  
pa tālruni: 28656982.

Sākot no 5. februāra, 
lauksaimnieki var veikt lauku 
bloku / ainavu elementu 
precizēšanu 2018. gadam. 
Precizēšanas pieprasījumus 
varēs iesniegt līdz šā gada 3. 
aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi 
jāiesniedz tikai tad, ja klients 
vēlas iekļaut lauku blokā jau 
sakoptu platību, pievienot 
jaunus ainavas elementus 
vai no lauku bloka izņemt 
neapsaimniekotu platību.

Svarīgi ievērot, ka platībai 
jābūt sakoptai uz lauku bloka 
precizēšanas pieprasījuma 
iesniegšanas brīdi (nav krūmu, 
celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks 
apsekota arī dabā. Ja tā nebūs 
sakopta, tā netiks iekļauta 
lauku blokā, un sezonas laikā 
netiks veikta atkārtota platības 
apsekošana.

Atgādinām, ka klienti var 

pārliecinieties par savām 
apsaimniekotajām platībām 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
ģeogrāfiskajā informācijas 
sistēmā, kurā apkopota 
aktuālākā informācija 
par lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi un ainavu 
elementiem lauku blokos:  
http://karte.lad.gov.lv/ vai 
Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā. Ņemot vērā kļūdas, 
ko klienti pieļāva iepriekšējos 
gados, LAD atgādina, ka 
lauku bloku precizēšanas 
pieprasījums nav iesniegums 
platību maksājumu saņemšanai.

Koku vai krūmu puduri vai 
akmeņu kaudzes un dīķi ir 
ainavu elementi, par kuriem 
var iesniegt lauku bloku 
precizēšanas pieprasījumus, 
lai tos iekļautu lauku blokā vai 
precizētu esošos. 

Var iesniegt lauku bloku 
precizējumus
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PASĀKUMI, SAISTOŠIE
Pasākumi Cēsīs martā
Pasākumi
01.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas 
bērniem: “Domā! Prāto! 
Risini!”

01.03. plkst.18.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Vannas 
zefīra gatavošana

01.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mayito Rivera un grupa 
“The Sons of Cuba”

02.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

03.03. plkst.16.00
Izstāžu namā
Cēsu Pils kora koncerts “Pra 
Ļubovj...”

03.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Múr

03.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

04.03. plkst.11.00
Jaunajā pilī
Ģimeņu diena muzejā “Pēc 
avenēm!”

04.03. plkst.12.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertuzvedums bērniem 
“Svētdienas rīta muzikālās 
pasakas. Pavasaris”. Pirms 
koncerta, plkst.11.00, radošā 
darbnīca “Mazais dekorāciju 
meistars”

05.03. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Kulinārijas 
nodarbība (salāti “Mjunhena”).

06.03. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Nacionālās skaļās lasīšanas 
sacensības reģionālais fināls

06.03. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Cēsu vendi - grauds Baltijas 

krusta karu dzirnās
/Eduards Plankājs/

07.03. plkst.10.00
CBJC, Bērzaines 4
Skolēnu skatuves runas 
konkurss, 1.kārta

07.03. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Praktiska saruna ar 
astroloģi un “Dzīvesziņas 
gadagrāmatas” veidotāju 
Aiju Austrumu

08.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas 
bērniem: “Domā! Prāto! 
Risini!”

08.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Starptautisks akordeonu šovs 
“Trio Balcardions”

09.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

10.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ērika Ešenvalda “Vulkānu 
simfonija”. Pirmatskaņojums.

10.03. plkst.22.00
Fonoklubā
“Indygo” (prog-rock) singla 
“Answers” prezentācija
DJ All-viss (Funky Breakout)

12.03. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Kulinārijas 
nodarbība (pilnpiena čīzkeiks).

12.03.-14.03. plkst.14.00
CBJC, Bērzaines 4
Brīvlaika piedāvājums 
“Mosties pavasarim!”

13.03. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Cēsu pils Vācu ordeņa 
valdīšanas laikā 
/Gundars Kalniņš/

14.03. plkst.13.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca jaunākā 
skolas vecuma bērniem: “Lai 
top Lieldienu dekori!”

14.03. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Autorvakars ar pasaules 
apceļotāju un rakstnieku 
Pēteri Strubergu

15.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas 
bērniem: “Domā! Prāto! 
Risini!”

15.03. plkst.11.00
Jaunajā pilī
Skolēnu brīvlaiks muzejā 
“Spēlējam cirku!”

