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Svin rudens saulgriežus un godā Miķeli
Aizvadītajā
sestdienā
Rožu laukumā par godu
rudens saulgriežiem notika
Miķeļdienas
tirdziņš
un
svētku lustes. Miķeļdienas
saimniece Indra Kumsāre caur
tautasdziesmām un ticējumiem
iezīmēja
šīs
gadskārtas
latviskās tradīcijas. Tirdziņa
dalībnieki bija centušies, lai
Rožu laukumā sestdien būtu
iegādājams pats labākais, kas
pašu rokām tapis vai izaudzēts.
Ar skanīgām dziesmām
un
rotaļām
apmeklētājus
priecēja Tautas vērtes kopa
“Dzieti”. Gan bērniem, gan
pieaugušajiem bija iespēja
darboties
radošajās
zaļā
dzīvesveida darbnīcās, ko
organizēja Cēsu seniori –
biedrība “Cēsu pensionāri” un
Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības
Cēsu nodaļa. No vecām
olu kastītēm un plastmasas
pudelēm tapa gan kukainīši,
gan transporta līdzekļi; no
veciem
T-krekliem
tika
tamborēts paklājs; bet no
auduma atgriezumiem ikviens
varēja sev pagatavot daudzkārt
izmantojamu maisiņu augļiem
un dārzeņiem.
Uz uguns tika gatavota
Miķeļdienas
zupa,
kuru
vārīja jaunie pavāri no
Vidzemes Tehnoloģiju un

Attēlā: Gan bērniem, gan pieaugušajiem bija iespēja darboties radošajās zaļā dzīvesveida darbnīcās!
Foto: Normunds Kažoks.
dizaina
tehnikuma
kopā
ar savu skolotāju Daigu
Ločmeli. Uztura speciāliste
Santa Grietiņa stāstīja, kādas
svaigās sulas un smūtijus var
pagatavot no rudens augļiem

un dārzeņiem, un ko iesākt ar
biezumiem, kas pēc tam paliek
pāri.
Miķeļdienas svinību turpinājumā sportiskākie cēsnieki
devās izzinošā velo braucienā

kopā ar Cēsis Inside pa Cēsu
vēl
neatklātajām
vietām
un uz Priekuļu selekcijas
staciju uzzināt ko vairāk par
kartupeļiem. Dienas noslēgumā
notika lustīga Miķeļdienas

pils mūriem. Šoreiz tā būs
retrospekcija
ar
iepriekš
jau rādītiem videostāstiem.
Un, protams, būs arī krāšņā
un visus vienojošā svecīšu
nolikšana Latvijas kontūrā uz
Pils parka estrādes kāpnēm.
Saudzējot vidi, aicinām likt
stikla trauciņos ievietotas
sveces.
Dienas noslēgumā Vidzemes
koncertzālē “Cēsis” visi aicināti
apmeklēt skaistu un patriotisku
muzikālu priekšnesumu, ko
būs sagatavojuši komponists
Jānis Lūsēns, soliste Kristīne
Zadovska,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas koris un Krimuldas
jauniešu
simfoniskais
orķestris,”
pastāstīja
Z.

Neimane, piebilstot, ka gluži
tāpat kā Cēsu kauju simtgades
pasākumos, arī novembra
atceres un svētku dienās
cēsnieki aicināti piemiņas
vietās likt baltus ziedus.
Vēl jāatgādina, ka Cēsu
Vēstures un mākslas muzejā
skatāma
izstāda
“Pirmais
gads”, kas vēsta par mūsu valsts
dibināšanu un tās neatkarības
nosargāšanu. Ekspozīcija ir
interaktīva un sniedz iespēju
bērniem
un
jauniešiem,
izspēlējot aizrautīgas spēles,
labāk izprast sarežģīto mūsu
valsts tapšanas laiku.

Brīvības cīņu simtgade
Šogad ar plašu patriotisku
programmu svinam Latvijas
Brīvības cīņu simtgadi. Viens
no spilgtiem notikumiem šajā
piemiņas pasākumu virknē
bija Cēsu kauju simtgades
norises jūnijā. Tradicionāli
daudzveidīga un iedvesmojoša
novadā būs arī Lāčplēša dienas
un valsts svētku programma
novembrī. Par gatavošanos
un iecerēto Varoņu dienas
svinībām, stāsta Cēsu Kultūras
centra vadītāja Zane Neimane.
“Svētku tuvošanos Cēsīs, vārda
tiešā nozīmē, ieskandinās
Latvijas armijas simtgadei
veltīts koncerts 3. novembrī
Vidzemes
koncertzālē.
Top
saistošs
muzikāls

priekšnesums, ko cēsnieki
varēs baudīt bez maksas.
Savukārt 8. novembrī Latvijas
pirmizrādi piedzīvos vēsturiskā
spēlfilma “Dvēseļu putenis”.
Esam paredzējuši, ka 11.
novembrī filmu demonstrēs
Cēsu koncertzāles Lielajā
zālē, tā kā būs laba iespēja
redzēt tikko iznākušu kino un,
iespējams, tikties ar filmas
radošo komandu.
Lāčplēša dienā 11. novembrī
būs stabilas un godājamas Cēsu
tradīcijas – piemiņas brīdis pie
Skolnieku rotas pieminekļa,
lāpu gājiens uz Lejas kapiem.
Pēc tam Pils parkā novada
domes
priekšsēdētāja
uzruna, videoprojekcija uz

balle Vecajā tirgus paviljonā
kopā ar pūtēju orķestri “Cēsis”
un dziedātāju Nauri Indzeri.
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PAŠVALDĪBĀ

Noteiktas nākamā
gada attīstības
prioritātes
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Septembra nogales domes
sēdē apstiprinātas pašvaldības
prioritātes, izstrādājot nākamā
gada
budžetu.
Rēķinoties
ar finansiālajām iespējām,
galveno
virzienu
saraksts
šoreiz nav garš. Pirmkārt,
tas
ir
līdzfinansējums
apstiprināto Eiropas Savienības
struktūrfondu
projektiem
izglītībā,
uzņēmējdarbībā,
tūrismā un sociālajā jomā.
Otrkārt, pašvaldības budžeta
resursus, ko varēsim ieguldīt
attīstībā,
novirzīsim
ielu,
ietvju, lauku ceļu un velo
infrastruktūras
atjaunošanai.
ES vai valsts finansējumu
pašvaldību
infrastruktūras
attīstības
projektiem
nav
iespējams piesaistīt, tāpēc
maksimāli
jāizmanto
pašu budžeta iespējas. Arī
iedzīvotāji tikšanās reizēs ielu
sakārtošanas nepieciešamību
uzsver visbiežāk.
Valdībā paredzēts nākamā
gada budžetu pieņemt līdz
valsts svētkiem 18. novembrim.
Ja tā notiks, ar pašvaldības
budžeta izstrādi tiksim galā
līdz gada beigām. Savukārt
oktobrī, domāju, pieņemsim

galīgo lēmumu par Cēsu tirgus
turpmāko attīstību. Deputāti
ir noskaņoti ļoti apņēmīgi,
un, domāju, nonāksim pie
optimāla vecās tirgus teritorijas
turpmākās attīstības modeļa.
Septembrī
nozīmīgas
pārmaiņas notikušas Vaives
pagasta pārvaldē. Pašvaldības
pakalpojumi un pārvaldes
darba telpas tagad pārceltas
uz
Rīdzenes
bibliotēku.
Iedzīvotājiem tā ir ērtāk, jo
Rīdzene ir lielākā apdzīvotā
vieta pagastā. Bibliotekāri ir
apmācīti pieņemt un noformēt
iedzīvotāju iesniegumus, tā kā
pakalpojumi būs pieejami katru
darba dienu. Ilggadējā Vaives
pagasta pārvaldes vadītāja Valda
Zaļaiskalna septembrī noslēdza
savu darbu pašvaldībā. Paldies
viņai par lielo ieguldījumu un
rūpēm par Vaives attīstību!
Sākot ar oktobri, Vaives
pagasta pārvaldes vadītājas
pienākumus pilda pašvaldības
lauku attīstības speciāliste
Evija Atvara.
Satraucošie
notikumi
Siguldas pirmskolas izglītības
iestādēs, protams, arī mums
lika papildus vērtēt un analizēt
ēdināšanas
organizāciju
bērnudārzos. Skaidrs, ka šeit
ir jābūt stingri reglamentētai
sistēmai un rūpīgai kontrolei

ik dienas. Novada izglītības
iestādēs tas tiek nodrošināts.
Ik pa laikam saņemam vecāku
norādes vai sūdzības un uz
tām arī reaģējām. Ēdināšana
ir arī ļoti būtiska tūrisma
servisa
sastāvdaļa,
tāpēc
oktobrī pašvaldībā tiksimies ar
novada sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumu vadītājiem, lai
pārrunātu aizvadītās tūrisma
sezonas veiksmes un ķibeles.
Piedāvājums pilsētā ir gana
liels,
taču
apkalpošanas
kvalitāte dažkārt pieklibo.
Izaugsmes iespējas ēdinātājiem
ir, tikai viens piemērs –
koncertzālē “Cēsis” regulāri
notiek lielas konferences kas
pulcē 600 un vairāk dalībniekus,
taču visas šīs konferences
apkalpo citu pilsētu ēdināšanas
uzņēmumi! Vai cēsniekiem
trūkst kapacitātes tik lieliem
pasākumiem?
Jau sākusies gatavošanās
Lāčplēša dienas pasākumiem
11. novembrī. Šogad svinam
Latvijas
Brīvības
cīņu
simtgadi, un varoņu piemiņas
diena būs vēl viens spožs un
atmiņā paliekošs patriotisks
akcents
Brīvības
cīņu
piemiņas pasākumu ciklā.
Aicinu cēsniekus, kā allaž,
būt aktīviem Lāčplēša dienas
norišu dalībniekiem!

