
Mūzikas un kultūras centram dots 
nosaukums - Vidzemes koncertzāle 
“Cēsis”.

Šoruden Gaujas ielā izbūvēs atbalsta sienu. 
Brauktuves rekonstrukcija sāksies nākošā 
gada pavasarī.
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Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests”, 
domājot par Cēsu novadā 
dzīvojošām daudzbērnu 
ģimenēm, 2013. gada pirmajā 

pusgadā izstrādāja noteikumus, 
kuri paredz ikvienam 
daudzbērnu ģimenes bērnam 
saņemt brīvpusdienas skolā un 
vecāku maksas atvieglojumus 
bērnudārzos 100 % apmērā.

Uz atvieglojuma saņemšanu 
var pretendēt daudzbērnu 
ģimene, kura aprūpē 3 vai 
vairāk nepilngadīgus bērnus, tai 
skaitā audžuģimenē ievietotus 

un aizbildnībā esošus bērnus 
līdz 21 gadu vecumam, ja 
skolnieks bez pārtraukuma 
turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē, un kura ir 
deklarējusi savu dzīvesvietu 
Cēsu novadā. 

Lai saņemtu atvieglojumus, 
ģimenēm jādodas uz Cēsu 
novada pašvaldības aģentūru 
„Sociālais dienests”, Bērzaines 

ielā 18 (2. stāvs), Cēsīs, 
apmeklētāju pieņemšanas 
laikos vai arī uz Vaives 
pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”, 
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 
12.00 un no 13.00 līdz 16.30, 
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 
17.30.

Vita Pleševnika   
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests” Projektu vadītāja 
- attīstības speciāliste

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Jau no 2002. gada Cēsu 
novada pašvaldība par izciliem 
sasniegumiem mācībās un 
aktīvu sabiedrisko darbu  
novada 8. un 11. klašu 
skolēniem piešķir naudas 
balvas.

2013. gada 2. septembrī 
naudas balvu saņems 16 Cēsu 
novada izglītības iestāžu 
skolēni: Deniss Agurjanovs, 
Katrīna Veitnere, Elīza Katlapa 
un Sandra Grosberga no  
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas; Sintija Broka 
no Cēsu 2.pamatskolas; Nikola 
Serģe, Reičela Adele Bišere, 
Melisa Kaškura, Madara Siliņa, 
un Artūrs Jānis Pētersons no 
Cēsu Valsts ģimnāzijas;  Līna 
Krafte, Lote Evija Lukjanska, 
Amanda Rasmussena 
Skovgārda, Una Daniela 
Aizgale, Anete Suharževska 
no Cēsu 1. pamatskolas un 
Edgrars Jurkāns no Cēsu 
pilsētas pamatskolas.

Lolita Kokina  
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Par izciliem 
sasniegumiem 
mācībās – naudas 
balva

Sekmes, 
zinību slāpes 
un atklājumu 

prieku jaunajā 
mācību gadā 

vēlam novada 
skolotājiem, 
skolēniem un 

viņu vecākiem!

Pateicība skolotājiem

Attēlā: Novada godājamie pedagogi pieņemšanā pie Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa 
Rozenberga (centrā).

Dažas dienas pirms jaunā 
mācību gada sākuma uz 
pieņemšanu pie Cēsu novada 
domes priekšsēdētāja tika 
aicināti pieredzes bagāti 
pedagogi un Cēsu novada 
pašvaldības iestāžu darbinieki, 
kuri  nesavtīgi palīdzējuši 
pedagogiem darbā ar bērniem. 
Uzrunājot pedagogus, domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 
sirsnīgi pateicās skolotājiem 
par viņu darbu. „Jums klasē ik 
dienu ir divdesmit vai vairāk 
skolēnu un katram ir jādod 
zināšanas, jāvelta uzmanība, 
jāpalīdz atrisināt pirmie 
dzīves sarežģījumi. Šis darbs 
paņem daudz enerģijas, taču 
dod lielu gandarījumu. Lai 
jums veiksmīgs un interesants 
jaunais mācību gads!” Teica 
J. Rozenbergs.

Pieņemšanā pie novada 
domes priekšsēdētāja tika 
sveikti:  Baiba Veselova 
- Cēsu internātpamatskola 
– rehabilitācijas centrs. 
Ruta Dance – Cēsu 
2.  pamatskola, Maija Zvirbule 
- Cēsu internātpamatskola 
– rehabilitācijas centrs, Irīda 
Kārkliņa – Rāmuļu pamatskola, 
Raisa Krūmiņa - Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzija, Zinta Medne – Cēsu 
2.vidusskola, Silvija Samsone 
- Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija, Jutta Medne 
- Cēsu Valsts ģimnāzija, 
Velga Šķēle – Cēsu pilsētas 
pamatskola, Ilze Tooma - 
Cēsu pilsētas pamatskola, 
Vladimirs Kiseļovs – Cēsu 

pilsētas Sporta skola, Ilga 
Grote – Cēsu Profesionālā 
vidusskola, Mirdza Lībiete 
- Cēsu internātpamatskola 
– rehabilitācijas centrs, Māra 
Rozenberga – pedagoģe, Ieva 
Eglīte – Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskola, Maija Žūriņa - 
Cēsu pirmsskolas izglītības 
iestāde „Pīlādzītis”,  Ivita Puķīte 
– Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
ģimeņu nodaļas vadītāja, Anna 
Logina – Cēsu 1. pamatskola, 
Ligita Strakova – Cēsu pilsētas 
4. pirmsskolas izglītības 
iestāde, Inita Radziņa - Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” dienas 
centra „Saules taka” aprūpētāja, 

Anete Darģe - Jauniešu domes 
pārstāve,  Rita Briņķe – Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskola.

Sākot jauno mācību 
gadu Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja Pateicības 
saņēma:

Anita Janelsiņa – Cēsu 
2. vidusskolas skolotāja, 
Melita Žeļezcova - Cēsu 
2.vidusskolas skolotāja, 
Ludmila Peņkova – Cēsu 
2.vidusskolas dežurante, Antra 
Gabranova – Līvu pamatskolas  
direktore,  Olita Āre  - Cēsu 
pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes pirmsskolas 
skolotāja, Māra Smerotkina 
- Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes pirmsskolas 

skolotāja.
Savukārt Izglītības 

un zinātnes ministrijas  
Atzinības rakstus saņēma  
Olga Kosolapova - Cēsu 
2. vidusskolas skolotāja, 
Biruta Dambīte – Cēsu 
novada pašvaldības izglītības 
nodaļas metodiķe, Dace Vaido 
-  Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes pirmsskolas 
skolotāja, Sarmīte Gaiķe 
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes pirmsskolas 
skolotāja, Margita Urbanoviča 
- Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes pirmsskolas 
skolotāja.
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Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvi juridiskā 
nodaļas vadītājas viet-
niece administratīvajos 
jautājumos

Cēsu novada domes sēdē 29. augustā

Cēsu novada domes 29. 
augusta sēdē tika izskatīti  22 
jautājumi.

• Nolēma piešķirt „Daudz-
funkcionālajam centram 
„Vidzemes mūzikas un kultūras 
centrs” Raunas ielā 12, Cēsīs, 
Cēsu novadā nosaukumu 
„Vidzemes koncertzāle 

„Cēsis”” , savukārt līdz projekta 
„Daudzfunkcionālā centra 
„Vidzemes mūzikas un kultūras 
centrs” izveide” ieviešanas 
pabeigšanai, publicitātes 
pasākumu nodrošināšanai, 
lietot projekta nosaukumu 
„Daudzfunkcionālā centra 
„Vidzemes mūzikas un kultūras 
centrs” izveide”.

• Deleģēja  Cēsu novada 
domes deputātu Uldi 
Lencbergu darbam Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” Dzīvokļu 
komisijā.

• Nolēma uzsākt 
detālplānojuma izstrādi 
Pirtsupītes gravai Cēsīs no 
Satekles ielas līdz Mazai Lenču 
ielai.

• Apstiprināja Cēsu novada 
vispārizglītojošo un speciālo 
izglītības iestāžu direktoru 
mēnešalgas, kas ir amplitūdā 
no Ls 605,00 līdz Ls 830,00.

• Apstiprināja finansējumu 
elektrotīkla pieslēguma maksai 
Ls 167 862.95 (bez PVN) 
apmērā, to iekļaujot  2014. gada 
pašvaldības budžeta projektā, un 
pilnvaroja Cēsu novada domes 

priekšsēdētāju 2013. gadā 
parakstīt Vienošanos par 
elektrotīkla pārbūvi Valmieras 
ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā no 
esošās jaudas – 100A, 53kW, 
0.4kV uz pieprasīto jaudu – 
500A, 250kW, 0.4kV.

• Nolēma piedalīties ar 
līdzfinansējumu projekta 
“Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Cēsu depo 
Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs,” 
būvniecības īstenošanā, 
veicot pieguļošā teritorijā 
gājēju – veloceliņa izbūvi, 
paredzot 2014. gada budžetā 
finansējumu Ls 11750.00.

