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Pašu izkrāsoti svētki

Cēsu Valsts
ģimnāzija
skolu reitinga
augšgalā

Attēlā: Dejotāju sniegums svētku programmā priecēja ar jauneklīgu azartu.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Arī šogad Cēsu novadā
novembrī notika vērienīgi
pasākumi par godu valsts
svētkiem.
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 un video
projekciju vērošana Cēsu pils
parka estrādē. Latvijas kontūrā
šogad tika iedegtas ap 7500
sveču, tātad apmeklētāju bija
daudz un Lāčplēša dienas
atzīmēšanas tradīcijas Cēsīs,
piesaista arī citu novadu un
pilsētu iedzīvotājus.
Latvijas dibināšanai veltītais
svētku pasākums Vaives tautas
namā notika 14.novembrī. Tajā
sumināja kustības “Labo darbu

krātuvīte” laureātus un, protams, bija arī balle. Bet nākamajā
dienā plašs svētku koncerts
bija skatāms un klausāms
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.
Režisors Mārtiņš Eihe un
Cēsu amatiermākslas kolektīvi
piedāvāja muzikālu uzvedumu
“Karoga spēks”. Tajā savu
varējumu rādīja visi kultūras
centra pašdarbības kolektīvi. To
mums ir daudz, un programma
bija vairāk nekā divas stundas
gara. Skatītāji bija izturīgi un

Cēsis atdzīvojas Ziemassvētkos

No 29.novembra katru
nedēļas nogali Rīgas ielas
tukšie skatlogi pārvērtīsies,
lai kļūtu par Ziemassvētku
darbnīcām un veikaliņiem,
radot īpašu svētku noskaņu.
Tieši tur vienuviet katrs
varēs atrast visatbilstošākās

dāvanas saviem mīļajiem, kā
arī iemēģināt roku pats savas
dāvanas izgatavošanā.
Šoziem Cēsis pārtaps par
pilsētu, kurā smelties noskaņu
svētkiem. Ar daudzveidīgu
pasākumu klāstu tiks bagātināta
katra adventes laika nedēļas
nogale.
Katru
sestdienu
pilsētā tiks iedegta jauna egle,
radot īpašu svētku gaidīšanas
sajūtu. Pop-up koncepts jeb
īstermiņa veikalu bizness ir
populārs tieši svētku laikā. Lai
atdzīvinātu vecos namus un
radītu svētku noskaņu, Cēsīs
darbosies amatnieku tirdziņš ar

darbnīcām.
Tas dos iespēju parūpēties par
mīļām un noderīgām dāvanām,
savukārt tādi pasākumi kā
Vidzemes
kamerorķestra
brīvdabas koncerts ziemā,
dziesmas “Zvaniņš skan”
kopdziedāšanas
rekorda
uzstādīšana Vienības laukumā
un citi izklaidēs un ielīksmos.
Amatnieku tirdziņu darba
laiks plkst.12.00 – plkst.17.00.
Adrese: Rīgas ielā, namos Nr.:
4, 3, 18, 21, 25, 40, 45.

labvēlīgi. Brīžiem gan uzplijās
pārdomas, vai gaudenums ir
tas labākais strautiņš, kurā
patriotismam spoguļoties. Diez
vai mūsu priekštečiem bez
lielas dūšas, humora izjūtas
un zināmas avantūrisma devas
būtu izdevies Latvijas valsti
nodibināt. Tad kāpēc pēc
96 gadiem par to nedziedāt
dzīvīgākās toņkārtās?
Turpinājums 8. lpp.

Cēsu
Valsts
ģimnāzija
ierindojusies prestižā “Skolu
reitinga 2014” trešajā vietā
mazo pilsētu ģimnāziju grupā.
Latvijas
skolas,
kuru
absolventiem bijuši vislabākie
sasniegumi
centralizētajos
eksāmenos,
tika
sveiktas
novembra
vidū
svinīgā
ceremonijā
Vidzemes
koncertzālē “Cēsis”.
Pirmajā
vietā
atkārtoti
ierindojās Siguldas Valsts
ģimnāzija.
Lielo
pilsētu
ģimnāzijas
tika
vērtētas
atsevišķi, un “Skolu reitinga
2014” virsotnē ierindojās
un zināšanu simbola Pūces
apbalvojumu atkārtoti saņēma
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija.
Kopš 2011.gada Draudzīgā
aicinājuma fonds pasniedz
Draudzīgā
aicinājuma
balvu par skolu rezultātiem
centralizētajos
eksāmenos
visām mācību iestādēm, kurās
sniedz vidējo izglītību. Skolas
tiek vērtētas gan kopvērtējumā,
gan
atsevišķos
mācību
priekšmetos, kā arī tiek vērtēta
to izaugsme.

Ahimas vizīte
Jau tradicionāli cēsniekiem
nozīmīgajos svētkos – Latvijas
neatkarības gadadienā – Cēsis
apmeklēja sadraudzības pilsētas
Ahimas delegācija no Vācijas.
Cēsīs viesojās Ahimas mēra
vietnieks Reiners Aukamps,
domes priekšsēdētājs Hans
Jirgens Vehters, kā arī AhimasCēsu draudzības biedrības
vadītājs Klaus Kellers.
Triju dienu vizītē ahimieši
iepazinās ar jauno Vidzemes
koncertzāli, apmeklēja Cēsu
pili, piedalījās valsts svētku
pasākumos pilsētā, kā arī
18.novembrī nolika ziedus pie

Uzvaras pieminekļa. Vizītes
noslēgumā vācieši iepazinās
ar Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests„
darbību un apmeklēja Cēsu
Valsts ģimnāziju, kas aktīvi
iesaistās skolēnu apmaiņas
organizācijā
ar
Ahimas
ģimnāziju.
Viesi tikās ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Jāni
Rozenbergu,
priekšsēdētāja
vietnieku Mārtiņu Malcenieku
kā
arī
bijušo
domes
priekšsēdētāju Gintu Šķenderu.
Sarunā sprieda par jauniem
pilsētu sadarbības veidiem.

2

Cēsu Vēstis, 2014. gada 28. novembris

PAŠVALDĪBĀ
Vairāk prieka,
Ziemassvētkus sagaidot!
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Vispirms gribu pateikties
visiem, kuri iesaistījās aizvadīto
valsts
svētku
pasākumu
rīkošanā un visiem, kuri tajos
piedalījās. Prieks, ka cēsnieku
tradīciju
šos
patriotiskos
svētkus svinēt ar plašu un
daudzveidīgu
notikumu
programmu novērtē arī citu
novadu un pilsētu iedzīvotāji.
Īpaši jāpiemin Lāčplēša dienas
pasākumu lielais apmeklētāju
skaits – vairāk nekā 10 000.
Viens no svarīgākajiem
gada
nogales
darbiem
pašvaldībā
ir
budžeta
izstrāde nākamajam gadam.
Ir noteiktas tā prioritātes–
ekonomiskās
aktivitātes
veicināšana, sakārtojot un
pilnveidojot
infrastruktūru.
Ekonomiskā
aktivitāte
ir
svarīgs priekšnoteikums tam,
lai augtu iedzīvotāju skaits
novadā. Turpināsim izglītības
tīkla pilnveidošanu. Nākamajā
gadā liela aktivitāte Eiropas
Savienības fondu finansēto
projektu īstenošanā vēl nav
gaidāma, taču būs spraigi
jāstrādā, lai labi sagatavotos
startam projektu konkursos.
No pašvaldības īstenotajiem
projektiem
prioritāte
būs
tā sauktā Smilšu laukuma
rekonstrukcija,
stadiona
atjaunošanas
sākšana
un
Stacijas skvēra rekonstrukcija.
Tā būs kompleksa pilsētai
būtiskas teritorijas sakārtošana.
Ļoti ceru, ka mums izdosies
turpināt šogad labi iesākto un
arī 2015.gadā atjaunot vienu

ielu vecpilsētā.
Krasu izmaiņu budžeta
prioritātēs nav, taču akcenti ir
mainījušies, un to, cik nopietni
esam ķērušies pie šī uzdevuma
veikšanas, apliecina arī Budžeta
komisijas izveide. Tajā strādā
gan deputāti, gan pašvaldības
vadošie speciālisti un, domāju,
rezultātā mums būs sabalansēts
budžets ar precīzi iezīmētām
prioritātēm.
Nākamajā vasarā Cēsīs
atkal būs liela mēroga sporta
notikums. Kopā ar Valmieru
rīkosim Latvijas Jaunatnes
Olimpiādi.
Mūsu
novadā
sacensības noritēs desmit
olimpiskajos sporta veidos, un
tajās startēs vairāk nekā 3000
sportistu. Būs gan sportisks
azarts, gan pienesums novada
ekonomikai. Liels un skaists
notikums, protams, būs Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki. Nodrošināt mūsu
kolektīvu sekmīgu dalību
svētkos, tā arī būs viena no
budžeta prioritātēm.
Bet vēl šogad, 29.novembrī,
pulcināsim
esošos
un
bijušos cēsniekus – Sv.Jāņa
baznīcas atjaunošanas idejas
atbalstītājus.
Plkst.14.00
baznīcā tiks atklāts zvana
ceļš, bet pēc tam Izstāžu namā
diskutēsim, ko varam darīt,
lai labo ieceri par baznīcas
atjaunošanu īstenotu. Savukārt
4.decembrī
Cēsīs
atklās
jauno Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta depo.
Mūsu glābēji beidzot varēs
pārcelties uz labiekārtotām,
mūsdienīgām
telpām
un
novietot tehniku atbilstošās
garāžās. Vēl jāpiemin, ka

decembra
pirmajā
pusē
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
notiks liels Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras rīkots
biznesa forums. Tas apliecina,
ka koncertzāle ir laba vieta
ne vien kultūras un mākslas
norisēm, bet arī lietišķiem
biznesa forumiem.
Decembra sākumā došos
tikties ar novadniekiem Īrijā.
Latvijas vēstnieks Īrijā Gints
Apals un mācītājs Artis Eglītis
ir cēsnieki un, pateicoties viņu
aktīvai līdzdalībai, vizītes
programma ir ļoti pārdomāta.
Jau tagad saņemam vēstules no
Īrijā strādājošajiem cēsniekiem
ar pārdomām un ieteikumiem,
kas darāms, lai cilvēki gribētu
un varētu atgriezties. Novembrī
Cēsīs viesojās Īrijas vēstnieks
Latvijā Eidans Kirvans. Kopā
ar viņu apmeklējām jaunatvērto
bērnu preču veikaliņu Rīgas
ielā. Tā īpašniece ilgāku laiku
strādāja Īrijā, bet tagad ir
atgriezusies un sākusi savu
mazo biznesu. Ceru, ka tas būs
veiksmīgs.
Ir klāt jaukais Ziemassvētku
gaidīšanas laiks. Cēsīs šogad
pirmo reizi centīsimies uzburt
un uzturēt svētku noskaņu
katrā Adventes nedēļas nogalē.
Rīgas ielas namu tukšajās telpās
rosīsies amatnieki, būs tirdziņi,
brīvdabas koncerti vecpilsētā.
Kāpēc lai Cēsis nekļūtu par to
pilsētu Latvijā, uz kuru cilvēki
brauc baudīt Ziemassvētku
noskaņu, iegādāties oriģinālas
dāvanas tuviniekiem, ko būs
iespēja arī meistarot pašiem,
noklausīties koncertu un jauki
pavadīt ziemas dienu?

