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Vajag tikai vēlmi strādāt
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
teksts un foto
Cēsnieks Normunds Lapsa
jau pāris mēnešus strādā
uzņēmumā “Auto Kontinents”,
tomēr vēl pavisam nesen viņa
dzīve
ritēja
Lielbritānijā.
Piedāvājums pārcelties un
strādāt Cēsīs bijis negaidīts,
un
pieņemtais
lēmums
bijis drosmīgs gan darba
ņēmējam, gan devējam, bet
abi ir vienisprātis – ja ir vēlme
strādāt, viss ir paveicams.
Normunds Lapsa no Latvijas
aizbrauca pirms gandrīz pieciem
gadiem, pašā ekonomiskās
krīzes
dziļākajā
punktā.
Tomēr arī darbs Lielbritānijā
nav bijis salds glābiņš. “Uz
turieni lidojot, bija ļoti tukša
sajūta, ārkārtīgi skumji,” atzīst
Normunds, piebilstot “vienu
brīdi man tur nebija nekā –
draugu, ģimenes… neviena.”
No sākuma aizbraucis viens,
pēc pusgada atbraukusi arī
sieva. Savukārt pirms gada
ģimenē piedzimusi meitiņa.
“Tajā laikā nebija doma,
ka piecus gadus nodzīvošu
svešumā, bija svarīgi tikai
atsperties,” stāsta Normunds.
Darbu Lielbritānijā viņš
sācis kā vienkāršs noliktavas
strādnieks, taču pamazām
mācību ceļā apguvis daudz
ko jaunu – vadīt elektrokāru,
pārzināt noliktavu, pieņemt un
noformēt pasūtījumus. “Man
pašam bija mērķis iemācīties
visu,
ko
varu,”
uzsver
Normunds.

Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā vēlu
daudz labu ieceru,
spēku un veselību
tās piepildīt un,
galvenais, lai ir
laiks arī apstāties,
novērtēt padarīto
un izjust prieku un
gandarījumu par
to, kas mums ir!
Attēlā: Normunds Lapsa pēc pieciem Lielbritānijā pavadītiem gadiem atgriezies Cēsīs un atzīst, ka
sajūta ir ļoti laba.
Pārsteidzošs piedāvājums
Taču, kad caur draugiem
izdzirdējis
par
“Auto
Kontinenta”
piedāvājumu
braukt atpakaļ uz Cēsīm,
lai strādātu par pārdevēju
veikalā-noliktavā, viņš atzīst,
ka sākotnēji nav zinājis,
ko darīt. “Tajā brīdī galva
bija dulla. Daudz kas jau
Lielbritānijā bija sasniegts,
bijām nostabilizējušies un
tomēr riskējām palikt bez nekā,
arī tur iemantotajiem draugiem
pateikt ardievas nebija viegli,”
sajūtās dalās Normunds, taču
vienlaikus vaļsirdīgi atzīst, ka
bijis sajūsmā par piedāvājumu
strādāt dzimtenē un tieši Cēsīs,
turklāt – auto jomā. Tāpēc
arī sava ikgadējā vasaras
atvaļinājuma laikā devies
uz darba pārrunām ar “Auto
Kontinentu”.
“To ir grūti izskaidrot, taču

visvairāk pietrūka Latvijas
vides – kultūras, dabas, draugu,
ģimenes. Ļoti gribējās atpakaļ.
Sieva, arī cēsniece, pēcāk
atzina, ka ārkārtīgi ilgojusies
pēc Latvijas – sevišķi, kad
gaidīja mazo.
Drosmīgs solis arī darba
devējam
Kā stāsta Normunda darba
devējs, “Auto Kontinenta”
īpašnieks Gints Ozoliņs, ne
viņš, ne uzņēmums, ne kolēģi
neesot vīlušies par drosmīgo
soli– pieņemt darbā aizbraukušu
cēsnieku. Iepriekšējās pārrunas
ar vietējiem pretendentiem
bijušas
neauglīgas,
un
uzticību radījušas atsauksmes
no paziņām, kuri ieteikuši
Normundu. “Tas bija negaidīts
piedāvājums – pieņemt darbā
cilvēku, kurš tajā brīdī nemaz
nedzīvo Cēsīs. Turklāt arī
liela atbildība, jo tomēr aicinu

cilvēku mainīt viņa dzīvi,”
atzīst uzņēmējs, taču uzreiz
piebilst, ka viss izvērties
lieliski, jo Lielbritānijas darba
pieredze Normundu apveltījusi
disciplīnu, atbildības sajūtu un
arī gaišu skatījumu uz nākotni.
“Normunds saprot, ka viss
ir jānopelna. Pats grib mācīties
un pilnveidoties. Turklāt šajā
darbā citādi nevar, jo autoparks
jau nemitīgi mainās,” savu
darbinieku slavē Gints, kurš arī
neslēpj, ka nu esot īpaši laba
sajūta par to, ka palīdzējis kādai
ģimenei atgriezties mājās. “Pats
esmu dzimis un audzis Cēsīs,
savu mūžu gribu nodzīvot šeit,
tāpēc ļoti labi saprotu cilvēkus,
kuri grib atpakaļ uz šejieni
un dot ieguldījumu dzimtajai
vietai,” uzsver Gints.
Turpinājums 8.lpp.

Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs

Novēlu mierīgus
un baltus
Ziemassvētkus
un nākamajā
gadā, lai izdodas
piepildīt ieceres un
lai mums un mūsu
bērniem ir pamats
lepoties, ka esam
Cēsu novada
iedzīvotāji!
Cēsu novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs Jānis Goba

Skolu apvienošanā galvenie ieguvēji – skolēni
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Galvenais mērķis, īstenojot
Cēsu pilsētas pamatskolas
un
Cēsu
2. vidusskolas
apvienošanu, ir panākt, lai no
tās lielākie ieguvēji būtu tieši
skolēni, norāda Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļas
vadītāja Lolita Kokina.
Cēsu
novada
domes
deputāti 11. decembra sēdē
pieņēma lēmumu uz Cēsu
pilsētas pamatskolas un Cēsu

2. vidusskolas bāzes veidot
Cēsu pilsētas vidusskolu.
Kā stāsta L. Kokina, Cēsu
pilsētas vidusskolā mācības
noritētu esošās Cēsu pilsētas
pamatskolas telpās, sākot no
2015. gada 1. septembra. Pirms
tam vairākas mācību telpas
tikts izremontētas.
Apvienošanas plāns pilsētas
vidusskolā paredz pilnveidot
dabaszinātņu cikla priekšmetu
auditorijas, kurās skolēniem no
1.-12. klasei mācību kabinetos
ar nestandarta aprīkojumu,

pielietojot
jaunākās
tehnoloģijas, būs iespēja iegūt
savām spējām un interesēm
atbilstošu kvalitatīvu vidējo
izglītību.
“Svarīgi piedāvāt bērniem
laikmetam atbilstošu izglītību,
nodrošinot modernu mācību
vidi. Pilnveidojot mācību
kabinetus, galvenais uzsvars
tiks likts uz skolēna drošību un
skolēna un skolotāja sadarbību.
Kopumā skolas vide tiks
tuvināta reālās dzīves videi
sabiedriskās vietās,” plānus

paskaidro Kokina.
Viņa arī piebilst, ka plānos
Cēsu pilsētas vidusskolai būs
arī aktu zāles izbūvēšana, bet tai
vajadzīgs ilgāks laika periods.
“Protams, kopīgi domāsim arī
par citām vajadzībām un tuvāko
piecu gadu laikā izveidosim
modernu un pieprasītu skolu,
jo jaunajai skolai būs iespējams
piesaistīt ne vien pašvaldības,
bet arī Eiropas struktūrfondu
finansējumu,”
akcentē
Izglītības nodaļas vadītāja.
Savukārt
esošajā
Cēsu

2. vidusskolā nākamajā rudenī
tiks izvietota Cēsu Profesionālā
vidusskola. Tās vajadzībām jau
tagad tiek celts un 2015. gada
sākumā tiks nodots jauns un
moderns mācību korpuss,
kas
nozīmēs,
ka
Cēsīs
būs
Eiropas
standartiem
atbilstoša
profesionālā
vidusskola un jaunieši būs
konkurētspējīgāki, jo būs
apguvuši profesiju atbilstoši
jaunākajiem tehnoloģiskajiem
sasniegumiem.
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PAŠVALDĪBĀ
Paldies par raženo gadu!
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Aizvadāmā gada sākumā
noslēdzām svarīgus līgumus
par
Cēsu
profesionālās
vidusskolas
modernizāciju
un dzelzceļa stacijas ēkas un
perona rekonstrukciju. Abos
projektos būvdarbi jau ir
finiša taisnē. Saņemot jauno,
mūsdienīgi aprīkoto mācību
ražošanas korpusu, profesionālā
vidusskola
iegūs
kārtīgu
tramplīnu
arodapmācības
attīstībai. Skolas labās un senās
tradīcijas plus moderna mācību
bāze, būs nopietns arguments
jauniešiem izvēloties vietu,
kur apgūt labu arodu. Savukārt
stacijas ēka un atjaunotā
bibliotēka būs lieliska mūsu
pilsētas vizītkarte. Nākamajā
gadā noteikti jāveic tā sauktā
Smilšu laukuma rekonstrukcija,
tas diemžēl ir šogad neizdarīts
darbs.
Gada notikums noteikti
bija
Vidzemes
reģionālās
koncertzāles “Cēsis” būvdarbu
pabeigšana un atklāšana. Tai
ir liela nozīme ne tikai novada
kultūras un mūzikas izglītības
jomu attīstībā, bet arī jūtams
ekonomiskais efekts. Koncertu
un izrāžu dienās pilsētā ir liels
iebraucēju pieplūdums, tātad
uzlabojas pakalpojumu biznesa
attīstības iespējas.
Vasarā pirmo reizi atbalstījām „Vispasaules cēsnieku
dienas” un to gaitā organizējām
vērienīgu diasporas konferenci.
Tas izdevās, guvām vērtīgas
ierosmes, kontaktus, atbalstu

sāktajai
sadarbībai
ar
novadniekiem, kuri dzīvo
ārvalstīs. Ir notikušas arī
divas vizītes Lielbritānijā un
Īrijā. Tikāmies ar tautiešiem,
runājām, skaidrojām, iedrošinājām tos, kuri apsver iespēju
atgriezties dzimtajā vietā.
Un tiešām prieks, ka cilvēki
palēnām, bet atgriežas, un
pašvaldības uzdevums ir izdarīt
visu iespējamo, lai vēlme
atgriezties būtu piepildāma.
Gada nogalē Cēsīs atklāja
vēl vienu jaunbūvi – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta depo ēku. Glābējiem
tagad ir labiekārtotas darba
telpas, arī iespējas novietot
jaudīgāku tehniku, kas vecajā
depo vienkārši neietilpa. Ir
mācību centrs, kurā savas
zināšanas un prasmes varēs
pilnveidot ne tikai Cēsu glābēji.
Bet vecajā depo būs, domāju,
interesanta atpūtas vieta –
Mārtiņš Sirmais ar kolēģiem,
tur veidos restorānu, ko sola
atvērt jau pavasarī.
Daudz šogad paveikts Cēsu
klīnikā. Remonts veikts Bērnu
un Dzemdību nodaļu telpās,
norit slimnīcas lielā korpusa
siltināšanas darbi. Manuprāt,
ļoti svarīgi ir tas, ka paplašinās
pakalpojumu klāsts un darbu
sākuši vairāki jauni speciālisti.
Veselības
aprūpe
novada
ļaudīm kļūst pieejamāka un
kvalitatīvāka.
Jaunumi izglītībā ir vēl vienas
bērnudārza grupiņas atvēršana
2. pamatskolā un lēmums par
pašvaldības līdzfinansējumu
mazajiem, kuri pirmsskolas
izglītību apgūst Cēsu Jaunajā

