
Mediķu pakalpojumi tagad pieejami 
vienuviet - Cēsu klīnikā.

Līvu pamatskolas 7. klases skolniece Monta 
Baškere uzvar eseju konkursā.
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Izceļ vēsturiskās vērtības

Attēlā: Eiropas Kultūras mantojuma dienā Rīgas ielā apmeklētāji varēja iepazīties ar namu 
stāstiem, bet Rožu laukumā iemēģināt prasmes mākslinieku un amatnieku darbnīcās. 
Foto Aivars Akmentiņš.

Kārlis Pots  
Komunikācijas nodaļas 
vadītājs

Septembra vidū Cēsīs 
vienlaikus tika atklāti divi 
pasākumi – Eiropas Kultūras 
mantojuma dienas Latvijā un 
projekts par Cēsu viduslaiku 
pils saglabāšanu, sadarbībā 
ar Estfollas pašvaldību 
Norvēģijā.

Kā norādīja Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, Cēsis lepojas ar 
savu vēsturi. Tās vecpilsēta ir 
vienots kultūras piemineklis, 
kas pakāpeniski un uzmanīgi 
tiek atjaunots, lai sabalansētu 
cilvēku un kultūras mantojuma 
vajadzības un to mijiedarbība 
būtu patīkama un harmoniska.

“Mūsu kultūra, mūsu 
tradīcijas un mūsu senatne ir 
tas, ar ko pozicionējam Cēsis 
ārpasaulei. Mēs konsekventi 
rūpējamies par savu kultūras 
mantojumu. Kur vien iespē-
jams, neceļam neko jaunu, bet 
atjaunojam vecās vērtības,” 
akcentēja J. Rozenbergs.

Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības  inspekcijas 
vadītājs Juris Dambis 
norādīja, ka “Cēsis ir 
pašvaldība, kas ļoti rūpējas 
par savu kultūrvēsturisko 
mantojumu”, piebilstot, ka tas 
tiek darīts ar labu izpratni par 
saglabājamajām vērtībām.

Pēc Dambja teiktā, tas 
arī kalpojis par vienu no 
iemesliem, lai Eiropas Kultūras 
mantojuma dienas Latvijā tiktu 
atklātas tieši Cēsīs. Šogad šīs 
dienas notiekot jau 19.reizi, 

Pirmais  
Pasaules 
karš 
fotogrāfijās

Lolita Kokina 
Cēsu novada pašvaldības 
izglītības nodaļas vadītāja

Nākamā gada februārī Cēsīs 
notiks Latvijas Darba devēju 
konfederācijas (LDDK) un 
Cēsu novada pašvaldības 
kopīgi rīkots pasākums 
– starptautiska mēroga 
konference par konkurētspējas 
veicināšanu Eiropas reģionos. 
Par to tikšanās laikā vienojās 
LDDK prezidents Vitālijs 

Gavrilovs un Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

Konference paredzēta 2015.
gada 12.februārī Vidzemes 
reģionālajā koncertzālē “Cēsis” 
kā viens no pasākumiem 
Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē laikā. 
LDDK lēš, ka to varētu 
apmeklēt aptuveni 90 augsta 
līmeņa ES valstu amatpersonas 
– komisāri, ministri, pašvaldību 
pārstāvji, kā arī vietējie un 

ārzemju uzņēmēji.
“Mums ir gandarījums, 

ka LDDK redz Cēsis kā labu 
paraugu attīstītai reģionālajai 
uzņēmējdarbībai, tāpēc ļoti 
labprāt dalīsimies savos 
labās prakses piemēros, kā 
arī uzklausīsim ieteikumus ,” 
norāda Jānis Rozenbergs.

Pasākuma laikā plānotas 
diskusijas par reģionu 
uzņēmējdarbības attīstību, 
pašvaldību lomu tajā, 
darbaspēka mobilitāti, neaiz-

sargāto grupu nodarbinātību 
u.tml. Taču, kā uzsver 
LDDK prezidents Vitālijs 
Gavrilovs, konferences mērķis 
nav vienkārši amatpersonu 
satikšanās, bet gan reālu, 
izpildāmu ieteikumu un 
rekomendāciju iesniegšana 
ES Konkurētspējas padomei, 
lai uzlabotu reģionu uzņēmēj-
darbības un labklājības 
attīstību.

“Konferences fokuss ir 
dažādu Eiropas, ne tikai 

nacionāla mēroga reģionu 
izaugsme un labās prakses 
piemēri, tomēr vēlamies 
izmantot šo iespēju, lai 
parādītu Eiropas kolēģiem 
labākos Latvijas reģionu 
attīstības piemērus, kuru vidū 
neapšaubāmi ir gan Cēsu 
novads, gan Jelgavas pilsēta, 
ar kuru arī konferences 
dalībniekiem būs iespēja 
iepazīties,” uzsver Vitālijs 
Gavrilovs.

Cēsīs notiks starptautiska konference par reģionu attīstību 

šoreiz īpaši izceļot Rīgas ielas, 
kādas Latvijā kopumā ir 65, 
iesaistot arī Igaunijā esošas 
piecas Rīgas ielas.

Rīgas ielā Cēsīs notika 
kultūras mantojuma dienas 
ar plašu vēsturiski izglītojošu 
programmu gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Svētku viesi 
iepazina Cēsu vecpilsētas 
māju stāstus, devās bezmaksas 
ekskursijās, apguva jaunas 
prasmes radošajās darbnīcās.

Cēsu novada pašvaldība, 
sadarbībā ar Estfollas 
pašvaldību Norvēģijā, sā-
kusi Cēsu viduslaiku pils 

saglabāšanas projektu. To 
īstenojot, tiks veikta pils 
Rietumu torņa ārsienas un 
iekštelpu restaurācija, jumta 
seguma nomaiņa, kā arī 
uzlabota torņa pieejamība 
apmeklētājiem. Sadarbībā ar 
Norvēģijas speciālistiem, Cēsu 
pilī norisināsies ne vien pils 
praktiskās saglabāšanas darbi, 
bet arī restauratoru apmācība 
mūra drupu konservācijā 
un starptautiska konference 
par inovatīviem kultūras 
pasākumiem kultūrvēsturiskos 
pieminekļos.

Projekta „Cēsu viduslaiku 

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

Dace Tabūne 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja vadītāja

 Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā Izstāžu namā no 
17. oktobra būs skatāma  
izstāde par Pirmā pasaules kara 
tēmu. Tajā stāsts par cilvēku 
(varmāku un upuri, iznīcinātāju 
un radītāju) tiks risināts ar 
dokumenta - fotogrāfijas 
palīdzību. Fotogrāfija kalpo 
kā fakta izziņas avots, tā 
izraisa emocijas, rosina 
iztēli, vēlmi izteikties, radīt. 
Rundāles pils muzeja direktors 
Imants Lancmanis ir radījis 
mākslas darbu ciklu, kurā dziļi 
filozofiskā gaisotnē, tikai viņam 
raksturīgā rokrakstā uzrunā 
sabiedrību par kara tēmu, raugo-
ties uz to ar šodienas acīm. 
Māksla kā augstākais cilvēka 
apziņas izpausmes veids būs 
šīs izstādes kulminācija.

Izstādes scenārijā iekļausies 
multimediāla programma, 
kurā vēsturiskais dokuments 
atdzīvosies mūsdienu infor-
mācijas nesējā, dažādās inter-
pretācijās apkopojot izstādes 
dokumentālajā daļā redzēto 
un sagatavojot apmeklētāju 
kulminācijai - I. Lancmaņa 
darbu vēstījumam un tajos 
ietvertās filozofijas izpratnei.



Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5.

Metiens 6 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv
Laikrakstā izmantoti foto no Cēsu domes arhīva
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesu.vestis@cesis.lv
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PAŠVALDĪBĀ
Nebūsim malā stāvētāji
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Septembris mums ir bijis 
notikumiem bagāts mēnesis. 
Sācies jaunais mācību gads, 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā noslēgta 
nozīmīga vienošanās starp 
Vidzemes skolām, Izglītības 
un Aizsardzības ministrijām 
par Cēsu Skolnieku rotas 
karoga tradīcijas saglabāšanu. 
Paldies visiem, kas rūpējās 
par šīs patriotiskās tradīcijas 
atjaunošanu. 

Manuprāt, veiksmīga bija 
Eiropas kultūras mantojuma 
dienas norise Cēsīs, kas 
bija veltīta Rīgas ielas 
vēsturiskajam mantojumam. 
Pateicoties cēsnieku aktīvai 
līdzdalībai un  namīpašnieku 
atsaucībai, svētki bija sirsnīgi 
un saturīgi. Šo tradīciju būtu 
vērts turpināt un nākošajā gadā 
mēs varētu iepazīt arī citu Cēsu 
ielu interesantos stāstus.

Lai laiks līdz Ziemas-
svētkiem nebūtu tumšs, kluss 
un skumīgs, centīsimies rīkot 
svētku gaidīšanas aktivitātes. 
Iesaistoties Kultūras centra 
kolektīviem, Jauniešu domei, 
nevalstiskajām organizācijām, 
nedēļas nogalēs Rožu laukumā 
un vecpilsētā būs skatāmas 
kultūras programmas, 
amatnieku un zemnieku 
tirdziņi. Pilnveidosim svētku 
noformējumu. Būs priecīgāks 
prāts cēsniekiem un, domāju, 

ne mazums viesu brauks pie 
mums baudīt Ziemassvētku 
noskaņojumu.

Kā jau esmu minējis 
iepriekš, uz ārzemēm dzīvot 
un strādāt aizbraukušie sāk 
pamazām atgriezties. Tāpēc ar 
pašvaldības Izglītības nodaļas 
speciālistiem esam vienojušies 
par sistēmu, kā palīdzēt 
bērnam, kurš ir mācījies citā 
valstī un citā valodā, atgriezties 
mūsu izglītības sistēmā. 
Katram audzēknim individuāli 
tiks novērtētas  zināšanas un 
prasmes, nepieciešamības 
gadījumā nodrošinot papildus 
latviešu valodas stundas.

Ir pieņemti arī svarīgi 
lēmumi attiecībā uz 
pirmsskolas izglītību. Tā kā uz 
vietām bērnudārzos atkal sāk 
veidoties rinda, ir noteikts, ka 
priekšroka būs Cēsu novada 
bērniem. Tiem pirmsskolas 
vecuma mazajiem, kas apmeklē 
privāto izglītības iestādi -  
Cēsu Jauno sākumskolu, būs 
pašvaldības līdzmaksājums 
tādā pašā apmērā, kā par 
vietu pašvaldības bērnudārzā.  
Šogad 2. pamatskolā atvērām 
vēl vienu pirmsskolas grupiņu, 
un tā jau ir nokomplektēta. Ja 
būs pieprasījums un finansiālās 
iespējas, varbūt nākamajā gadā 
izdosies atvērt vēl vienu. 

