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Novada izglītības aktualitātes

Atzīmējot 
Veco ļaužu 
dienu

Jauni jumti un nojumes

Lolita Kokina  
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Ir precizēta informācija par 
skolēnu skaitu Cēsu novada 
vispārizglītojošās skolās. Šajā 
mācību gadā mums ir 2698 
audzēkņi un tas ir mazāk 
nekā pērn. Skolēnu skaits 
samazinājies gandrīz visās 
izglītības iestādēs, vienīgi Cēsu 
1.pamatskolā ir par 21 audzēkni 
vairāk nekā pagājušajā mācību 
gadā. Cēsu 2.pamatskolā 

audzēkņu skaits praktiski nav 
mainījies. Jūtami skolēnu 
skaists samazinājies  Cēsu 
pilsētas pamatskolā, kur šogad 
ir par 76 audzēkņiem mazāk. 
Jāatzīmē, ka par 10 audzēkņiem 
palielinājies skolēnu skaits 
Cēsu internātpamatskolā 
- rehabilitācijas centrā. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs, 
kā jau iepriekš minēts, visas 
grupiņas ir nokomplektētas un 
iestādes veiksmīgi uzsākušas 
jauno mācību gadu.

Novada domes deputāti ir 

pieņēmuši lēmumu par Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
pārņemšanu pašvaldības 
pārziņā jau sākot ar šī gada 
1.oktobri. Līgumu ar Izglītības 
un Zinātnes ministriju par 
skolas pārņemšanu varēsim 
apstiprināt, kolīdz būs izdots 
atbilstošs Ministru kabineta 
rīkojums. Vienošanās ar 
Izglītības un Zinātnes ministriju 
paredz, ka šogad finansējums 
skolai tiks nodrošināts budžetā 
paredzētājā apmērā. Turpmāk 
valsts nodrošinās pedagogu 
darba apmaksu un segs mācību 

procesa nodrošināšanas 
izmaksas, jo profesionālajās 
vidusskolās tās ir augstākas 
nekā vispārizglītojošās 
vidusskolās. Turpmāk valstī 
arī profesionālajā izglītībā ir 
paredzēts izstrādāt sistēmu – 
nauda seko skolēnam vai nauda 
seko izglītības programmai, 
un tad skolas finansējums būs 
atbilstošs šai sistēmai. Novada 
pašvaldība sadarbībā ar skolas 
vadību rūpēsies par izglītības 
iestādes ēku apsaimniekošanu 
un Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansētā 

projekta īstenošanu. Projekts 
paredz modernizēt mācību 
aprīkojumu, kā arī renovēt 
vai būvēt jaunu praktiskās 
apmācības korpusu. 

Šajā mācību gadā darbu 
ir uzsākusi jaunā Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
direktore Maira Apsīte. Viņa 
strādā ļoti aktīvi un sadarbībā 
ar pašvaldības vadību un 
speciālistiem strauji top 
profesionālās vidusskolas 
turpmākās attīstības vīzija. 

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras 
„Sociālais dienests” 
Projektu vadītāja – 
attīstības speciāliste

Pasaules Veselības 
organizācija 1. oktobri ir 
pasludinājusi par Starptautisko 
Veco ļaužu dienu. Latvijā šī 
tradīcija aizsākusies 2007.gadā, 
kad kopā tika aicināti vecākās 
paaudzes ļaudis, lai satiktos un 
pārrunātu aktuālus jautājumus. 

Par godu šai dienai arī Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” organizē 
pasākumu, uz kuru aicināti 
visi pensijas vecuma cilvēki. 
Seniorus ar muzikāliem 
priekšnesumiem iepriecinās 
paši mazākie – bērnudārzu 
audzēkņi. 

Pasākums notika 30. 
septembrī Bērzaines ielā 
16, Dienas centrā pensijas 
vecuma personām, kuras dzīvo 
ģimenēs.

Savukārt, Cēsu pilsētas 
pansionāts 30. septembrī rīko 
izstādi „Rudentiņš - bagāts 
vīrs”, un pasākuma dalībniekus 
priecē cēsnieka Jura Krūzes 
koncerts.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais 
dienests” mīļi sveic visus 
pensionārus, vecmāmiņas 
un vectētiņus, vēlot labu 
veselību un dzīvesprieku!

Attēlā: Redzamākie darbi, kas šovasar paveikti 3. bērnudārzā, ir jaunu jumtu un novietņu izbūves.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Septembrī noslēgušies 
apjomīgi renovācijas darbi 
3. bērnudārzā. Kā jau „Cēsu 
Vēstis” informēja, Eiropas 
Savienības finansētā projekta 
„Cēsu pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāžu renovācija 
2. kārta” ietvaros šovasar 
notika 3., 4. un specializētā 
bērnudārza renovācijas darbi. 
Vasaras sākumā tika pabeigti 
būvdarbi 4.bērnudārzā, augustā 
specializētajā pirmsskolas 
izglītības iestādē, bet septembrī 
arī 3.bērnudārzā.

  Par to, kas šovasar paveikts 
3.bērnudārzā, stāsta Cēsu 
novada pašvaldības Nekustamā 
īpašuma nodaļas būvinženieris 
Juris Amans.

- Abiem bērnudārza 
korpusiem ir nomainīti 
jumti. Horizontālo vietā 
tagad ir mūsu klimatiskajiem 
apstākļiem atbilstošāki slīpie 
jumti ar skārda segumu. 
Tādējādi ēkas kļuvušas vizuāli 
pievilcīgākas, uzlabojusies 
to energoefektivitāte un 
krietni pagarināts ēkas mūžs. 
Horizontālajiem jumtiem 
regulāri radās bojājumi, 
ēkā sūcās mitrums, bojājot 
konstrukcijas. Ir nomainīts 
jumts arī gaitenim, kas savieno 
abus bērnudārza korpusus. 
Izbūvēta arī jumta lietus ūdens 
savākšanas un novadīšanas 
sistēma, bēniņos uzstādīta 
ugunsdrošības signalizācija un 
zibens novedēji. 

Ārpus telpām pilnībā 
atjaunotas sešas nojumes, 
kurām veikta iekšējā apdare, 
uzstādīti triecienizturīgi stikli, 

kastes rotaļlietu glabāšanai, 
ieklāts bruģis pie nojumēm. Vēl 
ir pabeigta nožogojuma izbūve 
gar Noras, Niniera un Oktobra 
ielām 286 metru garumā, kā arī 
uzstādītas mūsdienīgas iekārtas 
bērnudārza virtuvē.

Ēkas pagrabā periodiski 
ieplūda gruntsūdeņi un, pētot 
iemeslus, konstatējām, ka esošā 
teritorijas drenāžas sistēma 

praktiski nedarbojas. Tāpēc 
tika pieņemts lēmums papildus 
veikt arī drenāžas sistēmas 
atjaunošanu. 

Visās trijās pirmsskolas 
izglītības iestādēs  darbus 
kvalitatīvi veica Valmieras SIA  
„Bazalts”. Sadarbība bija ļoti 
laba un arī bērnudārzu vadība 
ir apmierināta ar celtnieku 
veikumu.

Kopējās projekta „Cēsu 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu renovācija 2. kārta” 
izmaksas ir 337 643,00 
LVL. 85% jeb 244 738 LVL 
līdzfinansē ERAF, 2,25% 
jeb   6477 LVL ir valsts 
budžeta dotācija, 36 712 LVL 
ir Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējums .
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PAŠVALDĪBĀ
Pinoties birokrātiskās prasībās, 
zaudējam laiku un naudu

Domes sēdēs septembrī

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Cēsu novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar Jura 
Pogas arhitektu biroju par 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
rekonstrukcijas projekta 
izstrādi.  Bibliotēka paliks 
savā ēkā Raunas ielā, taču pēc 
rekonstrukcijas iegūs plašākas 
telpas, jo ir paredzēts apgūt arī 
pagraba un bēniņu stāvu, kā arī 
ēku Raiņa ielā 33. Arhitekti ar 
savām iecerēm ir iepazīstinājuši 
pašvaldības speciālistus un 
bibliotēkas darbiniekus, vēl 
turpinās diskusijas, lai tiktu 
izstrādāts  optimālākais 
projekts.  Ēka ir vizuāli 
pievilcīga, ir domāts arī par 
vēsturisko  detaļu atjaunošanu, 
apkārtnes labiekārtojumu, 
tā būs koša Cēsu vizītkarte 
cilvēkiem, kas iebrauks pilsētā 
ar vilcienu vai autobusu.

Iespējas saņemt finansējumu 
bibliotēkas rekonstrukcijai  
diemžēl ir saistītas ar to, cik 
dārgi galu galā izmaksās 
maģistrālo ielu rekonstrukcijas 
programma.  Par šo tematu ir 
grūti runāt mierīgi, jo pinoties 
kontrolējošo valsts institūciju 
nolikumos un prasībās esam 
pazaudējuši vasaru, bet ielu 

rekonstrukcija vairākos posmos, 
tā arī nav atsākusies. Runa ir 
par Saules, Vaives, Akmens, 
Līgatnes, Festivāla ielām. Šajā 
pavasarī būvnieki paziņoja, 
ka sakarā ar asfalta un citu 
būvmateriālu sadārdzināšanos, 
viņi nevarēs darbus veikt 
par līgumā paredzēto cenu. 
Pašvaldība piedāvāja operatīvi  
organizēt sarunu procedūru, 
izvērtēt sadārdzinājuma 
pamatotību un vienoties par 
ielu remota darbu turpināšanu.  
Valsts Iepirkumu uzraudzības 
birojs šo priekšlikumu 
noraidīja, bija jārīko jauna 
iepirkuma procedūra. Tika 
zaudēts laiks, un, atverot 
pieteikumus, konstatējām, ka 
jaunās cenas pat vairāk nekā 
divas reizes pārsniedz tās, par 
kurām vēl būvnieki bija gatavi 
strādāt pavasarī. Otrā konkursa 
cenas ministriju speciālisti 
atzinuši par pārāk augstām, ir 
izsludināta jau trešā iepirkuma 
procedūra, bet maz ticams, 
ka cenu piedāvājumā kas 
būtiski mainīsies. Rezultātā 
– iedzīvotāji ir neapmierināti, 
pasažieru pārvadātāji un 
uzņēmēji neapmierināti, 
pašvaldībai papildus izdevumi, 
lai ielas, kurās darbi tā arī 
netiks pabeigti, sagatavotu 
pārziemošanai. Bet, kā jau 
minēju, bija iespēja pavasarī 

izvērtēt un vienoties par 
materiālu sadārdzinājuma 
kompensēšanu būvfirmām, 
lai tās varētu atsākt 
rekonstrukciju. 