• Izdarīja grozījumus Cēsu 
novada domes 08.08.2013. 
sēdes lēmumā Nr. 313 „ Par 
maksas pakalpojumiem Cēsu 
pilsētas pansionātā”, nosakot 
visiem pansionāta klientiem 
vienādu maksu par sociālās 
aprūpes klientiem sniegtajiem 

pakalpojumiem – Ls 309,00 / 
440,00 euro mēnesī par vienu 
personu, bez PVN.

• Noteica, ka Cēsu novada 
pašvaldības Vēlēšanu komisija 
darbosies septiņu cilvēku 
sastāvā: D.Ošiņa,L. Dzemido,J.
Kazainis, V.Švāne, 
J.Gruntmanis, G.Grundmanis, 
J.Mariņenko.

Vēlēšanu komisija no 
sava vidus ievēlēs komisijas 
priekšsēdētāju un sekretāru. Šī 
jaunievēlētā Vēlēšanu komisija 
darbosies līdz jaunajam domes 
sasaukumam 2017. gadā. 

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.

Ir sācies jaunais mācību 
gads. Sācies ar jaunu sparu, 
labiem nodomiem un iecerēm. 
Lai izdodas tās piepildīt! 
Gatavojoties jaunajam mā-
cību gadam, pašvaldība 
investējusi nepilnus 200  
tūkstošus latu izglītības iestāžu 
ēku un materiāli tehniskā 
nodrošinājuma pilnveidošanā. 
Līvu skolā veikta logu nomaiņa, 
1. pamatskolas sporta zālē liek 
jaunu grīdu, 4. bērnudārzā un 
Bērnu interešu centrā izbūvēta 
lietus ūdens kanalizācija, 
3. bērnudārzā nosiltināti bēniņi,  
Mākslas skolai atjaunotas ieejas 
kāpnes, veikti citi darbi, lai 
godam sagatavotos jaunajam 
mācību gadam. 

Kā jau ierasts, augusta nogalē 
notika skolotāju konference, 
veltīta  aktuālai tēmai  – „Izglī-
tība 21. gadsimtā”. Pedagogi 
runāja par to, kā mainās 
audzēkņi, vecāki, tehnoloģijas, 
dzīve un to, kā ir jāmainās 
skolotājiem un mācību saturam, 
ko piedāvā skolas. Jauna 
iezīme mūsu novadā - darbu 
uzsāk pirmā privātskola, ko ir 
izveidojuši vecāki un skolā ir 
pieteikušies 10 audzēkņi. 

Ir apstiprināts mūzikas un 
kultūras centra nosaukums – 
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”.  
Ir iezīmēts valsts finansējums 
reģionālo koncertzāļu satu-
riskajam piepildījumam. Esam 
arī vienojušies ar Kultūras 
ministriju  par finansējumu 
Cēsu mūzikas vidusskolai, 
ieskaitot pārcelšanās izdevumus 
uz jauno ēku. 

Septembrī kļūs zināmi Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
praktiskās apmācības korpusa 
būvniecības konkursa rezul-
tāti.  Interese ir liela, ar 
konkursa noteikumiem rūpīgi 
iepazinās vismaz vienpadsmit 
būvkompāniju pārstāvji.  Tur-
pinās konstruktīvas sarunas 

ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
vadību par  stacijas ēkas 
rekonstrukciju. Ir apstiprināts 
finansējums automašīnu 
stāvlaukuma pie stacijas 
un tirgus, tā sauktā „smilšu 
laukuma”, rekonstrukcijai 
nākošajā gadā.  Svarīga 
aktualitāte ir pilsētas stadiona 
rekonstrukcijas projekta 
izstrāde. Tas jādara laicīgi, 
lai sākoties jaunajam Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finanšu periodam, varam 
bez kavēšanās iesniegt  
kvalitatīvi sagatavotu stadiona 
rekonstrukcijas projektu. 
Augusta pēdējā domes sēdē 
deputāti apstiprināja ieceri  
Pirtsupītes gravā veidot 
aktīvās atpūtas zonu ar 
celiņiem nūjošanai, skriešanai, 
pastaigām, ziemā, iespējams 
apgaismotu slēpošanas trasi. 

 Jaunā sasaukuma deputāti 
rūpīgi iepazīstas ar novadu 
un 19. septembra domes sēde 
notiks Vaives pagastā, un 
ietvers arī ekskursiju pa pagasta 
teritoriju. Gada turpmākajās 
sēdēs deputāti klātienē 
iepazīsies ar pašvaldības 
lielākajām kapitālsabiedrībām 
– SIA „Vinda”, „Cēsu 
siltumtīkli” un „Cēsu klīnika”. 
Tās ir labas pārmaiņas domes 
darbā, kas sekmēs kvalitatīvāku 
lēmumu pieņemšanu. 

Līdz ar rudeni tuvojas 
arī jaunā apkures sezona. 
Prieks, ka Cēsīs tā sākas ar 
siltuma tarifa samazinājumu 
par 17%. Tas ir ievērojams 
kritums laikā, kad vairumā 
pilsētu maksa par apkuri kāpj. 
Paldies „Cēsu siltumtīkliem” 
par mērķtiecīgajām inves-
tīcijām siltuma apgādes 
modernizēšanā. Novērtējot 
siltumtīklu pakalpojumu cenu 
un kvalitāti  palielinās arī 
klientu skaits. Centralizētai 
siltuma apgādei tiks pieslēgts 
Latvijas Neredzīgo biedrības 
Cēsu Mācību ražošanas 
uzņēmums un dzīvojamo namu 
kvartāls. Uzsākta siltuma 

trases izbūve. Arī jaunā 
koncertzāle tiks pieslēgta 
centralizētajai siltuma apgādei. 
Un, jo vairāk patērētāju, jo 
zemāka siltuma pašizmaksa. 
Tāpēc bažas rada diskusijas 
par atsevišķu daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekotāju vēlmi 
izbūvēt autonomu siltuma 
apgādi. Te tomēr ir rūpīgi 
jāvērtē, kā tas ietekmēs  
siltuma apgādes sistēmu pilsētā 
un siltuma cenu pārējiem 
patērētājiem. Iepriekšējais 
„Cēsu siltumtīklu” operators 
nespēja investēt pietiekoši 
lielus līdzekļus, lai nodrošinātu 
strauju siltuma apgādes 
modernizāciju. Taču tagad, 
kad operators ir starptautisks 
uzņēmums „Dalkia”, dažos 
gados ir veiktas ļoti apjomīgas 
investīcijas siltuma ražošanas 
un piegādes izmaksu, kā arī 
siltuma tarifu samazināšanai. 

5. septembrī notiks svinīga 
jaunās Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta depo ēkas 
pamatakmens ielikšanas ce-
remonija. Cēsīs būs dienesta 
reģionālais centrs ar atbilstošu 
aprīkojumu un labākām 
iespējām palīdzēt nelaimes 
brīdī. Cēsniekiem nopietnu 
satraukumu ir radījusi šķūnīšu 
dedzināšanas epopeja bijušās 
pienotavas un Dārzniecības 
ielas rajonā. Šajos negadījumos 
ugunsdzēsēji ir glābuši no 
lielākas nelaimes. Ļoti gaidu, 
ka policijas darbiniekiem 
izdosies aizturēt vainīgos, jo 
pazīmes liecina, ka tā ir bijusi 
ļaunprātīga dedzināšana. 
Jāpiebilst, ka pašvaldības 
uzņēmuma „Vinda”  speciālisti 
veikuši pilsētas centrā esošo 
ugunsdzēsības hidrantu apse-
košanu. Ir nomainīti bojātie 
un turpināsies hidrantu 
apsekošanas un remonta darbi 
visā pilsētas teritorijā. 

Noslēgumā vēlreiz gribu 
novēlēt visiem radošu un 
priecīgiem notikumiem bagātu 
jauno mācību gadu! Lai izdodas 
iecerētais!

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Dzīves pārmaiņu skola

Neesmu no tiem, kam 
tīk zūdīties par to, ka Cēsīs 
nav cilvēku, ielas ir tukšas. 
Jā, iedzīvotāju skaits ir 
samazinājies, taču būtiskākais 
iemesls tam, ka nav burzmas 
pilsētas centrā, ir tas, ka cilvēki  
mainījuši savus pārvietošanās 
paradumus. Tomēr uzskatu, 
ka viens no galvenajiem 
uzdevumiem, kas pašvaldībai 
jāveic šajā sasaukumā, ir 
veicināt  iedzīvotāju skaita 
pieaugumu novadā. 

Dzīvesvietas izvēli nosaka 
dažādi faktori – ģeogrāfiskais 
izvietojums, vide, izglītības 
iespējas, darba piedāvājums, 
satiksme. Manuprāt, mums ir 
ļoti labas iespējas veidot Cēsis 
par sapņu vietu ģimenēm un 
bērniem. Izglītības iestādes ir 
nosiltinātas un labiekārtotas. 
Ir mūzikas, mākslas un sporta 
skola, interešu centrs ar 
daudzveidīgu piedāvājumu. 
Izglītības iestādes izvietotas 
kompakti un bērns jau agri var 
sākt pats doties no skolas uz 
pulciņu vai sporta nodarbībām, 
apgūstot patstāvību. Ir labi, 
ja skola ir silta un ērta, tomēr 
būtiskākais ir saturs, izglītības 
kvalitāte. Zinu vienu ģimeni 
no Valkas, kas pārceļas uz 
Cēsīm, lai bērni varētu gūt labu 
izglītību. Mācību saturam un 

apmācības veidam, manuprāt, 
jābūt orientētam uz bērnu, 
nevis pakārtotam vispārējiem 
izglītības sistēmas kritērijiem. 

