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Veiksmīgu Jauno gadu!

Aptaujas
„Gada
cilvēks 2012”
laureāti
Laikraksta „Druva” lasītāju
aptaujā „Gada cilvēks 2012”
laureātu godā ir vairāki Cēsu
novada iedzīvotāji.
Par
„Gada cilvēku 2012” lasītāji
atzinuši teologu Juri Cālīti,
kurš
koordinēja
Bībeles
tulkošanu. Bērnu zinātnes
centra „ Z(in)OO” vadītājs
Pauls Irbins saņēma lasītāju
atzinību par Latvijā pirmās
kosmiskās zondes palaišanu.
Cēsu
novada
pašvaldības
dzīvnieku patversmes „ Lācīši”
uzraudze
Marika
Logina
– Pušinska saņēma godpilno
titulu “Par iejūtību, rūpējoties
par pamestiem dzīvniekiem.”
Uzņēmējs Uldis Kvants saņēma
atzinību par jaunā „Solo”
lielveikala
atvēršanu,
bet
pensionētā skolotāja Mirdza
Lībiete „Par literāro talantu
raisīšanu jauniešos.”

Gints Šķenders

Jānis Rozenbergs

Andris Mihaļovs

Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors

Ja mēs Jaunajā gadā spēsim novērtēt
un priecāties par to, ko esam paveikuši un
mazāk gausties par to, kas nav izdevies, esmu
pārliecināts, dzīve kļūs daudz krāsaināka.
Dzīve bez grūtībām būtu visai vienveidīga
un droši vien garlaicīga. Tāpēc, sastopot
grūtības, nevaimanāsim, bet atrotīsim
piedurknes!

Vēlot visiem veiksmi un panākumus
Jaunajā gadā, gribu teikt – ir vērts uzņemties
atbildību un izdarīt pareizo izvēli. Nav viegli
raudzīties uz dzīves situācijām atšķirīgi no
citiem un piedāvāt risinājumus, kas šķiet
pareizi jums, bet nav tīkami citiem. Taču pēc
laika pārliecināmies, ka ir daudz vērtīgāk, ja
izdarīta pareizā, nevis tīkamākā izvēle.

Man šoreiz ir ļoti lakonisks vēlējums - lai
mums Jaunajā gadā netrūkst drosmīgu ieceru
un lai ir spēks, neatlaidība un veiksme, tās
īstenojot!

Laiks kad pateikties
Vita Pleševnika  
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības
speciāliste
Šī gada 10.decembrī Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests” pulcējās
visas sociālajā jomā darbojošās
nevalstiskās organizācijas, lai
atskatītos uz paveikto 2012.
gadā un runātu par aktualitātēm
nevalstisko
organizāciju

darbības nodrošināšanā un
veicamajiem darbiem 2013.
gadā.
Aktīvi
sociālajā
jomā
darbojās
15
nevalstiskās
organizācijas, kuras ikdienā
palīdz
dažādām
sociāli
mazaizsargātām
iedzīvotāju
grupām. Organizācijas ikdienā
sniedz
sociālo
palīdzību
Cēsu
novada
grūtībās
nonākušajiem iedzīvotājiem,
biedrības biedriem, veicina
dzīves kvalitātes un veselības
uzlabošanu novadā. Kopš

2008.gada organizācijas ir
piedalījušās vairākos Sociālā
dienesta izsludinātajos projektu konkursos un, iegūstot
atbalstu, realizējušas daudzus
projektus. Arī šogad Sociālā
dienesta izsludinātajā projektu
konkursā
savu
aktivitāšu
realizācijai finansējumu ieguva
3 biedrības.
„Jūsu vēlme sniegt palīdzīgu roku un Jūsu darbs
ikdienā ir nenovērtējams un
nav samaksājams ne ar kādu
naudu, ” tikšanās brīdī atzina

Sociālā dienesta direktore Iveta
Sietiņsone.
Ziemassvētku
noskaņas
pasākumā piedalījās
Cēsu
pilsētas pensionāru biedrības
„Cēsu pensionāri” vadītāja
Stefānija Goļikova, Latvijas
Neredzīgo biedrības Cēsu
teritoriālās
organizācijas
vadītāja Irēna Lāce, Latvijas
Kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrības Cēsu
nodaļas
vadītāja
Maruta
Valaine, Biedrības „Mūsu
nākotne” vadītāja Svetlana

Gruska, Latvijas politiski
represēto apvienības Cēsu
rajona biedrības vadītāja Dace
Jurciņa, Latvijas Sarkanā
krusta Cēsu nodaļas vadītāja
Marina
Orlova,
Latvijas
Multiplās sklerozes asociācijas
Cēsu
nodaļas
pārstāvis
Andrejs Gloks, Sabiedriskās
organizācijas
„Daugavas
vanagi Latvijā” Cēsu nodaļas
vadītājas
Alfrēds
Žīgurs,
Latvijas Nacionālo Karavīru
biedrības Cēsu nodaļas vadītājs
Elmārs Alksnis.
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PAŠVALDĪBĀ
Kad emocijas pierimst Uzņēmēju
forums vieš
optimismu

Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Gada nogales aktualitāte
pašvaldībā ir 2013.gada budžeta izstrādāšana.
Vajadzību
pašvaldībā vienmēr ir vairāk
nekā finansiālo iespēju, tāpēc
ļoti rūpīgi jāseko, lai budžets
būtu sabalansēts un tāds tas
arī būs. Droši varu teikt, ka arī
nākošajā gadā turpināsim lielos
attīstības projektus un varēsim
veikt daudzus mazākus, taču
novada iedzīvotājiem ļoti
nepieciešamus darbus – ielu
atjaunošanu,
infrastruktūras
uzlabošanu vecpilsētā un citus.
Gluži kā Ziemassvētku vecīši pašvaldībā bija ieradušies
Cēsu tirgus teritorijas attīstītāji
un apliecināja, ka nākošajā
gadā viņi uzsāks būvdarbus,
lai saskaņā ar nomas līgumu
uzceltu RIMI tirdzniecības

centru un Cēsu tirgu ierastajā
vietā. Tā ir ļoti nopietna
investīcija un es domāju, ka
uzņēmēji ir nopietni izvērtējuši
situāciju
un
optimistiski
novērtējuši Cēsu attīstības
iespējas.
Gada noslēgumā notikušas
vairākas karstas diskusijas.
Sarunas
par
izglītības
sistēmu novadā ir bijušas gan
emocionālas, gan racionālas.
Tās turpināsies arī nākošajā
gadā un domāju, ka nonāksim
pie laba un visiem pieņemama
varianta.
Kad
emocijas
pierimst un puses ir gatavas ne
tikai paust savu viedokli, bet
arī uzklausīt otru, tad arī var
nonākt pie kopsaucēja.

Plašu rezonansi izraisīja
nesen notikušās izmaiņas
SIA „ Cēsu klīnika” valdē.
Esmu paudis savu nostāju šajā
jautājumā, taču gribu piebilst, ka

Domes sēdēs decembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes sēdēs
decembrī tika izskatīti 43
jautājumi.
•
Apstiprināja
jauno
Cēsu novada Vecāku domes
sastāvu: Aiga Jakoviča – Cēsu
1.pamatskola; Iveta Žurevska
- Cēsu 2.pamatskola; Gvido
Sabulis un Viktorija Kūla- Gedra
- Cēsu Valsts ģimnāzija; Aigars
Penezis un Aivis Dombrovskis
Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija; Jānis
Gritāns - Cēsu 2.vidusskola;
Indra Kļaviņa - Cēsu pilsētas
pamatskolas; Inita Odina - Cēsu
pilsētas pamatskola; Aigars
Krastiņš - Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola; Ilze Stārastiņa
- Cēsu internātpamatskolasrehabilitācijas centrs; Kintija
Āboliņa - Līvu pamatskola;
Jolanta Stārastiņa -Rāmuļu
pamatskola.
• Apstiprināja nekustamā
īpašuma
Egļu
iela
12,
Cēsis, Cēsu nov. 2012.gada
22.novembra izsoles rezultātus,
saskaņā ar kuriem Nekustamo
īpašumu nosolīja Reinis Reķis.
• Nolēma izsludināt publisko
apspriešanu par atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
modernizēšanu Cēsu vecpilsētā.
• Apstiprināja Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs
vecāku maksu par ēdināšanas
izdevumiem:
izglītojamam
vecumā no 1- 3 gadiem par vienu
dienu Ls 1.05 un izglītojamam
vecumā no 4 gadiem par vienu
dienu Ls 1.30 .
• Nolēma slēgt sadarbības
līgumu ar Priekuļu novada

laikrakstā „ Druva” publicētais
apgalvojums, ka es uzskatu, ka
Cēsu slimnīcā jāattīsta tikai
ambulatorā aprūpe, ir aplams.
Vienmēr esmu iestājies par
to, ka Cēsīs ir jābūt slimnīcai
un te ir jāattīsta neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
sniegšana. Taču, rēķinoties
ar to, ka veselības aprūpes
politika mūsu valstī diemžēl ir
mainīga un neprognozējama, ir
jābūt plānam „B” un nopietni
jāattīsta arī ambulatorā aprūpe.
Ir virkne speciālistu, kas ir
pieprasīti un nepieciešami
cēsniekiem un tuvējo novadu
iedzīvotājiem,
taču
šie
speciālisti pacientus pieņem
privātpraksu telpās, nevis Cēsu
klīnikā. Slimnīcai ir izstrādāta
attīstība stratēģija un svarīgi
ir to kvalitatīvi īstenot. Tāpēc
es nopietni sekošu tam, kā
jaunā valde novērš konstatētos
trūkumus un īsteno klīnikas
attīstības stratēģiju.

Darbi pabeigti

pašvaldību par Cēsu pilsētas
Mākslas skolas darbību Priekuļu
administratīvajā teritorijā līdz
2017.gada 31.augustam.

Pirms
Ziemassvētkiem
ekspluatācijā
tiek
nodota
Pētera iela, kas tika renovēta
ar ES līdzfinansējumu .

• Ar 2013.gada 1. janvāri
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
izveidoja 1,9 amata vienības
„pulciņa skolotājs”, kas tiek
finansētas
no
pašvaldības
budžeta.

Pētera ielas rekonstrukcijas
projekts
tika
uzsākts
2011. gadā. Liels laika un
cilvēkresursu patēriņš tika
ieguldīts, sakārtojot zemes
īpašumu tiesības, lai ielu varētu
iztaisnot un paplašināt.

• Nolēma 2012. gada
Ziemassvētku
pasākumiem
Cēsu novada mazaizsargāto
iedzīvotāju
pamatvajadzību
nodrošināšanai no Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” budžeta paredzēt Ls
3 504,50. Finanšu līdzekļi tiks
izlietoti dāvanas – paciņas 80 un
vairāk gadus veciem un mājas
aprūpē esošiem cilvēkiem,
bērniem invalīdiem, sociālā
riska ģimeņu bērniem, 1. Grupas
invalīdiem,
ārpusģimenes
aprūpē
esošiem
bērniem;
dāvanu kartes un dāvanas –
paciņas ģimenēm, kurās ir četri
un vairāk nepilngadīgi bērni;
kā arī Ziemassvētku pasākumu
organizēšanai.
• Nolēma noslēgt zemes
nomas līgumu ar SIA „2
Locals” par zemes gabala
Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu
nov. slidotavas ar dabīgā ledus
segumu ierīkošanai.
• Apstiprināja Cēsu novada
pašvaldībai piederošu cirsmu
2012.gada 13.decembra izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem
cirsmas Gaujaslīču ielā 21,
Cēsīs, Cēsu novadā , cirtes
veids un cirtes izpildes veids
– Galvenā izlases cirte –nosolīja
SIA „100 NAMI”.
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.

Rekonstrukcijas
darbu
veikšanu SIA „Ceļinieks 01”
uzsāka
2011.gada vasarā,
būvuzraudzību veica
SIA
„Jurēvičs un partneri”. Ielas
apgaismojuma izbūves darbus
veica
SIA
„Spriegums”
Būvobjekta autoruzraugs AS
”Ceļuprojekts„.
Cīrulīšu un Pētera ielā
izbūvēts rotācijas aplis, kas
ievērojami atvieglos krustojuma
šķērsošanu un uzlabos satiksmes
drošību. Ielas posmā no Rīgas
ielas līdz Cīrulīšu ielai ir
izbūvēts apvienotais gājēju un
veloceliņš, 800 m garā posmā
tika rekonstruēta lietus ūdens
kanalizācijas sistēma.
Visā
ielas garumā tika izbūvēts ielas
apgaismojums.
Tranzītielas – Pētera ielas
ielu rekonstrukcija notiek
Eiropas Savienības (ERAF)
projekta
apakšprogrammas
„3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās”
ietvaros, īstenojot projektu
„Cēsu pilsētas tranzītielas
– Pētera ielas - rekonstrukcija”
Nr. Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/
SM/013. Projektu līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības
fonds, kā arī pašvaldība saņem
valsts budžeta dotāciju šī
projekta īstenošanai.

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Nozīmīgs notikums decembrī bija Cēsu uzņēmēju
forums. Neformālās sarunās ar
tā dalībniekiem pārliecinājos,
ka
šādas
tikšanās
ir
nepieciešamas un, kā atzina
uzņēmēji, ir atrasts optimāls
foruma norises formāts. Bez
garām
un
nogurdinošām
runām vai pamācībām, reāla
un saistoša kolēģu pieredze.
Bija ļoti patīkami forumā
sastapt jaunus cilvēkus, kuri
ir pārcēlušies uz Cēsīm vai
atgriezušies šeit, lai uzsāktu
savu biznesu. Tas apliecina,
ka iespējas uzņēmējdarbībai
novadā ir.
Kādi secinājumi? Ir skaidrs,
ka ir jāturpina tradīcija reizi
gadā rīkot Cēsu uzņēmēju
forumu. Pasākuma dalībnieki
ieinteresēti
uzklausīja
pašvaldības komercdarbības
speciālistes Laines Madelānes
stāstījumu par viņas veikto un
iecerēm. Ir jāturpina veidot
investīciju
datu bāze, ir
jāpalīdz tikt pie informācijas
par aktuālo biznesā un vismaz
reizi gadā jāaicina izrauties
no ikdienas rutīnas, sanākt,
padiskutēt un gūt jaunas
ierosmes.
Vidzemes Mūzikas un
kultūras centrs vēl ir liels
būvobjekts, taču tā darbības
stratēģijas darba grupā rūpīgi
diskutējam par jaunā nama
saturisko
piepildījumu.
Cēsīs ir atšķirīga situācija
salīdzinājumā ar reģionālajām
koncertzālēm Liepājā vai
Rēzeknē, kur koncertzāles ir
jaunbūves, papildus objekti
kultūras infrastruktūrā. Mums
vienā namā būs jāsadzīvo –
bērnu mūzikas skolai, mūzikas
vidusskolai, amatiermākslas
kolektīviem un profesionālajai
mākslai. Ar Kultūras un
tūrisma centra speciālistiem
un pašdarbības kolektīvu
vadītājiem esam vienojušies,
kā
saskaņot
kolektīvu
darbošanās grafikus. Vietas
pietiks visiem, par to nav
jābažījas, taču tāda greznība,

ka katram kolektīvam būs sava
zāle ar šiltīti pie durvīm, gan
nebūs.
Šomēnes norisinājās Eiropas čempionāts florbolā, kurā
Latvijas izlase parādīja gan
pārsteidzoši labu, gan arī ne
tik labu sniegumu. Cēsniekiem
ir pamats lepoties, jo gandrīz
puse no izlases spēlētājiem,
astoņi puiši, ir Cēsu florbola
audzēkņi, spēlējuši vai spēlē
komandā „Lekrings”. Žēl, ka
puišiem neizdevās uzveikt
Vācijas izlasi un tikt pie iespējas
pacīnīties par medaļām, taču
tāds ir sports un ir prieks, ka
mūsu puiši parādīja saturīgu
un rezultatīvu spēli un, ja
būs cīnītāju raksturs, būs arī
medaļas.
Decembrī notika apvienotā
Priekuļu un Cēsu novadu
domes sēde, kurā piedalījās arī
Latvijas Olimpiskās komitejas
ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. Runājām par Priekuļu
biatlona centra turpmāko
attīstību, jo abas pašvaldības
un LOK ir centra līdzīpašnieki.
Skaidrs, ka nepretendēsim uz
Pasaules kausa posma biatlonā
rīkošanu Priekuļos, taču šī
sporta bāze ir nepieciešama,
lai nodrošinātu aktīvas atpūtas
iespējas
iedzīvotājiem,
izaugsmes iespējas sporta
skolas
audzēkņiem,
kā
treniņbāze
nacionālajām
izlasēm biatlonā un slēpošanā,
kā arī valsts mēroga sacensību
norises vieta. Vienojāmies
par solidāru finansējuma
palielināšanu sporta bāzei,
lai varētu uzlabot servisu un
piesaistīt vairāk apmeklētājus.
Gatavojoties šai sezonai, vienā
no trases posmiem uzbūvēts
jauns tiltiņš pāri upītei,
pavasarī paredzēts pabeigt
tualešu bloka būvniecību.
Nākošajā plānošanas periodā
būs iespēja saņemt Eiropas
Savienības
struktūrfondu
finansējumu sporta būvēm,
tad varēsim domāt par
nopietnāku attīstības projektu
īstenošanu biatlona centrā.
Pagaidām pašvaldību un LOK
finansējums nodrošina tikai
sporta bāzes uzturēšanu un
avārijas situāciju novēršanu.
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AKTUĀLI