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 20.novembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novada domes sēdē
20. novembrī tika izskatīti 25
jautājumi.
• Nolēma nodot sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai
“Forum of Latvian Design”
bezatlīdzības lietošanā uz
desmit gadiem nedzīvojamās
telpas
1. stāvā,
Baznīcas
laukumā 1, Cēsīs, nosakot
telpu lietošanas mērķi – biroja
iekārtošana
un
publisku
pasākumu rīkošana.
• Lai realizētu likuma
“Par pašvaldībām” noteiktās
pašvaldību autonomās funkcijas – sekmēt saimniecisko
darbību un rūpēties par bezdarba
samazināšanu - izpildi nolēma
pirkt nekustamo īpašumu,
sastāvošu
no
nekustamā
īpašuma – zemes gabala un

četrām inženierbūvēm – sliežu
ceļiem par pirkuma cenu 45
532 EUR.
• Atļāva Vaives pagasta
pārvaldei slēgt pakalpojuma līgumu ar ZS “Kociņi” atbilstoši
iepirkumā
iesniegtajam
piedāvājumam.
•
Nolēma
slēgt
deleģēšanas līgumu ar Cēsu
pilsētas SIA “VINDA” uz
desmit gadiem no likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta 1. daļas
1.punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas – organizēt
iedzīvotājiem
komunālos
pakalpojumus –
izrietošu
pārvaldes uzdevumu veikšanu
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā
ūdenssaimniecības
jomā. Tas ir – ūdens ieguve,
uzkrāšana un sagatavošana
lietošanai
līdz
padevei
ūdensvada tīklā, ūdens piegāde
no padeves vietas ūdensvada

tīklā
līdz
pakalpojuma
lietotājam,
notekūdeņu
savākšana
un
novadīšana
līdz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām, notekūdeņu attīrīšana
un novadīšana virszemes ūdens
objektos, uzdodot kontroli par
deleģēšanas līguma izpildi
veikt Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektoram
Andrim
Mihaļovam.
•
Izdarīja
vairākus
grozījumus komisiju sastāvos
saistībā ar Cēsu novada domes
deputātu maiņu un izmaiņām
pašvaldības personālā.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu var
iepazīties www.cesis.lv Novada
pašvaldības sadaļā “Pieņemtie
lēmumi”, Cēsu novada pašvaldības
Apmeklētāju apkalpošanas centrā
un Vaives pagasta pārvaldē.

Ziema nepārsteidza
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Novembrī
ziema
jau
pieteica sevi gan ar salu, gan
pirmo sniegu. Ielu uzturētāji
tam bija gatavi, ielas tika
operatīvi nokaisītas ar smilšusāls maisījumu un bija
izbraucamas.
Pašvaldības
minitraktori ietvju tīrīšanu sāka
jau piecos no rīta un turpināja
darbu visu dienu. Katrā ziņā,
lai ātri notīrītu ietves visā
pilsētā, būtu nepieciešams vēl
viens traktoriņš. Skatīsimies,
kādas būs finansiālās iespējas
nākamajā gadā. Diemžēl, ne
visi privāto teritoriju un ēku
saimnieki bija gatavi pirmajam
sniegam. Bija tādi, kas ietvju
tīrīšanu un kaisīšanu sāka
tikai pēcpusdienā. Pašvaldība
policija sekos tam, kā tiek tīrītas
ietves, un kūtriem saimniekiem

jārēķinās ar aizrādījumiem, vai
pat sodiem.
Vaives pagastā pašvaldības
ceļus
tīrīs
zemnieku
saimniecība
no
Mores
pagasta. Vietējie uzņēmēji
atkārtotā iepirkumu konkursā
nepiedalījās. Līgumi paredz, ka
Cēsīs ielu uzturētājam sniega
tīrīšanu jāsāk 40 minūtes pēc
Komunālās nodaļas speciālista
zvana, Vaivē - stundas laikā.
Nākamā gada pašvaldības
budžeta resursi pamatā tiks
virzīti ielu un ietvju uzturēšanai.
Ja ziema, kā sola prognozes,
būs sniegota, tad ietaupīt
līdzekļus lielākiem brauktuvju
atjaunošanas darbiem vasarā
droši vien neizdosies. Taču
iecerēto tā sauktā Smilšu
laukuma rekonstrukciju un
ietvju remontu veiksim.

Izveidota Medību
koordinācijas komisija
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu
novada
domes
deputāti atbalstījuši Medību
koordinācijas
komisijas
izveidi, kuras mērķis ir
veicināt mednieku, zemnieku,
Valsts meža dienesta, Lauku
atbalsta dienesta un Cēsu
novada pašvaldības savstarpējo
komunikāciju un sadarbību.
Komisijas darba pienākumos
būs analizēt informāciju par
meža
dzīvnieku
nodarīto
kaitējumu
un
koordinēt
medniekus un zemniekus
kaitējuma draudu novēršanas
pasākumos.
Kā
pastāstīja
Vaives
pagasta pārvaldes vadītāja
Valda
Zaļaiskalna,
meža
dzīvnieki pēdējo gadu laikā
ir savairojušies un rada
kaitējumu gan zemniekiem, gan
mežsaimniekiem. Piemēram,
pagājušajā
gadā
kādā
saimniecībā nokostas 14 kazas,
bet šogad lielākos postījumus
novadā radījušas mežacūkas.
Plānots,
ka
komisija
organizēs regulāras tikšanās

ar Cēsu novada medniekiem,
zemniekiem, lauksaimniekiem
un zemes īpašniekiem, kā arī
sniegs konsultācijas un veiks
informatīvus pasākumus.
Komisijas priekšsēdētāja ir
Valda Zaļaiskalna, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks - Māris
Sestulis
(Centrālvidzemes
virsmežniecība).
Komisijas
locekļi
ir
Zenta
Špate
(Lauku
atbalsta
dienesta
Ziemeļvidzemes
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde),
Juris Kurzemnieks (medību
kolektīvs “Priekuļi GNP”),
Uldis Odiņš (medību kolektīvs
“Cēsu būvnieks”), Andris
Skuja
(medību
kolektīvs
“Jurģukalns”),
Kārlis
Bāliņš
(medību
kolektīvs
“Rāmuļi”), Ivars Paskovskis
(medību kolektīvs “Vidzemes
mežsaimnieks”), Andis Kāposts
(zemnieku pārstāvis), Andris
Ošs (zemnieku pārstāvis),
Ilmārs
Eglīte
(zemnieku
pārstāvis). Komisijas sekretāre
ir Dace Čerkesova (Cēsu
novada pašvaldības Vaives
pagasta pārvalde).

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
Bibliotēkai jurģi ar grāmatu maisiem
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Novembra nogalē Cēsu
centrālā bibliotēka ir slēgta.
Pagaidu telpās Akmens ligzdā,
kur bibliotēka darbojās laikā,
kamēr rekonstruēja ēku Raunas
ielā 1, grāmatas no plauktiem
tiek
pārliktas
maisos.
Decembra sākumā bibliotēkas
kolektīvs ar celtnieku palīdzību
sāks pārcelšanos uz plašām,
atjaunotām un mūsdienīgi
iekārtotām telpām.
Kā pastāstīja bibliotēkas
direktore Natālija Krama,
decembrī paredzēts apgūt ēkas
otro, pirmo un pagraba stāvus,
kur
noslēgumam
tuvojas
plauktu un mēbeļu salikšana.
Pārcelšanās noslēgsies nākamā
gada sākumā - tad arī lasītājiem
būs iespēja novērtēt atjaunotās
bibliotēkas telpas.
Jurģi ilgs divus mēnešus,
un šajā laikā pašvaldības ēkā
Raunas ielā 4, pirmā stāva 111.
kabinetā, darbosies bibliotēkas
apmeklētāju
pieņemšanas
punkts. Tajā iespējams izlasīt

Attēlā: Pārcelšanās darbos iesaistīti visi bibliotēkā strādājošie. Sociālo mediju speciāliste Lāsma
Vasmane liek grāmatas maisos.
jaunākos
laikrakstus
un
žurnālus, pieejami datori ar
interneta pieslēgumu, kā arī var
nodot un saņemt tās grāmatas,
kas vēl nebūs iepakotas maisos
pārvešanai. Bibliotekāri arī

Mācību piederumu un malkas
iegādes pabalsti
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests”
No šā gada novembra
līdz 2015.gada 31.martam
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
pieņems iesniegumus pabalsta
piešķiršanai
personām
vai ģimenēm, kuras dzīvo
daudzdzīvokļu
mājās
ar
centralizētu siltumapgādi.
Sākoties apkures sezonai,
aktuālāks kļūst jautājums
par trūcīgāko Cēsu novada
iedzīvotāju iespējām apmaksāt
siltumenerģijas pakalpojumus.
Pabalstu var saņemt ģimenes
vai personas, kurām pēc
komunālo pakalpojumu rēķinu
nomaksas pirmajam un otrajam
ģimenes loceklim nepaliek
vairāk nekā 50% no minimālās
algas, katram nākamajam
ģimenes loceklim – garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
(GMI) apmērā.
Pabalsta apmēru aprēķina
Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošo noteikumu Nr. 24 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu
novadā”
noteiktajā
kārtībā, ievērojot Cēsu novada

domes apstiprinātos normatīvus
dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai
2014./2015. gada
apkures
sezonā, kas vienas personas
mājsaimniecībai ir 118 eiro
mēnesī, divu personu mājsaimniecībai – 133 eiro mēnesī,
trīs personu mājsaimniecībai–
178 eiro mēnesī, četru personu
mājsaimniecībai – 203 eiro
mēnesī, piecu un vairāk personu
mājsaimniecībai – 215 eiro
mēnesī, bet vienatnē dzīvojošas
pensijas vecuma personas
vai personas ar 1.grupas
vai
2. grupas
invaliditāti
mājsaimniecībai tie ir 125 eiro
mēnesī.
Dzīvokļu pabalsts ir netiešs,
tas tiks pārskaitīts dzīvojamās
mājas apsaimniekotājam viena
mēneša laikā no dienas, kad
pieņemts lēmums par pabalsta
piešķiršanu.
Lai
saņemtu
pabalstu,
iedzīvotājiem
jādodas
uz
“Sociālo dienestu”, Bērzaines
ielā 18 (2. stāvs), Cēsīs,
apmeklētāju
pieņemšanas
laikos vai arī uz Vaives
pagasta pārvaldi “Kaķukrogs”,
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz
plkst. 12.00 un no plkst. 13.00
līdz plkst.16.30, ceturtdienās
no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00
un no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00.

informēs apmeklētājus, kurā
no
tuvējām
bibliotēkām
nepieciešamā
grāmata
ir
pieejama.
Apmeklētāju pieņemšanas
punkts ir atvērts darba dienās

no plkst.11.00 līdz plkst.14.00.
Tā kā lasītāju interese ir liela,
darbu laiku plānots pagarināt.