Svarīgi ir veidot tādu 
vidi, lai ģimenei būtu, kurp 
doties  brīvajā laikā. Jaunajā 
koncertzālē būs iespēja apmeklēt 
koncertus, teātra izrādes, 
noskatīties kino. Iespējas aktīvi 
atpūsties ir visai pieticīgas. 
Tāpēc stadiona rekonstrukcijas 
projektā ir akcentējams 
tieši tautas sports. Augusta 
pēdējā domes sēdē pieņemts 
lēmums sākt Pirtsupītes gravas 
labiekārtošanas projekta 
izstrādi, lai veidotu tur aktīvās 
atpūtas zonu pilsētniekiem. 

Viens no svarīgākajiem 
faktoriem ir darba vietu 
piedāvājums. Tomēr es 
nedomāju, ka lielas ražotnes 
ar simtiem mazkvalificētu 
strādājošo ir labs risinājums 
Cēsīm. Mūsu ceļš drīzāk ir 
mazie un vidējie uzņēmumi, 
pakalpojumu sniedzēji, nišas 
produktu ražotāji, vieglās 
rūpniecības uzņēmumi. Cēsis 
ir lieliska vieta veselības 
uzlabošanas un kūrorta 
pakalpojumu attīstībai. SPA 
komplekss, kurā viesi pavadītu 
trīs dienas vai nedēļu, dienā 
ietu uz procedūrām, bet 
pēcpusdienās uz koncertzāli, 
muzeju, kafejnīcām un 
veikaliem, būtu liels ieguvums 
novadam. 

Mārtiņš Malcenieks  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Cēsis - sapņu vieta ģimenei
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Cēsu novada pašvaldības 
deputāti šī gada 29. augusta 
domes sēdē lēma piešķirt 
daudzfunkcionālajam centram 
„Vidzemes mūzikas un 
kultūras centrs” nosaukumu - 
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”. 
Nosaukums atspoguļos kon-
certzāles piederību Vidzemes 
reģionam un Cēsīm, kā 
arī apliecinās to, ka tā ir 
koncertzāle, kuras būvniecību 
līdzfinansējusi  valsts  no  Eiropas 
reģionālā attīstības fonda 
aktivitātes ”Daudzfunkcionālās 
un reģionālās nozīmes 
daudzfunkcionālu centru 
izveide”.

Nosaukums izraudzīts no 
vairākiem iespējamajiem 
variantiem. Arī iedzīvotāji 
iepriekš pašvaldībai bija 
iesnieguši savas idejas, kuru 
vidū bijuši tādi nosaukumi kā 
“Melnais gulbis”, “Vidzemes 
pērle”, “Vendene”, „ViVendi” 
un daudzi citi.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs   Jānis   Rozen-
bergs pastāstīja, ka būtiskākais 

Topošo kultūras centru dēvēs par Vidzemes 
koncertzāli “Cēsis”

Augusta pirmajā Cēsu 
novada domes sēdē novada 
vēlēšanu komisijas sekretāre 
Līga Dzemido informēja Cēsu 
novada domes deputātus par 
vēlēšanu komisijas 29.07.2013. 
lēmumu par Uldi Lencbergu 
(Latvijas Zaļā partija) kā Cēsu 
novada domes deputātu.

Uldis Lencbergs, kurš stājas 
Jāņa Gobas vietā, domes sēdē 
tika ievēlēts arī  Cēsu novada 
domes Sociālo lietu un Finanšu 
komitejās.

 Iepriekš jau informējām, ka   
Vidzemes reģiona pārvaldes 
Cēsu policijas iecirkņa 
priekšnieks Jānis Goba jūlijā 
saņēma noraidošu Valsts 
policijas priekšnieka Inta Ķuža 
atbildi uz lūgumu ļaut apvienot 
amatus Cēsu novada domē un 

Valsts policijā.
Līdz ar to Vēlēšanu komisija 

lēmumā par Cēsu novada 
domes deputātu atbalstīja 
Latvijas Zaļās partijas saraksta 
nākamo kandidātu - Valsts 
vides dienesta Jūras un iekšējo 
ūdeņu pārvaldes Iekšējo 
ūdeņu kontroles daļas Rīgas 
sektora vecāko inspektoru Uldi 
Lencbergu.

Par Cēsu novada domes 
deputātu kļuvis  
Uldis Lencbergs
Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attīecību 
jaunākā speciāliste

Saeima jūlijā pieņēma 
Izglītības likuma grozījumus, 
kuros skaidri definēti ne tikai 
mācību līdzekļi kā grāmatas 
un darba burtnīcas, metodiskā 
literatūra, bet arī noteikti 
individuālie mācību piederumi, 
kuru iegāde ir ģimenes 
līdzatbildība bērna izglītošanā. 
Jaunajā mācību gadā Cēsu 
novada skolēniem par savas 
ģimenes līdzekļiem nebūs 
jāiegādājas mācību grāmatas un 
arī darba burtnīcas. Izglītības 
nodaļas darbinieki sadarbībā 
ar izglītības iestāžu vadītājiem 
jau iepriekš apzināja, kāds 
finansējums no pašvaldības 
nepieciešams mācību grāmatu 
un darba burtnīcu iegādei.  
Veicot 2013.gada budžeta 
grozījumus, izglītības iestādēm 
tika piešķirts papildus 
finansējums 16529 latu 
apmērā.

Būtisks jaunums šogad ir 
tas, ka valsts apņēmusies par 
saviem līdzekļiem nodrošināt 
svešvalodas mācību grāmatu 
komplektu iegādi. Cēsu novadā,  

pat vēl pirms valsts bija 
paziņojusi, ka segs šo grāmatu 
iegādes izdevumus, izglītības 
iestādes jau par pašvaldības 
līdzekļiem bija iegādājušās 
visiem skolēniem svešvalodu 
mācību komplektus. Tagad 
ceram, ka valsts šos izdevumus 
pašvaldībai kompensēs un 
skolas jaunā mācību gada 
pirmajā semestrī varēs 
iegādāties darba burtnīcas, 
kas būs nepieciešamas mācību 
gada otrajam semestrim. 
Vienlaikus pedagogi vērtē, 
kuros mācību priekšmetos  
darba burtnīcas var aizstāt ar 
digitālajiem mācību līdzekļiem 
vai mainīt mācību metodes. 
Tomēr jāsaprot, ka pilnībā no 
darba burtnīcām atteikties nav 
iespējams, jo to izmantošana 
mācību procesā sniedz citas 
darba iemaņas nekā parastā 
līniju vai rūtiņu burtnīca.

Par individuālajiem 
mācību līdzekļiem tiek 
nosaukts mācību procesā 
nepieciešamo priekšmetu 
kopums, ko bērns individuāli 
izmanto mācību darbā: 
kancelejas preces, apģērbs, 
materiāli, ar materiāliem 
saprotot individuālus  mācību  
materiālus, kas arī pēc mācību 

Lolita Kokina  
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Cēsu novada izglītības iestāžu skolēniem 
grāmatas un darba burtnīcas nav jāpērk

Pēc SIA „Cēsu siltumtīkli” 
iesniegtā siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu ta-
rifu projekta izvērtēšanas, 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padome 
2013. gada 14. augustā ar 
lēmumu apstiprināja SIA „Cēsu 
siltumtīkli” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 
samazinājumu.

Salīdzinājumā ar iepriekš 
noteiktajiem tarifiem, sama-
zinājums būs robežās no 3,5% 

līdz 19% atkarībā no dabasgāzes 
tirdzniecības cenas.

Apstiprinātie   siltum-
enerģijas apgādes gala 
tarifi ietver siltumenerģijas 
ražošanas, pārvades un sadales, 
kā arī tirdzniecības tarifus. 
Tarifi stājas spēkā 2013. gada 
1. oktobrī.

Piemēram, pie dabasgāzes 
tirdzniecības cenas 205 Ls/tūkst.
nm3 SIA „Cēsu siltumtīkli” 
apstiprinātais siltumenerģijas 
gala tarifs ar akcīzes nodokļa 

komponenti ir 48,05 Ls/
MWh, tajā  ietilpstošais 
siltumenerģijas ražošanas tarifs 
ir 31,10 Ls/MWh, pārvades 
un sadales tarifs – 14,30 Ls/
MWh, bet tirdzniecības tarifs 
– 1,82 Ls/MWh. Gala tarifa 
samazinājums pie šīs gāzes 
cenas veido 16,6%.

Tarifu  tabula atrodama 
www.cesis.lv Aktualitāšu 
sadaļā.

Samazināti siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi

Pirts diena bezpajumtniekiem
Vasaras nogalē Cēsu 

novada pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests”, sadarbībā 
ar Cēsu novada pašvaldības 
policiju, organizēja divu 
dienu akciju „Higiēnas 
pakalpojumu nodrošināšana 
bezpajumtniekiem”, kuras 
ietvaros Cēsīs mītošajiem 
bezpajumtniekiem  (personām 
bez noteiktas dzīvesvietas), 
tika dota iespēja nomazgāties 
sabiedriskajā pirtī, saņemt tīras 
mazlietotas drēbes un apavus, 
kā arī saņemt sociālā darbinieka 
konsultāciju.

