
Darbu sāk jauna mācību iestāde - Cēsu 
Pilsētas vidusskola.

Iespēja labāk iepazīt viduslaiku mantojumu 
Cēsīs.
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Attēlā: Svinīgajā Profesionālās vidusskolas jauno telpu atklāšanas ceremonijā gods pirmajiem 
iesoļot ēkā tika skolas karoga nesējiem.

Iepriecinošu jaunumu gads

Jauna lappuse skolas vēsturē

Lolita Kokina 
Cēsu novada pašvaldība

Šis mācību gads Cēsu 
novadā sākas ar vairākiem 
svarīgiem un patīkamiem 
jaunumiem. Pabeigta skolu 
tīkla sakārtošana pilsētā, 
un izveidota jauna mācību 
iestāde – Cēsu Pilsētas 
vidusskola. Tā tapusi, 
apvienojot 2. vidusskolu un 
Pilsētas pamatskolu. 

Vēl viens iepriecinošs fakts 
ir tas, ka audzēkņu skaits 
novada skolās šogad audzis 
par vairāk nekā 70 skolēniem. 
Demogrāfiskās prognozes gan 
rāda, ka turpmākajos gados 
skolēnu skaits atkal nedaudz 
samazināsies, taču 2500 – 
2600 audzēkņi astoņām novada 
izglītības iestādēm ir ļoti 
optimāls rādītājs.

Vēsturisks notikums ir 
tas, ka Cēsu profesionālajā 
vidusskolā īstenots vērienīgs 

modernizācijas projekts. Uz-
būvēts jauns mācību ražošanas 
korpuss, un skola sāk savu darbu 
Valmieras ielā 19. Lai īstenotu 
ieceres par skolas attīstību un 
jaunu apmācību programmu 
izveidi, jāgādā par dienesta 
viesnīcu skolas tuvumā. To, 
ka pievilcīga mācību vide ir 
būtisks kritērijs skolas izvēlē, 
rāda uzņemšanas rezultāti 
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolā. Šogad pieteikušies 
vairāk nekā 20 audzēkņi, kas 

ir pārliecinoši lielākais rādītājs 
pēdējos gados. Mācību telpas 
Vidzemes koncertzālē un 
dienesta viesnīca Saules ielā 
veicina skolas popularitāti.

Novada domes sēdē 
27. augustā bija jāveic izmaiņas 
pašvaldības izglītības budžetā 
un divkārt jāpalielina balvu 
fonds skolēniem, kam ir izcili 
sasniegumi mācībās. Šogad 
pašvaldības atzinību saņems 
29 skolēni. Tas nozīmē, ka 
audzēkņu skaits, kuri uzrāda 

teicamas sekmes ikdienā un 
gūst panākumus priekšmetu 
olimpiādēs, aug. 

Runājot par sasniegumiem, 
jāmin arī lieliskais novada 
kolektīvu starts aizvadītājos 
Skolēnu dziesmu un deju 
svētkos. Gan kori, gan dejotāji, 
gan tautas mākslas kolektīvi 
bija laureātu vidū. Tātad 
novada izglītības sistēma dod 
iespējas bērniem labi apgūt 
zināšanas un izkopt savus 
talantus.

Aivars Akmentiņs 
teksts un foto

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 modernizā-
cijai iepirktas un uzstādītas 
iekārtas un nepieciešamais 
aprīkojums prioritārajās 
izglītības programmās: ener-
ģētika un elektrotehnika, 
kokizstrādājumu izgatavošana 
un būvdarbi.

1. septembrī, atšķirt jaunu 
lappusi profesionālās vidus-
skolas vēsturē bija ieradusies 
arī Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma. Uzru-
nājot pedagogus un audzēkņus, 
viņa uzsvēra, ka jauniešu 
amata prasmes, vēlme augt 
un pilnveidoties, noteiks to, 
kāda būs mūsu valsts.   Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs akcentēja, ka 
šodien, lai kārtīgi apgūtu amatu, 
vajadzīga atbilstoša materiālā 
bāze, nu tāda ir radīta. Savukārt 
skolas direktore Maira Apsīte 
pateicās novada pašvaldībai, 
par gatavību riskēt, pārņemt 
skolu un īstenot vērienīgu tās 
modernizācijas projektu.

Kā “Cēsu Vēstīm” pastāstīja 
Apsīte, šogad pirmajā kursā 
nokomplektētas trīs grupas. 
Ierasti liela jauniešu interese 
bijusi par elektriķa aroda 

Cēsu Valsts ģimnāzijas 
12. klases skolēni jau otro 
gadu pasaulē parādīja izcilas 
zināšanas bioloģijā un ķīmijā. 
Pasaules bioloģijas olimpiādē 
Marta Rudzīte ieguva sudraba 
medaļu, bet Pasaules ķīmijas 
olimpiādē Edgars Klētnieks 
ieguva bronzas medaļu.

Skolēnus olimpiādei 
gatavoja bioloģijas skolotāja 
Inita Kriškāne, ķīmijas 
skolotāja Sarmīte Dreijalte 
un Latvijas Universitātes 
pasniedzēji.

Izcili panākumi

apguvi, nokomplektētas arī 
divas namdaru-galdnieku 
grupas. Par jauno restauratoru 
asistentu un mēbeļu dizaina 
programmu, diemžēl 
interese bijusi maza, un 
nokomplektēt grupu šogad 
vēl nav izdevies. Direktore 
lēš, ka jaunā programma ir 
vairāk jāpopularizē, jo mēbeļu 
dizains ir joma, kas saistoša arī 
meitenēm. 

Profesionālās vidusskolas 
meistari, gatavojoties 
jaunajam mācību gadam, 
apguva jaunos darba galdus 
un ir gatavi nodot prasmes 
audzēkņiem. Smalkākais 
mehānisms ir datorvadāmais 
urbšanas-frēzēšanas (CNC) 
darbagalds. Meistars Mārtiņš 

Jurciņš, demonstrējot tā 
teju neierobežotās iespējas, 
skaidroja, ka šodien, lai 
strādātu lielos, mūsdienīgos 
kokapstrādes uzņēmumos, 
jābūt prasmēm darboties ar 
CNC darbagaldiem.

Vasarā skolas jaunajās 
telpās notika vairākas 
tikšanās ar uzņēmējiem, un 
sadarbība turpināsies. „No 
uzņēmējiem guvām vērtīgus 
ieteikumus tieši praktiskajā 
apmācībā. Turpmāk vairāk 
piedomāsim, lai audzēkņu 
gatavotie izstrādājumi būtu ne 
vien praktiski un izturīgi, bet 
arī izskatīgi, ar mūsdienīgu 
dizainu. Līdz ar jauno 
laboratoriju krasi mainīsies arī 
elektriķu apmācība. Katrā ziņā 

šajā mācību gadā daudz jauna 
būs jāapgūst gan audzēkņiem, 
gan pedagogiem,” stāsta Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
direktore.

Skolas dienesta viesnīca gan 
joprojām būs Cīrulīšos, tādējādi 
attālums, kas audzēkņiem 
jāmēro līdz mācību vietai, 
krietni pieaudzis. Tāpēc plānots 
īrēt autobusu, kas jauniešus 
vedīs uz skolu un atpakaļ. 
Taču sadzīviskas neērtības nav 
šķērslis tiem, kuri nopietni 
vēlas apgūt arodu. To, ka Cēsu 
Profesionālajā vidusskolā var 
gūt izcilas prasmes, apliecina 
audzēkņu sasniegumi. Šovasar 
Brazīlijā notikušajā pasaules 
profesionālo meistaru konkursā 
mēbeļu galdnieku konkurencē 

Cēsu audzēknis Reinis Gusts 
par savu konkursa darbu 
saņēma ekselences medaļu. Tas 
ir izcils panākums!

„Kad Augusts Julla pirms 95 
gadiem, dibināja mūsu skolu, 
viņš aicināja cēsniekus ziedot 
grāmatas, materiālus, iekārtas, 
jo skolai vēl nekā nebija. Tagad 
mums ir viss – mūsdienīga 
vide, lielisks aprīkojums, zinoši 
pasniedzēji. Cēsu novada 
pašvaldībai lēmums par skolas 
pārņemšanu un līdzdalību 
tās modernizācijas projektā 
nebija viegls. Bet nu šis darbs 
ir paveikts, un sākam jaunu 
posmu Cēsu Profesionālās 
vidusskolas vēsturē,” rezumē 
Apsīte.

Sveicam,  
sākot jauno 

mācību gadu!



Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5.
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PAŠVALDĪBĀ
Septembra 
patīkamās 
rūpes

Jānis Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Vairākās novada izglītības 
iestādēs šovasar veikti 
remonta un labiekārtošanas 
darbi. Daudz paveikts Pilsētas 
vidusskolas ēkās Leona Paegles 
ielā. Šķiet, tur sagatavošanās 
darbi sparīgi ritēs līdz pat 
1.septembra rītam. Varu tikai 
apbrīnot skolotāju izturību un 
gatavību strādāt garas stundas, 
lai šajā pārmaiņu posmā nekas 
nekavētu godam sākt mācības. 
Arī celtniekiem augusta nogale 
aizrit saspringti, jo nācās veikt 
arī iepriekš neplānotus darbus.

Cēsu Profesionālās 
vidusskolas jaunā korpusa 
būvdarbi tika pabeigti 
savlaicīgi, ir saņemti un 
uzstādīti modernie darbagaldi, 
aprīkojums. Septembrī vēl 

pabeigsim nožogojuma un 
lietus ūdens novadīšanas 
sistēmas izbūvi. 

