
Lolita Kokina 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Šogad 1.septembrī Cēsu 
novada skolās mācības uzsākušo 
skolēnu skaits ir nedaudz 
mazāks nekā pagājušajā 
gadā. Līdz 15.augustam  bija 
pieteikti par 112 audzēkņiem 
mazāk nekā pērn, bet precīzu 
skolēnu skaitu zināsim 
septembra sākumā.  Audzēkņu 
skaits ir samazinājies Pilsētas 
pamatskolā un 2.vidusskolā, 
savukārt Pastariņa pamatskolā 
un 2. pamatskolā  bērnu skaits 
ir pieaudzis. Šādas pārmaiņas 
nosaka vecāku un skolēnu 
izvēle. Protams, arī tas, ka 
bērnu skaits valstī samazinās 
un joprojām daudzi cilvēki 
darba un iztikas meklējumos 
izbrauc uz ārzemēm. ja agrāk 
brauca viens no vecākiem, 
tagad  aizbrauc ģimenēm.  
Kopā ar vecākiem uz ārvalstīm 
biežāk dodas 6-7 klašu skolēni. 
Šovasar aktīvāk sevi pieteica 
profesionālās vidusskolas, 
tehnikumi un  jaunieši pēc 
pamatskolas beigšanas bieži 
izvēlējās iespēju vienlaikus 
apgūt vidējo izglītību un 
tautsaimniecībā pieprasītu 
profesiju. To apliecina arī labie 
uzņemšanas rezultāti Cēsu 
Profesionālajā visusskolā.

  Pirmklasnieku skaits atbilst 
plānotajam. Divas pirmās 
klases ir nokomplektētas 
1.pamatskolā, 2.pamatskolā un 
Pilsētas pamatskolā, viena liela 
pirmā klase ar 29 audzēkņiem 
Pastariņa pamatskolā. Arī 
Rāmuļu un Līvu pamatskolās 
pirmās klases ir nokomplektētas. 

Kopumā novada skolās 
situācija ir stabila un pedagogi 
labi sagatavojušies veiksmīgam 
jaunā mācību gada sākumam. 
Jāatzīmē, ka labs mācību gada 
sākums ir arī pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Visas 
grupiņas ir nokomplektētas, trīs 
bērnudārzos veikti apjomīgi 

renovācijas darbi.

  Svarīgs jaunums šajā 
mācību gadā ir tas, ka Cēsu 
2.pamatskolā paredzēts izveidot 
Inovāciju pieredzes skolu, lai 
sekmētu eksakto  priekšmetu 
apguvi novada skolās.  Sākot 
ar šo mācību gadu 6.klašu 
audzēkņi sāks apgūt Latvijas 

vēsturi.

 Turpinās novada pašvaldības 
sadarbība ar SIA „CDzP” un 
skolēniem, studentiem, kas 
brauc mācīties uz Cēsīm  no 
citiem novadiem un pilsētām, 
ir iespēja mācību laikā dzīvot 
labiekārtotā  dienesta viesnīcā. 

Ar protesta akcijām jāaizstāv tiesības uz 
veselības aprūpi Cēsīs

“Latvijas Faktu” aptauja rāda, 
ka aktuālākais Cēsīs ir 
nodarbinātības jautājums
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17. septembrī notiks 11.Saeimas vēlēšanas

Piecu 
Eiropas valstu 
delegācijas 
Rāmuļu 
pamatskolā

Sekmīgu jauno mācību gadu!

Attēlā: Cēsu 1. pamatskolas skolotāja Eva Suharževska un viņas pirmklasnieki. 1. pamatskolā 
šogad mācības uzsāk 47 pirmās klases audzēkņi. Foto: Aivars Akmentiņš.

Centrālā vēlēšanu komisija, 
pamatojoties uz 23.jūlija tautas 
nobalsošanas par 10.Saeimas 
atlaišanu rezultātiem, 
ir noteikusi, ka šā gada 
17.septembrī notiks 11.Saeimas 
vēlēšanas.

11.Saeimā no Rīgas vēlēšanu 
apgabala būs jāievēl 30 
deputāti, no Vidzemes vēlēšanu 
apgabala – 27, no Latgales 
vēlēšanu apgabala – 15, no 
Zemgales vēlēšanu apgabala – 
arī 15 un no Kurzemes vēlēšanu 
apgabala - 13 deputāti.

Tiesības piedalīties 
11.Saeimas vēlēšanās būs 

visiem balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri vēlēšanu 
dienā būs sasnieguši 18 gadu 
vecumu.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu 
iecirkņi būs atvērti no pulksten 
7.00 līdz 20.00. Vēlēšanas tiks 
organizētas arī ārvalstīs. Iespēja 
balsot savā atrašanās vietā būs 
vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt 
vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju 
aprūpētājiem, kā arī vēlētājiem 
ieslodzījumā vietās. 

Cēsu novadā ir 5 vēlēšanu 
iecirkņi:

• 362. – PASTARIŅA 

PAMATSKOLA,  RAUNAS 
IELA 7.

• 363. – FIRMA 
„CATA”; JĀŅA PORUKA 
IELA 8.

• 364. – 
1.PAMATSKOLA, GAUJAS 
IELA 17.

• 365. – VALSTS 
ĢIMNĀZIJA, LEONA 
PAEGLES IELA 1.

• 387. – Vaives 
PAGASTA PĀRVALDE, 
“KAĶUKROGS”, VAIVES 
PAGASTS.

Kā informēja Cēsu 
novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs Aivars Ābols, 

vēlēšanu iecirkņi būs atvērti 
no 7.septembra. Darba dienās 
no pulksten 14.00 – 18.00, 
sestdien, svētdien no pulksten 
9.00 – 13.00. Vēlēšanu iecirkņos 
varēs iepazīties ar partiju 
programmām un 11.Saeimas 
deputātu kandidātiem.  
Vēlēšanu iecirkņos jāpiesaka 
cilvēki, kas veselības stāvokļa 
dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu 
iecirkņos un pie kuriem jābrauc 
uz mājām. 

Savu izvēli 11.Saeimas 
vēlēšanās var izdarīt jebkurā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā un arī 
ārvalstīs, taču noteikti jāatceras, 
ka līdzi ir jāņem pase.

Ieva Lapsiņa 
Comenius projekta „Once 
upon a time in Europe” 
koordinatore Latvijā 

Mācību gada sākums īpašs 
šogad būs Cēsu novada Rāmuļu 
pamatskolai, jo no 2. līdz 8. 
septembrim skolā ciemojas 
Mūžizglītības programmas 
Comenius projekta „Once upon 
a time in Europe” (Sen senos 
laikos Eiropā) sadarbības 
partneri no Nīderlandes, 
Polijas, Spānijas, Portugāles un 
Slovēnijas, kopumā 25 cilvēki. 

Tie būs  pamatskolas 
skolotāji, skolu direktori, 
skolēni un Portugāles 
Montemor-O-Novo reģionālās 
izglītības pārvaldes pārstāve. 

Šo dienu laikā viesi apmeklēs 
Cēsu pilsētu un apkārtni, 
tiksies ar pilsētas mēru Gintu 
Šķenderu, iepazīs Latvijas 
izglītības sistēmu. Skolotāji 
dalīsies pieredzes apmaiņā 
un Slovēnijas skolēniem 
būs iespēja dzīvot Rāmuļu 
pamatskolas skolēnu ģimenēs. 
Viesi dosies ekskursijā uz Rīgu, 
Siguldu, Līgatnes pazemes 
bunkuriem un Saulkrastos 
apskatīs „Balto kāpu”. 

Tradicionālajā vakarā Vaives 
kultūras centrā viņiem būs 
iespēja mācīties dejot latviešu 
tautas dejas un ballēties kā 
latvieši. 

Viesi apskatīs arī Cēsu 2. 
pamatskolu, strādās Cēsu bērnu 
un jauniešu centra radošajās 
darbnīcās un iepazīs Latvijas 
dabu. 

  Lai uzlabotu pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem, sākot ar 
septembri Cēsu novada 
pašvaldības darba laiks 
piektdienās noteikts līdz 
pulksten 16.00.

Mainīts darba laiks
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PAŠVALDĪBĀ

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Ar priecīgu satraukumu 
sācies jaunais mācību gads. 
Novēlu, lai tas ir sekmīgs 
skolēniem, pedagogiem un 
arī vecākiem. Šajās dienās, 
tiekoties ar skolotājiem, atkal 
un atkal pārliecinos, ka tā tomēr 
ir īpaša profesija, jeb pareizāk 
misija, un mūsu skolotāji šo 
misiju veic ar apbrīnojamu 
enerģiju un prasmi.

Bērni pēc vasaras brīvdienām 
ir atgriezušies pilsētā. Mazākie, 
kas tikai sāk skolas gaitas, nav 
vēl apraduši ar jauno situāciju 
un ne vienmēr ir pietiekoši 
uzmanīgi uz ielas. Tāpēc 
autovadītāji, esiet  saprotoši, 
laikus samaziniet ātrumu 
pie skolām un citām bērnu 
pulcēšanās vietām. Pašvaldības 
un valsts policijas darbinieki  
pastiprināti kontrolēs situāciju 
uz ielām pie mācību iestādēm 
un palīdzēs iesākt mācību gadu 
bez negadījumiem.

Augusts pagāja Latvijas 
neatkarības atjaunošanas 
20 gadu zīmē un augustā 
Cēsu novadu apmeklēja  
Gruzijas reģionālās attīstības 
un infrastruktūras ministrs 
Ramazs Nikolaishvilli un 
Azerbaidžānas pašvaldību 
delegācija.  Pēc neatkarības 
atgūšanas mēs braucām uz 
Zviedriju un Vāciju mācīties, 
kā veidot demokrātisku 
pašvaldību, valsts pārvaldi. 
Tagad to valstu pārstāvji, kas pēc 

PSRS sabrukuma bija ar mums 
vienādā situācijā, brauc apgūt 
mūsu pieredzi. Sarunās ar šo 
zemju kolēģiem pārliecinājos, 
ka, lai ar kā mēs šķendētos par 
kļūdām, nesaimnieciskumu 
un dižķibelēm, 20 neatkarības 
gados mūsu valstī ir notikušas 
lielas un būtiskas pārmaiņas.

Bet, ja runājam par 
saimnieciskām lietām, tad labā 
ziņa ir tā, ka šogad uzsāktie ielu 
rekonstrukcijas projekti Jāņa 
Poruka un Gaujas ielās virzās 
uz priekšu plānotajā tempā. Arī 
Kultūras centra rekonstrukcija  
norit bez kavēšanās. Kreņķis 
ir par pagājušajā gadā 
iesāktajiem un nepabeigtajiem 
remonta darbiem Akmens, 
Saules, Vaives un Līgatnes 
ielās. Būvnieki sakarā ar cenu 
sadārdzinājumu pavasarī lauza 
līgumus ar pašvaldību un darbus 
neturpināja.  Piedāvājām jaunus 
būvdarbu veicējus izraudzīties  
ātrāk, pēc vienkāršākiem 
atlases kritērijiem. Taču šī 
novada pašvaldības iniciatīva 
tika atzīta par neatbilstošu 
likumdošanai. Rīkojot jaunu 
konkursu, zaudējām daudz 
dārga laika, šo vārdu tiešajā 
nozīmē, jo  izmaksas ceļu būvē 
turpināja paaugstināties un 
augustā, atverot piedāvājumus, 
konstatējām, ka sadārdzinājums 
ir vairs ne desmit tūkstoši, bet 
jau ap simts tūkstošiem latu. 
Tas, diemžēl, nav vienīgais 
piemērs, kad birokrātiskā un 
smagnējā valsts pārvalde rada 
zaudējumus pašvaldībām. 
Protams, meklēsim iespējas 
pabeigt minēto ielu 
rekonstrukciju šogad, taču 

iespējams arī, ka būvdarbus 
izdosies pabeigt tikai nākošajā 
gadā.

