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Sveikti mācību izcilnieki

Attēlā: Mācību izcilnieku skaits aug tik strauji, ka drīz domes ēkai vajadzēs būvēt lielākas kāpnes, lai visus varētu 
nofotografēt! Foto: Edīte Matuseviča.

Mācību gada jaunumi

A. Kronvalda ielā atklāts īres 
dzīvokļu nams

Lasiet 4. lpp

Lasiet 3. lpp

Novada pašvaldība par 
sasniegumiem pagājušajā 
mācību gadā lēmusi piešķirt 
naudas balvas piecdesmit 
novada astoto un vienpadsmito 
klašu audzēkņiem. Naudas 
balva 75 eiro apmērā pirmajā 
mācību gada dienā pasniegta: 
Adelei Jakovičai, Agnesei 
Mustei, Amandai Paulai 
Knopkinai, Beātei Mārtinsonei, 
Brigitai Petrovskai, Jānim 
Koklem, Leonardai Baltiņai, 
Raivo Grozam, Lībai 
Lielajai, Rēzijai Freijai, 
Vendijai Vītolai,, Rūdolfam 
Markusam Čeičam, (visi Cēsu 
1. pamatskola); Markusam 
Bruņiniekam, Elizabetei 
Greizei, Annijai Sanijai 
Ivanovai, Gerdai Kurpniecei, 
Patrīcijai Martai Lakstīgalai, 
Vinetai Tjarvei, Martai 
Seidovai, Reinim Kerliņam, 
Elīnai Poļakovai, (visi Cēsu 
2. pamatskola); Niklasam 
Lapsam, Arnoldam Zariņam, 
Samantai Bogatskai, Signei 
Kiselei, Samantai Jansonei, 
(visi Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzija); Līgai 
Lapsiņai, Annai Vīndedzei, 
Esterei Annai Aplokai, 
Elizabetei Blauai, Raimondam 
Budziniekam, Jēkabam Eglītim, 
Laurai Kalnietei, Katrīnai 
Kalniņai, Daigai Māricai 
Krauklei, Aleksim Ķirsim, 

Justīnei Odiņai, Šarlotei Luīzei 
Odziņai, Jasmīnai Porai, Elīzei 
Ropšai, Nikolai Rozentālei, 
Rūdolfam Rudmiezim, Keitai 
Karlīnai Silgalei, Ralfam 
Trofimovam, Evijai Velvelei, 
(visi Cēsu Valsts ģimnāzija); 
Aritai Miezei, Cēsu Bērzaines 

pamatskola – attīstības centrs.
Naudas balvu 110,00 EUR 

apmērā pasniegta 11. klases 
audzēkņiem: Ancei Lapiņai, 
Andrejam Ķīlim, Kristīnai 
Vinogradovai, Sandrai Siliņai, 
(visi Cēsu Valsts ģimnāzija).

Sveicot izcilniekus, Cēsu 

novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs aicināja 
skolēnus būt ne tikai čakliem 
mācībās, bet arī aktīvi 
piedalīties sabiedriskajā dzī-
vē – dziedot korī, dejojot 
deju kolektīvā, spēlējot teātri 
vai sportojot. Viņš novēlēja 

skolēniem, kuri šogad sāk 
mācības 9. un 12. klasē, šī 
mācību gada noslēgumā, ņemot 
talkā Cēsīs apgūtās zināšanas 
un prasmes, veiksmīgi 
izvēlēties savu tālāko ceļu. 

Būtisku pārmaiņu gads novada izglītībā
Lolita Kokina  
Cēsu novada pašvaldība

Novada pašvaldības skolās 
un bērnudārzos šajā septembrī 
mācības uzsāks un turpinās 
vairāk nekā 3,5 tūkstoši 
audzēkņu. Par nepilniem 
divdesmit, salīdzinājumā 
ar pagājušo gadu, audzis 
pirmklasnieku skaits, taču 
kopējais skolēnu skaits ir 
pērnā gada līmenī. Jāpiebilst 
gan, ka Pilsētas vidusskolas 
neklātienes un vakarskolas 
klasēs audzēkņu uzņemšana 
vēl aktīvi turpinās.

Krietni palielinājies 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu 
skaits. Tas tāpēc, ka bijusī 
Līvu sākumskola nu pilnībā 

pārbūvēta par gaišu, ērtu, 
mūsdienīgi iekārtotu 
bērnudārzu un 3. septembrī tur 
atvērām divas jaunas grupiņas. 
Ir iekārtotas arī trešās grupas 
telpas, to atvērsim tiklīdz būs 
atbilstošs pieprasījums. Līdz ar 
to rindu uz vietām pirmskolas 
izglītības iestādēs šoruden 
novadā nav.

Sākot ar 1. septembri, 
novada pašvaldība pirmsskolas 
skolotājām apmaksā 40 stundu 
darba nedēļu. Tas nozīmē, 
ka noteiktos laika posmos 
ar mazajiem strādās divas 
audzinātājas, vairāk uzmanības 
veltot audzēkņu individuālajai 
apmācībai. Bet galvenā izmaiņa 
pirmskolā ir tā, ka pārejam uz 
kompetencēs balstītu saturu. 
Iestāžu vide un materiālais 

nodrošinājums ir jaunajai 
apmācību sistēmai atbilstošs, 
pamatā visi pedagogi ir 
apguvuši jaunā satura prasības 
un gatavi darbam.

Vispārējās izglītības iestādēs 
pāreja uz jauno mācību saturu 
notiks nākamajā mācību gadā. 
Skolu pedagogi ir daudz 
darījuši, lai pilnveidotu savas 
prasmes, zināšanas. Šajā gadā 
vairāk uzmanības jāvelta 
tēmu izvēlei un saskaņošanai 
ar kolēģiem, lai saprastu, 
kādus izglītības izvēles grozus 
piedāvāsim skolu audzēkņiem. 

Pedagogu kolektīvi ir 
nokomplektēti visās novada 
izglītības iestādēs. Iestāžu 
vadītāji ir labi pastrādājuši, 
jo ir priekšmeti, kuros grūti 
atrast skolotājus visā valstī. 

Novada interešu izglītības 
iestādēs audzēkņu uzņemšana 
turpinās. Tradicionāli liela 
piekrišana ir Bērnu un jauniešu 
centra piedāvājumam, tāpat 
arī Sporta un Mākslas skolām. 
Jāatzīmē, ka darbu Mākslas 
skolā sākusi jaunā direktore 
Kristīne Lāriņa, un viena no 
prioritātēm šogad būs mācību 
bāzes pilnveidošana.

Jau laiciņu pirms jaunā 
mācību gada sākuma piepildīta 
bija pašvaldības dienesta 
viesnīca. Tas apliecina, ka 
Cēsu skolu izglītības kvalitāti 
novērtē arī citu novadu jaunieši 
un viņu vecāki. Dienesta 
viesnīcā dzīvo Cēsu Alfrēda 
Kalniņa mūzikas vidusskolas, 
Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikuma, kā arī 

ģimnāziju un vidusskolas 
audzēkņi. Kā zināms, Valmieras 
ielā sākta Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikuma dienesta 
viesnīcas jaunbūve.

Tradicionāli pirmajā skolas 
dienā pašvaldības naudas 
balvas saņēma 8. – 11. klašu 
audzēkņi, kuriem pagājušajā 
mācību gadā bija izcilas 
sekmes. Balvu saņēmēju 
skaits aug ar katru gadu, šoreiz 
sveicām 50 jauniešus. Prieks, 
ka mūsu skolēni ne vien apgūst 
zināšanas, bet jau mācību 
laikā sekmīgi tās pielieto 
praksē, iesaistoties dažādās 
iniciatīvās un pat dibinot savus 
uzņēmumus.



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Sācies jauns mācību gads, 
novada izglītības iestādēs 
šovasar veikti gan pamatīgi, gan 
nelieli remonta darbi, kas nu ir 
noslēgušies. Lielas pārmaiņas 
piedzīvojusi Līvu sākumskolas 
ēka, kas nu pilnībā pārtapusi par 
labiekārtotu bērnudārzu un 3. 
septembrī tur svinīgi atklājām 
divas pirmsskolnieku grupiņas. 
Ir izbūvētas un iekārtotas telpas 
arī trešajai grupiņai, līdz ar to 
esam izpildījuši vienu svarīgu 
šī gada apņemšanos – rindu uz 
vietām pirmskolas izglītības 
iestādēs Cēsu novadā vairs nav.

Skolas gatavojas arī 
pārmaiņām izglītības saturā, 
tāpēc šoreiz lielajā novada 
pedagogu konferencē uz 
tikšanos bijām aicinājuši 
pazīstamo uzņēmēju un 
Integrālās izglītības institūta 
dibinātāju Uldi Pīlēnu. 
Pārdomas rosināja viņa 
teiktais par faktu apguvi 
mācību procesā. Proti, jau 
drīz mākslīgais intelekts ar 
informācijas apstrādi tiks galā 
krietni ātrāk un kvalitatīvāk 
par cilvēku, tāpēc jauniešu 
izglītībā priekšplānā izvirzāma 
emocionālā inteliģence, 
saskarsmes prasme, spēja 
uztvert parādības visaptveroši, 
integrāli.

