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Stadionā jau sporto
Pabeigta
Cēsu
sporta
stadiona būvniecības pirmā
kārta, un decembra vidū tas
tika atvērts sportot gribētājiem.
Svinīgā stadiona atklāšanas
ceremonija notiks pavasarī,
sākoties
aktīvajai
sporta
sezonai. Sportotājiem stadions
būs atvērts katru dienu no
plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00.
Stadiona
būvniecības
pirmajā kārtā izveidoti seši
skriešanas celiņi pa esošo 400
metru apli, kā arī astoņi celiņi
100 metru taisnē. Celiņus
klāj gumijas granulu segums.
Futbola laukums ar Latvijas
Futbola federācijas atbalstu
ieguvis
jaunu
sintētisko
segumu, kas kalpos ilgāk
un būs vieglāk kopjams,
nekā zāles segums. Izveidoti
vieglatlētikas sektori, kuros
varēs trenēties augstlēkšanā,
kārtslēkšanā,
tāllēkšanā,
trīssoļlēkšanā
un
lodes
grūšanā. Tāpat izveidots āra
trenažieru laukums un aktīvās
attīstības laukums bērniem. Vēl
stadionā izveidots pludmales
volejbola sektors, kurā atrodas
trīs treniņu laukumi un viens
sacensību laukums.
Papildus projektā sākotnēji
iecerētajiem darbiem pārbūvēta
arī ietve uz Valmieras ielas
gar stadionu, kā arī stadionā
izveidots
multifunkcionāls
sporta spēļu laukums, kas
piemērots
basketbola,
volejbola un tenisa spēlēm.
Ziemas periodā atkarībā
no
laikapstākļiem
aktīvai

Attēlā: Vakara stundās atjaunotais stadions kļūst par koši izgaismotu akcentu Valmieras ielas rajonā. Foto: Karīna Jurciņa.
izmantošanai būs pieejams āra
trenažieru laukums, aktīvās
attīstības laukums bērniem, kā
arī skriešanas celiņi. Pludmales
volejbola, futbola un multispēļu
laukumi tiks atvērti pavasarī.
Kā atzīst Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs: “Veiktie darbi ir
bijuši gana sarežģīti un stadionā

pēc
pārbūves
redzamās
pārmaiņas ir fundamentālas. Es
ticu, ka stadiona infrastruktūra,
uzstādītais
apgaismojums,
futbola laukuma un skrejceļu
segumi, dos iespēju to
izmantot ne tikai vasarā, bet
siltākās ziemās – pat visa gada
garumā. Stadiona pārbūve
bija iedzīvotājiem svarīgs un

vajadzīgs projekts. Mēs ceram,
ka jaunais stadions dos jaunas
attīstības iespējas Cēsu pilsētas
sporta skolas audzēkņiem, kļūs
par nacionāla un starptautiska
mēroga sacensību vietu, kā
arī dos iespēju arvien jauniem
Cēsu novada iedzīvotājiem
pievērsties veselīgam dzīvesveidam.”

Kā ziņots, stadiona pirmās
kārtas būvniecības izmaksas ir
2,8 miljoni eiro, kam piesaistīts
1,9 miljonu eiro valsts budžeta
līdzfinansējums. Būvniecības
otrajā kārtā paredzēts izbūvēt
skatītāju tribīnes, kā arī divas
būves stadiona aprīkojuma
glabāšanai
un
ģērbtuvju
telpām.

Jaunā gada sagaidīšana Nākamgad sāks īres nama
Vienības laukumā
būvdarbus Ata Kronvalda ielā
Svētdien, 31. decembrī,
sākot no plkst. 23.30 aicinām
cēsniekus un Cēsu viesus
pulcēties Vienības laukumā, lai
kopīgi sagaidītu 2018. gadu un
Latvijas simtgadi.
No plkst. 23.30 kopīgi
atskatīsimies uz 2017. gadā
paveikto. Īsi pirms pusnakts
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs pateiksies par
notikumiem bagāto aizvadīto
gadu un novēlēs laimi un
panākumus nākamajā gadā.

Par uguņošanu jau tradicionāli
rūpēsies
“Cope
Priekam” kolektīvs, savukārt
līdz plkst. 2.00 balli spēlēs
DJ Farids.
Vienības laukumā pasākuma
laikā būs atļauts iemalkot
šampanieti.
Pasākuma
zonā
nav
atļauts lietot pirotehniskos
izstrādājumus.
Pasākumu
organizē
pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”.

Cēsu novada pašvaldība un
Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs,
kas
pārstāv
Aizsardzības
ministriju,
šī
gada
30.
novembrī noslēdza līgumu
par daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas – nepabeigtas
jaunbūves Ata Kronvalda ielā
56 – pārbūves būvprojekta
izstrādi,
būvdarbiem
un
autoruzraudzību.
Šajā ēkā plānots izbūvēt
24 dzīvokļus. Cēsu novada

pašvaldība pēc ēkas pārbūves
iegūs 19 dzīvokļus, un
Aizsardzības
ministrija
–
piecus.
Pašvaldība
šos
dzīvokļus izmantos kā īres
dzīvojamo fondu nepieciešamo
speciālistu piesaistei.
Saskaņā
ar
līgumu
ēkas būvprojekta izstrādei
paredzētas
24
kalendārās
nedēļas, savukārt būvdarbiem –
12 kalendārie mēneši. Līdz ar
to, ja neradīsies neparedzēti
šķēršļi, būvniecības darbi

varētu būt pabeigti 2019. gada
vidū.
Būvniecības izdevumi tiks
apmaksāti atbilstoši katram
pasūtītājam piederošajai ēkas
domājamajai
daļai.
Cēsu
novada pašvaldībai pieder
73% ēkas, un Aizsardzības
ministrijas
īpašumā
ir
27%
ēkas.
Būvniecības
(būvprojektēšana,
būvdarbi,
autoruzraudzība)
kopējās
izmaksas saskaņā ar līgumu ir
1,39 miljoni eiro.
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Gada ieceres –
piepildītas
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Kopumā aizvadītais gads
novadā bija ražīgs. Šajā gadā
sākās jauns Eiropas Savienības
(ES) struktūrfondu, valsts un
pašvaldības investīciju periods.
Cēsu novadā šīs investīcijas
tiek un tiks apgūtas atbilstoši
noteiktajām prioritātēm, kas
ir izglītība, uzņēmējdarbība,
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana, veselības aprūpe.
Izglītības
jomā
jāmin
skolēnu dienesta viesnīcas
izbūve
Saules
ielā
23.
Pašā gada nogalē beigsies
apjomīgais
Pastariņa
sākumskolas
siltināšanas
un pārbūves projekts. Sākta
arī
Cēsu
Profesionālās
vidusskolas jeb, kā tagad
jāsaka, Cēsu Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolas dienesta
viesnīcas
projektēšana.
Nozīmīgi projekti būs arī Cēsu
Pilsētas vidusskolas piebūve
un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas pārbūve un
sporta zonas izbūve. Savukārt
Līvu sākumskolā jau jaunā
gada sākumā atvērsim vēl
vienu pirmsskolas izglītības
grupiņu.
Viens no veidiem, kā
pašvaldība
var
sekmēt

uzņēmējdarbības
attīstību,
ir investīcijas infrastruktūrā.
Labs piemērs ir ilgi gaidītā
Saulrītu ielas rekonstrukcija,
kas veicinājusi gan īpašumu
sakārtošanu, gan ekonomisko
aktivitāti šajā pilsētas rajonā.
Decembra sākumā beidzās
Rīgas ielas rekonstrukcijas
pirmais posms, pavasarī ielas
atjaunošana atsāksies. Kad
vecpilsētas galvenā maģistrāle
būs kārtībā, aktivizēsies arī
īpašumu tirgus, saimnieciskā
un arī sabiedriskā rosība
vecpilsētā.
Deputāti vienprātīgi apstiprinājuši novadam būtiskus
nākotnes
projektus
–
industriālā
parka
izveidi
jaunajiem ražotājiem Robežu
ielas rajonā un Zinātnes centru
Cīrulīšos. Tie ir lēmumi,
kas jūtami ietekmēs novada
attīstību turpmākajos gados.
Nākamgad
pārvērtības
piedzīvos divas nozīmīgākās
Cēsu
vēsturiskās
būves.
Noslēgts līgums par Viduslaiku
pils konservāciju, un pavasarī
sāksies arī apjomīgi Sv. Jāņa
baznīcas atjaunošanas darbi.
Svarīgi, ka šajā gadā mums
izdevās Cēsu klīnikas statusu
nostiprināt valsts veselības
politikas dokumentos. Tas
nozīmē, ka arī turpmākajos
gados Cēsīs būs pilna laika

