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Paldies, skolotāj!
Raženu un
spriganu
jauno mācību
gadu visiem
pedagogiem,
skolēniem
un bērnu
vecākiem, kā arī
visiem novada

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Pirms jaunā mācību gada
sākuma
31.augustā
Cēsu
novada pašvaldībā notika
tradicionālā
pieņemšana
novada
skolotājiem,
kuri
mācību iestādēs strādā 35, 40,
45 un 50 gadus. Kā jau allaž
šādas reizēs bija skaisti vārdi,

Attēlā: Skolotājai Ernai Suharževskai un viņas kolēģēm Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders pasniedza oriģinālus keramiķes Vitas Vīksnas gatavotus pulksteņus.
dziesmas un vēlējumi. Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķeders
pateicās
skolotājiem par viņu ilggadējo
darbu un atzina, ka joprojām
daudz mācās no skolotājiem un
visvairāk - mieru un pārliecību
par savu darbu.

Pateicības par ilggadēju
un sekmīgu darbu saņēma
pedagogi, kuri skolā strādā jau
35 gadus - Daiga Valaine, Gaļina
Zundāne, Erna Suharževska,
Ilga Šķestere, Janīna Kalniņa,
Mārīte Avotiņa, Zoja Plauka un
Vera Kļaviņa.

Skolotāji ar 40 gadu darba
stāžu - Ginta Gemze, Irisa Ilze
Madžule, Ruta Priedīte, Anna
Būre, Milija Ajauskiene, Līga
Lazdiņa, Alfrēds Dubaņēvičs
un Larisa Bitele. Skolotāji ar 45
un 50 gadu darba stāžu - Austra
Dika, Anita Slaidiņa, Biruta
Boze un Helēna Sermole.

iedzīvotājiem, jo,
kā vēsta tautas
gudrība – mūžu
dzīvo, mūžu
mācies!
Cēsu novada
pašvaldība

Pārsteidzoši audzis pirmklasnieku skaits
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja
Priecīga ziņa ir tā, ka šogad
Cēsu novada skolās mācības
uzsāks pēdējos desmit gados
lielākais pirmklasnieku skaits.
Novadā skolas gaitas uzsāks
213 bērni, kas ir par 26 bērniem
vairāk nekā pagājušajā mācību
gadā. Lielākais skolēnu skaita
pieaugums ir Cēsu 1. un
2.pamatskolā. Taču kopumā
audzēkņu skaits novada skolās
ir samazinājies.
Interesanti, ka mūsu novada
skolās un bērnudārzos mācības
uzsāk bērni arī no Latvijai
tālām zemēm, kā arī Krievijas.
Vecāki ir iegādājušies Latvijā

nekustamos īpašumus un vēlas,
lai bērni izglītību gūtu Cēsu
novadā un latviešu valodā.
Mums jau ir pieredze, taču būs
jādomā, kā šos bērnus labāk
integrēt latviskā vidē.

jauniešu centrā, Cēsu pilsētas
Mākslas skolā un Cēsu pilsētas
sporta skolā.

Cēsu internātskola rehabilitācijas
centrs
šogad
sāks īstenot jaunu izglītības
programmu pirmsskolas vecuma bērniem. Cēsu Profesionālajā vidusskolā nokomplektētas trīs grupas un tas ir
labs rādītājs. Turpmāk jādomā,
kā sadarbībā ar uzņēmējiem
stimulēt
jauniešu
interesi
par
metālapstrādes
aroda
apguvi. Turpinās audzēkņu
uzņemšana Cēsu mūzikas
vidusskolā, interešu izglītības
un
profesionālās
ievirzes
programmās Cēsu Bērnu un

Tuvojoties jaunajam mācību
gadam sabiedrībā bija plaša
diskusija par to, vai vecākiem ir
jāpērk mācību grāmatas. Cēsu
novadā pašvaldība ir piešķīrusi
nepieciešamo
finansējumu
visām skolām mācību grāmatu
iegādei un vecākiem tās nav
jāpērk. Paldies tiem, kuri ir
iegādājušies bērniem darba
burtnīcas, taču arī tiem, kam
nav bijis iespēju tās iegādāties,
nav jāuztraucas. Bērniem tiks
nodrošināta iespēja pilnvērtīgi
apgūt mācību vielu.

Par
iegādi

mācību

grāmatu

Gaidāmās izmaiņas
Jaunajā mācību gadā tiek
uzsākta diferencēta skolotāju
atalgojuma
pakāpeniska
ieviešana, sasaistot atalgojumu
ar pedagoga darba kvalitāti
– pedagogiem, kuri ieguvuši
profesionālās darbības kvalitātes
4.pakāpi,
saņems
piemaksu 8 % apmērā,
pedagogiem, kas ieguvuši
profesionālās
darbības
kvalitātes 5. pakāpi, piemaksa
12 % apmērā. Pedagogu
zemākā mēneša darba alga tiek
paaugstināta par 10%.
Būtiski mainīti nosacījumi
skolēnu atstāšanai uz otru
mācību
gadu. 1.- 4.klašu
skolēni uz otru mācību gadu
netiks atstāti. Atstāšana uz otru
mācību gadu pieļaujama tikai

īpašos gadījumos. Skolēnus
no 5.līdz 8.klasei uz nākamo
klasi pārcels, ja būs saņemts ne
vairāk kā viens nepietiekams
vērtējums gadā. 10. – 12.klašu
skolēnus uz otru mācību gadu
neatstās.
Šis būs pirmais mācību
gads, kad varam sagaidīt mūsu
izglītības iestādēs no valsts
budžeta apmaksātus asistenta
pakalpojumus bērniem ar
kustību traucējumiem. Tādējādi
šie skolēni varēs mācīties
vispārizglītojošās
skolās,
savu dzīvesvietu tuvumā.
Paredzēts, ka šogad tiks veikti
nepieciešamie
grozījumi
normatīvajos aktos, lai skolās
būtu izvēles iespējas piedāvāt
skolēniem mācību priekšmetus
apgūt ES oficiālajās valodās.
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PAŠVALDĪBĀ
Atkal sākam jaunu
mācību gadu
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Vasaras nogales lielākā
aktualitāte, protams, ir jaunā
mācību gada sākums. Sveicu
novada skolotājus, skolēnus,
bērnu vecākus, lai visiem labs
un vērtīgs jaunais mācību
gads!
Izglītībā pašvaldībai ir
veicami vairāki svarīgi darbi.
Viens ir skolu mācību līdzekļu
nodrošināšana un tehniskā
aprīkojuma pilnveidošana un
modernizēšana. Otrs, Pastariņa
un Līvu skolu renovācijas
projektu uzsākšana un trešais
- šajā mācību gadā mums
jānoslēdz debates un jāpieņem
lēmums par pamatizglītības
sistēmu novadā.
Sākoties

mācību

gadam

un
tumšākiem
vakariem,
pastiprināta uzmanība tiks
pievērsta drošībai novadā. Par
to esam vienojušies gan ar
pašvaldības, gan valsts policijas
Cēsu iecirkņa vadību. Gribu
atgādināt un lūgt autovadītājus
šajā laikā būt īpaši uzmanīgiem.
Septembra pirmajās dienās pie
skolām, kā ierasts, dežūrēs
policijas darbinieki, taču der
atcerēties, ka visa mācību gada
garumā gar mācību iestādēm ir
jābrauc prātīgi.
Labā ziņa braucējiem ir tā,
ka Saules, Vaives, Akmens,
Festivāla un Līgatnes ielu
rekonstrukcijas
darbi
nu
jau
pamanāmi
tuvojas
noslēgumam. Arī Pētera ielā
rasts risinājums elektrolīniju
pārcelšanai un varam pamatoti
cerēt, ka jau šoruden šo
apvedceļu atvērsim satiksmei.
Ir sarežģījumi ar bibliotēkas

rekonstrukcijas
projektu.
Pašvaldība bija izsludinājusi
konkursu būvdarbu veikšanai,
taču visi pretendenti piedāvāja
cenu, kas bija krietni augstāka
par plānoto. Tāpēc ir pieņemts
lēmums pārstrādāt projektu,
lai samazinātu izmaksas un
izsludināt jaunu konkursu.
Paredzams, ka darbi tiks
veikti divās kārtās. Vispirms
rekonstruēsim bibliotēkas ēku
Raunas ielā 1. un vēlāk, kad būsim nedaudz turīgāki, varēsim
uzbūvēt arī piebūvi. Būvdarbu
uzsākšana aizkavēsies un
esam nedaudz pasteigušies ar
bibliotēkas pārcelšanu un citām
telpām. Taču arī pašvaldības
darbinieki pastāvīgi mācās,
tostarp arī no savām kļūdām, un
katrs jauns projekts ir kā jauns
mācību gads. Tāpēc vēlreiz
novēlu mums visiem raženu
un labiem notikumiem bagātu
jauno mācību gadu!

Domes sēdē augustā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu
novada
domes
30.augusta sēdē tika izskatīti
57 jautājumi.
•
Izdarīja
grozījumus
pašvaldības
aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” nolikumā, nosakot,
ka aģentūras kompetencē ir
piedalīties projektu izstrādē
un to finansējuma piesaistē, kā
arī organizēt kultūras projektu
konkursus; izsniegt atļaujas
ielu tirdzniecībai vai ielu
tirdzniecības
organizēšanai;
piedalīties Kultūras padomes
un publisko izklaides un
svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas
komisijas
sēdēs, sniegt priekšlikumus
savas kompetences ietvaros;
administrēt
īslaicīgās
reklāmas izvietošanu pilsētas
reklāmas stendos Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā
un uzturēt apsaimniekošanā
nodotos reklāmas nesējus;
sniegt pakalpojumus fiziskajām
un juridiskajām personām u.c..
• Apstiprināja nekustamā
īpašuma –Pils laukumā 9,
Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu pils
kompleksa apmeklētāju centrā
nedzīvojamas telpas daļas
1. stāvā p/a „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” mantas
atsavināšanas
un
izsoles
komisijā pieņemtos izsoles
rezultātus,
pamatojoties
uz kuriem nomas tiesības
nosolīja SIA “Glendeloka”.
• Apstiprināja Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma

Egļu iela 3 - 3, Cēsis, Cēsu
nov. 2012.gada 23.augusta
izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem īpašuma objektu
nosolīja Astra Reine.
•
Izdarīja
grozījumus
Cēsu internātpamatskolasrehabilitācijas
centra
nolikumā,
un
izglītības
iestādē turpmāk darbosies
pirmsskolas grupa no 3 gadu
vecuma.
• Apstiprināja noteikumus
‘’Valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtība Cēsu novada
izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto
pirmsskolas
pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba
samaksai’’ un Cēsu novada
izglītības iestāžu direktoru un
vadītāju mēnešalgas līdz š.g.31.
decembrim.
• Papildināja pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
nolikumu, nosakot, ka aģentūras
kompetencē ir koordinācijas un
likumpārkāpumu profilakses
darbs ar bērniem un iedzīvotāju
veselīga
dzīvesveida
veicināšanas koordinēšana.
• Pieņēma lēmumu ar
01.09.2012.izbeigt
Cēsu
pilsētas pašvaldības SIA
„Cēsu maksas autostāvvietas”
darbību un uzsākt likvidācijas
procesu.
• Atbalstīja lēmuma projektu
nodot atsavināšanai, pircēju
noskaidrojot atklātā mutiskā
izsolē, Cēsu novada pašvaldībai
piederošas cirsmas: Dzeguzes
ielā 4; Gaujaslīču ielā 21;
Gaujaslīču ielā 8; Lenču
ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā,
nosakot cirtes veidu un cirtes
izpildes veidu – kopšanas

cirte. Izsole noteikta 2012.
gada 20.septembrī, sīkāku info
varēs iepazīties www.cesis.lv /
Konkursi un izsoles.
• Nolēma nerīkot sabiedrisko
apspriešanu par koku izciršanu
jaunas būvniecības uzsākšanai
– „Restorāna un dzīvojamās
mājas jaunbūve Rīgas ielā 34,
Cēsīs, Cēsu novadā”, ko veiks
SIA „Rigaburger”.
• Lēma mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus
zemes vienībai Ata Kronvalda
ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.
uz rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūvi un Piebalgas
ielā 54, Cēsīs, Cēsu nov. uz
dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas,
vienstāva
un
divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve un
zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā.
• Apstiprināja Cēsu novada
domes Saistošos noteikumus
„Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Cēsu
novadā”. Noteikumi tiks
publicēti un stāsies spēkā
pēc laikraksta „ Cēsu Vēstis”
numura izdošanas septembrī.
• Pieņēma ziedojumā Cēsu
novada pašvaldībai no Ahimas
pašvaldības elektrovelosipēdu
„Gazelle” divi tūkstoši eiro
vērtībā Cēsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas vadītājam
darba pienākumu veikšanai.
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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Ielas, stabi,
gan jau būs
labi
Modris Rāviņš
Cēsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas vadītājs
Vasaras nogalē saistībā ar
ielu rekonstrukciju Cēsīs tā
košākā un skaļākā ziņa bija
par stabu Pētera ielas vidū.
Nenoliedzami, tas izskatās
amizanti, taču gribu vēlreiz
atkārtot, ka stabs, precīzāk
divi stabi Pētera ielā nav nedz
iebūvēti, nedz aizmirsti, kā
daži to mēģina pasniegt. Ir
izstrādāts projekts elektrolīniju
pārcelšanai sakarā ar Pētera
ielas rekonstrukciju, taču vēl
nav izdevies panākt vienošanos
ar tuvējās zemes īpašnieku par
darbu veikšanu. Ceļu būvētāji,
uzņēmums „ Ceļinieks 01”,
tikmēr turpina darīt savu darbu,
šis ielas posms transporta
kustībai ir slēgts un tos, kuri

ievēro ceļa zīmes, šie stabi
neapdraud. Būvdarbi Pētera
ielā rit atbilstoši plānotajiem
termiņiem un augusta nogalē
uzsākta
arī
elektrolīniju
pārcelšana. Tāpēc ir pamats
cerēt,
ka
rekonstrukcija
tiks pabeigta un iela atvērta
satiksmei šajā rudenī.
Noslēgumam tuvojas arī
citu Cēsu maģistrālo ielu
rekonstrukcijas darbi. Tie ir
aizkavējušies, jo bija jāveic arī
projektā neparedzēti darbi un
krietnus sarežģījumus radīja
vasaras lietavas. Saskaņā ar
uzņēmuma „Latvijas ceļu būve”
iesniegto grafiku Vaives un
Akmens ielās rekonstrukcijas
darbi noslēgsies 17.septembrī,
Festivāla ielā 17.oktobrī, Saules
un Līgatnes ielās 31.oktobrī.
Vērtējot pēc tā, kā rit darbi, tie
ir, manuprāt, reāli termiņi.

E-konsultācijas iedzīvotājiem
Dzintra Strauta
Projekta vadītāja
Projekta „Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu
Resursu
centrs”
ietvaros
jūlijā sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu uzsāka
atbalsta
grupa
Valmierā,
augustā – divas atbalsta grupas
Smiltenes novadā. Septembrī
atbalsta grupu darbību uzsāks
Mazsalacas, Beverīnas un
Valkas novados.
Jūlijā tika uzsākta supervīzijas
pakalpojuma sniegšana projektā
iesaistītajiem
speciālistiem.
Projekta aktivitātes „Sociālā
darba speciālistu profesionālās
kapacitātes
pilnveide
un
stiprināšana”
ietvaros
paredzētas grupu un individuālās
supervīzijas.
Augustā
tiks
uzsākta
interaktīvā
interesentu
un
klientu
konsultēšana
un
informācijas sniegšana speciāli
šim mērķim izveidotajā evidē - www.resursucentrs.lv.
Vietnē ievietota informācija par
projektā iesaistītajās pašvaldībās
pieejamajiem
sociālajiem
pakalpojumiem. E-konsultāciju
ietvaros gan novadu iedzīvotāji,
gan speciālisti varēs uzdot
savu jautājumu par pieejamiem

sociālajiem
pakalpojumiem,
piemērotāko atbalsta veidu
u.c. ar sociālo pakalpojumu
sniegšanu/saņemšanu saistītiem
jautājumiem un saņemt atbildi,
kuru sniegs attiecīgais projekta
speciālists.
Apkopotas
atsauksmes
no sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus
saņēmušajām
personām. Atbalsta
grupu
dalībnieki
ir
apmierināti
ar nodarbībām un vēlētos
turpināt, bet pagaidām neviens
no bijušajiem atbalsta grupu
dalībniekiem nevēlas uzņemties
iniciatīvu,
lai
organizētu
pašpalīdzības grupas. Darbnīcu
dalībniekiem ļoti patikušas
dekupāžas nodarbības. Arī par
individuālajām
apmācībām
socializācijai e-vidē ir pozitīvas
atsauksmes.
Atgādinām, ka Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” turpina realizēt ESF
projektu Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/
APIA/NVA/147
„Vidzemes
reģiona
mobilais
sociālo
pakalpojumu Resursu centrs”.
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AKTUĀLI
Novada skolotāju augusta konference
galvassāpju pilsētu, jo pirms
jaunā mācību gada sākuma
nācās
pārliecināties,
ka
diemžēl arī uz augstāko valsts
amatpersonu solījumiem nevar
paļauties. Un labi, ka mūsu
valstī ir cilvēki, uz kuriem
var droši paļauties, un tie ir
skolotāji.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Otrdien, 28.augustā notika
tradicionālā Cēsu novada
skolotāju augusta konference.
Uzrunājot pedagogus un skolu
vadītājus, Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
atzīmēja, ka izglītība ir un būs
novada pašvaldības prioritāte.
Šovasar nav veikti lieli remonta
darbi izglītības iestādēs, taču ir
pilnveidots materiāli tehniskais
nodrošinājums
un
veikti
sagatavošanās darbi Pastariņa
un Līvu skolu renovācijai.
Domes priekšsēdētājs uzsvēra,
ka šajā mācību gadā ir jāizdebatē
un jāpieņem lēmums par to,
kāda turpmāk būs izglītības
sistēma Cēsu novadā. Par
pārmaiņām un jauninājumiem
izglītībā pedagogus informēja
Cēsu
novada
pašvaldības

Attēlā: Kolēģi sirsnīgi sveica Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktoru Zigmundu Ozolu, kurš saņēma
Izglītības un Zinātnes ministrijas atzinību.
Izglītības nodaļas vadītāja starpnovadu arodorganizācijas
Lolita
Kokina.
Savukārt vadītājs
Modris
Krieviņš
Latvijas Izglītības un zinātnes emocionālā uzrunā atzina, ka
darbinieku arodbiedrības Cēsu Rīga viņa uztverē kļuvusi par

Apstiprināts Vidzemes Mūzikas
un kultūras centra projekta vadītājs
Aivars Akmentiņš
Ceturtdien, 30.augustā Cēsu
novada domes sēdē deputāti
apstiprināja Vidzemes Mūzikas
un kultūras centra vadītāju.
Kā
pastāstīja
pašvaldības
izpilddirektors,
personāla
atlases komisijas vadītājs
Andris Mihaļovs, izsludinātajā
konkursā uz šo amatu bija
pieteikušies pieci pretendenti,
taču
konkursa
nolikumā
noteiktajiem kritērijiem atbilda
tikai viens no pretendentiem
- Cēsu domes deputāts un
aktieris Juris Žagars, kurš arī
tika virzīts apstiprināšanai
jaunajā amatā.
Domes sēdē J. Žagars
iepazīstināja deputātus ar savu
jaunās koncertzāles attīstības
redzējumu. Viņš atzina, ka,
lai nodrošinātu kvalitatīvu

māksliniecisko
programmu
un reģionālas koncertzāles
statusam atbilstošu darbību,
noteikti nepieciešams valsts
līdzfinansējums. „ Pretējā
gadījumā jaunais mūzikas
centrs vienkārši būs liels
un pašvaldībai ļoti dārgi
izmaksājošs kultūras nams,”
uzsvēra J. Žagars, atzīmējot,
ka viņam ir pieredze līdzekļu
piesaistē. Mūzikas un kultūras
centra finansējumu veidotu
trīs avoti – valsts, pašvaldības
un pašu nopelnītie līdzekļi.
Summa, ko Mūzikas un
kultūras centrs varētu saņemt
no valsts mākslinieciskās
programmas nodrošināšanai ir
150 tūkstoši latu gadā. Svarīgi
ir kopā ar citu reģionālo
koncertzāļu
vadītājiem
panākt, lai tiktu pieņemts
likums par valsts finansējumu
reģionālo koncertzāļu darbības

nodrošināšanai.
J. Žagars pastāstīja, ka
Mūzikas un kultūras centrā, jeb
Vidzemes filharmonijā notiks
akadēmiskās un populārās
mūzikas koncerti, dramatisko
teātru
izrādes,
darbosies
Vidzemes
kamerorķestris,
notiks
mākslas
izstādes,
uzstāsies arī amatiermākslas
kolektīvi. Atbildot uz deputātu
jautājumiem, viņš apliecināja,
ka novada amatiermākslas
kolektīviem jaunajā centrā
būs telpas mēģinājumiem, kā
arī iespējas rīkot koncertus uz
lielās skatuves, pie nosacījuma,
ja šie koncerti būs apmeklēti.
Deputāti, uzklausījuši J.
Žagaru, vienbalsīgi apstiprināja
viņu par Vidzemes Mūzikas
un kultūras centra projekta
vadītāju.