Pirmajā akcijas dienā 
higiēnas pakalpojumus iz-
mantoja 7 vīrieši, kuri bez 
patstāvīgas pajumtes ir jau 
ilgstoši, daļa no viņiem 
jau vairākus gadus ir nakts 
patversmes klienti, bet daļa 
līdz šim nav vēlējušies savu 

nosacīto brīvību ierobežot, 
saņemot pakalpojumus 
institūcijā. Savukārt otrajā 
dienā, apbraukājot visu pilsētu 
un tai pieguļošo teritoriju, tika 
atvestas tikai trīs personas 
bez noteiktas dzīvesvietas.  
Visi akcijas dalībnieki labprāt 
izmantoja šo iespēju. 

Pašvaldības policija sa-
darbībā ar Sociālo dienestu 
Cēsu novadā  ir apzinājušas 
10-12 šādas personas bez 
noteiktas dzīvesvietas, 
kurām šis pakalpojums būtu 
nepieciešams.

Jau septīto gadu 1. okobrī 
durvis vērs Sociālā dienesta 
nakts patversme Bērzaines ielā 
16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, 
lai aukstajā laikā nodrošinātu 
bezpajumtniekiem naktsmītni, 
ēdienu un personīgās higiēnas 
iespējas. 

procesa nonāk atpakaļ bērna 
īpašumā. Piemēram: mājturības 
stundām skola iegādājas 
šujmašīnas un citu aprīkojumu, 
bet, ja stundā ir jāizšuj 
galdautiņš, skolēnam var lūgt 
iegādāties audumu un diegus, jo 
izgatavotais galdautiņš nonāks 
atpakaļ ģimenē. Tāpat arī dzija 
adīšanas prasmju apguvei 
– uzadītās zeķes bērns nesīs 
mājās. Turpretī, ja skolā stundas 
laikā tiek ceptas piparkūkas, 
ko dāvina Ziemassvētkos, lai 
sagādātu prieku cilvēkiem, tad 
piparkūku mīkla jāpērk skolai.

Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldības 
projektu un vides speciāliste 

šajā jautājumā bijis deputātiem 
vienoties, vai nosaukumam 
būtu jābūt avangardiskam, vai 
arī nosaukumam tomēr būtu 
jābūt pragmatiskākam.

Tā kā visas funkcijas, ko 
koncertzālē veiks tās darbības 
laikā, nosaukumā nav iespējams 
atainot, deputāti vienojās par 
vārda „koncertzāle” iekļaušanu 
nosaukumā.

Neatkarīgi no nosaukuma, 

koncertzāle tautās tik un tā tiks 
dēvēta par Cēsu koncertzāli 
vai Vidzemes koncertzāli, 
tādēļ spilgtāks nosaukums, 
visticamāk, neko nemainītu, 
stāstīja Rozenbergs.

Attēlā: Topošajam mūzikas un kultūras centram nu ir dots 
arī nosaukums - Vidzemes koncertzāle “Cēsis”. Foto: Aivars 
Akmentiņš.
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2013. gada 1. septembrī stā-
sies spēkā Ministru kabineta 
noteikumi „Prasības bērnu 
uzraudzības pakalpojuma snie-
dzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju re-
ģistrēšanas kārtība” un 
„Kārtība, kādā tiek aprēķināts 
un piešķirts valsts atbalsts 
bērniem no pusotra gada 
vecuma līdz obligātai bērna 
sagatavošanas pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai, ja bērns 
saņem pakalpojumu pie privātā 
pakalpojumu sniedzēja”.

Kam pienākas valsts 
atbalsts?

Valsts atbalstu piešķirs 
par bērniem no pusotra gada 
vecuma līdz obligātai bērna 
sagatavošanas pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai (līdz 4 
gadiem), kuri ir uzņemti rindā 
un nesaņem pakalpojumu 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē.

Valsts atbalstu izmaksās 
privātam pakalpojuma snie-
dzējam: Izglītības iestāžu 
reģistrā reģistrētai privātās 
izglītības iestādei vai Bērnu 

uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju reģistrā reģistrētam 
bērnu   uzraudzības  pakalpo-
juma sniedzējam (arī auklēm) 
(par darba dienām (ne mazāk 
kā 8 stundas dienā)).

Kāds būs valsts atbalsta 
apmērs?

Valsts atbalsta apmērs 
vienam bērnam par pilna laika 
pakalpojumu (ne mazāk kā 
8 stundas dienā, darba dienās) 
tiek noteikts līdz 100 Ls mēnesī, 
ievērojot nosacījumu, ka 
valsts atbalsta un pašvaldības 
līdzfinansējuma (pašvaldības, 
kuras nespēj nodrošināt visiem 
savā administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem bērniem vietas 
pašvaldības pirmskolas 
izglītības iestādēs, daļēji 
apmaksā bērnu izglītības 
ieguvi privātajos bērnudārzos) 
kopējais apjoms vienam bērna 
ārpus Rīgas plānošanas reģiona 
nepārsniedz 130 Ls .

Kas man jādara, ja vēlos 
tam pieteikties?

Lai vecāks saņemtu valsts 
atbalstu izdevumu segšanai 
par privātā pirmskolas 

izglītības iestādē saņemtajiem 
pakalpojumiem, privātajai 
izglītības iestādei jāreģistrē 
bērnu Valsts izglītības 
informācijas sistēmā. Savukārt, 
lai vecāks saņemtu valsts 
atbalstu izdevumu segšanai 
par bērnu uzraudzības 
pakalpojumiem, vecākam 
jānoslēdz rakstisks līgums ar 
bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju.

Vecākam ir jāinformē Cēsu 
novada pašvaldība(veidlapa 
pieejama Cēsu novada 
pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā), ja bērna 
dzīvesvieta Cēsu novadā, par 
to, ka bērns saņem pakalpojumu 
privātā izglītības iestādē 
vai pie bērnu  uzraudzības 
pakalpojumu sniedzēja.

Valsts atbalstu privātajiem 
pakalpojumu sniedzējiem 
izmaksās Izglītības un zinātnes 
ministrija, pamatojoties uz to 
iesniegtiem pieprasījumiem par 
sniegtajiem pakalpojumiem par 
iepriekšējo mēnesi.

Vai bērna māte/tēvs var 
nokārtot sertifikāciju un 

sniegt aukles pakalpojumu 
saviem bērniem, saņemot 
valsts finansējumu?

Vecāks pats nevar sniegt 
savam bērnam uzraudzības 
pakalpojumu un nevar saņemt 
arī valsts  atbalstu par sava 
bērna pieskatīšanu.  Taču, 
piemēram, bērna vecmāmiņa, 
kas izpilda visas bērna 
uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam noteiktās prasības, 

var veikt bērna uzraudzību 
un attiecīgi saņemt arī valsts 
atbalstu.

Plašāku informāciju par 
šo jautājumu var atrast Cēsu 
novada pašvaldības mājas 
lapā un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
mājas lapā.

Informāciju apkopoja – Cēsu 
novada pašvaldības Izglītības 
nodaļas vadītāja Lolita.Kokina

Jauns bērna uzraudzības   
pakalpojums

Augustā Cēsīs ar vairākiem 
pasākumiem noslēdzās Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) 
starptautiskā arhitektūras 
vasaras skola «LocalShift»: 
tika prezentēti projekti, 
izstādes un pilsētvides 
instalāciju atklāšana, kā arī tika 
organizētas vakariņas visiem 
pilsētniekiem.

Starptautiskā vasaras 
skola jau otro gadu pēc 
kārtas norisinājās Cēsīs, jo 
tai izveidojusies veiksmīga 
sadarbība ar pilsētas  pašvaldību 
un iedzīvotājiem. Šoreiz 
vasaras skolas dalībnieki 
strādāja trīs darbnīcās, kas 
katra citā veidā pētīja vietējo 
kontekstu un problemātiku, 
konstruējot objektus un 
notikumus pilsētvidē. 
«LocalShift» jeb vietējo 
pārmaiņu tēma skaidrojama kā 
mēģinājums apvienot vietējās 
kultūras dziļumu ar globālām 
tendencēm, lai izceltu jaunas 
dzīves kvalitātes, ko tās spēj 
atnest pilsētai.

«Stāstu tornis» ir telpiska 
instalācija Cēsu Stacijas 
laukumā, kas kalpo kā neliela 
brīvdabas lasītava un grāmatu 
apmaiņas vieta. Jaunā vietzīme 
sveicina atbraucējus un pievērš 
uzmanību pārmaiņām, kas 
drīzumā skars Cēsu Centrālo 

RTU Informācijas centrs

Arhitektu vasaras skola noslēdzas ar „Sālsmaizi”

bibliotēku – tai gaidāma 
rekonstrukcija. Darbnīcas 
vadītāji bija Vīnē strādājošais 
latviešu arhitekts Niklāvs 
Paegle un viņa kolēģi no 
Londonas ThomasRandall–
Page un TheodoreMolloy.