Tas, ka mazo cēsnieku skaits 
aug un mums jādomā, kā atvērt 
papildus grupiņas, protams, 
priecē, taču tam, lai pilsēta 
un novads kļūtu apdzīvotāks, 
valdītu lielāka rosība, rastos 

jaunas darba vietas, ir viens 
būtisks šķērslis – mājokļu 
pieprasījums septiņas reizes 
pārsniedz piedāvājumu. 
Aizvien vairāk ir gadījumu, 
kad cilvēki, kuri grib pārcelties, 
dzīvot un strādāt Cēsīs, nevar 
to izdarīt, jo nav, kur dzīvot. 
Nav iespēju noīrēt dzīvokli par 
tā kvalitātei adekvātu cenu.  
Ir nepieciešams īres dzīvokļu 
fonds, lai mēs varētu piesaistīt 
jaunus speciālistus pašvaldības 
kapitālsabiedrībām, piemē-
ram, jaunus ārstus Cēsu 
slimnīcai, valsts iestādēm, 
arī privātuzņēmumiem. Tas 
ir būtisks nosacījums reģionu 
attīstībai un tā ir valsts 
līmeņa problēma. Diemžēl 
likumdošana ir visai pretrunīga 
un pašvaldību iespējas 
veidot šādu īres dzīvokļu 
fondu pagaidām vēl visai 
ierobežotas.

Mums priekšā svarīgs 
notikums – 12. Saeimas 
vēlēšanas. Aicinu visus doties 
uz vēlēšanu iecirkņiem un 
izdarīt savu izvēli. Tas ir 
svarīgi. Vēlēšanas ir mūsu 
iespēja un pienākums novērtēt 
politiķu paveikto un dod 
mandātu jauniem darbiem.  
Nevajadzētu piebiedroties tiem, 
kuri uzskata, ka nav vērts iet 
balsot, jo tāpat nekas nemainās 
un pēc tam zūdās, cik viss ir 
slikti. No malā stāvēšanas un 
čīkstēšanas tiešām nekas uz 
labu nemainīsies. 

Cēsu novada domes sēdēs septembrī
Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās 
nodaļas vadītājas  
vietniece 

Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē 8.septembrī pieņēma 
lēmumu par Cēsu novada 
pašvaldības piedalīšanos 
LIFE projektā par latvāņu 
apkarošanas programmu un 
darbībām. Projekts plānots 
septiņu gadu termiņam. 

Cēsu novada domes kārtējā 
sēdē 18.septembrī   tika izskatīti  
23 jautājumi:

• Apstiprināja  telpas 
nedzīvojamā ēkā Valmieras ielā 
1, Cēsīs, 28.08.2014. nomas 
tiesību izsoles rezultātus, 
pamatojoties uz kuriem nomas 
tiesības ieguva SIA „MIAB”. 
Nomas maksa par telpu grupu 
platību tiek noteikta EUR 
0,75 (septiņdesmit pieci centi) 
par 1 m2 mēnesī, bez PVN, 
un nomnieka plānotā darbība 
– restorāns ar vismaz 5000 

apmeklētāju plūsmu gadā un 
vismaz 3 darbavietām, suvenīru 
stends un Latvijas virtuves 
laboratorija. Vēlamais nomas 
termiņa ilgums 12 (divpadsmit) 
gadi. 

• Apstiprināja Biznesa ideju 
konkursa skolēniem nolikumu 
un Cēsu novada Sporta 
padomes nolikumu.

• Noteica Cēsu novada 
pašvaldības vispārējo izglītības 
iestāžu direktoru darba algas 
likmes kā skolotājam.

• Pieņēma Cēsu novada 
domes saistošos noteikumus 
Nr.12 „Par pašvaldībai 
piederošo daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu) 
un pašvaldībai piekritīgo 
vai piederošo zemi, uz kuras 
šī māja atrodas, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
kārtību”.

• Atbalstīja Cēsu novada 
pašvaldības dalību Eiropas 
Komisijas programmas 
Inteligent Energy Europe 
projektā„50000&1 SEAPs”.

• Precizēja Cēsu novada 
domes lēmumus par telpu grupu 
nodošanu nomā Raunas ielā 12 
izglītības iestādei un kafejnīcai, 
kā arī pieņēma lēmumu atļaut 
Cēsu novada pašvaldībai nodot 
SIA „Vidzemes koncertzāle” 
turējumā kustamo mantu, 
kuru kopējā sākotnējā bilances 
vērtība ir EUR 103819.46 
un 343 inventāra daudzuma 
vienības, profesionālās mākslas 
pieejamības veicināšanai, 
attīstībai un kultūrizglītojošās  
funkcijas veikšanai.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties  www.cesis.
lv Novada pašvaldības 
sadaļā „Pieņemtie lēmumi”; 
Cēsu novada  pašvaldībā  
Apmeklētāju  apkalpošanas 
centrā un Vaives pagasta 
pārvaldē.

Remontdarbi skolās pabeigti

Jānis Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Kā jau iepriekš tika solīts, 
Gaujas ielā, posmā no tilta 
līdz Cēsu robežai, atjaunota 
brauktuves asfalta virskārta. 
Tagad visas maģistrālās ielas, 
pa kurām iebraucam Cēsīs, ir 
gludas. Manuprāt, tas bija labs 
risinājums, ka pagājušajā ziemā 
sniega tīrīšanai paredzēto, bet 
neizlietoto naudu ieguldījām 
ielu un ietvju seguma 
atjaunošanai. Tam izlietoti 
170 tūkstoši eiro.  Turpinās 
remonta darbi arī ielām ar 
grants segumu.

Pārliecinājāmies, ka krietni 
racionālāk ir atjaunot asfalta 
segumu visai ielai, nekā 
divas reizes sezonā - pavasarī 
un rudenī lāpīt bedrītes. 
Atjaunota iela ir kvalitatīvāka 
un arī kalpo ilgāk. Tagad 
jau gatavojam pieteikumus 
nākamā gada budžetam, 
iekļaujot ielu un ietvju 
atjaunošanas darbus, atbilstoši 
pašvaldības komunālās nodaļas 
izstrādātajam un deputātu 
apstiprinātajam prioritāšu 
sarakstam. Nākošajā gadā 
turpināsim arī vecpilsētas ielu 
sakārtošanu, atjaunojot Lielo 
Kalēju ielu.

Vakari kļūst aizvien tumšā-
ki, tāpēc ar uzņēmuma „Elektro 
AG” naktī apsekojām visus 
pilsētas rajonus, fiksējot, kur ir 

izdegušas spuldzes, kur bojāti 
laternu elektrības pievadi, lai 
bojājumus pēc iespējas drīz 
novērstu. Kā ierasts, vakaros 
un rītos, kad ielās ir lielākā 
rosība, apgaismojums būs 
maksimāls, bet nakts stundās 
tas darbosies ekonomiskākā 
režīmā. Aktīvi meklēsim 
iespējas piesaistīt struktūr-
fondu naudu energoefektīvo 
LED spuldžu uzstādīšanai. 
Mūsu sadraudzības partneri 
Igaunijas pilsētā Rakverē 
ir īstenojuši šādu projektu. 
Viesojoties pie partneriem 
pārliecinājos, ka elektrības 
ekonomija, izmantojot LED 
spuldzes, ir ļoti ievērojama 
un arī kalpošanas laiks tām ir 
ilgāks. Protams, lai pārietu uz 
šādu mūsdienīgu un taupīgu 
apgaismojumu, nepieciešami 
nopietni ieguldījumi.

Noskaidrot to, kurām ielām 
vai ietvēm nepieciešams 
remonts, vai to, kur ir 
nepietiekošs apgaismojums, 
ļoti palīdz arī iedzīvotāju 
ieteikumi, ierosinājumi.  Cēsu 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.cesis.lv ir viegli atrodama 
sadaļa – „Piesaki problēmu 
novadā.”  Nosūtot informāciju, 
jūs saņemsiet atbildi, kad 
problēma tiks novērsta un 
palīdzēsiet arī pašvaldības 
speciālistiem apzināt vietas un 
lietas novadā, kur nepieciešams 
risinājums.

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
komunikācijas speciāliste

Lai atvieglotu komunikāciju 
ar iedzīvotājiem, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs turpmāk piedāvās 
rīkot virtuālas pieņemšanas, iz-
mantojot “Skype” programmu.

Videozvana iespējas tagad 
padarīs ikdienu ērtāku gan 
cēsniekiem ārzemēs, gan tiem, 
kuri ikdienā strādā vai dzīvo 
citur, taču vēlas noskaidrot 
sev interesējošus jautājumus 
par Cēsu novada attīstību un 
iespējām.

“Šo noteikti nevar uzskatīt 
par milzīgu inovāciju, drīzāk 
– par normālu soli klientu 
apkalpošanas attīstībā Cēsīs, tā 
ir iešana līdzi laikam,” norāda 
Jānis Rozenbergs, piebilstot, 
ka “kā pašvaldība kļūstam 
mobilāki, elastīgāki”.

Lai vienotos par izdevīgu    
sev un priekšsēdētājam 
iespējamu sarunas laiku, 
iepriekš savs zvans jāpiesaka 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvi juridiskajā 
nodaļā, rakstot e-pastu uz  
irita.ozola@dome.cesis.lv.

Uz pieņemšanu pie mēra 
Skaipā
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AKTUĀLI
Saglabāt patriotisku tradīciju
Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Septembra vidū Cēsu 
Draudzīgā Aicinājuma 
valsts ģimnāzijā    svinīgi  
tika  parakstīta vienošanās 
par Cēsu Skolnieku rotas 
ceļojošā karoga tradīcijas 
saglabāšanu. Notikumā 
piedalījās desmit Vidzemes 
skolu – karoga glabātāju 
direktori, pašvaldību vadītāji. 
Klātesošos uzrunāja Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, Izglītības 
un zinātnes ministre Ina 
Druviete, Aizsardzības mi-
nistrs Raimonds Vējonis. 
Vēsturnieks Tālis Pumpuriņš 
pastāstīja par Skolnieku rotas 
karoga rašanās vēsturi un tā 
glabāšanas tradīcijām līdz 
Otrajam pasaules karam.

