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Sveicam!

Sadosimies rokās

Zināšanas sniedz
brīvību. Brīvību
domām un darbiem.
Tāpēc Cēsu novada
vārdā sveicu visus
skolēnus, viņu vecākus
un skolotājus Zinību
dienā!
Jūs esat tie, no kuriem
vistiešākajā mērā
atkarīgs, cik radoši
spēsim būt savās
domās un spēcīgi
darbos.
Attēlā: Pirms 25 gadiem akcijā “Baltijas ceļš” Cēsu rajonā cilvēki, sadodoties rokās, izveidoja 48 km garu dzīvās ķēdes posmu. Arī
pieminot šo unikālo notikumu, cēsnieki sadevās rokās, izvedojot apli ap Vienības laukumu.

Aivars Akmentiņš teksts un
foto
Pirms 25 gadiem vairāk
nekā divi miljoni cilvēku
Lietuvā, Latvijā un Igaunijā
sadevās rokās un izveidoja
vairāk nekā 600 kilometrus

garu cilvēku ķēdi, kas vijās
cauri trim Baltijas valstīm.
Cēsu rajonā rokās sadevās 50
tūkstoši cilvēku, izveidojot 48
kilometrus garu „Baltijas ceļa”
posmu.
Atzīmējot
šo
unikālo
akciju, sestdien, 23. augustā

Vienības laukumā pulcējās
Latvijas Tautas frontes Cēsu
nodaļas aktīvisti un liels skaits
cēsnieku. Uzrunājot atceres
notikuma dalībniekus, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs atzīmēja,
ka varam būt lepni par to, ka

pēdējie lēmumi par „Baltijas
ceļa”
organizēšanu
tika
pieņemti Baltijas Padomes
sanāksmē, kas notika Cēsīs.

Tā ir iepriecinoša tendence, ka
jaunas ģimenes deklarējas Cēsīs
un vēlas savus bērnus sūtīt
pilsētas bērnudārzos. Kā jau
minēju, veidojas rinda, tāpēc
ir paredzēts veikt grozījumus
pašvaldības
saistošajos
noteikumos, nosakot, ka rindā
uz vietu bērnudārzā priekšroka
būs Cēsu novadā deklarētajiem
bērniem un viņu vecākiem.
Vēl ir paredzēta sadarbība
ar privāto izglītības iestādi
– Jauno sākumskolu. Ja domes
deputātu lēmums 28.augusta
sēdē būs labvēlīgs, tad, sākot
ar oktobri, pašvaldība daļēji
kompensēs izdevumus Cēsīs
deklarētiem vecākiem, kuri
sūtīs savus pirmsskolas vecuma
bērnus uz Jauno sākumskolu.
Bērnu skaits pirmsskolas
izglītības
iestādēs
aug,
pamatskolās - stabilizējas ar

tendenci pieaugt, samazinās
audzēkņu skaits vidusskolās.
Lai radītu labākas iespējas
citu novadu jauniešiem apgūt
izglītību Cēsu ģimnāzijās un
vidusskolā, no 1.septembra
darbu sāks skolēnu dienesta
viesnīca Saules ielā 23. jeb
Putniņkrogā. Viesnīcā dzīvos
gan ģimnāziju, gan mūzikas
vidusskolas audzēkņi, kā arī
Rīgas Tehniskās universitātes
Cēsu filiāles dienas nodaļas
studenti. Maksa par viesnīcu
20 eiro mēnesī.
No jaunumiem jāmin, ka,
sākot ar šo mācību gadu,
brīvpusdienas tiks nodrošinātas
pirmo trīs klašu audzēkņiem.
Mācību līdzekļi mūsu novada
skolās ir nodrošināti visiem
audzēkņiem,pašvaldība
šim
mērķim
iedalīja
papildus
finansējumu.
Vecākiem

Turpinājums 8. lpp.

Jaunajā mācību
gadā novēlu gūt
gandarījumu par
paveikto un apgūto!
Cēsu novada pašvaldības
vārdā novada domes
priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs

Iepriecinošas tendences izglītībā
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldības
izglītības nodaļas vadītāja
Pēc augusta nogales datiem,
1.septembrī mācības Cēsu
novada skolās uzsāks 2418
skolēnu. Tas ir nedaudz mazāk
nekā pērn, taču jāatzīmē,
ka
pirmklasnieku
skaits,
salīdzinājumā ar pagājušo
gadu, audzis par 62 bērniem.
Savukārt
samazinājies
ir
audzēkņu skaits, kas uzsāks
mācības 10.klasē. Skolēnu
pieteikšanās turpinās un šie
skaitļi vēl var mainīties.
Mācībām
Cēsu
Profesionālajā vidusskolā pieteicies
71 audzēknis - gan četru
gadu apmācības grupās, gan
pusotra gada programmām
tiem, kam jau ir apgūta
vidējā izglītība. Liela interese

šogad ir par elektriķa aroda
apgūšanu. Mazāka interese
bijusi par mēbeļu galdnieka
profesiju, kaut gan tieši šīs
jomas amatnieku sagatavošana
skolā ir ļoti augstā līmenī, to
apliecina puišu sasniegumi
dažādos konkursos.
Alfrēda
Kalniņa
Cēsu
mūzikas vidusskolas pirmajā
kursā šoruden mācības uzsāks
17 audzēkņi. Tas ir vairāk
nekā pērn. Skola tagad ir
jaunajās Vidzemes reģionālās
koncertzāles „Cēsis” telpās,
ir skaidra attīstības vīzija un
labas iespējas izaugsmei.
Novada
pirmsskolas
izglītības
iestādēs
visas
grupiņas ir nokomplektētas
un jau veidojas rinda, tāpēc
norit aktīvs darbs, lai šoruden
vēl vienu pirmsskolas grupiņu
izveidotu Cēsu 2.pamatskolā.

jāsarūpē vien skolas soma,
zīmuļi un citi individuālās
lietošanas mācību priekšmeti.
Uz Cēsīm pārceļas ģimenes
no Krievijas, Ķīnas un viņi
savus bērnus grib sūtīt Cēsu
skolās, kaut latviešu valodu
viņi nezina. Tāpēc skolām,
kur ir šādi audzēkņi, esam
iedalījuši papildus stundas
latviešu valodas un citu mācību
priekšmetu apguvei, lai šie
bērni varētu ātri un veiksmīgi
integrēties
jaunajā
vidē.
Savukārt mazākiem bērniem
piedāvājam apmācības Bērnu
un jauniešu centra sešgadīgo
grupā, kur viņi varēs apgūt
latviešu valodu, rakstības
pamatus un tad doties uz
pamatskolām.

2

Cēsu Vēstis, 2014. gada 28. augusts

PAŠVALDĪBĀ

Baltijas ceļa mācības

Remontdarbi skolās pabeigti

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs

Sākas jaunais mācību gads.
Lai tas ir izdevies pedagogiem,
sekmīgs skolēniem un prieka
pilns par bērnu sasniegto
vecākiem! Novada izglītības
iestādes jaunajam mācību
gadam ir sagatavotas. Jāatzīmē,
ka šogad darbu uzsāks skolēnu
dienesta
viesnīca.
Mēs
pamatoti lepojamies ar augsto
izglītības kvalitāti Cēsu skolās.
Lai tā būtu pieejamāka arī citu
novadu jauniešiem, izveidota
dienesta viesnīca ar 60 vietām.
Vēl viens jaunums - Cēsu
2.pamatskolā būs vēl viena
pirmsskolas izglītības grupiņa,
jo pieprasījums pēc vietām
bērnudārzā ir tik liels, ka Cēsīs
sāk jau veidoties rinda. Tā,
protams, ir ļoti iepriecinoša
tendence.
Priecē arī tas, ka aizvien
biežāk pašvaldībā iegriežas
ģimenes, kas atgriezušās pēc
vairākiem ārzemēs pavadītiem
gadiem. Arī viņiem bērnu
izglītības jautājums ir ļoti
būtisks un pašvaldībai kopā
ar pedagogiem jāvērtē, kas