Dāvanas vecajiem ļaudīm
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības
speciāliste

Sagādātās saldumu paciņas
kopā ar Aģentūras darbiniekiem novadniekus apciemoja
arī Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Rozenbergs,
izpilddirektors
Andris Mihaļovs un domes
deputāts Daumants Vasmanis.
Šogad kopā tika apciemoti 940

Ceturtdien,
11.decembrī,
notika SIA „ Cēsu klīnika”
valdes sēde. Tās centrālais
jautājums bija jaunā valdes
sastāva
apstiprināšana,
jo esošā sastāva pilnvaru
termiņš beidzas šī gada
17.decembrī.. Cēsu klīnika
ir Cēsu novada pašvaldībai
piederoša ārstniecības iestāde.
Likums „ Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” nosaka, ja
pašvaldības uzņēmuma kapitāla
daļu turētājs ir pašvaldība,
šajā
likumā
paredzētos
kapitāla daļu turētāja lēmumus
pieņem pašvaldības domes
priekšsēdētājs.
Attēlā: Līvija Brengule saņemot pašvaldības Sociālā dienesta rūķu Laines Zālītes
un Lienes Slokas sveicienu Ziemassvētkos. Foto Aivars Akmentiņš
Cēsu pilsētas un Vaives pagasta rūķu apciemojumu kundze viņa pati pieredzējusi karu un
iedzīvotāji.
bija ļoti priecīga. Kā pati atzīst smago pēckara dzīvi. Tāpēc
– labs noskaņojums, darbs un tagad saka: „ Man ir dusmas,
Cēsniece Līvija Brengule
regulāra izkustēšanās ir viņas ja dzirdu, ka cilvēki žēlojas
pirms
Ziemassvētkiem
ilga mūža recepte. Līvijas par grūtībām. Vajag strādāt un
nosvinēja savu astoņdesmit
kundzes tēvs bija Latvijas priecāties par savu zemi un tad
sesto dzimšanas dienu. Par
Brīvības
cīņu
dalībnieks, viss būs labi!”
pašvaldības Sociālā dienesta

Ziema priecē, ja ielas tīras
Andris Mihaļovs
Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors
Ziema decembrī
priecē
ar noturīgu salu un sniegu,
tāpēc viena no svarīgajām
pašvaldības rūpēm ir ielu, ceļu
ietvju tīrīšana. Kopumā regulāri
jātīra 127 kilometri ceļu un tas
ir nopietns apjoms. Pilsētā par
ielu tīrīšanu ir noslēgts līgums
ar uzņēmumu „ KomAuto”,
Vaives pagastā ceļu tīrīšanu ar
savu tehniku veic zemnieku
saimniecības. Ar šo uzdevumu
galā tiekam, kaut pa laikam
nākas dzirdēt arī pārmetumus.
Jāņem vērā ir tas, ka intensīvas
snigšanas reizēs
pilsētā
pirmkārt tiek tīrītas maģistrālās

ielas, brauktuves, pa kurām
kursē sabiedriskais transports
un ielas, kas ved uz skolām,
bērnudārziem,
ārstniecības
iestādēm, tāpēc posmos, kur
ir mazāka transporta kustība,
braukšanas apstākļi dažkārt ir
apgrūtināti.

Ielu tīrīšanas darbus vada
pašvaldības Komunālās nodaļas
speciālists Didzis Ozoliņš un
viņam gan dienā, gan naktī
jāseko laika apstākļu izmaiņām,
lai nepieciešamības gadījumā
sazinātos ar ceļu tīrītājiem un
dotu rīkojumu uzsākt darbu. Par
pašvaldības aprūpē esošo ietvju
tīrību rūpējas zaļo minitraktoru
vadītāji Aivars Kozaks un
Normunds Petaks. Katrs strādā
savā pilsētas daļā un, kad

intensīvāk snieg, šie vīri darbu
sāk jau ap vieniem naktī, lai no
rīta, kad pilsētnieki dodas uz
darbu, ietves būtu tīras. Savas
komunālās tehnikas iegāde bija
pareizs lēmums un cēsnieki
ir pamanījuši un novērtējuši
to, ka ietves nu tiešām ir
ejamas, nevis brienamas. Ar
zaļajiem traktoriem tiek tīrīti
arī stāvlaukumi pie izglītības
iestādēm un slimnīcas. Protams,
būtu ļoti labi, ja ar pašvaldības
tehniku varētu notīrīt visas
pilsētas ietves un laukumus,
taču tam būtu nepieciešama
papildus traktoru iegāde un
lielāks darbinieku skaits. Un
tas ir budžeta un politiskās
izšķiršanās jautājums.
Gribu atgādināt, ka Cēsīs

ekoloģisku apsvērumu dēļ ielas
netiek kaisītas ar sāli. Ar smilšu
– sāls maisījumu kaisām tikai
krustojumos.
Pašvaldības
speciālisti
zina un paredz nepieciešamos
uzlabojumus
infrastruktūrā.
Gan
Komunālās
nodaļas
vadītājs
Modris
Rāviņš,
gan
Nekustamā
īpašumu
nodaļas
vadītājs
Viesturs
Krastiņš
ir
sagatavojuši
pārdomātus
priekšlikumus
ielu
rekonstrukcijai,
ēku
remontiem. Viens no piemēriem
ir uzņēmējiem aktuālās Saulrītu
ielas rekonstrukcija. Taču
par to, kurus priekšlikumus
varēsim īstenot, lems domes
deputāti, apstiprinot budžetu
nākošajam gadam.

Cēsu TIC saņem Q-Latvia tūrisma kvalitātes sertifikātu
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tūrisma attīstības valsts
aģentūra(TAVA) ir piešķīrusi
Latvijas tūrisma kvalitātes
sertifikātu „Q-Latvia” Cēsu
pils apmeklētāju un tūrisma
informācijas centram.

Cēsu klīnikā
jauns valdes
sastāvs
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists

Ik
gadu
ziemassvētku
laikā, kad gaisā virmo miers,
gaišas domas, un dāvināšanas
prieks silda mūsu sirdis, Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” darbinieki
un Cēsu novada pašvaldības
pārstāvji
apciemo
Cēsu
pilsētas un Vaives pagasta
pensionārus, kuri sasnieguši 80
un vairāk gadu, mājas aprūpē
esošos klientus un cilvēkus
ar 1.grupas invaliditāti, lai
pasniegtu nelielas dāvaniņas
Ziemassvētku noskaņai.
Jau sesto gadu sociālā
dienesta darbinieki atliek
visus ikdienas darbus un kļūst
par rūķiem, lai apciemotu
un sagādātu svētkus novada
vecākajiem
iedzīvotājiem,
mājas
aprūpē
esošajiem
klientiem
un
1.grupas
invalīdiem.
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„Tas nozīmē, ka mēs esam
orientējušies uz viesi ar
vēlmi izprast un apmierināt
viņa vajadzības, kā arī esam
spējīgi nodrošināt sertifikāta
kritērijiem atbilstošus tūrisma
pakalpojumu
standartus.
Sniegsim klientiem augstas
kvalitātes servisu un domāsim
par viņu komfortu arī turpmāk,”
ar gandarījumu par sasniegto
rezultātu stāsta Andra Magone,
Cēsu Tūrisma Attīstības un
informācijas centra vadītāja.

Sertifikāts
ir
izsniegts
uz 5 gadiem ar atkārtotām
pārbaudēm
reizi
gadā.
Slepenais viesis, kas pārbauda
vai noteiktie kritēriji, kas
saistīti ar laipnu apkalpošanu,
joprojām tiek izpildīti, var atkal
ierasties jebkurā laikā.
Andra Magone izsaka lielu
paldies saviem kolēģiem par
attieksmi pret ikdienas darbu,
jo īpaši tiem cilvēkiem, kas
aci pret aci saskaras ar klientu,

un tiem, kas veido tūrisma
produktu. „Kolēģu atbildības un
servisa izpratnes rezultātā mēs
saviem klientiem un pilsētas
viesiem varam sniegt augstas
kvalitātes pakalpojumus,” saka
Andra Magone.
*Eiropas tūrisma nozarē
„Q”
kvalitātes
sistēmas
pēdējos gados ir kļuvušas plaši
pazīstamas. Līdzīgi kā citās
valstīs, ieviešot „Q-Latvia”
kvalitātes sistēmu, uzņēmumam

Kā informēja Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders, saskaņā ar novada
pašvaldības
rīkojumu,
pašvaldības iekšējā revidente
novembrī veica SIA „Cēsu
klīnika”
saimnieciskās
darbības dokumentālu revīziju
par finansiālo stāvokli un
darbības efektivitāti , krājumu
uzskaiti
un
ēdināšanas
pakalpojumu
organizēšanu
atbilstoši
normatīvo
aktu
prasībām. Revīzijā konstatēts,
ka valde nav nodrošinājusi
kapitālsabiedrības pietiekamu
vadību, jo atklāti normatīvo
aktu pārkāpumi un finanšu
līdzekļu
neekonomisks
izlietojums. Ir saņemts arī Valsts
Veselības inspekcijas akts par
trūkumiem valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu
finansējuma uzskaitē.
Lai novērstus šos trūkumus,
domes
priekšsēdētājs
G.
Šķenders pieņēma lēmumu
veikt izmaiņas SIA „Cēsu
klīnika” valdes sastāvā. Jaunais
valdes sastāvs apstiprināts šādā
sastāvā – Guntars Kniksts
(valdes
priekšsēdētājs),
ķirurgs Voldemārs Vaivods,
pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Aivija Zerne.

ir iespēja palielināt savu
konkurētspēju, prestižu un
atpazīstamību,
nodrošinot
klienta vajadzībām un prasībām
atbilstošu pakalpojumu. „QLatvia”
kvalitātes
zīmes
ieguvēji tiks īpaši izcelti
TAVA īstenotajās mārketinga
aktivitātēs un reklamēti tūrisma
informatīvajos kanālos.
Cēsu Tūrisma Attīstības un
informācijas centram sertifikāts
pasniegts piektdien,7.decembrī,
Latvijas tūrisma forumā Rīgā.
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KULTŪRA
Cēsis saņem kultūras balvu
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Otrdien,
11.
decembrī
Cēsīs norisinājās Baltijas
Pilsētu
savienības
(BPS)
Kultūras komisijas ikgadējā
starptautiskā konference par
kultūras un sociālo iekļautību,
Baltijas
un
Ziemeļvalstu
kultūras institūciju vadītājiem
kopīgi diskutējot par jauniem
izaicinājumiem
kultūras
darbā, strādājot ar dažādām
sabiedrības grupām.
Konferences

noslēgumā

tika pasniegta Baltijas Pilsētu
savienības Kultūras balva,
kas ik gadu tiek piešķirta
kādai Baltijas jūras reģiona
pilsētai, kas aktīvi un inovatīvi
darbojas kultūras jomā. Šogad
balva tika piešķirta divu
pilsētu partnerībai, uzsverot
savstarpējas
sadarbības
nozīmi ilgtspējīgas kultūrvides
veidošanā.
Pēc
Kultūras
komisijas lēmuma balva tika
piešķirta Cēsīm un Tartu par
kopīgi
realizēto
projektu
„Mākslinieki
un
radošie
uzņēmēji reģionālai attīstībai”,
kas tiek bāzēts uz reģionos
dzīvojošo
mākslinieku
radošumu un aktīvu līdzdalību
sabiedrības dzīvē.

BPS Kultūras komisijas
priekšsēdētāja
Lone
Leta
Larsena, pasniedzot balvu
Cēsu domes priekšsēdētāja
vietniekam Jānim Rozenbergam, izteica atzinību par
Cēsīs veikto darbu, pilsētas
vadībai novērtējot kultūras
lomu pilsētas kopējā attīstībā,
tās pozitīvo ietekmi uz
citām sfērām – dzīves vidi,
ekonomiku un sociālo jomu.
J.Rozenbergs pauda gandarījumu, ka Baltijas Pilsētu
savienība jau otro reizi piešķir
Kultūras balvu Cēsu pilsētai
(pirmoreiz Cēsis Kultūras balvu
saņēma 2006.gadā par Cēsu
800 gadu jubilejas pasākumu
organizēšanu), novērtējot Cēsīs

īstenotās kultūras iniciatīvas
starptautiskā līmenī. Saņemtā
balva 1500 EUR apmērā
tiks izlietota jaunu kultūras
iniciatīvu atbalstam.
Projekta „Mākslinieki un
radošie uzņēmēji reģionālai
attīstībai” mērķis ir palielināt
dažādu jomu mākslinieku un
radošo darbinieku lomu vietējo
sabiedrību attīstībā reģionos,
iesaistot māksliniekus radošo
risinājumu veidošanā sabiedrības sociālām, vides un
kultūras problēmām. Projekts
tika uzsākts 2011.gada decembrī
ar Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības
programmas
finansiālu atbalstu. Tā ietvaros
ir organizētas mākslinieku

apmācības, radošās darbnīcas,
koncerti un izstādes Cēsīs un
Tartu, veidojot pamatu tālākai
ilgtermiņa sadarbībai starp
kultūras organizācijām Cēsīs
un Tartu. Projekta noslēgumā
2012.gada martā Cēsīs tiks
organizēta
starptautiska
konference
par
radošo
industriju attīstību reģionos.
Cēsis ir Baltijas Pilsētu
savienības dalībniece kopš
1997. gada. Šī savienība sastāv
no vairāk kā 100 pilsētām
ap Baltijas jūru, kas veido
kopīgus projektus kultūras,
sociālajā, dabas aizsardzības
un ekonomiskajā jomā, paverot
jaunas sadarbības iespējas.