Cēsīs brauc ar elektromobiļiem
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
projektu un vides speciāliste
Kopš oktobra Cēsu novada
pašvaldības rīcībā ir divi
elektromobiļi
“Volkswagen
e-UP”, kurus izmanto Cēsu
novada pašvaldības speciālisti
un
aģentūras
“Sociālais
dienests” darbinieki.
Ar
elektromobiļiem tiek apsekoti
objekti un klienti īsos maršrutos
pilsētā un apkārtnē. Vidēji
Cēsīs un apkārtnē, ņemot vērā
pauguraino apvidu, ar vienu
uzlādes reizi var nobraukt 60
kilometrus.
Elektromobiļi
iegādāti,
pašvaldībai
piedaloties
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) finansētā

projektā. Projekta ieviešana
veicina Siltumnīcas efektu
izraisošo
gāzu
(SEG)
emisiju
samazināšanu,
jo
elektromobilis kā vienīgo
mehānisko
dzinējspēku
izmanto elektroenerģiju. SEG
emisijas ir 0 g/km. Vidējais
elektroenerģijas patēriņš 11,7
kW/100 km. Elektromobiļus
Cēsīs piegādāja SIA “Moller
Auto Latvija”.
KPFI atbalsts ir 72 % apmērā
no kopējām elektromobiļa
izmaksām. Viena elektromobiļa
bāzes modeļa izmaksas ir26
878 EUR.

Attēlā: Šo automobili pamatā izmanto Sociālā dienesta un
Būvvaldes speciālisti. Visgrūtāk esot pierast pie tā, ka auto
pārvietojas bez skaņas.

Turpinās
karjeras nedēļas
rīkošanu
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas speciālisti
un pedagogi no Cēsu un Vaives
skolām novembrī izvērtēja
karjeras nedēļas norises novada
izglītības iestādēs. Visi bija
vienisprātis – nedēļas pasākumi
jārīko arī nākamgad.
Skolotāji neslēpa, ka var
nākties sastapties ar pretestību
no skolu vadības par šādas
nedēļas nepieciešamību, jo
nepieciešams koriģēt iepriekš
saplānoto stundu grafiku.
Taču neērtības atsverot tas, ar
kādu degsmi un ieinteresētību
skolēni
piedalās
dažādos
ar profesijas izvēli saistītos
pasākumos – lekcijās, meistarklasēs, praktiskajās nodarbībās,
izbraukumos uz uzņēmumiem
u.tml.
Pēc
Izglītības
nodaļas
metodiķes Dzintras Kozakas
teiktā,
kopumā
skolu
organizētajos
pasākumos
piedalījās vairāk nekā 2500
Cēsu novada skolēnu. Tas ir–
gandrīz puse no visa novada
skolēnu skaita.
Karjeras nedēļas atskaņas
esot jūtamas vēl arvien, jo
krietni vairāk bērnu nekā
ierasts pieteikušies interešu
izglītības pulciņiem Cēsu bērnu
un jauniešu centrā un Cēsu
pilsētas Mākslas skolā, par ko
pedagogi pauž gandarījumu.
Tāpat skolu pārstāvji kopīgi
pārsprieda karjeras nedēļas
izdevušos aspektus un to, ko
nākamgad uzlabot, taču visi
kā viens pauda pārliecību, ka
tradīciju jāturpina.

Jaunie pianisti gūst
panākumus
Novembrī
Vidzemes
koncertzālē “Cēsis” izskanēja
VII starptautiskais Alfrēda
Kalniņa
jauno
pianistu
konkurss. Konkurss norisinājās
trīs vecuma grupās un pulcēja
17 dalībniekus no visām trim
Baltijas valstīm. Cēsīs ieradās
jaunie pianisti no Viļņas,
Paņevežas, Tallinas, Rīgas, kā
arī no tuvākiem un tālākiem
Latvijas reģioniem.
Konkursantiem bija jāizpilda
nopietns un sarežģīts repertuārs,
obligāti
iekļaujot
vienu
Alfrēda Kalniņa skaņdarbu.
Teicamus panākumus nopietnā
konkurencē guva Alfrēda
Kalniņa
Cēsu
Mūzikas
vidusskolas skolotājas Ilzes
Mazkalnes audzēkņi. Žūrijas
augstāko
vērtējumu
“A”
grupā pārliecinoši ieguva
Raivo Groza, bet Alise Gārša
ierindojās godpilnajā otrajā
vietā “B” grupā.
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ATGRIEŠANĀS, SENATNE
Savs bizness savā pilsētā
Īrijā.
Veikala atvēršanai kredīti nav
ņemti, arī visa ģimene iesaistījusies telpu remontēšanā, liels
palīgs bijis brālis. Ineta arī esot
vienīgā veikala darbiniece,
tāpēc sliktākajā gadījumā
atliekot tikai izpārdot preces,
un zaudējumi netiks ciesti.
Pirmajās dienās esot bijis
uztraukumus, bet vienlaikus
sirdī bijis liels prieks.

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
teksts un foto
Cēsniece Ineta Leimane pēc
sešu gadu prombūtnes Īrijā
atgriezās dzimtajā pilsētā šī
gada jūlijā un jau pēc dažiem
mēnešiem atvēra pati savu
biznesu – bērnu un jauniešu
apģērbu veikalu “Mini me”
Rīgas ielā. Kaut arī viņa pati
atzīst, ka atgriešanās nebija
viegla, patlaban neko no
paveiktā nenožēlo.
Ineta dzīvi svešumā jau
izbaudījusi, jo pirms Īrijas
gadu nodzīvojusi Apvienotajā
Karalistē, kas gan sākotnēji
nav bijis patīkami. “Es raudāju,
ienīdu to vietu,” stāsta jaunā
uzņēmēja, taču vienlaikus
piebilst, ka drīz pēc tam tieši
tur satikusi savu vīru, un
pieteikusies arī vecākā meitiņa.
Tomēr, pēc viņas teiktā,
ģimenēm ar bērniem Anglijā
esot ļoti grūti, jo jāmeklē
atsevišķs miteklis, kas esot
ārkārtīgi dārgi.
Pēc tam Ineta atgriezusies
Cēsīs, tomēr krīzes sākumā,
2008.gadā, uz ārzemēm devās
atkal. Šoreiz uz Īriju, kur jau
dzīvojusi viņas tante, arī vīrs jau
strādājis Gernsijā. Radinieku
klātbūtne ļoti palīdzējusi,
jo tante sākotnēji varējusi
nākt talkā gan ar dzīvošanu,
gan
iztikas
līdzekļiem.

Sapnis par veikalu
Kā stāsta Ineta, jau dzīvojot
Īrijā, viņa domājusi par savu
veikalu Cēsīs. Sākotnējais plāns

Aizbraukšanas
smagums
bijis atvērt to “neklātienē”–
runājusi ar veikalu ķēdi par
franšīzes veikala izveidi Cēsīs,
kurā pašai nebūtu jāstrādā,
un dzīvi varētu turpināt
Īrijā. Tomēr korporācija nav
vēlējusies ienākt tik mazā tirgū
caur trešajām personām, tāpēc
Ineta sapratusi, ka viss jāņem
savās rokās.
Taujāta par to, vai nav
apsvērusi veikalu atvērt pilsētās
ar lielāku iedzīvotāju skaitu–
Valmierā, Rīgā – uzņēmēja ir
pārliecināta, “Cēsis ir mana
pilsēta – ja taisu veikalu, tad
taisu savā pilsētā”. Turklāt tieši
bērnu apģērbs bijusi niša, ko
redzējusi kā vēl neaizpildītu,
jo pašai ir divas meitas, kuru
apģērbšanai tāpat būtu nācies
braukt uz Īriju apģērbu cenas un
kvalitātes attiecības dēļ. Kaut
arī, protams, nedaudz mācot
bažas par biznesa nākotni, Ineta
paļaujas, ka viņas klienti būs
vecāki, kuri saviem bērniem
vēlas kvalitatīvu un interesantu
apģērbu.