Gribu pateikties mediķiem 
un iedzīvotājiem par aktīvo 
rīcību  Cēsu klīnikas atbalstam. 
Protesta akcijas ir devušas 
rezultātu un nepieciešamais 
finansējums, lai Cēsu klīnika 
līdz gada beigām varētu 
strādāt un sniegt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, ir 
piešķirts. Taču priecāties 
nav par ko, jo sistēma, kad 
mediķiem ir jācīnās par iespēju  
sniegt palīdzību cilvēkiem 
un pacientiem, īpaši laukos, 
jācīnās par tiesībām saņemt 
kvalitatīvu veselības aprūpi, 
nekam neder. Kāpēc vienu un 
to pašu saslimšanu ārstēšanai 
lokālajām slimnīcām tiek 
piešķirts ievērojami mazāks 
finansējums nekā reģionālajām?  
Kāpēc  Veselības ministrijas 
ierēdņi var gada vidū izlemt 
vēl nogriezt jau tā pieticīgo 
finansējumu lokālajām 
slimnīcām? Kāpēc veselības 
aprūpē nekādi nevar ieviest 
principu, kas labi darbojas 
izglītībā ? Tāpat kā – nauda 
seko skolēnam,  vajadzētu arī  
- nauda seko pacientam!  Tad 
slimnīcām būtu vienlīdzīgas, 
taisnīgas konkurences iespējas 
un pacienti, nevis ierēdņi, 
izlemtu, kura slimnīca ir 
vajadzīga un kura jāslēdz ciet!

17.septembrī  notiks 
11.Saeimas vēlēšanas un es 
aicinu novada iedzīvotājus  
rūpīgi vērtēt politiķu 
piedāvājumu, izdarīt izvēli un 
noteikti piedalīties vēlēšanās.

Septembra prieki 
un ķibeles

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Novada pašvaldības ilgstošā 
sadarbība ar Rīgas Tehnisko 
universitāti ir rezultatīva un 
šoruden RTU Cēsu filiālē 
Raunas ielā 4 mācības uzsāk 
pirmā klātienes studentu 
budžeta grupa, kas Cēsīs apgūs 
bakalaura mācību programmu 
enerģētikā un elektrotehnikā. 
Vienam studentam stipendiju 
apmaksās Cēsu novada 
pašvaldība.  Šis būs svarīgs gads 
jaunizveidotajai augstskolas 
filiālei, lai nostiprinātu, 
popularizētu un paplašinātu 
savu darbību un pierādītu, ka 
Cēsīs  var sagatavot augsti 
kvalificētus inženierus dažādām 
tautsaimniecības nozarēm. RTU 
Cēsu filiāles attīstībā svarīga 
būs sekmīga sadarbība ar 
profesionālajām vidusskolām, 
tāpēc bakalaura programmas 
ir saskaņotas ar apmācību 
programmām, ko apgūst Cēsu 
profesionālās vidusskolas 
audzēkņi. Uzņēmumi Latvijā 
kļūst modernāki, tajos uzstāda 
automatizētās līnijas un to 
apkalpošanai nepieciešami 
augsti kvalificēti speciālisti. 
Šobrīd šādu speciālistu trūkst 
un uzņēmēji paši apmāca savus 
darbiniekus.

Arī Profesionālajai 
vidusskolai šis būs svarīgs 
gads. Ir apstiprināts Eiropas 
Savienības finansējums skolas 
materiālās bāzes attīstībai. 
Ir jāizvērtē un jāizlemj, kur 
un kā šo bāzi veidosim, lai 
projekta īstenošana noritētu 
sekmīgi. Uzņemšanas rezultāti 
rāda, ka galdnieka profesija 
ir populāra un jaunieši vēlas 
to apgūt. Jādomā, kā vairot 
metālapstrādes prestižu, jo 

šajā nozarē pieprasījums pēc 
kvalificētiem speciālistiem ir 
ļoti liels.

1.septembrī darbību sāks 
jaunais Bērnu zinātnes centrs. 
Vasarā tas strādāja testa režīmā, 
pārbaudot ekspozīcijas gatavību 
lielākai apmeklētāju plūsmai.  
Sākums nebūs viegls, taču 
Zinātnes centram ir aizrautīga 
un radoša darbinieku komanda 
, viņi aktīvi strādā, lai veidotu 
labu sadarbību ar skolām. Bērni, 
apmeklējot Zinātnes centru, 
pārliecināsies, ka fiziku, ķīmiju, 
citas nopietnās zinātnes var 
apgūt atraktīvā formā.  Noteikti 
jādomā par iespējām pilnveidot 
un papildināt ekspozīciju, un 
ir iecere to darīt sadarbībā ar 
„A-ha” centru Tartu. Bērnu 
zinātnes centrs jau sadarbojas 
ar  Profesionālo vidusskolu 
un RTU filiāli, un Cēsis top 
par vietu, kur bērniem un 
jauniešiem būs plašas iespējas 
iepazīt tehniskās zinātnes. 

Noslēdzoties vasaras 
brīvlaikam, noslēdzas arī Cēsu 
pils parka rekonstrukcija, 
ko veica būvuzņēmums 
„Merks”.  Prasības bija 
stingras un būvnieki tās 
izpildīja. Kopumā sadarbība 
bija laba un paveikts šovasar ir 
daudz. Parkā atjaunoti celiņi, 
soliņi, tiltiņi, kāpnes. izbūvēta 
skatītāju platforma un iegādāti 
krēsli. Ir rekonstruēts parka 
apgaismojums un uzstādīta 
videonovērošana. Parka dīķĪ 
palielināta ūdens pieplūde un 
ir cēlies ūdens līmenis.  Pils 
parks kļūst par ērtu, drošu 
un patīkamu vietu kultūras 
notikumu apmeklēšanai un 
atpūtai. Vēl projekta ietvaros 
paredzēts ap parka teritoriju 
izbūvēt sētu un  veikt teritorijas 
apzaļumošanu.

Apgūst tehniskās zinības

Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas 
vadītājas p.i.

Cēsu novada domes sēdē 
18. 08.2011.  pieņemti šādi 
lēmumi:

• Atstāja spēkā Cēsu 
novada pašvaldības Kokaugu 
aizsardzības komisijas lēmumu 
par nelikumīgu koku ciršanu.

• Atcēla A.Prikuli no 
pieaicinātā Cēsu novada 
bēriņtiesas locekļa amata un 
veica izmaiņas Cēsu novada 
bāriņtiesas sastāvā, izveidojot 
0,5 likmes patstāvīgā darba 
locekļa amatam.

• Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības vispārizglītojošo, 
interešu izglītības un speciālo 
izglītības iestāžu vadītāju darba 
samaksu no 1.septembra. 

• Atbalstīja logopēdu amata 
vienību izveidošanu Cēsu 
novada izglītības iestādēs.

• Akceptēja deleģējuma 
līguma slēgšanu ar biedrību 

„ Vidzemes inovāciju un 
uzņēmējdarbības centrs”, 
nosakot, ka biedrība piedāvā 
un organizē Cēsu novada 
skolēnu grupām Zinātnes 
centra apmeklējumus, 
jaunas tematiskās izstādes, 
informatīvus un interaktīvus 
seminārus skolu jauniešiem 
par skolēnu mācību uzņēmumu 
veidošanu un attīstību, 
komercdarbības uzsākšanu, 
organizē skolu jauniešu 
robotikas pulciņu un veicina 
Vidzemes reģiona inovāciju 
stratēģijas ieviešanu.

• Atbalstīja nedzīvojamo 
telpu Cēsu pils kompleksa 
apmeklētāju centrā Pils 
laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, 

nodošanu nomā un apstiprināja 
nomas izsoles nolikumu ar 
mērķi – suvenīru tirdzniecības 
organizēšana.

• Noraidīja sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību ‘’CB’’ 
mierizlīguma piedāvājumu.

• Pieņēma vairākus 
lēmumus teritorijas plānošanas 
jautājumos.

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.

Domes sēdē augustā

Inta Ādamsone   
Cēsu novada projektu un 
vides speciāliste 

Apstiprināts Cēsu novada 
projekta pieteikums „Saules 
kolektoru uzstādīšana Cēsu 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādēs” Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
organizētā Klimata pārmaiņu 
finanšu  instrumenta (KPFI) 
atklātā projektu konkursa 
„Atjaunojamo  energoresursu 
izmantošana siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai” 
ietvaros ar kopējām  projekta 
izmaksām 168 347,73LVL. 
75% līdzfinansēs  KPFI . 

Projekta realizācijas gaitā 
plānots modernizēt triju Cēsu 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
(Cēsu trešās, ceturtās un 
piektās pirmsskolas izglītības 
iestādes) siltumapgādes 
sistēmas, uzstādot atjaunojamo 
energoresursu siltumapgādes 

iekārtas - saules kolektorus, 
lai nodrošinātu karstā ūdens 
sagatavošanu.

Pagaidām minētajos 
bērnudārzos izmanto pilsētas 
centrālās siltumapgādes 
sistēmu gan apkurei, gan karstā 
ūdens apgādei. Izmantojot 
saules kolektorus karstā ūdens 
apgādei, ir iespējams ietaupīt 
apmēram  60% no gada laikā 
patērētā resursa . Vasarā saules 
enerģijas pat mākoņainās 
dienās visbiežāk ir pietiekošā 
daudzumā, lai uzsildītu karsto 
ūdeni, izmantojot kvalitatīvus 
saules kolektorus. Arī pavasarī 
un rudenī saulainās dienās ir 
pietiekoši daudz.  

Septembrī plānots noslēgt 
līgumu ar Vides investīciju 
fondu par projekta ieviešanu.

Saules kolektori sildīs ūdeni 
Cēsu bērnudārzos 



Cēsu Vēstis, 2011. gada  1. septembris 3

AKTUĀLI

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 
teksts un foto

Cēsu novada domes 
18.augusta sēdē deputāti 
diskutēja par Cēsu klīnikas 
turpmāko darbību. Veselības 
ministrija  Cēsu un arī citām 
lokālajām slimnīcām otrajā 
pusgadā samazinājusi valsts 
finansējumu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšanai. Pagājušajā gadā 
Cēsu klīnikā sniegta palīdzība 
6216 pacientiem. Veselības 
norēķinu centra līgumā 
paredzēts, ka šogad Cēsu 
klīnikā  valsts apmaksāta 
veselības aprūpe pienākas 
vien 3784 pacientiem. Taču 
šogad tik daudz pacienti jau 
ir izārstēti. Ir samazināts 
lokālajām slimnīcām pare-
dzētais finansējums viena 
slimnieka aprūpei un bez 
kāda pamatojuma par 25%  
finansējums samazināts arī 
uzņemšanas nodaļai.