Bagāts gads Cēsu bibliotēkā
Gunta Romanovska
Cēsu Centrālās bibliotēkas
direktores vietniece
teksts un foto
Gada beigās gandrīz ikviena
iestāde un katrs cilvēks vērtē
paveikto, domā par nākotnes
plāniem. Šoreiz ieskats par
paveikto tikai vienā no Cēsu
Centrālās bibliotēkas darbības
jomām – tematisku pasākumu
organizēšanu. Mūsu mērķis,
veicot šo darbu, ir radīt iespēju
ikvienam interesentam tikties
ar rakstniekiem un izteikt savu
viedokli par izlasīto, censties
nodrošināt iespēju klātienē arī
cēsniekiem sekot mūsdienu
latviešu literatūras attīstībai.
2012.
gadā
bibliotēkas
darbinieki pieaugušo auditorijai
organizējuši
25
pasākumus. Cēsniekiem bijusi
iespēja tikties ar 27 literātiem,
grāmatu autoriem, neskaitot
vēl mūziķus, aktierus un citus
cilvēkus, kuri bija iesaistīti
pasākumu norisē. Pasākumu
kopējais apmeklētāju skaits
ir 1075, kas, ņemot vērā
šo pasākumu specifiku, ir
atbilstošs.
Gada unikālākais pasākums
bija 1. augustā, kad Cēsīs uz
vairākām stundām piestāja
Velotūre
par
bibliotēkām
– starptautiskais bibliotekāru
velobrauciens. 107 velobraucēji
no 24 valstīm ieradās Cēsīs, kur
viņiem pievienojās arī vairāki
mūsu bibliotēkas darbinieki.
Velotūre
par
bibliotēkām
ir politiski un ekonomiski
neatkarīga starptautiska nekonference bibliotekāriem un
bibliotēku atbalstītājiem, kas
notika tikai otro reizi un pirmo
reizi tās maršrutā bija iekļautas
arī Latvijas bibliotēkas.
Viens no bibliotēkas
gada galvenajiem pasākumiem
ir Bibliotēku nakts, kas
tradicionāli notiek aprīlī. Šogad
tajā pieaugušo auditorijai notika
14 atsevišķi pasākumi - Cēsu
kultūras biedrības „Harmonija”

Attēlā: Bibliotēku naktī ritma grupas „Rythmical storm” no Jaunpiebalgas piesaistīja lielu
apmeklētāju interesi
gleznotāju grupas izstādes
„Dabā ar otu” atklāšana, spēle
„Orientējies bibliotēkā”, “Es
un
mans
mīļdzīvnieciņš”
- sarunas un dzīvnieku
prasmju demonstrējumi. Lielu
apmeklētāju interesi piesaistīja
ritma grupas „Rythmical storm”
no Jaunpiebalgas uzstāšanās.
Netradicionālas galda spēles
apmeklētājiem
piedāvāja
un spēlēt mācīja dizaina
projekta “Kokmaizītes” radošā
komanda. Ikviens interesents
savu erudīciju varēja pārbaudīt
viktorīnās un konkursos kopā
ar Cēsu hronistu Daumantu
Vasmani un viņa svītu.
Par garšaugu un garšvielu
audzēšanu un izmantošanu
pieredzē dalījās Iveta Galēja
– pazīstamā kulinārijas un
gastronomijas
speciāliste,
žurnāliste, tulkotāja, grāmatu
„Garšaugi” un „Lieldienu
ēdieni” autore.
Katru
gadu
vairāki
pasākumi ir bijuši saistīti ar
mūsu novadnieku (joprojām
apkopojam materiālus par
bijušo Cēsu rajona teritoriju)

darbu popularizēšanu. Pašā
janvāra
sākumā
notika
cēsnieces Nadīnas Liepiņas
ceturtās
dzejas
grāmatas
„Tevi mīlēšu līdz horizontam”
atvēršanas svētki, romantisku
noskaņu tajā radīja saksofonists
Kristaps Folkmanis. Februārī
bija interesanta saruna ar
Ingunu Baueri par dižo
piebaldzēnu sievām, mīlestības
brīnumaino spēku un lietu
maģiju jaunākajos rakstnieces
romānos.
Cēsnieces Ināras Kaceres
darbi līdz šim publicēti tikai
periodiskajos izdevumos, bet
dzejas vakarā „Kad dullums
nepāriet...” skanēja mazliet
citādas domas un rindas autores
izpildījumā par dzīvi, sievietes
problēmām, bet pazīstamas
dziesmas varēja dziedāt kopā ar
kora „Vidzeme” dalībniekiem.
Dzejas dienās bibliotēkas
darbinieki parasti organizē
vairāku pasākumu ciklu mēneša
garumā. Šogad tās sākās ar
pasākumu „Pieturas”, kurā
piedalījās aktieris, dzejnieks
Andris Bulis un komponists

Toms Juhņevičs. Bibliotēkas
Baltā zāle bija pārpildīta, jo
uz pasākumu bija ieradušies
vairāk kā 60 apmeklētāji, kuri
ne tikai klausījās dzeju, bet
arī diskutēja ar viesiem par
dzirdēto. Dzejas dienu pēdējais
pasākums
parasti
notiek
dzejnieka Edvarda TreimaņaZvārguļa mājā „Leukādija”,
ar tradicionālo piemiņas brīdi
dzejnieka atdusas vietā, bet ar
vienmēr citu Cēsu Tautas teātra
uzvedumu un dzejniekiem šogad viesojās un savu dzeju
lasīja dzejnieces Anda Līce un
Mirdza Kerliņa.
Lai
gan
bibliotēka
galvenokārt organizē tikšanās
ar grāmatu autoriem, 2012.
gadā bibliotēkā trīs tematisko
pasākumu
pamatā
bija
pašdarbības teātru izrādes.
Janvārī pasākumā „Kafija
gultā jeb Detektīvu klubs
Cēsīs” Teātra studija „Pūces
Māja” (Jūrmala) izspēlēja
kriminālfarsu
„Caurvējš”.
Pasākumā “Sācies Pūķa gads”
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas teātra kopa

rādīja izrādi “Cīņa ar Pūķi”
(autore un režisore Guna
Rukšāne),
bet
sertificēta
astroloģe Vega Spalviņa apmeklētājiem stāstīja, ko gaidīt
no Pūķa gada? Martā, atzīmējot
dramaturga Gunāra Priedes
dzimšanas dienu, Neredzīgo
biedrības Cēsu organizācijas
amatierteātris „Aina” (režisore
Aina
Karele)
skatītājiem
piedāvāja noskatīties Gunāra
Priedes lugu
„Zemgales
bajāriene Rīgā”, ieskatu G.
Priedes dzīves gājumā un
dramaturģijā sniedza skolotāja
Mirdza Lībiete. Bet vēl četros
pasākumos ar uzaicināto autoru
darbu fragmentu lasījumiem
piedalījās Cēsu Tautas teātra
aktieri. Sadarbība ar šo teātri
bibliotēkas kolektīvam ir jau
ilgus gadus. Bez viņu klātbūtnes
nav
iedomājami
Dzejas
dienu pasākumi “Leukādijā”,
arī aizvadītajā gadā šim
pasākumam režisore Rasma
Bērziņa
bija
sagatavojusi
divus uzvedumus: „Un tad
viņi satikās...” (E. TreimaņaZvārguļa, Eduarda un Kārļa
Veidenbaumu dzeja), kā arī
Andas Līces dzejas uzvedumu.
13. decembrī bibliotēka
noslēdza gadu ar pasākumu
„Vizuālie joki par Ziemassvētkiem un Santa Klausu
internetā”.
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras
un mākslas institūta pētnieks,
stāstnieks, dr. philol. Gunti
Pakalns uz tradicionālo tēmu
paskatījās it kā „no otras puses”
– šo ironisko, parodējošo,
alternatīvo, „melnu” joku slāni
interneta vidē. Apmeklētājiem
bija iespējams noskatīties
bagātīgo zinātnieka apkopoto
vizuālo materiālu.
Šis bija ieskats pasākumos,
ko piedāvājam pieaugušo
interesentu auditorijai. Tikpat
ražīgs un pasākumiem bagāts
gads bijis arī bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā, taču par to
stāstīsim kādā no nākamajiem
laikraksta numuriem.
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DAŽĀDI

Jaunie uzņēmēji pārsteidz
Madara Boša
Biznesa inkubators Magnus
Šogad jau trešo gadu notika
biznesa inkubatora Magnus un
Cēsu novada domes rīkotais
biznesa ideju konkurss „Cēsīs
var!”. Konkursa mērķis ir
veicināt jauno uzņēmumu rašanos un veicināt Cēsu pilsētas
un
Vidzemes
iedzīvotāju
iestāšanos
komercdarbībā.
Konkurss norisinājās no 8.
līdz 29. novembrim. Šogad
konkursā savas idejas iesniedza
13 dalībnieki, kuri vēlējās sevi
apliecināt un attīstīt savu ideju.
Žūrijas komisija uzklausīja visas
13 idejas, un pēc tam diskusiju
ceļā lēma par ideju dzīvotspēju
un tās realizācijas iespējām.
Visatzinīgāk žūrija novērtēja
Ginta Irbes ideju par rīsu
kviešu mazkaloriju kraukšķu
ražošanu, Jeļenas Dombrovskas
ideju par zīda apgleznošanu,
Ances Ramanes ideju par
kažokādas cimdu gatavošanu
un Didža Grundmaņa ideju
par izstrādājumu gatavošanu
no pārstrādātiem materiāliem.
Konkursa laureātu apbalvošana
notika Cēsu uzņēmēju foruma
laikā, kurā savu ideju prezentēja
arī
Didzis
Grundmanis.
Konkursa dalībnieki saņēma

Lai arī decembrī bija krietns
sals un arī pamatīgi sniga,
būvdarbi Vidzemes Mūzikas
un kultūras centrā neapstājās.
Blakus vēsturiskajam Viesīgās
biedrības
nama
apjomam
uzbūvētas stiklotās piebūves.
Atsevišķām ēkas daļām tiek
montētas jumta konstrukcijas,
notiek iekšdarbi.

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs (no kreisās)
apbalvoja labāko biznesa ideju autorus - Anci Ramani, Didzi Grundmani
un Jeļenu Dombrovsku. Foto Aivars Akmentiņš.
pārsteigumbalvas gan
no
žūrijas komisijas pārstāvjiem,
gan no inkubatora. Visi 4
laureāti atzinīgi novērtēja
iespēju piedalīties konkursā,
kas bijusi lieliska motivācija
idejas turpmākai attīstībai.

Arī nākamgad organizatori
ir ieplānojuši rīkot konkursu,
lai veicinātu uzņēmējdarbības
attīstību Cēsīs un apkārtnē.
Konkursa pirmajos divos
gados kopā ir saņemtas

58 idejas, no kurām 39 ir
iekļuvušas finālā. Par konkursu
kopumā ir izrādījuši ineteresi
apmēram 500 cilvēku, kuri
apmeklējuši gan seminārus, gan
konsultējušies ar mentoriem.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Kā pastāstīja Vidzemes
Mūzikas un kultūras centra
būvniecības darba grupas
vadītājs Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders,
būvdarbu
tempi
objektā
atpaliek no plānotā grafika,
taču
celtnieki
būvdarbu
termiņa pagarinājumu neprasa
un ir apņēmuši atgūt vasarā
iekavēto.
Kā jau esam informējuši,
lai
uzbūvētu
Vidzemes
mūzikas un kultūras centru,
rekonstruējot ēku Raunas ielā
12, Cēsu novada pašvaldība
īsteno
projektu
saņemot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu no
divām aktivitātēm – 3.4.3.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālo
centru izveide” un 3.6.1.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.
2011.gada 20.jūnijā tika
parakstīts līgums ar AS
„UPB” par Vidzemes mūzikas
un kultūras centra izbūvi.
Būvniecības līguma kopējā
summa ir 7 887 939,12 LVL.
Noslēgtais līgums par Cēsu
kultūras nama ēkas pārbūvi
paredz, ka būvdarbi noslēgsies
2014. gada sākumā.

Decembra
sākumā
pie
Cēsu
novada
pašvaldības
ēkas Bērzaines ielā notika
Pastariņa sākumskolas vecāku
rīkots pikets, lai protestētu
pret Izglītības darba grupas
piedāvāto skolu reorganizācijas
variantu, kas paredz Pastariņa
sākumskolu pievienot Pilsētas
pamatskolai.

Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders,

Būvniecība
neapstājas arī
salā
Aivars Akmetiņš

Vecāki Pastariņu aizstāvībai

Piketētāji ar dziesmām
un plakātiem – „Deputāti,
mēs Jums uzticamies! Esiet
godīgi!”, „Mūsu izglītojamais
–
pamanīts,
uzklausīts,
novērtēts”, „Dodiet mums
iespēju pastāvēt!” - aicināja
novada domes deputātus nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus
un saglabāt pilsētas vienīgo
sākumskolu.
Piketētājiem
piepulcējās arī domes deputāts
Artis Rasmanis un pašvaldības
izpilddirektors Andris Mihaļovs. Viņi pauda viedokli, ka
ir aplami risināt problēmas
izglītībā, reorganizējot skolu,
kurā problēmu nav. Ir labs klašu
piepildījums, individuāla pieeja
bērniem, prasmīgi pedagogi.
Pastariņus ir novērtējuši arī
citos
novados
dzīvojošas
ģimenes un ved bērnus mācīties
uz Cēsīm.
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Ērtāk
Aivars Akmentiņš

Attēlā: Piketā piedalījās arī potenciālie Pastariņa sākumskolas audzēkņi.
iznācis
pie
piketētājiem, risinājums sekmīgai novada profesionālās vidusskolas ēkas
atzina, ka ir vienisprātis ar skolu attīstībai ilgtermiņā.” atrodas uz privātīpašniekiem
vecākiem par to, ka Pastariņi ir G. Šķenders informēja, ka piederošas zemes.
laba skola. Tomēr viņš aicināja uz Pastariņa sākumskolas
Piketam noslēdzoties, vecāki
situāciju izglītībā uzlūkot telpām
paredzēts
pārcelt
pauda apņēmību turpināt cīņu
plašāk. „Nevajag iznīcināt Cēsu 2. vidusskolu, savukārt
par Pastariņu saglabāšanu. Viņi
to, kas ir labs, bet mēs varam vidusskolas
ēkā
mācīsies
vienojās ar domes deputātiem
radīt ko vēl labāku. Varam Profesionālās
vidusskolas
par līdzdarbību komiteju un
izveidot Pastariņa pamatskolu, audzēkņi, jo blakus paredzēts
domes sēdēs, kurās tiks izskatīti
apvienojot pedagogu kolek- būvēt jauno mācību ražošanas
izglītības jautājumi un gatavos
tīvus, izraugoties jaunu vadību korpusu. Iespēju Cēsu prosavus ieteikumus izglītības
un saglabājot, attīstot tās labās fesionālo vidusskolu pārcelt uz
sistēmas
reorganizācijai
tradīcijas, kas ir abās skolās! Jāņmuižu domes priekšsēdētājs
novadā.
Manuprāt, tas ir labākais vērtēja skeptiski, jo Jāņmuižas

Gada
nogalē
pabeigts
viens neliels, taču cēsniekiem
nepieciešams projekts – kāpņu
izbūve Avotu ielejas parkā
pie
veikala
„Maksima”.
Kā pastāstīja šī projekta
koordinētāja
pašvaldības
Ainavu arhitekte Dace Laiva,
kāpņu izbūvi īstenoja neliela,
taču ļoti profesionāla speciālistu
komanda – arhitekte Gunta
Aukamane, uzņēmuma „ Apse”
meistari un būvuzraugs Antons
Jastržemskis. Projekta izmaksas
ir desmit tūkstoši latu.
Kāpņu
apkārtnes
labiekārtošanas
darbi
tiks
paveikti pavasarī.
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Janvāris

Valsts Centrālā statistikas
pārvalde publicēja 2011.gada
tautas skaitīšanas datus. Tajos
redzams, ka
Cēsu novadā
dzīvo 18 245 iedzīvotāji. Tas
ir par 10.51 % mazāk, kā pēc
2000.gada skaitīšanas datiem.
Jāpiezīmē, ka zemākais vīriešu
īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā
110 valsts novadu vidū bija
Cēsu novadā – 44,9%,
Cēsu novada domes sēdē
deputāti vienbalsīgi pieņēma
lēmumu par bērna piedzimšanas
pabalstu izmaksāšanu novadā.
Bērna piedzimšanas pabalsts
ir Cēsu novada pašvaldības
brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi
uzlabot demogrāfisko situāciju
novadā. Pabalsta apjoms – 50
latu vienam no jaundzimušā
vecākiem.
Janvāra pēdēja domes sēdē
deputāti atkārtoti izskatīja
jautājumu par Ziemeļvidzemes
Atkritumu Apsaimniekošanas
organizācijas (ZAAO) jaunā
tarifa apstiprināšanu. Iepriekš
deputāti tarifa paaugstinājumu
noraidīja,
taču
šoreiz,
respektējot ZAAO dalībnieku
kopsapulces lēmumu, kurā
akcentēts tas, ka Ziemeļvidzemes pašvaldības veido
vienotu atkritumu apsaimniekošanas un tarifu politiku,
kā arī, ņemot vērā Cēsu
novada iedzīvotāju viedokli,
kas atzinīgi vērtē ZAAO
pakalpojumu
kvalitāti
un
vēlas, lai šī organizācija
turpinātu darbu novadā, atcēla
iepriekšējo domes lēmumu un
atbalstīja sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu Cēsu novadā.