darāms, lai mācību uzsākšana
latviešu
skolā
emigrācijā
augušiem bērniem nebūtu
pārlieku sarežģīta. Ja mazais
pirmās četras klases ir
pabeidzis Īrijā vai Anglijā,
tad droši vien ir nepieciešama
palīdzība, lai apgūtu Latvijas
izglītības sistēmas prasības
un sekmīgi turpinātu mācības.
Kursi latviešu valodas prasmes
pilnveidošanai vai apguvei
varētu būt nepieciešami gan
mazajiem, gan lielajiem.
To, ka Cēsis ir lieliska
vieta dzīvošanai un bērnu
audzināšanai,
apjautuši
daudzi.
Diemžēl
cilvēku
vēlmi dzīvot un strādāt Cēsīs
pamatīgi ierobežo tas, ka
izīrējamo mājokļu fonds ir
gauži pieticīgs, tā gandrīz nav.
Mājokļu trūkums ir aktuāla
problēma gandrīz visās Latvijas
pilsētās gan lielās, gan
mazās. Šajā rudenī un ziemā
jaunajai Saeimai un valdībai,
sadarbībā ar pašvaldībām,
jāizstrādā valstiska mājokļu
attīstības programma, sekmējot
to pieejamību ģimenēm.
Kā zināms, 2015. gada
pirmajā pusgadā Latvija būs
Eiropas Savienības prezidējošā
valsts. Jau tagad ir zināms,

ka vairāki ar prezidentūru
saistīti nozīmīgi notikumi
norisināsies arī Cēsīs. Pie
mums notiks Latvijas Darba
devēju konfederācijas rīkota
starptautiska konference ar
eirokomisāru
līdzdalību.
Savukārt 29. maijā Cēsīs
tiksies Eiropas Savienības
valstu vēstnieki. Tas ir liels
gods un arī liels izaicinājums,
un jau tagad jāsāk gatavoties
šiem notikumiem.
Bet atskatoties uz augusta
norisēm
Cēsīs,
jāatzīmē
akcijas „Baltijas ceļš” 25 gadu
piemiņas pasākums Vienības
laukumā. Tik kupli apmeklēts
un
emocionāli
piepildīts
pasākums sen nebija piedzīvots.
Un kad tā noslēgumā mēs visi
atkal sadevāmies rokās un
izveidojām garu dzīvo ķēdi,
es sajutu to, ka Atmodas laika
vērtības un ideāli nekur nav
zuduši, tie ir katrā no mums.
Svarīgi, lai mums būtu tādi
mērķi, kas vieno. Jautājums
ir, vai politiķi savā Saeimas
priekšvēlēšanu retorikā būs
vērsti uz to, kas vieno, vai tomēr
atkal pievērsīsies ierastajai un
visiem tik apnikušajai sevis
slavēšanai un citu pelšanai?

E-pakalpojumi nodokļu maksājumiem
Inese Urjāne
Cēsu novada pašvaldības
nodokļu inspektore
Lai ērti iegūtu aktuālo
informāciju par nekustamā
īpašuma nodokli, Cēsu novada
pašvaldības Finanšu nodaļa
aicina nodokļa maksātājus
izmantot
priekšrocības,
ko sniedz portāls www.
epakalpojumi.lv.
Reģistrējoties šajā portālā,
ir
iespējams
pieteikties
nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas
paziņojuma
saņemšanai
elektroniskā
veidā – uz Jūsu norādīto epasta adresi, izvairoties no
neparedzētiem
gadījumiem,
kad aizkavējas maksāšanas
paziņojuma piegāde pa pastu.
Maksāšanas
paziņojums
(sākotnējais)
par
kārtējo
taksācijas gadu tiks nosūtīts
tiem nodokļa maksātājiem
Cēsu
novada
pašvaldībā,
kuri maksāšanas paziņojumu

saņemšanai pa e-pastu portālā
būs reģistrējušies līdz kārtējā
gada 1. februārim.
Reģistrējoties portālā, ir
iespējams izmantot šādus ar
nekustamā īpašuma nodokli
saistītos pakalpojumus:
nekustamā
īpašuma
nodokļa maksājumu saņemšana
elektroniski, uz sev vēlamo
e-pasta adresi. Pakalpojums
pieejams šādu kredītiestāžu
internetbanku
autorizētiem
lietotājiem: Swedbank, SEB
banka, Dnb banka, Citadele,
Norvik banka, Nordea Latvijas
filiāle, GE MoneyBank;
- iegūt aktuālo informāciju
par savu nekustamā īpašuma
nodokli ne tikai Cēsu novada
pašvaldībā, bet arī citās Latvijas
pašvaldībās;
- aplūkot un izdrukāt
maksāšanas paziņojumus par
saviem īpašumiem;
- veikt nodokļa samaksu par
saviem īpašumiem un iegūt
informāciju par maksājumu

vēsturi; samaksu iespējams
veikt arī par citas fiziskās
vai
juridiskās
personas
īpašumiem;
- tiek nodrošināta iespēja sazināties ar izvēlēto pašvaldību
par nekustamā īpašuma nodokļa
jautājumiem.
Aicinām
tos
nodokļa
maksātājus, kuri vēl nav
izmantojuši portāla www.
epakalpojumi.lv
sniegtās
iespējas, reģistrēties – tādejādi
Jūs iegūsiet iespēju ērti veikt
nodokļa maksājumus un būt
informētiem
par
nodokļa
maksājumiem par saviem
īpašumiem
Cēsu
novada
pašvaldībā un citās pašvaldībās
Latvijā. Pieteikties var arī
Cēsu novada pašvaldībā 101.
kabinetā, aizpildot iesniegumu,
jo, ievadot datus nodokļu
administrēšanas sistēmā, Jūs
automātiski tiekat noreģistrēti
portālā www.epakalpojumi.lv.

Nojauks nedrošu pieturas nojumi
Lai
garantētu
cilvēku
drošību,
nolemts
nojaukt
autobusa pieturas nojumi pie
Raiskumkroga. Laika zobs ir
krietni mazinājis pārsedzes
paneļa izturību un, lai nenotiktu

negadījums, vecā pieturvieta
ir jānojauc. To pēc objekta
apsekošanas atzina novada
pašvaldības
būvniecības
speciālisti.
Pieturas nojumes
no-

Sākoties jaunajam mācību
gadam, remonta darbi novada
izglītības iestādēs ir praktiski
pabeigti. Trešajā un pirmajā
bērnudārzā labiekārtota virtuve
un uzlabota siltumapgādes
sistēma.
Rāmuļu
skolā
mainīta ventilācijas sistēma
un atjaunots grīdas segums
zālē. Cēsu 2.vidusskolā veikts
apkārtnes labiekārtojums un
rekonstruēts pirmais stāvs. Šie
darbi paveikti gadu ātrāk nekā
plānots. Arī jaunā Profesionālās
vidusskolas mācību korpusa
celtniecība rit raiti un ļoti
iespējams, ka būvdarbi tiks
pabeigti krietni ātrāk nekā
plānots.
Ir izsludināts konkurss par
smilšu laukuma rekonstrukcijas
darbu veikšanu, septembrī
zināsim,
cik
pretendentu
un kādi ir piedāvājumi. Ir
izsludināts konkurss par asfalta
seguma atjaunošanu Gaujas
ielā posmā no Gaujas tilta
līdz pilsētas robežai. Tādējādi
rudenī, kad būs pabeigta Gaujas
kalna rekonstrukcija, būs arī
atjaunots brauktuves segums
no tilta līdz Raiskumkrogam.

Sakarā ar lietavām ir
iekavējusies grants ielu greiderēšana pilsētā. Karstajā un
sausajā laikā ielās ar grants segumu 20 kilometru posmā tika
iestrādāti pretputekļu materiāli.
Tie ir efektīvi, iedzīvotāju
vērtējums bija atzinīgs un
nākamajā gadā plānojam ar
šo materiālu apstrādāt visas
Cēsu ielas ar grants segumu.
Vairākām grantētajām ielām
paredzēti apjomīgi būvdarbi,
kas ietvers brauktuves seguma
atjaunošanu, grāvju un lietus
ūdens novadīšanas sistēmas
sakārtošanu. Šoruden noteikti
jārekonstruē
lietus
ūdeņu
novadīšanas sistēma Lauku
ielas rajonā.
Augustā novada pašvaldībā
Cēsu stadiona projekta autori
parādīja sporta būves jauno
veidolu. Risinājums ir optimāls
un stadions kalpos gan sportistu
treniņiem un sacensībām, gan
arī būs, ceru, ļoti iecienīta
aktīvās atpūtas vieta cēsniekiem.
Ir izstrādāts arī atskurbtuves
un nakts patversmes izbūves
projekts pie slimnīcas. Tagad
jāmeklē
finansējums
šim
projektam. Problēma, īpaši ar
atskurbtuvēm, ir aktuāla visā
valstī un tai vajadzētu rast
valstisku risinājumu.