Augustā premjers Valdis 
Dombrovskis un Veselības 
ministrs Juris Bārzdiņš  Cēsīs 
tika iepazīstināti  ar reālo 
situāciju slimnīcā un atzina, ka 
finansējums ir nepietiekams. 
Abas amatpersonas tikās ar 
mediķu un iedzīvotāju piketa 
dalībniekiem, taču konkrētas 
atbildes uz tiešiem jautājumiem 
par finansējuma nodrošināšanu 

neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšanai nedeva. 
Pirms piketa viņi saņēma 
visu bijušā Cēsu rajona 
novadu domes priekšsēdētāju 
parakstītu vēstuli, kurā 
norādīts, ka Veselības 
ministrijas darba grupas 
slēdziens par lokālo slimnīcu 
saglabāšanu bijusi fikcija, jo 
ministrijas finanšu politika tās 
slēdz. Lauku iedzīvotājiem 
tieši lokālās slimnīcas ir tuvākā 
un bieži vienīgā iespēja saņemt 

ātru un kvalitatīvu mediķu 
palīdzību. Vēstulē norādīts uz 
netaisnīgo finansējuma sadali 
starp slimnīcām un izteikts 
aicinājums steidzami pārskatīt 
lokālo slimnīcu finansēšanas 
kārtību. 

SIA „Cēsu klīnika” valdes 
priekšsēdētājs Guntars Kniksts 
informēja deputātus, ka mediķi 
protestē pret sistēmu, kā tiek 
dalīta valsts nauda veselības 
aprūpei. Tā vietā, lai ieviestu 
skaidru un caurskatāmu sistēmu 

– nauda seko pacientam, notiek 
regulāri mēģinājumi apgriezt 
finansējumu lokālajām 
slimnīcām. Mediķiem jārīko 
protesta akcijas, lai viņi varētu 
darīt savu darbu.

Krietnu laiku pēc domes 
sēdes, augusta beigās kļuva 
zināms, ka papildus finansējums 
tomēr tiks piešķirts un Cēsu, kā 
arī citas lokālās slimnīcas līdz 
gada beigām varēs sniegt visus 
pakalpojumus pacientiem.

Protestos izcīnītā 
veselības aprūpe

Attēlā: Piketā pret finansējuma nogriešanu lokālajām slimnīcām piedalījās Cēsu un Ogres mediķi, 
novada domes deputāti un iedzīvotāji. 

Ieva Rudzīte 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas priekšnieka p.i.

Cēsu novada pašvaldības 
policija informē, ka augustā 
veiktas pārbaudes gan 
fiziskām, gan juridiskām 
personām, kurām nav noslēgti 
vai atjaunoti  atkritumu 
apsaimniekošanas līgumi 
ar SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju”, kā to 
nosaka  Cēsu novada domes 
Saistošie noteikumi. Ikviena 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai apsaimniekotājs pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
ir atbildīgs par atkritumu 
savākšanu un izvešanu  no viņa 
īpašuma teritorijas. 

Augustā policijā sastādīti 
14 administratīvā pārkāpuma 
protokoli par zāliena nepļaušanu 
nekustamajos īpašumos. Bez 
tam tiek apsekotas teritorijas 
Vaives pagastā un Cēsīs, kur 
netiek veikti latvāņu  izplatības 
ierobežošanas pasākumi, par 
ko arī paredzēta administratīvā 
atbildība.   

Pašvaldības policijas 
dežūrdaļā  augustā saņemts 
185 izsaukumi. Saņemti 19 
iesniegumi no juridiskām un 
fiziskām personām; 

Sastādīti 5 administratīvā 
pārkāpuma protokoli par 
alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskā vietās 
vai atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibuma stāvoklī, 
kas aizskar cilvēka cieņu; 1- 
par nepakļaušanos policijas 
darbinieku likumīgajām 
prasībām; 1- par apstādījumu 
postīšanu, kas nosūtīti lēmuma 
pieņemšanai uz tiesu. 

Pašvaldības policijas 
patruļdienesta darbinieki 
nogādājuši mājās 12 personas, 
kuras atradās sabiedriskā 
vietā tādā alkohola reibumā, 
ka nespēja patstāvīgi 
pārvietoties  un 5 personas 
nogādātas ārstniecības 
iestādē. Aizturētas un 
nogādātas Valsts policijā par 
citiem likumpārkāpumiem 4 
personas.

Pašvaldības 
policija 
informē

Pauls Irbins 
Biedrības “Cēsu Inovāciju un 
uzņēmējdarbības centrs” 
valdes loceklis

Kopš 1.septembra Cēsīs ir 
atvērts bērnu zinātnes centrs 
„Z(in)oo”

Kāpēc? 
Z(in)oo veidotāji tic, ka 

katram cilvēkam piemīt unikāls 
un neatkārtojams potenciāls, 
kuru ir jāpalīdz atklāt, rosinot 
cilvēkā dabisko zinātkāri par 
sevi, apkārtējo pasauli un 
tehnoloģijām. Šādi centri ir teju 
katrā Eiropas valstī un to loma 
ir būtiska ne tikai šodienas 
perspektīvā, bet nozīmīga arī 
valsts attīstībai nākotnē – spējai 
radīt inovatīvus produktus 
un pakalpojumus. Mēs esam 
pārliecināti, ka aizraujošs 
izzināšanas process ir sākums 
attīstībai ilgtermiņā.

Kā?
Z(in)oo piedāvās interaktīvas 

ekspozīcijas lai apmeklētāji 
varētu paši izmēģināt dažādas 
tehnoloģijas un pārbaudīt dabas 
likumus: mācīties matemātiku 

lēkājot, izbaudīt gravitāciju 
šūpolēs, izprast berzi, braucot ar 
speciāli aprīkotiem kartingiem, 
redzēt skaņu, veidot zobratu 
pārnesumus, saprast katapultas 
darbības principus, būvēt un 
vadīt robotus, redzēt zibeni, 
kustināt priekšmetus ar domu 
spēku. Kopā Z(in)oo piedāvā 
vairāk nekā 30 dažādas 
ekspozīcijas.

Plašāka ekspozīciju galerija 
apskatāma Z(in)oo mājas lapā: 
www.zinoo.lv 

Kam? 
Z(in)oo būs atvērts ikvienam 

interesentam, īpaši gaidīsim 
skolēnu klases un ģimenes ar 
bērniem. Centra organizētāji tic, 
ka Z(in)oo būs iedvesmojošs 
partneris un centrā esošās 
eksopzīcijas palīdzēs raisīt 
interesi meklēt atbildes, izprast 
tās un baudīt izziņas prieku.

Vēl?
Bez zinātniskām 

ekspozīcijām Z(in)oo piedāvās 
arī  dažādas tematiskās 
ārpusskola nodarbības:

• Pateicoties Rīgas tehniskās 
uiversitātes atbalstam zinātnes 

centrā ir izvietota interaktīva 
izstāde „Leonardo DaVinčī 
ģēnijs”, kurā iespējams apskatīt 
un pataustīt izcilā izgudrotāja 
darbus.

• Z(in)oo centrā ir viens 
no labākajiem amatieru 
teleskopiem Vidzemē. 
Skolēniem un citiem 
interesentiem būs iespēja 
piedalīties speciāli organizētās 
astronomijas nodarbībās brīvā 
dabā un redzēt detalizētu 
mēness virsmu, lielākās saules 
sistēmas planētas un pat attālus 
miglājus. 

• Z(in)oo tiek veidots LEGO 
robotikas pulciņš un robotikas 
sacensības starp dažādām 
Latvijas skolēnu komandām. 

• Vecākiem ar mazākiem 
bērniem būs pieejama attīstošo 
rotaļlietu bibliotēka, kur būs 
pieejamas bērna intelektu 
attīstošas rotaļlietas arī 
ņemšanai uz mājām.

Jau tagad sadarbībā ar 
tādiem partneriem kā Telia, 
GRANDEG, Laima, LMT 
Rally Team un Eži top jauni 
eksponāti. Z(in)oo aicina 
ikvienu uzņēmumu un 

augstskolas rosināt bērnos 
un jauniešos interesi par 
savu biznesa vai zinātnes 
nozari, izstrādājot tematiskās 
ekspozīcijas.

Kad?
Z(in)oo komanda gaida 

apmeklētājus - skolēnu klases 
un interesentu grupas - no 
1.septembra:

• ar iepriekšēju pieteikšanos, 
zvanot 25400228 vai rakstot uz 
info@zinoo.lv .

• biļetes cena: 2-3Ls
• bezmaksas apmeklējums: 

skolotājiem, pensionāriem, 
invalīdiem, deputātiem, 
ministriem un prezidentiem

• esam atvērti arī 
korporatīviem pasākumiem.

Kur?
Cēsis, Poruka iela 8 

(iebraukšana no Lapsu ielas, 
zilpelēka divstāvu ēka). 
Piebraukšanas karte un papildus 
informācija mājas lapā www.
zinoo.lv 

Kas mēs?
Z(in)oo veido un attīsta 

biedrība “Vidzemes Inovāciju 

Atvērts Latvijā lielākais bērnu zinātnes centrs “Z(in)oo”

un uzņēmējdarbības 
centrs”. Tās biedri ir Cēsu, 
Pārgaujas, Amatas, Priekuļu 
un Vecpiebalgas novadu 
pašvaldības. Zinātnes Centrs un 
Biedrība izveidota pateicoties 
Norvēģijas valdības finansētam 
projektam “Vidzemes Inovāciju 
un Uzņēmējdarbības centrs”, 
ko organizēja Cēsu novada 
pašvaldība, Rīgas Tehniskā 
Universitāte un Ostfoldas 
pašvaldība no Norvēģijas. 
Norvēģijas valdības finansētais 
projekts noslēdzās šā gada 
aprīlī.
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DAŽĀDI

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists  
teksts un foto

Ceturtdien, 25.augustā Cēsu 
Jaunajā pilī svinīgā atmosfērā 
tika parakstīti sadarbības 
līgumi starp Cēsu, Amatas un 
Azerbaidžānas pašvaldībām. 
Cēsu novada pašvaldība 
veidos ciešākas saites ar M.A. 
Rasulazade ( Baku) pašvaldību, 
bet Amatas novads sadarbosies 
ar Ismailli pašvaldību.

Līgumi paredz: veicināt 
pieredzes apmaiņu, lai 
uzlabotu ekonomikas, sociālās 
un ekoloģiskās attīstības 
programmu sagatavošanu un 
ieviešanu; īstenot kopējus 
projektus, paaugstinot paš-
valdību ekonomisko potenciālu; 
iepazīstināt ar azerbaidžāņu 
un latviešu tradīcijām, 
kultūras mantojumu; veicināt 
amatiermākslas kolektīvu un 
tūristu apmaiņu. Sadarbības 
līgumus parakstīja  Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Gints 
Šķenders un M.A. Rasulazade 
domes priekšsēdētājs Humbats 
Huseinovs, Amatas novada 
domes priekšsēdētāja Elita Eglīte 
un Ismailli domes priekšsēdētājs 

Vusads Maidanovs. Līgumu 
parakstīšanas ceremonijā 
piedalījās Azerbaidžānas 
pašvaldību delegācijas pārstāvji 
un Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde 
– Andersone, un Raunas novada 
domes priekšsēdētājs Andris 
Neimanis.