Februāris
Cēsīs notika tradicionālā
Pateicības diena, ko novada
pašvaldība rīko, lai pateiktos
uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, visiem,
kuri aizvadītajā gadā novadā
darījuši labus darbus. Un tādu ir
daudz. Pateicības diena pulcēja
ļaužu pilnu Cēsu 2.pamatskolas
zāli.
Pēc Cēsu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieka
Jāņa Rozenberga ierosinājuma
notika domu apmaiņa ar
vecpilsētas uzņēmējiem par
to, kā ikdienu šajā pilsētas
daļā padarīt rosīgāku. Divas
ar pusi stundas ilgā saruna
kopumā noritēja konkrēti un
konstruktīvi. Uzņēmēji atzina,
ka ir jākoncentrējas nevis uz
to, kā nav un kas slikti, bet uz
to, kas kopīgi darāms, lai būtu
labi.
Cēsu
pilī
noslēdzās
restaurācijas darbi. Cēsu Jaunās
pils interjera restaurācija bija
pēdējais
posms
novadam
nozīmīgajā
Cēsu
pils
atjaunošanas projektā pirms
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja pastāvīgās ekspozīcijas
izvietošanas atjaunotajās pils
telpās.

Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkne Indra
Norberte
aicina
meitenes
nākt apgūt arodu Cēsīs, jo te
ir ļoti jaukas un atsaucīgas
skolotājas, mājīga atmosfēra.
Mācīties vienā līmenī ar
puišiem
arī
praktiskajās
nodarbībās nav nemaz tik
grūti.
Apgūsi vajadzīgu
arodu, būs labi atalgots darbs.
Un Cēsīs var apgūt tiešām
pieprasītas profesijas, kurās var
sekmīgi strādāt arī meitenes.

Marts
Martā Cēsu Kultūras centra
vadītājas amata pienākumus
sāka pildīt Laimdota Lapiņa.
Viņa ir studējusi Latvijas
Kultūras koledžā un Liepājas
universitātē apgūst kultūras
vadību.
Pieminot
1949.
gada
deportācijas, Cēsīs 25.martā
notika atceres pasākums ar
svētbrīdi Cēsu Pils laukumā pie
piemiņas plāksnes komunistiskā
genocīda upuriem. To ievadīja
ziedu nolikšana un mācītāja
Didža Kreicberga pārdomas par
to, ka mīlestība ir tas spēks, kas
palīdz izdzīvot smagos brīžos,
pārciest sāpes, piedot.
Cēsu novada pašvaldībā
sākās iesniegumu pieņemšana
skolēnu
vasaras
prakses
darbiem. Pirmajā pieteikšanās
dienā
15.martā
novada
pašvaldības ēkā Bērzaines
ielā 5 bija vērojama prāva
rinda. Pirmie vasaras darbos
pieteikties gribētāji rindā sāka
stāvēt jau no pulksten 06.30.
Kā
pastāstīja
pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centra
konsultante
Valda
Švāne, pirmajās divās stundās
pieteicās 82 strādāt gribētāji.
Līdz 28.martam reģistrēti 133
iesniegumi no novadu skolu
audzēkņiem.
Lai apkopotu iedzīvotāju
viedokļus
jaunajai
novada Attīstības programmai
2013. – 2020.gadam, sākās
novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas rīkotais
diskusiju cikls. . Uz pirmo
diskusiju – „ Vai Cēsis ir
radoša pilsēta?” Jaunās pils
konferenču zālē sanāca kupls
interesentu pulciņš un diskusija
izvērtās spraiga un idejām
bagāta. Diskusija par lauku
attīstību notika Vaives pagastā
un, kā atzina viena no sarunas
dalībniecēm – „ Ja nebūs ceļu,
dzīve laukos apstāsies!” Ne
tūrisms, ne uzņēmējdarbība
nevar attīstīties, ja nav ceļu, un
arī nokļūšana līdz skolām vai
darba vietām ir apgrūtināta.

Aprīlis
Domes
sēdē
5.aprīlī
deputāti vienbalsīgi akceptēja
lēmumu par Cēsu Centrālās
bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1
rekonstrukciju. Savu redzējumu
par plānotajiem rekonstrukcijas
darbiem bibliotēkā un tās
teritorijā domniekiem izklāstīja
projekta
autors
arhitekts
Juris Poga un Cēsu Centrālās

bibliotēkas direktore Natālija
Krama. Pēc plānotā projekta
bibliotēka
tagadējo
divu
stāvu vietā iegūs plašas un
gaišas telpas 3 stāvos, kā arī
grāmatu krātuvi pagrabstāvā.
Bibliotēkas
rekonstrukcijas
projektā ietilpst arī Noliktavas
ielas posmā no Raiņa līdz
Raunas ielai atjaunošana.
Ceturtdien, 26.aprīlī svinīgi
atklāja
atjaunotās
Cēsu
klīnikas telpas. Atklāšanā
piedalījās veselības ministre
Ingrīda Circene, bijušā Cēsu
rajona novadu pašvaldību
vadītāji, būvfirmas „ RBS
SKALS”
vadība,
mediķi.
Projekta realizācijas gaitā tika
izbūvētas jaunas operāciju
zāles
un
pēcoperāciju
pacientu novērošanas telpas,
kā arī laboratorijas telpas,
kas
nodrošinās
mūsdienu
prasībām
atbilstošu
vidi,
modernas tehnoloģijas un
veselības aprūpes kvalitāti.
Savukārt pacientiem ar kustību
traucējumiem
pārvietošanās
iespējas diagnostikas korpusā
nodrošinās jauns pacientu lifts.

Dace Laiva – „ Ir lieliski,
ka aizvien vairāk cilvēku ar
patiesu aizrautību dodas sakopt
savu novadu, valsti. Taču
priecāties, ka Lielās talkas
ideja ir īstenota, varēsim vien
tad, kad vairs nebūs ko tīrīt.”

Maijs
Maija sākumā Cēsīs notika
svinīga pamatakmens ielikšanas
ceremonija Vidzemes mūzikas
un kultūras centra ēkai. Bijušā
Kultūras
centra
pārbūvi
par mūsdienīgu akustisko
koncertzāli ar 800 sēdvietām
uzsāka 2011.gada jūlijā.
Cēsīs
ģimenes
dienā
15.maijā valdīja īsti ģimeniskas
noskaņas. Šogad Ģimenes
dienas pasākumos piedalījās 100
ģimenes, kuras devās pastaigā
pa Latvijā vienīgo bērnu tiesību
un pienākumu taku, piedaloties
dažādās ģimeņu saliedējošās
aktivitātēs.
Pēc garākas pauzes atsākās
Vaives,
Saules,
Līgatnes,

ļaus ne tikai samazināt atkarību
no importētajiem resursiem,
bet arī veicinās izdevīgāku
siltuma tarifu nodrošināšanu
iedzīvotājiem. Cēsu siltumtīklu
operatora
enerģētikas
uzņēmuma „ Dalkia” Latvijas
pārstāvniecības
vadītājs
Guntars Kokarēvičs pavēstīja
cēsniekiem iepriecinošu ziņu
– sākot ar maiju apkures tarifs
tiek samazināts par 15%.
Pavasara atpūtas sezona
Cēsīs iesākās ar dažiem ļoti
nepatīkamiem
incidentiem.
Aprīlī brīvdienu naktī, jeb
precīzāk, agrā rīta stundā uz
Rīgas ielas notika brutāls
kautiņš, kurā vienam no
cietušajiem ar domkratu tika
pārlauzts galvaskauss. Par
laimi ārstiem izdevās glābt
jaunā cilvēka dzīvību. Vainīgos
aizturēja policija.
Cēsu melno gulbju pārim
Odīlijai un Zigfrīdam izšķīlās
divi šī gada mazuļi un cēlo
putnu ģimenīte atgriezās savā
vasaras mītnē Maija parka dīķī.
Diemžēl pirmā brīvdabas pelde
vienam no mazuļiem beidzās
ļoti bēdīgi, un gulbju pāra
aprūpē nu palicis tikai viens
jaundzimušais.
Šogad Muzeju nakts ietvaros
Cēsis tika pasludinātas par
ostas pilsētu un apmeklētāji
bija liecinieki vienreizējam
pasākumam „Jūra Cēsīs un
Cēsis jūrā”. Kopumā Muzeju
nakti Cēsīs apmeklēja aptuveni
8,7 tūkstoši cilvēku, no tiem
Cēsu muzeja Atklāto krājumu
apskatīja 700 interesenti.

Jūnijs
Liepājā
notika
svinīgā
patruļkuģa „ Cēsis” pieņemšanas
ceremonija. Akciju sabiedrības
„ Rīgas kuģu būvētava” valdes
priekšsēdētājs Vasilijs Meļņiks
nodeva kuģi Latvijas Nacionālo
Bruņoto spēku rīcībā.

Festivāla un Akmens ielu
rekonstrukcijas darbi. Tiesības
veikt ielu atjaunošanu konkursā
ieguva SIA „ Latvijas ceļu
būve” .

Cēsu pilsētas svētku ietvaros
tika pasniegta tradicionālā AS
„Cēsu alus” balva Cēsnieks
2012. Šogad titula ieguvējs
ir ilggadējs Cēsu muzikālās
mākslas entuziasts un Alfrēda
Kalniņa
Cēsu
mūzikas
vidusskolas pasniedzējs Visvaldis Grāvītis.
Cēsu
pilsētas
svētku
laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un Ahimas (Vācija) pilsētas
mērs Uve Kellners pasniedza
Cēsu stipendijas 800 LVL
apmērā diviem jauniešiem
- Kasparam Folkmanim un
Madarai Gruntei. Jaunieši
piešķirtās stipendijas izlietos
savu talantu attīstībā.

Lielajā talkā Cēsu novadā
šogad piedalījās vairāk nekā
tūkstotis talcinieku, kuri sakopa
30 vietas Cēsīs un Vaives
pagastā. Kopā pielasīti gandrīz
2000 maisi ar atkritumiem.
Talcinieku aktivitāte aug un
tas priecē, diemžēl mežu,
gravu un ceļmalu piemēslošana
nemazinās. Kā atzina Lielās
talkas koordinatore novada
pašvaldības Ainavu arhitekte

Maija nogalē bija nozīmīgs
brīdis
Cēsu
centralizētās
siltuma apgādes vēsturē. Notika
jaunās SIA „Cēsu siltumtīkli”
koksnes biomasas katlu mājas
pamatakmens
iemūrēšanas
ceremonija.
Īstenojot šo
projektu, tiks uzbūvēta jauna,
moderna katlumāja, uzstādot
tajā divus koksnes biomasas
ūdens sildāmos katlus. Lētāka
vietējā kurināmā izmantošana

Novadā notika
Cēsu
kauju 93.gadadienas atceres
pasākumi. Militāro parādi
Vienības laukumā noskatījās
liels skaits cēsnieku. Kopā ar
Bruņoto spēku un Zemessardzes
vienībām laukumā stāvēja
arī
Cēsu pulka skolnieku
rotas ceļojošā karoga vienības
un starptautiskās Jaunsargu
nometnes dalībnieki. Cēsnieki
bija iespēja redzēt divas
aizraujošas defilē programmas,
kuras izpildīja NBS orķestris un
NBS Štāba bataljona karavīri.
Skatītāji
viņu
sniegumu
novērtēja ar ilgiem un skaļiem
aplausiem
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12. jūlijā deputāti vienbalsīgi
nolēma likvidēt pašvaldības
uzņēmumu SIA „Cēsu maksas
autostāvvietas”.

Augusts

Rekrutēšanas
un
jaunsardzes centrs un Latvijas
Transatlantiskā
organizācija
atpūtas un sporta bāzē
“Pipariņi”, Cēsīs un tās
tuvākajā Gaujas Nacionālā
parka teritorijā organizēja
vasaras nometni jaunsargu
organizācijām no Baltijas
valstīm - “Baltijas sargi 2012:
Cēsis
cauri
gadsimtiem”.
Nometnē bija sapulcējušies 126
dalībnieki no visām Baltijas
valstīm, tai skaitā 18 jaunieši
no Cēsīm.
Jūnijā Cēsīs bija ieradusies
Ķīnas žurnālistu grupa, lai
sagatavotu apjomīgu foto un
videomateriālu
par mūsu
pilsētu. Žurnālistu vizīti rīkoja
Latvijas – Ķīnas Biznesa
padome.

Jūlijs
Jūlija vidū Cēsu sadraudzības
pilsētā
Ahimā
(Vācija)
norisinājās vērienīgi svētki,
kas bija veltīti mūsu pilsētu
sadarbības 20.gadskārtai. Trīs
dienas Ahimas iedzīvotājus
priecēja Cēsu Valsts ģimnāzijas
kolektīvi – koris „ Tomēr”
(diriģente Anna Kauliņa) un
deju kolektīvs „ Kande” (
vadītājs Andis Kozaks), kā arī
tautas vērtes kopa „ Dzieti” (
vadītāja Dace Balode). Lai arī
Ahimā, gluži kā Cēsu pilsētas
svētkos, lija un laiks bija
rudenīgi vēss, skatītāji cēsnieku
sniegumu uzņēma silti un
sveica ar skaļām ovācijām.

un devā tiem vārdus Maija un
Viktors. Diemžēl abu putnu
liktenis bija tikpat skumjš, kā
stāsts par Turaidas rozi. Rudens
pusē gulbjiem pielavījās lapsa
un vienu putnu nokoda, otrs
aizbēga, taču drīz pēc tam
mira no pārdzīvojumiem un
skumjām.
Vaives pagasta pārvaldes
darbinieki
saviem
Cēsu
kolēģiem
sarīkoja
jauku
ekskursiju, kurā iepazīstināja
ar Vaivi. Vairums ekskursijas
dalībnieku bija pārsteigti un
atzina, ka nav zinājuši, ka dzīvo
tik skaistā novadā. Piemēram,
Dāvida dzirnavas un avoti
ir viens no neparastākajiem
dabas un kultūras objektiem
ne vien Cēsu novadā, bet arī
visā Latvijā. Stāvā krastā
satek desmitiem sarkanu avotu
apvienojas un veido rotaļīgus
ūdenskritumu, kas ir otrs
augstākais Latvijā. Tā augstums
ir apmēram 7 metri.
Ar svinīgu ceremoniju
8.jūlijā noslēdzās Latvijas III
Olimpiāde, kas jūlija sākumā
norisinājās Liepājā. Kopumā
Latvijas
III
Olimpiādē
piedalījās teju 3000 sportisti.
Ar Cēsu novada pašvaldības
atbalstu uz šo vērienīgo sporta
pasākumu devās 28 mūsu
novada sportisti, kas izcīnīja
piecas medaļas. Zelta medaļu
izcīnīja Māris Urtāns lodes
grūšanā. Sudraba medaļas
ieguva Arnis Pētersons kalnu
riteņbraukšanā un Sandris
Lapacinskis
boksā
svara
kategorijā no 91 kg. Bronzas

Rīgas Tehniskās universitātes
Arhitektūras
un
pilsētplānošanas
fakultātes
studenti, sadarbībā ar RTU
Starptautisko un sabiedrisko
attiecību daļu, Cēsīs divu
nedēļu garumā organizēja
starptautisko vasaras skolu
pilsētplānošanas, arhitektūras,
ģeogrāfijas, mākslas un sociālo
zinātņu studentiem.
Sadarbībā ar Cēsu Pieaugušo
izglītības centru, Cēsu novada
pašvaldību un programmas
„Jaunatne darbībā” finansiālu
atbalstu Cēsu jaunieši devās uz
Gruziju, lai īstenotu jauniešu
apmaiņas projektu „Welcome
to friendship”, kura mērķis dalīties pieredzē un radīt jaunas
idejas, kā piesaistīt neaktīvos
jauniešus. Projekta dalībnieki
Gruzijā baudīja sauli, arbūzus,
draudzīgo gruzīnu klātbūtni,
kā arī dalījās pieredzē, kā
veiksmīgāk organizēt jauniešu
darbu.
Cēsu
novada
domes
sēdē deputāti apstiprināja
Vidzemes Mūzikas un kultūras
centra vadītāju. 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 apstiprināts jaunajā amatā.