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 7. augustā
Ija Groza
Administratīvi juridiskās
nodaļas vadītājas
vietniece
Cēsu novada domes sēdē
7.augustā tika izskatīti
14
jautājumi.
• Nolēma nodot lietošanā
par maksu (nomā), nomnieku
noskaidrojot mutiskā izsolē,
nomas objektu –
telpas
nedzīvojamā ēkā, Valmieras
ielā 1, Cēsis, Cēsu nov., ar
kopējo platību 643,9 m2 ar
mērķi – realizēt uzņēmējdarbību ēdināšanas, tūrisma un
kultūras pakalpojumu nozarē,
un apstiprināt nomas maksu,
kas vienlaicīgi ir izsoles
sākumcena mēnesī par vienu
kvadrātmetru, bez pievienotās
vērtības nodokļa - 0.70 EUR .
Izsole notiks 28.08.2014. plkst.
13.00.
• Nolēma nodot atsavināšanai
pasažieru
autobusu
SETRA S 213 UL, pārdodot to
mutiskā izsolē ar sākumcenu

5300.00 EUR .
• Nolēma nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma,
sastāvoša no zemes gabala
2299 m2, vienas viena dzīvokļa
dzīvojamās mājas un trīs
palīgceltnēm, Smilšu iela 3,
Cēsis, Cēsu novads, pārdodot
par brīvu cenu.
• Atbalstīja priekšlikumu
sadarbībai ar SIA „ Burģis”
par sporta pasākuma „Cēsis
EcoTrail” organizēšanu reizi
gadā laika posmā no 2015.
gada līdz 2019. gadam.
• Piešķīra līdz EUR 1000.00
velonovietnes
izveidošanai
Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu
novadā.
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.

Metiens 6 000 eksemplāri

Cēsu novada pašvaldība

jaukšanu paredzēts sākt augusta
beigās un tās vietā būs jauna,
izskatīga un droša nojume.

Cēsis, Bērzaines iela 5.

Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesu.vestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv

Laikrakstā izmantoti foto no Cēsu domes arhīva
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.
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AKTUĀLI
Top mūsdienīga stacijas ēka Mazuma
ezerā

pavairo zivju
krājumus

Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas jaunākais
speciālists
teksts un foto
Cēsu dzelzceļa stacija iegūst
jaunu un modernu izskatu.
Tiek rekonstruēta stacijas ēka
un atjaunoti dzelzceļa peroni,
lai stacijas komplekss būtu
iespējami pielāgots cilvēku
vajadzībām un labsajūtai.
Projektu finansē VAS “Latvijas
Dzelzceļš”. Darbus plānots
pabeigt līdz šī gada beigām.
Iepriekš jau informējām,
ka pavasarī vizītes laikā Cēsu
novada pašvaldībā Satiksmes
ministrs Anrijs Matīss un VAS
„Latvijas Dzelzceļš” valdes
priekšsēdētājs Uģis Magonis
vienojās ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu
par ēkas un dzelzceļa peronu
rekonstrukciju.
Būtisks
nosacījums lēmumam par
stacijas
rekonstrukciju
ir
pašvaldības
apņemšanās

Valda Zaļaiskalna
Vaives pagasta pārvaldes
vadītāja

Attēlā: Pēc rekonstrukcijas stacijas ēka būs apsildāma, labiekārtota un ērta gan darbiniekiem,
gan pasažieriem.
izmantot to pilnvērtīgāk - labiekārtota un ērta pilsētas Rekonstrukcijas izmaksas sedz
beidzoties
rekonstrukcijai, iedzīvotājiem un viesiem. VAS “Latvijas Dzelzceļš”.
dzelzceļa
stacijā
strādās Dzelzceļa peroni būs pielāgoti
Pašvaldība
mērķtiecīgi
„Pasažieru vilciens”, CATA, cilvēku ērtībām un drošībai, tie uzlabo
dzelzceļa
stacijas
tur būs „Latvijas Pasta” filiāle, tiks izveidoti vienā līmenī ar apkārtni – gan sakārtojot
kā arī tūrisma informācijas vilciena iekāpšanas trepēm.
Stacijas
laukumu,
gan
punkts.
Patlaban notiek aktīvi būv- atjaunojot bibliotēku, gan
Stacijas ēka būs pilnībā niecības darbi, kurus plānots labiekārtojot
t.s.
smilšu
rekonstruēta, tā būs apsildāma, pabeigt līdz šī gada beigām. laukumu.

Augusta nogalē Vaives
pagasta Mazuma ezerā tika
ielaisti trīs tūkstoši SIA “Rūjas
zivju audzētava “ audzēti
zandartu
mazuļi.
Ierosmi
izstrādāt projektu zivju krājuma
papildināšanai Mazuma ezerā
deva Valsts Vides inspektors un
Cēsu novada domes deputāts
Uldis Lencbergs.
Pagasta
pārvaldē izstrādātais projekts
“Zivju resursu pavairošana un
atražošana Mazuma ezerā”,
tika iesniegts Zivju fondam
un
saņemts
finansējums
tā īstenošanai. Tā ietvaros
Mazuma ezerā vēl paredzēts
ielaist 130 tūkstošus līdaku
kāpurus.

Jauna dzemdību zāle Lai gludāka iešana

Pēc ilgi gaidītā remonta
pabeigšanas SIA „Cēsu klīnika”
dzemdību – ginekoloģijas
nodaļas darbinieki ar prieku ver
durvis uz jauno dzemdību zāli,
kura tagad priecē ikvienu tās
apmeklētāju ar gaišām telpām,
funkcionālu
un
estētisko
iekārtojumu. Tieši šī ir tā vieta,
kur mazulis ar pirmo elpu sveic
māmiņu, paziņodams, ka ir
ieradies šajā pasaulē.
Jautājot nodaļas vecākajai
vecmātei Veronikai Mednei,
kāpēc pēdējā laikā tik daudz
pāru vēlas bērniņa piedzimšanu
sagaidīt SIA „Cēsu klīnika”
dzemdību – ginekoloģijas
nodaļā, saņemam atbildi „tas
viennozīmīgi ir personāla
ieguldījums,
individuālā
attieksme, kas atdzīvina ikvienu
palātu un iedrošina ikvienu
jauno māmiņu svarīgajā brīdī.
Mums ir individuāla attieksme,
topošajiem tēviem ir iespēja
būt līdzās un atbalstīt māmiņu,
pārgriezt nabas saiti, diennakts
dežūrā pieejama bērnu māsa,

kas nodrošina gan atbalstu
dzemdību zālē, gan palīdz apgūt
veiksmīgu krūts barošanu.”
Vecmātes Veronikas teikto
apstiprina
mazā
Ronalda
mamma: „SIA „Cēsu klīnika”
dzemdību – ginekoloģijas
nodaļas mājīgā vide, ko
nodrošina omulīgi iekārtotās
ģimenes palātas un personāla
profesionalitāte ir galvenais
vadmotīvs izvēloties vietu,
kur laist pasaulē jau otro
mazuli. Pozitīvi, ka ir iespēja
abiem vecākiem palikt pie
jaundzimušā,
tas
padara
ģimenes pieauguma pirmās
dienas vel īpašākas. Ir patīkami
atgriezties SIA „Cēsu klīnika”,
jo šeit ierodoties nakts vidū
tevi sagaida laipns un smaidošs
personāls, ierāda telpas un
sniedz visu nepieciešamo
informāciju.
Atzinīgi vārdi sakāmi arī par
pirmsdzemdību istabu, kura ir
aprīkota ar visu nepieciešamo,
lai
māmiņu
sagatavotu
dzemdībām. Liels paldies
vecmātei Dacei Dugnesei, kas
man īpašajā naktī strādāja,
lieliski iesaistīja dzemdību
norisē jauno tēvu, un jau pēc
4 stundām mazais Ronalds
priecēja vecākus. Ronalda
tēvs tika uzņemts kā vecmātes
komandas biedrs, kas ar savu
klātbūtni
dzemdībās
bija
neatsverams atbalsts.”
Elzas vecākiem bija iespēja
salīdzināt Anglijā pieejamo
dzemdību norisi ar SIA
„Cēsu klīnika” dzemdību