Azerbaidžānas pašvaldību 
vadītāji trīs dienas viesojās 
Amatas un Cēsu novados, 
un iepazina pašvaldību 
darbu. Cēsīs viņi apmeklēja 

Cēsu 2.pamatskolu, jauno 
bērnudārzu, SIA „Vinda”, 
iepazinās ar pašvaldības 
Komunālās nodaļas un Sociālā 
dienesta darbu. Amatas novadā 
delegācija viesojās Līvu 
sākumskolā – bērnudārzā, tikās 
ar novada uzņēmējiem.

Pēc līguma parakstīšanas 
abas puses vienojās, ka 
sadarbība ir oficiāli apstiprināta 
un tagad jāķeras pie konkrētiem 
darbiem.

Līgums ar 
Azerbaidžānu

Attēlā: Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, 
Rasulazade domes priekšsēdētājs Humbats Huseinovs, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un Ismailli domes 
priekšsēdētājs Vusads Maidanovs paraksta sadarbības līgumu.

Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldības 
projektu un vides speciāliste 

Augusta vidū  tika noslēgta 
vienošanās  starp Cēsu novada 
pašvaldību un Centrālā Finanšu 
Līgumu aģentūru  par  divu 
ERAF līdzfinansēto  projektu 
„ Cēsu novada  Vaives pagasta 
Krīvu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” un  „Cēsu novada  
Vaives pagasta Rīdzenes ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”  
ieviešanu. 

Krīvu ciematā tiks nodrošināts 
kvalitātes prasībām atbilstošs 
dzeramais ūdens, ierīkojot 
jaunu urbumu un nodrošināta 
precīza resursus uzskaite. 
Rekonstruējot ūdensapgādes 
tīklus, tiks samazināti ūdens 
zudumi, kā arī novērsta avāriju 
iespējamība tīklos. 

Izbūvējot jaunas notekūdens 
attīrīšanas iekārtas, Krīvu 
ciematā tiks nodrošināta 
novadīto notekūdeņu kvalitāte, 
atbilstoši normatīvajiem 
aktiem, tiks paplašināts   
centralizētās kanalizācijas 
sistēmas tīkls, izbūvējot  
jaunus tīklus un kanalizācijas 
sūkņu staciju.  Rekonstruējot 
kanalizācijas tīklus, būtiski 
samazināsies infiltrācijas 
apjoms tīklā. Rezultātā 
samazināsies piesārņojuma 

apjoms Gaujas Nacionālā 
parka ainavu aizsardzības zonā 
”Vaives aizsargājamā  ainava”. 

 Rīdzenes ciematā tiks veikta 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcija, lai 
novērstu infiltrācijas un  ūdens 
zudumus. Tiks rekonstruēts 
ūdenstornis un veikta 
ūdensgūtnes sakārtošana, 
ierīkojot jaunu dziļurbumu, kas 
nodrošinās kvalitātes prasībām 
atbilstošu dzeramo ūdeni.  

 Projekta gaitā tiks veikta arī 
Rīdzenes notekūdens attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcija, lai 
nodrošinātu  normatīvajiem 
aktiem atbilstoša notekūdens 
novadīšanu vidē.  

 Šobrīd tiek veikti iepirkumi 
būvprojektu izstrādei. 
Būvdarbus paredzēts sākt 2012.
gada pavasarī. 

Abu projektu kopējās 
izmaksas ir plānotas 460103,48 
LVL. Projekta attiecināmās 
izmaksas ir 377134 LVL, no 
tām Eiropas reģionālā attīstības 
fonda finansējums ir 320563,9 
LVL, pašvaldības finansējums 
56570,1 LVL. Pārējā kopējo 
izmaksu daļa (82969,48 LVL) 
ir pievienotās vērtības nodoklis, 
ko sedz pašvaldība.

Krīvos un Rīdzenē uzlabos 
ūdensapgādi

Šovasar jūlijā  Tirgus un 
sociālo pētījumu aģentūra  
„Latvijas Fakti” veica 
sabiedrības aptauju Cēsu 
novadā. Pētījuma rezultāti 
ir apkopoti gandrīz 200 
lappuses biezā noslēguma 
darbā. Iepazīstinām ar dažiem 
pētījuma secinājumiem. 

Dažādu Cēsu novada 
dzīves jomu vērtējums.

Aptaujātie Cēsu iedzīvotāji 
kopumā pozitīvi vērtēja gandrīz 
visu vērtējumam piedāvāto 
pilsētas un novada dzīves jomu 
attīstību. Vairāk nekā divas 
trešdaļas aptaujas dalībnieku 
apmierina:

Apkārtējās vides (t.i. dabas, 
gaisa, ūdens) kvalitāte;

Atkritumu savākšana un 
izvešana;

Izglītības iespējas un 
kvalitāte;

Personiskās drošības līme-
nis;

Pilsētas vides (t.i. ielu, 
publisko vietu tīrības) 
kvalitāte;

Kultūra un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas;

Pilsētas ielu apgaismojums;
Sporta un atpūtas 

pakalpojumi.

Tikai divas pilsētas dzīves 
jomas tika vērtētas kopumā 
kritiski:

Nodarbinātības iespējas;
Autostāvvietas pilsētā;

Aktuālākās problēmas 
Cēsīs.

Saskaņā ar pētījuma 
rezultātiem aktuālākās 
problēmas Cēsīs, kuru 
risināšanai Cēsu novada 
pašvaldībai būtu jāvelta 
prioritāra uzmanība, ir (kā ļoti 
aktuālas tās raksturoja lielākā 
daļa aptaujāto Cēsu novada 
iedzīvotāju):

Stadiona un tā teritorijas 
sakārtošana/ labiekārtošana;

Sporta laukumu lab-
iekārtošana;

Ielu rekonstrukcija;
Ražošanas teritoriju 

attīstība;
U z ņ ē m ē j d a r b ī b a s 

veicināšana;
Kultūras centra rekon-

strukcija.

Cēsu novada pašvaldības 
darbības vērtējums.

Cēsu novada pašvaldības 
darbības vērtējums pašreizējos 
sociāli ekonomiskajos apstākļos 
uzskatāms par ļoti labu. Gandrīz 
trīs ceturtdaļas (72%) aptaujāto 
novada iedzīvotāju  Cēsu 
novada domes darbību vērtēja 
pozitīvi vai drīzāk pozitīvi. 
Kritisku viedokli pārstāvēja 
19,9% aptaujas dalībnieku. 

Aptaujas rezultātu analīze 
dažādās respondentu sociāli 
demogrāfiskajās grupās atklāj, 
ka salīdzinoši pozitīvāk 
Cēsu novada domes darbību 

vērtēja jaunieši un finansiāli 
nodrošinātākie novada 
iedzīvotāji.

Dominējošā daļa (vairāk 
nekā divas trešdaļas) aptaujāto 
novada iedzīvotāju pozitīvi 
vērtēja:

Cēsu novada pašvaldības 
darbinieku atsaucību, laipnību, 
ieinteresētību, pieejamību 
(75,3%);

Cēsu novada pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību 
(72,2%);

Cēsu novada pašvaldības 
darbinieku profesionalitāti, 
kompetenci (70,4%);

Cēsu novada pašvaldības 
pakalpojumu kvalitāti (68,1%).

Kādu no Cēsu novada 
pašvaldības struktūrvienību 
pakalpojumiem ir izmantojuši 
75,1% aptaujāto novada 
iedzīvotāju. Visbiežāk izmantoti 
komunālās daļas (izmantojuši 
31% respondentu), kultūras 
un tūrisma centra (28,3%), 
iedzīvotāju deklarēšanas 
(26,7%) un sociālā dienesta 
(23,6%) pakalpojumi. Citu 
Cēsu novada pašvaldības 
struktūrvienību pakalpojumus 
izmantojuši mazāk par 20% 
aptaujas dalībnieku.

Apmierinātība ar infor-
māciju par Cēsu novada 
pašvaldības darbību.

Lielākā daļa aptaujāto Cēsu 
novada iedzīvotāju visumā ir 
apmierināti ar informācijas 

klāstu par novada pašvaldību. 
Informāciju par pašvaldības 

pieņemtajiem lēmumiem kā 
pietiekamu vērtēja 62,5%, 
savukārt, kā nepietiekamu, - 
28,3% respondentu;

Informāciju par pašvaldības 
attīstības projektiem kā 
pietiekamu raksturoja 58,2%, 
savukārt, kā nepietiekamu, - 
31,1% respondentu;

Dažādu Cēsu novada 
pašvaldības uzņēmumu 
darba vērtējums.

Pozitīvs vērtējums Cēsu 
novada iedzīvotāju vidū dominē 
(vairāk nekā 70% gadījumu) 
par sekojošu pašvaldības 
uzņēmumu darbību:

SIA „Vinda” (pozitīvi vērtēja 
78,1% respondentu);

SIA „Cēsu klīnika” 
(72,9%).

Divu pašvaldības uzņēmumu 
darbs biežāk tika vērtēts 
kritiski:

SIA „Maksas autostāvvietas” 
– kritiski vērtēja 51,1%, 
savukārt pozitīvi – 33,1% 
respondentu;

SIA „Cēsu tirgus” - kritiski 
vērtēja 51,5%, savukārt pozitīvi 
– 41,9% respondentu;

Cēsu novada izglītības 
iestāžu vērtējums.

Visām Cēsu novada 
izglītības iestādēm izglītības 
kvalitāte vairāk nekā divās 
trešdaļās gadījumu tika vērtēta 

kopumā pozitīvi. Vispozitīvāk 
(pozitīvo vērtējumu īpatsvars 
virs 80%) izglītības kvalitāte 
tika vērtēta:

Pirmsskolas izglītības 
iestādēs;

Vidusskolās un ģimnāzijās;
Pamatskolās.
Nedaudz rezervētāk 

izglītības kvalitāte tika vērtēta, 
runājot par augstskolām. Tās 
bija vienīgās izglītības iestādes, 
kurām kritisko vērtējumu 
skaits nedaudz pārsniedza 10% 
robežu.

Nozīmīgākie informācijas 
avoti par Cēsu novada 
aktualitātēm un pašvaldību. 

Nozīmīgākie informācijas 
avoti Cēsīs ir:

Laikraksts „Druva” – 
informāciju par Cēsu novada 
aktualitātēm un pašvaldību gūst 
65,6% novada iedzīvotāju. 

www.cesis.lv - informāciju 
gūst 59,2% respondentu.

Laikraksts „Cēsu Vēstis” 
–  informāciju gūst 39,1% 
aptaujas dalībnieku.

Aptaujas rezultātu analīze 
dažādās respondentu sociāli 
demogrāfiskajās grupās atklāj 
tradicionālās tendences – 
laikrakstos informāciju biežāk 
gūst gados vecākie iedzīvotāji, 
savukārt internetā – jaunieši, 
finansiāli nodrošinātākie un 
augstāku izglītības līmeni 
ieguvušie aptaujas dalībnieki.