Līvu pamatskolas skolēni
un pedagogi piedalījās divās
vasaras
nometnēs
„Darot
gūstu”, kurās kopā piedalījās
62 Cēsu novada pamatskolu
audzēkņi. Finansiāli pasākumu
atbalstīja E. Bjerke ar saviem
draugiem
no
Norvēģijas.
Nometnēs brīvprātīgi, bez
atlīdzības
strādāja
Līvu
pamatskolas pedagogi.

Septembris
medaļas
izcīnija
Edgars
Kononovs lodes grūšanā un
Cēsu novada sieviešu komanda
galda tenisā.
Cēsu novada domes sēdē

Piektdien,
21.septembrī
Cēsu
Sociālajā
dienestā
norisinājās Resursu centra
atvēršanas svētki, lai atskatītos
uz
projekta
īstenošanas
laikā paveikto un prezentētu
izveidoto interaktīvo klientu
konsultēšanas vietni: www.
resursucentrs.lv, kurā ievietota
informācija par visās projektā
iesaistītajās Vidzemes reģiona
pašvaldībās sniegto sociālo
palīdzību un pakalpojumiem.

kordiriģenta Mārtiņa Frīdvalda
piemineklis. Nogāzto pieminekli pēc gandrīz pusgadsimta
identificēja Cēsu Vēstures un
mākslas Muzeja speciālisti
Dace Cepurīte un Tālis Vigo
Pumpuriņš.
Atjaunošanas
darbus veica tēlnieks Matiass
Jansons. Ar tehniku, kas
piecēla ap 1,5 t smago granīta
pieminekli, darbos piedalījās
firma „“Rasmanis & Dankers”.
Lai novērtētu izglītības
līmeni
Latvijas
skolās,
Draudzīgā aicinājuma fonds
apkopoja
jaunākos
skolu
reitinga rezultātus. Latvijas
labākās
skolas
sveica
svinīgā ceremonijā Latvijas
Nacionālajā operā. „Skolu
reitinga 2012” ģimnāziju grupā
labāko vidū iekļuvušas arī divas

Vasaras nogalē saistībā ar
ielu rekonstrukciju Cēsīs tā
košākā un skaļākā ziņa bija par
stabu rekonstruējamās Pētera
ielas vidū. Amizanto situāciju
radīja ieilgusī elektrolīnijas
pārcelšanas
projekta
saskaņošana ar apkārtējo zemju
īpašnieku.

Pašvaldības
Izglītības
nodaļas vadītāja Lolita Kokina
informēja, ka šogad Cēsu
novada skolās mācības uzsāk
pēdējos desmit gados lielākais
pirmklasnieku skaits. Novadā
skolas gaitas uzsāks 213 bērni,
kas ir par 26 bērniem vairāk
nekā pagājušajā mācību gadā.

Ahimiešiem tika dāvāts Cēsu
melno gulbju pāris no Odīlijas
un Zigfrīda pagājušās vasaras
perējuma. Vācu draugi ļoti
priecājās par cēlajiem putniem

Balvu skolotājas saņēma par
inovāciju „Bioloģijas saistība
ar citiem mācību priekšmetiem
reālā
dzīves
situācijā,
izmantojot multidisciplināro
mācīšanās pieeju kopienas
ietvaros, sadarbojoties divām
Cēsu
novada
pašvaldības
skolām”.

„Latvijas izglītības inovāciju
balvu 2012” saņēma trīs Cēsu
novada skolotājas - Inese
Kukaine un Ērika Siliņa no Cēsu
pilsētas pamatskolas un Sanita
Vilciņa no Līvu pamatskolas.

Ziņa par to, ka Vaives
pagasta Rāmuļos pirmo reizi
Latvijā atrastas savvaļā augušas
ēdamās trifeles, septembra
sākumā kļuva par valsts mēroga
sensāciju. Tās autorei, Rāmuļu
pamatskolas dārzniecei Lienei
Martinsonei sākās nemierīgas
dienas. Žurnālisti, mikologi un
interesenti uz viņas piemājas
dārzu, kur trifeles tika atrastas,
brauca rindām vien. Mikologu
biedrības speciālisti apliecināja,
ka Rāmuļos atrastās trifeles ir
ēdamas un radniecīgas tām,
kas aug Francijā vai Itālijā.
Trifelēm patīk kaļķaina, irdena
augsne un tās aug ciešā saiknē
ar koka saknēm. Tās aug sešus
līdz septiņus gadus.

Oktobris

Oktobra vidū Cēsu Vācu
kapos savā sākotnējā vietā
atgriezās savulaik nogāztais
skolotāja,
ērģelnieka
un

Cēsu ģimnāzijas: Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzija - 2.vieta pilsētu
ģimnāziju grupā, Cēsu Valsts
ģimnāzija - 3.vieta pilsētu
ģimnāziju grupā. Pirmajā vietā
ierindojās Siguldas Valsts
ģimnāzija
Oktobrī svinīgi atklāts bērnu
un jauniešu klubiņš „Katram
savu sauli”. Projekta autores
Linda Grundmane un Monta
Cielava dalījās priekā un pauda
cerību, ka atjaunotais klubiņš
ir mazs, bet nozīmīgs solis, lai
padarītu pasauli labāku.
Cēsu novada domes sēdē
11.oktobrī deputāti uzklausīja
Vēlēšanu komisijas lēmumu
par novada domes deputātu
maiņu.
Ārkārtas
domes
sēdē 27. septembrī deputāti
vienbalsīgi pieņēma lēmumu
par Aleksandra
Raubiško
deputāta pilnvaru izbeigšanu
pirms termiņa.
Turpinājumu lasiet 8.lpp
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LABIE DARBI
2012.gada notikumu atskats
Turpinājums no 7.lpp

projekta „INNOCARE” norisi,
paveiktajiem rezultātiem, kā
arī diskutēja par sociālo lietu
politiku un veco ļaužu vietu
tajā.

Kā iemeslu šim lēmumam
A. Raubiško minēja lielo darba
slodzi savā uzņēmumā. Pēc
vēlēšanu komisijas atzinuma,
pilnvaras nolikušā deputāta
vietā ir jānāk nākošajam
visvairāk balsu ieguvušajam
kandidātam no tā paša saraksta.
Un tas ir Aleksandrs Bimbirulis.
Deputāti vienbalsīgi akceptēja
šīs izmaiņas un apstiprināja
arī A. Bimbiruļa dalību
Tautsaimniecības komitejā.
A. Bimbirulis ir Valsts
prezidenta kancelejas vadītāja
vietnieks.
Visai lielu ažiotāžu oktobra
vidū izraisīja ziņa, ka Cēsīs
nekustamos īpašumus intensīvi
izpērk ķīnieši. Interneta portāli
un sabiedriskie mediji šo
ziņu atkārtoja un interpretēja
tik aktīvi, ka drīz vien arī
paši cēsnieki bija pilnīgi
pārliecināti, ka pilsētā ir ļoti
daudz ķīniešu… Tikai dīvainā
kārtā neviens viņus nebija
redzējis. Ķīnas iedzīvotāji
Cēsīs ir iegādājušies septiņus
nekustamos īpašumus. Tie ir
dzīvokļi. Deklarētā dzīves vieta
Cēsis ir tikai vienai ģimenei,
kurā ir trīs cilvēki.

Novembra Valsts svētki, kā
allaž, Cēsu novadā bija kupli
apmeklēti.

Turpinoties Pētera ielas
rekonstrukcijai, oktobrī tika
pabeigta
apgaismojuma
izbūve un tagad vakaros
un nakts stundās iepriekš
padrūmi tumšā iela ir gājējus
un braucējus priecējoši gaiša.
Apgaismojumu izbūvēja Cēsu
uzņēmums „ Spriegums” un
Pētera ielā ir uzstādītas 87
jaunas apgaismojuma laternas.

Novembris
Cēsu novada Jauniešu dome
ar pasākumu Cēsu bērnu un
jauniešu centrā
„Spārni”
atzīmēja 10 gadu jubileju. Uz

svētkiem bija ieradušies gan
bijušie Jauniešu domes biedri,
gan pašvaldības pārstāvji un
citi sveicēji.
Novembrī Rakverē norisinājās projekta „INNOCARE”
(Inovatīvi risinājumi veco ļaužu
mājas aprūpē) tikšanās, kurā
piedalījās projekta partneru
organizāciju un pašvaldību
vadītāji, projekta koordinatori
un sociālie darbinieki. Uz
Cēsu sadraudzības pilsētu
devās arī Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders,
kur tikās ar jauno Rakveres
mēru
Tomasu
Vareku.
Pašvaldību vadītāji iepazinās ar

Labo darbu darītāji Vaivē
Gada nogalē Vaives pagastā,
kā ierasts, godināja kustības
„Labo
darbu
krātuvīte”
laureātus.
Balvas
tika
pasniegtas:
Sandijam Sīmanim un
Vasilijam Ļizaņecam – par
ieguldīto darbu un laiku,
atjaunojot
avotiņa
izteku
un labiekārtojot tā apkārtni
Krīvos.
Agrim
Andersonam,
Ainaram Gabranovam, Jurim
Salietim, Jurģim Salietim,
Guntaram
Muceniekam
– par darbu un brīvā laika
ieguldījumu, izremontējot Līvu
pamatskolas zāli.
Ijai Brammanei – par
novitāšu ieviešanu Rāmuļu
pamatskolas
attīstībā,
piedāvājot
tālmācības
programmu
pamatizglītībā
skolēniem, kuri dzīvo ārpus
Latvijas.
Līgai Strazdiņai – par
individuālo darbu un sirds
siltumu, kas veltīts bērniem,
kuriem grūtības apgūt mācību
programmu.
Ievai Lapsiņai – par
zināšanu un brīvā laika
ieguldījumu skolas mājaslapas
izveidē un par novitāšu
ieviešanu Rāmuļu pamatskolas
attīstībā, piedāvājot tālmācības
programmu
pamatizglītībā
skolēniem, kuri dzīvo ārpus
Latvijas.
Liesmai Vīksnai – par
Rāmuļu pirmsskolas izglītības
iestādes un bērnu vecāku

sadarbības veicināšanu vides
izglītībā.
Ingai Lorencei – par
radošu nesavtīgu, ārpus amata
pienākumiem veiktu darbu
skolas pasākumu sagatavošanā
un norisē.
Inesei
Kukainei
un
Sanitai Vilciņai - par augstu
profesionālo meistarību un
radošo iniciatīvu ieviešanu
mācību
procesā,
iegūstot
„Latvijas izglītības inovāciju
balvu 2012”.
Inārai Āboliņai – par
Līvu
pamatskolas
vārda
popularizēšanu Cēsu novadā,
aktīvi darbojoties jauniešu
domē.
Ingunai Cepai - par
netradicionālu pieeju sporta
svētku
organizēšanā
un
vadīšanā Līvu pamatskolas
pirmsskolas grupās.
Agritai Rožlapai – par
radošumu un bagāto izdomu
pirmsskolas
grupu
telpu
noformēšanā
ikdienā
un
svētkos.
Rāmuļu
pamatskolas
kolektīvam – par nesavtīgu
darba
un
brīvā
laika
ieguldījumu Daumanta Gaiļa
piemiņas pasākuma „Dziesmu
dienas Rāmuļos” sagatavošanā
un norisē.
Inesei Krēsliņai – par
nesavtīgu darbu, piedaloties
sociālā
dienesta
projekta
jauniešiem realizēšanā.
Janai

Sukurei

–

par

atsaucību, prasmi saskatīt un
paveikt mazos darbiņus, kuri ir
lielo darbu sastāvdaļa.
Viesturam Ūdrim – par
iniciatīvu
un
atsaucību,
likvidējot ārkārtas situāciju uz
pašvaldības ceļa.
Oļegam Ciganovam – par
drosmi un prasmi neapjukt
un pieņemt pareizu lēmumu,
glābjot kaimiņus ugunsgrēkā.
Guntai Būmanei, Jānim
Keišam un Larisai Kačānei
– par brīvprātīgo darbu
pašpalīdzības tirdziņā Vaivē.
Aigaram Ķerpem – par
atsaucību un palīdzību, risinot
pagasta iedzīvotāju problēmas
un atbalstu darba kolēģiem
ikdienā.
Sarmītei Bojārei – par
mājas Ezera ielā 2, Rīdzenē
teritorijas labiekārtošanu un
uzturēšanu.
Mārim Krūmiņam, Jānim
Lokmanim un Raivim Zālītim
- par līdzdalību un atbalstu
projekta “Rotaļu laukuma
izveide Ezera ielā 2, Rīdzenē,
Vaives pagastā, Cēsu novadā”
realizēšanā.
Arne
Buskoven
un
Frenkam Sora – par nesavtīgu,
regulāru materiālās palīdzības
sniegšanu Vaives pagasta
bērniem.
Līvu
pamatskolas
kolektīvam – par nesavtīgu
darba
un
brīvā
laika
ieguldījumu Vaives sporta
svētku organizēšanā un Dāvida
avotu apkārtnes sakopšanā.

Lāčplēša dienā Cēsīs
norisinājās patriotiskas jauniešu piedzīvojumu spēles „Jaunie
Rīgas sargi” fināla misija
„ Nosargā Cēsis”. Šogad
īpašs bija piemiņas brīdis
Lejas kapos pie atjaunotā
pieminekļa Brīvības cīņās
kritušajiem karavīriem. Valsts
svētkiem veltītais svinīgais
koncerts Vaives pagastā notika
16.novembra vakarā un, kā
allaž, sirsnīgi noritēja kustības
”Labo darbu krātuvīte” laureātu
apbalvošana.
Lai arī maģistrālo ielu
atjaunošana ieilga, novembrī
izdevās pabeigt to asfaltēšanu.
Saules, Vaives, Akmens,
Festivāla
un
Līgatnes
ielu
rekonstrukcija
tika
atsākta
pavasarī.
Sakarā
ar neparedzētiem papildus
darbiem un biežajām lietavām
šovasar, ielu atjaunošanas darbi
iekavējās. Rekonstruētajās ielās
atjaunotas brauktuves, izbūvēta
lietus ūdeņu kanalizācija,
ietves. Līgatnes ielā izbūvēta
jauna apgaismojuma līnija.
Valsts svētkos Cēsu novadā
viesojās Vācijas sadraudzības
pilsētas Ahimas delegācija.
Jau tradicionāli cēsniekiem
sveicienus no Ahimas veda
pilsētas mērs Uve Kelners,
sadraudzības biedrības Ahima
– Cēsis priekšsēdētājs Klauss

Kellers, kā arī Ahimas goda
mērs Kristofs Ripihs. Pirmo
reizi Cēsīs ieradās Ahimas meža
skolas pārstāves – direktore
Ulrike Kompša un Silke
Disvelda. Vizītes noslēgumā
Rāmuļu pamatskolas direktore
Ija Brammane un Ahimas meža
skolas direktore Ulrike Kompša
parakstīja sadarbības līgumu.