Gada nogales
akcenti
neatliekamās
palīdzības
slimnīca ar plašu pakalpojumu
klāstu. Klīnikas labiekārtošanai
un
modernizācijai
būs
pieejamas ES un valsts
investīcijas.
Noteikti
jāmin
vēl
vienu šogad sāktu darbu –
daudzdzīvokļu īres nama izbūve
sadarbībā ar Aizsardzības
ministriju. Mājokļu trūkums
pamatīgi
bremzē
jaunu
speciālistu piesaisti novadam.
Aizvadāmais
bija
arī
pašvaldību vēlēšanu gads.
Novada iedzīvotāji vērtēja
politiķu veikumu un norādīja
turpmākos attīstības virzienus.
Lielais
vēlētāju
uzticības
mandāts dod pārliecību, ka
varam īstenot arī sāpīgas,
bet ilgtermiņā nepieciešamas
reformas pašvaldības pārvaldē,
lai nodokļu maksātāju naudu
tērētu maksimāli racionāli un
efektīvi.
Iesoļojot
mūsu
valsts
pastāvēšanas simtgadē, gribu
novēlēt, lai katram ir sajūta, ka
Latvija ir viņa valsts, un katram
ir vēlme dzīvot, strādāt tā, lai
arī nākamajos 100 un 200 gados
Latvija būtu mājvieta mūsu
bērniem un mazbērniem, kurā
var justies droši un būt īstiem
savas zemes saimniekiem!

Domes sēdē decembrī
Cēsu novada domes sēdē 7.
decembrī deputāti izskatīja 28
jautājumus.
Domes sēdē apstiprināja
Cēsu 2. pamatskolas attīstības
plānu laika posmam līdz
2020. gadam. Deputāti lēma
par nodibinājuma “Koprades
māja
Skola6”
dibināšanu
un
nekustamā
īpašuma
daļas Lielajā Skolas ielā 6
nodošanu
nodibinājumam
bezatlīdzības lietošanā. Sēdē
pieņemts lēmums par maksas

pakalpojumu
izcenojumu
apstiprināšanu Cēsu novada
kapsētās.
Deputāti izskatīja jautājumu
par
nekustamā
īpašuma
Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā
23 piespiedu sakārtošanas
izpildes termiņiem. Sēdē tika
apstiprināti novada pašvaldības
sporta
bāžu
izmantošanu
noteikumi. Tāpat deputāti
lēma, ka Cēsu profesionālā
vidusskola turpmāk sauksies –
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina

vidusskola un apstiprināja
izglītības iestādes attīstības
stratēģiju 2018. – 2022. gadam.
Vēl sēdē lēma par pašvaldības
ēkas Gaujas ielā 10a pārdošanu.
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.

Darbs pašvaldībā - Būvvaldes
vadītājs
Ja Tev ir arhitekta diploms,
veiksmīga darba pieredze
pilsētplānošanā,
būvniecībā
un/vai arhitektūrā, Tu pārzini
jaunākās
tendences
šajās
jomās, Tev ir analītiska un
elastīga domāšana, pieredze
starptautiskos
projektos
vai darba grupās, kā arī esi
pieredzējis
komandu
un
darbinieku vadīšanā, spēj
pieņemt lēmumus un uzņemties

atbildību,
komunicēt
par
profesionāliem
jautājumiem
latviešu un angļu valodā,
sūti savu CV un pieteikuma
vēstuli uz e-pasta adresi
vakances@cesis.lv ar norādi
“Būvvaldes vadītājs” līdz
2018. gada 10. janvārim.
Mēs piedāvājam:
- darba iespējas uz rezultātu
vērstā, progresīvā pašvaldībā;
- profesionālās izaugsmes

iespējas, attīstot un pilnveidojot
prasmes ar skaidri definētām
atalgojuma iespējām;
- veselības apdrošināšanu un
citus labumus atbilstoši darba
rezultātiem un normatīvajos
aktos noteiktajam.
Atalgojums atbilstoši 13.
mēnešalgu grupai (1458-1917
eiro) un kvalifikācijas pakāpei.

Ieva Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja
Decembris, gada nogale
vedina atskatīties un rezumēt,
kāds bijis aizvadāmais gads,
kas tajā izdevies, kas nē... Taču
šī gada darba ritms novadā arī
decembrī bija ļoti straujš un
rast laiku rāmai gada norišu
apcerei, ir teju neiespējami.
Decembrī Cēsu novadā
beidzās
vairāki
būtiski
projekti. Pabeigta Rīgas ielas
rekonstrukcijas pirmā kārta,
un
vecpilsētas
veikaliņi,
kafejnīcas, darbnīcas, pakalpojumu uzņēmumi, domāju,
Ziemassvētkus
sagaidīja
un
vadīja
rosīgākā
un
optimistiskākā noskaņojumā,
nekā
remontdarbu
laikā
šovasar.
Rudens sākumā Saules ielā
23 durvis vēra mūsdienīga
un
labiekārtota
skolēnu
dienesta viesnīca. Decembrī
tika
pabeigta
arī
ēkas
rekonstrukcijas otrā kārta,
un topošajiem iemītniekiem
nodoti
35
pašvaldības
dzīvojamā fonda dzīvokļi.
Šis projekts ir svarīgs solis,
lai uzlabotu dzīves apstākļus
maznodrošinātajiem
novada
iedzīvotājiem. Gada nogalē
jau vairāk nekā pusē no
dzīvokļiem, bija iekārtojušies
to jaunie iemītnieki.
Ilgi
gaidīts
notikums,
protams, bija pilsētas stadiona
atvēršana pēc tā pārbūves.
Decembra
vidū
aktīva
dzīvesveida cienītāji jau varēja
doties izmēģināt stadiona
skrejceliņus un trenažierus. Lai
arī laika apstākļi nav labvēlīgi
fiziskām
āra
aktivitātēm,
stadions ir apmeklēts ik dienu.
Tie, kuri piedalījās novada
labāko sportistu, treneru un
sporta pedagogu godināšanā,
ikgadējajā pasākumā “Cēsu
sporta
laureāts”,
varēja
pārliecināties,
ka
novada
sportistu
sasniegumi
un
mūsu prasme rīkot valsts
un
starptautiska
mēroga
sacensības ir labā līmenī.
Tāpēc jaunas un kvalitatīvas
sporta būves ir loģisks un
nepieciešams solis novada

sportiskajā izaugsmē.
Vēl
no
decembra
notikumiem noteikti gribu
izcelt iedzīvotāju forumu
“Vaive mainās”, kas notika
Vaives tautas namā. Vaivēnieši
sabrauca pārsteidzoši lielā
skaitā un ļoti aktīvi sprieda, kas
darāms, lai Vaive kļūtu par vēl
labāku vietu dzīvošanai.