Apkopoti „Latvijas Faktu” aptaujas rezultāti Cēsu novadā
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Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Augusta sākumā izstāžu 
namā tika apbalvoti labākie 
novada teritoriju un gaisa dārzu 
kopēji. Konkursa komisija, 
izvērtējusi pieteikumus, 
nolēma par 2011.gada Cēsu 
novada pašvaldības konkursu 
uzvarētājiem atzīt:

Konkursa “Labākais 
sētnieks” laureāti:

Cēsu pilsētā
Privātmāju sektors
Sandra Rutkovska - Gaujas 

ielas 50 nama īpašniece
Jekaterina Kokareviča - 

uzkopj Rīgas ielas 17 un 25 
teritoriju

Skaidrīte Mirdza Rozīte 
- Festivāla ielas 7 nama 
īpašniece

Pašvaldības teritorija
Laura Zunde – sētniece 

Maija parkā 
Aldis Elerts – Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas sētnieks 

Dzintra Arāja – sētniece Pils 
parkā 

Ludmila Zaviša - stipendiāte, 
kopj pašvaldības teritoriju

Jeļena Svelme - stipendiāte, 
kopj pašvaldības teritoriju

Artis Jirgens - stipendiāts, 
kopj pašvaldības teritoriju

Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas 

Caunas iela 7a – sētniece 
Zelma Lūcija Jurisone 

Zirņu iela 22 – sētnieks 
Vladislavs Ančs 

Leona Paegles iela 1d – 
sētnieks Aleksandrs Dergunovs

Sabiedriskās ēkas
Veikals “Maxima – sētnieks 

Jānis Mežciems 
AS “CATA”- sētniece 

Ludmila Konstantinova 
Restorāns  “Ailanda” 

kolektīvam - īpašniece Sianda 
Sīmane

Vaives pagastā
Juris Jepifanovs - kopj 

pašvaldības teritoriju

Liene Martinsone - kopj 
Rāmuļu pamatskolas teritoriju

Juris Salietis -  kopj Līvu 
pamatskolas teritoriju

 Konkursa “Par skaistāko 
gaisa dārzu” laureāti :

Privātmāju sektors 
Egļu iela 11, Cēsis -  

saimnieki  Gita Andersone 
Maris Juris Andersons. Bagātīgi 
puķu stādījumi uz terases, labi 
redzami no ielas. Ļoti labi 
kopti.

Krišjāņa Valdemāra iela 
10, Cēsis - saimnieks Jānis 
Priedīte. Ļoti gaumīgas puķu 
kastes, krāsas saskaņotas ar 
ēkas fasādi.

Festivāla iela 36, Cēsis - 
saimnieks Gatis Lecītis. Daudz 
„gaisa dārzu” stādījumu, 
saskaņotas krāsas.

Gaujas iela 50, Cēsis - 
saimniece Sandra Rutkovska. 
Stādījumi puķu kastēs uz 
palodzēm, bagātīgi stādījumi 
uz terases.

Briežu iela 14a, Cēsis 
- saimnieks Normunds 
Driļevskis. Puķu podi uz sētas 
un pagalmā.

Viensētas
„Veckalna Kozakas”, Vaives 

pagasts - saimnieks Zigurds 
Vilnītis. „ Zaļais jumts” 
apaudzēts ar velēnu, bagātīgi 
stādījumi puķu grozos, ļoti labi 
kopta teritorija.

„Vecrogas”, Vaives pagasts 
- saimnieki Sandra Cālīte- 
Dzenīte, Juris Cālītis. Iekārtie 
podi pie simboliskiem vārtiem 
– zvana. Teritoriju kopj bērni 
un jaunieši.

Pašvaldības teritorija
Cēsu pilsētas pansionāts, 

Kovārņu iela 20, Cēsis - 
direktore Inga Gunta Paegle. 
Katrā balkonā iekārtais puķu 
pods, kopj paši pansionāta 
iemītnieki.

Cēsu novada pašvaldības SIA 
„Cēsu Klīnika” Slimnīcas iela 
9, Cēsis - valdes priekšsēdētājs 
Guntars Kniksts. Gaumīgas 
puķu kastes uz pirmā stāva 
palodzēm, puķu podi pie 

iebraucamā ceļa.
Līvu pamatskola, Krīvi, 

Vaives pagasts - direktore 
Antra Gabranova. Iekārtie podi, 
sakopta apkārtējā teritorija, 
rožu dobes.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas

Saules iela 21, Cēsis - mājas 
vecākais Iveta Maksimova. 
Apstādījumi pie ieejām ēkā, 
koplietojamās teritorijās. 

Festivāla iela 44, Cēsis - 
mājas vecākais Jānis Harijs 
Sūniņš. Samteņu podi gar visu 
iebraucamo ceļu.

Ražošanas teritorijas, uzņē-
mumi, sabiedriskās teritorijas

Kafejnīca „2 Locals”, Rīgas 
iela 24a, Cēsis - direktore 
Jolanta Sausiņa Ļoti glīti 
puķu stādījumi, interesants 
iekārtojums.

SIA “M.E.LAT-LUX”, 
Tirgoņu iela 7, Cēsis - valdes 
priekšsēdētājs Māris Gailis. 
Gaumīgi ziedu podi pie 
galvenās ieejas.

SIA „ Zāles”, Cēsu centra 
aptieka, Vienības laukums 2, 
Cēsis - aptiekas īpašniece un 
vadītāja Dace Mačuka. Puķu 
kastes pie aptiekas logiem.

K/S „Cēsu rajona patērētāju 
biedrība”, Vienības laukums, 
Cēsis - valdes priekšsēdētājs 
Ādolfs Zeļonka. Puķu kastes 
pie Cēsu Universālveikala.

Apbalvoti labākie sētnieki 
un gaisa dārzu kopēji

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

Noslēdzas kārtējā tūrisma 
sezona un kopumā tā šogad 
bijusi aktīvāka nekā pērn. 
Vairāk ceļojuši ir Latvijas 
iedzīvotāji. No ārzemniekiem 
pilsētu un apkārtni visvairāk 
apmeklējuši tūristi no Vācijas. 
Pieaudzis viesu skaits no 
Krievijas, ASV un Polijas. 
Netipiski daudz Cēsīs šogad ir 
tūristi no Francijas, Spānijas, 
Šveices un Nīderlandes, bet 
nedaudz ir sarucis viesu skaits 
no Lietuvas, Igaunijas un 
Skandināvijas valstīm.

Ievērojami ir samazinājušies 
organizēto grupu braucieni ar 
kopīgu autobusu, bet biežāk 
cilvēki ceļo individuāli un aktīvi 
izmanto internetu informācijas 
iegūšanai un pakalpojumu 
rezervēšanai. Vairāk ceļo 
ģimenes ar dažāda vecuma 
bērniem. Palielinājies cilvēku 
skaits, kuri savam ceļojumam 
izmanto sabiedrisko transportu, 
tāpēc viens no pieprasītākajiem 
pakalpojumiem Cēsīs šovasar 
bija velosipēdu noma. Ārzemju 
tūristu vaicā arī par iespēju 
ar vilcienu nokļūt uz Rīgu, 

Valmieru, Tartu un Tallinu

Aktīvā tūrisma popularitāte 
sabiedrībā arvien pieaug, un 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centrā ļoti daudz ārzemju 
tūristu interesējās par laivu 
braucieniem, velo maršrutiem 
un dažāda garuma un grūtības 
pakāpju pārgājienu takām. 
Viņiem ir būtiski, lai maršruti 
būtu droši, marķēti, kā arī 
tiktu nodrošināt iespēja nokļūt 
atpakaļ sākumpunktā.. 

Ievērojami vairāk apmek-
lētāju ir bijis arī lielākajos 
Cēsu tūrisma objektos. Šovasar 
tūristu iecienītās vietas ir Sv. 
Jāņa baznīca, Cīrulīšu dabas 
takas, Ozolkalna atpūtas centrs 
„Supervāvere” un Cēsu pils 
komplekss. Pils kompleksu 
pirmajā pusgadā ir apmeklējis 
41 tūkstotis viesu, kas ir par 
23% vairāk kā iepriekšējā gadā. 
Pils apmeklējuma rekords 
tika uzstādīt muzeja naktī, 
kad iespēju apskatīt pili un 
piedalīties dažādās aktivitātēs 
izmantoja 8 tūkstoši pilsētnieku 
un pilsētas viesu.

Šajā sezonā varējām 
tūristiem piedāvāt arī jaunas 
atpūtas iespējas. Tika atvērtas 
divas jaunas kafejnīcas – 
„2locals” un „CafēRīga”, kuras 
ikvienu priecē ar āra terasēm, 
labu apkalpošanu un kvalitatīvu 

ēdienu. „Ozolkalns” sadarbībā 
ar sporta loka šaušanas 
klubu „Vendenes strēlnieki” 
šovasar piedāvā medības ar 
profesionāliem lokiem un 
oriģināla izmēra 3D dzīvnieku 
figūrām Ozolkalna mežos. 
Darbu pēc pārtraukuma atsāka 
Cēsu Kartingu halle. Kopš 
jūlija Cēsu pils kompleksā 
ir iespējams iepazīt maizes 
tapšanu no grauda iesēšanas 
brīža līdz pat maizes klaipiņa 
celšanai galdā. Maizīte tiek 
cepta viduslaiku maizes krāsnī 
un par to  aizrautīgi stāsta pati 
maizes cepēja – viduslaiku pils 
kalpone.

Aktīvo tūrisma sezonu 
noslēgsim ar Starptautisko 
tūrisma dienu, kuras šī gada 
pamattēma ir kultūras un 
tūrisma mijiedarbība. Tās 
ietvaros 24.-27.septembrim 
pilsētā un apkārtnē būs īpaši 
tūrisma uzņēmēju piedāvājumi, 
koncerti, kino un lekcijas 
skolēniem par tūrisma nozīmi 
ekonomikā. 

Aktīvajai sezonai noslē-
dzoties, Cēsu Tūrisma 
informācijas centrs saka lielu 
paldies pilsētas iedzīvotājiem 
par viesmīlību un tūrisma 
uzņēmējiem par milzīgo 
ieguldīto darbu pakalpojumu 
un servisa nodrošināšanā. 

Cēsis izvēlas aktīvie tūristi
Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldības  
projektu un vides speciāliste

Eiropas Savienības finansētā 
projekta „Cēsu pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
renovācija 2. kārta” ietvaros 
19. augustā pilnībā pabeigti 
renovācijas darbi Cēsu 
specializētajā pirmsskolas 
izglītības iestādē, Briežu ielā 
7.

Projekta ietvaros veikta 
viena korpusa fasādes un 
jumta renovācija, papildus 
to siltinot un veicot jumta 
pārbūvi, kas izveidots analogi 
agrāk rekonstruētajam 
otrajam korpusam. Veikta 
galvenā korpusa kāpņu telpu 
rekonstrukcija un arī daļēja 
teritorijas labiekārtošana. 

 Cēsu 3. pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē ir pabeigti 
darbi, kas tika paredzēti 
būvniecības līgumā ar SIA 
„Bazalts”. Bērni, uzsākot 
mācību gaitas, ārpus telpām 
uzturēsies renovētās, drošās 
un vizuāli pievilcīgās 
nojumēs. Bērnudārzam no-
mainīts jumts, kas uzlabos 
ēkas energoefektivitāti un 
veicinās ēkas ilgāku un 
optimālāku ekspluatāciju. 
Veicot renovācijas darbus, 

atklājušies neparedzēti šķēršļi, 
un  bērnudārza teritorijā 
jāveic vairāki papildus darbi  
ēkas drenāžas un lietusūdens   
sistēmas  sakārtošanai. 
Paredzams, ka veicot drenāžas 
sakārtošanu, tiks novērstas 
problēmas, kad gada mitrajos 
laika apstākļos periodiski tika 
nopludināts ēkas pagraba stāvs, 
kas var radīt neatgriezeniskus 
bojājumus būves pamatos u.c. 
konstruktīvos elementos.