Decembris
Decembra
sākumā
pie
Cēsu
novada
pašvaldības
ēkas Bērzaines ielā notika
Pastariņa sākumskolas vecāku
rīkots pikets, lai protestētu
pret Izglītības darba grupas
piedāvāto skolu reorganizācijas
variantu, kas paredz Pastariņa
sākumskolu pievienot Pilsētas
pamatskolai.
Cēsu sporta skola savas
darbības 60. Gadu noslēdza ar
tradicionālo pasākumu „Sporta
skolas laureāts” un jauniegūtu
skolas simbolu – karogu.
Karoga moto ir olimpiskais
princips – „Godīgi cīnīties un
uzvarēt!”
Novada pašvaldības Sociālā
dienesta darbinieki un Cēsu
novada pašvaldības pārstāvji,
kā allaž pirms Ziemassvētkiem,
apciemoja Cēsu un Vaives
pensionārus, kuri sasnieguši 80
un vairāk gadu, mājas aprūpē
esošos klientus un cilvēkus
ar 1.grupas invaliditāti, lai
pasniegtu nelielas dāvaniņas
Ziemassvētku noskaņai. Šogad
dāvanas saņēma 940 novada
iedzīvotāji.

Paldies novada izdaiļotājiem
Turpinot tradīciju, arī šogad
Cēsu novada pašvaldība rīkoja
konkursu „ Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko
teritoriju”. Kā atzīst konkursa
žūrijas vadītāja pašvaldības
ainavu arhitekte Dace Laiva
– „ Galvenais ir pateikt paldies
tiem cilvēkiem, kas ar savu
labo piemēru dara pievilcīgāku
mūsu novadu”.

„Jaunkalna Betes”, Vaives
pag., Cēsu novads, Zoja un
Jānis Ozoliņi

Gada nogalē tika sveikti
konkursa laureāti.

Rāmuļu skola, Vaives pagasts
,direktore Ija Brammane

Skaistākais Cēsu novada
dārzs

Sakoptākā iestādes teritorija
Cēsu novadā

Briežu iela 11, Cēsis, Cēsu
novads, Ilga Samsone

Piebalgas iela 6, Cēsis, Cēsu
novads

Meža iela 2, Cēsis, Cēsu
novads, Salvis Zēla

Cēsu Svētā Jāņa evanģēliski
luteriskā draudze , Māris
Ozols – draudzes priekšnieks,
Astrīda Kamša – dārza
kopēja

Rožu iela 3, Cēsis, Cēsu
novads, Guntis Kalniņš
Skaistākā Vaives pagasta
lauku sēta
„Veckalvīši”, Vaives pag.,
Cēsu novads, Vija Nadziņa,
Inārs Baļļa
„Lielaiskrogs” Vaives pag.,
Cēsu novads, Sandra un
Pēteris Teteri

Sakoptākā
pašvaldības
iestādes
teritorija
Cēsu
novadā
4. pirmskolas izglītības
iestāde, Zirņu iela 23, Cēsis,
Cēsu novads, vadītāja Māra
Rozenberga

Skaistākais
Cēsu novadā

gaisa

dārzs

Lauku iela 10a, Cēsis, Cēsu
novads, Gints Ozols
Nominācija „Vērīgais
skatītājs”
Aina Zvaigzne, pieteikusi
konkursam 4 dārzus.
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Jauniešu gads
fantastiska iespēja satikties
jauniešiem
no
visām
Cēsu novada skolām, lai,
pildot dažādus uzdevumus
un
iesaistoties
ekstrēmās
aktivitātēs, veidotu jaunus
kontaktus
un
draudzību.
Paldies Cēsu 2. vidusskolai par
iniciatīvu un uzdrošināšanos,
un paldies Sia „Beātus”
veikalam „Solo” par atbalstu
tējas pauzēm! Ceram, ka
pavasarī atkal tiksimies kādā
piedzīvojumiem bagātā nakts
pasākumā!

Elīna Baltskara
Cēsu Jauniešu domes
priekšsēdētāja
Jau trešo gadu pēc kārtas
Jauniešu dome rīkoja aktīvu
pasākumu svaigā gaisā- „Sniega
diena”, kura mērķis ir veicināt
aktīvu atpūtu Cēsu novadā un
lieliski pavadīt pēcpusdienu
svaigā gaisā. Šogad pasākums
notika 16. martā Cēsu pils parkā
un pārvērtās par „NeSniega
dienu”, jo sniegs sāka kust
acīm redzami. Bet sniega
prieku netrūka!
Cēsu
novada
Jauniešu
domes
jaunieši
pavasarī
piedalījās Tūrisma attīstības
valsts
aģentūras,
Eiropas
Komisijas un akciju sabiedrība
„Latvijas valsts meži” rīkotajā
radošajā konkursā “Videi
draudzīgs
tūrisms”. Jaunieši
bija aicināti piedalīties ar
audiovizuālu vēstījumu, kas
aizraujošā veidā stāsta par
videi draudzīgu tūrismu. Cēsu
jauniešu iesniegtais video
tika atzīts par atbilstošāko
konkursa nolikumam, iegūstot
godpilno pirmo vietu. Kā balvu
Jauniešu dome saņēma divu
dienu ceļojumu uz Lietuvu, kur
apmeklēja Eiropas izcilākos
tūrisma galamērķus - Birži,
Zarasu reģionu, Rokišķus un
uzzināja vairāk par to, kas ir
videi draudzīgs tūrisms.
31. martā Jauniešu dome jau
kārtējo reizi atzīmēja Zemes
stundu, kas ir Pasaules Dabas
Fonda organizēta vispasaules
akcija, kuras laikā uzņēmumi,
pašvaldības un ikviens cilvēks

Attēlā: Kā vienmēr jautri aizritēja Jauniešu domes komandas
saliedēšanās pasākums.
izslēdz apgaismojumu uz
vienu stundu, lai parādītu
savu apņemšanos ierobežot
zemes
resursu
patēriņu.
Jauniešu
dome
ielūdza
Cēsu novada iedzīvotājus,
lai pie ugunskura gaismas
un ar siltutēju, ugunskurā
ceptu maizi, dzīvās mūzikas
pavadījumā aizdomātos par
katra ieguldījumu globālajās
pasaules problēmās.
Jauniešu dienas rīta daļa,
kas paredzēta jaunāko klašu un
pirmsskolas vecuma bērniem,
norisinājās Maija parkā un
Bērnu laukumā par Burvju
skolas tēmu, kā arī atnācējus
priecēja Cēsu Bērnu un jauniešu
centra „Spārni” organizētais
koncerts. Vakara daļa atpūtas un mūzikas pasākums.
Jauniešus izklaidēja Latvijā
labi zināmie ASTRO`N`OUT

akustiskajā sastāvā, Franco
Franco, Tonick, Lambs Become
Lions, kā arī Double Blast
Heroes. Pasākumu papildināja
„Chill” telts ar videospēlēm un
īsfilmām, kā arī tēja un maizes
cepšana ugunskurā!
3. oktobrī notika vēlēšanas
un par jauno Cēsu novada
Jauniešu domes priekšsēdētāju
kļuva Elīna Baltskara, par viņas
vietnieci Laura Elīna Egle.
Bet 13. oktobrī norisinājās
jauno
biedru
iesvētīšanas
pasākums
jeb
“Detektīvu
nakts”, kurā visi jaunie biedri
izturēja pārbaudījumus un
nodeva svinīgo zvērestu, solot
atbildīgu, aktīvu darbu Cēsu
novada jauniešu interesēs.
25. oktobrī norisinājās
“Sikspārņu
nakts”,
kuru
organizēja Cēsu 2.vidusskola
un Jauniešu dome. Tā bija

Labie darbi 2012. gadā
Anete Darģe
LSKJ Cēsu nodaļas vadītāja
Mums, Latvijas Sarkanā
Krusta Jaunatnes Cēsu nodaļai,
šis ir bijis ražens gads. Jau
gada sākumā gatavojāmies
paši un palīdzējām arī citām
skolu komandām sagatavoties
pirmās palīdzības sniegšanas
sacensībām. Lielie pūliņi
atmaksājās, ieguvām pirmo
vietu un iespēju 2013. gada
jūnijā piedalīties Eiropas
mēroga sacensībās Austrijā.
Ar pirmo palīdzību kopumā
iepazīstināti vairāk kā 340
skolēni. Arī šogad turpinājām
sadarbību ar Cēsu Audzināšanas
Iestādi Nepilngadīgajiem un
organizējām sporta dienu,
maizes dienu un diskutējām par
atkarībām. Ši sporta diena bija
mazliet citādāka. Tradicionālo
spēļu vietā bija „Jautrā stafete”,
„Dvieļbols”, „Kur palika
bumba?” u.c. Maizes dienas
gaidītākā aktivitāte bija skautu
maizes cepšana uz ugunskura.
Tur mazliet tika pārbaudīta
arī pacietība - maize jācep
uz mazas liesmiņas un ilgi,
bet tā tik ļoti labi smaržo, ka

Attēlā: Sarkanā krusta jaunieši Valentīndienas pasākumā.
ir grūti sagaidīt. Bet tie, kas
pacietīgi cepa, pēc tam varēja
baudīt patiesi garšīgu maizi.
Diskutējot par atkarībām, puiši
meklēja atbildes uz tādiem
jautājumiem kā, kāpēc cilvēki
sāk lietot atkarības izraisošas
vielas, kādas ir sekas un kā
pateikt - nē.
Ar šo mūsu kopīgās
aktivitātes nebeidzās. Decembrī ar siltiem sveicieniem

kopā devāmies uz pansionātu,
lai novēlētu gaišus svētkus,
pacienātu
ar
kafiju
un
vienkārši aprunātos. Puiši
bija sagatavojuši kartītes ar
jaukiem vēlējumiem, papīra
puķes un citus rokdarbus.
Prieks pansionāta iemītnieku
sejās par apciemojumu un
mūsu sejās par paveikto.
Divi
vasaras
lielākie
notikumi bija vasara nometne

Cēsu
novada
Jauniešu
dome 28.oktobrī devās uz
Cēsu Audzināšanas Iestādi
Nepilngadīgajiem. Jaunieši bija
sagatavojuši gan komandu, gan
individuālās aktivitātes, kas
kopā veidoja netradicionālo
sporta dienu, kurā tika iegūta
jauna pieredze un pozitīvas
emocijas. Ceram, ka mūsu
sadarbība turpināsies.
Viens
no
lielākajiem
un svarīgākajiem šā gada
notikumiem - Cēsu novada
Jauniešu domei 10 gadi!
Par godu tam Cēsu Bērnu
un jauniešu centrā notika
pasākums, kurā ikvienam bija
iespēja uzzināt, kā Jauniešu
dome sākusi savu darbību un
attīstījusies. Uz svētkiem bija
ieradušies gan bijušie biedri,
tajā skaitā arī pārstāvji no
pirmā Jauniešu domes sastāva,
gan pašvaldības pārstāvji un
citi sveicēji.
Novembra nogalē Cēsu
novada
Jauniešu
domes
devās izbraucienā. Viens no
galamērķiem bija Amerikas

bērniem no sociālā riska
ģimenēm un velotūre „10
labi darbi 10 dienās”. Nav
iespējams aprakstīt bērnu
prieku, kas ir viņu acīs,
piedzīvojot 6 brīnumpilnas
dienas. Pirmajā dienā spēlējām
spēles,
sapazināmies,
lai
draudzīgi
varētu
pavadīt
visas dienas. Otrajā dienā„olimpisko spēlu dienā”- katrs
varēja būt čempions. Trešajā
dienā iejutāmies mākslinieku
lomās, bet ceturtajā dienā
teleportējāmies uz jūru, kas
dažiem bērniem bija kas jauns.
Piektajā
dienā
meklējām
dārgumus, bet sestajā dienā,
atceroties patīkamās atmiņas,
samainījāmies
kontaktiem
un atvadījāmies. Augustā
sagaidījām
velotūres
dalībniekus, kuri piestāja 10
Latvijas pilsētās, lai darītu
kādu labu darbu. Cēsīs
devāmies pie vientuļajiem
pensionāriem, lai palīdzētu
mājas darbos un parunātos.
Arī šogad atzīmējām „Dienu
bez tabakas”, mainot cigaretes
pret augļiem. Rīkojām akciju
„Drošā
vasaras
gumija”
mūzikas festivālos, akciju

Savienoto Valstu vēstniecība.
Jau oktobrī, kad Cēsīs viesojās
diplomāti
no
Amerikas,
Jauniešu dome tika ielūgta
ciemos uz Rīgu. Viesošanās bija
ļoti lietderīga! Ir iegūti jauni
kontakti un jauna informācija
- gan par projektu rakstīšanas
iespējām, gan studiju un
stipendiju piedāvājumiem. Ja
kādam šī informācija varētu
būt noderīga, to iespējams iegūt
Jauniešu mājā - Informācijas
punktā!
Cēsīs,
projekta
„Pretī
mērķim!” ietvaros, kas īstenots
Jaunatnes politikas valsts
programmas
2012.gadam
valsts budžeta finansējuma
ietvaros,
Jauniešu
māja
iekārtota
kā
informācijas
punkts. Janiešu māja aprīkota
ar bezvada internetu un jauniem
datoriem, ir izstrādāts Jauniešu
mājas buklets, kā arī cītīgi
strādāts pie tā, lai drīzumā
pašvaldības mājas lapā būtu
pieejama aktuāla informācija
par jauniešu iespējām Cēsīs
un Latvijā. Cēsu novada
Jauniešu dome, palīdzot Cēsu
Kultūras un Tūrisma centram,
draudzīgā
pulciņā
sacepa
10 kilogramus piparkūkas,
kuras tika dalītas Cēsu egles
atklāšanas pasākumā. Šobrīd
Jauniešu dome aktīvi gatavojas
27.decembrim, kad Jauniešu
dome palīdzēs Cēsu novada
p/a Sociālajam dienestam
sarūpēt svētku prieku bērniem
ar invaliditāti, daudzbērnu
ģimenēm,
sociālā
riska
ģimenēm un ārpusģimenes
aprūpē esošajiem bērniem,
Cēsu 2.pamatskolā, rādot
ludziņu par Ziemassvētkiem.