Tāpēc viens no
nākamā gada lielajiem
uzdevumiem būs
izvērtēt darba
procesus pašvaldībā,
celt efektivitāti un
samazināt pārvaldes
izmaksas.
Decembra
vidū
notika
Tiesībsarga
institūcijas
organizēta konference “Laba
pārvaldība – norma vai
izņēmums.” Tajā pārstāvēju
Cēsu novadu, jo iepriekš
veiktajās
aptaujās
mūsu
pašvaldība saņēma atzinīgu
iedzīvotāju
novērtējumu
tiesiskuma un pieejamības
jomās. Ir patīkami saņemt
labu vērtējumu, taču mēs labi
zinām, ka ir jomas, kurās mums
savs darbs krietni jāuzlabo.
Tāpēc viens no nākamā
gada lielajiem uzdevumiem
būs izvērtēt darba procesus
pašvaldībā, celt efektivitāti
un
samazināt
pārvaldes
izmaksas. Vēl viens būtisks
uzdevums nākamajā gadā būs
daudzfunkcionāla pašvaldības
Klientu apkalpošanas centra
izveide, lai novada iedzīvotāji
pašvaldības
pakalpojumus
saņemtu ātri, ērti, saprotamā
un caurskatāmā formā.
Paldies
pašvaldības
darbiniekiem
par
šogad
paveikto! Nākamajā gadā
novēlu, lai, godinot mūsu
valsts simtgadi, mēs spētu ne
tikai atskatīties uz nozīmīgiem
notikumiem Latvijas vēsturē,
bet rast līdzsvarotu veidu, kā
pagātnes pieredzi likt lietā,
lai mūsu simtgadnieci veidotu
atvērtu, radošu, viedu un
jauneklīgu!

Metiens 9 000 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.
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AKTUĀLI
Godināti novada sporta
izcilnieki
Decembrī norisinājās Cēsu
Sporta
laureāta
svinīgais
pasākums. Tas pulcēja novada
sportisko sabiedrību, un tā ir
visai kupla.
Tika godināti individuālie
un komandu sportisti, kuri
godam pārstāvējuši Cēsu
novadu un nesuši tā vārdu gan
lielāka, gan mazāka mēroga
sacensībās, kā arī sporta
biedrības, sporta pasākumu
organizatori, aizvien možie
veterāni un sporta skolotāji.
Balvas saņēma uzvarētāji
desmit nominācijās:
Gada sportists – Mārtiņš
Blūms,
Arnis
Pētersons
(MTB).
Populārākais sportists –
Mārtiņš Blūms.
Gada treneris – Vilmārs
Tomsons.
Paraugs sportā – Māris
Urtāns.
Cerība sportā – Alvis Šķēps

Attēlā: Lieliska aizvadītā sezona bijusi Cēsu orientēšanās
un rogaininga līderiem. Foto: Beāte Apinīte.
(biatlons).
Gada sporta pasākums –
Latvijas Jaunatnes olimpiāde,
Pasaules kauss orientēšanās
sportā.
Gada sporta komanda – U19
CPSS volejbola zēnu komanda.

Gada treneri – Ģirts
Mārtiņsons, Māris Krams.
Gada sporta skolotājs –
Boriss Cibankovs (CPV).
Gada sporta biedrība –
Florbola klubs “Lekrings”.

Jauni ārsti un pakalpojumi Cēsu klīnikā
Aizvadītais
gads
Cēsu
klīnikā
bijis
notikumiem
bagāts, bet īpaši jāizceļ tas,
ka triju gadu laikā kolektīvam
pievienojušies
36
dažādu
specialitāšu ārsti. Jaunie ārsti
savā profesionālajā darbībā
nāk ar jaunām zināšanām un
mūsdienīgām metodēm.
Ar jaunā 2018. gada
pirmajām dienām klīnikā būs
iespēja pieteikties papildus
ambulatori uz ehokardiogrāfijas
jeb sirds struktūras pētīšanu
ar
ultraskaņas
palīdzību
izmeklējumiem. Katra mēneša
pirmo un trešo trešdienu
diagnostiku
veiks
ārste
rezidente kardioloģijā Madara
Ventiņa. Madara ir viena no
jaunajiem ārstiem, kura jau
studiju laikā noslēdza līgumu
ar klīniku un saņēma finansiālu
atbalstu gan no ārstniecības
iestādes, gan no pašvaldības,
lai nodrošinātu specialitātes
ieguvi un darba gaitu sākšanu

Cēsīs.
No 2018. gada janvāra
galvas un kakla asinsvadus
izmeklēs arī ārste neiroloģe
Līga Mekša. Līdz ar to saruks
rindas uz šo diagnostisko
pakalpojumu.
Rūpes par mazākajiem
pacientiem
uzņemas
sertificēti pediatri, izmantojot
kvalitatīvas un pilnvērtīgas
bērnu izmeklēšanas metodes.
Ja ģimenē radusies neatliekama
nepieciešamība saņemt pediatra
konsultāciju, klīnikā katru
dienu pieejams dežūrpediatrs
no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00
darba dienās, bet brīvdienās no
plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.
Lai panāktu kvalitatīvu
un
efektīvu
ārstēšanu,
nepieciešama
ne
tikai
ārstu profesionalitāte, bet
arī mūsdienām atbilstošas
medicīniskās
iekārtas.
Aizvadītajā
gadā
klīnikā
iegādātas tādas tehnoloģijas

kā
endoskopijas
iekārta,
harmoniskais skalpelis, kas
samazina operācijas laiku un
rada drošību gan operatoram,
gan pacientam. Ultraskaņas
instrumentu
mazgājamā
mašīna un cits operāciju zāles
aprīkojums paredzēts modernai
un nepārtrauktai darbībai.
Tāpat tiek iegādātas jaunas
fizikālās terapijas tehnoloģijas
pieprasītākajām procedūrām,
piemēram, magnetoterapijai,
kas pacientiem palīdz novērst
sāpes un veicina drīzāku
atlabšanu.
Tehnoloģiju
attīstībā tiek domāts ne tikai
par pacientiem, bet arī par
ārstniecības personāla veselību,
lai ievērotu darba aizsardzību,
drošību un ergonomiku. Viena
no jaunākajām tehnoloģijām –
smagu pacientu paceļamā/
pārvietojamā iekārta, kā arī
cits klīnikas ikdienas darbam
nepieciešamais aprīkojums.

Būvniecības dokumenti tiešsaistē
No 2017. gada decembra
interneta
vietnē
cesis.lv
papildus
obligātajai
sabiedrības informēšanai par
būvniecības procesiem Cēsu
novada Būvvalde ievieto arī
informāciju par Būvvaldē
iesniegtās
būvniecības
dokumentācijas izskatīšanas
gaitu – par dokumentu
izskatīšanā
iesaistītajiem
speciālistiem,
laiku,
kad
dokuments
izskatīts,
vai
speciālistam
bijuši
kādi
iebildumi pret dokumentu
izstrādes
kvalitāti,
vai

tie
izsniegti
labošanai.
Informācija apkopota tabulas
veidā un pieejama Būvvaldes
sadaļā “Dokumentu aprite
Būvvaldē”.
Speciālistu
iebildumi
tiek
izskatīti
koleģiāli, un dokumentācija vai
nu tiek akceptēta, vai izsniegta
labošanai
ar
apkopotām
norādēm par neatbilstībām
normatīviem.
Atgādinām, ka Būvniecības
likums
nosaka sabiedrības
informēšanu par būvniecības
procesiem.
Patlaban,
kad
ieviesta vienota Būvniecības

informācijas
sistēma,
informēšana notiek ar šīs
sistēmas palīdzību. Interneta
vietnē www.cesis.lv Būvvaldes
sadaļā “Būvniecības procesi
Cēsu novadā” ievietotas saites
uz Būvniecības informācijas
sistēmu. Šajā sistēmā jūs
interesējošo objektu varat
meklēt
pēc
konkrētās
Būvniecības
kontroles
institūcijas (piemēram – Cēsu
novada Būvvalde) vai adreses.