Cēsis aicina cilvēkus ar invaliditāti
iepazīt pašvaldības darbu
Piedaloties Nodarbinātības
Valsts
aģentūras
(NVA)
iniciatīvā par atvērto durvju
dienu organizēšanu personām
ar invaliditāti, Cēsu novada
pašvaldība š.g. 6.novembrī
aicina interesentus iepazīt

pašvaldības darbu.
Pasākums notiks Raunas
ielā 4, Lielajā zālē, plkst.11,
un pašvaldības speciālisti
iepazīstinās ar pašvaldības
darbu, potenciālajām darba
iespējām, kā arī konsultēs par

to, kādas prasmes un zināšanas
nepieciešams
attīstīt,
lai
strādātu pašvaldībā.
Atgādinām, ka personām ar
kustību traucējumiem Raunas
ielā 4 pieejams lifts ēkas centra
pusē.

Būvniecības dokumenti - elektroniski
No 2020. gada 1. janvāra
būvniecības
dokumentācija
Latvijā
būs
iesniedzama
tikai elektroniski, izmantojot
Būvniecības
informācijas
sistēmu (BIS).
Lai
veicinātu
BIS
lietojamību un sniegtu atbalstu
sistēmas lietošanā, Būvniecības
valsts kontroles birojs (BVKB)
līdz gada beigām organizēs
bezmaksas
informatīvus

reģionālus
seminārus
un
vebinārus
projektētājiem,
tehnisko noteikumu izdevējiem
un būvniekiem par BIS
funkcionalitāti,
darbības
iespējām un sistēmas lietošanas
ieguvumiem.
Cēsniekiem
vistuvākie semināri notiks
31.oktobrī
Valmierā
un
5.novembrī Limbažos.
Tāpat no 2019. gada 4.
oktobra līdz 20. decembrim

mājaslapā
bis.gov.lv,
būs skatāmi vebināri par
dokumentācijas
ievadīšanu
BIS.
Vairāk
informācijas
bis.gov.lv sadaļā “Jaunumi”.
Cēsu novada būvvaldes
jau šobrīd aicina iedzīvotājus
un projektētājus būvniecības
dokumentāciju
iesniegt,
izmantojot BIS.

Vaives pagasta
pārvaldei jauna vadītāja
Ilggadēja Vaives pagasta
pārvaldes
vadītāja
Valda
Zaļaiskalna septembrī beidza
darbu pašvaldībā. Novada
domes sēdē 26. septembrī
deputāti par jauno pārvaldes
vadītāju
apstiprināja
pašvaldības
Attīstības
un
būvniecības pārvaldes lauku
attīstības speciālisti Eviju
Atvaru.
Iepazīstinot deputātus ar
prioritātēm pārvaldes vadītājas
amatā E. Atvara akcentēja
pagasta ceļu uzturēšanu un
atjaunošanu, lai nodrošinātu
iedzīvotāju mobilitāti, Rīdzenes
infrastruktūras rekonstrukciju
un
daudzdzīvokļu
namu
siltināšanu, vides problēmu
risināšanu. Tāpat nepieciešams
izstrādāt pagasta publisko
ūdenstilpņu apsaimniekošanas
noteikumus.

Vaives pagasta pārvalde
septembrī pārcelta uz telpām
Rīdzenes bibliotēkā, savukārt
“Kaķukrogs” arī turpmāk būs
vaivēniešu pulcēšanās vieta
gan svētkos, gan ikdienā.
Tur darbosies Tautas nams
un amatiermākslas kolektīvi,
savukārt Amatu mājai ir
potenciāls izaugt par reģionālu
amatniecības radošuma centru.
Jaunā pārvaldes vadītāja
informēja arī par investīciju
piesaistes
iespējām
uzņēmējdarbības
attīstībai
Vaivē.
Prezentācijas
noslēgumā E. Atvara uzsvēra,
ka tiešu pilsētas un lauku
partnerība Latvijas situācijā
ir veiksmīgākais modelis,
kā nodrošināt iedzīvotājiem
augstu dzīves kvalitāti.

Novada domes
sēdēs septembrī
Cēsu novada domes sēdē
5. septembrī izskatīti 17
jautājumi. Deputāti sprieda
par būvniecību Dzintara ielā
35, apstiprināja grozījumus
lēmumā
par
pašvaldības
finansējumu juridiskām un
fiziskām
personām
Cēsu
novada sporta bāzu nomas
apmaksai treniņprocesa un
sporta pasākumu organizēšanai.
Dome apstiprināja papildu
finansējumu biatlona sacensību
organizēšanai, kā arī atbalstīja
Pilsētas vidusskolas dalību
Eiropas savienības Erasmus+
programmas skolu apmaiņas
partnerību projektā.
Cēsu novada domes sēdē
26. septembrī izskatīti 33
jautājumi.
Deputāti vienojās par Cēsu
novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Rāmuļu stacija”
Vaives
pagastā
nodošanu
atsavināšanai
un
cenas
apstiprināšanu un nekustamā
īpašuma
Cēsīs
Raunas
iela 6-4 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Dome apstiprināja apbūves
tiesību
piešķiršanu
SIA
“ZAAO” pazemes atkritumu
konteineru laukuma izbūvei
Saules ielā 23, kā arī noteica
dalības maksu starptautiskā

basketbola
turnīrā
„Cēsu
kauss” dalībniekiem. Deputāti
apstiprināja
mērķdotācijas
novada izglītības iestādēs
pamata un vispārējai vidējai
izglītībai,
profesionālajai
izglītībai, interešu izglītības
programmām,
kā
arī
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai. Vienojās par 2020.
gada budžeta prioritātēm un
budžeta projekta sagatavošanas
pamatnostādnēm.
Deputāti
uzklausīja
informāciju par Cēsu Sv. Jāņa
baznīcā un Cēsu viduslaiku pilī
topošajiem tūrisma produktiem
un
SIA
“Cēsu
tirgus”
iespējamo naudas plūsmu pēc
rekonstrukcijas.
Vēl sēdes dalībnieki vienojās
par
atbalsta
piešķiršanu
slēpošanas sacensību “Saules
kalna izaicinājums 2019”
organizēšanai.
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, Rīdzenes
bibliotēkā.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Balta un majestātiska

Pabeigta Rīgas ielas
pārbūve

Attēlā: Plānots, ka Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas darbi noslēgsies gada nogalē.
Septembrī vēsturiskajai ēkai noņemts aizsargtīkls, kas to slēpa skatieniem visu vasaru.
Foto: Aivars Akmentiņš.
Gada
nogalē
plānots
pabeigts apjomīgos Cēsu Sv.
Jāņa evaņģēliski luteriskās
baznīcas restaurācijas darbus.
Vasaras izskaņā 80 metrus
augstajā torņa smailē tika
uzcelti un no jauna uzstādīti
vēsturiskais krusts un lode, kurā
iekļauta kapsula ar vēstījumu
nākamajām
paaudzēm.
Noslēgumam tuvojas jumta
seguma nomaiņa. Ir noņemts

aizsargtīkls, un var novērtēt,
kā pēc fasādes restaurācijas
Cēsu dominante atguvusi
majestātisko spozmi.
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.

Ēdiena kvalitāti stingri kontrolē

Rīgas ielas pārbūve sākās
2017.gada aprīlī un notika ar
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda
(ERAF)
atbalstu.
Ielas pārbūves laikā posmā
no Kases ielas līdz Līvu
laukumam
mainīts
ielas
segums. Ielā arī pārbūvētas
komunikācijas – ūdensvads,
lietus un sadzīves kanalizācija
–, nomainot pievadus līdz ēku
sienām. Kopējais rekonstruēto
inženierkomunikāciju garums
ir 360 metri. Tāpat šajā ielas
posmā mainīts segums, un tā
pielāgota cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, paplatinot un
pazeminot ietves.
Rīgas ielas pārbūves laikā
notika
arī
arheoloģiskie
izrakumi un atrasts 1880.
gadā izbūvēta koka ūdensvada
posms, kā arī liecības no
18.gadsimta beigām.