Karogs izgatavots, lai 
godinātu 1919.gada jūnija 
Cēsu kauju Skolnieku rotas 
dalībnieku piemiņu. Tas 
iesvētīts 1929.gada 22.jūnijā. 
Savukārt 1930. gadā tika 
aizsākta tradīcija – Skolnieku 
rotas karoga nodošana 

glabāšanā uz gadu vienā no 
Ziemeļvidzemes ģimnāzijām. 
Patriotiskā tradīcija turpinājās 
līdz pat Padomju okupācijai 
1940.gadā.  1997.gadā pēc 
viceadmirāļa Gaida Andreja 
Zeibota un tolaik  Cēsu rajona 
padomes vadītāja Māra Niklasa  
iniciatīvas, ar Astras Jansones 
atbalstu tika uzšūta karoga 
kopija un atjaunota Skolnieku 

rotas karoga nodošanas 
tradīcija. 

Draudzīgā Aicinājuma 
ģimnāzijā noslēgtā vienošanās 
paredz godināt Cēsu pulka 
Skolnieku rotas karavīru 
piemiņu, veicināt patriotisko 
audzināšanu un Brīvības cīņu 
izpratni, kā arī sekmēt izglītības 
iestāžu sadarbību.

Attēlā:  Pēc vienošanās parakstīšanas Aizsardzības ministrs 
Raimonds Vējonis, Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete 
un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs nolika 
ziedus pie Skolnieku rotas pieminekļa Cēsīs. 

SIA „Cēsu klīnika” valde 
informē, ka ir veiksmīgi 
beigušies 2014. gada 
plānotie klīnikas  medicīnas 
pakalpojumu pārcelšanas darbi 
no Palasta ielas 15 uz Slimnīcas 
ielu 9 un apkopoti ieguvumi:

1. Visiem tiek nodrošināta 
vides pieejamība, tajā 
skaitā pacientiem un viņu 
piederīgajiem ar īpašām 
vajadzībām (kustību trau-
cējumiem);

2. Slimnīcas ielā 9 savu 
darbu turpina pacientu 
novērtētie un profesionālie 
kolēģi - dermatoveneroloģes 
Tatjana-Anna Gediņa un Sandra 
Zemvalde, arodslimību ārste 
Iveta Grapa-Grāfa, ģimenes 
ārste Anita Berga, homeopāte 
Baiba Tereško, pediatre Inese 
Gārša un urologs Indulis 
Vanags.

3. Vienkopus zem viena 
jumta pieejama diagnostika, 
ārstēšana un rehabilitācija.

Kā informē SIA „Cēsu 
klīnika” valdes locekle 
O.Rudzīte, notiek reģistratūras 

darba organizācijas uzla-
bošana, jo sakarā ar 
pakalpojumu koncentrēšanos 
vienā vietā pieaugusi 
pacientu plūsma. Darba 
organizācijas uzlabošanas 
mērķis ir paaugstināt pacientu 
apkalpošanas kvalitāti. To 
plānots panākt ar elektroniskās 
rindu regulēšanas sistēmas 
ieviešanu. Plānots izveidot 
darba vietu, kurā operators 
pieņems zvanus un veiks 
pierakstu, lai reģistratores 
visu savu laiku varētu veltīt 
tikai klāt esošiem pacientiem 
un klientiem. Līdz šī gada 
beigām tiks nodrošināta iespēja 
ikvienam pieteikt vizīti caur 
mājaslapu vai sūtot e-pastu.

Ar 2015. gadu plānots 
paplašināt reģistratūras tel-
pas, lai pacientam būtu 
iespēja piereģistrēties 
uz ambulatorajām vizī-
tēm pie speciālista un uz 
diagnostiskajiem izmeklē-
jumiem vienuviet.

Tā kā viena no ilggadējiem 
SIA „Cēsu klīnika” 
sadarbības partneriem ir Dr. 
A. Bergas ģimenes ārsta 
prakse, tad jautājām ārstei 
par izmaiņām, nomainot  
prakses atrašanās vietu, un 
dzirdējām: „ir patiess prieks 
par piedāvāto iespēju strādāt 
vidē, kur viss nepieciešamais 
darbam, kā, piemēram, 
rentgena, kardiogrammas 

izmeklējumi un analīzes,  ir 
pieejams vienā ēkā. Ikdienas 
darbā saņemu apmierinātu 
pacientu atsauksmes par 
gaišajām, ērtajām telpām, 
kā arī ierosinājumus, ka ir 
nepieciešams pārskatīt pilsētas 
autobusu kustību maršrutus, 
lai no visām ielām būtu iespēja 
nokļūt ar 1 transporta līdzekli 
līdz slimnīcai, jo šobrīd 
iedzīvotājiem nākas pārsēsties 
no viena autobusa uz otru, 
lai nokļūtu klīnikā. Kopumā 
ir ērti strādāt, jo māsiņa ir 
tepat līdzās - blakus telpā. 
Labprāt kaimiņos redzētu vēl 
kādu ģimenes ārstu, lai būtu 
iespēja attīstīt ambulatoro 
dienestu.” Dr. A.Berga aicina 
pacientus izmantot iespēju 
apmeklēt ģimenes ārsta 
profilaktisko apskati viena 
kalendārā gada laikā (no 
1.janvāra līdz 31.decembrim). 
Par šo pārbaudi pacientam 
nav jāveic pacienta iemaksa.
Vizītes laikā ģimenes ārsts 
iztaujās pacientu par veselības 
stāvokli un veiks vispārēju 
pārbaudi. Pēc pārbaudes 
ģimenes ārsts var ieteikt 
papildu izmeklējumus vai citu 
ārstu speciālistu konsultācijas, 
kā arī sniegs  rekomendācijas, 
kādiem apstākļiem pacientam 
vajadzētu pievērst uzmanību, 
lai veselības stāvoklis būtu 
stabils. Pieteikšanās pa tālruni 
26600569.

Veselības aprūpe vienuviet

Laine Madelāne 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja

Sākoties jaunajam 
mācību gadam, Cēsu novada 
pašvaldība aicina skolēnus 
pieteikt konkursam savas 
biznesa idejas. Konkursa 
mērķis ir motivēt jauniešus 
sava biznesa veidošanai un 
attīstībai, inovatīva produkta/
pakalpojuma radīšanai, kuri 
tiktu īstenoti Latvijā.

Konkursa pieteikumu var 
iesniegt Cēsu novada skolu 
(no vispārējām, tehniskām, 
profesionālām, valsts un 
privātām skolām) 7. līdz 12. 
klases skolēns/skolēnu grupa, 
ne vairāk kā trīs personu 
sastāvā.

Lai pieteiktos biznesa ideju 
konkursam, pretendentam 

līdz 2014.gada 22.oktobrim 
jāiesniedz pieteikums un 
biznesa plāns.

Konkursa pieteikums un 
biznesa plāns jāiesniedz:

- nosūtot elektroniski ar 
norādi „BIZNESA IDEJU 
KONKURSAM” uz  e-pastu: 
laine.madelane@dome.cesis.
lv; 

- vai iesniedzot personīgi 
Cēsu novada pašvaldības 
Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā, Bērzaines iela 5, Cēsis, 
Cēsu novads, līdz 2014.gada 
22.oktobrim plkst. 17.00.

Konkursa rezultātā tiks 
noskaidroti Cēsu novadu skolu 
labāko biznesa ideju autori, no 
kuriem trīs labākie pretendenti 
iegūs naudas balvu: 1.vieta 
– 70 EUR, 2.vieta – 50 EUR , 
3.vieta – 30 EUR .

Biznesa ideju konkurss 
skolēniem

Karjeras nedēļa oktobrī
Jau trešo gadu pēc kārtas 

Valsts izglītības attīstības 
aģentūra organizēs “Karjeras 
nedēļu”. Šogad tā notiks 
no 13. līdz 17. oktobrim. 
Karjeras nedēļas laikā jaunieši 
varēs padziļināti izpētīt gan 
profesionālās, gan augstākās 
izglītības piedāvājumus, tikties 
ar uzņēmējiem, apzināt savas 
prasmes un talantus.

Cēsu skolēniem būs iespēja 
piedalīties šādās aktivitātēs:

- īsfilmu konkurss “Mirklis 
‘profesijā”

- biznesa plānu konkurss
- “Cukurs un pipari” - skolas 

komandas iepazīst nejauši 
izlozētu, bet interesantu 
profesiju

u.c. 
Plašāka informācija par 

Karjeras nedēļas pasākumiem 
Cēsīs atrodama www.cesis.lv

Karjeras nedēļas mērķis 
ir palīdzēt jauniešiem izzināt 
savas karjeras iespējas, veicināt 
uzņēmību un motivāciju 
mācīties, un izvēlēties savām 
spējām, interesēm un iespējām 
atbilstošu izglītības ceļu un 
nākamo profesiju.

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

Ik gadu, sākoties aukstā-
kam laikam,  no 1.okobra 
savu  darbību atsāk Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” nakts-
patversme.

Naktspatversmē klientus 
uzņems katru dienu laikā no 
pulksten 18:00 līdz 19:30, 
tā jāatstāj nākamajā rītā 
līdz pulksten 8:00. Nakts 
stundās klientus uzņems 
tikai ārkārtas situācijās. 
Saskaņā ar naktspatversmes 
iekšējās kārtības noteikumiem 
pakalpojumus nevarēs izmantot 
iereibušas personas.

Lai uzturētos nakts-

patversmē, nepieciešams so-
ciālā darbinieka norīkojums, 
to izsniedz Cēsu novada 
Sociālais dienests, Bērzaines 
ielā 18, 2.stāvā, 2.kabinetā vai 
Vaives pagasta pārvalde Vaives 
pagasta “Kaķukrogā”.

Naktspatversmes pakal-
pojums ir maksas pakalpojums: 
bezpajumtniekiem, kuru 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, maksa par vienu 
nakti patversmē EUR 1,00. 

Aicinām ikvienu, kurš 
ievērojis kādu no pilsētas 
bezpajumtniekiem, informēt 
viņu par iespējām nakšņot 
naktspatversmē Bērzaines ielā 
16, kā arī lūdzam informēt 
Cēsu novada pašvaldības 
policijas dežurantu telefoniski 
(64122735) par  bezpa-
jumtnieku atrašanās vietām.

Darbu atsāk naktspatversme
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Starptautiskajā Veco ļaužu 
dienā, 1.oktobrī, no plkst. 9.00 
līdz 12.00 veselības istabā 
“Seniors senioram”, Raunas 
ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā senioriem 
būs iespēja bez maksas noteikt 
holesterīna līmeni  un cukura 
līmeni asinīs.

Bezmaksas 
pārbaudes 
senioriem

Uzticīgi skolotāja misijai
Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības 
komunikācijas speciāliste 
teksts un foto

Sākoties jaunajam mācību 
gadam, Vidzemes koncertzāles 
„Cēsis” kamerzālē notika 
svinīga pieņemšana Cēsu 
novada pedagogiem, kuri ir 
bijuši (un joprojām ir) īpaši 
uzticīgi skolotāja misijai 
un pedagoģiskajam darbam 
veltījuši 35, 40, 50 un pat 60 
gadus.