Lielu paldies par palīdzību
veikalam
atbilstošu
telpu
atrašanā Ineta saka Cēsu novada
pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītājai Lainei Madelānei,
kura norādījusi uz telpām Rīgas
ielā, kas bijušas relatīvi labā
stāvoklī – tik vien kā gribējies
padarīt tās gaišākas. “Dzirdēju,
ka
cēsniekus
pašvaldība
sauc atpakaļ un palīdz sākt
biznesu,” stāsta Ineta, paužot
gandarījumu, ka viss izvērties
lieliski. “Brīdī, kad viss
salikās savās vietās, sapratu–
atpakaļceļa vairs nav. Taču
nenožēloju šo soli ne mirkli,”
uzsver uzņēmēja. Veikalam
palīdzot lielie skatlogi, un ar
ienākošajiem klientiem Ineta
aprunājas – klausās, ko cilvēki
vēlas, un pieraksta, lai pēcāk
pasūtītu. Tāpat veikalā ar
pašvaldības aicinājumu pabijis
arī īpašs viesis – Īrijas vēstnieks
Latvijā Aidans Kirvans, kurš
bijis ieinteresēts Inetas stāstā,
kā arī aprunājies ar viņu un
viņas vecāko meitu par dzīvi

Ineta atzīst, ka iebraucējiem
Īrijā neklājas ļoti viegli.
Īriem nepatīkot poļi, kuri
Īrijā iebraukuši lielā skaitā un
neesot izslavēti ar savu darba
tikumu, tāpēc, tiklīdz īri salasa
citādi skanošu vārdu, cilvēkam
tiekot uzlikts zināms zīmogs.
Taču viņa savu laiku Īrijā
pavadījusi produktīvi – paralēli
darbam mācījusies biznesa
vadību, un, tiklīdz bijusi
iespēja, prezentācijās vai kā
citādi atgādinājusi visiem, kur
ir Latvija, jo vidusmēra īram
esot tikai aptuvena nojausma
par Baltijas valstīm.
Tomēr viņa nenoliedz, ka
pamest Īriju bijis grūti, jo
ģimene tur jau izveidojusi
savas mājas. Ineta ir atklāta – ja
nebūtu radusies nepieciešamība
atgriezties ģimenes apstākļu
dēļ un ja vīrs nebūtu gribējis
mājās, viņa Īrijā būtu palikusi.
“Ja kāds pirms gada būtu
man teicis, ka Cēsīs atvēršu
savu veikalu, nezinu, vai
būtu ticējusi,” stāsta Ineta,
vienlaikus piebilstot, ka “notika

Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa jumtam – 100 gadi
Alens Opoļskis
Cēsu pils saglabāšanas fonds
Pirms 100 gadiem, 1914.
gada 6.decembrī, Cēsu pilī
ieradās Baltijas piļu pētnieks
Karls fon Lēviss of Menārs un
arhitekts Hermanis Zeiberlihs,
lai simboliski noslēgtu pils
Rietumu torņa atjaunošanas
darbus, dodot novērtējumu
paveiktajam. Secinājums –
cēsnieks, būvuzņēmējs Pēteris
Meņģelis darbu izpildījis ļoti
rūpīgi. Torņa mūru augšdaļā
no jauna iestrādāti teju 300
kubikmetri akmeņu un torni
grezno konusveida jumts segts
ar māla dakstiņiem.
Ievērojamais Rīgas arhitekts
un Cēsu pilsdrupu saglabāšanas
komitejas biedrs Hermanis
Zeiberlihs
1912. gadā
kā
atbalstu cēlajam mērķim bez
atlīdzības izstrādāja Rietumu
torņa augšdaļas rekonstrukcijas
projektu. Plānoto būvdarbu
kopējās izmaksas pārsniedza

6000
rubļu.
Vidzemes
bruņniecība atvēlēja 900 rubļus,
Cēsu pilsmuižas un pilsdrupu
īpašnieks grāfs fon Zīverss
vien 500 rubļus. Atlikušos
līdzekļus pretēji grāfa fon
Zīversa gribai senatnes pētītāju
biedrība ar Karlu fon Lēvisu
of Menāru priekšgalā cerēja
savākt publisku ziedojumu
ceļā. Ziedotgribētāju skaits bija
mērāms vairākos desmitos, taču
1914. gada maijā, kad Cēsu
būvuzņēmējs Pēteris Meņģelis
sāka torņa atjaunošanas darbus,
nepieciešamā naudas summa
vēl nebija savākta. Tomēr
darbi neapstājās ne brīdi, jo
Meņģelis, atbalstīdams cēlo
mērķi, ievērojamu daļu darbu
veica neprasot atlīdzību.
Laikā, kad darbi vēl
ritēja pilnā sparā, bija sācies
Pirmais pasaules karš, kas tieši
ietekmēja arī Cēsu pili. Torņa
pati jumta smaile tā arī palika
nepabeigta, jo šim darbam
norīkotie
strādnieki
tika

mobilizēti armijā. Mēs varam
tikai spriest par to, kāds liktenis
sagaidītu Rietumu torni, ja
darbu sākšana būtu atlikta
kaut par pāris mēnešiem. Taču
1914. gada ziemā tornis lietu,
salu un pārmaiņu vējus bija
gatavs sagaidīt ar cienījamu
jumtu.
Pēc simts gadiem atkal
pienācis laiks parūpēties par
Cēsu simbolu – viduslaiku
pils Rietumu torni. Ir laiks
nomainīt 1990.gadā uzklāto un
savu laiku nokalpojušo skaidu
jumtu, to vietā, gluži kā 1914.
gadā, liekot māla dakstiņus.
Tāpat torņa mūri gan iekšpusē,
gan ārpusē ir jānostiprina, īpašu
vērību piešķirot 500 gadus
senās Mestra zāles velves
saglabāšanai. Šogad, 2014.
gada rudenī, parakstīts līgums
par Rietumu torņa restaurācijas
veikšanu, savukārt praktiskie
saglabāšanas darbi tiks sākti
6.decembrī, Rietumu torņa
jumta simtajā dzimšanas dienā.

Torņa restaurācijas projektu
izstrādājis arhitekts Artūrs
Lapiņš - viens no vadošajiem
Latvijas
restaurācijas
arhitektiem, kura vadībā tikko
atdzimis Rīgas Doms. Šis
projekts ir idejisks turpinājums
pirms 100 gadiem veiktajiem
restaurācijas darbiem – saglabāt
Cēsu pils Rietumu torņa
kultūrvēsturisko vērtību, padarīt
torni drošāku, pieejamāku
un estētiski pievilcīgāku. Jo
cēsniekiem ir jārūpējas par
saviem simboliem.
Rietumu torņa konservācija
tiks veikta projekta “Cēsu
viduslaiku pils saglabāšana
reģiona
sociālekonomiskai
attīstībai” gaitā, izmantojot
249 607 eiro piešķīrumu
no Islandes, Lihtenšteinas
un Norvēģijas ar Eiropas
Ekonomiskās zonas finanšu
instrumenta
programmas
“Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunināšana”
starpniecību.

tas, kam bija jānotiek, un, ja
nemēģināsi, nekad neuzzināsi,
kā tas ir - atgriezties”.

Atgriešanās vieglums
Agrāk, atgriežoties Latvijā,
Inetai šķitis, ka tauta ir drūma,
taču pēdējā laikā liekoties,
ka cēsnieki kļuvuši laipnāki,
atvērtāki. Arī 2.pamatskola,
kurā mācības 3.klasē sākusi
vecākā meita Vanesa, nākusi
pretī
un
skolotāja Vita
Golubova palīdzējusi sazināties
ar nākamo klases audzinātāju,
lai izdomātu labāko risinājumu
ienākšanai Latvijas skolā, kā
arī atradusi latviešu valodas
privātskolotāju.
Kaut
arī
atgriešanās sākumā meita
angliski
runājusi
tekošāk
nekā
latviski,
intensīvais
darbs
vasarā
vainagojies
panākumiem, un nu Vanesa
runājot pareizi un latviešu
valodā zemākas atzīmes par
7 neesot. Jaunākajai meitiņai
esot divi gadi, tāpēc bažu par
valodas apguvi nav.
Ineta saka, ka atšķirībā
no
daudziem
citiem
aizbraukušajiem,
kuri
pārdevuši savus nekustamos
īpašumu Latvijā, viņai bijis
viegli. “Bija, kur atgriezties.
Vecākiem bija liela māja, viņi
varēja palīdzēt,” stāsta Ineta.
Vaicāta par to, kādu padomu
viņa varētu dot citiem, kuri
apsver atgriešanos, Ineta saka:
“Ir jāmēģina – ja visu laiku
par to domā, tas vienkārši ir
jādara”.

Idejas “Cēsīm 810”
Ilona Asare
Cēsu Kulūras un Tūrisma
centrs
Otrdien,
2. decembrī,
plkst. 18.00 Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Kamerzālē Raunas
ielā 12 notiks diskusija ar
iedzīvotājiem par gatavošanos
2016.gadam, kad Cēsis svinēs
savu 810 gadu jubileju.
Aicinām Cēsu sabiedriskās
dzīves
aktīvistus,
Cēsu
kultūrvides veidotājus un
visus interesentus dalīties
savstarpējās
pārdomās
par
galvenajiem
kopīgi
veicamajiem
uzdevumiem
tuvākajos gados, lai ar
gandarījumu varētu svinēt Cēsu
810 gadu jubileju 2016. gadā.
Idejas, kā svinēt svētkus,
iesaistot
dažādu
paaudžu
pārstāvjus, tiek ļoti gaidītas!
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LAUREĀTI, SAISTOŠIE
Apbalvotie valsts svētkos
Valsts svētku sarīkojumā
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
15. novembrī
tika
sveikti
sakoptāko namu īpašnieki,
veiksmīgāko būvju autori
un citu konkursu laureāti.
Izglītības un zinātnes ministrijas
Atzinības
rakstu
saņēma
1. pamatskolas skolotāja Ilze
Breide.

Konkursa „Būve 2014”
laureāti
Individuālo
dzīvojamo
māju grupā:
1. vieta – saimniecības ēkas
rekonstrukcija par individuālo
dzīvojamo māju
Ķiršu ielā
55, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks
Andris Velvelis. Būvprojekta
vadītāja,
arhitekte Gunta
Aukmane;
2. vietu – vienģimenes
dzīvojamās mājas jaunbūvei
Leona Paegles ielā 22, Cēsīs,
Cēsu nov. Īpašniece Kristīne
Blažēvica.
Būvprojekta
vadītājs,
arhitekts
Valdis
Ligers;
Atzinības raksti:
•
dzīvojamās
mājas
un
saimniecības
ēkas
rekonstrukcijai
„Ziediņi”,
Vaives pagasts, Cēsu nov.
Īpašniece
Ieva
Kļaviņa.
Būvprojekta autors Arhitektu
SIA „Marta Saule”, būvprojekta
vadītājs,
arhitekts
Zintis
Butāns;
• individuālās dzīvojamās
mājas jaunbūvei Ainavu ielā
15, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieks
Aldis Grinbergs. Būvprojekta
vadītājs,
arhitekts
Imants
Bumbiers;
• dārza lapenes jaunbūvei
Bebru ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.
Īpašnieks Aivars Rudmiezis.
Būvprojekta vadītājs, arhitekts
Gints Cēderštrēms.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju grupā:
1. vieta – daudzdzīvokļu
mājai Lapsu ielā 28, Cēsis,