Mazāk apjomīgi, taču ļoti 
nepieciešami darbi veikti 
Līvu skolā, kur atjaunota 
skolas ieejas fasāde, ieliktas 
jaunas durvis, un veikts 
klases remonts. Savukārt pie 
Cēsu 1. pamatskolas uzstādīti 
jauni ātruma ierobežotāji, 
jeb “guļošie policisti”. Tie ir 
montējami gluži kā “LEGO” 
klucīši, un vasaras brīvlaikā 
tos varēs noņemt. Iespējams, 
šādus montējamos „guļošos 
policistus” izbūvēsim arī pie 
citām izglītības iestādēm. 

Kā jau minēju iepriekšējās 
„Cēsu Vēstīs”, augusta 
nogalē sākta Pūpolu ielas 
rekonstrukcija. Darbi rit raiti, 
un uz motokrosa čempionātu 
skatītāji varēs doties pa 
gludu ceļu. Šoruden vēl esam 

iecerējuši veikt arī Meža ielas 
rekonstrukciju un atjaunot 
ietves posmu Valmieras ielā.

Ir izstrādāti priekšlikumi 
satiksmes organizācijas uz-
labošanai Cēsīs. Būtiskākie 
pašvaldības kritēriji pro-
jektētājiem bija – gājēju 
un velosipēdistu droša 
pārvietošanās, vairāk 
automašīnu stāvvietu. Tiek 
piedāvāti vairāki varianti, un 
drīz aicināsim iedzīvotājus 
iepazīties ar šīm versijām un 
izteikt savus priekšlikumus. 
Satiksme jau mainīta Līvu 
laukumā. Braucot pa Rīgas 
ielu, esiet uzmanīgi un sekojiet 
norādēm. Tagad Līvu laukumā 
ir vairāk vietas gājējiem un 
dažādām aktivitātēm.

Veiksmīgu visiem jauno 
mācību gadu!

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Jaunā mācību gada sākums 
ir notikums, ko pārsvarā 
sagaidām pacilātā, priecīgu 
gaidu piepildītā noskaņojumā. 
Izņēmums nav arī šis 
1.septembris, tāpēc vispirms 
gribu novēlēt labas sekmes un 
panākumus visiem skolēniem, 
savukārt pedagogiem gūt 
gandarījumu par sava daudz 
pūļu un pacietības prasošā 
darba augļiem!

Šo mācību gadu novadā 
sākam ar būtiskām izmaiņām 
izglītībā. Cēsu Profesionālā 
vidusskola sāk darbu 
jaunajā mācību un ražošanas 
kompleksā Valmieras ielā 
19. Savā iespaidīgajā 95 
gadus ilgajā vēsturē skola 
pirmo reizi piedzīvo šādas 
pārmaiņas. Savukārt Leona 
Paegles ielā 1 darbu sāk jauna 
mācību iestāde  – Cēsu Pilsētas 
vidusskola. Tā izveidota, 
apvienojot Pilsētas pamatskolu 
un 2. vidusskolu, un, manuprāt, 
ir visi priekšnoteikumi, lai 
tā kļūtu par lielu, spēcīgu 
skolu ar Cēsīm tradicionāli 
augstiem izglītības kvalitātes 
standartiem. Gribu pateikties 
abu skolu pedagogu 
kolektīviem un vadībai par 
pacietību, sapratni un darbu, 
kas paveikts, lai pārmaiņas 
noritētu veiksmīgi.

Liels prieks, ka šajā 
mācību gadā par teju 80 
skolēniem palielinājies 

izglītības iestāžu audzēkņu 
skaits. Tātad pašvaldības 
īstenoto novada izglītības 
sistēmas modernizāciju un 
augstu kvalitātes standartu 
uzturēšanu atbalsta gan 
vecāki, gan bērni. Šo darbu 
jāturpina. Prieks arī par to, 
ka stabili aug pieprasījums 
pēc vietām bērnudārzos. Ļoti 
iespējams, ka nākošajā gadā 
būs jāatver vēl viena grupiņa 
pirmsskolniekiem, kas, 
protams, ir patīkamas rūpes.

Vēsturiskās Profesionālās 
vidusskolas ēkas jau apgūst 
jaunie iemītnieki. Piebalgas 
ielā ir Rīgas Tehniskās 
universitātes filiāle. Lielās 
Skolas ielas nams, varētu teikt, 
eksperimentāli nodots dažādu 
radošu industriju pārstāvju 
rīcībā. Vieta un telpas šim 
virzienam ir piemērotas, un 
ceru, ka šis nams vecpilsētā 
kļūs par radošu ideju 
izauklēšanas un īstenošanas 
centru. Šīs vasaras plašās 
aktivitātes Ruckas muižā, ko 
īsteno Kaspars un Ieva Gobas ar 
domu biedriem, rāda, ka Cēsis 
ir ļoti piemērota vieta radošām 
diskusijām, meklējumiem un 
atradumiem. 

No saimnieciskajiem 
jaunumiem šoreiz gribu 
izcelt vienu – sākta cietā 
seguma uzklāšana Rāmuļu 
ceļam Vaives pagastā. Tas 
ir ilgi gaidīts notikums, kas 
noteikti pozitīvi ietekmēs arī 
ekonomisko aktivitāti pagastā.

Lai drošāks ceļš uz skolu!

Pirtsupītes  
gravas pārmaiņu 
projekts

Saskaņā ar Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 124.punktu 
paziņojam, ka Cēsu novada 
dome 06.08.2015. pieņēmusi 
lēmumu Nr. 176 (prot. Nr. 11, 
2. punkts) „Par detālplānojuma 
Pirtsupītes gravai Cēsīs no 
Satekles ielas līdz Mazai Lenču 
ielai projekta apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto detāl-
plānojumu var iepazīties Cēsu 
novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.cesis.lv, kā arī 
Cēsu novada pašvaldībā, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu 
nov., 312. kab., t. 26406119.

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada dome 
apstiprinājusi jaunus saistošos 
noteikumus par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu 
speciālistu piesaistei Cēsu 
novadā. Sākotnēji stipendiju 
piešķiršanas mērķauditorija 
ir medicīnas specialitāšu 
pēdējā kursa studenti vai ārsti-
rezidenti, kuri turpinātu darbu 
SIA “Cēsu klīnika”.

Piesaistot jaunus spe-
ciālistus, klīnika reģiona 
iedzīvotājiem varēs piedāvāt 
plašāku veselības aprūpes 
pakalpojumu klāstu un daļēji 
risinās ar paaudžu nomaiņu 

saistītus jautājumus.
Kā stāsta SIA “Cēsu 

klīnika” valdes priekšsēdētāja 
Ingūna Liepa, klīnika šajā 
gadā jau izveidojusi sadarbību 
ar vairākiem jaunajiem 
speciālistiem, kuri arī saņems 
finansiālu atbalstu.

“Jaunie saistošie noteikumi 
ir kā nākamais solis 
klīnikas  personāla piesaistes 
programmai, kura izveidota 
un tiek realizēta, pamatojoties 
uz vidējā perioda stratēģiskās 
attīstības plānu Cēsu klīnikai  
2014.-2017. gadam,” skaidro 
I.Liepa.

Šogad Cēsu novada 
pašvaldība stipendijām 
un studiju mācību maksas 
kompensācijai atvēlējusi 5000 

eiro.
Turpmāk, lemjot par 

finansējuma piešķiršanu, 
priekšrocības būs tiem 
studentiem, kuriem ir labākas 
sekmes un studiju apmeklētība, 
Cēsu novadā bijusi deklarētā 
dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus 
un ir pozitīva atsauksme par 
savu studenta praksi no tās 
atbalstāmās jomas pārstāvja, 
kurš lūdzis pašvaldības 
atbalstu.

Tiesības ierosināt domei 
izskatīt jautājumu par atbalsta 
piešķiršanu speciālistu pie-
saistei ir ikvienai juridiska 
personai, kura reģistrēta Cēsu 
novadā.

Pašvaldības stipendijas topošajiem ārstiem

Cēsu grants ielu pretputekļu pārklājumu bojā agresīvi autovadītāji

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība 

Cēsu pilsētas grants 
seguma ielas jau trešo gadu 
tiek apstrādātas ar īpašu 
pretputekļu pārklājumu, tomēr 
šī pārklājuma ekspluatācijas 
laiku ievērojami saīsina 
autovadītāji, kuri neievēro ceļu 
satiksmes noteikumus. 

Kaut arī paredzēts, ka 
pretputekļu pārklājums 
darbojas visu sezonu, 
piecus līdz sešus mēnešus, 
autovadītāji, kuri attīsta ātrumu 
lielāku nekā noteiktie 30 km/h, 
kā arī kravas auto vadītāji, 
kuri ignorē iebraukšanas 
aizliegumus, sabojā pārklājuma 
izveidoto slāni, un putekļi 

atkal kļūst par problēmu 
iedzīvotājiem.

“Lai arī var šķist, ka 30 
kilometri stundā ir mazs 
ātrums, tas noteikts pamatoti. 
Dragreisi un kravas auto marši 
pa dzīvojamo rajonu grants 
ielām šo pārklājumu sāk bojāt 
jau pirmajās sekundēs,” norāda 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītājs 
Juris Belasovs.

Pārklājuma izmaksas grants 
ielām ir 1000 eiro uz kilometru, 
līdz ar to tā izveidošana nebūt 
nav lēta, tomēr iedzīvotāji to 
novērtē. “Jāsaprot, ka līdzekļi 
ir ierobežoti. Līdz ar to katram, 
kurš izvēlas braukt ātrāk 
par noteikto ierobežojumu, 
jāapzinās, ka tādā veidā ne 
tikai bojājas ceļa virskārtā, 

veidojoties bedrēm, bet arī 
apkārtējo māju iedzīvotāji 
tiek nolemti dzīvei putekļos, 
jo divreiz sezonā pārklājumu 
veidot nevaram atļauties,” 
skaidro Belasovs.

Pretputekļu pārklājums 
iesūcas ielas virskārtā un pēc 
pirmā lietus izveido aptuveni 
centimetru biezu kārtu, kas 
līdzinās sērsnai uz sniega. 

“Tā nav nekāda panaceja, 
jo, bezatbildīgi ekspluatējot, 
pārklājums zaudē savu jēgu,” 
uzsver Komunālās nodaļas 
vadītājs.

Kopumā šosezon ar 
pretputekļu pārklājumu nosegts 
51 kilometrs grants ceļu Cēsu 
pilsētā.
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Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Šajā mācību gadā Cēsu 
pilsētas pamatskolas telpās 
Leona Paegles ielā 1 darbu 
sāk jauna mācību iestāde – 
Cēsu Pilsētas vidusskola. Tā 
izveidota, apvienojot Cēsu 
pilsētas pamatskolu un Cēsu 
2. vidusskolu. Jaunās skolas 
direktore ir Aija Sīmane, 
iepriekš viņa vadījusi Rāmuļu 
pamatskolu un 2. vidusskolu.

Kā pastāstīja direktore, 
vēlme mācīties pilsētas 
vidusskolā ir iepriecinoši liela. 
Nokomplektētas četras pirmās 
klases, palielinājies audzēkņu 
skaits pamatskolas klasēs. 
Skola pārņems 2. vidusskolas 
tradīcijas un turpinās īstenot 
arī neklātienes un vakara 
izglītības programmas. Uz 
jaunajām telpām pārcēlusies arī 
māmiņu istaba, kas iekārtota 
bijušajā direktora kabinetā, 
vadoties pēc principa – pašiem 
mazākajiem, pašu labāko. 
Kopā ar konsultāciju punktiem 
citos novados skolā ir 39 klašu 
komplekti. 

Vēl nedēļu pirms mācību 
gada sākuma skolas ēkā valdīja 
sparīga rosība. Celtnieki 
steidza pabeigt apjomīgos 

Jauns sākums atjaunotā skolā

remonta darbus, skolotāji un 
darbinieki – iekārtot kabinetus, 
izstrādāt mācību plānus. Abu 
skolu pedagogi ir iepazinušies 
un sekmīgi sastrādājas. 
Vidusskolas skolotāji vadīs 
stundas arī pamatskolas 
klasēm, savukārt pamatskolas 
pedagogi mācīs vidusskolēnus. 
Moderno mācību aprīkojumu, 
kas bija 2.vidusskolas dabas 
un datorzinību kabinetiem, nu 
varēs izmantot arī pamatskolas 
audzēkņi. 

Skolas ēkas piedzīvojušas 
vērienīgas pārmaiņas. 
Izbūvētas plašākas ēdnīcas 
telpas un sarīkojumu zāle. 
Pārplānoti un atjaunoti mācību 
kabineti. Lai arī darba dienas 
šajā pārmaiņu vasarā ritēja 
ļoti spraigā ritmā, Aija Sīmane 
optimistiski smaidot teic: 
„Mēs pagūsim paveikt visu, 
lai Pilsētas vidusskola godam 
sāktu jauno mācību gadu. 
Vecāki un bērni ar savu izvēli 
ir apstiprinājuši savu uzticību 

skolai, savukārt pedagogi 
gatavi strādāt tā, lai šo uzticību 
attaisnotu. Mums ir labas 
ieceres un apņēmība strādāt 
tā, lai Cēsu pilsētas vidusskola 
pamatoti kļūtu par Cēsu 
1. vidusskolas tradīciju un 
labās slavas pārmantotāju. Un 
noteikti gribu pateikties savam 
kolēģim Mārim Šķēlem par 
palīdzību skolas sagatavošanai 
jaunajam mācību gadam.”

Attēlā: Dažas dienas pirms mācību gada sākuma Pilsētas vidusskolas direktore Aija Sīmane 
(priekšplānā)  un bibliotekāre Dace Mizone.

Saistībā ar Raiņa ielas 
posma izbūvi veiktas vairākas 
izmaiņas autobusu pieturu 
izvietojumā.

Starppilsētu autobusu 
pieturas pasažieru iekāpšanai 
atrodas:

• Trīs pieturvietas Raunas 
ielā, posmā no Raiņa ielas līdz 
Noliktavas ielai,

• Trīs pieturvietas Raiņa ielā, 
posmā no Noliktavas ielas līdz 
iebrauktuvei Stacijas laukumā,

• Divas pieturvietas pie 
spēļu zāles “Fēnikss” (Stacijas 
laukums 1),

• Viena pieturvieta pie 
Dzelzceļa stacijas (Stacijas 
laukums 5).

Starppilsētu autobusu 
pietura pasažieru izkāpšanai 
atrodas Raiņa ielā  pirms 
iebrauktuves Stacijas laukumā.

Pilsētas maršruta autobusu 
pietura Raiņa ielā pie degvielas 
uzpildes stacijas “Virši A” tiks 
pārcelta uz Noliktavas ielu. 
Pārceltās pieturas teritorija 
atvēlēta taksometru stāvvietām.

Raunas ielā atļauta tikai 
vienvirziena kustība.

Izmaiņas Stacijas 
laukumā

Pēc Cēsu novada 
pašvaldības pasūtījuma 
SIA „VIA Design Group” 
izstrādāja transporta plūsmas 
izpētes projektu pilsētā.

Lai rastu papildu vietu 
gājējiem un velobraucējiem, kā 
arī samazinātu bīstamu situāciju 
gadījumus ielu krustojumos, 
viens no variantiem varētu 
būt pilsētas iekšējais loks ar 
vienvirziena kustību. Šādu 
satiksmes organizācijas 
variantu piedāvā SIA “VIA 
Design group” izstrādātais 
izpētes projekts. Jāņem vērā, 
ka vienvirzienu ielu posmu 
izveide izmainīs automašīnu 
braukšanas maršrutus, arī 
palielinās braukšanas attālumu 
un laiku (vienvirziena loka 
kopgarums ~ 2 km;), tomēr to 
atsver plānotie ieguvumi.

Satiksmes organizācijas ziņā 
vienvirzienu ielu krustojumi 
samazinās bīstamas situācijas 
ielu krustojumos. Samazinoties 
virzienu skaitam krustojumos, 
var tikt izskatīta iespēja 
mainīt mezglu konfigurāciju, 
piemēram, ar luksoforu 
aprīkotu krustojumu aizstāt 
ar ceļa zīmēm regulējamu 
krustojumu vai veidot rotācijas 
apli. 

Drošākai  
satiksmei

Augusta nogalē mainīta 
transporta plūsma un 
gājēju pārvietošanās ceļi 
Līvu laukumā. Lēmums par 
satiksmes organizācijas maiņu 
pieņemts, lai Līvu laukums 
kļūtu draudzīgāks un drošāks 
iedzīvotājiem un tiktu rosināta 
tā attīstība, jo pašreizējā 
situācijā liela laukuma daļa 
netiek izmantota.

Lai izvēlētos labāko variantu 
laukuma attīstībai, aprīlī notika 
transporta sistēmas modelēšana 
dabā. Kopumā tika pārbaudīti 
trīs laukuma attīstības varianti. 

Pēc modelēšanas iedzīvotājiem 
lūdza izteikt ierosinājumus, 
lai rastu iespējami labāko 
risinājumu Līvu laukuma 
attīstībai un labiekārtošanai.

Pēc ierosinājumu izska-
tīšanas un apspriedes ar 
blakus esošo ēku īpašniekiem 
pieņemts lēmums satiksmi 
no Rīgas ielas novirzīt gar 
strūklakas labo pusi, tādā veidā 
atbrīvojot vietu gājēju zonai 
Līvu laukuma kreisajā pusē. 
Transporta virziens Rīgas 
ielā, Lielajā Līvu ielā, Lielajā 
Kalēju ielā saglabājas esošais – 
vienvirziena.

Puķainas pārmaiņas Līvu 
laukumā

Anita Zimele  
Cēsu novada pašvaldī-
bas aģentūras “Sociālais 
dienests”

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
līdz 30. septembrim turpinās 
pieņemt pieteikumus pabalsta 
saņemšanai mācību piederumu 
iegādei skolēniem.

Uz pabalsta saņemšanu 
var pretendēt ģimenes, kuras 
Sociālais dienests atzinis par 
trūcīgām vai maznodrošinātām. 
Šogad pabalsta apmērs trūcīgo 
ģimeņu bērniem ir EUR 
35, maznodrošināto ģimeņu 
bērniem – EUR 20.

Pabalsts mācību piederumu 
iegādei tiek piešķirts par katru 
ģimenes (mājsaimniecības) 
skolēnu līdz 21 gada vecumam, 
ja skolēns bez pārtraukuma 
turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē (sākumskola, 
pamatskola, vidusskola, 
ģimnāzija, vakarskola) vai 
profesionālajā skolā.

Tāpat uz pabalstu EUR 15 
apmērā var pretendēt bērni 
bāreņi un bez vecāku gādības 

palikušie bērni līdz 24 gadu 
vecumam, kuri ar Cēsu 
novada bāriņtiesas lēmumu 
nodoti audžuģimenē vai 
aizbildniecībā. 

Lai saņemtu pabalstu, 
ģimenēm jāvēršas Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrā 
„Sociālais dienests” Bērzaines 
ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā, 
6.  vai 7. kabinetā, vai Vaives 
pagasta pārvaldē “Kaķukrogs”.

Atgādinām, ka Sociālais 
dienests turpina pieņemt 
pieteikumus brīvpusdienām. 
Tiesības saņemt brīvpusdienas 
ir bērniem ar invaliditāti, 
bērniem bāreņiem, bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, 
daudzbērnu ģimeņu, trūcīgo 
ģimeņu un maznodrošināto 
ģimeņu bērniem.  

Līdzi nepieciešams pa-
ņemt personu apliecinošu 
dokumentu un citus 
dokumentus, kuri nepieciešami 
lēmuma pieņemšanai atbilstoši 
attiecīgā pašvaldības pabalsta 
veidam.

Atbalsts mācību piederumu 
iegādei

Attēlā: Autovadītājiem jāiegaumē, ka transporta kustība Līvu 
laukumā tagad norit, apbraucot strūklaku no labās puses. 
Foto: Kārlis Pots.
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DAŽĀDI

Nata Livonska 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs

Vēl līdz 20. septembrim 
Cēsu Izstāžu namā skatāma 
izstāde „Cēsnieks Kārlis 
Johansons – viens no pirmajiem 
20. gadsimta avangardistiem”.

Kārlis Johansons (1892-
1929) – konstruktīvisma 
virziena aizsācējs pasaules 
mākslā – ir labi pazīstams šī 
virziena  pasaules mākslas 
zinātnieku aprindās, bet maz 
zināms plašākai sabiedrībai, arī 
cēsniekiem.

Mākslinieks Kārlis 
Johansons dzimis 1892. gada 
4. janvārī Cēsīs. Johansonu 
ģimenes namiņš atradās Pļavas, 
tagad – Piebalgas ielā (nams 
nojaukts). Tēvs Voldemārs 
Johansons bija namdaris un 
strādāja pie pazīstamajiem 
Cēsu būvuzņēmējiem, brāļiem 
Meņģeļiem. Mātes Kristīnes 
rūpe bija lielā septiņu bērnu 
ģimene.

Kārļa skolas gaitas sākas 
1901. gadā pirmskolā, pēc 
tam – Cēsu pilsētas skolā. 
Sekmes mācībās nebija spožas, 
un nav arī zināms, vai Kārlis 
skolas laikā būtu zīmējis. Kas 
pamudināja jaunekli pievērsties 
mākslai? Atbildes varētu būt 
dažādas. Māsa Marija mājās 

Cēsnieks, kuru pazīst pasaulē

Attēlā: Istādes atklāšanā Kārļa Johansona dzīves un darba pētnieks Juris Sils arī demonstrēja 
eksponātu novatorismu. Foto: Ance Saulīte.

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība 

Tradicionālajā AS „Cēsu 
alus” iedibinātajā nominācijā 
„Gada cēsnieks” šogad ar 
pārliecinošu balsu vairākumu, 
55%, no teju 1200 balsīm, 
uzvarējis uzņēmējs un 
sabiedriskais aktīvists Renārs 
Sproģis.

Kā, pasniedzot apbalvo-
jumu, sacīja AS “Cēsu alus” 
valdes priekšsēdētāja Eva 
Sietiņsone-Zatlere, “Cēsis savā 
ziņā ir Latvijas centrs”, un ar 
savu milzīgo ieguldīto darbu, 
11. novembra pasākumiem 
un kauju imitācijām, Renārs 
palīdz tām tādām tapt.

Savukārt Cēsu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Mārtiņš Malcenieks uzsvēra 
patriotisma veicināšanu un 
ieaudzināšanu Cēsu jauniešos, 
ko Renārs veic nesavtīgi, kā 
arī akcentēja to, ka balsošanā 
iesaistījies negaidīti liels 
cēsnieku skaits, balsojot 
gan tiešsaistē, gan īpašajās 
balsošanas vietās pilsētā. 
“Tāpēc gribu Tev pateikt 

Pateicība par nesavtību

Attēlā: Gada cēsnieku Renāru Sproģi sviec AS “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone-
Zatlere un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Malcenieks. Foto:  Ance Saulīte.

paldies par Tavu darbu no 
visiem tiem cēsniekiem, kuri 
Tevi atbalsta, bet nevar Tev 
pateikties personīgi”.

Pats balvas saņēmējs 
neslēpa to, ka uzzinot par 
pagodinājumu, bijis ļoti 
pārsteigts. Paredzētajā balvas 
pasniegšanas laikā Cēsu 

svētkos Renārs bija ieplānojis 
atvaļinājumu sev un ģimenei.

Apbalvojumu kopš 
1999. gada ik vasaru pasniedz 
“Cēsu alus” sadarbībā ar Cēsu 
novada pašvaldību kā Cēsu 
iedzīvotāju piešķirtu titulu 
cēsniekiem, kuri iepriekšējajā 
gadā snieguši pilsētas dzīvē 

redzamu un visiem cēsniekiem 
novērtējamu ieguldījumu. 
Šogad tika mainīta konkursa 
kārtība, un kandidātu 
izvērtēšanu vairs neveica 
komisija, bet gan iedzīvotāji 
balsojot. 

audusi un izšuvusi, māsa 
Rozālija kopējusi zīmulī un 
krāsās. Savukārt Kārļa rotaļu 
biedrs Jānis Zariņš izteicies 
“tai mājā jau par mākslu un 
mūziku vien runāja”.

1910. gada rudenī Kārlis jau 
mācījās Rīgas pilsētas mākslas 
skolā. 

Mūža draudzība mākslas 
skolā izveidojās ar Konrādu 
Ubānu, Voldemāru Toni, 
Aleksandru Drēviņu, arī 
cēsinieku. Sākoties Pirmajam 
pasaules karam, 1915. gadā 
Rīgas mākslas skolas audzēkņi 
devās mācīties uz Penzas 
mākslas skolu Krievijā. 

Mākslinieka mantojums 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā ir unikāls. Saglabājušās 
zīmējumu lapas, četras eļļas 
gleznas, daži akvareļi, skiču 
albumi ar zīmējumiem, 
vingrinājumu darbiem, 
oriģinālskulptūras, skulptūru 
kompozīciju uzmetumi un 
vairākas estampa lapas, 
skulpturālas maskas. 

Dokumenti, vēstules un 
retas dzimtas fotogrāfijas ir 
Cēsu muzeja liela vērtība. Šos 
materiālus muzejam dāvināja 
mākslas zinātniece, bijusī 
Cēsu muzeja darbiniece Erna 
Berholce, Kārļa Johansona 

dzimtas radiniece no mātes 
puses.

Kārli Johansonu maz 
esam pieminējuši dzimtenē. 
Veidojot izstādi, pieminam 
un atceramies mākslinieku, 
cēsnieku, kuru pazīst pasaulē.

Izstāde tiek veidota 
sadarbībā ar Kārļa Johansona 
dzīves un darba pētnieku Juri 
Silu. Tas dod iespēju izstādē 
eksponēt Kārļa Johansona 
darbu rekonstrukcijas, kuras 
līdz šim bijušas izstādītas 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
un Briselē.

Informācija  
tiem, kuri 
būvē
Zaiga Jēkabsone 
Cēsu novada pašvaldība 

Cēsu novada būvvalde 
informē, ka no 2016. gada 
janvāra jebkura ar būvniecības 
procesu saistīta dokumentācija 
tiks reģistrēta elektroniski 
valsts vienotajā Būvniecības 
informācijas sistēmā (BIS). Tas 
attiecas arī uz dokumentiem, 
kas saistīti ar jau sāktu 
būvniecību, ja objekts  vēl nav 
nodots ekspluatācijā.

Būvniecība dažos objektos 
ir ieilgusi pat gadu desmitiem. 
Laika gaitā ir mainījušies 
būvnormatīvi un prasības 
būvprojektu saturam, līdz ar 
to var izrādīties neiespējami 
iekļaut sen izstrādātu 
būvprojektu un uzsāktu 
būvniecības procesu BIS 
programmas noteiktajā 
kārtībā. Tāpēc, lai izvairītos 
no iespējamiem sodiem par 
būvniecību bez būvatļaujas 
vai nepieciešamības izstrādāt 
papildus būvniecības doku-
mentāciju, būvvalde aicina 
būvētājus pārliecināties, 
vai būvatļaujai nav beidzies 
derīguma termiņš, kā arī 
tuvu ekspluatācijas gatavībai 
esošus objektus pabeigt un 
nodot ekspluatācijā līdz 
2016. gadam.

Tā kā būvniecības 
dokumentācijas sakārtošana 
vai nodošana ekspluatācijā 
ir ilgstošs process, kura 
laikā dokumenti jāpieprasa 
un jāsaņem no dažādām 
institūcijām (piemēram, 
nodošanai ekspluatācijā ne-
pieciešama Valsts zemes 
dienesta izgatavota būves 
kadastrālās uzmērīšanas 
lieta, kuru sagatavo pēc 
būves uzmērīšanas dabā, un 
sertificēta mērnieka veikti 
ēkas un ārējo inženiertīklu 
uzmērījumi), lūdzam sav-
laicīgi, jau septembrī vai 
oktobrī, konsultēties ar 
Cēsu novada būvvaldes 
būvinspektoru Uģi Dančauski 
par nepieciešamajiem doku-
mentiem un vēl veicamajiem 
darbiem. Būvinspektors ap-
meklētājus pieņem Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, 307. kab., otrdienās 
no plkst. 9 līdz plkst. 12 un 
trešdienās no plkst.8 līdz 
plkst. 12 un no plkst. 15 līdz 
plkst. 17, tel. 25665638, e-pasts  
ugis.dancauskis@cesis.lv.
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AICINĀM

Kā jau katru gadu, sākoties 
rudenim un jaunajai sezonai, 
Cēsu amatiermākslas kolektīvi 
aicina pievienoties savam 

pulkam jaunus dalībniekus. 
Aicinām visus interesentus, lai 
kopīgi dziedātu, apgūtu jaunus 
deju soļus, mācītos skatuves 

mākslu un muzicētu mājīgajās 
Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 
telpās. 

Cēsu kultūras centrs aicina jaunus dalībniekus  
koros, deju kolektīvos un orķestrī!

 

 Kolektīvs Mēģinājumu laiki Vadītājs/-a Pirmās iepazīšanās 
nodarbības

Cēsu Pils koris Otrdienās 18:00 Marika Austruma 
un Evita Konuša

2., 8.septembrī

Jauktais koris “Vidzeme” Ceturtdienās 19:30
Piektdienās 18:00

Olita Neimande 11., 17.septembrī

Jauktais koris “Wenden” Pirmdienās 19:00
Trešdienās 19:00

Marika Slotina-
Brante

2., 7.septembrī

Jauktais koris “Beverīna” Piektdienās 17:30 Ēriks Derums 25.septembrī, 2.oktobrī
Senioru koris “Ābele” Trešdienās 16:00 Līga Priedīte 9., 16.septembrī
Deju kolektīvs “Randiņš”
Pirmsskola*

1.-9.klase

Otrdienās 18:30
Ceturtdienās 18:00

Pirmd. 14:00-18:30
Otrd. 15:00-18:30
Trešd. 14:00-18:30
Precīzi mēģinājumu 
laiki tiks noteikti pēc 
dalībnieku uzņemšanas

Sandra Jonaite

8.septembrī

1.-4.kl.
7.septembrī 16:00

5.-9.kl.
7.septembrī
17:00

Deju kolektīvs “Raitais solis”
Jaunieši

Vidējā paaudze

Otrdienās 18:30
Ceturtdienās 19:00

Pirmdienās 20:00
Trešdienās 20:15

Andis Kozaks

8., 10.septembrī

7., 9.septembrī

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Saulgrieži”

Otrdienās 20:30
Ceturtdienās 20:30*

Andis Kozaks 8., 10.septembrī

Senioru deju kolektīvs 
“Dzirnas”

Pirmdienās 18:30
Trešdienās 18:30

Sandra Jonaite 7., 9.septembrī

Pūtēju orķestris “Cēsis” Ceturtdienās 19:30
Svētdienās 17:00

Jānis Puriņš un 
Tālivaldis Narvils

13., 17.septembrī

Jaunatnes teātris
(14-20 gadi)

Otrdienās 16:30
Ceturtdienās 16:30

Mārtiņš Eihe 15., 17.septembrī

Papildus informācija par 
uzņemšanu – Cēsu pilsētas 
Sporta skolā, Piebalgas ielā 

18, tālr. 64127787, e-pasts: 
sportaskola@cesusportaskola.lv

Cēsu pilsētas Sporta skola  aicina-  
izvēlies savu sporta veidu!

BĒRNU VECUMS, TRENERIS TRENIŅNODARBĪBU 
VIETA

FLORBOLS
2008. g.dz. zēni- treneris Andris Rajeckis Cēsis ( Cēsu 2.psk. )
2007.,2006. 2004., 2003., 2000.- 
1997.g.g.dz. zēni – treneris Gints Bērtulis 

Cēsis ( Sporta kompl. 
Piebalgas 18)

2007.,2006., 2005. g. dz. zēni – treneris 
Andris Malkavs 

Cēsis ( Cēsu 2.psk. )

2002., 2001.,2000.  g.dz. zēni – treneris 
Ingus Laiviņš 

Cēsis ( Sporta kompl. 
Piebalgas 18)

2005.-1997. g.dz. zēni – treneris Mārtiņš 
Jarohovičs 

Pārgaujas nov.

VOLEJBOLS
2008., 2007., 2006.,2005. g. dz. zēni un 
meitenes – treneris Andris Dolženko

Cēsis 

2005., 2004.,2003., 2002. līdz 1999.g.dz. 
meitenes – trenere Janīna Kalniņa 

Cēsis 

2005., 2004., 2003.,  2002. g. dz. zēni – 
treneris Normunds Šulte 

Cēsis 

2006.-2002.g.dz. meitenes un zēni – 
treneri Agita Krama, Māris Krams 

Vecpiebalgas vsk.

BASKETBOLS
2008.g.dz zēni un meitenes Cēsis
2007. ,2006., 2005., 1999., 1997. g. dz. 
zēni – treneris Viktors Brizgalovs

Cēsis

2007., 2006.,  2005.,2003., 2002. g.dz. 
meitenes – trenere Daiga Sarkane 

Cēsis

2004., 2003., 2002., 2001. g.dz. zēni – 
treneris Edvīns Dzudzilo 

Cēsis

2004., 2000., 1997. g.dz. meitenes – 
trenere Inese Briede 

Cēsis

2000., 1998. g.dz. zēni – treneris 
Vladimirs Kiseļovs 

Cēsis

ORIENTĒŠANĀS SPORTS
2007.-2005., 2004. -2001.g.dz.meitenes 
un zēni – treneris Agris Peipiņš

Cēsis 

2007.g.dz. un vec. meitenes un zēni – 
trenere Aija Alksne 

Pārgaujas nov.

2005.-2001.g.dz. meitenes un zēni – 
treneris Igors Bužs 

Cēsis 

SLĒPOŠANA, BIATLONS
2008., 2007.,2006. g.dz. meitenes un 
zēni – trenere Inese Šķēle

Cēsis un Cēsu 
Olimpiskais centrs 
Priekuļos

2005., 2004., līdz 2001. g.dz. meitenes 
un zēni – treneri Inese Šķēle, Kaspars 
Dumbris
2000.,1999. g.dz. meitenes un zēni – 
trenere Ilze Cekule
2004. g. dz. un vec.  meitenes un zēni – 
trenere Anžela Brice

Cēsu OC Priekuļos 

2005.-2003., 2002.-2000.,1999.-1997. 
g.dz . un vec. meitenes un zēni – treneri 
Aija Praulīte, Toms Praulītis 

Vecpiebalgas nov.

VIEGLATLĒTIKA
2008.-2004., 2003.-2001. ,2000.-1997. 
g.dz un vec. meitenes un zēni – treneris 
Rihards Parandjuks

Cēsis 

2003.-2001., 2000.-1999. g.dz. meitenes 
un zēni – treneris Māris Urtāns

Cēsis 

2003.-1999.g.dz. meitenes un zēni – 
treneris Austris Āboliņš 

Amatas nov. 

FUTBOLS
2009.-2008. g.dz. zēni – treneris Māris 
Spalviņš

Priekuļu novads,
Priekuļu vidusskola

2008.-2006. g.dz. zēni – treneris Andrejs 
Ivanovs
2005.- 2002. g.dz. zēni – treneris Dmitrijs 
Sļinko
2002.-1999. g.dz. zēni – treneris Aivars 
Krickis

Ilona Asare 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra ”Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”

Sestdien, 12. septembrī,  
Eiropas kultūras mantojuma 
dienā, varēs iepazīt viduslaiku 
Cēsu atstāto mantojumu, 
piedaloties aizraujošā 
uzdevumu spēlē “Viduslaiku 
Cēsis”, kas norisināsies 
vecpilsētā un Cēsu viduslaiku 
pils dārzā.

Redzamākais un spožākais 
uzplaukuma periods Cēsīs ir 
bijis viduslaikos, kad Cēsis 
ir bijušas Eiropas mērogā 
nozīmīgs varas centrs – 
Livonijas mestra rezidence, 
kā arī Cēsis aktīvi iesaistījušās 
Hanzas pilsētu tirdzniecības 
tīklā, tāpēc “Viduslaiku Cēsis” 
ir izvēlēta kā galvenā šī gada 
Eiropas kultūras mantojuma 
dienu tēma.

Caur pasākumiem Eiropas 
Kultūras mantojuma dienās 
cēsnieki un pilsētas viesi ir 

aicināti labāk iepazīt Cēsīs 
redzamo atstāto viduslaiku 
mantojumu, kas manifestējas 
nozīmīgos arheoloģijas un 
arhitektūras pieminekļos – 
Cēsu pilī un Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcā, kā arī Cēsu 
vecpilsētā – nacionāla mēroga 
pilsētbūvniecības piemineklī ar 
saglabāto viduslaiku ielu tīklu. 
Šogad pēc ilgāka pārtraukuma 
ir noritējuši arī nozīmīgi 
atjaunošanas darbi Cēsu 
viduslaiku pils Rietumu tornī, 
un apmeklētājiem būs iespēja 
pašiem novērtēt paveikto.

Sestdien no plkst. 11.00 
Cēsu vecpilsētā, pilī un baznīcā 
notiks vairāki izglītojošie 
pasākumi: orientēšanās spēle 
„Iepazīsti viduslaiku Cēsis!” 
un bezmaksas tematiskās 
ekskursijas viduslaiku pils 
kalpotāja pavadībā. Pasākumu 
apmeklētāji uzzinās, kā 
izskatījusies un izklausījusies 
pilsēta viduslaikos, kad tās 
teritoriju ierobežojis mūris. 
Seno pilsētas mūru vārtu vietās 
dalībniekus gaidīs aizraujoši un 

izzinoši uzdevumi Tos izpildot, 
tālākais ceļš vedīs uz Cēsu pili, 
kur dalībniekus, iepazīstinot 
ar viduslaiku spēlēm, amatu 
prasmēm un cienājot ar pils 
dārzā izaugušo ražu un svaigi 
cepto maizi, sagaidīs Pils vārtu 
sargs Heinrihs.

Eiropas kultūras mantojuma 
dienu koordinators Latvijā ir 
Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības  inspekcija, un 
šogad aicinājums ir akcentēt 
Eiropas dimensiju – Latvijas  
kultūras mantojuma vietu 
Eiropas kultūras vēstures 
veidošanā. Un otrādi – Eiropas 
ietekmi Latvijas kultūras 
vērtību veidošanās procesā,  
kā arī objektus, kuru vērtība 
izceļama Eiropas mērogā. 

Detalizēta pasākumu 
programma publicēta cesis.lv. 

Laipni aicināti viduslaiku 
Cēsīs! Īpaši gaidīsim ģimenes 
ar bērniem, lai dotos kopīgā 
vēstures piedzīvojumā!

Kultūras mantojuma dienas “Viduslaiku Cēsis”

*Mēģinājumi notiek Dejas mājā Raunas ielā 6.
Papildus informācija: tel. 64122537, kultura@cesis.lv, www.kulturascentrs.cesis.lv, 
www.facebook.com/cesukultura. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi 

nosaka:
1.1.  kāda darbība vai 

bezdarbība atzīstama par 
administratīvo pārkāpumu 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā;

1.2. administratīvo sodu 
apmērus par šo Saistošo 
noteikumu neievērošanu;

1.3. institūcijas, kuras 
pilnvarotas kontrolēt Saistošo 
noteikumu ievērošanu.

2. Saistošajos noteikumos 
lietotie termini: 

2.1. norobežota teritorija  – 
publiskām personām vai privāt-
personām īpašumā, valdījumā 
vai lietošanā nekustamā 
īpašuma teritorija, kas 
norobežota ar apstādījumiem, 
žogu, sētu, lentām u.tml.;

2.2. datorsalons – vieta, kurā 
par maksu sniedz interneta, 
datorspēļu un tamlīdzīga 
rakstura pakalpojumus;

2.3. daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas koplietošanas 
telpas – daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas kāpņu telpas, 
gaiteņi, pagrabi, bēniņi 
un citas daudzdzīvokļu 
mājā koplietošanā esošas 
nedzīvojamās telpas;

2.4. apstādījumi – visas ar 
augiem dabīgā vai mākslīgā 
ceļā apaudzētas un koptas 
teritorijas (t.sk. parki, dārzi, 
košumdārzi, skvēri, bulvāri, 
alejas, kapsētas, nogāžu 
nostiprinājumi, ģimenes 
dārzi, pagalmi, jumta dārzi, 
pārseguma stādījumi, u.c.), 
kurās neiegūst augu produkciju 
pārtikai rūpnieciskos apmēros, 
koksni, grieztus ziedus un citu 
produkciju;

2.4.1. publiskie apstādīju-
mi – atklātas koplietošanas 
vai atklātas sabiedrībai pie-
ejamas apstādījumu teritorijas 
uz pašvaldības, valsts vai 
privātīpašumā esošas zemes;

2.4.2. privātie apstādījumi  – 
apstādījumu teritorijas uz 
privātīpašumā esošas zemes;

2.5. apstādījumu elementi – 

koki, krūmi, koku un krūmu 
grupas, alejas, dzīvžogi, stādi, 
sējeņi, vīteņaugi, augsne 
(zāliens), dobes, augu vāzes 
un trauki, gājēju celiņi, 
tranzītceļi, tehnoloģiskie ceļi, 
ūdensobjekti, strūklakas, at-
pūtas soliņi, bērnu laukumi, 
gaismas ķermeņi, būves, 
kas saistītas ar apstādījumu 
apkalpi, u.tml.;

2.6. dabas pamatne – ar 
kapitālām celtnēm, kam ir dziļi 
pamati, neapbūvētas ainavas 
platības ar dabīgi saaugušām 
vai ar cilvēka darbību 
veidotām augu sabiedrībām, 
tai skaitā apstādījumiem un 
ūdenstilpnēm;

2.7. zaļā zona – novada 
teritorijā esošie apstādījumi, 
zāliens, meži ,ūdenskrātuves 
un cita dabas pamatne;

2.8. publiskie dīķi – šo 
noteikumu Pielikumā noteiktie 
dīķi;

2.9. zāliens – apstādījumu 
platība, kas blīvi nosegta 
ar zemu augošu zālienaugu 
zelmeni no agra pavasara līdz 
pirmajiem sniegiem un tiek 
regulāri pļauta un kopta. 

3. Kontroli par saistošo 
noteikumu izpildi veic: 

3.1. Cēsu novada Pašvaldības 
policijas amatpersonas.

II. Administratīvie pārkā-
pumi

4. Transportlīdzekļu maz-
gāšana vai remontdarbu 
veikšana

Par transportlīdzekļu maz-
gāšanu vai tehniskās apkopes 
veikšanu ārpus šim nolūkam 
paredzētās vietas, - uzliek 
naudas sodu no 35 euro līdz 
140 euro.

5. Atrašanās publiskā 
vietā ar atvērtu alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu

5.1. Par atrašanos publiskā 
vietā, t.sk., sabiedriskajā 
transportā, ar atvērtu alus 
vai cita alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu vai glāzi, izņemot 
vietās un pasākumos, kur 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
atļāvusi pašvaldība un kurās 

16.07.2015. Saistošie noteikumi Nr.8  
“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi ”

Cēsu novada pašvaldības publiskie dīķi, kuros ir aizliegts 
makšķerēt, zvejot, peldēt un peldināt dzīvniekus

makšķerēt, 
zvejot peldēt peldināt 

dzīvniekus

Pils parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Maija parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Avotu ielejas parka 
dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Dīķis Bērzaines ielā 
29 aizliegts aizliegts aizliegts

Rīdzenes ciema dīķis atļauts atļauts aizliegts

Dīķis pie Līvu skolas atļauts atļauts aizliegts

Dubinska dīķis atļauts aizliegts aizliegts

alkoholiskie dzērieni tiek 
pārdoti lietošanai uz vietas, - 
uzliek naudas sodu no 10 euro 
līdz 35 euro

5.2. Par tām pašām darbībām, 
ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas, - uzliek naudas 
sodu no 35 euro līdz 70 euro. 

6. Nepilngadīgas personas 
atrašanās kafejnīcā, 
bārā vai naktsklubā bez 
vecāku, aizbildņu vai viņu 
pilnvarotas pilngadīgas 
personas klātbūtnes no plkst. 
22:00 līdz plkst. 7:00

6.1. Par nepilngadīgas 
personas atrašanos bārā vai 
naktsklubā, kur tiek tirgoti 
tabakas izstrādājumi vai 
alkoholiskie dzērieni, t.sk., 
alus, bez vecāku, aizbildņu vai 
viņu pilnvarotas pilngadīgas 
personas klātbūtnes no plkst. 
22:00 līdz plkst. 7:00, - 
pasākuma organizatoram, 
atbildīgai amatpersonai vai 
kluba īpašniekam izsaka 
brīdinājumu.

7. Stāvēšana publiskā vietā 
uz atpūtas soliņa vai sēdēšana 
uz tās atzveltnes 

Par stāvēšanu publiskā vietā 
uz atpūtas soliņa vai sēdēšanu 
uz tās atzveltnes,- izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 20 euro.

8. Apstādījumu, zāliena un 
citu apstādījumu elementu 
bojāšana

Par apstādījumu, zāliena un/
vai citu apstādījumu elementu 
postīšanu,- uzliek naudas sodu 
no 15 euro līdz 70 euro.

9. Mazgāšanās un veļas 
mazgāšana pašvaldības 
publiskajos dīķos, strūklakās 
un citās ūdenstilpnēs

Par mazgāšanos, un/vai 
veļas mazgāšanu publiskos 
dīķos, strūklakās un citās 
ūdenstilpnēs,- uzliek naudas 
sodu no 5 euro līdz 35 euro.

10. Makšķerēšana, zveja, 
peldēšana un dzīvnieku peldi-
nāšana pašvaldības konkrēti 
noteiktajos publiskajos 
dīķos, strūklakās un citās 
ūdenstilpnēs

Par makšķerēšanu, zveju, 
peldēšanu un dzīvnieku 
peldināšanu pašvaldības 
publiskajos dīķos, strūklakās 
un citās ūdenstilpnēs, kur 
tas nav atļauts saskaņā ar šo 
noteikumu  Pielikumu, - uzliek 
naudas sodu no 5 euro līdz 35 
euro.

III. Noslēguma jautājums
11. Atzīt par spēku zaudējušiem 

Cēsu novada domes 30.12.2010. 
saisto-šos noteikumus Nr. 45 
„Sabiedriskās kārtības noteikumi”.

12. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas laikrakstā 
“Cēsu Vēstis”.

Cēsu novada pašvaldības 
iedzīvotāji (nekustamo īpašumu 
īpašnieki), kā arī dzīvojamo 
māju apsaimniekotāji, 
kuriem ir noslēgts līgums ar 
SIA “ZAAO” par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
var nodot zaļos atkritumus 
(koku lapas, skujas, smalki 
zari, zāle, dārza atkritumi, 
kuros nav sadzīves atkritumu 
piemaisījumi) atkritumu 
vākšanas laukumā Lapsu ielā 
19, Cēsīs. Šis pakalpojums 
bez maksas pieejams visa gada 
garumā, ievērojot atkritumu 

vākšanas laukuma darba laiku.
Atgādinām, ka šogad 

bezmaksas zaļo atkritumu 
savākšana no iedzīvotāju 
mājokļiem nav paredzēta, 
taču iespējams izmantot 
ZAAO piedāvātos maksas 
pakalpojumus atkritumu 
savākšanā (savākšana no 
kaudzēm, BIG BAG maisi) 
vai aizvest zaļos atkritumus 
pašiem uz atkritumu vākšanas 
laukumu Lapsu ielā 19, Cēsīs, 
kur tos var nodot bez maksas.

Iespēja nodot zaļos 
atkritumus

Septembrī sāks  
tautas mikroskaitīšanu

Septembrī Centrālā 
statistikas pārvalde (CSP) 
sāks tautas mikroskaitīšanu, 
kuras mērķis ir noskaidrot, 
cik precīzi oficiālā statistika 
atspoguļo iedzīvotāju skaitu 
Latvijā, republikas nozīmes 
pilsētās un novados.

“Precīzi dati ir kā precīzs 
instruments – ar tiem vieglāk 
strādāt,” uzsver Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, piebilstot, ka 
“Cēsis ir ieinteresētas patiesos 
iedzīvotāju skaita datos, jo tikai 
ar tādiem iespējama pilnvērtīga 
novada attīstības plānošana”. 
Pēc viņa teiktā, tieši novadiem 
iedzīvotāju skaits ir īpaši 
aktuāls, jo “lielpilsētās 
varbūt to nepamana, bet 
mums, mazpilsētām, katra 
reemigrējusī ģimene, katra 
pozitīvā tendence demogrāfijā 
ir ne tikai ļoti gaidīta un 
patīkama, bet arī ikdienā 
jūtama”.

CSP ir atlasījusi 15 
000 mājokļu Latvijā, no 
tiem 153 Cēsu novadā, 
un 2015.  gada tautas 
mikroskaitīšanā noskaidros, 
cik pastāvīgo iedzīvotāju 
dzīvo šajos mājokļos. 
Aptaujā piedalās to mājokļu 
iedzīvotāji, kuri saņēmuši 
CSP vēstuli ar aicinājumu 
piedalīties 2015.  gada tautas 
mikroskaitīšanā.

No 2. septembra līdz 
15. septembrim iedzīvotāji 

varēs aizpildīt aptaujas 
anketu elektroniski vietnē  
eintervija.csb.gov.lv. Ja anketa 
netiks aizpildīta elektroniski, 
līdz 15. decembrim CSP 
intervētājs aptaujās mājokļa 
iedzīvotājus telefonintervijā 
vai klātienē.

2015. gada sākumā Cēsu 
novadā dzīvoja 17 039 
iedzīvotāji – par 1,2% mazāk 
salīdzinājumā ar 2014. gada 
sākumu. Arī iedzīvotāju skaits 
Cēsīs ir nedaudz samazinājies 
(par 1,1%) – 2015. gada 
sākumā pilsētā dzīvoja 15 666 
iedzīvotāji.

Pērn Cēsu novadā piedzima 
194 mazuļi, no tiem 103 zēni 
un 91 meitene. Gada laikā 
jaundzimušo skaits audzis par 
25,2%.

69%  Cēsu novada iedzī-
votāju dzīvo daudzdzīvokļu 
mājās, bet 27% – individuālajās 
mājās. Līdz 1945. gadam 
būvētās mājās dzīvo 24% 
novadnieku, 1946.–1990. gadā 
būvētās mājās – 61% un pēc 
1990. gada būvētās mājās – 
13%. Ūdensvads ir pieejams 
93% Cēsu novada iedzīvotāju, 
bet centrālapkure – 65%.

Cēsu novadā 91% pastāvīgo 
iedzīvotāju mājās pārsvarā 
lieto latviešu valodu, bet 9% – 
krievu valodu. 19% iedzīvotāju 
ir augstākā izglītība (ieskaitot 
doktora grādu), bet 3% – 
zemāka par pamatizglītību.
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PASĀKUMI


Pasākumi
Otrdienās plkst.15.00 
interesentiem ekskursija 
atjaunotajā Cēsu bibliotēkā. 
Grupu ekskursijas pieteikt 
jums izdevīgā dienā un laikā: 
tālr. 64123644, 26411177. Bez 
maksas

03.09. plkst.19.00
Igo un Mārtiņš Brauns 
koncertprogrammā “Ūdens”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

04.09. plkst.22.00
DJ MārcisŠ
Fonoklubā 

04.09.-05.09. 
MALAsFESTs`15
Mākslas telpā “Mala”

05.09. plkst.22.00
DJ Z:le (funky breaks)
Fonoklubā 

09.09. plkst.18.00
Tikšanās ar teologu, 
grāmatas „Absolūtais 
liecinieks un viņa draugi” 
autoru Pauli Kļaviņu.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

11.09.-13.09.
Festivāls “Čello Cēsis”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

11.09. 
The Hazi Bros (Berlin/
Germany)
Mākslas telpā “Mala”

11.09. plkst.22.00
Clarkkent (Fin, punk rock), 
DJ Winamp
Fonoklubā 

12.09. plkst.11.00
Eiropas kultūras mantojuma 
dienas “Viduslaiku Cēsis”
Cēsu vecpilsētā, Sv.Jāņa 
baznīcā un Cēsu pils 
kompleksā

12.09. 
Bram Van Langen 
(Amsterdam, Netherlands)
Mākslas telpā “Mala”

18.09. plkst.22.00
FONOKLUBA JUBILEJA
Čipsis un Dullais, Fonokluba 
DJ brigāde
Fonoklubā 

19.09. plkst.19.00
Itālijas opermūzikas 
soprānu trio 
“Appasionante”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

19.09. plkst.22.00
Fonokluba jubileja
Oranžās Brīvdienas, DJ All-

viss (Funky breakout)
Fonoklubā 

20.09. plkst.18.00
Dzejkoncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

25.09. plkst.22.00
DJ Šteinbergs
Fonoklubā 

26.09. 11:00-16:00
Miķeļdienas gadatirgus ar 
lustēm un mielošanos
Cēsu Pils dārzā

26.09. plkst.19.00
Sezonas atklāšanas koncerts 
ar LNSO
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

26.09. plkst.22.00
DJ Kalvis Amantovs
Fonoklubā 

27.09. plkst.12.00   
Sarunas par mākslu ar 
Edvardu Šmiti “Medību 
mālderis - Vidzemes 
Minhauzens Johans 
Heinrihs Baumanis”
Cēsu Izstāžu namā

Dzejas dienas
07.-30.09. Dzejas dienu 
noskaņās. Saruna par 
dzejniekiem un jaunākajām 
dzejoļu grāmatām bērniem 
un pusaudžiem. Literārā 
stunda 1.-7.klasei. Klasēm pēc 
pieprasījuma.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

16.09. plkst.18.00 
Tikšanās ar dzejnieku un 
dziesminieku Kārli Kazāku
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

17.09. plkst.12.00 
Amatas novada Skujenes 
pagasta bērnu teātra 
studijas „Mēs” drastisks 
bērnu dzejas uzvedums 1.- 
4.klasei “Skatāmpanti”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

20.09. plkst.18.00 
Dzejkoncerts. Mūziķu, 
dzejnieku un laikmetīgās dejas 
horeogrāfu kopprojekts. 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

03.10. plkst.13.00 
Dzejas diena dzejnieka 
Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 
mājās „Leukādijās” 

Kino
BalticSeaDocs filmas Cēsīs
02.09. plkst.20.00
Kā draugi atnākam (We 
come as friends). Rež. Hūberts 
Zaupers, 2014, Austrija/
Francija

 
04.09. plkst.19.00
Mīlestības ceļamaize 
(Llevate mis amores). Rež. 
Arturo Gonzaless Vijasenjors, 
2014, Meksika
 
04.09. plkst.21.00
Čaks Noriss pret 
komunismu (Chuck Norriss 
vs Communism). Rež.
Ilinka Kelugerjanu, 2014, 
Lielbritānija/Rumānija/Vācija

No 04.09.
Atvaļinājums / Vacation 
(2015). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, komēdija. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

Roķīgā mamma / Ricki And 
The Flash (2015). Žanrs: 
Komēdija, drāma, muzikāla 
filma. Līdz 12 g.v. - neiesakām

Ultraamerikāņi /American 
Ultra (2015). Žanrs: 
Komēdija, asa sižeta filma. 
Līdz 16 g.v. - neiesakām
 
No 11.09.
Glābiņa nav / No Escape 
(2015). Žanrs: Trilleris, asa 
sižeta filma. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

Nesaprātīgs cilvēks /
Irrational Man (2015).
Žanrs: Komēdija, drāma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
 
No 18.09.
Sicario: Narkokarš /
Sicario (2015). Žanrs: 
Trilleris, detektīvfilma, asa 
sižeta filma. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām
 
No 25.09.
Everests / Everest (2015).
Žanrs: Trilleris, piedzīvojumu 
filma, drāma
Līdz 16 g.v. - neiesakām
 
Praktikants / The Intern 
(2015). Žanrs: Komēdija. Līdz 
12 g.v. - neiesakām 

Izstādes
20.05.-30.10.  
Vidzemes bruņniecība 
Latvijā. 16.–19.gs. Ieskats 
vācbaltu kultūras un vēstures 
mantojumā 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zāle

20.07.-15.11.
Diasporas latviešu 
mākslinieku darbu izstāde
Pasaules latviešu mākslas 
centrā

07.08.-20.09. 
“Cēsnieks Kārlis 

Johansons – viens no 
pirmajiem 20.gadsimta 
avangardistiem”
Cēsu izstāžu namā

01.08.-30.09. 
Leldes Gobas fotoizstāde 
“Zvannieki”
Vaives Ceļmalas izstāžu zālē 
“Kaķukrogā”

01.09. - 30.09
Izstāde “Mantojums” 
Vidzemes gleznotāju plenēra 
darbi olu temperas tehnikā. 
Viesnīcas KOLONNA Wenden 
zālē

03.09.-31.09
Gleznotājas Zīles Ziemeles 
darbu izstāde  
Cēsu Centrālā bibliotēkā

03.09.-31.09
“Manas Cēsis” Guntas 
Romanovskas fotogrāfijas 
Cēsu Centrālā bibliotēkā

Līdz 13.09  
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu vasaras prakses 
darbi.
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

no 15.09  
Gleznotāja Rituma Ivanova 
darbu izstāde.
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

10.09. - 30.09  
Izstāde “Enkaustika”
Vidzemes gleznotāju vasaras 
plenēra darbi ar bišu vaska 
krāsām.
Cēsu Centrālā bibliotēkā

25.09.-18.10. 
Rituma Ivanova 
personālizstāde “Rāmji”
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras izstādes 
Cēsu bibliotēkā
01.09.-30.09. Septembris – 
dzejas mēnesis. Jaunākās 
latviešu autoru dzejas 
literatūras izstāde. 

01.09.-30.09. Jauniešu un 
vecāku žūrijas 2015 grāmatu 
kolekcija

01.09.-30.09. Luksemburga – 
ES prezidējošā valsts 

01.09.-30.09. Arheologam 
Jānim Apalam - 85 

01.09.-30.09. Katram savs 
dzejolītis. Populārākās 
latviešu autoru bērnu dzejas 
grāmatas. Izstāde 1.-4.klasei. 

01.09.-30.09. Lasi un iesaki 
draugam. Interesantas 
piedzīvojumu grāmatas 
pusaudžiem. Izstāde 5.-7.
klasei. 

01.09.-30.09. 
Bērnu un jauniešu žūrija 
2015 

17., 18., 19.09. 
Jauno grāmatu izstāde

Sports
06.09.
Latvijas čempionāta 
motokrosā superfināls 
Motokrosā trasē “Ezerkalni”, 
Priekuļu novadā

07.-13.09. 
Eiropas Sporta nedēļa 

12.09. plkst.10.00 
Cēsu kauss volejbolā 
senioriem Piebalgas ielā 18

12.09. plkst.11.00
Ārijas kauss pludmales 
volejbolā 2015, 3.posms
Pūces ielā 2

12.09. plkst.10.30
Meža taku skrējiens 
“Priekuļu Trail” (bērnu 
skrējiens, 6km, 12km, 24km, 
nūjošana) 
Cēsu Olimpiskajā centrā

19.09. plkst.10.00 “Cēsu 
kauss 2015” volejbolā 
jauniešiem 
Piebalgas ielā 18

19.09. plkst.19.30 
Lekrings - Mogo-RTU/
Rockets. Atklāšanas spēle
Piebalgas ielā 18
No plkst.15.00 Sportiskas 
aktivitātes Rožu laukumā
Plkst.18.00 Gājiens no Rožu 
laukuma uz Cēsu sporta 
kompleksu.
Plkst.18.30 Sportiskas 
aktivitātes pie Cēsu sporta 
kompleksa. 
Aicinām visus fanus, 
atbalstītājus un intersentus!

19.09.  
Slēpošanas – biatlona kluba 
“Cēsis” balva vasaras 
biatlonā
Cēsu Olimpiskajā centrā

19.09.-20.09. 
Orientēšanās Latvijas kausa 
posms “Cēsu rudens”
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SVĒTKI

Ko Twitterī čivina par 
Cēsīm?

Ilze Vitola @ilzevv  
Un tā gastronomiskā 
piedzīvojuma, ko izdzīvoju 
@izsalkusais vien ir vērts 
atgriezties Cēsīs!

Laura Elīna @LauraBilinska3  
Jo tikai Cēsīs opis var braukt 
ar mašīnu un nepamanīt ka uz 
kapota ir paklājiņš

janis kinasts @kinasts  
Cēsu simbols ir nevis pils, bet 
neieslēgti tuvie.
Vārna @Var_na  

Cēsis sagaida ar nelielu vēsumu 
un smidzina smalks lietiņš, 
taču tas nespēj bojāt lielisko 
noskaņojumu!

Jānis Niedra @janisniedra  
Cēsīs ir forši

Liene @MsLiene  
@cesis_lv ir viena no 
skaistākajām Latvijas 
pilsētām!!! 

Guntis @Guntis_G  
Cēsīs sākušies studentu pali!

Gita Pudule @Gita_Pudule 
Liels paldies @Cesis_lv 
slimnīcai! Katram Bērnu 
nodaļas dakterim un 
smaidīgajai māsiņai. Tā 
apčubinot, mazais vesels kā 
rutks :)

Kaķukroga  
stāsti… 
turpinājums 
sekos

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Augusta sākumā „Kaķu-
kroga” apkārtnē norisinājās 
pirmie Vaives pagasta svētki 
„Kaķukroga stāsti”. Jaunā 
tradīcija sākusies jubilejas 
reizē, jo apritējuši akurāt 90 
gadu kopš pašvaldība Vaives 
pagastā darbojas krogā. 

Tie bija pašu vaivēniešu 
rīkoti svētki, un, kā pastāstīja 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Valda Zaļaiskalna, iedzīvotāju 
atsaucība bija iepriecinoši liela. 
Pagasta mājražotāji piedāvāja 
savu preci, prasmīgas pavāres 
gatavoja svētku dalībniekiem 
spēcinošu zupu, uzstājās 
Vaives pašdarbnieki un viņu 
sadarbības partneri. Un, kā jau 

„Kaķukrogā” piedien, visas 
dienas nodarbes murrājošā 
noskaņā vadīja kaķis.

Sportisku azartu svētkos 
viesa autoorientēšanās 
sacensības. To dalībniekiem 
pagasta teritorijā bija jāatrod 
11 objekti, tie jānofotogrāfē 
un maksimāli ātri jāatgriežas 
starta vietā. Piedalījās 11 
ekipāžas, visi spēja atrast visus 
kontrolpunktus, taču finišā 
atzina, ka uzdevums nebija 
tik viegls, kā sākumā šķitis, 
un, orientējoties savā pagastā, 
atklājuši daudz ko jaunu.

Svētku rīkotāji un dalībnieki 
atzina, ka šī ir laba tradīcija, 
kas vieno pagasta ļaudis, tāpēc 
“Kaķukroga stāstiem” būšot 
turpinājums.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija sestdien, 
5. septembrī, plkst.17.00 aicina 
savus absolventus, skolas 
bijušos un esošos darbiniekus 
uz ģimnāzijas atjaunotnes 
25. gada salidojumu.

Pieteikšanās:
Pa tālruni: 22020524 vai 
64122256
E-pastā: dacvg@dacvg.lv

Dalības maksa 7 EUR

DACVĢ  
atjaunotnes  
salidojums

Attēlā: Pirms mācību gada sākuma Cēsu Jaunajā pilī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs pateicās novad pieredzes bagātākajiem pedagogiem. Foto: Jānis Martinsons.

Attēlā: Prasmīgās saimnieces Daira Čača, Gunita Miezīte un 
Dace Zaļaiskalna cienāja svētku dalībniekus ar gardu zupu.

Pieredzes bagātie

Arī šogad, sākoties 
jaunajam mācību gadam, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
uz svinīgo pieņemšanu Cēsu 
Jaunajā pilī ielūdza pieredzē 
bagātos pedagogus, kuriem 
pedagoģiskajā darbā aprit 35, 
40, 45, 50,55 darba gadi.

55 gadu darba jubileju 
svinēja Līga Priedīte.

50 - Zinta Bāliņa.
45 - Ludmila Sniedze, 

Dainis Liepiņš, Oskars 
Gailītis, Maija Sīle, Vladimirs 
Vinogradovs. 

40 - Anda Kalniņa, 
Aleksandrs Zinovjevs.

35 - Ināra Rubīna, Māra 
Baginska, Dace Pētersone, 
Edvīns Logins, Elvīra Bērziņa, 
Inna Lebedjanceva, Līga 

Ciemiņa.
Pateicību par ieguldījumu 

skolas dzīves pasākumu 
bagātināšanā saņēma Cēsu 
novada Jauniešu domes 
priekšsēdētāja Edīte 
Mežciema. Savukārt Mārim 
Šķēlem paldies par ieguldījumu 
Pilsētas pamatskolas attīstībā.

Attēlā: Vaives svētku vadītāju duets Kadrija Mičule un 
Kaķukroga zinošākā kaķe pirms svētku atklāšanas saskaņo 
stāstus.
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