Cēsu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Rozenbergs un 
Izglītības nodaļas vadītāja 
Lolita Kokina ar prieku sveica 
pedagogus, kuri strādājuši savā 
profesijā

35 gadus:
Aivars Radziņš, Zinta Medne, 

Daumants Vasmanis,  Dace 
Vaido, Melānija Artimoviča, 
Dace Zariņa, Jautrīte Bahmane, 
Līga Olte, Dace Mizone, Rita 
Kuhto, LilitaZiediņa.

40 gadus:
Līga Rassa, Ludmila 

Mihailova, Ārija Štobe, Vineta 
Bērziņa, Ieva Pole, Modrīte 
Skrastiņa, Māris Šķēle.

50 gadus:
Pārsla Jansone, Solveiga 

Lejiete, Līvija Ambaine. 
Īpašus aplausus no kolēģiem 

izpelnījās skolotāja Vija 
Krancmane, kura bērnus 
mācījusi apaļus 60 gadus.

Tāpat pateicību par 
ieguldījumu dažādos ar skolu 
dzīvi saistītos pasākumos 
saņēma Emīls Lukjanskis 
no Cēsu Jauniešu domes, 
Cēsu Bērnu un jauniešu 
centra speciāliste darbā ar 

jaunatni Iveta Jermolajeva 
un Jana Vozņesenska, 
Cēsu internātpamatskolas 
- rehabilitācijas centra 
šefpavāre.

Attēlā: Skolotāji jubilāri un Cēsu novada domes preikšsēdētājs Jānis Rozenbergs pēc 
apbalvošanas ceremonijas.

Pieaug atbalsts ģimenēm
Vita Pleševnika 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais  
dienests” Projektu vadītāja 
– attīstības speciāliste 

Līdz ar jauna atbalsta 
ieviešanu 2013. gadā – brīv-
pusdienas un vecāku maksas 
atlaides daudzbērnu ģimenēm, 
šogad palielinājies iesniegumu 
skaits par atbalsta piešķiršanu 
daudzbērnu ģimenēm. Ja 2013. 
gada septembrī 83 bērni no 
daudzbērnu ģimenēm saņēma 
pašvaldības atmaksātas brīv-
pusdienas un vecāku maksas 
atlaides 100 % apmērā, tad jau 
šogad septembrī brīvpusdienas 
skolās un vecāku maksas 
atvieglojumus saņem 192 bērni. 
Tā kā šim pabalstam pašvaldībā 
var pieteikties visu mācību 
gadu, jāpiemin, ka septembrī 
saņemti jauni iesniegumi par 
atbalsta piešķiršanu vēl 51 
bērnam.

„2013.gadā, uzsākot at-
balsta programmas izstrādi 
Cēsu novada ģimenēm ar 
bērniem, sapratām, ka viena 
no programmas prioritātēm 
ir atbalsta sniegšana Cēsu 
novada daudzbērnu ģimenēm. 
Pateicoties ieguldītajam dar-
bam, jau pērn ieviesām jaunus 
atvieglojumus daudz-bērnu 
ģimenēm - brīvpusdienas 
skolās un vecāku maksas 
atvieglojumus pirmsskolas 

izglītības iestādēs 100% 
apmērā. Šobrīd mūsu darbs 
ir attaisnojies, 2013.gada 
nogalē atbalsts tika sniegts jau 
237 bērniem no daudzbērnu 
ģimenēm. Brīvpusdienas Cēsu 
novada daudzbērnu ģimenēm 
tiek piešķirtas uz iesnieguma 
pamata, neizvērtējot ģimenes 
ienākumus”, informē Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” direktore 
Iveta Sietiņsone.

Papildus jau iepriekš-
minētajam personu lokam, 
pašvaldība brīvpusdienas 
piešķir arī trūcīgu, mazno-
drošinātu ģimeņu bērniem ar 
invaliditāti, bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem 
bērniem. 2013./2014. gada I 
mācību pusgadā šim atbalstam 
kopumā izlietoti 24 241 
EUR (17 037 lati), savukārt 
2013./2014.gada II mācību 
pusgadā – 47 474 EUR (33 365 
lati).

Lai gan nedaudz, bet tomēr 
Cēsu novadā turpinās sarukt 
maznodrošināto un trūcīgo 
ģimeņu (personu) skaits.  Šī 
gada pirmajā pusē, salīdzinot 
ar 2013.gada pirmo pusgadu, 
maznodrošināto personu skaits 
sarucis par 17, 24 % jeb 10 
ģimenēm, bet trūcīgo ģimeņu 
skaits aptuveni par 40% jeb 
42 ģimenēm, arī GMI pabalsta 
saņēmēju skaitam ir izteikta 
tendence samazināties.

Zane Brente – Brantiņa 
Cēsu novada pašvaldības 
sabiedrības veselības 
speciāliste

Sākoties rudens sezonai, 
saasinās hroniskās saslimšanas 
un arvien biežāk rodas 
nepieciešamība pēc kvalitatīvas 
veselības aprūpes mājās. 2014. 
gadā SIA „Cēsu klīnika” 
kā vienu no prioritātēm ir 
izvirzījusi neierobežotu 
medicīniskās mājas 
aprūpes pieejamību novada 
iedzīvotājiem. Pamatojoties 
uz aktīvu un kvalitatīvu 
medicīniskās mājas aprūpes 
dienesta darbu, SIA „Cēsu 
klīnika” ir saņēmusi papildus 
finansējumu veselības aprūpei 
mājās. Veselības aprūpi mājās 
klients var saņemt, ja viņam 
nepieciešama ambulatora 
ārstnieciska palīdzība, bet 
medicīnisku indikāciju dēļ viņš 
nespēj ierasties ārstniecības 
iestādē, pacientam ir hroniska 
saslimšana un pārvietošanās 
traucējumi, vai pacients ir 
izrakstīts no ārstniecības 
iestādes pēc ķirurģiskas 
iejaukšanās. Veselības aprūpei 
mājās nepieciešams ģimenes 
ārsta, vai ārsta – speciālista 
nosūtījums pēc izrakstīšanās 
no stacionāra vai dienas 
stacionāra. 

Veselības aprūpe mājās ietver 
– medikamentu ievadīšanu, 

ādas bojājumu aprūpi, stomu 
aprūpi, enterālu barošanu caur 
zondi, ilgstošu plaušu mākslīgo 
ventilāciju. Ja pacients saņem 
kādu no iepriekš minētajiem 
pakalpojumiem, ārsts papildus 
var nozīmētasins parauga 
noņemšanu laboratoriskiem 
izmeklējumiem un vitālo 
rādītāju kontroli.

No septembra iedzīvotājiem 
ir iespēja saņemt arī 
fizioterapeita pakalpojumus 
mājās. Šī pakalpojuma 
saņemšanai nepieciešams 
rehabilitologa vai fizikālās un 
rehabilitācijas medicīnas ārsta 
nosūtījums un rehabilitācijas 
plāns. Fizioterapeita pakal-
pojumu mājās var saņemt 
pacienti, kuri pārcietuši insultu 
(ar diagnozēm I60, I61, I63, 
I64, I69), kuriem nepieciešami 
medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumi un šo pakalpojumu 
sniegšana uzsākta sešu mēnešu 
laikā pēc saslimšanas.

Pacients ir atbrīvots no 
maksājuma par veselības 
aprūpes pakalpojumu mājās, to 
apmaksā Nacionālais Veselības 
dienests, bet pacientam ir 
jāiegādājas medikamenti 
un medicīnas preces, kas 
nepieciešami veselības aprūpes 
pakalpojuma sniegšanai mājās.

Vairāk informācijas var 
saņemt, zvanot uz tālruņiem: 
26636234, 25151336 un 
25151337.

Medicīniskā mājas aprūpe 

Cēsu novads ieguvis 
titulu „Pašvaldība veselam 
iedzīvotājam” Vidzemes 
reģionā, piedaloties konkursā 
„Eiropas gada pašvaldība 
2014”.

Kā atzina Cēsu novada 
pašvaldības attīstības nodaļas 
vadītāja Laine Madelāne, 
tieši Veselības nozare ir tā, 
ko vēlējāmies izcelt konkursā 
„Eiropas gada pašvaldība 
2014”.

„Cēsu novads var lepoties 
ar pašvaldības veselības 
speciālista darbu, veselības 
istabu, garīgās veselības 
dienas centru un ļoti moderni 
aprīkotām operāciju zālēm 
Cēsu klīnikā. Tāpat Cēsu 
novada Sociālais dienests 
piedāvā dažādus pakalpojumus 
veselības jomā,” stāsta L. 
Madelāne.

Cēsu novada pašvaldība 
šajā nominācijā ir uzvarētājs 
kategorijā  „Novadu paš-
valdības ar iedzīvotāju skaitu 
virs 7000.”

Veselīgs 
novads

Septembrī Cēsīs, Saules 
ielā 23 (Putniņkrogā) darbu 
sāka jaunā dienesta viesnīca 
skolēniem un studentiem, kuri 
uz mācībām Cēsīs brauc no 
citiem novadiem..

Cēsu novada domes deputāti 
apstiprināja mēneša maksu 
jaunizveidotajā dienesta 
viesnīcā. Par gultas vietu būs 
jāmaksā 20 vai 30 eiro mēnesī. 
Kopumā Saules ielā 23 varēs 
izmitināt 60 skolēnus un 
studentus.

Starpību starp noteiktu gul-
tas vietas maksu un viesnīcas 
uzturēšanu segs Cēsu novada 
pašvaldība.

Paredzēts, ka dienesta 
viesnīcā varēs apmesties 
novada vispārizglītojošo skolu 
audzēkņi, Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas, kā 
arī RTU Cēsu filiāles studenti.

Viesnīca skolēniem 
un studentiem
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AKTĪVIE CĒSNIEKI

Cēsnieki - cēsniekiem
Noslēdzas Cēsu novada 

pašvaldības rīkotais iedzīvotāju 
pašiniciatīvas konkurss „Sa-
biedrība ar dvēseli”, kurā 
šogad savu dalību pieteica 
deviņi aktīvi cēsnieki un Cēsu 
biedrības. Projektu īstenošanai 
pašvaldība ir atvēlējusi kopumā 
5000 eiro.

Šogad tiek īstenoti šādi 
projekti:

• Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskolas vecāku padomes 
projekts „Pastariņi dzīvo zaļi” 
ar mērķi labiekārtot Pastariņa 
sākumskolas pagalmu. Šobrīd 
pagalmā jau ir izveidots 
neparasta dizaina soliņš un 
velosipēdu novietnes.