Cēsīs būs Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskola
Cēsu
profesionālā
vidusskola mainīs nosaukumu,
no 2018. gada 1. janvāra
kļūstot par Cēsu Tehnoloģiju
un Dizaina vidusskolu.
Skolas konvents pieņēma
šādu lēmumu, lai skolas
nosaukums labāk atbilstu tās
mācību programmas virzībai
un maiņai līdzi laikam, un
decembra domes sēdē to
vienbalsīgi atbalstīja arī Cēsu
novada domes deputāti.
Kā norādīja vidusskolas
direktors Guntars Zvejnieks,
zināmā mērā nosaukuma maiņa
ir daļa no pasākuma kompleksa,
kas ļaus spert drosmīgus soļus
skolas attīstībā.
“Mērķis, uz ko gribam iet –
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola kā reģionā nozīmīgs

spēlētājs
profesionālajā
un
vispārējajā
izglītībā.
Par pamatu tam ņemsim
amatniecību, klāt liekot dizainu
un tehnoloģijas. To pavadīs
arī nopietnāks ieguldījums
skolas mārketingā,” skaidroja
direktors.
Viņš arī piebilda, ka papildus
ierastajām
programmām,
Cēsu
Tehnoloģiju
un
Dizaina vidusskola realizēs
telekomunikāciju,
modes
tekstila un mēbeļu dizaina
programmas, kā arī raugās IT
programmu virzienā. Skola
savu nākotni saredz arī lielākā
sadarbībā ar Rīgas Tehnisko
universitāti un tās Cēsu filiāli.
Skolas vērtības būs: sadarbība,
radošums,
mērķtiecība,
uzņēmība un kvalitāte.

Rīgas ielas pārbūve
Decembra
sākumā
noslēdzās Rīgas ielas pārbūve
posmā no Kases ielas līdz Rožu
laukumam.
No Kases ielas uz Rīgas
ielu turpmāk varēs nogriezties
gan pa labi, gan pa kreisi. Tā
kā Rīgas ielas posms no Rožu
laukuma līdz Līvu laukumam
joprojām ir slēgts, to varēs
apbraukt pa Lielo Katrīnas
ielu. Turpmāk, braucot no
Rožu laukuma, pa Lielo

Katrīnas ielu varēs nokļūt līdz
Palasta ielai, bet, braucot no
Palasta ielas, pa Lielo Katrīnas
ielu varēs nokļūt līdz Lielajai
Līvu ielai.
Rīgas ielas rekonstrukcijas
gaitā pārbūvētas komunikācijas – ūdensvads, lietus
un sadzīves kanalizācija –,
nomainot pievadus līdz ēku
sienām.
Nomainīts
ielas
brauktuves un ietvju segums –
to tagad sedz kaltais bruģis.

Biznesa attīstībai
Gada nogalē pēc pārbūves
darbiem ekspluatācijā nodota
Saulrītu iela un tās atzari.
Rūpniecības apbūves teritorijas
ielu rekonstrukcija ir būtisks
ieguldījums komercdarbības
attīstībā Cēsu novadā.
Pārbūves
darbus
sāka
2016. gada rudenī. Teritorijā
izbūvēta
lietus
ūdens
savākšanas un novadīšanas
sistēma,
apgaismojums,
cietais ielas segums. Līdz šim
pavasaros un lietavu laikā
teritorijas applūda, bojājot ēku
pamatkonstrukcijas, traucējot
piebraukšanu pie pakalpojumu
sniedzējiem. Pēc pārbūves
problēmas atrisinātas, veicinot
arī
uzņēmumu
teritoriju
labiekārtošanu.
Attīstījies
būvmateriālu
veikals
“Vidzemes
būvserviss”,
kam tiek izbūvēta jauna
piebrauktuve no Piebalgas
ielas. Teritorijas labiekārtošanu
veicis uzņēmums SIA “4
Forest”, un arī citi uzņēmumi
veic ieguldījumus attīstībā.
Ielas
pārbūves
projekta

īstenošanas laikā Saulrītu ielas
rajona uzņēmumos radītas
vairāk nekā 20 jaunas darba
vietas, un uzņēmumi ieguldījuši
nozīmīgas investīcijas attīstībā.
Saulrītu ielas un tās
atzaru atjaunošanas darbi
tika veikti, piesaistot ERAF
līdzfinansējumu
projektam
“Degradēto
teritoriju
revitalizācija I kārta”. Šī paša
projekta gaitā tika veicināta
arī teritorijas Gaujas ielā 88
atjaunošana. Pārbūvēts Peldu
ielas posms un Klints ielas
posmi, ieklājot cieto segumu
un
sakārtojot
lietusūdens
noteces sistēmu. Uzņēmums
SIA “Santas rezidence “, kas
ir galvenais ieguvējs no ielu
posmu sakārtošanas, Cēsu
pilsētā radījis vairāk nekā 20
darba vietas un ēku atjaunošanā
ieguldījis vairāk nekā 3,5
miljonus eiro.
Plānots, ka projekta kopējās
izmaksas būs 637 272,78
eiro, no kurām pašvaldības
finansējums – 71 467,65 eiro.
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IEDZĪVOTĀJI NOVADAM

Kā mainās Vaive?
Decembrī Vaives pagasta
“Kaķukrogā” notika pirmais
iedzīvotāju forums “Vaive
mainās”. Tautas namā pulcējās
gandrīz 60 vaivēniešu.
Tikšanās
ievadā
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs
slavēja
Vaives
iedzīvotāju
ieinteresētību un vēlmi dzīvi
pagastā veidot daudzveidīgu,
ērtu, interesantu. To apliecinot
arī tas, ka Vaives iedzīvotāju
foruma apmeklētāju skaits ir
lielāks, nekā Cēsu forumā.
Tikšanās
pirmajā
daļā
vaivēnietis Kaspars Goba
atzina, ka pagasts pēdējo
gadu laikā kļuvis par mājvietu
daudziem
izglītotiem
un
ietekmīgiem cilvēkiem, kuri
savas darba dienas pavada
Rīgā vai Eiropas Savienības
institūcijās, tāpat arī daudzi
vaivēnieši
ikdienā
strādā
Cēsīs. Tas nozīmējot, ka Vaivē
ir īpaši svarīgi izveidot dzīvei
un atpūtai piemērotu vidi. Tam
piekrita arī Laimdota Eliase,
kura piedāvāja savu vīziju par
iespējām attīstīt Vaives pagasta
centru. Viņa norādīja, ka
Vaivē dzīvo cilvēki ar īpašām
prasmēm un zināšanām, kuras
jāprot likt lietā, lai novadam

Attēlā: Vaivēnieši nopietni, bet brīžiem arī ar humoru vētīja dažādus pagasta turpmākās
attīstības scenārijus. Foto: Aivars Akmentiņš.
palīdzētu attīstīties.
Tikšanās
otrajā
daļā
notika
ideju
darbnīca
grupās. Iedzīvotāji ļāva vaļu
fantāzijai, kopīgi iezīmējot
savu redzējumu par Vaivi
2030. gadā. Pēc tam daļa no
grupu idejām tika attīstītas,

piedāvājot risinājumus un
soļus, kas varētu palīdzēt tās
īstenot, par pamatu ņemot
Vaives tautas namu kā pagasta
sabiedrisko un kultūras centru.
Vairākās
grupās
tika
uzsvērta labākas, iedzīvotājiem
piemērotākas
transporta

Kopā svinēt Ziemassvētkus
Jau
trešo
gadu
Ziemassvētkus kopā svinēja
vairākas Cēsu novada senioru
organizācijas. Gandrīz 200
senioru Cēsu 2. pamatskolas
zālē izbaudīja Ziemassvētku
noskaņu Alfrēda
Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas
audzēkņu un Latvijā pazīstamu
mākslinieku koncertā, kā arī
dejoja paši.
Pasākuma
oficiālajā
daļā Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs un Cēsu novada

pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests” direktore
Iveta Sietiņsone, novērtējot
ikvienu biedrību, pateicās par
ikdienas darbu un novēlēja
ikvienam jaunajā gadā stipru
veselību, izturību un uzņēmību
jaunu ieceru realizēšanai.
Īpašs pārsteigums senioriem
bija Jāņa Paukštello uzstāšanas.
Cēsu Invalīdu biedrība un
biedrības vadītājs Indulis
Balodis atzina, ka J. Paukštello
uzstāšanās viņus iepriecinājusi
visvairāk. Pasākuma laikā

ikvienam bija iespēja arī
nofotografēties un iemūžināt
šo jauko pasākumu. Svinību
otrajā daļā seniori dejoja un
dziedāja kopā ar dziesminieci
Anitu Ozolu.
Organizācijas
tradīciju
novērtējušas
atzinīgi,
norādot, ka šāds pasākums
saliedē organizācijas, dod
uzmundrinājumu
jaunajam
gadam un piedzīvotais ir kā
veselības zāles.