15.03. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Dievnami viduslaikos Cēsīs
/Gundars Kalniņš/

16.03. plkst.09.30
Koncertzālē “Cēsis”
Konference “Cilvēkfaktors”

16.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Jazz Lounge. Deivids 
Lībmans (ASV) un Kristjans 
Randalu (Igaunija)

16.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

17.03. plkst.11.00
CATA Kultūras namā
Mariopoles Cirka šovs bēr-
niem “Troļļu piedzīvojumi”

17.03. plkst.11.00
Cēsu 2. pamatskolā
Sarīkojumu deju festivāls 
“Reveranss 2018”

17.03. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Gatis Gruzinskis

17.03. plkst.22.00
Fonoklubā
“Dzelzs Vilks” ziemas 
koncerttūres noslēgums.  
Dj Uldis Rudaks

18.03. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Pauls un Dināra 
Rudāne “Viņš un viņa”

19.03. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

Digitālās nedēļas informatīvā 
stunda par mobilajām 
lietotnēm Cēsis 8911 un 
Smart-ID

19.03. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Kulinārijas 
nodarbība (ķiršu pīrāgs 
“Gliemezis”).

20.03. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Cēsu vecpilsētas arheoloģija
/Oskars Ušpelis/

21.03. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Dzejoļi un nedzejoļi” 
Tikšanās ar dzejnieku un 
grāmatizdevēju Uldi Ausekli

21.03. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņam otrā 
gadadiena!

22.03. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas 
bērniem: “Domā! Prāto! 
Risini!”

22.03. plkst.13.00
Koncertzālē “Cēsis”
Čella pasakas ar Melo-M 
“Ūdens”

23.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Liepājas teātra izrāde 
“Platonovs un viņa sievietes”

23.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Rikardiona dzimšanas dienas 
koncerts

23.03. plkst.22.00
CATA Kultūras namā
Balle ar mūzikas grupu 
“Jūrkat”

23.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

24.03. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts “Pasaka par 
princesi un cūkganu”

24.03. plkst.17.00

CATA Kultūras namā
Senioru tautas deju kolektīva 
“Dzirnas” koncerts “Kad 
mums vairs nebūs 55”

24.03. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Plenērs

24.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle

25.03. plkst.13.00
Pie piemiņas akmens Pils 
laukumā
Komunistiskā terora upuru 
piemiņas brīdis

26.03.-02.04.
Cēsu restorānos un kafejnīcās
Cēsu Restorānu nedēļa

27.03. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Cēsu Jaunās pils un 
pilsmuižas īpašnieki 17.-19.
gs. /Vija Rozentāle/

27.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu teātra izrāde A.Alunāns 
“Mucenieks un Muceniece”

29.03. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines 4
Apvienoto novadu 
vispārizglītojošo skolu koru 
konkurss, 1.kārta

29.03. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Cēsu Jaunās pils būvniecības 
un interjeru vēsture
/Vija Rozentāle/

29.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Olgai Dreģei 80. Jubilejas 
koncerts

30.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

31.03. plkst.22.00
Fonoklubā
Misters & Nospiedumi 
(folk, Hip-Hop). DJ Mārtiņš 
Pavasaris.

25.01.2018. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”

2. Izteikt 11.punktu šādā 
redakcijā:

“ 11. Lai nodrošinātu efektīvu 
pašvaldības administrācijas 
darba organizāciju, notei-
kumu 10.4. un 10.5. 
apakšpunktā minētie amati un 
struktūrvienības ir tieši pa-
kļauti domes priekšsēdētājam, 
bet 10.3. apakšpunktā mi- 
nētā struktūrvienība – izpild-
direktoram, ciktāl to pieļauj 
normatīvie akti. Vaives pagasta 

pārvaldes vadītājs atrodas 
administrācijas vadītāja 
pakļautībā.”

3. Izteikt 72. punktu šādā 
redakcijā: 

“72. Domes lēmumu 
projektiem, atzinumiem par 
tiem un izziņas materiāliem 
jābūt pieejamiem visiem domes 
deputātiem ne vēlāk kā trīs 
darbdienas pirms kārtējās sēdes 
un ne vēlāk kā trīs stundas pirms 
ārkārtas sēdes. Par domes sēžu 
vietu, laiku un darba kārtību 

informē deputātus un izsūta 
lēmumu projektus Domes sēžu 
un komiteju sekretārs. Izskatot 
Domes sēdes darba kārtībā 
iekļautos jautājumus, ziņojuma 
sniedzējs informē deputātus par 
lēmumu projekta izskatīšanas 
secību un saņemtajiem 
atzinumiem.”

