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Iešūposim Lieldienas Cēsīs
Lieldienu svinības Cēsīs
sākās jau pavasara saulgriežos,
21. martā, ar Lielās dienas
uguns rituālu Riekstu kalnā.
Rituāls dod enerģiju un
svētību Lieldienu darbiem un
lustēm. Par to, kādi tie būs,
stāsta Kultūras centra projektu
vadītāja Zane Neimane.
Vispirms jāakcentē, ka
sadarbībā ar Cēsu Tehnoloģiju
un Dizaina vidusskolu tapušas
lielās šūpoles. Maija parka
tās paredzēts uzstādīt Zaļajā
ceturtdienā, 28.martā. Vēl
dažādās pilsētas vietās tiks
uzstādītas mazākas kokos
iekaramas šūpoles. Šogad
svētku brīvdienās Cēsīs būs,
kur
izšūpoties!
Protams,
neaizmirstot parūpēties par
drošību.
Lieldienu svētdienā, 1.
aprīlī, aicinām lielus un
mazus plkst. 11.00 pulcēties
Maija parkā, kur būs svētku
norises vairāku stundu garumā.
Zinošas saimnieces stāstīs
un rādīs, kā ar dabīgiem
materiāliem glīti nokrāsot
olas. Būs gardas un veselīgas
lieldienu
zupas
vārīšana
uz uguns un apmeklētāju
cienāšana. Pavasara dziesmas
un rotaļas ierādīs Līga Jelēviča
ar
draugiem.
Latviskās
dzīvesziņas praktiķe Ingūna
Rauda stāstīs par Lieldienu

Attēlā: Lielās šūpoles cēsnieku priekam gatavojuši Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas topošie namdari Artūrs Seipuls,
Roberts Kašs, Sergejs Sidorovičs un Aigars Namnieks. Foto: Aivars Akmentiņš.
rituālu izcelsmi un nozīmi.
Uzstāsies ansamblis “Tieši
tāpēc” no Vaives.
Būs arī neliels svētku
tirdziņš, un apmeklētāji varēs

Piemiņas diena

Attēlā: Pieminot 1949. gada represijas un komunistiskā
genocīda upurus, cēsnieki 25. martā pulcējās pie piemiņas
plāksnes Pils laukumā uz svētbrīdi. Skanēja uzrunas,
atmiņu stāsti un vienojoša pārliecība, ka šī sāpīgā
pieredze nedrīkst zust no tautas atmiņas.
Foto: Aleksandrs Abramovs.

iegādāties dažādas skaistas,
gardas un noderīgas lietas.
Mazos svētku dalībniekus
iepriecinās izjādes ar zirgu.
Vēl jāpiebilst, ka pilsētā



izvietotās
svētku
šūpoles
rotās uzraksts – “Prieks
būt Cēsīs!” Aicinām savas
šūpošanās bildes ar tēmturi
jeb hashtagu #prieksbūtcēsīs

izvietot sociālajos tīklos un
dalīties ar citiem savos svētku
piedzīvojumos.
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Būvdarbu apjoms –
iespaidīgs
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Laikam
kļūstot
pavasarīgākam, sāksies, nu jau var
teikt, tradicionāli apjomīgi
būvniecības
un
remonta
darbi Cēsīs. Nozīmīgākie
ielu atjaunošanas projekti
būs Rīgas ielas otrā kārta, kā
arī Cīrulīšu un Kovārņu ielu
rekonstrukcija. Rīgas ielā
komunikācijas zem brauktuves
ir izbūvētas, arheoloģiskā
izpēte veikta, tāpēc ir pamats
cerēt, ka darbs ritēs raiti. Arī
Cīrulīšu un Kovārņu ielu
atjaunošanas plāns paredz,
ka būvdarbu veicējiem būs
jāstrādā ātri un precīzi. Vaives
pagastā sāksies Veismaņu ceļa
rekonstrukcija.
Konsekventi
turpinām
pilnveidot
un
modernizēt
novada izglītības infrastruktūru.
Šogad paredzēts sākt Cēsu
Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolas dienesta viesnīcas
būvniecību, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
paredzēta sporta laukuma
un metodiskā centra izveide.
Savukārt
Cēsu
Pilsētas
vidusskolā jāsāk piebūves
celtniecību. Investīcijas skolu

paplašināšanā un pilnveidošanā
ir pamatotas, jo pieprasījums
uz vietām bērnudārzos aizvien
aug un apsteidz piedāvājumu.
Līvu
sākumskolā
šogad
paredzēts atvērt vēl vienu
pirmskolas izglītības grupiņu,
bet pieprasījuma pieaugums
vedina domāt par nopietnākiem
risinājumiem.
Novada
attīstību
kavē
mājokļu
trūkums,
tāpēc
noteikti jāuzsver īres dzīvokļu
mājas būvniecību, ko veiksim
sadarbībā ar Aizsardzības
ministriju. Pamanāmi celtniecības darbi sāksies vasarā,
un ļoti ceru, ka mūsu piemēram
sekos privātie investori un
ka
aktivizēsies
mājokļu
būvniecība Cēsīs.
Savukārt mūsu pilsētas
dominantes, viduslaiku pils un
Sv. Jāņa baznīca, piedzīvos sen
gaidītas pārvērtības. Investīciju
projekti pils un baznīcas
atjaunošanai ir iespaidīgi, un
pēc diviem gadiem varēsim
novērtēt rezultātu. Jārēķinās
gan, ka līdz ar būvdarbu
sākumu būs ierobežojumi
gājēju un transporta kustībai
vecpilsētas ielās ap baznīcu.
Aprīļa
vidū
sportiski
atklāsim rekonstruēto pilsētas
stadionu. Taču arī te darbi

turpināsies,
jo
jāuzbūvē
tribīnes, ģērbtuves, telpas
treneriem un inventāram.
Turpmākajos
gados
vēl
paredzēts stadionā celt nelielu
vieglatlētikas manēžu ar 60
metru skrejceļiem un nodarbību
sektoriem, lai arī ziemā
vieglatlēti varētu pilnvērtīgi
trenēties.
Marts ir arī piemiņas
mēnesis,
un,
kā
allaž,
cēsnieki 25. martā pulcējās
Pils laukumā pie piemiņas
plāksnes komunistiskā terora
upuriem. Klausoties atmiņu
stāstus un liecības par 1949.
gada deportācijām, sāpēm un
ciešanām, kas mūsu tautai
bija jāpārdzīvo pirms teju 70
gadiem, neizbēgami jādomā
par norisēm mūsdienu pasaulē.
Ļoti negribētos piedzīvot, ka
tajā atkal sāk dominēt vien
bruņots spēks un necilvēcība.
Bet
noslēgumā
prieks
pavēstīt,
ka
cēsnieku
ierosinājums
plašāk
svinēt pilsētā Lieldienas ir
respektēts. Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolas audzēkņi
izgatavojuši
lielākas
un
mazākas šūpoles. Aicinu visus
1. aprīlī atnākt uz Maija parku,
izšūpoties un baudīt svētku
lustes. Priecīgas Lieldienas!