Projektā paredzētie Cēsu 4. 
pirmsskolas izglītības iestādes 
renovācijas darbi tika pabeigti 
jau vasaras sākumā.

Visās trijās pirmsskolas 
izglītības iestādēs  darbus 
kvalitatīvi veica SIA 
„Bazalts”.

Kopējās projekta „Cēsu 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu renovācija 2. kārta” 
izmaksas ir 337643,00 
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 . 

 

Atjaunoti bērnudārzi

Attēlā: Konkursa “Labākais sētnieks” 
uzvarētāji pēc apbalvošanas.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, DAŽĀDI

Izdoti saskaņā ar  likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 
24.pantu

Izdarīt Cēsu novada domes 
01.07.2009. Saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „ Cēsu 
novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt Saistošo 
noteikumu 129.punktu pēc 

vārdiem „ cita institūcija” ar 
vārdiem „ vai Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisija 
reglamentā noteiktajos 
gadījumos”.

2. Papildināt Saistošo 
noteikumu 130.punktu 
pēc vārdiem „Domes 
priekšsēdētāja”  ar vārdiem 
„vai Administratīvo aktu 
apstrīdēšanas komisijas”.

Izdoti saskaņā ar likuma 
„ Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punktu,  

Ministru kabineta 

2 1 . 0 6 . 2 0 11 . n o t e i k u m i e m 
Nr.491

Atzīt par spēku zaudējušiem 
Cēsu novada domes 26.08.2010. 

Saistošos noteikumus Nr. 29 

„ Nodeva par suņu un kaķu 

turēšanu Cēsu novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma „ 
Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 
10.punktu,

Ministru kabineta 
2 1 . 0 6 . 2 0 11 . n o t e i k u m i e m 
Nr.491

Izdarīt Cēsu novada domes 
26.08.2010. Saistošajos 
noteikumos  Nr. 30 „ Suņu un 
kaķu turēšanas noteikumi Cēsu 
novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo 
noteikumu 1.3.punktu šādā 

redakcijā:

„ 1.1. Dzīvnieku reģistrāciju 
vienotajā mājas (istabas)  
dzīvnieku datubāzē Cēsu 
novada pašvaldībā veic 
Cēsu novada Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā ( Bērzaines 
iela 5, Cēsis, Cēsu nov.).” 

2. Izteikt Saistošo 
noteikumu 2.1.1.punktu šādā 
redakcijā:

„2.1.1. reģistrēt mājas 
(istabas) dzīvnieku 
vienotajā mājas (istabas) 

dzīvnieku datubāzē pie 
praktizējoša vetārsta vai 
Cēsu novada pašvaldībā, 
vai Lauksaimniecības datu 
centrā.”  

3. Izslēgt Saistošo 
noteikumu 2.1.2. un 
2.2.1.punktus.

4. Izslēgt Saistošo 
noteikumu 3.2.punktā vārdu „ 
„ Lācīši””.

5. Aizstāt Saistošo 
noteikumu 4.3.punktā skaitļus 
„ 2.1.2.” ar skaitļiem „ 2.1.1.”.

Saistošie  noteikumi Nr. 14
„ Grozījumi Cēsu novada domes 
01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 
„ Cēsu novada pašvaldības nolikums”

Saistošie noteikumi Nr. 15
„ „Cēsu novada domes 26.08.2010.  Saistošo  noteikumu Nr. 29 
„ Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” atzīšana  par 
spēku zaudējušu”

 Saistošie noteikumi Nr. 16 
„ Grozījumi Cēsu  novada domes 26.08.2010. Saistošajos noteiku-
mos  Nr. 30 „ Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā””

Cēsīs tiks 
modernizēta 
katlu māja

14.06.2011. starp SIA 
„Cēsu siltumtīkliem” un Valsts 
aģentūru ‘Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra” 
tika noslēgts līgums Nr.L-
PCS-11-0018 par projekta 
„Atjaunojamo energoresursu 
siltumavota līdz 8MW 
jaunbūve Rūpniecības ielā 
13a, Cēsīs, Cēsu novadā” 
Nr.PCS/3.5.2.1.0/10/02/015 
īstenošanu. 

Projekta mērķis ir paaugsti-
nāt siltumapgādes sistēmu 
energoefektivitāti: paaugstināt 
energoefektivitāti siltumavotos, 
tai skaitā samazināt CO2 saturu 
kurināmajā, līdz ar to nodrošinot 
Cēsu pilsētas siltumapgādes 
sistēmu atbilstību Eiropas 
Savienības vides aizsardzības 
prasībām, kā arī paaugstināt 
Cēsu pilsētas iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, attīstot videi 
draudzīgas infrastruktūras 
pieejamību visā pašvaldības 
teritorijā.

Projektā ir paredzēts katlu 
mājas Rūpniecības ielā 13a 
modernizācija uzstādot divus 
jaunus šķeldas apkures katlus- 
ar jaudu 5 MW un 2 MW un 
ekonomaizeru ar jaudu 1 MW. 
Šāda iekārtu komplektācija 
ļaus samazināt pašreizējo gāzes 
patēriņu par 78 % un nodrošināt 
katlu mājas darbību, izmantojot 

atjaunojamo energoresursu 
kurināmo 231 dienu gadā.

Projekta kopējās izmaksas 
ir LVL 2 338 359,42, no 
kurām attiecināmās izmaksas 
ir LVL 1 877 430,00. Projekts 
tiek līdzfinansēts no Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda, 
tā finansējums ir 50 % apmērā 
no attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas termiņš 
ir 24 mēneši.

Drīzumā tiek plānots 
izsludināt iepirkumu būv-
projekta izstrādei, būvniecībai, 
siltumenerģijas ražošanas 
iekārtu iegādei un montāžai.

Rekonstruēs un 
būvēs siltumtrases.

14.06.2011. starp SIA 
„Cēsu siltumtīkliem” un Valsts 
aģentūru ‘Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra” tika 
noslēgts līgums Nr.L-PCS-11-
0017 par projekta „Maģistrālās 
siltumtrases rekonstrukcija 
posmā no TK-19 līdz TK-21 
un atsevišķu posmu jaunbūve 
katlu mājā Rūpniecības ielā 
13a un E.Veidenbauma ielā 
līdz zemes gabalam Zeltkalna 
ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” 
Nr.PCS/3.5.2.1.0/10/02/011 
īstenošanu. 

 Projekta mērķis ir paaugsti-
nāt siltumapgādes sistēmu 
energoefektivitāti: samazināt 
zudumus siltumapgādes 
pārvades sistēmā, tai skaitā 

samazināt CO2 emisiju, līdz 
ar to nodrošinot Cēsu pilsētas 
siltumapgādes sistēmu 
atbilstību Eiropas Savienības 
vides aizsardzības prasībām, 
kā arī paaugstināt Cēsu pilsētas 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
attīstot videi draudzīgas 
infrastruktūras pieejamību visā 
pašvaldības teritorijā.

Projekta realizācijas rezultātā 
Rūpniecības ielas 13a katlu 
mājas siltumtrasēm zudumi 
samazināsies līdz apmēram 
21%, jeb par 3812 MWh gadā, 
pie kam šis samazinājums 
saglabāsies visu cauruļvadu 
darbības laiku (30-40 gadus). 
Tas ļaus ietaupīt 457 tūkstošus 
m3 dabasgāzes un samazinās 
CO2 emisiju par 1006 tonnām 
gadā, samazinot CO2 kvotu 
deficītu.

Projekta kopējās izmaksas 
ir LVL 599 193,96, no kurām 
attiecināmās izmaksas ir 
LVL 449 450,55. Projekts 
tiek līdzfinansēts no Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda, 
tā finansējums ir 40 % apmērā 
no attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas termiņš 
ir 8 mēneši.

Drīzumā tiek plānots 
izsludināt iepirkumu 
būvdarbiem.

Uzņēmums “Cēsu Siltumtīkli” 
informē iedzīvotājus

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Cēsu novada Vaives pagastā 
ir gana teritoriju, kurās 
ieauguši latvāņi un kur šī 
kaitīgā auga apkarošanai tiek 
veltīts daudz spēka un līdzekļu. 
Kā stāsta Vaives pagasta 
pārvaldes vadītāja Valda 
Zaļaiskalna, pašvaldībai un 
pagasta iedzīvotājiem, zemes 
īpašniekiem par padomju laikos 
Latvijā ievazātajiem latvāņiem 
tagad nākas bargi maksāt. 
„Cilvēki atguva sabendētu 
zemi, pie tam īpašnieki, kuru 
zemē ieviesušies latvāņi, nevar 
pretendēt uz Eiropas Savienības 
platību maksājumiem,” situāciju 
skaidro V. Zaļaiskalna.

Tāpēc Vaives pagastā jau 
gadiem ilgi notiek plānveidīga 
latvāņu apkarošana. Pašvaldības 
teritorijas, ceļu malas trīs metru 
platumā šovasar jau ir nopļautas 
četras reizes. Neaizstājams 
vīrs šajā darbā ir Edgars 
Suhovs, kurš nebaidās no šiem 
indīgajiem augiem. Ceļmalas 
regulāri pļauj arī valsts 
akciju sabiedrība „Latvijas 
Valsts ceļi”. Arī pagasta 
iedzīvotāji savās teritorijās 

cenšas šo audzelīgo kaitēkli 
apkarot. Tiem, kas to nedara, 
pašvaldības policijas darbinieki 
raksta protokolus un tiek 
piemēroti administratīvie sodi. 
Šī metode ir visai stimulējoša 
un kopumā pagasta teritorijas 
tiek appļautas. Problemātiska 
situācija ir aizsargjoslās zem 
augstsprieguma līnijām, jo 
vēl nav precīzas vienošanās ar 
a/s „Latvenergo”, kam tad ir 
jāapkaro latvāņi šajās joslās. 

V. Zaļaiskalna uzskata, ka 
efektīvai latvāņu apkarošanai 
nepieciešama nopietna valsts 
finansēta programma. – 
„Latvānis ir liels draņķis! Arī 
regulāri pļauts, zemē tas dzīvo 
septiņus gadus! Latvāņu sēklas 
pārnēsā putni, vējš, ūdens, un 
šo kaitēkļu invāzija var notikt 
lielās platībās. Ne velti Somijā 
ir uzsākta 20 gadus ilga latvāņu 
apkarošanas programma. 
Latvijā arī ir nepieciešama 
nopietna valsts programma, 
pretējā gadījumā Vaives un citos 
pagastos, kur padomju laikos ir 
ieviesti latvāņi, pašvaldībām 
un iedzīvotājiem vien saviem 
spēkiem un līdzekļiem jāapkaro 
šis kaitīgais augs. Taču lokāla 
cīņa ar latvāņiem nav efektīva, 
jo kaitēkļu sēklas brīvi ceļo pāri 
pagastu un novadu robežām”, 
atzīst V. Zaļaiskalna.

Latvāņu apkarošanai 
nepieciešama valsts 
programma

Uģis Lejietis 
SEB bankas 
Cēsu filiāles klientu 
apkalpošanas vadītājs

SEB Dzīvības apdrošināšana 
vēlas palīdzēt vecākiem brīžos, 
kad mazā pirmklasnieka 
nedienas radījušas negaidītus 
izdevumus. Tāpēc otro gadu 
pēc kārtas dāvinām katram 
pirmklasniekam nelaimes 
gadījumu apdrošināšanu 1000 

latu vērtībā. 

