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Augsts novērtējums Cēsu skolām
Gada nogalē Cēsu 

Valsts ģimnāzija (CVĢ) 
ieguvusi pirmo vietu pilsētas 
ģimnāziju grupā skolu 
reitinga kopvērtējumā, ko 
veido Draudzīgā Aicinājuma 
fonds Jāņa Endeles vadībā. 
Tas nozīmē, ka CVĢ reitinga 
vērtējumā ir labākā ģimnāzija 
Latvijā ārpus lielajām re-
publikas nozīmes pilsētām.

Triumfs kopvērtējumā 
iegūts, nodrošinot labāko snie- 
gumu savā kategorijā centrali-
zēto eksāmenu rezultātos 
matemātikā, dabas zinībās un 
angļu valodā. CVĢ uzrādījusi 
stabilu sniegumu, jo labāko 
rezultātu kopvērtējumā sasnie-
dza arī pērn. Pilsētu ģimnāziju 
labāko trijnieku noslēdz 
Siguldas un Bauskas Valsts 
ģimnāzijas.

Vienlaikus Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskola 
ierindojusies augstajā ceturtajā 
vietā specializēto skolu 
(tehnikumi, arodvidusskolas 
un mūzikas skolas) kategorijā.

Par absolūti labāko skolu 
reitingā šogad kārtējo reizi 
kļuvusi Rīgas Valsts 1. 
ģimnāzija, savukārt labākā 
pilsētas vidusskola šogad ir 

Attēlā: Par absolūti labāko skolu reitingā šogad kārtējo reizi kļuvusi Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, savukārt Cēsu Valsts 
ģimnāzija ir labākā ģimnāzija Latvijā ārpus lielajām pilsētām. Foto: Kaspars Kurcens.

RTU inženierzinātņu vidus-
skola, labākā lauku skola – 
Saldus novada pašvaldības 
Druvas vidusskola, bet par 
labāko specializēto skolu 
atzīta Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskola.
Skolu reitings tiek veidots, 

pamatojoties uz centralizēto 
eksāmenu rezultātiem. Skolas 
vērtē četrās kategorijās - 
ģimnāzijas, pilsētu vidus-

skolas, lauku vidusskolas 
un specializētās skolas. Pēc 
skolēnu gūtajiem rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos vērtē 
piecus mācību priekšmetus - 
latviešu valodu, matemātiku, 

angļu valodu, dabas zinības 
(bioloģija, fizika, ķīmija), 
vēsturi un skolas kopvērtējumā, 
kā arī skolu izaugsmi gan 
mācību priekšmetos, gan 
kopvērtējumā.

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.

I.Ziedonis

Lai ikkatram Ziemassvētkos 
blakus tuvie un mīļie, bet jaunajā 
gadā - ticība labajam, pārmaiņām 
un pašiem sev!

Cēsu novada pašvaldības vārdā  
domes priekšsēdētājs 

Jānis Rozenbergs



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Aizvadāmā gada centrālais 
notikums, protams, bija Lat-
vijas simtgade. Novembrī, 
piedaloties dažādās šim 
notikumam veltītajās norisēs 
bija jaušams, ka šos svētkus 
sagaidījām un aizvadījām 
ar patriotismu un lepnumu 
par savu valsti. Tā bija 
laba iespēja rūpīgāk iepazīt 
vēsturi un pārliecināties, cik 
būtiska loma bijusi Cēsīm 
mūsu valsts tapšanā un 
neatkarības nosargāšanā. Esmu 
pārliecināts, ka Cēsu īpašā 
vieta un nozīme nezudīs. Arī 
turpmāk būsim jaunu ceļu un 
oriģinālu ieceru aizsācēji.

Novatorisku risinājumu 
bija jāmeklē vienai no šī 
gada aktualitātēm – rindu 
mazināšana uz vietām 
pirmskolas izglītības iestādēs. 
Lai arī līdz šim katru gadu 
regulāri esam palielinājuši 
vietu skaitu bērnudārzos, 
šogad pieprasījums pieauga 
teju sprādzienveidīgi. Pagājušā 
gada nogalē atvērām plānoto 
grupiņu Līvu sākumskolā. 
Arī šogad bijām plānojuši 
nākamo grupiņu turpat. Taču 
vasarā jau bija nepieciešams 
papildus ārkārtas risinājums 
un finansējums, lai izbūvētu 
un iekārtotu telpas vēl vienai 
grupiņai Cēsu Pilsētas 
vidusskolā. Noslēdzoties 
pieslīpēšanās periodam, varam 
secināt, ka mazuļi gluži labi 
sadzīvo ar lielajiem skolas 
bērniem. 

Straujais pieprasījuma kā-
pums noticis tāpēc, ka dzīvot 
uz Cēsīm pārceļas citu novadu 
un pilsētu iedzīvotāji, kā arī 
ģimenes, kuras atgriežas Latvijā 
no ārzemēm. Šādas izvēles 
nav iepriekš prognozējamas, 
un rodas problēmsituācijas. 
Taču tās ir patīkamas rūpes, 
jo cilvēki ir novada lielākā 
vērtība, un tas apliecina, ka 
Cēsis ir pievilcīga vieta, kur 
dzīvot, strādāt, mācīties. Tāpēc 
nākamgad, pārveidojot Līvu 

sākumskolu par pirmskolas 
izglītības iestādi, atvērsim vēl 
divas vai pat trīs bērnudārza 
grupiņas.

Novada demogrāfiskā augša- 
na rada arī palielinātu pie-
prasījumu pēc mājokļiem. 
Un arī šajā jomā ir būtisks 
pavērsiens! Šogad ar privāto 
investoru “Siguldas būv- 
meistars” vienojāmies par 
četru daudzdzīvokļu namu 
būvniecību četru gadu laikā. 
Iepriekš veiktā aptaujā uz 20 
jaunā projekta dzīvokļiem 
pieteicās vairāk nekā 60 
pretendenti! Tātad ir gan 
pieprasījums, gan arī 
maksātspēja. Vēl nākamgad, 
vasaras sākumā, paredzēts 
nodot novada pašvaldības 
un Aizsardzības ministrijas 
finansēto daudzdzīvokļu namu 
Ata Kronvalda ielā 56. Tur būs 
dzīvokļi gan bruņoto spēku 
vajadzībām, gan novadam 
nepieciešamo speciālistu – 
ārstu, pedagogu, jaunu 
vadītāju – piesaistei.

Ģimeņu vēlmi dzīvot Cēsīs 
lielā mērā nosaka tas, ka mums 
ir labas skolas. Par to kārtējo 
reizi varējām pārliecināties, 
kad Vidzemes koncertzālē 
Draudzīgā Aicinājuma fonds 
svinīgā ceremonijā paziņoja 
skolu reitinga rezultātus 
un sveica labākos. Lai arī 
turpmāk cēsnieki būtu starp 
labākajiem, Izglītības nodaļā 
notiek mērķtiecīgs darbs, 
palīdzot skolu direktoriem un 
pedagogiem sagatavoties jaunā 
izglītības satura ieviešanai. 
Gaidāmajai pārejai uz 
kompetenču izglītību būsim 
gatavi un varēsim turpināt 
līderību izglītības kvalitātes un 
daudzveidības ziņā.

Priecē arī Cēsu Tehnoloģiju 
un Dizaina vidusskolas 
un Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolas attīstības 
dinamika. Aug audzēkņu 
skaits un skolu atpazīstamība 
Latvijā. Jaunās programmas, 
mūsdienīgā mācību vide maina 
jauniešu priekšstatus par 
profesionālo apmācību, viņi 
novērtē, ka, apgūstot darba 

tirgū pieprasītu amatu, viņi 
liek stingrus pamatus savai 
turpmākajai dzīvei.

Cēsu slimnīcai šis bija 
stabils gads, bez bažām 
par iestādes turpmāko 
statusu. Daudz paveikts, lai 
pilnveidotu veselības aprūpi 
Cēsu un apkārtējo novadu 
iedzīvotājiem. Īpaši jāizceļ 
sekmīga jauno ārstu piesaiste. 
Tagad jāgaida, kāds būs jaunā 
veselības ministra redzējums 
par slimnīcu tīklu Latvijā. 
Ceru, ka nebūs atkal jātērē 
laiks un enerģija, lai pierādītu, 
ka arī reģionu iedzīvotājiem 
nepieciešama kvalitatīva 
veselības aprūpe, un Cēsu 
klīnikā varēsim droši sākt 
īstenot apjomīgu Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansētu veselības aprūpes 
modernizācijas projektu.

Vairāku gadu mērķtiecīgs 
pašvaldības darbs Cīrulīšu teri- 
torijas attīstībai šogad nes 
pirmos augļus. Pabeigta Ko- 
vārņu un Cīrulīšu ielu 
atjaunošana, ambiciozais 
Kosmosa izpētes centra projekts 
jau iegūst reālas aprises. Tāpat 
ir privāti investori, kas grasās 
Cīrulīšos veidot aktīvās atpūtas 
zonas. Pašvaldībā arī esam 
vienojušies par pansionāta 
darbības paplašināšanu, attīstās 
arī uzņēmums “Venden”. Tas ir 
uzskatāms piemērs, kā, ejot soli 
pa solim, var sasniegt izvirzīto 
mērķi un klusu pilsētas 
teritoriju pamazām pārveidot 
par vienu no novada attīstības 
centriem.