Pagaidu sabiedriskie darbi
Otrdien, 16.decembrī, Cēsu
novada pašvaldībā noslēdzās
projekts “Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi pašvaldībā”,
kuros Cēsu reģionā kopš
2012.gada nodarbināti 1726
bezdarbnieki.
Projekta
koordinatore
Cēsu novada pašvaldībā Gita
Šneidere norāda, ka, lai arī
kopumā projektā bija samērā
liela
darbinieku
rotācija,
ir vairāki gadījumi, kad
darbinieki pierādījuši savu
motivāciju strādāt un nu jau
pieņemti pastāvīgā darbā,
piemēram, bērnudārzos, skolās
un pašvaldības Komunālajā
nodaļā. Galvenokārt pieņemtie
darbinieki veic labiekārtošanas
darbus.
Projekta
mērķis
ir
nodrošināt
bezdarbnieku
darba iemaņu iegūšanu un
uzturēšanu pašvaldības darba
vietās, veicot darbu, kas rada
labumu sabiedrībai. Gada

laikā bezdarbnieki šādā darbā
varēja strādāt ne ilgāk kā četrus
mēnešus. Par algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanu
bezdarbnieks ik mēnesi saņēma
atlīdzību 142,29 eiro apmērā.
Kā atzīst Gita Šneidere, ir
bijuši ne mazums gadījumu, kad
ilgstošajiem bezdarbniekiem
darba prasmes jāmācās no
pamatiem - ka uz darbu
jāiet katru darba dienu un,
piemēram, slikti laikapstākļi
nav iemesls neierasties darbā.
Statistika rāda, ka gadījumos,
ja dalība projektā ir pārtraukta,
tas 53% gadījumos bijis darba
līguma pārkāpumu dēļ.
Vairāk nekā 60% iesaistītie
bezdarbnieki bijuši vecumā
no 45 gadiem, 40% no tiem
iegūta profesionālā izglītība,
30% - pamata un zemāka
izglītība. Projektā iesaistītie
cilvēki pārsvarā bijuši ilgstošie
bezdarbnieki.
Cēsu novada pašvaldības

sākumskolā. Tomēr novadā
atkal ir rinda, un vietām
bērnudārzos un būs jāmeklē
risinājums. Šogad darbu sāka
dienesta viesnīca skolēniem,
kas mācīties pie mums brauc
no citiem novadiem. Viesnīcā ir
vairāk nekā 40 iemītnieku, tātad
tās izveide ir attaisnojusies.
Nākamajā gadā saistībā
ar to, ka Latvijas būs
Eiropas Savienības Padomes
prezidējošā
valsts,
Cēsīs
norisināsies trīs augsta līmeņa
ES pasākumi ar eirokomisāru
un vēstnieku piedalīšanos.
Domāju,
augstos
viesus
uzņemsim godam.
Nākamajā vasarā kopā
ar
Valmieras
pašvaldību
organizēsim Latvijas Jaunatnes
sporta olimpiādi, kurā vairāk
nekā 3000 jauniešu cīnīsies par
medaļām 30 sporta veidos.
Pašvaldības speciālistiem
svarīgs mājas darbs būs
arī
labi
sagatavoties
nākamajam ES fondu projektu
periodam.
Prioritātes
būs
uzņēmējdarbības attīstība un
izglītība. Ir notikušas sarunas
ar kolēģiem no Valmieras un
Smiltenes pašvaldībām par
ciešāku sadarbību. Līdz šim
esam vairāk konkurējuši, nekā
sadarbojušies, bet, lai īstenotu
tiešām apjomīgus un Vidzemes
attīstībai nozīmīgus projektus,
mums jāatmet viensētnieku
domāšana un jāsadarbojas.
Paldies kolēģiem un visiem
iedzīvotājiem, kuri ar savu
darbu, izdomu un enerģiju
gādājuši, lai dzīve novadā
kļūtu labāka, saturīgāka un
saistošāka!

Atzinība par
ainavu
Cēsu novads ieguvis otro
vietu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
konkursā par Eiropas ainavu
konvencijas ieviešanu Eiropas
Padomes konkursa “Eiropas
Ainavu balva” nacionālajā
atlasē. Cēsis konkursā pieteica
projektu “Kultūrvēsturisko un
vides vērtību saglabāšana Cēsu
pils parkā”, prezentējot Cēsu
pils parka labiekārtošanas gaitu,
kas tika sākta jau 2000.gadā.
Konkursu Latvijā organizē reizi
divos gados, un tā mērķis ir
apbalvot praktiskās iniciatīvas,
kas būtu uzskatāmas par ainavu
kvalitātes piemēru.
administrācija izsaka pateicību
visiem, kuri iesaistījās projektā
“Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi pašvaldībā”, par ieguldīto
darbu novada iedzīvotāju un
vides labā.

Ieceres un darbi
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Gada sākumā, februārī,
sāku pildīt novada pašvaldības
Administrācijas
vadītāja
pienākumus. Stājoties amatā,
bija ieceres un plāni, kas
darāms,
lai
pilnveidotu
pašvaldības darbu. Jāatzīst,
ne visu izdevies īstenot, jo
pašvaldību darbā ceļš no ieceres
līdz lēmuma pieņemšanai un
reāliem darbiem ir samērā garš.
Demokrātija un birokrātija ir
cieši saistītas.
Viena no manām prioritātēm
ir panākt, lai pašvaldība
būtu
maksimāli
pieejama
iedzīvotājiem. Tāpēc jāveido
tāds iedzīvotāju apkalpošanas
centrs, kurā cilvēki var atrisināt
visus ar pašvaldību saistītos
jautājumus. Uz šo mērķi
virzāmies apdomīgi, apgūstam
to pašvaldību pieredzi, kur šādi
centri jau darbojas, lai rezultāts
priecētu gan iedzīvotājus, gan
arī pašvaldības darbiniekus.
Otra prioritāte – racionāls
budžeta līdzekļu izlietojums.
Gribu pateikties pašvaldības
darbiniekiem, šogad esam
daudz paveikuši, un nauda
ir apgūta saimnieciski, tāpēc
izdevies paveikt arī neplānotus
darbus. Ražīgi šogad strādājuši
Komunālās nodaļas speciālisti.
Labiekārtošanos
darbos,
koku un stādījumu kopšanā,
paveikts gandrīz divas reizes
vairāk nekā iepriekšējos gados.
Cēsnieki droši vien pamanījuši,
ka plānveidīgi tiek atbrīvotas
no krūmiem, nofrēzētas un
sakoptas aizaugušas un, nereti,
arī
pielūžņotas
teritorijas

pilsētā. Nākamajā gadā būs
jāķeras klāt strauji aizaugošajai
bijušās
kokaudzētavas
teritorijai. Vairākām ielām
par ietaupītajiem budžeta
līdzekļiem pilnībā atjaunota
brauktuves asfalta virskārta.
Ielas tagad kalpos astoņus
un vairāk gadus, un šāds
risinājums ir daudz racionālāks
par mūžīgo bedrīšu lāpīšanu.
Vaives pagastā, pateicoties
Satiksmes ministrijas iesaistei,
sakārtots Rāmuļu ceļš. Tā
stāvoklis ilgus gadus radīja
galvassāpes
vaivēniešiem.
Pagasta ceļu kopgarums ir 120
kilometri, un to atjaunošanai
nepieciešama
ilgtermiņa
programma. Protams, primārais uzdevums ir salabot
tos ceļu posmus, kas ir kritiskā
stāvoklī un pavasaros, rudeņos
vienkārši izjūk. Tomēr jācenšas
arī rast līdzekļus un veikt
pamatīgu un secīgu ceļu posmu
rekonstrukciju.
Pilsētā ir apzinātas arī vidi
degradējošās un bīstamās
ēkas. Esam daudz runājuši ar
īpašniekiem un arī vienojušies
par teritoriju sakārtošanu, taču
būs arī ēkas, ko nāksies nojaukt
piespiedu kārtā. Saprotam to,
ka uzņēmējiem šis ir sarežģīts
laiks, un pozitīvs pavērsiens
nekustamo īpašumu tirgū
sagaidāms vien tad, kad pieaugs
ekonomiskā aktivitāte valstī un
Eiropā kopumā.
Nākamajā gadā sāksim
tā sauktā Smilšu laukuma
rekonstrukciju. Ir izstrādāts
stadiona izbūves projekts,
ko, visticamāk, īstenosim
pakāpeniski, sadalot projektu
kārtās. Stacijas rajons kļūs
pievilcīgāks.

Turpina sirmgalvju iepriecināšanas
tradīciju
Arī šogad, pirmssvētku
laikā, Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
“Sociālais
dienests” darbinieki un Cēsu
novada domes deputāti un
citi pašvaldības darbinieki,
pārvēršoties
par
rūķiem,
apciemoja
pensionārus,
kuri sasnieguši 80 un vairāk
gadu vecumu un cilvēkus
ar 1.grupas invaliditāti, lai
pasniegtu nelielas dāvaniņas

Ziemassvētku noskaņai, kas
sarūpētas no Sociālā dienesta
un ziedotāju līdzekļiem.
Gan ar laba vēlējumiem,
gan ar dāvanām šogad plānots
iepriecināt 960 cēsniekus un
Vaives pagasta iedzīvotājus.
Ziemassvētku paciņu izvadāšanas
dēļ
22. decembrī
un 23. decembrī aģentūras
darbinieki
nepieņēma
apmeklētājus.