Darbnīcā «Oāze» studenti 
pētīja publisko ārtelpu Cēsīs, 
meklējot vēl neizmantotus 
potenciālus urbānās ainavās un 
tukšās ēkās. Īpaša uzmanība 
tika pievērsta divām jutīgām 
sabiedrības grupām – bērniem 

un vietām, kur tie spēlējas, kā arī 
vecumdienu  kvalitātei Cēsīs. 
Studentus vadīja pilsētplānotājs 
no Meksikas DavidsOrtega un 
latviešu arhitekti, kas ikdienā 
strādā Cīrihē un Vīnē: Dagnija 
Smilga un Kārlis Bērziņš.

Trešā grupa divu nedēļu 
garumā plānoja kopīgas 
vakariņas visiem cēsniekiem 
– pasākumu «Sālsmaize», par 
norises vietu izvēloties nesen 
atvērtās mākslas telpas «Mala» 
pagalmu. Holandiešu dizaineru 

kolektīva «LaBolleur» vadībā 
grupas dalībnieki izveidoja 
visaptverošu  notikuma pro-
jektu: ēdienkarti, vakara 
programmu, grafiku un 
komunikāciju, kā arī vides 
iekārtojumu. «Sālsmaize» ir 
sveiciens jaunām iniciatīvām 
pilsētā, un ar to iecerēts 
iekustināt biežāku cēsnieku 
kopā sanākšanu, izveidojot tai 
ērtu telpisku formātu.

Attēlā: “Sālsmaizes” rīkotājas mudināja cēsniekus uz biežāku kopā sanākšanu. Foto: Ance 
Saulīte.

Noslēgusies projekta 
„Tualetes izbūve slēpošanas un 
biatlona kompleksā „Priekuļi”” 
ieviešana, kas tika līdzfinansēta 
no  Eiropas attīstības fonda 
lauku attīstībai LEADER 
programmas.

Projekta ieviesējs  bija 
Cēsu novada pašvaldība  
un projekta ietvaros tika 
izbūvēts   labiekārtotas tualetes 
modulis, izbūvēts hermētisks 
notekūdeņu  krājrezervuārs un 
izveidots jauns dzeramā ūdens  
urbums.  Būvdarbus pēc SIA 
ENTASIS tehniskā projekta 
veica  būvuzņēmējs SIA „ Būve 
WoodLine” .

Projekta  ietvaros  blakus 
vecajām tualetēm uzstādīts   
jauns  rūpnieciski  izgatavotu 
WC konteiners (modulis), kurš  
nodrošināts ar    ūdensapgādes 
un kanalizācijas  sistēmu un  
elektroapgādi. 

Kompleksa noslodze ziemas 
mēnešos  mērāma  tūkstošos 
apmeklētāju un jauna WC 
kompleksa izbūve  ļoti uzlabo 
apmeklētāju komfortu.

Projekta ieviešanai  no 
ELFLA LEADER programmas 
tika saņemti 10500 LVL, 
atlikušos 25% līdzfinansējuma 
nodrošināja Cēsu novada 
pašvaldība. 

Labiekārto  
biatlona  
kompleksu
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Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Cēsu novada pašvaldība 
30. jūlijā  noslēgusi līgumu 
ar A/S  „ Ceļu pārvalde”  par 
Gaujas ielas, posmā no Pētera 
ielas līdz Kvēpenes ielai 
Cēsīs, rekonstrukciju. Projekta 
autoruzraudzību veic  AS 
„Ceļuprojekts”.

Projekta ietvaros tiks veikta 
ielas apgaismojuma  izbūve 
Gaujas ielā, posmā no Cepļu 
ielas līdz Gaujas tiltam, ko  
veiks SIA firma „Spriegums” . 
Projektu autoruzraudzība - SIA  
„DP Projekts”.

Būvuzraudzību abām 
projekta daļām veiks SIA 
„Jurēvičs un partneri”.

Projekta ietvaros plānots 
veikt rekonstrukcijas darbus 
1,052 km garumā, izbūvēt 
gājēju un veloceliņu, veikt 
apgaismojuma rekonstrukciju, 
lietus ūdens un kanalizācijas 
izbūvi un stiprināt Gaujas 
kalna nogāzi. Kā informē 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītājs 
Modris Rāviņš, šogad plānots 
veikt Gaujas kalna nogāzes 
stiprināšanu, iespējams arī 
gājēju ietves izbūvi atsevišķos 

Uzsāk Gaujas ielas 
rekonstrukciju 
Sanita Breikša 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas 
nodaļas projektu speciāliste

posmos, tāpēc ierobežojumi 
transporta kustībai būs nelieli. 
Brīvdienās, kad darbi nenotiks, 
ātrumu ierobežojošās zīmes būs 
aizsegtas. Apjomīgākus Gaujas 
ielas  rekonstrukcijas darbus 
paredzēts uzsākt nākošā gada 
pavasarī. Tad gan būs jārēķinās 
ar būtiskiem transporta kustības 
ierobežojumiem.

Projekts Nr. 
3 D P / 3 . 2 . 1 . 2 . 0 . / 1 0 / A P I A /
SM/005  „ Cēsu pilsētas 
tranzītielas – Gaujas ielas-
rekonstrukcija”   tiek īstenots 

darbības programmas „ 
Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.2. prioritātes 
„ Teritorijas pieejamības un 
sasniedzamības veicināšana” 
3.2.1. pasākuma „ Pieejamības 
un transporta sistēmas 
attīstība” 3.2.1.2. aktivitātes „ 
Tranzītielau sakārtošana pilsētu 
teritorijās” ietvaros.

Attēlā: Augustā ir uzsākta Gaujas ielas nogāzes stiprinājuma 
izbūve un transporta satiksme traucēta tikai nelielā ielas posmā. 
Foto: Aivars Akmentiņš.

Piektdien, 30. augustā 
uzsākta jauna siltumtrases 
pievada izbūve Piebalgas ielā 
- posmā no Kases, Vaļņu ielas 
līdz Piebalgas 11. Kā informēja 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas eksperts 
siltumapgādes jautājumos 
Roberts Ivanovskis, SIA 
„Latvijas Neredzīgo biedrības 
Cēsu mācību ražošanas 
uzņēmuma”  vadība izteikusi 
vēlmi uzņēmuma dzīvojamās 
mājas un ražošanas ēkas 
pieslēgt pilsētas centrālajai 
siltuma apgādes sistēmai. 
Tāpēc novada pašvaldība īsteno 
siltuma trases izbūves projektu. 
Darbus veiks SIA „Ū.K.A.”

Sakarā ar būvdarbiem 
gaidāmi satiksmes ierobe-
žojumi, kā arī atsevišķu 
Piebalgas ielas posmu 
slēgšana. Kā pastāstīja SIA 
„Ū.K.A.” valdes  priekšsēdētājs 
Reinholds Slišāns, siltumtrases 
izbūvi paredzēts veikt trīs 
posmos.

1. Posmā no Kases ielas līdz  
Piebalgas ielai 3 (Profesionālā 
vidusskola) darbi tiks veikti 
termiņā no 30. augusta līdz 
10. septembrim ieskaitot.

2. Posmā no Piebalgas ielas 
3. līdz Krišjāņa Valdemāra 
ielai darbi tiks veikti termiņā 
no 11. septembra līdz 
25. septembrim ieskaitot.

3. Posmā no Krišjāņa 
Valdemāra ielas līdz Piebalgas 
ielas 11 ēkai darbi tiks veikti 
termiņā no 26.septembra līdz 
10. oktobrim ieskaitot.

Transporta kustība tiks 
organizēta sekojoši:

No 30.08. līdz 02.09. tiks 
slēgta satiksme Kases ielā.

Apbraucamais ceļš Rīgas 
ielai  paredzēts no Vienības 
laukuma pa Lielo Skolas ielu 
uz Pils ielu ar izbraukšanu uz 
Rīgas ielu.

No 02.09. līdz 10.09. tiks 
slēgta satiksme no Kases ielas 
līdz Piebalgas ielai 3.

Transporta kustība uz Pļavas 
ielu tiks organizēta no Vienības 
laukuma pa Vaļņu ielu uz 
Pļavas ielu ar izbraukšanu uz 
Krišjāņa Valdemāra ielu.

Transporta kustība Piebalgas 
ielai 1 (autoserviss LSSA un 
veikals Bēbis) un Vaļņu ielu 
9/11 tiks organizēts caur Pļavas 
ielu 2 ar izbraukšanu uz Pļavas 
ielu ar turpmāko kustību uz 
Krišjāņa Valdemāra ielu

No 11.09. līdz 25.09. tiks 
slēgta satiksme no Piebalgas 
ielas 3 līdz Kr.Valdemāra ielai.

Transporta kustība tiks 
organizēta pa Pļavas ielu ar 
izbraukšanu uz Noliktavas 
ielu.

No 26.09. līdz 10.10. tiks slēgta 
satiksme no  Kr.Valdemāra ielas 
līdz Piebalgas ielai 11. 

Slēgto posmu apbraukšanai būs 
izvietotas norādes zīmes. 