Ielas nodošana ekspluatācijā
aizkavējās dažādu iemeslu
dēļ. Darbu veicēji nespēja
nodrošināt veicamajam darbu
apjomam atbilstošu strādnieku
daudzumu, kā arī laikus nebija
pasūtījuši
visus
pārbūves
darbu veikšanai nepieciešamos
materiālus, tādēļ būvniecības
darbi
vairākkārt
apstājās.
Darbu veicējiem A/S “Limbažu
ceļi” piemērots līgumsods.
Līdz
oktobra
beigām
būvniekam uzdots novērst pēc
pārbūves beigām radušos un
atklātos defektus.
Kopējās projekta izmaksas
736 424.07 EUR, no tiem ERAF
līdzfinansējums 391 615.69
EUR, valsts līdzfinansējums
17 277.16 EUR un pašvaldības
finansējums 327 531.22 EUR.

Pastariņiem – Zaļais
karogs!
Šogad
178
izglītības
iestādes saņems Ekoskolu
programmas apbalvojumus par
sasniegumiem vides izglītībā.
Ekoskolas uzrunā vietējās
kopienas un veido vides
izglītības tīklu 75 pašvaldībās
visā Latvijā.
Šogad Zaļo karogu saņems
Cēsu
pilsētas
Pastariņa
sākumskola.
Zaļais Karogs ir Ekoskolu
programmas simbols. Tas
tiek piešķirts skolām, kuras
ir
parādījušas
vislabāko
sniegumu, ieviešot Ekoskolu
programmas
prasības. Tā
ir atzīta un prestiža vides
kvalitātes zīme, ar ko lepojas

skolas visā pasaulē.
Ekoskolu
programmā
pasaulē piedalās vairāk nekā
51 000 skolu. Tās vieno
kopīgs mērķis – iesaistīt
skolēnus aizraujošā, uz rīcību
orientētā un sociāli atbildīgā
vides izglītības procesā, kas
veicina ilgtspējīgu attīstību.
Starptautiskā Zaļā karoga
balva ir kvalitātes zīme, ar
ko lepoties – to saņem tikai
tās skolas, kas ilgstošā laika
posmā spēj demonstrēt izcilas
aktivitātes vides jomā. Latvijas
Ekoskolas nosaukums un
diploms savukārt ir nacionāla
līmeņa balva skolām, kuras ir
ceļā uz Zaļo karogu.

Bezatkritumu dienas
“Cēsis Tīri.Labi.”
Attēlā: Līvu pimskolas izglītības iestādē ēdienu bērniem gatavo pašu virtuvē. Saimnieces
ir pieredzējušas un prasmīgas, tāpēc mazie uz ēdamreizēm steidz priecīgi.
Foto: Aivars Akmentiņš.
Notikumi Siguldā, kur
vairāki pirmskolas izglītības
iestāžu audzēkņi inficējās ar
pārtiku un guva nopietnas
saslimšanas, satrauca bērnu
vecākus visā Latvijā, arī Cēsīs.
Kā
informēja
novada
izglītības pārvaldes vadītāja
Lolita
Kokina,
Cēsu

pirmsskolas izglītības iestādēs
par bērnu ēdināšanu rūpējas
SIA “Vectēvs”. Uzņēmums tika
izraudzīts konkursā, ņemot vērā
gan pieredzi, gan reputāciju.
Savukārt Līvu pirmsskolas
izglītības iestādē ēdienu gatavo
pašu virtuvē ilggadējas un
prasmīgas saimnieces.

Bērnudārzu
medmāsas
ik dienu kontrolē ēdienu
kvalitāti un arī tā uzturvērtību.
Gadījumos, ja vecākiem ir
kādas pretenzijas vai ieteikumi,
tie tiek izvērtēti un atbildēti.

Lai veicinātu bezatkritumu
dzīvesveidu Latvijā, izglītotu
sabiedrību par to un iesaistītu
pārmaiņu radīšanā pašvaldības,
šogad jūnijā sākta iniciatīva
“Tīri.Labi.
Pilsēta
bez
atkritumiem”. Bezatkritumu
pilsētas pilotprojektu Latvijā
īsteno Cēsu novada pašvaldība
sadarbībā ar biedrību “Zaļā
Brīvība”, pateicoties The CocaCola Foundation finansiālam
atbalstam.

Projekta laikā 11. un 12.
oktobrī Cēsīs norisināsies
Bezatkritumu dienas “Cēsis
Tīri.Labi”. Abu dienu laikā
Cēsu pašvaldība, uzņēmēji un
iedzīvotāji dažādu aktivitāšu
ietvaros tiks iesaistīti un
izglītoti par to, kā ieviest
bezatkritumu dzīvesveidu savā
ikdienā.
Pasākuma
programmu
meklējiet www.cesis.lv un
www.facebook.com/TiriLabi/
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Bezmaksas nodarbības vecākiem

Jaunas atbalsta formas

Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
aicina Cēsu novadā deklarētos
un dzīvojošos vecākus apmeklēt
bezmaksas nodarbības bērnu
attīstībai – “Bērnu emocionālā
audzināšana”, “Bez pēriena.
Kā ar mīlestību un cieņu
noteikt
bērnam
robežas”,
“Sociālo prasmju programma
vecākiem”
un
“Ceļvedis
audzinot pusaudzi” .
Vecākiem,
kuru
bērni
apmeklē
pirmsskolas
izglītības iestādi, piedāvājam
apmeklēt bērnu emocionālās
audzināšanas grupu nodarbības.
Desmit
soļu
programmas
mērķis ir palīdzēt iedvesmot
un atbalstīt vecākus, lai viņu
bērni augtu emocionāli stipri,
veseli un laimīgi. Programma
satur informatīvi izglītojošus
materiālus, darba gaitā paredz
diskusijas un lomu spēles un
vecāku pašu pieredzes analīzi,
tādējādi ļaujot dziļāk izprast
katra
bērna
individuālās
rakstura iezīmes un uzvedības
formas. Tā māca, kā bērna
nevēlamo uzvedību mainīt
un palīdzēt viņam veselīgi
attīstīties.
Ikvienu vecāku aicinām
apmeklēt nodarbības “Bez

Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
speciālisti īsteno sešus sociālos
projektus, sniedzot atbalstu
dažādām
mērķgrupām
–
personām ar garīga rakstura
traucējumiem, bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
un viņu vecākam, atkarīgām
un līdzatkarīgām personām un
ģimenēm ar bērniem u.c. –,
kā arī aktīvi piedalās citu
organizāciju projektos, lai
dalītos ar savu pieredzi un gūtu
pieredzi no citiem.
Jau iepriekš ziņots, ka
dienests iesaistījies divos
pilotprojektos
“Profesionāla
sociālā
darba
attīstība
pašvaldībās”
–
metodiku
izstrādē
sociālo
dienestu
sociālajiem
darbiniekiem
darbam ar vairākām mērķa
grupām. Septembrī norisinājās
pirmās klātienes apmācības. Kā
atzīst Ģimeņu atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece - sociālā
darbiniece Iveta Kalniņa:
“Tagad apgūstam jaunu pieeju,
kā strādāt ar grūtībās nonākušu
ģimeni, precīzāk izvērtējot
katras konkrētās ģimenes
aktuālās vajadzības”.
Projektā par individuālā
budžeta modeļa aprobāciju
personām ar garīga rakstura
traucējumiem
sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā desmit projektā
iesaistītiem
dalībniekiem
organizētas konsultācijas un
tikšanās ar sociālo darbinieku,
lai sastādītu atbalsta plānu.
Konsultācijās izvērtē katra
vajadzības un mērķus, lai
saprastu, ko klients pats
vēlas uzlabot savā dzīvē un
kādi sociālie pakalpojumi ir
nepieciešami. Jau novembrī
visi
dalībnieki
saņems
nepieciešamos pakalpojumus.
Deinstitucionalizācijas procesa gaitā, plānojot attīstīt
jaunus pakalpojumus Cēsu
novadā,
Sociālā
dienesta
pārstāvji septembrī devās
pieredzes apmaiņas vizītē uz
pašvaldības iestādes "Jūrmalas
veselības veicināšanas un
sociālo pakalpojumu centrs"
sociālo pakalpojumu centru

pēriena. Kā ar mīlestību un
cieņu noteikt bērnam robežas”.
Tas ir piecu nodarbību cikls
vecākiem ar mērķi labāk izprast
savu bērnu, uzzināt vairāk
par bērnu attīstību un bērnu
audzināšanas principiem, tikt
galā ar bērnu emocionālām vai
uzvedības grūtībām.
“Sociālo
prasmju
programma vecākiem” veidota ar
mērķi veicināt sociālo prasmju
attīstīšanu un izmantošanu
saskarsmē ar apkārtējiem
cilvēkiem, ģimenes locekļiem,
vecāku attiecībās ar bērniem –
kā runāt par bērna veiksmēm un
neveiksmēm, par to, kā bērns
jūtas skolā vai bērnudārzā.
Nodarbību tēmas – neverbālā
komunikācija,
klausīšanās
prasmes, attiecību veidošanas
prasmes, sadarbības prasmju
trenēšana, kritika, emociju
atpazīšana un regulēšana, kā
arī problēmsituāciju risināšana.
“Ceļvedis
audzinot
pusaudzi” mērķis ir sniegt
vecākiem izpratni par to, kas
pusaudžiem šajā vecumposmā
ir svarīgs, kas ar viņiem
notiek un kā vecākiem veidot
veiksmīgu
saprašanos
ar
saviem bērniem.
Nodarbības vada apmācīti