Metiens 6 000 eksemplāri

Cēsu novada pašvaldība

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
Ahimas skolēni viesojas Rāmuļos
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
Piecas dienas decembrī Rāmuļu pamatskolā
viesojās četri skolotāji un 19 skolēni no Ahimas
Meža skolas Vācijā. Pērn abas mācību iestādes
kļuva par sadraudzības skolām. Rāmuļu skolas
audzēkņi un skolotāji pie draugiem Ahimā
viesojās šī gada pavasarī.
Meža skolas direktore Ulrike Kompša
pastāstīja, ka abas skolas ir ļoti līdzīgas gan
izglītības programmas, gan filozofijas jomā. Šī
vizīte ir lieliska iespēja abu skolu skolēniem
iepazīt citu kultūru, kā arī uzlabot angļu valodas
zināšanas. Direktore atzina, ka šoreiz skolas
pārstāvji ir ieradušies arī ar mērķi noskaidrot
Rāmuļu pamatskolas pieredzi ar bērnudārza
grupiņu izvietošanu skolā, jo tādu iecerēts atvērt
arī Ahimas Meža skolā.
Rāmuļos vācieši iepazinās ar skolas ikdienu
un darbu, uzzināja par skolas vēsturi. Rāmuļu
skolēni iesaistīja viesus radošajās darbnīcās,
kā arī sarīkoja starpvalstu erudīcijas konkursu.
Ahimas Meža skolas skolēni visvairāk priecājās
par sniegu, ledu un pauguraino Rāmuļu ainavu.
Ahimas skolēni viesojās arī Cēsu novada
pašvaldībā, kur domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs skolēniem pastāstīja par Ahimas un
Cēsu sadraudzības tradīcijām. Skolēni savukārt
bija sagatavojuši priekšsēdētājam dažādus
jautājumus par darbu domē, par Latviju un par to,

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība

Attēlā: Rāmuļu pamatskolā latviešu un
vācu bērni radošajās darbnīcās gatavoja ļoti
noderīgas leitas - atstarotājus.
vai Cēsu mēram patīk Vācija. Vēl viesi apskatīja
Cēsu vecpilsētu un viduslaiku pili un piedalījās
koncertuzvedumā “Brēmenes muzikanti”.

Ugunsdzēsējiem jauns depo!
Decembra
sākumā
Cēsīs svinīgi atklāta Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta
(VUGD)
depo
jaunbūve. Šis ir pirmais depo
Latvijā, kas pēc Eiropas Savienības standartiem projektēts
un uzcelts tieši ugunsdzēsēju
darba vajadzībām. Izbūvētas
garāžas deviņu automašīnu
novietošanai, kā arī iekārtotas
trīs novietnes ar aprīkojumu
transporta
remontam
un
mazgāšanai. Jaunajā depo
atrodas dienesta telpas, kurās
komfortabli uzturēties diennakts
dežūru laikā, administrācijas
korpuss un īpašs sektors
ugunsdzēsēju
apmācībām.
Jaunais depo paredzēts 60

cilvēku personālam.
“Man ir liels prieks, ka Cēsu
ugunsdzēsēji iegūs pienācīgus
darba apstākļus, kas ļaus
arī labāk reaģēt uz nelaimes
gadījumiem,” norāda Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs, vienlaikus
piebilstot, “galvenais ieguvums
no jaunā depo būs tieši
ugunsdzēsēju sagatavotība –
gan spēja laicīgāk reaģēt , gan
iespēja trenēties potenciālajām
nelaimēm. Tas savukārt ļaus
Cēsu apkārtnes iedzīvotājiem
justies drošāk par sevi un
saviem mājokļiem.”
Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrs Rihards Kozlovskis:
„Esmu gandarīts, ka tikai

nedaudz vairāk nekā gads
pagājis kopš dienas, kad Cēsīs
likām pamatakmeni Latvijas un
VUGD vēsturē jaunākajam un
mūsdienīgākajam ugunsdzēsēju
depo, kas tika būvēts par valsts
budžeta līdzekļiem. Līdz ar
šī depo izbūvi uzlabosies
gan ugunsdzēsēju reaģēšanas
spējas, gan drošība Cēsīs un
Vidzemes reģionā.” Projekta
īstenotājs ir VAS “Valsts
nekustamie īpašumi”.
Būvdarbus veica SIA„Modus
būve”. Cēsu ugunsdzēsēju
depo kopējā platība ir 3669
kvadrātmetri, bet būvdarbu
izmaksas – 4 270 000 eiro.

Cēsis - jaunietim draudzīgākā pašvaldība
Decembra sākumā Cēsu
novada
Jauniešu
domes
pārstāvji, pašvaldības Izglītības
nodaļas vadītāja Lolita Kokina
un jaunatnes lietu speciāliste
Iveta Jermolājeva piedalījās
apbalvošanas ceremonijā, kurā
tika sveikti Latvijas labākie
darbinieki, organizācijas un
pašvaldības darbā ar jaunatni.
Cēsu novada pašvaldība šogad
ieguva uzvaru nominācijā
„Jaunietim
draudzīgākā
pašvaldība”.
Konkursa žūrija ļoti atzinīgi
novērtēja Jauniešu domes un
pašvaldības sadarbību, rīkojot

Atjaunoto bibliotēku piepilda
ar grāmatām

jauniešu forumu, organizējot
pašvaldības vadības un jauniešu
diskusijas.
Cēsu novadā jau divus
gadus darbojas arī jauniešu
biedrība YCCY, kas kļuvusi par
nopietnu sadarbības partneri
pašvaldībai.
Jaunieši uzsver, ka ir priecīgi
un pateicīgi, ka pašvaldība
pirms 13 gadiem uzticējās un
deva iespēju Jauniešu domei
organizēt Jauniešu dienu,
uzticot arī finanšu plānošanu.
Tagad pirmā skolas diena Cēsīs
tiek plaši svinēta visas dienas
garumā un pulcē simtiem

apmeklētāju.
Jauniešu dome šogad ir
sadarbības partneris Cēsu
Kultūras un tūrisma centram,
organizējot adventes pasākumus
un piedalījās diskusijā un
piedāvāja idejas Latvijas 100
gadu un Cēsu 810 gadu jubileju
sagaidīšanai.
Šogad
Cēsu
novada
pašvaldība
jauniešiem
ir piešķīrusi telpas pašā
vecpilsētas sirdī – Rīgas ielā
23. Joprojām notiek telpu
apgūšanas process.

Rekonstruētajā
Cēsu
Centrālajā bibliotēkā patlaban
notiek mēbeļu montāža, un
pakāpeniski tiek pārvestas
grāmatas
no
bibliotēkas
pagaidu atrašanās vietas tā
sauktajā “Akmens ligzdā”.
Būvnieki
informē,
ka
būvdarbi bibliotēkā pabeigti
pagrabstāvā,
1. stāvā
un
2. stāvā, bet bēniņu stāvā, kur
būs bibliotēkas administrācijas
telpas, notiek vēl pēdējie
iekšējās apdares darbi.
Visā ēkā notiek mēbeļu un
grāmatu plauktu izvietošana
un
montāža.
Bibliotēkas
darbinieki sākuši piepildīt
grāmatu krātuvi, kas atrodas
pagrabstāvā.
Pārcelšanās
darbos bibliotēkai palīdzību
sniedz arī Cēsu zemessargi.
Plānots, ka bibliotēkas
iekārtošana varētu noslēgties
nākamā gada janvārī, kad arī
apmeklētājiem svinīgi tiks
vērtas atjaunotās ēkas durvis.
Projekta mērķis ir izveidot
daudzfunkcionālu reģiona un
novada bibliotēku, dažādojot

un paplašinot pakalpojumu
klāstu, veicinot to pieejamību
visiem
iedzīvotājiem
un
palielinot pilsētas pievilcību,
tādejādi sekmējot reģiona
konkurētspēju un pievilcību
darba un dzīves apstākļiem.
Projekts
„Cēsu
Centrālās bibliotēkas ēkas
renovācija un pieejamības
nodrošināšana”
(vienošanās
Nr.
3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/
VRAA/008/092) sākts 2013.
gadā un tiek īstenots ES
līdzfinansētās
aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centru
izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”
gaitā.
Kopējās projekta izmaksas
ir 2 918 405 EUR. No tiem
Cēsu
novada
pašvaldības
finansējums ir 437 058 EUR
apmērā, ERAF finansējums - 2
417 360 EUR. Valsts budžeta
dotācija 63 987 EUR apmērā.

Mācību korpusa būvdarbi
aktīvi turpinās
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu Profesionālās vidusskolas
topošajā
darbnīcu
korpusā
intensīvi
notiek
būvdarbi. Jaunuzceltajā būvē
tiek veikta starpsienu izbūve,
sienu un grīdu apdare, iekšējo
komunikāciju izbūve.
Projekta būvdarbi sadalīti
divās daļās - jauna mācību
ražošanas korpusa izbūve,
kā arī skolas ēkas korpusa
(Valmieras ielā 19) pirmā stāva
renovācija, kas jau ir veikta.
Tur iekārtota moderna darbnīca
Enerģētikas un elektrotehnikas
programmas
apguvei
un
laboratorijas telpas.
Daļēji veikti arī labiekārtošanas darbi - iebrauktuvju
un laukumu bruģa ieseguma
izveide.
Būvdarbus objektā veic AS
“UPB”, bet par būvuzraudzību
rūpējas SIA “Jurēvičs un
partneri”.
Mācību procesa modernizācijai tiks iepirktas un uzstādītas
iekārtas un nepieciešamais
aprīkojums
prioritārajās
izglītības
programmās
–
enerģētika un elektrotehnika,
kokizstrādājumu izgatavošana
un būvdarbi. Iepirkums par