–
ginekoloģijas
nodaļas
piedāvāto,
kā
rezultātā
secinājums: „laba aprūpe,
personāls visu paskaidro un
palīdz māmiņai. Jūtos šeit kā
mājās, jo ir klusums, miers un
var izbaudīt ģimenes idilli un
uzkrāt spēkus pirms atgriešanās
mājās, kur jau gaida otrs
bērniņš. Priecē, ka SIA „Cēsu
klīnika” tēviem ir iespēja
palikt pie mazuļa un māmiņas.
Ar pirmo bērniņu, kas dzima
Anglijā tas nebija iespējams.
Anglijā medicīnas personāls
ir ļoti noslogots, tādēļ aprūpe
nav tik augstā līmenī.” Elzas
tēvs apstiprina: „Sākotnēji
bija bailes un neziņa, kā būs,
ko varu palīdzēt, bet personāls
nomierina un iedrošina sniegt
atbalstu.” Jautājot jaunajiem
vecākiem, ko novēlētu klīnikai
turpmāk, saņemam atbildi:
„Iekārtot
vairāk
ģimenes
palātu, lai ikvienai ģimenei būtu
iespēja pabūt kopā ar mazulīti
dzīves pirmajās dienās.””
SIA „Cēsu klīnika” personāls
priecājas par šo jauno ģimeni,
jo otrā mazuļa dzimšana
ir pamudinājusi jauniešus
atgriezties Cēsīs pēc Anglijā
aizvadītas 7 gadu prombūtnes,
„šeit ir pieejama lieliska
medicīniskā aprūpe un ģimene,
kas ir līdzās un atbalsta. Arī
vieta bērnudārzā lielākajam
bērnam ir nodrošināta. Mazās
Elziņas ģimene sagaidīšot
Ziemassvētkus Latvijā kopā ar
vecvecākiem.”

Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas jaunākais
speciālists
Cēsu novada pašvaldības
Komunālā
nodaļa
2014.
gadā pilsētā veikusi gājēju
ietvju seguma atjaunošanas
darbus vairākos ielu posmos.
Remontdarbi tika veikti gan
par pašvaldības paredzēto
finansējumu,
gan
par
ziemas darbos ietaupītajiem
līdzekļiem, gan arī divus ietvju
posmus atjaunoja SIA “Farads”
pēc rakšanas darbu veikšanas
projekta
„Optiskā
tīkla
infrastruktūras projektēšanas
un būvniecības darbi Vidzemes
plānošanas reģionā” ietvaros.
Gājēju
ietves
tika
atjaunotas:
Valmieras ielā, posmā no
Nacionālo Bruņoto Spēku Cēsu
vienības līdz Cēsu pilsētas SIA
“Vinda” ēkai. Atjaunoti 76m
ar bruģa segumu, tai skaitā
izbūvēta gājēju pāreja, vides
pieejamības
nodrošināšana,
iemontējot orientācijas vadotni.
Sakārtots segums automašīnu
apstāšanās vietā, kur veidojās
ūdens peļķe. Izmaksas tika
segtas par ziemas periodā
ietaupītajiem
līdzekļiem.
Summa 4149,72 EUR.
Bērzaines ielā, posmā no
autobusu pieturas “Bērzaine”

līdz Egļu ielai atjaunota gājēju
ietve 113 m garā posmā ar
bruģa segumu, tai skaitā
izbūvētas kāpnes un gājēju
pāreja. Izmaksas tika segtas par
ziemas periodā ietaupītajiem
līdzekļiem. Summa 13994,46
EUR.
Bērzaines ielā, 83 m
garā posmā no autobusu
pieturas
“Bērzaine”
līdz
autostāvlaukumam atjaunota
gājēju ietve ar bruģa segumu,
izmantojot Raunas ielā 1
demontētos
bruģakmeņus.
Atjaunotas
izejas
uz
dzīvojamajām
mājām
un
sporta laukumu. Izmaksas
tika segtas par ziemas periodā
ietaupītajiem
līdzekļiem.
Summa 5208,15 EUR.
Vaives ielā, 185 m garā
posmā no Ata Kronvalda ielas
līdz Lapsu ielai ar asfalta
segumu un Jāņa Poruka
ielā 100 m garā posmā līdz
Rūdolfa Blaumaņa bulvārim
ar bruģa segumu, pateicoties
SIA „Farads” atsaucībai, pēc
rakšanas darbu veikšanas gājēju
ietve tika atjaunota pilnībā.
Pret
vandāļiem
drošas
un no lietus, sniega un vēja
pasargājošas autobusu pieturas
izbūvētas
Piebalgas,
Ata
Kronvalda un Bērzaines ielās.
Summa 5064,46 EUR.
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KULTŪRA, VĒSTURE
Nostiprinās pils Rietumu
torni
Ilona Asare
Cēsu novada p/a „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
direktora vietniece
Cēsu novada pašvaldība ir
noslēgusi līgumu ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju
par projekta „Cēsu viduslaiku
pils
saglabāšana
reģiona
sociālekonomiskai attīstībai”
īstenošanu
ar
Eiropas
Ekonomiskās zonas finanšu
instrumenta
programmas
„Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunošana”
finansiālu atbalstu.
Projekta
mērķis
ir
nodrošināt valsts nozīmes
kultūras pieminekļa - Cēsu
viduslaiku pils Rietumu torņa
autentisku saglabāšanu un
pieejamību, sniedzot iespēju
uzlabot pašreizējos kultūras
pakalpojumus, un ieviest jaunu
kultūras piedāvājumu Cēsu
viduslaiku pilī.
Rietumu tornis ar Livonijas
Mestra zāli ir šobrīd vienīgais
apmeklētājiem
pieejamais
viduslaiku pils tornis, no
kura paveras lielisks skats uz
Cēsīm. Torņa jumts ir uzlikts
tieši pirms 100 gadiem, un tā
konstrukcijas ir novecojušas.
Projektā plānotie konservācijas
darbi ļaus nostiprināt torņa
konstrukcijas
un
veidot
apmeklētāju plūsmu divos
virzienos.
Tiks
saglabāts

Attēlā: Īstenojot šo projektu, tiks nodrošināta Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa autentiska
saglabāšana un pieejamība. Foto Gunta Zaķīte.
Mestra zāles unikālais griestu
velvējums, ļaujot viduslaiku
pils zālē organizēt īpašus
kultūras notikumus, kas šobrīd
nav iespējams apmeklētāju
drošības apsvērumu pēc.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Estfollas pašvaldību
Norvēģijā, un tā ietvaros ir
plānota kultūras mantojuma
saglabāšanas
speciālistu
pieredzes apmaiņa, organizējot
Cēsīs starptautiskas apmācības

mūra kultūras pieminekļu
restauratoriem.
Kopā
ar
Norvēģijas speciālistiem ir
plānotas iedzīvotāju tematiskās
diskusijas
par
kultūras
mantojuma lomu sabiedrības
attīstībā, kā arī starptautiska
konference par inovatīviem
kultūras pasākumiem kultūras
pieminekļos.
Projekta „Cēsu viduslaiku
pils
saglabāšana
reģiona
sociālekonomiskai attīstībai”

plānotais budžets ir 276 695
eiro. 90,21% no projekta
izmaksām tiek segti no Eiropas
Ekonomiskās zonas finanšu
instrumenta
programmas
„Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunināšana”
neliela
apjoma
grantu
shēmas „Kultūras mantojuma
saglabāšana”
finanšu
līdzekļiem. Projekts ilgs līdz
2015.gada decembrim.

Minot ikonu noslēpumu
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsīs jau otro gadu notika
gleznotāju plenērs „Kas ir
ikonas noslēpums”.
Tajā
izcilā krievu ikonu meistara un
restauratora Dmitrija Laščetko
vadībā latviešu mākslinieki
apguva ikonu gleznošanas
prasmi.
Šogad
plenērā
piedalījās mākslinieki Ritums
Ivanovs ar dēlu Rasmusu, Jānis
Blanks, Reinis Liepa, Signe
Vanadziņa, Laima Bikše un
Mākslas akadēmijas studenti
Ieva Kampe, Arta Kalniņa un
Zīle Ziemele.
Kā
plenēra
noslēgumā
atzina Ritums Ivanovs, ikonu
vai savu versiju par ikonu
gleznošana ir laba iespēja uzdot
sev jautājumus par šķietami
tik zināmo ikonu. Vai mēs to
saprotam, spējam tulkot, sajust
tās enerģiju? – „Mani vienmēr

