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Līvu skolai uzdāvina autobusu

Attēlā: Norvēģis Emīls Bjerke uz Vaivi brauc katru gadu un katru reizi ved dāvanas veciem ļaudīm un ģimenēm, kurām klājas
grūtāk. Ilgstoša ir arī norvēģu draugu sadarbība ar Līvu skolas kolektīvu. Oktobrī uz Vaivi atceļoja varen liela dāvana - skolēnu
autobuss. Foto Aivars Akmentiņš.

Antra Gabrānova
Līvu pamatskolas direktore
Līvu pamatskola saņēmusi
skaistu dāvanu no Norvēģijas
draugiem – „Volvo” markas
autobusu
ar
četrdesmit
sēdvietām,
kas
paredzēts

skolēnu pārvadāšanai.
Autobusa
sertifikāciju
Latvijā veica Vaives pagasta
pārvalde. Jāpiebilst, ka Līvu
skola ar Norvēģiju sadarbojas
jau 18 gadus un šis ir jau
trešais autobuss, ko saņem kā
dāvinājumu.

Autobusu sagādāja ilggadējs vaivēniešu draugs un
atbalstītājs Emīls Bjerke kopā
ar domubiedriem. Latvijā
tas nogādāts ar organizācijas
„Sarkanais krusts” starpniecību.
Iepriekš ar šo autobusu
pārvadāti bērni Norvēģijā,

tagad ar to varēs braukt Cēsu
novada skolu audzēkņi.
Norvēģijas draugi viesojās
Vaivē trīs dienas, tika uzņemti
ģimenēs un bija gandarīti par
tikšanos.

Valsts svētku
mēnesis novembris

Novembrī svinēsim gada
patriotiskākos svētkus Lāčplēša dienu un mūsu
valsts dzimšanas dienu. Un
novembris ir laiks, kad tiešāk
apjaušam piederību savai
valstij un arī atbildību par
to.
Aicinām novada iedzīvotājus
apmeklēt
svētku
pasākumus!
Cēsu novada pašvaldība

Atvērto durvju diena Sociālajā dienestā
Vita Pleševnika  
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
- attīstības speciāliste
Katra gada novembra otrajā
otrdienā Eiropā tiek atzīmēta
Starptautiskā sociālā darba
speciālista diena. Šogad šie
profesijas svētki tiks atzīmēti
12. novembrī, kad Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests”
rīkos
Atvērto
durvju dienu, lai informētu
iedzīvotājus
par
novadā
pieejamo sociālo palīdzību un
sociālajiem pakalpojumiem.
Atvērto
durvju
dienas
programma:

• Plkst. 9.00 Vaives pagasta
pārvaldē
„Kaķukrogs”.
Atvērto
durvju
dienas
atklāšana, informācija par Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” darbību;
• Plkst. 9.30 Vaives pagasta
pārvaldē
„Kaķukrogs”.
Sociālā dienesta direktores un
nodaļas vadītāju tikšanās ar
iedzīvotājiem;
• Plkst. 13.00 Cēsīs,
Bērzaines ielā 16, 2. stāva
zālē. Iepazīšanās ar Atbalsta
nodaļas pilngadīgām personām
ikdienas darbu, ekskursija pa
Aģentūru;
• Plkst. 14.00 Cēsīs,
Bērzaines ielā 16, 2. stāva
zālē. Iepazīšanās ar Ģimeņu

atbalsta nodaļas ikdienas darbu,
ekskursija pa Aģentūru;
• Plkst. 15.00 Cēsīs,
Bērzaines ielā 16, 2. stāva
zālē. Tikšanās ar Cēsu novada
domes deputātiem. Informācija
par Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
darbību,
ekskursija
pa
Aģentūru;
• Plkst. 16.00 Cēsīs,
Bērzaines ielā 16, 2. stāva
zālē. Cēsu novada domes
Sociālo lietu komitejas deputātu
tikšanās ar Cēsu novada
nevalstiskajām organizācijām
sociālajā jomā
Vaives pagasta iedzīvotāji
12.novembrī no plkst. 9.00
līdz 11.00 ir aicināti apmeklēt

Vaives
pagasta
pārvaldi
„Kaķukrogs”.
Savukārt
no plkst. 13.00 līdz 17.00
iedzīvotāji ir gaidīti Sociālajā
dienestā Bērzaines ielā 16/18,
Cēsīs.
Atvērto
durvju
dienas
ietvaros iedzīvotājiem būs
iespēja personīgi tikties ar
sociālajiem
darbiniekiem
un Sociālā dienesta vadību,
iepazīties ar Sociālā dienesta
darbu, uzdot jautājumus un
saņemt atbildes. Iedzīvotāji
pie sociālā darba speciālistiem
varēs uzzināt informāciju par
sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu veidiem, kas
pašlaik pieejami Cēsu novadā
un to saņemšanas kārtību.

Sociālais dienests aicina
iedzīvotājus aktīvi izmantot
iespēju, kad sociālie darbinieki
un iestādes vadība būs
personīgi pieejami un gatavi
sniegt atbildes uz interesentu
uzdotajiem jautājumiem.
Bērnu un jauniešu dienas
centrā „Saules taka” no plkst.
15.00 līdz 17.00 bērniem būs
iespēja piedalīties radošajās
darbnīcās.
Tuvāku informāciju iespējams iegūt, zvanot Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” projektu
vadītājai - attīstības speciālistei
Vitai Pleševnikai pa tālruni
64127746.
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PAŠVALDĪBĀ
Valsts svēktus sagaidot
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Novembris ir valsts svētku
mēnesis un jau ierasts, ka
Cēsu novadā tos atzīmējam
ar plašu un daudzpusīgu
svētku programmu. Tā būs arī
šogad, kad atzīmēsim Latvijas
95.gadskārtu. Vēlu visiem
svētkus sagaidīt labā un darbīgā
noskaņojumā un aicinu aktīvi
apmeklēt pasākumus, vairojot
patriotismu un piederības
sajūtu šai valstij.
Esam uzsākuši pašvaldības
budžeta
izstrādi
2014.
gadam. Darbs būs spraigs, jo
korekcijas prasīs minimālās
algas paaugstināšana. Nākošajā
gadā darbu uzsāks Vidzemes
koncertzāle
„Cēsis”,
tās
darbībības nodrošināšanai būs
nepieciešams arī pašvaldības
līdzfinansējums.
Eiropas
Savienības struktūrfondu finansētajiem projektiem nākošajā
gadā sāksies jauns periods,
tāpēc pamatā
īste-nosim
pašvaldības budžeta finansētos
darbus. Viens not tiem ir
stāvvietas pie stacijas jeb smilšu
laukuma rekonstrukcija.
Ja
sekmēsies sarunas ar „Latvijas
Dzelzceļu”, tad arī stacijas
laukums būs rekonstruējams.
Iepriecina tas, ka nākošajā
gadā Cēsīs paredzēts siltināt
12
daudzdzīvokļu
mājas.
Šāda iedzīvotāju aktivitāte ir
apsveicama. Atgādinšu, ka
siltinšānas projektiem daudzdzīvokļu namos ir paredzēts
pašvaldības līdzfinansējums Ls
3 par kvadrātmetru. Protams,
deputāti varēs vērtēt, vai
turpināt šo atbalsta programmu.

Es uzskatu, kas tas ir jādara.
Tā ir energoresursu taupīšana,
mazāki izdevumi par siltumu,
māju mūža pagarināšana.
Tādējādi dzīves vide kļūst
draudzīgāka
esošajiem
un potenciālajiem novada
iedzīvotājiem.
Oktobrī ir notikušas spraigas diskusijas par parādiem
siltuma ražotājiem. Vērtējam,
kā uzlabot situāciju pašvaldības
dzīvojamajā fondā, sociālajās
mājās. Saistībā ar parādiem par
komunālajiem pakalpojumiem
iezīmējas absurda situācija. Ir
dzīvokļi, no kuriem iepriekšējie
īrnieki ar tiesas spriedumu
izlikti.
Banka
pārdevusi
dzīvokli jaunam īpašniekam,
bet parāds komunālo pakalpojumu sniedzējiem tā arī
palicis. Ne jaunais īpašnieks,
ne bankas tos neapmaksā, un
ir vien iluzoras iespējas desmit
gadu laikā piedzīt šo parādu
no
iepriekšējā
īpašnieka.
Cēsīs ir daži nami, kur pāris
jau
jauniem
īpašniekiem
pārdotiem dzīvokļiem parāds
ir vairāki tūkstoši latu un mājai
nepieslēdz siltumu. Cieš tie, kas
godprātīgi apmaksā komunālos
rēķinus! Tāpēc pašvaldībā
esam sagatavojuši vēstuli
atbildīgajām valsts institūcijām,
aicinot paredzēt likumdošanā,
ka komunālo pakalpojumu
sniedzēji ir uzskatāmi par
bankām līdzvērtīgu kreditoru
un, pārdodot dzīvokli izsolē,
jākompensē arī siltuma vai
ūdens piegādātājiem nodarītie
zaudējumi.
Oktobrī notikuši vairāki
nepatīkami ceļu satiskmes
negadījumi
Valmieras
un
Dzintara ielu krustojumā.

Šeit jārod ātrs un efektīvs
risinājums.
Manuprāt,
ir
pienācis laiks nopietni pārskatīt
transporta kustības shēmu
Cēsīs un izstrādāt tādu, kas
būtu draudzīga iedzīvotājiem
un iebraucējiem. Citu pilsētu
un novadu iedzīvotājiem mūsu
ielu labirints rada nopietnas
grūtības. Tāpēc cilvēki nereti
Cēsīm met līkumu, lai nebūtu
lieki jāmaldās. Esmu gatavs
izvērtēt arī ļoti provokatīvus
priekšlikumus
satiksmes
uzlabošanai. Galvenais, ir
jāpanāk, lai transporta kustība
Cēsīs būtu maksimāli vienkārša
un droša.
Sporta draugus priecē Cēsu
florbola komandas ”Lekrings”
sekmīgais sezonas sākums un
uzvara prestižajā Eirokausu
turnīrā, kas paver ceļu dalībai
Eiropas florbola spēcīgākajā
līgā. Spēles bija saspringtas,
puiši parādīja īstu cīnītāju
raksturu un guva vērtīgu
pieredzi cīņā ar meistarīgiem
pretiniekiem. Tagad jāmobilizējas
uzvarām
Latvijas
čempionātā.
Novērtējot
mūsu florbola, basketbola un
volejbola komandu sniegumu,
esam
paredzējuši
veikt
uzlabojumus
Cēsu
sporta
kompleksā un nomainīt tur
rezultātu tablo.
Oktobrī mums ir bijuši
vairāki jubilāri. Cēsu Mākslas
skola atzīmēja 25 gadu jubileju.
Koris „Wenden” arī svinēs 25
gadu jubileju, bet atjaunotajam
pūtēju orķestrim
„Cēsis”
apritēja 3 gadiņi. Sveicu
kolektīvus un novēlu radošus
panākumus arī turpmāk!

