Gulbji staipa kaklus, vicina spārnus un
dūšīgi ēd, lai atklājot peldsezonu parku
dīķos, būtu labā fiziskā formā.
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Represiju atbalss

Izaudzē pats!

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Pagājušajā
pavasarī
Vaives pagastā tika īstenota
lieliska iecere – pašvaldība
sagatavoja zemi un piedāvāja
iedzīvotājiem, kam nav savas
zemes, pašiem izaudzēt sev
dārzeņus ziemai. Pērn šo iespēju
izmantoja deviņas ģimenes
un par šo Vaives pašvaldības
atbalstu iedzīvotājiem runāja,
rakstīja un rādīja vai visi
Latvijas mediji.

Komunistiskā
genocīda
upuru piemiņas dienā, 25.martā
cēsnieki kā ierasts pulcējās pie
piemiņas plāksnes Pils laukumā,
lai pieminētu staļiniskā režīma
masveidīgās represijas pret
Latvijas iedzīvotājiem 1949.
gadā.
Uzrunājot piemiņas brīža
dalībniekus, Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders
atgādināja,
ka
1949.gada martā uz Sibīriju
izveda
vairāk
nekā
40
tūkstošus Latvijas iedzīvotāju.
Izveda cilvēkus, kas bija
smagi strādājuši, prasmīgi
saimniekojuši, lai nodrošinātu
savām ģimenēm labklājību.
“Un mēs joprojām izjūtam
šo represiju atbalsi, jo šodien
Latvijai visvairāk pietrūkst
tieši strādīgu, tālredzīgu un
prasmīgu saimnieku. Vienmēr
priecājos par iespēju tikties ar
represētajiem, jo cilvēkiem,
kas guvuši Sibīrijas rūdījumu
ir pārsteidzoši gaišs un reāls
skats un dzīvi un norisēm
mūsu valstī. Viņi nevaimanā un
negaužas, bet skaidri pasaka –
tikai mūsu pašu darbs un stāja
noteiks to, kāda būs Latvija,”
uzrunas noslēgumā teica G.
Šķenders.
Nacionālo bruņoto spēku
Instruktoru skolas komandiera
vietnieks, kapteinis Andris
Rozītis
atgādināja to, ka
masveida
izvešanas
bija
iespējamas arī tāpēc, ka ļoti
daudzi mūsu tautieši sadarbojās

Aivars Akmentiņš

Kā apliecināja Cēsu novada
sociālā dienesta darbiniece
Vaivē, Rudīte Petrova, zeme
rudenī ir uzarta un, ja pieteiksies
iedzīvotāji no Vaives un
Cēsīm, kas vēlēsies paši sev
izaudzēt krājumus ziemai, tāda
iespēja būs. Tehniku lielajiem
zemes
apstrādes
darbiem
nodrošinās pašvaldība, bet
sēšana, stādīšana un izaudzētā
novākšana būs pašu ziņā.

Attēlā: Āraišu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Gints Polis uzrunā
piemiņas pasākuma dalībniekus.
un atbalstīja okupācijas varu.
Un plaisa ko mūsu tautā radīja
1949.gads
nav
pārvarēta
joprojām, jo arī šodien
nespējam būt stipri un vienoti.
Cēsu novada domes deputāts
Māris
Niklass
atcerējās
nesenos Leģionāru piemiņas
pasākumus 16.martā un to,
ka Simona Vizentāla centra
Izraēlas biroja vadītājs Eframs
Zurofs protestēja pret kritušo

latviešu karavīru godināšanu
un aicināja nepārrakstīt vēsturi.
Bet īstā vēsture jau ir leģiona
karavīru likteņi, komunistiskā
režīmā represijas. Nacistu
režīma noziegumi ir atzīti
un
starptautiski
nosodīti,
bet
komunistiskā
režīma
noziegumi joprojām nav guvuši
starptautisku
nosodījumu.
Tā ir liela netaisnība, pauda
M.Niklass.

Piemiņas brīdi noslēdza
Āraišu evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītāja Ginta Poļa
uzruna un kopīgi nodziedāta
Latvijas himna – lūgšana
„Dievs svētī Latviju”.
Svētbrīdim sekoja kora
„Wenden” koncerts un atmiņu
pēcpusdiena Jaunās pils velvju
zālē.

Kultūra un tūrisms ir saistītas nozares
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Jau
pirms
Lieldienām
Kultūras centrs un Vidzemes
Vēstures un tūrisma centrs sāks
strādāt kā viena iestāde – Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs.
Pagaidām tā gan ir vienkārši
abu iestāžu salikšana zem
viena jumta, lai turpmāko divu
mēnešu laikā pilnībā īstenotu
ieceri par vienotu kultūras un
tūrisma pārvaldi novadā.
Šāda iecere deputātiem
radās pagājušajā vasarā un
to noteica vairāki faktori.
Krass pašvaldības budžeta

samazinājums,
šogad
gaidāmā kultūras centra ēkas
rekonstrukcijas uzsākšana un
galvenokārt tas, ka tūrisms
un kultūra ir ļoti saistītas
un savstarpēji papildinošas
nozares un to vienota vadība
ir loģiska. Apvienošana ļauj
samazināt
administratīvās
izmaksas, tātad ekonomēt
budžeta līdzekļus, kā arī dod
iespēju
apvienot
resursus
jaunu piedāvājumu radīšanai
un tūristu piesaistīšanai. Līdz
šim abas iestādes savstarpēji
nedaudz konkurēja, tam bija
savi plusi, jo piedāvātais
pasākumu un aktivitāšu klāsts
cēsniekiem un viesiem bija
intensīvs, raibs un brīžiem pat

dublējošs. Turpmāk akcents no
kvantitātes jāpārliek uz kvalitāti,
piedāvājot tādus kultūras un
tūrisma notikumus, kas skaidri
iezīmēs Cēsis kā pievilcīgu
kultūrtūrisma
galamērķi.
Protams, ne mazāk svarīga
ir aktīvā atpūta un sporta, jo
tas piesaista apmeklētājus no
Latvijas un ārzemēm. Mums ir
gan dabas radītas iespējas, gan
mūsdienīgas sporta bāzes šī
tūrisma novirziena attīstībai.
Ir izsludināts konkurss
pretendentiem uz Kultūras un
tūrisma centra direktora amata
vietu. Deputātiem ir redzējums
par to kādai jābūt jaunā centra
struktūrai, taču gala variantu

jāveido sadarbībā ar jauno
direktoru.
Šīs
pārmaiņas
nekādi neskars amatiermākslas
kolektīvus, kas darbojas un
darbosies ierastajā režīmā.
Vienīgi, kamēr kultūras namu
pārbūvēs
par
mūsdienīgu
akustisko
koncertzāli,
mēģinājumi un koncerti notiek
skolās un CATA kultūras namā.
Domāju, ka jaunajam Kultūras
un tūrisma centram vajadzēs
lielāku uzmanību pievērst
piemirstajai lietišķajai mākslai.
Mums ir labas keramikas,
aušanas,
ādas
apstrādes
tradīcijas un tās atjaunojot tikai
vairosim pilsētas savdabību un
pievilcību.

Tā kā Latvijas ekonomika
joprojām smagi sirgst un
atveseļošanās pazīmes nav
manāmas, šī ir laba iespēja
ģimenēm sarūpēt krājumus
nākošajai ziemai, kas, ļoti
iespējams, būs ne mazāk gara
un barga kā aizvadītā.
Interesenti aicināti pieteikties
pašvaldībā gan Cēsīs, Raunas
ielā 4, gan Vaives pagasta
„Kaķukrogā”.

Latvijas avīzes
diena Vaivē
17. aprīlī Līvu
pamatskolā no
pulksten 11 līdz 16.

Dāvana
Rāmuļu skolai
Marta
sākumā
notika
“Mykoob Latvia” ziedoto
datoru nodošana vairākās
skolās Latvijā, tajā skaitā
Rāmuļu pamatskolā.
“Mykoob Latvia” uzsāktajā
labdarības projektā uzņēmumi
un privātpersonas ziedojušas
vairāk nekā 150 datorus un
projekta sadarbības partneris
Eksprespasts tos nogādā 32
skolām visā Latvijā, arī Rāmuļu
pamatskolā.
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PAŠVALDĪBĀ
Pavasara darbi novadā
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jau kopš ekonomiskās krīzes
sākuma, aktuālākā pašvaldībai ir
sociālā joma. Diemžēl situācija
turpina pasliktināties, ne tik
krasi kā pagājušā gada sākumā,
tomēr novada iedzīvotāju
skaits, kas palikuši bez darba
un
ienākumiem
turpina
palielināties. Palīdzību tiem,
kas nonākuši kritiskā situācijā,
pašvaldība spēja un spēs sniegt
un pabalstiem nepieciešamo
finansējumu
nodrošināsim.
Ir noslēdzies pirmais cikls tā
sauktajā 100 latu stipendiātu
programmā. Kopumā devām
iespēju strādāt un saņemt kaut
nelielu, bet garantētu samaksu
124 cilvēkiem. Tas, protams,
nav ilgtermiņa risinājums,
taču cilvēkiem, kas palikuši
bez ienākumiem, arī 100 lati
ir būtisks atspaids. Kopumā
jāatzīmē,
ka
stipendiāti
atbildīgi izpildīja uzticētos
pienākumus, taču bija arī
disciplīnas
pārkāpumi
un
mums nācās šķirties. Cilvēkiem
tomēr vajadzētu apzināties,
ka
šādas
vieglprātīgas
attieksmes dēļ, viņi zaudē ne
tikai iespēju strādāt un saņemt
stipendiju, bet arī zaudē iespēju
iesaistīties citās nodarbinātības
programmās.
Ja 100 latu stipendiātu
programmai būs pietiekoši
līdzekļi pavasarī un vasarā
nodarbināto skaitu varētu
palielināt, jo ir daudz darāmā
pilsētas sakopšanā. Pie viena
gribu atgādināt, kas 24.aprīlī

notiks Lielā talka un domāju,
ka visi novada iedzīvotāji,
tikpat aktīvi un aizrautīgi kā
pērn piedalīsies sakopšanas
darbos.
Komunālās un Nekustamo
īpašumu nodaļu speciālisti
veic pēdējos priekšdarbus, lai,
iestājoties siltākam laikam,
pilnā sparā sāktos lielie
remonta un rekonstrukcijas
darbu projekti. Turpināsies
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija,
ielu
atjaunošana, mācību iestāžu
remonts.
Protams,
būs
rakšanas
darbi,
slēgtas
ielas, taču tās ir saprotamas
neērtības, jo ne tikai uzlabosim
pilsētas infrastruktūru, bet
arī veicināsim ekonomisko
aktivitāti,
nodarbinātību
uzņēmumos, kas šos projektus
īstenos.
Deputātu un speciālistu darba
grupa, kas izvērtēja novada
kultūras un tūrisma iestādes,
savu darbu ir pabeigusi un ar
pirmo aprīli darbu sāks Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs, kas
apvieno līdzšinējos Vidzemes
Vēstures un tūrisma centru un
Kultūras centru. Darbu aktīvi
turpina Izglītības darba grupa
un aprīlī varēsim iepazīties un
sākt diskutēt par optimālākajiem
novada izglītības sistēmas
attīstības modeļiem. Mums
ir arī konkrētas ieceres par
to, kā šajā modelī iekļausies
Mūzikas vidusskola un Cēsu
Profesionālā vidusskola, kas
tuvāko gadu laikā no Kultūras
un Izglītības ministrijām ir
jāpārņem pašvaldībai.
Kas attiecas uz valdības

lēmumu likvidēt Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu
ministriju? Vienmēr esmu bijis
par to, ka ministriju skaits ir
jāsamazina un valsts pārvaldes
birokrātija Latvijā ir nesamērīgi
liela. Taču nav loģiski likvidēt
ministriju argumentējot to ar
apgalvojumu, ka teritoriālā
reforma ir pabeigta. Vai tad
reģionu attīstība vairs nav
svarīga? Tā ir ļoti svarīga,
jo
disproporcija
attīstībā
starp Rīgu un reģioniem ir
dramatiska! Manuprāt, loģiski
būtu
likvidēt
Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu,
Satiksmes un Ekonomikas
ministrijas un no šīm trim
izveidot vienu, kompaktu
Tautsaimniecības
attīstības
ministriju, kas tad arī noteiktu
politiku samērīgai visu valsts
reģionu attīstībai. Ja likvidē
tikai Reģionālo ministriju,
tad tas vieš bažas par to, vai
novadu attīstība turpmāk būs
valsts politikas dienas kārtībā.
Vēl
gribu
informēt
iedzīvotājus,
ka
novada
administrācija Jurģos pārcelsies
uz bijušajām rajona padomes
telpām Bērzaines ielā. Raunas
ielas namā darbu turpinās
Komunālā un Izglītības nodaļas,
te darbosies arī Pieaugušo
izglītības centrs. Savukārt
Vakara vidusskola turpmāk
būs 2.vidusskolas telpās, bet uz
Vakara vidusskolas ēku Gaujas
ielā pārcelsim Muzeja krājumu.
Tādējādi no ēkām, kas tika
īrētas no privātīpašniekiem,
pašvaldības iestādes pārcelsies
uz novada īpašumā esošiem
namiem.