„Tev garšo ēst? Viņam arī!”
Cēsu skolās. Akcijas laikā tika
vākti ievārījumi, kompoti u.c
produkti, kas nebojājas, lai
pēc tam tos nogādātu tiem,
kam tas vajadzīgs. 1. decembrī
atzīmējām
AIDS
dienu,
izveidojot AIDS simbolu
centrā un aicinot cilvēkus
aizdomāties par šo slimību un
iespējām izsargāties. Latvijas
Sarkanā Krusta dzimšanas
dienu 20. novembrī atzīmējām
kopīgi cepot cepumus, lai ar
tiem dalītos ar cēsniekiem.
Biedrības Papardes Zieds
realizētajā
projektā
„3D:
Domā! Dari! Dzīvo!”, kuru
finansē Šveices Konfederācija
no Latvijas un Šveices
sadarbības
programmas
līdzekļiem
paplašinātajai
Eiropas
Savienībai, LSKJ
Cēsu
nodaļas
jaunieši ir
izgājuši apmācības un šobrīd
Cēsīs ir pieci aktīvi vienaudžu
izglītotāji. Daudz labi darbi
padarīti un par to saku
paldies visiem biedriem un
brīvprātīgajiem, kas veica šos
labos darbus!
Pateicamies visiem sponsoriem un atbalstītājiem!
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Ziņas no Cēsu novada pašvaldības policijas (gada notikumi)

Pašvaldības
policijas
darbiniekiem
aizvadāmais
gads bija gana raibs un
saspringts, taču viņi ne brīdi
neaizmirsa galveno kārtības
sargu principu – nekad
nezaudēt humora izjūtu.
4.jūlijs.
Ap
pusdienas
laiku videonovērošanas dežurants pamanīja, ka Rožu
laukumā viens no pašvaldības
policijas pastāvīgajiem klientiem
uzmācās
kafejnīcas
apmeklētājiem. Vīrs neizskatījās kā no Hugo Boss
skatloga izkāpis un, viņu
apņemošais
savdabīgais
aromātiskais kokteilis spētu
izraisīt kuņģa spazmas pat
nesatricināmajam Robertam De
Niro. Tas nekādi neveicināja
kafejnīcas apmeklētāju ēstgribu
un klients tika operatīvi izolēts
no ēdošās sabiedrības.
7.jūlijs Rīta pusē ap četriem
videonovērošanas dežurants
pamanīja
kādu
jaunieti,
kas plēsa puķes no ziedu
piramīdām Vienības laukumā.
Puisis izrādījās no Drabešu
pagasta. Pēc kārtības sargu
veiktām audzinošām pārrunām
viņš apsolījās turpmāk būt
saudzīgs gan pret floru, gan
faunu un devās uz Bulduriem,
lai izmācītos par dārznieku.
11.augusts Ap pusnakti bija
jādodas izšķirt divu dāmu strīds

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
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.
6.septembris. Vīrietis bija
apgūlies uz ietves Cīrulīšu
ielā. Pamodināts, viņš kārtības
sargiem skaidroja, ka vispār
jau viņš turpinot iet un astrāli
jau ir nonācis dzīves vietā,
kur savienojies ar televizoru
aizrautīgi vēro raidījumu
„Gāzi grīdā”. Kārtības sargi

nogādāja pie minētā televizora
arī fizisko ķermeni.
12.septembris.
Naktī
izsaukums uz Lenču ielu. Kāda
nama kāpņu telpā žēlabaini
kliedz cilvēks. Kārtības sargi
minētajā kāpņu telpā sastapa
pidžamā
un
naktscepurē
tērptu dzīvokļa īpašnieku, kas
bezmiega mocīts bija izgājis
kāpņu telpā ieelpot svaigu
gaisu. Vien trīs reizes paguva
elpu ievilkt, kad dzīvokļa
durvis spēji aizcirtās… Tā
nu palicis kāpņu telpā bez
atslēgām, bez kredītkartes, bez
ipad 3, nekas cits nav atlicis,
kā pēc sentēvu paņēmiena
skaļi saukt – pālīgāāāāā.
16.septembris. Agrā svētdienas rītā savā iecienītajā
guļvietā, zālienā pie „Vidzemnieka” bija iekārtojies
pastāvīgākais no pastāvīgajiem
policijas klientiem. Iekārtojies
tā, lai viņa dzīves vētru
izdangātais profils būtu labi
skatāms
videonovērošanas
kamerā.
Piebraukušajiem
kārtības sargiem viņš paziņoja,
ka viņam, kā jaunas politiskas
kustības
dalībniekam
ir
tiesības
uz
ētera
laiku
videonovērošanas monitoros.
Esot pievienojies Dūles, tas
ir, Zuarguss kunga kustībai
uz skaisto nākotni. Arī viņš
ir mainījis vārdu un turpmāk
saucams par Acepaledok, kas
tulkojumā no sanskrita nozīmē
– vīrs, kas iet pa saules taku un
ne nieka neiespringst. Kārtības
sargi pieklājīgi pārtrauca
topošā politiķa deklaratīvo
ziņojumu un nogādāja viņu
deklarētajā dzīves vietā.

20.septembris.
Vakarā,
ap desmitiem kāda māmiņa
zvanīja kārtības sargiem no
Rīgas. Viņa, saproties, ierauta
lielpilsētas
trauksmainās
dzīves virpuli, ka ne ārā tikt.
Lai nu policisti izbrauc uz
adresi un pārbauda, vai viņas
bērns ir mājās un vai mājas
darbi izpildīti. Kārtības sargi
pieklājīgi painteresējās, ko
bērnam pagatavot vakariņās un
kādu daiļdarbu palasīt priekšā
pirms iemigšanas, un devās
uz norādīto adresi. Bērns bija
mājās…
23.septembris.
Vakarā
policistiem bija jādodas uz
Vaives pagastu, kur kādā
mājā
piedzērusies
meita
un viņas draugs līdzvērtīgā
kondīcijā, draudēja pārējiem
nama iedzīvotājiem ar nāvi.
Kad ieradās kārtības sargi,
draudīgais pārītis rāmi gulēja
un gatavojās nākošā rīta
nāvīgām paģirām.
13.oktobris. Pēcpusdienā
pastāvīgākais no pastāvīgajiem
pašvaldības
policijas
klientiem jeb Acepaledoks
bija
iesnaudies
savā
iecienītajā guļvietā zālienā pie
„Vidzemnieka”. Pret kārtības
sargiem, kas viņu uzmodināja,
viņš vērsās ar austrumniecisku
smaidu un goddevīgi salicis
rokas pie krūtīm sveicināja
viņus skaidrā ķīniešu valodā
– ni hao ma. Acepaledoks bija
lasījis (kaut kur internetā),
ka Cēsīs ir daudz ķīniešu, un
nolēmis pievērsties statistikai,
un saskaitīt, cik tad tas īsti
ir… daudz. Taču tā arī nevienu
nesaskaitījis, iesnaudās.

Jaungada
sagaidīšana
Vienības
laukumā, būs
satiksmes
ierobežojumi
2012.gada
31.decembrī
Cēsīs, Vienības laukumā
tiek organizēts Jaungada
sagaidīšanas pasākums:
•
Jau no plkst.23:30
Vienības laukumā skanēs
mūzika
(laba
vēlējumi
apsveikumi, uzrunas)
•
Tieši pusnaktī, plkst.
00.00, Vienības laukumā
varēs vērot Jaunā gada
salūtu! Mūzika un jautrība
turpināsies līdz plkst.01:00.
Satiec draugus tieši šeit!
Jaunajā gadā, plkst.00:30
ikvienas aicināts uz BALLI
Cēsu MRU kluba zālē. Spēlēs
grupa „Ina&Ivo”. Ieeja Ls
2,50Informējam, ka laikā
no
2012.gada 31.decembra
pl. 23:30 līdz 2013.gada 1.
janvāra pl.1:00 būs slēgta
satiksme Vienības laukumā.

Saistošie noteikumi nr 22. 01.11.2012. Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23
„Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
1.
Izdarīt Cēsu novada
domes 26.11.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 23 „Par
Cēsu
novada
pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas
un
samaksas
kārtību”
(turpmāk
tekstā
– Saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 7.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“7.1.
sociālās
aprūpes
pakalpojumi personas dzīves
vietā:
7.1.1. aprūpe mājās;

1.3. izteikt 10.4.un 10.5.
apakšpunktus šādā redakcijā:
„10.4. Aprūpi no Dienesta
budžeta
līdzekļiem
pilnā
apmērā finansē:
10.4.1. personai, kurai nav
apgādnieku, tās ienākumi
nepārsniedz valstī noteikto
minimālo mēneša algu, un tai
nepieder īpašumi normatīvo
aktu par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu izpratnē;
10.4.2.
trūcīgai
vai
maznodrošinātai personai,

7.1.2.
pakalpojums
„Drošības poga;”;

10.4.3. bērniem ar invaliditāti
- līdz 5 stundām nedēļā.

1.2.
izteikt
7.3.3.
apakšpunktu šādā redakcijā:

10.5. Aprūpi ar noteiktu
Dienesta
līdzfinansējumu
piešķir,
ievērojot
šādus
noteikumus:

„7.3.3. dienas un atbalsta
centru pakalpojumi:
7.3.3.1. Invalīdu habilitācijas
- dienas centra pakalpojumi;
7.3.3.2.
Dienas
centra
„Saules taka” pakalpojumi
bērniem un jauniešiem;
7.3.3.3.Vidzemes reģiona
mobilā sociālo pakalpojumu
Resursu centra pakalpojumi;”;

10.5.1.
Dienesta
līdzfinansējums tiek piešķirts,
ja persona nevar segt pilnu
Aprūpes maksu, jo pēc
samaksas par Aprūpi tās rīcībā
atlikušo līdzekļu apmērs ir
mazāks par šo noteikumu
10.4.1. un 10.4.2. apakšpunktā
noteikto ienākumu līmeni;

10.5.2. ja personas ienākumi
pirms
Aprūpes
samaksas
pārsniedz šo noteikumu 10.4.1.
un 10.4.2. apakšpunktā noteikto
ienākumu līmeni, bet persona
nevar samaksāt pilnu Aprūpes
maksu, persona maksā daļu no
Aprūpes maksas – starpību starp
tās faktisko ienākumu līmeni
un šo noteikumu 10.4.1 vai
10.4.2. apakšpunktā noteikto
ienākumu līmeni. Atlikušo
Aprūpes samaksas daļu līdz
pilnai
Aprūpes
samaksai
finansē Dienests.”;
1.4. papildināt 10. punktu
ar 10.6. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„10.6. Aprūpi ar pilnu
Klienta vai tā apgādnieka
finansējumu, ja Dienestā ir
saņemts iesniegums par maksas
aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanu.”;
1.5. papildināt Saistošos
noteikumus aiz apakšnodaļas
„Aprūpes mājās pakalpojums”
ar apakšnodaļu „Drošības
poga” šādā redakcijā:
„Pakalpojums
poga”

„Drošības

101. Pakalpojums „Drošības
poga” nodrošina nepārtrauktas
saziņas iespējas, informatīvu
atbalstu un palīdzību 24
stundas diennaktī personām,
kurām vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ pastāv risks
nonākt bezpalīdzības stāvoklī.
Pakalpojumu
102.
„Drošības poga” nodrošina
Dienesta Aprūpes mājās biroja
klientiem.”;
1.6. papildināt Saistošos
noteikumus ar 11.1 punktu šādā
redakcijā:
Ilgstošas
„11.1
sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums
institūcijā tiek apmaksāts
atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajai
kārtībai, izņemot gadījumus,
kad pakalpojums tiek apmaksāts
no Dienesta budžeta, ja vienīgie
apgādnieki ir mazbērni un
to ģimenes vidējie ienākumi
nepārsniedz valstī aprēķināto
vidējo mēneša darba algu
pirmajam ģimenes loceklim
un valstī noteikto minimālo
darba algu katram nākamajam
ģimenes loceklim.”;

1.7. svītrot apakšnodaļu
„Dienas centra pensijas vecuma
personām pakalpojums”;
1.8. papildināt Saistošos
noteikumus aiz apakšnodaļas
„Atbalsta
ģimene/uzticības
persona”
ar
apakšnodaļu
„Invalīdu habilitācijas - dienas
centrs” šādā redakcijā:
„Invalīdu habilitācijas dienas centrs
16.1 Invalīdu habilitācijas
dienas
centrs
nodrošina
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus
personām
ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem vecumā līdz 35
gadiem, kuras nav nodarbinātas
vai nav ievietotas ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijās un
neatrodas valsts vai pašvaldības
pilnā apgādībā, un skolas
vecuma bērniem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem,
kuru vecāki strādā.”;
1.9. svītrot apakšnodaļu
„Rehabilitācijas centrs bērniem
ar
funkcionālās
attīstības
traucējumiem”;
Turpinājumu lasiet 11.lpp
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PASĀKUMI, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Pasākumi Cēsīs janvārī
Pasākumi
05.01.
Eglīte
Vaives
pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem
Vaives tautas namā
05.01. 18:00
Koncerts
“Ziemassvētku
dziesma”
Piedalās kori no: Raiskuma
pagasta, “Beverīna” (Cēsis),
“Pakalni”
(Smiltene),
“Kalme”(Limbaži), Trikātas
koris un vokālais ansamblis
Cēsu internātpamatskolā rehabilitācijas centrā
12.01. 17:00 un 17.01. 19:00
A.Saulietis
„Vienprātības
komiteja”
Cēsu Tautas teātra izrāde
Cēsu MRU klubā
15.01. 19:00
Grupas „ Keksi” muzikālais
skudrupūznis – 2013!
CATA Kultūras namā
19.01.
Retro auto ziemas sprints
Cēsu pilsētas stadions
19.01. 15:30
Režisores Pakalniņas jaunā
spēlfilma „Pica”
Cēsu Jaunajā pilī
19.01. 17:00
Režisora
Dāvja

Sīmaņa

dokumentālā filma „Pēdējā
tempļa hronikas”
Cēsu Jaunajā pilī
20.01.
1991.gada barikāžu aizstāvju
atceres diena
Cēsu pilsēta

24.01. 18:00
Tikšanās ar novadnieku
Arno Jundzi- rakstnieku,
literatūrzinātnieku,
raidījuma „100 g kultūras „
vadītāju
Cēsu Centrālās bibliotēkas
pasākumu telpa
26.01. 17:00
Dailes teātra izrāde –
intelektuāla melodrāma „Tas
īstais, tā īstā”
CATA Kultūras namā

Izstādes
Līdz 06.01.
Kārlim Melbārzdim 110.
Gleznas
Elizabete
Melbārzde.
Gleznas
Vita Vīksna. Melns. Balts.
Keramika.
Izstāžu namā
Līdz 15.01.
Foto izstāde „Cēsis manās
acīs”
Cēsu Tūrisma informācijas
centrā

No 09.01. - 03.02.
Tatjana Paļčuka- Rikane
„Nebeidzamais
stāsts”.
Gleznas
Dace
Blūma.”Alfabēts”.
Zīmējumi, keramika, porcelāns
Izstāžu namā
Pastāvīgā ekspozīcija
Vēstures
un
vēsturisko
interjeru ekspozīcija “CēsisLatvijas simbols”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā
Literatūras
izstādes
Centrālajā bibliotēkā

Cēsu

02.01.- 31.01.
Dzejniekam,
filozofam
Robertam Mūkam – 90
Abonements
02.01.- 31.01.
Izcilu personību likteņi
Sniegs
ieskatu
pēdējos
gados izdotajās grāmatās par
ievērojamiem cilvēkiem
Abonements
02.01.- 31.01.
Ciemosimies Rūķu zemē!
Daiļliteratūras izstāde bērniem
par rūķu tēmu grāmatās
Bērnu literatūras nodaļa
02.01.- 31.01.
Laiks ballēties
Viss par gatavošanos

tīņu

ballītēm
Bērnu literatūras nodaļa

02.01.- 31.01.
Rūdolfam Blaumanim – 150
Mans zelts ir mana tauta
Bērnu literatūras nodaļa
07.01 .- 31.01.
Kam vajadzīgi vitamīni?
Materiālu izstāde par bioloģiski
aktīvajām vielām – vitamīniem,
to nozīmi cilvēka organismā
Vispārīgā lasītava
24.,25.,26.01.
Jauno grāmatu izstāde
Abonements

Sports
04.01. 12:00-15:00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm
Piebalgas 18
05.01. 10:00-19:00
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā
Lapsu 17
06.01.
10:00-19:00 Cēsu novada
meistarsacīkstes badmintonā,
Lapsu 17
16:00-18:30 LČ florbolā
vīriešiem virslīga, Piebalgas
18
09.01. 19:30-21:00
Starptautiska

spēle
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basketbolā
Piebalgas 18
11.01. 10:00-21:00
Starptautisks
basketbola
turnīrs jauniešiem „Cēsu
kauss 2012”
Piebalgas 18, Pūces 2a, Gaujas
45
12.01. 9:00-19:00
Starptautisks
basketbola
turnīrs jauniešiem „Cēsu
kauss 2012”
Piebalgas 18, Pūces 2a, Gaujas
45
13.01.
9:00-14:00
Starptautisks
basketbola turnīrs jauniešiem
„Cēsu kauss 2012”, Piebalgas
18, Pūces 2a, Gaujas 45
10:00-18:00
SK
Saulrīti
novusa turnīrs, Lapsu 17
17:00-19:00 LČ florbolā
vīriešiem 2.līga, Pūces 2a
19:00-21:30 LČ florbolā
vīriešiem virslīga, Piebalgas
18
19.01. 12:00-14:00
LČ
volejbolā
vīriešiem
Nacionālajā līgā, Piebalgas
18
26.01.
12:00-14:00 LČ volejbolā
vīriešiem Nacionālajā līgā,
Piebalgas 18
16:00-18:30 LČ florbolā
vīriešiem virslīga, Piebalgas
18

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2
„Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”.
Izdoti saskaņā ar likuma
“ Par pašvaldībām “ 21.,
46.pantiem
un likumu par “ Pašvaldību
budžetiem “.
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.2
„Cēsu novada pašvaldības
budžets
2012.gadam”šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.,2.,3.,4.
5.,punktu šādā redakcijā:

un

„1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2012.gadam ieņēmumos 14 756
498 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2012.gadam izdevumos 21 173
295 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2012.gadam ieņēmumos 357

786 izdevumos 431 299 latu
apmērā saskaņā ar pielikumu
Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu , galvojumu un
citu saistību pārskatu saskaņā
ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2012.gada budžeta
grozījumiem.”