Ar patiesu prieku un nelielu 
skolniecisku satraukumu 

piedalījos novada pieredzē 
bagātāko pedagogu sveikšanā. 
Tiekoties ar skolotājiem, kas 
mācīja zinības man un tagad 
tikpat prasmīgi un pacietīgi 
skolo manus bērnus, saprotu, 
ka šiem cilvēkiem tā nav 
vienkārši profesija, tā tiešām 
ir misija. Pateicoties tam, ka 
mums novadā ir tik daudz 
Skolotāju ar lielo burtu, mācību 
gada pirmajā dienā pašvaldības 
naudas balvas par izcilām 
sekmēm pasniedzām piecdesmit 
astoto un vienpadsmito klašu 
audzēkņiem! Veiksmīgu visiem 
jauno mācību gadu!

Septembrī sāksies 
nopietni būvdarbi Robežu 
un Rūpniecības ielu 
rajonā. Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēta projekta 
gaitā paredzēts atjaunot ielas un 
izveidot industriālo parku, kur 
ir viss nepieciešamais jaunu 
uzņēmumu veidošanai vai 
esošo paplašināšanai. Rudenī 
jau izsludināsim pieteikšanos 
uz tiesībām īstenot biznesa 
idejas jaunajā industriālajā 
teritorijā, lai uzņēmēji var 
laicīgi sagatavoties.

Augustā pašvaldības 
darbinieki tikās ar Vaives 
pagasta iedzīvotājiem. 
Informējām, ka pagasta pārvalde 
no “Kaķukroga” pārceļas uz 
Rīdzenes bibliotēku, kur ir 
iekārtotas klientu pieņemšanas 
telpas. Šāds lēmums pieņemts, 
domājot par vaivēniešu ērtībām, 
jo “Kaķukrogā” apmeklētāju 

skaits ir neliels, bet Rīdzenē 
iedzīvotāju koncentrācija ir 
lielāka. Savukārt vēsturiskā 
kroga ēka arī turpmāk būs 
Vaives kultūras un sabiedriskais 
centrs, kurā darbosies Amatu 
māja, Tautas nams, domāsim 
arī par citām saturīgām brīvā 
laika pavadīšanas iespējām. 
Gribu uzsvērt, ka “Kaķukrogu” 
nav paredzēts pārdot, izīrēt vai 
kādam nodod lietošanā.

Svarīgs vasaras pēdējā 
mēneša notikums bija īres 
dzīvokļu nama atklāšana Ata 
Kronvalda ielā. Šo projektu 
īstenojām kopā ar Aizsardzības 
ministriju. Būvnieki darbu 
paveikuši kvalitatīvi,  jaunie 
iemītnieki jau sāk ievākties. 
Atbilstoši ieguldījumam, 
daļa dzīvokļu ir Nacionālo 
bruņoto spēku pārziņā, bet 
pašvaldība pirmkārt dzīvokļus 
piešķir jaunajiem slimnīcas 
speciālistiem un izglītības 
darbiniekiem.

Rudenī jau sāksim gatavot 
pašvaldības nākamā gada 
budžetu. Tā kā vēl nav 
skaidrības par valsts budžeta 
aprisēm, jautājumu ir vairāk 
nekā atbilžu. Kāds būs 
neapliekamais minimums, 
minimālā alga, pedagogu 
atalgojums? Iespējamās 
izmaiņas jūtami ietekmē 
pašvaldību budžetu. Taču 
ieceru nākamajam gadam ir 
daudz, strādāsim, lai varētu tās 
piepildīt.
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, 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

Cēsu novada domes sēdē 15. 
augustā izskatīti 18 jautājumi. 
Deputāti sprieda par dalību 
Labklājības ministrijas īstenotā 
ESF līdzfinansētā projekta 
“Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās”, papildu 
amata vienībām Cēsu pilsētas 
Sporta skolā, kā arī par novada 
izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku amatalgām. Dome 
lēma par novada pašvaldības 
dibināto izglītības iestāžu 
vadītāju mēnešalgām, 
pirmsskolas izglītības grupu 
atvēršanu Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādē, kā arī veica 
grozījumus sporta pasākumu 
budžetā.

Deputāti apstiprināja 
grozījumus domes lēmumos 

par Cēsu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisiju un 
Zemes komisiju. Vēl dome 
apstiprināja arī grozījumus 
lēmumā par Cēsu novada 
pašvaldības nekustama un 
kustama īpašuma nodošanu 
pārvaldījumā un bezatlīdzības 
lietošanā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Cēsu 
Olimpiskais centrs”.

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

Novada domes  
sēdē augustā

Uz bērnudārzu bez 
rindas! Vaives pagasta pārvalde 

no 9. septembra turpmāk 
atradīsies un klientus pieņems 
Rīdzenes bibliotēkā, Rīdzenē, 
Nākotnes ielā 6-14. 

Rīdzene ir iedzīvotāju 
skaita ziņā lielākā apdzīvotā 
vieta Vaives pagastā. Jau 
otro gadu Cēsu pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
klientus Vaives pagastā pieņem 
Rīdzenes bibliotēkā, novērojot 
gan klientu plūsmas, gan 
apmierinātības pieaugumu. 
Pārceļot pagasta pārvaldi uz 
Rīdzeni, iedzīvotājiem tiks 
nodrošināta iespēja saņemt 
pašvaldības pakalpojumus 
tuvāk dzīvesvietai.

Rīdzenes bibliotēkā šī gada 
vasarā noticis remonts, lai telpas 
padarītu piemērotas klientu 
apkalpošanai. Tās kļuvušas 
gaišākas un mājīgākas, viena 
no telpām pielāgota Bāriņtiesas 
un Sociālā dienesta darbinieku 
sarunām ar klientiem. 

Vaives iedzīvotāji izteikuši 

bažas par “Kaķukroga” 
nākotni, ja tajā neatradīsies 
pagasta pārvalde. Taču, kā 
tikšanās laikā ar iedzīvotājiem 
apstiprināja Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, ne Amatu mājas, 
ne Vaives Tautas nama 
darbība pārtraukta netiks, un 
ēka saglabās sabiedriskā un 
kultūras centra funkciju.

Pašvaldības iestāžu 
pieņemšanas laiki Rīdzenes 
bibliotēkā:

• Sociālais darbinieks 
klientus pieņem ceturtdienās 
8.30-10.00.

• Cēsu novada Bāriņtiesa 
klientus pieņem:

- pirmdienās 8.00-11.00; 
- ceturtdienās 14.00-18.00.

• Vaives pagasta pārvalde 
klientus pieņem:

- pirmdienās 11.00-18.00;
- trešdienās 8.00-13.00;  
- ceturtdienās 10.00-14.00.

Vaives pagasta
pārvalde – bibliotēka

Cēsu novada pašvaldība 
2014. - 2020. gadu Eiropas 
struktūrfondu ieviešanas 
periodā turpina degradēto 
teritoriju revitalizācijas 
projektu īstenošanu. Jūlija 
nogalē noslēgta vienošanās 
ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par degradēto 
teritoriju revitalizācijas 
projektu pilsētas rūpnieciskajā 
rajonā.

Projekta gaitā 2019. un 
2020. gadā atjaunos Robežu 
un Rūpniecības ielas posmā no 
Robežu ielas līdz Palmu ielai, 
Eduarda Veidenbauma ielu 
posmā no Robežu ielas līdz 
Austrumu ielai. Cauri Robežu 
ielas 4 un Robežu ielas 4a 
zemes gabaliem, pamatojoties 
uz detālplānojumā noteikto 
trasējumu, izbūvēs Baltās 
ielas turpinājumu līdz Robežu 
ielai. 2020. gadā sāks Ata 
Kronvalda ielas pārbūvi posmā 
no Valmieras ielas līdz Jāņa 
Poruka ielai.

Ielu rekonstrukcijas 
projektos tiks atjaunoti inže-
niertīkli – ūdensvada un 
kanalizācijas trasējums, lietus 
ūdens kanalizācijas sistēma, 
apgaismojums. Vairākos 
posmos veiks elektrotīklu 
pārbūvi, ierīkos sakaru 
sistēmu. Tiks pilnībā atjaunots 
ielas asfaltbetona klājums.

Lai veicinātu uzņēmēj-
darbības attīstību Cēsu pilsētā, 
pašvaldības zemes gabalus 
Robežu ielā 4 un 4a, (5,41 
ha platībā) sadalīs mazākos 
zemes gabalos un iznomās 
uzņēmējiem. Zemes gabaliem 
būs pieejams ūdensvada un 
kanalizācijas pieslēgums, 
elektrības nodrošinājums un 
dabas gāze. Robežu ielas 4 
zemes gabalā esošās ražošanas 
ēkas (angāri) netiks nojauktas. 
Par zemes gabalu pieejamību, 

platībām, ēkām, kas atrodas 
uz tiem, var interesēties 
pašvaldībā. Paredzams, ka 
atklātā izsole notiks jau šī gada 
nogalē.

Atklātā konkursa kārtībā 
izvēlētais būvdarbu veicējs 
ir A/S “8CBR “ būvdarbus 
plāno sākt septembrī. Darbu 
veikšanas termiņš ir 12 mēneši, 
neieskaitot tehnoloģisko 
pārtraukumu ziemas periodā. 
Būvuzraudzību veiks SIA 
“Jurēvičs un partneri”. 
Būvprojektu 2018. gadā 
izstrādāja SIA “Ceļu komforts”.

Projektu līdzfinansē Eiropas 
reģionālais attīstības fonds, 
nepārsniedzot 1 837 668,42 
EUR, valsts budžeta dotācija 
233657,35 EUR. Visa projekta 
kopējās izmaksas tiek plānotas 
4830327,29 EUR.

Projekts uzņēmējdarbības attīstībai

Cēsu skolas, iestādes un 
uzņēmumi 20. septembrī no 
plkst. 10.00 aicināti piedalīties 
Olimpiskās dienas akcijā “Nāc 
un vingrot sāc”, organizējot 
kopīgu vingrošanu un 
izkustēšanos. 