Vasara Līvu pamatskolā
Antra Gabrānova
Līvu pamatskolas direktore
Līvu pamatskolas skolēniem
un pedagogiem šī bija darbīga
vasara. Notikušas divas vasaras
nometnes
„Darot
gūstu”,
kurās kopā piedalījās 62 Cēsu
novada bērni. Vienā nometnē
piedalījās 1. – 4. kl. skolēni,
otrajā – 5. – 8. kl. skolēni.
Finansiāli pasākumu atbalstīja
E. Bjerke ar saviem draugiem
no
Norvēģijas.
Nometnē
brīvprātīgi, bez atlīdzības
strādāja Līvu pamatskolas
pedagogi.
Bērni
zīmēja,
sportoja, devās ekskursijā,
baudīja jūras gaisu, izzināja
Dāvida avotu vēsturi un dabas
noslēpumus, sadraudzējās ar

Siguldas novada bērniem, kuri
iesaistījušies „Jušu” kustībā.
Līvu
pamatskola
ir
iesaistījusies Latvijas jauno
pētnieku kustībā „Juši”. Tie
ir bērnu radīti aizraujoši tēli,
kas ar dažādiem pētījumiem,
uzdevumiem,
pasākumiem,
radošām darbnīcām, konkursiem
un
sadarbības
projektiem
mācīs
bērnus
dziļāk izzināt un izprast visas
sešas maņas – redzi, tausti,
dzirdi, ožu, garšu un intuīciju.
Katrai no maņām ir savs
aizraujošs Jusis – Auša, Tauša,
Smeķis, Bolis, Ozis, Būtis.
Kustība domāta 1. – 4. kl.
skolēniem. Lai bērniem būtu
interesantāk darboties, vasarā
strādājām pie Jušu sajūtu takas
iekārtošanas, kas top sadarbībā

ar Nīderlandes fondu KNHM
projekta konkursu „Sabiedrība
ar Dvēseli”.
Skola
sākusi
dalību
ESF līdzfinansētā projektā
„Inovatīvas starpdisciplināras
atbalsta programmas ieviešana garīgās un fiziskās
veselības uzlabošanai, sociālai
atstumtības riska mazināšanai
bērniem
un
jauniešiem”.
Bērniem būs iespēja individuāli
konsultēties ar speciālistiem
– psihologu, logopēdu, kā arī
saņemt individuālas pedagogu
konsultācijas.
Esam
jau
saņēmuši spēles un kancelejas
piederumus, kas atvieglos
mācību procesu. Augustā
pedagogi semināros ieguva
zināšanas, lai oktobrī varētu
iesākt darbu.

Konferencē Izglītības un
zinātnes ministrijas Atzinības
rakstus saņēma skolu un
bērnudārzu pedagogi Pārsla
Jansone, Līga Rasa, Dace
Stepaņenko, Laila Ķimene,
Aina Tarasova, Velga Zāmuele,
Rasa Siliņa, kā arī 2.pamatskolas
direktors Ojārs Bicāns un
Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktors
Zigmunds Ozols. Cēsu novada
pašvaldības Atzinības rakstus
saņēma Zinta Medne, Daiga
Ducena, Dita Kaķe, Ilva Līce,
Mārīte Avotiņa,
Sarmīte

Gaiķe, Liene Cekula, Laura
Eglīte, Dace Grīnfelde, Jana
Eglīte.
Skolotāji sveica jaunos
kolēģus, kuri šogad uzsāk
darbu Cēsu novada skolās.
Cēsu 2.pamatskolā ģeogrāfiju,
dabas zinības, sociālās zinības
un angļu valodu mācīs Madara
Pelnēna. Cēsu 1.pamatskolā
par sākumskolas un mājturības
skolotāju strādās Andreta
Rassmusena.
Konferences
dalībnieki tika iepazīstināti ar
jauno Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas direktoru
Uldi Sunepu.
Par neverbālās leksikas
niansēm skolotājiem atraktīvi
stāstīja un rādīja lektors Andris
Morkāns.
Priekšnesumus
sniedza Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu valsts ģimnāzijas jaunieši
un
dziesminieks
Haralds
Sīmanis.

Jauniešu diena
Cēsīs 2012
Terēze Elpere
Cēsu novada Jauniešu
domes priekšsēdētāja
Jau desmit gadus pirmajā
skolas dienā – Jauniešu dienā
- Cēsīs ir divi notikumi, kuri
savstarpēji papildina viens
otru. Paziņojam, ka šogad
pirmo skolas dienu būs
iespējams atzīmēt pirmdienā,
3.septembrī, „Jauniešu dienā
2012”.
„Jauniešu dienas” rīta daļa,
kas paredzēta jaunāko klašu un
pirmsskolas vecuma bērniem,
norisināsies Maija parkā un
Bērnu laukumā, kur būs starts
bērnu stafetēm un spēlēm, kā
arī Cēsu Bērnu un jauniešu
centra „Spārni” organizētais
koncerts ar muzikāliem un deju
priekšnesumiem plkst. 12:00.
Šogad rīta daļas aktivitātes
norisināsies „Burvju skolas”
tēmā.
„Jauniešu dienas” vakara
daļa ir kvalitatīvs atpūtas
un mūzikas pasākums, kas
paredzēts jauniešiem, un ļaus
ikvienam satikt draugus, labi

pavadīt laiku lieliskā atmosfērā
ar
lieliskiem
cilvēkiem!
2012.gada „Jauniešu dienā”
uzstāsies Latvijā labi zināmie
ASTRO`N`OUT akustiskajā
sastāvā,
Franco
Franco,
Tonick, Lambs Become Lions,
kā arī Double Blast Heroes.
Pasākums norisināsies Cēsu
viduslaiku pils dārzā (ieeja no
vārtu puses) un sāksies 18:30,
bet grupas savus priekšnesumus
sāks 19:00. Pasākumu papildinās
„Chill” telts ar videospēlēm un
īsfilmām, kā arī tēja un maizes
cepšana ugunskurā!
Tiekamies „Jauniešu dienā”!
Ieeja
pasākumos
bez
maksas!
Pasākumu organizē Cēsu
novada Jauniešu dome sadarbībā
ar pašvaldības aģentūru „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”,
Cēsu bērnu un jauniešu
centru „ Spārni” , A/S „Cēsu
alus”, Oranžo frizētavu, SIA
„Rasmanis & Dankers”, veikalu
„Fans”, SIA KOM-AUTO,
„Vinetas un Allas kārumlādi”,
Z/S
„Kliģēni”,
Vidzemes
tūrisma asociāciju un Annu
Kupči.

Jauni soliņi
un atkritumu urnas
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Labas ziņas pienākušas
no Cēsu novada pašvaldības
komunālās nodaļas. Pilsētā ir
uzstādīti pieci jauni soliņi.
Kā pastāstīja pašvaldības
komunālinženiere
Anita

Bukeja,
pēc
iedzīvotāju
lūguma tie ir ierīkoti Palasta,
Lenču un Valmieras ielās. Soli
atrodas gan autobusu pieturās,
gan starpposmos vietās, kur ar
kājām jāmēro lielāki attālumi.
Lai labāk uzturētu tīrību
ielās, pilsētā ir uzstādītas arī
20 jaunas atkritumu urnas
ietvju malās. 14 no tām atrodas
vecpilsētas teritorijā.
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INTERESANTI
Uzņēmējdarbības
speciālists
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
No augusta Cēsu novada
pašvaldībā darbu ir uzsākusi
komercdarbības
attīstības
speciāliste Laine Madelāne.
Tas nozīmē, ka uzņēmējiem,
kuri vēlas uzsākt vai jau attīsta
savu uzņēmējdarbību Cēsu
novadā, ir savs konsultants
Cēsu novada pašvaldībā.
Komercdarbības attīstības
speciālistes galvenie darbības
virzieni ir gan darbs ar
esošajiem uzņēmējiem, gan
ārējo investīciju piesaiste.
Speciālistes ikdienas pienākumos ietilpst konsultāciju
sniegšana
uzņēmējiem
ar
pašvaldību saistītos jautājumos,
investīciju
piedāvājumu
sagatavošana,
informācijas
izplatīšana par grantiem un
atbalsta programmām, aktīva
sadarbība ar Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūru un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju, kā arī
dalība
novada
attīstības

programmas veidošanā.
Kā pastāstīja L. Madelāne,
galvenais
mērķis
un
uzstādījums ir piesaistīt Cēsu
novadā investorus un jaunus
uzņēmējus, kas sekmētu jaunu
darba vietu izveidi. Tāpat
svarīgi ir apzināt aktuālos
jautājumus un problēmas Cēsu
novada uzņēmēju vidū, lai
pašvaldība efektīvāk varētu
sniegt atbalstu.

Cēsu novada uzņēmēji ir
laipni aicināti uz konsultācijām
vai sarunām par dažādiem ar
pašvaldības darbu saistītiem
jautājumiem, kā arī sniegt
priekšlikumus
pašvaldības
labākai
sadarbībai
ar
uzņēmējiem pa e-pastu : laine.
madelane@dome.cesis.lv, pa
telefonu 64124702 vai klātienē,
iepriekš piesakoties pa minēto
telefonu.

Cēsu Vēstis, 2012. gada 31. augusts

Cēsīs renovētas vēl piecas
daudzdzīvokļu ēkas
Ance Saulīte
16. augustā Cēsīs, Saules
ielas 17b un Vilku ielas 5 māju
pagalmā notika piecu renovēto
daudzdzīvokļu ēku atklāšanas
svētki.
Atklāšanas pasākumā piedalījās Nīderlandes vēstnieks
Latvijā
Juriāns
Krāks,
Cēsu domes priekšsēdētājs
Gints
Šķenders,
Latvijas
Namu
pārvaldnieku
un
apsaimniekotāju
asociācijas
priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis,
kā arī „Renesco” valdes loceklis
Raivo Damkevics.
G. Šķenders, uzrunājot
pasākuma
dalībniekus,
atzinīgi novērtēja sadarbību
starp iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem, investoriem un
siltuma ražotājiem: „Ja ir
veiksmīgs sadarbības modelis,
kurā
iesaistīti
iedzīvotāji,
rezultāts būs kvalitatīvs.”
Visu renovēto daudzdzīvokļu
māju (Saules 17b, Vilku 5,
Caunas 6a, Viestura 8a un
Viestura 10a) vecākie saņēma
arī pateicības rakstus par
sadarbību.
Noslēdzoties svētku uzrunām, renovētās mājas atklāja
paši iedzīvotāji, simboliski

palaižot
gaisā
baloniņus.
Pēc tam speciālistu pavadībā
ikvienam bija iespēja iepazīties
ar paveiktajiem darbiem un
saņemt
konsultācijas
par
apkures un karstā ūdens sistēmu
darbības principiem.
Visās minētajās ēkās ir veikta
kompleksa renovācija, ietverot
tādus darbus kā ēkas fasāžu,
bēniņu pārseguma un pagraba
griestu siltināšanu, apkures
sistēmas atjaunošanu un karstā
ūdens sistēmas rekonstrukciju,
veco koka logu nomaiņu
dzīvokļos un kāpņu telpās, kā
arī ventilācijas šahtu tīrīšanu
un kāpņu telpu kosmētisko
remontu. Šo energoefektivitātes
pasākumu ieviešanas rezultātā
siltumenerģijas patēriņš ēkās
samazināsies par aptuveni 50%.
Renovāciju veica energoservisa uzņēmums RenEsco,
kas darbojas pēc ESCO jeb
enerģijas
apsaimniekošanas
līguma
principa.
Kopējā
investīciju summa – 1,5 miljoni
eiro.
Projektos
izmantots
Nīderlandes
Starptautiskā
mājokļu garantiju fonda un AS
„Citadele banka” finansējums.
Projektus līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.