Domes sēdē martā
Cēsu novada domes sēdē
8. martā deputāti izskatīja 21
jautājumu.
Dome lēma par Cēsu
Pieaugušo izglītības centra
pievienošanu Cēsu Tehnoloģiju
un Dizaina vidusskolai un
par Cēsu tūrisma attīstības
programmas
2019.-2024.
gadam izstrādi.
Deputāti
apstiprināja
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” darbības
un attīstības stratēģiju 2018. –
2020. gadam, kā arī apstiprināja

saistošos noteikumus “Par
līdzfinansējuma
samaksas
kārtību izglītības iestādēs, kuras
darbojas Cēsu novada teritorijā
un
īsteno
profesionālās
ievirzes un interešu izglītības
programmas” un grozījumus
saistošajos
noteikumos
“Par
braukšanas
maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā”.
Vēl novada domes deputāti
lēma par valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas
centra
izveidošanu
Cēsīs

Auto novietošana
vecpilsētā
Mainoties transporta organizācijai vecpilsētā, turpmāk
Torņa ielā, posmā no Baznīcas
ielas līdz Rožu laukumam, vairs
nedrīkst novietot transporta
līdzekļus.
Šovasar sāksies apjomīgi
Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas
darbi.
Būvdarbu
laikā
būs jārēķinās ar kustības
ierobežojumiem
gan
braucējiem, gan arī gājējiem.

Taču baznīcas atjaunošana
ir sen gaidīts notikums un pēc
diviem gadiem, kad projekts
noslēgsies,
visi
varēsim
priecāties par rezultātu - košu
un majestātisku vecpilsētas
centrālo ēku.
Lūdzam
cēsniekus
būt
saprotošiem un atvainojamies
par iespējamajām neērtībām!

un
apstiprināja
novada
Administratīvās
komisijas
sastāvu, kā arī Administratīvās
komisijas
Bērnu
lietu
apakškomisijas sastāvu.
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.

Iedzīvotājiem pieejami
un ērti lietojami
pakalpojumi
Ieva Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītāja
Martā noslēdzās novada
pašvaldības
jaunās
struktūras izveide. Tas ir
apjomīgs un nepieciešams
darbs,
veidojot
efektīvu,
mūsdienīgu pašvaldību, kas
spēj nodrošināt iedzīvotajiem
augstu pakalpojumu kvalitāti.
Pārmaiņu process kolektīvā
līdzīgi mājas vai ielas remontam
rada
diskomfortu,
tāpēc
liels prieks par pašvaldības
speciālistu
saprotošo
un
atbalstošo attieksmi, veidojot
jauno pārvalžu komandas.
Ir
izveidotas
četras
pārvaldes, trijām jau marta
sākumā apstiprināti vadītāji.
Komunikācijas un klientu
servisa pārvaldi vada Kārlis
Pots, Finanšu pārvaldi vada
Aivija
Zerne,
Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldi –
Vladimirs
Kalandārovs.
Attīstības un būvniecības
pārvaldes
vadītājs
Jānis
Kļaviņš darbu pašvaldībā sāks
aprīlī.
Pārmaiņu rezultātā pieci
pašvaldības darbinieki sākuši
strādāt jaunos amatos, daži
darbinieki nolēma pieņemt
jaunus
profesionālos
izaicinājumus un devušies
strādāt citur. Darba attiecības
esam
uzteikuši
pieciem
darbiniekiem.
Aprīlī
pašvaldības
kolektīvam
pievienosies jauna projektu
vadītāja un projektu finansiste.
Vasarā darbu Cēsu pašvaldībā
sāks vides inženiere, kura
šobrīd
strādā
vienā
no
lielākajiem Norvēģijas inženierkomunikāciju
projektēšanas birojiem. Viņas pieredze

skandināvu darba organizācijā
un kultūrā mums ļoti noderēs.
Darba intervijās, uzklausot
amatu
kandidātus,
pārliecinājos, ka Cēsis pievelk,
cilvēki novērtē vides kvalitāti,
izglītības iespējas bērniem
un arī pašvaldības iniciatīvas,
redzot šeit labas profesionālās
izaugsmes iespējas.
Jaunā struktūra ir izveidota,
tagad jāsper nākamie soļi,
nosakot pārvalžu prioritātes,
izvirzot
precīzus
mērķus
darbiniekiem
un
ieviešot
novērtēšanas sistēmu. Kāpēc
tas vajadzīgs? Jo saskaņotāk
un raitāk strādās pašvaldības
pārvalde, jo kvalitatīvāki būs
pakalpojumi, ko sniegsim
iedzīvotājiem.
Pārmaiņu
mērķis jau ir viens – nodrošināt
viegli pieejamus un ērti
lietojamus
pakalpojumus
iedzīvotājiem.
Vienkāršāk
sakot, lai nebūtu futbols un
staigāšana
pa
kabinetiem
un visus jautājumus varētu
nokārtot vienuviet.
Martā novada domes deputāti
pieņēma lēmumu par vienotā
valsts un pašvaldības klientu
apkalpošanas centra izveidi
Raunas ielā 4. Komunikācijas
un klientu servisa pārvaldes
šī gada uzdevums ir pārskatīt
iedzīvotāju
pieprasītākos
pakalpojumus un nodrošināt,
lai apmeklētājs apkalpošanas
centrā saņemtu visu viņam
nepieciešamo
informāciju.
Piemēram, kas jādara, lai sāktu
būvniecību, kā pieteikt mazo
bērnudārzā, kādos gadījumos
var saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidi u.t.t.
Ceru, ka novada iedzīvotāji
novērtēs veikto pārmaiņu
lietderību un noteikti gaidīsim
jūsu atsauksmes un ieteikumus.

Labas būves
Cēsu
pilsētas
stadiona
1.kārta un viesnīca “Villa
Santa” iekļuvušas Latvijas
būvniecības
nozares
profesionālo
organizāciju
skates “Gada labākā būve
Latvijā 2017” finālā. Stadions
nominēts kategorijā “Ainava”,

bet “Villa Santa” ierindojusies
starp finālistiem kategorijā
“Publiskā jaunbūve”.
Skates “Gada labākā būve
Latvijā
2017”
uzvarētāju
apbalvošana notiks marta
nogalē Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

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.
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AKTUĀLI
Cēsu teātrim spoža debija

Attēlā: Pēc sekmīgās debijas skatē Jēkabpilī marta nogalē Cēsu teātris ar komisko
opereti “Mucenieks un muceniece” priecēja pašmāju skatītājus koncertzālē “Cēsis”.
Latvijas amatierteātru apritē
veiksmīgi atgriezies Cēsu
teātris režisores Edītes Siļķēnas
vadībā. Ar Ādolfa Alunāna
komisko opereti “Mucenieks
un muceniece” 16. martā teātris
Jēkabpilī piedalījās Ādolfa
Alunāna darbu iestudējumu
skatē XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku
amatierteātru programmai.
Žūrija Cēsu teātra sniegumu
novērtēja ar 41 punktu, kas
atbilst I pakāpei. Tas ir liels
panākums, ņemot vērā, ka
Cēsu teātris pēc ilgākas
radošās pauzes darbību atsāka
vien pagājušā gada novembra
beigās. Pirmajā tikšanās reizē
sanāca daži bijušie Tautas

teātra aktieri un daudzi
cēsnieki, kuriem nav bijusi
pieredze teātra spēlēšanā.
Taču, neraugoties uz to, tika
pieņemts lēmums startēt skatē,
lai izcīnītu iespēju uzstāties
XXVI
Vispārējo
latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku
amatierteātru
programmā.
Režisores E. Siļķēnas radošais
lugas risinājums, kas ļāva
tajā iesaistīt visus teātra
trupas dalībniekus, un aktieru
atdeve mēģinājumos nesa
rezultātu. Jāpiebilst, ka Cēsu
teātris ir dziedošais teātris, un
izrādē skan Raimonda Paula
sarakstītās dziesmas.
Izrāde
Jēkabpilī
bija
atdzimušā Cēsu teātra debija,

taču kolektīvs sekmīgi tika
galā ar satraukumu un sagādāja
patīkamu pārsteigumu gan
žūrijai,
gan
skatītājiem.
Paldies Jurim Krūzem par
dziesmu aranžējumiem un
dziedāšanas
mēģinājumiem,
paldies Andim Kozakam par
iemācītajiem deju soļiem. Kā
lielāko atzinību viņam var
vērtēt žūrijas jautājumu – vai
kolektīvā ir tikai aktieri, vai
daļa ir dejotāji?
Cēsnieki par sava teātra
sniegumu varēja priecāties
Starptautiskajā teātra dienā 27.
martā, kad opereti “Mucenieks
un
muceniece”
izrādīja
koncertzālē “Cēsis”.