speciālisti.
Nodarbībām
aicinām pieteikties individuāli:
- emocionālās audzināšanas
nodarbībām
pa
tālruni
64127897 (Iveta)
- nodarbībām “Bez pēriena”
pa tālruni 64127747 (Svetlana)
- sociālo prasmju programma
vecākiem pa tālruni 64127897
(Agrita)
- pusaudžu audzināšanas
nodarbībām
pa
tālruni
64127885 (Saimona)
Nodarbību laiki:
Pirmdienās
17.30
19.30
bērnu
emocionālās
audzināšanas grupu nodarbības
Otrdienās
17.15-19.30
nodarbības “Ceļvedis audzinot
pusaudzi”
nodarbības
“Sociālo
prasmju
programma
vecākiem”(nodarbības sāksies
janvārī)
Ceturtdienās
17.30-19.30
nodarbības „Bez pēriena. Kā
ar mīlestību un cieņu noteikt
bērnam robežas”.
Nodarbības sāksies pēc
grupu
nokomplektēšanas.
Nodarbību norises vieta: Cēsis,
Bērzaines iela 18, 3. stāva 6.
kab.

Veselības istaba “Seniors-Senioram”

Attēlā: Veselības istabas atvēršanas dienā par godu
Pasaules Sirds dienai apmeklētājiem bija iespēja bez
maksas noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs.
Septembra nogalē Latvijas
Sarkanā krusta Cēsu komiteja
Veselības istabu “SeniorsSenioram”
atklāja
jaunās
telpās – Raunas ielā 6A.
Veselības istabas atvēršana
jaunās telpās sakrita ar LSK
Cēsu komitejas organizēto
akciju par godu Pasaules
Sirds dienai, kuras laikā
novadniekiem bija iespēja
bez maksas noteikt cukura un
holesterīna līmeni asinīs.

Cēsu
SK
komitejas
izpilddirektore
Marina
Orlova saka: “No sirds
gribu pateikt paldies Cēsu
novada pašvaldībai, Cēsu
novada pašvaldības aģentūrai
“Sociālais
dienests”
un
Cēsu
invalīdu
biedrības
priekšsēdētājam
Indulim
Balodim par atbalstu. Šodien
saņemam atjaunotu veselības
istabu pašā pilsētas centrā.
Mēs patiešām ceram, ka

spēsim vēl efektīvāk pildīt
savu galveno misiju – palīdzēt
visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem uzlabot viņu informētību
par veselību ietekmējošiem
faktoriem,
saslimšanas
riskiem un to profilaksi.
Sešu pastāvēšanas gadu laikā
Veselības istaba ir pierādījusi,
ka mūsu pakalpojumi ir
pieprasīti,
jo
apmeklētāji
šeit saņem to, ko bieži vien
aizņemtības dēļ nespēj sniegt
ģimenes ārsti”.
Veselības
istabā
iedzīvotāji var tikties ar
veselības speciālistiem un
bez maksas saņemt vairākus
pakalpojumus – konsultācijas
par veselīgu dzīvesveidu un
slimības profilaksi, izmērīt
arteriālo asinsspiedienu, noteikt
svaru un auguma garumu,
noteikt kopējo holesterīna un
glikozes līmeni asinīs, saņemt
informāciju par medicīnas
pakalpojumu
pieejamību
dažādām sociālekonomiskām
iedzīvotāju grupām un saņemt
informāciju par Sarkanā krusta
sniegtajiem pakalpojumiem.
Veselības
istaba
regulāri
piedalās Eiropas HIV, ‘’C’’
hepatīta
un
tuberkulozes
nedēļās.
Veselības istabas “SeniorsSenioram” darba laiki:
Ceturtdienās 9.00 -12.00
Piektdienās 9.00 -12.00

“Ķemeri” iepazīties ar dienas
aprūpes centra, specializētās
darbnīcas un grupu dzīvokļu
pakalpojuma
nodrošināšanu
personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
“Tā
kā
Cēsīs tiek plānoti līdzīgi
pakalpojumi, tad Jūrmalas
pieredze bija ļoti vērtīga
darbiniekiem,
sagatavojot
mūsu pakalpojumu. Sociālo
pakalpojumu centram “Ķemeri”
ir izveidojusies veiksmīga
sadarbība ar pašvaldību un
citām
iestādēm
suvenīru
un citu prezentpriekšmetu
ražošanā, līdz ar to šie cilvēki
specializētās
darbnīcās
darbojas ar gandarījumu, jūtas
noderīgi un atbalstīti,” atzīst
Atbalsta nodaļas pilngadīgām
personām
vadītāja
Inga
Kārkliņa.
Savukārt ESF projekta
“Vidzeme
iekļauj”
laikā
Sociālā dienesta pārstāvji
25.
septembrī
piedalījās
Vidzemes plānošanas reģiona
seminārā par pakalpojumu
nodrošināšanu un plānotajiem
pakalpojumiem
pašvaldībās
personām ar garīga rakstura
traucējumiem, bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
un viņu vecākiem. Seminārā
akcentēti
pakalpojumi
veselības
uzlabošanai
un
atbalstam gan bērniem, gan
pilngadīgām personām un
sasniegtie projekta rezultāti.
Novadā
nepieciešamos
pakalpojumus
uz
vecāku
iesnieguma pamata saņem
18 bērni ar funkcionāliem
traucējumiem un 15 personas ar
garīga rakstura traucējumiem.
Vidzemē projektā iesaistītas 26
pašvaldības, sniedzot atbalstu
vairāk nekā 700 bērniem un
viņu vecākiem.
Informējam,
ka
šajā
projektā pakalpojumus var
saņemt
personas,
kurām
projekta “Vidzeme iekļauj”
gaitā sastādīts individuālais
atbalsta
plāns,
veikts
izvērtējums. Vecākus, kuru
bērniem šī projekta gaitā veikts
izvērtējums, bet vēl netiek
saņemti pakalpojumi, aicinām
vērsties Sociālajā dienestā.

Darbojas zupas virtuve
Septembra vidū biedrība
“Ģimenes
centrs
Mūsu
nākotne” atsāka sniegt zupas
virtuves pakalpojumu. Cēsu
novada
krīzes
situācijā
nonākušiem
iedzīvotājiem,
naktspatversmes klientiem un
iedzīvotājiem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm ir
iespēja bez maksas saņemt siltu
zupu.
Lai saņemtu siltu zupu,
iedzīvotājiem
jāvēršas
Sociālajā dienestā pie sociālā

darbinieka pēc nosūtījuma.
Zupas virtuves darba laiks
pirmdienās, trešdienās un
piektdienās ir no plkst.11.30
līdz plkst.12.30. Zupu var
saņemt Palasta ielā 20-6, Cēsīs.
Aicinājums iedzīvotājiem
ziedot zupas vārīšanai dārzeņus
vai produktus, ko var izmatot
zupas pagatavošanai. Produktus
var nogādāt Palasta ielā 20-6,
Cēsīs, iepriekš sazinoties ar
biedrības pārstāvjiem, zvanot
uz tālruni 28346256.

5

Cēsu Vēstis, 2019. gada 2. oktobris

VIDE, TRANSPORTS

Pilsētas un ekosistēmu mijiedarbība
Cēsu novada pašvaldība un
Rīgas Tehniskā universitāte
aicina 25. oktobrī piedalīties 24
stundu hakatonā “Climathon
Cēsis 2019”, kas norisināsies
RTU Cēsu filiālē un būs veltīts
tam, kā analizēt un mērīt
klimata pārmaiņu ietekmi uz
Cēsu pilsētas zaļām teritorijām
(īpaši vērtējot Gaujas ieleju)
un to, kā tūrisma attīstība
pilsētā var mijiedarboties ar
ekosistēmu pakalpojumiem.
Hakatons tiek organizēts EIT
“Climate-KIC” starptautiskās
inicatīvas “Climathon 2019”
un Cēsu novada pašvaldības
īstenotā projekta “Augmented
Urbans” gaitā.
Ir definēti divi tematiskie
virzieni
–
“Ekosistēmu
pakalpojumi un tūrisms” un
“Klimats”. Abos virzienos
mērķis ir meklēt jaunus rīkus
un pakalpojumus, kas varētu
risināt esošās problēmas un kas
būtu vizualizējami ar 3D/XR/
VR tehnoloģijām.

“Ekosistēmu pakalpojumu
un
tūrisma”
virzienā
dalībnieki tiek aicināti radīt
rīkus, kas palīdzētu pašvaldībai
izvērtēt un attīstīt tūrisma
pakalpojumu klāstu vai attīstīt

pakalpojumi
var
palīdzēt
videi draudzīgam, unikālam
un uz kūrorta bāzes veidotam
tūrismam, kā novērtēt esošās
dabas vērtības un pielietot tās
tūrisma produktu attīstīšanai,

biznesa idejas ekosistēmu
pakalpojumu izmantošanai un
tūrisma slodzes mazināšanai.
Ir daudz neatbildētu jautājumu,
piemēram, kā ekosistēmu

neradot tām papildu slodzi, kā
pašvaldībai būt veiksmīgam
mediatoram
starp
dabas
aizsardzību un tūrisma radīto
spiedienu.

“Klimata” virzienā tikmēr
būs iespēja veidot rīkus,
kas varētu palīdzēt atpazīt
un novērtēt klimata riskus,
reaģēt uz tiem gan īstermiņā,
gan ilgtermiņā, un kāda ir
pilsētas pielāgošanās spēja un
prasības, kādas būtu jāizvirza
pašvaldībai
ekonomiskās
darbības attīstīšanai. Dalībnieki
aicināti izstrādāt risinājumus,
kas palīdzēs pašvaldībai un/
vai iedzīvotājiem, uzņēmējiem
un tūristiem individuāli reaģēt,
pielāgoties un mazināt ietekmi
uz klimatu.
Kas aicināti piedalīties?
Hakatonā
aicināti
piedalīties visi interesenti, kuri
vēlas un var palīdzēt radīt
novatoriskus
risinājumus,
tajā skaitā, programmētāji,
programmatūras izstrādātāji,
grafikas un saskarnes dizaineri,
statistiķi, matemātiķi, datu
zinātnieki un datu analītiķi,
datu žurnālisti, datu kopienas
aktīvisti, IT projektu vadītāji,

GIS eksperti, UX / UI eksperti,
vizualizācijas
eksperti,
zinātnieki,
nevalstisko
organizāciju pārstāvji, valsts
ierēdņi, pašvaldību darbinieki,
bibliotekāri utt.
Dalībniekiem jābūt 18 gadus
veciem, jaunāki interesenti
aicināti sazināties ar hakatona
organizatoriem, lai uzzinātu
dalības noteikumus.
Dalība
hakatonā
ir
bezmaksas, dalībnieki var
pieteikties gan individuāli,
gan komandās. Reģistrēties
hakatonam iespējams mājaslapā https://climathon.climatekic.org/en/cesis
līdz
18.
oktobrim.
Veiksmīgāko
risinājumu
autori saņems balvas no
koprades mājas “Skola6”,
Vides Risinājumu Institūta,
“Tech Chill”, kā arī iespēju
attīstīt
ideju
projekta
“Augmented Urbans” gaitā.

Aug sabiedriskā transporta popularitāte
Pusotra gada laikā vilcienu
pasažieru skaits, kas iekāpj un
izkāpj Cēsu dzelzceļa stacijā
audzis vairāk nekā divas reizes,
liecina VSIA “Autotransporta
direkcija” dati.
Ja pērn februārī Cēsu stacijā
iekāpa 2717 un izkāpa 2670
pasažieri, tad šī gada augustā
šis rādītājs bija jau attiecīgi
6151 un 6393 pasažieri. Tas
nozīmē, ka patlaban vidēji
dienā vilcienu satiksmi izmanto
vairāk nekā 200 pasažieru,
kas Cēsīs ierodas no citām
pilsētām un dodas uz dažādiem
galamērķiem starp Cēsīm un
Rīgu, kā arī Cēsīm un Valku.
Kā secina Cēsu novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs, rādītāju
pieaugums ir iepriecinošs
un likumsakarīgi atspoguļo
ieguldīto darbu, sadarbojoties
pašvaldībai un pārvadātajam,
AS
“Pasažieru
vilciens”,
veidojot pēc iespējas ērtāku un
ātrāku dzelzceļa savienojumu

ar galvaspilsētu.
Satiksmes
mugurkaulu
stiprina arī Latvijā lielākā
autotransporta pārvadātāja, AS
“CATA”, regulārie reisi, kurus
izmanto pārliecinoši daudz
cēsnieku. Šī gada maijā pēc
“Autotransporta
direkcijas”
datiem
Cēsu
autoostā
autobusos iekāpuši 32 799, bet
izkāpuši 35 040 pasažieri.
“Efekts ir acīmredzams, un
skaitļi nemelo –, pielāgojot
satiksmi tam, kā lielākajai
daļai cēsnieku reāli dzīvē ir
nepieciešamība nokļūt Rīgā un
atpakaļ mājās, esam ne tikai
ietaupījuši savu pilsētnieku
laiku un nervus, no kā nereti
jāatvadās, braucot ar personīgo
auto, bet esam arī padarījuši šo
līniju rentablāku, vienlaikus
saudzējot dabu. Tas mums
kā pilsētai ar bezatkritumu
nākotnes ambīciju ir īpaši
aktuāli,” akcentē J. Rozenbergs.
Vilciena satiksme ir ārkārtīgi
būtiska arvien aktuālākajam

mobilitātes jautājumam, lai
cēsnieku
ģimenes
varētu
saglabāt profesionālo saikni
ar galvaspilsētu, vienlaikus
izbaudot Cēsu dzīves kvalitāti.
“Vislielākais prieks ir par
komentāriem, kuros jau esošie
cēsnieki mums norādījuši –
jaunais ekspresvilciens ļāvis
lemt par labu palikšanai Cēsīs,
neskatoties uz to, ka darba
ikdiena paiet Rīgā. Tas ir arī
liels atspaids tiem, kuri strādā
attālināti un šo ceļu varbūt var
mērot tikai dažas dienas nedēļā.
Esam arī dzirdējuši par to, ka
šis reiss ļāvis dažām cēsnieku
ģimenēm
pārtraukt
īrēt
dzīvokļus Rīgā un atgriezties
dzimtajā
pilsētā.
Jebkurā
gadījumā – šķiet, ieguvēji ir
visi!” rezumē J. Rozenbergs.
Vasaras
sākumā
darbdienās sāka kursēt jauns
ekspresvilciens
maršrutā
Cēsis-Rīga-Cēsis, ceļu veicot
vienā stundā un 15 minūtēs. No
rīta vilciens no Cēsīm izbrauc

plkst.7.10 un Rīgas Centrālajā
stacijā nonāk plkst.8.25. Vakarā
vilciens ceļu no Rīgas uz Cēsīm

sāk plkst.17.30, galamērķi
sasniedzot plkst.18.45.

ģimenēs.” Tā par konferences
aktualitāti un vīziju stāsta tās
organizatori, norādot, ka nereti
tieši informācijas trūkums
rada bailes un novēršanos no
būtiskā.
“Vecāku revolūcijā” esam
aicinājuši
dažādu
jomu
speciālistus
un
Latvijas
ģimenes, kuri ar praktiskiem
un personiskiem stāstiem
dalīsies savā pieredzē par
izaicinājumiem ģimenē un

tās mijiedarbību ar apkārtējo
pasauli. Lektoru vidū būs
“Zvannieku” mājas saimnieki
Sandra un Juris Cālīši,
psiholoģe un psihoterapeite
Andrija Likova, tiesībsargs
Juris Jansons, uztura speciāliste
Guna Bīlande u.c. Vienlaikus
organizatori aicina konferences
pārtraukumos izmantot iespēju
sarunāties ar citiem vecākiem
un dalīties savās veiksmes
formulās par to, kā šajā –

bērnu centrētajā – laikmetā
neaizmirst par sevi un savu
partneri un atrast pieņemamu
robežu starp “es” un “mēs”.
Aicinām reģistrēties konferences apmeklējuma klātienē vai interneta tiešraidē:
vecakurevolucija.lv.
Konferenci organizē “Addiction”
sadarbībā ar “Rimi Bērniem”,
“Draugiem Group” un Cēsu
novada pašvaldību.

Vecāku konference
Vidzemes
koncertzālē
“Cēsis” 1. novembrī norisināsies pirmā mammu un
tētu
konference
“Vecāku
revolūcija”. Tajā būs iespēja
dzirdēt 20 praktiskus un
iedvesmojošus
stāstus,
ļaujot iedziļināties bērnu un
vecāku savstarpējās attiecībās, izgaismojot ģimenes
emocionālos, fiziskos, psiholoģiskos un citus aspektus.
“Iespējams, ka sarežģītākā

profesija pasaulē ir būt mammai
un tētim. Vecāku loma prasa
prasmes, kuras nav iespējams
līdz niansēm apgūt iepriekš;
tā prasa zināšanas, kuras
nerimtīgi jāapgūst no jauna; tā
ir profesija, kurai nav vienas
unikālas pareizas formulas –
kā? Šie ir tikai spilgtākie
konferences idejas ierosinātāji,
lai sniegtu vecākiem reālu
atbalstu un skaidras atbildes,
kas ir pārbaudītas praksē
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DAŽĀDI
Iespēja bez maksas nodot zaļos atkritumus
Cēsu novada pašvaldība
no 1. līdz 31. oktobrim
sadarbībā ar SIA “ZAAO”
sniedz iespēju Cēsu privātmāju
iedzīvotājiem un dzīvojamo
māju apsaimniekotājiem, kam
noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu,
bez maksas atbrīvoties no
piemājas dārzos sagrābtām
lapām un citiem zaļajiem
atkritumiem.
Zaļie atkritumi ir tādi
kompostējami
bioloģiskie
atkritumi kā koku lapas,
skujas, smalki zari, zāle, dārza
atkritumi, kuros nav sadzīves
atkritumu piemaisījumu.
Zaļos atkritumus iespējams
pašiem nogādāt EKO laukumā

Lapsu ielā 19. Akcijas laikā
zaļos atkritumus bez maksas
EKO laukumā tā darbības laikā
jebkurā daudzumā var nodot:
1. Privātmāju īpašnieki,
kam noslēgts līgums ar
ZAAO par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu;
2.
Dzīvojamo
māju
apsaimniekotāji, kam noslēgts
līgums ar ZAAO par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
Ja
EKO
laukumā
nogādājamo
atkritumu
daudzums pārsniedz 10 m3,
tas pirms došanās uz EKO
laukumu jāsaskaņo ar ZAAO
pa telefonu 29225862 un
jāņem vērā, ka tie būs jāievieto
22 m3 konteinerā, kura bortu

augstums ir 1,75m.
EKO laukuma darba laiks:
Pirmdien, otrdien, trešdien,
ceturtdien no plkst.8.00 līdz
17.00, piektdien no plkst.8.00
līdz 19.00, sestdien un svētdien
no plkst.10.00 – 14.00.
Mājsaimniecībām,
kuras
ir
iekļautas
pašvaldības
apstiprinātā adrešu sarakstā,
iespējams saņemt specializētos
BIG – BAG 1.1 m3 maisus
un pieteikt zaļo atkritumu
izvešanu no mājsaimniecības
adreses.
BIG BAG maisus zaļajiem
atkritumiem bez maksas EKO
laukumā Lapsu ielā 19, Cēsīs,
var saņemt:
1. Privātmāju īpašnieki,

kam noslēgts līgums ar
ZAAO par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, saskaņā ar
pašvaldības apstiprināto adrešu
sarakstu. Katrai no šīm adresēm
bez maksas tiks nodrošināta
viena maisa viena iztukšošanas
reize, maiss pēc iztukšošanas
jānodod atpakaļ ZAAO.
2.
Dzīvojamo
māju
apsaimniekotāji, kam noslēgts
līgums ar ZAAO par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu,
saskaņā
ar
pašvaldības
apstiprināto adrešu sarakstu.
Pieteikt maisu izvešanu pēc
tā piepildīšanas var pa tālruni
64281250, 29225862 vai sūtot
īsziņu, vai rakstot e-pastu uz
pieteikums@zaao.lv (īsziņā un

e-pastā jānorāda maisa numurs,
adrese un līgumslēdzēja vārds,
uzvārds).
Īpašumu saraksts, kuriem
maisi tiks izsniegti bez maksas,
atrodams cesis.lv.
Sarakstā iekļautas adreses,
kam jāvāc lapas no ielu malās
augošiem kokiem.
Īpašniekus,
kuriem
bezmaksas
maisi
nav
izsniegti, aicinām sadarboties
ar kaimiņiem, kā arī zaļos
atkritumus
nogādāt
EKO
laukumos
pašiem
vai
kompostēt.

upi, skatu torņi, atpūtas mājas,
glempinga platformas un citi
interesanti risinājumi apkaimes
dzīvināšanai.
Savukārt
sestdien,
21.
septembrī, kopā ar biedrību
“Skolnieks.
Pētnieks.
Pilsētnieks” un 4.-6. klašu
skolēniem un viņu vecākiem,
domājām
par
to,
kas
Gaujas apkārtnē ir labs un
saglabājams, kā arī uzlabojams
un
pievienojams.
Bērni
iztēlojās, kāda Gaujas apkārtne
varētu būt pēc pieciem un pēc
trīsdesmit gadiem, savas idejas
zīmējot un citādi modelējot.
Savās vīzijās viņi lika uzsvaru
uz dabas baudīšanu, izzināšanu
un saudzēšanu, domājot arī
par dažādām aktīvas atpūtas
iespējām, lai dabas takās būtu
interesanti visiem. Interesanti,
ka skolēnu nākotnes vīzijās
nozīmīga loma bija arī
tehnoloģijām,
kas
varētu
palīdzēt izzināt dabu, kā arī
saudzēt to.
Divas
nedēļas
ilgušās
aktivitātes noslēdza pārgājiens
no pilsētas centra uz Cīrulīšiem
un Gaujaslīčiem kopā ar “Cēsis
Inside”, Sigitu Klētnieci un

dabas eksperti Ilzi Kukāri.
Pārgājiena laikā izzinājām
ne tikai projektā apskatāmo
teritoriju kultūrvēsturi un
stāstus, bet iepazinām arī
Gaujas
apkārtnes
dabas
bagātības un īpašos biotopus.
Biroja darbības laikā gūtās
idejas un atziņas tiks apkopotas
un
izmantotas
Gaujas
teritorijas tematiskā plānojuma
un Kūrorta stratēģijas izstrādē,
kas noslēgsies nākamā gada
nogalē. Vēl arvien savas idejas
iespējams atstāt digitālajā
krātuvē:
perspectly.com/
augmentedurbans/
Par
īslaicīgā
biroja
noformējumu divas nedēļas
rūpējās vietējais uzņēmums
“Making Magic”.
Īslaicīgais birojs “Misija:
Gauja”
darbojās
Interreg
Centrālās
Baltijas
jūras
programmas
projekta
Nr.
CB604 “Vizionāra un uz
līdzdalību vērsta attīstības
plānošana un integrēta pilsētu
pārvaldība
ilgtspējīgām
pilsētām”
(saīsinājums
–
Augmented Urbans) gaitā.

Misija Gauja - izdevusies
No 9. septembra līdz 22.
septembrim Rīgas ielā 3
Cēsu
novada
pašvaldības
īstenotā projekta “Augmented
Urbans”
gaitā
darbojās
īslaicīgais plānošanas birojs
“Misija:Gauja”. Šajā laikā
birojā notika daudzveidīga
pasākumu programma, un to
apmeklēja ap 200 cilvēku.
Organizējot īslaicīgo biroju
“Misija: Gauja”, Cēsu novada
pašvaldībai bija iespēja testēt
arī līdz šim Latvijā maz
izmantotu iedzīvotāju iesaistes
modeli, šo divu nedēļu laikā
dodot
iespēju
ikvienam
apmeklēt īslaicīgo biroju sev
ērtā laikā – gan ikdienā, gan
pasākumu laikā –, tādējādi
iesaistot pēc iespējas plašāku
un daudzveidīgāku interesentu
pulku. Biroja apmeklētājiem
bija iespēja atstāt arī savas
idejas un ierosinājumus par
Gaujas teritorijas attīstību
digitālajā krātuvē un izmēģināt
virtuālās realitātes brilles.
Biroja atklāšanā 9. septembrī
kopā ar ainavu darbnīcu ALPS,
pašvaldības speciālisti un
Gaujas apkārtnes teritoriju
iedzīvotāji izspēlēja Gaujas
kartēšanas spēli, lai, iejūtoties
dažādās lomās, no dažādiem
skatu punktiem palūkotos uz
Gaujas teritoriju šobrīd un
tās iespējamiem attīstības

scenārijiem. Dalībnieki savstarpēji vienojās, ka Gaujas
apkārtnes vērtība ir dabas
resursi un miers, taču labprāt
redzētu teritoriju attīstāmies.
Savukārt 13.
septembrī
biroju apmeklēja teritorijas
plānotāji no citām pašvaldībām,
lai iepazītos ar virtuālās
realitātes un citu digitālo
tehnoloģiju
pielietojumu
teritorijas
plānošanā
un
iedzīvotāju iesaistē.
Biroja darbības otrajā nedēļā
16.
septembrī
iedzīvotāji
gan klātienē, gan tiešraidē
Cēsu “Facebook” lapā tika
iepazīstināti ar pašvaldības
iecerēm un plāniem, kas
tuvāko gadu laikā tiks īstenoti
Cīrulīšos un Gaujaslīčos. Jau
zināms, ka Cīrulīšos iecerēts
būvēt
Kosmosa
izziņas
centru, kas nākotnē varētu
pilsētai piesaistīt ap 100 000
apmeklētāju gadā. Lai šo
tūristu plūsmu varētu apkalpot,
tiek meklēti arī investori
viesnīcu
attīstībai
turpat
līdzās esošajās pašvaldībai
piederošajās ēkās. Tālākas
sadarbības iespējas izskata
arī
slēpošanas
kompleksi
“Žagarkalns” un “Ozolkalns”.
Iedzīvotāji
uzdeva
sev
interesējošos jautājumus par
dažādām ēkām Cīrulīšu un
Gaujaslīču teritorijās, kā arī

izteica ierosinājumus dabas
taku uzlabošanai.
Par Cēsu kūrorta vēsturi un
Cēsīm kā atpūtas galamērķi
ikviens varēja uzzināt 18.
septembrī. Iedzīvotāji labprāt
dalījās savās atmiņās par
Cīrulīšiem, slaveno kūrortu,
entuziastu pašu rokām būvēto
kamaniņu trasi, tramplīnu,
atpūtas vietām, bērnu laukumu
un peldbaseinu, kur daudzi
cēsnieki mācījušies peldēt.
Pašvaldība joprojām aicina
iedzīvotājus,
kuri
vēlas
dalīties ar fotogrāfijām vai
saviem atmiņu stāstiem par
kādreizējo Cīrulīšu kūrortu,
sazināties ar Cēsu novada
pašvaldības Galveno teritorijas
plānotāju
Eviju
Taureni,
evija.taurene@cesis.lv.
Veselu semestri Cēsu kā
kūrorta
pilsētas
attīstības
iespējām,
scenārijiem
un
dizainam veltījuši augstskolas
RISEBA
arhitektūras
studenti,
kuri
piedāvāja
savas idejas 20. septembrī.
Studenti bija analizējuši to,
kas Gaujaslīčos un Cīrulīšos
būtu saglabājams, uzsverot
mieru un klusumu kā būtisku
vērtību,
kas
turpmākajos
gados kļūs tikai aktuālāka.
Starp studentu idejām bija
gan kopienu dārzu arhitektūra
Cīrulīšos, gājēju takas gar

26.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 19 “Grozījumi Cēsu
novada 2019. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 3
„Par Cēsu novada pašvaldības
2019.gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.punktu
šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu

2019.gadam ieņēmumos 31
237 903 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2019. gadam izdevumos 32
188 653 euro apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2019. gadam ieņēmumos 594

535 euro un izdevumos 324
413 euro apmērā.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2019. gada budžeta
grozījumiem.”

26.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 17
“Grozījumi Cēsu novada domes 2013.
gada 18. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums””
Izdarīt Cēsu novada domes
2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 „Cēsu
novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus
grozījumus:
1.
Papildināt
saisto-

šos noteikumus ar 13.1.6.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.1.6. Līvu pirmsskolas
izglītības iestāde’’;
2. Svītrot saistošo noteikumu
13.2.8. un 22.15. apakšpunktu.
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PASĀKUMI


Pasākumi Cēsīs oktobrī
Pasākumi
03.10. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Mezglota
rokassprādze
03.10. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Igors Hristenko, Jurijs
Hvostovs un Nataļja
Korosteļjova šovā “Jautrais
parodiju maratons”
04.10. plkst.9.30
Koncertzālē “Cēsis”
Share-IT 2019
04.10. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncerts “Veltījums”. Alfrēda
Kalniņa 140 gadu jubilejā
04.10. plkst.18.00
Vaives Tautas namā
Tradicionālās mūzikas vakars
kopā ar grupu “Kaktu balles
muzikanti”
05.10. plkst.18.00
Villa Santa
Sezonas atklāšanas koncerts
06.10. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Polijas dejas teātris. Dejas
izrāde “45”
11.10.-12.10.
Cēsu vecpilsētā
Bezatkritumu dienas “Cēsis
Tīri.Labi.”
11.10. plkst.18.00
Izstāžu namā
Koncerts “Flautas stāsti”.
Dita Krenberga (flauta), Ieva
Oša (klavieres)
11.10. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Māris Šverns / solo
11.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Fonokluba 11 gadu jubileja
Edavārdi
Fonokluba DJ brigāde
12.10. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts “Plastmasas
huligāni!” Cēsu 2.pamatskolas
teātra pulciņa “Mākoņspārnis”
izrāde visai ģimenei
12.10.
Veismaņu kapos plkst.15.00
Rāmuļu kapos plkst.16.00
Bērzaines kapos plkst.16.00
Meža kapos plkst.17.30
Svecīšu vakars

12.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertuzvedums “Sievietes
vārds”

25.10. plkst.9.00
RTU Cēsu filiāle
24H hakatons “Climathon
Cēsis 2019”

Līdz 03.11.
Izstāžu namā
Lailas Balodes tekstilmākslas
izstāde “Godātais ūdens”

12.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Fonokluba 11 gadu jubileja
Oranžās Brīvdienas
DJ All-viss

25.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Grupas “Tonick” 10 gadu
jubilejas koncerts

Līdz 03.11.
Izstāžu namā
Tekstilmākslas izstāde
“Kurss”

26.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Pauls. Kino mūzika

Līdz 31.12.
Dabas takā pie Sarkanajām
klintīm
Lielformāta gleznu izstāde
“Pārvēršanās”. Art Cēsis

13.10. plkst.16.00
Sv.Jāņa baznīcā
Kora mūzika koncerts.
Piedalās koris no Esbjergas
(Dānija)
13.10. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Filmas “Nekas mūs
neapturēs” Cēsu pirmizrāde.
Tikšanās ar režisoru un
aktieriem
16.10. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Izrāžu apvienības “Panna”
Stand-up komēdija “Viņi
melo labāk, jeb randiņš ar 50
gramiem balzāma”
17.10. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Mezglota
rokassprādze
18.10.
Koncertzāles “Cēsis” Ērģeļu
zālē
IX Alfrēda Kalniņa jauno
ērģelnieku festivāls
18.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Sandra Luna “Argentīnas
tango”
18.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Gene Kruppa (post-hardcore)
19.10.
Sv.Jāņa baznīcā
IX Alfrēda Kalniņa jauno
ērģelnieku festivāls

26.10. plkst.19.30
Jaunajā pilī
Leģendu nakts. Patiesība par
leģendu – mēmā kino aktrise
Kisa fon Zīversa
26.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Colours Of Bubbles (Lietuva,
indie rock)
27.10. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Baltie Lāči”
koncerts “Pamet skumjas,
pamet nievas..”
27.10. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Tangerine Dream” / 16
steps – Random and Revision
Tour 2019
30.10. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Kora “Anima” un un
igauņu kora “Collegium”
koncertprogramma “Līvu
sasaukšanās”
31.10. plkst.17.00
Koncertzāles “Cēsis”
Kamerzālē
Koncertlekcija G.F.Hendelis”
31.10. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Mezglots
atslēgu piekariņš

Izstādes

19.10. plkst.17.00
Izstāžu namā
Tautas mūzikas festivāla
“Dzīvā mūzika” koncerts

Līdz 30.11.
Cēsu Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”

19.10. plkst.15.00 un
plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Labvēlīgais tips”
koncertsērijā =IA=

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

24.10. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars. Mezglots
atslēgu piekariņš

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

Līdz 31.12.
Pasaules latviešu mākslas
centrā
Jāņa Mintika izstāde
22.10.-23.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Latvijas Mākslas akadēmijai
100”. Izstādē eksponēta
grāmata “Latvijas Mākslas
akadēmijai 100” un skatāmi
tajā publicētie Cēsu neformālās
gleznotāju grupas oriģināldarbi
24.10.-26.10.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 04.10.
Džokers / Joker (2019) Žanrs:
Trilleris, drāma, detektīvfilma
Dauntonas abatija / Downton
Abbey (2019) Žanrs: Drāma
Oļegs (2019) Žanrs: Drāma.
Manhetenas īsfilmu festivāls
No 11.10.
Nekas mūs neapturēs (2019)
Žanrs: Drāma, romantika,
muzikāla filma
Lietaina diena Ņujorkā / A
Rainy Day in New York (2019)
Žanrs: Komēdija, romantika
No 18.10.
Jetijs / Abominable (2019)
Žanrs: Animācija, ģimenes
filma
Melnā feja Malefisenta:
Tumsas valdniece / Maleficent:
Mistress of Evil (2019) Žanrs:
Piedzīvojumu filma, ģimenes
filma, fantāzija
No 25.10.
Playmobil. Filma / Playmobil:
The Movie (2019) Žanrs:
animācija

Sports
05.10. plkst.11.00
Ozolkalns, Cēsu novada
teritorija
Stirnu buks
05.10. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Starptautiskas sacensības
badmintonā “Cēsis – Hanzas
pilsēta”
12.10. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līga vīriešu
virslīgā
Lekrings – Irlava/Avant
19.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LVF Kausa izcīņa volejbolā
U16 meitenēm
Cēsis, Liepāja, Preiļi, Līvāni,
Kuldīga
19.10. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LVF Kausa izcīņa volejbolā
U15 zēniem
20.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LVF Kausa izcīņa volejbolā
U16 meitenēm
Cēsis, Liepāja, Preiļi, Līvāni,
Kuldīga
21.10. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14, U15 un U19 zēniem
Cēsis, Līvāni / Jēkabpils,
Aizkraukle
23.10. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līga vīriešu
virslīgā
Lekrings – FK Bauska
24.10. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U16 meitenēm
Cēsis – Rīga/TTP2
25.10.-27.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Bērnu Baltijas Basketbola
Līgas čempionāta posms U13
zēniem
26.10. plkst.11.30
Gaujas ielā 45
Starptautiskas sacensības
brīvajā cīņā
26.10.-27.10. plkst.12.00
Raunas ielā 5
Šaha turnīrs “Cēsis Open”
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VĒSTURE, VESELĪBA

Cēsnieku veidota izstāde muzeja
jubilejā!
Nākamā gada pavasarī Cēsu
Vēstures un mākslas muzejs
svinēs 95 gadu jubileju. Viena
no iezīmēm, kas raksturo
muzeja teju gadsimtu ilgo
darbību, ir ciešā saikne ar
pilsētas iedzīvotājiem, tāpēc arī
veidot muzeja jubilejas izstādi
šoreiz aicināti visi cēsnieki.
Vairāk par ieceri stāsta
muzeja direktore Kristīne
Skrīvere:
“Cēsu
muzejs,
pirmkārt, ir muzejs cēsniekiem,
tāpēc 95 gadu jubileju
vēlamies svinēt kopā ar
novada iedzīvotājiem. Aicinām
ikvienu Cēsu novada un
pilsētas iedzīvotāju iesaistīties
izstādes tapšanā, izvēlēties
savu krājuma priekšmetu, kurš
uzrunā, pārsteidz un, viņuprāt,
raksturo Cēsu pilsētas vēsturi
un tās muzeju. Izvēlētie
priekšmeti, papildināti ar mūsu
vēsturnieku un, cerams, arī
cēsnieka, kurš to izvēlējies,
stāstiem, kļūs par jubilejas
izstādes eksponātiem.
Cēsu muzeja krājums ir
plašs un bagāts, diemžēl
visas
bagātības,
kuras
glabājam, ikdienā parādīt
nevaram. Iesaistot sabiedrību,
aicinot kopā strādāt un
atlasīt priekšmetus muzeja
jubilejas izstādei, tā ir iespēja
iepazīstināt plašāku sabiedrības

Attēlā: Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktore Kristīne Skrīvere un galvenā krājuma
glabātāja Dace Tabūne demonstrē vienu no krājuma pērlēm - 16. gadsimta vidū drukātu
grāmatu. Foto: Aivars Akmentiņš.
daļu ar tām kultūras vērtībām
un vēstures liecībām, kuras
ikdienā muzejs glabā. Turklāt
darbs pie izstādes ļaus labāk
saprast, ko Cēsu iedzīvotājs
vēlas redzēt savā muzejā,
kas ir tas, kas viņu visvairāk
uzrunā un interesē, domājot par
nākamo muzeja ekspozīciju,
pie kuras koncepcijas izstrādes

jau tagad strādā vēsturnieki,”
skaidroja K. Skrīvere.
Jau kopš 2003. gada
notiek
muzeja
galvenās
krājuma glabātājas Daces
Tabūnes
rosināta
akcija
“Katram
cēsniekam
savs
muzeja
priekšmets”.
Tās
gaitā noslēgti 32 sadarbības
līgumi, un ar aizbildņu pašu

vai piesaistītu finansējumu
restaurēti
15
priekšmeti.
Veikta
Nītaures
depozīta
un
Katrīnas
privilēģijas
konservācija,
atjaunota
Bārta
glezna,
apzinātas
muzeju akvareļu kolekcijas
vērtības,
nokomplektētas
Cēsu kamaniņu sporta un arī
ieroču kolekcijas. Novada

pašvaldība ir aizbildnis pilsētas
simbolam – pils lukturim.
Dace
Tabūne
aicina
cēsniekus droši nākt un
izvēlēties krājuma priekšmetus
izstādei, jo izvēles iespējas ir
ļoti plašas, muzeja krājumā
ir vairāk nekā 160 tūkstoši
priekšmetu. To vidū arī unikālas
nacionālas nozīmes vēsturiskas
vērtības – dokumenti, senas
grāmatas, tostarp arī baznīcu
grāmatas,
mākslas
darbi,
fotogrāfijas,
pulksteņi,
tekstīlijas, arī pilsētas galvas
krēsls. Katrs noteikti atradīs
krājuma priekšmetu, kas viņu
uzrunā.
Muzejs
aicina
ikvienu
oktobrī un novembrī, katru
otrdienu no plkst. 9.00 –
17.00,
ierasties
muzeja
krājuma glabātavās Gaujas
ielā 6, vai zvanot pa tālr.
26132598 individuāli pieteikt
apmeklējumu. Tad kopā ar
muzejniekiem cēsnieki varēs
iepazīties ar krājumu un
izvēlēties savu priekšmetu
lielajai 95 gadu jubilejas
izstādei. Aicināts ikviens,
īpaši ceram arī uz Cēsu skolu,
uzņēmumu, iestāžu darbinieku
atsaucību, kuri kopīgi kā
kolektīvs
izvēlētos
savu
krājuma priekšmetu izstādei.

Prieka un zināšanu vitamīni bērnu veselībai
Septembrī
ar
īpašiem
svētkiem ģimenēm Cēsu klīnikā
tika simboliski atvērts Bērnu
veselības centrs, kura mērķis
ir nodrošināt medicīnisko
palīdzību bērniem iespējami
tuvāk mājām visdažādākās
situācijās – gan neatliekamās,
gan ambulatorās.
Spītējot
rudenīgi
lietainajiem laika apstākļiem,
pasākums bija kupli apmeklēts,
un tā dalībniekiem bija iespēja
piedalīties izglītojošās un
radošās nodarbībās, baudīt
bērnu
popgrupas
“HEY”
priekšnesumus,
kā
arī
saņemt vairāku speciālistu
konsultācijas un saujām prieka
vitamīnu veselības punktos.
Visvairāk bija ģimenes ar
bērniem
pirmsskolas
un
sākumskolas vecumā.
Pediatre un bērnu veselības
centra vadītāja Ilze Dambe
konsultēja par bērna vispārējo
veselību,
bija
iespēja
bērnus nomērīt un nosvērt.
Fizioterapeites Māras Krūzes
arsenālā bija vairāki interesanti
un interaktīvi uzdevumi par
pareizas stājas veidošanu,
bet
ergoterapeite
Baiba

Gorovenko dalījās pieredzē
un padomos par skolēniem tik
būtisko pareizas pozas nozīmi,
mācoties pie galda. Mazākiem
bērniem bija iespēja izmēģināt
arī ergoterapeitiskus palīgrīkus
pareiza satvēriena veidošanai,
apgūstot rakstītprasmi.
Savukārt klīniskā psiholoģe
Iveta Lukjanova emocionālās
labsajūtas stūrītī parūpējās
gan par nodarbēm mazajiem –
skaistu mandalu veidošanu
no
dabas
materiāliem
smilšu traukos – , gan veica
emocionālās labsajūtas testu un
pārrunas ar pieaugušajiem. Par
veselīga uztura jautājumiem
konsultēja
pieredzējusī
dietoloģe Diāna Lagzdiņa.
Visi
speciālisti
bija
parūpējušies arī par izdales
materiāliem,
lai
mājās
ģimenes varētu iepazīties ar
informāciju par dažādiem
bērnu veselības jautājumiem
padziļināti. Zinātkāres centra
“ZINOO” darbnīcās mazie
vēroja plastmasas torsu un
uzzināja, kā tajā izvietojas
dažādi cilvēka iekšējie orgāni,
kā arī paši izveidoja plaukstu
no papīra, darbināmu ar

Attēlā: Bērnu veselības centra atvēršana Cēsu klīnikā bija priecīgs notikums gan mediķu
kolektīvam, gan mazajiem apmeklētājiem.
striķīšiem. Noslēgumā visi
ar interesi vēroja “ZINOO”
veselīgo eksperimentu šovu.
Arī nākotnē Cēsu klīnikas
Bērnu veselības centrs plāno
veikt izglītojošus pasākumus,
lekcijas
ģimenēm.
Tāpēc
aptaujājām vecākus par viņiem
aktuālākajiem
tematiem,
kas skar bērnu veselības

jautājumus. Visvairāk ģimenes
interesē pirmās palīdzības
sniegšana bērniem, informācija,
kā rīkoties dažādu akūtu
saslimšanu gadījumā, lekcijas
un nodarbības gan par bērnu
fiziskajām aktivitātēm, gan
garīgo un emocionālo veselību.
Arī zināšanu atsvaidzināšana
par bērnu infekcijas slimībām

vecākiem šķiet svarīga.
Par Bērnu veselības centra
simbolu ir izvēlēti rokās
sadevušies bērni, kas ir Cēsu
mākslas skolas skolēnu un
skolotāju sienas zīmējums un
labi atbilst bērnu veselības
centra moto: "Lai bērni izaug
veseli un laimīgi!"