Domes sēdē 10. oktobrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu
novada
domes
10.oktobra sēdē tika izskatīti 37
jautājumi.
•
Nolēma
dibināt
Cēsu
novada pašvaldības
kapitālsabiedrību – sabiedrību
ar
ierobežotu
atbildību
un noteikt, ka dibināmās
kapitālsabiedrības firma ir
– SIA ‘’Vidzemes koncertzāle”,
kā arī apstiprināt sabiedrības
statūtus. Ar šo lēmumu uz
trim gadiem tika iecelta SIA
“Vidzemes koncertzāle” valde:
Juris Žagars, Inese Zagorska,
Artūrs Maskats.
•
Apstiprināja
Rāmuļu
pamatskolas Attīstības plānu.
• Noteica, ka kultūras nozare
ir Cēsu novada pašvaldībai

stratēģiski svarīga nozare un
nekustamais īpašums Raunas
ielā 12 Cēsīs, Cēsu nov., ir
Cēsu
novada
pašvaldības
administratīvajai
teritorijai
stratēģiski svarīgs īpašums.
• Apstiprināja zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma
Eduarda Veidenbauma iela 12
sadalīšanai Cēsīs, Cēsu novadā.
• Papildināja Cēsu novada
pašvaldībai piederošo nomā
nododamo nekustamo īpašumu
sarakstu ar jaunu adresi: Magoņu
iela 10, Cēsis, Cēsu nov.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu Lauku iela 9A,
Cēsis, Cēsu nov., pārdodot
izsolē, un apstiprināja nekustamā īpašuma sākumcenu
LVL 4500.00 (četri tūkstoši
pieci simti lati, 00 santīmi).
Izsole notiks Cēsu novada
pašvaldībā, Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada
21.novembrī, plkst. 14.00.
Kontaktinformācija: Nekustamā

īpašuma
nodaļas
zemes
ierīcības inženiere A.Malnača;
Tālr.64161825.
• Nolēma izveidot ar
01.11.2013.
Cēsu
novada
pašvaldībā 1 amata vienību
– administrācijas vadītājs,
nosakot mēnešalgu 1300 lati.
• Apstiprināja komisiju Cēsu
novada pašvaldības iestāžu
vadītāju vai izpilddirektora
vērtēšanai. Komisijā darbosies: Cēsu novada domes
priekšsēdētājs; Cēsu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks;
Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs; Cēsu novada
domes
Uzņēmējdarbības
un
attīstības
komitejas
priekšsēdētājs; Cēsu novada
domes Sociālo un veselības
jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Komisijas kompetencē
ir izskatīt jautājumus, kas
saistīti ar Cēsu novada
pašvaldības iestāžu vadītājiem

Budžeta prioritātes 2014.
gadam
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Cēsu novada domes sēdē
10.oktobrī deputāti lēma par
piecām galvenajām 2014.
gada Cēsu novada pašvaldības
budžeta prioritātēm.
Nākošajā gadā pašvaldības
resursi prioritāri tiks ieguldīti:
iedzīvotāju
un
uzņēmēju
ekonomiskās aktivitātes veici-

nāšanā, iedzīvotāju skaita
saglabāšanā un palielināšanā
novadā,
pašvaldības
finansējuma
nodrošināšanā
esošiem Eiropas Savienības
struktūrfondu
projektiem,
kvalitatīvas izglītības sistēmas
uzturēšanā, uzlabojot izglītības
iestāžu infrastruktūru un mācību līdzekļu bāzi, projektu
apjomu
apzināšanā
un
dokumentācijas
gatavošanā
2014.-2020.gada plānošanas
periodam.

Kā mazināt jauniešu noziedzību
Ivita Puķīte
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
Ģimeņu atbalsta nodaļas
vadītāja
2013. gada 29. oktobrī
projekta „Meklējot labāko
Eiropas
praksi
jauniešu
noziedzības
novēršanai”
ietvaros
Cēsu
novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”, Bērzaines ielā 18
kopā tiks aicināti projektā
iesaistīto
bērnu
vecāki.
Neformālā gaisotnē pārrunātas
projekta aktivitātes.
Galvenais mērķis ir apzināt
vecāku viedokļus, sajūtas
par problēmsituācijām viņu
ģimenēs un dot iespēju
vecākiem apzināties savas
attieksmes nozīmību un lomu
bērnu motivācijā iesaistīties
projekta aktivitātēs.
vai izpilddirektoru (konkursu
izsludināšana vai nesludināšana
uz vakanci, konkursa noteikumi,
pretendentu atlase un atbilstības
vērtēšana, darba intervijas,
disciplinārlietas,
atbilstība
ieņemamajam amatam, u.tml.).
•
Noteica 2014. gada
Cēsu
novada
pašvaldības
budžeta prioritātes: Iedzīvotāju
un uzņēmēju ekonomiskās
aktivitātes
veicināšana;
Iedzīvotāju skaita saglabāšana
un
palielināšana
novadā;
Pašvaldības
finansējuma
un
priekšfinansējuma
nodrošināšana
realizācijā
esošiem Eiropas Savienības
struktūtrfondu
projektiem,
saskaņā ar Cēsu novada

Projekta
aktivitātes
–
radošās darbnīcas, praktisko
prasmju
apguves
grupas,
baseina,
trenažieru
zāles,
sporta nodarbību apmeklējums,
vasaras nometnes, ekspedīcijas,
atbalsta
grupa
jauniešu
motivācijai, atbalsta grupa
agresijas novēršanai, vecāku
prasmju
pilnveidošanas
nodarbības un semināri.
Projekts vērsts uz jauniešu
izglītošanu, dzīves prasmju un
iemaņu veidošanu, pašapziņas
celšanu, iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta gaitā tiek organizētas
izglītojošas apmācības un
radošas aktivitātes tā, lai
jaunieši teorētiskās zināšanas
nostiprinātu praktiski.

pašvaldības attīstības programmu; Kvalitatīvas izglītības
sistēmas uzturēšana, uzlabojot
izglītības iestāžu infrastruktūru
un mācību līdzekļu bāzi;
Projektu apjomu apzināšana
un dokumentācijas gatavošana
2014.-2020.gada
plānošanas
periodam
atbilstoši
Cēsu
novada pašvaldības attīstības
programmai.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties
www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
„Pieņemtie lēmumi”; Cēsu
novada pašvaldībā Apmeklētāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.
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AKTUĀLI

Ir ideja!
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Oktobrī
Cēsu
novada
pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas
vadītāja
pienākumus sāka pildīt Pauls
Irbins. Cēsnieki viņu pazīst kā
bērnu zinātnes centra Z(in)oo
vadītāju un atraktīvu kosmosa
izpētes projektu īstenotāju. Par
iecerēm jaunajā amatā stāsta P.
Irbins.
- Kā zināms, pašvaldību
vēlēšanās
es
startēju
„Vienotības” sarakstā, kopā
ar
domes
priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu. Izstrādājot
programmu, manā pārziņā bija
uzņēmējdarbības jautājumi un
mums bija daudz labu ideju, kā
uzlabot biznesa vidi, pilsētas
vidi. Darbs pašvaldībā ir laba
iespēja šīs idejas īstenot, tāpēc
arī pieteicos konkursam uz
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja amatu.
Z(in)oo ir
strauji audzis, atvērtas filiāles
Rīgā un Lielvārdē, tas ir
nostabilizējies, un es nolēmu
pieņemt jaunu izaicinājumu.
Tagad
par
iecerēm.
Uzņēmējdarbībā
tā
ir
kooperācijas attīstība. Somija ir
ļoti labs piemērs, kā, pateicoties
kooperācijai,
arī
mazie

uzņēmēji var sekmīgi konkurēt
starptautiskos tirgos. Vai tuvāks
piemērs, topošā krājaizdevu
sabiedrība Cēsīs. Ir uzņēmēji,
kuriem ir brīvie līdzekļi, kurus
viņi tur zviedru bankās un
baro zviedru pensionārus. Bet
viņi ir gatavi šos līdzekļus
ieguldīt krājaizdevu sabiedrībā,
lai nauda strādātu novada
biznesa
attīstībai.
Veidot
var gan finanšu, gan servisa
uzņēmumu, gan lauksaimnieku
kooperatīvus.
Pašvaldība
var palīdzēt izstrādāt labu
sadarbības modeli. Manuprāt,
kooperatīvi jāveido bijušā Cēsu
rajona mērogā. Administratīvi
mēs esam sadalīti, taču
saimnieciski varam sadarboties,
lai iespējams ar laiku, veidotu
lielāku un spēcīgāku novadu.
Un nopietni jādomā, kā Cēsu
profesionālo vidusskolu padarīt
par uzņēmējdarbības attīstības
centru.
Otrs svarīgs uzdevums
ir investīciju piedāvājuma
sagatavošana un to aktīva
popularizēšana rietumos un
austrumos. Proti, kā, izmantojot
tos plusus, kas mums ir, attīstīt
Cēsīm tradicionālas nozares
– SPA, aktīvā atpūta, veselības
uzlabošanas procedūras utt.
Aktuālākais uzdevums mūsu

Jauns pastaigu
maršruts Gaujas
senlejā
Andra Magone
Cēsu Tūrisma attīstības un
informācijas centra vadītāja
Oktobrī tika atklāts jaunais
pastaigu maršruts „Nāc ārā pie
Gaujas Cēsīs”. Jauno dabas un
vēstures maršrutu ir izveidojusi
domubiedru grupa no Cēsīm
Sigitas Klētnieces un Daces
Zaharovas vadībā. Projekta
iniciatores un autores vēlas
aicināt brīvo laiku pavadīt
pilsētā, baudīt Gaujas senlejas
ainavu un iepazīt Cēsu vietas
un objektus, par kuru unikalitāti
un kultūrvēsturisko vērtību
cilvēki pat nenojauš. Visa
maršruta garumā ir izvietotas
virzienu norādes zīmes, kā arī
uzstādītas 2 kartes katra savā
maršruta galā. Savukārt pie
katra no maršrutā iekļautajiem
objektiem ir arī informatīvais
stends. Uz tā ir apskatāma
konkrētās vietas vēsturiskā
fotogrāfija, kuru ir interesanti
salīdzināt ar šobrīd dabā
redzamo skatu. Uz stendiem
ir izlasāma īsa, bet tajā pašā

laikā koncentrēti izsmeļoša
informācija par objektu un
tā vēsturi latviešu un angļu
valodās.
Maršruta kopējais garums
ir 7,3km. Tas aizvijas ārpus
pilsētas centra un, atšķirībā no
visiem citiem pilsētā esošajiem
maršrutiem pa Cēsu vecpilsētu
un Cīrulīšu dabas takām,
neiekļauj tradicionālās tūrisma
vietas. Tas izveidots tā, lai
cilvēks pēc pastaigas atgrieztos
punktā, no kura sācis. Maršruta
sākums ir pie Cēsu Mākslas
skolas, Bērzaines ielā 3, taču
pastaigu var uzsākt jebkurā
vietā. Maršruts vijas cauri
gandzrīz visai Bērzainei, gar
Meža skolu un ietver sevī arī
bijušo Sanatorijas teritoriju
Gaujas kalnā, kurā apskatāmas
savulaik tik krāšņās koka villas
ar skanīgajiem nosaukumiem.
Projekts „Nāc arā pie Gaujas
Cēsīs!” ir tapis ar pašu cēsnieku,
kā arī Cēsu novada pašvaldības
un projekta „Sabiedrība ar
dvēseli” finansiālu atbalstu.