Liela interese par Veismaņu
ceļa pārbūvi
Marta
sākumā
Līvu
sākumskolā notika iedzīvotāju
sapulce par grants ceļa
Akmenskrogs – Veismaņi –
Vaives
pagasta
robeža
pārbūves projektu. Interese
bija liela, teju divi desmiti
vaivēnēšu
bija
atnākuši
uzklausīt
komunālinženiera
Modra Rāviņa informāciju par
gaidāmajiem būvdarbiem.
Veismaņu ciems attīstās,
transporta kustības intensitāte
pieaug, tāpēc atjaunotā ceļa
platums būs septiņi metri.
Posmā, kas ved caur ozolu
aleju pie Veismaņiem, ceļš
būs nedaudz šaurāks. Tieši par
alejas posmu iedzīvotāji taujāja
visvairāk. Kā paskaidroja
M. Rāviņš, pēc pašvaldības
pasūtījuma
veikta
alejas
koku apsekošana, un eksperti
piedāvās ainavai saudzējošu un
braucējiem drošu risinājumu.
Kopumā paredzēts pārbūvēt
vairāk nekā četrus kilometrus
garu ceļa posmu. Rekonstruētā

Attēlā: Daudz jautājumu iedzīvotājiem bija par Veismaņu
ceļa ozolu aleju. Vecie koki ir būtiska ainavas sastāvdaļa,
taču vējainā laikā kaltušie zari nopietni apdraud braucēju
un gājēju drošību. Foto: Aivars Akmentiņš.
brauktuve
tiks
nedaudz
paaugstināta, un tai tiks uzklāta
pamata kārta un greiderējamā
kārta. Lai novērstu putekļus
Krīvu un Veismaņu ciemu
teritorijā,
paredzēts
veikt
dubulto virsmas apstrādi.
Būvdarbu gaitā ceļmalas

attīrīs no aizauguma, atjaunos
caurtekas.
Būvdarbiem
jāsākas šovasar, un, iespējams,
brauktuves virsmas dubulto
apstrādi būs jāveic nākamajā
sezonā, jo tam nepieciešami
atbilstoši laikapstākļi.

Atjaunos pili un
baznīcu
Marta sākumā parakstīta
vienošanās ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par Eiropas
Savienības
līdzfinansētā
projekta „Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika
lokos” īstenošanu, kas paredz
atjaunot deviņus valsts nozīmes
kultūras mantojuma objektus
septiņu Vidzemes pašvaldību
administratīvajās teritorijās.
Projekta
gaitā
Cēsīs
paredzētas
investīcijas
Viduslaiku pils atjaunošanā,
uzlabojot pils pieejamību
apmeklētājiem un piedāvājot
pakalpojumu
“Iejūties
viduslaikos”,
kā
arī
multimediālu
ekspozīciju
“Dzīve Cēsu pils cietumā”.
Kā arī Svētā Jāņa luterāņu
baznīcas
atjaunošanā,
izveidojot tajā ekspozīciju

“Svētā Jāņa baznīca – Cēsu
vēstures lieciniece”.
Projekta “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika
lokos”
kopējās
izmaksas
plānotas 9 385 265,75 eiro
apmērā, no tiem Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
finansējums ir 5 634 000 eiro un
valsts budžeta līdzfinansējums
ir 262 437,47 eiro.
Projekta
sagatavotājs
un iesniedzējs ir Siguldas
novada pašvaldība. Projekta
partneri: Cēsu, Amatas, Valkas,
Pārgaujas novadu pašvaldības,
Valmieras pilsētas pašvaldība,
Rubenes Evaņģēliski luteriskā
draudze, Cēsu Svētā Jāņa
Evaņģēliski luteriskā draudze
un Valmieras Svētā Sīmaņa
Evaņģēliski luteriskā draudze.

Novērtēts cēsnieku
veikums savai pilsētai
Cēsnieku izstrādātais un
ieviestais projekts par Viestura
un Turaidas ielas apkaimes
pagalma
labiekārtošanu
uzvarējis nacionāla mēroga
projektu konkursā "Sabiedrība
ar dvēseli", kas marta sākumā
norisinājās Ādažos.
Uz konkursu izvirzīto Cēsu
novada iedzīvotāju projektu
aizstāvēja tā līdzautori un
kaimiņi – Ilze Sestule-Bite,
Ilze Sirmā un Aivars Lamberts.
Projekts ieguva pirmās pakāpes
diplomu Vidzemes reģionā.
Pēc žūrijas lēmuma projekts
saņēma arī titulu “2017. gada
labākais projekts” un nacionālo
balvu.
Uzvarējušais
projekts
pērn tika iesniegts Cēsu
novada pašvaldības rīkotajā
daudzdzīvokļu
pagalmu
labiekārtošanas
projektu
konkursā. Ar saņemto atbalstu
un iedzīvotāju ieguldīto darbu
tika iekārtots bērnu spēļu
laukums Viestura un Turaidas
ielas pagalmā.
Cēsu novada pašvaldība
ik gadu rīko daudzdzīvokļu
pagalmu
labiekārtošanas
projektu
konkursu,
kurā
daudzdzīvokļu
namu
iedzīvotāji un apsaimniekotāji
var
iegūt
pašvaldības
līdzfinansējumu
namu
apkārtējās vides sakārtošanai
un transporta kustības, bērnu
un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespēju un vides
pieejamības uzlabošanai.
Pērn tika atbalstīti 11

projekti, kuru īstenošanai
kopā piešķirti 60 000 eiro.
Starp īstenotajiem projektiem
bija jau minētais bērnu spēļu
laukums Viestura un Turaidas
ielas pagalmā, bruģēti gājēju
celiņi starp Valmieras un Birzes
ielas daudzdzīvokļu ēkām, kā
arī pagalma labiekārtošana
Dārzniecības ielā.
Arī šajā pavasarī iedzīvotāji
varēs pieteikties pašvaldības
finansējumam, lai labiekārtotu
daudzdzīvokļu
namu
pagalmus. Aicinām laicīgi
gatavot konkursa pieteikumus
un izstrādāt projektus.
Pašvaldības līdzfinansējums
tiek piešķirts šādām aktivitātēm:
1.
Brauktuves,
ietves
vai stāvlaukuma jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
piesaistītajā
zemes
gabalā;
2. Iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai;
3. Citam daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu
un atkritumu urnu, atkritumu
konteineru laukumu, zālienu un
apstādījumu, sporta laukumu,
veļas žāvētavu, velosipēdu
novietņu jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai);
4. Brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam.
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SPORTS, IZGLĪTĪBA

Starts brīvdabas sporta sezonai!
Jau drīz, 15. aprīlī, Cēsu
sporta draugus gaida patiešām
lielisks notikums – atjaunotā
pilsētas
stadiona
svinīgā
atklāšana. Līdz ar to tiks dots
starts 2018. gada pavasaravasaras
brīvdabas
sporta
pasākumu sezonai!
Sportisko notikumu klāsts
būs plašs un daudzveidīgs.
Novada
pašvaldības
organizētajos
pasākumos
arī šogad visi dalībnieki
varēs startēt bez maksas.
Skrējienu un velo braucienu
distances tiek plānotas tā, lai
pasākumos varētu piedalīties
visu vecumposmu pārstāvji ar
dažādu fizisko sagatavotību
un gūt prieku par ieguldījumu
savā veselībā vai sportiskajiem
sasniegumiem.
Uz
Cēsu
lepnuma,
rekonstruētā pilsētas stadiona,
atklāšanas
svētkiem
15.
aprīlī gaidīsim dalībniekus
jau no plkst. 10.00, kad
sāksies numuru izņemšana
un turpināsies reģistrācija