Visi cēsnieki dienas 
noslēgumā plkst. 20.00 aicināti 
piedalīties kopīgā vingrošanā 
Cēsu pilsētas stadionā. Stundas 
garumā dažādu treneru vadībā 
kopā veiksim pilašu, aerobikas 
un zumbas vingrojumus. 

Olimpiskā diena
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AKTUĀLI

Startē “Dari Cēsīm”

Augustā, svinīgi tika 
atklāta īres dzīvokļu nama 
jaunbūve Ata Kronvalda ielā 
56. Jauno namu Cēsu novada 
pašvaldība būvējusi sadarbībā 
ar Aizsardzības ministriju, lai 
nodrošinātu dzīvojamo fondu 
nepieciešamo speciālistu pie-
saistei.

Nama atklāšanā piedalījās 
Aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks, kurš pateicās gan 
pašvaldībai, gan būvniekam 
par veiksmīgu sadarbību 
projekta īstenošanā. Ministrs 
atzina, ka, domājot par valsts 
aizsardzību, svarīgi rūpēties ne 
tikai par militāro tehniku, bet 
arī par karavīriem: 

“Nacionālie bruņotie spēki, 
Latvijas armija attīstās un 
attīstība nenozīmē tikai ieroču 
iegādi un jaunu spēju iegūšanu, 
bet arī nodrošinājumu mūsu 
karavīriem, mūsu zemes-
sargiem, mūsu instruktoriem.” 
Pabriks uzsvēra, cik svarīgi 
Aizsardzības ministrijai ir 
sadarboties ar reģioniem: “Mēs 
nevaram aizsargāt Latviju un 
rūpēties par valsts drošību, ja 
nesadarbojamies ar reģionu 
pašvaldībām.”

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-

bergs, atklājot namu, uzsvēra, 
ka jaunā ēka un dzīvokļi ir 
liels ieguvums pašvaldībai, 
jo būs nozīmīgs atbalsts 
jaunu speciālistu piesaistei 
Cēsīm. Rozenbergs pateicās 
Aizsardzības ministrijai 
par sekmīgu sadarbību gan 
iepriekš, gan jaunā nama 
tapšanā un izteica cerību, ka 
arī turpmāk pašvaldība un 
ministrija kopīgi strādās pie 
dažādu projektu īstenošanas.

Pēc svinīgās lentes 
pārgriešanas, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs, ministrs, 
ēkas būvniecībā iesaistītie 
speciālisti un NBS Instruktoru 
skolas pārstāvji aplūkoja 
jaunos dzīvokļus, kā arī pie 
ēkas iestādīja trīs kokus.

Pašvaldība, apzinoties 
ierobežoto dzīvojamās pla-
tības piedāvājumu Cēsīs, 
sadarbojoties ar Aizsardzības 
ministriju, nepabeigto ēku, 
kas gadiem ilgi bija stāvējusi 
tukša, iegādājās 2017. gadā. 
Pēc nama izbūves Cēsu novada 
pašvaldība savā rīcībā ieguvusi 
17, savukārt Aizsardzības 
ministrija – septiņus 
labiekārtotus dzīvokļus.

Ēkā īrniekiem būs pieejami 
vienistabas, divistabu un 

trīsistabu dzīvokļi. Divi no 
kopā 24 dzīvokļiem īpaši 
pielāgoti cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Būvniecības 
procesā īpaši domāts par 
ēkas energoefektivitāti, lai 
iespējami samazinātu komu-
nālos maksājumus. Pie 
nama izbūvēts labiekārtots 
bērnu rotaļu laukums, kā arī 
autostāvvieta.

Pašvaldībai piederošie 
dzīvokļi primāri paredzēti 
vadības līmeņa speciālistiem, 
kas veic ar valsts vai pašvaldības 
funkciju nodrošināšanu sais-
tītu pārvaldes uzdevumu 
vai nepieciešami Cēsu 
novada attīstības plānošanas 
dokumentos minēto nozaru 
attīstībai. Īres maksa jaunajā 
ēkā noteikta 4,09 eiro par 
kvadrātmetru. 

Būvniecības izdevumi ap- 
maksāti atbilstoši katram 
pasūtītājam piederošajai ēkas 
domājamajai daļai, tos 
sedzot no pašvaldības un 
ministrijas budžeta līdzekļiem. 
Būvniecības darbus veica 
būvuzņēmums SIA “Woltec” 
un to izmaksas bija 1,39 
miljoni eiro.

Atklāts īres dzīvokļu nams

Attēlā: Pēc jaunā daudzdzīvokļu nama atklāšanas tā būvniecībā iesaistītie iestādīja trīs 
kokus. Foto: Kaspars Kurcens.

Šovasar Cēsīs deviņām 
grants ielām uzklāts cietais 
segums, veikta tā sauktā ielu 
divkārtu apstrāde. Ērti un bez 
putekļiem tagad var braukt pa 
Jāzepa, Zemeņu, Upeņu ielām, 
Mazo Līgatnes ielu, Marijas 
ielas posmu no Lauku līdz 
Līgatnes ielai, kā arī Ceriņu, 
Aldara, Kļavu un Kraukļu 
ielām.

Daudzviet pilsētā veikti 
arī regulārie asfalta seguma 
bedrīšu remontdarbi, kā 
arī notikusi asfalta seguma 
virskārtas nomaiņa Noliktavas 
ielā.

Cēsu pilsētā un Vaives 
pagastā veikti grants ceļu 
atjaunošanas darbi, kā arī veikta 
asfalta plaisu aizpildīšana ar 
piķi un akmentiņiem.

Pilsētā atjaunots ielu 
horizontālais marķējums. 
Savukārt augusta beigās 

daudzviet pilsētā izglītības 
iestāžu tuvumā, kur noteikts 
ātruma ierobežojums 30 km/h, 
uz brauktuves parādījies jauns 
horizontālais marķējums – balts 
ovāls ar skaitli 30 vidū. Tas 
paredzēts, lai autovadītājiem, 
kuri, iespējams, nav 
pamanījuši uzstādītās ātrumu 
ierobežojošās ceļa zīmes, 
atgādinātu par atļauto ātrumu 
konkrētajā ielas posmā.

Vasarā veicamie darbi 
noslēgušies, taču septembrī 
sāksies Robežu ielas un 
Rūpniecības ielas posmā no 
Robežu ielas līdz Palmu ielai, 
Eduarda Veidenbauma ielas 
posmā no Robežu ielas līdz 
Austrumu ielai pārbūve, un 
jaunas ielas kā Baltās ielas 
turpinājuma līdz Robežu ielai 
izbūve cauri Robežu ielas 4 
un Robežu ielas 4a zemes 
gabaliem.

Noslēdzas ielu 
remonta sezona

Sabiedriskās pirts darba 
laiki Vaļņu ielā 29/31, :

Pirts atvērta vīriešiem:
ceturtdienās 14.00 -19.00;
sestdienās 10.00 - 20.00.

Pirts atvērta sievietēm:
ceturtdienās 09.00 -14.00; 
piektdienās 10.00 - 20.00.  
Pirts darba laikā var izmantot 

arī  dušu. Vairāk informācijas 
pa tālruni:  64124802

Pirts darba laiki

Cēsu novada pašvaldība 
izsludina rudens pieteikšanos 
grantu konkursam “Dari 
Cēsīm”. Tas dod iespēju 
uzņēmējiem piesaistīt 
finansējumu līdz 3000 EUR 
apmērā biznesa idejas attīstībai.

Konkursa mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 
Cēsu novadā, atbalstot jaunu 
uzņēmumu veidošanu un esošo 
uzņēmumu jaunu produktu un 
pakalpojumu attīstību.

Granta pieteikumu iesnieg-
šanas period no 9. septembra 
līdz 11. oktobrim. Ar konkursa 
nolikumu var iepazīties  
cesis.lv sadaļā “Uzņēmējiem”.

Informatīvais seminārs 
par pieteikuma sagatavošanu: 
26. septembris plkst. 16.00, 
“Skola6”, L.Skolas ielā 6.

Konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņš: 11. 
oktobris, plkst. 17.00. 

Pieteikumus var iesniegt:
* klātienē - Lielajā Skolas 

ielā 6, Cēsīs;
* elektroniski, nosūtot uz 

e-pastu info@skola6.lv.
Grantu konkursu koordinē 

koprades māja “Skola6”. 
Vairāk informācijas: 

Dita Trapenciere, e-pasts:  
dita@skola6.lv.

Aug novada attīstības 
līmenis

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra  publicējusi 2018. 
gada teritorijas attīstības 
līmeņa indeksus, un Cēsu 
novads tajā pakāpies par divām 
vietām – no 20. vietas pērn līdz 
18. vietai šogad.

Indeksi tiek aprēķināti 
atsevišķi plānošanas reģio-
niem, republikas pilsētām un 
novadiem, un novadu grupā 
Cēsu novads piekāpies tikai 
tradicionāli turīgākajām 

Pierīgas pašvaldībām.
Teritorijas attīstības indekss 

raksturo attīstības līmeni 
konkrētajā teritorijā, parā-
dot teritorijas attīstību 
salīdzinājumā ar vidējo līmeni 
atbilstošajā teritoriju grupā.

Salīdzinot ar bijušā Cēsu 
rajona pašvaldībām, Cēsis 
pārliecinoši ierindojas pirmajā 
vietā. Tuvākais ir Amatas 
novads, kas kopvērtējumā 
ierindojies 28. vietā.

Saskaņā ar Cēsu novada 
domes 13.06.2019. lēmumu 
Nr. 185 “Par Cēsu novada 
pašvaldības Teritorijas 
plānojuma 2016.-2026. 
gadam grozījumu izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”, uzsākta Terito-
rijas plānojuma grozījumu 
izstrāde. Grozījumu izstrādes 
gaitā tiks pārskatīts Teritorijas 
plānojuma funkcionālais zonē-
jums, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi, kā arī 
spēkā esošie detālplānojumi. 

Saskaņā ar apstiprināto 
grozījumu izstrādes darba 

uzdevumu, iedzīvotāji ir aicināti 
vēlreiz iepazīties ar spēkā 
esošā teritorijas plānojuma 
nosacījumiem attiecībā pret sev 
piederošiem zemes īpašumiem 
un pēc nepieciešamības 
izteikt ierosinājumus grozī-
jumu izstrādei līdz š.g. 
30. septembrim, vēršoties 
Cēsu novada pašvaldībā ar 
iesniegumu.

Teritorijas plānojums ir viens 
no svarīgākajiem pašvaldības 
dokumentiem, jo tiešā veidā var 
ietekmēt novada iedzīvotāju 
dzīves vidi un uzņēmumu 
saimniecisko darbību. Teri-

torijas plānojumā nosaka 
plānoto pašvaldības teritorijas 
funkcionālo zonējumu dažā-
diem izmantošanas veidiem, 
teritorijas izmantošanas ierobe-
žojumus, kā arī kultūrvēsturisko 
un dabas vērtību saglabāšanas 
nosacījumus.

Aicinām būt aktīviem un 
līdzdarboties Cēsu novada 
teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādē!

Kontaktpersona: Attīstības 
un būvniecības pārvaldes 
Galvenā teritorijas plānotāja 
Evija Taurene, e-pasts:  
evija.taurene@cesis.lv

Izmaiņas teritorijas plānojumā
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IZGLĪTĪBA

Cēsu Valsts ģimnāzija 
ierindojusies dalītā ceturtajā 
vietā prestižajā Ata Kronvalda 
fonda veidotajā “Zvaigžņu 
reitingā”, kurā skolas 
vērtē pēc tā, kā tās spēj 
sagatavot starptautiskā līmenī 
konkurētspējīgus skolēnus.

Reitingā tiek ņemti vērā 
skolēnu sasniegumi dažāda 
veida starptautiskajās 
olimpiādēs laika periodā no 
2018. gada 1. jūnija līdz 2019. 
gada 1. jūnijam.

Cēsu Valsts ģimnāzija 
ceturto vietu dala ar Daugavpils 
Krievu vidusskolu – liceju. 
Pirmajā vietā ierindojusies 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 
bet otro un trešo vietu ieņem 
attiecīgi RTU Inženierzinātņu 
vidusskola un Olaines 1. 
vidusskola. 

Šovasar Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 12. b1 klases 
skolēns Andrejs Ķīlis izcīnīja 
bronzas medaļu Baltijas 
valstu ģeogrāfijas olimpiādē 
Kaļiņingradā Krievijā. 
Savukārt augusta sākumā 
Honkongā, Ķīnā, norisinājās 
16. Starptautiskā ģeogrāfijas 
olimpiāde “iGeo 2019”, kurā 
Andrejs izcīnīja sudraba 
medaļu. Paldies ģeogrāfijas 
skolotājai Ingunai Gailei! Šos 

sasniegumus jau ņems vērā, 
veidojot 2020. gada Zvaigžņu 
reitingu.

Kā ziņots, līdzīgi kā Lielās 
Pūces reitingā, Zvaigžņu 
reitinga mērķis ir palielināt 
pedagogu un izglītības 
darbinieku ieinteresētību darbā 
ar talantīgiem skolēniem, 
kuriem ir vēlme patstāvīgi 
apgūt zināšanas, kā arī informēt 
sabiedrību par skolām, kas spēj 
sagatavot skolēnus ar augsta 
līmeņa zināšanām.

Cēsu ģimnāzija “Zvaigžņu reitingā”

Pateicība skolotājiem
Dažas dienas pirms jaunā 

mācību gada sākuma Izstāžu 
namā notika tradicionālais 
pasākums, kurā pateicāmies 
Cēsu izglītības iestāžu 
pedagogiem, kuri arodā 
pavadījuši vairāk nekā 35 
gadus.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs savā uzrunā 
uzsvēra skolotāja lielo lomu 
cilvēka dzīvē, akcentējot, ka 
pedagoga patieso ieguldījumu 
spējam novērtēt vien pēc 
daudziem gadiem, kad 
apzināmies, ka tieši skolas 
gadi bija ietekmējošie dzīves 
attīstības ceļā. Priekšsēdētājs 
novēlēja saglabāt darba sparu 
un arvien biežāk dzirdēt 
"Paldies!" no saviem bijušajiem 
un esošajiem audzēkņiem!

Pateicības saņēma :
Vineta Bērziņa, Melānija 

Artimoviča Cēsu Valsts 
ģimnāzija; Svetlana Ķine, 
Aivars Radziņš Cēsu 
1.pamatskola; Dace Zariņa 
Pastariņa sākumskola, Antra 
Bāliņa Diega, Mudīte Blūma, 

Attēlā: Pieredzējušie skolotāji un viņu sveicēji pēc svinīgās ceremonijas. Foto: Aleksandrs Abramovs.

Pirmais gads jaunā veidolā
Pirmais mācību gads sācies 

Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikumā. Kā jau esam 
informējuši, šovasar apvienotas 
divas profesionālās izglītības 
iestādes – Cēsu Tehnoloģiju un 
dizaina vidusskola un Priekuļu 
tehnikums, lai radītu spēcīgu 
reģionālu profesionālās ap-
mācības centru.

Mācību iestādes direktors 
Artūrs Sņegovičs informēja, 
ka audzēkņu skaits apmācību 
programmās gan Cēsīs, gan 
Priekuļos ir lielāks nekā 
plānots – kopā mācības pirmajā 

kursā šogad sāks vairāk nekā 
200 skolēnu. Jauniešiem 
pievilcīgākās ir namdara, pro- 
grammēšanas tehniķa, auto- 
transporta speciālista, lauk- 
saimniecības tehniķa speciali-
tātes, kur pirmā kursa 
audzēkņu skaits ir trīsdesmit 
un pat vairāk studējošo. 

Pasniedzēju kolektīvs ir 
nokomplektēts abās mācību 
bāzēs. Ir beigusies konkurence 
starp divām tuvu esošām 
profesionālās izglītības iestā- 
dēm, kas rada iespēju 
apvienot resursus apmācību 

kvalitātes paaugstināšanai. 
Programmēšanas tehniķu 
sagatavošana šajā mācību gadā 
notiks Cēsīs. 

Tehnoloģiju un dizaina tehni-
kums pārņēmis arī pieaugušo 
izglītības nodrošināšanas 
funkciju. Kā apliecināja A. 
Sņegovičs, tālākizglītību 
tehnikumā koordinē viens 
speciālists un tiek ar to galā 
veiksmīgi, apmācību grupas 
jau ir nokomplektētas un tie, 
kuri vēlas pārkvalificēties, 
apgūst jaunas amata prasmes.

Vaives pagasta Līvu 
sākumskola, sākot ar šo 
mācību gadu, kļuvusi par 
pirmskolas izglītības iestādi. 
Jau no pavasara ēkā norisinājās 
apjomīgi būvdarbi, un klašu 
telpu vietā tagad iekārtotas 
mājīgas un mūsdienīgas 
grupiņas pirmsskolniekiem. 

Divas grupiņas darbu sāka 
3. septembrī, trešo atvērs, 
tiklīdz būs pieprasījums. Līdz 
ar to Līvu bērnudārzā tagad 
ir septiņas pirmsskolnieku 
grupiņas, un Cēsu novadā 
šobrīd izdevies likvidēt rindu 
uz pirmsskolas izglītības 
iestādēm.

Remontdarbi telpās ir 
pabeigti. Mazos audzēkņus, 
viņu vecākus un pedagogus 
priecē atjaunotā plašā, gaišā 

zāle, arī ēdamzāle un virtuve, 
kurā rosās prasmīgas vietējās 
saimnieces. Darbi turpinās vēl 
ārpusē, kur top jauni rotaļu 
laukumi.

Audzinātājām un auklītēm, 
sākot darbu atjaunotajās telpās, 
priecīgs satraukums. Lāčuku 
grupiņas audzinātājai Elīnai šis 
būs pirmais darba gads, viņa vēl 
turpina studēt pedagoģiju. Uz 
Krīviem Elīna brauc no Cēsīm, 
jo, viņasprāt, lauku vide ir 
nenovērtējams pluss. “Te ir ļoti 
plaša, zaļa teritorija, kur mazie 
var rotaļāties, iepazīt dabu, 
doties izzinošos pārgājienos. 
Nodarbības plānotas tā, lai 
bērni daudz laika pavadītu 
ārā, svaigā gaisā, augtu stipri, 
veseli un zinātkāri,” skaidro 
jaunā audzinātāja.

Atklāts Līvu 
bērnudārzs

Sarmīte Radziņa Bērnu un 
jauniešu centrs; Jautrīte 
Bahmane, Elita Bernāte, 
Ingrīda Saliņa, Agrita 
Sniķere, Gita Vītoliņa Cēsu 
2.pamatskola; Ieva Pole, Inese 

Zībere, Modrīte Skrastiņa 
Cēsu Bērzaines pamatskola – 
attīstības centrs; Dace Puriņa, 
Baiba Rampāne, Marta Tutiņa, 
Liesma Zemīte, Dace Mizone, 
Līga Olte Cēsu Pilsētas 

vidusskola; Dace Vaido 
3.bērnudārzs, Rita Kuhto, 
Lilita Ziediņa 5.bērnudārzs.

Cēsu Valsts ģimnāzijas 
absolvents Roberts Puriņš 
saņēma pateicību par aktīvu 

darbu Jauniešu domē, bet 
Cēsu muzeja direktore kristīne 
Skrīvere par veiksmīgu 
sadarbību ar izglītības 
iestādēm.
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VĒSTURE, PROJEKTI

Sociālie darbinieki iesaistās 
projektu īstenošanā

Labklājības ministrija 
īsteno Eiropas Sociālā fonda 
projektu “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās”. 
Projektam paredzēti vairāki 
pilotprojekti sociālā darba 
metodiku izstrādei darbam 
ar dažādām klientu grupām. 
Projekta gaitā Cēsu novada 
Sociālais dienests iesaistījies 
divos pilotprojektos.

Pilotprojektā – metodikas 
izstrāde un adaptēšana ikdienas 
darbā, darbam ar atkarīgām 
un līdzatkarīgām personām 
iesaistīsies Dienesta Atbalsta 
nodaļas pilngadīgām personām 
sociālā darbiniece Ieva 
Bambāne, projektā iekļaujot 
tās Dienesta redzeslokā 
esošās pilngadīgās personas 

ar atkarību problēmām, kuras 
izteiks vēlmi sadarboties ar 
Dienesta sociālo darbinieku.

Pilotprojektā – metodikas 
izstrāde sociālajam darbam 
ģimenēm ar bērniem 
iesaistīsies Ģimeņu atbalsta 
nodaļas sociālā darbiniece 
darbam ar ģimeni un bērniem 
Iveta Kalniņa.

Pirms darbības uzsākšanas 
pilotprojektos, Labklājības 
ministrija veiks Dienesta 
sociālo darbinieku sākotnējo 
apmācību metodikas izstrādē, 
un sociālā darbinieka uzdevums 

būs pēc detalizētas iepazīšanās 
ar metodiku ne mazāk kā sešus 
mēnešus kopš pilotprojekta 
darbības sākuma koordinēt 
metodikas adaptēšanu sociālā 
darba ikdienas praksē.

Pilotprojektu sociālajam 
darbam ar atkarīgām un 
līdzatkarīgām personām 
plānots sākt no 2019. gada 1. 
oktobra, savukārt pilotprojekta 
metodikas izstrāde sociālajam 
darbam ģimenēm ar bērniem 
tiks sākta jau 2019. gada 2. 
septembrī.

Baznīcas torņa smailē atkal 
uzstādīts krusts

Cēsu Sv. Jāņa evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 80 metrus 
augstajā torņa smailē tika 
uzcelti un no jauna uzstādīti 
vēsturiskais krusts un lode, kurā 
iekļauta kapsula ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm.

Krustu un lodi demontēja 
un nodeva restaurācijai šī gada 
pavasarī. No jauna apzeltītajā 
lodē tika ievietota laika 
kapsula ar trīs vēstījumiem – 
no baznīcas draudzes, no Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
Jāņa Rozenberga, kā arī no AS 
“Būvuzņēmums Restaurators”, 
kas veic dievnama atjaunošanas 
un restaurācijas darbus.

Savā uzrunā svētbrīdī pirms 
kapsulas aizlodēšanas mācītājs 
Didzis Kreicbergs akcentēja, ka 
lodes pacelšana zīmīgi sakrīt ar 
Baltijas ceļa 30. gadadienu. Šo 
sakritību mācītājs nodēvēja par 
dievjaušu un pateicās visiem 
baznīcas restaurācijas darbos 
iesaistītajiem, vienlaikus 
noturot aizlūgumu.

Kā savā uzrunā un vēstījumā 
norādīja Jānis Rozenbergs, 
Cēsis vienmēr cēlušas augšup.

“Šeit auguši daudzi no 
radošākajiem Latvijas prātiem, 
kas veidojuši mūsu tautas 
pašapziņu. Cēsis ir mūsu valsts 
vēstures šūpulis un dižgaru 

kalve. Un cauri laikiem tās 
nemainīgs simbols bijusi 
Sv. Jāņa baznīca. Baznīca, 
kas burtiski ceļ augšup – tās 
slieksnim esot vienā augstumā 
ar Rīgas Pētergaili un tās 

sienām sniedzot nemainīgu 
mieru un patvērumu,” sacīja 
Jānis Rozenbergs.

Vienlaikus ar novēlējumu 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs kapsulā ievie-

toja faktu lapu par Cēsīm 
mūsdienās, kā arī zibatmiņu 
ar š.g. augusta “Cēsu Vēstīm”, 
pēdējo gadu pašvaldības 
publiskajiem pārskatiem, kā arī 
Cēsis 2019. gadā raksturojošām 

fotogrāfijām.
Baznīcas torņa dekoratīvo 

elementu restaurāciju veica AS 
“Būvuzņēmums Restaurators” 
ilggadējais kalējs Pēters Koroļs, 
kurš savulaik izgatavojis Rīgas 
Doma katedrāles torņa gaili, 
bet pēc 30 gadiem piedalījies tā 
restaurācijas darbos. Savukārt 
zeltīšanas darbus 19,32 m2 
apjomā paveica uzņēmuma 
restauratore Inese Ozoliņa 
un viņas palīgs Raimonds 
Karveckis. No jauna ir 
izgatavots arī torņa smailes 
dekors, kas vēsturiski atradies 
zem lodes, bet pēc iepriekšējiem 
jumta remontdarbiem nebija 
novietots atpakaļ.

Restaurācija notiek astoņu 
sadarbības partneru kopīgā 
projekta “Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika 
lokos” gaitā. Cēsu Svētā 
Jāņa baznīcas restaurācijas 
projekta I kārtu finansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF), līdzfinansējumu 
nodrošina Cēsu novada 
pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa 
lauku evaņģēliski luteriskā 
draudze. Baznīcas restaurācijas 
kopējās izmaksas prognozētas 
līdz pat 1,7 miljoniem eiro, 
no tiem 1,38 miljoni ir ERAF 
finansējums.

Attēlā: Metālmākslinieks Jānis Martinsons rūpīgi aizdarīja kapsulu ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm. Foto: Kaspars Kurcens.

Novada pašvaldības 
Sociālais dienests papildus 
apmeklētāju pieņemšanai 
Cēsīs, Bērzaines ielā 18 un 

Vaives pagasta Rīdzenes 
bibliotēkā jau vairākus mēnešus 
apmeklētāju pieņemšanu 
nodrošina Valsts un pašvaldības 

vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Raunas ielā 4. 

Ievērojot, ka Raunas 
ielā 4 Sociālā dienesta 

speciālistu konsultācijas 
apmeklētāju pieņemšanas 
laikā PIRMDIENĀS no plkst. 
9.00 -  12.00 ir maz pieprasītas, 

aicinām iedzīvotājus aizpildīt 
anketu:

Aptauja par apmeklētāju pieņemšanu 

Sociālais dienests vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par
apmeklētāju pieņemšanu Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs.

Līdz 20.09.2019. izsaki savu viedokli interneta vietnē 
www.cesis.lv vai ar kuponu, iemetot to balsošanas kastītē.

Izgriez kuponu, aizpildi un iemet to balsošanas kastītē:
1. Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs
2. Cēsu novada p/a «Sociālais dienests» Bērzaines ielā 18, Cēsīs

1. Vai Jums ir nepieciešama Sociālā dienesta speciālista 
konsultācija klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, 
Cēsīs?

 IR nepieciešama
 NAV nepieciešama

2. Ja speciālistu konsultācija Raunas ielā 4, Cēsīs Jums ir 
nepieciešama/aktuāla, lūdzu, norādiet biežumu un laiku 
(reizes nedēļā)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________





Jau informējām, ka jūlijā 
Cēsu klīnika iegādājās 110 
jaunas, ergonomiskās gultas ar 
kvalitatīviem pretizgulējumu 
matračiem, kā arī pabeidza 
funkcionālo skapīšu nomaiņu 
visiem klīnikas stacionārajiem 
pacientiem. Tāpat tika 
ievērojami uzlabots līdzšinējais 
gultu klāšanas modelis, pilnībā 
atjaunojot visu gultasveļu, 
segas un spilvenus. Projekta 
mērķis bija vairot ērtības 
pacientiem un personālam 
atvieglot pacientu aprūpes 
un pārvietošanas darbu. 
Pašlaik jaunais aprīkojums jau 
pieejams visiem stacionāra 
pacientiem – kā bērniem, tā 
pieaugušajiem.

“Tas ir liels un nozīmīgs 
solis mūsdienīgas pacientu 
medicīniskās aprūpes virzienā, 
no kura ieguvēji būs gan 
mūsu pacienti, gan aprūpes 
personāls”, ar gandarījumu 
stāsta Cēsu klīnikas valdes 
priekšsēdētāja Ingūna Liepa, 
uzsverot, ka pēdējo gadu laikā 
klīnika mērķtiecīgi strādā 
un investē līdzekļus iekšējās 
infrastruktūras, medicīnisko 
tehnoloģiju atjaunošanā, 
telpu labiekārtošanā, kā arī 
jaunu pakalpojumu izveidē un 
speciālistu piesaistē. Arī šis 
projekts tika rūpīgi plānots, 
izsvērts, analizējot pacientu 
skaitu, saslimšanas gadījums 
un labākos variantus pacientu 
aprūpei.

NMP un uzņemšanas, 
kā arī reanimācijas un 
anestezioloģijas nodaļas 
virsmāsa Guna Zeltiņa 
skaidro jauno ergonomisko 
gultu sniegtās priekšrocības: 
“Mēs esam ļoti priecīgi 

par šiem ārstniecības vides 
uzlabojumiem, jo līdz šim 
pacientiem bija pieejamas 
vairāku veidu koka vai metāla 
gultas, kuru funkcionalitāte 
bija daudz zemāka un pacientu 
aprūpes darbs – grūtāks. 
Gulošos pacientus vecajās 
gultās bija daudz sarežģītāk 
pozicionēt sēdus vai pussēdus 
stāvoklī, kā arī pārvietot vai 
veikt medicīniskās mani-
pulācijas. Turklāt gultas bija 
dažādas, tāpēc, pienākot pie 
katra pacienta, bija jādomā, 
ko ar šo gultu var vai nevar 
izdarīt.” 

Tagad visā klīnikā ir 
vienādas gultas, un atbildīgais 
personāls jau izgājis apmācību, 
apgūstot to funkcionalitāti. 
Jaunā sistēma atvieglo arī gultu 
klāšanu, jo ir standartizēta 
gultasveļa, kuru nomainīt būs 
daudz vienkāršāk. 

“Gultas ir aprīkotas ar 
elektronisku vadības sistēmu, 
kas ļauj tām mainīt augstumu un 
pozīcijas atkarībā no pacienta 
vajadzībām un nepieciešamības 
veikt kādas procedūras. Gultas 
ir četrdaļīgas, un tas nozīmē, 
ka ir iespējams nodrošināt ērtu 
sēdus vai pussēdus pozīciju 
kardioloģiskajiem pacientiem 
un pacientiem pēc insulta tā, lai 
viņiem samazinātu izgulējumu 
riskus. 

Tāpat hroniskajiem plaušu 
slimību pacientiem ir vēlams 
vairāk atrasties sēdus pozīcijās. 
Gultām ir arī modelējamas 
drošības malas, kuras var 
pacelt gan visas gultas garumā, 
gan pusei. Tas vairo pacientu 
drošību. Var mainīt pat gultas 
garumu.”
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VESELĪBA, PLĀNOŠANA
Cēsu klīnika attīsta rehabilitācijas 
pakalpojumus 

Augustā Cēsu klīnikas 
rehabilitācijas nodaļas 
komanda kļuvusi par diviem 
speciālistiem bagātāka. 6. 
augustā komandai pievie-
nojies jauns speciālists, 
pieredzējis fizikālās medicīnas 
un rehabilitācijas ārsts Arnis 
Nulle, tāpēc turpmāk pacientus 
Cēsu klīnikā konsultēs jau 
divi ārsti, kopīgi nodrošinot 
iespēju pacientiem saņemt 
konsultācijas katru darbdienu. 

Rehabilitologs Arnis Nulle 
pieņems pacientus pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās, 
konsultējot gan bērnus, 
gan pieaugušos. Uz valsts 
apmaksāto vizīti nepieciešams 
ģimenes ārsta vai ambulatorā 
speciālista nosūtījums. Būs 
iespēja saņemt arī ārsta maksas 
konsultāciju.

Ārstam ir vairāk nekā 
20 gadu pieredze, septiņus 
gadus strādājot lielākajā 
rehabilitācijas centrā “Vaivari” 
Latvijā, kā arī pēc tam 
RAKUS klīnikas stacionāra 
“Biķernieki” rehabilitācijas 
nodaļā un pašlaik, paralēli 
Cēsu klīnikai, ārsts turpina 
rūpēties par bērniem ar dzirdes 
traucējumiem Latvijas bērnu 
dzirdes centra stacionāra 
nodaļā. 

Ārsts konsultē pacientus 
dažādos jautājumos: pieaugu-
šos ar mugurkaula problēmām, 
pēc insulta, traumām, sirds 
infarkta, bērnus – cerebrālās 
triekas, dzemdību traumu 
un citu agrīnu bojājumu 
gadījumos. Ārsts atzīst, ka 

bērniem mūsdienās visbiežāk 
tomēr raksturīgas stājas un 
mugurkaula problēmas. 

Cēsu klīnikas rehabilitācijas 
nodaļa nodrošina:

• ārstu rehabilitologu kon-
sultācijas,

• gaitas un citu palīglīdzekļu 
nozīmēšanu un pielāgošanu,

• fizioterapeita konsultācijas 
un nodarbības,

• kinezioloģisko teipošanu,
• krioterapiju,
• ergoterapeita konsultācijas 

un nodarbības,
• audiologopēda konsultā-

ciju,
• uztura speciālista konsultā-

ciju,
• ārstniecisko masāžu,

• dažāda veidā fizikālās tera-
pijas procedūras.

Lai augošajai rehabilitācijas 
nodaļai palīdzētu ar 
administratīvo jautājumu 
vadību, kā arī atvieglotu 
pacientiem iespējas, plānojot 
un piesakoties uz rehabilitācijas 
pakalpojumiem, kopš 12. 
augusta rehabilitācijas nodaļā 
strādā administratore Iveta 
Runce.

Turpmāk pacientiem būs 
iespēja pieteikties reha-
bilitologu un citu rehabili-
tācijas nodaļas speciālistu 
pakalpojumiem, zvanot nodaļas 
administratorei pa tālru-
ņiem: 64125785, 20238111 
darbdienās 8.00 - 16.00.

Attēlā: Rehabilitācijas nodaļā darbu sācis pieredzējušais 
speciālists Arnis Nulle. 

Modernizētas palātas

Plāno Gauju!
Cēsnieki aicināti aktīvi 

iesaistīties Cēsu novada 
pašvaldības īstenotajā projektā 
“Augmented Urbans”, kura 
laikā kopīgi domāsim par 
kūrorta attīstības iespējām 
Cēsīs. 

Septembrī ikviens aicināts 
piedalīties Gaujas piekrastes 
un Cīrulīšu izzināšanas 
“Misijā: Gauja". Saņem 
misijas uzdevumu Tūrisma 
informācijas centrā (TIC) 
Baznīcas ielā 1, un dodies 
piedzīvojumā, lai izpētītu un 
atklātu Gauju. Pastāsti mums 
par saviem atradumiem un 
sajūtām, izmantojot aplikāciju 
“Chaos Crowd”, vai atstājot 
piezīmes uz TIC saņemtās 
kartes.

Tāpat atbildes uz jautājumu, 
vai Cēsīs var būt kūrorts meklē 
kopā ar digitālo asistentu - 
Cēsnieku, un pievieno 
savas idejas digitālajai ideju 
krātuvei! To meklē vietnē 
h t t p s : / / p e r s p e c t l y . c o m /
augmentedurbans/.

Savukārt no 9. septembra 

līdz 22. septembrim Rīgas ielā 
3 darbosies “Misija:Gauja” 
īslaicīgais birojs. Šeit varēs 
izmēģināt virtuālās realitātes 
brilles, kā arī atstāt savas idejas 
digitālajā krātuvē. 

Divu nedēļu garumā 
“Misijas:Gauja” birojā notiks 
dažādi pasākumi. Biroja 
atklāšana notiks 9. septembrī 
plkst. 16.00, kad apmeklētāji 
aicināti arī uz Gaujas 
kartēšanas spēli kopā ar ainavu 
darbnīcu ALPS. Dalībnieku 
skaits ierobežots, tāpēc lūgums 
pieteikties iepriekš, rakstot uz 
misijagauja@cesis.lv. Īpaši 
aicināti piedalīties Gaujas 
tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji 
un zemju īpašnieki. 

Savukārt 18. septembrī 
plkst. 18.00 birojā notiks 
atmiņu vakars “Cīrulīšu 
kūrorts un Gaujaslīči”. Ja 
vēlies dalīties ar savu atmiņu 
stāstu par kūrorta laikiem 
Cīrulīšos, lūgums sazināties 
ar Sigitu Klētnieci, rakstot uz  
cesisinside@gmail.com vai 
zvanot 29109965. 

Sestdien, 21. septembrī, 
uz pilsētplānošanas darbnīcu 
“Misija:Gauja” aicināti 4.-6.
klašu skolēni. Tā notiks kopā ar 
biedrību “Skolnieks. Pētnieks. 
Pilsētnieks.” Dalībnieku skaits 
ierobežots, tāpēc lūgums 
pieteikties iepriekš, rakstot uz 
misijagauja@cesis.lv.

Biroja darbību 22. septembrī 
noslēgs pārgājiens uz Cēsu 
kūrortu sadarbībā ar “Cēsis 
Inside” un dabas eksperti 
Ilzi Kukāri. Tā būs iespēja 
uzzināt vairāk par Cīrulīšu un 
Gaujaslīču vēsturi, kā arī baudīt 
slaveno veselīgo Gaujas mežu 
gaisu. Pulcēšanās pārgājienam 
Rīgas ielā 3 plkst. 12.00.

Visas idejas un viedokļi 
nonāks pie Cēsu novada 
pašvaldības teritorijas 
plānotājiem un tiks iekļauti 
Cēsu kūrorta un Gaujas 
apkārtnes teritoriju attīstības 
plānošanā!

Vairāk informācijas par 
īslaicīgo “Misija:Gauja” biroju 
un paredzētajiem pasākumiem  
cesis.lv.

Top Gaujas telpiskās 
attīstības plāns

Aizvadīta pirmā Cēsu 
novada pašvaldības īstenotā 
projekta ”Gaujas upes telpiskās 
attīstības plāna izstrāde Cēsu 
novada teritorijā” mērķgrupu 
sanāksme. Projekta ieviešanu 
līdzfinansē Latvijas Vides 
aizsardzības fonds.

Gaujas upes telpiskās 
attīstības plānu paredzēts 
izstrādāt līdz 2020.gada 
pavasarim, tapšanas procesā 
iesaistot dažādas mērķgrupas 
– iedzīvotājus, teritoriju 
īpašniekus, uzņēmējus u.c. – 
un speciālistus. Gaujas upes 
telpiskās attīstības plāns ir 
Cēsu pilsētas dabas un zaļo 
teritoriju tematiskā plāna 
sadaļa, kura izstrādi pašvaldība 
sāka 2018. gada februārī.

Ar ainavu projektēšanas 
darbnīcas “ALPS” 
speciālistiem tikās pašvaldības 
deputāti un darbinieki. Pirms 

diskusijas dalībnieki tika 
iepazīstināti ar plānošanas 
pamatprincipiem un ārvalstu 
labākajiem dabas teritoriju 
plānošanas un labiekārtošanas 
piemēriem. Ainavu 
projektēšanas darbnīcas 
“ALPS" piedāvāja savus 
pirmos iespaidus par Gaujas 
teritoriju Cēsu novadā un 
redzējumu "Gauja svešinieka 
acīm".

Nākamās tikšanās 
plānotas ar Gaujas piekrastes 
iedzīvotājiem un zemju 
īpašniekiem, kuru īpašumi 
atrodas Gaujas tuvumā. 
Precīzāka informācija par 
turpmākām sanāksmēm sekos. 

Gaujas upes telpiskās 
attīstības plāna nodošana 
sabiedrības diskusijām plānota 
2020. gada martā.
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs septembrī
Pasākumi
06.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

07.09. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Rikardiona koncerttūre 
“Starp vasaru un ziemu”

07.09. plkst.22.00
Jaunajā pilī
Izzinoša ekskursija nakts 
aizsegā “Nakts Jaunajā pilī”

08.09. plkst.12.00
Cēsu VUGD depo teritorijā
Tēvu diena. Pasākums 
ģimenēm ar bērniem līdz 12 g.v.

08.09. plkst.17.00
Cēsu Bērzaines pamatskolā – 
attīstības centrā
Džeza koncerts “Keiko-
Latvija 20”. Piedalās 
Valmieras “Bigbends”. 
Piedalās Keiko Borjeson, Zintis 
Žvarts un bigbends “Valmieras 
puikas”

13.09.-15.09.
Koncertzālē “Cēsis”
Starptautiskais festivāls 
“ČELLO CĒSIS”

13.09. 
plkst.19.00 Laikmets. Ešlija 
Bāsgeita un Reinis Zariņš

14.09. 
Plkst.10.00 Atklātā meistarklase 
ar EŠLIJU BĀSGEITU /čells, 
ASV/
Plkst.11.00 Brančs čella 
noskaņās
Plkst.14.00 Cello Ritmico
Plkst.19.00 Māsas Balanas. 
Glāss un Prokofjevs

15.09.
Plkst.13.00 Duo čellam un 
klavesīnam
Plkst.15.00 Ēnu un zīmējumu 
muzikālā izrāde bērniem
“Tanabata jeb teika par divām 
zvaigznēm”

14.09. plkst.13.00
Cēsu pils kompleksā
Kultūras mantojuma dienas 
Cēsīs. Seminārs “Restaurācijas 
izaicinājumi”

14.09. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Izcilais saksofonists Raivo 
Stašāns “Romantisks solo 
saksafonam”

14.09. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Ai-Va (Ritma institūts)

18.09. plkst.18.30
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzeja skan. Muzicē “Nielslens 
Lielsliens”, oriģināldzeju lasa 
Toms Treibergs

19.09. plkst.17.00
Izstāžu namā
Lailas Balodes tekstilmākslas 
izstādes “Godātais ūdens” 
atklāšana

19.09. plkst.19.00
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Izrāde “Dullais”

20.09. plkst.19.00
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Izrāde “Dullais”

20.09. plkst.22.00
Jaunajā pilī
Izzinoša ekskursija nakts 
aizsegā “Nakts Jaunajā pilī”

21.09. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Igo jubilejas koncerts “Pirmie 
40”

21.09. plkst.22.00
Fonoklubā
Vasaras terases slēgšanas 
ballīte “Jager On Tour”

24.09. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Madrides dejas akadēmijas 
ansamblis “Larreal”

27.09. plkst.18.30
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno dzejdaru pēcpusdiena 
skolēniem

27.09. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Poētiska lekcija / Vilis 
Daudziņš. “Plūdons un upes 
Dievs”

27.09. plkst.18.00
Zinātnes un mākslas centrā 
“Brūzis”
Zinātnieku nakts Cēsis 2019

28.09. plkst.11.00
Rožu laukumā
Miķeļdienas lustes un tirdziņš

28.09. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Grupas “Tautumeitas” 
koncerts

28.09. plkst.19.00
Rožu laukumā
Miķeļdienas balle ar pūtēju 
orķestri “Cēsis”. (Lietus 
gadījumā balle notiks Vecajā 
tirgus paviljonā.)

Izstādes
Līdz 30.11.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

Līdz 14.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Izstāžu cikla “Cēsu 
bibliotēkai 100” trešā 
informatīvā ekspozīcija 
“Bibliotēkas vēsture 
laikposmā no 1969.līdz 1994.
gadam”

Līdz 15.09.
Izstāžu namā
Birutas Delles gleznu izstāde 
“Daba skatās uz mums”

Līdz 15.09.
Izstāžu namā
Elīnas Titānes keramikas 
izstāde “Atspulgi”

Līdz 31.12.
Dabas takā pie Sarkanajām 
klintīm
Gleznotāju plenēra darbu 
izstāde “Pārvēršanās”

Līdz 31.12.
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Jāņa Mintika izstāde 

14.09 - 01.11
Koncertzāles “Cēsis” mākslas 
galerijā
Daiga Krūze. Nekas nav 
jāsaprot

17.09.-19.10.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
audzēkņu vasaras plenēra 
darbi

19.09.-21.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

No 19.09.
Izstāžu namā
Lailas Balodes tekstilmākslas 
izstāde “Godātais ūdens” 

Kino
04.09. plkst.18.30
Dzimusi Ķīnā | Baltijas jūras 

dokumentālo filmu forums 
(Baltic Sea Docs) 
05.09.plkst. 18.30
Molenbēkas Dievi | Baltijas 
jūras dokumentālo filmu forums 
(Baltic Sea Docs) 

06.09. plkst. 18.30
MEDUS ZEME | Baltijas jūras 
dokumentālo filmu forums 
(Baltic Sea Docs) 

No 05.09.
Spiegs, kurš mans tēvs (2019) 
Žanrs: Dokumentāla filma
Valdības noslēpumi/ Official 
Secrets (2019) Žanrs: Trilleris, 
drāma, biogrāfija

No 13.09.
Dadzītis / The Goldfinch (2019) 
Žanrs: Drāma
Palaidnis / Trouble (2019) 
Žanrs: Komēdija, animācija, 
ģimenes filma.

No 20.09.
Jelgava ‘94 (2019) Žanrs: 
Drāma
Uz zvaigznēm / Ad Astra 
(2019) Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, drāma, mistika.

No 27.09. 
Auniņš Šons: Fermagedons 
/ Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon (2019) Žanrs: 
Animācija.

Sports
01.09. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts 
badmintonā

01.09. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Rollersprints 2019

07.09. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
Basketbola svētki

07.09. plkst.17.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līgā. FK 
Priekuļi – FK Pļaviņas

07.09. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līgā. SK Cēsis – 
FK Staicele

08.09. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
Florbola pasākums ģimenēm

15.09. plkst.14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līgā. SK Cēsis – 
Rīga United
15.09. plkst.17.00
Piebalgas iela 18
ELVI florbola līga vīriešiem. 
Lekrings – Ķekava

20.09. plkst.20.00
Cēsu pilsēta stadionā
Olimpiskā diena 2019 “Nāc 
un vingrot sāc”

21.09. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu kauss 2019 senioriem 
volejbolā

21.09. plkst.12.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līgā. FK 
Priekuļi – FK Alberts

23.09.-27.09. plkst.18.00
Pils parkā
Skriešanas un nūjošanas 
seriāls “Cēsu apļi”

27.09. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 2.līgā. FK 
Priekuļi – FK Valka

27.09. plkst.20.00
Cēsu 2.pamatskolā
Tautas orientēšanās 
sacensības pilsētvidē nakts 
apstākļos “O! Nakts!”

28.09. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18, Pūces ielā 
2a, Gaujas ielā 45
Starptautisks volejbola 
turnīrs jauniešiem “Cēsu 
kauss 2019”

28.09. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada čempionāts 
badmintonā 6.kārta

29.09. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada čempionāts 
badmintonā 6.kārta

29.09. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līga vīriešiem. 
Lekrings – FBK Valmiera



No 16. septembra līdz 6. 
oktobrim piedalies Riteņ-
braukšanas izaicinājumā un 
parādi, ka cēsnieki ir aktīvākie 
riteņbraucēji Eiropā! 

1. No 9. - 15. septembrim 
reģistrējies aplikācijā “Bike-
Prints” un no pilsētu saraksta 
izvēlies Cēsis. 

2. No 16. septembra līdz 

6. oktobrim brauc kopā ar 
vēl trijiem draugiem un krāj 
papildpunktus.

3. No 23. līdz 29. 
septembrim ar velo un krāj 

punktus individuāli.
4. No 30.septembra līdz 

6.oktobrim atrodi izaicinājuma 
partneri – brauciet kopā un 
krājiet papildpunktus.

5. Aktīvākajiem braucē-
jiem – balvas!

Vairāk informācijas cesis.lv

Piedalies Riteņbraukšanas izaicinājumā!



8 Cēsu Vēstis, 2019. gada 4. septembris

KULTŪRA
Latvijas apslēptie dārgumi

Augusta nogalē starp-
tautiskās raidorganizācijas 
ceļojumu portāls “CNN 
Travel” publicēja 11 Latvijas 
galamērķu apkopojumu, tajā 
ierindotas arī Cēsis.

Cēsis iekļautas līdztekus 
tādām tūristu iecienītām 
vietām kā Rīga, Jūrmala, 
Sigulda, Kuldīga, Liepāja, 
Ventspils, Daugavpils, Kolkas 
rags, Rundāles pils un Aglonas 
bazilika.

Kā tēmas pieteikumā 
norāda CNN žurnālists Pavlo 
Fedikovičs, kaut arī Rīga ir 
Latvijas tūrisma populārākais 
punkts, ir vērts doties tālāk 
par galvaspilsētu, lai redzētu 

visus mūsu valsts “apslēptos 
dārgumus”.

Aprakstā par Cēsīm tiek 
izcelta pilsētas senā vēsture un 
viduslaiku pils, akcentējot, ka 
“pirmajā acu uzmetienā Cēsis 
var šķist samērā miegainas un 
pieticīgas, bet šai šarmantajai 
pilsētiņai ir ļoti daudz, ko 
piedāvāt”.

Žurnālists iesaka Cēsis 
izpētīt, sākot ar sveču gaismas 
ekskursiju viduslaiku pilī 
un tajā piedāvāto autentisko 
izklaižu klāstu un beidzot 
ar Cēsu un apkārtnes dabas 
bagātību apmeklēšanu, īpaši 
izceļot Gaujas smilšakmens 
atsegumus.

Gleznas mežā

Dabas takā pie Rūcamavota 
apskatāma lielformāta gleznu 
izstāde "Pārvēršanās", kas ir 
veltīta Kārļa Skalbes pasakām.

Izstādes autori ir Cēsu 
mākslas plenēra gleznotāji - 
Ritums Ivanovs, Rasmus un 
Krišjānis Ivanovi, Jānis Blanks, 
Jānis Dukāts, Ansis Rozentāls, 
Reinis Liepa, Dāvis Ozols, 
Laima Bikše, Signe Vanadziņa, 
Zīle Ziemele. 

Brīvdabas lielformāta 
gleznu izstāžu rīkošana 
mežā pie Rūcamavota nu jau 
kļuvusi par tradīciju. Kā atzīst 
mākslinieki, veidot darbus 
brīvdabas izstādei ir aizraujoši, 
jo jārēķinās, ka lietus, saule 
un vēji var radoši papildināt 
mākslinieka veikumu. 
Taču skatāmais rezultāts ir 
pasakains.

Attēlā: Cēsu mākslas plenēra darbi šoreiz ir veltīti Kārļa 
Skalbes pasakām. Foto: Aivars Akmentiņš.

Pēdējā septembra sest-
dienā – 28. septembrī Cēsīs 
svinēsim Miķeļdienu jeb 
rudens saulgriežus, kas 
tradicionāli svinēti kā ražas 
novākšanas svētki.

Jau no plkst. 10.00 Rožu 
laukumā darbosies Miķeļdienas 
tirdziņš, bet no plkst. 11.00 
apmeklētājus gaidīs zaļā 
dzīvesveida darbnīcas, kurās 
ikviens varēs pagatavot 
daudzkārt izmantojamus 
maisiņus augļu un dārzeņu 
iegādei, drāniņas ar bišu vasku 
ietinamajiem produktiem un 
niedru salmiņus. Miķeļdienas 

svinībās uzstāsies tautas vērtes 
kopa “Dzieti”, būs rotaļas un 
citas izdarības. 

Darbosies “Rudens velšu 
apmaiņas punkts”, kur 
cēsnieki aicināti dalīties ar 
saviem ziemai sagatavotajiem 
gardumiem vai zāļu tējām. 
Lai mainītos ar citiem, līdzi 
jāpaņem zāļu tējas maisiņš vai 
burciņa ar paša pagatavotām 
rudens veltēm, kurai klāt 
vēlams pievienot informāciju 
par sastāvdaļām un jauku, 
iedvesmojošu novēlējumu.

No Rožu laukuma plkst. 
15.00  startēs Miķeļdienas 

velobrauciens kopā ar 
“INSIDE CĒSIS”, baudot 
rudeni un ražu Cēsu apkārtnē. 
Braucienam lūgums pieteikties 
iepriekš, rakstot uz e-pastu 
kultura@cesis.lv. Tiem, kas 
būs pieteikušies iepriekš, startā 
tiks pasniegts neliels rudens 
pārsteigums.

Svinību noslēgumā plkst. 
19.00 Rožu laukumā sāksies 
Miķeļdienas balle kopā ar 
pūtēju orķestri “Cēsis” un 
draugiem. Lietus gadījumā 
balle notiks Cēsu Vecajā tirgus 
paviljonā.

Miķeļdienas lustes Cēsīs

Plašāka informācija par mēģinājumiem kultura.cesis.lv vai zvanot pa tel.nr. 26666365

Cēsu Kultūras centra 
amatierkolektīvi uzņem jaunus 
dalībniekus!

 

Kolektīvs Datums, laiks Vieta 
Koris “Wenden” (Marikas Slotinas-Brantes vadībā) No 9. septembra, katru pirmdienu un 

trešdienu no plkst.17.30 
Koncertzāles “Cēsis” 
kamerzālē 

“Cēsu Pils koris” (Marikas Austrumas un Evitas 
Konušas vadībā) 

Otrdienās plkst.18.00, visas sezonas 
garumā, iepriekš piesakoties. 

Koncertzāles “Cēsis” 
kamerzālē 

Senioru koris “Ābele” (Anitras Rauses vadībā) 10. septembrī plkst. 12.00 Koncertzāles “Cēsis” 
kamerzālē 

Koris “Vidzeme” (Artūra Švarcbaha vadībā) 6. septembrī plkst. 18.30 Koncertzāles “Cēsis” 
kamerzālē 

Koris “Beverīna” (Jurģa Cābuļa un Aivja Gretera 
vadībā) 

13. septembrī plkst. 18.00 Koncertzāles “Cēsis” 
kamerzālē 

Ansamblis “Tieši tāpēc” (Ilzes Grinfeldes vadībā) 11. septembrī plkst.17.30 Vaives Tautas namā 
TDK “Vaive” (Solvitas Krastiņas vadībā) 18. septembrī plkst. 19.30 Vaives Tautas namā 
TDK “Randiņš” (Sandras Bārtnieces vadībā) 
“Mazais Randiņš” (4-6 gadi) 
TDK “Randiņš”(1-2. klase/3.-4. klase/5.-6. klase  
TDK “Randiņš Studija” (7.klase) 

3. septembrī plkst.17.45 
 
4. septembrī plkst. 17.00 
4. septembrī plkst. 17.00 

Koncertzālē “Cēsis” 
 
Koncertzālē “Cēsis” 
Koncertzālē “Cēsis” 

TDA “Raitais solis” (Anda Kozaka vadībā)  11. septembrī plkst.19.00 Koncertzālē “Cēsis” 
VPDK “Raitais solis” (Anda Kozaka vadībā)  16. septembrī plkst. 20.00 Koncertzālē “Cēsis” 
VPDK “Saulgrieži” (Anda Kozaka vadībā) 17. septembrī plkst. 20.00 Koncertzālē “Cēsis” 
Pūtēju orķestris “Cēsis” (Jāņa Puriņa vadībā) 8. septembrī un 15. septembrī no 

plkst. 17.00 
Koncertzāles “Cēsis” 
horeogrāfijas zālē 

Tautas vērtes kopa “Dzieti” 
(Daces Balodes vadībā) 

13. septembrī plkst.18.00 Tikšanās koncertzāles foajē 

Koncertzāle “Cēsis” jauno 
sezonu tradicionāli sāks ar 
festivālu “Čello Cēsis”, kas 
atkārtoti saņēmis nozīmīgo 
Eiropas festivālu asociācijas 
kvalitātes zīmi EFFE Label. 
Šoruden festivāla koncerti 
norisināsies no 13.  – 15. 
septembrim. Unikālās koncert-
programmās dzirdēsim čella 
spēles meistarus un jaunas 
skatuves zvaigznes no 
Amerikas, Vācijas, Japānas un 
Latvijas.

“Piektais “Čello Cēsis” 
festivāls aicina būt lieciniekiem 
tām vērtībām un mūzikas 
kvalitātēm, kas raksturo 21. 

gadsimtu. Jaunatklāsmes, 
vēl nebijusi pieredze un 
atvērtība, izbaudot pasaules 
ievērojamāko komponistu 
čellmūzikas partitūras, 
Latvijā vēl neatskaņoti 
opusi, neparasti čella 
skanējumi, mūzika sinerģijā 
ar vizuālo un dejas mākslu. 
Sadarbība - starptautiska, 
starpžanru - raksturo gan 
festivāla programmas, gan 
mūsu laikmetu kopumā. To 
viskoncentrētākā formā un 
veidā iepazīsim “Čello Cēsis”,” 
atklāj Koncertzāles “Cēsis” 
mākslinieciskā vadītāja Inese 
Zagorska.

Klāt “Čello Cēsis”!


