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Rekordgads mācību izcilniekiem

Attēlā: Zinību dienā 43 Cēsu novada 8. un 11. klašu audzēkņi saņēma naudas balvas par izciliem sasniegumiem mācībās. Tas ir lielākais izcilnieku skaits,
kāds saņēmis apbalvojumu novada vēsturē. Foto: Aleksandrs Abramovs.
Biruta Dambīte
Cēsu novada pašvaldība
Pirmajā
skolas
dienā,
1. septembrī, 43 Cēsu novada
skolu 8. un 11. klašu skolēni
saņēma naudas balvas par
izciliem
ikdienas
mācību
sasniegumiem 2015./2016. mācību gadā.
Kā norāda Cēsu novada

Izglītības nodaļas vadītāja
Lolita Kokina, tas ir lielākais
izcilnieku skaits, kāds saņēmis
apbalvojumu Cēsu novada
vēsturē.
Naudas balvas tiek piešķirtas, lai veicinātu skolēnu
zināšanu izaugsmi, apgūstot
izglītības programmas mācību
priekšmetus,
tādā
veidā
paaugstinot izglītības kvalitāti
Cēsu novadā kopumā.

Naudas balvas piešķirtas
skolēniem, kuri 8. klasi
beiguši ar vidējo mācību gada
vērtējumu vismaz 8 balles,
un 11 klases skolēniem,
kuru vidējais mācību gada
sasniegumu vērtējums gadā ir
vismaz 9 balles.
Kopumā naudas balvas
saņems 43 skolēni. No tiem 38
ir 8. klases skolēni, un pieci –
11. klases skolēni. Izcilnieki

nāk no piecām novada skolām –
Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ),
Draudzīgā aicinājuma Cēsu
Valsts
ģimnāzijas,
Cēsu
Pilsētas vidusskolas, Cēsu
1. pamatskolas un Rāmuļu
pamatskolas.
Jāpiebilst, ka naudas balvas
piešķirtas 25 CVĢ 8. klases
skolēniem, kas liecina par
augstiem mācību sasniegumiem
ģimnāzijas 8. klases skolēniem

kopumā. Kā arī nozīmīga loma
skolas pozitīvā tēla veidošanā ir
Rāmuļu pamatskolas skolēnam
pasniegtajai naudas balvai.
Naudas balvu saņēmējiem
novēlam
sasniegt
izcilus
mācību
rezultātus
arī
2016./2017. mācību gadā 9.
un 12. klasē un pateicamies
viņu skolotājiem par ieguldīto
darbu!

saņēma 28 12. klašu absolventi,
bet 53 skolēni saņēmuši
godalgas par sasniegumiem
valsts mācību olimpiādēs
vai zinātniski pētnieciskajos
darbos. Kopumā pērn 700(!)
novada skolēni kļuva par
metodisko apvienību olimpiāžu
un konkursu, kā arī novada

olimpiāžu uzvarētājiem.
No audzēkņiem neatpaliek
arī pedagogi. Izstrādāti astoņi
pieteikumi inovāciju balvai,
16 skolotāji papildinājuši
zināšanas
tālākizglītības
kursos. Skolu kolektīvi aktīvi
līdzdarbojušies “Cēsis 810”
jubilejas norišu gatavošanā.

Šajā mācību gadā novada
skolās
audzēkņu
skaits
ir
samazinājies.
Mazāk
izglītojamo ir 10. un 1. klasēs.
Šogad mācības sāk pārsvarā
2009. gadā dzimušie bērni, un
krīzes laikā dzimstība būtiski
samazinājās.
Turpinājums 3. lpp.

Pārmaiņu gads izglītībā
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldība
Pirms pievērsties jaunumiem
šajā mācību gadā, neliels
ieskats iepriekšējā mācību
gada rezultātos. Tie patiešām
ir iepriecinoši.

Centralizētajos eksāmenos
abu Cēsu ģimnāziju audzēkņu
rezultāti
visos
mācību
priekšmetos ir augstāki, nekā
vidēji valstī. Vēsturē visās
novada izglītības iestādēs
rezultāti ir valsts vidējā līmenī
vai būtiski augstāki. Ministru
padomes atzinības rakstus
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IZGLĪTĪBA

PAŠVALDĪBĀ

Investīcijas
izglītībā dod
augļus
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Skolas
bērni
garajās
brīvdienās, cerams, ir labi
atpūtušies un uzkrājuši spēkus
jaunajam
mācību
gadam.
Skolotājiem un arī pašvaldību
darbiniekiem gan šī vasara
bija mazliet nemierīgāka. Tikai
jūlijā valdībā apstiprināja jauno
pedagogu algu modeli, un
pašvaldības speciālisti varēja
izvertēt, kā izmaiņas ietekmēs
izglītības iestāžu darbu novadā.

Savukārt Rāmuļu pamatskolas
direktora pienākumus pildīs
Līvu pamatskolas direktore
Antra Gabrānova.
Skolās audzēkņu skaits ir
nedaudz samazinājies, taču
pieprasījums
pēc
vietām
bērnudārzos ir liels, tāpēc,
sākot diskusijas par nākamā
gada budžetu, spriedīsim arī
par jaunu pirmskolas grupu
atvēršanu. Iepriecina tas, ka
Cēsu Jaunā sākumskola turpina
augt. Šajā mācību gadā Ziemeļu
ielas namā paliks pirmsskolas
grupas, bet skolnieki dosies uz

Sācies jaunais mācību gads, kas sniegs
jaunas iespējas un arī pārbaudījumus. Lai
tas ir veiksmīgs pedagogiem, skolēniem un
vecākiem un lai izdodas pārspēt mācību
izcilnieku skaita rekordu!
Domes deputāti 2. septembrī
lems par pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu atalgojumu,
interešu izglītību. Rudenī
jau varēsim novērtēt, kā
darbojas jaunais atalgojuma
modelis, taču, domāju, spēsim
nodrošināt augstu izglītības
kvalitāti novadā arī turpmāk.
Pieņemts
lēmums
par
specializētā
bērnudārza
“Pīlādzītis”
un
Cēsu
internātpamatskolas
–
rehabilitācijas
centra
apvienošanu. Uz to mudināja
tas, ka valsts no nākamā gada
vairs nefinansēs specializēto
bērnudārzu darbību. Jāpiebilst,
ka Meža skola šogad atzīta
par attīstības centru – tas ir
liels kolektīva sasniegums.
Apvienojot abu izglītības
iestāžu
pedagoģiskos
un
medicīniskos
resursus,
noteikti iegūs gan mācību
process,
gan
audzēkņu
veselības nostiprināšana. Pēc
apvienošanas
bērnudārzs
turpinās darbu esošajās telpās.
Cēsu 2. pamatskolā darbu sāk
jaunā direktore Ija Brammane,
iepriekš viņa vadīja Rāmuļu
pamatskolu.
Jāsecina,
ka
Rāmuļu skola ir labs tramplīns
izaugsmei, jo tur labu pieredzi
guvusi arī pašreizējā Cēsu
Pilsētas vidusskolas direktore
Aija Sīmane. Domāju, Ija
Brammane sekmīgi turpinās
2. pamatskolas iepriekšējā
direktora Ojāra Bicāna uzturēto
skolas
izaugsmes
kursu.
Paldies viņam par 18 gados
direktora amatā paveikto.

Piebalgas ielu, Rīgas Tehniskās
universitātes Cēsu filiāles ēkas
otro stāvu.
Šajā mācību gadā sāksim
īstenot apjomīgus Eiropas
Savienības
struktūrfondu
investīciju projektus izglītībā.
Pirmie būs dienesta viesnīcas
izbūve Saules ielā 23 un
Profesionālās
vidusskolas
dienestas viesnīcas izveide.
Izglītība aizvien ir novada
pašvaldības prioritāte, un tas,
kā redzams, dod augļus.
Bažas ir par citu būtisku
jomu
– veselības aprūpi.
Publiskajā
telpā
izskan
paziņojumi, ka tiek gatavotas
kārtējās reformas, ka būs
pārmaiņas dzemdību nodaļu
un neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta darbībā.
Diemžēl
detalizētāku
skaidrojumu par to, kādas
reformas iecerētas un kā
tas skars veselības aprūpi
reģionos, pašvaldībā saņēmuši
neesam.
Esam
aicinājuši
veselības ministri apmeklēt
Cēsis un iepazīties ar Cēsu
klīnikas darbību, kas ir būtiska
veselības
aprūpes
iestāde
ne tikai bijušā Cēsu rajona
iedzīvotājiem. Septembra vidū
Cēsīs viesosies ekonomikas
ministrs Arvils Ašeradens, ar
kuru runāsim par aktualitātēm
uzņēmējdarbībā.

Lai ceļš uz skolu drošs!
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Sagaidot jauno mācību
gadu, remonta darbi novada
skolās
un
bērnudārzos
praktiski pabeigti. Celtniekiem
vēl palikušas dažas astītes,
kas septembra pirmajās dienās
tiks novērstas. Apjomīgākie
darbi veikti 3. bērnudārzā,
kur nostiprināti pamati; celiņu
bruģēšanu aizkavēja ilgstošās
lietavas, taču iestāde varēja
atsākt darbu plānotajā termiņā.
Cēsu 1. pamatskolā atjaunotas
ģērbtuves un dušas telpas pie
sporta zāles. Līvu pamatskolā,
gatavojoties ziemai, pārmūrētas krāsnis. Nelieli remonta
darbi septembrī jāveic arī 4.
bērnudārzā.
Izglītības iestādes jaunajam
mācību gadam ir gatavas,
taču svarīgi, lai ceļš uz skolu
vai bērnudārzu būtu drošs.
Šovasar vēl piecās vietās esam
izbūvējuši barjeras ātruma
slāpēšanai gan pie izglītības
iestādēm, gan mikrorajonos.
Nācies dzirdēt arī iebildumus,
taču barjeras savu funkciju
veic efektīvi, un bērnu

drošība tomēr ir svarīgāka par
autovadītāju ērtībām.
Mācību gada sākums būs
nopietnāka pārbaude jaunajam
rotācijas
aplim
Piebalgas
un Raiņa ielu krustojumā.
Ikdienā transporta kustība šajā
krustojumā tagad norit raiti,
cerams, arī septembrī, kad bērni
dosies vai tiks vesti uz skolu,
tur neveidosies sastrēgumi.
Šīs vasaras biežās lietavas
bijušas nopietns pārbaudījums
notekūdeņu novades sistēmai.
Gluži nesen, 29. augusta vakarā,
brāzmains vējš un pamatīgas
lietus šaltis appludināja Gaujas
un Palasta ielu krustojumu.
Vēja norautās lapas nosprostoja
noteces, un radās lokāli plūdi.
Izskalotas tika arī noteces
pie Profesionālās vidusskolas
jaunā mācību korpusa. Tā
kā vēl ir spēkā garantijas, ar
pretenzijām vērsīsimies pie
celtniekiem.
Savukārt
Vintergravā,
kur iepriekšējās lietavās tika
izskalota notece un daļa ietves
pamatnes, pārbūve veikta
profesionāli,
un
nesenās
lietavas tur postījumus neradīja.
Saskaņā
ar
vienošanos,
būvniekiem maksāsim par

Informācija
vecākiem

Domes sēdē 11. augustā
Augustā Cēsu novada domes
sēdē izskatīti deviņi jautājumi.
• Deputāti nolēma uzdot
nekustamā īpašuma Vaļņu ielā
21 un Vaļņu ielā 23 (bijusī Cēsu
pienotavas ražotne) īpašniecei
sakārtot savu īpašumu, kas
patlaban ir sliktā tehniskajā
un vizuālajā stāvoklī, apdraud
cilvēku drošību un degradē
pilsētvidi. Ja īpašums netiks
sakārtots līdz noteiktajam
termiņam, Komunālā nodaļa
veiks īpašuma sakārtošanu
par
pašvaldības
budžeta
līdzekļiem. Radušies izdevumi
īpašniecei būs jāatmaksā Cēsu
novada pašvaldībai;
•
Lēma
par
Cēsu
pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis”
pievienošanu
Cēsu internātpamatskolai rehabilitācijas centram un
noteica, ka reorganizācija
pabeidzama ne vēlāk kā š.g.
31. decembrī;
• Noteica maksu par dienesta
viesnīcas
pakalpojumiem
Cēsu novada vispārizglītojošo
izglītības iestāžu audzēkņiem;
•
Deputāti
atbalstīja
Cēsu Bērnu un jauniešu centra
dalību projektā “Don’t stress –
do the EVS! “(Nestreso – dari
brīvprātīgo darbu) ar summu
16 324 eiro;
•
Deputāti
atbalstīja
divu projektu “Rīgas ielas

padarīto nevis iepriekš noteiktu
līguma summu, un izmaksas
būs mazākas, nekā sākotnēji
plānots.
Vaivē
beidzas
pagasta
ceļu
kritiskāko
posmu
atjaunošana.
Uzvesti
un
iestrādāti vairāk nekā 1500
kubikmetri grants maisījuma.
Jau
drīz
izsludināsim
Veismaņu ceļa rekonstrukcijas
projekta iepirkumu. Ja nebūs
neparedzētu šķēršļu, nākamajā
gadā varēsim sākt būvdarbus.
Savukārt Cēsīs centīsimies vēl
šoruden deviņām grantētajām
ielām uzklāt cieto segumu.
Palasta
ielā
brauktuves
virskārtas nomaiņa jau sākta.
Vaives pagasta Rīdzenē ar
jauniešu līdzdalību demontētas
vecās nedrošās skrituļošanas
rampas. Respektējot vecāku
velmi, sporta laukumā tagad
varēs nodarboties ar mazāk
traumatiskām aktivitātēm –
galda
tenisu,
strītbolu,
pludmales volejbolu, vingrot
līdztekās. Ir arī laukums
skrituļošanai.
Vēlu visiem sekmīgu jauno
mācību gadu un drošu ceļu uz
skolu!

posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
vides
uzlabošanai
Cēsīs,
Cēsu
novadā”
un
“Degradēto
teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā I kārta” iesniegšanu
un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu;
• Piešķīra līdzekļus no
pamatbudžeta lietavu radīto
bojājumu novēršanai Gaujas
ielā;
• Aktualizēja daudzfunkcionālā
centra “Vidzemes
mūzikas un kultūras centrs”
darbības stratēģiju 2014-2024.
gadiem.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties cesis.lv Novada
pašvaldības sadaļā “Pieņemtie
lēmumi”;
Cēsu
novada
pašvaldībā
Apmeklētāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Deinstitucionalizācijas pasākumu gaitā bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
(FT),
kuriem
noteikta
invaliditāte, ir iespēja izmantot
aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumus.
Piedāvātie
pakalpojumi:
Sociālās aprūpes pakalpojums;
“Atelpas brīža pakalpojums”;
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
Vecākiem/likumiskajiem
pārstāvjiem svarīgi pieteikt
deklarētās
dzīvesvietas
sociālajā dienestā bērnu ar FT
uz individuālu izvērtēšanu,
kuras laikā tiks izstrādāts
Atbalsta plāns un noteikti
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi, kuri bērnam
un viņa vecākiem visvairāk
nepieciešami.
Papildu informācija: Laine
Zālīte, projekta “Vidzeme
iekļauj” eksperte, e-pasts:
laine.zalite@vidzeme.lv;
tālrunis: + 371 26536286.

Metiens 8 900 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība

Bērzaines iela 5, Cēsis.
Tālrunis: 64121677
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Cēsu Vēstīm obligāta.

Amatā apstiprināta
jaunā 2. pamatskolas
direktore

Attēlā: Ijai Brammanei šoreiz īpaši satraucoša Zinību diena, taču puišu paceltie īkšķi
nomierina - būs savējā! Foto: Aleksandrs Abramovs.
Cēsu novada domes ārkārtas
sēdē 25. augustā deputāti
vienbalsīgi atbalstīja Ijas
Brammanes
apstiprināšanu
Cēsu 2. pamatskolas direktores
amatā.
Kā ziņots, līdzšinējais 2.
pamatskolas direktors Ojārs
Bicāns vasaras vidū nolēma
šo amatu atstāt un iesniedza
atlūgumu. Tika izsludināts
konkurss, un uz skolas
direktora amata vakanci bijas
pieteikušies desmit pretendenti
no visas Vidzemes – Cēsu
novada, Gulbenes, Alūksnes,
Valmieras, Dzērbenes, Rīgas.
Kā galvenie vērtēšanas
kritēriji izvirzīti pedagoģiskā
izglītība un vadītāja prasmes.
Ija Brammane izvēlēta kā

visatbilstošākā
kandidāte,
pateicoties viņas pieredzei,
piecus gadus vadot Rāmuļu
pamatskolu.
“Cēsu 2. pamatskolu redzu
kā skolu, kas virzās uz izcilību,
tajā strādā izcili pedagogi, un
bērni tajā attīsta savas spējas,”
vīziju skolas nākotnei ieskicēja
I. Brammane.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs
akcentēja
Brammanes pieredzi projektu,
arī starptautisku, īstenošanā,
tāpat viņš slavēja direktores
patstāvīgo darba organizāciju
Rāmuļu pamatskolā, kā arī
iepriekšējo sadarbību ar Ojāru
Bicānu, kurš turpina darbu
2. pamatskolā kā direktora
vietnieks
saimnieciskajā

darbā. Šo spējīgo profesionāļu
kopdarbs skolai noteikti nākšot
par labu.
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs Tālis
Jaunzemis norādīja, ka Rāmuļu
pamatskolas direktore bijusi
galvastiesu pārāka par citiem
kandidātiem savā pieredzē.
Pēc Jaunzemja teiktā, ar
pretendentiem izvērsto pārrunu
laikā
Brammane
paudusi
apņemšanos saglabāt visu to
pozitīvo, ko skola sasniegusi,
un nest arī savu artavu tās
tālākai attīstībai.
Pēc vienbalsīgās apstiprināšanas
deputāti
sveica
Brammani ar aplausiem un
ziediem.

Pārmaiņu gads izglītībā
Turpinājums no 1. lpp.
Pēc
mūsu
aprēķiniem
skolēnu skaits atsāks pieaugt
2019. gadā. Pieprasījums pēc
vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs ir stabils, un būs
jāgādā par jaunu bērnudārza
grupu atvēršanu.
Cēsu
profesionālajā
vidusskolā šogad jaunieši vairāk
izvēlējušies apgūt namdaru un
galdnieku profesijas, mazāk
aktīvi – elektriķa arodu.
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolā mācībām pieteicies
21 jaunietis. Iepriecina tas,
ka horeogrāfiju šogad sāks
apgūt pieci audzēkņi. Tātad šī
programma pamazām iekaro
popularitāti.
Šajā mācību gadā stājas

spēkā jaunais pedagogu darba
samaksas modelis. Precīzāk
par tā plusiem un mīnusiem
varēsim spriest septembra
otrajā
pusē.
Pašvaldībā
pieņemts lēmums paaugstināt
algas pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem, nedaudz
arī
bērnudārzu
vadītājām
un metodiķiem. Pašvaldība
finansēs arī deju kolektīvu,
koru, citu interešu izglītības
pulciņu darbību skolās.
Līdzšinējā
Rāmuļu
pamatskolas direktore Ija
Brammane apstiprināta par
Cēsu 2. pamatskolas direktori.
Savukārt Līvu pamatskolas
direktore Antra Gabrānova
piekrita uzņemties papildus
atbildību un vadīt abas Vaives
pagasta skolas.

Citu novadu un pilsētu
skolēniem, kuri izvēlējušies
mācīties
Cēsīs,
pieejama
dienesta
viesnīca.
Šajā
mācību gadā tā būs hostelī
“Priekuļi”.
Braucienam
uz
Priekuļiem
skolēniem
piešķirtas brīvbiļetes. Kad būs
pabeigta dienesta viesnīcas
rekonstrukcija Cēsīs, Saules
ielā 23, tajā būs teju 200 vietas
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Lai arī vēl ir daudz
neskaidrību par jaunā algu
modeļa praktisko pielietojumu,
skolotāji mācību gadu sākuši ar
labām iecerēm un optimismu.
Tā ir unikāla profesija, kurā
cilvēki strādā, jo tas ir viņu
aicinājums.

Vēl var saņemt pabalstu
mācību piederumu iegādei
Iveta Kalniņa
Sociālais dienests
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
atgādina, ka Sociālajā dienestā
joprojām turpinās iesniegumu
pieņemšana
pabalsta
saņemšanai mācību piederumu
iegādei skolēniem.
Kā
informēts
iepriekš,
pabalstu var saņemt ģimenes,
kuras
Sociālais
dienests
atzinis par trūcīgām vai
maznodrošinātām.
Šogad
pabalsta
apmērs
trūcīgo
ģimeņu bērniem ir 25 eiro,
maznodrošināto
ģimeņu
bērniem – 20 eiro.
Pabalsts mācību piederumu
iegādei tiek piešķirts par katru
ģimenes
(mājsaimniecības)
skolēnu līdz 21 gada vecumam,
ja tas bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē (sākumskola,

pamatskola,
vidusskola,
ģimnāzija, vakarskola) vai
profesionālajā skolā.
Pabalstu 15 eiro apjomā var
saņemt bērni bāreņi un bez
vecāku gādības palikuši bērni
līdz 24 gadu vecumam, kuri
ar Cēsu novada bāriņtiesas
lēmumu nodoti audžuģimenē
vai aizbildnībā.
Daudzbērnu ģimenei ir
tiesības
saņemt
pabalstu
mācību piederumu iegādei
20 eiro apjomā, ja bērns sāk
mācības 1. klasē un ja ģimenei
šim nolūkam nav piešķirts cits
pašvaldības pabalsts.
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
(Vaives
pagasta “Kaķukrogs”).
Iesniegumu
pieņemšana
un pabalstu izsniegšana turpināsies līdz 30. septembrim.

Atklāti jauni
āra trenažieri
Augusta
nogalē
Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” pagalmā
Bērzaines ielā 16/18 svinīgi
atklāja piecus āra trenažierus.
Cēsnieku ilgi gaidīto projektu
izdevies īstenot, pateicoties
ziedotāju
atbalstam:
SIA
“Veselības centrs 4”, SIA
“ME LAT LUX”, SIA “AB G.
Persson”, Rolfam Kvenildam,
I.Zupas
privātpraksei
un
Ivaram Cekulam.
Atklāšanas uzrunā Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” direktore
Iveta
Sietiņsone
pateicās
ziedotājiem un pauda cerību,
ka jau drīz pagalmu izdosies

papildināt ar jaunām iekārtām.
Trenažierus
dažādām
muskuļu grupām izmēģināja
arī Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs.
Viņš
atzina,
ka šādi treniņi labi der ne
vien jauniešiem, bet arī
pieaugušajiem. Arī tiem, kuri ir
regulāri netālās Veselības takas
apmeklētāji.
Izmantot āra trenažierus
aicināts ikviens cēsnieks.
Īpašu prieku par jauno fizisko
aktivitāšu
iespēju
pauda
Sociālā dienesta Invalīdu habilitācijas dienas centra un
dienas centra “Saules taka”
apmeklētāji.

Aktiermeistarības
nodarbības jauniešiem
Jaunieši vecumā no 16 līdz
25 gadiem aicināti pieteikties
aktiermeistarības nodarbībām
Jauniešu mājā.
Nodarbības notiks reizi
nedēļā.
Pirmā
nodarbība
12. septembrī plkst. 17.00
Jauniešu mājā, Rīgas ielā 23
(ieeja no mājas sāna).
Nodarbību
laikā
pie
režisores
Ineses
Mičules
notiks gan skatuves mākslas
pamatu praktiskā apguve,
gan personības un savas

individualitātes
veidošana
(uzdevumi sevis izzināšanā
ir
svarīga
sastāvdaļa
aktiermeistarības
iemaņu
apguvē).
Jaunieši apgūs skatuviskās
atbrīvotības
vingrinājumus,
attīstīs
ķermeņa
plastiku,
gatavos etīdes, apgūs aktiera
darbu pie lomas, pamatus
skatuves
tēla
veidošanā,
analizēs lugas un citu literatūras
materiālu, kā arī paši veidos
materiālu izrādei.
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AKTUĀLI

Notiks Cēsu grants ielu
virsmas divkārtu apstrāde
Tuvāko divu nedēļu laikā
sāksies Cēsu grants ielu
virsmas divkārtu apstrāde.
Šī metode tiks pielietota,
lai uzlabotu ceļa seguma
stāvokli kopumā deviņām
grants ielām – nodrošinātu ceļa
seguma virsmai nepieciešamo
tekstūru un saķeres koeficientu,
novērstu bedrīšu rašanos
un
iespējami
samazinātu
putekļu rašanos. Tas attiecīgi
ļaus
ieekonomēt
budžeta
līdzekļus ceļu greiderēšanai un
pretputekļu ķīmijas kaisīšanai.
Darbu
plāns
paredz
kanalizāciju un ūdens aku
izvietošanu
ielu
seguma
virspusē, kā arī tiks veikta
ceļa seguma izolācija no
mitruma un ūdens iedarbības,
lai mazinātu peļķu veidošanos
un pagarinātu tā kalpošanas
periodu un kvalitāti.
Grants ielām tiks veikta
divu granīta šķembu segumu
uzklāšana. Tā ir secīga pirmās
saistvielas, bitumena, kārtas
un pirmās sīkšķembu kārtas
uzklāšana, kam seko otras
saistvielas kārtas un otras

sīkšķembu kārtas uzklāšana;
otrajā kārtā sīkšķembu izmērs
ir mazāks.
Šādi tiks apstrādātas: Ķiršu
iela, Raiskuma iela, Ausekļa
iela, Briežu iela, Vāveres iela,
Rūdolfa Blaumaņa bulvāris,

Novada teritorijas
plānojums nodots
apspriešanai
Cēsu novada pašvaldība
paziņo, ka ar Cēsu novada
domes
2016.
gada
21.
jūlija lēmumu Nr. 202 “Par
Cēsu
novada
teritorijas
plānojuma 2016.-2026. gadam pilnveidotās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai” tika nolemts Cēsu
novada teritorijas plānojuma
2016.-2026. gadam pilnveidoto
redakciju nodot publiskajai
apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
Cēsu novada teritorijas
plānojuma
2016.-2026.gadam pilnveidotās redakcijas
publiskā apspriešana notiks no
2016. gada 2. septembra līdz
2016. gada 23. septembrim.
Publiskās apspriešanas laikā
ar Cēsu novada teritorijas
plānojuma
2016.-2026.
gadam pilnveidoto redakciju
varēs iepazīties Cēsu novada
pašvaldības vestibilā Cēsīs,
Bērzaines ielā 5, Vaives
pagasta pārvaldes vestibilā,
“Kaķukrogs”, Vaives pag.,
valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas
portālā
geolatvija.lv un Cēsu novada

KULTŪRA, VĒSTURE

Atjauno
Lielo
Kalēju ielu
Sākusies Lielās Kalēju ielas
pārbūve, kas paredz gāzes un
telekomunikācijas inženiertīklu
izbūvi, kā arī jauna ceļa
seguma ieklāšanu.

Attēlā: Vasaras nogalē remontdarbi sākušies arī Palasta ielas posmā no Bērzaines līdz
Gaujas ielai. Remontdarbi ilgs aptuveni trīs nedēļas. Darbu laikā tiks atjaunots ceļa
segums un gājēju trotuārs. Foto: Aivars Akmentiņš.

pašvaldības tīmekļa vietnes
www.cesis.lv sadaļā “Publiskie
dokumenti”.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus lūdzam iesniegt
portālā
www.geoloatvija.lv
vai Cēsu novada pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
pirmdienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 18.00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no
plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00,
piektdienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 13.00, pusdienu
pārtraukums
katru
dienu,
izņemot
piektdienas,
no
plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30.
Apmeklētāju
pieņemšana
notiek katru trešdienu no
plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00
un no plkst. 15.00 līdz
plkst. 17.00 Cēsu novada
būvvaldē,
212.kabinetā,
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, tālr.
26406119, 64161821, e-pasts:
martins.ulans@cesis.lv.
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē
5. septembrī, plkst. 18.00,
koprades mājā “SKOLA6”,
Cēsīs, Lielajā Skolas ielā 6, 1.
stāvā.

Akmens iela, Pērļu iela,
Turaidas iela.
Komunālā nodaļa atgādina,
ka kvalitatīvs ceļa segums
ilgstoši kalpos vien tad, ja
braucēji ievēros braukšanas
kultūru un ceļu satiksmes

noteikumus,
nepārkāpjot
ātruma
un
automašīnas
svara ierobežojumus. Īpaši
piesardzīgi
autobraucēji
aicināti braukt pirmajās dienās
pēc ceļa seguma ieklāšanas.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju
piekļuvi
īpašumiem
un
atkritumu izvešanu, būvdarbus
veiks divos posmos. Pirmajā
atjaunos ielas daļu no Lielās
Katrīnas ielas līdz Mazajai
Kalēju ielai, otrajā – no Mazās
Kalēju ielas līdz Rīgas ielai.
Lielās
Kalēju
ielas
atjaunošanu paredzēts pabeigt
nepilna pusgada laikā, taču
nelabvēlīgi laika apstākļi var
termiņu nedaudz pagarināt.
Darbi
notiek
arheologu
uzraudzībā – ja tiks atklāti
vērtīgi vēsturiski atradumi,
būvdarbus uz laiku nāksies
apturēt.
Segums Lielajā Kalēju ielā
būs līdzīgs Lielajai Līvu ielai –
ar šķeltā bruģa ieklājumu.
Projekta kopējās izmaksas
aptuveni 160 000 EUR.

Vaivē atklāts ainavu informācijas
stends
Eiropas komisijas LIFE+
projekta “Integrēta plānošanas
pieeja zālāju dzīvotspējai”
gaitā 19. augustā pie Līvu
skolas Cēsu novada Vaives
pagasta
Krīvos
atklāja
informācijas stendu, kurā
sniegta izzinoša informācija
par Cēsu novada ainavu telpu,
raksturīgākajām ainavu telpām
un skatu punktiem.
Stenda atklāšana notika
izziņas
brauciena
laikā,
kurā projekta partneri no
Latvijas Universitātes (LU)
iepazīstināja
ar
ainavu
vērtībām tos interesentus, kuri
vēlējās tuvāk iepazīt novadu.
LU mācībspēki projekta
gaitā izstrādājuši Cēsu novada
ainavu plānu, kas intergrēts
Cēsu
novada
teritorijas
plānojumā 2016-2025.
Izziņas brauciens aptvēra
Vaives pagasta ziemeļu daļas
ainavu telpu, baudot ainavu
pa autoceļu Krīvi-VeismaņiPriekuļi un Vaives pagasta
dienvidu daļas ainavu telpu,
kas paveras no autoceļa VaiveRāmuļi. No vairākiem skatu
punktiem paveras augstvērtīga
ainava vairāk nekā piecu
kilometru tālumā.

Attēlā: Krīvos atklātais ainavu stends sniedz informāciju
par Cēsu novada raksturīgākajām ainavām un skatu
punktiem.
Pēc

ainavu
apskates
40
izziņas
brauciena
dalībnieki paviesojās lauku
saimniecībā
“Veclejas
Daudziešas” iepazinās ar lauku
saimniekošanas tradīcijām –
maizes cepšanu un siera
gatavošanu.
Projektu “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai”
(LIFE Viva Grass) Nr. LIFE13
ENV/LT/000189 finansē ES
LIFE+ programma, Lietuvas
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Republikas Vides ministrija,
Latvijas Vides aizsardzības
fonds,
Igaunijas
Vides
investīciju centrs un projekta
partneri.

Stāstnieki tiksies Pils parka republikā
Sanda Salmiņa
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
Jau trešo gadu Cēsu
Vēstures un mākslas muzejs
atsaucas
Valsts
kultūras
pieminekļu inspekcijas aicinājumam svinēt Eiropas kultūras
mantojuma dienas. Šī gada
tēma ir kultūrvēsturiskā ainava
Latvijā.
Cēsu pilsēta nav iedomājama
bez neatkārtojamās Cēsu pils
parka ainavas ar varenajām
Cēsu viduslaiku pilsdrupām
fonā. Tā ir neparasti bagāta
ar Cēsu pilsētas izcelsmei un
vēsturei nozīmīgiem objektiem.
Laikā no plkst. 11.00 līdz
plkst. 15.00 ļausim cēsnieku
un pilsētas viesu ģimenēm
iepazīt un novērtēt šīs ainavas
kultūrvēsturisko
bagātību,
apmeklējot sešas dažādas

darbnīcas, kas būs izvietotas
Cēsu pils parkā. Dienas gaitā
varēs gleznot, iepazīties ar
vendiem, dzirdēt vai stāstīt
par
piedzīvojumiem
Pils
parkā dažādos laikos, redzēt
tētu lielīšanos, izveidot savu
sapņu parku, klausīties parka
mūzikā! Darbnīcās varēs aktīvi
līdzdarboties visas paaudzes,
kopīgi
iepazīstot
dažādas
Pils parka vietas. Darbnīcas
tiek organizētas sadarbībā
ar “Mazo brīnumzemi” un
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolu.
Orientēties
piedāvājumā palīdzēs darba
lapa, kas tiks veidota kā
infromatīvs ceļvedis Cēsu pils
parkā, un to varēs lietot arī
pēc Kultūras mantojuma dienu
norises.
Vienu darbnīcu aicinām
veidot visiem cēsniekiem
kopā! Tā būs “Cilvēku
bibliotēka”,
kur
grāmatu

“Saules taka” ieved
viduslaikos
Inga Vīksna
Dienas centrs “Saules taka”
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
dienas centrā “Saules taka”
saistībā ar Cēsu 810 gadu
jubileju un Viduslaiku dienu
ietvaros norisinājās projekts
“Mūsu viduslaiku pils”, kurā
piedalījās deviņi bērni un divi
pedagogi.
Projekta
mērķis
bija
iepazīstināt bērnus ar mūsu
pilsētu, Cēsīm, tās simbolu,
viduslaiku pili, tās vēsturi,
pilsētas attīstību un sabiedrību,
kultūru, paražām viduslaikos
un mūsdienās.
Projekta norises laikā tika
pētīta gan viduslaiku vēsture,
sabiedrība un kultūra, gan
padziļināti – Cēsu viduslaiku
pils un tajā piedzīvotais.
Paralēli pētnieciskajam darbam
projekta dalībnieki apmeklēja
un aplūkoja Cēsu pili: tās
konstrukciju, uzbūvi, materiālu
un krāsas. Projekta dalībnieki,
izmantojot interneta resursus,

lai smeltos idejas un konkrētu
redzējumu par viduslaikiem,
iepazinās ar 3D formātā
veidotajiem pils maketiem,
pētīja rakstus par viduslaiku
sabiedrību, tās iekārtu, pilsētas
iedzīvotāju
nodarbošanos,
apģērbu, darba rīkiem.
Projekta
dalībnieki
izveidoja savu Cēsu viduslaiku
pils maketu, rekonstruēja to un
apdzīvoja, izmantojot iegūtās
zināšanas
par
viduslaiku
sabiedrības kārtām. Gaidot
viesus uz projekta prezentāciju,
bērni iepazinās ar viduslaiku
galda kultūru un pārtiku, paši
gatavoja viduslaiku maltīti un
cienāja atnākušos viesus.
Dienas
centrā
“Saules
taka” notika projekta “Mūsu
viduslaiku
pils”
maketa
un
izzinātās
informācijas
prezentācija.
Prezentācijā
piedalījās dienas centra bērni,
pedagogi, kā arī bērnu vecāki,
vecvecāki.
Prezentācijas laikā bērni un
pedagogi bija ģērbušies pašu
sarūpētos viduslaiku tērpos.

vietā, būs satiekami cilvēki ar
stāstu. Apsēžoties cilvēkamgrāmatai pretī, būs iespējams
noklausīties viņa stāstu un
uzdot papildus jautājumus.
Šādas cilvēku bibliotēkas
parasti tiek veltītas sociāli
svarīgu tēmu iepazīšanai caur
personīgu pieredzi, taču šoreiz
tā ļaus iepazīt dažādo Pils parka
ainavas ietekmi uz cēsnieku un
viesu likteņiem! Ja Tev ir kādas
īpašas atmiņas saistībā ar Pils
parku – pirmais randiņš, skaists
koncerts, īpaša saruna vai cita
neparasta pieredze – topi par
grāmatu un pastāsti to citiem!
“Grāmatu”
noformējumam,
vecumam un stāsta garumam
nav nozīmes! Vairāk info:
sanda.salmina@cesis.lv
Tie, kuri būs apmeklējuši
visas darbnīcas, tiks atalgoti!
Gaidāmajai tēvu dienai par
godu būs iespējams iegūt īpašu
dāvanu – bērnu dzimšanas

dienas ballīti Cēsu Vēstures un
mākslas muzejā!
Pēc aktīvas dienas parkā
plkst. 17.00 aicinām doties uz
koncertu “Muzikāla ainava
ar klavesīnu” Cēsu Jaunajā
pilī. Skaņdarbus, kas izskanēs
parka radītāja grāfa Zīversa
Lielajā salonā, papildinās
Leldes Krastiņas stāstījums par
mājas muzicēšanas tradīcijām
muižās.
Eiropas Kultūras mantojuma dienas programma
Plkst
11.00-15.00
Izglītojošas darbnīcas Pils
parkā:
• Mākslas koncerts uz Pils
parka skatuves
• Iepazīšanās ar Vendu
sirdsapziņu Riekstu kalnā
• Cilvēku bibliotēka starp
Riekstu kalnu un Pareizticīgo
baznīcu
• Tētiem veltīta darbnīca
Minadoras kalnā

•
Maketu
gatavošana
sadarbībā
ar
“Mazo
Brīnumzemi”, ieeja 1 EUR
• Skaņu darbnīca sadarbībā
ar Alfrēda Kalniņa Mūzikas
vidusskolu
•
Apmeklējot
visas
darbnīcas, iespēja tikt pie
balvām. Īpašu balvu, veltītu
tēva dienai, iegūs Minadoras
kalna darbnīcas uzvarētājs.
• Plkst.17.00 Cēsu Jaunās
pils Lielajā salonā koncerts
“Muzikāla ainava ar klavesīnu”
Lelde Krastiņa (klavesīns)
Elita Ezermale (flauta)
Ilze Petrovska (čells)
Koncertu
papildinās
stāstījums
par
mājas
muzicēšanas
tradīcijām
muižās.

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

dalībniekus.
Kolektīvi aicina dalībniekus
no bērna kājas līdz sirmam
vecumam, lai kopīgi dziedātu,
dejotu, tēlotu un muzicētu.

Laipni
gaidīsim
interesentu!

katru

Kolektīvs

Mēģinājumu laiki

Vadītājs/-a

Pirmās iepazīšanās
nodarbības

Cēsu Pils koris

Otrdienās 18:00

Evita Konuša

6. septembrī Cēsu Izstāžu
namā un
13. septembrī

Jauktais koris “Vidzeme”

Ceturtdienās 19:30
Piektdienās 18:00

Olita Neimande

15. septembrī un 16.
septembrī

Jauktais koris “Wenden”

Pirmdienās 19:00
Trešdienās 19:00

Marika SlotinaBrante

5. septembrī

Jauktais koris “Beverīna”

Piektdienās 17:30

Ēriks Derums

14. oktobrī

Deju kolektīvs “Randiņš”
Pirmskola (4-6 gadi)*

Precīzi mēģinājumu
laiki tiks noteikti pēc
dalībnieku uzņemšanas

Sandra Bārtniece

5. septembrī plkst.17.00
KZ Lielā zāle (1.-10. klase)
7. septembrī plkst. 17.30
KZ Lielā zāle (pirmskola)

1.-10. klase
Deju kolektīvs “Raitais solis”
Jaunieši (16-25 gadi)
Vidējā paaudze

Otrdienās 18:30
Ceturtdienās 19:00*

Precīzi mēģinājumu laiki
tiks noteikti pēc dalībnieku
uzņemšanas

Pirmdienās 20:00
Trešdienās 20:15
Otrdienās 20:30
Ceturtdienās 20:30*

14. septembrī plkst. 19.30
jauniešu un vid. paaudzes
grupa KZ Lielā zāle

Andis Kozaks

20. septembrī

Senioru deju kolektīvs “Dzirnas” Pirmdienās 18:30
Trešdienās 18:30

Sandra Bārtniece

5. septembrī

Pūtēju orķestris “Cēsis”

Ceturtdienās 19:30
Svētdienās 17:00

Jānis Puriņš un
Tālivaldis Narvils

18., 22. septembrī

Pārcelta pieturvieta

Jaunatnes teātris
(14-20 gadi)

Precīzi mēģinājumu
laiki tiks noteikti pēc
dalībnieku uzņemšanas

Mārtiņš Eihe

28. septembrī plkst.17.00

Cēsu novada pašvaldības
Transporta
kustības
organizācijas
komisijas
sēdē tika izskatīts jautājums
par
autobusa
pieturvietas
pārcelšanu
no
Vienības
laukuma. Komisijas dalībnieki
nolēma, ka, lai uzlabotu
satiksmes organizāciju un

Ansamblis “Tieši tāpēc”**

Trešdienās plkst.18.00

Ilze Pulle

7. septembrī

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Vaive”**

Trešdienās plkst.19.30

Solvita Krastiņa

21. septembrī

drošību pilsētas centrā, ir
lietderīgi
pieturvietu
no
Vienības laukuma pārcelt uz
pieturvietu “Maija parks”. Tajā
paredzētas vienlaicīgi divas
pilsētas maršrutu satiksmes
autobusu apstāšanās vietas.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Saulgrieži”

Andis Kozaks

*Mēģinājumi notiek Dejas mājā Raunas ielā 6.
**Mēģinājumi notiek Vaives Tautas namā
Papildu informācija: tel. 64122537, kultura@cesis.lv, www.kulturascentrs.cesis.lv,
www.facebook.com/cesukultura.
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DAŽĀDI
Skolēnus pārvadās CATA
Šajā mācību gadā Vaives
pagasta skolēnu autobusa
pakalpojuma
nodrošināšanu
pārņems
AS
“CATA”.
Skolēniem,
kuri
izmanto
autobusu, izsniegs brīvbiļetes.
Kā
pastāstīja
CATA
pasažieru
pārvadājumu
transporta inženieris Mārtiņš
Rajeckis, regulārie pasažieru
pārvadājumu reisi pieskaņoti

mācību stundu norisei, un
bērni laikus varēs nokļūt uz
mācībām Vaives pagasta skolās
vai Cēsīs. Tādējādi novadā būs
izveidots vienots pasažieru
pārvadājumu tīkls, novēršot to,
ka dublējas regulāro pasažieru
pārvadājumu
un
skolēnu
autobusu reisi.
Pašvaldībai šāds risinājums
ir ekonomiski izdevīgāks, jo

lētāk ir apmaksāt brīvbiļetes
novada
skolu
bērniem,
nekā
nodrošināt
regulāru
skolēnu autobusa kursēšanu.
Izmaksas samazina arī tas, ka
pasažieru pārvadātāji saņem
valsts dotāciju pakalpojuma
nodrošināšanai.
Brīvdienās
un
skolu
brīvlaikā autobusi kursēs retāk.

Autobusu kustības laiki no Cēsīm uz/no “Rīdzenes ciems” un “Rāmuļi”. No 2016.gada 1.septembra līdz
2017.gada 31.maijam.
12345--

Skolas dienās

-2-----

Skolas dienās

Cēsu AO

06:55

Cēsu AO

17:55

Priekuļi

07:03

Poliklīnika

17:59

Ģūģeri

07:07

Vienības laukums

18:02

Mežmaļi

07:11

Cēsu AO

18:05

Rīdzenes ciems

07:18

Krīvi

18:14

Vaive

07:23

Vaive

18:19

Mazumi

07:31

Mazumi

18:26

Rāmuļu skola

07:35

Rāmuļu skola

18:30

Ķesas

07:42

Ķesas

18:36

Rīdzenes ciems

07:49

Rīdzenes ciems

18:43

Vaive

07:54

Mežmaļi

18:48

Krīvi

08:00

Ģūģeri

18:53

Cēsu AO

08:10

Priekuļi

18:57

Cēsu AO

19:05

12345--

Skolas dienās

Cēsu AO

15:55

Poliklīnika

15:59

Vienības laukums

16:02

Cēsu AO

16:05/16:10

Krīvi

16:19

Vaive

16:24

Rīdzenes ciems

16:30/16:52

Ķesas

16:58

Rāmuļu skola

17:05

Mazumi

17:09

Vaive

17:16

Rīdzenes ciems

17:22

Vaive

17:26

Krīvi

17:31

Cēsu AO

17:40

12345--

Skolas dienās

Cēsu AO

08:20

Bērzaine

08:27

Cēsu AO

08:33

Krīvi

08:42

Vaive

08:47

Mazumi

08:54

Rāmuļu skola

08:58

12345--

Skolas dienās

Rāmuļu skola

09:00

Mazumi

09:04

Vaive

09:11

Krīvi

09:16

Cēsu AO

09:25

Iespēja atbrīvoties
no zaļajiem
atkritumiem

12345--

Skolas dienās

Cēsu AO

14:30

Krīvi

14:40

Vaive

14:45

Rīdzenes ciems

14:52

Ķesas

14:58

Arita Smalkā-Boriseviča SIA “ZAAO”

Rāmuļu skola

15:05

Mazumi

15:09

Tuvojoties
rudens
sezonai,
arvien
aktuālāka ir nepieciešamība atbrīvoties no
bojātiem āboliem, lapām, zāles un citiem
zaļajiem atkritumiem. SIA “ZAAO” (ZAAO)
piedāvā iespēju ērti atbrīvoties no zaļajiem
atkritumiem, lapām, zāles, sīkzariem,
dārzeņiem un augļiem, izmantojot big-bag
maisus ar ietilpību 1,1 kubikmetrs. Maiss
paredzēts tikai zaļajiem atkritumiem!
Big-bag maisus var saņemt Cēsu EKO
laukumā Lapsu ielā 19.
Jauna maisa lietošanas maksa ir 5 EUR,
pilna maisa katra tukšošanas reize – 18,17
EUR.
Maisu tukšošanu var pieteikt, zvanot
64281250 vai 29225862 darba dienās 8:0012:00 un 13:00-17:00, vai rakstot uz e-pastu
zaao@zaao.lv.

Vaive

15:16

Rīdzenes ciems

15:22

Vaive

15:26

Krīvi

15:31

Cēsu AO

15:40

Atgādinām, ka lapu vai citu zaļo atkritumu
dedzināšana ir aizliegta. Lapu degšanas
rezultātā radušies dūmi rada ne tikai vietēja
mēroga kaitējumu, piedūmojumu, smaku, bet
kaitē cilvēku veselībai.
Konsultācijas par dažādu veidu atkritumu
nodošanas iespējām pieejamas ZAAO birojā
Valmierā, Rīgas ielā 32 darba dienās no plkst.8.00
līdz 17.00, arī pa tālr. 64281250, e-pastā
zaao@zaao.lv.

Ulatramaratons Cēsu
jubilejas zīmē
Augusta sākumā Cēsīs
un apkārtnē norisinājās jau
trešais ultramaratons “Cēsis
Eco Trail”. Sportistiem tika
piedāvātas dažāda garuma
distances, sākot no 550
metriem bērniem pa vecpilsētu
un 2,5 km pilsētas tuvākajā
apkārtnē līdz 81 km trasei, kas
vijās pa Amatas, Priekuļu un
Cēsu novadu.
Trašu garumi, 8,1 un 81
kilometrs, bija pieskaņoti Cēsu
810 gadu jubilejai, ko cēsnieki
krāšņi svinēja šovasar. Kopumā
114 ultramaratona distances
veicēji iekļāvās kontrollaikā,
14 stundas, tādējādi izcīnot
divus UTMB kvalifikācijas
punktus, kas viņiem būs

noderīgi, ja izvēlēsies startēt
kādā no pasaulē grūtākajiem
ultramaratoniem.
Šajos
skriešanas svētkos startēja ap
550 sportistu no 18 pasaules
valstīm.
Bērnu 550 metru “Limpo”
trasē startēja vairāk nekā 50
bērni, kuri šo trasi veica gan
vienatnē, gan paši mazākie
savu vecāku pavadībā.
Pirmās
vietas
ieguvēji
81 kilometra distancē, Līga
Ārniece un Andris Ronimoiss,
līdz ar izcīnīto galveno
balvu – 600 eiro – ieguva
CET sadarbības partneru,
Portugāles skaistākā un grūtākā
ultramaratona “Oh meus deus”
organizatoru, sarūpēto balvu.

Pasākumi Cēsīs septembrī
Pasākumi
03.09. plkst. 21.00
Raimonda Mežaka plašu
vakars
Mākslas telpā “Mala”
03.09. plkst. 22.00
DJ Dub:ar
Fonoklubā
04.09. plkst. 16.00
Koncerts “Vidzemes
talanti”. Piedalās Vidzemes
mūzikas skolu audzēkņi konkursu laureāti, Vidzemes
kamerorķestris, diriģents
Andris Veismanis
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
07.09. plkst. 18.00
Muzikāli literāra tikšanās
ar dzejnieci Elīnu Bākuli Veiru un mūziķi Helēnu
Kozlovu
Cēsu Centrālajā biblotēkā

10.09. plkst. 11.00
Eiropas kultūras mantojuma
diena “Kultūrvēsturiskās
ainavas”
Cēsu Pils parkā

Kā ērti atgūt
pārmaksāto

10.09. plkst. 13.00
Koncerts “Te Deum”.
Piedalās Ilze Reine (ērģeles)
un Jānis Porietis (trompete)
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

Valsts ieņēmumu dienests
(VID) informē, ka, sākot ar
2017. gadu, varēs atgūt arī
daļu pārmaksātā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa no tās
summas, kas šogad būs
samaksāta par bērnu interešu
izglītību.
Lai
saņemtu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārmaksas atmaksu, VID ir
jāiesniedz gada ienākuma
deklarācija, kurai pievienoti
attaisnojuma dokumenti par
saņemtajiem pakalpojumiem.
Čekus par 2016. gadā
samaksātu bērnu interešu
izglītību līdz deklarācijas
iesniegšanai
var
saglabāt
arī
bezmaksas
aplikācijā
“Attaisnotie izdevumi”. Čeks
jānofotografē,
jāaizpilda
anketa par čeku un, nospiežot
izvēli “Saglabāt”, jānosūta
VID. Visi ar mobilās lietotnes
“Attaisnotie
izdevumi”
starpniecību
nosūtītie
attaisnoto
izdevumu
dati
nonāk VID Elektroniskās
deklarēšanās sistēmā (EDS)
un ir pieejami apskatei un
datu labošanai EDS sadaļā
“Gada ienākumu deklarācija” /
“Attaisnoto
izdevumu
dokumenti”.
Gatavojot
kārtējo
gada
ienākumu

14.09. plkst. 18.00
Dzejas slams
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

deklarāciju
un
izvēloties
tajā aizpildīt D4 pielikumu
(“Attaisnotie izdevumi par
izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem”), laika gaitā
uzkrātie attaisnoto izdevumu
dokumenti tiks automātiski
saskaitīti
un
iekļauti
deklarācijā.
Kam jāpievērš uzmanība,
iesniedzot čekus par bērnu
interešu izglītību?
• Gada ienākumu deklarāciju
kopā
ar
attaisnojuma
dokumentiem jāiesniedz tam
vecākam, kurš ir iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātājs
un kura personas dati ir norādīti
maksājumu
apliecinošajā
dokumentā, norēķinoties par
interešu izglītību.
• Attaisnotos izdevumus
atmaksā tikai par tiem
pulciņiem,
ko
piedāvā
izglītības iestāde vai kuriem
ir
pašvaldības
izsniegta
licence. Informācija par to, vai
konkrētā pulciņa organizētājs
ir izglītības iestāde, pieejama
Izglītības
iestāžu
reģistrā
https://viis.lv.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā iedzīvotāji var zvanīt
uz VID informatīvo tālruni
67120000.

PASĀKUMI



09.09. plkst. 21.00
DJ Krankenwagen
Mākslas telpā “Mala”

Attēlā: Ultraizturīgie. Uzvarētāji 81 km distancē - Andris
Ronimoiss, Uldis Kļaviņš un Didzis Glušņevs.
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16.09. plkst. 19.00
Starptautiskais festivāls
“Čello Cēsis”. “Čells.
Francijas elpa.” Marks Kopē
(čells, Francija), Petrs Lauls
(klavieres, Igaunija)
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
16.09. plkst. 22.00
Gribam būt Dīdžejas
Fonoklubā
17.09. plkst. 11.00
Bērnu rīts pirmsskolas
vecuma bērniem
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
17.09. plkst. 15.00
Starptautiskais festivāls
“Čello Cēsis”. “Koncerts

čellam un balsij pils salnā”
Solistes Silvija Ilves (čells,
Igaunija), Ksenija Kučukova
(soprāns, Igaunija), Māra
Botmane (čells)
Jaunajā pilī

24.09. plkst. 18.00
Raimonds Pauls,
Jānis Peters, Zigfrīds
Muktupāvels “Krāsu balāde.
Vārds mūzikā”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Literatūras
izstādes Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā

17.09. plkst. 19.00
Starptautiskais festivāls
“Čello Cēsis”. “Čella dīvas
un Sinfonietta Rīga”.
Kristīne Blaumane un Marta
Sudraba (čells), Valsts
Kamerorķestris Sinfonietta
Rīga, solists Boriss Brovcins
(vijole, Lielbritānija),
diriģents Normunds Šnē
Plkst. 18.00 Pirmskoncerta
saruna
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

30.09. no plkst. 13.00
Vendu diena
Plašāka programma cesis.lv
Riekstu kalnā, Jaunajā pilī,
Sv.Jāņa baznīcā

01.09. – 26.09.
Dzejniekam, novadniekam
Andrejam Pumpuram – 175

17.09. plkst. 19.00
Dzintara Čīčas solo koncerts
“Likteņlīnijas”
CATA Kultūras namā
17.09. plkst. 22.00
Jager On Tour
Fonoklubā
18.09. plkst. 12.00
Starptautiskais festivāls
“Čello Cēsis”. “Čella
pasakas” koncertizrāde
bērniem ar čellu grupu
“Melo M”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
18.09. plkst. 21.00
Bram Van Langen (NL)
Mākslas telpā “Mala”
21.09. plkst. 18.00
Muzikāli literāra tikšanās ar
Ievu un Aivaru Lapšāniem
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
21.09. plkst. 21.00
Alex Jønsson (DK)
Mākslas telpā “Mala”
23.09. plkst. 19.00
Liepājas teātra viesizrāde
“Paradīze”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
23.09. plkst. 22.00
DJ DidzisKo
Fonoklubā
24.09. plkst. 11.00
Miķeļdienas ražas svētki
Cēsu Pils dārzs
24.09. plkst. 21.00
Grupa “Tehnikums”
Mākslas telpā “Mala”

Izstādes
20.05.15. – 02.10.2016.
Vidzemes bruņniecība Latvijā. 16.–19.gs. Ieskats vācbaltu
kultūras un vēstures mantojumā
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zāle
19.08. – 11.09.
Kristīne Rozenberga. “Upe
ir atgriešanās”
Kaspars Perskis.“Cilvēks,
kurš soļo’’
Inese Brants. Porcelāns.
Bernadeta Alperna. “Akmeņu otra dzīve’’ Foto
(Ungārija).
Cēsu Izstāžu namā
01.09. – 11.09.
Mākslinieka Rituma Ivanova dēlu Krišjāņa un Rasmusa darbu izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
01.09. – 30.09.
Konkursa “Aiz grāmatas
vāka” labāko fotogrāfiju
izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
08.09. – 14.10.
Maika Pilkingtona foto
izstāde “Going Solo”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
12.09. – 14.10.
Dzejas un grāmatu dienas
Edvarda Treimaņa – Zvārguļa mājā “Leukādija”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
16.09. – 16.10.
Signe Vanadziņa. Septiņi
gadalaiki.
Jānis Galdiņš. Tušas zīmējumi.
Cēsu Izstāžu namā

01.09. – 30.09.
Jaunākā latviešu autoru
dzeja
01.09. – 30.09.
Septembris – sirds mēnesis
01.09. – 30.09.
Jauniešu un vecāku žūrijas
grāmatas 2016
01.09. – 30.09.
Zīmējam ciltskoku
01.09. – 30.06.
Vai tu zini? Informatīvā
izstāde, kas iepazīstina ar vēsturiskā Cēsu rajona novadiem
un novadniekiem
01.09. – 30.09.
Literārā stunda Dzejoļu
krāsainā pasaule
01.09. – 30.09.
Dzejoļiem ir rudens krāsas
01.09. – 30.09.
Grāmata cauri gadiem
01.09. – 30.09.
Bērnu un jauniešu žūrija
2016

Brīnumainā izglābšanās
Hudzonā / Sully (2016). Žanrs:
Drāma, biogrāfija. Līdz 12 g.v. neiesakām
No 16.09.
Snoudens / Snowden (2016).
Žanrs: Trilleris, drāma, biogrāfija.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
Luī Dreksa devītā dzīve / The
9th Life of Louis Drax (2016).
Žanrs: Trilleris, mistika. Līdz
16 g.v. - neiesakām
Bridžitas Džounsas mazulis /
Bridget Jones’s Baby (2016).
Žanrs: Komēdija, romantika.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
No 23.09.
Blēras ragana / Blair Witch
(2016). Žanrs: Trilleris, šausmu
filma. Līdz 16 g.v. - neiesakām
Lieliskais septiņnieks /
Magnificent Seven (2016). Žanrs:
Asa sižeta filma. Līdz 12 g.v. neiesakām
No 30.09.
Stārķi / Storks (2016). Žanrs:
Komēdija, animācija, ģimenes
filma. Bez vecuma ierobežojuma

22.09. – 24.09.
Jauno grāmatu izstāde.

Sports

26.09. – 30.10.
Dzejniekam un grāmatizdevējam Edvardam
Treimanim – Zvārgulim 150

17.09. – 23.09.
Eiropas sporta nedēļa
Cēsu sporta bāzēs

Kino

17.09. plkst. 10.00
Volejbola turnīrs jauniešiem
“Cēsu kauss 2016”
Piebalgas ielā 18, Pūces ielā 2a
un Gaujas ielā 45

No 02.09.
Mans draugs - nenopietns līķis /
Swiss Army Man (2016). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, komēdija,
drāma. Līdz 16 g.v. - neiesakām
Cilvēks tumsā / Don’t Breathe
(2016). Žanrs: Trilleris, šausmu
filma. Līdz 12 g.v. - neiesakām
Pīts un pūķis / Pete’s Dragon
(2016). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, ģimenes filma, fantāzija
Līdz 7 g.v. - neiesakām
No 09.09.
Mehāniķis: Augšāmcelšanās /
Mechanic: Resurrection (2015).
Žanrs: Trilleris, detektīvfilma,
asa sižeta filma. Līdz 12 g.v. neiesakām

17.09. plkst. 11.00
Cēsu Olimpiskā centra kauss
Disku golfā
Cēsu Olimpiskajā centrā
24.09. plkst. 10.00
Cēsu kauss volejbolā senioriem
Piebalgas ielā 18 un
Pūces ielā 2a
25.09. plkst. 11.00
LČ posms orientēšanās sportā
“Cēsu rudens”
Stāvlaukumā pie Cēsu jaunā
tirgus (Smilšu laukumā)
25.09. plkst. 17.00
LČ florbolā vīriešiem
Piebalgas ielā 18

Svinēs baltu vienības dienu
Ceturtdien, 22. septembrī,
Cēsis svinēs Baltu vienības
dienu.
Pasākums
notiks
“Kalves ekomuzejā” Muižas
ielā 3.
Programma:
Plkst. 20.00 pulcēšanās,
svētbrīdis
kritušo
varoņu

piemiņas vietā, gatavošanās
uguns rituālam, uzrunas;
Plkst. 21.00 uguns rituāls.
Ugunskura iedegšana, kopīga
sadziedāšanās, spēles;
Pēc uguns rituāla kopīga
pasēdēšana pie Saimes galda,
saviesīgas sarunas un dejas.

Līdzi
jāņem
labs
garstāvoklis,
laikapstākļiem
atbilstošs apģērbs un groziņš
kopīgam cienastam.
Baltu
vienības
dienu
svin, pieminot 1236. gada
22. septembra vēsturiskos
notikumus, baltu tautām –

lietuviešiem un zemgaļiem –
Saules
kaujā
sakaujot
Zobenbrāļu ordeni. Dažādi
piemiņas
pasākumi
šajā
datumā notiek gan Jonišķu
rajonā Lietuvā pie Saules
kaujas piemiņas akmens, gan
Latvijā, pasākumos uzstājoties

Latvijas un Lietuvas valsts
amatpersonām un diplomātiem.
Pasākumu laikā tiek teiktas
svinīgas runas par baltu tautu
vienotību, dejotas latviešu
un lietuviešu tautas dejas,
dziedātas tautas dziesmas.
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Laime būt pedagogam

CVĢ - Zvaigžņu
reitingā!

Jaunā
mācību
gada
priekšvakarā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs uz svinīgo
pieņemšanu Cēsu Jaunajā
pilī ielūdza novada pieredzes
bagātākos skolotājus, kuriem
pedagoģiskajā darbā aizvadīti
35, 40, 45 un 50 darba gadi.
Tā ir stabila tradīcija, kas
norisinājās jau 16. reizi.

Cēsu
Valsts
ģimnāzija
(CVĢ) ierindojusies trešajā
vietā Ata Kronvalda fonda
veidotajā “Zvaigžņu reitingā”.
Šāds reitings izveidots, lai
izceltu talantīgos skolēnus,
kuri pārstāvējuši Latviju ārpus
valsts robežām starptautiskajās
olimpiādēs, un viņu pedagogus
un skolas.
Šī gada zvaigžņu reitingā
ņemts laika periods no 2015.
gada 1. jūnija līdz 2016. gada
1. jūnijam. Par starptautisku
sacensību uzskatītas tādas,

Uzrunājot pedagogus, Jānis
Rozenbergs teica: “Šoreiz
nerunāšu
par
pedagogu
algu modeli, izglītības tīkla
pilnveidošanu
vai
citām
ierastām tēmām. Šādā brīdī,
šķiet, svarīgāk ir runāt par
jēgu, dzīves piepildījumu.
Pedagoga darbs nav viegls,
taču tajā netrūkst gandarījuma
brīžu, kas dara šo profesiju
jēgpilnu – audzēkņu panākumi,
pašu radošie meklējumi un
atradumi, arī sarežģījumi,
kurus risinot, gūstam labu
dzīves skolu. Lai jums laimīgs
jaunais mācību gads”.
Domes
priekšsēdētājs
pedagogiem
pasniedza
keramiķes un arī skolotājas
Vitas
Vīksnas
veidotus
dekoratīvos šķīvjus. Pasākuma
dalībniekus
priecēja
akordeonista Kaspara Gulbja
virtuozais sniegums.
50 gadu darba jubileju
svinēja Draudzīgā Aicinājuma
Valsts ģimnāzijas skolotāja
Viktorija Sīviņa un pirmsskolas
izglītības iestādes “Pīlādzītis”
pedagoģe Maija Zūriņa. Kā
atzina V. Sīviņa, sākot darbu
skolā pirms 50 gadiem, viņai
šķitis, ka lieliski zina, kas
un kā jāmāca bērniem. Taču
tagad viņa secina – jo lielāka
pieredze, jo grūtāk rast atbildi

Notiks Vendu diena
Attēlā: Cēsu Internātpamatskolas – rehabilitācijas centra
logopēde Māra Apsīte pedagoģijā nostrādājusi 45 gadus.
uz šiem it kā tik vienkāršajiem
jautājumiem.
45 – Līga Strazdiņa (Rāmuļu
pamatskola) un Māra Apsīte
(Cēsu Internātpamatskola –
rehabilitācijas centrs).
40 – Zigmunds Eizenbergs
(Rāmuļu
pamatskola),
Sniedze Stupaka (Cēsu Valsts
ģimnāzija), Laima Pērkone
(Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts
ģimnāzija),
Anna
Kurme,
Gaļina
Zundāne,
Rasma Gailīte (Cēsu Pilsētas
vidusskola), Aldona Melbārde,
Antra Svetoka (Cēsu 1.
pamatskola), Arta Apsīte (Cēsu
2. pamatskola), Māra Virskule
(Cēsu 1. pirmsskolas izglītības
iestāde), Anita Ponomārova
(Cēsu pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis”).
35 – Antra Gabranova (Līvu
pamatskola), Sarmīte Dreijalte
(Cēsu Valsts ģimnāzija), Aija

Alksne un Aija Praulīte (Cēsu
pilsētas Sporta skola), Ausma
Klētniece, Ilona Platace, Inese
Krūmiņa, Sandra Krastiņa
(Cēsu Pilsētas vidusskola),
Ilze Breide, Irēna Mūrniece,
Ilga Šķendere, Andrejs Māsēns
(Cēsu 1. pamatskola), Ingrīda
Smalniece un Māra Hauka
(Cēsu 2.pamatskola), Aija
Pēlmane (Cēsu 3. pirmsskolas
izglītības
iestāde),
Ilze
Jēgere (Cēsu 5. pirmsskolas
izglītības iestāde), Nellija
Niklase, Sarmīte Treija, Vineta
Rommele, Ieva Mennika, Dace
Vītiņa, Anita Aļeksejeva (Cēsu
pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis”), Daiga Ducena
(Cēsu Internātpamatskola –
Rehabilitācijas centrs), Sarmīte
Sviķe un Marina Orlova (Cēsu
vakara maiņu vidusskola).

Atkal skanēs “Čello Cēsis”!

Festivāls “Čello Cēsis”
notiks no 16.- 18. septembrim,
piedāvājot klausītājiem bagātu
un izmeklētu programmu.
Skatuves
mākslinieku
ģeogrāfiskā amplitūda plešas
no Austrijas, Lielbritānijas
un Francijas līdz Igaunijai,
Latvijai un Krievijai.
Atklāšanas koncertā “Čells.
Francijas elpa” 16. septembrī
koncertzālē “Cēsis” īpašais
viesis būs franču mūziķis

kurās piedalās vismaz trīs
valstu pārstāvji.
Reitinga
pirmajā
vietā
ierindojusies Rīgas Valsts 1.
ģimnāzija, savukārt otrajā un
trešajā vietā attiecīgi Rīgas 89.
vidusskola un CVĢ. Zīmīgi,
ka Cēsu skola no otrās vietas
ieguvējas atpaliek vien par
diviem punktiem.
Ar “Zvaigžņu reitingu”,
tā nolikumu un reitingā
vērā ņemtajām olimpiādēm
var iepazīties elektroniski
skolureitings.lv.

Marks Kopē, kurš tiek
uzskatīts par vienu no mūslaiku
vadošajiem čellistiem pasaulē.
Mākslinieka solo koncertā
skanēs ģeniālie Bēthovena
un Brāmsa lielformas darbi
un
franču
komponistu
kamermūzika.
Savukārt 17. septembrī
festivāla apmeklētāji varēs
baudīt divus koncertus. Plkst.
15.00
izskanēs
festivāla
kamermūzikas
koncerts
“Koncerts čellam un balsij
pils salonā”, kurā klausītāji
dzirdēs igauņu mūziķu –
šarmantās čellistes Silvijas
Ilvesas, dziedātājas Ksenijas
Kučukovas un latvietes Māras
Botmanes
kopīgi
veidoto
programmu, kas tapusi tieši
Cēsu festivālam.
Sestdienas vakarā plkst.
19.00 koncertzālē “Cēsis”

gaidāms festivāla lielākais
notikums – koncerts “Čella
dīvas un Sinfonietta Rīga”.
Tajā klausītājiem tiks sniegta
unikāla iespēja uz vienas
skatuves dzirdēt dzimtenē
reti koncertējošās, izcilus
starptautiskus
panākumus
guvušās, patlaban spožākās
latviešu
čellistes
Kristīni
Blaumani un Martu Sudrabu.
Padomāts arī par pašiem
mazākajiem klausītājiem, un
festivāla noslēguma dienā,
18. septembrī plkst. 12.00,
koncertzālē “Cēsis” ģimenes ar
bērniem tiek gaidītas uz īpaši
veidotu, krāšņu un atraktīvu
koncertuzvedumu
“Čella
pasakas”. Tajā čellu grupa
“Melo M” kopā ar mazajiem
klausītājiem dosies aizraujošā,
muzikālā ceļojumā kosmosā.

Piektdien, 30. septembrī,
Cēsīs notiks Vendu diena, kas
veltīta pilsētas 810. dzimšanas
dienai.
Plkst. 13.00 (pulcēšanās
Riekstu kalna pakājē):
Cēsu dabas un vēstures
taka Riekstu kalnā (6. – 11.gs.
vendu pilskalns), Dr. hist.
Zigrīda Apala.
Plkst. 15.00 Cēsu jaunajā
pilī, semināru zālē:
• Par 2015. gada īpašo
atradumu 10. – 12. gs. grezni
tērptas meitenes apbedījumu,
Mg. hist. Oskars Ušpelis;
•
Par
vendu
gaitām
līdz nokļūšanai Cēsīs un
iespējamiem
dzīvesvietas
maiņas cēloņiem, Eduards
Plankājs.
Plkst. 16.00 - 20.00 Seno
rotu kalvē Pils dārzā “Atvērtā
rotkaļa darbnīca”:
• Iespēja iejusties vendu
rotkaļa lomā, ar plēšām pūst

uguni un izgatavot amuletus,
Daumants Kalniņš.
Plkst. 17.00 Cēsu Jaunajā
pilī iepazīšanās ar muzeja
ekspozīciju par vendiem, Cēsu
senajiem iedzīvotājiem, Mg.
hist. Dace Cepurīte.
Plkst. 18.30 Cēsu Svētā Jāņa
baznīcā:
• Iepazīšanās ar izstādi par
“pēdējo” Cēsu līvu – Mārci
Sārumu – izcilo būvmeistaru,
Mg. hist. Dace Tabūne.
Plkst. 19.00 Vendu dienas
izskaņas koncerts Riekstu
kalnā.
Pasākuma
apmeklējums
bezmaksas. Lūdzam pieteikt
savu dalību līdz 26. septembrim,
rakstot uz e-pasta adresi –
kristine.skrivere@cesis.lv vai
zvanot 64127755.

Investīcijām pievilcīga
pašvaldība
Cēsu novads atzīts par vienu
no investīcijām pievilcīgākajām
pašvaldībām Latvijā, liecina
Valsts reģionālās attīstības
aģentūras (VRAA) izveidotais
Investīciju vides pievilcības
indekss.
Indeksu VRAA veidojusi,
izmantojot investīciju vides
raksturošanai svarīgus faktorus.
Indekss ļauj salīdzināt katras
pašvaldības pievilcību jaunu
investoru piesaistei.
Investīcijām
pievilcīgāko
20 pašvaldību vidū ir visas
Latvijas
lielpilsētas,
kā
arī astoņas Rīgas reģiona
pašvaldības un pa vienai
pašvaldībai no Kurzemes,
Zemgales un Vidzemes reģiona
Par
investīcijām
vispievilcīgāko
pašvaldību

Latvijā atzīta Rīga. Cēsu
novads topā ieņem dalītu 11.
vietu ar Jūrmalu, Jēkabpili
un Ogres un Aizkraukles
novadiem.
Indeksa aprēķināšanai tiek
izmantoti pavisam 32 dažādi
rādītāji, kas raksturo sešas
investīciju piesaistei būtiskas
jomas
–
infrastruktūru,
cilvēkkapitālu
(pašvaldībā
pieejamo
darbaspēku),
pārvaldības
efektivitāti
pašvaldībā,
dzīves
vides
kvalitāti, teritorijas plānošanu
un
zemes
izmantošanu
pašvaldībā un ekonomiskās
attīstības līmeni pašvaldībā.
Ar pilnu indeksu un tā
metodiku iespējams iepazīties
elektroniski vraa.gov.lv.