Cēsu nov., par daudzdzīvokļu
mājas
renovāciju.
Mājas
vecākā Mārīte
Folkmane.
Apsaimniekotājs
SIA
„CDzP”, valdes loceklis Ģirts
Beikmanis, projekta vadītājs
SIA „CDzP” būvinženieris
Andrejs Zvirbulis. Būvprojekta
vadītāja,
arhitekte Vija
Zlaugotne.
Būvētājs SIA
„Kurmis būvniecība”, valdes
priekšsēdētājs Guntis Kurmis;
Atzinības raksti:
•
daudzdzīvokļu
mājai
Leona Paegles ielā 2A,
Cēsīs, Cēsu nov., par mājas
renovāciju paaugstinot tās
energoefektivitāti.
Mājas
vecākais Dzintars
Bujāns.
Apsaimniekotājs SIA „JGA”,
valdes priekšsēdētāja Gunita
Gruntmane.
Būvprojekta
vadītāja,
arhitekte Vija
Zlaugotne.
Būvētājs
SIA
„JGM”, valdes priekšsēdētājs
Jānis Gruntmanis;
•
daudzdzīvokļu
mājai
Leona Paegles ielā 19A, Cēsīs,
Cēsu nov., par ēkas fasādes
vienkāršoto
renovāciju un
ēkas iekšējo inženiertīklu
rekonstrukciju.
Mājas
vecākais Alfrēds Strazdiņš.
Apsaimniekotājs SIA „CDzP”,
valdes loceklis Ģirts Beikmanis.
Būvprojekta pasūtītājs SIA
„INVESCO”, valdes loceklis
Raivo Damkevics. Būvprojekta
autors SIA „Balts un Melns”,
atbildīgais projektētājs Jēkabs
Skrastiņš, arhitekts Guntis
Kārkliņš.
Būvētājs
SIA
„ReBuild”, valdes loceklis
Kaspars Tensons;
•
daudzdzīvokļu
mājai
Lapsu ielā 26, Cēsīs, Cēsu
nov., par daudzdzīvokļu mājas
renovāciju. Mājas vecākā Velga
Safonova. Apsaimniekotājs SIA
„CDzP”, valdes loceklis Ģirts
Beikmanis, projekta vadītājs
SIA „CDzP” būvinženieris
Andrejs Zvirbulis. Būvprojekta
vadītāja,
arhitekte Vija
Zlaugotne.
Būvētājs SIA

Jaunieši - brīvprātīgie
Pēc Cēsu jauniešu iniciatīvas
novada mājas lapā “cesis.lv”
izveidota sadaļa, kurā iespējams
pieteikties brīvprātīgo darbam.
Šī gada septembrī, kad
Cēsīs norisinājās jauniešu
forums, jaunieši diskutēja, kā
uzlabot ikdienas dzīvi skolā
un pilnveidošanās iespējas
pēc mācībām. Viens no
priekšlikumiem
pašvaldībai
bija dot iespēju jauniešiem
plašāk iesaistīties brīvprātīgajā
darbā. Kā norādīja jaunieši,
brīvprātīgais darbs ir iespēja
lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
kā arī gūt papildus iemaņas sev
interesējošās jomās.
Cēsu novada pašvaldības

Izglītības nodaļas vadītāja
Lolita Kokina atzīst, ka liela
interese un iespējas iesaistīt
brīvprātīgos ir, piemēram, Cēsu
klīnikā.
Jaunieši aicināti aizpildīt
pieteikumu anketu jau tagad,
lai brīdī, kad būs pieejams
darbs attiecīgajā jomā, būtu
iespējams ar viņiem operatīvi
sazināties. L.Kokina vērtē, ka
brīvprātīgo darbs būs iespējams
ne tikai veselības aprūpes
jomā, bet arī kultūras, tūrisma
un sporta pasākumos.
Pieteikuma
anketu
var
aizpildīt
sadāļā
cesis.lv
„Jauniešiem – Brīvprātīgais
darbs”

„Kurmis būvniecība”, valdes
priekšsēdētājs Guntis Kurmis;
•
daudzdzīvokļu
mājai
Viestura ielā 10, Cēsīs,
Cēsu nov., par ēkas fasādes
vienkāršoto
renovāciju un
ēkas iekšējo
inženiertīklu
rekonstrukciju.
Mājas
vecākais
Juris
Zareckis.
Apsaimniekotājs
SIA
„CDzP”, valdes loceklis Ģirts
Beikmanis, projekta vadītājs
SIA „CDzP” būvinženieris
Andrejs Zvirbulis. Būvprojekta
autors SIA „BŪVPROJEKTS”,
būvprojekta vadītāja Mirdza
Šmite. Būvētājs SIA „DDK
Nami”;
•
daudzdzīvokļu
mājai
Zirņu ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov.,
par ēkas fasādes vienkāršoto
renovāciju un ēkas iekšējo
inženiertīklu rekonstrukciju.
Mājas vecākā Inese Ose.
Apsaimniekotājs SIA „CDzP”,
valdes loceklis Ģirts Beikmanis.
Būvprojekta pasūtītājs SIA
„INVESCO”, valdes loceklis
Raivo Damkevics. Būvprojekta
autors SIA „Cita versija”,
būvprojekta vadītāja, arhitekte
Indra Sakne. Būvētājs SIA
„ReBuild”, valdes loceklis
Kaspars Tensons;
• daudzdzīvokļu mājai Zirņu
ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov.,
par ēkas fasādes vienkāršoto
renovāciju un ēkas iekšējo
inženiertīklu rekonstrukciju.
Mājas vecākais Voldemārs
Dozītis.
Apsaimniekotājs
SIA „CDzP”, valdes loceklis
Ģirts Beikmanis. Būvprojekta
pasūtītājs SIA „INVESCO”,
valdes
loceklis
Raivo
Damkevics. Būvprojekta autors
SIA „Cita versija”, būvprojekta
vadītāja, arhitekte Indra Sakne.
Būvētājs SIA „ReBuild”, valdes
loceklis Kaspars Tensons;
• daudzdzīvokļu mājai Zirņu
ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.,
par ēkas fasādes vienkāršoto
renovāciju un ēkas iekšējo
inženiertīklu rekonstrukciju.

18.09.2014. Saistošie noteikumi Nr.15 “Grozījums
Cēsu novada domes
14.03.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par
brīvpusdienām un vecāku
maksas atvieglojumiem
Cēsu novadā””
Izdarīt Cēsu novada domes
14.03.2013.
saistošajos
noteikumos
Nr. 10
„Par
brīvpusdienām un vecāku
maksas atvieglojumiem Cēsu
novadā”
šādu
grozījumu:
izteikt 12.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„12.1. pusdienu cenu katrā
mācību iestādē;”.

Mājas vecākā Ilga Jaunzeme.
Apsaimniekotājs SIA „CDzP”,
valdes loceklis Ģirts Beikmanis.
Būvprojekta pasūtītājs SIA
„INVESCO”, valdes loceklis
Raivo Damkevics. Būvprojekta
autors SIA „Cita versija”,
būvprojekta vadītāja, arhitekte
Indra Sakne. Būvētājs SIA
„ReBuild”, valdes loceklis
Kaspars Tensons.
Publisko ēku grupā:
1. vieta – ēkas Valmieras
ielā 20A, Cēsīs, Cēsu nov.,
rekonstrukcija par biroja ēku.
Būvprojekta pasūtītājs SIA
„Eko Invest”, valdes loceklis
Edijs Ozols. Būvprojekta
vadītājs, arhitekts Jānis Stucis.
Būvētājs
SIA
„Strazdiņa
nams”, valdes priekšsēdētājs
Ivars Strazdiņš;
2. vieta – administratīvās
ēkas Gaujas ielā 7, Cēsīs,
Cēsu
nov.,
renovācija.
Būvprojekta pasūtītājs SIA
„CDzP” valdes loceklis Ģirts
Beikmanis.
Būvprojekta
autors SIA „Agroprojekts”,
Cēsu būvprojektu nodaļa,
būvprojekta vadītāja Elita
Dreimane,
arhitekts Einārs
Vilnis. Būvētājs SIA „CDzP”.

Konkursa „Par
skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko
teritoriju” laureāti
Skaistākās lauku sētas
Vaives pagastā:
“Lejas Kozakas” - Modris
un Ilze Reķi. “Liberti” - Alla
un Aleksandrs Deņīsovi.
“Sarmas” - Madara Daukša,
Mārcis Meslis.
Privātmāju grupā par
sakoptāko atzīts nams Meža
ielā 2 - Salvis Zēla.
Daudzdzīvokļu
māju
grupā: Lapsu iela 28, mājas
vecākā Mārīte Folkmane.
Vāveres iela 9 un Caunas iela
6a, māju vecākie Artūrs Bērziņš
un Māris Bērziņš. Lenču

iela 44, mājas vecākā Dzintra
Černuka. Lenču iela 42 , mājas
vecākā Dzintra Griezne
Skaistākie “Gaisa dārzi”
novadā: Gaujas iela 20, Cēsu
kristiešu
draudze
„Prieka
vēsts” - Inguna Ziediņa. Lenču
iela 7 dizaina darbnīca „Piine”Kristīne Timermane Malēja.
Rīgas iela 21 īpašniece – Baiba
Peciņa-Bolšaite, “Vienotība”
biroja vadītāja Sigita Klētniece
Sakoptākās pašvaldības
teritorijas:
Cēsu pilsētas
3. pirmskolas izglītības iestāde
Noras ielā 15, vadītāja–
Solveiga Lejiete.
Aktīvākā
konkursa
dalībnieku pieteicēja – Anita
Bukeja.