• Kristiešu draudzes „Prieka 
vēsts” projekts „Nama fasādes 
apzaļumošana un zaļās zonas 
sakārtošana Gaujas ielā 20”. 

• Latvijas kaulu locītavu, 
saistaudu biedrības Cēsu 
nodaļas projekts „Sasildīsim 
tos, kam salst” – rokdarbu 
izgatavošana Drabešu sākum-
skolas bērniem un Cēsu nakts 
patversmes  klientiem. 

• Biedrība ES plus SE 
projekts „Cēsu skeitparka  
konstrukciju papildināšana”. 

• Biedrības Art Cēsis 
projekts - gleznotāju  plenērs 
no 28. jūlija līdz 3 augustam  
„Kas ir ikonu noslēpums”. 

• Interešu grupas ” Baltijas 
ceļš” projekts - akcija „Baltijas 
ceļš – 25 – Cēsis”.

• SIA MFG  projekts 
„Modernā nojume” ar mērķi 
izgatavot un uzstādīt modernu 
nojumi daudzdzīvokļu māju 
pagalmā, kas kalpos kā sociālo 
pasākumu vieta un veļas 
žāvētava. 

• Jāņa Harija Sūniņa projekts 
„Dzīves kvalitātes uzlabošana 
apkārtējo māju kvartālā un 
Festivāla 44” - sakārtot  kāpnes, 
smilšu kasti, solu un atbalsta 
mūri. 

Projekta īstenošanai grupa 
varēja pretendēt uz finansējumu 
līdz 1000 eiro, grupas 
dalībniekiem pašiem jāpiesaista  
20%  līdzfinansējums projekta 
īstenošanai no kopējās 
summas.

Balvas un pateicības par 
veiksmīgu projektu ieviešanu 
pasniegs Cēsu novada 
pašvaldības svētku pasākumā 
2014. gada novembrī.

Pote pret agresiju
Stokholmas Ekonomiskās 

augstskolas, Zviedrijas 
vēstniecības un apgāda 
„Zvaigzne ABC” rīkotajā 
eseju konkursā – „Ja es būtu 
ANO ģenerālsekretārs…”  
par uzvarētāju ir kļuvusi 
Līvu pamatskolas 7.klases 
skolniece Monta Baškere. 
Viņas literatūras skolotāja ir 
Inga Andersone. Publicējam 
Montas eseju.

Ja es būtu ANO 
ģenerālsekretāre...

Patiesībā uzdotais temats ir 
ļoti grūts. Būt par tādu amat-
personu, kas nosaka daudzu 
valstu un cilvēku likteņus, nav 
viegli. Uzturēt mieru un kārtību 
pasaulē starp tik daudzām 
valstīm ir sarežģīts, grūts, bet 
varbūt arī aizraujošs darbs. Vai 
viens cilvēks spēj to izdarīt? 
Kādam jābūt šim cilvēkam, lai 
kaut kas tāds izdotos? Vai uz 
pasaules mīt cilvēks, kurš spēj 
uzturēt mieru pasaulē? Nezinu. 
Varbūt...

Ja es būtu ANO ģenerāl-
sekretāre, tad es vispirms 
rūpētos par to, lai pasaulē 
vienmēr būtu MIERS, lai 
cilvēki netiktu nogalināti, lai 
viņiem nebūtu jāizcieš bēdas 
un raizes par savu tuvinieku 
nogalināšanu. Šobrīd es 
vispirms vērstos pie Krievijas 
Federācijas prezidenta V. 
Putina ar aicinājumu atstāt 

mierā Ukrainu un pārtraukt 
karu. ANO noteikumi un 
mērķi nosaka, ka dalībvalstis 
uztur mieru un to saglabā, arī 
Krievijas Federācija ir ANO 
rindās, tikai nav saprotams, 
kāpēc neievēro paši savus 
noteikumus, kuriem arī ir 
piekrituši. Es droši vien dotos 
pie KF prezidenta un runātu 
ar viņu personīgi, teiktu, ka 
palikšu pie viņa tikmēr, kamēr 
viņš neizbeigs karadarbību. Lai 
ko mēs runātu par KF nepareizo 
darbību, tā nav vienīgā valsts, 
kas karo. Karadarbība notiek 
Sīrijā, Lībijā, Irākā, Irānā, 
tas nav pareizi, jo ir vērsts 
pret ANO noteikumiem jeb 
pantiem. Kur paliek cieņa un 
taisnīgums? Kur paliek tiesības 
uz dzīvi? Varbūt varētu izdomāt 
poti cilvēkiem pret agresiju, 
pret karadarbību?

Ja es būtu ANO ģenerāl-
sekretāre,  es rūpētos par 
sieviešu un vīriešu vienlīdzību. 
Varbūt sievietēm ir grūtāk darīt 
vīrieša darbus, bet kāpēc viņas 
nevarētu darīt pretējā dzimuma 
darbus, ja grib kļūt par 
automehāniķi vai kaut ko tādu 
tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete. 
Pasaulē valda tendence, ka 
vīriešiem maksā vairāk par 
tieši to pašu darbu, ko dara 
sievietes. Kāpēc tad vīrietis 
nevarētu kļūt par šuvēju, ja to 
vēlas? Pasaulē vajadzētu valdīt 
līdztiesībai, jo katrs mēs esam 

cilvēks, katrs mēs esam tiesīgi 
darīt to, ko mēs vēlamies un 
kas mums padodas. ANO 
ģenerālsekretārei tas būtu 
svarīgs darbs -  par to runāt un 
atbalstīt. 

Valdot pasaulē karadarbībai, 
tiek pārrautas ekonomiskās, 
kultūras un sociālās saiknes. 
Sadarbība veidojas samērā ilgā 
laikā, bet izveidoto sabojāt 
var ļoti ātri. ANO Padome 
pārrauga un veicina šo procesu, 
bet kāpēc kāds var sagraut 
otra radīto, sagraut izveidotās 
kultūras saites un arī tautu 
un cilvēku draudzību? Ja es 
būtu ANO ģenerālsekretāre, 
es lielu uzmanību pievērstu 
notiekošajam pasaulē un 
pasludinātu sadraudzību par 
prioritāti pasaulē, izsludinātu 

balvas un tās pasniegtu valstīm, 
kas ir draudzīgas citiem. Varbūt, 
ka vairāk skaļi runātu par 
kultūras saišu nostiprināšanu 
un sadraudzību. 

Ja es būtu ANO ģenerāl-
sekretāre, es braukātu pa 
pasauli, tiktos ar cilvēkiem, 
uzrunātu viņus un aicinātu 
mieram un draudzībai, sekotu 
līdzi notikumiem pasaulē, 
aktīvi iesaistītos un rīkotos. 
Es daudz domātu un lasītu 
grāmatas, lai saprastu, kā 
uzrunāt ļaudis, mācītos par 
oratoru, cilvēku, kurš spēj 
aizraut un aicināt ļaudis labiem 
darbiem un mieram. Man būtu 
jābūt izcilai, labai, spēcīgai 
garā un, protams, arī gudrai. 
Es darbotos visas pasaules un 
visas cilvēces labā.

Attēlā: Eseju konkursa uzvarētāja Monta Baškere un viņas 
literatūras skolotāja Inga Andersone.

Jauniešu diena 2014 Cēsīs
Zinību dienā Maija parkā 

sagaidījām neskaitāmi daudz 
jaunos skolēnus un viņu 
vecākus, bet jau vakarpusē 
Cēsu pils dārza vārtus 
vērām jauniešiem, jaunajiem 
cēsniekiem un visiem, visiem 
interesentiem. 

Šogad bērnu rītu aizvadījām 
īpaši kuplā skaitā, piedaloties 
atrakcijās, radošajās darbnīcās, 
fotografējoties foto stūrī un 
priecājoties par perfomancēm 
Maija parka estrādē. Mūs 
priecēja Cēsu bērnu un jaunieša 
centra audzēkņi ar muzikāliem 
un vokāliem priekšnesumiem, 
bet ar atrakcijām tēmā “Reiz 
sensenos laikos” gaidījām mēs, 
Cēsu novada Jauniešu domes 
aktīvi biedri!

Šogad mums bija arī 
jaunumi : uz skatuves varējām 
klausīties Cēsu Centrālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļas darbinieču lasījumus 
un vērot Cēsu suņu apmācības 
skolas priekšnesumus.

Priecājamies par katru 
mazo un jauno cēsnieku, kas 
atnāca, kā arī priecājamies par 
mūsu ikgadējiem sadarbības 
partneriem, kas nodrošināja 

bērnu rīta dalībniekus ar 
mazākām un lielākām gardām 
balviņām – paldies A/S Cēsu 
Alus un Livonia! 

Uz lielās skatuves 
apmeklētājus sagaidīja un savas 
prasmes pierādīja divi “Jauno 
grupu konkursa” uzvarētāji 
– koklētājs Andris Diržininkas 
no Kuldīgas un ģitārists Gints 
Smukais no Rīgas, izpildot 
savas oriģināldziesmas. 
Vakara daļai turpinoties, Pils 
dārzu pieskandināja enerģiskā 
Valmieras grupa “Rudolf And 
The Red Nosers”, kā arī vakara 
gaidītais reperis “Edavārdi”. 
Jauniešu dienas vakara daļu 
noslēdza grupa “Dzelzs Vilks”.

Īpaša atmosfēra virmoja 
“Čill teltī”, kurā pasākuma 
apmeklētājus priecēja 
Rīgas Improvizācijas Te-
ātris gan uzstājoties, gan 
pasniedzot meistarklases. 
Kā mēs pārliecinājāmies, 
Improvizācijas teātris ir tieši 
tas, kas nepieciešams Jauniešu 
dienai!

Paralēli koncertiem 
un Rīgas Improvizācijas 
teātra priekšnesumiem, ap-
meklētājiem bija iespēja 

pārbaudīt savas spējas, 
piedaloties dažnedažādās 
pasākuma sponsoru stafetēs. 

Izcilo skaņas kvalitāti 
mūziķiem un klausītājiem 
nodrošināja skaņotājs Reinis 
Kārkliņš, apgaismojumu 
sakārtoja Ojārs Veiss, 
fotogrāfijās 2014. gada 
Jauniešu dienu iemūžināja 
Valdis Sviķis. Par drošību 
rūpējās Cēsu novada Vecāku 
dome, Instruktoru skola, kā 
arī Pašvaldības policija, kas 
kontrolēja cilvēku plūsmu pie 
pasākuma teritorijas.

Cēsu novada Jauniešu dome 
izsaka lielu pateicību Cēsu 
novada pašvaldībai,  Kom-
Auto,  Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centram, biedrībai “Youth 
For City, City For Youth” 
un Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrai. Pro-
jekts īstenots Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2014. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros. Taču 
vislielākais paldies aktīvajiem 
Cēsu novada Jauniešu domes 
jauniešiem par iniciatīvu un 
neatlaidību kopīgi darboties!