Labi jaunumi
dzemdību
nodaļā
Agnese Gaidelione
SIA “Cēsu klīnika”
Projekta vadītāja

Attēlā: Pauls Irbins pirmsvēlēšanu idejas gatavs īstenot,
strādājot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja amatā.
nodaļai ir novada attīstības
stratēģijas izstrāde. Manuprāt,
tai ir jābūt īsai, vienkāršai, ar
skaidri noteiktām prioritātēm.
Un,
Eiropas
Savienības
projektus, mums jāizstrādā
atbilstoši šīm prioritātēm,
nevis tikai tāpēc, ka ir iespēja
dabūt Eiropas naudu. Nodaļā
ir labi speciālisti un mēs
izvērtēsim iespējas palīdzēt
sagatavot iesniegšanai Eiropas
projektus arī uzņēmējiem un
nevalstiskajām organizācijām.
Ir vēl viena ideja. Sarīkot

publicitātes
kampaņu
un
aicināt bijušos cēsniekus un
cilvēkus, kam patīk mūsu
pilsēta, deklarēties Cēsīs. Mēs
atradīsim juridiski korektu
formu, lai to varētu viegli
izdarīt. Es pieļauju, ka daļai tas
būs stimuls tiešām pārcelties uz
Cēsīm un, ja arī nē, ienākumu
nodoklis nonāks pašvaldības
budžetā un mēs varēsim īstenot
vērienīgākus
pilsētvides
labiekārtošanas projektus.

Koncertzāli ieskandinās
mūzikas vidusskolas
audzēkņi
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Topošajā Vidzemes koncertzāles „Cēsis” ēkā darbosies
– koncertzāles administrācija,
amatiermākslas kolektīvi, Cēsu
kultūras un tūrisma centrs, kino
un kafejnīca. Bet ievērojamu
jaunās ēkas daļu apdzīvos tie,
kas, iespējams, nākotnē paši
uzstāsies uz lielās koncertzāles
skatuves – Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas
audzēkņi.
Uz
jaunajām
telpām
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
A. Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskola plāno pārcelties
nākamā gada aprīlī, taču, kā
stāsta mūzikas vidusskolas
direktors Vigo Račevskis,
domās skolas audzēkņi un
skolotāji ir sākuši pārcelties
jau tagad.
Aptuveni 250 mūzikas
skolas audzēkņi un vairāk nekā
80 skolotāju un darbinieku

kolektīvs apdzīvos koncertzāles
ēkas trešo un ceturto stāvu,
kopumā aptuveni 1000 m2
platībā. Audzēkņi mācīsies
22 nodarbību klasēs, skolai
paredzēta bibliotēka un biroja
telpas skolas darbiniekiem.
„Viens
no
vislielākajiem
ieguvumiem jaunajā ēkā būs
pašiem sava zāle koncertiem
–
Ērģeļu
zāle,”
min
V. Račevskis.
No projekta līdzekļiem
skola būs apgādāta ar jaunām
mēbelēm: galdiem, krēsliem,
skapjiem un tāfelēm. Mūzikas
skolas direktors stāsta, ka
visilgāko laiku iekārtošanās
procesā prasīs mūzikas instrumentu pārvešana, tomēr mērķis
ir pārcelties, pēc iespējas mazāk
traucējot mācībām – vienas līdz
divu nedēļu laikā.
Jāpiezīmē, ka arī pēc
pārcelšanās daļa no mūzikas
skolas nodarbībām norisināsies
vecpilsētā, ēkā Lielā Kalēju
ielā. Bet visiem audzēkņiem
vismaz pāris nodarbības notiks
arī jaunajā namā.

Cēsu klīnikā rudens pirmajā
mēnesī 40 ģimenes sagaidīja
mazuļus. Septembris, salīdzinot
ar 2013. gada iepriekšējiem
mēnešiem, bija visdevīgākais.
Kopumā šogad piedzimuši 310
mazuļi.
Jaunumi ir arī Cēsu klīnikas
dzemdību - ginekoloģijas
nodaļā, kur speciālisti ir
uzsākuši darbu ar jauno, augstas
izšķirtspējas ultrasonogrāfijas
iekārtu. Ikdienā aparatūra tiek
lietota, sniedzot pakalpojumus
topošajām māmiņām, veicot
izmeklējumus
grūtniecības
pirmajā un otrajā trimestrī, kā
arī pārējām sievietēm pie visa
veida ginekoloģiska rakstura
slimībām. Izmeklējuma laikā
pacientei ir iespējams sekot
procesam otrā monitorā, kas
ir izvietots pacientei ērtā
skatupunktā.
Pacientes
ir
atzinīgi novērtējušas iespēju
visu izmeklējumu uzņēmumus
ierakstīt kompaktdiskā (CD)
un arī pacienta ārējā datu
nesējā, kurus ir ērti glabāt vai
nogādāt jebkurā medicīnas
iestādē.
Ultrasonogrāfijas
iekārta atvieglo ārstu un
pacientu sadarbību, nodrošinot
diagnozes precizitāti, īpaši
diagnostiski
sarežģītos
gadījumos.
Jautāts par skolas darbības
plāniem pēc pārcelšanās, Vigo
Račevskis skaidro, ka viens no
nozīmīgākajiem uzdevumiem
būs klasiskās mūzikas kultūras
attīstīšana un popularizēšana ne
tikai Cēsīs, bet arī reģionā. „Es
nešaubos, ka mūzikas skolas
atrašanās koncertzāles ēkā radīs
jaunu audzēkņu un daudzu
talantīgu cilvēku pieplūdumu,
un mēs tam esam gatavi,” stāsta
direktors. Iesāktās mūzikas
skolas tradīcijas – koncerti un
konkursi – ne tikai turpināsies,
bet arī kļūs vērienīgāki.
Mūzikas skolas atklāšanas
pasākums
plānots
zīmīgā
datumā – nākamā gada 4. maijā,
un tas būs svinīgs notikums ne
tikai mūzikas skolai, bet arī
visiem cēsniekiem.
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IZGLĪTĪBA

Netradicionāla skola – saliņa jūrā vai dzīves
nepieciešamība...
Sarunu pierakstīja
Andris Akmentiņš
Šogad
izveidota
un
darbu uzsākusi Cēsu Jaunā
sākumskola. Tā ir pirmā
privātā
izglītības
iestāde
novadā. Par jauno skolu, kā
arī tradicionālu un novatorisku
pieeju izglītībā sarunājās Cēsu
novada pašvaldības Izglītības
nodaļas vadītāja Lolita Kokina,
Cēsu Jaunās sākumskolas
direktore
Dana
Narvaiša,
sākumskolas izveides idejas
īstenotāja Valda Malceniece,
psiholoģe Baiba Griščuka
un pieredzējušais pedagogs
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas atjaunotājs
un ilggadējs direktors Jānis
Endele.
L. Kokina. Sākumā par
situāciju
jaunajā
mācību
gadā. Novada skolās šoruden
mācās par 89 bērniem mazāk
nekā pērn. Tas nav liels
samazinājums. Pagājušajā gadā
samazinājums bija divas reizes
lielāks. Bērnu skaits ir mazāks
pirmajās un desmitajās klasēs,
un to nosaka demogrāfiskā
situācija. Ir prognoze, ka
nākošajā gadā skolēnu skaits
vēl nedaudz saruks, bet 2015.
gadā situācija sāks uzlaboties
un novada skolās mācīsies
2500 – 2600 audzēkņu.

Profesionālajā vidusskolā
sekmīgi nokomplektēta grupa
jauniešiem, kuri apguvuši
vidējo izglītību, bet nav
uzsākuši studijas augstskolās.
Viņi pusotra gada laikā
varēs apgūt profesiju. Cēsu
2. vidusskolai atvērti divi
konsultpunkti - Vecpiebalgas
novada Taurenē un pusaudžu
rehabilitācijas centrā „Saulrīti”
Pārgaujas novadā. Tas rada
iespēju jauniešiem apgūt vidējo
izglītību, nebraucot uz Cēsīm.
Rāmuļu un Līvu pamatskolās,
kā arī 2.vidusskolā īsteno
tālmācības
programmas,
radot iespēju apgūt izglītību
bērniem, kuri veselības vai citu
problēmu dēļ nevar apmeklēt
skolu. Vēl viens pozitīvi
vērtējams jaunums ir tas, ka
darbu ir uzsākusi Cēsu Jaunā
sākumskola. Jāpiezīmē, ka tā
nav pirmā jaunizveidotā skola

Cēsīs. 1990. gadā tika atjaunota
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija. 1992. gadā
izveidota
Pastariņa sākumskola. Šogad vecāku dibināta
biedrība ir izveidojusi jauno
sākumskolu.
Kāpēc vecāki lēma, ka ir
nepieciešams veidot jaunu
skolu?
V. Malceniece. Lai radītu
tādu vidi un apstākļus skolā,
kas ir labvēlīgi bērnam. Skola,
kurā es gāju pirms 30 gadiem,

fiziski maz atšķiras no skolas,
kurā mācījās mani bērni.
Taču dzīve ārpus skolas ir
ļoti mainījusies. Emocionāli
lielākais ieguvums, ko devusi
izkāpšana no tradicionālās
izglītības sistēmas rāmjiem ir
tas, ka bērns no rīta ar prieku
iet uz skolu un vakarā ar prieku
nāk mājās. Aizrautīgi stāsta par
to, ko šodien darījis un iesaista
mācību procesā vecākus. Man
vairs nav jāmotivē bērns iet uz
skolu.
D.Narvaiša. Skolā mums
ir 10 bērni un ar katru varam
strādāt
individuāli.
Taču
mazs bērnu skaits klasē nav
vienīgais nosacījums tam,
lai bērns skolā labi justos
un sekmīgi apgūtu prasmi
mācīties, uzņemtos atbildību.
Mūsu skolā nav zvanu uz un
no stundām. Ja, piemēram,
uzzinām, ka ir atvērta jauna
bērniem saistoša izstāde, mēs
mainām plānus un dodamies
to apskatīt. Ja ārā ir jauks laiks
un bērni aizrautīgi sporto, tad
fizkultūras skolotājs darbojas
ar viņiem ilgāk. Svarīgākais ir
uzturēt aizrautības dzirkstelīti.
Mēs
strādājam
pēc
sertificētas
(licencētas)
programmas, tās ietvaros bērns
apgūst visu to pašu saturu,
ko bērni šajā vecumā apgūst
arī citās skolās, taču katram
bērnam ir individuāls plāns,
kā viņš vielu apgūst. Bērniem,
atnākot uz skolu, ir dažādas
prasmes, dažāda pieredze,
temps. Katru piektdienu mēs
izstrādājam šos individuālos
plānus
nākošajai
nedēļai.
Dienai paredzētos uzdevumus
var pildīt no rīta, pēcpusdienā
vai mājās, tā ir katra paša
izvēle un atbildība. Kad