Iepriecina seniorus svētkos

Foto: Līga Ieviņa.

Jau
11.
gadu
pirms
Ziemassvētkiem
Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais
dienests”
darbinieki, domes deputāti
un arī pašvaldības darbinieki
apciemo
Cēsu
novada
pensionārus, kuri sasnieguši 80
gadus un cilvēkus ar 1.grupas
invaliditāti, lai Ziemassvētku
ieskaņai pasniegtu nelielas
dāvaniņas, kas sarūpētas no
ziedotāju un Sociālā dienesta
līdzekļiem.
Šogad iepriecināti gandrīz
1200 seniori. Milija Nagle
(attēlā) no Vaives pagasta
“Jaunrauņi”
par
Sociālā
dienesta rūķu apciemojumu

bija ļoti priecīga. Novada rūķi
šogad pie Milijas ciemojās jau
trešo reizi.
Kā atzina vecākā sociālā
darbiniece Līga Ieviņa: ”
Milija savos 82 gados ir ļoti
dzīvespriecīga, aktīva un čakla
kundze – pagalms līdz mājas
durvīm no sniega notīrīts,
māja sakopta un izgreznota.
“Sarunājoties ar Miliju, smaids
no sejas nepazuda, jo pati
Milija ir tik pozitīva, smaidīga
un runātīga. Par Ziemassvētku
sveicienu bija ļoti priecīga un
pateicīga,” stāsta L. Ieviņa.

kustības nodrošināšana Vaives
pagastā, kas ļautu pasākumus
tautas namā un Amatu mājā
apmeklēt tiem, kam nav sava
auto. Kā atzina vairāku grupu
dalībnieki, tas ir šķērslis, kas
neļauj pagasta dzīvē piedalīties
tik aktīvi, kā gribētos.

Tāpat
vairākas
grupas
uzsvēra potenciālās tūrisma
iespējas Vaives novadā, redzot
Vaives tautas namu arī kā
potenciālu tūrisma informācijas
centru, kur būtu iespējams
gūt informāciju par tuvākajā
apkārtnē atrodamajiem tūrisma
objektiem.
Citi
savukārt
saskatīja tautas namu kā
radošās
uzņēmējdarbības
centru, kur varētu notikt
regulāri mājražotāju tirdziņi.
Tika pārrunāts arī Vaives tautas
nama kultūras piedāvājums,
kas pēc iedzīvotāju domām
varētu būt kvalitatīvāks un
daudzveidīgāks.
Iedzīvotāji sarunu gaitā
nonāca arī pie citiem visam
pagastam
nozīmīgiem
jautājumiem,
kas
prasītu
atsevišķas diskusijas, tādēļ
gaidāms, ka šai sanāksmei būs
turpinājums.
Tikšanās
bija
pašu
iedzīvotāju iniciatīva, kas radās
septembra apkaimes tikšanās
laikā Vaivē. To rīkoja Vaives
iedzīvotāji ar Cēsu novada
pašvaldības atbalstu.
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2017. gada notikumu atskats
Janvāris

●
Pirmā
jaundzimusī
cēsniece
Cēsu
klīnikas
Dzemdību nodaļā 2017. gadā
bija meitenīte Nikola. Viņa
piedzima Svetlanas un Janeka
ģimenē 1. janvārī plkst. 18.51.
● Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja rīkotie 1991. gada
janvāra barikāžu piemiņas
pasākumi šogad notika Pils
laukumā. Dega ugunskurs,
varēja iemalkot tēju un
klausīties atmiņu stāstus. Ļoti
apmeklēta bija ekspozīcija
Izstāžu namā par cēsnieku
gaitām barikādēs.

Februāris

● Rīgas ielā 23 notika
Cēsu Jauniešu mājas oficiālā
atklāšana. Tajā nama iemītnieki
pateicās visiem, kuri palīdzēja
iekārtot jauniešu tikšanās
vietu. Telpu remontu un
labiekārtošanu jaunieši veica
pašu spēkiem. Brīvdienās
un vakaros nāca, berza,
jauca, stiepa un prātoja, kā ar
minimāliem līdzekļiem tikt pie
omulīgām telpām.
● Cēsu Jaunās Pils Lielajā
salonā atklāja vēsturnieka
Tāļa
Pumpuriņa
grāmatu
“Cēsu Ģerbonis. Cēsu pilsētas
ģerboņa attīstības un lietošanas
vēsture”. Cēsis ir viena no
vecākajām Latvijas pilsētām,
kas rakstītajos avotos pirmo
reizi minētas 1206. gadā, un
tās heraldiskajos simbolos
savdabīgā veidā atspoguļojas
pilsētas vairāk nekā 800 gadu
vēsture.

Marts

●
Vaives
pagasta
“Kaķukrogā” darbu sāka Vaives
Amatu māja, aizsākot regulāru
nodarbību ciklu profesionālu
meistaru un amatu pratēju
vadībā.

●
Notikusi
vecās
ugunsdzēsēju depo ēkas izsole
Valmieras ielā 1. Atbilstoši
izsoles noteikumiem tur arī
turpmāk būs sabiedriskās
ēdināšanas iestāde.
● Cēsu Kultūras un tūrisma
centra izdotā Daiņa Bruģa
grāmata “Cēsu Jaunā pils”
ieguvusi grāmatu mākslas
balvu “Zelta Ābele”. Šo balvu
ik gadu piešķir skaistākajiem
Latvijā tapušajiem izdevumiem

Aprīlis

● Novada iedzīvotāji aktīvi
piedalījās Vislatvijas Lielajā
talkā, sakopjot vairāk nekā
20 vietas Cēsīs un Vaivē.
Lai arī skarbie laika apstākļi
nemudināja uz varoņdarbiem,
vairums talcinieku nezaudēja
darba sparu un apņēmību un
paveica visus iecerētos darbus,
spītējot aukstajam vējam,
lietum un pat sniegam.
●
Zinātkāres
centrs
“Zinoo” un Latvijas Mobilais
Telefons sāk projektu “Pirmie
Latvijas 100 km kosmosā”.
Cēsu lidlaukā tika palaista
izmēģinājuma raķete, lai uz
valsts simtgadi pirmo reizi
Latvijas vēsturē varētu palaist
raķeti, kas sasniegs atklātu
kosmosu.