Kā jau ierasts, šogad trešo 
gadu norisināsies ZAAO akcija 
par bioloģiski noārdāmo (zaļo) 
atkritumu savākšanu 2014. 
gada rudens sezonā.

Šogad akcija norisināsies 
no 13. oktobra līdz 14. 
novembrim.

Tas nozīmē, ka ZAAO bez 
maksas:

Pieņems zaļos atkritumus 
(lapas u.c.) EKO laukumos 
Cēsīs:

- no privātpersonām, 
namu apsaimniekošanas 
organizācijām, pašvaldības 
iestādēm – neierobežotā 
daudzumā,

- no komercuzņēmumiem un 
firmām - 3 m3

Savāks zaļos atkritumus 
no klientu adresēm:

- no privātpersonām 1 BIG 
BAG maiss,

- no namu apsaimniekošanas 
organizācijām 10 BIG BAG 
maisi vai 16 m3 no kaudzes 
(tehnikai pieejamā vietā)

- no pašvaldības iestādēm 
– neierobežotā daudzumā.

BIG BAG maisi saņemami 
EKO laukumos.

Apjomi, kas pārsniedz 
norādīto, tiek izvesti vai 
pieņemti EKO laukumos 
saskaņā ar cenrādi.

Pieņems zaļos 
atkritumus
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi 
nosaka kārtību, kādā Cēsu 
novada pašvaldība realizē 
likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 
daļā deleģētās tiesības attiecībā 
uz Cēsu novada pašvaldībai 
piederošajām daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām (to daļām) 
un pašvaldībai piederošo vai 

piekritīgo zemi zem šīm mājām 
Cēsu novadā.

2. Nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanu un 
maksāšanas paziņojumu 
nosūtīšanu, nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu piedziņu 
atbilstoši šo saistošo noteikumu 
nosacījumiem veic Cēsu novada 
pašvaldības Finanšu nodaļa.

3. Nekustamā īpašuma 
nodokli par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu), 
kas ierakstīta zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda, un 
pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras 
šī māja atrodas, maksā 
pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas (tās daļu) 

īrnieki un nomnieki, kuriem 
īres un nomas līgumi slēgti ar 
pašvaldību vai uz pilnvarojuma 
līguma pamata – ar dzīvojamās 
mājas pārvaldnieku, vai 
personas, kuras īpašuma 
tiesības uz dzīvojamo māju (tās 
daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai, vai 
dzīvokļu īpašumu tiesiskie 

valdītāji (līdz nekustamā 
īpašuma reģistrēšanai 
zemesgrāmatā).

4. Šie saistošie noteikumi 
stājas spēkā likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajā kārtībā un ir 
piemērojami no 2015. taksācijas 
gada.

18.09.2014. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo 
vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”

28.08.2014. Saistošie noteikumi Nr. 11 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi 

(turpmāk – noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Cēsu 
novada pašvaldība (turpmāk 
– pašvaldība) sniedz atbalstu 
(turpmāk - atbalsts) privātajai 
izglītības iestādei, kura darbojas 
Cēsu novada teritorijā, kas 
nodrošina pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma pieejamību 
bērniem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un 
kuri nav nodrošināti ar vietu 
pašvaldības izglītības iestādē. 

2. Pašvaldība sniedz 
atbalstu, ja bērna un bērna 
likumīgā pārstāvja dzīvesvieta 
ir deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, 
bērns pašvaldībā reģistrēts rindā 
vietas saņemšanai pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē 
pašvaldības noteiktajā kārtībā 
un iesniegumā uzņemšanai 
pirmskolas izglītības iestādē 
minētais vēlamais datums ir 
pienācis vai jau pagājis un bērns 
nesaņem pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu pašvaldības 
dibinātā izglītības iestādē.

II. Pašvaldības atbalsta 
apmēra noteikšanas kārtība

3. Pašvaldība atbalstu 
nodrošina tādā apmērā, kāda 
ir maksa par pirmsskolas 
izglītības pakalpojumu privātā 
izglītības iestādē, bet ne 
lielāku par vidējām izmaksām 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas 
īstenošanai.

III. Atbalsta piešķiršanas, 
izmaksas un izmaksas 
pārtraukšanas kārtība

4. Pirms bērns uzsāk 
pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma saņemšanu 
privātajā izglītības iestādē, 
atbalsta saņemšanai bērna 
likumīgais pārstāvis iesniedz 
pašvaldībā iesniegumu (paraugs 
- pielikumā) par to, ka bērns 
saņems pakalpojumu privātajā 
izglītības iestādē, iesniegumā 
norādot privātās izglītības 
iestādes nosaukumu un 

juridiskās personas reģistrācijas 
numuru. Iesniegumam 
pievieno apliecinājumu no 
privātās izglītības iestādes 
par pakalpojumu sniegšanu 
attiecīgajam bērnam.

5. Pašvaldības Izglītības 
nodaļas darbinieki 3 darba dienu 
laikā pārbauda informāciju, kas 
minēta šo noteikumu 2.punktā. 

6. Rīkojumu par atbalsta 
piešķiršanu izdod Cēsu novada 
pašvaldības administrācijas 
vadītājs, atbalsta izmaksu 
uzsāk ne ātrāk kā ar rīkojuma 
izdošanas dienu.

7. Par Cēsu novada 
pašvaldības administrācijas 
vadītāja rīkojumu  Cēsu novada 
Izglītības nodaļa  desmit darba 
dienu laikā no iesnieguma 
reģistrēšanas dienas rakstiski 
informē privāto izglītības 
iestādi un bērna likumīgo 
pārstāvi par atbalsta piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt. 

8. Pašvaldība un privātā 
pirmsskolas izglītības iestāde 
slēdz līgumu par atbalsta 

piešķiršanu. 
9. Privātā izglītības 

iestāde pieprasījumu 
atbalsta saņemšanai iesniedz 
pašvaldības Apmeklētāju 
apkalpošanas centrā Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, vai nosūta pa 
pastu Cēsu novada pašvaldībai, 
Bērzaines iela 5, Cēsīs, LV 
4101 vai elektroniski iac@
dome.cesis.lv atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu 
noformēšanu.

10. Pašvaldības atbalsta 
piešķiršana tiek pārtraukta, ja:

10.1. bērna vai likumīgā 
pārstāvja dzīvesvieta tiek 
deklarēta citas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā;

10.2. bērns tiek atskaitīts no 
privātās izglītības iestādes;

10.3. bērnam ir jāapgūst 
speciālās izglītības programma, 
kura netiek īstenota privātajā 
pirmsskolas izglītība iestādē;

10.4. tiek konstatēti būtiski 
pārkāpumi; 

10.5. privātā izglītības 

iestāde pārtrauc darbību vai 
likvidēta;

10.6. citos gadījumos, kas 
minēti līgumā.

IV. Kārtība, kādā 
var atteikties no vietas 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē un atkārtoti 
saņemt vietu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē

11. Ja bērnam, kurš 
apmeklē privāto izglītības 
iestādi, mācību gada laikā tiek 
piedāvāta vieta pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē, 
bērna likumīgajam pārstāvim 
ir tiesības atteikties no šī 
piedāvājuma un turpināt saņemt 
atbalstu līdz pamatizglītības 
uzsākšanai. Bērna vieta rindā 
uz pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi tiek 
saglabāta.

V. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas laikrakstā „Cēsu 
Vēstis”.

Izdarīt Cēsu novada 
domes 07.06.2012.saistošajos 
noteikumos Nr.11 „Bērnu 
reģistrācija un  uzņemšana 
Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs, kurās tiek 
īstenotas pirmsskolas izglītības 
programmas” šādu grozījumu:

1. Svītrot 2.2.punktā 
teikumu: „Iespējama arī 
elektroniska bērna reģistrēšanās 

rindā, minētos dokumentus 
nosūtot uz e pastu iac@dome.
cesis.lv.” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 
1. pielikumu jaunā redakcijā 
saskaņā ar pielikumu.

3. Papildināt noteikumus ar 
3.5.6. punktu šādā redakcijā: 
„3.5.6. kuri ir deklarēti Cēsu 
novada pašvaldībā”.

28.08.2014. Saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījums Cēsu 
novada domes 07.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.11  
„Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas 
izglītības programmas””

Rīta reiss
7.00 – Mežmaļi
7.10 – Krūmiņi        
7.20 –Rīdzene            
Vaive
Slaņķi  
 Rāmuļu skola       
Nākotnes
7.50 – Rīdzene            
           Vaive
8.05 -  Krīvi                 
8.10 - pietura Kronvalda 
iela (pie jaunā VUGD)
8.13 - pietura Piebalgas 
iela (pie t/c Globuss)
8.15 – Akmens ligzda

8.17 – pietura Pils parks

8.19 - pietura Poliklīnika
8.25 – 1. pamatskola 
2.pamatskola
8.35 – pietura Ata 
Kronvalda iela
8.40 - Krīvi
9.00 – Rāmuļu skola
Rīdzene

Vakara reiss
14.45 - Krīvi               
 Rīdzene                      
15.15  Rāmuļu skola      
Vaive                          
15.35-Rīdzene            

 Vaive                          
 Krīvi                           
16.05- Cēsis  (Smilšu 
laukums)              
16.25-  Krīvi                
Vaive
Mežmaļi                     
Luksti, Rīdzeņi
Krūmiņi

16.45 - Rīdzene     
Nākotnes 
17.05  Rāmuļu skola      
Vaive
Rīdzene                         

Autobusa kustības saraksts 
skolēnu pārvadāšanai  

 2014./2015. māc. g.

Autobuss kursēs katru darba dienu, pielāgojoties skolu mācību procesam:

 Cēsu novada domes deputāti 
apstiprinājuši pašvaldības 
dalību projektā „50 000&1 
SEAPs”, kas paredz izstrādāt 
Cēsu novada Ilgtspējīgas 
enerģijas rīcības plānu.

Projekta mērķis ir 
nodrošināt vienotu pieeju 
energopārvaldības integrēšanai  
pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas 
rīcības plānā.

Īstenojot projektu, tiks 
ieviesta arī energopārvaldības 
sistēma, organizēti enerģijas 
forumi un apmācīti pašvaldības 
darbinieki. Projekts tiek 
līdzfinansēts 75% apmērā no 
Eiropas Komisijas programmas 
IntelligentEnergyEurope.

Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir  1 936 eiro 
apmērā. 

Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns
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PASĀKUMI

Pasākumi
01.10. plkst. 18.00
Starptautiskā Senioru diena 
Cēsīs
CATA Kultūras namā

01.10. plkst. 17.00
Tikšanās ar teologu Pauli 
Kļaviņu „Absolūtais 
liecinieks un viņa draugi”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

02.10. plkst. 19.00 un 21.15
Laikmetīgās dejas izrāde 
„ĀRĀ”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

03.10. plkst. 19.00
Dejas izrāžu programma 
„Laikmetīga, vēl 
laikmetīgāka”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

03.10. plkst. 22.00
DJ Reiwo
Fonoklubā

04.10. plkst. 14.00
Pasaules latviešu 
kamermūzikas koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

04.10. plkst. 19.00
Pasaules latviešu 
simfoniskās mūzikas 
koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

04.10. plkst. 17.00 
XII Starptautiskais mūzikas 
festivāls „Galantais 
klavesīns”. Klavesīnmūzikas 
koncerts (Darja Zemele)
Cēsu Jaunajā pilī

05.10. plkst. 16.00 
Koncerts veltīts Alfrēda 
Kalniņa 135 gadu jubilejai
Cēsu Izstāžu namā

10.10. plkst. 18.00
Starptautiskā jauno 
ērģelnieku festivāla koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

10.10. plkst. 22.00
DJ Ai-Va
Fonoklubā

11.10. plkst. 18.00
„Jumpravas” 30 gadu 
jubilejas koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

11.10. plkst. 22.00
DJ Kalvis Amantovs
Fonoklubā

12.10. plkst. 19.00
Marta Argeriha, Gidons 
Krēmers. „Kremerata 
Baltica”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

16.10. plkst. 19.00
Raimonda Ozola (vijole) 50 
gadu jubilejas koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

17.10. plkst. 19.00
Vestards Šimkus. Koncertu 
cikla „Klaviermūzikas 
meistari” ietvaros.
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

17.10. plkst. 22.00
Khroma (Fin) + Diskotēka 
„Šmārcis” piedāvā
Fonoklubā

18.10. plkst. 12.00
Bērnu rīts „Dabas brīnums”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

18.10. plkst. 22.00
Grupa Tonick 
Fonoklubā

19.10. plkst. 12.00
Mūzikas ābece no A līdz Ž. 
Koncerts bērniem.
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

19.10. plkst. 14.00
Mākslas vēstures lekcija
Stāsta mākslas zinātniece 
Baiba Eglīte
Cēsu Izstāžu namā

19.10. plkst. 17.00
Berlīnes kamerkora „RIAS 
Kammerchor” koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

24.10. plkst. 18.00
Tikšanās ar rakstnieku 
Osvaldu Zebri
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

24.10. plkst. 19.00
Grupas Credo 40 gadu 
jubilejas koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

24.10. plkst. 21.00
Insane (HU), Don Gatto 
(HU), Spit It out (LV)
Fonoklubā

25.10. plkst. 22.00
DJ Aigars Sukurs
Fonoklubā

29.10. plkst. 19.00
Apglabājiet mani zem grīdas 
/ Dailes teātris
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

31.10. plkst. 19.00
Klaviermūzikas meistari.
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

31.10. plkst. 22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

Kino
No 03.10. 
Drakula: Leģendas sākums
Dracula Untold (2014), ASV
Žanrs: Drāma, asa sižeta 
filma, fantāzija
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Neatrodamā
Gone Girl (2014), ASV

Žanrs: Trilleris, drāma, 
mistika
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Burvestība mēnesgaismā
Magic in the Moonlight(2014)
ASV. Līdz 12 g.v. neiesakām
Žanrs: komēdija

No 12.10. 
Izlaiduma gads
(2014), Latvija
Žanrs: Drāma
Līdz 16 g.v. – neiesakām

No 17.10. 
Ceļojums uz Itāliju
The Trip to Italy (2014), ASV
Žanrs: Komēdija, drāma
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Tiesnesis
The Judge (2014), ASV
Žanrs: Drāma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Nesasteigsim
Playing it cool (2014), ASV
Žanrs: Komēdija, romantika
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Uz spēles Latvija
(2014), Latvija
Žanrs: Dokumentālā filma

No 24.10. 
Niknais
Fury (2014), ASV
Žanrs: Kara drāma, asa sižeta 
filma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Kastīši
The Boxtrolls (2014), ASV
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
animācija, ģimenes filma
Līdz 7 g.v. - neiesakām

Modris
Latviešu spēlfilma (2014)

31.10.
Pastaiga starp kapakmeņiem
A Walk Among the 
Tombstones (2014), ASV
Žanrs: Detektīvfilma, asa 
sižeta filma
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Ar mīlestību, Rozija
Love, Rosie (2014), ASV
Žanrs: Komēdija, romantika
Līdz 12 g.v. - neiesakām

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

26.05. – 31.10.
„Mantojums”. Vidzemes 
gleznotāju darbi olu temperas 
tehnikā, Viesnīcas „Kolonna” 
Wenden zālē

18.09.-12.10.
Foto izstādes: Žeralds 
Asulīns „Kustībā”
Inta Ruka „Dzīves ceļi”
Cēsu Izstāžu namā

18.09.-31.10.
Bērnu grāmatu ilustrāciju 
izstāde „Festivāls 
turpinās...”
Cēsu Izstāžu namā

10.10. – 07.11.
Marka šova fotogrāfijas 
„KENEDIJI”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

17.10.-30.12.
Izstāde veltīta Pirmajam 
pasaules karam:
Imants Lancmanis. Gleznas
Cēsu vēsturiskās fotogrāfijas
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

1.-31.10. 
- 27. oktobrī rakstniekam 
Teodoram Zeltiņam – 100 
(1914-1988) 
- 15. oktobrī rakstniecei 
Norai Ikstenai jubileja. 
- Izvēlies savu nākotnes 
profesiju  
- Novadniekam, 
rakstniekam, 
grāmatizdevējam, 
žurnālistam Pēterim Bauģim 
– 100   
- Pasakas par dzīvniekiem 
- Grāmata cauri gadiem  
- Baisi stāsti par spokiem, 
raganām un vampīriem  
- Bērnu un jauniešu žūrija 
2014 
- Luīzes Pastores grāmatas 
tiem, kas vēl aug  
- Cēsnieki – bērnu grāmatu 
autori  

23.,24.,25.10.
Jauno grāmatu izstāde

Sports
29.09. – 5.10. plkst. 17.00-
18.00 Veselības nedēļa. 
Plašāka informācija www.
cesis.lv

4.10. 
10.00 Badmintona turnīrs 
“Cēsis – Hanzas pilsēta”,  
Lapsu 17
11.00  LJBL čempionāts 
basketbolā zēniem 2. div. 
U14  Cēsu PSS-I. Miglinieka 
BS, Piebalgas 18
14.00 LJBL čempionāts 
basketbolā zēniem 
1.div. U15, U16 Cēsu PS 
Ķeizarmežs, Piebalgas 18

5.10. 
12.00 LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā līga Cēsis –Talsi 
Piebalgas 18

11.10. 
10.00 Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā 
Lapsu 17
10.00 LJBL čempionāts 
basketbolā zēniem U15, 
U16 Cēsu PSS – Valmiera 
Piebalgas 18
10.00 LJBL čempionāts 
basketbolā zēniem 2.div. 
U14, U17 Cēsu PSS – 
Limbaži/Salacgrīva, Piebalgas 
18
16.00 Nordea Basketbola 
Līga sievietēm SK Cēsis 
– Audentes, Piebalgas 18

12.10. 
10.00 Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā 
Lapsu 17
11.00 LJBL čempionāts 
basketbolā meitenēm U14, 
U19 Cēsu PSS – BS Ogre 
Gaujas 45
11.00 LVF Kausa izcīņa 
volejbolā zēniem D1 grupā 
Pūces 2a
12.00 Nordea Basketbola 
Līga sievietēm SK Cēsis 
– TTU, Piebalgas 18
17.00 LČ florbolā vīriešiem 
Lekrings – Jelgavas nov. 
Piebalgas 18

18.10. 
12.00 Nordea Basketbola 
Līga sievietēm SK Cēsis 
– U16 Piebalgas 18
15.00 LJBL čempionāts 
basketbolā mini meitenes 
U12 Cēsu PSS – I. Miglinieka 
BS, Piebalgas 18

19.10. 
10.00 SK “Saulrīti” 2. kārta 
novusa turnīrā, Lapsu 17
10.00 Autorallijs “Latvija 
2014”. Pilsētas ātrumposms. 
Atklāšana Pils laukumā
17.00 LČ florbolā vīriešiem 
Lekrings – RTU/Inspecta 
Piebalgas 18

25.10. 
11.00  LJBL čempionāts 
basketbolā meitenēm 
U14, U19 Cēsu PSS – BK 
Kolibri/47.vsk., Piebalgas 18
13.00 LJBL čempionāts 
basketbolā zēniem U15, U16 
Cēsu PSS – A.Kraukļa/VEF 
Rīga/Jugla Piebalgas 18
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem 2.div.  U14, U19 Cēsu 
PSS – Rīga/Jugla2, Piebalgas 
18

31.10. 
19.00 Cēsu šautriņu mešanas 
čempionāta 2. kārta ,“Rifs” 
šautuvē
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Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Priecīgie čivinātāji 
Roberts Visockis @
RobertsVisockis  
lielisks muzikāls vakars 
@Cesis_lv pils parkā uz 
@CesuKugisKarlis muzicēja 
un kuģoja cēsu orķestrs #bravo

Janis Kravecs @JnisKravecs 
Prieks par to, ka Cēsīs notiek 
pasākumi! #Rīgasielassvētki

Malvīne @bez_emocijaam
Cēsis vakarā tik brīnišķas, 
žēl,ka gaiss tik spiedīgs
tik ļoti gribējās sēdēt zem tilta 
pie Gaujas un klausīties upes 
čalās

Andris K. Berzins @akberzins 
Lielisks @KOLONNA_Hotels 
Cēsis, vai ieteikt. Paldies 
laipnai apkalpei, jo īpaši Baibai 
pie recepcijas!

NJFlorbols.lv @NJFlorbols 
Šovakar Cēsīs @Lekrings un 
@FBKLielvarde spēlē patika 
pilnās tribīnes un daudzie 
bērni ar nūjām laukumā 
pārtraukumos:)

Dusmīgie čivinātāji
Ance Ā. @Ance_AA
Cēsis laikam tikai dzerāji, troļļi 
un citi meža dīvaiņi mitinās. 
#nepatīk #kaitina

Matiss @Matiss65 
Es tā skatos ka Ķīnieši drīz 
pārņems Cēsis, pilns te ar 
viņiem.