Lai visiem mierīgi un 
priecīgi Ziemassvētki un 
krietns spars, sākot Jauno gadu! 
Lai paveiktu visu iecerēto, kā 
jau cūkas gadā piedien, būs 
jāstrādā melnu muti. Bet esmu 
drošs – apjomīgie projekti 
infrastruktūras, izglī-tības 
un uzņēmējdarbības vides 
veidošanā nesīs jaunas attīstības 
iespējas novadam. Galvenais ir 
noticēt sev, savam novadam, 
valstij! Mēs gribam un spējam 
veidot savu novadu aizvien 
labāku! Paldies par paveikto un 
veiksmi turpmākajos darbos!
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Pārmaiņas, kas 
sekmē attīstību
Ieva Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītāja

Šis gads novada pašvaldībā 
bijis izaicinājumiem bagāts. 
Lielākais no tiem – pārvaldes 
struktūras pārveide. Tā 
noslēdzās pavasara sākumā, 
un tagad jau visas pārvaldes 
darbojas pilnā sastāvā. 
Kolektīvu papildinājuši jauni 
vadītāji, speciālisti, kuri nāk 
ar jaunām idejām, jaunu 
skatu. Viņu pienesums kopā ar 
ilggadējo darbinieku pieredzi 
un zināšanām palīdz veidot 
efektīvu, iedzīvotājiem atvērtu 
un pieejamu pašvaldību. 
Pārmaiņu posms nebija viegls, 
un gribu pateikties kolēģiem 
par sapratni, atbalstu un 
līdzdalību to īstenošanā!

Viens no mūsu klientiem 
redzamākajiem pārmaiņu 
rezultātiem ir Vienotā valsts 
un pašvaldības klientu 
apkalpošanas centra (KAC) 
atvēršana Raunas ielā 4. 
Apmeklētāju atsauksmes ir 
atzinīgas. Iedzīvotāji novērtē 
to, ka ēka ir centrā, tuvu 
autoostai un stacijai. Turpat, 
tuvumā, arī valsts iestādes, 
tādējādi var ātri un ērti saņemt 
nepieciešamos pakalpojumus, 
izziņas, apstiprinājumus. 

Uz namu Raunas ielā 4 
nākamajā gadā pārcelsies 
arī pašvaldības pārvaldes. 
Rūpīgi plānojām kabinetu 
izvietojumu, lai iedzīvotājiem 
biežāk nepieciešamo struktūr-
vienību speciālisti būtu ērti 
sasniedzami. Tāpēc KAC, 
Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes un Būvvaldes 
speciālistu kabineti ir pirmajā 
stāvā. Klienti bez liekas 
staigāšanas varēs saņemt 
nepieciešamos saskaņojumus 
vai izziņas. 

Jūtamas pārmaiņas šogad 
sākušās arī sporta infrastruktū-
ras apsaimniekošanā. Rudenī 
Cēsu novada pašvaldība savā 
pārziņā pārņēma SIA “Cēsu 
Olimpiskais centrs”. Pirmais 
uzdevums bija atjaunot 
slēpošanas un biatlona trases 
“Cēsis” darbību, lai jau šoziem 
tur varētu trenēties Sporta 
skolas audzēkņi, varētu slēpot 
aktīva dzīvesveida cienītāji 
un norisinātos sacensības. Šis 
uzdevums jau daļēji izpildīts, 

un nākamajā gadā COC 
pārņems vispirms pilsētas 
stadiona, pēc tam – arī citu 
sporta būvju apsaimniekošanu. 

Gada nogalē tikāmies 
ar Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes (NKMP) 
pārstāvjiem, lai vienotos par 
sadarbību Cēsu vecpilsētas 
attīstībā. Pārrunājām iespējamo 
risinājumu Pionieru laukuma 
attīstībai vecpilsētā. Patlaban 
šai teritorijai it 11 īpašnieki, 
un to sedz pamatīgs būvgružu 
slānis vēl no Otrā pasaules 
kara. Esam vienojušies, ka 
pašvaldība sadarbībā ar NKMP 
atbalstīs būvgružu novākšanu 
arheologa uzraudzībā, lai 
īpašnieki varētu īstenot savas 
ieceres un atjaunot šo pilsētas 
kvartālu. Tāpat ar NKMP 
vienojāmies par saskaņotu 
vēršanos pret vecpilsētas 
graustu īpašniekiem, lai 
piespiestu viņus sakārtot savus 
īpašumus.

Šis gads bijis aktīvs Eiropas 
Savienības (ES) projektu 
piesaistīšanā un īstenošanā. 
Ar ES struktūrfondu palīdzību 
sakārtotas Cīrulīšu un Kovārņu 
ielas. Uzņēmējdarbības 
sekmēšanai veikti priekšdarbi, 
lai ar struktūrfondu finansējumu 
degradētajā teritorijā starp 
Robežu un Rūpniecības ielām 
izbūvētu jaunu – Balto ielu, 
vienlaikus iekārtojot 14 zemes 
gabalus ar nepieciešamajām 
komunikācijām uzņēmēj-
darbības sākšanai. Tāpat 
tiek veikti priekšdarbi un 
situācijas izpēte, lai piesaistītu 
finansējumu iznomājamas 
ražošanas ēkas celtniecībai, 
kas risinātu telpu pieejamības 
problēmu, tādējādi stimulējot 
ekonomiski aktīvas zonas 
veidošanos šajā pilsētas rajonā. 

Joprojām turpinās darbs 
pie skolu modernizācijas 
projekta, kas paredz arī mēbeļu 
un informācijas tehnoloģiju 
aprīkojuma iegādi. Nākamgad 
paredzēts sākt jaunas piebūves 
būvniecību Cēsu Pilsētas 
vidusskolai, kā arī projektēt 
jaunu piebūvi Cēsu Valsts 
ģimnāzijai.

Gribu novēlēt, lai šogad 
veiktās pārmaiņas kalpotu par 
labu atspēriena punktu nākamā 
gada darbiem, kas sekmēs 
novada attīstību!

Cēsu novada domes sēdē 6. 
decembrī izskatīti 16 jautājumi.

Deputāti lēma par iestā-
šanos Hanzas asociācijā, 
apstiprināja grozījumus Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas nolikumā, kā arī 
lēma par projekta pieteikuma  
“Daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs “Cēsis”” 
iesniegšanu.

Vēl deputāti lēma par 
līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu 
Olimpiskais centrs” par zemes 
nomu slēpošanas trašu izveidei 
un darbības nodrošināšanai, 
kā arī noklausījās informāciju 
par sporta pasākumiem, sporta 
biedrībām, sasniegumiem 
2018. gadā, plānoto darbību 
sporta attīstībā 2019. gadā.

Cēsu novada domes ārkārtas 

sēde notika 13. decembrī, un 
tajā izskatīti divi jautājumi. Tika 
apstiprināta galīgā redakcija 
lokālplānojumam Saules 
ielas 13a, 15 un Vilku ielas 
14, Cēsīs, teritorijai, grozot 
teritorijas plānojumu. Deputāti 
arī apsprieda grozījumus SIA 
“Cēsu Olimpiskais centrs” 
statūtos.

Domes sēdēs decembrī

Cēsu īpašā vieta 
Latvijas kartē
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AKTUĀLI
Ziemassvētku prieks un 
pārsteigums 

Cēsu novada “Sociālā 
dienesta” darbinieki ar domes 
deputāta Renāra Sproģa un 
AS “Cēsu alus” atbalstu pirms 
Ziemassvētkiem sagādāja 
pārsteigumu 24 Cēsu novada 
ģimenēm ar bērniem.

Iespējams, cēsnieki manīja 
pa novada ielām un ceļiem 
braucošu īpaši izgaismotu 
busiņu. Tas ir īpašais rūķu 
transports, kas nogādāja 

ziemassvētku paciņas 24 
novada ģimeņu pašiem 
mazākajiem bērniņiem.

Rūķu busiņu sagādāja 
Renārs Sproģis, kurš arī 
palīdzēja nogādāt dāvanas 
mazajiem cēsniekiem. 

“Ziemassvētki ir sirsnības 
un dāvināšanas laiks. Braucot 
ar Saules takas jauniešiem 
un redzot viņu acis, kad tika 
sniegtas dāvanas mazajiem 

cēsniekiem, kārtējo reizi 
pārliecinājos, ka visvairāk 
gandarī iespēja dāvāt prieku 
līdzcilvēkiem,” stāsta Renārs.

“Sociālais dienests” 
pateicas R. Sproģim, AS 
“Cēsu Alus”, dienas centra 
“Saules taka” jauniešiem un 
Baibai Zalcmanei par atbalstu 
un sirds siltumu, sagādājot 
Ziemassvētku prieku pašiem 
mazākajiem!