Emocionāli sakāpināts ir 
jautājums par  Fonoklubu, 
tas skatīts arī 29. septembra  
domes sēdē.  Var saprasts 
kluba tuvumā esošo namu 
iedzīvotājus, jo  nedēļas 
nogalēs ir troksnis, nekārtības. 
Taču ir arī jautājuma otra 
puse. Jaunieši savos forumos 
un diskusijās norāda, ka Cēsīs 
ir ļoti ierobežotas izklaides 
iespējas, un  Fonoklubs ir 
gandrīz vienīgā vieta, kur 
viņiem sanākt un atpūsties 
nedēļas nogalēs.  Arī policijas 
pārstāvji atzīst, ka drošības un 
kārtības ziņā, Fonoklubs pilsētā 
ir labais piemērs iekšējās 
kārtības nodrošināšanā.  No 
vienas puses, mēs satraucamies, 
ka vecpilsēta kļūst aizvien 
tukšāka, ir pamesti, 
neapsaimniekoti īpašumi, no 
otras, ir prasības šādas atpūtas 
vietas vecpilsētā slēgt. Deputāti 
pieņēma lēmumu izvērtēt 
video novērošanas kameru 
uzstādīšanas iespējas Līvu 
laukumā, lai policija varētu 
operatīvi novērst nekārtības. 

Ir noslēgušās Saeimas 
ārkārtas vēlēšanas, tiek 

veidota jaunā koalīcija. Kā 
norises valsts politikā iespaido 
pašvaldību darbu?  Jāatzīst, ka 
Cēsu domē ir ļoti apolitisks 
deputātu sastāvs, jo tikai diviem 
no piecpadsmit deputātiem ir 
partijas piederība.  Jāuzteic 
deputāti, jo mums nav bijuši 
politiski ķīviņi un jautājumi 
tiek izskatīti saimnieciski, 
racionāli un kopsaucēju rodam 
konstruktīvās diskusijās. Bažas 
rada noturīgā tendence valsts 
pārvaldes funkcijas deleģēt 
pašvaldībām, neparedzot 
tam finansējumu. Piemēru ir 
daudz – valsts nespēj atrisināt 
atskurbtuvju jautājumu, lai 
pašvaldības to dara par saviem 
līdzekļiem,  amatiermākslas 
kolektīvu finansēšana jau ir 
pašvaldību ziņā, tagad jautājums 
par mūzikas skolu uzturēšanu! 
Visi sociālie pabalsti,  sākot ar 
nākamo gadu, būs  jānodrošina 
pašvaldībām. Pirms vēlēšanām 
dzirdējām solījumus, ka nodokļi 
vairs netiks paaugstināti, bet 
tagad jau uzzinām par ieceri 
paaugstināt zemes kadastrālo 
vērtību. Jau esošo nodokli 
iedzīvotāji spēj samaksāt 
ar lielām grūtībām, krājas 
parādi, ja nodoklis vēl pieaugs, 
pieļauju, ka daudzi vienkārši 
pārstās maksāt.  Ir sajūta, ka 
valsts pārvaldes ierēdņi Rīgā 
ir  ļoti attālināti no ikdienas, 

jo pie viņiem jau iedzīvotāji 
ar savu sāpi vai dusmām 
neiet, viņi nāk pie pašvaldību 
darbiniekiem. Mēs pieņemam 
saistošos noteikumus, paredzot 
atlaides  noteiktām iedzīvotāju 
grupām, taču  būtiski ir, lai 
valsts budžeta plānotājiem 
primāri būtu nevis  cipari, bet 
iedzīvotāji.

Oktobra sākumā atzīmēsim 
Starptautisko Veco ļaužu 
dienu. Gribu uzteikt Cēsu 
novada senioru sabiedrisko 
aktivitāti, darbīgumu. Mūsu 
seniori  ir apskaužami 
jauneklīgi, par to varam 
pārliecināties, gan sakopšanas 
talkās, gan pasākumos, kuros  
viņi rāda savas pašdarbnieku 
prasmes, to apliecina arī aktīvā 
dalība dažādās izglītojošās 
programmās. Novēlu Cēsu 
senioriem možu garu saglabāt 
arī turpmāk. 

Savukārt  skolotāju 
pienākumu un atbildības nasta 
ir teju dubultojusies. Viņiem ir 
jāspēj ne tikai dot audzēkņiem 
zināšanas, bet nereti  jābūt arī 
otras mammas vai tēva vietā, 
jo vecāki vai nu strādā divos 
darbos te pat vai devušies 
pelnīt ģimenei iztiku ārzemēs.  
Skolotājiem profesijas svētkos 
novēlu labu veselību un 
izturību!

Domes sēdē 8. 
septembrī
Agita Alksnīte 
Cēsu novada pašvaldības  
Administratīvās nodaļas 
tehniskā sekretāre

Cēsu novada domes sēdē  
08.09.2011. pieņemti 25 
lēmumi:

• Uzdeva nekustamā 
īpašuma Palasta ielā 17, Cēsīs, 
īpašniekiem ne vēlāk kā līdz 
15.10.2011. norobežot bīstamo 
teritoriju, izvietojot brīdinājuma 
zīmes, izbūvēt segtu kājnieku 
tuneli gar dzīvojamās mājas 
gala fasādi pret Palasta ielu

• Apstiprināja 
Rollerslēpošanas sacensību 
„Cēsis – 2011”  un skrējiena 
„Apkārt Cēsīm” nolikumus

• Piešķīra nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
SIA „Tīrības Nams”  un a/s 
„CATA” 

• Apstiprināja Cēsu novada  
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītāju un 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
darbinieku mēnešalgas

• Apstiprināja ēdināšanas 
maksu Cēsu internātpamatskolā 
- rehabilitācijas centrā

• Veica grozījumus Cēsu 
novada domes Saistošajos 
noteikumos par atkritumu 
apsaimniekošanu, tos papildinot 
ar jaunu sadaļu „Sadzīves 
notekūdeņu krājrezervuāru 
izvešanas un attīrīšana” 

• Par Cēsu novada 
Bāriņtiesas locekli ievēlāja Ilzi 
Krēsliņu

• Apstiprināja pašvaldības 
īpašuma objekta „Vidus Betes”  
Vaives pagastā Cēsu novadā 
izsoles rezultātus

• Pieņēma lēmumu par 
dzīvojamās mājas Lenču 
ielā 40, Cēsīs, ekspluatācijas 
pārtraukšanu

• Deputāti noklausījās SIA „ 
Cēsu maksas autostāvvietas”  un 
SIA „Cēsu tirgus”  informāciju 
par finansiāli saimnieciskās 
darbības rezultātiem 2011.gada 
8 mēnešos

Domes sēdē 29. 
septembrī
Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas 
vadītājas p.i.

Cēsu novada domes sēdē 
29.09.2011. pieņemti šādi 

lēmumi:

• Noteica klašu komplektu 
skaitu 2012./2013.mācību 
gadam Cēsu novada izglītības 
iestādēs. Pieteikumus 
nākamajam mācību gadam var 
iesniegt no 3.oktobra.

• Sakarā ar to , ka vecāki 
nav pieteikuši izglītojamos 
mācībām pieņēma lēmumu 
pārtraukt īstenot Speciālās 
pirmsskolas izglītības 
programmu izglītojamajiem 
ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem  Cēsu 
2.pamatskolā.

• Lai nodrošinātu 19.12.2006. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1027 ”Noteikumi par 
valsts standartu pamatizglītībā 
un pamatizglītības mācību 
priekšmeta standartiem”, 
kas saistīti ar pamatprasmju 
apguvi peldēšanā, atbalstīja 
SIA ”FENIKS Z.G.”sadarbības 
piedāvājumu novada izglītības 
iestādēm peldētparsmes 
apguvei.

• Apstiprināja mērķdotāciju 
sadali Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēm.

• Pieņēma lēmumu finansiāli 
atbalstiīt cēsnieka Reiņa Apsīša 
studijas  Karaliskajā Briseles 
konservatorijā čella klasē. 

• Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības Interešu izglītības 

un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu 
licencēšanas komisijas 
nolikumu.

• Apstiprināja Cēsu novada 
Jaunatnes lietu konsultatīvo 
komisiju, kurā ir pārstāvji no 
nevalstiskajām organizācijām, 
izglītības iestādēm, pašvaldības 
, valsts  un privātajām 
iestādēm

• Apstiprināja Cēsu 
novada pašvaldības Kokaugu 
aizsardzības komisijas 
reglamentu.

• Lai sniegtu lielāku atbalstu 
tām iedzīvotāju kategorijām, 
kuru iztikas līdzekļi ir ierobežoti 
un kuras ir visneaizsargātākās, 
jo īpaši vienatnē dzīvojošiem 
vientuļiem pensionāriem ar 
zemiem ienākumiem, trūcīgām 
ģimenēm ar nepilngadīgiem 
bērniem un daudzbērnu 
ģimenēm, un atvieglotu 
viņu materiālos apstākļus, 
veica grozījumus Cēsu 

novada domes 22.06.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.25 
„Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā” . 
Grozījumi stāsis spēkā un tiks 
publicēti nākamajos laikraksta 
“ Cēsu Vēstis” numuros pēc to 
saskaņošanas VARAM. 

• Apstiprināja  grozījumus 
Cēsu novada pašvaldības 2011.
gada budžetā. 

• Apstiprināja zemes ierīcības 
projektu nekustamajam 
īpašumam "Kalna Žagari", 
Vaives pagastā, Cēsu novadā.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties www.cesis.lv 
Novada pašvaldības sadaļā 
„Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldībā Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.
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AKTUĀLI
Sadārdzinājums bremzē ielu 
atjaunošanu

Policija 
informē

Liene Jurģēna 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītāja 
vietniece

Cēsu novada pašvaldībai 
ir noslēgti divi Eiropas 
Reģionālās Attīstības fonda 
(ERAF) finansēti līgumi 
par ielu rekonstrukciju 
pilsētā. Pirmais līgums ir par 
maģistrālo ielu atjaunošanu, 
un te darbi virzās kopumā 
sekmīgi. Pagājušajā gadā tika 
rekonstruētas brauktuves, ietves 
un apgaismojums Valmieras, 
Gaujas un Cīrulīšu ielās. 
Šogad darbi rit Jāņa Poruka 
ielā un Gaujas ielā posmā no 
Cīrulīšu ielas līdz Pētera ielai. 
Šo ielu rekonstrukciju veic 
Cēsu uzņēmums „Ceļinieks 
01”, sadarbība ir ļoti laba, laika 
grafiks tiek ievērots un darbi 
jau tuvojas noslēgumam. 

No maģistrālo ielu 
rekonstrukcijas programmas 
nepabeigta ir Līgatnes un 
Vaives ielu rekonstrukcija. 

Bija noslēgti līgumi ar SIA 
„Binders” un SIA „Abraziv”, 
kas pavasarī sadārdzinājuma 
dēļ tika lauzti. Izsludinot jaunu 
konkursu,  pieteicās tikai viens 
pretendents, taču līgums netika 
noslēgts, jo bija nepilnības 
iesniegtajā dokumentācijā un 
nosolītā cena tik augsta, ka 
Vides un Reģionālās attīstības 
ministrija un Finanšu ministrija 
to neakceptēja. 

