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Ziemassvētku noskaņās
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais
dienests”
Desmit
Cēsu
novada
nevalstiskās
organizācijas
decembra nogalē aicināja
savus biedrus-seniorus uz
svētku pasākumu Ziemassvētku
noskaņās.
Organizāciju
pārstāvji
atskatījās uz šogad paveikto.
Svētku koncertu ieskandināja
Elita Tomsone ar klavieru
spēli, ar dejām priecēja senioru
deju kolektīvi “Pīpenes” un
“Gaujmalietes”,
dziedāja
senioru ansambļi “Gauja” un
“Kamenes”. Pasākuma gaitā
kultūras biedrības “Harmonija”
biedri veltīja savas dzejas un
miniatūru lasījumus pasākuma
dalībniekiem. Dziedāja Inuta
Briede no Cēsu Invalīdu
biedrības.
Noskaņās ieveda Ziemassvētku vecītis ar sagatavotajām
dāvanām. Par dejām un spēlēm
pasākuma dalībniekiem bija
parūpējies
Cēsu
Kultūras
centrs.
Ziemassvētki
ir
brīnumu laiks, tāpēc Kultūras
centra ļaudis bija sagatavojuši

Sagaidīsim
Cēsu
jubilejas
gadu kopā!
Ceturtdien, 31. decembrī,
Jaunā gada priekšvakarā, no
plkst. 23.30 Vienības laukumā
notiks kopīga 2016. gada
sagaidīšana. Nākošais gads
Cēsīm būs īpašs – no 22.jūlija
līdz 24.jūlijam svinēsim Cēsu
810 gadi.

Pasākuma programmā:

Attēlā: Ludmila Keiša Vaives pagastā dāvanu no pašvaldības rūķa Rudītes Petrovas personā šogad
saņem pirmo reizi. Foto Aivars Akmentiņš.
pārsteigumu visiem pasākuma
dalībniekiem un viesiem,
kā īpašu dāvanu pasniedzot
Aizgaļu
ģimenes
jauko
koncertu.
Savukārt pirms Ziemassvētkiem Sociālā dienesta

darbinieki un pārstāvji no Cēsu
novada pašvaldības apciemo
pensionārus, kuri sasnieguši
80 un vairāk gadu vecumu,
un cilvēkus ar 1. grupas
invaliditāti, lai Ziemassvētku
noskaņai pasniegtu nelielas

dāvaniņas, kas sarūpētas no
Sociālā dienesta un ziedotāju
līdzekļiem.
Ar laba vēlējumiem un
dāvanām
šogad
plānots
iepriecināt 1000 cēsnieku un
Vaives pagasta iedzīvotāju.

Plkst. 23.30 atskats uz
2015. gadu Cēsu novadā kopā
ar Jāni Gabrānu.
Plkst. 23.50 Cēsu novada
priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga
svētku uzruna.
Plkst. 24.00 Svētku salūts.
Līdz plkst. 02.00 diskotēka
ar DJ Farids.
Pasākuma laikā Vienības
laukumā kategoriski aizliegts
lietot pirotehniskos līdzekļus.

Stadionu atjaunos divos gados
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Nākamo
divu
gadu
laikā, no 2016. gada līdz
2017. gadam, Cēsis iegūs
jaunu, modernu, labiekārtotu
un daudzfunkcionālu stadionu,
kas piemērots vairākām sporta
disciplīnām – vieglatlētikai,
futbolam,
pludmales
un
klasiskajam
volejbolam,
basketbolam, tenisam, badmintonam,
florbolam
un
hokejam.
Projekta īstenošanai divu
gadu laikā valsts piešķirs
1,5 miljonus eiro, kā arī
tiks piesaistīts pašvaldības
līdzfinansējums.
Stadiona
rekonstrukcija
tiks veikta tā, lai tas atbilstu
starptautiskajām vieglatlētikas
stadiona prasībām. Tajā būs
seši skriešanas celiņi ar 400
metru apli, kā arī astoņi celiņi

100 metru taisnē. Celiņu
segums būs veidots no gumijas
granulu masas.
Futbola laukuma segums
arī būs sintētisks un atbilstošs
UEFA standartiem. To piešķirs

Latvijas Futbola federācija.
Futbolu varēs vērot atvērtās
tribīnēs, kur pietiks vietas
ap 300 cilvēkiem un kas
tiks
izbūvētas
uzbērumā
pie privātīpašumā esošajām

dzirnavām.
Stadionu papildinās arī citu
vieglatlētikas disciplīnu sektori
augstlēkšanai, kārtslēkšanai,
tāllēkšanai, trīssoļlēkšanai un
lodes grūšanai.
Taču, ņemot vērā dažādu
sporta
viedu
popularitāti
cēsnieku vidū, stadionā būs
arī atsevišķs īpaši izbūvēts
sektors pludmales volejbolam
ar paaugstinātu žogu, ko veidos
četri laukumi, no kuriem trīs
paredzēti treniņiem, bet viens
būs izmantojams sacensībām,
pie kura tiks izvietotas arī
mobilās tribīnes.
Tāpat sporta piedāvājuma
klāstu
papildinās
divi
universālie laukumi ar gumijas
granulu segumu, uz kura
būs marķējumi, lai uz tiem
varētu spēlēt gan basketbolu,
gan klasisko volejbolu, gan
badmintonu un tenisu. Viens
no tiem paredzēts treniņiem,
otrs – sacensībām. Būs arī

specializēts sintētiskā seguma
laukums ar apmalēm, ko
vasaras sezonā varēs izmantot
florbola, bet ziemā – hokeja –
spēlēšanai, uzlejot uz tā ledu.
Bērnu vajadzībām stadionā
izbūvēs aktīvās attīstības rotaļu
laukumu. Tāpat ikvienam
cēsniekam būs pieejams āra
treniņu laukums ar izturīgiem,
vandāļu drošiem trenažieriem.
Starp tiem būs trenažieri dažādu
muskuļu grupu attīstīšanai un
sirdsdarbības nostiprināšanai.
Stadions kalpos arī kā
dažādu valsts sektoru treniņu
bāze, kurā fizisko sagatavotību
varēs
uzlabot
nostiprināt
gan Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Cēsu depo
darbinieki, gan Nacionālo
bruņoto spēku Instruktoru
skolas mācībspēks un audzēkņi,
kā arī Cēsu 27. kājnieku
bataljona zemessargi.
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PAŠVALDĪBĀ
Atrast laika nezušanas formulu Iecerētais
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Zinu, ka atkārtojos, bet,
jāatzīst, arī šis gads aizsteidzās
ļoti ātri. Labi, ka ir pieturas
zīmes – paveikti nozīmīgi
darbi, uz ko atskatīties un
secināt, ka skrējiens nav bijis
velts. Šogad šādu pamanāmu
pieturas zīmju mums ir daudz.
Varam priecāties par atjaunoto
Centrālās bibliotēkas ēku un
dzelzceļa staciju tai iepretim,
jauno
Ugunsdzēsības
un
glābšanas dienesta depo un
Profesionālās
vidusskolas
moderno mācību ražošanas
korpusu, ar bruģi klāto, gaišo
automašīnu
stāvvietu,
ko
kādreiz dēvējām par Smilšu
laukumu.
Vaives
pagastā
rekonstruēts Rāmuļu ceļš,
un sākta arī ceļa posma
atjaunošana no Krīviem līdz
Kaķukrogam. Un tas ir ļoti
būtiski, jo, ja būs labi ceļi,
būs arī dzīvība un ekonomiskā
rosība laukos.

Šogad
daudz
paveikts
izglītības jomā. Profesionālā
vidusskola
darbu
sākusi
jaunās
telpās
Valmieras
ielā.
Apvienojot
Pilsētas
pamatskolu un 2. vidusskolu,
izveidota
jauna
mācību
iestāde – Cēsu Pilsētas
vidusskola.
Apvienošanās
noritējusi sekmīgi, un jaunais
kolektīvs ar lielu azartu un
jaudu sācis darbu, klīdinot
bažas tiem, kuri apvienošanos
uztvēra skeptiski. Pieņemts
lēmums par Līvu skolas
reorganizāciju – no 2017. gada
1. septembra tā kļūs par
sākumskolu. Tas paver iespēju
piesaistīt Eiropas Savienības
(ES) struktūrfondu līdzekļus
skolas
modernizācijai,
veidojot mūsdienīgu vidi tās
audzēkņiem. Gribu pateikties
visiem
novada
izglītības
iestāžu
darbiniekiem
par
tālredzību, veidojot optimālu
skolu tīklu novadā. Šajā ziņā
esam krietni priekšā citiem
novadiem – to, viesojoties
Cēsīs, atzina Izglītības ministre

Mārīte Seile.
Aizvadāmajā gadā esam
pamanīti un atzinīgi novērtēti
valsts mērogā. Cēsu novads
atzīts
par
draudzīgāko
jauniešiem un uzņēmējiem,
novērtēts
arī
paveiktais
veselīgas vides veidošanā.
Atzinības ir gan pašvaldības
speciālistu, gan nevalstisko
organizāciju
un
aktīvāko
iedzīvotāju nopelns.
Optimismu vieš arī statistikas
dati
par
ekonomiskajiem
rādītājiem novadā. Audzis
darba vietu skaits un vidējās
algas lielums. Iesākti vairāki
apjomīgi investīciju projekti –
rūpniecisku robotu ražotnes
izveide bijušā veikala “Mikoš”
telpās, atpūtas kompleksa
būvniecība Gaujas ielā 88,
ir iecere par viesnīcas un
restorāna būvi vecpilsētā.
Varam priecāties par šiem
projektiem, jo privāto investoru
kapitāls tiek ieguldīts tur, kur ir
stabilitāte un attīstības iespējas.
Nākamajā gadā turpināsim
jaunā
centra
teritorijas

labiekārtošanu.
Sāksies
Stacijas laukuma pārveide
un arī ilgi gaidītā stadiona
rekonstrukcija. Ir cerības, ka
būvdarbi sāksies arī vecā tirgus
laukuma teritorijā. Piesaistot
ES līdzekļus, notiks Cēsu
Sv.Jāņa baznīcas un Viduslaiku
pils restaurācijas darbi. Par
ES līdzekļiem īstenosim arī
nopietnus izglītības iestāžu
modernizācijas
projektus.
Turpinot veidot labvēlīgu vidi
uzņēmējdarbībai,
attīstīsim
infrastruktūru
Cīrulīšos,
Saulrītos un Rūpniecības ielas
rajonā.
Darāmā būs daudz un
akurāt ar to saistīts arī
mans novēlējums novada
iedzīvotājiem. Nesen vakarā
lasīju meitai pasaku par Laiku.
Tur bieži skanēja vārdi – nav
laika, laiks steidzas, laiks
beidzas… Nākamajā gadā
novēlu visiem darbu steigā
tomēr atrast laiku sev, ģimenei,
hobijiem, jo tikai tad laiks,
kas mums dots, būs patiešām
piepildīts!