4. Izteikt 73. punktu šādā 
redakcijā: 

“73. Lēmuma projekti par 
izskatāmajiem jautājumiem 
Domes sēdē, jāiesniedz Domes 

sēžu un komiteju sekretāram, 
ne vēlāk kā sešas darba 
dienas pirms kārtējās Domes 
sēdes, kurš tos nodod Domes 
priekšsēdētājam.”

5. Izteikt 77. punktu šādā 
redakcijā: 

“77. Domes sēžu un komiteju 
sekretārs reģistrē deputātu 
piedalīšanos sēdēs. Domes 
sēdēs jāpiedalās Pašvaldības 
administrācijas vadītājam, 
Finanšu pārvaldes vadītājam, 
Administrācijas biroja 

juristam  un darbiniekiem, 
kuri sagatavojuši lēmuma 
projektus.”

6. Izteikt 100. punktu šādā 
redakcijā: 

“100. Izrakstu no Domes 
sēdes protokola par pieņemto 
lēmumu piecu darba dienu laikā 
pēc protokola parakstīšanas 
sagatavo, nosūta un publisko 
Domes sēžu un komiteju 
sekretārs, ievērojot Fizisko 
personu datu aizsardzības 
likuma prasības.”

Turpinājums no 5. lpp.
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Izstādes
Līdz 03.06.
Jaunajā pilī
KAULIŅI IR MESTI …. 
Galda spēles Latvijā un 
pasaulē 19.–20. gs. Privāta 
spēļu kolekcija.

05.02.-21.03.
Vaives tautas namā
Ceļojošā izstāde “Lauku 
muzikanti un kapelas 
Vidzemē 20.gs. pirmajā 
pusē”

01.03.-31.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Guntas Romanovskas foto 
dienasgrāmata “Mana 
Latvija”

01.03.-30.04.
Latvijas Neredzīgo biedrības 
3.stāvā
Anitas Ulmanes fotogrāfiju 
izstāde

05.03.-31.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Foto stāstu izstāde “Redzu 
labu vārdu, rakstu labu 
stāstu”

05.03.-30.04.
Pieaugušo izglītības centrā
Ērika Zvirbuļa fotogrāfiju 
izstāde “Ziemas pasaka”

07.03.-07.04.
CATA Kultūras namā
Aijas Vaivodes eļļas gleznu 
izstāde

10.03.-08.04.
Izstāžu namā
Vilnis Heinrihsons “Viņa 
atnākšanas spožums” 
Glezniecība

10.03.-08.04.
Izstāžu namā
Anda Poikāne “Litānija” 
Tēlniecība

10.03.-28.04
INSIGNIA mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Helēnas un Ivara 
Heinrihsonu personālizstāde

Literatūras 
izstādes Cēsu 
Centrālajā 
bibliotēkā
 
01.03.-31.03. Dramaturgam 
Gunāram Priedem (1928-
2000) – 90

01.03.-31.03. 27. marts – 
Starptautiskā teātra diena

01.03.-31.03. Nams putnam

01.03.-31.03. Priekuļu novadā 
kādreiz un tagad

01.03.-31.03. “Īsi panti gari 
panti sanākuši kopā…” Ulda 
Ausekļa dzejoļos

01.03.-31.03. Vai uz visiem 
jautājumiem ir atbildes?

01.03.-16.03. Novadniecei, 
Ed. Veidenbauma Cēsu 
Tautas teātra režisorei 
Tatjanai Šverstei (1918-
1995) –100

19.03-31.03. Novadniekam, 
Cēsu Tautas teātra 
režisoram, aktierim Emīlam 
Krastiņam (1898-1978) – 120

22.03-24.03. Jauno grāmatu 
izstāde 

Kino
No 02.03.
“Neredzamais pavediens” / 
Phantom Thread (2017). Žanrs: 
Drāma.

No 09.03.
“Dziļie ūdeņi” / The Mercy 
(2017). Žanrs: Drāma, 
biogrāfija.

“Trusītis Pēterītis” / Peter 
Rabbit (2018). Žanrs: 
piedzīvojumu filma, komēdija, 
ģimenes filma.