Otrs ERAF līgums par 
maģistrālo ielu rekonstrukcijas 
Cēsīs 2.kārtu  paredz Zaķu 
ielas pārvada rekonstrukciju, 
Saules, Akmens un Festivāla 
ielu atjaunošanu, kā arī 
apgaismojuma izbūvi Saules 
ielā. Īstenot ir izdevies Zaķu 
ielas pārvada rekonstrukciju 
un apgaismojuma izbūvi 
Saules ielā. Par minēto ielu 
atjaunošanu bija noslēgts līgums 

ar SIA „Binders”, kas pavasarī 
sakarā ar sadārdzinājumu tika 
lauzts. Tika izsludināta jauna 
iepirkuma procedūra, taču 
jauno pretendentu nosauktā 
cena bija vēl augstāka. Veicot 
sadārdzinājuma analīzi, 
konstatējām, ka cena varētu būt 
zemāka. Ir izsludināts vēl viens 
konkurss, un 6.oktobrī zināsim 
tā rezultātus. 

Šoruden plānots noasfaltēt 
Vaives ielu. Akmens ielā 
paredzēts ieklāt brauktuves 
pamatni, Saules ielā pabeigt 
lietus ūdens kanalizācijas 
izbūvi un ieklāt pamatni. Tas ir 
optimistiskais scenārijs. Ja arī 
trešais konkurss noslēgsies bez 
rezultātiem, būs par pašvaldības 
līdzekļiem ielas jāsakārto tā, lai 
tās būtu normāli izbraucamas 
līdz nākamajam gadam.

Ieva Rudzīte 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas priekšnieka 
vietniece

Cēsu novada Pašvaldības 
policija informē, ka no jūnija 
līdz septembrim, sakarā ar 
izmaiņām 27.05.2008. Ministru 
Kabineta noteikumos Nr. 380 
„Noteikumi par pasažieru 
pārvadāšanu ar vieglajiem 
taksometriem”, kuras stājās 
spēkā 01.02.2011.,tika veikta 
vieglo taksometru pastiprināta 
kontrole Cēsu novadā. Lai gan 
licences ir izsniegtas krietni 
vairāk uzņēmējiem, pasažieru 
pārvadāšanu ar taksometru 
Cēsu novadā faktiski veic 
35-40 taksometru vadītāju. 
Vairākiem taksometriem 
tika konstatēti dažādi 
pārkāpumi par aprīkojuma 
neatbilstību augstāk minēto 
MK noteikumu prasībām. 
Cēsu novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 28 „Pasažieru 
pārvadājumi ar vieglajiem 
taksometriem” prasībām, 
par ko taksometra vadītāji 
brīdināti. Līdz septembra 
beigām konstatētie trūkumi 
taksometru aprīkojumos 
tika novērsti, izņemot divus 
taksometru vadītājus, kuri 
nav radušu iespēju iegādāties 
normatīvo aktu prasībām 
atbilstošus taksometru 
skaitītājus, tādēļ līdz trūkumu 
novēršanai šiem taksometriem 
aizliegts veikt pasažieru 
komercpārvadājumus. Tāpat 
Pašvaldības policija arī turpinās 
veikt taksometru kontroli.

Septembrī policijā sastādīti 
13 administratīvā pārkāpuma 
protokoli par invazīvo 
augu (latvāņu) izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
neveikšanu, par ko paredzēta 
administratīvā atbildība 
pēc Latvijas Administratīvā 
pārkāpuma kodeksa, izsakot 
fiziskām personām brīdinājumu 
vai uzliekot naudas sodu no Ls 
70,- līdz Ls 250,- juridiskām 
personām no Ls 200,- līdz Ls 
1000,-. 

Pašvaldības policijas 
dežūrdaļā septembrī saņemti 
148 izsaukumi. Saņemti 17 
iesniegumi no juridiskām un 
fiziskām personām;

Sastādīti 3 administratīvā 
pārkāpuma protokoli- „par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietās vai atrašanos 
sabiedriskās vietās tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu”; Pašvaldības policijas 
patruļdienesta darbinieki 
nogādājuši mājās 9 personas 
par atrašanos sabiedriskā vietā 
tādā alkohola reibumā, ka nav 
spējīgi patstāvīgi pārvietoties 
un 10 personas nogādātas 
ārstniecības iestādē. Aizturētas 
un nogādātas Valsts policijā 
par citiem likumpārkāpumiem 
7 personas.

Attēlā: Rekonstruētais Zaķu ielas pārvads. 
Foto: Aivars Akmentiņš

Lolita Kokina  
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Latvijas mācību iestādes 
šajā mācību gadā par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas 
attīstības, vides izglītības un 
vides aizsardzības veicināšanā 
skolā un tās apkārtnē saņem 
starptautisko Ekoskolas 
nosaukumu un Zaļo karogu. 
28 skolas Latvijā saņēma Zaļo 
diplomu un Latvijas Ekoskolas 
nosaukumu un 3 skolām izteikta 
atzinība par veiksmīgi uzsākto 
darbu. Iepriekšējā mācību 
gadā Latvijā plīvoja 25 Zaļie 
karogi, arī pie Cēsu novada 
Rāmuļu pamatskolas. Šīs 
balvas skolām tiek piešķirtas 
uz vienu mācību gadu, un tā 
katru reizi jāizcīna no jauna.  
2010./2011. mācību gadā 
Rāmuļu pamatskolas kolektīvs 
aktīvi popularizēja vides 
zinības  visā Cēsu novadā.

Žūrija, kuras sastāvā ir 
valsts un sabiedrisko vides 
aizsardzības un izglītības 
organizāciju pārstāvji, izvērtējot 
Rāmuļu pamatskolas kolektīva 
veikto darbu vides izglītībā, 
skolas kolektīvam jau otro 
gadu pēc kārtas piešķīra Zaļo 
diplomu un Latvijas Ekoskolas 
nosaukumu. Pie skolas arī šajā 
mācību gadā plīvos Zaļais 
karogs.

Saglabā 
Ekoskolas 
nosaukumu

Dace Eglīte 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas direktore

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā 27. septembrī 
viesojās 22 matemātikas un 
fizikas skolotāji no Gulbenes 
novada skolām. Viesi 
vēlējās izzināt  skolotāju un 
skolēnu  pieredzi ārpusstundu  
aktivitāšu organizēšanā  gan  
matemātikā , gan fizikā.  
DACVĢ pedagogi kolēģiem 
pastāstīja par ilglaicīgu 
pieredzi Cēsu apkaimes skolu 
audzēkņu  iesaistīšanā klā-
tienes-neklātienes matemātikas 
konkursā un darbu ar  tiem 
skolēniem, kuri izteikuši 
vēlmi mācīties ģimnāzijā. 
Viesi, savukārt, dalījās 
informācijā par zinātniski 
pētniecisko darbu 
organizēšanu Gulbenes 
novada Valsts ģimnāzijā 
un par matemātiskajām 
aktivitātēm  novadā.  
Vēl Gulbenes pedagogi  
iepazinās ar zinātnes centru 
Z(in)oo.

Viesi 
Draudzīgā 
Aicinājuma 
ģimnāzijā

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas ainavu 
arhitekte

Šonedēļ Cēsu pilsētā 
paredzēta vairāku bīstamu, 
avārijas situācijā esošu un 
nokaltušu koku nozāģēšana. 

Koki tiek zāģēti, lai samazinātu 
iespējamos draudus kas var 
rasties kokiem lūztot, kā arī 
lai uzlabotu pilsētas vizuāli 
estētisko izskatu.  Lielākā daļa 
avārijas situācijā esošo koku 
ir lieli, plašiem vainagiem, 
tādēļ to nozāģēšana ir sarežģīta 
un jāizmanto  pacēlāja 

pakalpojumi. 

Tuvāko nedēļu laikā tiks 
veikta arī ielu apstādījumos 
esošo koku vainagu veidošana 
– nokaltušo, vainagā traucējošo 
zaru izzāģēšana, koku vainagu 
„pacelšana”, lai atvieglotu 
autotransporta un gājēju 
pārvietošanos un nodrošinātu 
ielu un ceļa norādes zīmju 

pārredzamību. Koku vainagu 
veidošana paredzēta Gaujas 
ielā, Rīgas ielā, Cīrulīšu ielā, 
Piebalgas ielā, atsevišķos 
posmos Valmieras ielā, Birzes 
ielā, Dzintara ielā. Darbus 
veiks profesionāls arborists jeb 
kokkopis.

Koku vainagu veidošana

Aicinām iedzīvotājus 
veicamos darbus uztvert 
ar sapratni un iecietību, 
atvainojamies par īslaicīgām 
neērtībām un satiksmes 
ierobežojumiem.

Attēlā: Arborists Reinis Reķis veido vainagu kokiem Piebalgas 
ielā. Foto: Aivars Akmentiņš.
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PROJEKTI

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 
teksts un foto

Ceturtdien, 22.septembrī 
Rīgā notika  projekta  INTENSE 
- No Igaunijas līdz Horvātijai: 
saprātīgi enerģijas taupības 
pasākumi pašvaldību ēkām 
Centrālās un Austrumeiropas 
valstīs noslēguma pasākums. 
Tas ir izglītojošs projekts, 
jo  Sabiedrības pieprasījums 
pēc energoefektīviem 
mājokļiem Centrālās un 
Austrumeiropas valstīs 
joprojām ir zems galvenokārt 
tāpēc, ka iedzīvotājiem trūkst 
informācijas par ilgtermiņa 
ietaupījumiem, kas rodas 
samazinot enerģijas patēriņu. 
Līdz ar to arī arhitektiem, 
inženieriem un celtniekiem 
trūkst pieredzes, ieviešot 
energoefektivitātes pasākumus 
- zema enerģijas patēriņa ēkas 
nav standarta produkcija. 
Pasākuma dalībnieki 
iepazinās ar šādiem 
tematiem:

− Energoefektivitātes 
aspektu iekļaušana pilsētas 
teritorijas attīstības plānā (Cēsu 
novada pašvaldības pieredze)

− Centrālās siltuma 
apgādes sistēmas siltuma 
avotu energoefektivitātes 
paaugstināšana (Rīgas 
Enerģētikas Aģentūras  
pieredze) 

− Ēku energoefektivitātes 
un saistīto aspektu izvērtēšanas 
iespējas

− Praktiski paņēmieni 
iedzīvotāju informēšanai par 
energoefektivitāti (uzskates 
materiālu demonstrējumi: 
ierīces ikdienas lietošanai, 
videomateriāli, brošūras)

Projekta īstenošanā 
piedalījās 12 valstu pārstāvji. 
Vadošais partneris bija Baltijas 
Vides forums. No Latvijas 
pašvaldībām projektā iesaistījās 
Rīgas Enerģētikas aģentūra 
un Cēsu novada pašvaldība. 
Projekta vadītāja Ingrīda 
Brēmere atzinīgi novērtēja 
paveikto un pasniedza pateicības 

rakstu Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas 
projektu un vides speciālistei 
Intai Ādamsonei. 