uzdevums izpildīts, bērns var
atpūsties. Tādējādi viņš mācās
savā ritmā, uzņemas atbildību
par savu darbu un mācās plānot
savu laiku. Protams, ir darbiņi,
ko darām visi kopā, teiksim, 20
minūtes, lai mācītos iekļauties
laikā. Skola ir jauna, mums
ir pieci skolotāji un mēs arī
mācāmies, tāpēc katru nedēļu
daudz runājam par to, kur esam
pieļāvuši kļūdas, ko varam
darīt labāk.
B. Griščuka. Pirmo gadu
mans dēls mācījās Pastariņa
sākumskolā, bet šogad viņš
mācās Jaunajā sākumskolā.
Mainījām skolu, jo gribēju, lai
bērns mācās sev. Nevis tāpēc,
ka mammai vai skolotājai
vajag. Ja pirmajās klasēs nav
motivācijas mācīties tāpēc,
ka pašam vajag un interesē,
tad pusaudžu gados jāliek
ļoti stingri rāmji, lai vispār
piespiestu mācīties.
Vai redzat izmaiņas?
B. Griščuka. O, jā!
Galvenais, puikam interesē
tas, ko viņš skolā dara! Viņš
ar prieku stāsta, ko ir uzzinājis

un ko paveicis. Un man nav
jābūt skolotājai, kas kontrolē,
kā izpildīti uzdevumu. Mēs
runājam par to, kas skolā
mācīts, bet sarunas iniciators
ir dēls. Mēs, vecāki, daudz
kontaktējamies ar skolotājiem
un arī mums ir savi uzdevumi,
temati,
kuriem
jāpievērš
uzmanība.
V. Malceniece. Ir tāda
dīvaina situācija. Ir normāli, ja
pieaugušie grib strādāt darbu,
kas patīk, ar ko var lepoties.
Taču viņi kā normu pieņem
to, ka bērns iet uz skolu, kas
nepatīk. Tas ir jāmaina. Ja
bērnam patīk, tad daudz vieglāk
ir gan mazajam, gan vecākiem.
Man, piemēram, patīk, ka
jaunajā skoliņā uzdevumi ir
saistīti ar reālo dzīvi. Bērni
mācās leņķus, lai paši varētu
skolā uzbūvēt māju.
D. Narvaiša. Ja bērns
mājās neredzēs, kā skolā
gūtās zināšanas noder, tad
mācības drīz kļūs par skolotāju
un vecāku vēlmi. Mēs katru
dienu tiekamies un runājam ar
vecākiem un arī skolas mājas
lapā ir lasāma iknedēļas tēma,

ko būtu vēlams aktualizēt arī
mājās.
Vēl viens pedagoģiskais
triks ir 3P princips, ko apguvu,
strādājot Iespējamajā misijā.
Proti – pieeja, pārliecība,
panākumi. Ja es saku - tagad
zīmēsim krūzi, bet Baiba
saka – es negribu, Lolita
– man salūzis zīmulis, Jānis
– ķeramies klāt, tad es zinu,
ka Baibai jāliek miers, Lolitai
jāiedod zīmulis un Jānim jāļauj
darboties. Tā ir pieeja. Redzot,
ka citi bērni zīmē, arī Baiba
sāks zīmēt un visiem kopā būs
pārliecība, ka viņi to spēj. Un
panākumi ir tad, kad skolotāja
un vecāki novērtē un uzteic
bērna zīmējumu. Kad mēs
braucām ekskursijā uz Līgatnes
dabas takām, katrs bērns bija
sagatavojis stāstījumu par kādu
no dzīvniekiem. Viņi bija gidi
pārējiem un jutās ļoti gandarīti,
ka spēja šo darbiņu paveikt.
J. Endele. Tas ir ļoti
apsveicami, ka jauni cilvēki
meklē jaunus ceļus. Jums ir
mērķis un programma, kā
šo mērķi sasniegt. Jūs varat
uzbūvēt brīnišķīgu saliņu,
taču jāatceras, ka pēc sešiem
gadiem jūsu audzēkņi dosies
jūrā ar tradicionālās izglītības
rāmjiem. Viņiem ir jābūt
tam gataviem. Otra lieta, var
būt lieliskas idejas, un jums
tādas ir, bet nekas nesanāks,
ja nebūs pedagogu, kas tās
īsteno. Es vairāk nekā 15 gadus
apkopoju mācību olimpiāžu
un centralizēto eksāmenu
rezultātus, rīkoju konkursus un
varu teikt, ka ne visi skolotāji
ir pedagogi. Talantīgi bērni
ir visur, bet ne vienmēr šie
talanti tiek pamanīti un atklāti.
Labs pedagogs ir jānovērtē arī
finansiāli.
D. Narvaiša. Tradicionālais
priekšstats par privātskolu
ir tāds, ka vecākiem ir dārgi
jāmaksā par iespēju bērnam
tajā mācīties. Tā arī ir, ja skola
ir SIA. Mums skolas dibinātāji
ir vecāku izveidota biedrība
un vecāku līdzmaksājums ir
60 lati. Tas sedz labi ja trešo
daļu no izmaksām. Tāpēc
biedrība ļoti aktīvi strādā, lai
piesaistītu līdzekļus. Pagaidām
mums no pieciem pedagogiem
tikai divi ir algoti, pārējie

brīvprātīgie. Savu darbu viņi
dara no sirds, taču skaidrs, ka
arī viņiem jāsaņem atalgojums.
Ja būs sabiedrības pieprasījums
pēc tādas skolas kā mūsējā
un biedrība spēs piesaistīt
pietiekoši daudz naudas, tad
varēsim piedāvāt arī bezmaksas
izglītību. Tā ir mūsu vīzija.
Šis piemērs, ka ir skola,
kurā bērni ar prieku dodas
uz stundām un vecāki ir
priecīgi, jo bērniem patīk
mācīties, nav gana labs
iegansts mainīt tradicionālo
izglītības sistēmu?
J. Endele. Kad atjaunojām
Draudzīgā
Aicinājuma
ģimnāziju, mums bija daudz
ļauts.
Mēs
izstrādājām
savas programmas, lai tādus
sarežģītus
priekšmetus kā
fizika un ķīmija mācītu,
nenomokot bērnus ar formulām.
Mācīt nevis uz liela apjoma
datu bāzes, bet balstoties uz

loģiku un zināšanu praktisko
pielietojumu. Taču noturēt
šo
uzstādījumu
nespējām
un pamazām atgriezāmies
tradicionālās izglītības rāmjos.
L. Kokina. Ir augušas
birokrātiskās prasības izglītībā
un skolotājam ir grūti izkāpt
ārpus tradicionālās pieejas
rāmjiem. Tomēr mainās arī
tradicionālā izglītība un mums
netrūkst talantīgu skolotāju,
kuri māk strādāt asociatīvi,
parādīt
apgūto
zināšanu
praktisko noderību. Diemžēl
publiskajā telpā tiek akcentēts
tas, ka skolotāji prasa lielākas
algas, kas ir tikai normāli.
Labie piemēri, tas, ko bērniem
dod viens talantīgs pedagogs,
izskan gauži reti.
V. Malceniece. Es vienmēr
uzsveru to, ka mums ir
vecāku dibināta skola, nevis
privātskola, norādot uz to, ka
mūsu mērķis ir ideja, nevis
peļņa. Manu entuziasmu un
pārliecību, ka mums izdosies,
uztur, pirmkārt jau, bērni,
kuri labi jūtas jaunajā skolā
un, otrkārt, cilvēki, kuri
ir atbalstījuši mūsu skolas
izveidošanu. Pārsvarā tie ir
uzņēmēji, kuri labi zina, cik
grūts ir katrs sākums un kuri
saprot, ka labi darbinieki
nerodas paši no sevis.
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DAŽĀDI
Vidzemes koncertzāles atklāšanā
uzstāsies pasaules klases mūziķi
Vidzemes koncertzāles
„Cēsis” būvdarbi jau tuvojas
finiša taisnei un droši vien
daudzus nodarbina jautājums
– kad paredzēta jaunās
koncertzāles atklāšana? Tas
notiks nākoša gada
31.
maijā, sestdienā. Un ir jau
zināma arī atklāšanas koncerta
programma.
Koncertzāles
atklāšanas
pasākumā uzstāsies: Latvijas
Nacionālais
simfoniskais
orķestris, trīs Baltijas valstu
diriģenti un solisti.
Solisti: Pasaules operu
solists Aleksandrs Antoņenko,
Hamburgas operas soliste Inga
Kalna, Latvijas Nacionālās
operas
soliste
Kristīne
Zadovska, kvartets RIX, pianisti
Reinis Zariņš un Armands
Ābols
/Čīle/,
Londonas
filharmoniskā orķestra soliste,
čelliste Kristīne Blaumane,
komponists
un
pianists
Raimonds Pauls.
Diriģenti: Andris Poga
/ Latvija/, Gintars Rinkjavičs
/Lietuva/,
Tenu
Kaljuste/
Igaunija/
1.daļā latviešu mūzika centrā to komponistu darbi,
kuru dzīve vai darbība kādā
ziņā ir saistīti ar Cēsīm Alfrēds Kalniņš, Marģeris
Zariņš,
Imants
Kalniņš,
Kristaps
Pētersons
un
avangardiskā
komponiste

Santa Bušs ar jaundarbu
simfoniskajam
orķestrim.
Santa Bušs ir cēsiniece, beigusi
Cēsu mūzikas koledžu, pašlaik
rezidē dažādos jaunās mūzikas
forumos Šveicē,Itālijā,Francijā,
Holandē.
2.daļā simfoniskais orķestris
ar solistiem - Latvijas mūzikas
starptautiskās zvaigznes -s
oprāns Inga Kalna, basbaritons
Egīls Siliņš (dzimis Līgatnē),
pianists no Čīles Armands
Ābols un Reinis Zariņš no
Londonas, čelliste Kristīne
Blaumane (viņas repertuārā
ir interesants jauns Kristapa
Pētersona opuss), Latvijas
Radio koris, pianists Raimonds
Pauls.
Finālā - Cēsu kori kopā ar
R.Paulu un orķestri atskaņos
svītu no k/f “Teātris”.
Koncertzāles programma
jūnijā:
6.jūnijs
Pasaulslavenais
operas
solists Egils Siliņš un Māris
Skuja.
7.,8. jūnijs
Pirmizrāde. Britu režisora
Jana Villema van den Bossa
(Jan-Willem van den Bosch)
jauniestudējums, kurš tiek
iestudēts Cēsīs (Dailes teātra
trupa).
14.,15.jūnijs
Pirmo reizi Latvijā!
Sergeja
Prokofjeva

Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste

Attēlā: Jau drīz atjaunotā nama fasādi rotās uzraksts
“Vidzemes koncertzāle “Cēsis””. Foto: Aivars Akmentiņš.
mazdēls, komponists Gabriels
Prokofjevs.
Koncerts basa bungām un
simfoniskajam orķestrim.
21.,22.jūnijs
Cēsu amatierkolektīvi atklāj
koncertzāli!
Koncerta producents Cēsu
koru apriņķa virsdiriģents
Mārtiņš Klišāns
28.,29.jūnijs
Operas
Akadēmija.Starptautiskās meistarklases.
Atbalsta Borisa un Ināras
Teterevu fonds.