Izbūvē jaunu siltumtrasi  
Piebalgas ielā

Jūlija mēnesī komisijas 
balsojumam tika iesniegti 
šādi Mēneša sportista titula 
kandidāti:

1. Valters Kaminskis - 
1.v. pasaules  čempionātā  
rogainingā (24 stundu 
orientēšanās) Pleskavā,  grupā 
V 40+

2. Maira Sestule - 1.v. 
pasaules čempionātā  
basketbolā Grieķijā, senioriem  
grupā S 55+

3. Valdis Rubenis - 1.v. 
Eiropas kausā novusā

4. Elvis Saulītis - sudraba 
medaļa Eiropas čempionātā U-
20 izlases sastāvā

5. Mārtiņš Blūms 1.v. LČ 
olimpiskajā MTB distancē 
junioriem

6. Edgars Kononovs 2.v. 
LČ vieglatlētikā lodes grūšanā 
vīriešiem

Par Cēsu novada  jūlija 
Mēneša sportistu atzīts pasaules 
čempions rogainingā Valters 
Kaminskis.

Valteram šis ir jau otrais 
Mēneša sportista tituls šajā 

gadā. Janvārī tas tika piešķirts 
par izcīnīto Eiropas čempiona 
titulu rogainingā Spānijā.

Mēneša sportista kandidātus 
var ieteikt jebkurš Cēsu 
iedzīvotājs, valsts, pašvaldības 
vai  nevalstiska  organizācija 
līdz katra mēneša 7.datumam 
(par aizvadīto mēnesi) 
pa e-pastu sportaskola@
cesusportaskola.lv vai Cēsu 
novada domes Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā. Kandidāta 
vārdam jāpievieno motivēts 
apraksts, kādēļ piešķirams 
Mēneša sportista nosaukums.

Uz apbalvojuma saņemšanu 
var pretendēt sportisti, 
kuri uzrādījuši augstus 
rezultātus nozīmīgās valsts un 
starptautiskās sacensībās.

Mēneša sportista kandidātus 
apkopo Cēsu novada Sporta 
padome un izvērtē padomes 
izveidota komisija. Informācija 
par aizvadītā Mēneša sportista 
titula ieguvēju  tiek publicēta 
mājas lapās:  www.cesis.lv, www.
cesusportaskola.lv, laikrakstos 
„Druva”  un „Cēsu Vēstis”.

Mēneša sportists –  
Valters Kaminskis

Cēsu bibliotēka aicina iesaistīties
Gunta Romanovska  
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktores vietniece

Makulatūras vākšanas 
akcija

SIA „Papīrfabrika 
„Līgatne”” jau otro gadu 
aicina bibliotēku darbiniekus 
un iedzīvotājus iesaistīties 
makulatūras vākšanas akcijā 
„Zaļā bibliotēka”, ne tikai 
atbalstot vietējo ražotāju un 
videi draudzīgu domāšanu un 
dzīvesveidu, bet arī cīnoties 
par noderīgām balvām 
bibliotēkām. 

Cēsu bibliotēka arī ir 
iesaistījusies šajā makulatūras 
vākšanas akcijā. Līdz 
10.novembrim ikviens mūs 
var atbalstīt un bibliotēkā 
nodot makulatūru: grāmatas, 
žurnālus, avīzes, bukletus; 
kartona kastes (saplēstas vai 
salocītas); aprakstītu biroja 
papīru. 

Akcija „Tautas grāmatu 
plaukts”

Aicinām novada  iedzīvo-
tājus iesaistīties Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas – 
Gaismas pils piepildīšanā ar 
grāmatām. LNB no 20. augusta 
līdz 1. novembrim rīko akciju 
„Tautas grāmatu plaukts”. Tajā 
ir  iespēja ikvienam dāvināt 
LNB sev nozīmīgu un īpašu 
grāmatu, titullapā ierakstot 
veltījumu vai personisku stāstu, 
kas saistās ar šo grāmatu. 
Īpašas grāmatas kritērijs ir dziļi 
personisks. Kopā ar stāstu šī 
būs liecība par jums nākamajām 
paaudzēm, tāpēc, izvēloties 
grāmatu, padomājiet – ko jūs 
vēlaties pateikt cilvēkiem, 
kas to lasīs pēc 10, 50 vai 100 
gadiem.

Iedzīvotāju dāvinātās grā-
matas nonāks un tiks glabātas 
bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā. 

Grāmatu dāvināšana „Tautas 
grāmatu plauktam” notiks 
„Rīga 2014” telpā Esplanādē 
(Rīgā) līdz 15. septembrim un 
visās Latvijas bibliotēkās līdz 
1. novembrim. No katra lasītāja 
tiks pieņemta tikai viena 
grāmata. 2014. gada 18. janvārī 
akcijā sadāvinātās grāmatas 
„Grāmatu draugu ķēdē” ceļos 

no LNB vecās ēkas uz jauno, 
simboliski aizsākot bibliotēkas 
piepildīšanu ar iedzīvotāju 
veidotu saturu.

Akcijai ir izveidota 
interneta vietne www.
t a u t a s g r a m a t u p l a u k t s . l v. 
Piesakies Grāmatu draugu 
ķēdei!

Par  Rīgas  kā Eiropas 
kultūras galvaspilsētas atklā-
šanas centrālo notikumu „Rīga 
2014” komanda ir izsludinājusi 
tautas līdzdalības akciju – 
„Grāmatu draugu ķēdi”. Idejas 
pamatā ir cilvēku saskarsme, 
simboliska kultūras vērtību 
nodošana no rokas rokā, no 
cilvēka cilvēkam. 2014. gada 
18. janvārī no plkst. 12 līdz 18, 
pārvietojot grāmatas no rokas 
rokā (katram dalībniekam 
pusstunda) no vecās bibliotēkas 
ēkas uz jauno. Reģistrēšanās 
Grāmatu draugu ķēdei jau ir 
sākusies 27. jūnijā. Dalībniekam 
jābūt vismaz 16 gadu vecam. 
Pieteikšanās notiek portālā 
www.riga2014.org.
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KOLEKTĪVI AICINA 

Cēsu pilsētas Sporta skola  aicina

Izdarīt Cēsu novada 01.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr.1 
„Cēsu novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt 31.punkta otro 
teikumu šādā redakcijā: 
„Atlīdzību un izmaksas kārtību 
nosaka Domes apstiprinātajos 
Darba samaksas noteikumos.”
2. Izteikt 32. Punkta otro 
teikumu šādā redakcijā: 
„Atlīdzību un izmaksas kārtību 
nosaka Domes apstiprinātajos 
Darba samaksas noteikumos”.
3. 34.5.apakšpunktā izteikt 
vārda saīsinājumu un skaitli “Ls 
1000,00’’ ar vārda saīsinājumu 
un skaitli ‘’EUR 1400,00’’.
4. 34.10.4.apakšpunktā vārda 
saīsinājumu un skaitli “Ls 
50 000,00’’ aizstāt ar vārda 
saīsinājumu un skaitli “EUR 70 
000,00’’.
5. 34.10.5.apakšpunktā vārda 
saīsinājumu un skaitli “Ls 
120 000,00’’ aizstāt ar vārda 
saīsinājumu un skaitli “EUR 
170 000,00’’.
6. 103.punktā vārda saīsinājumu 
un skaitli “Ls 20 000,00’’ aizstāt 
ar vārda saīsinājumu un skaitli 
“EUR 28 000,00”.
7. Izteikt 58.punktu šādā 
redakcijā:
„58. Darba valoda ir valsts 
valoda. Uzstājoties var lietot 
citas valodas, ja Dome var 
nodrošināt debašu tulkošanu 
valsts valodā vai, ja Dome 
neiebilst. Ja nepieciešams 
pieņemt administratīvo aktu 
vai tiek izskatīts jautājums, 
kas saistīts ar finanšu līdzekļu 
piesaisti vai izlietojumu, 

Saistošie noteikumi Nr. 
19, 29.08.2013 Grozījumi 
Cēsu novada 18.07.2013. 
saistošajos noteikumos 
Nr.18 „ Cēsu novada 
pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums: Cēsu novada dome 
18.07.2013.pieņēma saistošos noteikumus Nr. 18 “Cēsu novada 
pašvaldības nolikums’’. 05.08.2013. no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas  ir saņemta vēstule Nr. 18-6/7189 
(reģ. Cēsu novada pašvaldībā 05.08.2013., Nr. 1-33/3057) par 
minēto saistošo noteikumu izvērtējumu, ar kuru sniegti priekšlikumi 
grozīt un precizēt saistošo noteikumu 31., 32., 58.un 113.punktu. 
Tāpat saistošajos noteikumos ir noteikti līgumu parakstu tiesību 
sliekšņi, kas noteikti latos un kurus atbilstoši Euro ieviešanas 
kārtības likumam jānosaka euro.
Saistošo noteikumu projekta  nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība: Nepieciešams veikt precizējumus un 
grozījumus Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošajos noteikumos 
Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums’’:
- atbilstoši  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
02.08.2013. vēstulē Nr. 18-6/7189 minētajiem priekšlikumiem, 
izņemot attiecībā uz 113.punkta apakšpunktiem, jo tajos ieviesusies 
tehniska kļūda, kas ir izlabota;
- noteikt vēlāku saistošo noteikumu spēkā stāšanās laiku, jo 
tajos paredzēti būtiski grozījumi pašvaldības darba organizācijā, 
uz kā pamata nepieciešams pārskatīt virkni  pašvaldības 
iekšējos normatīvajos aktus (piem., iestāžu nolikumi, Cēsu 
novada pašvaldības darba organizācijas dokumenti u.tml.) un 
nepieciešamības gadījumā sagatavot to grozījumus;