Projekts INTENSE ietvēra 
pašvaldību speciālistu 
izglītošanos, pieredzes 
apmaiņu, jaunāko enerģiju 
taupošo risinājumu iepazīšanu 
būvniecībā, siltuma apgādē, 
pilsētu plānošanā, kā arī 
likumdošanas koriģēšana 
atbilstoši energoefektivitātes 
prasībām. Daloties atziņās, 
kas gūtas īstenojot INTENSE 
projektu, I. Ādamsone 

atzīmēja, ka iespēja pašvaldību 
speciālistiem apgūt vērtīgu 
pieredzi energoefektīvu ēku 
būvniecībā un  renovācijā bijusi 
mazliet novēlota, jo nācās 
vienlaikus mācīties un Klimata 
pārmaiņu finansu instrumenta 
programmas ietvaros īstenot 
konkrētus pašvaldības ēku 
siltināšanas projektus. Taču 
gūtā pieredze ir ļoti vērtīga, 
jo nodrošina kvalitatīvāku 
rezultātu. Savukārt Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja 
Dita Trapenciere INTENSE 
projekta noslēguma pasākuma 

dalībniekiem pastāstīja, kā 
projektā gūtās zināšanas 
pielietojamas, plānojot novada 
attīstību. Kā zināms, top Cēsu 
novada Attīstības programma 
un Teritorijas plānojums, 
un izstrādājot šos būtiskos 
dokumentus, tiek pielietoti 
energoefektīvi risinājumi ielu 
plānojumā, namu izvietojumā, 
lietus ūdens savākšanas sistēmas 
izveidē. Energoefektīva 
pilsētplānošana var dot 
daudz lielāku ieguldījumu 
enerģijas taupīšanā  nekā tikai 
ēku siltināšanas tehniskie 
risinājumi un materiāli. 
Energoefektīva pilsētplānošana 
ietver arī efektīvu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, 
kompaktu ēku konstrukcijas 
un noēnojuma elementu 
izmantošanu, kā arī efektīvu 
siltumapgādi jaunajiem 
dzīvojamiem rajoniem.

Projekta INTENSE ietvaros 
ir tapušas videofilmas un 
bukleti par iespējām taupīt 
enerģiju sadzīvē, optimāliem 
risinājumiem siltinot ēkas, 
izmantojot alternatīvus 
enerģijas avotus. Drīz šie 
materiāli būs pieejami arī www.
cesis.lv lasītājiem.

Noslēgumā daži vienkārši,  
bet efektīvi ieteikumi enerģijas 
taupīšanai ikdienā:

• Izslēdziet apgaismojumu, 
kad to nelietojat

• Izslēdziet mājsaimniecības 
iekārtas piemēram, mikroviļņu 
krāsnis, televizorus, mūzikas 
sistēmas un datorus, kad tos 
nelietojat.

• Pērkot elektropreci, 
novērtējiet tās 
energoefektivitātes klasi.

Atzinība par sekmīgu 
darbu INTENSE projektā

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dita Trapenciere un  
projektu un vides speciāliste Inta Ādamsone  stāsta par pieredzi, ko Cēsu novada pašvaldības 
speciālisti guva, piedaloties INTENSE projektā.

Guntars Kniksts 
SIA “Cēsu Klīnika”  valdes 
priekšsēdētājs

Lai uzlabotu veselības 
aprūpes pakalpojumu  
kvalitāti, izmaksu efektivitāti 
un pakalpojumu pieejamību 
cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, nodrošinot 
kvalitatīvu diagnostiku, kā arī 
pacienta, personāla un piederīgo 
vajadzībām atbilstošu operatīvo 
ārstēšanu, Cēsu Klīnikā jau otro 
mēnesi noris rekonstrukcijas 
darbi, kuri tiek finansēti gan no 
Eiropas Reģionālās Attīstības 
fonda (ERAF) finansējuma, 
gan izmantojot savus līdzekļus 
un bankas aizdevumu. Šajā 
laikā ir veikti demontāžas 
darbi rekonstruējamās telpās 
un uzsākti sienu, inženiertīklu, 
komunikāciju, kā arī jaunā 
lifta šahtas izbūves darbi. 
Būvdarbi noris atbilstoši 
līgumā izstrādātajam laika 
grafikam. Paredzams, ka līdz 
7.novembrim tiks pabeigta  

telpu rekonstrukcija un 
uzstādīts jauns datortomogrāfs, 
līdz ar to pacientiem tiks 
atkal nodrošināti  gan 
ambulatorie Datortomogrāfijas 
izmeklējumi, gan arī 
izmeklējumi, sniedzot 
neatliekamo palīdzību. 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka 
remonta darbu  laikā jārēķinās 
ar neērtībām pārvietojoties 
pa slimnīcu. Ir arī mainītas 
pieņemšanas vietas vairākiem 
speciālistiem. Atgādinām, ka 
remontdarbu laikā Operāciju 
zāles un Reanimācijas nodaļa 
atrodas slimnīcas stacionāra 
korpusa 3.stāvā, savukārt 
Neirologa un Kardiologa 
ambulatorās pieņemšanas, kā arī 
izmeklējumi ar ultrasonogrāfu 
tiek veikti stacionāra 5.stāvā. 
Savukārt visi Traumatologi 
un LOR ambulatori pieņem 
poliklīnikā, Palasta ielā 
15, tur tiek veikti arī visi 
speciālistu nozīmētie rentgena 
izmeklējumi. Rekonstrukcijas 
laikā diagnostikas korpusa 1. un 

2. stāva gaiteņi ir slēgti, tādēļ 
pārvietošanās uz Ginekoloģijas 
kabinetu, Fizioterapijas nodaļu 
un Laboratoriju notiek no 
reģistratūras puses caur pagraba 
stāvu. 

Vēlamies atgādināt, ka 
pretēji  izskanējušām ziņām 
par slimnīcu slēgšanu, Cēsu 
Klīnika, kā augstākā līmeņa 
lokālā daudzprofilu slimnīca 
turpina strādāt ierastajā režīmā, 
sniedzot 24 stundas neatliekamo 
medicīnisko palīdzību un 
nodrošinot visus līdzšinējos 
ambulatoros pakalpojumus un 
diagnostikas izmeklējumus 
(izņemot uz laiku pārtrauktos 
datortomogrāfa un magnētiskās 
rezonanses izmeklējumus). 
Esam atbildīgi par mūsu 
iedzīvotāju veselību, tādēļ, 
cerot uz valdības apsolīto 
papildus finansējumu 
ambulatorai ārstēšanai līdz 
gada beigām, ar septembri 
esam atcēluši vasarā noteiktos 
ierobežojumus valsts 
apmaksātām speciālistu 

konsultācijām, saglabājot kvotu 
vienīgi ārstēšanai neiroloģijas 
dienas stacionārā (20 valsts 
apmaksāti pacienti mēnesī). 

Cēsu Klīnika ir mūsdienīga, 
uz attīstību vērsta ārstniecības 
iestāde, un ir prieks, ka mūsu 
kolektīvam pievienojas jauni 
speciālisti. Septembrī darbu 
uzsāka jauni ārsti uzņemšanas 
nodaļā – ginekologs Dr. Gints 
Lapiņš un ķirurgs Dr. Nora 
Kārkliņa. Jau informējām, 
ka vasarā kā dežūrspeciālists 
uzņemšanas nodaļā darbu 
uzsāka ginekologs Dr. Agnese 
Stūrmane, savukārt ķirurgs 
Dr. Ilze Ruice pēc sertifikāta 
iegūšanas ir papildinājusi 
ambulatoro pakalpojumu 
piedāvājumu un uzsākusi 
ambulatorās bronhoskopijas 
izmeklējumus. 

Cēsu klīnikā pakalpojumi nodrošināti arī rekonstrukcijas laikā

Aivars Akmentiņš

Septembrī uzsākts tilta 
pār Lenčupīti remonts, 
tāpēc Pārgaujas iela ir slēgta 
autotransporta kustībai. Tilts 
ceļam, kas ved no Raiskuma 
kroga uz Romulu, bija kritiskā 
stāvoklī un nedrošs braukšanai, 
tāpēc nolemts to atjaunot. 
Gleznaino Pārgaujas ielu 
iecienījuši riteņbraucēji un 
sportisku aktivitāšu cienītāji, 
viņiem ir nodrošināta iespēja 
šķērsot Lenčupīti. 

Remontu finansē Cēsu un 
Pārgaujas novadu pašvaldības, 
darbus veic SIA „ 8 CBR”. 
Tilta pār Lenčupīti atjaunošana 
jāpabeidz līdz 31.oktobrim. 

Remontē 
tiltu pār 
Lenčupīti
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 Ance Saulīte

No 1.okobra darbību atsāks 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
(Dienests) nakts patversme.

Nakts patversmē klientus 
uzņems katru dienu laikā 
no plkst. 18.00 līdz 19.30, 
savukārt, tā jāatstāj nākamajā 
rītā līdz pulksten 08.00. Nakts 
stundās klientus uzņems tikai 
ārkārtas situācijās. Nakts 
patversmes pakalpojumus 
nevarēs izmantot personas, kas 
atrodas alkoholisko dzērienu 
reibumā.

Lai uzturētos nakts 
patversmē nepieciešams 
sociālā darbinieka norīkojums, 
to izsniedz Dienests, Bērzaines 
ielā 18, 2.stāvā, 8.kabinetā 
vai Vaives pagasta pārvaldē 
“Kaķukrogs”.

Nakts patversmes 
pakalpojums ir 
maksas pakalpojums: 
bezpajumtniekiem, kuru 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, maksa par vienu 
nakti patversmē - 50 santīmi. 
Nakts patversmes pakalpojumi, 
izņēmuma gadījumos būs 
pieejami arī citu novadu 
iedzīvotājiem. To maksa par 
vienu nakti patversmē –  Ls 5.

Aicinām ikvienu, kurš 
ievērojis kādu no pilsētas 
bezpajumtniekiem, informēt 
viņu par iespējām nakšņot 
nakts patversmē Bērzaines 
ielā 16, kā arī lūdzam informēt 
Cēsu novada pašvaldības 
policijas dežurantu telefoniski 
(64122735) par bezpajumtnieku 
atrašanās vietām.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Cēsu profesionālajā 
vidusskolā šoruden  vairākas 
būtiskas pārmaiņas. No 
1.oktobra skolu no Izglītības 
un Zinātnes ministrijas pārņem 
Cēsu novada pašvaldība. 
Un  skolai ir jauna direktore 
Maira Apsīte, kura iepriekš 
vadīja Jāņmuižas profesionālo 
vidusskolu. Par savu pieredzi 
profesionālajā izglītībā un 
iecerēm Cēsīs stāsta M. 
Apsīte:

 - Pēc izglītības esmu vācu 
valodas skolotāja un, pabeidzot 
studijas Latvijas Valsts 
universitātē, devos strādāt uz 
Jāņmuižu. Tā bija apzināta 
izvēle, jo darbs profesionālajā 
izglītībā mani vienmēr ir 
saistījis. Šo izvēli nekad 
neesmu nožēlojusi un drīz jau 
apritēs 30 gadi, kopš strādāju 
profesionālajā izglītībā.  Tā 
kā Izglītības un Zinātnes 

ministrijā pieņemts lēmums 
par Jāņmuižas un Priekuļu 
mācību iestāžu apvienošanu, 
pieņēmu piedāvājumu kļūt par 
Cēsu Profesionālās vidusskolas 
direktori.