Projekta “Sabiedrība
ar dvēseli laureāti”
Par projektu “Sabiedrība
ar dvēseli” ieviešanu atzinības
rakstus saņēma:
Kristiešu draudzes “Prieka
vēsts” projekta vadītāja Inguna
Ziediņa.
Latvijas kaulu locītavu,
saistaudu
biedrības
Cēsu
nodaļas
vadītāja
Maruta
Valaine.
Biedrības “ES plus SE”
projekta
vadītāja
Marita
Bērziņa.
Biedrības
“Art
Cēsis”
projekta
vadītāja
Inese
Ciekure.
Lapsu ielas 28 ēkas vides
labiekārtošanas
projekta
vadītāja Mārīte Foklmane.
Interešu grupas “Baltijas
ceļš” projekta vadītāja Kristīne
Gretnere-Celma.
Cēsu Pastariņa sākumskolas
vecāku padomes pārstāve
Laura Ķerpe.
Festivāla ielas 44 ēkas
vides labiekārtošanas projekta
vadītājs Jānis Harijs Sūniņš.
Turpinājums 6. lpp

18.09.2014. Saistošie noteikumi Nr.14 “Grozījums
Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
Izdarīt Cēsu novada domes
10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par ģimenes
vai
atsevišķi
dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” šādu grozījumu: izteikt
27. punktu šādā redakcijā:
„27. Brīvpusdienām
piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti
pakalpojuma
sniedzējam,
kas realizē ēdināšanu katrā

konkrētā izglītības iestādē,
atbilstoši
to
iesniegtajam
rēķinam saskaņā ar pašvaldības
noteikto pusdienu cenu, bet
nepārsniedzot Cēsu novada
domes apstiprināto maksimālo
pusdienu
cenu
vienam
izglītojamam.”.
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SPORTS, LAUREĀTI

Sporta pasākumi
decembrī

Apbalvotie valsts svētkos
Turpinājums no 5. lpp

Cēsu novada
pašvaldības “Gada
darbinieks 2014”
Šogad par nominācijas
„Gada darbinieks”
ieguvējiem kļuva:
Cēsu
Valsts
ģimnāzija
skolotāja
Lūcija
Silva
Suhanova – par patriotisma
un piederības Cēsu novadam
stiprināšanu.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija skolotāja
Elita Rozīte – par atsaucību,
radošumu un rezultatīvu darbu.
Cēsu 2. vidusskolas direktore Aija Sīmane – par
inovatīvu pieeju skolas vadīšanā
un attīstības jautājumos.
Cēsu
Profesionālās
vidusskola bibliotekāre Daina
Eizenberga –
par skolas
vēstures un tradīciju saglabāšanu
un popularizēšanu.
Cēsu
1. pamatskolas
skolotāja Inga Jursone –
par atsaucību, radošumu un
rezultatīvu darbu.
Cēsu
2. pamatskolas
skolotāja Arta Apsīte – par
rezultatīvu darbu, sagatavojot
skolas korus koru skatēm.
Cēsu pilsētas pamatskolas
direktora vietniece izglītības
jomā Dace Puriņa – par ieguldījumu skolēnu izaugsmes un
skolas attīstības veicināšanā.
Rāmuļu
pamatskolas
izglītības
metodiķe
Ieva
Lapsiņa – par atsaucību un
iesaistīšanos
starptautiskajā
projektu
programmā
„Erasmus +”.
Līvu pamatskolas pavāre
Nellija Baškere – par iniciatīvu
un kvalitatīvi veiktu darbu.
Cēsu internātpamatskola rehabilitācijas centra skolotāja
Inese Briede – par inovatīvu
un godprātīgu darba pienākumu
veikšanu.
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas
garderobiste
Anita Visocka – par atsaucību
un apzinīgu darbu.
Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas
izglītības iestādes lietvede
Maira Lapiņa – par gatavību
pārmaiņām un orientāciju uz
attīstību.
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas
izglītības
iestādes
pavāre
Elita Lapiņa – par pozitīvu
attieksmi darbā un sadarbības
veicināšanu.
Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājas
vietniece saimnieciskajos jautājumos Gundega Bašķere–
par atsaucību.
Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājas
vietniece
saimnieciskajā
darbā Sanita Dovgiallo – par
radošumu un augstu atbildības
sajūtu.

Cēsu pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” pavāre
Vineta Gūtmane – par
atsaucību un radošumu.
Cēsu Bērnu un jauniešu
centra
skolotāja
Daiga
Jirgensone – par atsaucību,
radošumu un bērnu izaugsmes
veicināšanu.
Cēsu pilsētas Mākslas skolas
skolotāja Inese Vanadziņa–
par radošumu un bērnu
izaugsmes veicināšanu.
Cēsu pilsētas Sporta skolas
treneris Māris Krams – par
atsaucību, bērnu izaugsmes
veicināšanu un rezultatīvu
darbu.
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests” sociālā darbiniece
Astrīda Eglīte – par atsaucību,
orientāciju uz attīstību un
gatavību pārmaiņām.
Cēsu
Kultūras
un
Tūrisma centra apmeklētāju
apkalpošanas speciāliste Ilga
Pinkule – par atsaucību,
orientāciju uz attīstību un
gatavību pārmaiņām.
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra deju kolektīvu vadītāja Sandra Jonaite – par
radošumu,
orientāciju
uz
attīstību un gatavību pārmaiņām un rezultatīvu darbu.
SIA
”Cēsu
klīnika”
neatliekamās
medicīniskās

uz pārmaiņām un rezultatīvu
darbu.
Vaives pagasta pārvaldes
nekustamo īpašumu pārvaldnieks Aigars Ķerpe – par
atsaucību,
orientāciju
uz
attīstību, gatavību pārmaiņām
un pozitīvu attieksmi darbā.
Cēsu novada pašvaldības
Būvvaldes vadītāja Zaiga
Jēkabsone – par atsaucību un
orientāciju uz attīstību, gatavību
pārmaiņām un
rezultatīvu
darbu, par atbildību pret darba
pienākumiem.

Labie darbi Vaivē
Vaives
pagastā,
valsts
svētkiem veltītajā sarīkojumā,
sveica kustības „Labo darbu
krātuvīte” laureātus. Tā jau
ir ilggadēja tradīcija svētku
reizē pateikties tiem cilvēkiem,
kolektīviem, kas papildus
saviem tiešajiem pienākumiem,
veikuši vaivēniešiem nozīmīgus
darbus. Kustības „Labo darbu
krātuvīte” laureātus iesaka paši
pagasta iedzīvotāji.
SIA Apgāds „Zvaigzne
ABC” kolektīvam – par
nozīmīgu ieguldījumu un
atbalstu, sagatavojot „Kiwanis
skolas somas” Cēsu novada
izglītības iestāžu pirmo klašu
skolēniem.
Izvirza
Līvu

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
sveic Gada darbiniekus Zaigu Jēkabsoni, Ivetu Dimbeli, Līgu
Bērci, Aigaru Ķerpi.
palīdzības un uzņemšanas
nodaļas vadītāja Ināra Zande–
par atsaucību, orientāciju uz
attīstību, gatavību pārmaiņām
un rezultatīvu darbu.
Cēsu pilsētas SIA “Vinda”
kvalitātes kontroles speciāliste
Sandra
Vasiļevska–
par
atsaucību,
orientāciju
uz
attīstību, gatavību uz pārmaiņām
un rezultatīvu darbu.
Cēsu Centrālā bibliotēkas
bērnu
literatūras
nodaļas
galvenā speciāliste Līga Bērce–
par radošumu, orientāciju uz
attīstību, gatavību pārmaiņām
un rezultatīvu darbu.
Cēsu pilsētas pansionāta
galvenā medicīnas māsa Iveta
Dimbele – par atsaucību,
orientāciju uz attīstību, gatavību

pamatskola.
Antrai Gabranovai – par
ilggadīgu un atbildīgu darbu,
organizējot un vadot vasaras
nometnes
Cēsu
novada
izglītības iestāžu skolēniem, par
nesavtīgu projekta „Kiwanis
skolas soma” vadīšanu. Izvirza
Līvu pamatskola.
Gunai Muceniecei – par
mērķtiecīgu,
radošu
un
nesavtīgu
veikumu
ārpus
darba laika, organizējot Līvu
pamatskolas
saimniecisko
dzīvi. Izvirza Līvu pamatskola.
Latvijas Sarkanā Krusta
Cēsu komitejas Vaives nodaļai – par atsaucību un palīdzību
pazudušu cilvēku meklēšanā.
Izvirza Līvu pamatskola un
Vaives pagasta pārvalde.

Montai Baškerei – par
augsto sasniegumu valsts
mēroga eseju konkursā „Ja es
būtu ANO ģenerālsekretārs”.
Izvirza Līvu pamatskola.
Ingai Andersonei – par
papildus brīvā laika ieguldījumu
skolēnu sagatavošanā valsts
mēroga konkursiem. Izvirza
Līvu pamatskola.
Grozu ģimenei – pār
mērķtiecīgu darba un laika
ieguldījumu jaunā talanta
izaugsmes veicināšanā. Izvirza
Līvu pamatskola un Vaives
pagasta pārvalde.
Dacei Zaļaiskalnei – par
veikto radošo darbu pasākumu
veidošanā
pirmsskolas
izglītības grupā ārpus darba
pienākumiem. Izvirza Rāmuļu
pamatskola.
Edītei
Cibankovai
– par papildus ieguldīto
darbu, sagatavojot skolēnus
konkursiem un organizējot
Eiropas
valodu
nedēļas
pasākumu
skolā.
Izvirza
Rāmuļu pamatskola.
Cercinu ģimenei – par
patiesu ieinteresētību, aktīvu
atbalstu
un
veiksmīgu
sadarbības veidošanu ar skolu.
Izvirza Rāmuļu pamatskola.
Inesei Krastiņai – par
nesavtīgu darbu, veidojot skolas
mēroga pasākumu scenārijus.
Izvirza Rāmuļu pamatskola.
Zanei Podskočijai – par
projekta „Brīvprātīgais sociālais
darbs kā pamats labākai
dzīves kvalitātei” īstenošanu
Rāmuļu un Līvu pamatskolu
pirmsskolas izglītības grupās.
Izvirza Rāmuļu un Līvu
pamatskolas.
Kārlim Podskočijam par projekta „Brīvprātīgais
sociālais darbs kā pamats
labākai dzīves kvalitātei”
īstenošanu Vaives pagastā,
par cilvēka glābšanu dzīvībai
kritiskā
situācijā.
Izvirza
Rāmuļu un Līvu pamatskolas,
Vaives pagasta pārvalde.
Vitai
Knāķei
–
par
aktīvu skolēnu iesaistīšanu
ārpusskolas sporta aktivitātēs
novadā un valstī. Izvirza
Rāmuļu pamatskola.
Ainaram Loginam
par
īpašumam
piegulošā
koplietošanas ceļa nesavtīgu
sakopšanu. Izvirza Jānis Goba.
Raimondam Poškum – par
situācijas izpratni un palīdzību
kaimiņiem kritiskā situācijā.
Izvirza
Vaives
pagasta
pārvalde.
Daigai Freimanei – par
sirds
dāsnumu
sniedzot
Ziemassvētku prieku Vaives
pagasta ļaudīm. Izvirza Vaives
pagasta pārvalde.
Aijai Lācei – par mājas
„Bērzi 3” pagalma estētisku
iekārtošanu un uzturēšanu,
veicinot
sadarbību
starp