Turpinājums 7. lpp

Cēsu Kultūras centra radošie kolektīvi aicina jaunus dalībniekus

tulkošanas pakalpojumu, 
ja tas pieteikts ne vēlāk kā 
7 (septiņas) dienas pirms 
konkrētās sēdes, nodrošina 
Pašvaldības administrācija, 
pārējos gadījumos – persona.’’
8. Izteikt 139.punktu šādā 
redakcijā: 
„139. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā ar 2013.gada 
1.novembri”.
9. Saistošo noteikumu 34.5., 
34.10.4. un 34.10.5.apakšpunkta 
un 103.punkta grozījumi stājas 
spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs septembrī
Pasākumi
01.09. Ģimenes diena 
Āraišos.
Āraišu arheoloģiskais 
muzejrezervāts

2.09. Jauniešu diena
Maija parks, Pils dārzs

07.09. plkst.23.00 Grupa 
„Rikardions”
Muzikālā  kafejnīca”Venden”, 
Raunas iela 17

8.09. Tēvu diena
Pils dārzs

11.09. Tautas frontes 
kustības 15 gadu jubileja
Cēsu Jaunā pils, Pils dārzs

14.09. Sonore Vaice, 
Normunds Vaicis „ No 
Handeļa līdz Pučīni”
Izstāžu nams

14.09. Skaņuplašu tirdziņš.
Kultūras terase „Zaļa Zāle”, 
Rīgas iela 25 iekšpagalms

14.09.plkst.23.00 Grupa 
„Muiža”
Muzikālā  kafejnīca”Venden”, 
Raunas iela 17

21.09. Starptautiskais 
kosmosa festivāls ģimenēm.
Cēsu lidlauks

21.09. Latviešu kino vakars.
Cēsu Jaunā pils

21.09. Latvijas rallija 
čempionāta noslēguma 
posms „ Latvija 2013”.
Cēsu pilsēta

21.09. Latgaļu vārda svētki.
Āraišu arheoloģiskais 
muzejrezervāts

21.09. plkst.19.00 
Labdarības koncerts 

Cēsu Sv.Jāņa  baznīcas 
atjaunošanai. Koncertu sniegs 
Raimonda Macata MR5
AS CATA kultūras nams 

21.09.plkst.23.00 Grupa 
”Edelveis”
Muzikālā  kafejnīca”Venden”, 
Raunas iela 17

22. 09. plkst. 14.00 Mākslas 
vēstures lekcija. Antonio 
Gaudi un Hundertvasera  
arhitektūra.
Izstāžu nams.
 
24.09. plkst. 19.00 Muzikāla 
komēdija ”Gribu bērnu”. 
Režisors Juris Rijnieks. Lomās 
aktieri- Ģirts Ķesteris, Maija 
Doveika, Marija Bērziņa, 
Aldis Siliņs un Zane Daudziņa
AS CATA kultūras nams 

26.09.plkst. 20.00 un nakts 
izrāde plkst. 22.30 Izrāde 
Pauļuks. Rāmji. Izrāde par 
ģeniālo latviešu gleznotāju 
Jāni Pauļuku. Jāņa Pauļuka 
lomā Kaspars Znotiņš
Izstāžu nams

27.09. Starptautiskā tūrisma 
diena.
Cēsu Jaunā pils

28.09.plkst.23.00 Grupa  
„Pusnakts”
Muzikālā  kafejnīca”Venden”, 
Raunas iela 17

29.09. Miķeļdienas 
pasākums.
Rožu laukums

29. 09.plkst.  17.00. 
11. Starptautiskā  Cēsu 
klavesīnfestivāla koncerts.
Izstāžu nams

Izstādes
06.09.-20.10. Gleznotāju 
karalis Cēsīs. Jānis Pauļuks.
Izstāžu nams

No 06.09.-29.09. Arta 
Kalniņa izstāde Gleznas.
Izstāžu nama mazā zāle.
 
9.09.-30.10. Māras 
Armanovičas gleznu izstāde 
„Katram ziedam sava 
dvēsele”.
Cēsu Centrālās bibliotēkas 2. 
stāva vestibilā

Dzejas dienas Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā

4.09. plkst.18.00 Tikšanās 
ar Dzejnieci Mariku Svīķi 
un komponistu, mūziķi Jāni 
Žagariņu
Cēsu Pieaugušo izglītība 
centra zāle (Raunas iela 4)

11.09. plkst.14.30 Es un mans 
dzejolis. Literārs pasākums 
5.-6. klašu skolēniem
Bērnu literatūras nodaļa

11.09. plkst. 17.00 Tikšanās 
ar dzejnieci Maiju 
Laukmani.
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
pasākumu telpa (Raunas 
iela 2)

12.-30.09. Dzejnieks un 
Cēsis.
Bērnu literatūras nodaļa

20.09. plkst.14.00 Tēja kopā 
ar projekta „Jaunie literāti” 
autoriem.
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
pagalms (Raunas iela 2)

25.09. plkst.17.00 Tikšanās 
ar dzejniekiem Annu Auziņu, 
Pēteri Dragunu un Ingu 
Gaili.
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
pasākumu telpa (Raunas 
iela 2)

28.09. plkst.13.00 Dzejas un 
grāmatu diena dzejnieka 

Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 
mājā „Leukādija”. Tikšanās 
ar dzejniekiem Uldi Bērziņu 
un Rudīti Losāni, Cēsu 
Tautas teātra literāri muzikāls 
uzvedums
Priekuļu pagasta „Leukādija”

Literatūras izstādes Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā

2.-30.09. Septembris – dzejas 
mēnesis.  Izstāde iepazīstina 
ar latviešu autoru jaunākajiem 
dzejas izdevumiem
Abonements

2.-30.09. Likteņu līkloči. 
Literatūras izstāde par 
vēsturiskām personībām
Abonements

2.-30.09. Latvijas 
pievienošanās eirozonai. 
Preses materiālu izstāde par 
ES vienoto valūtu, ieviešanas 
aktualitātēm Latvijā
Vispārīgā lasītava

2.-30.09. Iepazīsti Cēsu 
skolas! Izstāde veltīta 
1.septembrim – Zinību dienai
Novadpētniecības literatūras 
lasītava

2.-30.09. Inesei Zanderei 
– 55. Izstādē var iepazīties ar 
Ineses Zanderes grāmatām, kas 
rakstītas 1.-4. klašu skolēniem.
Bērnu literatūras nodaļas 
Abonements

2.-30.09. Reiz dzīvoja… 
Izstādē izliktas pasakas 
pirmsskolas vecuma bērniem.
Bērnu literatūras nodaļas 
Abonements
 
2.-30.09. Gribu visu zināt. 
Bērnu enciklopēdiju izstāde
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava

2.-30.09. Septembrī – Dzejas 

dienas. Literatūras izstādē var 
iepazīt dzejoļu grāmatas 1.-6. 
klašu skolēniem.
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava

2.-30.09. Ilze Dambe. 
Cikla „Kas zīmē mūsu 
grāmatiņās” izstāde. 
Mākslinieces Ilzes Dambes 
ilustrētās grāmatas.
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava

2.09.- 31.12. Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija. 
Bērnu literatūras nodaļa.

19.09.-21.09. Jauno grāmatu 
izstāde. Lasītājiem iespēja 
iepazīties ar bibliotēkā 
saņemtajām jaunajām 
grāmatām. 
Abonements

Sports
1.09. plkst.10.00-18.00 SK 
Saulrīti novusa turnīrs
Lapsu 17

8.09. plkst. 10.00-14.00 
Rollersprinta sacensības 
„Cēsis 2013”
Piebalgas 18

21.-22.09. plkst. 10.00-19.00 
Volejbola turnīrs jauniešiem 
„Cēsu kauss 2013”
Piebalgas 18, Pūces 2a

22.09. Apvidus skrējiens 
un nūjošanas pārgājiens 
„Priekuļu trail 2013”.

28.09. plkst. 10.00-19.00 
Cēsu kauss volejbolā 
senioriem
Piebalgas 18,Pūces 2a 

28.09. plkst. 11.00-14.00 
Skrējiens „Apkārt Cēsīm 
kopā ar SIA Running”
Pils parks

- atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantam, kura 
pirmajā daļā noteikts, ka  “Pašvaldības sagatavo euro ieviešanai 
nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus 
atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi 
stātos spēkā euro ieviešanas dienā’’.  
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts: 31. punktā 
izdarīti grozījumi, izsakot tā otro teikumu šādā redakcijā: 
“Atlīdzību un izmaksas kārtību nosaka Domes apstiprinātajos 
Darba samaksas noteikumos”.  
32.punktā izdarīti grozījumi, izsakot tā otro teikumu šādā redakcijā: 
“Atlīdzību un izmaksas kārtību nosaka Domes apstiprinātajos 
Darba samaksas noteikumos”.
34.10.4.apakšpunktā izdarīti grozījumi vārda saīsinājumu un 
skaitli “Ls 50 000,00’’ aizstājot ar vārda saīsinājumu un skaitli 
“EUR 70 000,00’’.   
Aprēķins: Ls 50 000,00 x EUR 1.422872 = EUR 71143,59.   
Salīdzinot ar esošo summu latos, tā tiek  samazināta par Ls 
803,72.  
34.10.5.apakšpunktā izdarīti grozījumi vārda saīsinājumu un 
skaitli “Ls 120 000,00’’ aizstājot ar vārda saīsinājumu un skaitli 

Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem Nr. 19
Turpinājums no 6. lpp

“EUR 170 000,00’’.
Aprēķins: Ls 120 000,00 x EUR 1.422872 = EUR 170744,62.   
Salīdzinot ar esošo summu latos, tā tiek  samazināta par Ls 
523,32.
58.punkts precizēts, nosakot, ka tulkošanas pakalpojums jāpiesaka 
7 dienas iepriekš.
139.punkts izteikts šādā redakcijā: ‘’139. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā ar 2013.gada 1.novembri.’’
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam 34.10.4.un 
34.10.5.apakšpunktu stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  Saistošie noteikumi 
sagatavoti: Likuma “Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 
1.punkts un 24.pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā 
ar  Saistošo noteikumu projektu: Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada 
pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, pieejams 
Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu 
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs).