Domes sēdē 2010. gada 11.martā nolemts
- akceptēt daļu no SIA „Cēsu
siltumtīkli” iesniegtā Cēsu
pilsētas siltumtīklu investīciju
plāna, t.i., investīciju plānu
2010.gadam un daļu no Cēsu
pilsētas siltumtīklu remonta
darbu plāna.
apstiprināt
komisiju
izglītojamo atbrīvošanai no
valsts noteikto pārbaudījumu
kārtošanas, kas nosaka, ka
izglītības
iestādes
katru
gadu līdz 1.aprīlim iesniedz
dokumentus
izglītojamo
atbrīvošanai no valsts noteikto
pārbaudījumu
kārtošanas
un Komisija līdz 15.aprīlim
izskata, izvērtē un pieņem
lēmumu
par
izglītojamā
atbrīvošanu no valsts noteikto
pārbaudījumu kārtošanas vai
atteikumu par izglītojamā
atbrīvošanu no valsts noteikto
pārbaudījumu kārtošanas.
- apstiprināt skolēnu literārā
konkursa žūrijas komisiju un
tematus. Konkurss norisināsies
četrās grupās un divās kārtās.
Rezultāti tiks paziņoti līdz
19.04.2010.
Interesantākie
darbi vai to fragmenti tiks
izmantoti Latvijas Republikas
Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas 20.gadadienai

veltītajos
pasākumos
un
publicēti vietējā laikrakstā;
- apstiprināt Cēsu novada
pedagogu metodiskā darba
kārtību, ar mērķi paaugstināt
pedagoģiskā procesa kvalitāti,
tādējādi uzlabojot skolēnu
mācību sasniegumus. Galvenie
darbības virzieni: pedagoģisko
darbinieku
tālākizglītošana
un profesionālās meistarības
pilnveide,
pedagoģisko
darbinieku zinātniskās un
radošās darbības veicināšana,
mācību
priekšmetam
atbilstošu metodisko līdzekļu
(programmu, mācību grāmatu)
izvērtēšana
un
inovāciju
ieviešana, labākās pedagoģiskās
pieredzes
izzināšana,
apkopošana un popularizēšana,
pedagoģisko
darbinieku
profesionālās
sadarbības
veicināšana starppriekšmetu
saites veidošanai, mācību satura
integrācijai, komandas darba
pilnveidošanai un psiholoģiskā
klimata uzlabošanai, skolēnu
izglītības kvalitātes izpēte,
analīze, skolēnu zinātniski
pētnieciskās
un
projektu
darbības
veicināšana,
iesaistīšanās metodisko un
sadarbības projektu darbā, to

izstrādē un īstenošanā;
- apstiprināt grozījumus
pašvaldības amata vienību
sarakstā un darba samaksas
noteikumos,
paredzot,
ka no 01.04.2010. Cēsu
novada pašvaldības policijas
patruļnieki tiks pārdēvēti par
patruļdienesta
inspektoriem
un patruļdienesta vecākajiem
inspektoriem, administratīvo
lietu inspektors tiks pārdēvēts
par Administratīvo lietu vecāko
inspektoru;
pieņemt
ziedojumā
(dāvinājumā)
grāmatas,
materiāli
tehniskā
nodrošinājuma
uzlabošanai,
kuras
izglītības
iestādes
saņēmušas
Draudzīgā
Aicinājuma dienā un naudu
no Cēsu Valsts ģimnāzijas
skolēniem un skolotājiem
Cēsu dzīvnieku patversmes
uzturēšanai un veterināriem
pakalpojumiem;
- apstiprināt maksu par Cēsu
1.pamatskolas
nodarbību
– 3-gadīgo – 6-gadīgo bērnu
muzikālo dotību attīstīšanai –
Ls 0,50 ( t.sk. PVN) par vienu
nodarbību vienam bērnam;
Turpinājumu lasiet 3.lpp

Cēsu Vēstis, 2010. gada 26. marts

Pārrobežu sadarbība
profesionālajā apmācībā
Inese Suija – Markova
Cēsu novada domes
deputāte
Pagājušajā rudenī Cēsīs
Biznesa
inovāciju
un
uzņēmējdarbības centra īstenotā
projekta ietvaros viesojās
kolēģi no Tamperes, kas stāstīja
par arodapmācības sistēmu
Somijā un skolu sadarbību ar
uzņēmējiem. Martā neliela
Cēsu
novada
pašvaldības
delegācija
devās
atbildes
vizītē uz Tamperes reģionu,
lai iepazītu arodizglītības
saturu, mācību programmas,
tehnoloģisko nodrošinājumu,
pašvaldību līdzdalību. Tas bija
vērtīgs brauciens, jo Somijas
arodizglītības
sistēma
ir
atzīta par vienu no labākajām
pasaulē un iepazīstot to,
protams, domājām par somu
pieredzes izmantošanu Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
turpmākā attīstībā.
Somijā
liela
loma
arodizglītībā ir darba vidē
nepieciešamo
prasmju
apgūšanai. Beidzot koledžu,
jaunais speciālists ir pilnībā
sagatavots tam, lai uzsāktu
darbu uzņēmumā vai dibinātu
savu firmu. Mācību laikā
vismaz pusgadu studentiem
ir tā sauktais darba treniņš
reālos uzņēmumos. Pasniedzēji
kopā ar uzņēmējiem izstrādā
detalizētu prakses programmu
un, to izpildot, students apgūst
darbam nepieciešamās prasmes.
Jāatzīmē tas, ka profesionālās
izglītības koledžas Somijā ir
nodrošinātas ar mūsdienīgām
tehnoloģijām.
Topošie
kokapstrādes speciālisti apgūst
programmas, kuras ražošanā
izmanto lielas un Eiropā labi
zināmas kokapstrādes firmas.
Dažas skolās ir biznesa
inkubatori, kas kalpo ne
vien kā mācību bāze, bet arī
kā atbalsta centri mazajam
biznesam. Tātad apmācību
sistēma ir cieši saistīta ar
reālo uzņēmējdarbības vidi un
pieprasījumu darba tirgū.
Tamperes reģionā pamatā
apmeklējām kokapstrādes un
metālapstrādes arodizglītības
koledžas, jo šie virzieni
ir
Cēsu
Profesionālās
vidusskolas programmā. Taču
pārliecinājāmies, ka skolai ir
svarīgi rast kādu savu oriģinālu
virzienu apmācību sistēmā,

kas viņu padara īpašu, izcilu,
atšķirīgu no tām skolām, kas
piedāvā tikai tradicionālās
programmas.
Mēs
bijām
Ikalinas Amatniecības un
dizaina koledžā, kur blakus
koka un metāla apstrādei viņi
piedāvā apmācību akordeonu
un ģitāru izgatavošanā. Tā ir
vienīgā skola Somijā, kur var
apgūt šo mūzikas instrumentu
gatavošanas prasmi. Tā nav
masveida programma, taču
tieši tā ir skolas zīmols. Arī
Cēsīs arodskolai jārod kāda
programmas niša, kas veicinās
skolas atpazīstamību. Bagātais
Cēsu
kultūrvēsturiskais
mantojums dod labu ierosmi
šādu
nišas
programmu
izveidei.
Vēl jāatzīmē tas, ka
profesionālās koledžas Somijā
ne tikai sagatavo kvalificētus
speciālistus dažādu nozaru
uzņēmumiem, bet arī stimulē
jaunu uzņēmumu rašanos.
Koledžu
studenti
apgūst
biznesa pamatus, var iesaistīties
skolu kooperatīvos un jau
mācību laikā sākt pārdot savus
darinājumus. Tur regulāri
notiek biznesa ideju konkursi
un balva uzvarētājiem ir nauda
sava uzņēmuma izveidošanai.
Somu kolēģi ir atsaucīgi
un gatavi braukt uz Cēsīm un
nodot savu pieredzi mācību
programmu izstrādē. Sadarbība
turpinās un nākošie soļi būs
Eiropas Savienības pārrobežu
sadarbības projekta izstrāde,
kas dotu iespēju piesaistīt ES
līdzekļus mūsu profesionālās
vidusskolas
attīstībai.
Jo
laikā, kad audzēkņu skaits
profesionālajās
skolās
samazinās, aktīvi jāmeklē
iespējas piesaistīt jauniešus.
Un to var izdarīt piedāvājot
mūsdienīgu izglītības vidi,
augsta līmeņa tehnoloģijas
un
mācību
programmas,
kas atbilst pieprasījumam
darba tirgū. Tāpēc arī novada
pašvaldība izvērtē iespēju pirkt
bijušo tipogrāfijas ēku Gaujas
ielā Profesionālās vidusskolas
vajadzībām.
Kopumā pārliecinājāmies,
ka mūsu redzējums par
profesionālās
izglītības
attīstību Cēsīs ir tuvs apmācību
sistēmai Somijā, tāpēc jāturpina
sadarbība un labajām iecerēm
jārada reāls saturs.
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JAUNUMI, DOMES SĒDĒ
Skolēnu
Tiekas tūrisma uzņēmēji
bāzēs Daniela Miķelsone.
Tikšanās reizē tūrisma uzņēmēji
aizpildīja arī anketas, paužot
savu redzējumu par nozares
attīstību. Ieskatam, populārākās
atbildes jautājumiem.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Marta nogalē Vidzemes
vēstures un tūrisma aģentūras
Tūrisma informācijas centrs
(TIC) rīkoja tikšanos ar Cēsu
un apkārtējo novadu tūrisma
uzņēmējiem. Tikšanās viesnīcas
„Kolonna” telpās pulcēja lielu
nozares pārstāvju skaitu.
Uzrunājot
tikšanās
dalībniekus
Cēsu
novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Rozenbergs uzsvēra to,
ka kultūrai un tūrismam ir
būtiska loma novada attīstībā.
Tāpēc arī pieņemts lēmums
par vienotu administrēšanu,
izveidojot Kultūras un tūrisma
centru. J.Rozenbergs informēja
uzņēmējus arī par citām
pašvaldības aktivitātēm, lai
veicinātu tūrisma attīstību
novadā.
Tūrisma informācijas centra
vadītāja Valda Malceniece
raksturoja to, kāda bijusi
pagājušā
gada
tūrisma
sezona. Viesu skaits pilsētā
un rajona bija mazāks nekā
2008.gadā – Cēsis apmeklēja
404 tūkstoši, bet rajonu 324
tūkstoši tūristu. Visvairāk ir
samazinājies ārvalstu ceļotāju
skaits. Populārākais apskates
objekts ir Cēsu pils komplekss,
kas piesaistīja vairāk nekā
70 tūkstošus apmeklētāju, kā
arī abi ziemas sporta centri
Žagarkalns un Ozolkalns,
kuros kopā pabijuši vairāk nekā
100 tūkstoši aktīvās atpūtas