Attēlā: Jau pagājušajā brīvdabas sporta sezonā netrūka aizraujošu sacensību, bet šogad
sportisko aktivitāšu kalendārs būs vēl piesātinātāks.
“Stundas skrējienam”. Plkst.
11.00 uz skatuvītes stadiona
teritorijā būs iespēja vērot
Cēsu pilsētas Sporta skolas
audzēkņu
sagatavotus
sportiskus priekšnesumus, kam

sekos kopīga iesildīšanās. No
plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00
startēs “Stundas skrējiens”,
kurā noteiks ātrākos skrējējus
vai soļotājus desmit vecuma
grupās. Futbola laukumā būs

vērojams futbola turnīrs, kur
spēkiem mērosies futbola
komanda
“Cēsis-Priekuļi”,
Latvijas Futbola federācijas
apvienotā komanda un veterānu
komanda “Lode 99’’.

sportiski – būs ielu basketbola
turnīrs, “Zelta mopēds”, ielu
turnīrs florbolā, “Vasaras
slēpošanas sprints” un Cēsu
sporta klubu aktivitātes;
• 27. jūlijā sadarbībā ar
Latvijas Florbola savienību pirmais
starptautiskais
daudzdienu jauniešu turnīrs
florbolā “Latvian Open Youth
floorball’’;
• 4. augustā jau piekto reizi
notiks ultra maratons “Cēsis
Eco Trail” un skriešanas svētki
ar dažāda garuma distancēm –
ja pirms tam startēts skrējienos

“Cēsu pavasaris” un “Jānis
un Jānītis”, cēsniekiem tiks
piedāvāta bezmaksas dalība
kādā no vidējā garuma
distancēm;
• 5. augustā Cēsīs notiks
VIVUS MTB Cēsu posms;
• 1. septembrī Ozolkalnā
startēs “Drosmes skrējiena”
dalībnieki;
• No 24. līdz 28.
septembrim Cēsu pils parkā
notiks skriešanas, nūjošanas
seriāls ‘’Cēsu apļi”, kurā
dalībnieki tiks aicināti piecas
dienas secīgi pa stundai krāt

Brīvdabas sports Cēsīs 2018
• 15. aprīlī Cēsu pilsētas
stadiona atklāšana;
• 22. aprīlī velobrauciens
SEB MTB Cēsis-Valmiera;
• 13. maijā skrējiensnūjošanas pārgājiens “Cēsu
pavasaris”;
• 10. jūnijā Pasaules
čempionāta posms motokrosā
blakusvāģiem Ezerkalnu moto
trasē;
• 16. jūnijā sadarbībā ar
Latvijas
Riteņbraukšanas
federāciju
Cēsīs
notiks
lielākais
šī
gada
velo
pasākums bērniem Latvijā,

“Cerību kauss”, un Cēsu 3.
velo festivāls;
• 23. jūnijā Rožu laukumā
tradicionālais skrējiens “Jānis
un Jānītis”;
• 13. jūlijā caur Cēsīm
vīsies
vispasaules
Miera
skrējiens, kura Cēsu posmā
piedalīties varēs ikviens;
• 14. jūlijā jaunajos
pludmales volejbola laukumos
Cēsu pilsētas stadionā notiks
Latvijas Čempionāta posms
pludmales volejbolā;
• 22. jūlijā “Cēsis 812”
noslēgsim
tradicionāli

Mācības pieaugušajiem
Martā sākta otrā pieteikšanās
kārtu Eiropas Savienības (ES)
fondu pieaugušo izglītības
projektā “Nodarbināto personu
profesionālās
kompetences
pilnveide”. Šoreiz strādājošie
un pašnodarbinātie vecumā
no 25 gadiem var izvēlēties
paaugstināt savu profesionālo
kompetenci un konkurētspēju
12 dažādās tautsaimniecības
nozarēs, piesakoties mācībām
līdz 16. aprīlim 68 izglītības
iestādēs visā Latvijā, tostarp
astoņās nozarēs Cēsīs.
Otrajā pieteikšanās kārtā
Cēsīs pieejamas 28 izglītības
programmas. Cēsu un tuvējo
novadu
iedzīvotāji
var
pieteikties mācīties arī citās
Latvijas pilsētās vai novados,
ja var to savienot ar darbu un
dzīvi savā pilsētā vai novadā.
Mācības Cēsīs pieejamas

tādās nozarēs kā kokrūpniecība
(astoņas
programmas),
transports un loģistika (septiņas
programmas),
elektronisko
un optisko iekārtu ražošana,
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas
(sešas
programmas), metālapstrāde,
mašīnbūve un mašīnzinības
(četras
programmas),
būvniecība (viena programma),
enerģētika (viena programma),
tekstilizstrādājumu, apģērbu
un ādas izstrādājumu ražošana
(viena programma). Vēl Cēsīs
ar projekta starpniecību var
pārkvalificēties,
iegūstot
metālapstrādes
speciālista
profesiju.
Cēsīs mācības piedāvā
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola, Rīgas Tehniskās
universitātes Cēsu filiāle,
mācību centrs “BUTS”, SIA

“01 Fortūna” un SIA “MBR”.
Pieteikšanās
notiek,
iesniedzot
dokumentus
izglītības iestādēs klātienē, lai
šī gada jūnijā varētu sākt grupu
komplektēšanu un mācības. Tā
kā ikviens strādājošais vecumā
pēc 25 gadiem mācīties šajā
projektā var tikai vienu reizi,
izvēlei
jābūt
pārdomātai,
iepriekš
iepazīstoties
ar
izvēlētās izglītības programmas
saturu, plānoto nodarbību
grafiku, pasniedzējiem.
Mācību izmaksu lielāko daļu
sedz ES fondi un valsts, savukārt
iedzīvotājiem
jānodrošina
10% līdzmaksājums, kuru var
apmaksāt arī darba devējs.
Neformālajās
izglītības
programmās
iedzīvotāja
maksājuma
apmērs
nepārsniedz 36 eiro, savukārt
citās programmās tas var būt

arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem
un
trūcīgajiem mācības ir bez
maksas. Viņiem pieejams
arī
atbalsts
reģionālajai
mobilitātei
–
transporta
izmaksu kompensācija, ja šādi
izdevumi radušies mācību
laikā. Savukārt strādājošie
ar invaliditāti var pretendēt
uz asistenta vai surdotulka
izmaksu kompensāciju.
Lai projekta īstenošanas
laikā izveidotu ilgtspējīgu
pieaugušo
izglītības
pārvaldības sistēmu, projekta
partneri ir Latvijas pašvaldības,
tostarp
Cēsu
novada
pašvaldība. Piedāvāto mācību
un izglītības iestāžu saraksts,
kā arī pieteikšanās kārtība,
dokumenti un cita praktiska
informācija pieejama vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Stadiona atklāšanas svētku
laikā
ikvienu
dalībnieku
brīvdabas trenažieru laukumā
gaidīs
fizioterapeits,
lai
parādītu, kā pareizi darboties
ar trenažieriem. Pēc “Stundas
skrējiena”
finiša
plkst.
13.15 trenažieru laukumā
būs iespēja piedalīties apļa
treniņā. Uz īpašām sportiskām
aktivitātēm aicinās Sporta
skolas Vieglatlētikas nodaļas
treneri. Būs iespēja pacīnīties
par sprinta karaļa un karalienes
titulu vai demonstrēt savu
“lecīgumu”,
sacenšoties
tāllēkšanā
no
vietas.
Basketbola laukumā īpašu
aktivitāti piedāvās “Ghetto
games” komanda, volejbola
laukumos dalībniekus gaidīs
Cēsu novada Jauniešu domes
sportiskie pārbaudījumi. Plkst.
14.00 – dalībnieku apbalvošana
un atbalstītāju balviņu izloze,
kurā neatkarīgi no uzrādītā
rezultāta piedalīsies ikviens
aktivitāšu dalībnieks.