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”

Kā jau esam informējuši,
lai
uzbūvētu
Vidzemes
Mūzikas un kultūras centru,

Noslēdzas vērtīgs projekts
Dzintra Strauta
Projekta vadītāja
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
oktobrī pabeidz ESF projekta
„Vidzemes reģiona mobilais
sociālo pakalpojumu Resursu
centrs” īstenošanu.
Projekts
tika
īstenots
sadarbībā ar sešām Vidzemes
reģiona
pašvaldībām
–
Beverīnas,
Jaunpiebalgas,
Mazsalacas, Smiltenes, Valkas
novadiem un Valmieras pilsētu.
Projekta mērķis ir attīstīt
jaunus sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus
Vidzemes
reģionā un sniegt tos sociālās
atstumtības riskam visvairāk
pakļautām
personām,
lai
atjaunotu
un
nostiprinātu
viņu sociālās un funkcionālās
prasmes, palielinot iespējas
integrēties
sabiedrībā
un
darba tirgū. Projekta mērķa
grupām nodrošināja sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus

atbalsta grupās, darbnīcās
nodarbinātības
iemaņu
stimulēšanai un individuālo
apmācību socializācijai e-vidē.
Īstenotais
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums
ir
inovatīvs
Vidzemes
reģionā.
Tā
īstenošana
ļāva
optimizēt
resursu
(sociālā darba speciālistu,
finanšu, infrastruktūras u.c.)
izmantošanu, lai nodrošinātu
vienmērīgi augstu pakalpojuma
kvalitāti visās pašvaldībās.
Projekta
speciālistu
profesionālās
kapacitātes
stiprināšanai un saglabāšanai
tika organizēti semināri un
pieredzes apmaiņas braucieni.
Lai
mazinātu
izdegšanas
sindromu , speciālistiem tika
nodrošinātas supervīzijas.
Projekta
īstenošanas rezultātā izveidota interneta
vietne www.resursucentrs.lv,
lai informētu interesentus un
klientus par Vidzemes reģiona
pašvaldībās
sniegtajiem

Cēsu NVO
gūst pieredzi
Tallinā

sociālajiem
pakalpojumiem.
Šajā vietnē notiek arī interesentu
un
klientu
interaktīva
konsultēšana, atbildot uz viņu
uzdotajiem jautājumiem.
Apkopojot projekta rezultātus, visi projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja
projektu. Īpaši priecīgi par
iespēju
piedalīties
šādā
projektā ir mazo novadu
sociālie darbinieki, jo mazai
pašvaldībai ir grūti konkurēt
konkursos valsts mērogā, ESF
līdzekļu piesaistei.
Projekta
īstenošanas
laikā sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi
sniegti
314
personām, no tiem 79 personas
pakalpojumus
saņēmušas
atkārtoti,
t.i.
piedalījušās
atbalsta grupās un darbnīcās
nodarbinātības
iemaņu
stimulēšanai vai apguvuši
prasmes darboties ar datoru.
Lai
uzturētu
projektā
sasniegtos
rezultātus
un
nodrošinātu projekta ilgtspēju,

vismaz turpmāko 18 mēnešu
laikā visās pašvaldībās tiks
turpinātas projekta aktivitātes
–
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana projekta
mērķa grupu personām, sociālā
darba speciālistu profesionālās
kapacitātes
pilnveide
un
stiprināšana,
interaktīvā
interesentu
un
klientu
konsultēšana un informācijas
sniegšana.
Kā jau esam informējuši,
projektu „Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu
Resursu centrs” (Identifikācijas
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/
NVA/147)
finansē
ESF.
Projekta kopējās izmaksas 87
201,51 lati. Projekts ilgst no
2012. gada aprīļa līdz 2013.
gada oktobra beigām.

Ceturtdien, 10. oktobrī
Cēsu novada nevalstiskās
organizācijas sociālajā jomā
devās
mācību
braucienā
uz Igauniju iepazīt senioru
mūžizglītības un veselības
centru (VENÜ).
Pieredzes vizītē devās desmit
Cēsu novada organizācijas –
Cēsu rajona invalīdu biedrība,
Latvijas Sarkanā krusta Cēsu
komiteja,
biedrība
„Cēsu
pensionāri”, Latvijas Kaulu,
locītavu un saistaudu slimnieku
biedrības Cēsu nodaļa, Sieviešu
resursu
centrs
„Prieks”,
Latvijas Nacionālo Karavīru
biedrības Cēsu nodaļa, Latvijas
Politiski represēto apvienības
Cēsu rajona biedrība, biedrība
„Mazās
pēdas”,
Latvijas
Multiplās sklerozes asociācijas
Cēsu nodaļa un sabiedriskā
organizācija „Daugavas vanagi
Latvijā” Cēsu nodaļa.
Vizītes laikā organizācijas
pārrunāja dažādus jautājumus
par NVO darbības organizēšanu
abās valstīs, dalījās pieredzē
Eiropas Savienības projektu
īstenošanā un eiro ieviešanā.
Cēsu pilsētas pensionāru
biedrības „Cēsu pensionāri”
priekšsēdētāja
Stefānija
Goļikova atzina: „ No brauciena
mājup
pārvestas
daudzas
vērtīgas atziņas un pārdomas
par Igaunijas pieredzi.”
„Paldies
par
pieredzes
braucienu uz Tallinu, mums
katram vajadzīgs radošums,
paldies,
ka sagādājāt tādu
prieku, esam laimīgi un būsim
aktīvi”
pateicības
vārdus
Cēsīm veltīja Latvijas Politiski
represēto apvienības Cēsu
rajona biedrības priekšsēdētāja
Dace Jurciņa.
Pēc
mācību
vizītes
organizācijas apskatīja Tallinas
vecpilsētu un labā noskaņojumā
atgriezās mājās.
Iveta
Sietiņsone,
Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais
dienests”
direktore: „Vēlos pateikties
nevalstiskajām organizācijām
par
nenovērtējamo
darbu
Cēsu
sabiedrības
labā.
Pieredze, jaunas idejas un
atbalsts turpmākajam darbam
nevalstisko
organizāciju
vadītājiem ir nepieciešams.”
Aģentūras direktore norāda,
ka šādu pieredzes braucienu
varētu organizēt katru gadu.
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VESELĪBA, ĪPAŠUMS
Datortomogrāfa angiogrāfija
Cēsu klīnikā

No 2013. gada 1. oktobra
SIA
„CĒSU
KLĪNIKA”
paplašina pakalpojumu klāstu
diagnostikas
nodaļā,
kā
rezultātā pacientiem piedāvā
jaunu maksas pakalpojumu
–
datortomogrāfa
(CT)
angiogrāfiju galvas un kakla
asinsvadu
izmeklējumos.
Asinsvadu izmeklējums tiek
veikts ar jaunākās paaudzes
CT 64 slāņu iekārtu un
kontrastvielu.
Atgādinām,
ka 64 slāņu CT ir sekojošas
priekšrocības, salīdzinot ar
iepriekš lietoto 1 slāņa CT:
- ievērojami samazināta
izmeklējuma laikā saņemtā
rentgena staru deva pacientam,
nezaudējot
iegūtā
attēla
kvalitāti, kā arī samazināts
izmeklējuma laiks, kas ir ļoti
būtiski pacientiem, kuriem
jāizmeklē vairākas ķermeņa
daļas;
- jaunās iekārtas uzbūve un dizains radīts,
lai novērstu dažādas līdz
šim
ar
datortomogrāfijas
izmeklējumiem
pastāvošās
problēmas.
Palielināts
datortomogrāfa
iekārtas
gentrija atvērums līdz 78

cm, kā arī uzlabotā pacienta
galda celtspēja atļauj veikt
izmeklējumus
korpulentiem
pacientiem, kuriem nereti šāds
izmeklējums fizikālo parametru
dēļ bija liegts.
- ārstam-radiologam ir
vieglāk
diagnosticēt
un
izvērtēt dažādas patoloģijas,
jo jaunā iekārta ir aprīkota ar
speciālu kolimatora plākšņu
sistēmu un programmatūru,
kas izmeklējuma laikā pasargā
pacientu
no
nevajadzīgas
apstarošanas ārpus izmeklējamā reģiona, pielieto optimālu
rentgena staru devu, vienlaicīgi
nodrošinot
labāko
attēla
kvalitāti neatkarīgi no pacienta
fiziskajiem parametriem vai
anatomijas īpatnībām;
- jaunās iekārtas atvērtais
un pacientam draudzīgais
dizains jebkura izmeklējuma
laikā
nodrošinās
lielāku
pacienta komfortu un neradīs
klaustrofobiskas sajūtas;
- izmeklējuma rezultātus ir
iespēja saņemt (CD formātā +
apraksts).
Jauno tehnoloģiju ir atzinīgi
novērtējuši klīnikas ārstiradiologi, jo kontrastviela
tiek ievadīta automātiski,
iepriekš aprēķinot maksimālo
kontrastvielas piesātinājumu
pacienta organismā, tādejādi
saīsinot izmeklējuma laiku.
Saskaņā ar klīnikas maksas
pakalpojumu
cenrādi,
manipulācijas cena ir Ls 110.00