Cēsīs sākat strādāt 
pārmaiņu laikā. Valstī notiek 
profesionālās izglītības 
reforma, Cēsu Profesionālo 
vidusskolu pārņem novada 
pašvaldība...

 - Reforma profesionālajā 
izglītībā bija nepieciešama jau 
sen, diemžēl  tās izpildījums 
ne vienmēr ir pārdomāts. 
Sadarbība ar Cēsu novada 
pašvaldību ir laba un domāju, 
ka mēs veiksmīgi īstenosim 
Eiropas Savienības fondu 
finansēto modernizācijas 
projektu.

  Skolai ar 90 gadu tradīcijām 
Cēsīs  ir jābūt. Noteikti 
jāsaglabā un jāattīsta mūsu 
tradicionāli spēcīgās jomas 
– namdaru, mēbeļu galdnieku, 
elektriķu apmācības. Ļoti 

svarīgs uzdevums, kas jāpaveic 
gada laikā, ir apmācību grupu 
atjaunošana metālapstrādē. 
Darba tirgū tā ir ļoti pieprasīta 
profesija un mums ir jāpārliecina 
jaunieši un viņu vecāki, ka 
apgūstot metālapstrādi, viņi 
interesantu un labi apmaksātu 
darbu atradīs tepat Latvijā. 

  Mums jārēķinās, ka 
konkurence profesionālajā 
izglītībā būs nopietna.  Valmierā, 
Smiltenē, Priekuļos top lielie 
kompetenču centri, to attīstībā 
plānots ieguldīt apjomīgas 
ES investīcijas. Taču arī Cēsu 
Profesionālajai  vidusskolai ir 
labi priekšnoteikumu attīstībai. 
Īstenojot ES projektu, iegūsim 
mūsdienīgu aprīkojumu un ēku 
praktiskajai apmācībai. Taču 
ne jau darbagaldi un telpas ir 
svarīgākais. Skolas prestižu 
veido un nosaka meistari, 
viņu piemērs un attieksme 
pret darbu. Un meistari  Cēsīs 
ir labi, ja jau pie mums brauc 
mācīties puiši ne tikai no 
Vidzemes novadiem, bet arī no  

Preiļiem, Balviem, Daugavpils. 
Cēsu skola ir labu amatnieku 
zīmols. Pagaidām pie mums 
mācās gandrīz tikai puiši, taču 
mums ir  ieceres par apmācību 
programmām arī meitenēm. 

Kā vērtējat ieceri 
Cēsīs apmācīt arī topošos 
restauratorus?

- Tā ir laba iecere, kas 
jāīsteno. Droši vien nebūs 
viegli atrast meistarus, kas 
spēj sagatavot prasmīgus 
restauratorus, taču šis amats 
darba tirgū ir pieprasīts. 
Profesionālajā apmācībā ir 
jārēķinās ar pieprasījumu darba 
tirgū un sadarbība ar darba 
devējiem skolai ir būtiska, 
taču jāņem vērā to, ka darba 
tirgus ir mainīgs un kā atzīst 
darba devēji, svarīgas ir ne 
tikai absolventa zināšanas un 
prasmes, bet  noteicošais ir 
attieksme pret darbu, vēlme 
mācīties un pilnveidot savas 
prasmes.

Cēsis ir labu amatnieku zīmols

Ilona Asare 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra Projektu vadītāja

Cēsu iedzīvotāji tiek aicināti 
iesaistīties kultūrvēsturisko 
tūrisma maršrutu izveidē, 
apzinot Cēsu interesantās 
vietas ar savdabīgu kultūras 
un vēstures mantojumu.

Lai pulcētu kopā 
kultūrvēstures interesentus 
un bagātinātu Cēsu viesu 
zināšanas un gūtos ceļojuma 
iespaidus, pašvaldības aģentūra 
„Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” izsludina konkursu 
iedzīvotājiem par jaunu 
kultūrvēsturisko maršrutu 
izstrādi. Cēsīs ir daudz 
interesantu vietu, par kurām 
nav apkopota informācija, 
padarot to viegli pieejamu 
tūristiem. Bieži vien esam 
patiesi pārsteigti, uzzinot līdz 
šim maz zināmus faktus par 
to, kādi vēsturiski notikumi 
norisinājušies vai kādi pasaules 
slavu guvuši cilvēki uzauguši 
mūsu novadā. Interesanti 
kājāmgājēju maršruti pilsētas 
viesiem varētu tikt piedāvāti 
gan pa agrākām kino tapšanas 
vietām, bijušām skolām, Cēsu 
muižām, ievērojamu mūziķu 
un mākslinieku darba vietām, 
koka arhitektūras, padomju 
mantojuma vietām u.c. 

Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs pozitīvi novērtē 
līdzšinējo sadarbību ar 
pilsētas iedzīvotājiem ceļotāju 
viesmīlīgā uzņemšanā, 
iepazīstinot viesus ar Cēsu 
kultūrvēsturi. Līdz šim lielu 
interesei ir izpelnījušies 
ikgadējie gidu kursi, pēc 
jauniešu iniciatīvas izveidots 
jauns kājnieku maršruts „Ielu 
pastkartes”, un īpaši iemīļoti 
ir bijuši Cēsu Vecpilsētas 
māju stāsti, kad durvis garām-

gājējiem vēra vaļā parasti 
slēgtās senās ēkas vecpilsētā. 

Lai ar iedzīvotāju līdzdalību 
varētu attīstīt šo savdabīgo 
tūrisma piedāvājumu, Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs 
aicina iedzīvotājus iesaistīties 
vēstures liecību izpētē un 
piedāvāt interesantas un 
izzinošas takas Cēsu viesiem. 
Atbalstu pētniecībā labprāt 
sniegs novada bibliotēkas 
un muzeja darbinieki. 
Konkursā iesniegtie maršruti 
kopā ar to autoriem tiks pēc 
nepieciešamības papildināti 
un iekļauti Cēsu tūrisma 
materiālos, veidojot 
jaunu piedāvājumu ārpus 
tradicionāliem tūrisma 
maršrutiem. Papildus punktus 
vērtēšanā iegūs tie pieteikumi, 
kuri tiks iesniegti digitālā veidā, 
iekļaujot pašu veidotus audio, 
foto un video materiālus. 

Ar AS Tallink Grupp 
atbalstu galvenā balva 
konkursa uzvarētājam būs 
brauciens četriem cilvēkiem 
ar Tallink kuģi uz Stokholmu. 
Pārējie konkursa dalībnieki 
iegūs pārsteiguma balvas 
no Cēsu Alus, Žagarkalna, 
Ozolkalna un citiem Cēsu 
uzņēmumiem. Popularizējot 
izstrādātos tūrisma maršrutus, 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs visos materiālos norādīs 
maršruta autoru vārdus. 

Konkursa nolikums 
pieejams mājas lapā www.
turisms.cesis.lv un Cēsu 
Tūrisma informācijas centrā 
(Pils laukums 9). Pieteikumi 
iesniedzami līdz 2011.gada 
4.novembrim Cēsu Tūrisma 
informācijas centrā. Uzvarētāji 
tiks paziņoti svinīgajā Latvijas 
Valsts 93. gadadienas pasākumā 
18.novembrī.

Tūrisma maršrutu konkurss Atvērta nakts 
patversme

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
ainavu arhitekte

Rudenī palielinās nobirušo  
lapu, dārza atkritumu un 
nevajadzīgo augļu apjoms. 
Tāpat kā līdz šim, iedzīvotāji 
savāktos zaļos atkritumus var 
pašu spēkiem nogādāt  Cēsīs, 
Austrumu ielā 5. Atgādinām, 
ka šeit atļauts izbērt tikai 
satrūdošos atkritumus – lapas, 
pļauto zāli, nevajadzīgos  augļus 
un dārza atkritumus, ko diemžēl 
daži pārprot un kompostējamā 
vieta bieži vien kļūst par 
izgāztuvi sadzīves atkritumiem. 
Šeit aizliegts izmest sadzīves 
atkritumus un nesašķeldotus 
koku zarus. Lūdzam visus 
atvestos kompostējamos 
atkritumus izbērt no maisiem, 
jo maisi nesatrūd, apgrūtinot 
komposta veidošanu un tālāko 
izmantošanu.  Kompostēšanas 
vieta Austrumu ielā regulāri 
tiek uzturēta un kopta, izbērtos 
atkritumus sastumjot kaudzē, 
tādēļ lūgums atvesto nebērt 
pašā ceļa malā, bet gan tuvāk 
kaudzei, lai paši sev un 
citiem neradītu problēmas ar 
izbēršanu. Tā kā dažu gadu 
laikā zaļo atkritumu Austrumu 
ielā sakrājies ievērojams 
apjoms, plānots tos kompostēt, 
sijāt, lai atbrīvotu no 
piemaisījumiem, un izmantot 
pilsētas apstādījumu ierīkošanā 
un kopšanā. 

Lapu un citu zaļo atkritumu 
savākšanu nodrošina arī SIA 
„ZAAO”, kas piedāvā zaļo 
atkritumu izvešanu ar 1 m3 
lieliem maisiem, vai lielāka 
izmēra un daudzuma atkritumu 
savākšanu ar tehniku. 

Piemājas dārzos zaļos 

atkritumus var veiksmīgi 
kompostēt saviem spēkiem. 
Pareizi veidots komposts ir 
ļoti labs organisks materiāls 
augsnes ielabošanai, stādījumu 
mulčēšanai, izmantojams arī 
telpaugiem. 

Iedzīvotāji jau noteikti 
pamanījuši, ka Cēsu novada 
pašvaldība pilsētas teritoriju 
uzkopšanai un uzturēšanai 
izmanto komunālo tehniku. 
Ar jaunajiem traktoriem 
tiek veikti dažādi darbi, tai 
skaitā ielu malu tīrīšana 
un slaucīšana, pašvaldības 
īpašumiem piegulošo gājēju 
celiņu kopšana, zāles pļaušana 
un drīz galvenais darbs būs 
lapu savākšana. Lai pilnvērtīgi 
izmantotu tehnikas iespējas, 
racionāli plānotu darbus un 
ekonomētu degvielu, savāktos 
zaļos atkritumus paredzēts 
izbērt un uzglābāt pagaidu 
atbērtnēs vairākās vietās pilsētā. 
Pagaidu atbērtnes nebūs lielas, 
savāktie zaļie atkritumi regulāri  
tiks nogādāti Austrumu ielā 
5, kur jau vairākus gadus 
darbojas zaļo un kompostējamo 
atkritumu savākšanas laukums. 
Pagaidu atbērtnes paredzētas 
tikai komunālās tehnikas 
vajadzībām, iedzīvotājiem 
aizliegts bērt šeit savus 
savāktos zaļos/kompostējamos 
atkritumus. 