Attēlā: Ziemassvētku vecītis un dienas centra “Saules taka” rūķi sarūpēja priecīgu 
pārsteigumu 24 novadu ģimeņu mazuļiem. 

Cēsu novada pašvaldība 
atsavina, pircēju noskaidrojot 
atklātā, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
Lenču iela 40.

Izsoles objekta sākotnējā 
cena ir 26 000 eiro. 
Izsoles solis – 300 eiro. 
Nodrošinājuma nauda – 2600 
eiro – iemaksājama Cēsu 
novada pašvaldības kontā.

Izsole notiks Cēsu novada 
pašvaldībā, Bērzaines ielā 5,  
2019. gada 17. janvārī plkst. 
14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrā-

cija notiek katru darba dienu 
Raunas ielā 4, 1. stāva 104. 
kabinetā, līdz 2019. gada 16. 
janvāra  plkst. 12.00.

Ar izsoles noteikumiem un 
samaksas kārtību var iepazīties 
Cēsu novada pašvaldībā 
Raunas ielā 4, 104.kabinetā 
(tālr. 26104449), kā arī 
internetā cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var 
apskatīt, iepriekš sazinoties 
ar Cēsu novada pašvaldības 
Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes īpašumu 
apsaimniekošanas speciālistu 
(tālr. 20202201).

Izsolē pārdod pašvaldības 
īpašumu Lenču ielā 40

Ūdens kvalitāte pilsētas 
avotos

Cēsu novada pašvaldība 
pakāpeniski pārceļas uz jaunām 
telpām Raunas ielā 4. Kā jau 
esam informējuši, novembrī 
ēkas pirmajā stāvā durvis vēra 
jaunais Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs. Tāpat ierastajās telpās 
Raunas ielas 4 pirmā stāva 
kreisajā spārnā atrodami Īpa- 
šumu apsaimniekošanas pār- 
valdes speciālistu darba 
kabineti.

Decembrī uz Raunas 4 
pārcēlās Būvvalde, kas tagad 
atrodas 113. kabinetā, bet 
teritorijas plānotājas Evija 
Taurene un Rudīte Klāva strādā 
112. kabinetā.

Attīstības un būvniecības 
pārvaldes lauku attīstības 
speciāliste Evija Atvara un 
projektu koordinatore Sanita 
Breikša strādā 115. kabinetā, 
bet pārvaldes vadītājs Atis 
Egliņš-Eglītis atrodams 116. 
kabinetā.

Tāpat Raunas ielas 4 109. 
kabinetā strādā Attīstības un 
būvniecības pārvaldes juristi 
Santa Smiltniece un Valdis 
Tirzmalis, kā arī iepirkumu 
sekretāre Iveta Beķere.

Nākamajā gadā visas 
pašvaldības struktūrvienības 
no ēkas Bērzaines ielā 5 
pakāpeniski pārcelsies uz 
Raunas 4 – pašvaldības 
administrācija pārcelsies jau 
janvārī, bet pilnībā pašvaldība 
centra mājvietā būs pārcēlusies 
līdz aprīlim. 

Savukārt Pašvaldības 
policija agrā pavasarī no 
vecpilsētas pārcelsies uz 
Bērzaines ielu 5, kur viņiem 
būs pielāgotākas, modernākas 
un ērtākas telpas kā arī plašāks 
stāvlaukums operatīvajam 
transportam.

Pašvaldības speciālisti 
pārceļas

Cēsu novada pašvaldība 
veikusi regulārās ūdens 
kvalitātes kontroles analīzes 
pilsētas avotos, un divos no 
tiem, Raiņa ielā un Dzidravotā, 
konstatētas koliformas. Tas 
nozīmē, ka šajos avotos ūdens 
ir bakterioloģiski piesārņots un 
bīstams lietošanai uzturā.

Paaugstināts nitrātu slāpekļa 
apjoms, kas gan iekļaujas 
pieļaujamajās normās, 
konstatēts Avotu un Pētera 
ielas avotā. Taču šāds rezultāts 
liecina par dārzniecībā 
izmantoto minerālmēslu un 
pesticīdu, kā arī sadzīves 

kanalizācijas ūdeņu nokļūšanu 
gruntsūdeņos.

No Pārgaujas novada 
pašvaldības saņemta 
informācija, ka cēsnieku 
iecienītā Rūcamavota ūdens 
analīzes ir pieļaujamo normu 
robežās.

Informējam, ka analīzes 
veiktas šī gada novembrī, un to 
rezultāti dažādos laika periodos 
ņemtiem ūdens paraugiem 
atšķiras. Avotu ūdeni ietekmē 
gan lietus, gan avotam 
pieplūstošo pazemes ūdeņu 
kvalitāte, kā arī apkārtējās 
vides piesārņojums.Decembra sākumā Cēsu 

novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” speciālisti 
devās pieredzes apmaiņas 
komandējumā uz Čehiju un 
Ukrainu, kur guva vērtīgu 
pieredzi darbam ar personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
kā arī dalījās pieredzē par 
mājas aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanu sadarbībā ar 
nevalstiskajam organizācijām.

“Sociālā dienesta” projektu 
vadītāja-attīstības speciāliste 
Vita Pleševnika kopā ar novada 
domes deputāti, Sociālo un 
veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju Ditu Trapencieri, 
sadarbībā ar Labklājības mi- 
nistriju devās pieredzes ap-
maiņas vizītē uz Prāgu Čehijā, 
ko Eiropas Komisija atzinusi 
kā labās prakses piemēru 
sociālās un veselības jomas 
kompetences pieaugušu 
personu ar garīga rakstura 
traucējumiem vajadzību 
nodrošināšanai pašvaldībā.

Speciālistes apmeklēja 
organizācijas “Fokus Praha” 
garīgās veselības aprūpes centru 
“CDZ Podskali”, psihiatrisko 
slimnīcu. Tikšanās laikā tika 
pārrunāta gan garīgās veselības 
aprūpes sistēmas reforma, 
sadarbība starp institūcijām un 

speciālistiem, gan arī ikdienas 
darbs ar klientiem. Brauciena 
rezultātā secināms, ka iegūtā 
pieredze nākotnē ļaus veidot 
kvalitatīvākus un saistošākus 
pakalpojumus.

Savukārt “Sociālā dienesta” 
direktore Iveta Sietiņsone un 
Atbalsta nodaļas pilngadīgām 
personām vadītājas vietniece, 
sociālā darbiniece Dagmāra 
Saulīte, devās uz Kijevu 
Ukrainā, kur notika Ukrainas 
un Latvijas sociālās jomas 
ekspertu tikšanās. Konferencē 
I. Sietiņsone informēja par 

“Sociālā dienesta” darbības 
jomām, struktūru un sociālā 
darba un sociālo pakalpojumu 
organizācijas kārtību Cēsu 
novada pašvaldībā un paš-
valdības ieguvumiem, sadarbo-
joties ar nevalstiskajām organi-
zācijām sociālo pakalpojumu 
un mājas aprūpes pakalpojumu 
organizēšanā iedzīvotājiem.

Apaļā galda sarunās pie-
dalījās arī dažādu Ukrainas 
pašvaldību sociālās jomas 
pārstāvji un Ukrainas Sociālo 
lietu ministrijas eksperti.

Vērtīga pieredze sociālajā jomā

Attēlā: Iveta Sietiņsone, tiekoties ar Ukrainas kolēģiem, 
dalījās pieredzē par Cēsu sociālā dienesta sadarbību ar 
nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot mājas aprūpi 
klientiem.
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Janvāris

• Janvārī Pastariņa 
sākumskolas kolektīvs 
atgriezās renovētajās skolas 
telpās Raunas ielā. Skolas 
direktore Ravita Blaževica 
pārmaiņas raksturo divos 
vārdos – esam laimīgi!

Līdz šim skolu renovācijas 
projekti Pastariņiem gāja 
secen, un mācību apstākļi 
skolā bija spartiski. Ziemā 
ēku bija grūti piesildīt, jo gar 
vecajiem logiem svilpoja vējš, 
nebija siltā ūdens. Renovētā, 
siltā, gaišā un labiekārtotā 
skolā priecē gan skolēnus, gan 
skolotājus.

• Cēsu novada Dzimtsarakstu 
nodaļa informē, ka pērn 
reģistrēti 216 jaundzimušie, no 
tiem 183 cēsnieki. Jaundzimušo 
cēsnieku skaits salīdzinājumā 
ar 2016. gadu palielinājies 
par 23 mazuļiem. Operatīvi 
reaģējot uz šo priecīgo ziņu, 
Līvu sākumskolā atvērta vēl 
viena bērnudārza grupiņa.

• Darbu sāk pašvaldības 
speciālistu darba grupa, 
kas detalizēti izvērtē esošo 
situāciju, lai piedāvātu 
optimālus risinājumus 
satiksmes drošības uzlabošanai 
visā pilsētas teritorijā.

• Cēsu novada pašvaldībai 
radīta jauna aplikācija jeb 
viedtelefonu lietotne “Cēsis 
8911”, kas ļauj iedzīvotājiem 
ērti un operatīvi ziņot par 
pamanītām saimnieciskajām 
problēmām novadā, kurām 
nepieciešams steidzams 
risinājums. Līdz ar aplikāciju 
darboties sācis arī jauns 
pašvaldības četrciparu telefona 
numurs 8911, kas būs pieejams 
diennakts režīmā un ļauj 

iedzīvotājiem jebkurā laikā 
sazināties ar pašvaldību, 
lai telefoniski informētu 
par nebūšanām, kurās 
nepieciešama pašvaldības 
palīdzība.

Februāris
• Arktiskā virpuļa atnestais 

sals liek iespringt Cēsu siltuma 
ražotājiem. Lai nodrošinātu 
omulību cēsnieku mājokļos 
un darba vietās, centrālajā 
katlu mājā jādarbina visas 
siltumenerģijas ražošanas 
iekārtas.

• Cēsu novada kultūras 
projektu konkursā atbalstīti 
15 projekti, kopumā šo 
projektu realizācijai piešķirot 
10 000 eiro līdzfinansējumu 
no Cēsu novada pašvaldības 
budžeta. Lielākā daļa projektu 
pieteikumu bija fotomākslas 
un teātra zīmē. Prioritāri tika 
atbalstīti projekti saistībā ar 
Latvijas simtgades programmas 
īstenošanu Cēsu novadā.

• Vecā tirgus laukuma 
teritorijā iekārtota uzlieta 
slidotava. Vieta ir apgaismota, 
tāpēc var slidināties arī 
vakaros. Labi apmeklētas ir 
arī dabīgās slidotavas pilsētas 
dīķos. Savukārt stadionā 
izveidots slēpošanas aplis.

• Priecē Cēsu jaunie talanti. 
Atlases konkursā dalībai 
starptautiskajā bērnu mākslas 
izstādē “Lidice 2018” gūti 
teicami rezultāti. Lielajā 
konkurencē žūrijas atzinību 
izpelnījās deviņi Cēsu novada 
skolu bērnu mākslas darbi.

Marts
• Martā noslēdzās novada 

pašvaldības jaunās struktūras 
izveide. Tas ir apjomīgs 
un nepieciešams darbs, 
veidojot efektīvu, mūsdienīgu 
pašvaldību, kas spēj nodrošināt 
augstu pakalpojumu kvalitāti 
iedzīvotajiem. Izveidotas 
četras pārvaldes, trijām jau 
marta sākumā apstiprināti 
vadītāji.

• Latvijas amatierteātru 

apritē veiksmīgi atgriezies Cēsu 
teātris režisores Edītes Siļķēnas 
vadībā. Ar Ādolfa Alunāna 
komisko opereti “Mucenieks 
un muceniece” teātris Jēkabpilī 
piedalījās Ādolfa Alunāna 
darbu iestudējumu skatē XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku amatierteātru 
programmai. Žūrija Cēsu 
teātra sniegumu novērtēja ar 
41 punktu, kas atbilst pirmajai 
pakāpei. 

• Cēsnieku izstrādātais 
un ieviestais projekts “Viestura 
un Turaidas ielas apkaimes 
pagalma labiekārtošana” 
uzvarējis nacionāla mēroga 
projektu konkursā “Sabiedrība 
ar dvēseli”. Konkursā cēsnieku 
projektu aizstāvēja tā līdzautori 
un kaimiņi Ilze Sestule-Bite, 
Ilze Sirmā un Aivars Lamberts. 
Projekts ieguva pirmās pakāpes 
diplomu Vidzemes reģionā. 
Pēc žūrijas lēmuma projekts 
saņēma arī titulu “2017. gada 
labākais projekts” un nacionālo 
balvu.

• Cēsu profesionālajai 
vidusskolai apstiprināts jauns, 
moderns nosaukums – Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskola. Tas precīzi at-
spoguļo gan pārmaiņas mācību 
saturā, gan drosmīgos mērķus – 
kļūt par mūsdienīgu, reģionā 
vadošu profesionālās izglītības 
iestādi.

• Novada domes deputāti 
pieņēma lēmumu par Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas un pašvaldības 
Pieaugušo izglītības centra 
apvienošanu. Ja Cēsīs ir divas 
pašvaldības izglītības iestādes, 
kas nodarbojas ar pieaugušo 
izglītību, tad ir loģiski apvienot 
spēkus, lai kļūtu par reģionāla 
mēroga spēlētāju pieaugušo 
izglītībā.

Aprīlis

• Cēsīs svinīgi atklāts 
atjaunotais pilsētas stadions. 
Notikums pulcēja simtiem 
sportistu un aktīvu līdzjutēju. 
Pēc oficiālajām uzrunām 
skrejceļa aplī sākās stundas 
skrējiens, kurā piedalījās 344 
dalībnieki. Norisinājās futbola 
spēles starp Latvijas Futbola 
federācijas apvienoto vienību 
un Cēsu-Priekuļu apvienoto 
komandu. Sacensības un 

dažādas aktivitātes notika visos 
stadiona spēļu un trenažieru 
laukumos.

• Vaives Amatu mājā 
norisinājās tradicionālais 
pasākums “Satiec savu 
meistaru!”. Divas dienas 
vaivēnieši, kā arī tuvāki un 
tālāki viesi varēja apmeklēt 
atvērtās darbnīcas, piedalīties 
meistarklasēs, iepazīties ar 
dažādu jomu amatu un prasmju 
meistariem klātienē. Vaivē 
varēja apgūt veselu buķeti 
noderīgu amatu un prasmju, kas 
piesaistīja lielu apmeklētāju 
interesi.

Maijs

• Koncertzālē “Cēsis” 
pasniegtas naudas balvas 
par sasniegumiem valsts 
olimpiādēs un zinātniski 
pētnieciskajos darbos pilsētas 
skolu audzēkņiem un viņu 
pedagogiem. Apbalvojumus 
saņēma 21 skolu audzēknis: 
Cēsu jaunieši guvuši 
godalgotas vietas un saņēmuši 
atzinības latviešu valodas 

un literatūras, filozofijas, 
angļu valodas, astronomijas, 
bioloģijas, vēstures, mūzikas, 
informātikas, ķīmijas, ģeo-
grāfijas, ekonomikas un 
matemātikas valsts olimpiādēs 
un zinātniski pētniecisko darbu 
konkursos.

• Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs saņēmis Latvijas 
Muzeju biedrības gada balvu. 
Par “Gada publikāciju 2018” 

kļuva Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja vēsturnieka Dr.hist. 
Tāļa Pumpuriņa pētījums 
“Cēsu ģerbonis. Cēsu pilsētas 
ģerboņa attīstības un lietošanas 
vēsture”, kas ir pirmā šāda 
veida publikācija – heraldisks 
zinātnisks pētījumus, kas 
veltīts kādas pilsētas ģerboņa 
vēsturei. Cēsis ir pirmā pilsēta 
Latvijā, kuras ģerboņa vēsturei 
veltīta grāmata.

• Īres dzīvokļu piepra-
sījumam Cēsīs septiņas reizes 
pārsniedzot piedāvājumu, 
“Siguldas būvmeistars” iz- 
ziņo plānu četru jaunu 
daudzdzīvokļu namu būv-
niecībai Saules un Vilku ielu 
krustojumā. Katrā no četrām 
mājām paredzēti 22 dzīvokļi. 
Celtniecība sāksies 2019. gada 
pavasarī.

• Koru konkursā “Kaunas 
cantat”, kas jau astoto reizi 
norisinājās Lietuvas pilsētā 
Kauņā, Grand Prix ieguva Cēsu 
pils koris. Konkursā piedalījās 
16 kolektīvi no septiņām 
valstīm. 

• Laimīgi bērni un priecīgi 
vecāki! Ar šādām sajūtām 
Cēsīs 15. maijā tika aizvadīti 
nu jau desmitie Ģimenes dienas 
svētki. Kā ierasts, 15. maija 
pēcpusdienā Cēsīs valdīja īsti 
ģimeniska noskaņa – vecāki 
kopā ar bērniem piedalījās 
ģimeni saliedējošās aktivitātēs 
un apmeklēja Ģimenēm veltītu 
koncertu. 

Jūnijs
• Latvijas un Igaunijas 

apvienoto spēku izšķirošajai 
uzvarai pār Landesvēru 1919. 
gada 22. jūnijā veltītās Latvijas 
Uzvaras dienas svinības un 
Cēsu kauju rekonstrukcija 
pulcēja vairāk nekā 1500 
apmeklētāju. Latvijas Uzvaras 
diena, kas iekļauta Latvijas 
valsts simtgades svinību 
programmā, ir jauna Cēsu 
iedibināta tradīcija ar mērķi 
pievērst uzmanību Cēsu kauju 
simtgadei.

• Cēsu 1. pamatskolas 
direktores amatā apstiprināta 
Antra Avena, kura līdz šim 
pildījusi direktores vietnieces 
mācību darbā pienākumus. 

• Projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā III kārta” gaitā sākta 
Cīrulīšu un Kovārņu ielu 
atjaunošana.