Attēlā: Ikonu gleznošanas plenēra rīkotāja Inese Ciekure un
mākslinieks Ritums Ivanovs. Fonā Rituma gleznotā ikona.
ir intriģējis sievietes attēlojums
mākslā. Tāpēc manā ikonā,
jeb versijā par ikonu, skats ir
pietuvināts Dievmātes sejai.
Es strādāju lēni, vērojot, kā

iepriekš klātie krāsu triepieni
sadzīvo, kā krāsas atdzīvojas,
nonākot uz baltās pamatnes”,
pastāstīja Ritums.
Meistara Dmitrija vadībā

mākslinieki apguva seno ikonu
gleznošanas tehniku, kas ir
ļoti nesteidzīga. Gleznoja
uz dēlīšiem, kas
pārvilkti
ar audumu un to rūpīgai
nogruntēšanai ar kaļķi vien
nepieciešama vesela nedēļa.
Krāsām
tiek
izmantotas
dabiskas izejvielas, tostarp
olas, etiķis, alus, iebiezināta
eļļa. Tāpēc viens no ārkārtīgi
svarīgajiem
uzdevumiem
plenēra organizētājai Inesei
Ciekurei šajā karstajā vasarā
bija
zibenīga
ledusskapja
sagāde, lai vērtīgās krāsu
izejvielas nesabojātos. To arī
izdevās sagādāt, pateicoties
atsaucīgiem uzņēmējiem.
Cēsu
plenērā
lēnām
tapušajām ikonām vēl tikpat
lēni jānožūst, un tad jau varēsim
gaidīt I. Ciekures aicinājumu
tās apskatīt.

Koncertzālē
- ventilācijas
sistēmu
eksperts
Lai izpētītu iespējamos
cēloņus
vasaras
mēnešos
dažkārt novērotajai paaugstinātajai temperatūrai Vidzemes
reģionālajā
koncertzālē
“Cēsis”, piesaistīts neatkarīgs
eksperts.
Ventilācijas sistēmu eksperts
koncertzālē
strādās
divas
nedēļas, lai veiktu kontrolmērījumus un dotu ieteikumus
situācijas uzlabošanai. Darbu
apmaksās
Cēsu
novada
pašvaldība.
Augustā koncertzālē tika
uzstādītas mēriekārtas, lai
fiksētu temperatūras līmeņus
dažādās koncertzāles zonās.
Temperatūras
rādījumi
tiek fiksēti ar divu minūšu
intervālu.
“Lai pilnībā noregulētu
ventilācijas sistēmu, šāda
mēroga būvēm nepieciešams
vismaz
pusgads,
labākā
gadījumā - gads,” skaidro
būvuzraugs Valdis Valainis,
jo tas ir atkarīgs no telpu
ekspluatācijas apstākļiem.
Iespējams,
ka
iemesls
paaugstinātajai gaisa temperatūrai koncertzālē bijušas
neierasti karstās vasaras dienas,
kad temperatūra pat pārsniedza
+ 32 grādus. Koncertzāles
kondicionēšanas
sistēma
paredz, ka kondicionieriem
telpā jānodrošina par pieciem
grādiem zemāka temperatūra
nekā ārā.
Eksperta slēdziens par ventilācijas sistēmu koncertzālē
“Cēsis” gaidāms septembrī. Pēc
eksperta slēdziena saņemšanas
sabiedrība tiks iepazīstināta ar
konstatēto.

Vaivaru speciālistu
konsultācijas
Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra kārtējā izbraukuma konsultācija Cēsīs
notiks 9. septembrī no 11:00
līdz 12:00 Cēsu novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”, Cēsīs, Bērzaines
ielā 16, 1.stāvā - „Invalīdu
habilitācijas – dienas centrs”
telpās.
Lai speciālisti varētu sniegt
visatbilstošāko
palīdzību
un Jūs varētu pasūtīt sev
nepieciešamo
palīglīdzekli,
interesenti aicināti iepriekš
pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 67552350.
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JAUNUMI

Rīgas ielas mantojums
Ilona Asare
Cēsu novada p/a „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
direktora vietniece
Ik septembri Latvijā tiek
organizētas Eiropas Kultūras
mantojuma dienas. Tā kā šogad
Rīgai ir godpilnais Eiropas
kultūras galvaspilsētas tituls un
izsenis tiek uzskatīts, ka „visi
ceļi ved uz Rīgu”, tad šogad kā
galvenā tēma ir izvēlēta Rīgas
iela. Kultūras mantojuma
dienu ietvaros Latvijas pilsētu
Rīgas ielās notiks virkne
pasākumu, kas aktualizēs
kopīgo
kultūrvēsturisko
mantojumu un Cēsīs šogad ir
ieplānota īpaša programma
Rīgas ielas vēsturiskās nozīmes
aktualizēšanai.
Rīgas iela ir galvenā Cēsu
vecpilsētas – valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa
iela. Tā izceļas ne tikai ar
interesantu arhitektūru, Rīgas
ielas ēkas bijušas liecinieces
dažādiem
Cēsu
vēsturē
būtiskiem notikumiem. Arī
šobrīd Rīgas ielas apkārtne ir

svarīga cēsnieku sabiedriskās
dzīves veidošanā, kļūstot par
mājvietu
virknei
kultūras
pasākumu un radošu iniciatīvu.
Rīgas iela Cēsīs ir vietējās
inteliģences, radošo personību
un pilsētas viesu iecienīta
dzīves, pastaigu un atpūtas
vieta, jo vienmēr bijusi slavena
ar senajām grāmatniecības
tradīcījām, rosīgu kultūras un
politisko dzīvi – Rīgas iela
bijusi mājvieta gan kultūras
biedrībām un organizācijām,

gan vēsturiskajam pilsētas
rātsnamam.
Lai iedzīvotāji labāk varētu
izzināt Rīgas ielas un vecpilsētas
vēsturi, Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs septembra
otrajā sestdienā ar Rīgas ielas
iedzīvotāju
un
uzņēmēju
atbalstu ir sagatavojis plašu
pasākumu programmu, kurā
visi iedzīvotāji un interesenti
ir aicināti ņemt dalību bez
maksas.
Kultūras mantojuma dienu

ietvaros Rīgas ielā 13.septembrī
no plkst.11 līdz 15 notiks:
- izglītojošas lekcijas par
vecpilsētas arheoloģijas atradumiem un Cēsu agrākajiem
grāmatu izdevējiem,
- ekskursijas pieredzējušu
gidu pavadībā,
- darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem Grāmatu otrā
dzīve, Mēra ķēdes izgatavošana,
Tērpu mākslīgā elpināšana,
Kaligrāfijas skola u.c.,
krāsojamās
grāmatas
bērniem „Cēsu vecpilsētas
namu stāsti” atvēršanas svētki
u.c. pasākumi.
Dalībnieki varēs iepazīties
ar Cēsu vecpilsētas namu
stāstiem, piedaloties kopīgā
izzinošā spēlē. Visas dienas
garumā spēkā būs īpašie Rīgas
ielas kafejnīcu piedāvājumi.
Detalizēta
pasākumu
programma publicēta www.
turisms.cesis.lv.
Mīļi
gaidīti
vēstures
piedzīvojumā Cēsu Rīgas ielā!

Randiņš Zviedrijā
Programmas “Erasmus Plus”
ietvaros jauniešu tautas deju
kolektīvs “Randiņš” augustā
viesojās Cēsu sadraudzības
pilsētā Tīreso (Zviedrijā), kur
deju nometnē tikās jaunieši no
Latvijas, Rumānijas, Francijas
un Zviedrijas.
Kā
atzina
nometnes
dalībniece un deju kolektīva
“Randiņš” repetitore Anna
Kazaka, Zviedrijā pavadītais
laiks bijis ne tikai aizraujošs, jo

iepazītas dažādu tautu dejas un
kultūras tradīcijas, bet tajā pašā
laikā arī nogurdinošs – deju
zālē ikdienu pavadītas vismaz
7 stundas, lai programmas
noslēgumā skatītājiem varētu
sniegt lielisku deju uzvedumu,
apvienojot
dažādus
deju
stilus un jauniešus no Eiropas
Savienības dalībvalstīm.
Deju nometnē nodarbības
pasniedza 3 horeogrāfi no
Zviedrijas. Tika pārstāvēti

četri dažādi deju stili – break
dance (Francija), latviešu
tautas deja, rumāņu tautas deja
un modernā deja (Zviedrija).
Apvienojot šos stilus un radot
jaunu horeogrāfiju, 10. augustā
jaunieši sniedza koncertu
skatītājiem.
Nometnes laikā notika
dažādi sadraudzības pasākumi,
piemēram, picu vai futbola
vakari, kopīgas ekskursijas uz
Stokholmu u.c. Tika rīkoti arī

vakari, kuros katras pārstāvētās
valsts dalībnieki iepazīstināja ar
kultūras tradīcijām, cienāja ar
savas valsts virtuves ēdieniem
un mācīja dejas.
Deju nometne Tireso tika
rīkota par godu Pirmā pasaules
kara simtgadei. Tās laikā
notika arī dažādas diskusijas un
semināri, lai veicinātu jauniešus
domāt par kara nozīmi un tā
radītajām sekām.