Kas pēc Jūsu domām veido
patīkamu un izdevušos
Cēsu pilsētas un apkārtnes
apmeklējumu?
- Kultūrvēsturiskais
mantojums.
- Kvalitatīvi tūrisma
pakalpojumi un infrastruktūra:
laba ēdināšana, tualetes
kvalitatīvs ielu segums
autotransportam.
- Kultūras, izklaides, sporta
pasākumi.
Attēlā: Tūrisma informācijas centra vadītāja Valda Malceniece
pastāstīja tūrisma uzņēmējiem par to, kāda bijusi aizvadītā
sezona novadā.
cienītāji.
objektos iztērētie līdzekļi
Cēsu novadā ir Ls 231 014,30,
TIC darbinieki pagājušajā
bet ārzemju ceļotāju iztērētie
vasarā
aptaujāja
tūristus,
lai noskaidrotu - kas veido līdzekļi ir Ls 711 424,50, bet
izdevušos Cēsu pilsētas un kopējais tūristu pienesums pēc
apkārtnes
apmeklējumu? Statistikas pārvaldes datiem
Biežākās atbildes bija - Cēsu novadā ir 2,5 milj. latu.
sakopta vide, pilsētas vēsture
Tikšanās reizē par savu
– pilsdrupas un vecpilsēta, pieredzi sporta aktivitāšu
laipni un atsaucīgi cilvēki. rīkošanā
stāstīja
Ģirts
Latvijas iedzīvotājiem svarīgs Kaļķis no slēpošanas centra
bija arī kultūras, sporta, „Ozolkalns”. Cēsu Pils ģildes
atpūtas pasākumu piedāvājums pārstāve Zane Lūkina ieskicēja
– kas notiek pilsētā, lai vēlreiz vasarā gaidāmā tradicionālā
brauktu uz Cēsīm.
Cēsu
mākslas
festivāla
programmu.
Par
Vidzemes
un
Aprēķināts
arī
tūrisma
ekonomiskais pienesums Cēsu Dienvidigaunijas velotūrisma
novadā.
Latvijas
ceļotāju projektu pastāstīja Inga Vilde,
naktsmītnēm
un
apskates bet par aktualitātēm atpūtas

- Tīra un sakopta pilsēta.
Atšķirībā no tūristiem
uzņēmēji par būtisku uzskata
pakalpojumu kvalitāti
un infrastruktūru. To, kā
svarīgu aspektu veiksmīgam
apmeklējumam min arī citu
novadu uzņēmēji.
Kādu redzat Cēsu novadu
pēc 10 gadiem?
- Tas atkarīgs no valdības
prioritātēm, pilsētas vadības
izpratnes par kultūras
vērtībām.
- Ar pasākumiem parkā,
sakārtotu autoostas un
dzelzceļa stacijas rajonu.
- Kā zaļāko, tīrāko,
interesantāko pilsētu.
- Skaistāku, sakoptāku un
dinamiskāku.

Domes sēdē 2010. gada 11.martā nolemts
Turpinājums no 2. lpp
- piešķirt divus nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
par zemi 25% apmērā 2010.
gadā, jo īpašumi atrodas
Gaujas
Nacionālā
parka
teritorijas dabas lieguma zonā,
un piešķirt vienu nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
par zemi 70% apmērā 2010.
gadā, jo īpašums atrodas Cēsu
dabas un kultūrvēsturiskā parka
teritorijā un ir neierobežota
apmeklētāju kustība, kā arī ir
ieguldīti līdzekļi īpašuma dabas
un kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšanā, un piešķirts viens
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums par zemi 70%
apmērā 2010.gadā, jo iegultīti
līdzekļi pilsētas infrastruktūras
sakārtošanā;
- apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības padotībā esošo
iestāžu un aģentūru 2009.gada
pārskatus;
- ar 12.04.2010. Cēsu pilsētas
Vakara vidusskolā likvidēt
amata vienību – kopēšanas
mašīnas operators;
- iesniegt LR Satiksmes
ministrijā projekta pieteikumu
„Cēsu pilsētas tranzītielas –
Pētera ielas – rekonstrukcija”,

kopējai
projekta
summai
nepārsniedzot 1576900 LVL.
Kā arī pieņemts lēmums
atsavināt (atpirkt vai mainīt)
nekustamos īpašumus Cēsu
pilsētā un Amatas novadā
Pētera ielas, Cēsīs, posmā no
Gaujas ielas līdz Rīgas ielai,
būvniecības
vajadzībām,
finansējumu nodrošinot no
projekta līdzekļiem;
- iesniegt Valsts reģionālās
attīstības aģentūrā projekta
pieteikumu „Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāžu
renovācijas 2.kārta ” (projekta
kopējās izmaksas sastāda 287
927 LVL);
- Ņemt aizņēmumu no Valsts
kases EUR 138 021,00 Eiropas
Lauksaimniecības Fonda Lauku
Attīstības projektam „Ezera
ielas
rekonstrukcija
Cēsu
rajons, Vaives pagasts, Rīdzene”
realizācijai (priekšfinansējuma
un
līdzfinansējuma
nodrošināšanai) 2010.gadā;
- apstiprināt Cēsu novada
domes Saistošos noteikumus
Nr.11 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”, kas nosaka ar to
apliekamās būves, nodevas
apmēru, nodevas aprēķināšanas
metodi, nodevas maksāšanas

kārtību būvēm Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā.
Nodevu maksā fiziskas un
juridiskas personas, kuras,
saskaņojot
būvniecību,
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā saņem no Cēsu novada
būvvaldes būvatļauju. Noteikta
arī nodevas aprēķināšanas
metodika, kārtība un būvatļaujas
saņēmēji, kuri atbrīvoti no
nodevas maksāšanas. Saistošie
noteikumi stāsies spēkā pēc to
saskaņošanas LR Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu
ministrijā un publicēšanas
laikrakstā „Cēsu Vēstis”;
- ievērojot, ka no 01.04.2010.
darbu
beidz
pašvaldības
aģentūra „Vidzemes Vēstures
un Tūrisma centrs” un Cēsu
Kultūras centrs, bet darbu uzsāk
pašvaldības aģentūra „Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”,
izdarīti attiecīgi grozījumi Cēsu
novada domes 18.02.2010.
saistošajos Nr.7 „Nodeva
par reklāmas eksponēšanu
publiskās vietās”;
- atļaut SIA „Joker Ltd.”
atvērt spēļu zāli azartspēļu
organizēšanai Pļavas ielā 5,
Cēsīs, Cēsu novadā (iepriekš
šajās telpās darbojās „Melnais
kaķis”);

- apstiprināt grozījumus Cēsu
novada 18.02.2010. saistošajos
noteikumos
Nr.5
“Cēsu
novada pašvaldības budžets
2010.gadam”
iekļaujot
aizņēmumu no Valsts kases
ERAF projektu realizācijai, LR
Kultūras ministrijas piešķirto
finansējumu Mākslas festivālam
„Cēsis 2010” un Vidzemes
kamerorķestra darbībai 2010.
gadā, iekļaujot KKF finansēto
projektu „M.Zariņa jubilejas
koncerts”, precizējot ieņēmumu
un izdevumu klasifikāciju
kodus;
- uzdot nekustamā īpašuma
Rīgas ielā 41, Cēsīs īpašniekam
sakārtot nekustāmo īpašumu,
norobežot bīstamo teritoriju
un demontēt ēkas vai veikt
ēku konservācijas darbības.
Ja lēmumā norādītajā termiņā
darbības netiks uzsāktas, lai
pilnībā novērstu sabiedriskās
drošības apdraudējumu, tiks
uzsākti īpašuma piespiedu
sakārtošanas darbi. Darbi
tiks finansēti no Cēsu novada
pašvaldības līdzekļiem, bet
izlietotos līdzekļus piedzīs no
īpašnieka;
Ar Cēsu novada domes
lēmumiem var iepazīties www.
cesis.lv .
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darbs vasarā

Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Kopš marta vidus līdz
9.aprīlim Cēsu novada skolēni
var pieteikties skolēnu praksei
vasarā, ko Cēsu novada
uzņēmumos
un
iestādēs
organizēs novada pašvaldība.
Līdz 26.martam pašvaldībā
bija saņemti 197 skolēnu
pieteikumi.
Skolēnu vasaras prakses
mērķis ir organizēt skolēnu
darbu Cēsu novadā no 1.jūnija
līdz
25.augustam,
dodot
iespēju skolēniem praktiski
sagatavoties
konkurētspējai
darba tirgū, radot iespēju apgūt
nepieciešamās
amatprasmes
un iemaņas. Skolēnu vasaras
prakses uzdevumi ir sniegt
skolēniem
izpratni
par
profesijām un nepieciešamo
zināšanu
līmeni
tajās,
darba saturu, pienākumiem,
perspektīvu, kā arī profesionāļu
uzraudzībā iespēju gūt pirmo
praktisko pieredzi un lietderīgi
pavadīt vasaras brīvlaiku, kā arī
nopelnīt algu par savu darbu.
Praksei var pieteikties
skolēni no 13 līdz 18 gadiem,
kuru dzīvesvieta deklarēta
Cēsu novada teritorijā.
Prakses organizators ir Cēsu
novada pašvaldība, kura noslēgs
vienošanos ar juridiskām vai
fiziskām personām par konkrētu
zināšanu, prasmju apguves
organizēšanu
skolēniem
vasaras prakses laikā atbilstoši
Latvijas Republikas spēkā
esošiem normatīviem aktiem.
Vasaras prakses noteikumi,
kas apstiprināti Cēsu novada
domē, nosaka, ka skolēni
vasaras praksē varēs pavadīt ne
vairāk kā četras stundas dienā
un 20 stundas nedēļā, un ne
vairāk kā divas nedēļas vasaras
laikā.
Pašvaldības
izveidotā
darba grupa līdz 10.maijam
pieteikumu
iesniegšanas
secībā noteiks skolēnu vasaras
prakses vietu, par to individuāli
informējot
katru
prakses
dalībnieku.
„Iepriekšējo gadu pieredze
liecina, ka apmēram 100
–
120
skolēni
izmanto
iespēju
piedalīties
šādā
domes organizētajā projektā.
Jāpiezīmē,
ka
pagājušajā
gadā strādāt gribētāju bija
vairāk kā spējām nodrošināt
darba vietas, tāpēc bērniem
jāņem vērā, ka iesniegumi tiks
izskatīti iesniegšanas secībā.
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā iesniegumi tiks pieņemti
tikai tad, ja pieteikums tiks
iesniegs vienlaicīgi ar ārsta
izziņu,” skaidro Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļas
vadītāja Lolita Kokina.
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SILTUMAPGĀDE CĒSĪS

Cēsu Vēstis, 2010. gada 26. marts

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders saņēmis
cēsnieku Ivo Vernera un Evijas Streičas atklāto vēstili
par siltuma apgādes problēmām pilsētā
Atklātā vēstule
Iedzīvotājiem, kuri savu mājokļu
apsildei
izmanto
Cēsu
pilsētas
centralizēto siltumapgādes sistēmu,
vienīgais veids, kā samazināt apkures
izmaksas, ir samazināt gala patērētāja
siltuma zudumus, t.i., siltinot savu
mājokli, jo ietekmēt siltuma ražošanas
un siltuma pārvades izmaksas tiešā
veidā iedzīvotājiem nav iespējams.
Pēc
Latvijas
siltumuzņēmumu
asociācijas datiem, sākoties šai apkures
sezonai, maksa par siltumu Cēsīs ir
aptuveni par 35% dārgāka kā Valmierā
un Rīgā.
Avots: http://issuu.com/eaeaea/docs/
ldha_book
Jāņem vērā, ka dabasgāzes cena
nākotnē var palielināties, līdz ar to
maksa par siltumu Cēsīs var kļūt vēl
augstāka.
Kā alternatīva iedzīvotājiem pastāv
autonomas apkures sistēmas izbūve,
tomēr daudzos gadījumos alternatīvu
risinājumu īstenošana ir ārkārtīgi
sarežģīta vai tuva neiespējamai.
Bez tam, uzskatām, ka daudzu
autonomu apkures sistēmu izbūve

kopā ar neapšaubāmām priekšrocībām
atsevišķiem iedzīvotājiem var nest arī
trūkumus pilsētai kopumā, piemēram,
daudzie dūmeņi bojātu gan mūsu
pilsētas izskatu, gan piesārņotu gaisu,
tādēļ, lūdzam, Jūs sniegt atbildes uz
šādiem jautājumiem:
1)
ko, Jūsuprāt, mēs visi (Cēsu
iedzīvotāji) varam darīt, lai siltumtarifi
Cēsīs būtu mazāki?
2)
kādus
pasākumus
šobrīd
veic un tuvākajā nākotnē ir iecerējusi
veikt Cēsu novada dome, lai situāciju
uzlabotu..
Uzskatāmībai pievienojam rēķinu
kopijas par 2010. gada janvāri – vienu
par dzīvokli Rīgā, otru – Cēsīs (skat.
pielikumu). Redzams, ka konkrētajā
gadījumā apkures izmaksas atšķiras 2
reizes.
Noslēgumā paužam cerību, ka
cēsnieki jau līdz nākamajai apkures
sezonai ne tikai izstrādās skaidru plānu,
kā samazināt apkures izmaksas, bet arī
paspēs veikt pirmos praktiskos darbus,
lai Cēsis arī apkures tarifu ziņā būtu
pievilcīga gan uzņēmējiem, gan visiem
pārējiem.