Ziņas no Cēsu novada pašvaldības policijas
Vīrietis
nogādāts
Valsts
policijas Cēsu iecirknī, pēc
tam uz slimnīcu ekspertīzes
veikšanai, jo bija radušās
aizdomas, ka viņš ir lietojis
narkotikas.
Šajā rubrikā publicējam
Cēsu novada Pašvaldības
policijas
informāciju
par
sabiedriskās
kārtības
pārkāpumiem.
9.augusts. Agrā pēcpusdienā
videonovērošanas
dežurants
pamanīja, ka
zālājā pie
„Vidzemnieka”
saldi
dus
viens no pašvaldības policijas
pastāvīgajiem
klientiem.
Pamodināts viņš skaidroja,
ka dzīve pilsētas asfaltbetona
džungļos
viņu
pagalam
iztukšojusi un sācis jau sajust,
ka ar joni tuvojas izdegšanas
sindroms, tālab vien uz brīdi
atlaidies zālienā, lai veldzētos
pie dabas spēcinošās krūts.
Policisti klienta skaidrojumu
uzklausīja saprotoši, tomēr
nogādāja viņu mājās un ieteica
kontaktiem ar dabas krūti
izvēlēties mazāk sabiedriskas
vietas.
Loka ielā izdevās atgūt
iepriekšējā dienā nozagtu
velosipēdu, ko bērni paši bija
atpazinuši. Lieta nodota Valsts
policijas iecirkņa inspektoram.
Krietni pēc pusnakts bija
jādodas uz Stacijas laukumu,
kur bāra apsargs netika galā
ar kādu vīrieti, kurš uzmācās
apmeklētājiem un bārmenei.

10.augusts.
Pēcpusdienā
videonovērošanas
dežurants
pamanīja, ka pastāvīgākais
no pastāvīgajiem klientiem
atkal ērti iekārtojies pagulēties
zālājā pie „Vidzemnieka”.
Pamodināts
viņš
kārtības
sargiem skaidroja, ka izlasījis
(kaut kur internetā), ka Anglijā,
piemēram, mecenātiem, kas
palīdzējuši labiekārtot kādu
parku, tiek uzstādīti glīti soliņi,
piemēram , ar plāksnīti, uz
kuras rotājas mecenāta vārds.
Viņš, vai zinat, arī ir Cēsu
mecenāts, jo pilnīgi nesavtīgi
un bez atlīdzības pārlūko
un šķiro pilsētas atkritumu
konteineru
saturu.
Tāpēc
ir pelnījis ja ne soliņu, tad
zālienu ar krāsmetāla plāksnīti.
Policisti ar sapratni uzklausīja
klienta paskaidrojumu un
nogādāja viņu dzīves vietā.
Savukārt pēc pusnakts uz
dusu kādā Leona Paegles nama
kāpņu telpā bija iekārtojies
nepilngadīgs puika. Viņš tika
nogādāts dzīves vietā Amatas
novadā.
11.augusts. Kā jau sestdienās
ierasts, policistiem bija jāpaceļ
un jānogādā dzīves vietās
vairāki pakritušie. Bet zāliens
pie „Vidzemnieka” tomēr ir
īpaša vieta un tāda jau nevar
palikt tukša. Pievakarē tur tika
pamanīts kāds cits gulētājs.

Esot salasījies (kaut kur
internetā) par „Vidzemnieka”
zāliena neparasto spēju vienā
rāvienā nogādāt dusētāju no
sansāras nirvānā un otrādi.
Nolēmis pasnaust, iepriekš
saņemot
pastāvīgā klienta
atļauju. Paklausot kārtības
sargu ierosinājumam, vīrs tomēr
devās meklēt citu guļvietu.
Ap pusnakti bija jādodas
izšķirt divu dāmu kautiņš
Lielā Katrīnas ielā. Māsas,
noskatījušās Gogoļa „ Mirušās
dvēseles”
Cēsu sporta
kompleksā, bija aizsākušas
diskusiju – ir vai nav dvēsele
mirstīga. Viena kā argumentu
minēja to, ka zinātnieki
atklājuši Higsa bozonu jeb
„Dieva daļiņu”. Otra norādīja
uz kaktā pieslieto beisbola bozi
komplektā ar maģisko frāzi –
Ka vilkšu! Tā vārds pa vārdam,
līdz izcēlās tracis un māsu
ezotēriskajā diskursā nācās
iejaukties kārtības sargiem.
Viņi strīdniecēm pieklājīgi
paskaidroja, ka Higsa bozons
pieder bozonu saimei, kas
tā nosaukta, godinot indiešu
fiziķi Šatjendranatu Bozi.
Taču tas maz ko paskaidro
par dvēseles un nemirstības
attiecībām. Kārtības sargi
pievērsa māsu uzmanību tam,
ka domas ir kustīgi elektroni
un visas, tostarp arī nešpetnas
domas,
starojuma
formā
plivinās visumā. Māsas ar
interesi uzklausīja kārtības
sargu
paskaidrojumus
un
dedzīgi apliecināja, ka viņām
no tiesas rūp planētas Zeme
tēls visā visuma telpā. Neērti

tomēr, ja citu civilizāciju
neironi vai kāds melnais
caurums sastapsies ar Katrīnas
ielā padomātām nepieklājīgām
domām starojuma formā. Ko
gan viņi par mums padomās!
Tāpēc māsas nolēma turpmāk
dzīvot draudzīgi, noskatīties
arī Gogoļa „ Revidentu” un
diskusijai par šo izrādi uzreiz
piesaistīt kārtības sargus, lai
kas nelāgs nepadomājas.
Rīta pusē videonovērošanas
dežurants pamanīja, ka Līvu
laukumā briest kautiņš starp
jauniešiem.
Pašvaldības
policijas ekipāža operatīvi
izbrauca un konfliktu novērsa.
12.augusts.
Iedzīvotāji
informēja par kādu jauniešu
kompāniju, kas stāvvietā pie
automašīnas lietoja uzturā
reibinošus dzērienus un, kā
izskatījās, gatavojas meklēt
piedzīvojumus. Piedzīvojumi
paši
jauniešus
atrada.
Pašvaldības policijas ekipāža
aizdomīgo auto apturēja un
tās vadītāju kopā ar reibuma
pazīmēm
nodeva valsts
policijas kolēģiem.
15.augusts.
Kāds
vīrs
bija iecerējis arī Maija parku
padarīt par iecienītu reibuma
izgulēšanas
vietu.
Parka
saimnieki,
melno
gulbju
pāris Zigfrīds un Odīlija
izrādīja pamatotu sašutumu
par šādu ieceri, un kārtības
sargi dusētājam noformēja
administratīvā
pārkāpuma
protokolu.
17.augusts. Kārtības sargiem
atkal bija jādodas izšķirt kāds

ģimenes konflikts, šoreiz starp
māti un meitu. Raugi, māte ar
civilvīru un vēl kādu draugu
nekādi negribēja doties prom
no mājas, kas pieder meitai.
Patīkot viņai i meita, i māja
un arī civilvīram, un draugam
patīk. Taču meitai vis nepatika
patikt, un trijotnei nācās doties
prom. Tā gadās.
19.augusts.
Pašvaldības
policijas ekipāžai atkal bija
jāiedziļinās ģimenes attiecību
samezglojumos. Šoreiz kāda
sieva neielaida mājās vīru, un
šādas rīcības iemesls, kā saka,
uz sejas – nu piedzēries, draņķis
tāds! Kārtības sargi uzaicināja
laulāto draudzeni uz situāciju
paraudzīties pozitīvi – ielaidiet
vīru mājās, lai izguļas, rīt viņš
būs skaidrā un var izrādīties
noderīgs gan praktiskā, gan
romantiskā kopdzīves aspektā.
Sieva paraudzījās pozitīvi… un
ielaida vīru mājās.
24.augusts. Bija saņemta
ziņa, ka kāds cilvēks guļ pie
ielu krustojuma. Policijas
ekipāža izbraucot pārliecinājās,
ka šoreiz tas nav kāds no
pastāvīgajiem
klientiem.
Vecākam vīram bija kļuvis
slikti un viņš atsēdās, jo nespēja
paša spēkiem turpināt ceļu.
Kārtības sargi palīdzēja viņam
veiksmīgi nokļūt mājās. Paldies
iedzīvotājiem, kuri informē par
šādiem gadījumiem, jo tādējādi
var palīdzēt tiem, kam palīdzība
tiešām nepieciešama.
Pašvaldības
policijas
notikumu žurnālā ieskatījās
Aivars Akmentiņš
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DAŽĀDI
Pieminot kordiriģentu Cēsīs viesosies
Imantam Kokaru
jaunieši no
Japānas
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Augusta
nogalē
Cēsu
internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā (meža skolā)
tika atklāta piemiņas plāksne
kordiriģentam
Imantam
Kokaram. Internātpamatskolas
4.stāvā apskatāma diriģentam
veltīta izstāde. Atklāšanas
ceremonijā skolā pulcējās visi
interesenti, draugi, lai dalītos
skaistākajās atmiņās un izrādītu
cieņu kordiriģentam Imantam
Kokaram.
Piemiņas pasākumu muzikāli
ieskandēja koris „Beverīna”
Ērika Deruma vadībā. Imanta
Kokara tuvinieki ar īpašu

Iveta Jermolājeva
Cēsu bērnu un jauniešu
centra
Jaunatnes lietu speciāliste
Starptautiskās
jaunatnes
apmaiņas programmas starp
Latviju un Japānu ietvaros
septembrī Cēsīs viesosies
jaunieši no Japānas.
Attēlā: Atklājot kordiriģenta Imanta Kokara piemiņas plāksni,
muzicēja viņa ilgus gadus vadītais koris “Beverīna” Ērika
Deruma vadībā. Foto: Jānis Vīksna.
sirsnību atcerējās mūziķa siltās
atmiņas un stāstus par Cēsīm
un uzdāvināja fraku, kurā
diriģents bijis tērpts pēdējos

Dziesmu svētkos. Fraka būs
apskatāma Cēsu muzeja jaunajā
ekspozīcijā
„Cēsis-Latvijas
vēstures simbols”.

Atskats uz kultūras norisēm vasarā
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Noslēgusies
aktīvākā
kultūras un atpūtas pasākumu
vasaras sezona. Šovasar cēsnieki
un pilsētas viesi izklaidēti 36
aģentūras organizētos lielākos
un
mazākos
pasākumos
laika posmā no maija līdz
septembrim.
Š.g. 20.augustā p/a Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs
speciālisti izvērtēja aģentūras
lielākos organizētos vasaras
sezonas kultūras un izklaides
pasākumus.
Vasaras garumā
Rožu
laukumā un Maija parkā
notikuši bezmaksas muzikālie
vakari. Izstāžu namā bija
apskatāmas jaunas izstādes,
Cēsu pilsētas kultūras dzīvi
interesantāku padarīja studentu, mākslinieku radošās
nometnes, kā arī dažādu deju
stilu
paraugdemonstrējumi
un sacensības. Par sezonas
kulmināciju uzskatāma Cēsu
mākslas festivāla norise, kas
Cēsīs ienesa ne vien jaunas
mākslinieciskās vēsmas, bet
arī veicināja tūristu skaita
pieaugumu.
„Liela atzinība izsakāma
nevalstiskajām organizācijām
un
domubiedru
grupām,
kas, realizējot dažāda veida
mākslinieciskās aktivitātes un
projektus, dažādojušas kultūras
procesu norisi Cēsīs. Šajā
sezonā, kopīgi sadarbojoties
kultūrvides veidošanā Cēsīs,
cēsniekiem un Cēsu pilsētas
viesiem izdevies piedāvāt ļoti
plašu un daudzveidīgu kultūras
programmu visas vasaras
garumā, saņemot neskaitāmas

pozitīvas
atsauksmes
no
mūsu pilsētas viesiem,” stāsta
Cēsu Kultūras centra vadītāja
Laimdota Lapiņa.

Lielāko
pasākumu
apmeklējuma rādītāji:

Visgarākā diskusija speciālistiem izvērtās par piemērotāko
laiku Cēsu pilsētas svētkiem.
Plānots pie šīs sarunas
atgriezties oktobrī, lai arī
iedzīvotājiem būtu iespēja
izteikt savas idejas, viedokli un
pieteikties uz līdzdalību svētku
organizēšanā. Par veiksmīgāko
pasākumu - pārsteigumu ar
negaidīti lielu apmeklētāju
skaitu atzīta Latvijas Antīko
automobiļu izstāde, kas divās
stundās Cēsis piepildīja ar
vairāk kā 1000 interesentiem.
Aģentūra šajā pasākumā bija
Antīko
automobiļu
kluba
sadarbības
partneris
un
atbalstītājs.

-„Viduslaiku diena
pilī” - 1 000 tūkstotis

Cēsu

- Pilsētas svētki
stāsti” –6 tūkstoši

„Cēsu

Izvērtēšanas sarunā aģentūras speciālisti vienbalsīgi
atzina, ka nākamajā gadā
par galvenajiem pasākumu
izvērtēšanas kritērijiem tiks
izvirzīta pasākuma kvalitāte un
mākslinieciskā daudzveidība.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi,
par prioritāti izvirzīta optimāla
resursu
izmantošana,
kas
tiks realizēta, organizējot
skaitliski
mazāk,
taču
saturiski daudzveidīgākus un
mākslinieciski augstvērtīgākus
pasākumus, rūpīgi pārdomājot
to saturu un formu.
„Izvērtējot
šīs
vasaras
pasākumus jāatzīst, ka kopējā
programma ir bijusi laba,
par ko liecina arī skatītāju
apmeklējums. Darbs ir izdarīts
liels un par to esam gandarīti,”
atzīst aģentūras „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” direktors
Juris Markovs un atgādina, ka
nedrīkst apstāties radošajās
izpausmēs un jau rudenī jāsāk
plānot jaunā sezona.

-Muzeju nakts „Jūra Cēsīs
un Cēsis jūrā” -8,7 tūkstoši

- Koncerts „Kad balti
mākoņi līgo” - 500 skatītāji
-Koncerts Imkas sapņu
grāmata
II
„Taureņi
mēnesnīcā” – 856 skatītāji
-Vēsturisko filmu skate -500
skatītāji

Jaunieši Cēsīs pavadīs četras
dienas. 13.septemrī ieplānots
sagaidīšanas pasākums un
sapazīšanās, bet 14.septembrī
viesi tiks iepazīstināti ar
sēņošanas
tradīcijām
un
baudīs pikniku meža malā, kas
daudziem no viņiem būs pirmā
pieredze.
14.septembra pēcpusdienā
Cēsu bērnu un jauniešu centrā
“Spārni” tiks organizētas rodšās
darbnīcas – viesi apgūs dažādas
jaunas prasmes un dalīsies
arī savā pieredzē. Vakarā,
sapazīstoties ar ģimenēm, kurās
viņi pavadīs divas dienas, notiks
sadejošanās, kur abas puses
apgūs otras valsts tradicionālās
dejas. Vakara pasākums būs
atvērts, kas nozīmē, ka ikviens
interesents var pievienoties, lai
kopā pavadītu jauku vakaru un
iepazītos ar viesiem.
10.septembrī Cēsīs jau
viesosies
jauniešu
līderis
Daisuke Kimura no Center for
International Youth Exchange
Japānā, lai iepazīstos ar Cēsu

bērnu un Jauniešu centru, kur
notiks daļa no aktivitātēm, kā
arī iepazītos ar jauniešiem.
Pēc viesošanās Cēsu bērnu un
jauniešu centrā viesis atzina,
ka ir patiesi sajūsmināts par
redzēto, par piedāvājuma
dažādību un bērnu ieinteresētību un sasniegumiem.
Joprojām tiek meklēti
cēsnieki,
kuri
vēlētos
uzņemt ģimenē vienu vai
divus jauniešus no Japānas
uz divām dienām, kopīgi
pagatavotu kādu latviešu
nacionālo
ēdienu,
kopā
apskatītu Cēsis un vienkārši
pavadītu pieredzes apmaiņas
pilnu laiku kopā. Šobrīd jau
ir pieteikušās ģimenes četriem
jauniešiem, bet nepieciešams
vēl
pieciem.
Pieteikties,
rakstot uz e-pastu: iveta.
jermolajeva@gmail.com.
Apmaiņa tiek realizēta,
sadarbojoties
Latvijas
Republikas
Izglītības
un
zinātnes
ministrijai
un
valsts aģentūrai „Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūru”.
Apmaiņas
programmas
mērķis ir veidot labāku sapratni
un draudzīgas attiecības starp
Latvijas un Japānas jauniešiem,
tādējādi stiprinot starptautisko
sadarbību un dodot iespēju
jauniešiem labāk iepazīt un
izprast abu valstu kultūru un
sabiedrību.

Ārvalstu viesi mūsu novadā
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
17. – 19. augustā sveicienus
no Krievijas atveda sadraudzības
pilsētas Gatčinas pārstāves.
Gatčinas pašvaldības vadītāja
vietniece Ludmila Nežadima
un kultūras nodaļas pārstāve
Irina Gecmana viesojās Cēsu
2. pamatskolā, 5. pirmsskolas
iestādē un Cēsu sporta
kompleksā. Viešņas iepazinās
ar Cēsu novada pārvaldības
modeli, pilsētas infrastruktūru,
veiktajām investīcijām pilsētas
infrastruktūras
uzlabošanā,
īpašu vērību veltot kultūras un
tūrisma nozarei.
Kā pastāstīja Cēsu Kultūras
centra
nodaļas
vadītāja
Laimdota Lapiņa, trīs dienu
laikā tika iezīmēti pirmie
sadarbības attīstības virzieni
kultūras un tūrisma nozarē, par
prioritāti izvirzot muzeju nozari

un tās integrēšanu jaunajā
kultūras laikmetā. I. Gecmana
un L. Nežadima atzinīgi
novērtēja sakārtoto pilsētas
vidi un attīstīto kultūrvidi, kas
gan vietējiem iedzīvotājiem,
gan pilsētas viesiem ļauj baudīt
daudzveidīgus un kvalitatīvus
kultūras produktus, kā arī
īpaši akcentēja plašo kultūras
pasākumu piedāvājumu.
Vizītes laikā tika daudz
runāts par ilgtspējīga sadarbības
modeļa izveidi pašvaldību
un kultūras jautājumos, lai
jau 2013. gadā varētu uzsākt
sadarbību.
18.
augustā,
apceļojot
Hanzas savienības pilsētas,
Cēsīs iegriezās Starptautiskās
Hanzas savienības un Herfordas
pilsētas
Vācijā
pārstāvis
Manfrēds Šūrkamps. Tiekoties
ar priekšsēdētāju G. Šķenderu,
M.
Šūrkamps
pasniedza
ielūgumu uz 33. Hanzas dienām
Herfordā 2013. gadā. Hanzas
dienās pirmo reizi tiks rīkots

arī Hanzas biznesa forums, kas,
iespējams, ļaus atkal atdzimt
vēsturiskajām
tirdzniecības
un biznesa tradīcijām Hanzas
savienības pilsētās. Uz biznesa
forumu tiek aicināti arī Cēsu
uzņēmēji.
Savukārt 20. augustā Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests” pieredzes
apmaiņā ieradās 13 sociālie
darbinieki
no
Zviedrijas,
Nakas pašvaldības. Zviedri
iepazinās ar sociālo pabalstu
un palīdzības sistēmu Latvijā
un Cēsīs. Viesi bija patīkami
pārsteigti
par
cēsnieku
aktivitāti Eiropas Savienības
fondu apgūšanā. Pēc tam
Nakas pārstāvji ciemojās Cēsu
pilsētas pansionātā Cīrulīšos,
kur tos ar dziesmām sagaidīja
pansionāta ansamblis. Vizīte
notika projekta „INNOCARE”
ietvaros, kas veltīts veco ļaužu
aprūpei mājās, izmantojot
jaunākās tehnoloģijas, un
„Sociālais dienests” ir šī
projekta partneris.
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Informācija par HIV/AIDS un
atkarību riskiem
Dana Stālmane
Cēsu novada HIV/AIDS un
atkarību
profilakses kabineta
veselības speciāliste
Atnāciet uz Cēsu novada HIV/
AIDS un atkarību profilakses
kabinetu,
kur
veselības
speciāliste Dana Stālmane
sniegs Jums nepieciešamo
informāciju par HIV/AIDS un
atkarības jautājumiem. Sarunās
konsultante palīdzēs izvēlēties
Jums atbilstošāko uzvedības
modeli, lai nepakļautu sevi
HIV/AIDS un atkarību riskiem,
kā arī sniegs Jums morālu un
informatīvu atbalstu.
Sākot no septembra aicinām
Jūs veikt bezmaksas HIV,
vīrushepatītu B, C un sifilisa
eksprestestus. Atcerieties, ka
tikai asins analīze var droši
noteikt, vai esiet inficējies!

bezmaksas prezervatīvus, kā
arī informāciju par ārstēšanās
un rehabilitācijas iespējām.

Pateicoties projektam
taps bērnu
rotaļu laukums

Cēsu novada HIV/AIDS un
atkarību profilakses kabinets
atrodas Cēsīs, Bērzaines ielā
16/18, 6. kabinets pagrabstāvā.
Kabineta darba laiks pirmdienās
no 14:00 – 18:00. Iespējama
iepriekšēja pieteikšanās pa
telefonu 28393857.

Hipotēku bankas klientu
klubs “Mēs paši” aicina projektu
konkursos piedalīties ikvienu,
kurš vēlas piedalīties dzīves
un vides kvalitātes uzlabošanā,
aktuālu problēmu risināšanā,
sekmējot sabiedriskā labuma
vairošanu.

Cēsu novada HIV/AIDS
un
atkarību
profilakses
kabineta veselības speciālista
pakalpojumi tiek nodrošināti
pateicoties Eiropas Sociālā
Fonda finansētam projektam
“Ģimeņu
stiprināšanas
programmas
izstrāde
un
ieviešana
Cēsu
novadā”.
Projektu ciešā sadarbībā ar
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūru “Sociālais dienests”
ir izveidojusi un vada Latvijas
SOS Bērnu ciematu asociācija.

HIV/AIDS un atkarību
profilakses
kabinetā
ir
iespējams veikt arī šļirču
un adatu maiņu,
saņemt

Autobusa kustības saraksts
skolēnu pārvadāšanai
2012./2013. māc. g.
Autobuss kursēs katru darba dienu, pielāgojoties skolu mācību
procesam:

Rīta reiss

Vakara reiss

7.00 – Krūmiņi

14.45 - Krīvi

7.10 – Mežmaļi

Rīdzene

7.20 –Rīdzene

15.15 Rāmuļu skola

Vaive

Vaive

Slaņķi

15.35-Rīdzene

Rāmuļu skola

Vaive

Nākotnes

Krīvi

7.50 – Rīdzene

16.15- Cēsis (Smilšu
laukums)

Vaive
8.05 - Krīvi
8.13 - pietura Piebalgas
iela (pie t/c Globuss)
8.16 – Akmens ligzda
8.24 – 1. pamatskola
2.pamatskola
9.00 – Rāmuļu skola

16.25- Krīvi
Vaive
Mežmaļi
Rīdzene
Nākotnes
17.05 Rāmuļu skola
Vaive
Rīdzene

Autobusa kustības saraksts
2012. gada 3. septembrim
Rīta reiss
7.00 Krūmiņi – 7.10 Mežmaļi
– 7.20 Rīdzene- Vaive- SlaņķiRāmuļu skola – Nākotnes – 7.50
Rīdzene – Vaive – 8.05 Krīvi –
8.13 pietura Piebalgas iela (pie
t/c Globuss) – 8.16 Akmens
ligzda – 8.24 1. pamatskola
– 2. pamatskola – 9.00 Rāmuļu
skola

Pēc pasākuma
10.30 Līvu pamatskola Rīdzene - 11.00 Rāmuļu skola
- Rīdzene - Vaive - Cēsis
Vakara reiss
16.15 Cēsis- 16.25 Krīvi
– Vaive – Mežmaļi – Rīdzene
– Nākotnes – 17.05 Rāmuļu
skola – Vaive - Rīdzene

Šo
projektu
konkursu
mērķis ir popularizēt sociālās
atbildības
ideju,
sekmēt
sabiedrības izaugsmi, atbalstot
pašu iedzīvotāju inicitatīvas.
“Mēs
paši”
projektu
konkursiem var pieteikties
fizikas un juridiskas personas,
nevalstiskās
organizācijas,
neformālās
apvienības,
biedrības, organizācijas un
iestādes.Prioritārās
jomas,
kurās tiek piešķirti projektu
konkursa
līdzekļi,
ir
vide,
kultūra,
izglītība,
sociālā
palīdzība
un
patriotiskā
audzināšana.
Kopš 2009.gada, kad “Mēs
paši” aizsāka savu darbību,

visā Latvijā realizēti jau teju
500 projekti.
Šajā projektu konkursā tika
atbalstīts projekts „Publiska
bērnu spēļu laukuma izveide”
Viestura ielas 8a; 10; 10a;
12; 12a; 14 daudzīvokļu māju
iekšpagalmā, Cēsīs..
Projekta iesniedzējs: Viestura ielas 14 daudzīvokļu mājas
iedzīvotājs Vilnis Zūkeris.
Projekta „Publiska bērnu
spēļu laukuma izveide” sastāvs:
Smilšu kaste 4-kantīga, smilšu
kaste 6-kantīga, koka zirdziņš,
balsta šūpoles, šūpoļu sēdeklītis
ar ķēdēm un stiprinājumu.
Ir noslēgta vienošanās ar
Hipotēku banku par projekta
finansēšanu, projekta realizācija
notiks 2012.gada septembrī.
Atbalsta:
SIA „Ekju”
SIA „CDzP”

Elektrības
problēmas
Laine Madelāne
Cēsu novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības attīstības
speciāliste
Cēsu
pilsētā
elektroenerģētikas sektorā lielākās
problēmas uzņēmumiem sagādā
sprieguma kvalitāte, proti, tā
sauktie sprieguma “iekritumi”
un īslaicīgi elektroenerģijas
piegādes traucējumi.
Pārmērīgi
dārgais
elektrības
papildus jaudas pieslēgums
kavē attīstību uzņēmumiem,
kas sekmīgi strādā vietējos un
eksporta tirgos.
Tāpēc Cēsu novada pašvaldība lūdz Jūsu uzņēmumu
iesniegt informāciju par Jūsu
uzņēmuma problēmām, kas
saistītas ar elektroapgādes
traucējumiem, pārrāvumiem,
sprieguma
„kritumiem”.
Aicinām minēt problēmas
periodiskumu (cik bieži), kādus
zaudējumus Jums ir radījuši šie
traucējumi.

Cēsu Kultūras centra kolektīvi atsāk jauno
sezonu un aicina jaunus dalībniekus:
Kolektīvs, tā vadītājs

Pieteikšanās laiks, vieta

Mēģinājumu laiki

Tautas vērtes kopa DZIETI
Dace Balode

7.oktobris pl. 11.00
Rīgas iela 23,ieeja no pagalma,
2.stāvs

Ceturtdienas, svētdienas no
11.00

Cēsu Tautas TEĀTRIS,
No 10 gadiem līdz sirmam
vecumam
Rasma Bērziņa

12.un 13. septembris no 15.0019.00
Rīgas iela 23,ieeja no pagalma,
2.stāvs

Atsevišķi vienojoties pa
vecuma
vai iestudējumu grupām

Bērnu popgrupa HEY,
7-8gadi
Ina Aizgale

5.septembris pl.17.00
Cēsu Pastariņa pamatskola

Trešdienas 17.00-18.00

Pūtēju orķestris CĒSIS
Andris Riekstiņš, Tālivaldis
Narvils

11.un 13. septembrī pl. 19.30
Cēsu profesionālās vidusskolas
zāle

Otrdienas, ceturtdienas
19.30-21.30

Skolēnu deju kolektīvs
RANDIŅŠ 1.-9.kl.
Sandra Jonaite

5.septembris pl. 17.00
„Cēsu klēts”, Pļavas iela 5,
2.stāvs

Mēģinājumu laiki tiks
precizēti, ierasties kustībām
piemērotā apģērbā

Tautas deju ansamblis
RAITAIS SOLIS
Andis Kozaks

Jaunieši 11.septembris 18.00
Vid. paaudze 11.septembris
20.00
Cēsu Valsts ģimnāzijas zāle

Otrdienas, ceturtdienas 18.0020.00
Otrdienas, ceturtdienas 20.0022.00

10. un 12. septembrī pl.18.00
CATA kultūras nama Lielā zāle

Pirmdienas, trešdienas
18.00-20.00

Senioru deju kolektīvs
DZIRNAS
Sandra Jonaite
Jauktais koris BEVERĪNA
Ēriks Derums
Jauktais koris VIDZEME
Olita Neimande
Jauktais koris WENDEN
Marika Slotina - Brante
Cēsu PILS koris
Marika Austruma, Evita
Konuša
Senioru koris ĀBELE
Līga Priedīte
Par vidējās paaudzes deju
kolektīva
SAULGRIEŽI
jauno dalībnieku uzņemšanas
laiku tiks ievietota atsevišķa

14. septembrī pl.19.00
Cēsu 1.pamatskolā
13. septembris pl. 17.30
Cēsu Valsts ģimnāzija 4.stāvs
6.septembris pl.19.00
DA Cēsu Valsts ģimnāzijā

Piektdienas 19.00-21.00
Ceturtdienas, piektdienas
pl.18.00-20.30
Pirmdienas, ceturtdienas
19.00-21.00

11.septembrī pl. 18.00
Cēsu Izstāžu nams

Otrdienās 18.00-21.00

3. septembris pl.16.00
RPIVA Cēsu filiālē, 2.auditorija

Pirmdienas 16.00-18.30

informācija!
Iespējamas izmaiņas, sekojiet
līdzi informācijai internetā
www.cesis.lv , neskaidrību

gadījumā interesēties p/a „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
Baznīcas laukumā 1 vai pa
tālruni 64122537
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PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
Pasākumi Cēsīs septembrī
Pasākumi

03.09.
Zinību dienas pasākumi
Maija parkā, Cēsu Pils dārzā
08.09.
Latvijas Filmu maratons
Cēsīs
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
„Spārni”
09.09. 12:00
Tēva dienas pasākums
Cēsu Pils dārzā
15.09. 14:00
Koncerts. „Latvijas muzikālo
ābeļu dārzs”
Cēsu 2.pamatskolā
22.09. 11:00
Autīnes kauju gadadienas
konference
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā
22.09. 11:00
Pastaiga pa Cīrulīšu dabas
takām ar vides gidu
Cīrulīšu dabas taka
26.09. 16:00
Koncerts ‘’Mūzika stīgām un
stabulēm’’
XX starptautiskā mūzikas

festivāla ‘’Galantais klavesīns’’
ietvaros
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
27.09. – 29.09.
Starptautiskā Tūrisma diena
Cēsu pilsēta
29.09.
Miķeļdienas pasākums
29.09. 13:00
Liepājas
teātra
izrāde–
komēdija
bērniem
„Nezinītis”
CATA Kultūras namā
29.09. 19:00
Liepājas teātra izrāde
Marks Kamoleti “Pidžama
sešiem” garnējums franču
gaumē.
CATA Kultūras namā
30.09. 16:00
Koncerts
‘’Klavesīna
laikmets’’
XX starptautiskā mūzikas
festivāla „Galantais klavesīns”
ietvaros
Cēsu Jaunajā pilī
Cēsu Centrālās bibliotēkas
rīkotās – Dzejas dienas Cēsīs
2012
12.09. 18:00
„Pieturas”

Piedalās aktieris, dzejnieks
Andris Bulis un komponists
Toms Juhņevičs
Cēsu Centrālajā bibliotēkā,
Raunas ielā 1

19.09. 17:00
„Ieklausies Zemgales dzejā”
Piedalās Jelgavas Latviešu
biedrības Dzejnieku kluba
„Pieskāriens” dzejnieki Rasma
Urtāne, Velta Brinza, Ināra
Gaile, Harijs Krūze un Elīna
Zālīte
Cēsu Centrālajā bibliotēkā,
Raunas ielā 1
26.09. 13:00
„Lasīsim un zīmēsim kopā”
Grāmatas „Koko un Riko”
autores rakstniece Evija Gulbe
un māksliniece Linda Lošina
aicina bērnus kopā atzīmēt
žurku puiku dzimšanas dienu:
zīmēt, rotaļāties un dziedāt
Cēsu Centrālajā bibliotēkā,
Raunas ielā 2
29.09. 13:00
Dzejas un grāmatu diena
dzejnieka Edvarda TreimaņaZvārguļa mājā „Leukādija”
Viesos dzejnieces Anda Līce un
Mirdza Kerliņa
Cēsu Tautas teātra uzvedums
„Un tad viņi satikās...” (
Rasmas Bērziņas scenārijs un

Startēs filmu maratons
Inese Kļava
režisore
8.septembrī Cēsīs Bērnu
un Jauniešu centrā „Spārni“
savu skrējienu ārpus Rīgas
robežām uzsāks Latvijas Filmu
maratons. Tā laikā skatītājiem
būs iespēja visas dienas garumā
iepazīties ar jaunākajām Latvijā
tapušajām filmām - animāciju,
spēlfilmām un dokumentālajām
filmām. Šī rudens programmā
iekļautas kritiķu slavētas un
skatītāju atzinību guvušas
filmas - Ivara Zviedra un Ineses
Kļavas „Dokumentālists“, Aika
Karapetjana „Cilvēki tur“,
Reiņa Pētersona „Ursus“, Ivo
Brieža „Filma“ un citi darbi no
pēdējā gada bagātīgās Latvijas

kino ražas. Maratona laikā
tiks demonstrētas arī vietējo
iedzīvotāju veidotas īsfilmiņas
par savu pilsētu, no kurām
labākās summēsies Filmu
Maratona un LTV kopīgi rīkotā
akcijā un tiks demonstrētas
LTV 1 ēterā.
Paralēli
filmu
demonstrēšanai bērniem būs
iespēja iepazīties ar multeņu
tapšanas procesu un pašiem
iemēģināt roku animācijas
darbnīcās, filmu starplaikos
blakus kino zālei darbosies
apgāda „Mansards“ lasītava
ar grāmatām, žurnāliem „Kino
Raksti“ un filmu katalogiem.
Skatītājiem
būs
iespēja
tikties ar filmu veidotājiem
un diskutēt gan par kino, gan

Mazuļu vecākiem

tiņus,

Mīļie vecāki!

Jūs kopā ar savu 1 – 3 g.v.
bērniņu tiekat gaidīti

• darbojamies ar dabas
materiāliem,

mazuļu skoliņā
“Brīnumzaķēns”

• iepazīstamies ar krāsām,

Nodarbības notiek RPIVA
Psiholoģiskās palīdzības un
atbalsta centrā, vienu reizi
nedēļā.

• mācāmies sadarboties.

“Brīnumzaķēnu”
nodarbībās:
• kopā rotaļājamies,
•
dziedam
dziesmiņas,
klausāmies mūziku,
•
iepazīstam
dažādus
mūzikas instrumentus,
•

mācāmies

skaitāmpan-

• trenējam līdzsvara izjūtu,
Nodarbības vada - Gunita
Aļļena.
Lai uzzinātu ko vairāk vai
saskaņotu savu piedalīšanos
nodarbībās, lūdzu
zvaniet
pa tālruņiem 64107039 un
26813092
vai nāciet uz
Psiholoģiskās
palīdzības
un atbalsta centru
Cēsīs,
L.Katrīnas ielā 2
( III
stāvā).

režija, Jura Krūzes mūzika)
Priekuļu
pagasta
„Leukādijās”

03.10. 18:00
Iepazīsim savus dzejniekus!
Cēsu
Kultūras
biedrības
„Harmonija” zālē , Dzintara
ielā 9

Sports
02.09. 10:00-17:00
SK Saulrīti turnīrs novusā
Lapsu ielā 17
09.09. 11:00.-15:00
Rollersprints Cēsis 2012
L.Paegles iela
22.09. 10:00-18:00
Cēsu
kauss
volejbolā
senioriem
Piebalgas ielā 18, Pūces ielā
2a
22.09. 11:00-14:00
Skrējiens apkārt Cēsīm 2012
Pils parkā

Izstādes
Līdz 16.09.
Latviešu
un
igauņu
mākslinieku izstāde “Ar
zīmuli pilsētā”
Pils ielā 7

7

23.08.- 16.09.
Kurzemes mākslinieku darbu
izstāde
Izstāžu namā
24.08.- 16.09.
Māris Bārdiņš. Priekuļu
biatlona trases būves skiču
projekta izstāde
Izstāžu nama Mazajā zālē
Līdz 24.09.
„100
Latvijas
vēstures
relikvijas”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā, Jaunās pils bēniņos
21.09.-14.10.
Ruta Linīte. Tekstils.
Kārlis Siliņš. Gleznas.
Dainis Gudovskis. Akvarelis
un stikls.
Izstāžu namā
21.09.-14.10.
Rolands Hartmans.
Es augu un gleznoju. Gleznas
Izstāžu namā
Pastāvīgā ekspozīcija
Vēstures
un
vēsturisko
interjeru ekspozīcija “CēsisLatvijas simbols”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā

Mans tētis pats, pats…
jautājumiem, kas radušies pēc
filmu noskatīšanās.
Latvijas Filmu maratons jau
8 gadus regulāri notiek Rīgā
valsts svētku dienā 4.maijā
kinoteātrī Splendid Palace,
galvaspilsētā to rīko nacionālais
Kino
centrs
un
Rīgas
Kinomuzejs. Ar šī gada rudeni
Filmu Maratons startēs Cēsīs,
Liepājā, Jelgavā, Valmierā,
Daugavpilī, Jēkabpilī, Kuldīgā,
Siguldā, Ventspilī, cerot kļūt
par ikgadēju tradīciju pilsētu
kultūras dzīvē.
Latvijas Filmu maratonu
reģionos organizē Anša Epnera
studija AVE sadarbībā ar
pašvaldībām, Nacionālo Kino
centru un biedrību Kinopunkts.

Mēneša
sportiste
jūlijā

Komisija “Mēneša sportists”
noteikšanai balsojumā par
Cēsu novada Mēneša sportistu
2012.gada jūlijā atzina cēsnieci
Ievu Krastiņu - sieviešu
valstsvienības
dalībnieci.
I. Krastiņa kaldināja 2012.
gada sezonas galvenā mērķa–
izcīnīt ceļazīmi uz 2013.
gada
Eiropas
čempionāta
basketbolā finālturnīru Francijā
- sasniegšanu.

Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tēvu dienas pasākums ar
drosmīgu apgalvojumu „Mans
tētis pats, pats labākais...
pavārs!” Cēsīs iecerēts kā
atraktīvs un jautrs piedzīvojums
visai ģimenei, kur galvenā loma
atvēlēta tētim.
9.septembrī no plkst.12:00
Cēsu Pils dārzā tēviem iespēja
rādīt
savu
pavārmākslas
meistarību, gatavojot piknika
maltīti ģimenei. Bērni varēs
darboties radošajās darbnīcās,
uzmeistarojot saviem vecākiem
skaistu dāvanu. Pasākumu
noslēgs viesizrāde.

Pirts darba
laiki

Cēsu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka
Cēsu sabiedriskā pirts Vaļņu
ielā 29/31 strādā:
Pirmdiena,
Trešdiena - Brīvs
Ceturtdiena
(vīriešu diena)

Otrdiena,

11.00 – 19.00

Piektdiena
11.00 – 19.00
(sieviešu diena)
Sestdiena
(vīriešu diena)

11.00 – 19.00

Svētdiena
11.00 – 19.00
(sieviešu diena)

No š.g. 22.augusta līdz
3.septembrim aicinām Cēsu
novada ģimenes pieteikt
savus tēvus aktivitātei „Man
tētis pats, pats labākais...
pavārs!” aizpildot anketu
un nosūtot to uz e-pastu:
daiga.jansevska(at)cesis.lv.
Tālrunis uzziņai: 28342115.
Uz pasākumu tiek uzaicinātas
pirmās
desmit
pieteiktās
ģimenes anketu iesniegšanas
secībā! Pieteikuma anketu un
noteikumus skatīt Cēsu mājas
lapā www.cesis.lv .
Ikviens, kurš vēlas jautri
pavadīt kopā laiku ar ģimeni,
uzzināt jaunas receptes vai
padalīties bērnu audzināšanas
mazajos noslēpumos, aicināti
apmeklēt
Tēva
dienas
pasākumu Cēsu Pils dārzā!

Informācija
bibliotēkas
apmeklētājiem
Cēsu Centrālā
bibliotēka atsāks
lasītāju apkalpošanu
10. septembrī plkst.
10.00 Raunas ielā 2
(Akmens ligzdā)
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KULTŪRA, ČIVINĀŠANA
Radoša vasaras skola Cēsīs

Cēsu Vēstis, 2012. gada 31. augusts

māja iedarbināma vienīgi ar
plašu iedzīvotāju līdzdalību,
sekmējot kopīgu svinēšanu,
atdzīvinot
senos
rituālus
mūsdienīgā interpretācijā.