Informējam, ka zaļo 
atkritumu savākšanas vieta 
Dārziecības ielā 11 ir likvidēta, 
teritorija ir noplanēta, nākošā 
gada pavasarī tiks nolīdzināta 
un izveidots pļaujams zāliens.

Kompostējamo atkritumu 
savākšana

Attēlā: Cēsu Profesionālās 
vidusskolas jaunā direktore 
Maira Apsīte.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, DAŽĀDI

Agris Pavļukevičs 
Cēsu novada pašvaldības 
siltuma eksperts

Jaunajai apkures sezonai 
rūpīgi gatavojušies gan 
uzņēmums „Cēsu siltumtīkli”, 
atjaunojot un modernizējot 
trases un situma padeves 
sistēmas, gan iedzīvotāji. 
Vairāku daudzdzīvokļu namu 
iedzīvotāji izlēmuši siltināt 
savus mājokļus, izmantojot 
to, ka šiem projektiem 
iespējams saņemt Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansējumu un arī novada 
pašvaldības līdzekļus. Diemžēl 
ES finansējums paredzēts 
tikai namu siltināšanai, taču 
arī sakārtojot mājas iekšējo 
siltuma apgādes sistēmu un 
uzstādot jaunus, automatizētus 
siltuma mezglus, var panākt 

būtisku siltuma ekonomiju. 
Piemēram, Maija un Ezera ielas 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotā-
ji ir vienojušies par stāvvadu 
sakārtošanu un siltuma mezglu 
automatizāciju. 

Joprojām ir diezgan prāvi 
iedzīvotāju parādi par vēl 
pagājušajā sezonā patērēto 
siltumu. Kā stāsta namu 
vecākajie dzīvokļu īpašnieki 
cenšas norēķināties savlaicīgi,  
ja ir ziemā iekrājušies parādi 
par siltumu, tad vasarā tos 
dzēš. Taču  ir arī tādi, kas 
vienkārši nemaksā par siltumu, 
un parāda apjoms jau iekrāts 
vairāku tūkstošu latu apmērā. 
Šādu iemītnieku dēļ cieša 
pārējie, jo  ir  sarežģīti vienoties 
par nama siltināšanu un 
citiem uzlabojumiem siltuma 
ekonomijai.

Uzņēmuma “Cēsu siltum-
tīkli” speciālisti,  gatavojoties 
jaunajai apkures sezonai, 
veikuši apjomīgus darbus 
katlumāju un siltumtrašu 
atjaunošanā un modernizācijā.  
Par galvenajiem remontdarbiem 
informē uzņēmuma direktors 
Jēkabs Blaus.

Katlumājā - L.Paegles ielā 
4b apkures  katli aprīkoti ar 
jauniem degļiem, recirkulācijas 
sūkņiem, automātiku. Uzstādīti 
tīkla sūkņi ar frekvenču 
pārveidotāju. Uzstādīts jauns 
gāzes regulēšanas punkts.  
L.Paegles un Vāveres  ielu  
dzīvojamo māju rajonā turpinās 
Astoņu siltummezglu izbūve, lai 
pārietu uz 2-cauruļu pārvades 
sistēmu.  Drīzumā paredzēts 
uzsākt siltummezgla būvniecība 
Valmieras 23b.

Katlumājā - Bērzaines ielā 
38 uzstādīts jauns tīkla sūknis 
un frekvenču pārveidotājs, 
modernizēta ķīmiskā ūdens 
sagatavošanas iekārta, izolēti 
dūmvada kanāli. Katlumājā 
Turaidas ielā 7 veikta  30m 
ķieģeļu mūra dūmeņa renovācija 
un nerūsējošā tērauda dūmkanāla 

izbūve, kā arī elektroapgādes 
ārējo tīklu rekonstrukcija 0,4kV 
tīkla montāžas darbi, jaunu 
elektroenerģijas kabeļu pievadu 
izbūve katlumājai, ieskaitot 
uzskaiti.

Izbūvētas jaunas siltumtrases 
-  no Ata Kronvalda ielas 31 līdz 
Ziedu 18;  no Ata Kronvalda 
31b līdz Kronvalda 31;  no 
siltummezgla Zvirbuļu 17 
līdz– Raiņa 18, 20; no Lapsu 24 
līdz Lapsu 26;  no katlumājas 
L.Paegles 4b līdz siltuma 
kamerai TKP1;  no siltuma 
kameras TKB 5 līdz Lenču 44b;  
no siltuma kameras TKB 6 līdz 
TKB 9; no  siltuma kameras 
TKB 5 līdz TKB 6. Sakarā 
ar “Maxima” tirdzniecības 
centra celtniecību izbūvēta 
jauna maģistrālā siltumtrase 
no Valmieras un Akmens ielu 
krustojuma līdz Valmieras  ielai 
17.

Daudzstāvu dzīvojamām 
mājām, kuras noslēgušas 
līgumus par mājas iekšējo 
siltumtīklu apkalpošanu, ir  
veikta iekšējās siltumapgādes 
sistēmas skalošana ar speciālu 
hidro-pneimatisko metodi.

Sākas jaunā apkures sezona

Modernizētas katlumājas un 
izbūvētas siltumtrases

„Grozījumi Cēsu novada 
domes 26.11.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.20

 „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 

Izdoti saskaņā ar likuma 

likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

6. panta otro daļu, 15. pantu 
un 24. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 26.11.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.20 „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” (turpmāk tekstā 
- Saistošie noteikumi), šādus 
grozījumus:

1.1. svītrot 8. punktu;

1.2. izteikt 9. punktu šādā 
redakcijā: 

      „9. Personas, kuras vēlas 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.18

 SLĒPOŠANA –BIATLONS     
trenere ILZE CEKULE   Cēsīs

2004.g.dz. un vec.  
zēni un meitenes

Trešdienās 14.30 Lapsu ielā 17
Ceturtdienās 15.30 apvidū Cēsīs, slēpju bāzē / Tālavas ielā 5/

trenere ANŽELA BRICE  /mob.t.29585850 / Priekuļos

2004.g.dz. un vec.   
zēni un meitenes

Trešdiena 15.30 Priekuļu vidusskolas sporta zāle vai stadionā
Piektdiena 13.30 Priekuļu vidusskolas sporta zāle
Svētdiena 12.00 OC  Biatlona, slēpošanas bāze, Priekuļos 

VIEGLATLĒTIKA
trenere IEVA JEŠKINA  Cēsīs
2002.g.dz. līdz 1999.
g.dz. zēni un meitenes

Trešdienās   14.00 CVĢ   mazā sporta zāle vai stadions
Sestdienās   10.00 CVĢ   mazā sporta zāle vai stadions

treneris AUSTRIS Drabešos
2003.g.dz. un vec.  
zēni un meitenes

Pirmdienās 16.00 Drabešu internātpamatskola 
Trešdienās 16.00 Drabešu internātpamatskola 

ORIENTĒŠANĀS SPORTS
treneris  IGORS BUŽS  Cēsīs

2004.g.dz.līdz 2001.
g.dz.  zēni un meitenes

Otrdienās
16.30

16.30

pulcēšanās pie DACVĢ sporta zāles un 
došanās  uz „ Meridiāna” sacensību vietu
sporta zālē Lapsu ielā 17

Ceturtdienās 16.00 sporta zālē Lapsu ielā 17 
treneris  Agris Peipiņš Priekuļos

2004.g.dz.līdz 2001.
g.dz.  zēni un meitenes

Otrdienās 13.15 Priekuļu vidusskolā
Trešdienās 13.15 Priekuļu vidusskolā
Ceturtdienās 13.15 Priekuļu vidusskolā

BASKETBOLS 

Trenere INESE  BRIEDE 

2004.g.dz. meitenes Trešdienās 14.10 Sporta komplekss /Piebalgas  iela 18/
Piektdienās  13.00 Sporta komplekss /Piebalgas  iela 18/

trenere DAIGA SARKANE  
2003.g.dz. un 2002.g.dz. 
meitenes

Pirmdienās 14.50 Sporta komplekss /Piebalgas  iela 18/
Otrdienās   14.50 Sporta komplekss /Piebalgas  iela 18/

treneris  EDVĪNS DZUDZILO

2004.g.dz. zēni
Pirmdienās 13.30 Cēsu Valsts ģimnāzijas mazā sporta zāle 

Ceturtdienās    13.00 Cēsu Valsts ģimnāzijas mazā sporta zāle 
treneris  KASPARS ĶĪĶERIS    

2003.g.dz. zēni
Pirmdienās 14.00 Sporta komplekss /Piebalgas  iela 18/

Piektdienās  13.45 Sporta komplekss /Piebalgas  iela 18/

VOLEJBOLS 
trenere JANĪNA KALNIŅA /

2002.g.dz. līdz 1999.
g.dz. meitenes

Otrdienās  14.00
Piektdienās  14.00 DACVĢ sporta zāle / Pūces iela 2a/

trenere AGITA KRAMA 

2004.g.dz. un vec. 
meitenes

Pirmdienās,
Otrdienās,
Ceturtdienās   

14.00 Vecpiebalgas  vidusskolas sporta zālē, 

FUTBOLS   

treneris DMITRIJS SĻIŅKO 

2005.g.dz.- 2006.g.dz.  
zēni

Pirmdienās 16.20 Priekuļu vidusskolas sporta zālē. 
/Dārza iela 1/ Priekuļi vai skolas  stadionā Piektdienās 16.30

2003.g.dz.- 2005.g.dz.  
zēni

Pirmdienās 17.40 Priekuļu vidusskolas sporta zālē. 
/Dārza iela 1/ Priekuļi vai skolas  stadionsPiektdienās 18.00

vairāk informācijas par  tālr. 64127787

Cēsu Sporta skola uzņem  audzēkņus

saņemt palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, iesniedzot 
rakstveida iesniegumu, 
Sociālajam dienestam 
uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu un iesniedz izziņu 
par maznodrošinātas personas 
statusa piešķiršanu (ja atbilstoši 
likuma 14. panta pirmajai daļai 
vai saistošajiem noteikumiem 
palīdzība sniedzama 
maznodrošinātai personai).”;

1.3. svītrot 15. punktu;

1.4. izteikt 27. punktu šādā 
redakcijā: 

 „27. Dzīvojamās 
telpas apmaiņas pret citu 
dzīvojamo telpu palīdzības 
reģistrā reģistrē    personas, 
kuras īrē pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas un vēlas 
pārcelties: 

   27.1. no mazākas uz 
lielāku dzīvojamo telpu;

        27.2. no lielākas uz 
mazāku dzīvojamo telpu.”; 

1.5. izteikt 28.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

 „28.3. saistošo 
noteikumu 27.1. punktā minētās 
personas - izziņu vai izziņas 
par to, ka       nav īres un 
komunālo maksājumu parāda 
par esošo dzīvojamo telpu.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Cēsu novada 
pašvaldības laikrakstā „Cēsu 
Vēstis”.
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PASĀKUMI OKTOBRĪ
Kultūras un atpūtas norises oktobrī
Koncerti un pasākumi