  Vecāki aicināti doties uz 
tuvāko SEB bankas filiāli, kur 
SEB Dzīvības apdrošināšanas 
speciālists izskaidros un izsniegs 
pirmklasnieka apdrošināšanas 
noteikumus. Noteikumus 
var saņemt arī, reģistrējoties 
interneta lapas www.seb.
lv sadaļā „Pirmklasnieka 
apdrošināšana”. 

Dāvina apdrošināšanu 
pirmklasniekiem



Koncerti un pasākumi

01.09. Jauniešu diena 2011
12:00 – 15:00 Radošās 

darbnīcas&spēles, Maija parks 
un Skeitparks

19:00 – 23:00 Pasākums 
jauniešiem, Cēsu pils dārzs

03.09. 17:00 Dzeja un 
mūzika „Trauslās lietas” 
(Semjona Haņina un Selffish  i
nterpretācijā), KafeRīga, Rīgas 
iela 27

07.09. LTV rīkotā Vidzemes 
reģiona priekšvēlēšanu 
diskusijas “Izvēlies nākotni” , 
CATA Kultūras nams

09.09. 19:00 Koris 
„Wenden”. Imanta Kalniņa 
dziesmu koncerts „Pa zelta 
pavedienu”, Rožu laukums

10.09. 12:00 – 15:00 Garīgi 
izglītojošs un muzikāli teatrāls 
pasākums ģimenēm ar bērniem 
„Apstājies, ieklausies!”, Rožu 
laukums

10.09. 11:00 Eiropas kultūras 
mantojuma dienu ietvaros - 
Cēsu Jaunās pils atvērto durvju 
diena (iespējams apskatīt pils 
telpas pēc ilgstošu restaurācijas 
darbu veikšanas pirms muzeja 
ekspozīcijas iekārtošanas), 
Cēsu Jaunā pils

10.09. Balle, Vaives tautas 
nams

16.09. 19:00 Vakara mūzika 
Rožu laukumā kopā ar pūtēju 
orķestri „Cēsis”, Rožu laukums

22.09. 18:30 Akadēmiskās 
mūzikas koncerts „Chanson 
D”amour”, Izstāžu nams

25.09. 16:00 
9.Starptautiskais mūzikas 
festivāls ‘’Galantais klavesīns’’, 
Izstāžu nams

25.09. - 27.09 Vispasaules 
tūrisma diena, Cēsu Pils 
komplekss

30.09. 17:30 Japānas tējas 
ceremonijas demonstrācija, 
Izstāžu nams

Cēsu Centrālās bibliotēkas 
pasākumi

Dzejas dienas 2011 norises 
no 05. 09. – 01.10.

05. 09. 18:00 Dzejas un 
sēņu laika dullums (muzikāls 
uzvedums ar Cēsu Tautas 
teātri, Latvijas Dabas muzeja 
Botānikas nodaļas vadītājas 
Initas Dānieles stāstījums un 
sēņu izstāde), Cēsu Centrālās 
bibliotēkas Baltā zāle

07.09. 18:00 Nomoda vīzijas 
( tikšanās ar literāti novadnieci 
Sarmu Eneri (Dārziņu)), Vaives 
pagasta Rīdzenes bibliotēka 

14.09. 15:00 Jauno vārds 
(savu dzeju lasa Cēsu jaunie 
autori, piedalās dzejnieks 
Andris Akmentiņš), dzejnieka 
Eduarda Veidenbauma dzimto 
māju „Glāznieki” piemiņas 
vieta (Rūpniecības iela 18)

21.09. 17:00 Ieklausies 
Latgales dzejā (piedalās Anna 

Rancāne, Līga Seiksta-Deksne, 
Ilze Sperga), Cēsu Centrālās 
bibliotēkas, Baltā zāle

23.09. 15:00 Dzejnieku 
pipars uz mēles (Cēsu Kultūras 
biedrības „Harmonija” literātu 
dzeja par mūsdienu tēmām), 
Zvaigznes ABC grāmatu nama 
laukums

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”

Sports un aktīvā atpūta

03.09. Rolerslēpošana 
„Cēsis 2011”

04.09. Slēpošanas-biatlona 
kluba „Cēsis” vasaras biatlona 
sacensības, Priekuļu „Biatlona-
slēpošanas bāze”

10.09. 10:00 Sporta svētki, 
Vaives pagasta, Rāmuļu 
pamatskolas teritorija

24.09. Skrējiens apkārt 
Cēsīm kopā ar SIA „Running.
lv”, Cēsis

24.09. Orientēšanās 
sacensības „Cēsu rudens”, 
Cēsu pilsēta

30.09. Novada Olimpiskā 
diena, Novada skolu sporta 
bāzes

Izstādes

14.05. - 30.09. Izstāde par 
pilskalniem Alitus novadā 
(Lietuva) „Mūsu senču 
dvēsele”, Cēsu Vēstures un 
Mākslas muzejs

18.08. – 25.09. Maija 
Tabaka. Gleznas. Izstāžu nams 
1.stāvs

18.08. – 25.09. Domubiedru 
grupas ‘’Marsija Melo’’ izstāde 
„Māsas - Marsa Mellenes’’, 
Izstāžu nams 2.stāvs

20.08. - 24.09. Gleznotāja 
Raiņa Liepas personālizstāde 
„Tetī vēstules”, galerija „Foto 
draugiem”

01.09. – 31.10. Cēsu pilsētas 
Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde, Cēsu Centrālā 
bibliotēka

01.09. – 30.09. Literatūras 
izstāde veltīta dzejas dienām 
„Dzeja 2011”, Cēsu Centrālā 
bibliotēka

01.09. – 30.09. Literatūras 
izstāde veltīta novadnieka 
A.Pumpura jubilejai 
22.septembrī, Cēsu Centrālā 
bibliotēka

05.09. – 30.09. Literatūras 
izstāde „26. septembris – 
Eiropas Valodu diena”, Cēsu 
Centrālā bibliotēka 

11.09. – 30.09. Fotoizstāde 
„Mans Tētis - pats, pats...”, 
Cēsu Vēstures un Mākslas 
muzeja Velvju zāle

22.09. – 23.10. Ieva Šūmane 
„Iespaidi”. Gleznas. Izstāžu 
nams, Mazā zāle

22.09. – 24.09. Jauno grāmatu 
izstāde (iespēja iepazīties 
ar bibliotēkā saņemtajām 
jaunajām grāmatām, var 
pierakstīties uz lasīšanu), Cēsu 
Centrālā bibliotēka

29.09. – 30.10. Francijas 
dizaina izstāde, Izstāžu nams

Teātris

28.09. 19:00 Komēdija 
– izrāde “Tētis” (režisors Juris 
Rijnieks), CATA Kultūras 
nams

Cita mūzika

01.09. 1.septembra ballīte 
(DJ Didzisko & DJ Mārcis Š), 
Fonoklubs

02.09. DJ Mareks Kaminskis, 
Fonoklubs

17.09. Enhet + Insane 
(Ungārija), Fonoklubs

Bērniem un skolēniem

01.09. 13:00 – 16:00 
Lielveikala MEGO pasākums 
bērniem, lielveikals Mego

04.09. 12:00 Animācijas 
filma „Lote un Mēness akmens 
noslēpums”, Izstāžu nams

11.09. 13:00 Leļļu izrāde 
„Zaķpasakas”, Pils dārzā
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PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
Kultūras un atpūtas norises septembrī

Gunta Romanovska 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktores vietniece

Šogad Cēsu Centrālās 
bibliotēkas organizētās Dzejas 
dienas ievadīs pasākums 
„Dzejas un sēņu laika dullums”, 
jo septembrī ir ne tikai jaunā 
mācību gada sākums skolās, 
Dzejas dienas, bet arī lielais 
sēņošanas laiks. Un kāpēc lai 
vienā pasākumā nesatiktos 
dzeja un sēnes? Tāpēc 5. 
septembrī pulksten 18.00, vai 
kādu brīdi ātrāk, ja nāksiet 
ar savu sēni, Cēsu bibliotēkā 
tiks laipni gaidīti gan sēņu, 
gan grāmatu lasītāji. Latvijas 
Dabas muzeja Botānikas 
nodaļas vadītāja Inita Dāniele 
cēsniekiem sagatavojusi 
stāstījumu „Latvieši un 
sēnes”. Viņa arī apmeklētājiem 
palīdzēs atpazīt sēņu izstādes 
sēnes, tāpēc lūgums visiem 
brīvdienās čakli sēņot un sēņu 
izstādi papildināt ar atrastajām 
sēnēm – gan zināmām, gan 
tām, ko parasti savā grozā 
neliekat. Savukārt Cēsu Tautas 
teātris ielūdz uz „Sēņu balli” 
– literāri muzikālu uzvedumu 
(Rasmas Bērziņas scenārijs un 
režija, Jura Krūzes mūzika). 
Tajā jūs satiksiet gan dullo 
Paulīni, gan Mirdzas Kerliņas 
pasakas un citu autoru literāro 
darbu sēnes un sēņotājus.    

7. septembrī pulksten 18.00 
Vaives pagasta Rīdzenes 
bibliotēkā pasākums „Nomoda 
vīzijas” – tikšanās ar literāti 
novadnieci Sarmu Eneri 
(Dārziņu). Lasītājiem jau 
zināma viņas pirms dažiem 
gadiem izdotā grāmata 
„Starp sapni un nomodu” 
un publikācijas laikrakstā 
„Druva”. Apmeklētājiem būs 
iespēja iepazīties ar autores 
jaunākajiem darbiem.

14. septembris – Dzejas 
diena jauniešiem, jo jau otro 
gadu dzejnieka Eduarda 
Veidenbauma dzimto māju 
„Glāznieki” piemiņas vietā 
(Rūpniecības ielā 18, Cēsīs) 
pulksten 15.00 visi laipni 
aicināti uz pasākumu „Jauno 
vārds”. Savu dzeju lasīs 
dzejnieks Andris Akmentiņš 
un Cēsu jaunie autori. Dienas 
pirmajā pusē A. Akmentiņš 
tiksies ar Cēsu Valsts 
ģimnāzijas audzēkņiem. 

21. septembrī pulksten 
17.00 Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā notiks pasākums 
„Ieklausies Latgales dzejā”. 
Tajā piedalīsies dzejnieces, 
kuras runā un arī raksta 
ne tikai latviešu literārajā 
valodā, bet arī latgaliski 
– Anna Rancāne, Līga 
Seiksta-Deksne, Ilze Sperga. 
Ar šo pasākumu turpinām 

pagājušajā gadā, kad Cēsīs 
viesojās Kurzemes dzejnieces, 
iesākto tradīciju – cēsniekus 
iepazīstināt ar konkrēta novada 
literātiem. Dienas pirmajā 
pusē dzejnieces viesosies 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā, Cēsu 2. 
vidusskolā un Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolā.

Cēsu Kultūras biedrības 
„Harmonija” literāti 23. 
septembrī pulksten 15.00 Cēsīs 
pie Zvaigznes grāmatu nama 
piedāvā „Dzejnieku piparu 
uz mēles”. Piparus klausītāji 
varēs sajust Sarmas Eneres, 
Dzidras Olengovičas, Līgas 
Rimšas, Jāņa Rīta, Māras 
Sproģes, Leona Stara un citu 
autoru dzejā par mūsdienu 
tēmām.