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Ilona Asare
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Projektu vadītāja
Cēsnieki
noteikti
jau
ir
pamanījuši
pārmaiņas
vecpilsētā
–
interesantus
veidojumus Pionieru laukumā.
Vaininieki ir RTU Arhitektūras
un pilsētplānošanas fakultātes
studenti, kuri sadarbībā ar RTU
Starptautisko un sabiedrisko
attiecību daļu Cēsīs divu
nedēļu garumā organizēja
starptautisko vasaras skolu
pilsētplānošanas, arhitektūras,
ģeogrāfijas, mākslas un sociālo
zinātņu studentiem.
„Katru
gadu
vasaras
skolu rīkojam kādā no
Latvijas pilsētām. Cēsis mēs
izvēlējāmies intuitīvi,” stāsta
RTU vasaras skolas direktors
Toms Kokins, „un tad, kad
guvām vienbalsīgu atbalstu
arī no Cēsu pašvaldības un
deputātiem, šī kļuva par mūsu
īsto šī gada skolas vietu.”
Vasaras skola kļuva par daļu
arī no Cēsu mākslas festivāla.
Studentiem
bija
iespēja
stādāt roku rokā ar festivāla
rīkotājiem. Šogad vasaras
skolas dalībnieki praktiski
izzināja, kā telpa, pasākumi un
cilvēki veido Cēsu pilsētvidi.
Skolas dalībnieki veidoja

Darbnīcu ietvaros tika
radīta arī savdabīga Cēsu
kultūras karte, akcentējot Cēsu
radošās vietas un cilvēkus. Gan
cēsnieki, gan ārvalstu studenti
novērtēja iespēju strādāt kopā,
jo tādējādi lokālā konteksta
zināšanas varēja tikt apvienotas
ar globālu skatījumu, rodot
jaunas idejas un iedvesmu Cēsu
radošās vides tālākai attīstībai.

Attēlā: Pionieru laukumā izveidota koka instalācija, kas atspoguļo
Cēsu demogrāfisko līkni. Foto: Ance Saulīte.
pilsētā dažādus objektus un
instalācijas, kas izceļ Cēsu
noskaņu, kā arī piedāvāja
jaunus pilsētas izmantošanas
un pasniegšanas veidus.
Kā skaidro T. Kokins,
viens no vasaras skolas
mērķiem ir sniegt kvalitatīvu
izglītību netradicionālā veidā
reālā pilsētvidē, bet tikpat
svarīgi ir izveidot jaunu
redzējumu vietējai pašvaldībai,
tādejādi, iespējams, uzlabojot
pilsētas vidi iedzīvotājiem.
Vasaras skolai piesaistījām
internacionālu
mācībspēku
komandu un piecās skolas
darbnīcās
darbojās
55
dalībnieki
no
dažādām

valstīm. Kaut arī nodarbības
nelīdzinājās
klasiskajām
lekcijām augstskolās, tās bija
akadēmiskas, un dalībniekiem
par tām piešķīra studiju
kredītpunktus.
„Vasaras skolas noslēgumā
mēs
sagatavojām
savu
redzējumu un priekšlikumus
Cēsu pilsētvides uzlabošanā.
Tāpat mēs esam izanalizējuši
pašu cēsnieku viedokļus par
Pionieru
laukumu,
kurus
pašvaldība apkopoja mājas
lapā ievietotajā interaktīvajā
rīkā,” paskaidro T. Kokins.
Viņš piezīmē, ka Cēsīm šī ir
laba iespēja uzzināt viedokli
no dažādu valstu jaunajiem

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Cēsīs ir skaistākas meitenes, nekā Rīgā?
:D
St. Anet @AneteStuce
Patīkama ilūzija - Rīgas jaunā
tikšanās vieta ir Cēsis. Kāpē ne?!

Dusmīgie čivinātāji:
Priecīgie čivinātāji:
L. Jansone. @Harmonija_
Tikko sapratu, ka Cēsu jaunieši
vienkārši spridzina Cēsis ar savu
foršumu ^_^
Jāzeps @jazepsb
Cēsīs ir uzstādīti galda tenisa galdi!
Ja Londonā viss plīsīs, es pārvākšos uz
Cēsīm.
Ance Krieviņa @ancekrievina
mati un brunči pa gaisiem. cēsīs
liepājas vējš.
Mārtiņš Barkāns @mabasurf
Cēsu pils muzejs ir izcils tūrisma
objekts LV! Visu cieņu restauratoriem
un ekspozīciju veidotājiem! @Cesis_lv
ir vērts apmeklēt
Andis Malējs @malejs
Cēsu slimnīcā tik smalka un moderna
reģistratūra tapusi, ka gluži vai apstulbu.
Cerams, tagad arī pakalpojumi būs tādā
pašā līmenī!
Toms Vesperis @vespiits
Man tā tikai liekas, bet vai arī tiešām

Rainers Zakis @kautkadszakis
Lasot aģentūras viedokli,tad Cēsis ir
izklaides MEKA. Biju palaidis garām
@Cesis_lv:Vai Cēsīs trūkst izklaides
iespēju?
Maija @Paija
@edruva @Cesis_lv vai tad tas
ir tā normāli, ka tik svarīgai iestādei
direktoru virza, bet nevienam nesaka,
kurš tas būs. Galīgi neforši.
Liga M @Liga3td
@Cesis24 @Cesis_lv vnreiz varētu
izbeigt ģim.pasākumos Pils dārzā,kur
mērķa grpa vietējie,prasīt ieejas maksu.
Vairāk slikts PR TIC,ne peļņa
Agris Tamanis @tamanis
@Cesis_lv pasvaldibas policija
tikko partrauca saulainu housemusic
ieksh Aara terases @ZalaZale. Tuvojas
velesanas, cilveki- nemam so vera.
I’mklāvstalcis @kktalcis
cēsis ir biedējoša pilsēta
karmena stepanova @bembijs
Cēsīs atrast veikalu, kurā ir vistas
fileja, ir tas pats, kas Atlantīdu meklēt...
bet atradu. score!

pilsētplānošanas speciālistiem.
Cēsniekiem
būtiskie
jautājumi radīja atspoguļojumu
ne
tikai
pilsētas
plānu
zīmējumos, bet ieguva arī
māksliniecisku interpretāciju
pilsētvidē. Pionieru laukumā,
kas atrodas pašā pilsētas centrā
un šobrīd praktiski netiek
izmantots,
tika
izveidota
koka instalācija. Tā atspoguļo
Cēsu demogrāfisko līkni,
parādot, kā pilsēta augusi un
samazinājusies gadsimtu laikā.
„Pasākumu mašīna” jeb no koka
darinātā „Pērkona māja” radīta
īpaši Labrenča dienai, ņemot
vērā senās latviešu tradīcijas
un tautas deju rakstus. Pērkona

Arhitektūras studente un
vasaras
skolas
dalībniece
Marta no Spānijas pirmo reizi
viesojas Latvijā, un Cēsīs viņu
pārsteidz vecā arhitektūra. „Es
zināju, ka Cēsis ir sena pilsēta,
bet nebiju gaidījusi ieraudzīt
tik daudz koka arhitektūru.
Tas man šķiet ļoti interesanti,”
stāsta Marta. Spānietes darba
grupas biedrēm, kuras strādā
pie instalācijas veidošanas
Pionieru laukumā, Annai no
Izraēlas un Alicjai no Polijas
arī šī ir pirmā reize Latvijā.
Jaunā arhitekte Anna priecājas,
ka cēsnieki, viņasprāt, ir
optimistiski un atvērti jaunajām
lietām: „Ļoti daudzi vietējie
nāk pie mums klāt un jautā,
ar ko šeit, Pionieru laukumā,
nodarbojamies un priecājas par
mūsu veikumu”. Alicja, kura
Polijā studē pilsētplānošanu,
atzīst, ka viņai Cēsis šķiet ļoti,
ļoti romantiska pilsētiņa.

Cēsis raidījumā
„IELAS GARUMĀ”

„Randiņš” aicina

Daiga Janševska
p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinam 5.septembrī plkst.17:00
Tirdzniecības un darījumu centrā
Cēsu Klētī(Pļavas iela 3a) dejotājiem
ierasties dejošanai ērtā apģērbā.
Plānots, ka turpmāk deju kolektīva
mēģinājumi notiks otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās. Tālrunis uzziņai:
29143900 (Sandra Jonaite)

Latvijas TV1 radījumā „Ielas garumā”
stāstu „Rīgas iela Cēsīs” varēs skatīties
jau sestdien, 1.septembrī plkst.18:30.
Kopā paredzēti četri raidījumi, nākamais
15.septembrī plkst.18:30. Pārējie divi
sižeti par Cēsīm būs oktobrī.
„Sekojot tradīcijai, šovasar atkal
izstaigājām Rīgas ielu kādā no Latvijas
pilsētām. No kalna lejā, tad kalnā augšā
līkumu līkumiem aizvijas Rīgas iela
Cēsīs. Visa sava mūža garumā tā bijusi
pilsētas dzīvākā iela, kur viss notiek.
Tāpēc arī katram sastaptajam cēsniekam
par ielu ir savs sakāmais, bet mēs
salīdzinām teikto, cenšamies uztvert
ielas ritmu un meklējam savdabīgo gan
senās bildēs un mūsdienu absurda lugās,
gan akā, kārumlādē, princešu namā un
pagalmā, kur mīt zelta zirgs,” stāsta
raidījuma „Ielas garumā” veidotāji.
Par Cēsīm vēsturiskajos faktos savu
artavu deva arī Cēsu muzeja speciālisti
Dace Cepurīte un Tālis Vigo Pumpuriņš,
Vecpilsētas namu stāstu entuziastu grupa.
Paldies arī visiem tiem cēsniekiem,
kuri atsaucās aicinājumam stāstīt savus
neparastos stāstus, dalījās atmiņās.

Deju kolektīvs „Randiņš” uzņem
jaunus dalībniekus visās vecuma
grupās.

„Jaunā sezona būs ļoti nozīmīga
ar to, ka 2014.gadā deju kolektīvs
„Randiņš” atzīmēs 15 gadu jubileju,” ar
gandarījumu un lepnumu saka kolektīva
mākslinieciskā vadītāja Sandra Jonaite.
Gatavojoties jubilejas pasākumam,
2013.gada vasarā plānota nometne, kurā
„Randiņš” iestudēs jaunu programmu.
Ir izmaiņas arī kolektīva pedagogu
sastāvā. Šobrīd par vadītājas Sandras
Jonaites palīgu, repetitoru ir pieteikusies
jaunā Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas 3.kursa studente
Anna Kazaka. Anna ir cēsniece, kura
deju soļus apguvusi dejojot pie Anda
Kozaka.
Skolēnu deju kolektīvs „Randiņš”
dibināts 1999. gadā, šobrīd tajā ir
gandrīz 130 dalībnieki piecās vecuma
grupās vecumā no 5 – 16 gadiem.
Patstāvīgi tiek iestudētas
koncertprogrammas.

plašas