5.12. plkst. 20.00
LBL 3 čempionāts
basketbolā vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – Ezerzeme
Piebalgas ielā 18
7.12. plkst. 10.00
SK Saulrīti novusa turnīrs
Lapsu ielā 17
7.12. plkst. 11.00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U16, U19. Cēsu
PSS – Rīga/TTP2, Jaunpils
Piebalgas ielā 18
13.12. plkst. 14.30
LJBL čempionāts zēniem
U15, U16
Cēsu PSS – Ventspils „Spars”
Piebalgas ielā 18
14.12. plkst. 16.00
Nordea basketbola līga
sievietēm
SK Cēsis – TTT/Juniores
Piebalgas ielā 18
19.12. plkst. 20.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Cēsis/Lekrings – Rubene 1
Gaujas ielā 45
20.12. plkst. 13.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – Madona
Gaujas ielā 45
21.12. plkst. 12.00
LČ basketbolā seniorēm
Cēsis – Tukums
Piebalgas ielā 18
27.12. plkst. 13.00
LČ florbolā 1.līga
Lekrings 1 – FK Ogres vilki
Gaujas ielā 45
29.12. plkst. 15.00
Latvijas Jaunatnes
čempionāts florbolā
Cēsu PSS – Kurši
Gaujas ielā 45

kaimiņiem. Izvirza Sandra
Juriksone.
Kristīnei Kuzmai – par
aktīvu palīdzību daudzdzīvokļu
māju
apsaimniekošanas
biedrību veidošanā. Izvirza
Vaives pagasta pārvalde.
Līgai Bīberei – par
profesionālu palīdzību projektu
realizācijā ārpus tiešajiem darba
pienākumiem. Izvirza lauku
sieviešu atbalsta grupa „Vaive”
un Vaives pagasta pārvalde.
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PASĀKUMI

Pasākumi Cēsīs decembrī
Ziemassvētki
Rīgas ielā

29.11. – 21.12. Nedēļas
nogalēs POP-UP Ziemassvētku tirgus Rīgas ielas
namos ar mājražotāju un
amatnieku izstrādājumiem,
pasākumi, radošās darbnīcas.
Pop-up tirgus notiks Rīgas
ielas namos Nr.: 4, 3, 18, 21,
25, 40, 45 no plkst. 12.00 līdz
plkst. 17.00.
Adventes svētdienās plkst.
19.00 Adventes torņa mūzika
Cēsīm, piedalās: Pūtēju
orķestris “Cēsis”.
6.12. Ziemassvētku tirdziņš
un radošās darbnīcas
13.12. Ziemassvētku tirdziņš
un radošās darbnīcas.
plkst. 13.00 Senioru
ansambļa “Kamenes”
koncerts “Ziemassvētku
laiks” Rīgas ielā 21
plkst. 16.30 Instalācijas
“Radošās Ziemassvētku
egles” atklāšana Līvu
laukumā. Sadarbībā ar Cēsu
Mākslas skolu un A.Kalniņas
Cēsu Mūzikas vidusskolu.
14.12. Ziemassvētku tirdziņš
un radošās darbnīcas.
plkst. 13.00 Senioru deju
kopas “Sniegroze” koncerts
Rīgas ielā 21
20.12. Ziemassvētku tirdziņš
un radošās darbnīcas.
21.12. Ziemassvētku tirdziņš
un radošās darbnīcas.
plkst. 16.00 Vidzemes
kamerorķestra koncerts
“2Locals” terasē
plkst. 17.00 „Zvaniņš skan”
kopdziedāšanas rekords un
Ziemassvētkuegles iedegšana
Vienības laukumā

Pasākumi
02.12. plkst. 18.00
Iedzīvotāju diskusija „Cēsis
810”
Vidzemes koncertzāles
„Cēsis” kamerzālē
04.12. plkst. 14.00
Tikšanās ar Latvijas Leļļu
teātra māksliniekiem
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zālē
05.12. plkst. 19.00
Ulda Marhileviča autorkoncerts “Tava sirds ir
Tavas mājas”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
05.12. plkst. 22.00.
Comedy Latvia
Fonoklubā

06.12. plkst. 12.00 – 17.00
Vaska sveču izgatavošanas
darbnīca
Cēsu Jaunajā pilī
06.12. plkst. 15.00
Kora „Jubilate” koncerts.
Diriģents J.Kļaviņš.
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
06.12. plkst. 16.00
XIX gadsimta balles dejas ar
„Magnoliju”
Cēsu Jaunās pils Lielajā
salonā
06.12. plkst. 19.00
Arstarulsmirus stand-up
comedy izrāde “Iekšējās
balsis”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
06.12. plkst. 20.00
Carnival Youth albuma
“No Clouds Allowed”
prezentācija
Fonoklubā
07.12. plkst. 16.00
Ziemassvētku ieskaņas
koncerts ar A.Kalniņa
Mūzikas vidusskolas
audzēkņu un pedagogu
līdzdalību
Vidzemes koncertzāles
„Cēsis” Ērģeļzālē

12.12. plkst. 18.00
Cēsu amatiermākslas
kolektīvu koncerts „Pretī
Ziemassvētkiem”
Vidzemes koncertzāles
“Cēsis” Lielajā zālē
12.12. plkst. 22.00
Jager On Tour – Winter
Fonoklubā
14.12. plkst. 12.00
Ziemassvētku bērnu rīts
Cēsu Jaunajā pilī
14.12. plkst.13.00 – 17.00
Vaska sveču izgatavošanas
darbnīca
Cēsu Jaunajā pilī
14.12. plkst 14.00
Mākslas vēstures lekcija
„XXgs. māksla.
Ekspresionisms” (B. Eglīte)
Cēsu Izstāžu namā
14.12. plkst 18.00
Iļģi – Ziemas saulgriežu
koncerts “Totari”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
19.12. plkst. 19.00
Pasaules skaistākās melodijas koncertā “Ceļojums uz
Ziemassvētkiem”
CATA Kultūras namā

07.12. plkst. 18.00
Olga Rajecka
“Buramdziesmas”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

19.12. plkst. 20.00
Instrumenti – “Mēs
tiksimies gaisā”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

10.12. plkst. 19.30
Pasākums no cikla “Mūziķa
garderobe”. Vakara viesis
perkusionists Dzintars Vīksna.
Restorānā “Bohema”.

19.12. plkst. 21.00
All Day Long, PND
Fonoklubā

11.12. plkst. 17.30
Cēsu 1. pamatskolas
audzēkņu koncerts
Cēsu Izstāžu namā
11.12. plkst. 19.00
Grupas “Menuets” 45 gadu
jubilejas koncerts “Esam”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
12.12. plkst. 13.00
Muzikāla komēdija visai
ģimenei “Sniegbaltītes
skola”
CATA Kultūras namā
12.12. plkst. 19.00
Koncerts „Pieskaries brīnumam”. Endija Aleksandra,
Dainis Skutelis u.c.
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
12.12. plkst. 20.00
Deju degustācija „Karību
fantāzija” muzikāls deju
vakars - salsas, rumbas, ča-čača meistarklase.
Vidzemes koncertzāles
„Cēsis” 2. stāvā

19.12. plkst. 22.30
Instrumenti – “Mēs
tiksimies gaisā” papildkoncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
20.12. plkst. 12.00 – 17.00
Vaska sveču izgatavošanas
darbnīca
Cēsu Jaunajā pilī
20.12. plkst. 13.00
Jauniešu deju kolektīva
„Randiņš” un senioru
deju kolektīva „Dzirnas”
Ziemassvētku koncerts
CATA kultūras namā
20.12. plkst. 15.00
Ziemassvētku eglīte bērniem
Cēsu Jaunajā pilī
20.12. plkst. 18.00
Koncerts „Tev tuvumā”.
Aija Andrejeva, Artūrs
Skrastiņš, Marts Kristiāns
Kalniņš, „Putnu balle”
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
21.12. plkst.12.00.
Koncertizrāde ģimenēm
“Ziemassvētku stunda

brīnumskapja skolā”
CATA Kultūras namā
21.12. plkst.14.00
Tautas vērtes kopas „Dzieti”
Ziemas saulgriežu dziesmas
Cēsu Izstāžu namā

Five Armies (2014).
Žanrs: Episka pasaka,
piedzīvojumu filma, fantāzija
Līdz 12 g.v. – neiesakām
Atsitiens, Whiplash (2014).
Žanrs: Drāma, muzikāla filma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

22.12. plkst. 19.00
Koncerts „Tavas pēdas
sniegā”. Evita Zālīte, Andris
Ērglis, Jānis Strazds u.c.
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā

No 19.12.
7. rūķītis
The 7th Dwarf (2014)
Žanrs: Animācija
Bez vecuma ierobežojuma

26.12. plkst. 17.00
Koncerts “Mazā bilžu
rāmītī”. Muzicē Cēsu Pils
koris un draugi
Cēsu Izstāžu namā

Serēna, Serena (2014).
Žanrs: Drāma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

27.12. plkst. 22.00
Vecgada balle. Dejas spēlēs
grupa “Kolibri”
CATA Kultūras namā
28.12. plkst. 19.00
Vecgada koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
28.12. plkst. 22.00
Vecgada balle
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
31.12. plkst. 22.00
Jaunā gada sagaidīšana uz
kalna
Slēpošanas kompleksā
“Žagarkalns”
31.12. plkst. 22 00
Jaunā gada sagaidīšana
Slēpošanas kompleksā
“Ozolkalns”
31.12. plkst. 23.30
Jaunā gada sagaidīšana,
mēra uzruna un salūts
Vienības laukumā
31.12. plkst. 24.00
Jaungada ballīte ar
DJ All-viss
Fonoklubā

Kino
No 05.12.
Zudusī paradīze
Paradise lost (2014)
Žanrs: Trilleris, romantika
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Laika patruļa
Predestination (2014).
Žanrs: Zinātniskā fantastika
Līdz 16 g.v. - neiesakām
4. maija republika (2014)
Žanrs: Dokumentālā filma
Leģenda Dinamo (2014).
Žanrs: Dokumentālā filma
No 12.12.
Hobits: Piecu armiju kauja
The Hobbit: The Battle of the

Karte uz zvaigznēm, Maps to
the Stars (2014),
Žanrs: Drāma
Līdz 16 g.v. - neiesakām
26.12.
Sniega karaliene 2
Снежная королева 2:
Перезаморозка (2014).
Žanrs: Animācija
Bez vecuma ierobežojuma
Eglītes 1914, Ёлки 1914
(2014), Žanrs: Komēdija
Bez vecuma ierobežojuma

Izstādes
26.05. – 31.12.
Izstāde „Mantojums”.
Vidzemes gleznotāju darbi olu
temperas tehnikā
Viesnīcas „Kolonna” Wenden
zālē
17.10.-30.12.
„KARŠ UN MĒS” Imanta
Lancmaņa gleznas. Vsturiskās
fotogrāfijas. Izstāde veltīta
Pirmajam Pasaules karam
Cēsu Izstāžu namā
11.11.-30.12.
„Cēsnieki Latvijas valstij:
skolotājs Egons Bušs”
Cēsu Jaunās pils Konferenču
zālē
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
28.11.-30.12.
„Cēsu arheoloģiskajai
ekspedīcijai 40”
Cēsu Jaunās pils 3.stāvā
02.12.-04.01.2015.
Latvijas Leļļu teātra 70
gadu jubilejas izstāde „Leļļu
stāsti”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zālē
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SVĒTKI, SPORTS
Pašu izkrāsoti svētki
Turpinājums no 1. lpp
Pēc koncerta Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs sveica novada
sakoptāko dārzu un sētu
īpašniekus, konkursa “Būve
2014”
laureātus
kā
arī
projektu konkursa “Sabiedrība
ar
dvēseli”
veiksmīgākos
dalībniekus.
Latvijas
Republikas
proklamēšanas
dienā,
18.novembrī, cēsnieki bija
aicināti pulcēties Vienības
laukumā. Domes priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs
un
sadraudzības pilsētas Ahimas
mēra
vietnieks
Reiners
Aukamps nolika ziedus Uzvaras
pieminekļa pakājē. Uzrunājot
klātesošos, Jānis Rozenbergs
teica:
“Mūsu
neatkarīgā
nācija nav pašsaprotama. Gan
1918. gadā, gan 1990.gadā,
gan šodien, 2014. gadā, mums

Attēlā: 18. novembrī Vienības laukuma izkrāsošanā tupus
rāpus centās gan lieli, gan mazi.
jāturpina to novērtēt, jāturpina
to sargāt. Mums jāstrādā, lai
attīstītu un godinātu savu valsti.
Savu Latviju.”
Tikmēr mazie cēsnieki,
mākslas skolas pedagogu
vadībā, Vienības laukumu
pārvērta par mākslas laukumu.