Ingrīda Zilgalve @
IngridaZilgalve  
Nu es saprotu, kāpēc 
Rīgas iela #Cēsīs tik tukša. 
Màmiņàm ar ratiem veikalos 
netikt, jo #kāpnes, bet ielas  
#bedrēs#renēs

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Šosezon Cēsu Kultūras 
centru vada jauna komanda 
- direktors Edžus Arums, 
kurš ir bijis Rīgas - Eiropas 
kultūras galvaspilsētas projekta 
„Sigulda – 2014” tehniskais 
producents, starptautisku 
izstāžu rīkotāju „BT1” kultūras 
un starptautisko konferenču 
projektu vadītājs. Kultūras 
pasākumu producente ir Ieva 
Niedre, kura īstenojusi kultūras 
projektus multimediju aģentūrā 
„PARUS Studio” un „Vizuālās 
kultūras klubā”. Edžus un 
Ieva ir no Siguldas. Vienīgā 
cēsniece jaunajā komandā ir 
biroja administratore Agnese 
Tamane, kurai kolēģu radošie 
lidojumi jālūko iezemēt 
noteiktā laikā un vietā. Strikts 
darba pienākumu nodalījums 
jaunajai komandai nav ieviests 
un varbūt arī netiks, jo itin labi 
darbojas princips – visi dara 
visu.

Darbu Cēsu Kultūras centrā 
viņi uztver  kā  iespēju jaunā     
vidē īstenot interesantas 
ieceres. Pie tam, Cēsu 
novada pašvaldības vadības 
ambiciozais uzstādījums 
-  darīt Cēsis par kultūras 
galvaspilsētu vismaz Latvijas 
mērogā, esot vilinošs 
izaicinājums. Jautāts, kā lielās 
ambīcijas savienojamas ar 
pašvaldības budžeta iespējām, 
Edžus atzīst: „Jārēķinās ar to, 
ka pašvaldībām un arī valsts 
iestādēm ir raksturīga vēlme 
„dabūt torti par cepumu cenu”. 
Mums būs jāpierāda, ka ir vērts 
investēt kultūrā. Viena no jaunu 
cilvēku un jaunu ideju mākslām 
ir veidot labas lietas ar maziem 
tēriņiem. Esmu pārliecinājies, 
ka drosmīgas ieceres vienmēr 
atrod ja ne naudu, tad labu 

Cepums rokā un torte kokā

Attēlā: Cēsu Kultūras centra jaunā komanda: pasākumu 
producente Ieva Niedre, centra direktors Edžus Arums un 
biroja administratore Agnese Tamane.

komandu, tāpēc mums ir cieša 
apņēmība apliecināt, ka ideja 
par kultūras galvaspilsētu nav 
rozā sapnis, bet sasniedzams 
mērķis”. Savukārt Ieva piebilst: 
„Ja cēsnieki paši noticēs idejai 
par kultūras galvaspilsētu, tad tā 
arī būs. Tāpēc svarīgi ir veidot 
pasākumus, kuros cēsnieki 
aktīvi piedalās, līdzdarbojas 
to tapšanā. Svarīgi, lai krāšņa 
un notikumiem bagāta būtu ne 
tikai vasara, bet arī rudens un 
ziema.  Mums jau ir ieceres 
Ziemassvētkiem, kas nemaz 
vairs nav tālu, kā radīt svētku 
noskaņu tos sagaidot.”

Šajā sezonā viens no 
virsuzdevumiem būs godam 
sagatavoties Skolēnu un 
jauniešu dziesmu svētkiem. 
Iestrādes ir labas. Deju 
kolektīvs „Randiņš” ar savu 
lielisko sniegumu apliecinājis, 
ka spēj svētkiem sagatavot 
valsts labākajiem kolektīviem 
paredzēto programmu. Darbību 
uzsākusi teātra studija režisora 

Mārtiņa Eihes vadībā, un 
tas vieš cerības, ka izdosies 
atjaunot senās Cēsu teātra 
spēlēšanas tradīcijas.

Jautāts par to, kā zem viena 
jumta sadzīvo trīs kultūras 
iestādes – mūzikas vidusskola, 
Vidzemes koncertzāle un 
Kultūras centrs, Edžus smaidot 
bilst: „Mums vēl ir pieslīpēšanās 
laiks. Modelim, kurā kultūras 
nozares spēki ir koncentrēti 
vienuviet, ir nopietns radošais 
potenciāls. Mums ir ļoti 
laba sadarbība. Topošajiem 
mūziķiem ir jāredz, kas notiek 
koncertzālē, kā top programma, 
ir jāiepazīst tās darbība gan 
no mākslinieciskās, gan 
komerciālās puses. Savukārt 
amatiermākslas kolektīviem 
ir telpas mēģinājumiem un ir 
iespējas parādīt savu varējumu 
uz koncertzāles skatuves. 
Nenoliedzami, mūsu kolektīvi 
ir labā līmenī, taču uzstāties 
šādā zālē ir liela atbildība un 
tas liek tiekties uz augšu”.

Leģendārā pianiste Marta 
Argeriha,  vijolnieks Gidons 
Krēmers, operdīva Inga Kalna, 
diriģenti Andris Poga un Ainārs 
Rubiķis, orķestris “Kremerata 
Baltica” ir pasaules vārdi, ar 
kuriem Vidzemes koncertzāle 
,,Cēsis” prezentēs savu pirmo 
koncertsezonu.

Par gaidāmo koncertsezonu 
stāsta Inese Zagorska, 
Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 
programmu direktore: „ Līdz 
ar koncertzāles atklāšanu 
esam pavadījuši ļoti intensīvu, 
kultūras notikumiem bagātu 
vasaru, apzinot ēkas plašās 
iespējas, zāles akustiku un 
radošās komandas saliedētību, 
nodrošinot skatītājiem patī-
kamu atpūtu jaunajā koncertzālē. 
Pirmajā koncertsezonā 
piedāvāsim klausītājiem iz-
meklētu un daudzveidīgu 
māksliniecisko programmu, 
demonstrējot mākslas da-
žādos virzienus un  žanrus 
simfoniskās, kamermūzikas, 
džeza un populārās mūzikas 
koncertos, dejas un dramatiskā 
teātra izrādēs, kino un vizuālās 
mākslas izstādēs. Sezonas 
sākuma „akords” būs spēcīgs 
– trīs simfoniskās mūzikas 
koncerti septembrī un oktobrī ar 
Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra, Liepājas un Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas simfonisko orķestru 
dalību, diriģentu Andra Pogas, 
Atvara Lakstīgalas un Aināra 
Rubiķa vadībā.

12. oktobra svētdiena 
būs īpaša – Vidzemes 
koncertzāle ierakstīs savā 
radošajā biogrāfijā leģendārās 
Argentīnā dzimušās šveicietes, 
pianistes Martas Argerihas 
un Rīgā dzimušās pasaules 
zvaigznes Gidona Krēmera 
vārdu. Abi slavenie solisti ar 
orķestri Kremerata Baltica 
muzicēs gan katrs atsevišķi, 
gan duetā. Koncerts būs vēl 
nebijis notikums Latvijas 
mūzikas dzīvē. Šo neparasto 
Vīnes klasikas programmu ar 
nepacietību gaida arī Minhenes, 
Barselonas, Turīnas un Milānas 
koncertzāles.

Sezonas programmā skanēs 

vairākas koncertu sērijas. 
„Klaviermūzikas meistari” 
koncertos dzirdēsim latviešu 
pianistus Reini Zariņu un 
Vestardu Šimkus. Vienā no šī 
cikla koncertiem dzirdēsim 
sekojošus pianistus - Artu 
Arnicāni un Sergeju Osokinu 
(Latvija), Slavomiru Vilku 
(Polija) un Antuānu Buvī 
(Francija). Sekosim jauno 
Latvijas mūziķu gaitām, dodot 
iespēju uzstāties uz vienas no 
Latvijas lielākajām koncertu 
skatuvēm. Jaunās pianistes 
Aurēlijas Šimkus solo koncerts 
būs viens no koncertu sērijas 
„Latvijas cerība” koncertiem. 
Mūziķis, komponists Andris 
Sējāns gatavo īpašu programmu 
bērniem „Mūzikas ābece no 
A-Ž”, kurā sezonas piecos 
koncertos piedalīsies Vidzemes 
kamerorķestris un aicinātie 
viesi, to vidū Liene Circene, 
dziedātāji Renārs Kaupers un 
Ingus Ulmanis. 

Jau rudenī piedāvājam 
sekot līdz teātra izrādēm 
– Dailes teātra iestudējumam 
„Apglabājiet mani zem grīdas” 
un Nacionālā teātra izrādei 
„Meitenes”. Nacionālais, 
Dailes un Liepājas teātri jaunajā 
sezonā būs Cēsu koncertzāles 
sadarbības partneri, savukārt, 
kino programmas veidošanā 
Eiropas filmu programmu 
ienesīs kopējs projekts ar 
Splendid Palace Rīgā.       

Līdz ar sezonas sākumu, 
katru nedēļas nogali norisināsies 
dažādu žanru pasākumi. 
Koncertos dzirdē-sim 
„Sinfonietta Rīga” un „Russian 
Virtuosi of Europe” orķestri 
(Londona), Latvijas Radio 
kori un kori „Kamēr”, izcilus 
latviešu un ārvalstu izpildītāj-
māksliniekus. Producenti un 
mūzikas aģentūras piedāvās 
populārās mūzikas koncertus, 
kuros muzicēs – vijolnieks 
Raimonds Ozols, komponists 
Uldis Marhilēvičs, dziedātājs un 
komponists Goran Gora, grupas 
„Jumprava”, „Astro`n`out” un 
„Menuets”, „Ultravox” līderis 
Midžs Jūrs (Midge Ure), u.c.

Latvijā norisinājās Eiropas 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem U-16 grupā . Valsts 
izlases sastāvā spēlēja divi 
mūsu novadnieki, abi mēneša 
sportisti - Reinis Rudzītis un 
Rodions Kurucs. Abi trenējās 
pie Cēsu pilsētas Sporta skolas 
trenera Vladimira Kiseļova.

Pirms diviem gadiem 
Rodionu kā ļoti perspektīvu 
basketbolistu uzaicināja 

trenēties VEF sistēmā. 
Čempionātā Rodions bija 
viens no izlases līderiem gan 
uzbrukumā,  gan aizsardzībā un 
godam nopelnīja vietu Eiropas 
čempionāta labāko pieciniekā.

Reinis joprojām ir Cēsu 
pilsētas Sporta skolas 
audzēknis. Čempionāta laikā 
viņš izcēlās ar labām darbībām 
aizsardzībā un cīņas sparu.

Mēneša sportisti

Vidzemes koncertzāle
,,Cēsis” sāk sezonu 