mācību iekārtu un aprīkojuma
piegādi un uzstādīšanu ir
noslēguma stadijā, notiek
iesniegtās
dokumentācijas
izvērtēšana.
Projekta
mērķis
ir
uzlabot Cēsu Profesionālās
vidusskolas īstenoto prioritāro
profesionālās izglītības programmu infrastruktūru un
modernizēt mācību aprīkojumu,
nodrošinot Latvijas un Eiropas
standartiem atbilstošas profesionālās izglītības iegūšanu
un piedāvājot darba tirgum
kvalificētus
un
zinošus
speciālistus.
Projekta īstenošanas laiks ir
līdz 2015.gada 31.augustam.
Projekta kopējās izmaksas
ir 4 141 870.73 EUR, no tām
attiecināmās izmaksas ir 3
851 051.38 EUR, t.sk. ERAF
finansējums 3 273 393.67 EUR
un nacionālais finansējums
577 657.71 EUR (t. sk. valsts
budžeta dotācija pašvaldībām
80 872.07 EUR un Cēsu novada
pašvaldības finansējums 496
785.64 EUR.
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GADA NOTIKUMI
Galvenie notikumi 2014. gadā Cēsu novadā
Janvāris. Domes deputāti
par Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāju vienbalsīgi apstiprināja Jāni Gobu.
Konkursam uz šo amatu bija
pieteikušies astoņi pretendenti.
Apstiprināts
arī
budžets
2014. gadam. Tā prioritātesattīstīt novadu kā izcilu
vietu dzīvošanai un veicināt
uzņēmējdarbību.
Februāris. Jauniešu domes rīkotā “Sniega diena”
transformējās
“NeSniega
dienā”, jo pamatīgi lija. Taču
dalībnieku bija daudz, un svētki
izdevās. Dažādās veiklības un
jautrības sacensībās piedalījās
65 komandas - aptuveni 160
dalībnieki.
• Cēsu Profesionālajā vidusskolā noslēgta vienošanās
par finansējumu skolas modernizācijas projektam - jaunā
mācību ražošanas korpusa
būvei.
• Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Einārs Cilinskis un parlamentārais sekretārs Romāns
Naudiņš konceptuāli atbalstīja
ideju par Kultūras ministrijas
pārcelšanu uz Cēsīm. Tiesa,
praktiska rīcība konceptuālajam
atbalstam
gan
nesekoja,
neskatoties uz pašvaldības
gatavību piedāvāt telpas un
ifnrastruktūru.
Marts. Piepildītā Izstāžu nama zālē Cēsu Valsts
ģimnāzijas
radošā
grupa
“Piektdieņi” izrādīja uzvedumu,
kas radīts, godinot
1949.gada represijās cietušo
piemiņu. Izrāde “Ir nolauzts
zars...” parādīja ainas no tā
laika jauniešu dzīves.
• Vaives pagasta pārvaldē
„Kaķukrogā” reizi mēnesī
notiek tikšanās ar novada
iedzīvotājiem, kas veltīta kādai
pagasta dzīves aktualitātei.
Martā sprieda par ceļu
uzturēšanu un atjaunošanu. Tā
vaivēniešiem ir sāpīga tēma, jo
pagastā ir ceļi, kuriem grants
seguma vairs praktiski nav,
un pavasaros un rudeņos tie
vienkārši izjūk.
• Satiksmes ministrs Anrijs
Matīss un VAS „Latvijas
Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs
Uģis
Magonis
vienojās ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu
par Cēsu dzelzceļa stacijas ēkas
un peronu rekonstrukciju. Tika
panākta vienošanās par Rāmuļu
ceļa sakārtošanu.
Aprīlis.
Lielajā
talkā
Cēsu novadā bija pieteiktas
27 talkošanas vietas. Darba
apkārtnes
tīrītājiem
un
posējiem
netrūka.
Vaives
pagastā saulainajā 26.aprīļa
dienā lielākā rosība bija
Kaķupītes estrādes apkārtnē,
gatavojot to aktīvai kultūras
pasākumu sezonai. Cēsīs vairāk

Foto: Valdis Sviķis
nekā 70 talcinieku strādāja
Vācu kapos. Jauniešu domes
brigāde dzelzceļa malā gan labi
pastrādāja, gan veica arī drazu
satura socioloģisko analīzi.
• Vidzemes reģionālajā
koncertzālē “Cēsis” beigušies
būvdarbi, un tā pieņemta
ekspluatācijā.
Maijs. Maija vidū Cēsīs
norisinājās novada pašvaldības
un Sociālā dienesta darbinieku
rīkotā Ģimenes diena. Tajā piedalījās 111 novada ģimenes kopā 355 dalībnieki.
• Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
un Attīstības nodaļas vadītāja
Laine Madelāne devās apciemot
novadniekus
Lielbritānijā.
Vīzītes mērķis – iepazīstināt
emigrējušos novadniekus ar
darba un izglītības iespējām
Cēsīs un uzņēmējdarbības
atbalsta programmām. Cēsu
pašvaldība ir pirmā Latvijā,
kas regulāri un mērķtiecīgi
uztur sakarus ar novadniekiem
ārzemēs.
• Florbola komanda „Cēsu
alus / Lekrings” sesto reizi
izcīnīja Latvijas čempionu
titulu. Sportisti tika godināti
oficiālā pieņemšanā.
• Maija pēdējā dienā notika
Vidzemes koncertzāles „Cēsis”
atklāšanas koncerts, kas pulcēja
klausītāju pilnu zāli un kļuva
par vienu no nozīmīgākajiem
notikumiem Cēsīs 2014.gadā.
Jūnijs. Pieminot Cēsu kauju
95. gadadienu un godinot
kritušos varoņus, 22.jūnijā
Vienības
laukumā
notika
Bruņoto spēku militārā parāde,
ko pieņēma Latvijas Valsts
prezidents Andris Bērziņš un
Igaunijas Republikas Prezidents
Tomass Hendriks Ilvess.
• Sākoties siltākam un
sausākam laikam, pirmo reizi
sākta grantēto ielu apstrāde ar
preparātu, kas novērš putēšanu.
Šādas metodes izmantošana
izrādījās efektīva.
•
Noslēdzies
pirmais
mācību gads Cēsu Jaunajai
sākumskolai. Izdevies ne vien
nostiprināties,
piedāvājot
mūsdienīgu un kvalitatīvu
izglītību, bet arī ar savu
apmācību modeli pievilināt
pilsētai jaunas ģimenes.
•
Cēsnieku
balsojumā

par vārdu došanu pilsētas
melnajiem gulbjiem izvēlēti
vārdi - Katrīna un Grāfs.
Jūlijs.
Aizvadīti
visu
laiku karstākie Cēsu pilsētas
svētki. Cēsnieki un pilsētas
viesi ir izturīgi ļaudis. Jau
dienas svelmē ielās, parkos un
skvēros valdīja liela rosība, bet
ar vēl lielāku sparu svinības
turpinājās vēlā vakarā un naktī,
kad Cēsis vairāk atgādināja
dienvidzemes kūrortu, ne rāmu
ziemeļu pilsētu.
• Pēc divu nedēļu ilga
darba pabeigta Dzelzceļa ielas
atjaunošana, kas paveikta par
iepriekšējā ziemā ietaupītajiem
līdzekļiem.
• Vispasaules cēsnieku
dienu laikā norisinās diasporas
jautājumiem un reemigrācijai
veltīta
konference
“Cēsis
pasaulē”. Tajā tiek uzsvērts,
ka novada lieliskā izglītības
sistēma
ir
labs
pamats
intelektuālo uzņēmējdarbības
jomu attīstībai.
• Klajā nāk Gundara
Kalniņa grāmata “Cēsu pils”.
Tas ir pirmais plašam lasītāju
lokam domātais izdevums,
kurā vispusīgi aplūkota Cēsu
Viduslaiku pils vēsture.
Augusts. Daudz cēsnieku
Vienības laukumā pieminēja
„Baltijas ceļa” 25.gadskārtu.
Atmodas laikā Cēsu rajonā
cilvēki, sadodoties rokās,
izveidoja 48 kilometrus garu
dzīvo ķēdi. Un arī pēc 25
gadiem, svinot šo unikālo
notikumu, cēsnieki, sadevušies
rokās,
apjoza
Vienības
laukumu.
• Cēsu klīnikā pabeigts
dzemdību - ginekoloģijas nodaļas telpu remonts. Jaunā
dzemdību zāle priecē ikvienu
tās apmeklētāju ar gaišām
telpām,
funkcionālu
un
estētisku iekārtojumu.
Septembris. Mācības Cēsu
novada skolās sāka 2418
skolēnu. Pirmklasnieku skaits
salīdzinājumā ar 2013.gadu
krietni audzis.
• Eiropas kultūras mantojuma
dienas norise Cēsīs bija veltīta
Rīgas ielas vēsturiskajam
mantojumam.
Pateicoties
cēsnieku aktīvai līdzdalībai
un namīpašnieku atsaucībai,
svētki bija sirsnīgi un saturīgi.

• Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu valsts ģimnāzijā svinīgi
tika parakstīta vienošanās par
Cēsu Skolnieku rotas ceļojošā
karoga tradīcijas saglabāšanu.
Notikumā piedalījās desmit
Vidzemes skolu – karoga
glabātāju pārstāvji.
• Putniņkrogā darbu sāka
jaunā
dienesta
viesnīca
skolēniem un studentiem, kuri
uz mācībām Cēsīs brauc no
citiem novadiem.
Oktobris. Cēsu novada
domes deputāts Artis Rasmanis
ievēlēts 12. Saeimā. Viņa vietā
darbu Cēsu novada domē sāk
Artis Malkavs.
• Oktobra nogalē cienījamu
jubileju – 140 gadus - svinēja
Līvu pamatskolas kolektīvs.
Svinēt šo notikumu bija
atbraukuši skolas absolventi,
bijušie un esošie pedagogi,
darbinieki
un
sadarbības
partneri.
•
Lai
uzlabotu
omu
pacientiem un ārstiem, darbu
Cēsu klīnikā sāk ārsts klauns
Dr.Tūta.
Novembris. Jau daudzus
gadus Lāčplēša diena Cēsīs
tiek svinēta ar lāpu gājienu uz
Lejas kapiem un piemiņas brīdi
pie pieminekļa Brīvības cīņās
kritušajiem karavīriem. Tam
sekoja sarkanbaltsarkanā sveču
gaismā mirdzošas Latvijas
kontūras izveide Cēsu pils
parka estrādē. Latvijas kontūrā
šogad tika iedegtas ap 7500
sveču.
• Bijušie un esošie cēsnieki
pulcējās Sv. Jāņa baznīcā, lai
atklātu zvana ceļu un spriestu,
kas darāms, lai raitāk īstenotu
baznīcas atjaunošanas ideju.
• Vidzemes Olimpiskajā
centrā parakstīts sadarbības
līgums par 2015.gada Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiādes
organizēšanu Valmierā un
Cēsīs.
• Parakstīts līgums par
Rietuma torņa restaurāciju.
Iepriekš nopietnākie remontdarbi tornī notikuši pirms simts
gadiem.
Decembris. Cēsīs svinīgi
atklāta Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta depo
jaunbūve. Šis ir pirmais
depo Latvijā, kas pēc ES
standartiem projektēts un

uzcelts tieši ugunsdzēsēju
darba vajadzībām.
• Noslēgumam tuvojas
Cēsu centrālās bibliotēkas
rekonstrukcija. Visā ēkā notiek
mēbeļu un grāmatu plauktu
izvietošana
un
montāža.
Bibliotēkas darbinieki sākuši
piepildīt grāmatu krātuvi,
kas
atrodas
pagrabstāvā.
Pārcelšanās darbos bibliotēkai
palīdzību sniedz arī Cēsu
zemessargi.
• Pirmo reizi Cēsīs adventes
nedēļas nogalēs tiek organizēts
tirdziņš, kas izvietots Rīgas
ielas
tukšajos
skatlogos,
simboliski savienojot pilsētas
galvenās egles Rožu un
Vienības laukumos.