nedēļas laikā noieto, nosoļoto
vai noskrieto apļu skaitu;
• 28. septembrī pirmo reizi
Cēsīs notiks orientēšanās nakts
“O nakts”.
Ar detalizētāku informāciju
par katru pasākumu var
iepazīties cesis.lv un Facebook
lapā Sports Cēsīs.
Jau no marta beigām līdz
18. septembrim katru otrdienu
uz orientēšanās sacensībām
aicina
Cēsu
orientēšanās
klubs “Meridiāns”. Sīkāka
informācija kluba mājas lapā
meridians.lv.

Sociālie
pakalpojumi
Rīdzenē
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
darbinieki apmeklētājus Vaives
pagastā turpmāk pieņems
Rīdzenes bibliotēkā katra
mēneša pirmajā ceturtdienā no
plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00,
pārējās mēneša ceturtdienās –
no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00.
Pārējās
darba
dienās
iedzīvotāji aicināti apmeklēt
Sociālo
dienestu
Cēsīs,
Bērzaines ielā 18, apmeklētāju
pieņemšanas laikā:
Pirmdienās 8.00-11.30 un
12.30-16.30
Otrdienās 8.00-11.30
Trešdienās 12.30-17.45
Ceturtdienās 8.00-11.30 un
12.30-16.30
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Cēsu klīnikas gada
prioritātes
SIA “Cēsu klīnika” 2018.
gadā
izvirzījusi
vairākas
prioritātes, lai ne tikai uzlabotu
pakalpojumu kvalitāti, bet
arī
pieejamību,
komfortu
un
patīkamu
atmosfēru
ārstniecības procesā. Klīnikā,
gluži kā citviet Latvijā,
galvenais
izaicinājums
ir
personāla saglabāšana un jaunu
speciālistu piesaiste.

DAŽĀDI
Lai bērni augtu
ģimeniskā vidē
Cēsu novadā ir gādīgas
audžuģimenes un aizbildņi,
kuri uzņēmušies rūpes par
bērniem, kuri palikuši bez
vecākiem. Diemžēl ar esošajām
audžuģimenēm ir par maz, lai
nodrošinātu visiem bez vecāku
aprūpes palikušiem bērniem
mājas, tāpēc aicinām Cēsu un
kaimiņu novadu iedzīvotājus
dalīties mīlestībā, gādībā un
rūpēs par bērniem, kļūstot par

audžuģimeni.
Ja esat gatavi sniegt
savu mīlestību un ģimenes
sajūtu bērniem, kuriem šāds
atbalsts ļoti nepieciešams,
aicinām vērsties Cēsu novada
bāriņtiesā
Bērzaines
ielā
16, Cēsīs, tālr. 64127891,
64120956, 27806030, e-pasts:
info.barintiesa@cesis.lv.
Tuvākajā laikā Cēsīs notiks
audžuģimeņu apmācības!

Modernāka, ērtāka, drošāka
vide
Lielākie
2018.
gadā
realizējamie projekti klīnikai
ir remonti četrās telpu grupās.
To rezultātā ārstēšanās vide
kļūs drošāka un patīkamāka
ķirurģijas,
traumatoloģijas
un
ginekoloģijas
profilu
pacientiem, iegūstot sešas
vienvietīgas un trīsvietīgas
palātas, kas atbilst visiem
modernas
slimnīcas
aprīkojuma noteikumiem.
Klīnika
kā
prioritāti
izvirzījusi arī tālāku ķirurģiskā
profila attīstību. Piesaistot
jaunus speciālistus ķirurģijā,
traumatoloģijā un ortopēdijā
un papildinot instrumentu un
aparatūras klāstu modernu
ķirurģisku ārstēšanas metožu
attīstībai, šīs specialitātes
nostiprinātas
mūsdienīgā
līmenī.
Modernizēta
tiek
arī
diagnostika.
Liels
ieguvums Cēsu un apkārtnes
iedzīvotājiem
ir
jaunās
endoskopisko
izmeklēšanu
iekārtas un endoskopisko
kabinetu labiekārtošana, kas
nodrošina
pacientiem
un
personālam ērtu un drošu
izmeklējumu veikšanu un
pēcprocedūras
apstākļus.
Remonta laikā tiek veikta
atsevišķu
sanitāro
telpu
renovācija, kā arī priekšdarbi
plaušu
slimību
kabineta
plānotajai
pārcelšanai
no
Palasta ielas 15 uz Slimnīcas

ielu 9.
Ir
sagatavots
projekts
jauna ultrasonogrāfa iegādei
ginekoloģijas speciālistiem un
grūtnieču aprūpei. Paredzams,
ka līdz ar jaunās medicīnas
tehnoloģijas
palīdzību
uzlabosies pieejamība tik
pieprasītajiem
sirds
un
smadzeņu asinsvadu ultrasonogrāfiskajiem
izmeklējumiem. Ginekologi un
ķirurgi šogad varēs strādāt ar
jaunu operāciju galdu.
Pēc daudzkārtējiem slimnīcas apmeklētāju, pacientu
un darbinieku ierosinājumiem
pieņemts
lēmums
par
kafejnīcas atvēršanu klīnikā.
Jaunie ārsti
pamatakmens

–

attīstības

Labu speciālistu klātbūtne
ir būtiskākais nosacījums
labas medicīniskās palīdzības
saņemšanai.
Neatliekamo
palīdzību 24 stundu režīmā
nodrošina
ārsti
internisti,
ķirurgi, traumatologi, pediatri,
anesteziologi, reanimatologi
un radiologi.
Pērn klīnikā savas darba
gaitas uzsāka 18 jaunie ārsti,
kas sniedz ieguldījumu ne tikai
kvalitatīvai ārstniecībai, bet
arī pakalpojumu pieejamībai.
Jauno speciālistu piesaistes

programmas
realizācija,
kas tika sākta 2015. gadā,
vainagojusies ar pirmo klīnikas
un
pašvaldības
finansiāli
atbalstīto speciālistu darba
gaitu sākšanu klīnikā, paralēli
turpinot mācības izvēlētajā
ārsta specialitātē.
Uzlabojumi infrastruktūrā
Līdzekļus plānots ieguldīt
arī
klīnikas
teritorijas
labiekārtošanā, tai skaitā –
paplašināt
stāvlaukumus
apmeklētāju transportam.
Turpmākajos gados ERAF
projektos paredzēts projektēt
un 2021.-2022. gadā remontēt
ārstniecības
korpusa
vēl
neremontētās nodaļas, kā arī
nomainīt 45 gadu veco apkures,
ūdensapgādes, kanalizācijas un
ventilācijas sistēmu. Projekta
realizācijas beigās 2001. gadā
iegādātā
rentgena
iekārta
tiks nomainīta uz jaudīgāku,
precīzāku
un
pacientam
drošāku alternatīvu.
Klīnika valsts pasūtījumu
pērn izpildījusi par 99,7%.
Salīdzinot ar 2016. gadu, neto
apgrozījums pērn pieaudzis par
6,1%, sasniedzot 5,05 miljonus
eiro. Jau otro gadu pēc kārtas
SIA “Cēsu klīnika” savu
saimniecisko darbību beidz ar
peļņu.