Maijs

● Darbu Cēsu Profesionālās
vidusskolas direktora amatā
sāka
Guntars
Zvejnieks.
Iepriekš – Siguldas mākslu
skolas
“Baltais
flīģelis”
vadītājs.
● Starptautiskajā Ģimenes
dienā Cēsīs valdīja īsti
ģimeniska noskaņa. Trīs dienas
vecāki kopā ar bērniem ik
vakaru apmeklēja kādu no
svētku pasākumiem.
● “Čello Cēsis” saņēmis
Eiropas ievērojamāko festivālu
kvalitātes zīmolu “EFFE Label
2017-2018”.
Starptautiska
žūrija
komponista
un
Edinburgas festivāla ilggadējā
direktora Sera Džonatana
Mailsa vadībā godināja 715
festivālus no 39 valstīm. “Čello
Cēsis” ir vienīgais festivāls
no Latvijas, kas saņēmis šo
atzinību.

Nacionālo
bruņoto
spēku
pārstāvji, cēsnieki un viesi.
Cēsu
muzeja
speciālisti
bija sagatavojuši aizraujošu
orientēšanās spēli “Sajūti Cēsu
kaujas!” Dienas galvenais
notikums bija Cēsu kauju
rekonstrukcija
Pirtsupītes
gravā, kas pulcēja lielu skaitu
cēsnieku un viesu.
● Pils parks jūnija nogalē
kļuva par Latvijas diskusiju
galvaspilsētu,
trešo
gadu
sniedzot
mājvietu
sarunu
un demokrātijas festivālam
“Lampa”, ko ik gadu rīko fonds
“DOTS”, šoreiz pulcējot teju
10 000 apmeklētāju.

Jūlijs

● Cēsu Pils parkā ar svinīgu
ceremoniju atklāja VII Latvijas
Jaunatnes olimpiādi. Šogad
olimpiādē par medaļām cīnījās
2803 sportisti no 82 Latvijas
novadiem.
Cēsu
sportisti
izcīnīja bronzu riteņbraukšanā
un zelta medaļas orientēšanās
sportā un volejbolā.
● Cēsu svētki “Svinam ar
garšu!” atkal pulcēja iespaidīgu
apmeklētāju skaitu – teju 60
000. Trīs dienas cēsnieki un
viesi baidīja augstvērtīgus
kultūras, izklaides un sporta
notikumus.
● Sekmīgi norisinājās grants
ielu virsmas divkāršā apstrāde
ar cieto segumu. Putekļi un
grambas, vairs nekaitinās
Noras un Dzintara ielu rajona
iedzīvotājus un apmeklētājus.

● Cēsu kauju 98. gadadienā,
22. jūnijā, novada iedzīvotāji
pulcējās Vienības laukumā.
Ziedus pie Uzvaras pieminekļa
nolika Cēsu novada domes
jaunā sasaukuma deputāti,

● Līvu skola jaunajā mācību
gadā kļuvusi par sākumskolu.
Pārmaiņas nenāca viegli, taču
skolas kolektīvam ir laba
apņēmība padarīt mācību
iestādi par mūsdienīgu un
atraktīvu mācību vietu.

● Vaivē pabeigts ceļa posma
Krīvi – Kaķukrogs remonts.
Tagad visu ceļu no Cēsīm līdz
Rāmuļiem klāj cietais segums.

● Par jauno novada
Pašvaldības
policijas
priekšnieku
apstiprināts
Mārtiņš
Jēgers.
Primārie
uzdevumi,
viņaprāt,
ir
paaugstināt
darbinieku
kvalifikāciju un profesionālās
iemaņas, sabiedrības līdzdalību
un attīstīt zvanu centru.
● Vaives pagasta svētki
norisinājās
augusta
vidū,
akurāt vienā no divām šīs
vasaras karstajām dienām. Tie
pulcināja pārsteidzoši daudz
ļaužu. Pēc rīkotāju aplēsēm,
svētku dienā “Kaķukrogā”
piestāja un dažādās aktivitātēs
piedalījās vairāk nekā 800
dalībnieku.

projekta īstenošanu. Turpmāko
divu gadu laikā tiks veikta
vairāku avārijas stāvoklī esošu
Cēsu viduslaiku pils daļu
konservācija un piemērošana
publiskam
apmeklējumam,
labiekārtota pilij piegulošā
teritorija.
● Cēsu novada iedzīvotāju
forums šogad pulcēja 55
cēsniekus, kuri, kopīgi domājot
un
darbojoties,
izveidoja
septiņas idejas, kā risināt
Cēsīm aktuālas problēmas.

Novembris

● Saules ielas 23 pārbūvētajā
ēkā darbu sākusi skolēnu
dienesta viesnīca. Tajā ir teju
200 gultas vietas – jau pirmajos
rudens mēnešos gandrīz visas
aizpildītas.
● Novadā sākās Apkaimju
tikšanās. Tajās iedzīvotāji
varēja tikties ar novada
pašvaldības
speciālistiem,
lai
pārrunātu
aktuālus
jautājumus un piedāvātu savus
ierosinājumus, kā uzlabot
pašvaldības darbu.

Augusts

Jūnijs

● Cēsu novada domes
jaunā sasaukuma pirmā sēde
notika Cēsu kauju dienā, 22.
jūnijā. Cēsu novada domē ir 15
deputātu mandāti, no kuriem
11 ir politiskajai partijai
“Vienotība”, divi mandāti ir
Latvijas Zemnieku savienībai,
pa
vienam
Nacionālajai
apvienībai un Latvijas Zaļajai
partijai.

Septembris

● Mēneša nogalē, pēc
apjomīgiem
renovācijas
darbiem, durvis apmeklētājiem
atkal vēra
Izstāžu nams.
Svētku noskaņu atjaunotajā
namā uzbūra koša un rotaļīga
Kristīnes Luīzes Avotiņas
personālizstāde “Ģimene”.
● Darbu sāk Cēsu novada
pašvaldības
administrācijas
vadītāja Ieva Goba, par prioritāti
izvirzot pašvaldības darba un
funkciju efektivizāciju.

Oktobris

● Slimnīcas ielā 9 atklāta
atskurbtuve un nakts patversme.
Jaunajās telpās varēs izmitināt
12 personas bez noteiktas
dzīves vietas un atskurbināt
pārlieku sareibušos.
● Prezentēta Vēstures un
mākslas muzeja veidotā galda
spēle “Latvijai 100”. Jaunā
galda spēle ir Cēsu dāvana
valsts simtgadē, rosinājums
izzināt nozīmīgus notikumus
un personības, kas veidojuši
Latvijas gadsimtu kopš 1918.
gada.
● Parakstīts līgumu par Cēsu
pilsdrupu konservācijas un pils
kompleksa
rekonstrukcijas

● Jau septīto reizi Cēsīs
notika Draudzīgā Aicinājuma
fonda skolu reitinga balvu
pasniegšana Latvijas labākajām
skolām. Cēsu valsts ģimnāzija
šogad ieguva pirmo vietu
pilsētas ģimnāziju grupā.
● Valsts svētku norišu
programma
Cēsu
novadā
bija ierasti daudzveidīga un
notikumi – plaši apmeklēti.
Daudzu Latvijas novadu un
pilsētu iedzīvotājiem došanās
uz Cēsīm Lāčplēša dienā vai
18. novembrī, kļuvusi par
stabilu tradīciju.
● Cēsu novada pašvaldība
un Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs,
kas
pārstāv
Aizsardzības
ministriju,
šī
gada
30.
novembrī noslēdza līgumu
par daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas – nepabeigtas
jaunbūves Ata Kronvalda ielā
56 – pārbūves būvprojekta
izstrādi,
būvdarbiem
un
autoruzraudzību.
Ja
neradīsies neparedzēti šķēršļi,
būvniecības darbi varētu būt
pabeigti 2019. gada vidū.

Decembris

● Pabeigta Rīgas ielas
pārbūve posmā no Kases ielas
līdz Rožu laukumam. Nodota
arī Saulrītu iela ar tās atzariem.
Uzlabojumi infrastruktūrā jau
šogad sekmējuši ekonomisko
aktivitāti šajā rūpniecības
rajonā.
●
Beigusies
stadiona
rekonstrukcijas pirmā kārta, un
tas atvērts aktīva dzīvesveida
piekritējiem. Ziemas periodā
izmantošanai būs pieejams āra
trenažieru laukums, aktīvās
attīstības laukums bērniem, kā
arī skriešanas celiņi.
● Vaivē norisinājās pirmais
iedzīvotāju forums, kas pulcēja
vairāk nekā 60 vaivēniešu.
Tā bija pagasta iedzīvotāju
rosināta tikšanās, lai kopīgi
spriestu
par
vēlamajām
pārmaiņām Vaivē.
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SAISTOŠIE
16.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 2. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā””
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 2. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā” šādu grozījumu:
Izteikt 2.,5., 8., 9. un 12. pielikumu šādā redakcijā:

Turpinājums 8. lpp
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Pasākumi Cēsīs janvārī
Pasākumi
03.01. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Sarunu vakars ar Mārci
Jakoviču. Uzturs fiziski
aktīviem cilvēkiem
04.01. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas
bērniem! “Domā! Prāto!
Risini!”
05.01. plkst.19.00
Izstāžu namā
Jauktā kora “Anima”
koncerts
05.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kārlis Ķilkuts
06.01. plkst.11.00
Vaives tautas namā
Vaives pagasta pirmsskolas
bērniem “Svētki būs, jautri
būs!” Ieeja ar ielūgumiem
06.01. plkst.22.00
Fonoklubā
Nekvalitatīvās mūzikas nakts
10.01. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņš
11.01. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas
bērniem! “Domā! Prāto!
Risini!”
11.01. plkst.18.30
Mākslas telpā “Mala”
Cēsu prātu asināšanas spēle
11.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
TOBAGO! Jubilejas
izrāde. M.Zālītei 65,
U.Marhilevičam 60
12.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo
13.01. plkst.14.00
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē
SPĒĻU PASAULE
MUZEJĀ: Pirmā nodarbība
“Stratēģiskās spēles.
Mankala.”
13.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Francijas impresijas.
Koncertzāles “Cēsis” trio
Palladio
13.01. plkst.22.00
Fonoklubā
Stand-up comedy. Denis
Tulpe & Deniss Lugovskojs

14.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Jāņa Skuteļa stāvizrāde
“Atkal”

27.01. plkst.21.30.
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “Vārna” un
“StandART”

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

28.01. plkst.13.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Knīpas un knauķi. “Dziedu
vakaros un rītos”

18.01. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Latviešu tautas dziesmu
dziedāšanas sacensība skolu
jaunatnei “Lakstīgala 2018”,
1.kārta
19.01. plkst.11.00
Izstāžu namā
Dziesmas spēks. 1991.gada
barikādes. Piedalās mūziķe
Māra Upmane-Holšteine.
19.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Big Al & The Jockers” 5
gadi
20.01. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts bibliotēkā
“Vinnija Pūka ziemas
prieki!”
20.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Baleta zvaigžņu galā
koncerts
21.01. plkst.15.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Baltie lāči” jaunā
koncertprogramma “Atvars”
21.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Grupas “Dagamba”
koncerttūre
#LudwigVanRammstein
22.01.-24.01.
CBJC, Bērzaines ielā 4
46.Starptautiskās bērnu
mākslas izstādes “LIDICE
2018” darbu atlase un
iesniegšana konkursa
1.kārtai
26.01.
CBJC, Bērzaines ielā 4
Latviešu tautas dziesmu
dziedāšanas sacensība skolu
jaunatnei “Lakstīgala 2018”,
2.kārta
26.01. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Starptautiskā teātra koncerts
“Čigānu mūzikas virpulī”
27.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Artura Maskata jubilejas
koncerts “Mans teātris”

31.01. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar grāmatas
“Meža meitas” autori Sanitu
Reinsoni

Izstādes
Līdz 30.04.2018.
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zāle
KAULIŅI IR MESTI...
Galda spēles Latvijā un
pasaulē 19. – 20. gs. Privāta
spēļu kolekcija.
01.01.– 15.02.
Cēsu Pieaugušo izglītības
centrā (Raunas iela 4)
Jāņa Sūniņa fotogrāfijas
“Par un ap…”
02.01-06.01.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Fotoizstāde “Mūsu mīluļi”
02.01.-20.01.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Kaspars Reinis “Aizmirstās
gleznas”
08.01.-31.01.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Fotoizstāde. Vilis Bleikšs
“Gaujmalieši”
No 13.01.
INSIGNIA mākslas galerijā
koncertzālē “Cēsis”
Aleksejs Naumovs “Ainavas”
22.01.-31.01.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ievas Jurjānes ilustrācijas
“Zaķīšu pirtiņa”
Līdz 15.01.2018.
Cēsu Jaunās pils semināru zālē
“Kad pasaule pārvēršas
pasakā…” Ērika Zvirbuļa
fotogrāfijas
Līdz 28.01.2018.
Izstāžu namā
“Mantojums. Art Cēsis”
Līdz 28.01.2018.
Izstāžu namā
Artis Nīmanis “Mēness un
saule.” Stikla izstāde

PASĀKUMI

Literatūras
izstādes Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā

Sports

02.01.-31.01. Rakstniecei
Anitai Liepai – 90

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

02.01.-31.01. Kā saglabāt
veselību?
02.01.-31.01. Lai vitamīni
nekautos…
02.01.-31.01. Pārgaujas
novads kādreiz un tagad
02.01.-31.01. Ziemas sports
un aktīvā atpūta vēsturiskajā
Cēsu rajonā
02.01.-31.01. Ciemos pie
Vinnija Pūka
02.01.-31.01. Zēni, grāmatas
jums!
18., 19., 20.01. Jauno
grāmatu izstāde

Kino
No 05.01.
Koko noslēpums / Coco
(2017). Piedzīvojumu filma,
komēdija, animācija. Bez
vecuma ierobežojuma.
Dotais lielums: mana māte
(2017, Latvija). Dokumentālā
filma. Līdz 12 g.v. – neiesakām.

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

07.01. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
12.01.-14.01 plkst.10.00
Sporta bāzēs
Cēsu kauss basketbolā
jauniešiem
12.01. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
13.01. plkst.17.00
Gaujas ielā 45
LČ volejbolā vīriešiem
Nacionālā Līga 1.divīzija
Cēsis – Aizpute
16.01. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem U13,
U16
CPSS/Lekrings– Kurši
19.01.-21.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu kauss basketbolā
senioriem

Mollijas spēle/ Molly’s game
(2017). Biogrāfija, drāma.
Līdz 16 g.v. – neiesakām.

21.01. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā

No 12.01.
Cilvēks vilcienā/ The
Commuter (2018). Drāma,
detektīvfilma, mistika. Līdz 12
g.v. – neiesakām.

27.01. plkst.09.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas krosmintona
federācijas Latvijas kausa
posma sacensības

No 19.01.
Nameja gredzens (2018).
Piedzīvojumu filma, asa sižeta
filma, vēsturiska. Līdz 12 g.v. –
neiesakām.

27.01. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā

Kukaiņu slepenā dzīve /
Tall tales (2018): Ģimenes
filma, animācija. Bez vecuma
ierobežojuma.
No 26.01.
Slepenie dokumenti/ Post
(2018). Trilleris, drāma,
vēsturiska, biogrāfija. Līdz 12
g.v. – neiesakām.