Sanāksmes par novada teritorijas plānojumu
Cēsu novada pašvaldība
aicina
iedzīvotājus
uz
informatīvām
sanāksmēm
par Cēsu novada teritorijas
plānojuma
2016.-2026.
gadam izstrādes procesu un
risinājumiem.
Cēsu novada teritorijas
plānojums 2016.-2026. gadam
pašlaik ir izstrādes procesa
noslēguma
stadijā.
Pirms
teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanas publiskajai

apspriešanai Cēsu novada
pašvaldība vēlas iepazīstināt
sabiedrību ar šī dokumenta
izstrādes
procesu
un
risinājumiem, lai iedzīvotāji
gūtu pēc iespējas labāku
priekšstatu
par
teritorijas
plānojuma nozīmību un paustu
priekšlikumus, kurus vēl būtu
iespējams iekļaut teritorijas
plānojuma risinājumos.
Informatīvās
sanāksmes
par Cēsu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2026. gadam

izstrādes procesu un risinājumiem notiks:
2016. gada 19. janvārī,
plkst. 18.00 Vaives pagasta
pārvaldes zālē, “Kaķukrogs”.
2016. gada 20. janvārī,
plkst. 18.00 Cēsīs, Raunas ielā
4, 2. stāva zālē.
Teritorijas plānojums ir viens
no svarīgākajiem pašvaldības
dokumentiem, jo tiešā veidā var
ietekmēt novada iedzīvotāju
dzīves vidi un uzņēmumu
saimniecisko darbību. Teri-

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 10.decembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novada domes sēdē
10.decembrī tika izskatīti 20
jautājumi.
• Pilnvaroja Cēsu novada
domes priekšsēdētāju parakstīt
Pilsētu mēru paktu saistībā
ar pašvaldības dalību Eiropas
Komisijas
programmas
“Intelligent Energy Europe”
projektā, kura mērķis ir
nodrošināt vienotu pieeju
energopārvaldības integrēšanai
pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plānā, kas pašvaldībām
ļauj sasniegt nepārtrauktu
enerģijas patēriņa un izmaksu
samazinājumu.
• Atbalstīja Cēsu novada
pašvaldības dalību projekta
„Gaujas
Nacionālā
parka
teritorijas kā starptautiska
tūrisma
galamērķa
atpazīstamības
veidošanu”
īstenošanā 2016.gadā, piešķirot
finansējumu līdz 5000 EUR

apmērā.
• Piekrita nedzīvojamo
telpu daļas Pils laukumā 9,
Cēsīs, Cēsu novadā nomas
līguma termiņa pagarinājumam
ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību
„Balt-Go”
līdz
2017. gada 11. oktobrim un SIA
„Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs” par telpām Cēsīs,
Rīgas ielā 23, līdz 2017. gada
11. oktobrim.
• Uzdeva Cēsu Centrālajai
bibliotēkai veikt nekustamā
īpašuma Raunas iela 1, Cēsis,
Cēsu novads, pārvaldīšanu.
• Reorganizējot Vaives
pagasta pārvaldi, nodot iestādei
“Cēsu novada pašvaldība”
(Attīstības nodaļai) likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta
1. daļas 10. punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas pārvaldes uzdevumu –
lauku attīstības veicināšana.
• Piešķīra Cēsu Sv. Jāņa
baznīcai 20 000 EUR no
2016.
gada
plānotajiem

Cēsu
novada
pašvaldības
budžeta līdzekļiem baznīcas
rekonstrukcijas projektēšanas
izdevumu segšanai.
Pēdējā 2016. gada domes
sēde notiks 30. decembrī, kurā
plānoti jautājumi par 2016. gada
budžeta grozījumiem, Cēsu
novada
pašvaldības
tiešo
līdzdalību kapitālsabiedrībās,
mērķdotāciju sadali izglītības
iestādēs u.c. jautājumi.
Kopumā
2015.
gadā
notikušas 19 domes sēdes
un pieņemti 325 jautājumi.
Salīdzinot ar 2014. gadu – par
vienu sēdi vairāk, bet par 180
lēmumiem mazāk.
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.

torijas
plānojumā
nosaka
plānoto pašvaldības teritorijas
funkcionālo zonējumu dažādiem izmantošanas veidiem,
teritorijas
izmantošanas
ierobežojumus,
kā
arī
kultūrvēsturisko un dabas
vērtību saglabāšanas nosacījumus.
Aicinām būt aktīviem un
līdzdarboties Cēsu novada
teritorijas plānojuma izstrādē!

Apspriede par
grantsceļu
pārbūvi Vaivē
Cēsu
novada
Vaives
pagasta uzņēmēji tiek aicināti
uz apspriedi par grantsceļu
pārbūvi,
pamatojoties
uz
normatīvajiem aktiem par
valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”.
Apspriede
notiks
14.01.2016., plkst. 18.00,
Vaives
tautas
namā,
“Kaķukrogs”.

izpildīts

Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Gads aizvadīts spraigā darba
ritmā, un ir gandarījums, ka
atbilstoši iecerētajam izdevies
pabeigt visus lielos pilsētas
infrastruktūras
attīstības
projektus. Noslēdzās Gaujas
ielas atjaunošana, Pūpolu
ielā uzklāts jauns asfalta
segums,
Valmieras
ielā
izbūvēta ietve, Kronvalda
ielā – apgaismojums. Vairākās
ielās uzlabota lietus ūdeņu
novadīšanas sistēma. Nopietni
remonta darbi veikti Pilsētas
vidusskolas ēkās, sagatavojot
tās jaunajam mācību gadam.
Pamatā pabeigta pazemes
atkritumu konteineru izbūve
vecpilsētā.
Nākamā
gada
sākumā centra iedzīvotājiem
beigsies
atkritumu
auto
gaidīšanas svētki. Cerams,
pazemes konteineru izbūve
sekmēs atkritumu maisiņu
pazušanu
no
vecpilsētas
vārtrūmēm.
Lai
pilsēta
un
apkārtējie
meži
un
gravas netiktu pielūžņotas,
konsekventi sekosim tam, lai
katrai mājsaimniecībai būtu
noslēgts līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju
un
viss
nevajadzīgais tiktu nogādāts
poligonā nevis mežmalā.
Nākamajā gadā vecpilsētā
paredzēts atjaunot Rīgas ielas
segumu, savukārt degradētajās
teritorijās, izmantojot Eiropas
Savienības
finansējumu,
plānots
izbūvēt
ielas,
elektrības un gāzes pievadus,
lai tās kļūtu par teritorijām ar
rosīgu uzņēmējdarbību. Bet
nozīmīgākais būs Stacijas
laukuma pārbūves projekts,
ko finansēsim no pašvaldības
budžeta. Projektēšanas darbi
jau sākti.
Gribu pateikties novada
iedzīvotājiem, kuri saprotoši,
bet reizēm arī asākā tonī, norāda
uz neizdarīto vai nepamanīto.
Sadaļa “Pieteikt problēmu
pilsētā” pašvaldības mājas lapā
tiek apmeklēta bieži. Paldies
visiem, kuri ir palīdzējuši
īstenot labas ieceres, veidojuši
Cēsis par gaišu, drošu un
dinamisku pilsētu!

Metiens 6 000 eksemplāri

Cēsu novada pašvaldība

Cēsis, Bērzaines iela 5.

Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.
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Izcila vieta attīstībai

AKTUĀLI
Cēsnieki īstenojuši
lieliskus projektus
Šogad noslēdzies Cēsu
novada pašvaldības rīkotais
iedzīvotāju
pašiniciatīvas
konkurss
“Sabiedrība
ar
dvēseli”,
kurā
dažādus
projektus īstenoja astoņi aktīvi
cēsnieki un Cēsu novada
biedrības. Projektu īstenošanai
pašvaldība atvēlēja 6900 eiro.

Attēlā: Ar Jauniešu domes pārstāvjiem Mārīte Seile runāja par labākajiem nākotnes izglītības
modeļiem.

Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldība
teksts un foto
“Cēsis ir pelnījušas titulu,
kā viena no jaukākajām dzīves
vietām Latvijā. Šeit ir izcila
vieta attīstībai,” tā apmeklējot
Cēsis decembra sākumā, sacīja
Izglītības un zinātnes ministre
Mārīte Seile.
Apmeklējuma
laikā,
iepazīstoties ar visdažādākajām
izglītības iestādēm, ministre
atzina: “Cēsis ir ieguldījušas
lielisku
darbu
izglītības
infrastruktūrā”.
Vizītes
laikā
ministre
iepazinās
ar
Rāmuļu
pamatskolas ikdienu, Cēsu
2. pamatskolas infrastruktūru
darbam
ar
bērniem
ar
funkcionāliem traucējumiem
un Cēsu Internātpamatskolu –
Rehabilitācijas
centru,
vienlaikus
tur
tiekoties
ar
vairākiem
pašvaldību
vadītājiem, kā arī uzklausīja
Cēsu novada Jauniešu un

Vecāku domes pārstāvjus.
Rāmuļu
skolā
ministri
iepazīstināja
ar
nelielās
izglītības iestādes paveikto
skolēnu un līdzekļu piesaistē,
darbojoties
starpvalstu
projektos. Ministre uzsvēra,
ka svarīgi saglabāt mazās
skolas un norādīja, ka, ņemot
vērā esošo skolu tīklu, lauku
skolām Cēsīs ir nākotne, un tās
spēj veikt kvalitatīvu izglītības
procesu.
Cēsu
2.
pamatskolas
direktors Ojārs Bicāns ministrei
parādīja klasi, kurā izglītojas
bērni
ar
funkcionālajiem
traucējumiem.
Diskusijas
gaitā
direktors
izklāstīja
pieredzi šo bērnu integrēšanā
pamatizglītības programmā gan
mācību jomā, gan ārpusskolas
aktivitātēs. Direktors uzsvēra
nepieciešamību pēc jaunu
mācībspēku piesaisti darbam,
jo šīs skolas izglītības specifika
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem
vairumā
gadījumu paredz, ka katram
bērnam
nepieciešama

individuāla
pedagoģiskā
uzraudzība.
Cēsu Internātpamatskolas –
Rehabilitācijas centra direktors
Zigmunds Ozols prezentēja
ministrei
skolas
attīstību
pēdējos gados. Īpaša vērība
tika
pievērsta
jaunajiem
pakalpojumiem, ko piedāvā
skola, piemēram, sāls kameras
ierīkošana, dažādās astmas
terapijas un citi medicīnas
pakalpojumi, ko izmanto ne
vien šīs, bet arī citu skolu bērni.
Tikšanās laikā ar Cēsu
novada
Jauniešu
domes
aktīvistiem izvērtās diskusija
par piemērotāko izglītības
modeli. Jaunieši
uzsvēra
“bloka stundu” ieviešanas
lietderību. Arguments par labu
bloku-moduļu principam ir,
ka pāra stundu rezultātā tiek
kvalitatīvāk apgūta viela un
veltīta lielāka uzmanība tieši
viena priekšmeta apgūšanā,
nevis ik pēc mācību stundas
beigām mainīta mācību vide.

Plašs ieskats skolas vēsturē
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Gada nogalē nozīmīgu
jubileju – 90 gadus – svinēja
Cēsu Valsts ģimnāzija. Šis
notikums tika svinēts ne vien
ar skanīgu koncertu un krāšņu
balli, bet arī ar apjomīgu skolas
vēsturei veltītu izdevumu, kas
tā arī saucās – “Cēsu Valsts
ģimnāzijai 90”. Grāmatas
veidotāja un tekstu autore
ir
ģimnāzijas
metodiķe,
iepriekš – ilggadēja Cēsu
vēstures un mākslas muzeja
speciāliste – Māra Baķe.
Īpaši saistoša ir grāmatas
ievada sadaļa par ģimnāzijas
pirmsākumiem
pagājušā
gadsimta 20. gados ar lieliskām
tā laika fotogrāfijām. Īpaša
uzmanība
veltīta
skolas
direktoriem un, jāpiebilst,
līdz ar biogrāfiskiem datiem
ieskicēti arī katra centieni,
darba stils, rakstura iezīmes,
skolotāju
atmiņas
par
bijušajiem direktoriem.

Cēsu novadā 2015. gadā
īstenoti šādi projekti:
• Ruckas parka iedzīvināšana Cēsu pilsētvidē –
informatīvu instalāciju uzstādīšana, veicinot iedzīvotāju
izpratni par Ruckas parku kā
draudzīgu, atvērtu pilsētas
zaļo zonu, kurā tiek organizēti
dažādi kultūras un mākslas
pasākumi.
• Rotaļu laukumi Krīvu
bērniem – divu rotaļu laukumu
ar šūpolēm un smilšu kastēm
izveidošana pie Krīvu ciema
daudzdzīvokļu mājām.
• Izveidoti pop-up mobilie
grāmatu "Lasāmrati", kuri
šogad bija manāmi dažādos
pilsētas svētkos Cēsīs un
apkārtnē, piedāvājot dažādās
vietās lasīt un pirkt grāmatas.
• “Cēsis glezno” – vienas
dienas
Cēsu
mākslinieku
plenēra organizēšana Cēsu
vecpilsētā.
Ziedojumi
no
gleznu izpārdošanas – 440
EUR – tika novirzīti Cēsu Svētā
Jāņa baznīcas rekonstrukcijas
projektam.
• “Cīrulīšu dabas takas –
vieta atpūtai dabai!” – dabas
takas zīmju, tiltiņu atjaunošana.
• “Ar velo pa Vaivi” – vienas
dienas velotūrisma maršruta

Padarīt dzīvi
krāsaināku
Jauniešu biedrība “Youth
for City – City for Youth” no
š. g. maija realizē projektu
“Aktīvi BrīvPrātīgs” (Projekta
Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106).

Attēlā: Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja Dace Tabūne
ar prieku saņēma no Māras Baķes grāmatu “Cēsu Valsts
ģimnāzijai 90”.
Grāmatā aprakstīti pārmaiņu
laiki – Cēsu 1. vidusskolas
kļūšana par valsts ģimnāziju
un, protams, skolas šodienas
sasniegumi mācībās, sportā,
mākslinieciskajā pašdarbībā.
Grāmatā ir, ko lasīt tiem,

kuri Cēsu Valsts ģimnāziju ar
lepnumu sauc par savu skolu,
gan arī tiem, kuri interesējas
par izglītības vai Cēsu pilsētas
vēsturi.

izstrāde
Vaives
pagastā,
iekļaujot tajā ievērojamas
Vaives vietas un objektus,
marķējuma un norādes zīmju
un stendu uzstādīšana.
• “Tuvāk” – Latvijas
Neredzīgo biedrības Cēsu
teritoriālās organizācijas ieejas
uz biedrības un rehabilitācijas
dienas
centra
telpām
atjaunošana.
• Golfs Cēsīs – Golfa
laukuma labiekārtošanas darbi.
Projektu “Zaļie Pastariņi
cēsniekiem”, kas paredzēja
āra trenažiera iegādi un
uzstādīšanu,
līdzfinansēja
“Olimpic Casino Latvia”,
kas no visiem iesniegtajiem
projektiem izvēlējās, viņuprāt,
interesantāko ideju.
Projekti tika vērtēti, ņemot
vērā projektu sabiedrisko
nozīmīgumu un ieguvumu
apkārtējiem,
tika
ņemta
vērā projekta dzīvotspēja,
izmaiņas
mikroklimatā,
sociāli ekonomisko apstākļu
uzlabošanās un to ietekme uz
teritorijas attīstību. Nozīmīgs
faktors bija projekta rezultātu
ieguvēju skaits. Ne visas
pieteikumos
pieprasītās
līdzfinansējuma izmaksas tika
attiecinātas.
Konkursa mērķis bija uzlabot
Cēsu novada iedzīvotāju dzīves
kvalitāti ar pašu iedzīvotāju
iniciatīvu gan infrastruktūras,
gan sociālajā jomā. Konkursā
varēja pieteikties jebkura
iedzīvotāju grupa.

Ir pagājis pusgads, un
paveikts jau daudz – esam
izremontējuši telpas Rīgas
ielā 23, kas nodotas lietošanā
jauniešiem, kā arī notikušas
vairākas
apmācības
un
pasākumi, kuros jaunieši savas
jaunās zināšanas pārbaudījuši
praksē. Ir notikusi Sporta
diena, kurā parādījām savas
prasmes un izturību, notikušas
apmācības par digitālajām
metodēm un radošumu. Vasarā
aizvadītas divas nometnes
bērniem
un
jauniešiem,
ar vērienu un rekordlielu
apmeklētāju skaitu aizvadīta
Jauniešu diena, vēl diskutējām
par
brīvprātīgo
darbu,
mācījāmies reaģēt nestandarta

situācijās un uzstāties cilvēku
priekšā, kopīgi darbojoties
Improvizācijas teātrī.
Tāpēc aicinām ikvienu
jaunieti
pievienoties,
lai
padarītu savu un citu jauniešu
dzīvi krāsaināku! Tiekamies
trešdienās plkst. 17.00 Rīgas
ielā 23.
Projektu finansiāli atbalsta
Islande,
Lihtenšteina
un
Norvēģija un Latvijas valsts.
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2015. GADA NOTIKUMI,
Aizvadāmā 2015. gada novada notikumu apskats
Februārī durvis apmeklētājiem vēra atjaunotā Cēsu
Centrālās bibliotēkas ēka.
“Mēs esam ieguvuši savu
Gaismas pili, kas kļuvusi par
īpaši lielisku vietu ģimenēm
ar
bērniem,”
atklāšanas
ceremonijā teica bibliotēkas
direktore Natālija Krama.
Cēsnieki tagad ieguvuši jaunu,
skaistu un rosīgu sabiedrisku
centru.
Aprīlī Lielajā Talkā sparīgi
tīrīšanas un labiekārtošanas
darbi norisinājās teju 40
vietās. Kopumā novadā talkā
savākti vairāk nekā 500
maisi ar gružiem, lērums
matraču, autoriepu, pa kādam
radioaparātam un televizora
kaste.
Un pēc kārtīga darba siltie
pavasara vakari vedināt vedina
liegi
ļauties
jutekliskām
rotaļām. Tviteris ziņo –
“Mīlu Cēsis, it īpaši mīlu

Attēlā: Profesionālās vidusskolas kolektīvam šī vasara bija
spraiga darba un mācību laiks. Jauno darbagaldu iespējas
novērtē skolas direktore Maira Apsīte un meistars Mārtiņš
Jurciņš. Foto: Aivars Akmentiņš.
Cēsis piektdienas vakarā, jo
tā ir vienīgā vieta, kur tevi
nepazīstama sieviete vienos
naktī uz ielas bildinās”.
Jūnijā atklāta atjaunotā Cēsu

Attēlā: Cēsu dzelzceļa staciajs ēka pēc remonta kļuvusi gaiša,
labiekārtota un silta. Foto: Ance Saulīte.

Noslēgusies sociālo projektu
realizēšana
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais
dienests”
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
(Sociālais dienests) šā gada
aprīlī izsludināja projektu
konkursu
nevalstiskajām
organizācijām līdzfinansējuma
saņemšanai sociālajā jomā.
Projektu konkursa mērķis
bija
iesaistīt
nevalstisko
sektoru inovatīvās aktivitātēs
sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālās integrācijas
veicināšanai, kā arī sekmēt
un dažādot atbalstu sociāli
mazaizsargāto
iedzīvotāju
grupām. Projekti tika īstenoti
līdz šā gada decembrim.
Projektu realizācijai izlietots
līdzfinansējums 3115.82 EUR
apmērā.
Kopā īstenoti septiņi sociālie
projekti – Latvijas kaulu,
locītavu un saistaudu slimnieku
biedrības projekts “Senioru
veselībai un dzīvespriekam”,
Latvijas Neredzīgo biedrības
Cēsu teritoriālās organizācijas

projekts “Brīvsolis”, biedrības
“Brīnummāja”
projekts
“Iespēju vasara”, Latvijas
politiski
represēto
Cēsu
rajona biedrības projekts “Ar
mīlestību, ar vārdu siltumu
mēs ceļam saprašanās tiltu”,
Cēsu
invalīdu
biedrības
projekts “Domā, kusties, dari
un tu dzīvosi!”, Cēsu pilsētas
pensionāru biedrības “Cēsu
pensionāri” projekts “Spīganu
deja ezera atspulgā”, biedrības
“Latvijas Sarkanais Krusts”
Cēsu komitejas projekts “LSK
Cēsu
komitejas
veselības
istabas brīvprātīgo darbinieku
un padomes locekļu pieredzes
apmaiņas brauciens uz Valkas
SK komiteju”.
Projektu
realizācija
palīdzēja popularizēt sociāli
aktīva un veselīga dzīvesveida
lielo nozīmi. Biedrības saviem
biedriem nodrošināja regulāras
vingrošanas nodarbības, deva
iespēju
braukt
pieredzes
apmaiņās
un
ekskursijās,
piedalīties
sabiedriskos
pasākumos un nometnēs gan
senioriem, gan bērniem.

dzelzceļa stacijas ēka, kurā
izvietota arī autoosta, “Latvijas
Pasta” nodaļa, “Narvesen”
kiosks un tūrisma informācijas
punkts. Tāpat ceļu uz Rīgu
un atpakaļ katru dienu nu var
mērot arī eksprešos, kuri kursē
tikai 1h27min.
Jūnijā ar košu sarīkojumu
brīvdabas estrādē 150 gadu
jubileju
svinēja
Rāmuļu
pamatskolas bijušie un esošie
audzēkņi, pedagogi, darbinieki.
Pirms Jāņiem, godinot
vēsturi un kritušo varoņu
piemiņu, tika izspēlēta Cēsu
kauju epizodes rekonstrukcija.
Imitācijas tapšanā piedalījās
gandrīz simts rekonstrukcijas
entuziasti, kuri, ģērbušies
autentiskos Pirmā pasaules
kara militārajos formastērpos
un apgādājušies ar tiem laikiem
raksturīgu uzkabi, izspēlēja
gan apšaudes, gan lielgabalu
kauju, gan tuvcīņas epizodes.
Šo ieceri īstenoja uzņēmējs un
sabiedriskais aktīvists Renārs
Sproģis, kurš šogad kļuva par
“Gada cēsnieku”.
Jūlijā norisinājās iespaidīgi Cēsu pilsētas svētki.
To
apmeklētāju
skaits
pārsniedza 20 000, un tas bija

apmeklētākais notikums kopš
Cēsu 800 gadu svinībām.
Šajos
svētkos
atdzima
lukturīšu gājiena tradīcija,
kurā piedalījās teju tūkstotis
cēsnieku un viesu.
Augusta sākumā „Kaķukroga” apkārtnē norisinājās
pirmie Vaives pagasta svētki
„Kaķukroga stāsti”. Jaunā
tradīcija sākusies jubilejas
reizē, jo apritējuši akurāt 90
gadi, kopš pašvaldība Vaives
pagastā darbojas krogā.
Augustā noslēdzās Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
modernizācijas projekts. Tā
gaitā uzbūvēts jauns darbnīcu
korpuss, un veikta pirmā
stāva renovācija skolas ēkā
Valmieras ielā 19, veidojot
vienotu mācību kompleksu.
Mācību procesa modernizācijai iepirktas un uzstādītas
iekārtas un nepieciešamais
aprīkojums
prioritārajās
izglītības programmās: enerģētika
un
elektrotehnika,
kokizstrādājumu izgatavošana
un būvdarbi.
Pilsētas pamatskolas telpās
Leona Paegles ielā darbu
1. septembrī sāk jauna
mācību iestāde – Cēsu
Pilsētas
vidusskola.
Tā

izveidota, apvienojot Cēsu
pilsētas pamatskolu un Cēsu
2. vidusskolu. Jaunās skolas
direktore ir Aija Sīmane.
Rudenī noslēdzās Cēsu
lielākās automašīnu stāvvietas
rekonstrukcija. Tumšais un
bedrainais smilšu laukums
pārtapis par gaišu, gaumīgi bruģētu stāvvietu 125 vieglajām
automašīnām, autobusiem un
mikroautobusiem.
Iekārtota
arī velonovietne un laukuma
videonovērošana.
Novembrī
Cēsu
Valsts
ģimnāzija saņēmusi Draudzīgā
aicinājuma fonda apbalvojumu
kā labākā pilsētu ģimnāzija
Latvijā. Fonds vērtē Latvijas
skolas, kas īsteno vidējās
izglītības programmas, un
reitinga vietas tiek sadalītas
pēc centralizēto eksāmenu
rezultātiem.
Novembrī
uzsniga
un
dažas
dienas
noturējās
sniegs. Autovadītāji pukojās,
sētnieki svīda. Tagad, zaļajos
Ziemassvētkos, balto sajūtu
trūkumu varam vien lāpīt ar
atmiņām par TĀM sniegotajām
dienām, jo temperatūra aiz loga
ir vien nedaudz grādus zemāka
nekā šovasar Jāņos.

Attēlā: Temperatūra Cēsu svētku vakarā bija tik mīlīga, ka
lukturīšu gājienā ar prieku piedalījās arī kamieļi. Foto: Aivis
Riekstiņš.

Klīnikā ātrāka apkalpošana un datu drošība
Aivars Akmentiņš
Vasarā Cēsu klīnika veica
reģistratūras telpu renovāciju,
un septembrī tika atklāta
apvienotā
ambulatorās
un
diagnostikas
nodaļu
reģistratūra. Tai ir paplašināta
apkalpošanas lete ar trim
darba vietām, modernizēta
reģistratūra, kas aprīkota ar
mobiliem arhīva skapjiem,
un atsevišķa darba vieta
reģistratoram, kurš pieņem
pieteikumus pa telefonu.
Par to, kā jauninājumi
mainījuši reģistratūras darbu,
stāsta Cēsu klīnikas Uzskaites
un
kvalitātes
kontroles
daļas vadītāja Olga Rudzīte.
“Galvenais, ko centāmies
panākt, izveidojot apvienoto
reģistratūru, bija samazināt
laiku,
kas
apmeklētājam
jāpavada rindā. Un tas ir

izdevies! Apmeklētāji saņem
numuriņus atbilstoši vizītes
mērķim, un veidojas trīs
rindas. Tiem, kuri veic
maksājumus vai vēlas saņemt
informāciju – viena. Tiem, kuri
grib doties vizītē pie ārsta –
otra. Bet tiem, kuri dodas
uz izmeklējumiem – trešā.
Reģistratores nodarbojas tikai
ar apmeklētāju apkalpošanu,
viņām nav jānovēršas, lai
atbildētu uz telefona zvaniem,
līdz ar to darbs rit raiti.“
Lai garantētu pacientu datu
drošību, paredzēts mainīt
arī kartotēku sistēmu. Līdz
šim
ambulatorās
kartiņas
uzmeklēja pēc pacienta vārda
un uzvārda. Turpmāk tās
būs numurētas. Līdz ar to
reģistratori varēs ātrāk atrast
nepieciešamo kartiņu un uzreiz
to nogādāt ārstam. Pacientiem
ambulatorās
kartiņas
neizsniegs, tādējādi novēršot to

noklīšanu.
Pēc Rudzītes teiktā, pirmajos
darba mēnešos pēc pārmaiņām
jau veikts reģistratūras darba
izvērtējums, un ieguvumi esot
vairāki.
Klīnikā tagad ir viena
reģistratūra, un apmeklētājiem
ir vieglāk orientēties un
saņemt vēlamo pakalpojumu.
Tiek regulēta apmeklētāju
plūsma,
un
apkalpošana
norit ātrāk. Vājākā vieta esot
pieteikšanās pie ārsta pa
telefonu. Zvanu intensitāte
ir liela, tāpēc esot brīži, kad
reģistratoru grūti sazvanīt. Lai
atvieglotu pieteikšanos, jau
drīz klīnikas interneta mājas
lapā sāks darboties sadaļa
“e-pieteikums”, un pacienti
vai viņu tuvinieki varēs ērti
un ātri pieteikt vizīti pie ārsta
un saņemt atbildi ar norādi,
kurā dienā un laikā jāierodas
slimnīcā.
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CILVĒKI, PROJEKTI
Nominācijas “Gada darbinieks” ieguvēji 2015. gadā

Veiksmīgākie un radošākie Cēsu uzņēmēji

Gada nogalē tika sveikti
un Atzinības rakstus par
godprātīgu darba saņēma Cēsu
novada pašvaldības iestāžu
čaklākie darbinieki. Šogad par
tādiem atzīti:

Vidzemes
koncertzālē
“Cēsis” norisinājās “Cēsu
uzņēmēju
forums
2015”,
kurā piedalījās ap 150 Cēsu,
Cēsu apkārtnes un Latvijas
uzņēmēji. Foruma tēma –
“Kādi izaicinājumi sagaida
uzņēmējus nākotnē?”, savukārt
tā otrajā daļā tika godināti
aizvadītā gada veiksmīgākie,
radošākie un jaunākie uzņēmēji
vairākās nominācijās:
Nominācija “Labdaris” –
MeLatLux. Bieži vien labdari
izvēlas palikt ēnā. Viņi izvēlas
neafišēt to, kas ir paveikts, jo
galvenais jau ir gandarījums
par labo darbu nevis uzslavas
pēc tam.
Nominācija “Izaugsme” –
Altex.
Šis
uzņēmums
Latvijā nav jauns, un ļoti
lepojas ar saviem zinošajiem
darbiniekiem
un
īpašo
specializāciju. Tas ir atvēris
meitas
uzņēmumus
gan
Lietuvā, gan Igaunijā.
Nominācija
“Eksportētājs” – Nailit. Pēc Valsts
ieņēmumu dienesta datiem
šis uzņēmums ir lielākais
eksportētājs Cēsu novadā
2015.gadā.
Nominācija
“Dāsnākais
darba devējs” – Stingers
Vidzeme. Biznesā svarīga
ir ne tikai veiksme, bet arī

atskatīšanās uz to, kas šo
veiksmi padara par iespējamu.
Tādēļ īpaši būtiski ir pateikties
saviem darbiniekiem par viņu
ieguldījumu.
Nominācija “Vēstnesis” –
Venden. Jau gandrīz 20 gadus
šis uzņēmums ir nesaraujami
saistīts ar Cēsīm.
Nominācija “Inovācija” –
Ekolight. Latvijas platuma
grādi
ļauj
tai
izbaudīt
visgaišākās
vasaras
un
vistumšākās ziemas. Laikam
tāpēc arī tik ļoti novērtējam
gaismu, pēc tās tiecamies un
cenšamies to nest arī citiem.
Nominācija “Jaunietis uzņēmējs” – Ingus Kampenuss.
Atrast savu ceļu nevienam nav
viegli, tādēļ īpašs prieks, ka to
izdodas izdarīt jaunībā.
Nominācija
“Pārsteigums” – Vīna bārs. Pārsteigumu droši vien piedzīvo
ikkatrs, kurš sper kāju šajā bārā
caur kura logiem paveras elpu
aizraujošs skatus uz Cēsīm.
Nominācija
“Radošums
uzņēmējdarbībā” – Ruckas
muiža. Cēsīs ir kļuvis par vēl
vienu sakoptu vietu vairāk. Tā
ir augusi, attīstījusies un no
pamesta un pat bīstama Cēsu
punktu kļuvusi par punktu,
kurā viss notiek.

1. posmu Cēsis-Valmiera un
ultramaratonu “Cēsis Eco
Trail”, kas balsojumā ieguva
pārliecinoši vislielāko atbalstu
un šogad kļuva par “Gada
sporta pasākumu”.
Iedzīvotāji tika aicināti
izvirzīt
arī
kandidātus
nominācijai
“Populārākais
sportists”. Šajā nominācijā
tika izvirzīti basketbolists
Rodions
Kurucs,
Mareks
Dainis un Rūdolfs Bogens,
kas šogad ir Latvijas autokrosa
čempionu komandas pārstāvji,
Latvijas čempions XCO un

Par nominācijas “Gada sporta komanda’’ ieguvējiem lēma
Sporta padomes apstiprināta
komisija. Komisijas viedoklis
bija vienprātīgs – arī šogad
galveno balvu ir pelnījusi
florbola virslīgas komanda
“Lekrings” – septiņkārtējie
Latvijas čempioni, sudraba
medaļu ieguvēji klubu turnīrā
Euro Floorball Cup. Balvu
“Gada
treneris”
saņēma
“Lekringa”
treneris
Artis
Malkavs.
Arī par “Gada sportistu”
lēma komisija. Šai nominācijai
bija izvirzīti cīņas kluba
“Ferrum” sportiste Samanta
Timpa, slēpotāja un biatloniste
Vineta Pētersone, basketbolists
Reinis Rudzītis, florbolists Jānis
Rajeckis, motosportists Kārlis
Sabulis, autokrosa pārstāvis
Rūdolfs Bogens, basketbolists
Audris
Mihailovs,
MTB
orientieriste Aiga Strazdiņa,
florbolists Jānis Melderis,
MTB riteņbraucējs Mārtiņš
Blūms, riteņbraucējs Kaspars
Serģis, basketbolists Dāvis
Rozītis, biatloniste – slēpotāja
Madara
Zaķe,
autokrosa
pārstāvis Rihards Dainis un
riteņbraucējs Arnis Pētersons.
Galveno balvu Gada sportists
2015 saņēma Arnis Pētersons.
Arnis šogad ir ieguvis Latvijas
čempiona XCO titulu, Pasaules
kausa posmos izcīnījis augstās
12. un 13. vietas, vairākkārtēji
uzvarējis SEB MTB un VIVUS
MTB maratonu posmus, kā arī
Pasaules čempionātā ieguvis
32. vietu. Arņa treneris Vilmārs
Tomsons ieguva “Gada sporta
trenera” apbalvojumu.

Agrita Eņģe Sociālais
dienests,
Līga
Lesniece
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas
izglītības
iestāde,
Vineta
Volkova Cēsu pilsētas 4.
pirmsskolas izglītības iestāde,
Ilze Jume Cēsu pirmsskolas
izglītības iestāde “Pīlādzītis”,
Sarmīte Sverņikova Cēsu
pilsētas pansionāts, Marija
Bērziņa Cēsu pilsētas Mākslas
skola, Sarmīte Lukstiņa
Cēsu pilsētas Sporta skola,
Mārīte Ilze Freidenfelde Līvu
pamatskola, Andra Greiškāne
Cēsu Valsts ģimnāzija, Vija
Kroiža Cēsu 2. pamatskola,
Marija
Rakauska
Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskola,
Dace Jansone Cēsu novada
pašvaldība, Bruno Alksnis
Kultūras un Tūrisma centrs,
Andrejs
Pokovba
Cēsu
Profesionālā
vidusskola,
Māra Virskule Cēsu pilsētas
1.
pirmsskolas
izglītības
iestāde,
Olga
Fiļipova
Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas
izglītības
iestāde,
Aija
Lauberga Cēsu Centrālā

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
(no labās) par godprātīgu darbu pateicās pašvaldības sporta
koordinatorei Rasai Siliņai, kultūras darbiniekam Jānim
Puriņam, deju skolotājam Jānim Rukmanim un Vidzemes
koncertzāles tehniskajam direktoram Mārim Zvīnim.
Foto: Valdis Sviķis.
bibliotēka, Gatis Krakops
Rāmuļu pamatskola, Viktorija
Sīviņa Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzija,
Ritvars Gailis Cēsu Pilsētas
vidusskola, Eva Suharževska
Cēsu 1. pamatskola, Dina
Sopule-Ķieģele Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas
centrs,
Dace
Čerkesova
Vaives
pagasta
pārvalde,
Aigars Murma Cēsu pilsētas
SIA “Vinda”, Dzidra Ieva
Užāne SIA “Cēsu Klīnika”,

Jānis Puriņš Tautas mākslas
kolektīvi, Jānis Rukmanis
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs,
Rasa Siliņa Cēsu novada
pašvaldība, Māris Zvīnis SIA
“Vidzemes koncertzāle”.
Paldies visu iestāžu visiem
darbiniekiem, jo ar savu darbu
Jūs dodat ieguldījumu ne vien
savas iestādes attīstībā, bet arī
veicināt to, lai Cēsis kļūtu par
izcilu vietu dzīvei!

Gada sportistu godināšana
Rasa Siliņa
Cēsu novada pašvaldība
Gada nogalē sarīkojumā
“Cēsu Sporta laureāts 2015”
pulcējās Cēsu sporta biedrību
pārstāvji, sporta pasākumu
organizatori, sporta skolotāji,
sportisti un treneri, lai
atskatītos uz aizvadītās sezonas
sasniegumiem.
Šogad
balvas
tika
pasniegtas desmit nominācijās.
Nominācijai “Gada sporta
skolotājs” iedzīvotāji bija
izvirzījuši
ilggadējo
un
pieredzes bagāto skolotāju
Helēnu
Sermoli,
Cēsu
1.
pamatskolas
skolotāju

Jautrīti Bahmani. Visvairāk
balsu un galveno balvu “Gada
sporta skolotājs 2015” saņēma
Jautrīte Bahmane.
Nominācijai
“Cerība
sportā”
sporta
speciālisti
bija izvirzījuši basketbolisti
Māru
Moti,
volejbolistu
Rihardu Lazdiņu, florbolistu
Pēteri Trekši, biatlonistus
un slēpotājus Anniju Keitu
Sabuli,
Noru
Viktoriju
Osīti,
Vinetu
Pētersoni,
Alvi Šķēpu un vieglatlētu
Aleksandru Volkavu. Lielo
balvu “Gada Cerība” sportā
komisija piešķīra talantīgajai
basketbolistei Mārai Motei.
Nominācijai
“Paraugs
sportā” bija izvirzīts vieglatlēts
Māris Urtāns, maratoniste
Lelde Neimande, slēpotāja un

Attēlā: Cēsu sieviešu Maxi basketbola komanda jau ilgus gadus
ir savā grupā vadošā Latvijā. Foto: Valdis Sviķis.
Ingu Jursoni, Cēsu Pilsētas
vidusskolas
skolotāju
Borisu Cibankovu un Cēsu
2.
pamatskolas
skolotāju

BMX sporta pārstāve Vineta
Pētersone, florbolists Mārtiņš
Rajeckis, autokrosa pārstāvis
Rūdolfs Bogens, basketbolists
Audris Mihailovs, florbola

treneri Ingus Laiviņš un
Ēriks Bauers, vairākkārtējais
čempions
motokrosā
un
starptautisku sporta pasākumu
organizators Kristers Serģis,
pieredzes bagātā skolotāja
Helēna Sermole. Galveno balvu
šogad ieguva Helēna Sermole,
kura vēl joprojām pārstāv
Cēsu novadu Latvijas senioru
un veterānu finālsacensībās
distanču
slēpošanā
un
katru dienu pavada aktīvi,
rādot piemēru visiem Cēsu
iedzīvotājiem.
Nominācija
“Aktīvākā
sporta biedrība” piešķirta
orientēšanās sporta klubam
“Meridiāns”.
Tas
katru
gadu organizē orientēšanās
sacensību seriālu vairāk nekā
20 kārtās, Latvijas kausa
posmu orientēšanās sacensībās
“Cēsu rudens”, orientēšanās
nakts stafetes, aktīvi piedalās
pilsētas pasākumu veidošanā –
Cēsu Sporta svētkos, Eiropas
Sporta nedēļā, kā arī veicina
jauno sporta talantu attīstību.
Nominācijai “Gada sporta
pasākums 2015” iedzīvotāji
bija izvirzījuši pašvaldības
organizēto Latvijas Jaunatnes
olimpiādi, skrējienu “Jānis un
Jānītis”, vasaras slēpojumu
“Ziedošās slēpes”, sporta
skolas organizēto basketbola
turnīru “Cēsu kauss 2015” un
rollersprintu, Latvijas Florbola
savienības sadarbībā ar Cēsu
pašvaldību organizēto Eiropas
valstu čempionvienību turnīru
Euro Floorball Cup, pasākumu
“Zelta mopēds”, kura galvenais
organizators bija cēsnieks
Laimonis Stafeckis, SEB MTB

Attēlā: Cēsu Sporta
laureāta ceļojošo kausu līdz
nākamajam gadam glabās
balvas “Cerība sportā”
ieguvēja Māra Mote.
Foto: Valdis Sviķis.
MTB riteņbraukšanas Pasaules
kausa augsto vietu ieguvējs
Arnis
Pētersons,
tenisists
Miķelis Lībietis, motosportists
Kārlis Sabulis. Galveno balvu
ieguva garo distanču skrējējs
Andris Ronimoiss, “Cēsu Eco
Trail 2015” 80 km distances
uzvarētājs.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

10.12.2015. Saistošie noteikumi Nr. 21 “Grozījumi Cēsu novada domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.26
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””
Izdarīt Cēsu novada domes
2009. gada 17. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 26
“Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 1.1. punktu šādā
redakcijā:
“4.1.
Noslēgt
līgumu
par
katrā
nekustamajā
īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar
komersantu, kas atbilstoši
normatīvo
aktu
prasībām
nodarbojas
ar
atkritumu
apsaimniekošanu pašvaldības
administratīvajā
teritorijā,
nodrošinot regulāru atkritumu
izvešanu, ņemot vērā īpašumā
radīto atkritumu daudzumu
(apjomu), bet ne retāk kā:
4.1.1.
Cēsu
pilsētas
administratīvajā teritorijā:
4.1.1.1. individuālās dzīvojamās mājas - 6 (sešas) reizes
gadā;
4.1.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 (vienu)
reizes mēnesī;
4.1.1.3. juridiskas personas -

1 (vienu) reizi mēnesī;
4.1.2. Cēsu novada ciemu
administratīvajā teritorijā:
4.1.2.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes
gadā;
4.1.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi
mēnesī;
4.1.2.3. juridiskas personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;
4.1.3. Pārējā Cēsu novada
administratīvajā teritorijā:
4.1.3.1. individuālās dzīvojamās mājas– 4 (četras)
reizes gadā;
4.1.3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi
mēnesī;
4.1.3.3. juridiskas personas – 6 (sešas) reizes gadā.”
1.2.
Papildināt
ar
4.1.1 punktu šādā redakcijā:
“4.1.1 Atkarībā no pārtraukumiem īpašuma izmantošanā
atkritumu
radītājs
var vienoties ar atkritumu
apsaimniekotāju šo noteikumu
4.1. punktā minētā līguma

noteikumos paredzot radītajam
atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas
grafiku, bet ne retāk kā vienu
reizi gadā.”
1.2. Papildināt ar 6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.9. Lai sekmētu sadzīves
atkritumu dalītās vākšanas
sistēmas attīstību, sadarbībā
ar Cēsu novada pašvaldību
izglītot atkritumu radītājus par
atkritumu
apsaimniekošanu,
īpaši par sadzīves atkritumu
dalītu vākšanu.”
1.3. Izteikt 10.3.punktu šādā
redakcijā:
“10.3. Maksu par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
veido:
10.3.1. maksa par sadzīves
atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un
pārkraušanas infrastruktūras
objektu izveidi un uzturēšanu
atbilstoši
līgumam,
ko
noslēgusi
pašvaldība
un

atkritumu
apsaimniekotājs,
kā arī izmaksas to sabiedrības
izglītības
pasākumu
finansēšanai, kuri vērsti uz
Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
reģiona
atkritumu radītāju izglītošanu
atkritumu apsaimniekošanas
jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas
nav ietvertas tarifā par sadzīves
atkritumu
apglabāšanu
poligonā “Daibe”;
10.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā “Daibe”, ņemot vērā
atkritumu
apsaimniekotāja
saskaņā ar 10.3.1 punktu
pašvaldībai sniegto informāciju
un aprēķinu;
10.3.3.
dabas
resursu
nodoklis
par
atkritumu
apglabāšanu
normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā, ņemot
vērā atkritumu apsaimniekotāja
saskaņā ar 10.3.1 punktu
pašvaldībai sniegto informāciju
un aprēķinu.”

1.4. Papildināt ar 10.3.1
punktu šādā redakcijā:
“10.3.1
Atkritumu
apsaimniekotājam ne retāk
kā vienu reizi gadā līdz
1.aprīlim ir pienākums iesniegt
pašvaldībā informāciju par
iepriekšējā gadā konstatēto
savākto sadzīves atkritumu
svara un tilpuma attiecību,
kā arī proporciju starp
apglabāšanai nodoto un faktiski
apglabāto sadzīves atkritumu
apjomu. Ja gadā, par kuru tiek
sniegta minētā informācija, ir
mainījusies svara un tilpuma
attiecība vai proporcija starp
apglabāšanai nodoto un faktiski
apglabāto atkritumu apjomu
attiecībā
pret
iepriekšējā
atkritumu
apsaimniekotāja
iesniegtajā maksas aprēķinā
norādīto par vairāk kā 10%,
apsaimniekotāja
sniegtajai
informācijai
pievienojams
precizēts maksas par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
aprēķins.”

10.12.2015. Saistošie noteikumi Nr. 20 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi
(turpmāk – Noteikumi) nosaka
Cēsu
novada
pašvaldības
atbalsta veidus daudzbērnu
ģimenēm.
2. Noteikumos paredzēto
atbalstu ir tiesības saņemt
daudzbērnu ģimenei, kuras
mājsaimniecībā
iesnieguma
iesniegšanas brīdī ir trīs un
vairāk nepilngadīgi bērni,
tai skaitā bērni bāreņi vai
bez vecāku gādības palikuši
bērni, par kuru ārpusģimenes
aprūpi lēmumu ir pieņēmusi
Cēsu novada bāriņtiesa, un
kura savu pamata dzīvesvietu
ir deklarējusi Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
3. Noteikumos paredzēto
atbalstu, neizvērtējot ģimenes
ienākumus,
piešķir
Cēsu

novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests” (turpmāk –
Dienests) apstiprinātā budžeta
ietvaros.
4. Cēsu novadā ir šādi
pašvaldības atbalsta veidi
daudzbērnu ģimenēm:
4.1. vecāku maksas atlaide
pirmsskolas izglītības iestādē;
4.2. brīvpusdienas izglītojamajiem;
4.3.
pabalsts
mācību
piederumu iegādei.
II. Vecāku maksas atlaide
pirmsskolas izglītības iestādē
5. Vecāku maksas atlaidi
pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā piešķir
daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kuri apmeklē kādu no Cēsu
novada pirmsskolas izglītības
iestādēm.
6. Vecāku maksas atlaidi

pēc iesnieguma saņemšanas un
Dienesta lēmuma pieņemšanas
piešķir no nākamā mēneša
pirmās darba dienas līdz kārtējā
mācību gada pēdējai dienai
(attiecinot vispārējās izglītības
iestāžu mācību gadu).
7. Vecāku maksas atlaidei piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei atbilstoši tās
iesniegtajam rēķinam saskaņā
ar
pašvaldības
noteikto
vecāku maksas apmēru, bet
nepārsniedzot Cēsu novada
domes apstiprināto maksimālo
vecāku maksas apmēru.
III. Brīvpusdienas izglītojamajiem
8. Brīvpusdienas piešķir
daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kuri mācās kādā no Cēsu
novada vispārējās izglītības

Izmaiņas SIA “ZAAO” atkritumu savākšanas sistēmā Cēsu vecpilsētā

iestādēm, profesionālajā skolā
vai vidusskolā.
9. Brīvpusdienas piešķir pēc
pilngadības sasniegšanas, ja
izglītojamais bez pārtraukuma
turpina mācības, bet ne ilgāk
kā līdz 21 gada vecumam.
10.
Brīvpusdienas
pēc
iesnieguma saņemšanas un
Dienesta lēmuma pieņemšanas
piešķir no nākamā mēneša
pirmās mācību dienas līdz
kārtējā mācību gada pēdējai
dienai.
11. Brīvpusdienām piešķirtie
līdzekļi
tiek
pārskaitīti
pakalpojuma
sniedzējam,
kas realizē ēdināšanu katrā
konkrētā izglītības iestādē,
atbilstoši
tā
iesniegtajam
rēķinam saskaņā ar pašvaldības
noteikto pusdienu cenu, bet
nepārsniedzot Cēsu novada
domes apstiprināto maksimālo
pusdienu cenu.
12.
Noteikumu
8.
11. punkts netiek piemērots,
ja Ministru kabineta noteiktā
kārtībā izglītojamā ēdināšanai
pašvaldībai tiek piešķirti valsts
budžetā paredzēti līdzekļi.
IV. Pabalsts mācību piederumu iegādei
13. Daudzbērnu ģimenei
ir tiesības saņemt pabalstu
mācību piederumu iegādei
20,00 euro apmērā, ja bērns
uzsāk mācības 1. -klasē un,
ja ģimenei šim nolūkam nav
piešķirts
cits
pašvaldības
pabalsts.
14. Pabalsts mācību piederumu iegādei ir netiešs un
tas tiek izsniegts dāvanu kartes
veidā.
15. Iesniegumi pabalsta

saņemšanai tiek pieņemti no
jūlija pirmās apmeklētāju
pieņemšanas
dienas
līdz
septembra pēdējai apmeklētāju
pieņemšanas dienai.
V. Atbalsta piešķiršanas
kārtība
16. Atbalsta pieprasītājs
Dienestā vai Vaives pagasta
pārvaldē iesniedz iesniegumu,
norādot
vēlamā
atbalsta
veidu, un izziņu no izglītības
iestādes, kuru bērns apmeklēs,
ja šāds dokuments ir atbalsta
pieprasītāja rīcībā un Dienestam
nav attiecīgās informācijas. Ja
atbalsta pieprasītāja rīcībā nav
izziņas par izglītības iestādi,
kuru bērns apmeklēs, Sociālais
dienests šīs ziņas iegūst
normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā.
17. Lēmumu par atbalsta
piešķiršanu Dienests pieņem
10 darba dienu laikā pēc visu
nepieciešamo
dokumentu
saņemšanas.
VI. Lēmuma apstrīdēšana
un pārsūdzēšana
18. Dienesta pieņemto
lēmumu var apstrīdēt Cēsu
novada domē.
19. Cēsu novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
20. Noteikumi stājas spēkā
2016. gada 1. janvārī.
21. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Cēsu novada domes
14.03.2013. saistošie noteikumi
Nr.10 „Par brīvpusdienām un
vecāku maksas atvieglojumiem
Cēsu novadā”.
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Pasākumi Cēsīs janvārī
Pasākumi

01.01.plkst.22.00
DJ Mono
Fonoklubā
06.01. plkst.17.00
Mandalu tīšanas darbnīca
“Mandala Zvaigznes dienai”
Cēsu Centrālās bibliotēkā
06.01. plkst.19.00
“Vēstule draugam” - Im. un
Oj. Sarakste
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
07.01.
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!”
Cēsu Centrālā bibliotēkā
08.01.plkst.22.00
DJ DidzisKo
Fonoklubā
09.01.plkst.22.00
Nekvalitatīvās mūzikas nakts 7
“Tranzīts”, “Kabanos”, “Sems un
Prērijas Kaucēji” u.c.
Fonoklubā
10.01. plkst.12.00
“Gribas drusku pablēņoties!”
Blēņu rīkotāji – Rīgas Doma zēnu
un meiteņu koru biedrība
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
13.01. plkst.18.00
Tikšanās ar rakstnieci Sabīni
Košeļevu
Cēsu Centrālās bibliotēkā
14.01.
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!”
Cēsu Centrālās bibliotēkā
14.01. plkst.14.00
Dailes teātra izrāde
“Ugunsgrēki”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
15.01. plkst.19.00
Jāņa Skuteļa stand - up comedy
izrāde “POLITIKA”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
15.01.plkst.22.00
DJ Pupa
Fonoklubā
16.01. plkst.11.00
Tikšanās ar bibliotēku
trīsgadniekiem
Cēsu Centrālās bibliotēkā
16.01.plkst.22.00
TWO. DJ Dub:ra & DJ
PM2THEAM (Funky Breakout)
Fonoklubā
17.01. plkst.18.00
Grupas „Big Al &The Jokers”
koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
20.01. plkst.13.00
1991. gada barikāžu atceres
pasākums, piedaloties Cēsu

novada skolu jauniešiem
Cēsu Izstāžu namā un Cēsu Pils
dārzā

Creed (2015). Žanrs:
Drāma, sports. Līdz 12 g.v. neiesakām

20.01. plkst.18.00
1991. gada barikāžu 25 gadu
atceres pasākums
Vienības laukumā

Cilvēka vērtība / Il capitale
umano (2013). Žanrs: Drāma.
Līdz 16 g.v. - neiesakām

21.01.
Minamās ceturtdienas! “Domā!
Prāto! Risini!”
Cēsu Centrālās bibliotēkā
22.01.plkst.22.00
DJ Z:le (ghetto funk)
Cēsu Izstāžu namā
23.01. plkst.11.00
Bērnu rīts „Vinnijam Pūkam
dzimšanas diena”
Cēsu Centrālās bibliotēkā

No 22.01.
Kaula tomahauks / Bone
Tomahawk (2015). Žanrs:
Vesterns, šausmu filma. Līdz
18 g.v.- aizliegts
Cilvēks, kurš izdzīvoja
(2016). Žanrs: Drāma,
piedzīvojumu filma. Līdz 16
g.v. – neiesakām
Pelnu sanatorija (2016).
Žanrs: drāma. Režisors Dāvis
Sīmanis.

PASĀKUMI
Līdz 07.01.
Cēsu Mākslas skolas
audzēkņu darbi
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos
10.01. – 30.01.
Dzidras Birutas Zeltiņas
fotoizstāde “Tepat Latvijā”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Līdz 23.01
Gleznotājas Artas Kalniņas
darbu izstāde.
Cēsu Centrālā bibliotēkā
No 25.01 - 27.02
Mākslinieka Augusta Zariņa
grafikas darbu izstāde
Cēsu Centrālā bibliotēkā

Literatūras izstādes
Cēsu bibliotēkā

23.01. plkst.17.00
Postfolkloras grupas “Pali”
un koklētājas Andas Ābeles
koncerts
Cēsu Izstāžu namā

Polārlācis Norms / Norm
of the North (2015). Žanrs:
animācija, komēdija,
piedzīvojumu. Bez vecuma
ierobežojuma

23.01.plkst.22.00
“Transleiteris”, DJ Megafons
(Nabaklab)
Fonoklubā

No 29.01.
Gadsimta likme / The Big
Short (2015). Žanrs: Drāma.
Līdz 16 g.v. – neiesakām

29.01. plkst.13.00
Interaktīva muzikāla spēle
bērniem „Reiz dzīvoja…”
Reiz dzīvoja kāds Princis... kas
notiek tālāk? To izlemsiet Jūs!
CATA Kultūras namā

Alvins un burunduki / Alvin
and the Chipmunks 4 (2015).
Žanrs: animācija, komēdija.
Bez vecuma ierobežojuma

04.01.-30.01. Literatūras
izstāde: “Rakstniecei,
dzejniecei Valijai Brutānei 105”

Trumbo (2015). Žanrs:
Drāma, piedzīvojumu filma.
Līdz 16 g.v. - neiesakām

04.01.-30.01. “Ciemos pie
Vinnija Pūka”

29.01.plkst.22.00
DJ Mārcis Šteinbergs
Fonoklubā

Izstādes

30.01. plkst.19.00
Imants Kalniņš. Jubilejas
koncerts.
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

20.05.15.-02.10.16.

30.01.plkst.22.00
DJ Kalvis Amantovs
Fonoklubā

01.01. - 01.04. Izstāde
“Mantojums”
Viesnīcā “Cēsis”

Kino
No 01.01.
Pie jūras / By the Sea (2015).
Žanrs: Drāma, romantika.
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Džoja / Joy (2015). Žanrs:
Drāma, komēdija, biogrāfiska
filma. Līdz 16 g.v. –
neiesakām
No 08.01.
Pretīgais astoņnieks (2015).
Žanrs: Drāma, piedzīvojumu
filma. Līdz 16 g.v. - neiesakām
Labais dinozaurs / The
Good Dinosaur (2015). Žanrs:
animācijas filma. Bez vecuma
ierobežojuma
No 15.01.
Krīds: Rokija mantojums/

Vidzemes bruņniecība
Latvijā. 16.–19.gs.
Cēsu Jaunās pilī

04.01.-30.01. “Džekam Londonam – 140 (1876-1916)”
04.01.-30.01. “Dzīves astroloģija”
04.01.-30.01. “Sāga par
vitamīnu”

04.01.-30.01. Izstāde 1.-4. klasei “Tavam vaļaspriekam”
04.01.-30.01. Izstāde 5.-7. klasei “Kas jāzina zēniem”
21., 22., 23.01. “Jauno
grāmatu izstāde”

Sports

06.01.-31.01.
Vilis Bleikšs. Foto izstāde
“Epizodes un noskaņas”
Cēsu Izstāžu namā

02.01. plkst.10.00
Kāruma kauss mini basketbolā
meitenēm un zēniem
Piebalgas ielā 18

06.01.-31.01
Anta Rudzāte. Foto izstāde
“Strande” (Krasts)
Cēsu Izstāžu namā

02.01. plkst.10.00
Cēsu novada čempionāts
badmintonā
Lapsu ielā 17

07.01.-31.01
Latvijas un Norvēģijas
fotogrāfu un antropologu
sadarbības projekta izstāde
“Dzīve kustībā”
Cēsu Izstāžu namā

03.01. plkst.10.00
Kāruma kauss mini basketbolā
meitenēm un zēniem
Piebalgas ielā 18

No 08.01- 08.02
“No slēdža klikšķa līdz
fotogrāfijai pašu rokām”
Ruckas analogās melnbaltās
fotogrāfijas meistarklases
izstāde.
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos

03.01. plkst.10.00
Cēsu novada čempionāts
florbolā
Gaujas ielā 45
03.01. plkst.10.00
Cēsu novada čempionāts
badmintonā
Lapsu ielā 17

03.01. plkst.17.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – Kuldīga 1
Piebalgas ielā 18
04.01. plkst.20.00
LBL - 3 čempionāts basketbolā
Dārznieks/Cēsis – Rīdzene 2
Piebalgas ielā 18
05.01. plkst.16.00
LČ florbolā jauniešiem U14,
U16, U18 Cēsu PSS – Bauska
Gaujas ielā 45
08.01.-10.01.
Basketbola sacensības
jauniešiem “Cēsu kauss 2016”
Cēsu sporta bāzēs
10.01. plkst.18.00
LČ florbolā virslīgā vīriešiem
Lekrings – Ulbroka/FS Masters
Piebalgas ielā 18
15.01. plkst.20.00
LBL-3 čempionāts basketbolā
Dārznieks/Cēsis – Alūksne
Piebalgas ielā 18
17.01. plkst.10.00
Cēsu novada čempionāts
florbolā
Gaujas ielā 45
17.01. plkst.13.00
LČ florbolā jauniešiem U12
Cēsu PSS – Liepāja
Piebalgas ielā 18
17.01. plkst.17.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – RSU
Piebalgas ielā 18
23.01. plkst.13.00
LČ Nacionālajā līgā volejbolā
vīriešiem SK FONO – Talsi
Piebalgas ielā 18
30.01. plkst.12.00
LČ Nacionālajā līgā volejbolā
vīriešiem SK FONO – RTU
Gaujas ielā 45
30.01. plkst.14.30
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – Saulkalne
Piebalgas ielā 18
30.01. plkst.18.00
LČ florbolā vīriešiem virslīgā
Lekrings – FK Kurši
Piebalgas ielā 18
31.01. plkst.10.00
LČ florbolā jauniešiem U12,
U14, U16, U18 Cēsu PSS –
Lielvārde
Piebalgas ielā 18
31.01. plkst.10.00
Cēsu novada čempionāts
florbolā
Gaujas ielā 45
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KULTŪRA, VĒSTURE
Reta iespēja skatīt Drēviņa un Udaļcovas darbus Barikādes
Izstāde
„Aleksandrs
Drēviņš un Nadežda Udaļcova.
Laiku virpulī” Cēsu Izstāžu
namā piedāvā tikšanos ar divu
lielisku 20. gadsimta pirmās
puses gleznotāju daiļradi.
Pērn uz Latviju tika
atvesta nozīmīga pazīstama
kolekcionāra un mecenāta
Pētera Avena kolekcija
–
A. Drēviņa un viņa dzīvesbiedres N. Udaļcovas gleznas un zīmējumi – ar domu
sarīkot
plašāku
izstādi
mākslinieka dzimtenē. Pēteris
Avens apzinās un novērtē
savu latvisko izcelsmi, jūt
emocionālo saikni un tuvību
ar Latviju, tāpēc viņa mērķis
ir veicināt kultūras sadarbību
starp Latviju un Krieviju.
Viņš ne tikai izveidojis
mākslinieciski
augstvērtīgu
kolekciju, bet arī nolēmis
to turpmāk glabāt un rādīt
Latvijā. Par nopelniem kultūras

atbalstīšanā
un
labdarībā
Pēteris Avens apbalvots ar
Triju Zvaigžņu ordeni.
Latvijas
Nacionālais
mākslas muzejs atbalstīja
P. Avena Labdarības Fonda
„Paaudze” iniciatīvu sarīkot
abu
mākslinieku
izstādi
vispirms Rīgā, muzejā „Rīgas
Birža”, un vēlāk – parādīt to
Aleksandra Drēviņa dzimtajā
pilsētā, Cēsīs. Kopā ar P. Avena
kolekcijas 27 darbiem izstādē
eksponēti arī 18 A. Drēviņa
un N. Udaļcovas gleznas un
zīmējumi no Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja krājuma.
Spraigas Eiropas mākslas
dzīves un vēstures kolīzijas
būtiski
ietekmēja
cilvēku
likteņus un rezultātā Aleksandrs
Drēviņš pieder gan latviešu,
gan krievu mākslas vēsturei.
Bēgļu gaitas 1915. gadā
aizveda viņu uz Maskavu,
kur gleznotājs nonāca krievu
avangarda aktīvajā mākslas

pieminot

Evita Muceniece
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
Trešdien,
20.
janvārī,
Vienības
laukumā
degs
ugunskurs. Atgādinājums par
aizgājušo laiku, kad, ceļot
Barikādes, atguvām savu
Latviju. Godinot ļaudis, kuru
dzīvības izdzisa par Latviju.
Attēlā: Mākslas zinātniece Ludmila Neimiševa (no labās) un
Izstāžu nama vadītāja Nata Livonska, atklājot izstādi.
Foto: Ance Saulīte.
dzīvē. Aleksandrs Drēviņš
Šodien mākslinieku vārdi
apprecējās ar vienu no „krievu izcelti no aizmirstības, un
avangarda amazonēm”, māksli- viņu talanta patieso lielumu
nieci Nadeždu Udaļcovu. apliecina dažādas nozīmīgas
Radošā savienība turpinājās izstādes visā pasaulē.
līdz 1938. gadam, kad Staļina
Izstāde apskatāma līdz
režīma nežēlīgās represijas 31. decembrim.
latviešu mākslinieku aizrāva
nebūtībā.

Restaurēts un atvērts Rietumu tornis
Gundars Kalniņs
Projekta tehniskais vadītājs
Latvijas kultūras mantojuma
saglabāšanas jomā paveikts
ievērojams darbs – noslēgusies
Cēsu viduslaiku pils Rietumu
torņa restaurācija, kas ar
Norvēģijas, Lihtenšteinas un
Islandes finansiālu atbalstu
tika sākta pagājušā gada
nogalē.
Restaurācijas projekta gaitā
tornis atguvis pirms 100 gadiem
izbūvētā
jumta
sākotnējo
segumu – māla dakstiņus.
Savukārt apmeklētāju ērtībai
atjaunotas un labiekārtotas
visas tornī esošās vītņu kāpnes,
kas pils viesiem sniedz iespēju

ērtāk un ātrāk nokļūt līdz pat
torņa augšstāvam. Apjomīgākie
un no restaurācijas viedokļa
sarežģītākie darbi veikti torņa
otrā stāva telpā, tā dēvētajā
Mestra zālē, ko mākslas
vēsturnieki vērtē kā izcilāko
līdz mūsdienām saglabājušos
viduslaiku
piļu
interjeru
Baltijā.
Restaurācijas
darbi
noritējuši atbilstoši šīs Cēsu
pils daļas kultūrvēsturiskajai
nozīmībai – unikālās zvaigžņu
velves
konservācija
ilga
teju pusgada garumā un no
restauratoriem prasīja augstu
profesionalitāti un rūpību,
vienu pēc otra nostiprinot
500 gadus senos ķieģeļus
un apmetuma fragmentus.
Īstenoto darbu rezultātā Mestra

Ko Twitterī čivina par
Cēsīm?

Elīna Valdmane @ElliinaV
Vērtējot
socializēšanās
regulitāti ar cilvēkiem, varētu
ticēt, ka Cēsīs ir 5x vairāk
cilvēku kā Rīgā.

Jūlija @JuleDzule
Par to, ka @cesis_lv ir forši es
jau zināju, bet tagad zinu, ka arī
@VID Cēsu nodaļā ir superīgi
un atsaucīgi speciālisti! :)
Dairis Cālītis @Dairis_C
Labākā Caffe Latte Cēsīs ir
un paliek Kārumlādē! Un par
super garšīgām kūciņām nemaz
nerunājot

zāle atkal ir droši pieejama
ikvienam viduslaiku vēstures
un arhitektūras interesentam.
Projekta sadarbības partnera – Estfollas pašvaldības
Norvēģijā
–
speciāliste
Anne Sofija Hīgena pauž,
ka restaurācijas darbi veikti
ļoti profesionāli, ievērojot
mūsdienās pastāvošos kultūras
pieminekļu
saglabāšanas
principus.
“Cēsnieki
var
būt lepni gan par izcilo
kultūrvēsturisko mantojumu,
ko saņēmuši no saviem
priekšgājējiem, gan par to,
cik sakārtotu un drošu to
nodod nākamajām paaudzēm”,
piebilst
restaurācijas
speciāliste.
Cēsu
viduslaiku
pils
Rietumu tornis ar grezno
Mestra zāli ir kultūrvēsturiskā
ziņā vērtīgākā pils daļa un
galvenais apskates objekts pils
kompleksā, ko ik gadu apmeklē
vairāk nekā 50 000 viesu.
Būvniecības darbus veica
SIA “Kurmis Būvniecība”,
restaurācijas darbus – SIA
“Aqua Latvia” speciālisti,
kuri pirms darbu sākšanas

Rietumu tornī piedalījās īpaši
organizētās
restaurācijas
apmācībās
Latvijas
un
Norvēģijas mūra konservācijas
meistaru vadībā.
Restaurācijas darbi veikti
projekta „Cēsu viduslaiku
pils
saglabāšana
reģiona
sociālekonomiskai attīstībai”
gaitā, izmantojot 249 607
EUR piešķīrumu no Islandes,
Lihtenšeteinas un Norvēģijas
ar
Eiropas
Ekonomiskās
zonas finanšu instrumenta
starpniecību. Projekta mērķis
ir nodrošināt valsts kultūras
pieminekļa – Cēsu viduslaiku
pils – autentisku saglabāšanu
un
pieejamību
reģiona
kultūrvides dažādošanai.

Monta Fricmane
@MontaMomo
man pietrūkst būt cēsīs ,tur bija
jauki bez gala

vējš

Piemiņas
pasākums Rīgā
Rīgā, Ķīpsalā, 2016. gada
16. janvārī notiks 1991. gada
Barikāžu atceres pasākums kas
iecerēts kā paaudžu tikšanās
atmiņās un mūzikā. Pasākumā
piedalīsies sabiedrībā zināmas
personas, tostarp Latvijas
Valsts prezidents.
Programmā
paredzēti
barikāžu
piemiņai
veltīti
videostāsti, uzrunas, dzejas
lasījumi
un
muzikāli
priekšnesumi.
Pasākuma norises laiks
plkst. 15.00-19.30.
Organizētai braukšanai no
Cēsīm uz Rīgu jāpiesakās līdz
10. janvārim Cēsu Jaunajā
pilī,
Apmeklētāju
centrā,
Pils laukumā 9 personīgi, pa
tālruni 264121815 vai e-pastu
info@cesis.lv, kur saņemsiet
precīzāku informāciju.
Transportu nodrošina Cēsu
novada pašvaldība

Pateicība
labdariem

Evelina Ozola @e_lodge
Esmu diezgan gar zemi no tā,
cik labi darbi ir iesniegti Cēsu
810-gades logo konkursā.
Vairāk neko neteikšu, vērtēšana
rīt. Bet wow.
LaumaBlumfelde
@LaumaBlumfelde
Nabaga Cēsu eglīti
nogāzis!!!:(( @ Cesis

Plkst. 13.00 Cēsu Izstāžu
namā pasākumā „Ugunskurs.
Godinot. Noķer dzirksteli,
noglabā sirdī, uzzīmē stāstu!”
rosīsies jaunieši no Cēsu,
Priekuļu un Vecpiebalgas
novadu skolām. Pievakarē,
no plkst. 18.00, cēsniekus
un pilsētas viesus aicinām
doties uz pilsētas centru,
Vienības
laukumu,
kur
apstāties, skatoties ugunskuru
dejās, malkojot siltu tēju, un
klausīties 1991. gada Barikāžu
dalībnieku, mājās palicēju un
tā laika jauniešu atmiņās. Kā
arī varēs pievienoties korim
Wenden dziedāt dziesmas
Latvijai.

Attēlā: Pils Rietumu torņa Mestra zāle pēc restaurācijas darbu
pabiegšanas. Foto: Edžus Miķelsons.

Cēsu novada pašvaldības
Sociālais
dienests
vēlas
pateikties
restorānam
“Izsalkušais Jānis” un tā
personālam par labo darbu,
noorganizējot
labdarības
vakariņas 16 Cēsu novada
ģimeņu vecākiem, kuri saņem
sociālā darba pakalpojumu.