Lauku jaunumi
Platībmaksājumi
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka 2018. gadā
lauksaimnieki varēs pieteikties
platību maksājumiem no 11.
aprīļa līdz 22. maijam EPS
(elektroniskajā
pieteikšanās
sistēmā), iesniedzot Vienoto
platībmaksājumu iesniegumu.
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
26. aprīlī plkst. 10.00 notiks
seminārs, kurā LAD speciālisti
informēs par nosacījumiem

platībmaksājumu saņemšanai.
Pēc semināra visi, kam
nepieciešama
palīdzība
pieteikumu
aizpildīšanā,
to saņems. Tāpēc līdzi
jāņem EPS līgumu ar LAD,
EPS lietotājvārdu, paroli,
iepriekšējā
gada
platību
maksājumu
iesnieguma
izdruku. Tāpat nepieciešams
zināt LAD reģistrēto e-pasta
lietotājvārdu un tā paroli.

Atbalsts
mežsaimniecībai
No 2018. gada 19. aprīļa
līdz
21.
maijam
varēs
pieteikties atbalsta saņemšanai
pasākuma “Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas
uzlabošanā”
apakšpasākumā
“Meža
ieaudzēšana”.
Kopējais
publiskais finansējums ir divi
miljoni eiro.

Atgādinājums
Atbalstam var pretendēt gan
zemes īpašnieki, kas ir fiziskas
personas,
gan
juridiskas
personas, kuru pamatkapitālā
ir vismaz 50% privātā kapitāla
daļu.
Pasākumā var veikt šādas
aktivitātes - meža ieaudzēšana
un kopšana, kā arī ieaugušas
mežaudzes papildināšanu un
kopšana.

Cēsu novada pašvaldības
lauku attīstības speciāliste
Evija Atvara konsultē Vaives
pagasta “Kaķukrogā” katru
pirmdienu no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 un Cēsu novada
pašvaldībā Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, 301. telpā, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no
plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.
Saziņai
tel.nr.
26687719,
e-pasts evija.atvara@cesis.lv

6


Cēsu Vēstis, 2018. gada 28. marts

PASĀKUMI, SAISTOŠIE

Pasākumi Cēsīs aprīlī
Pasākumi

01.04. plkst.10.00
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
Lieldienu tradīciju pasākums
“Tikšanās ar lielo zaķi”
01.04. plkst.11.00
Maija parkā
Iešūposim Lieldienas
05.04. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas
bērniem “Domā! Prāto!
Risini!”
05.04.
CBJC, Bērzaines ielā 4
Vides objektu un mākslas
darbu konkurss “Visa Dieva
radībiņa saulītē līgojās”,
1.kārta
05.04. plkst.18.00
Koprades mājā SKOLA6
Sarunu skola LAMPA
Nodarbība: Ievads
argumentācijas un kritiskās
domāšanas pamatprincipos.
Mārtiņš Vaivars
05.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Dod, Dieviņi” svētku
koncertuzvedums
06.04.-07.04. plkst.12.00
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
Satiec savu meistaru 2018
06.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs
07.04. plkst.9.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu apriņķa koru skate
07.04. plkst.14.00
Jaunajā pilī
Spēļu pēcpusdiena “Cēsnieku
galda spēles”
07.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Pētera Vaska mūzikas aprīlis.

Vasks un Trio Palladio
Plkst.18.00 pirmskoncerta
saruna ar Pēteri Vasku

07.04. plkst.20.00
Mākslas telpā Mala
Lekcija “Latviešu mūziķu
ierakti vinila platēs 1992. 2009. gadam”
07.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Jager on Tour
08.04. plkst.19.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Karpov not
Kasparov” (Rumānija)
11.04. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Dzejoļi un nedzejoļi”.
Tikšanās ar dzejnieku un
grāmatizdvēju Uldi Ausekli
11.04. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Flokši. Sarunu vakars ar
rakstnieci un dārzkopi Gunu
Rukšāni
12.04. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas
bērniem “Domā! Prāto!
Risini!”

14.04. plkst.13.00
Mākslas telpā Mala
Debess mala Cēsīs. Atklāšana
plkst.13.00
Zīmējumu teātra izrāde
“Muzikālā darbnīca” 15.00
14.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Nancy Vieira
14.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Ai-Va (Ritma institūts)
15.04. plkst.11.00
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu pilsētas stadiona
atklāšanas svētki
15.04.
Koncertzālē “Cēsis”
Deju kolektīvu skate
15.04. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Uzlūdz kungi koncertā
“Dzimtai Zemei”
19.04. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas
bērniem “Domā! Prāto!
Risini!”

12.04. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Konfekšu
ziedu gatavošana”

19.04. plkst.14.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ģenerālmēģinājums.
“Vidzemes gredzens”.
Muzikāla izstāde “Kalns uz
augšu ies”

12.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Pētera Vaska mūzikas aprīlis.
“Debesis un Zeme”

19.04. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Konfekšu
pušķu gatavošana”

13.04. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Popgrupu festivāls
“Dziesmas Spārnos 2018”

19.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Vidzemes gredzens”.
Muzikāla izstāde “Kalns uz
augšu ies”

13.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

20.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Funky DJ Elegant (Rīgas DJ
skola)

Pieteikšanās
“Cēsis 812”
tirgum

08.03.2018. Saistošie noteikumi Nr. 7 “Grozījumi
Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas
maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’”

Neiztrūkstoša un kupli
apmeklēta
Cēsu
svētku
sastāvdaļa allaž ir svētku
tirdziņš.
Arī
šogad
to
organizēs SIA “Cēsu Tirgus”.
Pieteikšanās svētku tirdziņam,
kas notiks 21. jūlijā, sāksies
10. aprīlī.
Lai
pieteiktos
dalībai
tirdziņā,
būs
jāaizpilda
pieteikuma anketa. Detalizētāka
informācija par tirdziņa norisi
un pieteikšanos – cesis.lv un
cesutirgus.lv.

Izdarīt Cēsu novada domes
2016. gada 22. septembra
saistošajos noteikumos Nr.
18 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā” (prot. Nr. 14, 10.p.)
šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1.punktu šādā
redakcijā:
“1. Šie saistošie noteikumi,
turpmāk – noteikumi, nosaka
kārtību, kādā piešķir braukšanas
maksas
atvieglojumus
sabiedriskajā
transportā

maršrutā
Cēsis – KrīviRīdzene”, “Cēsis – Rāmuļi”,
“Cēsis – Rīdzene – Bērzkrogs
- Cēsis”, ,, Cēsis – Bērzkrogs
- Rīdzene - Cēsis un “CēsisKrīvi-Veismaņi”,
turpmākmaršruts.”
2.
Aizstāt
saistošo
noteikumu
tekstā
vārdus
“Līvu pamatskola” ar vārdiem
“Līvu sākumskola” (attiecīgā
locījumā).
3.
Saistošie noteikumi
stājas spēkā 2018.gada 1.aprīlī.