27.01. plkst.14.00
Pūces ielā 2a
LČ basketbolā seniorēm
Cēsis - Tukums
28.01. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā

8

Cēsu Vēstis, 2017. gada 29. decembris

IZSTĀDES, SAISTOŠIE
Divas pārsteidzošas izstādes Unikālas galda spēles
Cēsu Jaunajā pilī

Attēlā: Arta Nīmaņa noslēpumainie darbi raisīja aktīvu lielu un mazu skatītāju interesi.
Foto: Aivars Akmentiņš.
Cēsu Izstāžu namā decembrī
atklātas
divas
izstādes:
"Mantojums. Art Cēsis" un
Arta Nīmaņa izstāde "Saule un
mēness".
Jau piecus gadus "Art
Cēsis" rīko vasaras skolu –
meistardarbnīcas gleznotājiem.
Šajās darbnīcās profesionāliem
māksliniekiem
ir
iespēja
bagātināt savas zināšanas
glezniecības tehnoloģijā un
gūt
jaunus
izaicinājumus
radošajā darbā, skolotāja,
ikonu gleznotāja, restauratora
un
seno
glezniecības
tehnoloģiju meistara Dmitrija
Laščetko vadībā. Izstādē ar
meistardarbnīcā
tapušiem
darbiem piedalās gleznotāji
Laima Bikše, Jānis Blanks,
Jānis Dukāts, Andris Eglītis,

Ritums Ivanovs ar dēliem
Rasmusu un Krišjāni, Arta
Kalniņa, Reinis Liepa, Dāvis
Ozols, Kristīne Rozenberga,
Ansis
Rozentāls,
Signe
Vanadziņa, Zīle Ziemele un
Dmitrijs Laščetko.
Stikla
un
dizaina
mākslinieks Artis Nīmanis
savu
profesionalitāti
un
māksliniecisko rokrakstu ir
veidojis un attīstījis jau vairāk
nekā 20 gadu garumā, dziļi
iepazīstot
stikla
īpašības,
izkopjot savu autortehniku
un atklājot inovatīvas stikla
apstrādes metodes.
Arta Nīmaņa mākslinieciskās
izteiksmes
amplitūda
ir
plaša. Viņš piedalījies grupu
un personālizstādēs Eiropā,
Amerikā, Apvienotajos Arābu

Emirātos, Krievijā, Ķīnā,
Singapūrā, Meksikā un Japānā.
Personālizstāde "FRAGILE"
Dekoratīvās
mākslas
un
dizaina muzejā ieguva Latvijas
Televīzijas un Radio gada
balvu "Kilograms kultūras
2016" kategorijā ‘"Vizuālā
māksla".
Starptautisku
atzinību guvušā mākslinieka
jaunākie oriģināldarbi pirmo
reizi skatāmi izstādē "Saule
un mēness" Cēsu Izstāžu
namā, bet 2018. gadā tie ceļos
tālāk uz personālizstādēm
Dānijā, Somijā un Japānā, kur
skatītājiem būs iespēja iepazīt
un izjust stikla maģisko un
arhetipisko dabu. Izstādes tēma
tiek veltīta Latvijas simtgadei.

16.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījums Cēsu novada domes 2015.
gada 2. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā””
Turpinājums no 6. lpp

Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā skatāma neparasta un
apjomīga galda spēļu izstāde,
kurā apskatāmas 232 spēles.
Izstādes autori ir muzeja
darbinieki Tālis Pumpuriņš un
Dace Cepurīte, kuriem pieder
ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā
unikāla spēļu kolekcija. Kopā
kolekcionāriem gandrīz 20
gadu laikā izdevies iegūt ap
500 dažādu spēļu, no kurām
dažas ir īpašas, jo piederējušas
kādam nozīmīgam cilvēkam,
bet citas saglabājušās vairs
tikai vienā eksemplārā. Lielais
spēļu krājums un abu muzeja
darbinieku sakrātā informācija
un zināšanas jau var kalpot par
pamatu atsevišķa spēļu muzeja
izveidei.
Izstādē apskatāmās spēles
galvenokārt tapušas 19. un
20. gadsimtā, bet ekspozīcijā
savu vietu ieguvuši arī 2000
gadus seni metamie kauliņi,

kas atrasti Serbijā un kurus
spēlēm izmantojuši romiešu
karavīri. Vēl viena unikāla
izstādes sastāvdaļa ir spēles,
kas
piederējušas
Josifa
Staļina sekretāra Aleksandra
Poskrebiševa ģimenei.
Izstādes iekārtojums veidots
kā labirints, kas pamazām ved
arvien dziļāk spēļu pasaulē.
Labirintā atrodams novusa
galds, kas brīvi pieejams
apmeklētājiem, kuri vēlas
izspēlēt kādu partiju. Pašā
telpas dziļumā atrodas spēļu
stūrītis lieliem un maziem, kur
drīkst ņemt plauktā saliktās
galda spēles un ļauties azartam.
Cēsu muzejs arī aicina ikvienu
atnest līdzi uz izstādi savu galda
spēli, kas varbūt mājās kādu
laiku jau stāv plauktā un netiek
spēlēta, lai to pievienotu spēļu
plauktam. Muzeja darbinieki
arī rīkos spēļu vakarus.

07.12.2017. Saistošie noteikumi Nr. 30 “Grozījumi
Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 11 “Bērnu reģistrācija
un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas
izglītības programmas””
Izdarīt Cēsu novada domes
2012. gada 7. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 11 “Bērnu
reģistrācija un uzņemšana
Cēsu novada pašvaldības
izglītības
iestādēs,
kurās
tiek īstenotas pirmsskolas
izglītības programmas” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 2.2. apakšpunktu
šādā
redakcijā:
“2.2.
Vecāki,
reģistrējot
rindā
Bērnu uzņemšanai Iestādē,
Cēsu novada pašvaldības
Apmeklētāju
apkalpošanas
centrā personiski iesniedz vai
nosūta elektroniski uz e-pastu
dome@cesis.lv iesniegumu (1.
pielikums) un bērna dzimšanas
apliecības kopiju.”
2. Izteikt 3.5. apakšpunkta
ievaddaļu šādā redakcijā:
“3.5. Komplektējot grupas,
Komisija ir tiesīga ārpus kārtas
piešķirt vietu Iestādē bērniem,
kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un:”
3. Svītrot 3.5.6. apakšpunktu.
4. Izteikt 3.6.2. apakšpunktu
šādā redakcijā: “3.6.2. darba
devēja apliecinājuma vēstule
par darba tiesisko attiecību
faktu uz grupas komplektācijas
brīdi – saistošo noteikumu
3.5.1. un 3.5.2. apakšpunktā
minētajos gadījumos, ja vecāki
nav Cēsu novada pašvaldības
vai tās iestāžu darbinieki;”

5. Izteikt 3.6.3. apakšpunktu
šādā redakcijā: “3.6.3. lēmuma
kopija par aizbildniecības
nodibināšanu un aizbildņa
iecelšanu
vai
lēmuma
kopija par bērna ievietošanu
audžuģimenē, vai lēmuma
kopija par bērna ievietošanu
aprūpes iestādē - saistošo
noteikumu 3.5.3. apakšpunktā
minētajos
gadījumos,
ja
lēmumu nav pieņēmusi Cēsu
novada bāriņtiesa.”
6. Svītrot 4.2. apakšpunktā
vārdus “jāuzrāda dzimšanas
apliecība un”.
7.
Svītrot
4.2.1. apakšpunktu.
8. Izteikt 4.2.3. apakšpunktu
šādā
redakcijā:
“4.2.3.
medicīniskā karte 026/u un
ģimenes ārsta vai cita ārstaspeciālista izziņa par Bērna
veselības stāvokli;”
9. Svītrot 5.4. apakšpunktā
iekavas un vārdus “(arī uz
laiku)”.
10. Papildināt ar jaunu
5.4.1
apakšpunktu
šādā
redakcijā: “5.4.1 Pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājs
paziņo Izglītības nodaļai par
Noteikumu 5.2.4. apakšpunktā
minētajiem gadījumiem trīs
darba dienu laikā no attiecīgā
gadījuma iestāšanās dienas.”
11. Svītrot 5.5. apakšpunktā
vārdus
“pamatojoties
uz
vecāku iesniegumu”.