(156.52euro).
Datortomogrāfijas
angiogrāfija
ir
asinsvadu
izmeklēšanas metode, kuras
laikā tiek uzņemti daudzi attēli
vairākās plaknēs un vēlāk,
apstrādājot ar datorprogrammu
palīdzību, analizēts asinsvadu
stāvoklis. Izmeklējuma laikā
skenēšana notiek vienlaikus
ar
strauju
kontrastvielas
injekciju perifērajā vēnā, t.s.
bolus injekciju. Atšķirībā
no invazīvās angiogrāfijas,
kur
katetrs
jāievada
lielajās artērijās vai vēnās,
datortomogrāfijas angiogrāfija
ir maztraumatiska, pacientam
draudzīgāka, un izdarāma
ambulatoros apstākļos. Šī ir
lieliska izmeklēšanas metode,
lai atlasītu tos pacientus, kam
nepieciešama tālāka operatīva
ārstēšana
un,
iespējams,
detalizētāka
izmeklēšana
ar invazīvās angiogrāfijas
metodi.
Kā sagatavoties procedūrai?
lai
izvairītos
no
nekvalitatīviem
attēliem,
pirms izmeklējuma pacientam
jānoņem visas metāliskās
detaļas no tām ķermeņa daļām,
kas tiek izmeklētas - rotaslietas
u.c.;
- neēst pirms izmeklējumiem,
kuri ir saistīti ar kontrastvielas
ievadīšanu vēnā;
- ja DT izmeklējumos
nepieciešama
kontrastvielas

Cēsu klīnikā
darbu uzsāk
jauns ārsts
SIA „CĒSU KLĪNIKA”
ambulatorajā daļā Slimnīcas
ielā 9, 7. novembrī plkst.
15.00 pacientu pieņemšanu
uzsāks Dr. Andris Gardovskis
- ķirurgs, medicīnas zinātņu
doktors. Pacientiem piedāvā
proktoloģisko
saslimšanu
diagnostiku
un
ārstēšanu
(hemoroīdi, taisnās zarnas
fisūras,
fistulas,
polipi,
kondilomas u.c.). Ja būs
nepieciešama operācija, tā
notiks Cēsu klīnikā. Pieteikties
pa telefonu klīnikas reģistratūrā
64107072. Konsultācijas cena
12Ls (17.07euro).
ievade vēnā, pirms izmeklējuma
pacientam
nepieciešams
noteikt kreatinīna līmeni tā ir analīze, kas liecina par
nieru funkcionālo stāvokli, jo
vēnā ievadītā kontrastviela no
organisma izdalās caur nierēm.
Kas
notiek
procedūras
laikā?
- izdarot DT, pacients tiek
noguldīts uz speciāla galda,
kas lēni virzās cauri arkai, kurā
rotē rentgenspuldze;
- izmeklēšana pacientam nav
sāpīga vai nepatīkama;
- izmeklējuma laiks ir (1020 minūtes) un atkarīgs no tā,
kādu ķermeņa daļu izmeklē;
- ja vēnā tiek ievadīta

kontrastviela, pacientam var būt
siltuma sajūta, kas ir normāla
parādība un neliecina par
blakusreakcijām vai alerģiju uz
kontrastvielu.
Kad izmeklēšana nav
ieteicama?
- grūtniecības laikā, izņemot
gadījumus, kad izmeklējumā
iegūstamā informācija atsver
izmeklēšanas risku, bet to lemj
ārstu konsīlijs;
izmeklējumus
ar
intravenozu
kontrastvielu
neveic, ja pacientam ir alerģija
pret kontrastvielu vai pacienta
kreatinīna līmenis pārsniedz
normu.

Kadastrālo vērtību izmaiņas Cēsu novadā 2014.gadā
Valsts
zemes
dienests
(VZD) ik gadu veic masveida
nekustamo
īpašumu
(NĪ)
vērtēšanu,
nosakot
NĪ
kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina
pēc
normatīvajos
aktos
noteiktajām formulām, ņemot
vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietānoteiktās zemesun
būvju bāzes vērtības (atbilstoši
īpašuma izmantošanas veidam)
un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā
(Kadastra informācijas sistēmā)
fiksētos vērtējamo objektu
(zemes vienību
un būvju)
raksturojošos datus. Vērtēšanā
iegūtās kadastrālās vērtības
tiek izmantotas NĪ nodokļa
aprēķināšanai, tāpēc tās ir
svarīgas ikvienam zemes, būves
vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu
par
kadastrālo
vērtību
izmaiņām novadā 2014. gadā,
ko ietekmējušas nekustamā
īpašuma tirgus tendences un
citi vērtību noteicošie faktori.
VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus
datu bāze, kurā ir uzkrāta

informācija par vairāk nekā 550
tūkstošiem darījumu. Nosakot
bāzes vērtības 2014. gadam,
tika izmantoti 2011. un 2012.
gadā valstī notikušie (vairāk
nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes
vērtības ir atspoguļotas latos,
bet no 2014. gada 1. janvāra
tās atbilstoši Latvijas Bankas
valūtas kursam būs pieejamas
eiro,
tāpat
kā
īpašumu
kadastrālās vērtības.
Cēsu novadā minētajā
periodā reģistrēti vairāk nekā
200 darījumi ar dzīvokļiem,
gandrīz 150 darījumi ar
zemi, no tiem lielākā daļa ar
lauksaimniecības zemi. 120
darījumos pirka un pārdeva
zemi kopā ar ēkām.
2014.
gadā
būtiskākās
izmaiņas zemes bāzes vērtībās
būs lauksaimniecības zemei
Vaives pagastā. Dzīvojamā
ēkām izmaiņas būs tikai Cēsu
pilsētā, bet komercdarbības
zemei
un
ēkām–ganCēsu
pilsētā, gan Vaives pagastā.
Bāzes vērtību izmaiņas nebūs
ražošanas objektiem.

Pamatojoties
uz
notikušajiem tirgus darījumiem
ar lauksaimniecības zemi,
Vaives pagastā bāzes vērtība
lauksaimniecībā izmantojamai
zemei vidēji pieaugs par 9%.
Vidējas kvalitātes zemes bāzes
vērtība 2014.gadā pieaugs no
360 Ls/ha uz 420 Ls/ha.
Ievērojot
vispārējo
dzīvojamo ēku vērtību līmeni,
Cēsu pilsētā no L.Paegles
ielas rajona līdz E.TreimaņaZvārguļa ielai samazināsies
bāzes vērtība daudzdzīvokļu
ēkām no 140 Ls/m2 uz 120
Ls/m2.
Plašākas izmaiņas sagaidāmas komercdarbības īpašumiem.
Komercdarbības
nekustamo īpašumu grupai
izstrādāts
jauns
vērtību
zonējums, jo spēkā esošais
bija
apstiprināts
2009.
gadā
ekonomiskās
krīzes
sākumposmā. Jaunajā zonējumā
Vaives
pagastā
izdalīta
piepilsētas teritorija Saulrītos
ar labāku infrastruktūru un
augstāku
vērtību
līmeni.
Saulrītos
komercdarbības

zemei bāzes vērtība pieaugs
no 0.60 Ls/m2 uz 2.20 Ls/m2,
ēkām no 34 Ls/m² uz 55 Ls/m²,
bet komercdarbības telpām no
40 Ls/m2 uz 80 Ls/m2.
Ievērojot vispārējo zemes
vērtību līmeni,Cēsu pilsētā
bāzes vērtība komercdarbības:
zemei
pieaugs
teritorijā no L.Paegles ielas līdz
E.Treimaņa-Zvārguļa ielai(no
3.00 Ls/m2 uz 4.00 Ls/m2);
ēkām pieaugs pilsētas
centrā (no 115 Ls/m² uz 120
Ls/m²);
telpām samazināsies
pilsētas centrā (no 180 Ls/m2
uz 160 Ls/m2), Rīgas, Gaujas,
Lenču, Valmieras ielās (no
160 Ls/m2 uz 140 Ls/m2) un
Rūpniecības, Palmu, Priekuļu
ielās (no 140 Ls/m2 uz 120 Ls/
m2).
Kadastrālo vērtību kopsummas Cēsu novadā kopumā
zemei palielinājušās par 2%, bet
ēkām praktiski nav mainījušās
(izmaiņas 0.3%).
Kaut arī kādā teritorijā
vai īpašumu grupā bāzes
vērtības
nav
mainījušās,

tomēr kadastrālās vērtības var
mainīties, ja notikušas izmaiņas
objektu datos (piemēram,
pašvaldība mainījusi zemes
lietošanas mērķi, reģistrēti
jauni
apgrūtinājumi).
Ja
Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētie
dati
neatbilst
īpašuma patiesajam stāvoklim
dabā, tad īpašnieku pienākums
ir ierosināt datu aktualizāciju,
ko paredz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 13.
pants.
Informāciju par Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un
prognozēto kadastrālo vērtību
var uzzināt datu publicēšanas
portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par
kadastrālo vērtēšanu var lasīt
specializētajā
mājas
lapā
www.kadastralavertiba.lv,
kā arī informatīvajā bukletā
„Īpašuma kadastrālā vērtība”,
kas pieejams VZD klientu
apkalpošanas centros visā
Latvijā.
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs novembrī
Valsts svētku
pasākumi
01.11. 10:00
„Jaunie Rīgas sargi” militāra
spēle jauniešiem
Pils dārzs
08.11. 19:00
Liepājas Simfoniskā orķestra
koncerts / Sporta halle

Kursēs autobuss no Vaives: 17:30
Rīdzene„Nākotnes”-17:45
Rāmuļu
skola-„Slaņķi”-18:00
Vaive-18:20 Mežmaļi-18:30 Krīvi
- Cēsis, Sporta halle. Pēc pasākuma
atpakaļ.

10.11. 11:00
Piemiņas dievkalpojums
Sv.Jāņa baznīcā
11:00
Gatavošanās Lāčplēša dienai
un Latvijas Valsts dibināšanas
95 gadu jubilejai. Cēsu
Jauniešu dome aicina cēsniekus
kopā gatavoties svētkiem,
krāsojot
sarkanbaltsarkanos
karodziņus un sienot lentītes
Cēsu Jaunā pils
16:00
Alfrēda
Kalniņa
Cēsu
Mūzikas vidusskolas pedagogu koncerts Sv. Jāņa
baznīcā
11.11.
Lāčplēša
dienas
pasākumi
15:00 Izstādes „Cēsnieks
Latvijas valstij: Rozenbergu
dzimta vēsturei un mākslai”
atklāšana / Cēsu Jaunā pils
17:30 Svinīgs brīdis pie
Skolnieku rotas pieminekļa.
Lāpu gājiens / Pie Skolnieku
rotas pieminekļa
18:00 Piemiņas brīdis Lejas
kapos
18:30 „Latvija esam mēs
paši!” Mirdzošās Latvijas
kontūras
veidošana,
3D
multimediālais gaismas un
skaņas priekšnesums / Pils
parka estrādē
14.11. 11:00
LTF 25 gadu un Latvijas
Valsts 95 gadu jubilejai veltīti
pasākumi
Cēsu Jaunā pils
15.11. Latvijas 95. dzimšanas
dienai veltīti pasākumi Vaivē
19:00 Svētku koncerts “Mans
sveiciens Tev!” / Vaives tautas
nams
22:00 Svētku balle / Vaives
tautas nams

Uz pasākumu kursēs autobuss:
17:15
Rīdzene-„Nākotnes”17:30 Rāmuļu skola-„Slaņķi”17:45Vaive-18:05 Mežmaļi-18:25
Cēsis, Smilšu laukums-18:40
Krīvi-Vaive.
Pēc
pasākuma
atpakaļ.