Sākta
Cēsu
klīnikas
siltināšana
Agnese Gaidelione
SIA “Cēsu klīnika”
Projekta vadītāja
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
izsludināja pieteikšanos KPFI
projektu atklātā konkursa
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” IV kārtā, kurā
atbalstu guva 11 ārstniecības
iestāžu projekti, tajā skaitā SIA
”Cēsu klīnika” ar projektu:
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai SIA „Cēsu
klīnika” ēkā”.
Projekta ietvaros Cēsu
slimnīcā
paredzēts
veikt
ārstniecības korpusa ārsienu
siltināšanu un jumta renovāciju,
telpu
apgaismojuma
nomaiņa uz energoefektīvu
apgaismojumu
un
saules
kolektoru sistēmas izbūvi.
Projektā plānotās kopējās
izmaksas
ir
EUR
536303.00, KPFI finansējums
EUR
311865.71, pārējo
līdzfinansējumu jānodrošina
Cēsu klīnikai. Darbus plānots
pabeigt līdz 2015. gada 31.
janvārim.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Vita Pleševnika
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste
AS „Latvenergo” elektrības norēķinu dāvanu
kartes

AS
“Latvenergo”
arī
šogad turpina sociālā atbalsta
programmu ģimenēm ar trīs
un vairāk bērniem, sniedzot
atbalstu ar dāvinājumu 84.24
eiro vērtībā.
Jau no 1. augusta dāvanu
kartēm ģimenes var pieteikties
AS “Latvenergo” Klientu
apkalpošanas portālā www.
e-latvenergo.lv, kā arī klientu
apkalpošanas centros visā
Latvijā. Ģimenes pieteikties
kartēm varēs līdz pat 2014.
gada 31.decembrim un tās

individuāli tiks nosūtītas katrai
daudzbērnu ģimenei, kuras
pieteikums tiks apstiprināts.
Lai pieteiktos dāvanu kartei,
nav obligāti jābūt noslēgtam
elektroenerģijas
piegādes
līgumam ar „Latvenergo”
– dāvanu kartes summu var
attiecināt arī uz līgumu par
mājokli, kuru ģimene īrē, vai uz
nama apsaimniekotāja līgumu.
Dāvanu karšu izplatīšana un
uzskaite, kā arī sociālā atbalsta
kampaņas organizēšana tiek
īstenota sadarbībā ar Latvijas
Pašvaldību savienību. AS
„Latvenergo” uzsver, ka atbalsta
saņemšanas mehānisms kopā ar
Latvijas Pašvaldību savienību
ir pilnveidots, lai saņemšanas
process
būtu
maksimāli
vienkāršs
un
daudzbērnu
ģimenēm ērts.

Plašāka informācija: www.
latvenergo.lv

Latvijas goda ģimenes
apliecība „3+ Ģimenes
karte”

No 15. augusta daudzbērnu
ģimenēm,
kuras
audzina
trīs un vairāk nepilngadīgus
bērnus, ir iespēja pieteikties
arī uz Latvijas Goda ģimenes
apliecību „3+ Ģimenes karte” .
Šī karte ir valsts veidota
atbalsta sistēma daudzbērnu
ģimenēm, kas reizē kalpos
arī kā apliecinošs dokuments
tam, ka ģimenē aug trīs un
vairāk bērni vecumā līdz
astoņpadsmit gadiem. Šīs
kartes īpašniekiem turpmāk
būs iespēja saņemt atlaides,
izmantojot
pakalpojumus,
kurus piedāvā valsts un privātie

uzņēmumi Latvijā.
„3+ Ģimenes kartei” var
pieteikties interneta vietnē
www.godagimene.lv,
sadaļā
“Piesakies kartei” - aizpildot
kartes pieteikuma veidlapu.
Kartes
tiks
individuāli
nosūtītas katrai daudzbērnu
ģimenei, kuras pieteikums tiks
apstiprināts.
Plašāka informācija: www.
godagimene.lv

Brīvpusdienas un
vecāku maksas atlaides
pirmsskolas izglītības
iestādē

Turpinot
Cēsu
novada
pašvaldības atbalstu novada
daudzbērnu ģimenēm, arī
šogad daudzbērnu ģimeņu
bērniem Cēsu novadā būs
iespēja saņemt brīvpusdienas

skolās vai vecāku maksas
atvieglojumus bērnudārzos 100
% apmērā.
Lai saņemtu pašvaldības
atbalstu, ģimenēm jāvēršas
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūrā „Sociālais dienests”
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs,
2. stāvā, 6. vai 7. kabinetā,
vai Vaives pagasta pārvaldē
“Kaķukrogs”.
Uz pašvaldības atbalstu var
pretendēt 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. Atbalstu piešķir
uz 2014./ 2015. mācību gadu.
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KULTŪRA, SPORTS

Pašdarbības kolektīviem bagāta vasara
Agnese Tamane
Cēsu Kultūras centra biroja
adminsitratore
Aizvadītā
vasara
Cēsu
amatiermākslas
kolektīviem
bijusi bagāta ar vietēja
un
starptautiska
mēroga
pasākumiem. Kā vienu no
nozīmīgākajiem var minēt
Cēsu pilsētas koru “Vidzeme”,
“Beverīna”, “Wenden”,“Pils”
kora un senioru kora “Ābele”
sekmīgu
dalību
Pasaules
koru olimpiādē, kas no 9. līdz
19.jūlijam norisinājās Rīgā.
Pūtēju orķestris “Cēsis”
pilsētas svētku ietvaros deva
iespēju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem baudīt melodisko
un aizraujošo pasākumu “Cēsu
kauss pūtēju orķestriem 2014”
Rožu laukumā visas dienas
garumā.
Savukārt dejotāji aizvadījuši
ceļojumiem bagātu vasaru.
Deju kolektīvi “Randiņš”
un “Raitais solis” pārstāvēja
Cēsis un Latviju XIV Latviešu
dziesmu svētkos, kas no 3.līdz
6.jūlijam
notika
Kanādas
pilsētā Hamiltonā. Pateicoties

“Erasmus Plus” programmai,
kuras
ietvaros
Zviedrijas
pilsētā Tīreso no 3.-12.
augustam notika deju nometne
jauniešiem, “Randiņa” dejotāji
guva
apmaiņas
pieredzi,
papildinot savas zināšanas un
prasmes.
Cēsu kultūras centrs un tā
kolektīvi arī nākamo sezonu
plāno aizvadīt aktīvi. Pilsētā
paredzēti vairāki starptautiska
mēroga pasākumi, piemēram,
IIX Ziemeļu un Baltijas valstu
Dziesmu svētki, kas norisināsies no 25. līdz 28.jūnijam
un tiem sekos Starptautiskais
folkloras festivāls “Baltica
2015” no 15. līdz 19.jūlijam.
Kā arī priekšā XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki.
”Cēsu
kultūras
centrā
ir
daudz labu pašdarbības
kolektīvu,“
teic
Kultūras
centra vadītājs Edžus Arums.
“Tieši tāpēc mūsu uzdevums ir
atbalstīt un veicināt to izaugsmi,
ne tikai sekmējot dalību valsts
noteiktos pasākumos, skatēs,
bet arī iniciējot vai kopā
izstrādājot jaunus un radošus

projektus, kuros gūt jaunu
pieredzi.”
Pēc ēkas rekonstrukcijas
jaunā Cēsu Kultūras centra
komanda savu darbību ir
uzsākusi Vidzemes koncertzālē
“Cēsis”, Raunas ielā 12. Šobrīd
Cēsu Kultūras centra paspārnē
darbojas 13 amatiermākslas