21.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Melo-M Latvijas Simtgades
koncerttūre
21.04. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Gunārs Meijers koncertā
“Lai svinam mūsu 185”
21.04. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Jūk” (dark folk)
21.04. plkst.22.00
CATA Kultūras namā
Balle ar Jāni Krūmiņa
(Apvedceļš) un DJ GUNCHS
21.04. plkst.22.00
Fonoklubā
“Party Service On Tour”
noslēgums
22.04. plkst.13.00
Koncertzālē “Cēsis”
LeNeSOns un Prokofjeva
Vasaras diena. Koncerts
bērniem

27.04. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Z:le
28.04. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts. Uzspēlēsim
“Brain games” spēles
28.04. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Pētera Vaska mūzikas aprīlis.
“Tālā gaisma”
28.04. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Reinis Jaunais
28.04. plkst.22.00
Fonoklubā
Mary Jane (rock), Doni
Tondo (rock). DJ Winamp

LEKCIJAS “IZZINI CĒSIS”
03.04. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Rīgas ielas vēstures ainas I
Dace Cepurīte

23.04. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar rakstnieku Māri
Runguli

05.04. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Rīgas ielas vēstures ainas II
Dace Cepurīte

25.04. plkst.12.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsu novada bērnu un
jauniešu grāmatu svētki

10.04. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Cēsu arhitektūras
mantojums – esošais un
zudušais
Jānis Tolpežņikovs un Ieva
Zilberte

25.04. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Stāsti par 100 gadiem
Latvijā. Autorvakars ar
rakstnieci Birutu Eglīti
27.04. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lai atmiņas neizzūd.
Autorvakars ar Ingunu
Baueri – kultūrvēsturisko
romānu autori
27.04. plkst.19.30
Koncertzālē “Cēsis”
Vikija Čova. Klavieres

17.04. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Dabas mantojuma objekti
Cēsīs
Andris Klepers
24.04. plkst.17.15
Jaunajā pilī
Cēsu nozīme Latvijas valsts
tapšanā
Tālis Vigo Pumpuriņš

15.01.2018. Saistošie noteikumi Nr. 5
“Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada
10. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” maksas pakalpojumi””
Izdarīt Cēsu novada domes
2013. gada 10. oktobra
saistošajos
noteikumos
Nr.
25
“Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi”
šādus
grozījumus:
1. Izteikt pielikuma 3.
punktu šādā redakcijā:
3.
Aprūpes
mājās

pakalpojums		
3.1. Ar daļēju klienta
maksājumu
mēnesis
7,50
3.2. Ar pilnīgu klienta
maksājumu
stunda - 6,00
2.
Svītrot
pielikuma
6.punktu.
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PASĀKUMI
Izstādes
Līdz 03.06.
Jaunajā pilī
KAULIŅI IR MESTI ….
Galda spēles Latvijā un
pasaulē 19.–20. gs. Privāta
spēļu kolekcija.
10.03.-28.04
INSIGNIA mākslas galerijā
koncertzālē “Cēsis”
Helēnas un Ivara
Heinrihsonu personālizstāde
10.03.-08.04.
Izstāžu namā
Vilnis Heinrihsons “Viņa
atnākšanas spožums”
Glezniecība
10.03.-08.04.
Izstāžu namā
Anda Poikāne “Litānija”
Tēlniecība
23.03.-09.05.
Vaives pagasta “Kaķukrogā”
Zīmēšanas pulciņa no Cēsīm
mākslas darbu izstāde
03.04-14.04.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mana Latvija. Dabas
skati – krāsu raksti.
Guntas Romanovskas foto
dienasgrāmata
03.04.-07.05.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
DABA – profesionālu
mākslinieku klusās dabas
Cēsu Mākslas skolas
audzēkņu interpretācijās
12.04.-20.05.
CATA Kultūras namā
Cēsu brīvā laika mākslinieku
darbu izstāde
14.04.-16.05.
Izstāžu namā
Jaņa Rozentāla Rīgas
mākslas skolas pedagogu
darbu izstāde “Zīmējums”

14.04.-16.05.
Izstāžu namā
Mākslas studijas “Stallis”
izstāde
Līdz 30.04.
Pieaugušo Izglītības centrā
Ērika Zvirbuļa fotogrāfiju
izstāde “Ziemas pasaka”

Literatūras
izstādes Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā
03.04.-31.04. Aklais randiņš
ar grāmatu 2017 – slepenās
satikšanās aizkulises
03.04.-30.04. Tulkotājai
Silvijai Bricei – jubileja!
03.04.-30.04. Dārzkopja
pavasaris
03.04.-30.04. Ceļvedis VID
deklarācijas aizpildīšanā
03.04.-30.04. Raunas novadā
kādreiz un tagad
03.04.-30.04. Anekdošu
virpulī
03.04.-30.04. Teātris uz
skatuves un aizkulisēs
19.04.-21.04. Jauno grāmatu
izstāde

Kino
04.04. plkst.19.00
FRANCS / Ditas Rietumas
Eiropas kino izlase. Žanrs:
Drāma. Pirms filmas Ditas
Rietumas ievadvārdi
No 06.04.
Klusā pasaule / A Quiet Place
(2018). Žanrs: Trilleris, drāma,
šausmu filma

Seminārs lauku
tūrisma attīstībai
Cēsu novada Vaives pagasta “Kaķukrogā” 25. aprīlī plkst.
13.00 notiks seminārs “Lauku sēta – lauku tūrisma attīstībai”.
Lektore: agronome-dārzniece Sniedze Ragže.
Programmā:
● lauku sētas raksturojums, būtiskās sastāvdaļas, vēsturiskais
aspekts, mūsdienu izaicinājumi;
● dārzu veidi, raksturojums, īpatnības;
● apstādījumu ierīkošanas principi un komponentes;
● augu izvēles principi, saskaņošana un stādīšanas veidi;
● koki un krūmi lauku sētā;
● ziemcietes un citi lakstaugi lauku sētas apstādījumos.

Pusnakts saule / Midnight
Sun (2018). Žanrs: Drāma,
romantika
No 13.04.
Prieka trakumā / La pazza
gioia (2016). Žanrs: Komēdija,
drāma
18.04. plkst.19.00
Par miesu un dvēseli / Ditas
Rietumas Eiropas kino izlase.
Žanrs: Drāma, romantiska
drāma
No 20.04.
Laika plaisa / A wrinkle
in time (2018). Žanrs:
Piedzīvojumu filma
Bille (2018). Žanrs: Ģimenes
filma
No 27.04.
Atriebēji: Bezgalības karš /
Avengers: Infinity War (2018).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, asa
sižeta filma, fantāzija
Laika tilti (2018, Latvija).
Žanrs: Dokumentālā filma

Sports
01.04. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. 3.kārta
03.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Starpnovadu skolu sacensības
dambretē B, C un D gr.
04.04. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts
volejbolā
Cēsu PSS – Sigulda
04.04. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts
volejbolā
Ģimnāzija – Sigulda

05.04. plkst.9.00
Pūces ielā 2a
Proftehnisko skolu sacensības
florbolā

15.04. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
LJČ finālsacensības volejbolā
U16 zēniem

07.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U17
Cēsu PSS – Rīga/DSN 3

15.04. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U14
Cēsu PSS – Preiļi

07.04. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
LČ basketbolā seniorēm
Cēsis – Dobele

16.04. plkst.9.00
Piebalgas ielā 18
Starpnovadu skolu sacensības
florbolā D gr.

11.04. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts
volejbolā
Cēsu PSS – LVM

19.04. plkst.9.00
Piebalgas ielā 18
Starpnovadu skolu sacensības
florbolā C gr.

12.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Proftehnisko skolu sacensības
florbolā
13.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Vidzemes skolu sacensības
basketbolā C gr.
14.04. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U9 vecuma
grupā. Sabraukums
14.04. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. 4.kārta
14.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJČ florbolā U15 vecuma
grupā
14.04. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ finālsacensības volejbolā
U16 zēniem
15.04. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā. 4.kārta

20.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas skolu finālsacensības
basketbolā C gr.
21.04. plkst.17.30
Pūces ielā 2a
Cēsu karatē kluba seminārs
22.04. plkst.9.00
Pūces ielā 2a
Cēsu novada karatē seminārs
22.04. plkst.10.00
Vienības laukumā
SEB MTB velomaratons
Cēsis – Valmiera
26.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Starpnovadu skolu sacensības
futbolā C gr., B gr.
27.04. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Starpnovadu skolu sacensības
futbolā D gr., A gr.
28.04. plkst.10.00
Gaujas ielā 45 un Piebalgas
ielā 18
LSVS florbola sacensības
veterāniem
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TEHNOLOĢIJAS UN DIZAINS
Pašvaldības speciālista darba diena

Moderna izglītība ar skatu nākotnē

Attēlā: Tehnoloģiju loma pieaug, taču pamati paliek, un kārtīgam meistaram krēslu vai
galdu jāprot uztaisīt ar rokām, tā spriež Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktors
Guntars Zvejnieks. Foto: Aivars Akmentiņš.

Esam
jau
informējuši,
ka
Cēsu
profesionālajai
vidusskolai
apstiprināts
jauns, moderns nosaukums –
Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskola.
Tas
precīzi
atspoguļo
gan
pārmaiņas
mācību saturā, gan drosmīgos
mērķus – kļūt par mūsdienīgu,
reģionā vadošu profesionālās
izglītības iestādi.
Direktors Guntars Zvejnieks
uzsver, ka, plānojot skolas
attīstības stratēģiju, jācenšas
saskatīt un paredzēt darba tirgus
izmaiņu tendences desmit un
pat vairāk gadu perspektīvā.
“Skaidrs ka tehnoloģiju loma
dažādās
tautsaimniecības
nozarēs turpmākajos gados
būs
aizvien
nozīmīgāka.
Kvalificētiem
galdniekiem,
namdariem, elektrotehniķiem
jau tagad jāprot strādāt ar
programmējamiem
darba
galdiem, iekārtām. Tāpēc
tehnoloģiju apguves īpatsvars
mācību programmās pieaugs.
Tāpat aizvien nozīmīgāka
loma, ne vien amatniecībā, bet
arī ražošanā ir dizainam. Un
te nav runa tikai par produktu
dizainu, bet arī darba vietu,
darba organizācijas dizainu.
Tāpēc blakus tradicionālajai
mūsu skolas firmas zīmei,
amatniecībai,
turpmākajos
gados
aizvien
vairāk
akcentēsim tehnoloģiju un
dizaina apguvi,” uzsver G.
Zvejnieks.
Cēsu
Tehnoloģiju
un
Dizaina vidusskolai paplašināts mācību programmu
piedāvājums. Amatu varēs
apgūt topošie telekomunikāciju
un programmēšanas speciālisti,
bet jau šogad mācības sāks
topošie apģērbu un mēbeļu
dizaina profesionāļi. Direktors
gan piebilst, ka pastiprināta
tehnoloģiju apguve nenozīmē,
ka tiks piemirstas audzēkņu
amatnieku prasmes. Pamats
palikšot, jo kārtīgam meistaram
galdu vai krēslu jāprot

izgatavot ar rokām, bez gudro
darbagaldu palīdzības.
Martā
novada
domes
deputāti pieņēma lēmumu par
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskolas un pašvaldības
Pieaugušo izglītības centra
apvienošanu. Praktiskā abu
mācību iestāžu kopdarbība
sāksies šovasar. G. Zvejnieks
atzīst, ka iestāžu apvienošana ir
loģisks un nepieciešams solis,
lai pieaugušo izglītību novadā
varētu pacelt kvalitatīvi jaunā
pakāpē.
“Ja
Cēsīs
ir
divas
pašvaldības izglītības iestādes,
kas nodarbojas ar pieaugušo
izglītību, tad ir loģiski apvienot
spēkus, lai kļūtu par reģionāla
mēroga spēlētāju pieaugušo
izglītībā. Pieaugušo mācībām
turpmākajos piecos gados būs
pieejams apjomīgs Eiropas
Savienības (ES) struktūrfondu
finansējums. Šos līdzekļus,
pirmkārt, varēs saņemt un apgūt
profesionālās
vidusskolas.
Tas ir vēl viens arguments par
labu apvienošanai. Pateicoties
ES finansējumam, izglītība ir
ļoti pieejama: 40-60 stundu
mācību kursi to apmeklētājiem
izmaksā
15-25
eiro.
Valmieras ielā ir piemērotas
telpas, materiāli tehniskais
nodrošinājums,
zinoši
meistari, Pieaugušo izglītības
centram ir pieredze un savas
iestrādes. Apvienojoties varam
vismaz divkāršot apmācību
piedāvājumu pieaugušajiem,”
rezumē G. Zvejnieks.
Jau
izsludināta
kārtējā
pieteikšanās
pieaugušo
apmācību kursiem. Tā ilgs līdz
aprīļa vidum. Cēsu Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolā
pieaugušie
varēs
apgūt
kokapstrādes,
restaurācijas,
IT, tekstila un citu nozaru
specialitātes.
Pieprasījums
darba tirgū mainās strauji, un
senais teiciens “Mūžu dzīvo,
mūžu mācies!” kļūst aizvien
aktuālāks.

lodējot pēc shēmas. Iegūtās
teorētiskās
zināšanas
un
praktiskās iemaņas skolēniem
būs jāizmanto reālu objektu
veidošanai. Jaunāko klašu
skolēnu uzdevums būs izveidot
vienkāršākus robotus, kā arī
izstrādāt viedtālruņa lietotni,
vidējo klašu skolēniem būs
jāizveido sarežģītāki roboti,
savukārt
vecāko
klašu
skolēniem būs jāizveido droni.
Nodarbības notiks RTU
Cēsu filiāles laboratorijā, un tās
vadīs RTU Cēsu filiāles lektors.

Tās norisināsies pēc mācību
stundām un ir bezmaksas.
Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības Struktūrfondu
projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”
gaitā.
Līdzīgu
projektu RTU Cēsu filiāle
no 2017. gada oktobra
līdz 2018. gada februārim
īstenoja sadarbībā ar Straupes
pamatskolu.

Nākotnes inženieri RTU Cēsu filiālē
RTU Cēsu filiāle sadarbībā
ar Cēsu Pilsētas vidusskolu
īstenos
plašu
jaunrades
interešu
projektu,
kurā
pamatskolas skolēni teorētiskās
un
praktiskās
nodarbībās
varēs darboties ar dažādām
tehnoloģijām un izstrādāt
ierīces, kā arī uzzināt par
enerģijas avotiem un tās ieguvi.
Projekta mērķis ir veicināt
1.-9. klases skolēnu interesi
par eksaktajām zinātnēm, kā
arī attīstīt viņu individuālās
kompetences.

Projektā, kas sākās 20.
martā, RTU Cēsu filiālē
tiks
īstenotas
izglītības
programmas četrām skolēnu
vecuma grupām: programma
“Nākotnes inženieris” 1.-3.
klases skolēniem, programma
“Industriālās
tehnoloģijas”
4.-6. klases skolēniem un
programma “Dronu skola” 7.9. klases skolēniem.
Izglītības
programmu
veidos
praktiskās
un
teorētiskās
nodarbības,
kurās skolēni iepazīsies ar

tehnoloģijām, to uzbūves un
darbības principiem. Dabas
zinātni apgūs, uzzinot par
dažādajiem enerģijas avotiem
un tās alternatīvās ieguves
veidiem. Mācīsies praktiski
darboties ar 3D printeri,
3D
pildspalvām,
apgūs
programmēšanu,
izmantojot
“Arduino”
platformas
un
programmējot reālus objektus.
Skolēni
iegūs
teorētiskās
un
praktiskās
zināšanas
elektronikā, tās pielietošanā,
veidojot elektriskās ķēdes un