17.11. 11:00
Svētku dievkalpojums
Sv.Jāņa baznīcā
18.11. Latvijas Republikas
proklamēšanas diena
15:00 Foto izstādes „Cēsis
stāsta stāstus” atklāšana

Tūrisma informācijas centrs
16:00
Ziedu
nolikšana
Vienības
laukumā
pie
pieminekļa „No zobena saule
lēca” / Vienības laukums
17:00 Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīts
čellu trio „Melo M” koncerts
Cēsu 2.pamatskola

23:00 Grupa „Pusnakts”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17

23.11. 16:00
Labdarības koncerts “Mūsu
tēvos Latvija sākusies, mūsu
bērnos tā nebeigsies”
Izstāžu nams

27.11. 19:00
Dailes
teātra
„Preilenīte”
CATA kultūras nams

Pasākumi
01.11.
18:00 „Ziedoņa rudens”,
dzejiski muzikāls sapņojums
Skaistākās latviešu rudens
dziesmas ar I. Ziedoņa
vārdiem
Izstāžu nams
19:00 Starptautiska modernā
baleta izrāde „Borderless”
CATA kultūras nams
02.11.
17:00 Kora „Wenden” 25
gadu jubilejas koncerts
Meža skola
23:00 Grupa „Via”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
03.11. 15:00
„Tradīciju Tēja” Tradicionālu
latviešu
tēju
dzeršana,
dziedāšana, danči, rotaļas
Jaunās pils bēniņi
09.11.
17:00 Komēdija „Mana kaķa
dienasgrāmata”
CATA kultūras nams
23:00 Grupa „Kompromiss”
Muzikālā kafejnīca „Venden”
Raunas iela 17
13.11. 19:00
Zigmara Liepiņa un Māras
Zālītes rokopera „Lāčplēsis”
CATA kultūras nams
16.11.
11:00
Latviešu
kino
maratons
Cēsu Jaunā pils
22:00 Balle dāmām un
kungiem. Spēlē “Zeļļi”
CATA kultūras nams
17.11.
14:00
Mākslas
vēstures
lekcija „Ko stāsta Kārļa
Zāles skulptūras”
Izstāžu nams
17:00 Jauniešu kora „Kamēr”
koncerts
Meža skola
22.11. 19:00
Māra Slokas un grupas
„Klaidonis”
jubilejas
koncerts „Man pieder viss,
ko sauc par laimi”
CATA kultūras nams
23.11.
15:00 „Eņģeļu ekspresis”
Cēsīs. Pasākums labdarības
kustības „Eņģeļi pār Latviju”
ietvaros
Rožu laukums

24.11. 18:00
Vizmas Belševicas personībai
un daiļradei veltīta kamerizrāde „Dūdieviņš”
Izstāžu nams
izrāde

29.11.
10:00 Starptautiska zinātniska Cēsu pils arheoloģijas
konference
Cēsu Jaunā pils
13:00 Romāna Virobļeva
Cirks – Lāzerprojekcijas šovs
CATA kultūras nams
30.11.
15:00 Adventes ieskaņas
koncerts Sv.Jāņa baznīca
17:00 Ziemassvētku egles
iedegšanas pasākums / Rožu
laukums
23:00 Grupa „Muiža”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela
Pasākumi Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
11.11.
17:00
Krēslas
stundas
„Ziema Ziemeļos” pasākums
bērniem. H.Kr. Andersena
pasakas „Sniega ķēniņiene”
fragmenta lasījums un dažādi
uzdevumi
Bērnu literatūras nodaļa
18:00 Krēslas stunda „Ziema
Ziemeļos”. Stāsta un bildes
rāda Māris Olte
Bibliotēkas pasākumu telpa
13.11. 17:00
„Rakstnieks par Latvijas
vēsturi.” Tikšanās ar Aivaru
Kļavi
Bibliotēkas pasākumu telpa
27.11. 17:00
Tikšanās
ar
grāmatas
„Pasakas
pieaugušajiem”
autori Ilonu Liniņu
Bibliotēkas pasākumu telpa

Izstādes
Līdz 23.11.
Cēsu Mākslas skolas jubilejas
izstāde „25.kilometrs”
Izstāžu nams
01.- 12.11
Medību trofeju izstāde
CATA 2. stāva foajē
No 10.11.
Cēsu novada un bijušā rajona
skolu audzēkņu zīmējumu
izstāde
Cēsu Jaunā pils
11.11.– 01.12.
Izstāde „Cēsnieki Latvijas
valstij: Rozenbergu dzimta
vēsturei un mākslai”
Cēsu Jaunā pils

No 18.11.
Foto izstāde „Cēsis stāsta
stāstus”
Tūrisma informācijas centrs

No 29.11.
Irēna Lūse, Dita Lūse
„Gaismas paralēles”. Gleznas
Izstāžu nams
No 29.11.
Fotokluba „Cēsis” fotogrāfiju izstāde „Cēsu pils
gadalaikos”
Cēsu Jaunā pils

Sports
01.11. 19:30-21:00
LJBL čempionāts basketbolā
jauniešiem. Cēsu PSS – Jugla/
VEF 2 / Piebalgas 18
02.11.
10:00-19:00 Cēsu novada
meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17
17:00-19:00 LČ florbolā
vīriešiem 1.līga. Lekrings 1
– FK Ādaži / Gaujas 45
03.11.
10:00-19:00 Cēsu novada
meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17
10:00-19:00 Ziemeļ-vidzemes
sieviešu
basketbola
līga
Piebalgas 18
06.11. plkst. 19.30-21.00
BSBL basketbola čempionāts
sievietēm. Cēsis – TTT juniores
Piebalgas 18
08.11. 15:00-19:30
LJBL čempionāts basketbolā
jauniešiem. Cēsu PSS – Rīga/
Jugla, Rīga VEF / Pūces 2a
09.11.
13:00-15:00 Baltijas Līga
volejbolā sievietēm. MSĢ/
Zeltaleja- Tartu (Igaunija)
Piebalgas 18
15:00-17:00 Baltijas Līga
volejbolā sievietēm. RSU –
Viru (Igaunija) / Piebalgas 18
18:00-20:00 LČ volejbolā
vīriešiem Nacionālā Līga.
Cēsis – Kuldīgas NSS/K-volejs
Piebalgas 18
10.11. 17:00-19:00
LČ
florbolā
vīriešiem.

Lekrings - Ulbroka / Piebalgas
18
13.11. 19:30-21:30
Latvijas
Kausa
izcīņa
volejbolā vīriešiem/Gaujas 45
15.11. 19:30-21:30
LČ
florbolā
vīriešiem.
Lekrings - Pārgauja / Piebalgas
18
16.11.
10:00-19:00 Cēsu novada
meistarsacīkstes badmintonā.
Lapsu 17
12:00-14:00 LČ florbolā
vīriešiem 1.līga. Lekrings 1
– Pēdu Nav Burtnieku nov.
Piebalgas 18
17.11. 10:00-19:00
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā / Lapsu 17
22.11. 20:00-21:30
LBL 3 čempionāts basketbolā
vīriešiem Dārznieks/Cēsis Bauska / Piebalgas 18
23.11.
11:00-17:30 LJBL čempionāts
basketbolā jauniešiem, mini
zēniem. Cēsu PSS, Jēkabpils,
Limbaži/Salacgrīva / Piebalgas
18
11:00-17:00 Cēsu karatē
kluba seminārs – eksāmens.
Pūces 2a
24.11. 16:00-17:30
BSBL basketbola čempionāts
sievietēm. Cēsis – Tallinas
Universitāte / Piebalgas 18
27.11. 19:30-21:30
Latvijas
Kausa
izcīņa
volejbolā vīriešiem / Gaujas
45
30.11.
10:00-15:00 LJBL čempionāts
basketbolā
jauniešiem,
meitenēm, mini meitenēm.
Cēsu PSS- Balvi, Cēsu PSS Rīga/Rīdzene / Piebalgas 18,
Gaujas 45
16:00-17:30 BSBL basketbola
čempionāts sievietēm. Cēsis
– TTT Rīga / Piebalgas 18
19:00-17:30 LČ volejbolā
vīriešiem Nacionālā Līga.
Cēsis
–
VK
Ventspils
Piebalgas 18

Lapas vāc bez maksas
ZAAO EKO laukumā Lapsu
ielā 19 lapas un zaļos atkritumus
(smalkie zari, zāle, augļi,
dārzeņi) bez maksas pieņem
darba dienās no plkst.8.00 līdz
17.00, sestdien, svētdien no
plkst.10.00 līdz 14.00. EKO
laukuma Bērzaines ielā 31
darba laiks pirmdien, otrdien,
ceturtdien,
piektdien
no
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdien
no plkst.12.00 līdz 16.00, EKO
laukums slēgts trešdienās un
svētdienās. Lai atvieglotu lapu
izkraušanu, iedzīvotāji aicināti
zaļos atkritumus uz EKO
laukumiem nogādāt maisos.

Mājsaimniecībām, kas ir
ZAAO klienti, tiek piedāvāta arī
viena kompostējamo atkritumu
Big-Bag maisa bezmaksas
savākšana no konkrētās adreses.
Cēsu novada daudzdzīvokļu
namu apsaimniekotājiem arī ir
iespēja lapas bez maksas atstāt
EKO laukumos, kā arī pieteikt
desmit lielo kompostējamo lapu
maisu vai kaudzē sakrautu lapu
līdz 16 m3 bezmaksas izvešanu
no adreses.
Sīkāka informācija pieejama
ZAAO pa tālruņiem 64281250,
29225862 vai e-pastu zaao@
zaao.lv.
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INTERESANTI
No Dzejas dienām līdz Bibliotēku naktij
Gunta Romanovska
Cēsu Centrālās bibliotēkas
direktores vietniece
Viss sākas rudenī.
Tā savas sarunas dzejā un
mūzikā nosauca Dzejas dienu
pirmā pasākuma 4. septembrī
viesi dzejniece Marika Svīķe
un mūziķis Jānis Žagariņš. Un,
ja tā padomā, tad tiešām rudenī
sākas jauns mācību gads, aktīvā
teātru un koncertu sezona,
dažādi profesionālās pilnveides
kursi un citas apmācības.
Dzejas dienas un arī bibliotēkas
pēc vasaras atvaļinājumu laika
atkal aicina apmeklētājus
uz dažādiem pasākumiem.
Jāsaka, šis pirmais Dzejas
dienu cikla pasākums ar savu
emocionalitāti,
apmeklētāju
pilno zāli un atsaucību
veiksmīgi
ievadīja
Cēsu
Centrālās bibliotēkas jauno
darba sezonu.
Pēc
nedēļas
bibliotēkā
viesojās šī gada Dzejas dienu
tālākā viešņa - dzejniece
Maija Laukmane no Talsiem,
šobrīd viena no lasītākajām
un
ražīgākajām
latviešu
dzejniecēm.
Viņas
dzeju
izdod lielākie Latvijas apgādi,
grāmatu pirkšanas topos vairāki
krājumi mēnešiem ilgi ieņem
labas pozīcijas. Gan viešņas
lasītajā dzejā, gan stāstītajā
skanēja rūpe par mūsu dabu,
cilvēciskām attiecībām, savas
zemes un cilvēkmīlestība.
Ik palaikam organizējam
pasākumus, kuros savu dzeju
lasa jaunie autori – gan bērni,
gan jaunieši. 20. septembrī
bibliotēkā projekta „Jaunie