Nozīmīgs
biznesa forums
Decembra
sākumā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
norisinājās Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA)
rīkots biznesa forums. Tajā
pieredzējuši
ārvalstu
un
vietējie eksperti stāstīja, kā
strauji attīstīt biznesu, domāt
ārpus rāmjiem un ieviest
pārmaiņas
tradicionālajās
biznesa
metodēs.
Notika
arī diskusijas par dizaina,
inovācijas un mārketinga lomu
uzņēmējdarbībā un par to, kā
piesaistīt investīcijas un sākt
veiksmīgu uzņēmējdarbību.
Atklājot biznesa forumu,
LIAA direktors Andris Ozols
pauda prieku, ka šis gada
nozīmīgākais uzņēmējdarbībai
veltītais pasākums notiek
Cēsīs, un tajā piedalās daudzi
Vidzemes un Cēsu novada
uzņēmēji. Viņš arī akcentēja,
ka šis gads ekonomikā bijis
sarežģīts, un LIAA piedāvās
jaunas atbalsta iespējas jaunu
eksporta tirgu apguvē.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs, uzrunājot foruma
dalībniekus, pastāstīja, ka Cēsis
pārsvarā pazīst kā kultūras
un izglītības centru, taču arī
uzņēmējdarbības attīstība ir
novada pašvaldības prioritāte.
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SAISTOŠIE

20.11.2014. Saistošie noteikumi Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi ”
Izdarīt Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos notei-kumos Nr. 42 „Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” grozījumus, izsakot pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā:

Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena (EUR)

1.Ieejas maksa:
1.1.

Pils kompleksā pieaugušajiem

5,00

1.2.

Pils kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem

2,50

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Pils kompleksā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz
9,00
16 gadu vecumam)
Pils kompleksā pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām maksas atvieglojumi
10% apmērā
Muzejā pieaugušajiem
3,00
Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem
Muzejā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu
vecumam)
Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu

1,50
6,00
3,00

1.9.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un pils
dārzu

1,50

1.10.

Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu
vecumam) uz pilsdrupām un pils dārzu

6,00

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajiem
Lademahera torņa apmeklējums skolēniem, studentiem,
pensionāriem
Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem
Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem,
pensionāriem
Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem

1,50
1,00
1,00
1,00
2,50

1.16.

Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem skolēniem,
studentiem, pensionāriem

1,50

1.17.

Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas
vecuma bērniem

1,00

1.18.

Koncertā pieaugušajiem*

2,50 līdz 15,00

1.19.

Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem*

0,50 līdz 10,00

1.20.

Izklaides pasākumā pieaugušajiem*

2,50 līdz 15,00

1.21.

Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem*

0,50 līdz 10,00

1.22.

Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem*

1,00 līdz 10,00

1.23.

Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem*

0,50 līdz 10,00

1.24.

Bērnu pasākumā pieaugušajiem*

1,00 līdz 10,00

1.25.

Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem*

0,50 līdz 3,00

1.26.

1,50

1.30.

Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem pieaugušajiem
Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem skolēniem, studentiem,
pensionāriem
Izstādē pieaugušajiem Pils kompleksā*
Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Pils
kompleksā*
Izstādē pieaugušajiem Izstāžu namā

1.31.

Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Izstāžu namā

1,00

1.32.

Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) pieaugušajiem

1,50

1.33.

Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) skolēniem, studentiem, pensionāriem

1,00

1.27.
1.28.
1.29.

1,00
0,50 līdz 10,00
0,50 līdz 5,00
1,50

*katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties
uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri,
tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla
izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu/izstādi.
2. Muzejpedagoģiskās programmas:
2.1. Muzeja kompleksā (personai) 1,00
2.2. Ārpus muzeja kompleksa (ar
programmu)
15,00
3. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi:
3.1. Muzejs 1.5h latviešu valodā 27,00
3.2. Muzejs 1.5h svešvalodā 35,00
3.3 Pilsdrupu apskate 1.5h latviešu
valodā 27,00
3.4. Pilsdrupu
apskate
1.5h
svešvalodā 35,00

3.5. Muzeja un pilsdrupu apskate 2h
latviešu valodā
35,00
3.6. Muzeja un pilsdrupu apskate 2h
svešvalodā
52,00
3.7. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1h
latviešu valodā
29,00
3.8. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1h
svešvalodā
43,00
3.9. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija
3h latviešu valodā 52,00
3.10. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija
3h svešvalodā 61,00

3.11. Cēsu vecpilsētas ekskursija
un pilsdrupu apskate 3h latviešu
valodā 52,00
3.12. Cēsu vecpilsētas ekskursija un
pilsdrupu apskate 3h svešvalodā 61,00
3.13. Cēsu pilsētas ekskursija 2h
latviešu valodā 35,00
3.14. Cēsu pilsētas ekskursija 2h
svešvalodā 52,00
3.15. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija
(ar klienta autobusu) 1.5h latviešu
valodā 35,00
3.16. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija
(ar klienta autobusu) 1.5h svešvalodā 52,00
3.17. Cēsu novada un apkārtnes
ekskursija (ar klienta autobusu) 5h latviešu
valodā 61,00
3.18. Cēsu novada un apkārtnes
ekskursija (ar klienta autobusu) 5h
svešvalodā 70,00
3.19. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā
1.5h latviešu valodā 44,00
3.20. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā
1.5h svešvalodā 61,00
3.21. Pašvaldības un pašvaldības
iestāžu (Cēsu novada domes) oficiālajām
delegācijām
un
viesiem
maksas
atvieglojumi 50% apmērā (p. 3.1.- 3.20.)
4.Gidu kursi
4.1. Gidu kursi (tests, apliecība,
aktuālā informācija), no personas 43,00
4.2. Gidu kursi skolēniem 30,00
4.3. Atkārtotie gidu kursi (tests,
apliecība, aktuālā informācija), no
personas 7,00
5. Atļauja ekskursiju vadītājam vienas
ekskursijas vadīšanai Cēsu pils kompleksā
(ja ekskursijas vadītājs nav beidzis
Aģentūras gidu kursus)
7,00
6. Tirdzniecība ar suvenīriem,
grāmatām, ceļvežiem, CD diskiem,
bukletiem Aģentūras teritorijā vai
Aģentūras organizētajos pasākumos
15-40% no suvenīru iepirkšanas cenas
7. Nomas maksa Gaujas ielā 45, Cēsīs,
Cēsu novadā:
7.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
8.Nomas maksa Pils dārzam:
8.1. Pasākums (1h) bez telts
īres 100,00
8.2. Katra nākamā h
50,00
8.3. Pasākums
(1h)
ar
telts
īri 120,00
8.4. Katra nākamā h
60,00
8.5. Ugunskura vieta 3,50
8.6. Ķegļu
spēle
Pils
dārzā
(1h) 3,50
8.7. Kāzu foto pils dārzā 1h (ar
viesiem) 35,00
8.8. Telts īre (1h) 50,00
8.9. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h) 7,00
8.10. Telts (3 x 3 m) īre (1 diennakts)
50,00
8.11. Galda īre (1 diennakts) 3,00
8.12. Fotosesija
pils
kompleksa
teritorijā (1 h) 35,00
8.13. Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils
kompleksa darba laika 20% uzcenojums
9.Nomas maksa Pils parkā:
9.1.
līdz
500
sēdvietām
(bez
numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2
krēsliem;
- WC aizskatuvē 700,00*
9.2.
līdz
1000
sēdvietām
(bez
numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2
krēsliem;
- WC aizskatuvē 850,00*

9.3.
līdz
1800
sēdvietām
(bez
numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2
krēsliem;
- WC aizskatuvē;
- satiksmes organizēšana 1100,00*
9.4.
- līdz 1800 sēdvietām (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2
krēsliem;
- WC aizskatuvē;
- satiksmes organizēšana 1400,00*
9.5. Pasākuma
papildus
stunda 100,00
9.6. Pelēka
metāla
saliekamā
papildus krēsla bez numurēšanas (1 gab.)
uzstādīšana 0,16
9.7. Pelēka
metāla
saliekamā
papildus krēsla ar numurēšanu (1 gab.)
uzstādīšana 0,20
* cenā iekļauta vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (8 stundas) un pasākums
3 stundu garumā
10. Nomas maksa Pils laukumā:
10.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h) 7,10
10.2. Pasākuma laiks (min 2h) 142,00
10.3. Katra nākamā h 57,00
11. Nomas maksa Izstāžu namam:
11.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h) 7,00
11.2. Svinībām un banketiem (min
2h) 142,00
11.3. Svinībām un banketiem (katra
nākamā h) 71,00
11.4. Izrādēm, koncertiem (1h) 71,00
11.5. Semināriem,
konferencēm
(1h) 60,00
11.6. Māksliniekiem kā garderobe
pasākumos (par pasākumu) 21,30
12. Nomas maksu par citu Aģentūras
valdījumā esošo telpu iznomāšanu:
12.1. Telpām
(ar
platību
līdz
40m2) 17,00
12.2. Telpām
(lielākām
par
40m2) 35,00
12.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h) 7,10
13.Nomas maksa par Semināru centra
izmantošanu Cēsu Jaunajā pilī:
13.1. Konferenču zāle bez aprīkojuma
(83,4 m2)
diena (pl.9.00 – 17.00) 172,00
1 h 30,00
13.2. Konferenču zāle ar aprīkojumu
(83,4 m2)
diena (pl.9.00 – 17.00) 285,00
1 h 50,00
13.3. Telpa nodarbībām (23,5m2)
diena (pl.900 – 1700) 85,00
1 h 7,00
13.4. Halle (31,7m2)
1 h 14,00
13.5. Garderobe/ telpa nodarbībām
(35,8 m2)
1 h 14,00
13.6. Telpa nodarbībām (25,6 m2)
diena (pl.9.00 – 17.00) 71,00
1 h 14,00
14. Nomas maksa Tūrisma informācijas
un pils apmeklētāju centra pagalmam:
14.1. Pasākums 1h 50,00
14.2. Katra nākamā h 21,00
15. Nomas maksa Pils Lielajam
salonam:
15.1. Pasākums 1h (min 2h)		
142,50
15.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h)
14,00
15.3. Kāzu ceremonija 285,00