Muzicēja dziesminieks Kārlis
Kazāks, bet folkloras kopas
„Dandari” dalībnieki ierādīja
sanākušajiem jestrus senos
dančus. Visi varēja sparīgi lekt
un sasildīties saulainajā, bet
dzestrajā svētku dienā.

Sabiedriskais transports Vaivē
Aivars Akmentiņš
Ikmēneša vakara sarunās
pie tējas tases, kas notiek
Vaives pagasta „Kaķukrogā”,
novembra tēma bija sabiedriskā
transporta kursēšana pagasta
teritorijā. Tēma aktuāla to apliecināja arī kuplais
apmeklētāju
pulciņš.
Kā
norādīja pagasta pārvaldes
vadītāja Valda Zaļaiskalna,
“iepriecina tas, ka cilvēki šīm
tikšanās reizēm gatavojas”.
Priekšlikumu netrūkstot – tie
esot pārdomāti un pamatoti,
tāpēc arī diskusijas par to
īstenošanu esot saturīgas.
Novembrī
vaivēniešu
vēlmes uzklausīja Vidzemes
plānošanas reģiona Sabiedriskā
transporta nodaļas vadītājs
Lotārs Dravants. Laucinieki
jau esot pieraduši pie tā,
ka
sabiedriskā
transporta
pakalpojumu apjoms krietni
sarucis. Prasību atvērt jaunus
maršrutus vai autobusiem kursēt

Jaunie olimpieši sacentīsies Cēsīs
Latvijas
Olimpiskās
komitejas
prezidents
Aldonis Vrubļevskis, Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
un Valmieras pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks
Vidzemes Olimpiskajā centrā
parakstīja sadarbības līgumu
par
2015. gada
Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiādes
organizēšanu Valmierā un
Cēsīs no 2015. gada 3. jūlija
līdz 5. jūlijam.
“Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiāde nav tikai sporta
pasākums, bet arī notikums,
kas attīsta lokālpatriotismu,
novadusadraudzību,
un

kultūru,” uzsvēra Latvijas
Olimpiskās komitejas prezidents, piebilstot, ka “redzot,
Cēsu un Valmieras lielo
aktivitāti sporta jomā pēdējos
gados, man nerodas šaubas par
šī pasākuma izdošanos”.
Jānis Rozenbergs akcentēja,
ka gatavošanās olimpiādei būs
labs stimuls pilsētas un sporta
infrastruktūras sakārtošanai un
pilnveidošanai un “cerams, būs
labs apliecinājums, ka kopā ar
Valmieru Cēsis nākotnē varētu
uzņemt arī Latvijas vasaras
olimpiādi”.
Jānis Baiks ar prieku atzina,
ka šīs olimpiādes rīkošana
rosinās abas pašvaldības uz

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Cits sēž uz trepēm,cits kājās
stāv! Svētki mājās, svētki
Cēsīs, svētki Latvijā!
Zemessargs @Zemessargs
Viesošanās skolā rezultāts - 2 @
Cesis_lv skolēni vēlas iestāties
Zemessardzē #patriotisms
Arturs @arturs82
Jebkurš sižets par Cēsīm
priecē, tas turpina popularizēt
@Cesis_lv
Zanda @ZandaIevina
Latvija ir visskaistākā vieta
Pasaulē!Un Karoga dzimtene
@Cesis_lv ir visskaistākā vieta
Latvijā! DAUDZ LAIMES!
Jūlija @JuleDzule
Tas iespëjams tikai @Cesis_lv
koncertzāle vairāk kā pilna!

SarmīteOzola @OzolaS
Šodien apciemots @Cesis_lv
tirgus. Ir tur īsts tirgus smeķis.
Kaulējos uz nebēdu, un
pārdevēji piespēlē. Ietaupījums
pāris eiro, bet jautri!
Megija Krieviņa @mmmegija
Kopš vasaras neesmu bijusi
@Cesis_lv . Šodien jāpaspēj
iekavētais - jāapciemo skola,
skaistais parks, jāiegūst tā Cēsu
sajūta.

ciešāku sadarbību ne tikai sporta
jomā. Valmierā olimpiāde būšot
īpašs notikums, jo tās laikā
notiks arī pilsētas svētki.
Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiāde ir valsts mēroga
sporta
sacensības,
kurās
piedalās novadu un republikas
nozīmes pilsētu komandas.
Sacensību mērķis ir noteikt
labākos
Latvijas
jaunos
sportistus olimpiskajos sporta
veidos. Vienlaikus sportisti
sacenšas par tiesībām pārstāvēt
Latviju Eiropas Jaunatnes
Olimpiādē.
Ņemot
vērā
olimpiādes vērienu un prasības,
ka vismaz 65% no programmā
iekļautajiem sporta veidiem

jānotiek pašvaldības teritorijā
vai to pašvaldību teritorijā,
kas robežojas ar olimpiādes
rīkotājām, Valmieras pilsētas
un Cēsu novada pašvaldība
vienojās kopīgai olimpiādes
organizēšanai.
Valmierā norisināsies sacensības šādos sporta veidos:
badmintons, bokss, futbols,
golfs,
handbols,
jātnieku
sports, peldēšana, regbijs,
BMX, svarcelšana, triatlons,
vieglatlētika, mākslas vingrošana,
volejbols.
Cēsīs–
basketbols, cīņa, džudo, galda
teniss, loka šaušana, paukošana,
kalnu un šosejas riteņbraukšana,
taekvondo, teniss.

Mēneša sportisti orientieristi
Oktobrī Mēneša sportisti trīs
orientieristi - Marta Jansona,
Līga Celiņa un Jurijs Kokins.
Ar
“Siguldas
rudens”
sacensībām 4.oktobrī noslēdzās
Latvijas
kausa
izcīņa.
2014. gada LOF Latvijas kausa
izcīņas vērtēšanā tika iekļautas
16 sacensības.
Par LK uzvarētājiem no
mūsu sportistiem kļuvuši:
S20 grupā Marta Jansona
(12 dal. konkurencē)
S21A grupā Līga Celiņa (44
dal. konkurencē)
V55 grupā Jurijs Kokins (37
dal. konkurencē)
Visi sportisti pārstāv CPSS/
Meridiāns/Pārgauja.
Jāatzīmē, ka Līga Celiņa un

Juris Kokins bija arī 2013.gada
uzvarētāji LOF Latvijas kausa
izcīņas kopvērtējumā, par ko
tika nominēti Cēsu novada
Mēneša sportista titulam.

biežāk nebija, jo cilvēki labi
saprot, ka krietni samazinājies
ir arī braucēju skaits.
Priekšlikums bija mainīt
autobusu kursēšanas laikus
tā, lai iedzīvotāji no rītiem ar
sabiedrisko transportu varētu
laicīgi nokļūt darba vietā
Cēsīs, bet vakarā pēc darba
vai bērniem - interešu pulciņa
apmeklēšanas – atgriezties
mājās.
Tagad autobusi kursējot
tā, ka ne Rāmuļu puses, ne
Līvu un Vaives iedzīvotāji
saviem ikdienas braucieniem
sabiedrisko
transportu
izmantot
nevar.
Labāka
situācija esot vienīgi Rīdzenes
iedzīvotājiem. Lotārs Dravants
atzina, ka mainīt autobusu
kursēšanas laiku ir iespējams.
Arī pārvadātāji esot ieinteresēti
braukt tad, kad ir vairāk
pasažieru. Izmaiņas autobusu
kustības grafikā gaidāmas,
sākot ar jauno gadu.

Veselīgā novadā
aktīvi iedzīvotāji
Rasa Siliņa
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novads novembra
sākumā ieguva pirmo vietu un
dāvanu karti 300 eiro vērtībā
sporta
inventāra
iegādei
Starptautiskās
Veselības
nedēļas noslēgumā lielo novadu
grupā ar iedzīvotāju skaitu virs
15 000.
Latvijā Veselības nedēļas
laikā notika vairāk nekā 400
pasākumu, kas ietvēra ap 1000
dažādas aktivitātes visā Latvijā,
kuros tika aicināti piedalīties
visi iedzīvotāji neatkarīgi no
vecuma, dzimuma un sportiskās
sagatavotības.
Pasākumu
organizatori piedāvāja fiziskās
aktivitātes iedzīvotājiem visas
nedēļas garumā.
Cēsu novadā skolas tika
aicinātas organizēt aktīvos
starpbrīžus,
darba
vietās
notika meistarklases darba
vingrošanā, visas nedēļas
garumā ikviens Cēsu novada
iedzīvotājs tika aicināts veikt
pēc iespējas lielāku apļu skaitu
Pilsētas stadionā kopsummā,
ejot, nūjojot un skrienot.
Īpašs
paldies
pienākas
aktīvākajiem
dalībniekiem–
Cēsu novada pašvaldībai,
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūrai “Sociālais dienests”,
Cēsu 5.pirmsskolas izglītības
iestādei, Cēsu 1.pirmsskolas
izglītības iestādei, Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas
centram, Cēsu 2.pamatskolai un
Cēsu novada Jauniešu domei.