14.03. plkst.19.00 
Cerības otra puse / Ditas 
Rietumas Eiropas kino izlase 
(2017). Žanrs: Komēdija, drāma

No 16.03.
Kapeņu izlaupītāja Lara 
Krofta / Tomb Raider (2018). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, asa 
sižeta.

21.03. plkst. 19.00
Dubultais mīlnieks / Ditas 
Rietumas Eiropas kino 
izlase (2017). Žanrs: Drāma, 
romantika, trilleris.

No 23.03.
Turpinājums (2018, Latvija). 
“Latvijas filmas Latvijas 
simtgadei”.  Režisors Ivars 
Seleckis. Žanrs:  Dokumentālā 
filma.

Pacific Rim: Sacelšanās / 
Pacific Rim: Uprising (2018). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma, zinātniskā 
fantastika.

No 30.03.
Lady Bird: Laiks lidot / Lady 
Bird (2017). Žanrs: Komēdija, 
drāma.

LINO: piedzīvojums ar 
deviņām dzīvībām / Lino: 
Uma Aventura de Sete Vidas 
(2017). Žanrs: Animācija, 
ģimenes filma.

Spēle sākas / Ready Player One 
(2018). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma, 
zinātniskā fantastika.

Sports
01.03. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Starpnovadu skolu sacensības 
volejbolā D gr.

03.03. plkst.13.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbola virslīgas Play-off
Pārgauja – Lielvārde

03.03. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbola virslīgas Play-off
Lekrings – Rubene

04.03. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 

zēniem U15, U19
Cēsu PSS – Krāslava

04.03. plkst.12.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbola virslīgas Play-off 
Pārgauja – Lielvārde

04.03. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbola virslīgas Play-off
Lekrings – Rubene

06.03. plkst.09.00
Piebalgas ielā 18
Vidzemes reģiona skolu 
sacensības 3x3 basketbolā

06.03. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Tautas bumbas sacensības 
3.kl. Lielās skolas

06.03. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem

07.03. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Starpnovadu skolu sacensības 
volejbolā C gr.

07.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā
Ģimnāzija – Vecpiebalga

10.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Badmintona turnīrs “Cēsu 
pavasaris”

10.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U15, U14 
Cēsu PSS – Madona, Madona 2

11.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U14
Cēsu PSS – Alūksne

14.03. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā
Cēsu PSS – Sars Auto

14.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18

Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā
Ģimnāzija – Priekuļi

16.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola čempionāts
Cēsis/ Dārznieks – Daugavpils

17.03.-18.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Sabraukums LJBL 
čempionātā basketbolā

20.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Tautas bumbas sacensības 
3.kl.

20.03. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem
CPSS/Lekrings – Talsi

21.03. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā
Cēsu PSS - Vecpiebalga

21.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā
Ģimnāzija – Straupe

23.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola čempionāts
Cēsis/ Dārznieks – Talsi

27.03. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem
CPSS/Lekrings – Bauska

28.03. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā
Cēsu PSS – Ģimnāzija

31.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā. 3.kārta

7. Izteikt 101. punktu šādā 
redakcijā: 

“101. Domes sēdes proto-
kols un lēmumu oriģināli, kā 
arī tiem pievienotie materiāli, 
kārtējā lietvedības gadā glabājas 
pie Domes sēžu un komiteju 
sekretāra un pēc tam tiek nodoti 
arhīvā. “

8. Izteikt 109.punktu šādā 
redakcijā: 

“109. Ikvienai personai ir 
tiesības iepazīties ar Domes 
pieņemtajiem lēmumiem un 
sēdes protokoliem, ja tie nesatur 
informāciju, kura nav izpaužama 

saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem. Informācijas pieejamību 
nodrošina Komunikācijas un 
klientu servisa pārvalde.”

9. Izteikt 110. punktu šādā 
redakcijā: 

“110. Ar pašvaldības 
dokumentiem var iepazīties 
nodrošina Komunikācijas 
un klientu servisa pārvaldes 
Klientu apkalpošanas centrā, 
pie attiecīgā darbinieka saskaņā 
ar kompetenci un Vaives 
pagasta pārvaldē darba laikā. 
Atbildes uz iesniegumiem tiek 
sniegtas ievērojot Informācijas 

atklātības likuma, Iesniegumu 
likuma, Administratīvā 
procesa likuma un citos 
normatīvajos aktos noteikto 
saturu, termiņus un kārtību. 
Iesniegumu izskatīšanas kārtību 
un ierobežotas pieejamības 
informācijas sniegšanas kārtību 
nosaka iestādes vadītājs.”

10. Izteikt 111. punktu 
šādā redakcijā: 

“111. Ar Domes pie-
ņemtajiem lēmumiem un novada 
saistošajiem noteikumiem 
(konsolidētā versijā) var 
iepazīties Komunikācijas 

un klientu servisa pārvaldes 
Klientu apkalpošanas centrā un 
Vaives pagasta pārvaldē darba 
laikā un pašvaldības interneta 
mājas lapā www.cesis.lv. 

11. Izteikt 120. punktu šādā 
redakcijā: 

“120. Iesniegumu apriti 
organizē Komunikācijas un 
klientu servisa pārvalde saskaņā 
ar Cēsu novada pašvaldības 
iekšējiem normatīvajiem 
aktiem.”

12. Izteikt 125. punktu šādā 
redakcijā: 

“125. Divu nedēļu laikā no 

Domes priekšsēdētāja amata 
zaudēšanas dienas tiek sastādīts 
nodošanas – pieņemšanas akts 
par dokumentu un materiālo 
vērtību nodošanu, ko paraksta 
pilnvaras zaudējušais Domes 
priekšsēdētājs, jaunais Domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors, 
Pašvaldības administrācijas 
vadītājs, iekšējais revidents, 
Finanšu pārvaldes un 
Administrācijas biroja 
pārstāvis.”

13. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018. gada 1. martā.



8 Cēsu Vēstis, 2018. gada 2. marts

SPORTS, KULTŪRA
Pašvaldības speciālista darba diena

Ziemas sports ir cieņā

Cēsu jauno talantu darbi starptautiskā izstādē

Lāsma Dene  
Bērnu un jauniešu centrs

Talantīgie Cēsu bērni 
jau vairākkārt, piedaloties 
Starptautiskajos mākslas 
konkursos, uzrāda augs-
tvērtīgus rezultātus un saņem 
apbalvojumus. Arī šogad 
atlases konkursā dalībai 46. 

starptautiskajā bērnu mākslas 
izstādē “Lidice 2018” gūti 
teicami rezultāti.

Konkursam tika iesniegti 
1256 darbi no 54 Latvijas 
novadiem un pilsētām, bet 
nākamajai kārtai žūrija izvirzīja 
vien 178 labākos darbus. 
Lielajā konkurencē žūrijas 
atzinību izpelnījās deviņi Cēsu 

novada skolu bērnu mākslas 
darbi, kuri izturējuši pirmās 
kārtas atlasi Rīgā un pieteikti 
nākamajai kārtai Čehijā.

Februāra nogalē svinīgā 
sarīkojumā Rīgā sumināja 
jaunos talantus, kuru darbi 
atlasīti konkursam Lidicē. To 
vidū arī cēsnieki:

• Cēsu Jaunās sākumskolas 

Attēlā: Keramikas pulciņa audzēkņi Una Bukša (no 
kreisās), Eduards Jānis Žideļuns un Ketrina Beroza. Foto: 
Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Mazās mākslinieces Evelīna Grazdiņa (priekšplānā) un Gabriela Kleine. Foto: 
Aivars Akmentiņš.

Novada pašvaldības sporta 
koordinatore Rasa Siliņa līdzīgi 
daudziem aktīva dzīvesveida 
praktizētājiem, darba dienai 
beidzoties, velk slēpošanas 
kombinezonu un.... dodas liet 
ledu vai veidot slēpošanas trasi.

Ziemas trašu uzturēšana 
parasti notiek vēlos vakaros 
un prasa daudz laika, tāpēc 
pašai Rasai kārtīgi izslēpoties 
šoziem vēl nav iznācis. Bet ir 
gandarījums, ka sportiskajiem 
cēsniekiem sarūpēta iespēja 
baudīt ziemas priekus.

Droša slidotava Cēsīs 
uzlieta vecā tirgus laukuma 
teritorijā. Vieta ir apgaismota, 
tāpēc var slidināties arī 
vakaros. Labi apmeklētas ir 
arī dabīgās slidotavas pilsētas 
dīķos. Jāatgādina, ka daļā 
no tiem ir ūdens caurteces, 
tāpēc vecākiem noteikti vajag 
pieskatīt savas ziemas priekus 
baudošās atvases.

“Kolīdz iestājās noturīgs 
sals, un varēja sākt slidot, 
saņēmu daudz zvanu ar 
jautājumu, kur Cēsīs var izīrēt 
slidas? Aukstas un sniegotas 
ziemas pēdējos gados ir retums, 
pirkt sporta inventāru, nezinot 
vai to izdosies likt lietā, nav 
prātīgi, tāpēc slēpju un slidu 
nomas punkts ir vajadzīgs. 
Atjaunotajā stadionā tādu būs 

jāveido,” stāsta R. Siliņa un 
turpina: “Stadionā izveidots 
slēpošanas aplis. Trase ir 
apgaismota, pārģērbties var 
siltā vagoniņā pie ieejas. 
Slēpot var līdz pat plkst. 20 
vakarā, kad stadionu slēdz. Šo 

trasi izveidojām un uzturam 
sadarbībā ar “Žagarkalnu”, 
rulli sniega piebraukšanai 
mums palienējis Gints Šķēps. 

Arī ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu slidotavai tika 
izveidotas apmales, uzstādīts 

un nodrošināts apgaismojums. 
Ledus liešanas darbos 
piedalās brīvprātīgie cēsnieki 
ar uzņēmumu “Cēsu tirgus”, 
“Vinda”, Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta un Cēsu 
pašvaldības policijas atbalstu.

Savukārt deputāts Māris 
Sestulis iebraucis klasiskā solī 
slēpojamu špūri Pirtsupītes 
gravā.” 

Lieliski, ka Cēsīs ir sporta 
aktīvisti, kuri velta laiku, nereti 
vēlas vakara un nakts stundas, 
palīdzot izveidot publiskās 
trases. Taču ziemas sports 
Cēsīs ir cieņā, ļaudis grib slidot 
un slēpot, un ar entuziasmu 
vien diez vai būs iespējams 
nodrošināt pilnvērtīgas iespējas 
tautas sportam.

“Pašvaldībā jau sākusies 
diskusija par vienotu un 
profesionālu novada sporta 
būvju un trašu pārvaldīšanu. 
Infrastruktūra aizvien tiek 
pilnveidota, paplašinās. Šī 
gada prioritāte ir stadiona 
rekonstrukcijas otrā kārta, 
bet aktuāla ir arī iecere par 
aktīvās atpūtas centra izveidi 
Pirtsupītes gravā. Esam 
pierādījuši, ka spējam rīkot 
augsta līmeņa sacensības. 
Cēsīs un pilsētas apkārtnē var 
trenēties profesionālu sportistu 
vienības, un te ir lieliskas, 
dabas dāvātas iespējas tautas 
sportam. Lai šīs iespējas 
optimāli izmantotu, jāveido 
vienota sporta saimniecība,” 
rezumē R. Siliņa.

Attēlā: Saportiskas atpūtas cienītāji atjaunotajā stadionā var kārtīgi izslēpoties, pirms 
tam rūpīgi iesildoties trenažieru laukumā. Foto: Aivars Akmentiņš.

skolēni – Loreta Ločmele, 
Gabriēls Jirgensons un Anna 
Mārtiņsone (pedagogs Daiga 
Jirgensone);

• Cēsu Bērnu un jauniešu 
centra Keramikas pulciņa 
audzēkņi – Ketrina Beroza, 
Eduards Jānis Žideļuns, 
Eduards Kristers Lusts 
(pedagogs Līva Boze);

• Cēsu Bērnu un jauniešu 
centra Keramikas pulciņa 
audzēkņi – Elena Klaviniusa 
un Una Bukša (pedagogs Dace 
Linde);

• Cēsu Bērnu un jauniešu 
centra Daigas darbnīcas 
audzēkņi – Evelīna Grazdiņa 

un Gabriela Kleine (pedagogs 
Daiga Jirgensone).

Jaunās keramiķes Unas 
Bukšas darbs pērn Lidicē tika 
novērtēts ar atzinības medaļu, 
par šī gada darbu viņa jau 
saņēmusi Čehijas Republikas 
vēstnieka Latvijā atzinību. Bet 
pirmo reizi starptautiskā izstādē 
debitēs jaunā māksliniece 
Evelīna Grazdiņa, kurai ir vien 
pieci gadi.

UNESCO 2018.–2028. gadu 
pasludinājusi par starptautisko 
desmitgadi "Ūdens ilgtspējīgai 
attīstībai”, tāpēc šī gada 
konkursa tēma ir “Ūdens”.
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