Sporta skola aicina!
Aicinām apmeklēt Cēsu
pilsētas
Sporta
skolas
informatīvos
pasākumus
topošajiem
Sporta
skolas
audzēkņiem un viņu vecākiem:
28. un 29. augustā no
plkst. 10.00 - 12.00 un 2. un
3. septembrī no plkst.13.00
-15.00
Sporta kompleksā
Piebalgas ielā 18, gaidīti
visi bērni vecumā no 6 - 12
gadiem, lai klātienē tiktos ar
skolas pedagogiem, sportiskās
aktivitātēs iepazītu 8 sporta

veidus (slēpošanu, biatlonu,
vieglatlētiku,
orientēšanās
sportu, volejbolu, florbolu,
basketbolu un futbolu). Vecāki
aicināti uz tikšanos ar sporta
skolas administrāciju, sporta
ārstu, treneriem.
Papildus informācija par
uzņemšanu- Cēsu pilsētas
Sporta skolā, Piebalgas ielā
18, tālr. 64127787,
e-pasts:
sportaskola@
cesusportaskola.lv

Dubultuzvara cēsniekiem
Jānis Baltaisbrencis
Augusta vidū Cēsīs notika
jau 8. Cēsu velomaratons, kas
bija arī Vivus.lv MTB Maratona
5. posms. Savās mājās nekādas
cerības citiem neatstāja un par
dubultuzvaru parūpējās vietējie
sportisti – Arnis Pētersons un
Mārtiņš Blūms no komandas
ZZK.
Šis bija īpašs posms, jo
sacensību centrs bija iekārtots
Cēsu Pils dārzā, kas kopā
ar
viduslaiku
atrakcijām
un
aktivitātēm
piešķīra
pasākumam īpašu auru.
Bērnu brauciens pirmo reizi
vijās pa Cēsu vecpilsētas ielām
un bija aizraujošs jaunajiem
sportistiem.

Kā pēc finiša atzina
velosportisti Arnis un Mārtiņš,
viņiem izdevās pilnībā realizēt
komandas taktiku un izcīnīt
dubultuzvaru.
Top 3 braucēji „Veloprofs”
Maratonā:
1. Arnis Pētersons (ZZK) 2:10:00
2. Mārtiņš Blūms (ZZK) 2:12:20
3. Jānis Ozols (Vipsport
RTO) - 2:13:09
Tikpat azartiskas cīņas un
intriga par uzvarētāju līdz
pēdējiem metriem bija „Latvijas
Valsts Meži” Pusmaratona
distancē, kur kārtējo uzvaru
izcīnīja TrekTeam braucējs
Zigmārs Zučiks.

kolektīvi
un
Vidzemes
kamerorķestris.
Darbību uzsāk un savam
pulkam aicina pievienoties
jaunā teātra studija jauniešiem,
režisora
Mārtiņa
Eihes
vadībā. Arī pārējie kolektīvi,
sezona
sākoties,
aicina
jaunus dalībniekus. Plašāku

informāciju par kolektīviem
var atrast: http://www.tourism.
cesis.lv/lv/amatiermakslaskolektivi/ vai zvanot:
Ieva
Niedre,
kultūras
pasākumu organizatore T. +371
29722602; +371 64122537
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PASĀKUMI,
SAISTOŠIE

Pasākumi Cēsīs augustā
Pasākumi
01.09
Zinību diena
Pils dārzā
5.09. plkst.22.00
DJ Kārlis Ķilkuts
Fonoklubā
06.09. plkst.19.00
Koncerts Sv.Jāņa baznīcas
restaurācijas atbalstam
Latvijas Nacionālās operas
solisti
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
12.09. plkst 22.00
DJ Artis Volfs
Fonoklubā
13.09. 11.00 – 15.00
Kultūras mantojuma dienas
Rīgas ielā. Cēsu vecpilsētas
namu stāsti, darbnīcas
un interesanti stāstījumi,
ekskursijas vecpilsētā.
Pasākumi bez maksas
13.09. plkst.16.00
Koncerts Kultūras
mantojuma dienu ietvaros
Ērģelniece Lelde Krastiņa
un Vidzemes kamerorķestra
mūziķi
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
19.09. plkst 22.00
Fonokluba 6 gadu jubileja.
Fonokluba DJ crew
Fonoklubā
20.09. plkst.19.00
Sezonas atklāšanas koncerts
Soliste Inga Kalna. Diriģents
Andris Poga
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
20.09. plkst. 22.00
Fonokluba 6 gadu jubileja.
F[ei]k, Inokentijs Mārpls, DJ
All-viss
Fonoklubā
21.09. plkst.17.00
Goran Gora. Knuts
Skujenieks
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
25.09. plkst.12.00
Pēterītis un Vilks
Muzikāla kamerizrāde
bērniem no 4 līdz 12 gadiem
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

25.09. plkst.19.00
Bēthovens un Liepājas
koncerts
Ilze Zariņa, vijole un Liepājas
simfoniskais orķestris,
diriģents Atvars Lakstīgala
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
26.09. plkst. 22.00
DJ Z:le
Fonoklubā
27.09. plkst.11.00-15.00
Miķeļdienas Ražas svētki
– tirdziņi, darbnīcas un
mūzika
Lietus gadījumā pasākums var
tikt atcelts
Rožu laukumā
27.09. plkst.17.00
Muzikāls uzdevums
„Rakstītāja”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
26.-28.09.
Starptautiskā tūrisma
dienas pasākumi Cēsīs
Akcijas, lekcijas, tūrisma
uzņēmēju īpašie piedāvājumi.
Programma tiks publicēta
www.turisms.cesis.lv
28.09.
Laivu brauciens “Pretim
zelta rudenim” Cēsis
– Līgatne. Nepieciešama
iepriekšēja pieteikšanās www.
gaujaskrasts.lv

Kino
No 01.09. Zelta Zirgs (2014)
No 06.09. Jauns sākums
Begin Again (2014)
Manā ādā Under the Skin
(2014)
No 12.09. Rovers The Rover
(2014)
No 19.09. Labirinta skrējējs
The Maze Runner (2014)
Simtgadnieks, kas izkāpa
pa logu un pazuda
Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann
(2013)
No 26.09. Novembra cilvēks
The November Man (2014)

Septembris - Dzejas
mēnesis
11.-30.09
Dzejnieki, dzejoļi, Cēsis
Literāra stunda, pēc grupu
pieprasījuma, jaunākā un
vidējā skolas vecuma bērniem.
Cēsu Centrālā bibliotēka
Bērnu literatūras nodaļā
10.09. plkst.14.00
“Iemirdz mana valodiņa”.
Ciemos dzejnieks Uldis
Auseklis
Cēsu Centrālā bibliotēka
Bērnu literatūras nodaļā
10.09. plkst.18.00
“man ir brīsniņš gaiša
laika”. Tikšanās ar
dzejnieku Uldi Ausekli
Cēsu Centrālā bibliotēka
20.09. plkst.12.00
Bērnu rīts „Vārdiņš ar
vārdiņu saspēlējas”
Cēsu Centrālā bibliotēka
24.09. plkst.18.00
Tikšanās ar dzejniekiem
Ronaldu Briedi, Edvīnu
Raupu un Māri Salēju
Cēsu Centrālā bibliotēka
27.09 plkst.13.00
Dzejas diena dzejnieka
Edvarda Treimaņa-Zvārguļa
mājā „Leukādija”. Viesojas
dzejnieces Daina Sirmā un
Sarmīte Radiņa. Piedalās Cēsu
teātra aktieri

Izstādes

Cēsu Izstāžu namā
18.09.-12.10.
Franču fotogrāfa Žeralda
Asulīna izstāde „Kustībā”
Cēsu Izstāžu namā
26.05. – 31.10.
Izstāde „Mantojums”.
Vidzemes gleznotāju darbi olu
temperas tehnikā
Viesnīcas „Kolonna” Wenden
zālē
01.09.-30.09.
Piektdienās-svētdienās 11:0018:00
Ikonas. Gleznotāju darbi olu
temperas tehnikā
Pils ielā 7
18.09.-12.10.
Inta Ruka. Dzīves ceļi.
Fotogrāfija.
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
1.-30.09.
Septembris – dzejas mēnesis
1.-30.09.
29. septembris – Miķeļdiena
1.-30.09.
Alternatīvā medicīna
1.-30.09.
Novadniekam, rakstniekam
Ernestam Aistaram – 115
1.-30.09.
Sāksim mācīties!