Vaives tautas nama 
kolektīvi aicina dalībniekus:

Vaives vokālais an-
samblis, vad. Ilze Pulle, 

pirmais mēģinājums 
18.09. plkst.18.00

Vidējās paaaudzes deju 
kopa “Vaive”, vad. Solvita 
Krastiņa,

pirmais mēģinājums 
25.09. plkst.19.30

Vaives tautas nama 
kolektīvi aicina  
jaunus dalībniekus!
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ČIVINĀŠANA, INTERESANTI

Priecīgie čivinātāji 
Anete Gelsberga @
a n e t e g e l s b e r g a  
Nu tad beidzot ir pienākusi 
diena, kad esmu Cēsīs uz 
palikšanu.- neizprotami liels 
prieks, hah!

Krišs Pužuls @KrishsPuzhuls 
Cēsis ir skaista pilsēta. Patīk 
pat labāk nekā Sigulda. Ir vērts 
atbraukt kādreiz vēl!

Guntis Dreimanis @guntis67 
Grāmatu maiņas punkts Cēsīs 
pie autoostas ir vnk fantastiska 
ideja! :)

Dace Krastiņa @KrDace 
Sajutos kā viduslaikos. Nezinu, 
kas tie bija, kas pūta dūdas un 

sita bungas, bet forši. Nu foršas 
tās Cēsis!

Jānis Kravecs @JnisKravecs 
Nespēju beigt priecāties par to 
cik Cēsis patiesībā ir skaista 
pilsēta, it īpaši vakarā.

Stella Bērziņa @stellaberzina 
Kā man patīk dzīvot Cēsīs. Te 
gardi āboli tev uz ielas stāv.

Dusmīgie čivinātāji
Edgars @EdgarsEglitis12 
Cēsīs pilsētas svētkos gandrīz 
nekā, cilvēki maz.  Valmierā tik 
daudz, kas neredzēts, cilvēki 
kvantumiem.  Tiešām respect’s 
Valmierai.

Rudolfs Markovskis @
rgmarkovskis  
Garlaicīgas tās Cēsis!

Kr is t īne  @zjoze  
Apbrīnojami par kādām 
summām Cēsīs tiek izīrēti 
dzīvokļi. Vēl pie tam grausta 
stāvoklī... galīgi saspiedušies.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Cēsu novada pašvaldība arī 
šogad rīkoja konkursu „Par 
skaistāko Cēsu novada dārzu un 
sakoptāko teritoriju”. Saņemts 
necerēti daudz pieteikumu, 
pavisam kopā 42, no tiem četri 
pieteikumi no Vaives pagasta, 
bet pārējie Cēsu pilsētā. 

Tāpat kā pagājušajā 
gadā, īpaša bija ciemošanās 
Vaives pagasta lauku sētās. 
Konkursa komisija pavadīja 
jauku un patīkamu dienu, 
ciemojoties pie saimniekiem 
un patiesi priecājoties par viņu  
ieguldīto darbu savas sētas un 
tuvākās apkārtnes sakopšanā. 
Plašās, iekoptās  teritorijas, 

Dace Laiva  
Cēsu novada pašvaldības 
ainavu arhitekte 
teksts un foto

Prieks par košajiem dārziem
dīķi, zālieni, sakņu dārzi un 
saimniecības ēkas – viss liecina 
par prasmīgu un ilglaicīgu 
saimniekošanu, tajā pašā laikā 
neaizmirstot palutināt sevi ar 
lielām augu kolekcijām un 
omulīgām atpūtas vietām. Ar 
lielu cieņu novērtējām paveikto 
darbu.

Nevar  nepieminēt konkur-
sam pieteiktās izglītības 
iestādes, kurās teritorijas 
kopšana, apstādījumu veidošana 
un bērnu attīstībai piemērotas 
vides radīšana bieži vien ir 
iestāžu darbinieku centības un 
radošās izdomas rezultāts.

Cēsnieki pamatoti lepojas 
ar saviem pilsētas dārziem. 
Skaisti dārzi vērojami pat visas 
ielas garumā. Tādas ir Aveņu 
iela, Briežu iela, Festivāla iela, 
kur varam ciemoties gandrīz 

katrā pagalmā! Pat šī gada 
karstā vasara nav bijusi par 
apgrūtinājumu dārza kopšanai, 
priecājāmies par kvalitatīvo 
zālienu, košajiem puķu 
stādījumiem, ūdensbaseiniem 
un dažādiem citiem dārza 
elementiem. Prieks, ka dārzu 
kopšana aizrauj līdzi arī 
kaimiņus! Gaumīgi veidotas 
un labi koptas teritorijas ir arī 

pie daudzdzīvokļu namiem, 
iekārtoti jauki rotaļu laukumi 
bērniem, labi organizētas 
automašīnu stāvvietas un 
kārtīgi atkritumu konteineru 
laukumi. 

Nākošajā gadā aicinām 
pieteikties arī uzņēmumu, 
iestāžu un ražošanas teritoriju 
īpašniekus. Novērtējiet veiktos 
ieguldījumus un izmantojiet 

iespēju pateikt paldies 
cilvēkiem, kuri ikdienā veic šo 
darbu.  

Pagaidām laureātu 
vārdi paliek noslēpumā, 
to paziņošana, konkursa 
noslēgums un uzvarētāju 
apbalvošana paredzēta 18. 
novembrī, Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienas 
sarīkojumā. 

Attēlā: Priecēja ne tikai rūpīgi koptā daudzdzīvokļu namu apkārtne, bet arī pašu iedzīvotāju ar 
izdomu veidotie bērnu rotaļu laukumi.

Attēlā: Rūpīga lauku saimnieka sētā zied un acis priecē arī 
vecie mūri.

Mazuļu skola 
“BRĪNUMZAĶĒNS” aicina 
1 - 3 g.v. bērnus uz attīstošām 
nodarbībām pie Gunitas 
Bārdas.

Nodarbības sāksies 
trešdien, 11.septembrī plkst. 
9.30 un plkst. 11.00 RPIVA 
Psiholoģiskās palīdzības 
un atbalsta centrā Cēsīs, 
L. Katrīnas ielā 2, III stāvā.

Pieteikšanās un informācija 
pa tālr. 64107039, 26813092.

“Brīnumzaķēns” 
aicina mazuļus 
uz attīstošām 
nodarbībām

TEVI AICINA

CĒSU PILSĒTAS 

MĀKSLAS SKOLA
Ja esi 10 gadus vecs vari pieteikties 5 gadu programmā 20V 

šādās nodaļās: dizains, stikla dizains, keramika un kokapstrāde
15 gadus sasniegušos gaidīsim uz 3 gadīgo programmu 30V, 
kura ietver dizaina, keramikas un stikla dizaina specialitātes.

Pirmā tikšanās 2013/14. mācību gadā!
3. septembrī plkst. 15.00 skolā gaidīsim visus Cēsu Mākslas 

skolas audzēkņus!
Lai radošs un sekmīgs jaunais mācību gads!!!

Tiekamies Cēsīs, Palasta ielā 11, cesumakslasskola@inbox.lv, 
tālr. 64124274

No 1. septembra mainīsies 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
HIV profilakses kabineta darba 
laiks.

Speciālists HIV profilakses 
jautājumos  konsultēs   treš-
dienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 
16.00 Cēsīs, Bērzaines ielā 16, 
pagrabstāvā, 6. kabinetā.

Cēsu HIV  
profilakses kabineta  
jaunais darba laiks

Bezmaksas 
konsultācijas 
veselības aprūpes 
jautājumos

No 1. septembrai Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” sabiedrības 
veselības speciāliste Zane 
Brente - Brantiņa uzsāks 
iedzīvotāju konsultēšanu 
veselības  aprūpes  un 
profilakses jautājumos - 
trešdienās no 16.00 - 18.00 
Cēsīs Bērzaines ielā 16, 16. 
kabinetā.

Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests 
informē:


