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Izglītībā – pārmaiņu gads!

Attēlā: Pirmajā septembrī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova sveica 38 novada 
skolu 8. un 11. klašu audzēkņus, kuri par izciliem sasniegumiem pagājušajā mācību gadā, saņēmuši naudas balvas. Un tie ir - Lāsma Birziņa, Estere 
Prikule, Megija Anna Metsaota, Marta Reinsone, Nika Kasņikovska, Anete Valaine, Monta Cekula, Karlīna Gertmane, Elizabete Luhaera, Betija Žideļuna, 
Una Vēvere, Beāte Annija Urbanoviča, Unda Vīndedze, Dārta Arta Amantova, Viktorija Aleksejeva, Kate Anete Jansone, Artūrs Smiltiņš, Diāna 
Namniece, Kārlis Dieviņš, Kristiāns Kociņš, Evelīna Meļņika, Evelīna Glaudiņa, Emīlija Zvejniece, Emīlija Zelma Gārša, Anna Damberga, Alise Gārša, 
Tabita Emīlija Rause, Anda Upane, Marija Ozola, Ance Dālmane, Elīna Pētersone, Beatrise Baijere, Selīna Kazaka, Elza Ercika, Elīza Ābeltiņa, Ivans 
Teļegins, Stella Bērziņa, Anita Ilze Gulbe. Foto: Aleksandrs Abramovs.

Lolita Kokina  
Izglītības nodaļas vadītāja

Teju katru mācību 
gadu sākam ar kādiem 
jauninājumiem, un izņēmums 
nav arī šis septembris. Līvu 
līdzšinējā pamatskola sāk 
darbu sākumskolas statusā. 
Izglītības iestādē šovasar 
izbūvēta jauna apkures sistēma. 
Vēl turpinās remonta darbi, lai 
šogad Līvos varētu atvērt vēl 
vienu pirmskolas izglītības 
grupiņu mazajiem līdz trīs 
gadu vecumam. Remonta darbi 
netraucēs mācību procesam 
sākumskolā.

Jauns nosaukums šajā 
mācību gadā arī Cēsu internāt-
pamatskolai-rehabilitācijas 
centram. Turpmāk to sauksim: 
Internātpamatskola-attīstības 
centrs. Šāds statuss skolai 
apstiprināts jau pērn, jo mācību 

iestādes pedagogi un speciālisti 
konsultē arī citu valsts 
izglītības iestāžu skolotājus 
un bērnu vecākus. Paredzēts, 
ka, sākot ar nākamā gada 1. 
janvāri, skola apvienosies 
ar bērnudārzu “Pīlādzītis”, 
veidojot lielu kolektīvu ar 
pirmsskolas un pamatskolas 
mācību programmām. Izmaiņas 
pamatā ir administratīvas un 
audzēkņiem un vecākiem 
neērtības neradīs.

Pastariņa sākumskolas 
kolektīvam šī mācību gada 
sākums ir neierasts. Skolas 
ēkā Raunas ielā vēl turpinās 
pamatīgi renovācijas darbi, 
tāpēc mācību process 
Pastariņiem rudenī vēl noritēs 
mācību centra “Buts” telpās 
Bērzaines ielā un Profesionālās 
vidusskolas ēkā Valmieras ielā. 
Gādājot par bērnu drošību, 
Bērzaines ielā, pie mācību 
vietas, izveidota gājēju pāreja. 

Tomēr lūgums vecākiem, īpaši 
pirmajās nedēļās, pavadīt 
bērnus līdz skolas durvīm, 
jo satiksme Bērzaines ielā 
rīta stundās ir visai intensīva. 
Protams, arī autovadītājus 
aicinu būt uzmanīgiem un 
samazināt ātrumu.

Vēl viens gaidīts un 
iepriecinošs jaunums ir 
renovētās skolēnu dienesta 
viesnīcas atvēršana Saules 
ielā 23. Skaistas, labiekārtotas 
telpas, jaunas mēbeles, labi 
sadzīves un mācību apstākļi. 
To, ka šāda viesnīca Cēsīs bija 
nepieciešama, apliecina arī 
lielā interese par iespējām tajā 
dzīvot. Vairāk nekā 100 skolēni 
un studenti, kuri mācās Cēsu 
ģimnāzijās, Pilsētas vidusskolā, 
Mūzikas skolā, Profesionālajā 
vidusskolā un arī Rīgas 
Tehniskās universitātes Cēsu 
filiālē, šajā mācību gadā dzīvos 
jaunajā dienesta viesnīcā. 

Esam radījuši labu iespēju 
jauniešiem no citiem novadiem 
un pilsētām baudīt Cēsu skolu 
izglītības kvalitāti.

Klašu komplektācija aktīvi 
norit līdz pašam mācību gada 
sākumam, tāpēc konkrētu datu 
par skolēnu skaitu pagaidām 
nav. Savukārt pieprasījums pēc 
vietām pirmskolas izglītības 
iestādēs aizvien aug, un ir 
neliela rinda. Lai to mazinātu, 
sadarbojamies ar kolēģiem 
Amatas un Pārgaujas novados, 
un mazajiem cēsniekiem ir 
iespēja apmeklēt jaunizveidoto 
bērnudārzu bijušajā Drabešu 
internātskolā, kā arī Auciemā. 
Daudzi šo iespēju izmanto.

Nozīmīgākais jaunums 
šajā septembrī ir pāreja uz 
jauno mācību saturu. Tā 
izstrādē piedalījušies novada 
pedagogi, un 2. pamatskola 
jau šajā mācību gadā aprobēs 
jauno saturu. Daudz jāmācās 

būs pedagogiem, audzēkņiem, 
vecākiem, metodiķiem – un 
tas ir interesanti. Galvenās 
kompetencēs balstītās 
izglītības, jeb, kā iesaka 
valodnieki, lietpratības, 
iezīmes ir – atslogot mācību 
saturu no faktu materiāliem, 
kas tagad viegli pieejami, 
izmantojot tehnoloģijas, un 
sekmēt prasmi mācīties, spēju 
būt patstāvīgam, atbildīgam, 
sadarboties ar skolotājiem, 
citiem audzēkņiem. Arī dažādu 
priekšmetu skolotājiem būs 
jāmācās sadarboties, lai 
skolēni labāk varētu izkopt 
caurvijprasmes. Liela loma 
jaunā mācību satura sekmīgā 
ieviešanā būs arī vecākiem. 
Tā kā šajā mācību gadā 
sadarbosimies, runāsimies, 
mācīsimies, jo mūsdienu 
mainīgajā pasaulē jāmācās visu 
mūžu.
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Domes sēdēs augustā
Cēsu novada domes sēdē 17. 

augustā deputāti apstiprināja 
novada pašvaldības Vēlēšanu 
komisiju septiņu cilvēku 
sastāvā.

Savukārt atklātā konkursā uz 
Cēsu novada bāriņtiesas locekļa 
amatu pašvaldības komisija, 
izvērtējot pretendentus, par 
atbilstošāko atzina Aismu 
Smeili-Stalidzāni. Domes 
deputāti apstiprināja viņu šajā 
amatā uz pieciem gadiem.

Cēsu novada domes 
sēdē 24. augustā deputāti 
izskatīja 23 jautājumus. 
Deputāti lēma par pašvaldības 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

namu energoefektivitātes 
uzlabošanai. Apstiprināja 
novada bāriņtiesas ētikas 
kodeksu.

Sākoties jaunajam mācību 
gadam, dome lēma par vecāku 
maksas noteikšanu ēdināšanai 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs un pirmsskolas grupās, 
kā arī par dienesta viesnīcas 
izveides gaitu Saules ielā 23.

Vēl sēdē lēma izveidot 
vienotu atskurbināšanas un 
naktspatversmes pakalpojumu 
Slimnīcas ielā 9 un uzdot 
novada pašvaldības aģentūrai 
“Sociālais dienests” sagatavot 
un noslēgt ar biedrību 

“Latvijas Sarkanais Krusts” 
līgumu par atskurbināšanas un 
naktspatversmes pakalpojumu 
nodrošināšanu līdz 2017. gada 
31. decembrim.

Novada pašvaldības 
administrācijas vadītājas amatā 
deputāti apstiprināja Ievu 
Gobu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” - 
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Jauns mācību gads, 
jauni izaicinājumi
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Sācies jauns mācību gads, 
lai tas ir izdevies novada skolu 
audzēkņiem, pedagogiem un 
skolēnu vecākiem! Tas nebūs 
viegls un vienkāršs, jo sākas 
nopietnas pārmaiņas izglītības 
saturā. Taču esmu drošs, ka 
mūsu skolu kolektīvi ir gatavi 
jauniem izaicinājumiem un 
arī turpmāk varēsim pamatoti 
lepoties ar izglītības kvalitāti 
novada skolās un mūsu 
audzēkņu sasniegumiem.

To, ka mūsu izglītības 
iestāžu kvalitāti novērtē arī citu 
novadu un pilsētu skolēni un 
viņu vecāki, apliecina arī lielā 
interese par vietām dienesta 
viesnīcā renovētajā ēkā Saules 
ielā 23. Vairāk nekā 100 
jaunieši no citiem novadiem 
pieteikušies dzīvošanai 
mūsdienīgi labiekārtotajā 
viesnīcā, un par to prieks.

Labiekārtota arī Līvu skola, 

kur izbūvēta jauna apkures 
sistēma. Turpinās remonta 
darbi, lai šogad skolā varētu 
atvērt vēl vienu pirmsskolas 
izglītības grupiņu. Pieprasījums 
pēc vietām bērnudārzos mūsu 
novadā aizvien ir liels, un tā ir 
ļoti iepriecinoša tendence.

Apjomīgi atjaunošanas darbi 
pavasarī sākās Pastariņa skolā. 
Celtnieki strādā raiti, taču, 
kā jau iepriekš plānojām, šo 
mācību gadu skolas kolektīvs 
sāks pagaidu mītnēs, lai jau 
samērā drīz varētu atgriezties 
labiekārtotā, spodrā un siltā 
skolas ēkā Raunas ielā.

Šovasar daudz 
darīts, uzlabojot novada 
infrastruktūru. Šīm 
investīcijām ir tieša ietekme 
uz ekonomisko aktivitāti. 
Labs piemērs – ilgi gaidītā 
Saulrītu ielas rekonstrukcija. 
Būvdarbi rosinājuši arī 
Saulrītu uzņēmējus labiekārtot 
savas teritorijas, aktivizējušies 
darījumi šajā teritorijā. 
Domāju, labs stimuls Vaives 

attīstībai būs arī cietā seguma 
uzklāšana posmā Krīvi-
Kaķukrogs.

Pašvaldība izsludinājusi 
metu konkursu jaunā Zinātnes 
centra ēkai Cīrulīšos. Ceram 
sagaidīt arhitektoniski 
interesantus, taču arī 
racionālus un energoefektīvus 
risinājumus. Šī projekta 
īstenošana būs vēl viens 
nozīmīgs solis novada attīstībā.

Augustā apstiprinātas jaunas 
amatpersonas pašvaldības 
un tās iestāžu vadībā. 
Par pašvaldības policijas 
priekšnieku apstiprināts 
Mārtiņš Jēgers, viņam ir ļoti 
konkrēta programma kā novada 
kārtības sargu darbu padarīt 
profesionālāku un efektīvāku. 
Sekosim tās izpildei. Savukārt 
par novada pašvaldības 
administrācijas vadītāju 
apstiprināta Ieva Goba. Viņas 
piedāvājums, kā veidot atvērtu, 
mūsdienīgu un pārskatāmu 
pašvaldības darbību, bija 
pārliecinošākais.

Lai veicinātu Cēsu novada 
iedzīvotāju iesaisti pašvaldības 
darbā, kā arī vairotu savstarpēju 
uzticību, rudenī Cēsu novadā 
notiks apkaimju tikšanās.

Septembrī un oktobrī 
pašvaldības darbinieki desmit 
novada apkaimēs tiksies ar 
iedzīvotājiem, lai aci pret aci 
pārrunātu problēmas, ar kurām 
iedzīvotāji saskaras ikdienā, 
un arī iepazīstinātu ar katrai 
apkaimei aktuāliem projektiem, 
iecerēm un pārmaiņām.

Tikšanās, sākot no 
5. septembra, notiks otrdienu 
un ceturtdienu vakaros plkst. 
18.00 kādā no apkaimēm. Katra 
no tām ilgs divas stundas.

Šādas tikšanās ar 
iedzīvotājiem Cēsu novadā 
turpmāk varētu notikt ik 
gadu. Sanāksmju formāts 
būs neformāls. Vispirms 
pašvaldības darbinieki īsi 
uzrunās iedzīvotājus, tad darbs 

turpināsies pēc “world cafe” 
principa. Sanākušie sadalīsies 
grupās un dosies pie galdiņiem, 
pie kuriem atradīsies 
pa vienam pašvaldības 
speciālistam. Katra grupa pie 
katra galdiņa pavadīs desmit 
minūtes, uzdodot jautājumus, 
izsakot ierosinājumus, kas tiks 
pierakstīti. Kad katra grupa 
būs paviesojusies pie katra 
galdiņa, speciālisti izdarīs 
kopsavilkumu, atbildot uz 
jautājumiem, kā arī piedāvājot 
risinājumus iedzīvotāju 
nosauktajām problēmām.

Apkaimju sanāksmes 
papildinās un noslēgs Cēsu 
novada iedzīvotāju forums 
28. oktobrī, kas notiks otro 
gadu pēc kārtas. Tajā liksim 
kopā apkaimēs gūtās atziņas 
un domāsim par novada kopējo 
attīstību, izstrādājot idejas, kas 
dzīvi Cēsīs padarīs labāku.

Atnāc uz savas  
apkaimes tikšanos!Iveta Jermolājeva jaunatnes 

lietu speciāliste

Cēsu novada Jauniešu dome 
šogad svin 15 gadu jubileju, un 
arī Jauniešu diena šogad notika 
jau 15. reizi. Kā jau jubilejas 
reizē pienākas, pārsteigumu 
netrūka!

Cēsu jaunieši praksē 
īsteno brīvprātīgā darba 
organizēšanas sistēmu. Šī 
projekta gaitā tiek uzskaitītas 
brīvprātīgo nostrādātās darba 
stundas, par kurām jaunietis 
reizi gadā saņem pašvaldības 

apstiprinātu apliecinājumu 
par gūto pieredzi. Jauniešu 
mājā patlaban ir aptuveni 40 
brīvprātīgo jauniešu, kuri 
darbojas dažādos novada 
pasākumos, palīdz tos 
organizēt. Pēdējais no tiem bija 
Jauniešu diena.

Jaunieši izveidojuši darba 
grupu un veiks brīvprātīgā 
darba izpēti, piesaistot 
pašvaldības speciālistus, kā 
arī vismaz 25 jaunieši gūs 
praktisko treniņu projekta 
gaitā, lai būtu iespējams 
pārbaudīt un ieviest stundu 

uzskaites sistēmu, mācīšanās 
mērķu apzināšanu un iedibināt 
tradīciju apbalvot brīvprātīgos. 
Projekts paredz uzlabot un 
attīstīt jauniešu brīvprātīgo 
darbu Cēsu novadā, izveidojot 
sadarbības modeli starp 
jauniešiem un organizācijām.

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2017. gadam 
valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Jauniešu domei 15 gadu jubileja!
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AKTUĀLI
Pastariņa sākumskola 
top siltāka Cēsīs vairākās ielās 

noslēgusies grants ielu 
virsmas divkāršā apstrāde, 
pabeigta Lielās Kalēju ielas 
rekonstrukcija, remontētas 
ielas ar grants segumu, kā arī 
turpinās gājēju ietves izbūve 
Rīgas ielā. 

Pērn veiksmīgi iesāktā 
grants ielu virsmas divkāršā 
apstrāde, turpinājās arī šovasar. 
Pabeigta seguma ieklāšana 
Oktobra ielā, Ezera ielā, Pērļu 
ielā no Ezera līdz Noras ielai 
un Noras iela no Ezera līdz 
Dzintara ielai. Tāpat šogad 
plānots labiekārtot Alfrēda 
Kalniņa ielu un Dzintara ielu 
no Festivāla līdz Celtnieku 
ielai. Lai savāktu virsūdeņus 
un neizskalotu atjaunotās ielas, 
Dzintara, Ezera un Festivāla 
ielā iestrādātas līniju gūlijas.

Priecē atjaunotā un 
labiekārtotā Lielā Kalēju 
iela. Tajā veikta gāzes un 

telekomunikācijas inženiertīklu 
izbūve, kā arī ieklāts šķeltais 
bruģis. Līdz gada beigām 
plānots pabeigt apjomīgos 
Saulrītu ielas rekonstrukcijas 
darbus.

Cēsu pilsētā un Vaives 
pagastā daudzviet atjaunotas 
ielas un ceļi ar grants segums. 
Kopumā iestrādāti aptuveni 
600 kubikmetri grants. 

Turpinoties Rīgas ielas 
pārbūves darbiem, izbūvētas 
bruģētas ietves, kas ļauj 
ērti piekļūt veikaliem un 
kafejnīcām. Septembrī sāksies 
brauktuves seguma ieklāšana, 
to paredzēts pabeigt oktobra 
nogalē.

Savukārt maršrutā Cēsis–
Rāmuļi ceļš beidzot ir ar cieto 
segumu visā garumā. Augusta 
beigās divkāršā virsmas 
apstrāde pabeigta posmā Krīvi–
Kaķukrogs, par ko paldies 
Latvijas Autoceļu uzturētājam.

Noslēdzas ielu 
remontdarbi

Turpinot Cēsu novada 
pašvaldības atbalstu novada 
daudzbērnu ģimenēm, arī 
šogad daudzbērnu ģimeņu 
bērniem Cēsu novadā būs 
iespēja saņemt brīvpusdienas 
skolās vai vecāku maksas 
atvieglojumus bērnudārzos 
100  % apjomā.

Uz pašvaldības atbalstu var 
pretendēt ģimene, kas aprūpē 
trīs vai vairāk nepilngadīgus 
bērnus, tai skaitā –  
audžuģimenē ievietotus un 
aizbildnībā esošus bērnus līdz 
21 gadu vecumam, ja skolēns 
bez pārtraukuma turpina 
mācības vispārējās izglītības 
iestādē un ir deklarējis savu 
dzīvesvietu Cēsu novadā. 
Atbalstu piešķir uz 2017./2018. 
mācību gadu.

Tāpat iespēja saņemt 
brīvpusdienas un vecāku 

maksas atlaides pirmsskolas 
izglītības iestādē ir trūcīgo 
un maznodrošināto ģimeņu 
bērniem, ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem un bērniem 
invalīdiem.

Savukārt, sākot jauno 
mācību gadu, atbalstu skolas 
piederumu iegādei var saņemt 
trūcīgo un maznodrošināto 
ģimeņu bērni, ārpusģimenes 
aprūpē esošie bērni un 
daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri 
sāk mācības 1. klasē.

Lai saņemtu pašvaldības 
atbalstu, ģimenēm jāvēršas 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrā “Sociālais dienests” 
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 
2. stāvā, 6. vai 7.kabinetā, 
vai Vaives pagasta pārvaldē 
"Kaķukrogs" vai jānosūta 
elektroniski parakstīts iesnie-
gums uz soc.ag@cesis.lv.

Atbalsts daudzbērnu 
ģimenēm

Ata Kronvalda fonda 
publicētajā Latvijas skolu 
reitingā Cēsu Valsts ģimnāzija 
novērtēta kā ceturtā labākā 
valstī. Lielo skolu grupā Cēsu 
Valsts ģimnāziju apsteidz tikai 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 
Daugavpils Krievu vidusskola-
licejs un Āgenskalna Valsts 
ģimnāzija.

Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzija starp 86 
skolām ierindojusies 44. vietā.

Ata Kronvalda fonds katru 
gadu nosaka labākos skolu 
kolektīvus pēc to skolēnu 
sasniegumiem mācību 
priekšmetu Valsts un atklātajās 
olimpiādēs, skolēnu valsts 
zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē un valsts mēroga 
konkursos.

Cēsu Valsts ģimnāzijai 
augsts novērtējums

Lai novada mājražotāji 
smeltos pieredzi un 
gūtu vērtīgas ierosmes 
uzņēmējdarbības attīstībai, 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa organizē 
braucienu uz "Raiskuma 
labumu darītavu" un izstādi 
“Riga Food 2017”. Izbraukšana 
ceturtdien, 7. septembrī, 
plkst. 8.15 no Vaives pagasta 

“Kaķukroga”.
Brauciena pirmajā daļā 

dosimies uz “Raiskuma labumu 
darītavu”, kur saimnieki 
dalīsies ar savu pieredzi 
uzņēmējdarbības attīstībā 
lauku teritorijā. Plkst. 11.00 no 
Raiskuma dodamies uz “Riga 
Food 2017” izstādi Ķīpsalā. 
Ekspozīcijā piedalīsies 715 
uzņēmumi no 37 valstīm, šogad 

tajā būs 14 valstu nacionālie 
stendi.

Pieteikšanās braucienam 
līdz 5. septembrim, jeb, 
kamēr būs vietas autobusā, 
pa tālruni 26687719 
(Evija) vai elektroniski  
evija.atvara@cesis.lv. Trans-
portu nodrošina Cēsu novada 
pašvaldība.

Pieredzes brauciens mājražotājiem

Turpinās būvdarbi Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskolā, 
kas tiek renovēta atbilstoši 
zema enerģijas patēriņa ēkas 
principiem. Būvdarbu veicējs 
SIA “SAN NAMI” informē, 
ka noslēguma posmā ir 
pagrabstāva un pirmā stāva 
grīdu siltināšanas darbi, logu 
montāžas darbi, septembra 
vidū tiks pabeigti fasādes 
siltināšanas darbi, tiek veikta 
bēniņu pārseguma siltināšana, 
norit ventilācijas sistēmas 
uzstādīšanas darbi, karstā ūdens 
un elektriskā apgaismojuma 
instalācijas nomaiņas darbi. 
Būvdarbi rit pēc grafika, un 
jau vietām pamanāma skolas 
renovētā ārējā fasāde. Mitrākos 
un aukstākos mēnešos darbi 
noritēs iekštelpās, jo arī tur ir 
daudz darāmā.

Būvdarbi tiek veikti 

rūpīgi, un tie notiek ēku 
energoefektivitātes eksperta 
uzraudzībā. Pēc projekta 
pabeigšanas jāpanāk oglekļa 
dioksīda emisijas samazinājums 
par 57 182,14 kg (gadā pēc 
projekta īstenošanas termiņa 
beigām), kā arī aprēķināts, 
ka enerģijas patēriņš apkurei 
uz ēkas aprēķina platību gadā 
pēc projekta īstenošanas beigu 
termiņa nepārsniegs 27,55 
KWh kvadrātmetrā gadā. Ēkas 
renovācija par zema enerģijas 
patēriņa ēku tiek līdzfinansēta 
no Latvijas Republikas valsts 
budžeta programmas Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta 
(EKII).

Paredzams, ka renovācijas 
darbi, kas saistīti ar 
energoefektivitātes uzlabošanu, 
tiks pabeigti šogad, taču vēl 
būs nepieciešams laiks telpu 

sakārtošanai un daļējam 
kosmētiskajam remontam.

No šā gada 1. septembra 
līdz renovācijas beigām Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskolas 
4.-6. klašu skolēni mācīsies 
Valmieras ielā 19 (Cēsu 
profesionālās vidusskolas 
telpās), un 1.-3. klašu skolēni 
mācīsies Bērzaines ielā 15 
(mācību centra “Buts” telpās).

Skolas birojs atrodas 
Bērzaines ielā 15, 2. stāvā 211. 
kabinetā. Tālr: 64122409, mob. 
25450674.

Attēlā: Pastariņa skolas rekonstrukcija rit raiti, un ēkas Raunas ielas fasādes atjaunošana 
jau tuvojas noslēgumam. Foto: Aivars Akmentiņš.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
sāk darbības un attīstības 
stratēģijas izstrādāšanu 
2018. - 2020. gadam. Lai 
uzzinātu iedzīvotāju viedokli 
par sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem un noskaidrotu, 
kāds atbalsts nepieciešams 

novada iedzīvotājiem, dienests 
organizē vairākas tikšanās ar 
dažādām iedzīvotāju grupām.

2017. gada 13. septembrī uz 
diskusiju aicinām:

- plkst. 9.00 Cēsu novadā 
dzīvojošus bezdarbniekus.

- plkst. 13.30 pensijas 
vecuma personas, personas ar 

invaliditāti un viņu tuviniekus;
- plkst. 17.00 ģimenes ar 

bērniem.
Norises vieta: Raunas iela 4, 

2. stāva zāle, Cēsīs.
Diskusijās aicināts pie-

dalīties ikviens Cēsu novada 
iedzīvotājs.

Diskusijas par atbalstu iedzīvotājiem
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Augustā Cēsīs, Gaujas 
piekrastes teritorijā, sākti 
Cīrulīšu dabas taku uzlabošanas 
būvdarbi. Projekta “Dabas 
infrastruktūras atjaunošana 
Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu 
un Pārgaujas novados” gaitā 
paredzēts paplašināt taku tīklu 
par diviem posmiem 800 metru 
kopgarumā. Cēsu novada 
pašvaldība noslēgusi būvdarbu 
līgumu ar AS “Siguldas 
būvmeistars” par Spoguļklints 
dabas takas un Zvanu klints 
dabas takas izveidi. Būvdarbi 
norit “Natura 2000” teritorijā, 
līdz ar to kā viena no prasībām 
bija Zaļā publiskā iepirkuma 
kritēriju piemērošana 
iepirkuma procedūrā un 
būvdarbu izpildes procesā.

Būvdarbus paredzēts veikt 
līdz gada beigām, un šoruden 
varētu būt apgrūtināta piekļuve 
dažiem Cīrulīšu dabas takas 

posmiem. Projekta gaitā 
paredzēts paplašināt  Cīrulīšu 
dabas taku ar jaunu posmu 
virs Spoguļklints, ierīkot 
skatu platformas, soliņus un 
informatīvus stendus, kas ļaus 
aplūkot Gaujas senleju no vēl 
neredzētiem skatu punktiem.

Tiks izveidota arī jauna 
taka Zvanu klints apskatei ar 
skatu platformu un stendu. 
Tikai retais cēsnieks un viesis 
zina, ka meža ielokā paslēpies 
smilšakmens atsegums – Zvanu 
klints. Tam piekļūt var tikai vai 
nu pa mitraini un avoksnāju, vai 
nu rāpjoties pa nogāzi. Projekta 
mērķis ir mazināt cilvēku 
darbības, tai skaitā tūrisma, 
erozijas un vides piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz īpaši 
aizsargājamiem biotopiem un 
sugām, jo takas jau ir daļēji 
iestaigātas, vietām veidojas 
zemes erozija.

Projekta vadošais partneris 
ir Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar Pārgaujas novada 
pašvaldību. Pārgaujas novada 
pašvaldības teritorijā atjaunos 
taku uz Rūcamavotu un  uz 
Sarkano klinšu atsegumu. 
Nākamā gada pavasarī 
plānots paplašināt un uzlabot 
stāvlaukumu pie Rūcamavota, 
lai iedzīvotājiem un tūristiem 
ērtāk  piekļūt šiem  dabas 
objektiem. 

Kā jau ziņots iepriekš, Cēsu 
novada pašvaldība noslēgusi 
līgumu ar Centrālo Finanšu un 
līgumu aģentūru par Eiropas 
reģionālā attīstības fonda 
līdzekļu piesisti. Projekta 
kopējās attiecināmas izmaksas 
abiem partneriem ir 423 000 
eiro, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds projektā 
līdzfinansē 85%, no valsts 
budžeta tiek dotēti 3,75%.

Labiekārto Gaujas  
dabas takas

Par jauno Cēsu novada 
pašvaldības policijas 
priekšnieku apstiprināts 
Mārtiņš Jēgers. 

Domes sēdē viņš 
iepazīstināja deputātus ar savu 
vīziju policijas attīstībai, kā 
primāros uzdevumus izvirzot 
atestācijas un apmācības 
uzlabojumus, lai paaugstinātu 
darbinieku kvalifikāciju 
un profesionālās iemaņas, 
sabiedrības līdzdalības un 
zvanu centra attīstīšanu.

Viņa plānos ietilpst 
arī “WhatsApp” lietotnes 
izmantošana, sabiedrībai 
sniedzot iespēju ātri un 
operatīvi nosūtīt informāciju 
Pašvaldības policijai. Tāpat 
viņš strādās, lai palielinātu 
kājnieku patruļu īpatsvaru 
pilsētā.

Pēc M. Jēgera teiktā, 
sadarbībā ar sabiedrību 
svarīgākais ir skaidrojošais 
un preventīvais darbs nevis 

sodīšana. “Mana vīzija un 
pamatprincipi ir uzticama, 
profesionāla un respektējama 
pašvaldības policija, kas kalpo 
Cēsu novadam,” akcentēja 
jaunais pašvaldības policijas 
vadītājs. M. Jēgeram ir desmit 
gadu pieredze bruņotajos 
spēkos, kur viņa darbs bija 
saistīts ar personālsastāva 
apmācību un vadīšanu.

Cēsu novada pašvaldība šī 
gada martā saņēma ilggadējā 
Cēsu novada pašvaldības 
policijas priekšnieka Valda 
Sviķa atlūgumu. Aprīlī tika 
izsludināts atklāts konkurss, 
uz ko pieteicās 19 pretendenti. 
Kandidātu atbilstību vērtēja 
un pārrunas ar pretendentiem 
veica Cēsu novada 
pašvaldības iestāžu vadītāju 
un izpilddirektora vērtēšanas 
komisija.

Valdis Sviķis turpmāk vadīs 
skolēnu dienesta viesnīcas 
darbu Saules ielā 23.

Apstiprināts  
pašvaldības policijas 
priekšnieks

Cēsīs top pastāvīga vēstures 
ekspozīcija “Sirdsapziņas 
ugunskurs”, kas durvis vērs 
nākamgad un vēstīs par 
kādreizējā Cēsu apriņķa 
iedzīvotāju pretošanos 
okupāciju varām no 1940. 
līdz 1957. gadam. Zīmīgā 
datumā, 23. augustā, Pils ielas 
12 nama pagalmā bija iespēja 
noklausīties ekspozīcijas 

kuratores Elīnas Kalniņas 
stāstījumu par ekspozīcijas 
saturu un tapšanu. Pirmo reizi 
kopš neatkarības atgūšanas, 
apmeklētājiem bija iespēja ieiet 
un uzkavēties čekas īslaicīgās 
aizturēšanas izolatora kamerās.

Atvērto durvju pēcpusdiena 
pulcēja daudz interesentu, kuri 
varēja pārliecināties par mūsu 
novadnieku uzdrīkstēšanos 

pretoties gan komunistiskajai, 
gan nacistiskajai okupācijai 
un noklausīties pārsteidzošus 
stāstus par cilvēkiem, kas 
iestājās par valstij un tautai 
svarīgām vērtībām arī ļoti 
kritiskos brīžos.

Topošā ekspozīcija ir 
veltījums Latvijas simtgadei, 
un tās atvēršana paredzēta 
2018. gada 23. augustā.

Par pretošanos pārspēkam

Attēlā: Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieces Ineses Dreimanes un ekspozīcijas 
kuratores Elīnas Kalniņas stāstītais apliecināja, ka latvieši nav rāmi samierinājušies ar 
okupāciju varām, bet tām drosmīgi pretojušies.

Rudens ir laiks aktīvāk 
sarosīties vietējiem uzņē-
mējiem, kuri vēlas pieteikties 
pašvaldības atbalstam konkursā 
“Dari Cēsīm!”. Konkursa 
mērķis ir iedvesmot aktīvai 
rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, 
kas balstītas mākslā un kultūrā, 

digitālajās un radošajās 
industrijas, kā arī nodrošina 
jaunu darba vietu radīšanu, 
jaunu produktu un pakalpojumu 
veidošanu. Pieteikšanās –  
līdz 30. novembrim. Papildu 
informācija: cesis.lv.

“Darī Cēsīm!” arī rudenī

Atgādinām, ka no 2017. 
gada 1. janvāra dzīvokļiem 
un privātmājām, kuros nav 
deklarēta neviena pilngadīga 
persona, tiek piemērota 1,5% 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likme. Aicinām līdz 2017. 
gada 25. decembrim deklarēt 
īpašumā reāli dzīvojošās 

personas, no kurām vismaz 
vienai jābūt pilngadīgai, 
lai izvairītos no palielināta 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas nākamgad! Ja 
deklarēsieties līdz šī gada 30. 
septembrim, nodokļa likme 
tiks samazināta no šī gada 
pēdējā ceturkšņa.

Atgādinājums dzīvokļu un 
māju īpašniekiem

Iedzīvotāju iniciatīvu 
platformā “CēsuProjekti.lv” 
pašvaldības un sabiedrības 
atbalstu guvis pirmais projekts. 
Tas ir biedrības “Youth 
for City – City for Youth” 
iesniegtais projekts “Jauniešu 
dienai 15”.

Projektam nepieciešamais 
finansējums bija 1234 EUR. 
Lai iegūtu pašvaldības atbalstu, 

projektam bija jāsavāc 50% 
no nepieciešamās summas no 
iedzīvotājiem, kas veiksmīgi 
izdevās.

Pašlaik platformā iesniegti 
vairāki projekti, kuri drīzumā 
varēs sākt finansējuma vākšanu 
no iedzīvotājiem. 

Atbalsti projektus un uzzini 
vairāk www.cesuprojekti.lv!

Atbalstīts pirmais projekts 
platformā “CēsuProjekti.lv”
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Kopumā 13 arhitekti un 
arhitektu biroju pārstāvji no 
visas Latvijas 25. augustā 
pulcējās Cēsīs, kur tikās ar 
Cēsu novada pašvaldības 
pārstāvjiem, lai pārrunātu 
jautājumus, kas saistīti ar 
izsludināto Cēsu Kosmosa 
centra metu konkursu.

Arhitektu galvenie 
jautājumi skāra nepieciešamo 
detalizācijas pakāpi konkursā 
iesniedzamajiem darbiem, 
īpaši – energoefektivitātes 
sadaļā. Tāpat viņi sniedza 
ierosinājumus saistībā ar 
būvizmaksu kā vērtēšanas 
kritēriju konkursā un dalījās 
viedokļos par tā balvu fonda 
lielumu un sadalījumu.

Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja 
Laine Madelāne atzina, ka 
vairāki aktualizētie jautājumi 
ir vērā ņemami un noteikti 
tiks iekļauti konkursa gaitā un 
žūrijas darbā.

Arhitekts un žūrijas loceklis 

Ervīns Krauklis tikšanās 
laikā atbildēja uz klātesošo 
jautājumiem, īpaši paskaidrojot 
projekta energoefektivitātes 
prasības, kas veidotas samērā 
striktas, jo “gribam uzbūvēt ļoti 
energoefektīvu ēku, kas būtu 
lēta ilgtermiņa ekspluatācijā un 
atbilstu nākotnes būvnormatīvu 
prasībām – respektīvi, tiktu 
celta atbilstoši 0 enerģijas jeb 
A klases standartiem”.

Kā ziņots, Cēsu Kosmosa 
centra plānotās izmaksas 
varētu būt seši līdz septiņi 
miljoni eiro, un patlaban valsts 
un pašvaldība atvēlējušas 
attiecīgi 25 000 un 35 000 eiro 
metu konkursam un projekta 
izstrādei.

Pēc Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga 
teiktā, patlaban tiek strādāts pie 
projekta finansējuma piesaistes. 
“Pašvaldības speciālisti aktīvi 
strādā vairākos virzienos, lai 
rastu nepieciešamos līdzekļus, 
tomēr tie pagaidām nav cirsti 

akmenī, tādēļ diskutēšana par 
tiem patlaban būtu spekulēšana. 
Protams, arī pašvaldība centru 
līdzfinansētu – kā ikvienā 
projektā,” skaidro Rozenbergs.

Taujāts par plānoto Kosmosa 
centra apsaimniekošanu, 
Rozenbergs norāda, ka, 
saņemot finansējumu centra 
izveidei, tiktu arī meklēta 
visatbilstošākā forma – tā 
varētu būt gan pašvaldības 
SIA, gan līdzšinējā pašvaldību 
dibinātā biedrība “Latvijas 
zinātnes centru apvienība”, kas 
apsaimnieko “Zinoo” centru, 
tomēr arī par to runāt pagaidām 
vēl esot pāragri.

Atbildot uz to, kāda varētu 
būt centra plānotā finanšu 
plūsma, Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs uzsver, ka 
pašvaldība uz Kosmosa centru 
neraugās kā uz peļņas objektu – 
līdzīgi kā savulaik ar Vidzemes 
reģionālo koncertzāli “Cēsis”.

“Tam būs jāatpelna savas 
uzturēšanas izmaksas, un 

modelētais biznesa plāns 
paredz, ka tas to spēs. Taču 
primāri uz kosmosa centru 
raugāmies kā uz noteiktas 
Cēsu apmeklētāju plūsmas 
garantu neatkarīgi no sezonas. 
Savulaik ar šādu aprēķinu 
veidojām mūsu koncertzāli, 
un tā uz sevi liktās cerības 
attaisnojusi pilnībā. Tā ir valsts 
un pašvaldības investīcija 
vietējā biznesa, darbavietu un 
izglītības attīstībā,” akcentē 
Rozenbergs.

Viņš norāda, ka pēdējos 
gados, pateicoties koncertzālei, 
Cēsīs spējuši rasties un 
noturēties vairāki jauni 
biznesi viesnīcu, restorānu un 
kafejnīcu sfērās, un paredzams, 
ka Kosmosa centrs ik gadu 
Cēsu apmeklētāju skaitu varētu 
palielināt vēl par 100 000, 
veicinot vairāku dienu ģimeņu 
tūrismu un dodot papildu 
stimulu viesmīlības sektora un 
jaunu saistīto biznesu attīstībai. 
Tāpat tas nostiprinātu Izglītības 

un zinātnes ministrijas 
pausto uzstādījumu veicināt 
kompetencēs balstītu izglītību.

Esošā Cēsu zinātnes centra 
“Zinoo” apmeklējums piecu 
gadu laikā gandrīz trīskāršojies 
no 18 531 apmeklētājiem 2012.
gadā līdz 50 706 pērn. Savukārt 
centra gada apgrozījums 
piecos gados pieaudzis vairāk 
nekā piecas reizes: 2012.gadā 
tas strādājis ar 107 749 eiro 
apgrozījumu, bet 2016. gadā – 
ar 558 860 eiro apgrozījumu.

Metu konkursa darbu 
iesniegšanas termiņš ir 2017.
gada 16. oktobris. Papildus 
informācija un konkursa 
materiāli saņemami pie 
konkursa žūrijas atbildīgā 
sekretāra Mārtiņa Ulāna, 
tālr. 6406119, e-pasts:  
martins.ulans@cesis.lv.

Liela interese par Cēsu Kosmosa 
centra metu konkursu

Cēsu novada pašvaldība 
pavasarī sāka projekta 
N r . 9 . 2 . 4 . 2 . / 1 6 / I / 1 0 5 
“Pasākumi Cēsu novada 
pašvaldības iedzīvotāju 
veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” ieviešanas 
pasākumus. Projekts paredz 
pievērst iedzīvotāju uzmanību 
slimību profilakses un veselību 
veicinošu aktivitāšu nozīmei 
ikdienā, vienlaikus uzlabojot 
veselības veicināšanas 
un slimību profilakses 
pakalpojumu pieejamību 
visiem novada iedzīvotājiem. 
Projekta īstenošana ilgs līdz 
2019. gada nogalei.

Projekta galvenās aktivitātes 
ietver dažāda veida kustību 
nodarbību organizēšanu. Tajā 
skaitā, organizējot koptreniņus 
dažādās sporta disciplīnās 
Cēsu novada iedzīvotājiem, 
veselīgo vasaras nometņu 
organizēšanu skolas vecuma 
bērniem, personām un bērniem 
ar invaliditāti, bērniem no 
maznodrošinātām un trūcīgām 
ģimenēm (pavisam kopā 
17 nometnes no jūnija līdz 
oktobrim).

Projekta kopējais 
finansējums ir 192 898 eiro, tajā 
skaitā Eiropas Sociālā fonda 
finansējums 163 963,30 eiro 
un valsts budžeta finansējums 
28 934,70 eiro. Galvenais 
projekta plānotais rezultāts 
ir vismaz 1884 Cēsu novada 

Sprigani kustēsimies un apgūsim veselīgu 
dzīves veidu arī rudenī

iedzīvotāju iesaistīšanās 
slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumos.

Augustā cēsniekiem bija 
iespēja turpināt sportot 
koptreniņos kvalificētu treneru 
vadībā un piedalīties lekcijā/
meistarklasē, kas norisinājās 
24. augustā un ko vadīja 
sertificēta uztura speciāliste 
kopā ar ēstuves “Jāņoga” 
pavāriem. Pasākuma mērķis 
ir informēt iedzīvotājus par 
veselīgas un ekoloģiskas 
pārtikas nozīmi un par cukura, 
sāls, pārtikas piedevu, tauku un 
transtaukskābju kaitīgo ietekmi 

uz veselību. Iedzīvotājus 
praktiski apmācīja pagatavot 
vienkāršas, lētas un veselīgas 
maltītes ikdienai.

Septembrī turpināsies 
koptreniņi, bet sāksies arī 
informatīvo semināru cikls. 
No septembra līdz decembrim 
plānoti pasākumi par sirds 
veselību un holesterīna un 
glikozes līmeņa ietekmi uz to. 
Geriatra lekcija par veselīgas 
novecošanas pamatprincipiem, 
cukura diabēta saslimšanas 
izplatību un tā ietekmi uz 
sirds un asinsvadu slimībām, 
bērnu veselības nostiprināšanu, 

fizisko un garīgo veselību, 
dažādām atkarībām un to 
kaitīgo ietekmi uz cilvēku 
veselību, kā arī izglītojoši 
pasākumi vidusskolas 
audzēkņiem par seksuālo un 
reproduktīvo veselību.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/105 
“Pasākumi Cēsu novada 
pašvaldības iedzīvotāju 
veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” tiek 
īstenots darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, 
jo īpaši, nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību 
profilaksei” gaitā. Projekts 
tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda un valsts budžeta 
līdzekļiem. Visas aktivitātes 
un pasākumi iedzīvotājiem ir 
bezmaksas.

Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Cēsu 
filiāle sadarbībā ar Cēsu Bērnu 
un jauniešu centru aicina 5. – 
9. klašu skolēnus un arī citus 
interesentus apmeklēt pulciņu 
“Robotika”.

Pulciņa programmā 
iekļautas praktiskās un 
teorētiskās nodarbības, kuru 
laikā dalībnieki iepazīsies 
ar elektrotehnoloģijām un 
automatizācijas elementiem, 
patstāvīgi izstrādājot un radot 
jaunas ar elektrotehnoloģiju 
jomu saistītas idejas. Dalībnieki 
gūs prasmes un iemaņas darbā 
ar 3D printeri, drukājot pašu 
izstrādātus elektromotorus, 
robotus un citus objektus. 

Pulciņa mērķis ir rosināt 
jauniešu interesi par 
inženierzinātnēm, attīstīt 
tehnisko jaunradi un radošo 
domāšanu, veicināt izpratni 
par tehnoloģiju uzbūvi un to 
pielietojamību, kā arī sniegt 
pieredzi pastāvīgi īstenot savu 
ideju no tās radīšanas līdz pat 
īstenošanai.

Nodarbības notiks RTU 
Cēsu filiālē Piebalgas ielā 3 
pirmdienās no plkst. 16.00 līdz 
plkst. 18.30.

Pieteikties nodarbībām var 
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
Bērzaines ielā 4. Vairāk uzzināt 
par pulciņu iespējams, zvanot 
uz tālr. 26191090 vai rakstot 
cesis@rtu.lv.

Aizraujošā 
robotika



6 Cēsu Vēstis, 2017. gada 5. septembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI, SPORTS

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2016. gada 10. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 6 
“Par Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultū-ras 
pieminekļu saglabāšanai” šādu 
grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu 
2. pielikumu šādā redakcijā:

“2. pielikums Cēsu novada 
domes 10.03.2016. sēdes saisto-
šajiem noteikumiem Nr.6.

Projektu iesniegumu kvali-
tatīvo rādītāju novērtēšanas 
anketa

Ievērojot Cēsu novada 
domes 2016. gada 10. marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
34. punktu, komisija, katram 
komisijas loceklim individuāli 
vērtējot iesniegtos projekta 
iesniegumus atbilstoši zemāk 
norādītajiem kritērijiem, projekta 
iesniegumu, kurā paredzēts 
kultūras pieminekļa (norāda 
kultūras pieminekļa nosaukumu, 
adresi un kultūras pieminekļa 
saglabāšanas veidu), novērtē 
sekojoši:

03.08.2017. Saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījums Cēsu novada domes 2016.
gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 ”Par Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai””

Vērtējamais kritērijs un paskaidrojums par piešķiramo 
punktu skaitu

Maksimālais
punktu skaits

Komisijas
locekļa

vērtējums

Komisijas
locekļa

vērtējums

Komisijas
locekļa

vērtējums

Komisijas
vērtējums

Pieminekļa vērtība:      

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Cēsu pilsētas vēsturiskais
centrs" daļa

2     

Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis 2     

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis 1

Pieminekļa datējums:      

1200.-1299. 11

1300.-1399. 10

1400.-1499. 9

1500.-1599. 8

1600.-1699. 7     

1700.-1749. 6     

1750.-1799. 5     

1800.-1849. 4     

1850.-1899. 3     

1900.-1919. 2     

1920.- 1     

Pieminekļa oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšanās
pakāpe:

     

Ēka saglabājusies oriģinālā izskatā un detaļu komplektācijā 4     

Ēkai nelieli pārveidojumi (daļēji mainīti logi, pārkrāsota fasāde, labots
jumta segums, nelieli apdares zudumi)

3     

Pārveidota ēka (mainīts vai daļēji mainīts apšuvums, daļēji mainīta sienu,
jumta konstrukcija, mainīti logi, durvis)

2     

Ēka zaudējusi oriģinālo izskatu (ļoti lieli zudumi, mainīta sienu, jumta
konstrukcija, mūsdienīga fasāžu apdare, jumta segums, logi, durvis)

1     

Pieminekļa oriģinālās dekoratīvās apdares vērtība:      

Ēka ar bagātīgu dekoratīvo apdari 2     

Ēka ar minimālu dekoratīvo apdari 1     

Paredzēto darbu neatliekamība:      

Steidzami, neatliekami glābšanas darbi, kas saistīti ar oriģinālas
substances saglabāšanu un ēku drošību

3     

Neatliekami darbi, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā 2     

Darbi nav neatliekami, saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu 1     

Paredzēto darbu veids:      

Kompleksa ēkas vai ēkas daļas restaurācija, konservācija, pārbūve vai
atjaunošana

3     

Būvamatniecības izstrādājumu restaurācija 2     

Paredzēto darbu rezultāta pieejamība sabiedrības apskatei:      

Brīvi pieejams no publiskās ārtelpas 3     

Pieejams objekta īpašnieka noteiktajā kārtībā 1     

Izstrādāta būvniecības iecere un Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija un Būvvalde akceptējusi būvniecības ieceres

dokumentāciju

     

Iesniegts 2     

Nav iesniegts 0     

Pieminekļa saglabāšanas plāns:      

Izstrādāts 1     

Nav izstrādāts 0     

Pieminekļa saglabāšanas aktivitātes iekļautas pašvaldības Attīstības
programmas Rīcību un Investīciju plānā:

Ir iekļautas 2

Nav iekļautas 0

Pieminekļa saglabāšanai piesaistīts Eiropas Savienības fondu
līdzfinansējums  

Vairāk kā 1 000 000 EUR 4

Līdz 1 000 000 EUR 3

Līdz  500 000 EUR 2

Līdz 100 000 EUR 1

Nav piesaistīts 0

Ikgadējā kultūras 
mantojuma diena 9. septembrī 
šogad norisināsies tieši Lielajā 
skolas ielā 6, kur durvis vērusi 
koprades māja SKOLA6. 
Iespējams, ne visi cēsnieki zina, 
ka dzeltenais nams vecpilsētas 
sirdī vienmēr kalpojis kā 
skola – jau no tā uzcelšanas 
brīža 1789. gadā!

Vēl vairāk - ziņas ka šajā 
vietā ir skola, rodamas jau 
no 17. gadsimta sākuma. 
Iejusties senās skolas gaisotnē 
tagad palīdz ēkā izveidotā 
muzeja klase, kur var 
izmēģināt rakstību ar tinti un 
spalvu stingra skolmeistara 
uzraudzībā.

Skolas ēkā kādreiz zinības 
guvušas un strādājušas Latvijas 
kultūrā nozīmīgas personības – 
Eduards Veidenbaums, 
Edvards Treimanis-Zvārgulis, 
Jānis Poruks, Kārlis Miesnieks, 
Apsīšu Jēkabs un citi. 

Kultūras mantojuma dienas 
apmeklētāji 9. septembrī varēs 
piedalīties Cēsu muzeja veidotā 
aizraujošā spēlē ar praktiskiem 
un izzinošiem uzdevumiem.

Dziesmas ar slaveno 
dzejnieku vārdiem vakara 
koncertā “Par spīti grūtiem 
laikiem dzied jautri mūsu bars!” 
izpildīs jauno mūziķu dueti - 
Amanda un Melisa, Emīlija un 
Pauls. Muzikālā programma 
mīsies ar konkursa “Zobojies 
kā Zvārgulis” dalībnieku dzejas 
lasījumiem.

Senā skola!
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs septembrī



Pasākumi
06.09. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņa pasākums 
“Iepazīsim Cēsis”

07.09. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”

09.09. plkst.10.00
Mākslas telpā “Mala”
Krāmu tirdziņš

09.09. plkst.11.00
Koprades mājā “SKOLA6”
Kultūras mantojuma diena

09.09. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “S&T syndicate”

09.09. plkst.22.00
Fonoklubā
[Ex] Da Bass back in town

10.09. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Galaktika” koncerts 
“Sirds vēl tic”

12.09. plkst.19.00
Vidzemes koncertzāles 
“Cēsis”Kamerzālē
Džeza koncerts ar Keiko 
Borjeson (Japāna) un Zinti 
Žvartu

13.09. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzejas slams bērniem. “Dzejas 
dienas Cēsis 2017”

14.09. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”

15.09. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
BACHianas čellam un 
saksofonu kvaretam

15.09. plkst.21.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Dokumentālā filma “Čella 
stāsti” /Luksemburga/

15.09. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “Himna”

15.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

16.09. plkst.12.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Vēlās brokastis ar čella garšu

16.09. plkst.14.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Cello Electrified

16.09. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Mario Brunello un Sinfonietta 
Riga

16.09. plkst.22.00
Fonoklubā
“Jager on Tour”

17.09. plkst.12.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Čella pasakas ar Melo.M 
“Ūdens”

17.09. plkst.13.00
Jaunajā pilī
Ēvī Upeniece. Tēlniecība. 
Izstādes atklāšana.

20.09. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzejolis un tā tapšana. Ar 
bērniem tiekas dzejnieks 
Andris Akmentiņš
“Dzejas dienas Cēsis 2017”

20.09. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzejas domāšana visiem. 
Tikšanās ar dzejnieku Andri 
Akmentiņu. “Dzejas dienas 
Cēsis 2017”

21.09. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”

22.09. (laiks tiks precizēts)
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Koncertlekcija “Ērģeļmeža 
pasakas”

22.09. plkst.17.00
Izstāžu namā
Kristīnes Luīzes Avotiņas 
personālizstādes “Ģimene” 
atklāšana

22.09. plkst.18.00
Koprades mājā “SKOLA6”
Cēsu IT meet up. Tēma “UX / UI”

23.09. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Auto foto orientēšanās 
sacensības visai ģimenei 
“Literārās Cēsis” 
“Dzejas dienas Cēsis 2017”

23.09. plkst.13.00
Pasaules latviešu mākslas centrā
Ģimenes mākslas uzdevumu 
burtnīcas atvēršana

23.09. plkst.15.00 un 
plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Grupa “Labvēlīgais Tips” ar 
koncertšovu “Sudrabkāzas”

27.09. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
“Teātris un Es” izrāde 
bērniem “Kā kļūt par varoni”

27.09. plkst. 18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar novadnieku, 
dzejnieku un dziesminieku 
Valdi Atālu. “Dzejas dienas 
Cēsīs 2017” 

28.09. plkst.17.15
Cēsu Jaunajā pilī
Lekcija “Karaliskā Mode - no 
karalienes Elizabetes I līdz 
karalienei Viktorijai”

28.09. plkst.17.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Koncertlekcija “R.Ščedrinam 
85”

29.09. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Grupa “Auļi” un 
“Tautumeitas” ar koncertšovu 
“Lai māsiņa rotājas”

29.09. plkst.19.00
Cēsu Vecajā brūzī, Pils laukumā 
15 un Lenču ielā 11
Zinātnieku nakts 2017

30.09.  
Cēsu tirgus teritorijā
Miķeļdienas ražas svētki
08.00 Miķeļdienas gadatirgus.
20.00 Miķeļdienas balle ar 
pūtēju orķestri “Cēsis”

30.09. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Kora “Wenden” 30 gadu 
jubilejas notikums “Rotājas 
saulīte sudraba kalnā”

30.09. plkst.22.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Liepavots” 
šlāgermūzikas balle “Jautrākā 
ballīte tavā pilsētā”

30.09. plkst.22.00
Fonoklubā
Khroma (Fin), Crib45 (Fin), 
Evestus (Est)

Izstādes
01.09.-30.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Fotoizstāde “Dzejas dienas 
Cēsīs”

05.09.-24.09.
Cēsu Pilsmuižas klētī
Valentīna Odnovjuna 
(Ukraina/Lietuva) fotoizstāde 
“Novērošana”

17.09.-17.10.
Cēsu Jaunajā pilī 
Ēvī Upeniece. Tēlniecība.

No 22.09. 
Cēsu Izstāžu namā
Kristīnes Luīzes Avotiņas 
personālizstāde “Ģimene”

19.06.-novembris 
INSIGNIA mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Andris Vītoliņš. Urbānā poēzija.

Līdz 30.09.
Pasaules latviešu mākslas centrā
Izstade “Ar Latvijas vārdu 
pasaules telpā”

Līdz 30.10.
Cēsu Jaunajā pilī
Aleksandra Vasiļjeva tērpu 
kolekcijas izstāde “19. gs. mode”

Literatūras izstādes Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā
 
01.09.-30.09. 
Latviešu autoru jaunākā dzeja

01.09.-30.09. 
Rudens – grāmatas nosaukumā

01.09-30.09. 
Jauniešu un vecāku žūrija 2017

01.09.-30.09. 
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas 
novados kādreiz un tagad

01.09.-30.09. 
Gatavs skolai

01.09.-30.09. 
Uzdarbojas detektīvi

01.09.-30.09. 
Lasi un iesaki draugam

01.09.-30.09. 
Bērnu un jauniešu žūrija 2017
 
04.09.-30.09. 
Dzejniekam Eduardam 
Veidenbaumam – 150

21.09.-23.09.
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 01.09.
Tulpju drudzis/ Tulip Fever 
(2017). Žanrs: Romantiska 
drāma. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

06.09.-08.09. 
21. Baltijas jūras 
dokumentālo filmu forums 
(Baltic Sea Docs) 

06.09. plkst.19.00
KATRS OTRAIS PĀRIS 
/ EVERY OTHER COUPLE 
(2016, Somija)

07.09. plkst.19.00
BALANSS UZ BRĪVĪBAS 
ROBEŽAS / ON THE EDGE 
OF FREEDOM (2017, Dānija)

08.09. plkst.20.00
AIRISA / IRIS (2015, ASV)

No 08.09. 
Džungļu patruļa/ Les As 
de la Jungle (2017). Žanrs: 
Animācija, ģimenes filma. Bez 
vecuma ieroežojuma

Septiņu māsu noslēpums/ 
Seven sisters (2017). Žanrs: 
zinātniskā fantastika, trilleris. 
Līdz 12 g.v. – neiesakām

15.09. plkst.21.00
ČELLO CĒSIS/ Dokumentālā 
filma “Čella stāsti” (2013, 
Luksemburga)

No 15.09.
Pieviltie/ Beguiled (2017). 
Režisore Sofija Kopola. 
Žanrs: Drāma. Līdz 16 g.v. – 
neiesakām

No 22.09.
Lego Ninjago filma/ The 
LEGO NINJAGO Movie 
(2017). Žanrs: Animācija, 

ģimenes filma. Bez vecuma 
ieroežojuma

Ceļojums uz Spāniju/ The 
trip to Spain (2017). Žanrs: 
Komēdija, drāma, dokumentāla 
filma. Līdz 16 g.v. – neiesakām

Kingsman: zelta aplis/ 
Kingsman: The golden 
circle (2017). Piedzīvojumu 
komēdija. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

No 29.09.
Māt!/ Mother! (2017). Žanrs: 
Trilleris, drāma, mistika. Līdz 
16 g.v. – neiesakām 

Stefans Cveigs: Ardievas 
Eiropai” (2016). Žanrs: 
Drāma. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām 

Aiz dzīvības robežas / 
Flatliners (2017). Žanrs: 
Trilleris, drāma, šausmu filma, 
zinātniskā fantastika. Līdz 16 
g.v. – neiesakām

Sports
10.09. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Rollersprints “Cēsis 2017”

16.09. plkst.10.00
Cēsu sporta bāzēs
Cēsu kauss volejbolā 2017

23.09. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Volejbola sacensības 
senioriem “Cēsu kauss”

23.09. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

23.09-30.09. 
Eiropas Sporta nedēļa
Pilna programma un norises 
vietas būs www.cesis.lv

24.09. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

24.09.
Ezerkalnu mototrasē
LČ motokrosā 

25.09.-29.09. Reģ.plkst.17.00. 
Starts plkst.18.00
Cēsu Pils parkā
Skriešanas, nūjošanas seriāls 
“Cēsu apļi 2017”

30.09. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Latvijas čempionāts florbolā 
vīriešiem
“FK Lekrings” – “EMU” 
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KULTŪRA
Vasarīgi svētki

Ieva Dreibante 
Ruckas mākslas rezidenču 
centrs

Otrdien, 5. septembrī, 
plkst. 17.30 Pils laukumā 15, 
iepretim Cēsu izstāžu namam, 
atklās Valentīna Odnovjuna 
(Ukraina/Lietuva) fotoizstādi 
“Novērošana”, kas tapusi 
sadarbībā ar Ruckas mākslas 
rezidenču centru.

Izstādē “Novērošana” 
ietvertas fotogrāfijas ar 
pastaigu laukumu un cietuma 
kameru durvīs ierīkotajām 
novērošanas actiņām bijušajās 
VDK mītņu telpās, kas 
atrodas dažādās pilsētās - 
Viļņā (Lietuvā), Rīgā (sauktā 
par “stūra māju”), Ļvovā 
(Ukrainā, sauktā par “turma 
na Lonckoho” jeb “cietumu 
Lacka ielā”), Cēsīs un Berlīnē 
(Vācijā).

“Manas fotogrāfijas, kas 
radītas šī projekta gaitā, ir 
vienlaikus dokumentālas un 
subjektīvas. Tajās iemiesotas 
īstu notikumu pēdas, priekšmeti 
un atmiņas, taču tās vienlīdz 
kalpo arī kā atsperšanās 
punkts iespējai iztēloties 
šos notikumus, priekšmetus 
un atmiņas un interpretēt 
tos plašāk. “Abstraktas” 
fotogrāfijas gadījumā skatītāja 
reakcijai ir lielāka nozīme, 
un līdz ar to skatītājs vairāk 
līdzdarbojas attēla radīšanā”, 
stāsta fotogrāfiju autors 
Valentīns Odnovjuns.

Izstādi organizē Ruckas 
mākslas rezidenču centrs 
sadarbībā ar “Vides 
risinājumu institūtu”, 
projekts tapis, pateicoties  
Valsts Kultūrkapitāla fonda, 
Ziemeļu – Baltijas mobilitātes 
programmas “Kultūra” un 
“Tokina” (Polska) fotobjektīvu 
kompānijas finansiālam 
atbalstam.

Izstāde apskatāma 
no 5. septembra līdz 24. 
septembrim Cēsīs, Pilsmuižas 
klētī. Izstādes darba laiks: 
trešdiena – svētdiena, no plkst. 
12.00 līdz plkst. 18.00. Ieeja 
izstādē bez maksas.

“Novērošana”

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Vaives pagasta svētki, kas 
norisinājās augusta vidū, akurāt 
vienā no divām šīs vasaras 
karstajām dienām, pulcināja 
pārsteidzoši daudz ļaužu. 
Pēc rīkotāju aplēsēm, svētku 
dienā “Kaķukrogā” piestāja un 
dažādās aktivitātēs piedalījās 
vairāk nekā 800 dalībnieku 
no Vaives, Cēsīm, tuvējiem 
novadiem un arī tālīni viesi.

Kā atzīst svētku rīkotāja 
Lāsma Dene, atbilstoši 
pasākuma moto viss ritēja 
uz urrā. Kā allaž, spraigi 
norisinājās auto orientēšanās 
sacensības, daudz interesentu 
piesaistīja darbošanās Amatu 
mājā, karsti gāja netradicionālo 
sporta spēļu laukumos, bet 
atveldzēties varēja mākslas 
telpas priekšnesumu rāmajā 
ritējumā.

Svētku dalībnieki ēda un 
slavēja gardo ugunskura zupu 
Vaives gaumē un priecājās 
par iespēju vismaz reizi gadā 
raudzīt vaigā “Kaķukroga” kaķi, 
kurš omulīgi grozījās svētku 
norišu viducī. Degustētāji 
saldām mutēm centās arī 

Attēlā: Kaķukroga kaķim padodas viss. Arī aušana ar ziedu stellēm. 

noteikt labāko Vaives medu. 
Ļoti nopietnā konkurencē, par 
labāko bitenieci atzina Daigu 
Freimani.

Savukārt vakarā uz balli 

sabrauca tik daudz dejot 
gribētāju, ka tautas nama zālē 
visi satilpt nevarēja. Nācās 
saskaitīties pāra un nepāra 
pāros un dejot uz maiņām. 

Paldies visiem svētku 
atbalstītājiem un vaivēniešiem, 
kuri aktīvi palīdzēja sarīkot 
skaistus pagasta svētkus!

Sestdien, 30. septembrī, 
plkst. 17.00 Vidzemes 
koncertzālē “Cēsis” 
norisināsies jauktā kora 
“Wenden” (diriģentes Marika 
Slotina – Brante, Monta 
Bērziņa) 30 gadu jubilejas 
koncerts “Rotājas saulīte 
sudraba kalnā”.

Repertuārā –  rūpīgi 
izmeklētas latviešu spēka 
dziesmas, kurām katrai 
ir sava sūtība un kods. 
Korim “Wenden” palīdzēs 
koncertmeistare Guna Rācene, 
perkusionists Vigo Račevskis 
un dziesminieks Valdis Atāls.

Kora Wenden jubileja
Evita Muceniece 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs rīko akciju “Nāc ar Tēti 
uz muzeju”. Muzejā kopā ar 
tēti būs jāatpazīst dažādi senie 
darba rīki, jāliek lietā prasmes 
tos izmantot un izgatavot ko 
īpašu 10. septembrim – Tēva 
dienai.

Bērni dažādos laikos 
un vecumos ir pateikušies 
saviem vecākiem – ar smaidu, 
apskāvienu, buču, vārdiem un 
dāvanām. Aicinām Tēva dienu 
pavadīt, kopīgi darbojoties 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā, Pils laukumā 9 – Cēsu 
Jaunajā Pilī, kur plkst. 10.00 – 
15.00 ģimenes gaidīs uzdevumi 
muzeja ekspozīcijā un Tēva 
dienas pārsteiguma balviņa.

Interesanti, ka Cēsu Jaunās 
pils īpašnieku, fon Zīversu, 
ģimenes atmiņu albūmā ir 
stāsts par kādu pateicību tēvam.

Grāfs Emanuels fon 
Zīvers savam tēvam Karlam 
Gustavam fon Zīversam 
Kārļa kalniņā Cēsu pils parkā 
1908. gadā uzstādīja bronzas 
krūšutēlu uz melnas granīta 
pamatnes ar uzrakstiem vācu 
un krievu valodās: “Pieminekli 
šī parka veidotājam Karlam 
Zīversam patiesā cieņā un 

Ar tēti uz muzeju

maigā mīlestībā velta viņa dēls, 
senators un virshofmeistars 
grāfs Emanuels Zīvers”. 

Pirmā pasaules kara gados 
šī skaistā dāvana no Pils 
parka pazuda, bet mūsdienās 
to atkal var aplūkot, jo 2011. 
gadā pieminekli pēc senām 
fotogrāfijām izveidoja no 
jauna.

Tēva dienas pirmsākumi 
meklējami 20. gs. sākumā ASV, 
savukārt Latvijā to svinam no 
2009. gada – septembra otrajā 
svētdienā.

Cēsu novada vecāku dome 
aicina piedalīties Tēvu dienas 
aktivitātēs. Tās notiks 10. 
septembrī no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 16.00 Ugunsdzēsēju 
depo teritorijā Ata Kronvalda 
ielā 52.

Ar tēti 
uz depo

Sākoties jaunajai sezonai, 
Cēsu Kultūras centra 
amatiermākslas kolektīvi aicina 
savam pulkam pievienoties 
jaunus dalībniekus. Aicinām 
bērnus, pieaugušos seniorus, 
lai kopīgi dziedātu, dejotu un 
muzicētu.

Jaunus dalībniekus uzņem 
tautas deju kolektīvi:

“Randiņš” (bērni un 
jaunieši no pirmskolas vecuma 
līdz vidusskolai) Sandras 
Bārtnieces vadībā,

“Raitais solis” (jaunieši un 
vidējā paaudze) Anda Kozaka 
vadībā,

“Saulgrieži” (videjā 
paaudze) Anda Kozaka vadībā,

“Vaive” (vidējā paaudze) 
(Vaivē) Solvitas Krastiņas 
vadībā,

“Dzirnas” (seniori) Sandras 
Bārtnieces vadībā.

Jauktie kori:
“Cēsu Pils koris” Marikas 

Austrumas un Evitas Konušas 
vadībā,

“Vidzeme” Olitas Nei-
mandes vadībā,

“Wenden” Marikas Slotinas-
Brantes vadībā,

“Beverīna” Jurģa Cābuļa un 
Aivja Gretera vadībā,

“Ābele” (seniori) Anitras 
Rauses vadībā.

Kā arī tautas vērtes kopa 
“Dzieti” Daces Balodes vadībā,

pūtēju orķestris “Cēsis” Jāņa 
Puriņa un Tālivalža Narvila 
vadībā,

sieviešu vokālais ansamblis 
“Tieši tāpēc” (Vaivē) Ilzes 
Pulles vadībā.

Laipni gaidīsim ikvienu 
interesentu!

Plašāka informācija par 
mēģinājumu grafiku un 
atvērtajām nodarbībām: 
kultura.cesis.lv, vai zvanot pa 
tālruni 26666365.

Aicinām jaunus dalībniekus