literāti” astoņi autori: Kaņepe,
Ieva Elizabete Bicāne, Anna
Pantejeva, Monta Cielava,
Estere Saide, Marta Māra
Miezīte, Guntis Dreimanis
kā arī projekta vadītāja Linda
Grundmane
apmeklētajiem
lasīja savus darbus. Vairāki no
viņiem Dzejas dienās uzstājās
pirmo reizi, katrs no autoriem
ir atšķirīgs, ar pirmajām
profesionālās
meistarklasēs
iegūtajām zināšanām, kas vēl
jāpilnveido.
Anna Auziņa un Inga Gaile
savu dzeju sākušas publicēt
90. gados, abas savulaik
saņēmušas Klāva Elsberga un
Ojāra Vācieša prēmiju, žurnāla
„Latvju Teksti” balvu un
citas atzinības. 25. septembrī
viņas savu dzeju lasīja Cēsīs.
Dzeja, kas skan mūsdienīgi,
kas rakstīta pārdzīvojumu un
pārdomu brīžos, kas mudina
domāt un arī diskutēt.
Septembra pēdējā sestdienā
Cēsu un Priekuļu bibliotēku
darbinieki, Treimaņu dzimtas
ļaudis
sagaidīja
vairākus
desmitus
viesu
dzejnieka
Edvarda Treimaņa-Zvārguļa
mājā „Leukādija”. Kā ik,
gadu piemiņas brīdī skanēja
dzeja,
skolotāja
Mirdza
Lībiete stāstīja par dzejnieku.
Mājas pagalmā apmeklētājus
uzrunāja dzejnieki Rudīte
Losāne un Uldis Bērziņš, Cēsu
Tautas teātra aktieri režisores
Rasmas Bērziņas vadībā bija
sagatavojuši
viesu
dzejas
lasījumus, skanēja Jura Krūzes
dziesmas.
16. oktobris – dzejnieka
Pētera Draguna diena Cēsīs,

kura sākās ar tikšanos Cēsu
Valsts ģimnāzijā, bet vakarā
ar interesentiem bibliotēkā.
Dzejnieks prata ieinteresēt
jauniešus, jo pēc zvana neviens
nesteidzās ārā, bet vēl turpināja
sarunas. P. Draguns nebija
atbraucis viens, bet līdzi ņēmis
savas dzejas krājumus, ģitāru
un harmoniju, kuru pavadījumā
dziedāja savas dziesmas, kā arī
dziednieku Aldi Ķeviņu, kura
ierašanās bija neplānota, bet
pārsteidza ar piedāvāto neilgo
meditācijas seansu.
Bibliotēkas
Bērnu
literatūras nodaļas darbinieki
organizēja vairākus Dzejas
dienu pasākumus bērniem. Trīs
literārās stundas „Dzejnieks un
Cēsis” bija veltītas sarunām
par dzejniekiem novadniekiem
– gan pazīstamiem, gan
mazāk zināmiem. Vienā no
tām bērniem savu dzeju lasīja
cēsniece Lauma Daugiša. 11.
septembrī radošajās darbnīcās
„Es
un
mans
dzejolis”
Drabešu
internātpamatskolā
un
bibliotēkā
dzejniece
Maija
Laukmane
stāstīja
par dzejoļiem un to tapšanu.
Dzejas
dienas
noslēdzās
23. oktobrī ar pasākumiem
„Ineses tantes skaitāmie panti”
Cēsu
internātpamatskolā
- rehabilitācijas centrā un
bibliotēkā, kad ar bērniem
tikās viņu iemīļotā autore
Inese Zandere. Tas bija
piedzīvojums, ko radīja dzejnieces tēlu pasaule. Dzejas
dienu
pasākumus
Bērnu
literatūras nodaļā apmeklēja
Cēsu Pilsētas pamatskolas,
Cēsu 1. pamatskolas, Cēsu 2.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Paciemojos
paradīzes
nostūrī, izstaigāju Cēsis, pat
negribas pēc tā miera atgriezties
Rīgā, ikdienā
Monta
Grandaua
mynameisMonta

@

lai arī Cēsīs ir jūtami
aukstāks, nekā Rīgā, te tomēr ir
miljons reižu foršāk! :)

Priecīgie čivinātāji:
Jānis
Volberts

Volberts

@Janis_

Cēsis aizgāju pie friziera.
5x(!!) lētāk nekā eju Rīgā +
vecā skola ar bārdas nazi un
tā. Paldies, puis’ uz atvadām.
Fantastiski!
Ieva Kreile @Pebels_
Zini, kas ir? Ir baigi forši,
ka Cēsīs tāda lieliska mākslas
skola ir. Un tai 25 gadi arī tagad
ir. Un skaisti nosvinēti tie arī ir.
Prieks!
Madara J. @_madarra

Maija
korumpante

Ķemere

@

Cēsis ir tik forša pilsētiņa
ar aptuveni miljons pīlītēm! :
D Un Ozolkalna Supervāveres
trase ir jāizmēģina katram! :)
Julita Kluša @dziedava
Vīrs saskaitījis, ka Cēsu
braucienā
(pirms
pāris
dienām) esmu sabildējusi 80
kultūrvēsturiskos
objektus.
Bagātas tās Cēsis!
KRISTΛ KRΛSTIŅΛ @
kryystahh
Šodien
ar
radiņiem
pabaudījām zelta rudeni Cēsīs,

brīnišķīgi, manuprāt, rudens
galvaspilsēta. :))

Dusmīgie čivinātāji:
Emīls Zurģis @EmilsZurgis
@Hesburger_LV
Būtu
nu Cēsīs atvēruši hesīti...A
Valmierā jau divi! :/
LAUMA
laumalace7

LĀCE

@

@Cesis_lv vai tiešām var tik
ļoti sabirt un sakrist lapas vai
arī sētnieks tām pāris dienas
nav veltījis uzmanību?!
Krišjānis @Vanags9
Cesis laikam ir vieniga
dzelzcela parbrauktuve kura
iedegoties sarkanajam visi
soferi saprot, ka nav jegas gaidit.
Jastav stundu bezjedzigi.
Marta @MartaaB_
Jau kārtējo reizi #Cēsīs
avārija, atkal tajā pašā vietā.
Cik var.

Attēlā: Projekta “Jaunie literāti” autori Dzejas dienu pasākumā
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
pamatskolas, Cēsu pilsētas
Pastariņa
sākumskolas,
Līvu pamatskolas, Rāmuļu
pamatskolas,
Smiltenes
ģimnāzijas un citu skolu
audzēkņi.
Dzejas dienu pasākumu
ciklā, kas ilga no septembra
sākuma līdz oktobra otrajai
pusei, bibliotēkas darbinieki
piedāvāja
6
pasākumus
pieaugušajiem un 5 pasākumus
bērniem, kā arī vēl 6 pasākumi,
ko organizējām kopā ar
pedagogiem, notika skolās: Cēsu
Valsts ģimnāzijā, Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā, Cēsu 2. vidusskolā,
Cēsu Profesionālajā vidusskolā,

Drabešu internātpamatskolā,
Cēsu internātpamatskolā rehabilitācijas centrā. Tātad
kopā 17 atšķirīgi pasākumi,
kuros skanēja dzeja! Tā bija
iespēja izvēlēties to, kas katra
sirdij un prātam tuvāks.
Bibliotēkas darbinieki nu
jau vairākus gadus organizē
tikšanās ar literātiem, grāmatu
autoriem. 23. oktobrī Cēsīs
viesojās televīzijas raidījuma
„100 grami kultūras” vadītāja,
kinorežisore, stāstu krājuma
„Meitene, kas nogrieza man
matus” (2012. gadā saņēma
Latvijas Literatūras gada balvu
par spilgtāko debiju) autore
Kristīne Želve.

Jaunieši Eiropas parlamentā
Elīna Baltskara
Oktobrī trīs Cēsu novada
Jauniešu
domes
pārstāvji
viesojās Beļģijā, iepazīstoties
ar vienu no svarīgākajām
Eiropas Savienības institūcijām
- Eiropas Parlamentu. Jauniešiem bija iespēja ne tikai apskatīt
milzīgo ēku, bet arī uzzināt
daudz jauna - īsā prezentācijā
par Eiropas Parlamentu tika
gūts vispārējs ieskats tā
darbībā. Tika apspriesti dažādi

aktuāli jautājumi, piemēram,
eiro ieviešana Latvijā.
Sakarā ar
lidmašīnas
kavēšanos, paredzētā tikšanās
ar Sandru Kalnieti tika atcelta,
taču to kompensēja iespēja
doties uz Eiropas Parlamenta
bibliotēku,
kur
notika
S.Kalnietes e-grāmatas “A
Song to kill a giant” atklāšana.
Pēc sirsnīgā pasākuma kopā ar
Kalnietes kundzi bija iespēja
apskatīt nesen atklāto Baltijas
ceļa gaiteni, kas ir viens no
galvenajiem EP gaiteņiem.

Ielūdz grāfi Zīversi
Sanda Salmiņa
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja pedagogs
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā
izstrādāta
jauna
muzejpedagoģiskā programma
„Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā”,
kas palīdzēs padziļināti apgūt
deviņpadsmitā
gadsimta
vēsturi. Tās ietvaros skolēniem
būs iespēja aplūkot Jaunās
pils interjera
ekspozīcijas,
iepazīties ar laiku, kad Cēsu
pilsmuižā
dzīvoja
grāfu
Zīversu dzimta. Nodarbības
laikā skolēni uzzinās, kāds
bija vācbaltiešu muižnieku

dzīvesveids
un
intereses,
kāda bija viņu loma vietējā
sabiedrībā un kultūras vērtību
radīšanā.
Izmantojot lielformāta
darba lapas, skolēni paši radīs
vēstures stāstu par kādu no
pilsmuižas dzīves aspektiem
- kalpu dzīvi, grāfa karjeru,
grāfienes ikdienu, sabiedrisko
dzīvi un grāfu brīvā laika
nodarbēm.
Jauno
programmu
izmantot aicināti 8.-12. klašu
skolēni kopā ar vēstures un
kulturaloģijas skolotājām.
Programmu izstrādāja Evita
Muceniece un Sanda Salmiņa.