Turpinājums 6.lpp
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16. Nomas maksa Pils bēniņu zālei:
16.1. Pasākuma laiks 1h 60,00
16.2. Katra nākamā h
34,00
16.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h)
7,10
17. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam:
17.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
18. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei:
18.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
19. Nomas maksa Pils 2.stāvam:
19.1. Pasākums 1h (minimums 2h)
242,00
19.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h) 28,50
20. Nomas maksa Lademahera tornim:
20.1. Pasākums (1h) 45,00
20.2. Katra nākamā h 23,00
20.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc
pasākuma (1h) 7,10
21. Telpu noma valsts un pašvaldību
institūciju vajadzībām:
21.1. Bēniņu zāle (1 diena) 50,00
21.2. Semināru zāle (1 diena) 27,00
21.3. Salons (1 diena) 29,00
21.4. Velvju zāle (1 diena) 26,00
21.5. Veranda (1 diena) 17,00
21.6. Klase (1 diena) 17,00
21.7. Kamīnzāle (1 diena) 16,00
21.8. Izstāžu nams (1 diena) 44,00
22.Drauga karte (ieejas maksai Pils
kompleksā, atklātā muzeja krājumā, Izstāžu
namā Drauga kartes īpašniekam tiek
piemērota atlaide 50% apmērā, uz Aģentūras
organizētajiem pasākumiem biļetes cenu
nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu):
22.1. pirmreizēja iegāde 5,70
22.2. atkārtota iegāde 4,30
23. Papildus pakalpojuma (ēdināšana)
organizēšana semināros, kāzās un citos
pasākumos Aģentūras valdījumā esošajās
telpās un/vai teritorijā, sadarbībā ar ārējo
pakalpojumu sniedzējiem*:
23.1. Semināriem (no personas) 0,40
23.2. Kāzām, u.c. pasākumiem (no
personas) 0,70
*Ēdināšanas pakalpojums, saskaņā ar
ārējo pakalpojumu sniedzēju izrakstītajiem
rēķiniem
24. Citu organizatoru biļešu realizācija
3% no katras pārdotās biļetes nomināla
25. Ieejas maksa sabiedriskajās WC
(Palasta ielā 24 un Baznīcas laukumā 1,
Cēsīs) 0,30
26.Inventāra noma
26.1. Multimediju projektors ar ekrānu
2x2m (stundā) 14,00
26.2. Multimediju projektors ar ekrānu
2x2m (dienā) 43,00
27. Reklāmas laukumi:
27.1. Reklāma Aģentūras

lapās:
27.1.1. Bildes reklāma 160 x 140px 14,00
27.1.2. Animēta reklāma 160x 140 px
21,00
27.1.3.
Bildes
reklāma
160 x 160 px
43,00
27.1.4.
Animēta
reklāma
160 x 140 px
57,00
27.1.5.
Bildes
reklāma
200 x 150 px 43,30
27.1.6.
Animēta
reklāma
200 x 150 px
57,00
27.1.7.
Sludinājums
–
reklāmas
teksts (tūrisma mājas lapas sākumlapas
centrā) 21,00
27.1.8. Logo pie objekta apraksta 7,00
27.1.9. Papildus fotogrāfiju pievienošana
pie objekta 1,40
27.1.10. Video pievienošana pie objekta 28,50
27.2.
Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos
izdevumos:
27.2.1. 1cm2 reklāmas laukuma cena
tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un
tipogrāfijas
izmaksas ar izdevuma
laukumu cm2 un pieskaitot 15% uzcenojumu
27.2.2. 1cm2 reklāmas laukuma cena
īpašā reklāmdevēja izvēlētā vietā vai
formā, kas neatbilst izdevuma koncepcijai,
tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un
tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma laukumu
cm2 un pieskaitot 25% uzcenojumu
27.2.3. ja reklāmas laukums ir par 50%
lielāks, nekā to paredz izdevuma koncepcija,
tad
1cm2 reklāmas laukuma cena
tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un
tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma laukumu
cm2 un pieskaitot 10% uzcenojumu
27.3.
Vides reklāma:
27.3.1. Baneru vai roll up stendu
izvietošana aģentūras rīkotā pasākumā
telpās 28,50
27.3.2. Vides reklāmu izvietošanā
aģentūras rīkotā pasākumā brīvā dabā 71,00
28. Tūrisma attīstības un informācijas
centra pakalpojumi:
28.1. Interneta izmantošana
10 min 0,40
30 min 0,85
60 min 1,40
24 h 4,20
28.2. Kopēšana
A4 0,10
A3 0,15
28.3. Izdrukas
A4 melnbalta 0,10
A4 krāsu 0,35
28.4. Laminēšana
Vizītkarte 0,30
A4 0,80
28.5. Sinhronās tulkošanas apskaņošana
1h 21,00
dienā 71,00

Interneta

Šoruden savākts trīskārt vairāk
zaļo atkritumu
Noslēdzoties SIA “ZAAO” (ZAAO)
lapu savākšanas akcijai, šogad Cēsīs
zaļie atkritumi savākti trīs reizes vairāk
nekā akcijas sākumā - 2012. gadā.
Kopumā šogad savākti 1530 kubikmetri
zaļo atkritumu.
Šogad jau trešo gadu norisinājās
ZAAO akcija par bioloģiski noārdāmo
(zaļo) atkritumu savākšanu 2014. gada
rudens sezonā. Ikvienam pilsētas
iedzīvotājam, iestādei, uzņēmumam,

namu apsaimniekotājam bija iespēja
bez maksas nogādāt savāktās koku
lapas un zaļos atkritumus (smalkie zari,
zāle, augļi, dārzeņi) uz ZAAO EKO
laukumiem. Klientiem, kuri atkritumus
savāca “Big Bag” maisos, ZAAO
nodrošināja atkritumu savākšanu no
klienta norādītās adreses.
Visaktīvāk šo akciju izmantoja Cēsu
novada pašvaldība. No pašvaldības
teritorijām savākti 328 kubikmetri zaļo

29. Par muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu – CVMM krājuma,
bibliotēkas un zinātniskā arhīva materiālu kopēšanu un skenēšanu:
29.1. Par dokumentu un iespieddarbu kopēšanu un skenēšanu:
EUR par viena
EUR par viena
Dokumentu un
dokumenta vienas lapas
dokumenta vienas
iespieddarbu datējums
kopiju
lapas skenēšanu
Līdz 19.gs.
1,42
2,85
19.gs.
1,42
2,85
20.gs. – 1950.g.
0,71
1,40
No 1950. līdz 2000.g.
0,28
0,70
No 2000.g.
0,14
0,45
29.2. Par foto materiālu un pastkaršu kopēšanu un skenēšanu:
EUR par vienas
Foto materiālu, foto
EUR par vienas
fotogrāfijas/
negatīvu un pastkaršu
fotogrāfijas/ pastkartes
pastkartes/ foto
datējums
kopiju
negatīvu skenēšanu
19.gs.
2,85
4,25
20.gs. līdz 1950.g.
1,40
2,85
No 1950.g. līdz 2000.g.
0,70
1,45
0,70
No 2000.g.
0,30
(tikai fotogrāfijas/
pastkartes)
29.3. Par tekstiliju un citu lietisko priekšmetu kopēšanu un skenēšanu:
EUR par viena
Tekstiliju un citu lietisko
EUR par viena
priekšmeta
priekšmetu datējums
priekšmeta kopijas 1 lapu
skenēšanu 1 lapu
Līdz 19.gs.
4,25
5,70
19.gs.
2,85
4,30
20.gs. līdz 1950.g.
1,40
1,40
No 1950.g. līdz 2000.g.
0,70
0,70
No 2000.g.
0,30
0,45
29.4. Par ieskenētām izdrukām:
29.4.1. Ieskenēšana apmeklētāja datu nesējā (par
2,85
pakalpojumu)
29.4.2. Iekopēšana diskā
(Muzeja disks: CD cena + par pakalpojumu)
4,30
(Apmeklētāja diskā) par pakalpojumu
2,85
29.4.3. Sūtīšana pa e-pastu
1-5 A4 lapas
2,85
par katru nākamo A4 sūtīto lapu
0,70
29.4.4. Izdruka
krāsaina – uz A4 lapas
2,85
melnbalta – uz A4 lapas
0,70
29.5. Fondu izziņas izsniegšana

14,20

29.6. Kopēšanas pakalpojumi par vienu kopiju
30. Ieeja bez maksas Pils kompleksā:
30.1. Pirmsskolas vecuma bērniem
(līdz 6 gadiem ieskaitot);
30.2. Bāreņiem un internātskolu
audzēkņiem;
30.3. 1. un 2. grupas invalīdiem;
30.4. Valsts un pašvaldību muzeju
darbiniekiem;
30.5. Starptautisko muzeja karšu
īpašniekiem;
30.6. Vienam
skolotājam/
audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu
klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu
grupu);
30.7. Žurnālistiem – uzrādot preses
karti un aizpildot anketu;
30.8. Pēc pedagoga iesnieguma
Cēsu
novada
vispārizglītojošo
skolu audzēkņiem mācību procesa
nodrošināšanai;
30.9. Muzeja kompleksā pašvaldības
(Cēsu novada domes) oficiālajām
delegācijām un viesiem;
30.10. Mākslas savienības biedriem
uz izstādēm Izstāžu namā – uzrādot
Mākslas savienības kartes;
30.11. Pēc pedagoga iesnieguma
Cēsu
novada
vispārizglītojošo

atkritumu. Akcijā atsaucīgi bijuši
arī Cēsu privātmāju iedzīvotāju
– no tām savākti 311 kubikmetri zaļo
atkritumu. Jāpiemin, ka pagājušajā
gadā no privātmājām savāca 235
kubikmetrus, savukārt 2012. gadāvien 41 kubikmetru.
Atgādinām, ka Cēsu novada

0,10

skolu, arodskolu vai profesionālo
skolu
audzēkņiem mācību procesa
nodrošināšanai uz muzejpedagoģiskām
programmām Pils kompleksā un
ārpus Pils kompleksa;
30.12. Citos gadījumos (svētku dienās,
dažādās akcijās, Aģentūras organizētajos
pasākumos) ieeju bez maksas nosaka
Aģentūras direktors ar rīkojumu.
31. Ja pasākumu organizē Cēsu
novada pašvaldība vai tās padotībā
esoša iestāde, tad Aģentūra ar pasākuma
organizētāju slēdz sadarbības līgumu,
neparedzot maksu par teritorijas/telpu
izmantošanu, bet paredzot izdevumu
kompensāciju
par
teritorijas/telpu
uzkopšanu, WC izmantošanu un
atkritumu izvešanu pēc pasākuma
Aģentūras teritorijā.
32. Noteikt, ka šajos saistošajos
noteikumos
apstiprinātās
maksas
pakalpojumu cenas ietver pievienotās
vērtības nodokli, izņemot 1.un 2.punktā
noteiktās pakalpojumu cenas.