2. Papildināt ar 19. un
20.punktu šādā redakcijā:
„19.Apstiprināt
Cēsu
novada pašvaldības ziedojumu
un
dāvinājumu
budžetu
ieņēmumos 22 405 latu apmērā
un izdevumos 26 769 latu
apmērā saskaņā ar pielikumu
Nr.2`.
20. Budžeta izpildītājiem ir
tiesības, nemainot saistošajos
noteikumos
apstiprinātās
apropriācijas
sadalījumu,

izdarīt tāmē izmaiņas (mainīt
tāmē apstiprināto līdzekļu
izlietojumu – novirzīt līdzekļus
no viena izdevumu posteņa uz
citu) , ja šīs izmaiņas:
20.1. nodrošina pašvaldības
budžeta līdzekļu efektīvu
izlietojumu;
20.2. nerada valsts sociālās
apdrošināšanas
obligāto
iemaksu, komunālo maksājumu
un citus iestādes saistību
parādus.”

Saistošie noteikumi nr 22. 01.11.2012. Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23
„Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
Turpinājums no 10.lpp
1.10. papildināt Saistošos
noteikumus aiz apakšnodaļas
„Dienas centrs bērniem un
jauniešiem
„Saules
taka”
ar apakšnodaļu „Vidzemes
reģiona
mobilais
sociālo
pakalpojumu Resursu centrs”
šādā redakcijā:
„Vidzemes
reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu
Resursu centrs
18.1 Vidzemes
reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu
Resursu centrs sniedz sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus
Cēsu
novadā
pamata
dzīvesvietu deklarējušām un

Eiropas Sociālā fonda projekta
„Vidzemes reģiona mobilais
sociālo pakalpojumu Resursu
centrs”
(identifikācijas
Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/
NVA/147) īstenošanas laikā
- Beverīnas, Jaunpiebalgas,
Mazsalacas,
Smiltenes,
Valkas novadu un Valmieras
pilsētā pamata dzīvesvietu
deklarējušām:

no 		
maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm;

18.11.
personām
ar
funkcionāliem traucējumiem;

1.11. izteikt apakšnodaļu
„Psihologa pakalpojumi” šādā
redakcijā:

18.12.
pensijas
un
pirmspensijas
vecuma
personām;
18.13. daudzbērnu ģimenēm
un nepilnām ģimenēm, bērniem

18.14.
no
vardarbības
cietušās personām;
18.15. no psihoaktīvām
vielām
(alkohola,
narkotiskajām, toksiskajām vai
citām
apreibinošām
vielām) atkarīgām personām.”;

„Psihologa pakalpojumi
27. Psihologa pakalpojums
ietver individuālās psihologa
konsultācijas,
pašpalīdzības

un psiholoģiskā atbalsta grupu
organizēšanu un vadīšanu.
27.1. Psihologa konsultācijas
bez maksas tiek nodrošinātas
personām,
kuras
savu
dzīvesvietu deklarējušas un
dzīvo Cēsu novadā:
27.11.
trūcīgām
un
maznodrošinātām
ģimenēm
(uzrādot Dienesta izsniegtu
izziņu);
27.12. sociālā riska ģimenēm,
ar kurām Dienests veic sociālo
darbu;
27.13. bērniem
krīzes
situācijās un situācijās, kad
tiek šķirta vecāku laulība un/
vai ierosināts process tiesā par
ikdienas saskarsmes tiesību

jautājumiem;
27.14. topošajiem
vai
esošajiem
aizbildņiem,
aizgādņiem,
audžuģimenēm
vai
adoptētājiem;
27.15. vardarbībā cietušām
sievietēm.
27.2 Saistošo noteikumu 27.1
punktā neminētajām personu
grupām pēc iesnieguma par
pakalpojuma nepieciešamību
saņemšanas
psihologa
pakalpojums tiek nodrošināts
par samaksu atbilstoši Cēsu
novada domes apstiprinātajam
cenrādim.”.
2.
Saistošie noteikumi
stājas spēkā 2013. gada 1.
janvārī.
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INTERESANTI
Cēsīm Melno gulbju Kalendārs
ordeņa mūra pili – Cēsu
lepnumu, Cēsu muzeja seno
lietu pasauli, Cēsu jaunās pils
greznāko telpu Lielo salonu,
arī pilsētas parkiem un Rožu
laukumam šajā kalendārā ir
savs stāsts stāstāms.

Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsniekiem un pilsētas
viesiem
sarūpēta
skaista
dāvana Jaunajam gadam. Klajā
nācis melnbalts Cēsu kalendārs
2013.gadam. Kalendārs īpašs
ar to, ka tajā redzamās modeles
ir cēsnieces, kuras drosmīgi
ļāvušās
mākslinieciskām
pārvērtībām
iemiesojoties
„melno gulbju” tēlā visos
gadalaikos.

atpūtas vietām un apskates

un īpaša ar savu mazpilsētas

Kalendāra
mērķis
ir
iepazīstināt ar skaistākajām

objektiem

vēršot

šarmu. Melnbaltajos foto var

uzmanību, ka Cēsis vēsturiska

aplūkot majestātisko Livonijas

Cēsīs,

„Cēsu Kalendārs 2013” ir
mūsu stāsts par pilsētu, kurā
dzīvojam, strādājam, kurā esam.
Cēsis - mūsu mīļās mājas, dieva
radīta vieta ar cilvēka radītām
celtnēm un būvēm no senatnes
līdz mūsdienām. No senatnes,
kuru cienām, pieminam un
cenšamies turēt godā, lai
nodotu nākamajām paaudzēm
un lepojoties rādītu ikvienam
pilsētas viesim, līdz šodienas
Cēsīm ar mākslas un mūzikas

Cēsu Kultūras un Tūrisma centra veiksmes un izdošanās
Juris Markovs
Pašvaldības aģentūras
Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
direktors
Atskatoties uz 2012. gada veikumu
jāatzīst, tas ir bijis veiksmīgs un
izdevies!
Esam
apmeklētājiem
pilnībā
atvēruši ilgi gaidītās Jaunās pils telpas
un ekspozīciju un apgalvošu, ka gan
speciālisti, gan apmeklētāji ir atzīstami
novērtējuši padarīto lielo darbu. Interese
ir ļoti liela, jo apmeklētāju skaits ir
pieaudzis un šogad esam sasnieguši
robežu- 80 tūkstoši apmeklētāju.
Patiess prieks bija rudenī pie mums
redzēt tik daudz skolniekus, tātad
bērnu interese par Latvijas un Cēsu
vēsturi ir atgriezusies! Paldies maniem
kolēģiem, kuri strādā ar bērniem un
paldies skolotājiem, kuri atrod laiku,
lai ar klasēm nāktu pie mums.
Līdz ar Jaunās pils atvēršanu esam

sākuši piedāvāt jaunus pakalpojumus!
Aktīvi tiek strādāts pie telpu īres
semināriem, saviesīgiem pasākumiem
un iespējai noturēt laulības ceremoniju.
Nebaidīšos
apgalvot,
ka
esam
kļuvuši par iecienītāko vietu laulību
ceremonijām, jo tik daudz laimīgu
jauno pāru smaidu līdz šim nebija
nācies Cēsīs redzēt.
Ir pabeigts Pils parka revitalizācijas
projekts. Esam ieguvuši jaunu un
romantisku
vietu
nesteidzīgām
pastaigām, kā arī vietu daudzveidīgu
kultūras pasākumu norisei.
Esam saņēmuši “Q-Latvia” tūrisma
kvalitātes sertifikātu, pierādot, ka
esam spējīgi nodrošināt sertifikāta
kritērijiem
atbilstošus
tūrisma
pakalpojumu standartus,
sniedzot
klientiem augstas kvalitātes servisu
un domājot par viņu komfortu. Kā
vienīgie otro reizi saņēmuši Baltijas
Pilsētu savienības Kultūras balvu, kas
ik gadu tiek piešķirta kādai Baltijas
jūras reģiona pilsētai, kas aktīvi un

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

inovatīvi darbojas kultūras jomā. Balva
ir novērtējums Cēsīs īstenotās kultūras
iniciatīvas starptautiskā līmenī.
Mūsu padarītais darbs ir augstu
novērtēts, kā apliecinājums tam ir Cēsu
pretendēšana nominācijai “Latvijas
populārākais tūrisma galamērķis”.
Šoreiz galveno balvu neieguvām, bet
apzināmies mērķi, jo cienīgs zaudējums
mums neļaus ieslīgt pašapmierinātībā
un būsim motivēti nākotnē strādāt vēl
labāk.
Vēlos pateikt lielu paldies Cēsu
novada pašvaldībai, kura mums sniedz
atbalstu, uzticas un ļauj veiksmīgi
strādāt. Paldies manai komandai, jo
kopā esam padarījuši lielu darbu un
tagad ar prieku, rezumējot paveikto
2012. gadā, varam sagaidīt baltos,
klusos Ziemassvētkus un lustīgi
sagaidīt gadu miju!
Priecīgus
Ziemassvētkus
un
veiksmīgu 2013. gadu visiem mūsu
atbalstītājiem un apmeklētājiem!

pilsētas slavu. To veidojuši esam
mēs visi, taču tās noturēšana
ir prasījusi un aizvien vēl
prasa ne mazums pūļu. Mēs,
cēsnieces, nebaidāmies lidot
domās, darbos, eksperimentos,
un novēlam to darīt arī Jums,”
uzrunā raksta Cēsu Kultūras
un Tūrisma centra dāmas,
kalendāra „melnie gulbji”.
Kalendāra māksliniecisko
koncepciju veidojušas Gundega
Skudriņa un Dina Irkle.
Fotogrāfs Māris Irklis,
kalendāra dizainu veidojusi
Madara Platā.
Kalendāru var iegādāties
Cēsu Tūrisma informācijas
centrā (Pils laukums 9).

Mēneša sportiste
Aizvadītajā mēnesī uz mēneša
sportista titulu pretendēja 3 sportisti:
1. Roberts Visockis - (SK FloTe) par
1.vietu Latvijas junioru čempionātā
galda tenisā jauktajās dubultspēlēs.
2.
Aivis
Pilābers
(basketbols)
“Dārznieks” - LBL-3 novembra
vērtīgākais spēlētājs.
3. Sabīne
sports.

Andersone

- jāšanas

Komisija lēma, ka novembrī tituls
Mēneša sportists piešķirams Sabīnei
Andersonei, kura Latvijas Jātnieku
Federācijas
nominācijas
„Gada
labākais jātnieks 2012” kopvērtējumā,
kur tiek skaitīti kopā visi 2012. gada
sezonā uzrādītie rezultāti, Sabīne ieņem
godpilno 3. vietu. Tāpat arī novembrī ir
kļuvis skaidrs, ka viņa šīs sezonas laikā
ir spējusi izpildīt Latvijas Republikas
sporta normatīvus un iegūt Latvijas
Republikas III sporta klasi jāšanas
sporta konkūra disciplīnā.

Palīdzēsim pīlītēm pārziemot!

pilsētā. Vairāk par skaisti. #Cēsis
Dorotejas rokdarbi @DaceDoroteja
Pasakaina svētdiena - gājiens uz 6km
attālo Kvēpenes pilskalnu pa piesnigušo
mežu un Ziemassvētku dziesmas no
baznīcas torņa @Cesis_lv

Dusmīgie čivinātāji:
Priecīgie čivinātāji:
Viesturs Rīdiņš @wiesulis
Tik feini pa seniem laikiem ar vāģi pa
apledojušajām cēsu ielām padriftot :))
Rebeka Keita` . @RebekaKeita
neesmu sajūsmā par cēsu šaurajām
ieliņām, bet puiši gan te smuki
Janis Rozenbergs @RozenbergsJ
Cīrihē, pasaules florbola čempionātā
tribīnēs plīvo Cēsu karogs! Patīkami!
Eduards Ozerinskis @OzyOzers
Varetu dzivot cēsīs.. Viss izskatās
pēc vecrīgas.
Laima Zariņa @laima_
Mēs dzīvojam mazā ziemas pasaku

Liva Poriete @Liidiiva
Ka jau kartu ziemu @cesis rajons
izceļas ar savu ceļu tīrību..te pat vārds
fui ir par maz teikts!!!! Vnk drausmas...
Aija Baltā @aija_baltaa
Lai nepapildinātu Cēsu slimnīcas
traumatoloģijas nodaļu,dodoties ārā
iesaku paņemt spaini ar smiltīm.
Diana Abramova @diana_emocore
Cēsīs arī mēdz būt sastrēgumi.
Vilciens nekustas.
Egita Breide @EgitaBreide
Cēsu slimnīcas ārsti kādreiz kaut ko
var arī normāli izdarīt? Tikai negatīva
pieredze!
Šons Perijs @EfonKletniex
Dzīve ir negodīga, un Cēsis ir
mazas.

Katru gadu Cēsīs, Avotu ielejas
parkā ( starp Akmens un Dzintara ielu)
vienīgajā pilsētas dīķītī, kurš pa ziemu
neaizsalst, ziemu mēģina pārlaist vairāk
kā 100 pīles, kuras nekad nav devušās
un arī nedosies uz siltākām zemēm.
Ūdens ir, taču ko ēst – nav.....
Aicinām cēsniekus - palīdzēsim
putniem šajos ziemas mēnešos! Mums
katram nereti paliek pāri sausa maizīte,
dārzeņu mizas, kāpostu lapas, citi

krikumi no pašu galda. Sasmalcināsim
pēc iespējas sīkāk, jo pīlēm, kā zināms,
zobu nav – un padalīsimies ar putniem,
kuri pēc tam priecēs mūs un mūsu
bērnus pilsētas dīķos un parkos!
Aicinām arī uzņēmējus, kuriem
ražošanas procesā paliek pāri graudi vai
maizes atlikumi – ziedojiet putniem,
viņi būs ļoti pateicīgi! Ja ir šāda iespēja,
kontakttālrunis - 26411177