01.10. 12:00 Miķeļu 
svinēšana, Pils dārzs

01.10.11:00 – 15:00 Pļaujas 
svētku Zaļais tirdziņš, pie 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas blakus 
skulptūrai „Laika Vecis”

01.10.un 08.10. 17:00 – 
20:00 Kinolektorijs: „Gruzija: 
kino i vino”, KafēRīga

05.10. 19:00 
Koncertuzvedums „Pasakas 
par ziediem”, Izstāžu nams

14.10. 17:30 Mākslas 
vēstures lekcija. Franču 
simbolisms. Lektore Baiba 
Eglīte. Izstāžu nams

15.10. 11:00 – 15:00 Senās 
rakstības kursi (1.nodarbība), 
Cēsu Jaunā pils

19.10. Vidzemes bērnu un 
skolu bibliotēku darbinieku 

11.konference, Cēsu Centrālā 
bibliotēka, Bērnu bibliotēka

21.10. 18:30 Meditatīvās 
mūzikas koncerts, Izstāžu 
nams

21.10. – 22.10. 6.Alfrēda 
Kalniņa jauno ērģelnieku 
festivāls, Cēsu Sv. Jāņa 
baznīca

22.10. 19:00 Dueta „Inga 
un Normunds“ desmit skatuvei 
veltīto gadu koncerts un albuma 
„Noslēpums“ prezentācija, 
CATA Kultūras nams

22.10. 16:00 Senioru korim 
„Ābele” - 50 gadu jubileja, 
MRU klubs

23.10. „Folkloras skola 
ģimenēm”, nodarbība vecākiem 
ar Saules skolas radošo 
pedagoģi Baibu Menniku, 
Izstāžu nams

26.10. 17:00 Aleksandra 
Čaka dzejas literāri muzikāls 
uzvedums (piedalās Cēsu Valsts 
ģimnāzijas Radošās apvienības 
„Piektdieņi”, režisore Inese 
Lāce), Izstāžu nams

 Cēsu Centrālās bibliotēkas 
pasākumi

01.10. 13:00 Dzejas un 
grāmatu diena dzejnieka 
Edvarda Treimaņa- Zvārguļa 
mājā „Leukādija”( Cēsu 
Tautas teātra literāri muzikāls 
uzvedums, tikšanās ar dzejnieci 
Dagniju Dreiku-Matuli, 
piemiņas brīdis E. Treimaņa-
Zvārguļa atdusas vietā ), 
Priekuļu novada „Leukādijā”

Izstādes

22.09. – 23.10. Ievas 
Šūmanes gleznu un skiču 
izstāde „Iespaidi’’, Izstāžu 
nama Mazā zāle

04.10. – 30.10. Francijas 
dizaina izstāde, Izstāžu nams

01.10. - 31.10. Literatūras 
izstāde veltīta dzejnieka 
novadnieka A. Čaka dzīvei 
un daiļradei, Cēsu Centrālā 
bibliotēka

01.10. - 31.10. Literatūras 
izstāde veltīta novadnieka E. 
Treimaņa-Zvārguļa jubilejai 
2.oktobrī, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 

03.10. – 28.10. Literatūras 
izstāde „1.oktobris – Pasaules 
senioru diena”, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 

No 11.10. Inese Jakobi 
„Logi”. Tekstila izstāde-
gobelēni. Cēsu Jaunās pils 
bēniņi

20.10. – 22.10. Jauno grāmatu 
izstāde (iespēja iepazīties 
ar bibliotēkā saņemtajām 

jaunajām grāmatām, var 
pierakstīties uz lasīšanu), Cēsu 
Centrālā bibliotēka

Līdz 30.10. Tamāras 
Pavlovskas gleznu izstāde, 
CATA Kultūras nams

Bērniem

08.10. 12:00 Muzikāla 
pasaka bērniem „Meža pasaka”, 
Izstāžu nams

14.10. 18:00 Latvijas Leļļu 
teātra izrāde “Rrrumpel…
Rrrūķis”, CATA Kultūras nams

30.10. 12:00 Ķirbju svētki, 
Pils dārzs

Pasākumu kalendārā 
iespējamas izmaiņas un 
papildinājumi. Iespēja 
pieteikties uz aktualitātēm savā 
e-pastā: daiga.jansevska@
cesis.lv

datums diena laiks pasākums vieta dalībnieki

30.09.11 piektdiena 9.45-13.00
20.00-22.30

Olimpiskā diena
LČ florbolā vīriešiem virslīga

Piebalgas 18
Piebalgas 18

CVĢ un CPP audzēkņi
Lekrings – Latgranula/Līgatne

1.10.11 sestdiena

10.00-19.00
14.00-20.30
10.00-20.00

LVSADA sporta spēles
LJBL basketbols meitenēm 1.div.

Cēsis Hanzas pilsēta -turnīrs badmintonā

Piebalgas 18
Gaujas 45
Lapsu 17

Cēsu PSS – Liepāja

2.10.11 svētdiena
10.00-20.00

10.00-18.00

LJBL basketbols zēniem 2.div. 

LVF Kausa izcīņa volejā zēniem

Piebalgas 18

Piebalgas 18

Cēsu PSS – Rīga/ Rīdzene 2,
Rīga/DSN 2

Cēsis, Rīga, Daugavpils, Jelgava

8.10.11 sestdiena 8.00-16.00 Cēsu novada čempionāts pietupienos ar  svaru 
stieni Pūces 2a Latvijas Kausa 1.posms

9.10.11 svētdiena 11.00-19.30
10.00-18.00

LJBL basketbols mini zēni
SK Saulrīti turnīrs novusā

Piebalgas 18
Lapsu 17

Sabraukums

10.10.11. pirmdiena 16.00-20.00 LČ florbolā jauniešiem Pūces 2a Cēsu PSS – Lielvārde

15.10.11 sestdiena
10.00-13.00

10.00-20.00

Draudzības spēles basketbolā meitenēm

Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā

Piebalgas 18

Lapsu 17

Cēsu PSS – Zviedrija

7.kārta

16.10.11 svētdiena 10.00-20.00 Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā Lapsu 17 7.kārta

22.10.11 sestdiena
14.00-17.00

13.00-15.00

LJBL basketbols zēniem 2.div.

LJBL basketbols meitenēm 1.div.

Piebalgas 18

Piebalgas 18

Cēsu PSS – RSC Sarkandaugava, 
Pļavnieku pmsk.

Cēsu PSS – SK Liepkalni, 

23.10.11 svētdiena
10.00-16.00

18.00-21.00

SK Saulrīti turnīrs novusā

LČ florbolā vīriešiem- virslīga

Lapsu 17

Piebalgas 18 Lekrings – Ulbroka/FS Masters

29.10.11 sestdiena 18.00-21.00 LČ florbolā vīriešiem- virslīga Piebalgas 18 Lekrings – FK Kurši

Sporta notikumi oktobrī

	 Maršrutā Nr.3005

 Cēsu AO – Cīrulīši slēgti 
reisi sestdienās no Cēsu AO 
plkst.10.30; 15.30 uz Cīrulīšiem 
(no Cīrulīšiem plkst. 10.45; 
15.45).

	 Maršrutā Nr.3010

 CATA – Autoosta 
– Slimnīca – Cīrulīši slēgti 
reisi svētdienās no CATA 
plkst. 14.00 uz Cīrulīšiem (no 
Cīrulīšiem plkst. 14.30).

	 Maršrutā Nr.5613

 Cēsis – Līvi paredzēti reisi:

• sestdienās no Cēsu AO 
plkst. 09.00; 12.00; 15.00 uz 
Līviem (no Līviem plkst.09.15; 
12.15; 15.15), abos virzienos 
iebraucot pieturvietā „Agra”;

• svētdienās no Cēsu AO 
plkst.09.30; 12.30 uz Līviem 
(no Līviem plkst.09.45; 
12.45), abos virzienos 
iebraucot pieturvietā „Agra”.

	 Maršrutā Nr.5614 

Cēsis – Rāmnieki – 
Strīķi atklāti reisi otrdienās, 
ceturtdienās un sestdienās 
no Cēsu AO plkst. 15.30 
uz Strīķiem (no Strīķiem 

plkst.15.45).

	 Maršrutā Nr.5615

 Cēsis – Ērgļu klintis:

• atklāti reisi 
pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās no Cēsu AO plkst. 
17.30 uz Ērgļu klintīm (no 
Ērgļu klintīm plkst. 17.45);

• slēgti reisi sestdienās 
no Cēsu AO plkst. 08.30 
uz Ērgļu klintīm (no Ērgļu 
klintīm plkst. 08.45).

	 Maršrutā Nr.6267

 Cēsis – Rauna – Bērzkrogs 
– Cēsis svētdienās reiss no 

Cēsu AO uz Raunu paredzēts 
plkst. 17.40 (iepriekš plkst. 
17.55).

	 Maršrutā Nr.6273

 Cēsis – Jāņmuiža paredzēti 
reisi:

• sestdienās no Cēsu 
AO plkst. 09.00; 10.00; 
12.00; 14.00; 17.00; 20.00 
uz Jāņmuižu (no Jāņmuižas 
plkst. 09.15; 10.15; 12.15; 
14.15; 17.15; 20.15); 

• svētdienās no Cēsu AO 
plkst. 10.00; 12.00; 14.00; 
19.0001.09.-31.05.; 20.00 uz 
Jāņmuižu (no Jāņmuižas 

plkst. 10.15; 12.15; 14.15; 
19.1501.09.-31.05; 20.15).

	 Maršrutā Nr.6274

 Cēsis – Priekuļi atklāti 
reisi katru dienu no Cēsu AO 
plkst.21.15 uz Priekuļiem (no 
Priekuļiem plkst. 21.30).

	 Maršrutā Nr.6284

 Cēsis – Raiskums – 
Auciems – Cēsis sestdienās un 
svētdienās autobuss kursēs pa 
maršrutu Cēsu AO – Auciems 
plkst. 20.42 – Raiskums plkst. 
20.48 – Cēsu AO. 

AS „CATA”

Izmaiņas autobusu kustībā no 2011.gada 1.oktobra
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IZGLĪTĪBA, TŪRISMS

Andra Magone  
Cēsu Kultūras un tūrisma 
centra Tūrisma attīstības 
un informācijas nodaļas 
vadītāja

1970.gada 27.septembrī 
Apvienoto Nāciju Pasaules 
Tūrisma Organizācija 
apstiprināja organizācijas 
statūtus. Šo statūtu pieņemšana 
tiek uzskatīta par pagrieziena 
punktu tūrisma nozares 
attīstībā, jo tika precīzi definēti 
nozares mērķi. Desmit gadus 
vēlāk, 1980.gadā, tieši šajā 
pašā datumā tika atzīmēta 
pasaulē pirmā Starptautiskā 
Tūrisma diena. Tās mērķis ir 
veicināt sabiedrības izpratni 
par tūrisma lielo nozīmi un tā 
sociālo, kultūras, politisko un 
ekonomisko vērtību. Latvijā 
Tūrisma dienu sāka atzīmēt 
tikai kopš 2003.gada, un šis 
datums sakrīt ar aktivitātēm 
pilnās vasaras tūrisma sezonas 
noslēgumu, bet citviet pasaulē 
rudens beigās jaunā tūrisma 
sezona tieši sākas. Katru gadu 
pasākumi tiek rīkoti, balstoties 
uz konkrētā gada tēmu, un 
šogad Starptautiskās tūrisma 
dienas vadmotīvs ir kultūras un 
tūrisma mijiedarbība.