Dzejas dienas noslēgsies 
1. oktobrī pulksten 13.00 
ar tradicionālo Dzejas un 
grāmatu dienu dzejnieka 
Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 
mājā „Leukādija”. Tie, kas 
jau citus gadus piedalījušies 
šajos pasākumos, zinās, ka 
jebkuros laika apstākļos viss 
notiek brīvā dabā. Šogad 
kopā ar Cēsu Tautas teātra 
aktieriem dosimies literāri 
muzikālā „Pastaigā Dzejnieka 
iedvesmas takās” (Rasmas 
Bērziņas scenārijs un režija, 
Jura Krūzes mūzika). Būs 

piemiņas brīdis E. Treimaņa-
Zvārguļa atdusas vietā. 
„Leukādijā” ar apmeklētājiem 
tiksies dzejniece, rakstniece, 
tulkotāja Dagnija Dreika-
Matule, kura šogad atzīmēja 
savu 60. dzimšanas dienu. Kā 
parasti noslēgumā visi aicināti 
uz sarunām pie tējas tases. 
Kursēs bezmaksas autobuss 
pa maršrutu : Priekuļi plkst. 
12.00 (stāvlaukumā pie 
novada domes) – Cēsis 12.15 
(viesnīca Kolonna Hotel Cēsis, 
Vienības laukums 1) – Liepa 
12.35 (pieturā pie Liepas 
pamatskolas) – „Leukādija”. 
Pēc pasākuma: „Leukādija” 
– Liepa – Cēsis – Priekuļi.

 Visos pasākumos 
ieeja ir bez maksas. Dzejas 
dienu pasākumus organizē 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
sadarbībā ar Cēsu Tautas 
teātri, Cēsu vidējās izglītības 
iestādēm, Cēsu Jauniešu 
domi, Cēsu Kultūras biedrību 
„Harmonija”, Priekuļu pagasta 
bibliotēku, Treimaņu dzimtu, 
a/s „Cēsu alus”. Pasākumu 
organizēšanu atbalsta Cēsu 
novada pašvaldība, Valsts 
kultūrkapitāla fonds, Priekuļu 
novada pašvaldība, a/s „Cēsu 
alus”, Treimaņu dzimta. 

Vēl var piebilst, ka šogad 
Cēsīs ir ne tikai Dzejas dienas 
mēneša garumā, bet gan trīs 

Dzejas dienu dullums un viesi
Dzejas mēneši. 26. oktobrī 
scenārija autore, režisore Inese 
Lāce un Cēsu Valsts ģimnāzijās 
radošā grupa aicina „Nāc!” 
– esi ļoti gaidīts Aleksandra 
Čaka dzimšanās dienā. Bet 
novembrī Cēsu Tautas teātris 
70. dzimšanas dienā sveiks 
dzejnieku Uldi Ausekli. 

Sekojiet aktuālākajai 
informācijai bibliotēkas mājas 
lapā www.biblioteka.cesis.lv   

Informācija pa tālruņiem: 
64122879, 64123644 (arī 
fakss), mob. 29289216

RPIVA Psiholoģiskās 
palīdzības un atbalsta centrā 
darbu atsāk mazuļu skola 
„BRĪNUMZAĶĒNS” ar 
attīstošām nodarbībām 1 – 3 g. 
v. bērniem (skolotājas Gunitas 
Aļļenas vadībā).

Pirmā nodarbība 8.septembrī 
plkst.10.00 (jaunākā grupa, 
plkst.11.30 (vecākā grupa).

Informācija un pieteikšanās: 
Cēsīs, L.Katrīnas ielā 2, 

tālr. 64107039, 26310504.

Aicina mazuļu 
skola
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IZGLĪTĪBA, VĒSTURE

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Dienu pirms jaunā mācību 
gada sākuma 31.augustā Cēsu 
novada pašvaldībā notika 
tradicionālā pieņemšana 
novada skolotājiem, kuri 
mācību iestādēs strādā 35, 40, 
45, 50 un pat 55 gadus. Kā jau 
allaž šādas reizēs, bija skaisti 
vārdi, dziesmas, vēlējumi. Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Gints Šķeders  atzina, ka 
skolotāji ir mūžam jauni un 
reizē uzkrājuši lielu dzīves 
pieredzi, tāpēc arī skolu sen jau 
beigušie audzēkņi sarežģītos 
dzīves brīžos pēc padoma 
dodas pie sava skolotāja. 
Pašvaldības Izglītības nodaļas 

metodiķe Dzintra Kozaka 
bija piemeklējusi īsu, bet 
precīzu raksturojumu katram 
pedagogam. Par ilggadēju un 
sekmīgu darbu tika sveiktas Līga 
Strazdiņa un Lilija Jansone no 
Rāmuļu pamatskolas, Sniedze 
Stupaka  un Anna Kauliņa 
no Cēsu valsts ģimnāzijas, 
Silvija Samsone, Laima 
Pērkone, Rita Blata, Viktorija 
Sīviņa  un Lauma Micāne 
no Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas, Anna 
Kurme, Aleksandrs Zinovjevs 
un  Kamida Serova no Cēsu 
2.vidusskolas, Elvīra Bērziņa 
un Rasma Gailīte no Cēsu 
Pilsētas pamatskolas, Antra 
Svetoka un Aldona Melnbārde 
no Cēsu 1.pamatskolas, Arta 

Apsīte no Cēsu 2.pamatskolas, 
Māra Virskule, Gaida 
Lasmane, Līga Briede no Cēsu 
1.bērnudārza, Laura Eglīte no 
Cēsu 4.bērnudārza un Anita 
Ponomārova no specializētā 
bērnudārza.

  Ar īpaši skaļiem aplausiem 
kolēģi sveica vieglatlētikas 
treneri un Cēsu sporta leģendu 
Elmāru Ozolu, kurš trenera 
darbā aizvadījis 55.gadus! 
Savukārt Izglītības un Zinātnes 
ministrijas goda rakstu par 
labu sadarbību ar Izglītības 
iestādēm saņēma Cēsu novada 
pašvaldības grāmatvede 
Valentīna Liepiņa. 

Sveic pieredzējušākos

Cēsu Bērnu un jauniešu 
centra interešu izglītības 
programmu piedāvājums 
2011./2012.m.g:

Dizaina studija
Eksperimentālā studija „Viss 

ir iespējams”
Floristika
Ingūnas mākslas darbnīca
Daigas zīmēšanas glezno-

šanas darbnīca
Keramika
Modes un stila aksesuāri
Rokdarbu klase „ Pats „
Šūšana
Zīda apgleznošana- auduma 

apdruka
Lidmodelisms
Tehniskā modelēšana
Prasmju fabrika (darbs ar 

koku)
Tehniskās jaunrades grupa 

„Nedaudz par visu”
Datorgrafika un digitālā foto 

apstrāde

Web lapu veidošana
Datormākslinieks
Balles dejas „ Reveranss „
Jāņa deju skola
Modes deju grupa „ VIVA „
Deju studija „ Grācija „ 

(pirmsskolas vecuma bērniem)
Instrumentspēle (bungas, 

ģitāra)
Popgrupa „ Shine „
Popgrupa „ Vizbulēni „
Vokālā studija „ Dziedi kā 

zvaigzne „
Angļu valoda
Cipariņa klubs
 Intelektuālās spēles (šahs, 

dambrete)

Pieteikties darba dienās 
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, 
Bērzaines ielā – 4  no 9.00 – 
17.00.

Informācija:  www.cbjc.lv, 
64121898

Bērnu un jauniešu 
centrs piedāvā

Gundars Kalniņš 
Pašvaldības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
Galvenais speciālists vidus-
laiku pils jautājumos 
teksts un foto

No 19.augusta līdz 
6.septembrim Cēsu 
viduslaiku pilī izpētes darbus 
veic arheoloģijas speciālisti 
no Lielbritānijas, Latvijas 
un Amerikas Savienotajām 
Valstīm. Arheoloģiskie 
izrakumi un studentu 
apmācības pasākumi norisinās 
Eiropas Pētniecības padomes 
finansiāli atbalstīta vides 
arheoloģijas projekta „Krusta 
karu ekoloģija” („The Ecology 
of Crusading”) ietvaros. 

Cik lielā mērā piļu 
celtniecība ietekmēja vietējās 
vides izmaiņas Baltijas 
reģionā? Kāpēc laikā, kad citur 
Eiropā plosījās bads, slimību 
epidēmijas un sociālā krīze, 
Livonija un Prūsija ievērojami 

uzplauka un attīstījās? Vai krusta 
karu kustība bija spējīga izraisīt 
ekoloģiskās transformācijas 
kristīgās Eiropas robežreģionā? 
Meklējot atbildes uz šiem un 

citiem jautājumiem, projekta 
ietvaros tiek padziļināti pētīta 
Vācu ordeņa darbības ietekme 
uz vidi viduslaiku Livonijā un 
Prūsijā. Izmantojot plašu un 

inovatīvu pētniecības metožu 
klāstu, projektā iesaistītie 
speciālisti veic pētījumus 
vairākās Polijas, Latvijas un 
Igaunijas viduslaiku pilīs un to 

apkārtnē. 

Šī gada Cēsu viduslaiku 
pils izrakumos kopā ar 
Latvijas vēstures institūta 
un Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centra speciālistiem 
piedalās zooarheoloģijas, 
paleobotānikas un 
ģeoarheoloģijas eksperti 
no Redingas Universitātes 
(Lielbritānija), senlietu 
restauratore no Vašingtonas 
un arheoloģijas studenti 
no Polijas, Lielbritānijas, 
Igaunijas un Latvijas. 
Arheoloģisko izrakumu mērķis 
ir iegūt pēc iespējas labāk 
saglabājušos vides paraugus 
– putekšņus, dzīvnieku kaulus, 
augu makroskopiskās atliekas 
– turpmāko laboratorijas 
pētījumu veikšanai. 

Izvērstu informāciju par 
projektu, tā mērķiem un 
izpētes metodēm meklējiet 
interneta vietnē www.
ecologyofcrusading.com. 

Starptautiski arheoloģiskie izrakumi Cēsu viduslaiku pilī

Attēlā: Starptautiska jauno arheologu komanda veic izrakumus  viduslaiku pils aizsarggrāvī.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Uzsākot jauno mācību gadu, 
Cēsu 2.pamatskolā notika 
tradicionālā novada skolotāju 
konference. Tās rīkotāji, novada 
pašvaldības Izglītības nodaļas 
darbinieces bija parūpējušās par 
jauku pārsteigumu – skolotāju 
hobiju izstādi. 

  Kā pastāstīja pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe 
Dzintra Kozaka, skolotāju 
intereses ir pārsteidzoši 
daudzveidīgas – izstādē bija 
skatāmas gleznas, rokdarbi, 
rotas lietas, zvaniņu, pildspalvu, 
nozīmīšu un citas kolekcijas, 
arī ziemai sagatavoto krājumu 
paraugi.  Konferences 
dalībnieki ar interesi vēroja 
un atzinīgi novērtēja kolēģu 
mākslinieciskās, kulinārās un 
amatnieciskās izpausmes.

Skolotāji prot visu

Attēlā: Interese par kolēģu vaļaspriekiem skolotājiem bija liela.

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders sveic 
1. pamatskolas skolotāju Antru Svetoku.