Jūlijs

• Cēsu pilsētas svētkos 
vērojamas trīs stabilas iezīmes. 
Laikapstākļi – lieliski, svētku 
programma – teju neaptverama, 
apmeklētāju skaits – 
pārsteidzoši liels. Arī šogad, 
piepildot moto “Svinam ar 
draugiem”, trīs dienu svinības 
bija draudzīgas un burzīgas. 
Vecpilsētas ielās norisinājās 
lielākais mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš, kas pulcēja 
vairāk nekā 500 tirgotāju, 
Sirsnīgi un emocionāli Pils 
parkā notika Gada cēsnieka 
sveikšana. Pēc iedzīvotāju 
balsojuma rezultātiem balvu 
saņēma ilggadējā Cēsu 1. 
pamatskolas direktore Anna 
Būre. 

• Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolā līdztekus 
tradicionālajām mācību 
programmām – topošajiem 
mēbeļu galdniekiem, 

namdariem, elektrotehniķiem – 
jaunajā mācību gadā tiek 
piedāvāta iespēja apgūt arī 
telekomunikāciju tehniķa, 
programmēšanas tehniķa, kā 
arī apģērbu dizaina speciālistu 
amatus.

• Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs saņēmis unikālu 
dāvinājumu – pirmo reizi 
savas pastāvēšanas vēsturē 
muzejs saņēmis fotogrāfijas, 
kurās redzams Cēsu jaunās pils 
vēsturiskais interjers, kā arī līdz 
šim vēl neredzētas fotogrāfijas 
ar skatu uz jaunās pils dienvidu 
fasādi un viduslaiku pili 19. gs. 
90. gados. Unikālo fotogrāfiju 
albumu Cēsu muzejam 
dāvinājusi Hotimsku ģimene no  
Pēterburgas Krievijā. Ģimenes 
jaunākā atvase Anna Hotimska  

 
 

fotogrāfiju albumu atradusi 
vecvecmāmiņai piederošajās 
lietās, pētot ģimenes vēsturi. 

Augusts
• Godinot Latvijas 

simtgadi, Cēsīs, kādreizējā 
čekas īslaicīgās aizturēšanas 
izolatorā Pils ielā 12, 23. 
augustā svinīgi atklāta 
pastāvīga vēstures ekspozīcija 
“Sirdsapziņas ugunskurs”. 
Tā vēsta par kādreizējā Cēsu 
apriņķa iedzīvotāju pretošanos 
okupāciju varām. Ekspozīcijas 
izveides iniciatori - Politiski 
represēto Cēsu biedrība  
sadarbībā ar kuratori Elīnu 
Kalniņu. 

• Pavasarī atklātajā Cēsu 
pilsētas stadionā sākas 
būvniecības otrās kārtas darbi. 
Top tribīnes ar 526 sēdvietām, 
būvē būs arī sportistu 
ģērbtuves, treneru un tiesnešu 

kabineti, kā arī saimnieciskās 
telpas un noliktava. 

• Pabeigta jauna auto 
stāvlaukuma labiekārtošana 
Gaujas ielā 94, kas nodrošina 
piekļuvi pie Rūcamavota un 
Sarkanās klints dabas takas. 

• Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolā un Alfrēda 
Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolā ievērojami audzis 
pirmajā kursā uzņemto 
audzēkņu skaits. Dizaina 
vidusskolā pirmajā kursā 
mācības sāk teju 90 skolēni, 
kas ir pieaugums par vairāk 
nekā 50%!

Septembris
• Septembrī auto satiksmei 

pilnībā atvērta rekonstruētā 
Rīgas iela. Tomēr būvdarbi 

noslēgsies vēlāk, jo darbu 
veicēji nebija laicīgi pasūtījuši 
veloceliņa bruģēšanai 
paredzētos materiālus.

• Godinot valsts simtgadi, 
Latvijas lidsabiedrība 
“airBaltic” 14 jaunajām 
“Airbus” A220-300 lidma-
šīnām piešķīra Latvijas 
mīlētāko pilsētu vārdus. 
Septembrī norisinājās divas 
nedēļas ilgs balsojums. 
Kopumā tika saņemtas 98 000 
balsis. Pirmo vietu ar 9183 
balsīm ieguva Cēsis.

• Dzejas dienās Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā notika 
tradicionāli jautrais un jaukais 
“Dzejas slams skolēniem” jeb 
jauno dzejdaru sacensības. 
Tajās varēja piedalīties ikviens, 
kurš raksta dzeju. Sacensībās 
piedalījās 17 jauni un ļoti jauni 
Cēsu topošie dzejraži.

Oktobris
• Apkaimju forumi pulcēja 

ap 60 aktīvu un pilsētas 
attīstībā ieinteresētu cēsnieku. 
Pirmajā tikšanās reizē “Ceļam 
Cēsis” sanākušie sprieda par 
pilsētas attīstības scenārijiem 
ne tikai reģionālā, bet 
starptautiskā kontekstā. Otrajā 
apkaimes forumā “Zaļās Cēsis” 
domāja, kā dzīvot zaļāk, kā 
veicināt atkritumu šķirošanu, 
bezatkritumu dzīvesveidu, 
kā cīnīties ar invazīvām augu 
sugām un kā veicināt “zaļu” 
pārvietošanos pilsētā un 
novadā.

• Novada pašvaldībā 
izstrādātas vadlīnijas drošas, 
loģiskas un raitas satiksmes 
organizācijai Cēsīs. Galvenie 
akcenti –  satiksmes drošības 
uzlabojumi izglītības iestāžu 
tuvumā un pozitīva attieksme 
pret mazāk aizsargātajiem 
satiksmes dalībniekiem – 
gājējiem, riteņbraucējiem, 
skrituļotājiem. Cēsnieki 
aktīvi diskutē par jaunajiem 
piedāvājumiem satiksmes 
drošības uzlabošanai.

• Pašvaldības darbinieki 
aptaujā Vaives pagasta viensētu 
iedzīvotājus dzīves vietā, lai 
noskaidrotu, kā iedzīvotāji 
vērtē dzīves kvalitāti pagastā 
un kā vērtē pašvaldības 
pakalpojumu nodrošināšanu un 
pieejamību. Iedzīvotāji uzsver, 
ka galvenais nosacījums dzīvei 
laukos ir labi ceļi.

Novembris
• Novadā plaši svin Latvijas 

valsts simtgadi. Lāčplēša dienā, 
pēc lāpu gājiena, cēsnieki 
un viesi pulcējas Pils parkā, 
lai noliktu svecītes Latvijas 
kontūrā.

• Latvijas simtgadei veltītajā 
svinīgajā sarīkojumā Vaives 
tautas namā, kā ierasts, 
godināja kustības “Labo darbu 
krātuvīte” laureātus. Kustība 

notiek jau 21 gadu, un šajā 
laikā Goda grāmatā ierakstīti 
338 vaivēnieši.

• Veicot fasādes atjaunošanas 
darbus ūdenstornim Uzvaras 
bulvārī 5, uz tā uzgleznots Cēsu 
ģerbonis. Tā ir SIA “Vinda” 
dāvana pilsētai Latvijas 
simtgadē.

• Valsts simtgadē iespaidīga 

izmēra Latvijas karogs pirmo 
reizi plīvo Dziesmusvētku 
kalniņā. Līdzekļus tā 
uzvilkšanai saziedo paši 
cēsnieki un aktīvi Cēsu 
uzņēmēji.

• Viss 18. novembris Cēsīs 
un novadā aizrit priecīgu 
gaidu pilns, cēsnieki un viesi 
pulcējas lielākos un mazākos 
pasākumos, kas visi norit 
simtgades zīmē. Bet pašā 
vakarā tūkstošiem ģimeņu 
sanāk Vienības laukumā, 
baudot nelielu, bet krāšņu 
salūtu, par ko vislielākais 
prieks pašiem mazākajiem!

• Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā atklāta Latvijas valsts 
simtgadei veltīta izstāde 
“Pirmais gads”. Izstāde veidota, 
balstoties uz Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja plašā krājuma 
un Latvijas Valsts vēstures 
arhīva materiālu bāzes.

• Novada pašvaldības 
ēkā Raunas ielā 4 atvērts 
Vienotais valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas 
centrs. Tā apmeklētāji var 
saņemt pakalpojumus arī 
no Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras, finanšu 
instrumenta ALTUM, Lauku 
atbalsta dienesta un Pārtikas 
un veterinārā dienesta, kā 
arī pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests”. Pirmās 
iedzīvotāju atsauksmes – 
viennozīmīgi pozitīvas!

• Rīgas ielas vēsturiskajā 
rātsnamā atklātas jaunās 
Cēsu biedrību un nevalstisko 

organizāciju telpas. Telpas 
nevalstisko organizāciju 
un biedrību vajadzībām 
atjaunojusi Cēsu novada 
pašvaldība. Senais nams jau 
iemantojis “Harmonijas” no-
saukumu – tā vienojušās visas 
biedrības

• Pabeigti būvdarbi Kovārņu 
un Cīrulīšu ielās. Veikta pilnīga 

ielu seguma atjaunošana, 
izbūvēta plaša gājēju ietve 
ar veloceliņu. Atjaunots 
apgaismojums, uzstādīti 
LED gaismekļi, veikta lietus 
ūdens kanalizācijas pārbūve. 
Plašais veloceliņš un gājēju 
ietve ļaus Cīrulīšos esošos 
objektus apmeklēt droši, sniegs 
mājīgumu vietējiem.

Decembris
• Ziemas sporta sezona 

atklāta slēpošanas un biatlona 
centrā “Cēsis”. Par trašu 
uzturēšanu rūpējas SIA “Cēsu 
Olimpiskais centrs”. 

• Noslēdzies tradicionālais 
Cēsu sporta laureāta sa-
rīkojums. Par gada sportistu 
atzīsts kalnu riteņbraucējs 
Mārtiņš Blūms. Nominācijā 
“Paraugs sportā” sveikts 
aizrautīgais basketbola treneris 
Vladimirs Kiseļovs.

• Novada pašvaldības 
speciālisti pakāpeniski 
pārceļas uz darba kabinetiem 
ēkā Raunas ielā 4. Lai 
pašvaldības klientiem būtu 
ērtāk, visas biežāk apmeklētās 
struktūrvienības izvietotas 
ēkas pirmajā stāvā. 

• Cēsu Valsts ģimnāzija 
ieguvusi pirmo vietu pilsētas 
ģimnāziju grupā skolu 
reitinga kopvērtējumā, ko 
veido Draudzīgā Aicinājuma 
fonds Jāņa Endeles vadībā. 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola ierindojusies augs-
tajā ceturtajā vietā specializēto 
skolu kategorijā.
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VESELĪBAS APRŪPE

Cēsu klīnikā šis gads 
bijis pozitīviem notikumiem 
bagāts – attīstīti jauni veselības 
aprūpes pakalpojumu veidi, 
par ko lielākoties jāpateicas 
esošajiem darbiniekiem un 
jaunu speciālistu piesaistei, ir 
iegādātas jaunas medicīniskās 
tehnoloģijas, domājot gan par 
pacientu drošību un ērtību, 
gan darbinieku darba vides 
uzlabošanu, kā arī esam 
saņēmuši daudz pozitīvu at- 
sauksmju no klīnikas pa-
cientiem. 

Personāls
Klīnika ir viens no 

Cēsu novada lielākajiem 
uzņēmumiem, kā arī būtisks 
nodokļu maksātājs. Tā no-
drošina darba vietas 290 
strādājošajiem, no kuriem 
75% ir pamatdarbā strādājošie, 
savukārt 25% darbinieku Cēsu 
klīnika ir blakusdarbs.

Lūkojoties plašāk, 
ārstniecības personu trūkums 
joprojām ir nopietna problēma 
veselības nozarē visos valsts 
reģionos. Arī Cēsu klīnikā 
joprojām ir specialitātes, 
kurās medicīnas personāla 
nodrošinājums ir nepietiekams, 
taču gadu no gada situāciju 
mērķtiecīga darba un dotāciju 
rezultātā izdodas uzlabot. 
Šogad darbam klīnikā izdevies 
piesaistīt 16 ārstus, trīs 
rehabilitācijas speciālistus, 
septiņas medicīnas māsas 
un trīs māsu palīgus. Tāpat 
klīnika gan noslēgusi līgumus 
ar 13 jaunajiem ārstiem par 
darba attiecībām pilna darba 
laika apjomā pēc rezidentūras 
beigšanas Cēsīs, gan ļoti 
atsaucīgi praksēs pieņem 
studentus, lai apmācītu un 
ieinteresētu topošos spe-
ciālistus.

Ārstniecība, diagnostika 
un slimību profilakse

Katru dienu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
un uzņemšanas nodaļā pēc 
palīdzības vēršas 35 - 45 
pacienti. Palīdzību pacientiem 
nodrošina četri dežūrējošie 
speciālisti: internists, pediatrs, 
ķirurgs vai traumatologs un 
anesteziologs reanimatologs, 
kā arī tiek nodrošināta 
diennakts laboratoriskā un 
radioloģiskā diagnostika. 
Savukārt darbdienās pieejams 
arī neirologs un ginekologs. 
Ārstēto pacientu skaits jau 
vairākus gadus svārstās robežās 
no 4000 līdz 4500.

Šogad sākta jauna valsts 
programma – hronisko pacientu 
aprūpe, kas ir pieprasīta un 
ātri ieguva atpazīstamību 
ārstu un pacientu vidū. 
Ķirurģiskajās specialitātēs – 
traumatoloģijā, ginekoloģijā 
un ķirurģijā – aktīvi darbojas 
jaunā programma “Īslaicīgā 
plānveida ķirurģija”, kas 

pacienta drošības apsvē- 
rumu dēļ ļauj pie noteiktiem 
operāciju veidiem pēc-
operācijas periodu līdz trīs 
dienām pavadīt mediķu 
diennakts uzraudzībā.

Kā ļoti lielu ieguvumu 
kompleksas un pēctecīgas 
ārstnieciskās palīdzības no-
drošināšanā vērtējam jaunu 
speciālistu papildinājumu mū-
su rehabilitācijas speciālistu 
komandā. Kopš augusta 
rehabilitācijas nodaļas sniegtos 
pakalpojumus nodrošina multi- 
profesionāla komanda septi- 
ņās specialitātēs: viens 
rehabilitācijas un fizikālās 
terapijas ārsts, četri fizio-
terapeiti, viens ergoterapeits, 
viens audiologopēds, viens 
uztura speciālists, divi masieri 
un divas fizikālās terapijas 
māsas.

Īpaši vēlamies akcentēt 
strauji augošo palīdzības 
apjomu un piedāvājumu 
bērniem. Klīnikas mērķis 
ir pieprasītāko pediatrijas 
specialitāšu ārstus piesaistīt 
konsultācijām Cēsīs, lai 
mazie pacienti un viņu vecāki 
speciālista konsultāciju sa-
ņemtu tuvāk mājām. Kopumā 
konsultācijas bērniem sniedz 
seši speciālisti: pediatrs, 
alergologs, endokrinologs, 
neirologs, pneimonologs un 
psihiatrs. Sākot ar nākamā gada 
janvāri, ikmēneša konsultācijas 
sāks sniegt bērnu ķirurgs un 
dietologs. 

Klientu apmierinātība
Klīnikas pacientu apmieri-

nātība ir tas, kas virza mūs uz 
priekšu. Šogad slimnīca  nav 
saņēmusi nevienu sūdzību, 
bet saņemtas 37 pateicības: 
Neatliekamās palīdzības un 
uzņemšanas nodaļai, bērnu 
slimību nodaļai ar dienas 
stacionāru, ķirurģijas nodaļai, 
iekšķīgo slimību nodaļai, 
reģistratūrai. Īpašu pateicību 
jāizsaka Cēsu klīnikas 
ārstniecības personālam: trau- 
matologam-ortopēdam Arnim 
Barkam, ginekoloģei Jolantai 
Krauzei, pediatrei Ilzei 
Dambei, internās medicīnas 
dienas stacionāra virsārstei 
Silvijai Ozoliņai un internistei 
Sandrai Baltrokai. Tāpat, 
pamatojoties uz klientu 
izteiktajiem ierosinājumiem, 
esam iekārtojuši kafejnīcu, 
kur izveidota arī norobežota 
sarunu un atpūtas vieta 
klīnikas apmeklētājiem, ir 
mainīti atsevišķu kabinetu un 
speciālistu darba laiki, kā arī 
veikti atsevišķi tehniski un 
infrastruktūras uzlabojumi.

Tā kā mazinvazīvā ķirurģija 
ir viena no klīnikas prioritātēm 
ar labu attīstības potenciālu, 
tad bez ārstniecisko rezultātu 
monitorēšanas, jaunu modernu 
operāciju veidu un kvalitātes 

standartu ieviešanas operāciju 
riska mazināšanai un pacientu 
drošības paaugstināšanai 
Cēsu klīnika veic arī pacientu 
anketēšanu. Aizvadītajā gadā 
klīnikas pacienti atzinīgi 
novērtējuši informācijas 
apmaiņu, aprūpes kvalitāti, 
kā arī komfortu klīnikas 
telpās – vizuālo izskatu, 
tīrību un temperatūru. Tāpat 
pacientus apmierinājusi arī 
ēdināšanas pakalpojuma 
kvalitāte. Anketās regulāri 
tiek uzsvērts, ka klīnikas 
aprūpes personāls ir atsaucīgs, 
laipns un zinošs. Visus 
anketās iegūtos vērtējumus 
analizējam un pieņemam 
lēmumus par nepieciešamajām 
darbībām augstākas pacientu 
apmierinātības nodrošināšanai.

Infrastruktūras uzlabojumi 
un medicīnisko tehnoloģiju 
attīstība

Lai panāktu kvalitatīvu 
un efektīvu ārstēšanu, ne-
pieciešama ne tikai ārstu 
profesionalitāte, bet arī 
mūsdienām atbilstošas medi-
cīniskās iekārtas. Cēsu klīnikā 
šogad iegādātas vairākas 
jaunas medicīnas ierīces, 
aprīkojums un instrumenti. 
Piemēram, endoskopu žāvē-
šanas un uzglabāšanas skapis, 
vēl viens kolonoskops, 
videolaringoskops, lensometrs 
un tonometrs oftalmologa 
kabinetam, anestēzijas gāzu 
analizators, kā arī mobils 
mākslīgās plaušu ventilācijas 
aparāts, lai nodrošinātu 
mākslīgo plaušu ventilāciju 
pacienta transportēšanas laikā. 
Tāpat, lai nodrošinātu efektīvu 
telpu un virsmu dezinfekciju, 
iegādāta virsmu dezinfekcijas 
iekārta. Operāciju blokā 
ķirurgu un ginekologu 
mūsdienīgu, griezienu precīzu 
un drošu operāciju veikšanai 
ir iegādāta 3D laparoskopiskā 

Veiksmes un attīstības gads Cēsu klīnikā

video sistēma. Izmantojot šo 
metodi, samazinās operācijas 
laiks, un palielinās pacienta 
drošība un operācijas 
kvalitāte, bet ar 3D tehnoloģiju 
nodrošināta autentiska dziļuma 
izpratne, kas palīdz ķirurgiem 
operācijas laikā veikt drošākas 
un precīzākas darbības. 
Sieviešu ambulatorās aprūpes 
pilnveidošanai gada nogalē 
klīnika iegādājusies digitālās 
ultrasonogrāfijas iekārtu. 
Jaunā iekārta nodrošina augstu 
izšķirtspēju izmeklējumiem, kā 
arī spēj novērtēt augļa attīstību 
un biometriju grūtniecības 
laikā. Svarīgi, ka tagad 
izmeklējumus un konsultācijas 
varēs veikt vienā kabinetā, 
nedalot konsultāciju laiku ar 
izmeklējumu laiku.

Šogad arī esam pilnveidojuši 
informācijas tehnoloģiju infra- 
struktūru, veicot ārstu radiologu 
datortomogrāfijas attēlu ap-
strādes informācijas sistēmas 
atjaunināšanu uz jaunāku 
versiju, lai nodrošinātu ārstus 
ar modernākajiem radioloģijas 
attēlu apstrādes un analīzes 
rīkiem, kā arī, paplašinot 

medicīnisko dokumentu apriti 
elektroniskā vidē, izmantojot 
klīnikas informācijas sistēmu 
“Ārsta birojs” un e-veselības 
sistēmu. 

Droša vide pacientiem 
un darbiniekiem ir viens no 
Cēsu klīnikas stūrakmeņiem, 
veiksmīgai darbībai un kva- 
litatīvu pakalpojumu sniegša-
nai. Domājot par to, veikti 
pārbūves darbi Ķirurģijas 
nodaļā, Iekšķīgo slimību 
nodaļas 4. stāvā, kā arī 
endoskopijas kabinetā. Klīnikā 
izbūvētas dušas un tualetes 
pacientu palātās, arī pacientiem 
ar kustību traucējumiem. 

Tāpat sākti priekšdarbi 
Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības fonda līdzfinansēta 
projekta infrastruktūras uzla-
bošanai ārstniecības korpusā 
un medicīnas tehnoloģiju 
iegādei laika posmā līdz 
2021. gadam. Mūsdienīgu, 
modernu tehnoloģiju iegāde 
sekmēs kvalitatīvu, drošu 
un profesionālu ārstniecības 
pakalpojumu nodrošināšanu.

Attēlā: Jauniekārtotais endoskopisko izmeklējumu 
kabinets, kurā strādā sertificēta māsa Diāna Gulbe.
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Pasākumi Cēsīs janvārī
Pasākumi
04.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kārlis Ķilkuts

05.01. plkst.12.00
Vaives Tautas namā
Jaungada eglītes Vaives 
pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem

05.01. plkst.16.00 un 
plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde 
“Plezīrs”

05.01. plkst.22.00
Fonoklubā
Nekvalitatīvās mūzikas nakts

09.01. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Saruna par Gunas Rukšānes 
debijas romānu “Vilinājums”

10.01. plkst.19.00
Koncertzālē “Cesis”
TV3 Jaungada šovs “Prieks 
kopā būt”

11.01. plkst.18.30
Koncertzālē “Cēsis” 
Jauktā kora “Wenden” 
“Baltais koncerts”

12.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle

17.01. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Latviešu tautasdziesmu 
dziedāšanas sacensība skolu 
jaunatnei “Lakstīgala 2019”, 
1.kārta

17.01. plkst.17.00 un 
plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis” 
Daugavpils teātra izrāde 
“Jubileja 98”

17.01. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Kulinārijas 
nodarbība / vēja kūkas”

18.01.
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā
1991.gada barikāžu atceres 
pasākums skolu jauniešiem 

18.01. plkst.22.00
Fonoklubā
“All Day Long” (ska), “PND” 
(punk), DJ Aldis Blicsons 
(radio Naba)

19.01. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts “Pasaka tev un 
pasaka man!”

19.01. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Vīru vokālais ansamblis 
“DAILE”. Dziesmas, kuras 
neviens vairs nedzied

20.01. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Andris Baltacis. “Dzīves 
moto”. 50 gadu jubilejas 
koncerts

24.01. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Dāvanu 
aploksnīte kvilinga tehnikā”

25.01.
CBJC, Bērzaines ielā 4
Latviešu tautasdziesmu 
dziedāšanas sacensība skolu 
jaunatnei “Lakstīgala 2019”, 
2.kārta

25.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

26.01. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Latvijas teātru tenori un 
pavadošā grupa koncertā 
“Tenoru Jaunais gads”

26.01. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ambiente skatuve 
“Tīrkultūra” | Tom Adams

26.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

27.01. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Edgara Liepiņa 90 gadu 
jubilejas koncerts

31.01. plkst.13.00 un 
plkst.16.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertuzvedums bērniem 
“Vilkam tāda dvēselīt”

31.01. plkst.16.00
Izstāžu namā
Daces Dēliņas-Lipskas 
izstādes atklāšana

31.01. plkst.16.00
Izstāžu namā
Aleksandra Luhaera izstādes 
atklāšana

31.01. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars 
“Apsveikuma kartīte un 
dāvanu kastīte kvilinga 
tehnikā”

Izstādes
Līdz 27.01. 
Izstāžu namā
Līvija Endzelīna 
“Noslēpumainā”

Līdz 27.01.
Izstāžu namā
Jānis Ronis un Piebalgas 
porcelāna fabrika

Līdz 31.01.
Jaunajā pilī 
Fotokluba “Cēsis” izstāde 
“Cēsis Latvijas karogā 
austas”

Līdz 01.12.
Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

Līdz 01.02.
Insignia mākslas galerijā 
koncertzālē “Cēsis”
Daudzveidība vienotībā

02.01.-22.02.
Vaives Tautas namā
Līvu sākumskolas vizuālās 
mākslas pulciņa bērnu darbu 
izstāde “Ziemā”

07.01.-02.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Sandras Šķilas kaligrāfisko 
darbu izstāde “Kā es redzu 
Cēsis”

24.01.-26.01.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

No 31.01. 
Izstāžu namā
Dace Dēliņa-Lipska 
“Gleznas”

No 31.01. 
Izstāžu namā
Aleksandrs Luhaers 
“Gleznas”

Kino
No 11.01.
Mia un baltā lauva / Mia et 
le lion blanc (2018). Žanrs: 
Ģimenes filma
Ralfs izposta internetu / Ralph 
Breaks the Internet (2018). 
Žanrs: Animācija

No 18.01.
Asteriks: Brīnumdziras 
noslēpums / Astérix: Le secret 
de la potion magique (2018). 
Žanrs: Animācija

No 25.01.
Ceļvedis / Green Book (2018). 
Žanrs: Komēdija, drāma, 
biogrāfija

Vecā dārza noslēpums (2019). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
ģimenes filma

Sports
01.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Jaungada volejbola turnīrs

03.01. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U12 meitenēm

03.01. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
Pārbaudes spēles basketbolā 
U13 meitenēm
Cēsu PSS – Valmiera

04.01. plkst.20.30.
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola virslīga 
vīriešiem
Lekrings – Pārgauja

05.01. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā 1.kārta

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

05.01. plkst.18.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm virslīgā
Lekrings - NND

06.01. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā 1.kārta

06.01. plkst.12.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts 
florbolā 

10.01. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – FK Madona

11.01.-13.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18 un Gaujas 
ielā 
Sacensības basketbolā 
jauniešiem “Cēsu kauss 2019”

15.01. plkst.17.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14, U16 zēniem
CPSS/Lekrings – Kuldīga, 
FBK Sāc

18.01. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18, Gaujas ielā 
45 un Gaujas ielā 17
Sacensības basketbolā 
senioriem “Cēsu kauss 2019”

19.01.-20.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18, Gaujas ielā 
45 un Gaujas ielā 17
Sacensības basketbolā 
senioriem “Cēsu kauss 2019”

19.01. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā 2.kārta

20.01. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā 2.kārta

25.01. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas basketbola līga 3
Cēsis - Salacgrīva

26.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 
Latvijas čempionāts 
krosmintonā

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

31.01. plkst.8.00
Piebalgas ielā 19
Pirmie soļi basketbolā 1.klašu 
audzēkņiem



Sestdien, 22. decembrī, no 
plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 
Koprades mājā “SKOLA6” 
notiks sociālās jomas 
nevalstisko organizāciju 
Ziemassvētku labdarības 
tirdziņš.