saistošie noteikumi (Nr.26 Atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumi)
nosaka, ka nama apsaimniekotājam
ir pienākums zaļos atkritumus
pārstrādes vai apglabāšanas vietās.
Tos nedrīkst dedzināt, izmest mežos,
slēgtās izgāztuvēs un citur.
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Pasākumi Cēsīs janvārī
Pasākumi

2.01.plkst.22.00
DJ Mono
Fonoklubā
3.01. plkst.19.00
Kamerorķestris “Eiropas
krievu virtuozi”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
8.01. plkst.19.00
Maskavas vīru koris
“Pravoslavnije pevčije /
“Pareizticīgie dziedoņi”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
10.01.plkst.19.00
Normunds Zušs un
Rēzeknes Zaļo pakalnu koris
Jaunā albuma prezentācijas
koncerttūrē “Kalniem pāri”
CATA Kultūras namā
10.01.plkst.22.00
Nekvalitatīvās Mūzikas
Nakts 6
Fonoklubā
15.01. plkst.19.00
Grupas BIG AL & THE
JOKERS koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
16.01.plkst.18.00
Āda / Ģertrūdes ielas teātris
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
16.01.plkst.22.00
DJ Kalvis Amantovs
Fonoklubā
17.01.plkst.22.00
DJ Artis Dvarionas
Fonoklubā
20.01.
1991.gada barikāžu
aizstāvju atceres pasākums
Informācija tiks precizēta
Vienības laukumā
22.01.plkst.13.00
Muzikāla izrāde bērniem
“Trīs sivēntiņi un Cūkmens”
CATA Kultūras namā

23.12.plkst.22.00
DJ Z:le
Fonoklubā

30.01.
Deju kolektīva “Randiņš”
sadraudzības koncerts “Kad
es tevi aicināju”
CATA Kultūras namā
30.01.plkst.22.00
DJ Mārcis Š
Fonoklubā
31.01.plkst.19.00
Lietuviešu rokzvaigzne
Jeromins Milius un operas
soliste Ieva Prudņikovaite,
Programmā “Musical
controband”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
31.01.plkst.22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

Kino
No 02.01.
Mammas 3
Мамы 3 (2014), Žanrs:
Komēdija, ģimenes filma
Bez vecuma ierobežojuma
Nakts muzejā: kapenes
noslēpums
Night at the Museum: Secret
of the Tomb (2014)
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
komēdija, ģimenes filma
Līdz 7 g.v. – neiesakām
No 09.01.
Nesalauztais
Unbroken (2014)
Žanrs: Drāma, asa sižeta
filma, biogrāfija
Līdz 16 g.v. – neiesakām
No 16.01.
Putncilvēks
Birdman or (The Unexpected
Virtue of Ignorance) (2014)
Žanrs: Komēdija, drāma
Līdz 16 g.v. – neiesakām

Kā tikt pie vedēja?
The Wedding Ringer (2015)
Žanrs: Komēdija
Līdz 16 g.v. – neiesakām
No 23.01.
Lapsu medības
Foxcatcher (2014)
Žanrs: Drāma, biogrāfija,
sports
Līdz 16 g.v. – neiesakām
Lācēna Padingtona
piedzīvojumi
Paddington (2014)
Žanrs: Komēdija, ģimenes
filma
Bez vecuma ierobežojuma

PASĀKUMI
01.01.-31.01.
“Cēsis senāk un šodien”
Fotokluba “Cēsis” izstāde
Cēsu Pieaugušo izglītības
centrā
15.01.-01.03.
Ivetas Vecenānes
tekstilizstāde „Virmojums”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē

Sports
02.01. plkst.20.00
LBL 3 čempionāts
basketbolā vīriešiem,
Dārznieks/Cēsis - Alūksne
Piebalgas 18

Mortekajs
Mortdecai (2015)
Žanrs: Komēdija, asa sižeta
filma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

03.01. plkst.10.00
Cēsu novada
meistarsacīkstes
badmintonā, 1.kārta
Lapsu 17

No 30.01.
Intervija ar diktatoru
The Interview (2014)
Žanrs: Komēdija
Līdz 16 g.v. – neiesakām

04.01. plkst.10.00
Cēsu novada
meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17

Rīkstnieks
The Water Diviner (2014)
Žanrs: Kara, drāma
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Izstādes
14.11.-14.01.
Valda Sviķa fotoizstāde
„Vaives piezīmes”
Vaives Ceļmalas izstāžu zālītē
19.11.-11.01.
Foto izstāde „Cēsis svin
svētkus”
Cēsu Jaunās pils 1.stāvā
02.12.-04.01.
Latvijas Leļļu teātra 70
gadu jubilejas izstāde „Leļļu
stāsti”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zālē

04.01. plkst.17.00
LČ florbolā vīriešiem Cēsu
alus/Lekrings – FK Kurši
Piebalgas 18
09.01. plkst.10.00
”Cēsu kauss 2015”
basketbolā
Piebalgas 18, Pūces 2a
10.01. plkst.9.00
”Cēsu kauss 2015”
basketbolā
Piebalgas 18, Pūces 2a
11.01. plkst.9.00
”Cēsu kauss 2015”
basketbolā
Piebalgas 18, Pūces 2a
11.01. plkst.18.00
LČ florbolā vīriešiem Cēsu
alus/Lekrings – FK Rīga
Piebalgas 18

11.01. plkst.18.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 - RSU
Pūces 2a
16.01. plkst.20.00
LBL 3 čempionāts
basketbolā vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – BS Rīga
Piebalgas 18
18.01. plkst.12.00
LČ volejbolā vīriešiem
Nacionālā Līga Cēsis – VK
Ventspils
Piebalgas 18
18.01. plkst.11.00
Sniega diena. Plkst. 10.45
no Vienības laukuma Cēsīs
kursēs bezmaksas autobuss
Cēsu Olimpskajā centrā
23.01. plkst.19.30
LČ florbolā vīriešiem Cēsu
alus/Lekrings – Pārgauja
Piebalgas 18
23.01. plkst.20.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Lekrings – FK NND
Gaujas 45
25.01. plkst.13.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1- LU/FS Masters
Gaujas 45
31.01. plkst.13.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Lekrings– Irlava/
Tukums
Gaujas 45
31.01. plskt.19.00
LČ florbolā vīriešiem
Cēsu alus/Lekrings – Ulbroka/
FS Masters
Piebalgas 18
Cēsu novada čempionāts
basketbolā. Spēles notiek pēc
atsevišķa grafika. Skatīt
cesis.lv

Idejas pilsētas 810. jubilejai
Decembra sākumā cēsnieki
pulcējās lai piedalītos ideju
ģenerēšanā Cēsu dibināšanas
810.gadadienai.
Jubileju
svinēsim 2016.gadā.
Diskusijā, ko iniciēja un
vadīja pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” direktora vietniece
Ilona Asare, cēsnieki tika
aicināti aizdomāties par to, ko
uzlabot pilsētā gan līdz Cēsu
810.jubilejai, gan Latvijas
simtgadei.
Sanākušie
tika sadalīti
darba grupās, katrai piešķirot
kādas no spēcīgākajām Cēsu
asociācijām – “Radošās Cēsis”,

“Zaļās Cēsis”, “Lepnās Cēsis”
un “Darbīgās Cēsis”. Pēc darba
sesijas grupas prezentēja savu
veikumu un varēja novērtēt
pārējo idejas, balsojot par tām.
Tā, piemēram, darba grupa
“Zaļās
Cēsis”
ierosināja
svinēt svētkus, rīkojot zaļo
nedēļu, aicinot iedzīvotājus un
uzņēmējus stādīt kokus. “Zaļās
Cēsis” ieteica arī izveidot
vairāk velosipēdu novietnes,
ko
savukārt
klātesošie
papildināja ar ideju par īpaši
stilizētu Cēsu velonovietņu
dizainu. Tāpat ieteica rīkot
sacensības
daudzdzīvokļu
namu iemītniekiem atkritumu

vākšanā un šķirošanā, otrreizējo
materiālu izmantošanu mākslā
un enerģiju taupošu pasākumu
rīkošanā.
Grupa “Darbīgās Cēsis”
ieteica Cēsīs rīkot neierastu un
interesantu pilsētnieku hobiju
iepazīšanas un parādīšanas
pasākumus un iespējamas
meistarklases
tiem,
kuri
vēlētos tos apgūt. Tāpat dzima
ideja par Cēsu sportistu aleju
un
paraugdemonstrējumiem
un sportošanu netradicionālās
Cēsu vietās.
Savukārt
darba
grupa
“Radošās Cēsis” akcentēja
nepieciešamību pēc radošās

mājas jauniešiem, kurā tie
neatkarīgi no vecuma vai
pieredzes var saturīgi pavadīt
brīvo laiku, kā arī pēc “dzīvās”
skatuves pilsētas centrā, kas
būtu atvērta Cēsu talantiem.
Tāpat tika ieteiktas idejas
radīt cēsnieku operu, pilsētas
informācijas stendu labirinta
veidā, veidot zaļumballes
un īpašas mūzikas skolas
programmas pieaugušajiem.
Savu veikumu prezentēja
arī grupa “Lepnās Cēsis”, kura
ierosināja izveidot slaveno
cēsnieku katalogu, kā arī sarīkot
īpašu godināšanas pasākumu
tiem, kuri veiksmīgi nes Cēsu

vārdu Latvijā un pasaulē.
Vienlaikus “Lepnās Cēsis”
ieteica rīkot Cēsu izpildītāju
lielkoncertu un īpašu Cēsu
mākslinieku izstādi. Savukārt,
ņemot vērā, ka Cēsis ir Latvijas
karoga dzimtene, darba grupa
izteica ideju par īpašu akciju
“Karoga ceļš”, kurā pulcināt
cēsniekus, izveidojot dzīvu
karogu no sarkanbaltsarkanos
kreklos tērptiem cilvēkiem,
kas simboliski varētu vīties pa
Rīgas ielu – ceļu, kas vēsturiski
savienojis Cēsis ar Latvijas
galvaspilsētu.
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DAŽĀDI

Cēsu novads apbalvo 2014. gada uzņēmumus Cēsīs - Baznīcu nakts
Gada nogalē tiek novērtēti
un sumināti dažādu nozaru
pārstāvji, sportisti, radoši
darbinieki. Cēsu novadā stabila
tradīcija ir uzņēmēju sveikšana.
Šogad uzņēmēji apbalvoti
nominācijās
“Labdaris”,
“Izaugsme”, “Eksportētājs”,
“Dāsnākais darba devējs”,
“Vēstnesis”,
“Inovācija”,
“Jaunietis”, “Pārsteigums” un
“Radošums”.
• Nominācija - “Labdaris” Renārs Sproģis.
• Nominācija “Izaugsme” SIA “Combi logistics”.
• Nominācija “Eksports” SIA “Gaižēni”.
• Nominācija “Dāsnākais
darba devējs” - SIA “Wolf
System”.
• Nominācija “Vēstnesis”
- tautas kustība “Vispasaules
cēsnieku dienas”.
• Nominācija “Inovācija”

Attēlā: Balvu nominācijā “Labdaris” saņēma uzņēmējs Renārs
Sproģi. To pasniedz Cēsu novada domes preikšsēdētājs Jānis
Rozenbergs un Attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne.
- SIA “Skudras Metropole”
/“Kafejnīca
Kas
Transformējas”.
• Nominācija “Jaunietis” SIA “Lauretta candles”.

• Nominācija “Pārsteigums”
- SIA “More Baltic Food” /
“Moore Chips”.
• Nominācija “Radošums” SIA “Zuppa” / “Kafe Mala”.

Cēsis iekļautas maršrutā “Via Hanseatica”
Andra Magone
Cēsu tūrisma attīstības un
informācijas centrs
Cēsis kā tūrisma galamērķis
iekļautas Igaunijas-LatvijasKrievijas pārrobežu projektā
izstrādātajā
maršrutā
Via
Hanseatica no Sanktpēterburgas
līdz Rīgai.
Trīs gadus ilgā kopīgā
projektā pašvaldības un tūrisma
uzņēmēji Igaunijā, Latvijā un
Krievijā kopīgi strādāja, lai
seno Hanzas ceļu atdzīvinātu
kā veiksmīgu tūrisma zīmolu,
veicinot
ceļošanu
trijās
kaimiņvalstīs.
Projekta rezultātā izveidotais
ceļojumu
plānotājs
(viahanseatica.info) ļauj tūristiem izveidot brauciena

maršrutus atbilstoši savām
interesēm latviešu, krievu,
angļu, vācu un igauņu valodās.
Maršuta
popularizēšanai
vairākās valodās nodrukātas
kartes
un
īpašais
“Via
Hanseatica” ceļvedis, kas
veidots kā aizraujošs stāsts,
atstāstot
kādas
ģimenes
piedzīvojumus, ceļojot pa
šo maršrutu. Mobilo ierīču
lietotāji var izmantot arī “Via
Hanseatica” aplikāciju.
Maršrutā iekļauti arī Cēsu
nozīmīgie tūrisma objekti un
tūrisma pakalpojumu sniedzēji.
Maršruts popularizēts starptautiskajos tūrisma gadatirgos
Somijā, Krievijā un Vācijā un
iemantojis apmeklētāju interesi.
Ar maršrutu tika iepazīstināti
gan tūrisma aģenti, gan

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Iveta Gutane @Iveta_Gutane
Dažreiz pat nevajag daudz..
Cēsis! Prieks te būt reizi nedēļā
:) Vienmēr iedvesmo..

Jānis Greiškāns @janis1012
Cēsis ieslidinātas. Tā neko
sniedziņš sasnidzis
Arda-Dūdiņa @Ewuxy
Vakar secināju, Ka Cēsis ir
visskaistākā pilsēta Latvijā!
#cēsis
Madara @madarra_b
Skaistas
@Cesis_lv
rīta
agrumā! Tikai pietrūkst lielas,
baltas kupenas un lēni krītošs
sniegs! #labrītpiektdienā

Kristaps Ķevans@kristap5678
Pavadīta nakts viesnīcā Kolonna
Cēsīs, ļoti laba viesnīca, laba
apkalpošana un labi numuriņi,
noteikti nakšņošu tur vēl.
Anda Birina @AndaBirina
Mans pirmais Ziemassvētku
tirdziņš. Man kā @Cesis_
lv patriotei bija prieks tur
piedalīties! Un sajūtas dikti
foršas!

vairāku valstu žurnālisti, kas
veidojas publikācijas dažādos
žurnālos un laikrakstos, tai
skaitā izdevumā “National
Geographic”.
Projekts “Via Hanseatica”
tika īstenots Vidzemes plānošanas reģiona vadībā IgaunijasLatvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas gaitā.
Pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
līdzdarbojās projektā kā viens
no 18 partneriem. Aģentūras
plānotais budžets projektā bija
28 050 EUR, no kura 90%
finansēja Igaunijas-LatvijasKrievijas programma un 5%
- Latvijas valsts.

Mēneša sportists
Par
novembra
mēneša
sportistu Cēsu novadā kļuvis
tenisists Miķelis Lībietis, kurš
novembra sākumā izcīnīja
uzvaru ASV pilsētā Noksvilā
notiekošā
“Challenger”
sērijas turnīra dubultspēļu
sacensību finālā, iegūstot
savu pirmo šādas raudzes
titulu
karjerā.
Izšķirošajā
mačā Lībietis duetā ar savu
kolēģi Tenesī Universitātē
Hanteru Rīzi ar rezultātu 6-3,
6-4 pārspēja Gastau Eliašu no
Portugāles un Šonu Tornliju no
Lielbritānijas.
Par uzvaru turnīrā Lībietis
ieguvis 80 ATP dubultspēļu
ranga punktus, kas ir viņa
augstvērtīgākais sasniegums
karjerā un ļaus atgriezties
pasaules rangā.

Nākamgad Cēsīs varētu
rīkot starpkonfesionālo pasākumu - Baznīcu nakti - kas
šogad Rīgā radīja lielu tūristu
un pilsētnieku interesi. Šo
ideju, tiekoties ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Jāni
Rozenbergu, izteica Cēsu
novada kristīgo konfesiju
vadītāji.
Kā
uzsvēra
domes
priekšsēdētājs, mācītāji savās
draudzēs labi redz cēsnieku
noskaņojumu, priekus un rūpes,
tāpēc ir svarīgi sadarboties,
lai, iespējams, kopā spētu
uzlabot
iedzīvotāju
dzīvi
un noskaidrotu potenciālās
problēmas. Konfesiju pārstāvji
un Jānis Rozenbergs vienojās
par regulāru tikšanos – reizi
pusgadā.
Mācītāji
sarunu
laikā

pārrunāja sadarbību ar Valsts
Probācijas dienestu, Cēsu
Sociālo dienestu. Apsprieda
arī azartspēļu vietu izplatību
Cēsīs un iespējas tās ierobežot.
Tika izteikti ierosinājumi
pilsētas vides labiekārtošanā,
piemēram, tā saukto Pionieru
laukumu padarīt pieejamāku
bērniem. Lai īstenotu kādus
labiekārtošanas
projektus,
draudzes
piedāvāja
savu
brīvprātīgo darbu.
Cēsu Romas katoļu draudzes
prāvests Bernards Kublinskis
noslēgumā atzina, ka svarīgs
draudžu darbs ir vairot cēsnieku
optimismu, atgādināt, ka paši
varam daudz darīt savā un citu
labā, kā arī novērtēt to, kas
mums ir. Tad arī nebūšot tik
daudz žēlošanos un negāciju.

Vajag tikai vēlmi strādāt
Turpinājums no 1.lpp.
Viņš
arī
neizslēdz
iespēju, ka nākotnē varētu
meklēt
darbiniekus
starp
emigrējušajiem cēsniekiem.
Mājās – laba sajūta
Tagad, kad pārbaudes laiks
jau izturēts, un drošība par
nākotni iestājusies, Normunds
stāsta, ka atliekot laika
salīdzināt dzīvi Lielbritānijā
un Latvijā. “Latvijā vajag tikai
nedaudz paraudzīties apkārt,
un daba Tevi jau iedvesmo,
savukārt tur cilvēki ir daudz
pieklājīgāki un atvainojas pat
tad, ja veikala rindā pienāk
Tev nedaudz par tuvu,” smejas
Normunds, piebilstot, ka, kaut
arī Latvijā cilvēki kļuvuši
atvērtāki un smaidīgāki, vēl
arvien esot jūtama “treknajos
gados”
notikusī
cilvēku
noslāņošanās – gan atalgojumā,
gan manierēs.
Tomēr
savu
lēmumu
Normunda ģimene ne reizi
neesot nožēlojusi. Ar tur
palikušajiem draugiem nu viņi
sazinās ar programmas “Skype”
palīdzību,
kuri
jokojoties
atgādina
par
vakancēm
Lielbritānijā, taču nevienam no
viņiem neesot bijis noslēpums,
ka Normunds ar sievu grib
atpakaļ uz Latviju.
“Sajūta ir ļoti laba. To pat
ir grūti plašāk izskaidrot.

Vienkārši visur, kur šeit eju,
jūtos ļoti labi,” smaidot klāsta
Normunds.
Vajag vēlmi strādāt
Par
daudziem
aizbraukušajiem Normunds runā
skarbi. Viņi domājot tikai par
pabalstiem, un viņos gruzdot
aizvainojums pret Latviju. To
daļēji veicinot arī Lielbritānijas
sociālā sistēma, kas pieļauj
pabalstu piešķiršanu pat tad,
ja nostrādāts pavisam neilgs
laiks. “Nekad pats tā neesmu
domājis. Tomēr katram pašam
par sevi ir jāparūpējas, un valsts
vainošana neko neatrisinās,”
uzskata Normunds.
Taču esot arī tādi emigrējušie,
kuri sākotnēji sakot kategorisku
nē atgriešanās iespējai, taču
kādā brīdī pienākot “klikšķis”,
un cilvēku sākot vilkt atpakaļ
uz mājām.
Normunds saka:“Grūti ir
tiem, kuriem nav savas vietas,
kur atgriezties. Daudzi, kuri
nevēlas atgriezties, tā saka
tikai tāpēc, ka ir palikuši bez
mājokļa.”
Paši ar sievu sev savulaik
nolikuši mērķi trīs gados nopirkt
dzīvokli. Ar zināmu finanšu
disciplīnu tas arī izdevies,
un nu ģimene Cēsīs dzīvo
savā trīsistabu dzīvoklī. “To
var izdarīt. Vajag tikai vēlmi
strādāt,” nosaka Normunds.

Izmaiņas pirts darba laikos gadumijā
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
informē, ka 24., 25.,26. un
31. decembrī un 1., 2. janvārī
pirts būs slēgta.
Sestdien, 27. decembrī, būs
vīriešu diena no plkst.11-19,
svētdien, 28. decembrī, būs

sieviešu diena no plkst.11-19.
Savukārt sestdien, 3. janvārī,
būs vīriešu diena no plkst.1119, bet svētdien, 4. janvārī, būs
sieviešu diena no plkst.11-19.
Atvainojamies
par
sagādātajām neērtībām!