16.04.-31.10.
Jānis Cimze Vidzemē un
Eiropā. Skolotājam un
komponistam 200
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zāle

1.-30.09.
Grāmata cauri gadiem

15.08.-30.09.
Modra Svilāna un Kristiana
Brektes pinhole fotogrāfijai
veltīta izstāde “Negatīvs”
Cēsu Jaunās pils Semināru
zālē

1.-30.09.
Dzejnieki un Cēsis

09.08. – 14.09.
Andris Eglītis „Iespējama
vieta”

18.,19.,20.09.
Jauno grāmatu izstāde

1.-30.09.
Bērnu un jauniešu žūrija
2014

1.-30.09.
Cēsnieki – bērnu grāmatu
autori

Sports
2.09. plkst. 16.00 Cēsu
orientēšanās kluba
“Meridiāns” sacensības
Ozolkalnā
7.09. plkst. 11.00
rollersprinta sacensības
“Cēsis” starts pie Cēsu
sporta kompleksa
Piebalgas 18
9.09. plkst. 16.00 Cēsu
orientēšanās kluba
“Meridiāns” sacensības
Sniedzes
13.09. plkst. 11.00
Slēpošanas – biatlona kluba
“Cēsis” Balvas izcīņa
biatlonā
Cēsu Olimpiskajā centrā
14.09. plkst. 10.00 sporta
kluba “Saulrīti” novusa
turnīrs
Lapsu ielā 17
16.09. plkst. 16.00 Cēsu
orientēšanās kluba
“Meridiāns” sacensības
Apsītēs
19.09. plkst. 20.00 Florbola
čempionāta atklāšana
“Lekrings” – “Lielvārde”
Piebalgas 18
20.-21.09. plkst. 10.00 Cēsu
kauss volejbolā jauniešiem
Pūces 2, Piebalgas 18
20.09. plkst.12.00 Latvijas
kausa posms orientēšanās
“Cēsu rudens”
Auciemā
21.09. plkst. 11.00
orientēšanās sacensības
Cēsu vecpilsētā “Cēsu
sprints”
27.09. plkst. 10.00
“Cēsu kauss” volejbolā
veterāniem
Piebalgas 18 un Pūces2
29.09. – 5.10. Starptautiskā
veselības nedēļa (plašāka
informācija sekos)

07.08.2014. Saistošie noteikumi Nr. 9 “Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ”“
Izdarīt Cēsu novada domes
10.10.2013.
saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais
dienests”
maksas pakalpojumi” šādus

grozījumus:
1. izteikt pielikuma 9.5.
apakšpunktu šādā redakcijā:
9.5. Telpu
iznomāšana
sociālās aizsardzības, kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai

veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai (pakalpojuma
cenā nav ietvertas nomas telpu
uzkopšanas izmaksas)
m2 mēnesī
1,42 EUR

2. papildināt pielikumu
ar 9.5.1 apakšpunktu šādā
redakcijā:
9.5.1 Telpu
iznomāšana
sociālās aizsardzības, kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai

veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai (pakalpojuma
cenā ir ietvertas nomas telpu
uzkopšanas izmaksas )
m2 mēnesī
2,00 EUR
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INTERESANTI
Sadosimies rokās
ap Vienības laukumu, un droši
vien daudzi sajuta to vienotību
un gara spēku, kas mums bija
Atmodas laikā.
1989.gada jūlijā Pērnavā
notika
pirmā
Baltijas
Padomes sēde, kurā izskanēja
ierosinājums, izveidot cilvēku
ķēdi caur trim Baltijas valstīm,
lai pievērstu starptautiskās
sabiedrības uzmanību 1939.
gada 23.augustā noslēgtajam
Ribentropa – Molotova paktam,
kurā tā laika Eiropas lielvaras
Vācija un PSRS sadalīja
ietekmi, izšķirot arī Baltijas
valstu likteni.
Attēlā: LTF Cēsu nodaļas
aktīvisti, kuri organizēja
“Baltijas ceļa” norisi, atklāja
pasākumu ar simbolisku lāpu
gājienu. ▼

Attēlā: Kā jau svētkos, pasākumu dalībnieki “Raitā soļa” dejotāju drošināti, iesaistījās jestros
dančos. ▲
Turpinājums no 1. lpp.
Viņš arī aicināja novērtēt
mums doto iespēju – dzīvot
brīvā valstī un apzināties savu
atbildību par to, kāda ir mūsu
valsts, mūsu novads. Publicists
un selekcionārs Jānis Rukšāns
atzina, ka to, ko viņš rakstīja

pirms 25 gadiem – „kaut
pastalās bet brīvā Latvijā”, viņš
gatavs atkārtot arī tagad. Valsts
brīvība ir vērtība, kuras dēļ var
pastaigāt arī pastalās.
„Baltijas
ceļa”
atceres
pasākumā Vienības laukumā uzstājās tautas vērtes
kopa
„Dzieti”,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas radošā

apvienība„Piektdiena”, tautas
deju
ansamblis
„Raitais
solis” raitā dejā iesaistīja teju
visus notikuma dalībniekus.
Bet noslēgumā, paklausot
Ivara Rutmaņa dziesmotajam
aicinājumam:
„sadosimies
rokās, cēsnieki”! - gluži kā
pirms 25 gadiem, sadevušies
rokās, izveidoja cilvēku ķēdi

Sasniegumi starptautiskajās mācību olimpiādēs
Biruta Dambīte
Izglītības nodaļas metodiķe
2014.gada jūlijā un augustā
28 Latvijas skolēni no Aglonas,
Cēsīm, Daugavpils, Madonas,
Rīgas un Valmieras piedalījās
septiņās starptautiskajās mācī-

bu priekšmetu olimpiādēs.
Cēsu novadu starptautiskajās
mācību priekšmetu olimpiādēs
ķīmijā, bioloģijā un matemātikā
pārstāvēja
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas skolēni Edgars
Klētnieks, Marta Rudzīte un
Artūrs Jānis Pētersons.

Edgars Klētnieks 46. starptautiskajā ķīmijas olimpiādē
Hanoi, Vjetnamā, izcīnīja
bronzas medaļu.
Marta Rudzīte saņēma
atzinības rakstu 25. starptautiskajā bioloģijas olimpiādē,
kas notika Bali, Indonēzijā.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
tik akurāti sakoptas, ka cauri
pilsētai bez bažām iespējams
iziet pat basām kājām.
Agnese @aagnesee
Cik jauki ir tomēr iegriezties ik
pa laikam Cēsu mājiņās. :))

Priecīgie čivinātāji
PUPA @pupaforkids
Viss dzīvē reiz ir pirmo reiz’!
Šodien pirmo reizi uz kino
@VKCesis. Prieks, ka šāda
izklaide atgriezusies @Cesis_
lv
Anda Dzenža @Anda_Dz
Prieks, ka @Cesis_lv ielas ir

LINDA
BITMANE
@
lindabitmane
Tik jauks pasākums ar
piektdieņiem. Tās emocijas,
kad visi vienojas vienā dziesmā.
Ahh, skaisti un pacilāti! :)
#Cēsis #Baltijas_ceļš

Dusmīgie čivinātāji
Gints Kaliksons @ginchas

@CesuKugisKarlis
nemaz
nemīl
@Cesis_lv
viesus.
Nekādas informācijas kad,
cikos un vai vispār būs. Sēdēt
un gaidīt vai doties prom
Kristīne G-C @KristineG_C
Poruka
ielas
dzelzceļa
pārbrauktuve @Cesis_lv pēc
rekonstrukcijas kājāmgājējiem
kļuvusi vēl nedraudzīgāka:(
Jūlija @JuleDzule
No šodienas @Cesis_lv ir
Rimi. Es burkšķu-gribas labāk
vēl vienu Solo!

Artūrs
Jānis
Pētersons
piedalījās 55. starptautiskajā
matemātikas
olimpiādē
Keiptaunā,
Dienvidāfrikā,
dodot arī savu pienesumu
Latvijas kopējam rezultātam.
Apsveicam skolēnus par
sasniegumiem starptautiskajās

mācību priekšmetu olimpiādēs!
Pateicamies skolēnu vecākiem par ieinteresētību un
atbalstu! Paldies par ieguldīto
darbu skolotājām Sarmītei
Dreijaltei, Initai Kriškānei un
Lailai Ruķei!

Mēneša sportiste Vineta
Pētersone
Jūlijā novada „Mēneša
sportista” titulu guvusi Vineta
Pētersone,
kura
Eiropas
BMX čempionātā G-15 grupā
Roskildē (Dānijā)
izcīnīja
1. vietu.
Pasaules BMX
čempionātā
G-15
grupā
Roterdamā
(Nīderlandē)
uzvarēja
Japānas
BMX
braucēja, bet Vineta 2.vietu
“izrāva” spraigā cīņā pēdējā
taisnē, apsteidzot vēl vienu
Japānas
pārstāvi.
Vietu
sadalījumu noteica fotofinišs.