Ziemassvētku 
labdarības 
tirdziņš

Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar Vidzemes 
plānošanas reģiona admini-
strāciju 2019. gada 10. 
janvārī Cēsu Jaunās pils 
semināru zālē Pils ielā 9 rīko 
“Cēsu Enerģijas dienu”.

Seminārs notiks divās 
daļās, tā otrajā daļā tiks likts 
uzsvars uz efektīvu enerģijas 
patēriņu izglītības iestādēs. 
Seminārā ar savu pieredzi 
dalīsies arī Smiltenes novada 
kolēģi.

Papildus informācija 
par “Enerģijas dienu” un 
bezmaksas reģistrācija 
pieejama cesis.lv.

Enerģijas 
diena



Otrdien, 18.decembrī, tieši 
mēnesi pēc Latvijas simtgades, 
cēsniece Alma Vīksna svinēja 
savu 100. dzimšanas dienu. 
Jubilāri sveica Cēsu novada 
pašvaldības Administrācijas 
vadītāja Ieva Goba un Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 

“Sociālais dienests” direktore 
Iveta Sietiņsone.

Vīksnas kundze dalījās 
stāstos par pārdzīvoto un 
piedzīvoto garā mūža laikā, 
galdā tika celta tuvinieku un 
Sociālā dienesta sarūpētās 
tortes ar iespaidīgo gadu skaitli 

uz tās. Tāpat simtgadniece 
saņēma naudas prēmiju un 
laba vēlējumus no pašvaldības 
kolektīva.

Novēlam arī turpmāk 
saglabāt dzīvesprieku, možu 
garu un turpināt kopt piemājas 
dārziņu!

Sveikta cēsniece – simtgadniece

Apbalvoti Cēsu sporta laureāti

Decembrī novada sportisti 
izvērtēja šogad iespēto, 
tiekoties tradicionālajā sarī- 
kojumā “Cēsu sporta laure-
āts – 2018”. Jāteic, ka sīva 
konkurence ir ne vien sporta 
laukumos un trasēs, arī 
pretendentu uz Sporta laureāta 
tituliem šoreiz bija daudz.

Nominācijas “Paraugs 
sportā” balvu saņēma 
ilggadējais basketbola treneris 
Vladimirs Kiseļovs. Viņš 
sagatavojis vairākus Latvijas 
jaunatnes izlases un valsts 
vienības spēlētājus. Viņa 

audzēkņi ir Latvijas U18 
Eiropas čempionāta sudraba 
medaļu ieguvēji Artūrs Kurucs 
un Dāvis Vīksne. Arī pirmais 
cēsnieks NBA, Bruklinas 
“Nets” sastāvā veiksmīgi 
sezonu sākušais Rodions 
Kurucs, ir viņa audzēknis.

Ierasti daudz pretendentu 
bija nominācijā “Gada 
sportists”. Riteņbraucēji 
Kaspars Serģis, Mārtiņš 
Blūms, Arnis Pētersons. Kalnu 
slēpotājs Žaks Gedra. Par Cēsu 
gada sportistu tika atzīts kalnu 
riteņbraucējs Mārtiņš Blūms. 

Nominācijā “Gada sporta 
skolotājs” bija izvirzīti četri 
pretendenti. Boriss Cibankovs 
un Sandra Krastiņa no Cēsu 
Pilsētas vidusskolas, Rāmuļu 
sporta skolotāja Vita Knāķe 
un Agrita Pīlābere no 3. 
pirmskolas izglītības iestādes. 
Balvu saņēma Vita Knāķe, 
patiecoties apbrīnojamajai 
enerģijai un mākai motivēt 
bērnus un vecākus iesaistīties 
sporta aktivitātēs.

Nominācijā “Cerība 
sportā” balvas saņēma divas 
pretendentes – Estere Volfa 

Attēlā: Nominācijā “Cerība sportā” šogad uzvarēja slēpotāja Estere Volfa un vieglatlēte 
Vineta Krūmiņa. Foto: Raivo Šmits.

Attēlā: Cēsu Novusa kluba 
vaditājs Jānis Jānelsiņš 
saņēma Sporta laureāta 
ceļojošo kausu. Foto: 
Raivo Šmits

par panākumiem valsts mēroga 
sacensībās slēpošanā un 
biatlonā un Vineta Krūmiņa 
par augstvērtīgiem rezultātiem 
lodes grūšanā un diska mešanā.

Ļoti liela konkurence bija 
nominācijā “Populārākais 
sportists”. Uz titulu pretendēja 
riteņbraucēji Mārtiņš Blūms, 
Arnis Pētersons, basketbolists 
Rodions Kurucs, garo distanču 
skrējēji Žanna Vanaga, Jolanta 
Krastiņa un Miķelis Vietnieks, 
motosportists Kārlis Sabulis, 
volejbolists Jānis Rukmanis. 
Balvu saņēma Rodions Kurucs, 
kurš lieliski sācis savu pirmo 
NBA sezonu.

Nominācijā “Populārākā 
komanda” bija izvirzītas 
florbola kluba “Lekrings” 
sieviešu un vīriešu komandas, 
kā arī kluba “Cēsu basketbols” 
vīriešu basketbola komanda. 
Balsojumā šoreiz uzvarēja 
basketbols.

Garš bija arī “Gada sporta 
pasākums” nominantu sa-
raksts. Uz titulu pretendēja 
pasaules čempionāta posms 
motokrosā blakusvāģiem, 
Cēsu futbola čempionāts, 
starptautiskais florbola turnīrs 
“Latvian Open Youth”, stadiona 
atklāšana, starptautiskais 
basketbola turnīrs “Cesis 
Basket Cup 2018”, skriešanas-
nūjošanas seriāls “Cēsu apļi”,  
sacensības “Zelta mopēds”, 
novada pludmales volejbola 
turnīrs un nakts orientēšanās 
stafete “Mēness”. Balvu sa-

ņēma “Zelta mopēds” rīkotāji.
Par “Gada sporta biedrī-

bu” kļuva Cēsu Novusa klubs, 
kas regulāri rīko augstas klases 
sacensības. Novusa klubs 
saņēma arī Cēsu sporta laureāta 
ceļojošo kausu. 

Savukārt nominācijā 
“Sporta labdaris” balvu par 
neatsveramo brīvprātīgo iegul-
dījumu Cēsu sporta pasākumu 
norises nodrošināšanā saņēma 
Cēsu novada Jauniešu dome.
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Slēpošanas un biatlona 
centrs “Cēsis” aicina 
apmeklētājus

Decembrī slēpošanas 
sezonu atklāja slēpošanas 
un biatlona centrs “Cēsis”. 
Sniegs saražots pietiekami, lai 
trase būtu atvērta katru dienu. 
Darba dienās centrs atvērts no 
plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00, 
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 20.00, bet svētdienās no 
plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00. 
Atvērta arī slēpju noma.

Kā pastāstīja Cēsu 
Olimpiskā centra direktors 
Juris Markovs, lai arī ir 
slēpotāji, kuri labprāt trasi 
izmantotu līdz pat vēlai nakts 
stundai, tomēr ik vakaru trases 
no jauna jāsagatavo nākamajai 
dienai, kas prasa vismaz divu 
stundu darbu. Trašu līdzināšana 
un atjaunošana notiek vakara 
stundās, jo tad temperatūra 
parasti ir zemāka.

Domājot par trases attīstību 
un uzlabošanu, Juris Markovs 
norāda, ka, protams, lieliem 
tehniskiem uzlabojumiem 

nepieciešami lieli naudas 
līdzekļi, tomēr arī ar mazākiem 
ieguldījumiem katram 
apmeklētājam var radīt sajūtu, 
ka viņš slēpošanas un biatlona 
centrā “Cēsis” ir gaidīts. 
Dienas biļete slēpošanai

Bērniem līdz 18 gadiem – 1€
Studentiem, pensionāriem, 
invalīdiem – 1€
Pieaugušajiem – 2€
Ģimenei (divi pieaugušie un 

bērns) – 3€
Dienas biļete slēpošanai ar 
inventāra nomu

Bērniem līdz 18 gadiem – 3€
Studentiem, pensionāriem, 
invalīdiem – 3€
Pieaugušajiem – 7€
Ģimenei (divi pieaugušie un 
bērns) – 13€
Novēlot sportisku gadumiju, 

Cēsu Olimpiskais centrs 24., 
25., 26. un 31. decembrī strādās 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 
16.00, savukārt 1. janvārī – no 
plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00.