Cerīga modernizācijas programma
Aivars Akmentiņš
Domes
sēdē
martā
deputāti
apstiprināja SIA „Cēsu siltumtīkli”
investīciju plānu. Jāatgādina, ka
pagājušajā gadā par „Cēsu siltumtīklu”
īpašnieku
kļuva
starptautiskas
kompānijas „Dalkia” meitas uzņēmums
Latvijā „Jaunā fabrika”. Par to, ko
paredzēts veikt, lai modernizētu siltuma
apgādi pilsētā stāsta Cēsu siltumtīklu
direktors Jēkabs Blaus.
- Investīciju programma Cēsu
siltumtīklu modernizēšanai ir izstrādāta
atbilstoši šādām prioritātēm. Pirmkārt,
rekonstruēt kritiskos posmus siltuma
ražošanā un piegādē, lai garantētu
nepārtrauktu siltuma nodrošināšanu
patērētājiem.
Otrkārt,
paaugstināt
energoefektivitāti, rekonstruējot siltuma
avotus, nomainot esošo četru cauruļu
pārvades sistēmu uz divu cauruļu
pievadiem, centrālos siltuma mezglus
aizstājot ar individuālajiem. Treškārt,
investīcijas siltumtīklu modernizēšanā
nedrīkst ietekmēt siltuma tarifu
patērētājiem. Tas nozīmē, ka ieguldījumi
tiks atpelnīti uz enerģijas ekonomijas
rēķina, nevis paaugstinot maksu par
siltumu. Kopējais investīciju apjoms
pirmajā siltumtīklu modernizācijas
posmā plānots 2,5 miljonu latu apmērā.
Ko esam plānojuši paveikt šogad?
Rekonstruēsim katlu māju Turaidas
ielā 7 slimnīcas rajonā. Tur paredzēts
automatizēt siltuma ražošanu un uzlabot
siltuma un siltā ūdens piegādes kvalitāti.
Slimnīcai un dzīvojamo namu kvartālam
ir atšķirīgi siltā ūdens padeves režīmi.
Līdz šim tas radīja sarežģījumus un
saņēmām arī iedzīvotāju pārmetumus.
Pēc rekonstrukcijas siltuma padeves
kvalitāte būs stabila. Četru cauruļu

pievadu sistēmu nomainīsim ar divu
cauruļu sistēmu, tādējādi ievērojami
samazinot siltuma zudumus. Otra
nozīmīgākā
investīcija
paredzēta
Lenču ielas dzīvojamā kvartāla rajonā.
Tur pārvades tīklu sistēmas paredzēts
izslēgt neefektīvo centrālo siltuma
mezglu Birzes ielā 31. un pārbūvēt
siltumtrasi uz divu cauruļu pievades
sistēmu. Rekonstruēsim arī apmēram
300 metrus garo posmu uz bērnudārzu
Noras ielā, kur trasē esošās caurules ir
izrūsējušas, bez izolācijas, tranšeju vāki
ielūzuši. Turaidas ielas katlu mājas un
pievadu rekonstrukcijā plānots ieguldīt
60 tūkstošus latu, bet Lenču ielas rajona
tīklu atjaunošanā - 140 tūkstošus.
Darbu veikšanai rīkosim iepirkumus,
tātad projektētājiem un būvfirmām
būs iespēja startēt konkursā un saņemt
pasūtījumus.
Apjomīgas investīcijas plānotas arī
nākošajā gadā, kad esam paredzējuši
uzstādīt šķeldas katlu centrālajā katlu
mājā Rūpniecības ielā. Cēsu siltumtīklu
īpašnieks kompānija „Dalkia” koksnes
katlu mājas plaši izmanto Lietuvā un
Igaunijā un tās ir ļoti efektīvas. Pēc mūsu
aprēķiniem Cēsīs, šķeldas izmantošana
siltuma ražošanā, ļaus samazināt gāzes
izmantošanu līdz pat 60%. Koksne ir uz
pusi lētāks kurināmais nekā gāze, pie
tam tā ir vietējā izejviela. Gāzes cena
ievēroja pieaugs jau aprīlī, bet maijā būs
vēl viens kāpums.
Kā jau minēju, uzņēmuma investīcijas
siltuma
apgādes
modernizācijā
neietekmēs, nepaaugstinās siltuma
tarifu patērētājiem. Tarifu paaugstinās
vienīgi gāzes cenu kāpums. Šķeldas
katla uzstādīšana ļaus iegūt neatkarību
no gāzes piegādātāju cenu diktāta.

Atbilde
Par siltumapgādi Cēsīs
Pateicos par Jūsu vēstuli pašvaldībai
un augsti vērtēju Jūsu kā aktīvu un
sociāli atbildīgu cēsnieku rūpes par
iedzīvotāju labklājību un iespējamo
tēriņu samazināšanu par apkuri
daudzdzīvokļu namos.
Siltumapgāde pilsētā vienmēr ir
bijusi pašvaldības dienas kārtībā. 2001.
gadā „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” tika
nodots nomā privātajam operatoram ar
mērķi efektīvāk un lētāk patērētājiem
organizēt siltumapgādi Cēsīs. Šo mērķi
sadarbībā ar iepriekšējo operatoru
firmu SIA „Cēsu Būvnieks” (tagad
– SIA „CB”) Cēsu pilsētas dome
nesasniedza un iedzīvotāji ir pamatoti
neapmierināti.
Pilnu informāciju par iepriekšējā
periodā
neveiksmīgi
organizētās
siltumapgādes sistēmas cēloņiem aicinu
ikvienu Cēsu pilsētas iedzīvotāju saņemt
Cēsu novada pašvaldībā.
Lai situāciju uzlabotu, 2006. - 2007.
gadā Cēsu pilsētas dome uzsāka dažāda
līmeņa sarunas par jauna potenciāla
operatora piesaistīšanu. Tāpat arī
Cēsu pilsētas dome (ne iepriekšējais
operators SIA „CB”) izstrādāja projektu
cauruļvadu sistēmas pārbūvei un no
2006. līdz 2008.gadam, piesaistot investīcijas ap 600 000 latu apmērā, veica
maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju
no Rūpniecības ielas katlumājas.
2008.gadā
pašvaldība
ekpertkompānijai SIA „DATA COM”
uzdeva atkārtoti analizēt Cēsu pilsētas
siltumapgādes stratēģiju un sniegt
priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
Ekspertu izstrādātajā Cēsu pilsētas
centralizētās siltumapgādes attīstības
koncepcijā 2008.-2020.gadam noteikti
vairāki mērķi, pie kuriem pašvaldība
arī pieturās un aicina uz to arī siltuma
ražotāju, namu apsaimniekotājus un
iedzīvotājus. Īstermiņa programmā
paredzēts pāriet uz divcauruļu sistēmu,
bet ilgtermiņā veicināt un aktivizēt
ēku energoefektivitātes pasākumu
īstenošanu. To visu paveicot, kopējais
siltumenerģijas ietaupījums mājās,
kurās iepriekš nav veikti nekādi
siltināšanas darbi, varētu būt aptuveni
30 - 50 procenti.
Tā
kā
pašvaldība
apšaubīja
SIA „CB” Vidzemes sabiedrisko
pakalpojumu regulatora 2009.gada
5.martā apstiprināto siltuma tarifu,
pašvaldība uzsāka un pašlaik turpinās
tiesvedība par tā pamatotību. Lai
veiktu Cēsu siltumapgādes sistēmas
tarifa analīzi un tiesvedībā aizstāvētu
pašvaldības intereses, piesaistījām
ekspertu kompāniju SIA „EKODOMA”
un eksperti – habilitētu inženierzinātņu
doktori, Rīgas Tehniskās universitātes
profesori, vides aizsardzības un siltuma
sistēmu direktori Dagniju Blūmbergu.
Diemžēl pašlaik pirmajā tiesu instancē
tiesu esam zaudējuši.
Pašlaik pašvaldība ir panākusi
siltumapgādes operatoru nomaiņu
un pirmo apkures sezonu pabeidz
jaunais operators SIA „Jaunā Fabrika”
- starptautiskās kompānijas „Dalkia”
meitas uzņēmums. Šis operators

siltumapgādi jau trešo gadu organizē
Valmierā, kur tarifs pēc publiski
pieejamās informācijas ir viens no
zemākajiem Latvijā. Jaunais operators
pašvaldībā ir iesniedzis reālo darbu plānu
siltumapgādes sistēmas uzlabošanai
2010.gadā. Cēsu novada domes deputāti
akceptēja daļu no iesniegtā Cēsu pilsētas
siltumtīklu investīciju plāna, un daļu
no Cēsu pilsētas siltumtīklu remonta
darbu plāna. Līdz nākošās apkures
sezonas sākumam paredzēts izskatīt un
apstiprināt pārējās plānotās investīcijas.
Lai nekļūdīgi veiktu pārējo plānoto
investīciju analīzi un sasniegtu visām
pusēm vēlamāko rezultātu, Cēsu novada
dome piesaistīs ekspertus.
Jau minētajā SIA „DATA COM”
veiktajā analīzē par Cēsu daudzdzīvokļu
māju tehnisko stāvokli, kā viens no ļoti
svarīgiem siltumenerģijas taupīšanas
veidiem minēta māju kompleksa
energoefektivitātes
pasākumu
realizēšana (ēku siltināšana un iekšējās
siltumsistēmas sakārtošana).
Vairākkārtēji esam aicinājuši un
vēlreiz izmantoju iespēju un aicinu
daudzdzīvokļu
māju
iedzīvotājus
nevilcināties un izmantot Eiropas
Savienības
piedāvāto
50%
līdzfinansējumu māju siltināšanai.
Kā
papildus
stimuls
ēku
siltināšanai ir Cēsu novada domē
pieņemtie saistošie noteikumi „Par
līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām energoefektivitātes
pasākumu veikšanai”, kas nosaka, ka
pašvaldība apstiprinātā budžeta ietvaros
piešķir līdzfinansējumu dzīvojamās
mājas renovācijai energoegektivitātes
pasākumu īstenošanas nolūkos 3 latus
uz katru kvadrātmetru, ja vien māja ir
spējusi piesaistīt arī ES finansējumu.
Noteikumi, līdz ar publicēšanu marta
„Cēsu Vēstīs” jau stājušies spēkā.
Lai uzsāktu ēku energoefektivitātes
pasākumus,
svarīgi
veikt
trīs
pasākumus:
- Vispirms māju iedzīvotājiem savā
starpā jāvienojas par energoefektivitātes
nepieciešamību. Lai par to pārliecinātos,
jāveic mājas energoaudits. Tieši šī
vienošanās ir grūtākais posms, kas
paveicams pirms darbu uzsākšanas.
- Māju iedzīvotājiem jārunā ar saviem
namu apsaimniekotājiem, jāvienojas par
optimālākajiem risinājumiem. Namu
apsaimniekotāji ir labi informēti par ES
struktūrfondu piesaistīšanas iespējām
un nosacījumiem.
Kā svarīgākais pasākums
situācijas uzlabošanai ir tieši pašu
energoefektivitātes darbu veikšana.
Lai saņemtu pilnīgu informāciju
par
pasākumiem,
kas
veicami
ēku energoefektivitātei, aicinu uz
informatīvo pasākumu, ko 30.martā
plkst.18.00 a/s CATA kultūras namā
organizē SIA „CDzP”.
Novērtējot Jūsu sociālo aktivitāti,
ar cieņu,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

G.ŠĶENDERS
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Kas pirmais brauks, tas...
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada domē apstiprināti
saistošie noteikumu, kas paredz
pašvaldības finansiālu atbalstu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju siltināšanai. Tas nozīmē,
ka namu iedzīvotāji, kas būs
vienojušies un izstrādājuši
mājas siltināšanas projektu un
saņēmuši Eiropas finansējumu
šim mērķim 50% apmērā,
papildus varēs saņemt līdzekļus
no pašvaldības 3 latus par vienu
mājas m2. Šī gada budžetā
tam ir iedalīti 30 tūkstoši latu.
Pieteikumi tiks izskatīti un
apmierināti, to iesniegšanas
secībā. Tātad, kas pirmais
brauks, tas pirmais mals.
“Par
līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu
dzīvojamām
mājām
energoefektivitātes
pasākumu veikšanai”
Noteikumi stājas spēkā 2010.gada
27.martā.
Noteikumos lietotie termini
1) Pašvaldības līdzfinansējums
– Cēsu novada pašvaldības
finansējums
energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Cēsu novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā.
2) Dzīvokļa īpašums – dzīvojamā
mājā esoša, no pārējas mājas daļas
nošķirta telpa vai telpu komplekss,
kas kā dzīvoklis, nedzīvojamā telpa
vai mākslinieka darbnīca ir iezīmēts
mājas
inventarizācijas
plānā
un atbilst likumā „Par dzīvokļa
īpašumu” noteiktajām pazīmēm.
3) Pretendents - dzīvokļa
īpašumu īpašnieks – fiziska vai
juridiska persona, kas likumīgi
ieguvusi dzīvokļa īpašumu mājā,
kurā dzīvokļi pieder vairākiem
īpašniekiem un atbilst šo noteikumu
2.daļā minētajiem kritērijiem.
4) Pilnvarotā persona – dzīvokļu
īpašnieku izveidota sabiedrība
vai cita persona, kuru dzīvokļu
īpašnieki pilnvarojuši apsaimniekot
un pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās
mājas
kopīpašumā
esošās
daļas un pārstāvēt dzīvokļu
īpašniekus veikt visas darbības,
lai saņemtu pašvaldības palīdzību
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai, kā arī līdzšinējais
apsaimniekotājs, kurš darbojas uz
likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septīto daļu..
5) Atbalstāmās izmaksas - izmaksas
energoaudita veikšanai, ārdurvju
bloku, logu atjaunošanai un/vai
nomaiņai koplietošanas telpās,
mājas ārējo sienu un norobežojošo
konstrukciju
pārseguma
siltināšanai, kā arī apkures sistēmas
nomaiņai, karstā ūdens un apkures
sistēmas koplietošanas cauruļvadu
izolācijai.
I. Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā Cēsu novada pašvaldība
piešķir
līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
energoefektivitātes
pasākumu
īstenošanai, līdzfinansējuma apmēru
un piešķiršanas nosacījumus.
1.2.
Līdzfinansējumu
piešķir
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
energoefektivitātes pasākumiem,
ja šajās mājās dzīvokļa īpašums
iegūts saskaņā ar likumu „Par

Neatkarīgi eksperti, analizējot
siltumapgādes problēmas Cēsīs,
vienprātīgi atzīst, ka galvenais
iemesls lielajiem rēķiniem par
apkuri ir zemā daudzdzīvokļu
māju energoefektivitāte. Janvāra
salā siltuma enerģijas patēriņš
siltinātos un nesiltinātos namos
atšķīrās teju divas reizes. Tātad
lielāko siltuma ekonomiju
var nodrošināt paši patērētāji,
siltinot mājas. Jaunajam Cēsu
siltumtīklu operatoram SIA
„Jaunā fabrika” ir izstrādāta
investīciju
programma
siltuma ražošanas un pievades
modernizēšanai. To vērtēs
pašvaldības
speciālisti
un
pieaicinātie eksperti. Taču arī
iedzīvotājiem ir iespēja uzlabot
savu namu energoefektivitāti
un tagad šo darbu veikšanai
finansējumu var saņemt gan no
ES fondiem, gan pašvaldības.
valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” vai likumu
„Par
kooperatīvo
dzīvokļu
privatizāciju”.
1.3. Katrs pretendents kārtējā gadā
var iesniegt vienu pieteikumu.
1.4.
Līdzfinansējumu
piešķir
atbilstoši ikgadējā Cēsu novada
pašvaldības budžetā šim mērķim
paredzēto līdzekļu apmēram.
I.
Pretendentiem
izvirzāmās
prasības
1.1. Pretendents līdzfinansējuma
saņemšanai ir dzīvokļu īpašnieki,
ja:
1.1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kopējā platība ir lielāka par
600 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo
telpu platība nepārsniedz 25% no
dzīvojamās mājas kopējās platības;
1.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja ir pārņemta dzīvokļa
īpašnieku valdījumā (mājā ir
nodibināta dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā sabiedrība, biedrība
vai cita reģistrēta dzīvokļa
īpašnieku apvienība) vai par mājas
apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu
ir noslēgts pilnvarojuma līgums;
1.1.3. vismaz 51% dzīvokļu
īpašniekiem
balsojot
„par”,
ir
pieņemts
lēmums
veikt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
energoefektivitātes pasākumus;
1.1.4. vienai personai pieder ne
vairāk kā 25% no daudzdzīvokļu
dzīvojamajā
mājā
esošajiem
dzīvokļa īpašumiem;
1.1.5. attiecībā uz daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju un tai piesaistīto
zemes gabalu nepastāv nekustamā
īpašuma nodokļa parāds;
1.1.6.
noslēgts
līgums
par
finansējuma
piešķiršanu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
energoefektivitātes
pasākumiem
Eiropas Struktūrfondu darbības
programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” ietvaros.
1.2. Pieteikumu līdzfinansējuma
saņemšanai pretendentu vārdā var
iesniegt pretendenta pilnvarotā
persona, ja šai personai nav nodokļu
vai valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, tā nav
atzīta par maksātnespējīgu vai tās
saimnieciskā darbība nav apturēta
vai pārtraukta, vai arī nav uzsākta
tiesvedība par tās bankrotu.
III.
Atbalstāmās
darbības,
attiecināmās
izmaksas
un
līdzfinansējuma apmērs
1.1.
Līdzfinansējumu
piešķir

dzīvojamās mājas renovācijai
energoefektivitātes
pasākumu
īstenošanas nolūkos ne vairāk kā
3 Ls uz vienu dzīvojamās mājas
kopējās platības kvadrātmetru.
1.2. Attiecināmās izmaksas ir
būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš
nieku kopīpašumā esošajās daļās:
1.2.1. ēku ārējo norobežojošo
konstrukciju
būvelementu
siltināšana un nomaiņa;
1.2.2.
pagraba
pārseguma
siltināšana;
1.2.3. kāpņu telpas remonts, ja
tiek veikti energoefektivitātes
darbi kāpņu telpā, nepārsniedzot
piecus procentus no projekta
attiecināmajām
tiešajām
izmaksām;
1.2.4.
siltumapgādes sistēmas
renovācija;
1.2.5.
ventilācijas
sistēmas
renovācija vai rekonstrukcija;
1.2.6. citi renovācijas darbi, kas
paaugstina ēkas energoefektivitāti
un ir iekļauti energoauditā kā
veicamie pasākumi;
1.2.7. ēkas strukturālo daļu
atjaunošana, kas nepieciešama
projekta iesniegumā iekļauto ēkas
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai
1.3. Neattiecināmās izmaksas:
1.3.1.
energoaudita,
tehniskā
projekta, būvniecības izmaksu
tāmes
un
būvprojekta
(vai
vienkāršotās renovācijas projekta)
izstrādāšanas izmaksas;
1.3.2. izmaksas, kas saistītas ar
projekta sagatavošanu, tai skaitā
konsultāciju pakalpojumi un citi
pakalpojumi;
1.3.3. projekta administrēšanas
izmaksas;
1.3.4. samaksa par aizdevuma
izskatīšanu,
noformēšanu
un
rezervēšanu, procentu maksājumi,
soda procenti, maksājumi par
naudas pārskaitījumiem, komisijas
nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas
maiņu un citi tiešie finansiālie
izdevumi;
1.3.5. izmaksas, kas nav noteiktas
kā attiecināmas.
1.4. Pašvaldības līdzfinansējumu
piešķir aktivitātēm, kas jau
netiek, nav tikušas un projekta
apstiprināšanas gadījumā netiks
finansētas
vai
līdzfinansētas
no Eiropas Savienības finanšu
avotiem.
IV.
Uzaicinājums
iesniegt
pieteikumu
līdzfinansējuma
saņemšanai
1.1. Cēsu novada pašvaldība
uzaicinājumu iesniegt pieteikumus
līdzfinansējuma
saņemšanai
izsludina vienu reizi gadā vietējā,
Cēsu novada pašvaldības laikrakstā
„Cēsu Vēstis” un ievieto Cēsu
novada pašvaldības mājas lapā
www.cesis.lv.
4.2. Uzaicinājumā norāda:
4.2.1.pieteikuma iesniegšanas
termiņu un vietu;
2.2.2. kopējo konkrētā gada
finansējuma apjomu;
4.2.3. pieteikumu veidlapu
saņemšanas kārtību un vietu;
4.2.4. kontaktpersonu un citu
informāciju.
4.3.Ja kārtējā gada Cēsu novada
pašvaldības
budžetā
nav
paredzēti līdzekļi līdzfinansējuma
saņemšanai, uzaicinājums iesniegt
pieteikumus netiek izsludināts.
V. Pieteikumu iesniegšanas un
izskatīšanas kārtība
1.1. Pieteikumi iesniedzami Cēsu

novada pašvaldībai. Pieteikums,
t.sk., kopijas, un citi dokumenti
jānoformē atbilstoši normatīvajiem
aktiem
par
dokumentu
noformēšanu.
1.2. Pieteikumam pievienojami šādi
dokumenti:
1.2.1.
dzīvokļu
īpašnieku
kopsapulces protokola izrakstu,
kurā ierakstīts lēmums veikt
dzīvojamās
mājas
renovāciju
(energoefektivitātes pasākumus);
1.2.2. zemesgrāmatu nodalījuma
noraksta vai Valsts zemes dienesta
izziņas par mājā esošo dzīvokļa
īpašumu skaitu un īpašniekiem
kopija;
1.2.3. kopija no daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
tehniskās
pases, kas satur informāciju par
daudzdzīvokļu
mājas
kopējo
platību;
1.2.4. pilnvarotajai personai –
pilnvarojuma līguma kopija;
1.2.5. līguma par finansējuma
piešķiršanu
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
energoefektivitātes
pasākumiem
Eiropas Struktūrfondu darbības
programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” ietvaros- kopija.
1.3. Pieteikumus izvērtē un lēmumu
par finansējuma piešķiršanu pieņem
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes
pasākumu
vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā
Komisija):
1.3.1. Komisiju izveido ar Cēsu
novada
domes priekšsēdētāja
rīkojumu;
1.3.2. Komisija izstrādā un
apstiprina Projekta pieteikuma
veidlapu,
projekta
atskaites
veidlapas paraugu;
1.3.3.
Komisija
pieteikumus
izvērtē un lēmumu par pieteikuma
apstiprināšanu un tiesībām saņemt
līdzfinansējumu vai pieteikuma
noraidīšanu pieņem divdesmit piecu
darba dienu laikā pēc uzaicinājumā
norādītā pieteikuma iesniegšanas
datuma. Komisijai ir tiesības
ar motivētu lēmumu pagarināt
pieteikumu izskatīšanas termiņu.
1.4.
Pieteikumus
vērtē
to
iesniegšanas secībā.
1.5. Komisija pieteikumu vērtēšanu
veic šādā secībā:
1.5.1. pretendenta un tā pilnvarotās
personas atbilstība noteikumu
prasībām un pieņem vienu no
šādiem lēmumiem:
1.5.1.1. par pieteikuma reģistrēšanu
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanas reģistrā, ja pieteikums
un tam pievienotie dokumenti, kā
arī pretendents un tā pilnvarotā
persona atbilst šo noteikumu
prasībām;
1.5.1.2. par atteikumu reģistrēt
pieteikumu
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanas
reģistrā, ja pieteikums un tam
pievienotie dokumenti, kā arī
pretendents un tā pilnvarotā persona
neatbilst šo noteikumu prasībām vai
sniegtas nepatiesas ziņas;
1.6.
Ja
Komisijai,
vērtējot
pieteikumu, rodas šaubas par
izmaksu atbilstību vidējām tirgus
izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt
pilnvarotajai
personai
sniegt
paskaidrojumus, kā arī pieaicināt
ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja
izmaksu atbilstība netiek pierādīta,
komisija aprēķinot līdzfinansējuma
apjomu var izslēgt neatbilstošās
izmaksas.
1.7. Komisijai, vērtējot pieteikumu,
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ir tiesības pieprasīt no pretendenta
vai tā pilnvarotās personas papildus
informāciju. Pretendentam vai tā
pilnvarotajai personai Komisijas
pieprasītā papildus informācija
jāsniedz Komisijas norādītajā
termiņā.
1.8. Ja Komisijas atbalstāmo
pieteikumu kopējais līdzfinansējuma
apmērs pārsniedz attiecīgajam
gadam Cēsu novada pašvaldības
budžetā paredzēto, pretendents
līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz
šim mērķim budžetā ir iedalīti
(papildus attiecīgajā gadā vai no
nākamā gada).
1.9.
Komisija
piešķir
līdzfinansējumu
pieprasītajā
apmērā, pamatojoties uz attiecināmo
izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot
noteikumu 3.1.punktā noteiktos
līdzfinansējuma apmēru.
1.10. Komisija, ņemot vērā
pieteikumu vērtēšanas rezultātus,
pieņem lēmumu par pieteikuma
apstiprināšanu un tiesībām saņemt
līdzfinansējumu vai noraidīšanu.
Ja pieteikums apstiprināts, par to
paziņo pretendentam un paziņojumu
10 darba dienu laikā ievieto Cēsu
novada pašvaldības mājas lapā
www.cesis.lv
1.11. Komisijas lēmumus var
apstrīdēt Cēsu novada domē.
1.12. Līgums par finansējuma
piešķiršanu
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai jānoslēdz 15 dienu laikā
no paziņošanas brīža. Ja pretendenta
kavējuma dēļ 15 dienu laikā līgums
nav noslēgts, pretendents zaudē
tiesības slēgt līgumu.
VI. Līdzfinansējuma piešķiršanas
un pārskaitīšanas kārtība
6.1. Visus izdevumus, ko veicis
līdzfinansējuma saņēmējs, pamato
ar juridiski saistošiem līgumiem un
grāmatvedības dokumentiem.
6.2. Lai saņemtu līdzfinansējumu,
līdzfinansējuma saņēmējam Cēsu
novada
pašvaldībā
jāiesniedz
atskaite un atskaitē minētie
dokumenti.
6.3. Noteikumu 6.2.punktā minētā
atskaite jāiesniedz līdz līgumā par
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanas noteiktajam termiņam.
Termiņa nokavējuma gadījumā,
līdzfinansējums netiek piešķirts.
6.4.
Iesniegtos
dokumentus
pārbauda
un
lēmumu
par
līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem
Komisija desmit darba dienu laikā
no atskaites un attiecīgo dokumentu
saņemšanas.
6.5. Iesniegto dokumentu pārbaudes
laikā
Komisijai
ir
tiesības
pieprasīt papildus informāciju un
dokumentus.
6.6. Komisijai ir tiesības pārbaudīt
saņemto maksājumu dokumentu
atbilstību faktiskajiem sniegto
pakalpojumu, piegādāto preču
vai veikto būvdarbu apjomam,
attiecīgo līgumu un normatīvo aktu
noteikumiem.
6.7. Līdzfinansējumu izmaksā
desmit darba dienu laikā no lēmuma
par līdzfinansējuma piešķiršanu
pieņemšanas dienas, to pārskaitot
pretendenta vai tā pilnvarotās
personas norēķinu kontā.
6.8. Ja starp pieteikumā norādītajām
un
iesniegtajos
dokumentos
uzrādītajām
attiecināmajām
izmaksām konstatē atšķirības,
Komisija var pārskatīt lēmumu. Šajā
gadījumā līdzfinansējuma apjoms
nevar būt lielāks par piešķirto.
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MEDICĪNA, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Mūsdienīgs vēnu ārstniecības centrs
Aivars Akmentiņš

sen lolota iecere par šāda centra
izveidi.

Marta
sākumā
Cēsu
klīnikas pirmā stāva telpās
tika atklāts jaunizveidotais
fleboloģijas
centrs,
kas
sniedz palīdzību pacientiem
ar vēnu saslimšanām. Centra
diagnostikas un ārstēšanas
aprīkojums tika iegādāts jau
pagājušā gada septembrī un,
pateicoties slimnīcas vadošo
flebologu neatlaidība, īstenota

Cēsu
novada
domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Rozenbergs
jaunā
centra
atklāšanā atzīmēja, ka Cēsu
klīnikas vadība sadarbībā
ar novada pašvaldību aktīvi
meklē
un
rod
iespējas
slimnīcas attīstībai un veselības
aprūpes
pilnveidošanai.
Fleboloģijas centra atvēršana
tam ir labs apliecinājums. Jo
piedāvājot jaunus, pacientiem

nepieciešamus,
medicīnisko
pakalpojumu veidus, Cēsu
klīnika veidojas par Vidzemē
nozīmīgu veselības aprūpes
centru.
Cēsu
klīnikas
valdes
priekšsēdētājs Guntars Kniksts
pastāstīja, ka fleboloģijas centra
izveides projekts realizēts
trīs mēnešos. Ir sagādāta
nepieciešamā
aparatūra
vispusīgu
izmeklējumu
veikšanai un pacientu aprūpei.
Centrā strādājošie ārsti ir
pieredzējuši profesionāļi, kas
ir apguvuši jaunākās metodes
vēnu saslimšanu novēršanā,
tostarp arī lāzera operācijas.
Šādi specializēti fleboloģijas
centri Latvijā vēl ir tikai
Ventspilī un Rīgā, Stradiņa
klīnikā. G.Kniksts piebilda,
ka vēnu saslimšanu ārstēšana
vairs netiek nodrošināts valsts
finansējums, tāpēc šādam
specializētam un pieejamam
centram, ir arī nozīmīga

profilaktiska loma. Jo savlaicīga
diagnozes
noteikšana
un
ārstēšanas uzsākšana, ļauj
novērst problēmu ātrāk un
lētāk.
Jaunajā centrā tiek sniegtas
flebologu
konsultācijas
vēnu
slimību
kompleksai
diagnostikai un ārstēšanai,
kā arī centrā atradīsies brūču
aprūpes
kabinets.
Brūču
aprūpes kabinetā tiks pārsietas
vēnu pēc operāciju brūces,
ilgstoši nedzīstošas brūces
(trofiskās čūlas), kas kā
blaknes radušās pacientiem
ar hroniskām saslimšanām
– diabētu, asinsvadu slimībām,
nieru slimībām un citām. Brūču
pārsiešanai tiks izmantoti
mūsdienīgi
pārsienamie
materiāli un plāksteri, kas
brūces ārstē daudz efektīvāk.
Tiek piedāvāta kompleksa
vēnu
slimību
diagnostika
un ārstēšana gan ar ģimenes
ārsta nosūtījumu gan bez

nosūtījuma:
Duplekssonoskopijas,
Vēnu iekaisumu ārstēšana,
Čūlu pārsiešana, ārstēšana,
Ādas pārstādīšana uz trofiskām
čūlām.
Vēnu operācijas:
Klasiskā flebektomija,
Operācijas mikroķirurģiskajā
tehnikā-praktiski bez rētām,
Vēnu operācijas ar
piesaldēšanu-krioķirurģija,
Vēnu operācijas ar lāzeru.
Skleroterapija.
Putu skleroterapija.
Flebaloģijas centrā strādās
speciālisti ar 12 gadu pieredzi
kāju vēnu ķirurģijā:
Dr. V.Vaivods, Dr. Dz.Krasts,
Dr. E.Geruļskis, Medicīnas
māsa Vita Šteinberga.
Flebologu konsultācijas ar
iepriekšēju pierakstu pa
tālruni 28656982.

gada nogalē no jauna vidēji
mēnesī tika izsniegtas 15
izziņas par atbilstību Trūcīgas
ģimenes statusam, tad 2009.
gada nogalē jau 55 un šā gada
trijos mēnešos jau gandrīz 300
izziņas par atbilstību Trūcīgas
ģimenes statusam. Tāpat nevar
nepieminēt GMI pabalsta
pieaugumu salīdzinot 2010.
gada janvāri ar martu (līdz
20.03.2010), kas janvārī bija
Ls 4000,00, bet martā jau Ls
8 025,00.
Bet neskatoties uz situācijas
pasliktināšanos, vēlos atzīmēt,
ka Cēsu novada domes izpratne
un atbalsts sociālajai jomai
ir ļoti nozīmīgs gan sastādot
2010.gada budžetu, gan ļoti
ieinteresēti
sekojot
līdzi
budžeta izlietojumam.
Vēlos aicināt visus Cēsu
novada iedzīvotājus, kuri
nonākuši grūtībās, nākt uz
Sociālo dienestu un izstāstīt savu
situāciju, lai rastu risinājumu
Jūsu problēmām, bet noteikti
ar Jūsu pašu līdzdarbību.
Šobrīd, lai nebūtu jāstāv rindā,
Sociālajā dienestā ir iespēja
pierakstīties uz konkrētu laiku
ceturtdienās, kad darbinieki
apmeklētājus pieņem pēc
pieraksta. Tāpat atgādinām,
ka strādājošiem iedzīvotājiem
ir iespēja trešdienās apmeklēt
Sociālo dienestu līdz 18.00.
Noteikti vēlos atzīmēt svarīgu lietu, kuras neievērošanas
gadījumā palīdzības saņemšana
varētu būt apgrūtināta vai
palīdzības saņemšanas ceļš
daudz garāks, un proti, katram
pašam ir jāsakārto nepieciešamā
dokumentācija
palīdzības
saņemšanai, atbilstoši tam ko
nosaka Latvijas likumdošana.
Viens no lielākajiem klupšanas
akmeņiem
palīdzības
saņemšanai, ir nesakārtotā
deklarēšanās pašiem palīdzības
pieprasītājiem vai viņu ģimenes
locekļiem (kāds no ģimenes

locekļiem jau ilgāk par mēnesi
dzīvo un strādā ārpus Latvijas,
bet nav deklarējis savu jauno
dzīvesvietu, bet palīdzības
pieprasītājs nevar uzrādīt
ienākumus
apliecinošus
dokumentus par šo personu,
jo
deklarācijā
jānorāda
ienākumi par visiem ģimenes
locekļiem).

Sociālā situācija neuzlabojas
Attēlā: SIA Cēsu klīnika valdes priekšsēdētājs Guntars Kniksts
atklāj jauno fleboloģijas centru. Foto: Estere Dembovska

Cēsu klīnikas aktualitātes
Apstiprināta Cēsu
klīnika attīstības
koncepcija
Estere Dembovska
SIA „Cēsu klīnika” projektu
vadītāja
SIA
„Cēsu
klīnika”
valde ir apstiprinājusi SIA
„RS
grupa”
izstrādāto
attīstības, paplašināšanas un
rekonstrukcijas projekta pirmo
etapu – klīnikas attīstības
koncepciju
2025.gadam.
Koncepcijas
izstrādes
procesā tika veikta detalizēta
informācijas
ieguve
un
apstrāde par Vidzemes reģiona
iedzīvotāju
saslimstības
tendencēm,
analizēts
kopējais
nepieciešamais
hospitalizējamais
slimnieku
skaits un reģionā esošo
slimnīcu iespējas nodrošināt
hospitalizāciju.
Vērtēts
nepieciešamais
ambulatoro
konsultāciju
un
dažādu
izmeklējumu
skaits
ambulatorajiem pacientiem.
Plānotās
demogrāfijas
izmaiņas saskaņā ar Centrālās
statistikas pārvaldes prognozēm
parāda, ka sabiedrība kopumā
noveco. Aprēķinu rezultātā
plānots nepieciešamais telpu,
autostāvvietu, ārstu, māsu un
citu darbinieku un tehnoloģiju
vienību
skaits.
Izstrādāta

nepieciešamā telpu programma
un sagatavots koncepcijas
ziņojums. SIA „Cēsu klīnika” ir
definējusi savu vietu veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju
vidū Vidzemes reģionā Izveidot Vidzemes reģiona
nozīmes uz pacienta vajadzībām
balstītam modelim atbilstošu
daudzprofilu lokālo slimnīcu ar
integrētu ambulatoro nodaļu,
kas ar izcilību veic visu līmeņu
veselības aprūpi, medicīnisko
izglītību, efektīvi saimnieko un
sadarbojas.

Cēsu klīnikas
pediatri konsultē
ambulatori
Cēsu klīnikā ar iepriekšēju
pierakstu pieņem pediatrs un
neonatologs.
Veselības
ministrija
grozījusi
noteikumus
par
veselības aprūpes finansēšanas
un organizēšanas kārtību un
noteikusi, ka pediatrs ir tiešās
pieejamības ārsts, tātad valsts
apmaksāts pakalpojums, par
kuru bērniem līdz 18 gadu
vecumam nav jāmaksā, lai
dotos pie pediatra, ģimenes
ārsta nosūtījums nav vajadzīgs.
Pakalpojumu var saņemt SIA
„Cēsu klīnika” Slimnīcas ielā
9, 1.stāva pediatrijas nodaļas
119.kabinetā. Pieteikšanās pa
tālruni reģistratūrā 64107072.

Pediatru pieņemšanas darba laiki
Ārsts
M.Brice
E.Smoļina
I.Ezeriņa
S.Kide

Otrdien
11-13

Trešdien
11-13

Ceturtdien
13-15

Piektdien

13-15

Iveta Sietiņsone
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
direktore
Rit jau otrais gads „krīzes
zīmē”, bet sociālā situācija
Cēsīs vēl neliecina, ka krīze
mazinātos vai stabilizētos, kaut
valsts augstākās amatpersonas
nereti apgalvo pretējo.
Par situācijas neuzlabošanos,
bet gan pasliktināšanos liecina
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
2010. gada sākumā izmaksāto
pabalstu apjoma straujais,
neprognozētais pieaugums.
Šobrīd
Cēsu
novada
iedzīvotājiem tiek sniegta
palīdzība 14 pabalstu veidos,
no kuriem pirmajās vietās
ierindojas šādi pabalstu veidi:
1.
dzīvokļa
pabalsts
personai/ģimenei,
kura
dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar
centralizētu siltumapgādi;
2.
pabalsts
garantētā
minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai (GMI);
3. pabalsts sociālā dzīvokļa
īrniekam;
4. uztura maksas atlaide
pirmsskolas iestādē;
5. brīvpusdienas skolēniem.
Šā gada nepilnos trijos
mēnešos jau izlietoti 74%
no paredzētās gada summas
pabalstiem sociālo dzīvokļu
īrniekiem, 64% no dzīvokļa
pabalsta
personai/ģimenei,
kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā
ar centralizētu siltumapgādi
un 31 % no GMI. Šo līdzekļu
izlietojumu nevar norakstīt uz
pabalstu lieluma pieaugumu,
bet pats skumjākais, ka to
izlietojuma
palielinājums,
galvenokārt, ir uz trūcīgo
iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Par ko liecina tas, ka 2008.

Jāatgādina, ka atbilstība
Trūcīgas ģimenes statusam
dod tiesības uz vairākiem
citiem
palīdzības
vai
pakalpojuma veidiem, kā,
piemēram,
atbrīvojumam
no pacienta iemaksas pie
ģimenes ārsta un ārstniecības
iestādēs, daļēju medikamentu
izdevumu segšanu, iespēju
saņemt pārtikas pakas un citus
palīdzības veidus.
Atgādināšu, ka par trūcīgu
ģimeni uzskatāma ģimene,
kuras vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 50 % no attiecīgā
gada 1.janvārī valstī spēkā
esošās minimālās mēneša darba
algas apmēra un ja:
tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi un vērtspapīri;
tai nav parādsaistību, kā arī
tā nav izsniegusi aizdevumus;
tai
nepieder
īpašums,
kuru var izmantot ienākumu
gūšanai;
tā nav noslēgusi uztura
līgumu;
tā neatrodas pilnā valsts vai
pašvaldības apgādībā.
Tāpat
jāuzsver,
ka
atbrīvojums
no
pacienta
iemaksas pie ārstniecības
personām un medikamentu
izdevumu segšana pienākas
iedzīvotājiem, kuru ģimenes
ienākumi ir zemāki par Ls
120,00 un 150,00 attiecīgi
100% vai 50% apmērā.
Ienākumu izvērtēšana notiek
analoģiski Trūcīgas ģimenes
izvērtēšanas procesam.
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NOTIKUMI APRĪLĪ
Pasākumi Cēsu novadā –aprīlis
Pasākumi

13.04. plkst.19.00
Ambientā
džeza
opera
“PILSĒTAS ROMANCE”
CATA Kultūras namā

01.04. plkst.19.00
Zaļās Ceturtdienas danči
Cēsu MRU kluba zālē

15.04. plkst.19.00
Humora šovs SIEVIEŠU
DIENA
Cēsu 2.pamatskola

04.04. no plkst.12.00
Lieldienu lustes Cēsīs
Cēsu pilsēta
04.04. plkst.18.00
Dukuru ģimene koncertā “Te
nu mēs esam”
CATA Kultūras nams
04.04. Lieldienas caur jokiem
plkst. 19.30 Amatiermākslas
kolektīvu koncerts Lieldienu
un Joku dienas noskaņās
plkst. 21.00 Balle kopā ar
grupu „Ķirmji”
Vaives tautas nams

16.04. plkst.18.00
Valsts Leļļu teātris ar izrādi
mazajiem skatītājiem “Viena
maza turku pupa”
CATA Kultūras nams
17.04. plkst.14.00
Tikšanās ar Vankūveras
Olimpisko spēļu dalībniekiem
un Cēsu novada sportistu
godināšana
Cēsu Izstāžu nams

07.04. plkst.18.00
Tikšanās ar rakstnieci Ingunu
Baueri – dzīvesstāsts
Cēsu novada pašvaldības zāle

18.04. plkst.14.00
Folkloras grupas
koncerts
Cēsu Izstāžu namā

09.04. plkst.19.00
Jubilejas koncerts. Latvijas
estrādes leģendai “Eolikai 30”
CATA Kultūras nams

21.04. plkst.19.00
Franču džeza „Trio Jean Louis”
koncerts
Cēsu 2.pamatskola

10.04. plkst.12.00
Mazo vokālistu konkurss
„Cēsu Cālis 2010”
Cēsu 2.pamatskola
10.04. plkst.18.00
Starptautisks senioru tautas
deju kolektīvu festivāls „Kam
vēl nav 100, tas var!”
CATA Kultūras nams
10.04. plkst.22.00
Balle kopā ar Latviešu radio
Cēsu MRU kluba zālē

„Dzieti”

23.04. no plkst.18.00 – 23.00
Bibliotēku nakts Cēsīs
Cēsu Centrālā bibliotēka
24.04.
Novadu deju kolektīvu skate
CATA Kultūras namā
24.04. plkst.19.00
Amerikāņu džezs Afro Carribean Jazz Band (ASV)
un meistarklases
Cēsu 2.pamatskola

25.04. plkst.14.00
Baibas
Eglītes
vēstures
„Manierisms”
Cēsu Izstāžu nams

kultūras
lekcija

25.04.
Koru skate
25.04. plkst.17.00
Koncerts “Tautas laiks”
CATA Kultūras nams

No 20.04.
Mākslas
akadēmijas
studentu tēlniecības darbs
„Mēnessērdzība” - telpisko
darbu veidošana atvērtā vidē
Cēsu Izstāžu nams
23.04.
Aijas Princes gleznu izstādes
atklāšana
Cēsu 2.pamtaskola

29.04. plkst.19.00
Grupas “KEKSI” un Aļģirda
Šuminska
muzikālais
skudrupūznis Latvijā
CATA Kultūras nams

25.04. plkst.16.00
Saruna
ar
mākslinieku
Kasparu Kļaviņu
Cēsu Izstāžu nams

30.04. plkst.18.00
LR neatkarības deklarācijas
pasludināšanas
dienas
koncerts
Cēsu 2.pamatskola

izstādes

No 10. aprīļa līdz 22.maijam
Cēsīs norisināsies Cēsu
Mākslas dienas 2010
No 10.04. līdz 01.05.
Izstādes Arnis Luhse „500
kobiņi un naģītes” un
Guna
Bērziņa
„Daba
fotogrāfijās”
Izstādes atklāšana 10. aprīlī
plkst.13.00
Izstāžu zāle „Vecpilsēta”
11.04.
Saruna ar mākslinieku un
zīmju pētnieku Valdi Celmu
Cēsu Izstāžu nams
17.04.
Mākslas gadatirgus
Izstādes ielā

28.04. plkst 16.00
Novada mākslas
atklāšana
Cēsu Izstāžu nams

29.04. plkst 17.00
Ilonas Brūveres filma par
tēlnieci Veru Muhinu
Cēsu Izstāžu namā
A.Eglīša izstāde
Vecā stacijas noliktava
Lūdzu sekot līdzi informācijai
par Mākslas dienu pasākumiem
www.cesis.lv

Izstādes
29.03. - 06.04.
Pavasara
saulgriežiLieldienas
Literatūras izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
31.03. – 25.04.
Rīgas Dizaina un Mākslas
vidusskolas
audzēkņu
diplomdarbu izstāde

Cēsu Izstāžu nams

Cēsu pilsētas sporta skolas rīkotie un atbalstītie sporta pasākumi aprīlī

Datums
3.04.10
16.04.10
17.04.10
18.04.10

Laiks
13.00-15.30
15.00-17.00
18.00-20.30

Pasākums
LČ florbolā vīriešiem 1.līga - fināls
Schenker līgas LČ volejbolā vīriešiem
LČ florbolā vīriešiem virslīga - FINĀLS

Vieta
Piebalgas 18
Gaujas 45
Piebalgas 18

11.00-19.00

Ziemeļeiropas valstu veterānu čempionāts galda tenisā

Piebalgas 18

11.00-19.00
10.00-19.00
10.00-20.00
11.00-19.00
10.00-18.00
10.00-19.00

Ziemeļeiropas valstu veterānu čempionāts galda tenisā
LČ volejbolā meitenēm – fināli
Cēsu novada čempionāts badmintonā
Ziemeļeiropas valstu veterānu čempionāts galda tenisā
LČ volejbolā meitenēm – fināli
Cēsu novada čempionāts badmintonā

Piebalgas 18
Pūces 2a
Lapsu 17
Piebalgas 18
Pūces 2a
Lapsu 17

Dalībnieki
Cēsis/CB - Latgranula
SK Cēsis – Lāse/R
Lekrings – RTU/Inspecta
Latvija, Lietuva, Igaunija,
Zviedrija, Somija, Dānija,
Norvēģija
Latvija, Lietuva, Igaunija,
Zviedrija, Somija, Dānija,
Norvēģija
Latvija, Lietuva, Igaunija,
Zviedrija, Somija, Dānija,
Norvēģija

Konkurss uz direktora amata vietu
Cēsu novada pašvaldība izsludina pretendentu
pieteikšanos uz Pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” direktora amatu
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
- Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
- CV, motivācijas vēstule;
- Detalizētu profesionālās pieredzes aprakstu par
kultūrā un tūrismā realizētajiem projektiem (uz vienas
A4 lapas) ;
- Atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību
(rekomendācijas vēstule).
Dokumentus iesniegt Cēsu novada pašvaldības
Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs,
e-pasts iac@dome.cesis.lv, fakss - 64161801, līdz
2010.gada 9.aprīlim plkst.16.00. Papildus informācija
par vakanci – mājas lapā www.cesis.lv – Konkursi un
izsoles/Vakances un darba piedāvājumi.

Prasības pretendentam:                                          
- 2.līmeņa augstākā izglītība uzņēmuma,
kultūras vai tūrisma vadībā;
- teicamas latviešu, angļu un
krievu valodas zināšanas;
- 2 gadu pieredze kultūras vai tūrisma
uzņēmuma /iestādes vadīšanā;
- teicamas datorprasmes;
- pozitīvas atsauksmes par iepriekšējo
darbu;
- autovadītāja apliecība.
Vēlamas :
Vācu vai kādas citas svešvalodas
zināšanas.
Uzsākot darba tiesiskās attiecības
vēlamā dzīvesvieta līdz 50 km rādiusā
no Cēsīm.