Cēsu Tūrisma un 
Informācijas centrs Tūrisma 
dienu pilsētā atzīmēja ceturto 
reizi, un katru gadu tās ietvaros 
aktivitāšu skaits ir pieaudzis. 
Jau no 24.septembra cēsnieki 
un pilsētas viesi tika aicināti 
izmantot virkni dažādus Cēsu 

un apkārtnes tūrisma uzņēmēju 
piedāvājumus. Tās bija īpašās 
cenas viesnīcās „Kolonna 
Hotel Cēsis” un „Katrīna”, kā 
arī speciāli piedāvājumi no 
„Vinetas un Allas kārumlādes” 
un “Šokopasta”. Apmēram 
100 cilvēku, kas pamatā bija 
ģimenes, apmeklēja jaunatvērto 
bērnu zinātnes centru „Zinoo”. 
Cēsu pils kompleksā nedēļas 
nogalē bija vairāk kā 600 viesu. 
Pārsvarā tās bija organizētas 
grupas, bet kuplā skaitā 

nāca arī ģimenes un draugu 
pulciņi. Viņus piesaistīja Pils 
dārzā notiekošās aktivitātes 
– maizes cepšana un viduslaiku 
spēles, gan arī iespēja pēc 
ilgiem laikiem skaisto Cēsu 
panorāmas skatu baudīt no 
Jaunās pils Lademahera torņa. 
Apmeklētājiem bija atvērts 
Cēsu Vēstures un Mākslas 
muzeja atklātais krājums, 
kā arī daudzi cilvēki par 
īpašu cenu apmeklēja Āraišu 
arheoloģisko muzejparku 

un izbaudīja aktivitātes 
„Ozolkalna” atrakciju parkā 
„Supervāvere”. Sportiskākie 
devās skrējienā apkārt Cēsīm 
kopā ar SIA „Running.lv”, un 
kultūras gardēžu sirdis sildīja 
„Galantā klavesīna” koncerti 
„Kārļamuižā” un Cēsu Izstāžu 
namā. Sestdienas vakarā vairāk 
nekā 50 cilvēku viduslaiku gida 
pavadībā devās ar lukturīšiem 
un lāpām pastaigā pa Cēsīm, 
lai ne vien uzzinātu būtiskākos 
notikumus pilsētas vēsturē, 

bet arī klausītos leģendās un 
nostāstos.

26.septembrī Cēsu Valsts 
ģimnāzijā 9.-12.klasēm 
Vidzemes augstskolas 
pasniedzēja Iveta Druva-
Druvaskalne kopā ar Tūrisma 
organizācijas un vadības 
studiju programmas studentiem 
Kristapu Gušču, Andri Koku un 
Lailu Skujiņu vadīja nodarbību 
„Populāri par tūrismu”. Tās laikā 
skolēni uzzināja interesantus 
faktus par tūrismu un saņēma 
skaidrojumu, kāpēc tūrisms 
ir būtiska tautsaimniecības 
nozare. Skolēniem bija iespēja 
uzzināt, kādas ar tūrismu 
saistītas specialitātes var 
apgūt Vidzemes augstskolā. 
Nodarbības papildināja 
atraktīvi konkursi un viktorīnas, 
kurās pareizo atbilžu sniedzēji 
saņēma balvas. 

27.septembrī notiekošās 
aktivitātes bija veltītas šī gada 
tēmai „Kultūru mijiedarbība 
tūrismā”. Interesantais Ineses 
Suijas-Markovas stāstījums ar 
gleznaino slaidu demonstrāciju 
ļāva ieskatīties situācijās, 
ar kādām cēsniece sastapās 
eksotiskajā Gambijā – valstī, 
kurā no eiropieša skatījuma ir 
pilnīgi cita kultūra, tradīcijas un 
valoda. Pasākuma noslēgumā 
tika demonstrēta romantiska 
filma „Džuljetas vēstules”, 
kura skatītājiem atklāja 
kādas amerikāņu tūristes 
piedzīvojumus un pārpratumus 
Itālijā.

Aug Tūrisma dienas popularitāte

Attēlā: Tūrisma dienas apmeklētāji ļoti atzinīgi vērtēja viduslaiku programmu veidotājas Ievas 
Kalniņas - Matutes maizes cepšanas prasmi. Foto: Aivars Akmentiņš.

Inese Majore 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja

Rudens atnācis ne tikai ar 
krāsainām koku lapām, bet arī 
bagātīgu aktivitāšu klāstu Cēsu 
Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā.

Septembris aizvadīts dzejas 
mēneša zīmē. Bibliotekāri aktīvi 
organizējuši un iesaistījušies 
dažādos pasākumos un norisēs 
ne vien bibliotēkā, bet arī skolās. 
Notikušas dzejas stundas dažāda 
vecuma skolēniem gan skolās 
gan arī   bibliotēkā. Dzejas 
mēnesim par godu bibliotēkā 
bija izveidota arī izstāde, kurā 
interesenti varēja iepazīties ar 
jaunākajiem dzejoļu krājumiem 
bērniem un materiāliem par 
dzejas dienu vēsturi . Nu šo 
izstādi nomainījusi jauna – tā 
veltīta lasītāju vidū iemīļotās 
rakstnieces Annas Brigaderes 
150 gadu jubilejai. 

Septembrī bibliotēkas 
darbinieki sagatavojuši un 
vadījuši tematisku sarunu par 
tēmu „Grāmatas puikām”, kas 
pagaidām notikusi ar vienas 
Cēsu pilsētas pamatskolas 
klases puišiem.

Šī rudens jaunums ir Vinnija 
Pūka radošā darbnīca, kurā 
bibliotekāre rotaļājas ar divus, 
trīs gadus veciem, kā arī 
vecākiem bērniem kopā ar viņu 
mammām. Nodarbībās bērni ne 
tikai rotaļāsies, bet klausīsies 
arī pasakas un dažādus 
stāstiņus. Radošā darbnīca 
darbojas bibliotēkā trešdienās 
plkst. 11 un mīļi tiek gaidīti  
jauni dalībnieki.

Tāpat kā līdz šim, arī rudenī 
bērnu bibliotēka organizē 
pasākumus interesentiem - 
iepazīšanos ar bibliotēku un 
jaunāko literatūru.

Visu vasaru aktīvi darbojās 
un rudenī darbu turpina 
popularitāti guvusī Bērnu 
žūrija, kurā eksperti – skolēni, 
kuri piedalās programmā, lasa 
un vērtē dažādas grāmatas. Līdz 
ar jaunā mācību gada sākšanos 
Bērnu žūrijā iesaistījušies 
aizvien vairāk skolēnu. Pašlaik 
tajā darbojas vairāk nekā 130 
skolēni.

Pagājušā mācību gada 
noslēgumā novada skolu 
3. klašu skolēniem notika 
skaļās lasīšanas konkurss. 
Tas norisinājās pasākumu 
ciklā „Lasīšanas maratons”, 
programmas „Lasošā 

Vidzeme” ietvaros. Konkurss 
tika organizēts lasītprasmes 
veicināšanai, ar mērķi rosināt 
bērnu interesi par lasīšanu, 
uzlabot viņu lasītprasmi 
un izlasītā teksta izpratnes 
iemaņas. Jāatzīst - mērķis 
tika sasniegts, taču ir būtiski, 
lai bērni lasītu vēl un vēl, 
un prasmes pilnveidotu, jo 
dažādos pētījumos secināts, 
ka bērnu lasītprasme diemžēl 
ir uz zema līmeņa mūsu valstī. 
Jūnijā „Lasīšanas maratona” 
dalībnieki piedalījās arī 
lasīšanas nometnē un notika 
orientēšanās pilsētā, atrodot 
literāros darbos pieminētās 
vietas pilsētā. No septembra līdz 
oktobrim bērni raksta vēstules 
J. Zvirgzdiņa grāmatu varonim 
Tobiasam, bet 25. oktobrī 
interesantāko vēstuļu autori 
tiksies ar pašu rakstnieku. Šāds 
maratons notiek pateicoties 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
Centra rīkotā Kultūras projektu 
konkursa finansiālajam 
atbalstam.

Bērnu bibliotēka ne tikai 
piedāvā bērniem iepazīt bagāto 
grāmatu pasauli, bet arī meklē 
dažādus veidus kā ieinteresēt 
bērnus un jauniešus lasīt.

Lasītmīļi pulcējas bērnu bibliotēkā
Aija Buculāne 
lielgaida

Aicinām meitenes no 8 gadu 
vecuma darboties Cēsu 3. gaidu 
vienībā.

 Tā ir iespēja ne tikai iegūt 
jaunas zināšanas, bet arī 
piedalīties dažādos aizraujošos 
piedzīvojumos – nometnēs, 
pārgājienos, sacensībās un citās 
aktivitātēs. Tikšanās notiek 
piektdienās pulksten 16.30 
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. 

Kas ir gaidas un skauti?

Skauti un gaidas ir jaunatnes 
neformālās audzināšanas 
kustība, kas papildina skolu un 
ģimeni. Tās mērķis ir audzināt 
jaunatni par krietniem savas 
valsts un pasaules pilsoņiem. 
Skautisms un gaidisms attīsta 
patstāvību, vajadzību izzināt, 
atklāt un gribu mācīties. Šobrīd 
Latvijā ir ap 831 aktīvu skautu 
un gaidu. 

Latvijas skautu un gaidu 
centrālā organizācija ir pasaules 
skautu un gaidu organizāciju 
WOSM un WAGGGS 
dalīborganizācija. 

Mērķis

Iesaistot bērnus un jauniešus 
neformālās izglītības procesā, 

veidot vērtību sistēmu, kas 
balstīta uz skautu un gaidu 
likumiem un solījumu. Aktīvi 
darbojoties sabiedrības labā, 
dot iespēju gūt personisko 
piepildījumu un censties veidot 
pasauli labāku.

Skauti un gaidas ir:
- izglītība dzīvei, kur tiek 

apgūtas dažādas praktiskas 
dzīves prasmes paralēli skolai 
un ģimenei; 

- mērķtiecīga izklaide,  
kur bērniem jauniešiem 
tiek attīstītas psiholoģiskās, 
intelektuālās, sociālās un 
garīgās vērtības; 

- ir atvērti visiem, 
neatkarīgi no rases, dzimuma, 
nacionalitātes, reliģijas, sociālā 
stāvokļa

- starptautiski, kustības 
tiek pārstāvētas 216 pasaules 
valstīs, apvienojot vairāk kā 38 
miljonus cilvēku.

Gaidas aicina