Mēs piedāvājam :
- iespēju izveidot vadošu
kultūras un tūrisma iestādi
valstī;
- mēnešalgu Ls 879,-;
- normatīvajos aktos noteiktās
sociālās garantijas;
- kvalifikācijas paaugstināšanas
iespējas ;
- darba pienākumu veikšanai
atbilstošu nodrošinājumu
(mobilais telefons,
autotransports, datortehnika).
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01.04. - 27.04.
Cēsu
pilsētas
Mākslas
vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde
Mākslas izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
2.stāva vestibils
01.04.-12.04.
Lieldienu noskaņas
Literatūras izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Vispārīgā lasītava
06.04.- 20.04.
Te nu es esmu
Literatūras izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava
06.04.- 30.04.
Grāmatu izstāde „Cēsis
mākslinieku skatījumā”
Literatūras izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
1.stāva vestibils
06.04.- 30.04.
2009. gadā izdotā latviešu
oriģinālliteratūra
Literatūras izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
21.04.– 30.04.
Atstātais mantojums
Literatūras izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava
22.04. - 24.04.
Jauno grāmatu izstāde
Literatūras izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
Pastāvīgi
„Cēsu alus” vēsture un
ieguldījums Cēsu pilsētas
attīstībā
Cēsu Vēstures un Mākslas
muzejs
Pastāvīgi
„Cēsu Jaunā pils: vēsture,
izpēte, atjaunošana”
Cēsu Vēstures un Mākslas
muzejs
Pasākumu plānā iespējamas
izmaiņas, lūdzu sekot līdzi
informācijai www.cesis.lv

Izmaiņas
Sabiedriskās pirts
darba laikos svētkos
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
informē, ka šī gada 2. un
4. aprīlī pirts būs slēgta.
Ceturtdien,
1.aprilī
no
plkst.10.00 līdz 17.00 pirts būs
atvērta sievietēm, no plkst.17.00
līdz 19.00 – vīriešiem.
Sestdien, 3.aprilī, no plkst.
10.00 līdz 14.00 uz pirti varēs
doties sievietes, bet no plkst.
14.00 līdz 20.00 -vīrieši.
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DAŽĀDI
Gulbji gatavojas peldsezonai
Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Ieva Karlsberga
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Kolīdz Cēsu parku dīķos
izkusīs ledus, to krāšņā
rota melnie un baltie gulbji
atgriezīsies savās vasaras
mītnēs. Garo un bargo ziemu
gulbji pārlaiduši gluži labi.
Kā stāsta putnu kopēja Linda
Eglīte, janvārī un februārī, kad
bija lielais sals, ziemas mītnē
bija jāslēdz papildus sildītāji, jo
aukstums, īpaši jau tumšajiem
portugāļiem, nepatīk. Ārī
doties āra pastaigās gulbji nav
bijuši pierunājami. Taču tagad
tie jau no agra rīta ir savos āra
aplokos, dzīvi sarunājas, staipa
kaklus, vicina spārnus un dūšīgi
ēd, lai atklājot peldsezonu
parku dīķos, būtu labā fiziskā
formā.
Ziemas mītnē melnajiem un
baltajiem gulbjiem teritorijas ir
nodalītas, jo, kā atzīst Linda,
tumšie dienvidnieki ir visai
karstasinīgi
un
rāmajiem
ziemeļniekiem
varētu
arī
nodarīt pāri. Ziemas ēdienkarte
putniem ir sabalansēta – speciālā
barība ar nepieciešamajiem
vitamīniem un minerālvielām,
graudi, kurus dāvāja zemnieku
saimniecība
„Ieviņas”
un
dārzeņi.
Labus
pakaišus
gulbjiem nodrošināja zemnieku
saimniecība „Līvas”. Par putnu
barošanu un turēšanu L.Eglīte
regulāri konsultējas ar Rīgas
Zooloģiskā dārza speciālistiem.
„Gribu vēlreiz atgādināt un lūgt
cēsniekus un pilsētas viesus

Martā
Cēsīs
viesojās
pārstāvji no Cēsu sadraudzības
pilsētas Tireso, Zviedrijā un
Ahimas, Vācijā.
Cēsīs pieredzes apmaiņas
vizītē uzturējās bibliotēkas
darbiniece Sāra Kirša (Sarah
Kirsch) no Ahimas, kura
iepazinās ar Cēsu Centrālo
bibliotēku un sekoja līdzi
bibliotēkas ikdienas darbiem,
apmeklēja Cēsu izglītības
iestāžu bibliotēkas un arī
Valmieras bibliotēku.

Attēlā: Melno gulbju četrotne atzinīgi novērtē kopējas Lindas Eglītes pasniegtās pusdienas.
nebarot gulbjus ar maizi vai, vēl
ļaunāk, čipsiem. Viņi ir zālēdāji
un, ja gribat putnus palutināt,
aiznesiet kādu kāposta lapu vai
pavasarī pienenes, tās viņi ēd
labprāt,” stāsta kopēja.
Putni savu kopēju pazīst un,
kolīdz viņa tuvojas, pieklājīgi
sveicina. Arī Linda katru putnu
pazīst ne vien pēc izskata un
balss, bet arī pēc rakstura.
Baltie gulbji Pēteris un Maija
ir rāmi un saticīgi. Meža

gulbis Mikiņš, kas viņiem
piebiedrojās pirms diviem
gadiem, jo nespēja aizlidot
uz Dienvidiem, savu brīvā
putna dabu ir saglabājis. Lai
arī spārni apgriezti un palidot
nevar, Mikiņš regulāri dodas
pārgājienos kājām un Cēsis
ir izstaigājis krustu šķērsu. Ja
prastu runāt, noteikti varētu
būt labs gids. Melnie gulbji
Zigfrīds un Odīlija ir krietni
enerģiskāki un nešpetnāki par
saviem baltajiem sugasbrāļiem.

Kā jau cēsnieki to zina, melno
gulbju saimē rudenī bija
ģimenes pieaugums un divi
jaunie gulbji, brālītis un māsiņa,
kas ziemā ir krietni paaugušies
un nu jau ir tik pat lieli un
patstāvīgi kā viņu vecāki arī
priecēs pilsētas apmeklētājus.
Jaunajiem gulbjiem vārdi vēl
nav doti un cēsnieki ir aicināti
izteikt savus priekšlikumus, kā
abus daiļos jauniešus varētu
saukt.

Cēsnieki ada rotaļlietas

Džeza un mākslas mēnesis

Vita Pētersone
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste

Daiga Janševska
Cēsu Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību un
reklāmas speciāliste

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” telpās
apskatāmas vairāk kā 30 adītas rotaļlietas, kuras uzadījušas
vairākas Cēsu ģimenes ar bērniem.

Aprīlis – joku mēnesis.
Kultūras organizatori gan
izjokošanu nav sagādājuši, bet
aprīlī pasludina to par džeza un
Mākslas dienu mēnesi.

Pateicoties Cēsu sociālā dienesta speciālistei Initai Kupčai
un Marutas Strazdiņas prasmei pašai darināt rotaļlietas, kā arī
Marutas vēlmēm dalīties pieredzē ar citiem, 2009.gada sākumā
tika izveidots rokdarbnieču pulciņš.
Uzadītās rotaļlietas
priecējušas
gan
bērnus,
gan
draugus. Kā atzīst
rokdarbnieces, pašu
rokām darināta dāvana
ir daudz mīļāka un
patīkamāka, jo tās
saņēmējs zina, ka tajā
ieliktas
dāvinātāja
domas,
labie
novēlējumi un sirds
siltums.
Šī gada laikā pašu
rokām uzadītas vairāk
kā 80 rotaļlietas - eži,
zaķi, gliemeži, peles,
ruksīši, lelles un citas
rotaļlietas.
Plānots,
ka
turpmāk
ģimenes
tiksies biežāk un
īstenos aizvien jaunas
idejas.

Ārvalstu
partneri Cēsīs

Aprīļa
pirmajā
nedēļā
cēsnieki
aicināti
uz
Ceturtdienas zaļajiem dančiem,
kurus izdancos Cēsu Kultūras
centra
radošie
kolektīvi.
Lieldienās, aprīļa pirmajā
svētdienā, notiks lustes Cēsīs
- sev nodarbošanos varēs
atrast ikviens – olu ripināšanā,
šūpoļu iemēģināšanā, iejūtoties
zaķu lomā, iepērkoties tirdziņā,
fotografējoties vai vērojot
koncertu. Vaives tautas namā
amatiermākslas
kolektīvu
koncerts Lieldienu un Joku
dienas noskaņās, bet pēc
koncerta – balle kopā ar grupu
„Ķirmji”.
Kamēr Cēsu ielās kusīs
sniegs un čalos palu ūdeņi,
džeza jautrie un rotaļīgie ritmi
skanēs CATA Kultūras namā
un Cēsu 2.pamatskolā. Kā
jauns izaicinājums Latvijas
mūzikas dzīvē būs džeza opera
ar roka un ambient mūzikas
elementiem, grupas “Keksi” un

Aļģirda Šuminska muzikālais
skudrupūznis
ar
jaunu
programmu, kura saņēmusi
plašu publikas atzinību kā
viena no labākajām Rock &
Roll grupām Baltijā. Sadarbībā
ar ārvalstu māksliniekiem divi
koncerti - džezs Afro - Carribean
Jazz Band (ASV) koncerts
un meistarklases, un džeza
trio “Jean Louis” (Francija)
ar pārsteidzošu nosaukumu
un neparastu instrumentu
salikumu (trompete, kontrabass un sitaminstrumenti),
pateicoties
instrumentu
skaņas pastiprināšanai un
pārveidošanai, panācis vien sev
piemītošu skanējumu.
Skaista
un
neparasta
tradīcija ir Mākslas dienas
Latvijā, kuras iesāksies aprīlī.
Arī Cēsīs šajā laikā paredzēta
plaša programma, kurā būs
skatāmas
jaunas
izstādes
neierastā vidē – kafejnīcās un
to skatlogos, apgleznošanas
aktivitātes pilsētā, lielformāta
foto
projekcijas,
mākslas
vēstures
lekcijas,
filmu
demonstrēšana un pirmo reizi
– mākslas gadatirgus. Māksla
izies „ielās” jo šī gada svētku
moto ir Imanta Ziedoņa dzejas
rindas „Es tieši uz ielas eju Tev
klāt, es gribu ar Tevi parunāt”.

Savukārt 25.martā Cēsu
novada pašvaldībā viesojās 24
attīstības plānotāji, arhitekti
un speciālisti no Tireso
pašvaldības, kuri iepazinās
ar
attīstības
plānošanas
procesiem un projektiem Cēsu
novada pašvaldībā, klātienē
apskatīja attīstības ieceres
pilsētā, kā arī apmeklēja Cēsu
Viduslaiku pili. Speciālisti no
Tireso bija ieinteresēti redzēt
un uzzināt Cēsu kā vēsturiskas
un uz attīstību vērstas pilsētas
plānošanas
specifiku
un
izaicinājumus,
ar
kādiem
saskaras Cēsu kolēģi.
Cēsu pilsētas sadarbība ar
Tireso aizsākās jau pirms 20
gadiem un līgums starp Cēsu un
Tireso pilsētām noslēgts 1991.
gadā. Tas paredz sadarbību
pieredzes apmaiņā pašvaldību
administrēšanā,
dabas
aizsardzībā, izglītībā, medicīnā
un kultūrā. Vairāki projekti
realizēti sporta un izglītības
jomās jaunatnei. Veiksmīgi
turpinās abu pilsētu iedzīvotāju
un baznīcu draudžu sadarbība.
Tireso bija pirmā ārvalstu
pilsēta, kas sniedza atbalstu
Cēsīm laikā, kad Latvija bija
tikko atguvusi neatkarību un
vēl nebija skaidrs pašvaldību
pārvaldības modelis.
Cēsu pilsētas un Ahimas
sadarbība arī uzsākās pirms 20
gadiem un līgums starp abām
pašvaldībām ir parakstīts 1992.
gadā. Sadarbības galvenais
virzītājspēks ir Ahimas - Cēsu
Draudzības biedrība, kura
darbojas gan Cēsīs, gan Ahimā.
Biedrības jauniešu grupā ir
visu Cēsu skolu skolēni. Abās
sadraudzības pilsētās tiek
rīkotas skolēnu nometnes.
Aizvadītajos gados sadarbība
risinājusies kultūras, izglītības
un sporta jomās, veikti vairāki
projekti arī sociālajā jomā.

